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NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Cenu Fénix a titul Kultúrna pamiatka roka 2013 získal za komplexné reštaurovanie interiéru Kostol sv. Františka Xaverského na Mierovom námestí v Trenčíne. Viac na strane 8.
FOTO: RADOSLAV JÁNOŠ

Reklamácie roznosu
hláste prosím do utorka
3. februára 2015 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Minulý rok sa v Trenčíne narodilo 2280 detí
Na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnice v Trenčíne mali v roku 2014 o 280 pôrodov viac ako
v predošlom roku.

„Práce za rok bolo veľmi
veľa,““ povedal na začiatku nového roka pre mestské noviny prednosta a primár kliniky MUDr. Peter Kaščák, PhD.
Okrem pôrodov sa totiž zvýšil aj počet operácií. „Takzvaných veľkých operácií bolo o tristo
viac, čo je nárast veľmi veľký. Aj
posledný mesiac roka sme mali
ešte hektický až do 20. decembra
2014. Potom, akoby za odmenu,
že celý kolektív veľmi zodpovedne a niekedy aj ťažko a veľa pracoval, sviatky boli až neobvykle
pokojné,““ pokračoval v hodnotení P. Kaščák. „Robili sme medzi
sviatkami jednu plánovanú operáciu, ktorá nezniesla odklad.

Ale nemali sme žiadne akútne
komplikácie či vážne stavy, ktoré
treba ihneď riešiť. Málo sa operovalo aj na pôrodnici, myslím tým
cisárske rezy, a v samotnom závere roka sa aj menej rodilo. Verím,
že kolektív si trochu oddýchol.“
Dokonca aj silvestrovská noc
na pôrodnici bola, na rozdiel od
okolitého sveta, veľmi pokojná.
„Ráno o deviatej sme mali jeden
pôrod a potom prázdnu pôrodnú
sálu takmer do polnoci. Po polnoci sa narodili dve deti za sebou
a do rána sa zase už nerodilo.“
Prvým dieťatkom narodeným
v roku 2015 bola Soﬁa Sojková z Ilavy. V dennej službe sa 1.
januára 2015 narodilo až osem

detí a medzi nimi aj
prvý občan Trenčína
Jakub Mendel. Jakubko sa na svet vypýtal
o 11. hodine 20 minúte. Vážil 3620 gramov
a meral 50 centimetrov. Je druhým synom manželov Mendelových. Prvý sa volá
Martinko a v apríli
bude mať štyri roky.
Pôrod bol podľa mamičky Veroniky Mendelovej bolestivý, ale
rýchly. „Musím pochváliť skvelý personál, ktorý sa o mňa
staral. Nemôžem jediného krivého slova povedať a veľmi im ďakujem.““ Práve meno Jakub bolo
za minulý rok najčastejšie zapisovaným chlapčenským menom

v trenčianskej matrike. Za ním
boli mená Michal a Lukáš. Medzi dievčenskými menami viedla
Ema, za ňou Nina a Natália.
(RED) FOTO: E. M.
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Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
máte v rukách prvé tohtoročné
vydanie Infa. Áno, neskôr, ako
sme pôvodne plánovali. Dôvod
neskoršieho termínu bol však
vážny a nebolo možné ho obísť.
Mesto Trenčín vstúpilo do nového roka v rozpočtovom provizóriu, ktoré nedovoľovalo čerpať
ﬁnančné prostriedky v takej
výške, aby mohli mestské noviny vyjsť.

aktuality
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MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Poslanci sú nespokojní s procesom výstavby
Mestské zastupiteľstvo prijalo 20. januára 2015 uznesenie, v ktorom vyjadruje svoju nespokojnosť s predlžovaním termínov na niektorých úsekoch modernizácie
železničnej trate.

Poslanci však 20. januára rozpočet schválili a tak vám ich
môžeme dnes ponúknuť a zaželať príjemné čítanie. V tomto
vydaní prinášame súhrn najdôležitejších rozhodnutí novozvoleného poslaneckého zboru
v Trenčíne a dotýkame sa aj
výstavby cestného mosta, či modernizácie železničnej trate.
Pre rodičov detí v predškolskom
veku máme informácie k zápisu
do materských škôl, ktorý opäť
po rokoch nebude centrálny, ale
priamo v jednotlivých materských školách.
Plníme si svoju zákonnú povinnosť a na str. 5 a 6 ponúkame
všetko dôležité k blížiacemu sa
referendu. Tešíme sa z úspechov Trenčanov, oslavujeme
s jubilantom – známym lekárom i spomíname na skvelého
fotografa. Prečítajte si Info až
do konca. Najbližšie vydanie
pripravujeme na 27. februára
2015. Ak by ste ho vo svojich
schránkach nenašli, dajte nám,
prosím, do redakcie čo najskôr
vedieť. V spolupráci s distribučnou spoločnosťou sa vynasnažíme, aby ste mestské noviny
pravidlene dostávali.
Ďakujeme za vašu priazeň a želáme príjemné fašiangy!
Vaša redakcia

Návrh na prijatie uznesenia
predložil poslanec Miloš Mičega. „Nie je v kompetencii mestských poslancov a ani primátora riešiť problémy modernizácie
železnice. Je však našim právom
a voči občanom i povinnosťou
na ne poukázať a vysloviť nespokojnosť s procesom výstavby
a predlžovaním termínu pre dokončenie stavby,““ uviedol.
Modernizácia
železnice
v úseku Zlatovce – Trenčianska
Teplá je najväčšou investičnou
akciou na území mesta minimálne od roku 1989. Stavebné práce život ľudí v Trenčíne negatívne ovplyvňujú. Príkladom je časť
stavby Pred poľom. Termín jej
ukončenia sa z pôvodného 14.
4. 2013 posunul o pätnásť mesiacov na 31. 12. 2014. Ani tento
termín nebol zhotoviteľom stavby dodržaný. Ide o nový cestný
most na štátnej ceste I/61 nad
podjazdom ulice Pred poľom

z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti stavby,““ uviedla hovorkyňa ŽSR Martina Pavlíková
s tým, že ŽSR očakávajú rozhodnutie
príslušného
stavebného úradu o konaní o zmene termínu dokončenia stavby.
„Predpokladáme, že to
bude v jarných mesiacoch
2015. Celá stavba má
vyše 570 prevádzkových
súborov a stavebných objektov. Na jej dokončenie
nemajú čiastkové zdržania žiadny vplyv – ani
ﬁnančný, ani časový,“
zdôraznila M. Pavlíková.
Primátor Richard Rybníček sa začiatkom roka
stretol s novým vedením Železníc SR. „Mám
prísľub, že veľká väčšina dnes rozostavaných
objektov v meste v tomto
roku zhotoviteľ dokončí. Začiatok prác na nových objektoch je závislý od dokončenia
rozostavaných. Mojou úlohou je
i naďalej rokovať a zmierňovať
dopady počas výstavby na našich
obyvateľov a chod mesta,““ povedal R. Rybníček.

a úpravu štátnej cesty I/61 – napojenie komunikácie podjazdu
ulice Pred poľom. Podľa informácií Železníc SR zhotoviteľ
uviedol sedem objektívnych dôvodov, napríklad zvýšenú hladinu spodnej vody po odkopaní
vrchnej zeminy, nutnosť upra(RED), FOTO: P. S.
viť
dokumentáciu
k stavbe oporných
múrov a chodníkov
podchodu,
zmena postupu prác pri
kotvení
pilotovej
steny, vrátane vyPodľa pôvodného harmonogramu
budovania chráničprác modernizácie železničnej trate malo
ky plynovodu alebo
na konci januára dôjsť k uzavretiu tzv.
vynútené prekládky
čierneho mosteka na Žabinskej ulici. Jeho
rozvodov vody a plyuzavretím by sa zmenili aj obchádzkové
nu v priestore krutrasy vozidiel. Termín uzavretia sa však
hového objazdu pri
posúva na neskôr. Dôvodom je zmena pláRadegaste.
nu prác na stavbe. Znamená to, že aj ob„Železnice
SR
chádzkové trasy zostávajú nateraz nezmeako investor akcepnené. O novom termíne uzavretia budeme
tovali tieto dôvody,
včas informovať.
(RED)
pretože sú závažné

ČIERNY MOSTEK
ZATIAĽ NEUZAVRÚ

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Voľné vstupenky na koncert a CD VOLNIJ DON 2015. Koncert
PIESNE DONSKÝCH KOZÁKOV sa uskutoční 21. februára
2015 o 17.00 hodine v Kine Hviezda. Účinkujú sólisti Donského
kozáckeho chóru VOLNIJ DON.
Ako sa volá regionálna súťaž v speve ľudových piesní, ktorú
organizuje mesto Trenčín v spolupráci so ZUŠ K. Pádivého? Jej 45.
ročník sa konal v novembri minulého roka.
Odpovede posielajte do 17. februára na info@trencin.sk.
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Trenčín má schválený rozpočet
Mestské zastupiteľstvo sa stretlo prvýkrát v tomto
roku, aby rokovalo a hlasovalo najmä o prijatí najdôležitejšieho zákona pre Trenčín. Rozpočet poslanci 20.
januára schválili.

Jeho základnou ﬁlozoﬁou je
pokračovanie v znižovaní celkového zadlženia mesta. „Za štyri roky sme znížili celkový dlh
o 52 %, z čiastky 39,7 mil. eur
na konci roka 2010 na 19,2 mil.
eur k 30. 11. 2014. Súčasne sme
splatili trojmiliónový dlh za kosenie, údržbu komunikácií a vývoz
odpadu v roku 2010,““ uviedol pri
predkladaní rozpočtu primátor
Richard Rybníček.
Miestne dane a poplatky zostávajú pre Trenčanov na rovnakej úrovni. Prioritou v oblasti
ﬁnancovania bude vzdelávanie.
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„Zakúpime vybavenie do školských jedální a navýšime bežné
výdavky na starostlivosť o pedagogických a nepedagogických zamestnancov,““ uviedol primátor.
O verejnú zeleň a prevádzku verejného osvetlenia sa bude starať mesto vo vlastnej réžii, prostredníctvom svojej rozpočtovej
organizácie. Kým doteraz opravoval výtlky na cestách len externý dodávateľ, v tomto roku bude
časť výtlkov opravovať mesto.
Poslanci tento zámer podporili
schválením čiastky na zakúpenie stroja.

Rozpočet počíta aj so sumou
220 tisíc eur na prípravu projektov a spoluúčasť pri ich ﬁnancovaní z fondov EÚ. „V roku 2014
sme vypracovali projekty a požiadali o prostriedky z EÚ na zateplenie a výmenu okien vo vybraných
materských školách, v Zariadení
pre seniorov na Lavičkovej ulici a tiež na nákup techniky pre
mestské hospodárstvo,““ pripomenul R. Rybníček.
Okrem iných plánovaných
investícií, o ktorých budeme
priebežne informovať, odsúhlasil trenčiansky parlament pre
každú mestskú časť 75 tisíc eur.
O ich presnom využití rozhodnú
výbory mestských častí.
(RED)

Nový cestný most dokončia v závere marca 2015
Termín ukončenia
stavebných prác na novom cestnom moste
v Trenčíne je podľa slov
hovorkyne Slovenskej
správy ciest Zuzany
Hromcovej
naplánovaný na koniec marca
2015. Na stavbe treba
dovtedy ešte ukončiť
betonáž ríms na moste, izolácie mostovky,
položenie asfaltových
vrstiev vozovky, montáž
protihlukových
stien, zvodidiel a zábradlí, terénne a sadové úpravy, zvislé
a vodorovné dopravné značenie, montáž
verejného osvetlenia
a oplotení.
FOTO: PAVOL SERIŠ

Ďalšie správy zo zastupiteľstva
 Poslanci vyhlásili deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Trenčín. Uskutoční sa 18. marca
2015 počas zasadnutia zastupiteľstva. Šesťročné funkčné obdobie súčasnej hlavnej kontrolórky Libuše Zigovej sa skončí 31. marca 2015.
 Zastupiteľstvo zrušilo mestskú radu ako svoj iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán. Väčšina poslancov sa zhodla na tom, že pri súčasnom zložení mestského parlamentu by bola zbytočná. „Mestská rada bola predtým kreovaná podľa politického rozloženia v zastupiteľstve. To sa zmenilo. Občania
si zvolili až dvadsať nezávislých poslancov,““ vyjadril sa primátor. „Navyše, pri nastavenej komunikácii by bola mestská rada zbytočným medzistupňom,““ dodal Richard Rybníček. Zrušením rady mesto
za jedno volebné obdobie ušetrí približne dvadsaťtisíc eur. O ich využití rozhodne diskusia medzi
primátorom a poslancami.
 Parlament sa zhodol na tom, že okrem obradnej siene mestského úradu, priestorov Trenčianskeho hradu, Galérie M. A. Bazovského a hotela Elizabeth môžu snúbenci požiadať o sobáš i na inom
mieste. Jeho vhodnosť z hľadiska dôstojnosti a vykonateľnosti posúdi matričný úrad.
(RED)



STRUČNE

S

lužba City Monitor sa neosvedčila. Po takmer dvojmesačnej skúšobnej dobe sa
mesto rozhodlo do projektu
ďalej nezapojiť. Podnety občanov boli prevažne duplicitné
s tými, ktoré úradu adresovali
cez Otázky a odpovede alebo
Odkaz pre starostu. Ďalšie sa
netýkali kompetencií mesta. Bolo by neefektívne platiť
za túto službu. Komunikovať
s úradom môžu ľudia ďalej prostredníctvom rubriky
Otázky a odpovede na www.
trencin.sk a portálu Odkaz pre
starostu.

N

ovozvolení mestskí
poslanci sa v roku 2014
stretli na rokovaní parlamentu
dvakrát. 28. novembra zložili
slávnostný poslanecký
sľub, schválili zloženie komisií
a 18. decembra odsúhlasili aj
zámer vyhlásiť verejné
obstarávanie na čiastkovú
rekonštrukciu Kultúrneho
strediska Hviezda.

Z

asadnutia komisií pri
mestskom zastupiteľstve
sú po novom verejné s tým, že
občania môžu požiadať o vystúpenie. Pozvánky i zápisnice
z rokovaní komisií sú zverejnené na mestskom webe. O odborníkov budú doplnené až
po ich odsúhlasení mestským
zastupiteľstvom.

O

d 1. januára 2015 majú
občania nad 70 rokov
v našom kraji zľavnené cestovanie prímestskou hromadnou dopravou. Pôvodná výška
cestovného bola 0,5 eura
za cestu do 100 km. V súčasnosti seniori nad 70 rokov
zaplatia za každých začatých
25 km 0,35 eura. Na preukázanie nároku na zľavu stačí
občiansky preukaz.

J

anuárový deň otvorených
dverí u primátora mesta
Richarda Rybníčka na svoju
návštevu využilo 16 občanov.
Najbližšie budú dvere jeho kancelárie otvorené pre všetkých,
ktorí majú záujem vyjadriť svoje
názory, pripomienky, sťažnosti
a námety v pondelok 23. februára v čase od 14.00 do 18.00.
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Zápis detí do materských škôl bude v závere februára
Žiadosť nájdu rodičia v každej škôlke. Tiež si ju môžu
stiahnuť na webstránke mesta alebo na stránkach jednotlivých materských škôl (MŠ).

Zápis detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín sa uskutoční v utorok 24. 2. 2015 a v stredu 25. 2.
2015 v čase od 10.30 do 16.00
hod. v priestoroch materských
škôl. Mesto je zriaďovateľom 16
škôlok: MŠ Šafárikova 11, MŠ
Šmidkeho 12, MŠ J. Halašu 11,
MŠ Legionárska 37, MŠ Stromová 3, MŠ Soblahovská 22,
MŠ 28. októbra 3, MŠ Švermova 24, MŠ M. Turkovej 5, MŠ
Považská 1, MŠ Opatovská 39,
MŠ Kubranská 20, MŠ Niva 9,
MŠ Medňanského 9, MŠ Na dolinách 27 a MŠ Pri parku 14.



NEZABUDNITE
NA OBČIANSKY
PREUKAZ
A POTVRDENIE
OD LEKÁRA

K zápisu rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa predloží vyplnenú žiadosť o prijatie do materskej školy a svoj občiansky
preukaz. Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ““ je dostupné v každej MŠ, na webe mesta v
sekcii občan – tlačivá – školstvo,
prípadne webstránkach MŠ.
Žiadosť treba osobne priniesť
riaditeľke MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa

od všeobecného lekára pre deti
a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, zákonný zástupca
predloží aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie;
v prípade zmyslového alebo telesného zdravotného postihnutia aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.



AKÉ SÚ PODMIENKY
PRIJATIA

 Do MŠ sa prijímajú deti
k nasledujúcemu školskému
roku, teda v súčasnosti k školskému roku 2015/2016. Priebežne sa prijímajú iba ak to
umožňuje kapacita MŠ. Prednostne sú preto akceptované
žiadosti, ktoré boli odovzdané
v čase vyhláseného zápisu. Poradie na zápise o prijatí dieťaťa
do MŠ nerozhoduje!
 Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla
dieťa od 3 do 6 rokov veku. Deti
mladšie ako 3 roky sa pri prijímaní nesmú uprednostniť pred
staršími deťmi, ich prijatie je
podmienené uspokojením žiadostí zákonných zástupcov detí
vo veku od 3 do 6 rokov.
 V súlade so zákonom

o výchove a vzdelávaní sa prednostne prijímajú deti, ktoré
dovŕšili piaty rok veku, s odloženým začiatkom plnenia
povinnej školskej dochádzky
a s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Riaditeľ MŠ,
a to bez ohľadu na právnu formu materskej školy, v rámci
jeho kompetencie ustanovenej
vyhláškou o materskej škole
určuje ostatné podmienky prijímania detí nad podmienky
stanovené v školskom zákone,

ktoré budú dostupné v každej
materskej škole.



VYDÁVANIE
ROZHODNUTÍ

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa
do materskej školy bude riaditeľkami MŠ osobne (prípadne poštou) vydané najneskôr do 25.
marca 2015. Bližšie informácie
k zápisu i vydávaniu rozhodnutí
poskytnú riaditeľky MŠ.
(RED), FOTO: J. Č.

Viliam Točík oslávil
100. narodeniny
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Významný trenčiansky lekár MUDr. Viliam Točík sa 18.
januára dožil vzácneho jubilea.
Narodil sa v roku 1915 v Krásne nad Kysucou. Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského a vzápätí sa ako lekár
ocitol na východnom fronte. Po
skončení druhej svetovej vojny
získaval vedomosti a skúsenosti z otorinolaryngológie (ORL)

na fakultnej klinike v Bratislave. Keď 1. 2. 1949 vzniklo v trenčianskej nemocnici ORL oddelenie, stal sa jeho primárom.
Oddelenie viedol až do roku
1980. V Trenčíne vybudoval
úspešné oddelenie a vyškolil ďalších odborníkov. Jubilant si stále
udržiava výbornú pamäť a záujem o súčasné dianie. Pripájame
sa ku gratulantom.
FOTO: P. S.
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Referendum bude v sobotu 7. februára

Vyhlásil ho prezident Slovenskej republiky na základe petície občanov. Miestnosti na hlasovanie budú otvorené
od 7.00 do 22.00 hodiny.
Č. okrsku Miestnosť na hlasovanie

Vymedzenie územia okrsku

1.

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

2.

GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA
1. mája 167/3

3.

Kultúrne stredisko
DLHÉ HONY
28. októbra 1169/7

4.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bezručova 1228/66

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nám. sv. Anny, Hasičská, Farská, Hviezdoslavova, Horný Šianec, Nám. SNP, J. Braneckého, Marka
Aurélia, Matúšova, Mierové nám., M. Nešporu, Palackého, Kniežaťa Pribinu, Rozmarínová,
Sládkovičova, Jaselská, Štúrovo nám., Vajanského, 1. mája, Mariánske námestie, Hviezdová, V.
Zamarovského
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
Cintorínska, Dolný Šianec, J. Kráľa, Krátka, Nová, Partizánska, Zelená, Tatranská, Záhradnícka,
Legionárska nepárne č. 1 – 37, párne č. 2 – 30, Soblahovská nepárne č. 1 – 39
Bezručova, Kalinčiakova, Lidická, Družstevná, Kpt. Jaroša, Ovocná, S. Chalupku, Slnečné nám.,
Veterná, Osloboditeľov, Inovecká nepárne č. 5 – 15, 65, párne č. 12 – 74, Ku štvrtiam,
Soblahovská nepárne č. 41 – 65, párne č. 2 – 26 a č. 34 – 38, Strojárenská, Pod Juhom, Pod
Komárky, Na Zongorke
Inovecká nepárne č. 1 – 3, párne č. 2 – 10, 28. októbra nepárne č. 1 – 29, párne č. 2 – 16, Dlhé
Hony
Beckovská, Nemocničná, Panenská, Legionárska nepárne č. 39 – 63, párne č. 32 – 92, 28.
októbra nepárne č. 31 – 45, párne 18 – 38
Karpatská, Poľná, Stromová, Narcisová, Nové Prúdy, Palárikova, Puškinova, Riznerova,
Sasinkova, J.Zemana, Belá, Biskupická, Bottova, Javorinská, Nozdrkovce, Úzka, Záhumenská,
Legionárska nepárne č. 65 – 127, párne č. 100 – 162

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dlhé Hony 1155/1
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dlhé Hony 1155/1
MATERSKÁ ŠKOLA
Stromová 2538/3
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11
Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183
Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Západná, Saratovská 2 a 4, Jána Halašu
L. Novomeského, Saratovská nepárne 1 – 9, párne č. 8 a 10, K. Šmidkeho
Šafárikova, Bazovského, Liptovská, Južná
Gen. Svobodu, Vansovej, Nám. Svätej Rodiny, Kyjevská, Mateja Bela nepárne č. 37 – 55

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9
Zariadenie pre seniorov
Lavičková 2383/10
TRENČIANSKA UNIVERZITA A.
DUBČEKA
Študentská 1638/3

Mateja Bela nepárne č. 1 – 35, Mateja Bela všetky párne čísla
Halalovka č. 1 – 30
Halalovka č. 31 – 71
Lavičková, Východná
Nábrežná, Švermova, Študentská, Komenského, Smetanova, Hurbanova, Gen. Goliana
nepárne č. 37 – 43, párne č. 10 – 14, Jiráskova, Gen. Viesta párne č. 32 – 46, Mládežnícka

Pokračovanie na strane 6.

Trenčín sa pripojí k Národnému
týždňu manželstva

DEFIBRILÁTOR PRE MESTSKÚ POLÍCIU

Celosvetová kampaň na podporu manželstva bude
už piatykrát aj na Slovensku. Tento raz sa koná od 9.
do 15. februára 2015 aj s podporou mesta Trenčín.

Mestská polícia má prístroj, s pomocou ktorého môžu jej
inšpektori zachrániť ľudský život. Automatizovaný externý defibrilátor jej koncom minulého roka venovala trenčianska spoločnosť
Aura Trade.

Najčerstvejšie a najaktuálnejšie informácie o tom, čo sa
bude v našom meste a pre ľudí
nášho mesta diať počas Národného týždňa manželstva nájdete na www.ntm.sk/podujatia-a-zlavy, v KIC alebo na FB
stránke: Národný týždeň manželstva v Trenčíne. Počas NTM
sa páry môžu napríklad zapojiť
do „manželskej hry“. Návštevou podujatia alebo využitím

Na Slovensku boli
za ostatné obdobie zachránené vďaka malému, no
nenahraditeľnému prístroju traja ľudia s náhlou zástavou srdca. Mestskí policajti absolvovali školenie
a deﬁbrilátor umiestnili
do jedného zo svojich služobných vozidiel. Označené čitateľným piktogramom.
FOTO: J. Č.

zľavy získajú pečiatku do hracieho kupónu. Po získaní 3 pečiatok z 3 rôznych podujatí od 3
rôznych partnerov môžu kupón odovzdať v KIC, prípadne
zaslať na adresu KIC s heslom
Manželská hra. Tým sa dostanú do zlosovania o zaujímavé
ceny. Kupón je možné stiahnuť na FB stránke, získať v KIC
alebo si ho vyžiadať na adrese
ntmtrencin@gmail.com. (RED)
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

referendum
MATERSKÁ ŠKOLA
Švermova 1631/24
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Hodžova 1487/37
CENTRUM SENIOROV, Osvienčimská
1720/3
MATERSKÁ ŠKOLA
Opatovská 654/39
MATERSKÁ ŠKOLA
Opatovská 654/39
Kultúrne stredisko OPATOVÁ
Opatovská 96/220
Kultúrne stredisko KUBRA
Kubranská 63/94
Kultúrne stredisko KUBRICA
Kubrická 56/60
Stredná odborná škola
Pod Sokolice 519/14
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12

28.

KD ISTEBNÍK
Medňanského 360/34

29.

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
Kožušnícka 72/4

30.
31.

Kultúrne stredisko ZLATOVCE
Hlavná 495/10
Kultúrne stredisko ZÁBLATIE
Záblatská 2/27

Právo hlasovať v referende
majú občania SR, ktorí najneskôr v deň konania referenda
dovŕšili 18 rokov, zdržiavajú sa
v deň konania referenda na území SR a u ktorých nenastala niektorá z prekážok vo výkone práva hlasovať v referende.



HLASOVACÍ PREUKAZ
VYDÁ ÚRAD

Ak občan nebude môcť hlasovať v okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, vydá obec
na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu ho vyčiarkne
s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Tento preukaz
ho oprávňuje na zápis do zoznamu v ktoromkoľvek okrsku. Požiadať o vydanie hlasovacieho
preukazu musí najneskôr dva
dni pred referendom, najneskôr
5. 2. 2015 v úradných hodinách
obce.



AKO POŽIADAŤ
O PREUKAZ?

Osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť

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
Hodžova nepárne č. 1 – 69, párne č. 2 – 94, Holubyho nám., Vodárenská, Kpt. Nálepku nepárne
č. 1 – 35, párne č. 2 – 8, 17. novembra, Gagarinova, Šoltésovej
Brigádnická, Hodžova nepárne 71 – 81, Považská, M. Turkovej, Pod Skalkou, Opatovská
nepárne č. 1 – 13, párne č. 2 – 18, Pri Tepličke, Jasná, Pod čerešňami, Tichá, Osvienčimská
Žilinská, Clementisova, I. Krasku, Odbojárov, Armádna,
Pádivého, Sibírska, Opatovská nepárne č. 15 – 53, párne č. 20 – 96
10. apríla, Horeblatie, Mlynská, Niva, Pod driením, Potočná, Opatovská nepárne č. 55 – 267,
párne č. 98 – 240, Mníšna
Jána Derku, Na kameni, Jána Fabu, Pod horou, Pod lipami, Pod hájikom, Záhrady, Zelnica,
Za humnami, Dubová, M. Hricku, Kubranská, Rovná, Volavé, Pred poľom, Gen. M. R. Štefánika
párne č. 118 – 130, nepárne č. 81 – 85, Súvoz, K zábraniu
Kubrická
Pod Sokolice, Gen. M.R. Štefánika nepárne č. 5 – 69, párne č. 6 – 116, K výstavisku, Kukučínova,
Kragujevackých hrdinov, Železničná, Sadová
Veľkomoravská, Zlatovská, Brančíkova, Vl. Roya, Rastislavova, Svätoplukova, Bratislavská
nepárne č. 1 – 119, párne č. 2 – 48, Ľ. Stárka , Piešťanská
Duklianskych hrdinov, Jána Hollého
Istebnícka, Jahodová, Jánošíkova, Kasárenská, Slivková, Šafránová, Hroznová, Majerská,
Medňanského, Matice slovenskej, Orechovská, Podjavorinskej, Ružová, Záhradná, Vlárska,
Hrádzová, Hrabovská, Chotárna, Horné Orechové, Kvetinová, Lesnícka, M. Kišša, Na záhumní,
Radlinského, Súhrady, Široká, Žabinská
Jedľová, Lipová, Javorová, Prúdy, Brezová, Orgovánová, Višňová, Obchodná, Kožušnícka,
Brnianska, Bratislavská nepárne č. 121 – 141, Vážska, Staničná, Súťažná, Budovateľská, Kvetná,
Bavlnárska, Školská, Továrenská
Malozáblatská, Hanzlíkovská, Hlavná, Jarná, J. Psotného, Na dolinách, Na kamenci,
Na vinohrady, Na záhrade, Poľovnícka, Severná, Detská, Okružná, Jána Prháčka, K mlyniskám
Dolné Pažite, Ku kyselke, Pri parku, Poľnohospodárska, Rybáre, Sigôtky, Bratislavská párne č.
52 – 116, Záblatská, Kňažské

úradne overené) na MsÚ v Trenčíne v Klientskom centre – evidencia obyvateľstva
Písomne na adrese: Mestský
úrad Trenčín, Útvar klientskeho
centra a matriky, Mierové nám.
2, 911 64 Trenčín
Elektronicky na adrese evidencia.kc@trencin.sk
V splnomocnení občan uvedie svoje meno a priezvisko,
rodné číslo, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú
splnomocnil na prevzatie preukazu na hlasovanie. V písomnej žiadosti občan uvedie svoje
meno a priezvisko, rodné číslo,
adresu trvalého pobytu (obec,
ulica, číslo domu), korešpondenčnú adresu, na ktorú sa mu
má hlasovací preukaz zaslať.
Zaslaný mu bude doporučenou
zásielkou „do vlastných rúk“.
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SPÔSOB HLASOVANIA

Každý občan hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.
Po predložení dokladu totožnosti (občiansky preukaz, slovenský cestovný doklad) a zázname

Otázky referenda:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi
jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť
detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či
eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia
s obsahom vyučovania?
v oboch rovnopisoch zoznamu oprávnených občanov mu
vydá okrsková komisia hlasovací lístok. V priestore určenom
na úpravu hlasovacieho lístka
vyznačí svoju odpoveď značkou
„X“. Lístok potom preloží tak,
aby nebol viditeľný spôsob jeho
úpravy, a vloží ho do schránky
na hlasovanie.



HLASOVANIE
DO PRENOSNEJ
SCHRÁNKY

Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov môže požiadať

občan okrskovú komisiu o hlasovanie do prenosnej schránky. Do 6. februára môže svoju
požiadavku nahlásiť na telefónnom čísle 6504 244 a počas konania referenda (7. 2.) na čísle 6504 309 alebo príslušnej
okrskovej komisii.



OKRSKOV BUDE MENEJ

Pre referendum bolo v Trenčíne určených 31 okrskov, čo
je menej ako pri ostatných voľbách. Zákon o referende stanovuje, že okrsok zahŕňa spravidla
2000 oprávnených občanov.

30. január 2015
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čisté mesto

Harmonogram vývozu separovaných zložiek odpadu v 1. polroku 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U

JANUÁR
Sviatok
Papier 4

FEBRUÁR

1
2
3
4
Vrecia 1 Nádoby 1
5
Vrecia 2 Nádoby 2
6
FIRMY
7
Vrecia 3 Nádoby 3
8
Nádoby 4
9
10
11
Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO 12
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
13
FIRMY
Sklo 3
14
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
15
Nádoby 4
16
17
18
Nádoby 1
19
Nádoby 2
20
FIRMY
21
Nádoby 3
22
Nádoby 4
23
24
25
Papier 2 Nádoby 1
BIO 26
Papier 3 Nádoby 2
27
Papier 1
28
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S

JÚN
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Vysvetlivky:

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Sklo 1 BIO
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

BIO

BIO

Plasty
Vrecia 1

BIO
E
E

Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
x
x
x

N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U

1
Vrecia 1 Nádoby 1
2
Vrecia 2 Nádoby 2
3
FIRMY
4
Vrecia 3 Nádoby 3
5
6
Nádoby 4
7
8
Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO 9
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
10
FIRMY
Sklo 3
11
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
12
Nádoby 4
13
14
15
Nádoby 1
16
Nádoby 2
17
FIRMY
18
Nádoby 3
19
Nádoby 4
20
21
22
Papier 2 Nádoby 1
BIO 23
Papier 3 Nádoby 2
24
Papier 1
25
Papier 4 Nádoby 3
26
Nádoby 4
27
28
29
Vrecia 1 Nádoby 1
30
Vrecia 2 Nádoby 2

S
š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š

APRÍL
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

1
2
3
4
5
Sviatok
6
Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO 7
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
8
FIRMY
Sklo 3
9
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
10
Nádoby 4
11
12
Nádoby 1
13
Nádoby 2
14
FIRMY
15
Nádoby 3
16
Nádoby 4
17
18
19
Papier 2 Nádoby 1
BIO 20
Papier 3 Nádoby 2
21
Papier 1
22
Papier 4 Nádoby 3
23
Nádoby 4
24
25
26
Vrecia 1 Nádoby 1
27
Vrecia 2 Nádoby 2
28
FIRMY
29
Vrecia 3 Nádoby 3
30
31

Lokalita

P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N

MÁJ
Nádoby 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Sklo 1 BIO
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

BIO

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

periodicita

deň

28 dní

pondelok

28 dní

utorok

28 dní
týždenne
týždenne
týždenne
týždenne
14 dní

štvrtok
pondelok
utorok
štvrtok
piatok
streda

Vrecia 3
Nádoby 1
Nádoby 2
Nádoby 3
Nádoby 4
FIRMY

Zlatovce, Orechové, Horné Orechové, Istebník, Záblatie, Zámostie
Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum,
Dolné mesto
Opatová, Kubra, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej ulice
Juh, Belá
Sihoť, Zámostie
Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum
Dolné Mesto, Soblahovská, Dlhé Hony
firmy

Bioodpad
Bio od 1. 6. – 30. 9.
Bio od 1. 10. – 31. 5.

každý týždeň v pondelok v lokalitách s BIO nádobami
každý nepárny týždeň v pondelok v lokalitách s BIO nádobami

v texte
v texte

28 dní
14 dní
14 dní

streda
pondelok
utorok

14 dní

štvrtok

FIRMY

individuálna bytová výstavba – Sihoť, Hodžova, Noviny, Zlatovce
Juh, Belá
Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie
Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny,
Kubra, Kubrica
firmy

28 dní

streda

Sklo
Sklo 1
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

Mesto TN
Mesto TN
Mesto TN
Mesto TN

28 dní
28 dní
28 dní
28 dní

pondelok
utorok
streda
štvrtok

Vrecia 2

Papier
Papier 1
Papier 2
Papier 3
Papier 4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

MAREC

1
Vrecia 1 Nádoby 1
2
Vrecia 2 Nádoby 2
3
FIRMY
4
Vrecia 3 Nádoby 3
5
Nádoby 4
6
7
8
Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO 9
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
10
FIRMY
Sklo 3
11
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
12
Nádoby 4
13
14
15
Nádoby 1
E 16
Nádoby 2
E 17
FIRMY
18
Nádoby 3
19
Nádoby 4
20
21
22
Papier 2 Nádoby 1
BIO 23
Papier 3 Nádoby 2
24
Papier 1
25
Papier 4 Nádoby 3
26
Nádoby 4
27
28
29
30
31

Elektro
E

Celé mesto. Odvoz je potrebné objednať na tel. č.
0902 999 446 v čase týždeň
ý
pred vývozom
ý
od 7.00 – 16.00 h

podľa harmonogramu

8 | INFO

dobré správy

číslo 1 | ročník XVII

Vyhrali KIA Innovation
Award 2014

Študentská osobnosť Slovenska
je z Trenčianskej univerzity

Daniel Siekela a Dominik
Malec, študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka, navrhli terénne pásové minivozidlo
s elektrickým pohonom, využiteľné pri drobných domácich prácach, vo variáciách
pre ozbrojené sily, prieskumy
a záchranné zložky. Ich projekt získal prvé miesto v súťaži,

V celonárodnej súťaži Študentská osobnosť Slovenska
v roku 2014 v kategórii Hutníctvo, strojárstvo a energetika
zvíťazil absolvent študijného
programu Špeciálna strojárska
technika z Fakulty špeciálnej
techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Ing. Martin Ďuriš. Vyznamenanie mu udelila
organizácia Junior Chamber
International – Slovakia. Martin Ďuriš má na konte viacero
úspechov. Po oslovení austrálskym závodným tímom Austech Motorsport navrhol funkčný externý dizajn pre okruhový
pretekársky špeciál Hyundai
Genesis Coupe GTR. Jeho modely sa tímu natoľko páčili, že
mu dali ponuku vytvoriť funkčný exteriér pre európsku GT3,
ktorá spadá pod Medzinárodnú
automobilovú federáciu. Ďalším úspechom je projekt Toyoty Tundry na súťaži v Las Vegas,

ktorú pre študentov slovenských škôl zorganizovala spoločnosť Kia Motors Slovakia.
Zapojilo sa do nej 10 projektov
zo štyroch univerzít. Študenti
z Trenčína s víťazstvom získali
dotáciu 5 tisíc eur na realizáciu
projektu a ponuku na zamestnanie po absolvovaní štúdia.
ZDROJ: WWW.TNUNI.SK

V bronzovom tíme boli
aj hráči Dukly
O senzačný zisk bronzových
medailí slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov na MS
v Kanade sa na prelome rokov pričinili aj mladíci z Dukly
Trenčín. Pred ligovým zápasom
so Skalicou 9. januára im primátor Richard Rybníček odovzdal pamätný list ako prejav

vďaky za vzornú reprezentáciu
mesta. Ocenil aj trénera SR 20
Ernesta Bokroša. Diváci odmenili potleskom členov bronzového tímu (zľava) Patrika Koyša, Matúša Holendu a Marca
Hochela.
TEXT A FOTO: PAVOL SERIŠ

kde navrhol zadnú časť kapoty
pick-upu pre motokrosový tím.
Na najväčšom podujatí svojho
druhu na svete tak získal jeho
konštrukčný tím prvé miesto.
Blahoželáme!
ZDROJ: TNUAD

Môže štartovať s profesionálmi
Počas Večera hviezd 2014
boli 13. decembra na trenčianskom výstavisku ocenení najúspešnejší športovci v neolympijských športoch v roku
2014. Medzi nimi aj slovenská reprezentantka v bodyﬁtness žien Adela Ondrejovičová

Kultúrna pamiatka roka 2013
V deviatom ročníku súťaže
Kultúrna pamiatka roka 2013,
vyhlásenom
Ministerstvom
kultúry SR, získal jeden zo štyroch titulov Kostol sv. Františka Xaverského v Trenčíne.

Cenu Fénix v kategórii obnova
a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky odovzdali 20.
novembra 2014 za komplexné
reštaurovanie interiéru kostola
Reholi piaristov na Slovensku.

Mária Kubelová je Seniorkou roka 2014
Titulom Senior roka oceňuje
už deviaty rok 20 seniorov z celého Slovenska za mimoriadne
aktívnu činnosť v rôznych oblastiach spoločenského života
alebo za odvážny či humánny
čin občianske združenie Fórum
pre pomoc starším. V Zlatej
sále Bojnického zámku bola
15. decembra 2014 za množstvo prednášok z histórie nášho regiónu i celého Slovenska
v Klube kresťanských seniorov

i na iných fórach, za organizovanie exkurzií na pamätné miesta, za prácu v miestnom klube
Matice slovenskej, účasť v komisiách pri recitačných súťažiach a množstvo iných činností
ocenená aj Mgr. Mária Kubelová. Z Klubu kresťanských seniorov Trenčín boli v minulých
rokoch takto ocenení aj Božena
Dedíková, JUDr. Júlia Chlebanová, Mgr. Vojtech Filín a Darina Tinková.
JÁN TINKA

z Trenčína, ktorá sa v uplynulom
roku stala po druhýkrát majsterkou sveta a ďalším víťazstvom na medzinárodnej súťaži
vo Fínsku získala možnosť štartovať v roku 2015 na profesionálnych súťažiach. Blahoželáme a držíme palce!

Zabodovali v súťaži iBobor 2014
V medzinárodnej informaticko-matematickej súťaži získal 8-ročný Ján Novosad z Trenčína plný počet bodov (96).
O dva roky staršia Mária Novosadová získala 87 bodov. Ako
informoval vedúci novodubnického Amavet klubu č. 884 Igor

Bukovčák, Janko a Mária súťažili v kategórii Bobríci (3. a 4.
ročník ZŠ), ktorej sa zúčastnilo
13 211 detí s priemerným počtom bodov 43,37. Blahoželáme!

FOTO: ARCHÍV KLUBU
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ZUŠ K. Pádivého má nové logo
Autorkou je výtvarníčka Terézia Miková. Do života logo Základná umelecká
škola Karola Pádivého uviedla na svojich
vianočných podujatiach 3. a 10. decembra 2014 v kine Hviezda.

Nové logo vzniklo ako maturitná práca Terézie Mikovej
na Strednej umeleckej škole
v Trenčíne. Umelecká rada ZUŠ
K. Pádivého ho spontánne prijala za svoje. Členov rady oslovila
modernosť, prehľadnosť, farebnosť, ale aj symbolika a ﬁlozoﬁa
loga. Štyri postavičky detí, každá inej farby, majú v sebe ukryté
písmenko symbolizujúce jeden
odbor. Zelenú farbu nádeje dostala postavička s písmenkom
H a predstavuje odbor hudobný. Modrú farbu nepopísanej
oblohy má dieťa s písmenom
V a predstavuje výtvarný odbor.

Žltú farbu
roztancovaných slnečných lúčov
má postavička s písmenkom T – tanečný odbor
a s písmenkom D je
červená postavička symbolizujúca literárno-dramatický odbor, deťom bližší ako divadelný.
Postavičky sa držia za ruky, čím
vyjadrujú jednotu školy, spoločný zámer vo výchove k umeniu
i spoločnú radosť z tvorby. Farby

Porota si vypočula 112 piesní. Súťaž zorganizovalo Mesto
Trenčín v spolupráci so Základnou umeleckou školou K.

Pádivého 19. a 20. novembra
2014. Deti z Trenčína medzi víťazmi nechýbali. V prvom dni
patrilo druhé miesto v prvej

na logu sa zhodujú s farbami
loga Mesta Trenčín, čím vyjadrujú, že škola je neoddeliteľnou
súčasťou života mesta.
ZUZANA MIŠÁKOVÁ,
PEDAGÓG ZUŠ K.PÁDIVÉHO

kategórii Petre Zichovej (ZŠ,
Hodžova). Prvenstvo v druhej
kategórii si vyspievala Laura
Laurinčíková (ZŠ, Bezručova)
a cenu poroty v tretej kategórii získala Erika Puterová (SŠI,
Ľ. Stárka). Druhý deň skončila
na prvej priečke v prvej kategórii Soňa Maradíková (ZŠ, Dlhé
Hony), za ňou ako druhá Soňa
Bellová (ZŠ, Veľkomoravská)
a tretia Jasmína Mikušová (ZŠ,
Dlhé Hony). Druhú kategóriu
ovládli speváci zo ZŠ Dlhé Hony.
O prvé miesto sa delili Barbora Magulová a Tomáš Lendvay.
Na druhom mieste bola Nina
Kohoutová a na treťom Urban
Zahumenský. V tretej kategórii
si prvé miesto vyspievala Barbora Horňáková (ZŠ, Veľkomoravská), druhé Emma Ďuríková
(ZŠ, Dlhé Hony) a tretie Alžbeta
Reháková (ZŠ sv. Svorada a Benedikta). Blahoželáme!
(RED)

Zatekajúcu strechu ministerstvo opraví po zime
Jediný reprezentatívny priestor v Trenčíne vhodný
na väčšie divadelné predstavenia a kultúrno-spoločenské podujatia bude od 1. marca 2015 mimo prevádzky.

Strešný plášť nad divadelnou
sálou v Posádkovom klube má trhliny. Voda už po dvojhodinovom
výdatnom daždi preniká na javisko i na miesta s elektrickými káblami. Ďalšia prevádzka nie je možná z bezpečnostných dôvodov.

Majiteľom budovy je Ministerstvo
obrany SR. Jeho hovorkyňa Martina Balleková sa pre mestské noviny INFO vyjadrila, že strechu
plánujú opraviť po skončení zimného obdobia. „Koncom decembra 2014 prebehla elektronická

VYDALI ZBORNÍK
K ŠTÚROVÝM
NARODENINÁM
Pri príležitosti dvojstého
výročia narodenia Ľudovíta
Štúra vydala Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne stostranovú publikáciu „Ľudovít
Štúr mojimi očami“. Zborník
literárnych prác zaradených
do tematickej oblasti XXII.
ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého
slávnostne prezentovali 19. januára na úrade TSK za účasti
spisovateľov, autorov odborných štúdií a literárnych prác.

Trenčianske hodiny rozospievali región
Jubilejného 45. ročníka regionálnej súťaže v speve ľudových piesní Trenčianske hodiny sa zúčastnilo 56 dievčat
a chlapcov z 18 základných škôl Trenčianskeho regiónu.
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aukcia na výmenu strešnej krytiny
nad divadelnou sálou,““ povedala. Oprava 618 m² strechy bude
stáť 11 400 eur s DPH. Plánovaný
termín začatia realizácie je marec
– apríl 2015. Rekonštrukcia strechy by sa mala zrealizovať do 30
dní od začatia prác. O tom, kedy
sa do divadelnej sály vráti divadlo
tak sčasti rozhodne aj počasie.
(RED)

POĎTE S INFOM
NA KONCERT
Donskí kozáci zaspievajú
v Trenčíne

S bajanom, čo je typ ruského
akordeónu, s balalajkou, čo je
ruský ľudový strunový hudobný
nástroj, perkusiami, nezameniteľnými vokálmi a autentickými piesňami už roztancovali
európske festivaly. Kozáckymi
dumkami vohnali slzy do očí,
špeciﬁckým ruským humorom
pobavili, ale hlavne vniesli pozitívnu energiu a radosť. Práve
preto už po piatykrát zavítajú
na Slovensko z rodného Rostova na Done. Sólisti Donského kozáckeho chóru Alexander
Džalašov, Grigorij Polovinka
(majster ruského bajanu), Nadežda Bulanova a Anastasija
Krivoručko. Ich formácia nesie názov Volnij Don. Program
„Piesne donských kozákov““ je
zostavený zo známych kozáckych, ruských a ukrajinských
piesní. Koncert sa uskutoční
21. februára o 17.00 hodine
v kine Hviezda a čitatelia INFO
majú možnosť získať v súťaži voľné vstupenky a CD VOLNIJ DON 2015. Súťaž nájdete
na strane 2. „Volnij Don sľubuje na svoju kozácku česť, že bude
hrať a spievať, pokiaľ vy budete
vládať.“
(RED)
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Hľadajú domov
V trenčianskej karanténnej
stanici sú opäť noví obyvatelia. Ak si plánujete zadovážiť psieho spoločníka,
možno vás oslovia práve
tieto psíky, čakajúce na nového majiteľa. A možno je
medzi nimi aj psík, ktorý sa
stratil práve vám.

Carmen, ktorú v karanténnej
stanici volajú aj Blška, je asi
10-mesačný kríženec. Našli ju
uviazanú v kríkoch. Je veľmi
prítulná, učenlivá, ale energická, preto sa viac hodí k mladším ľuďom a deťom, do bytu
alebo domu s prístupom dnu.

Kennyy je asi 10-mesačný kríženec jazvečíka s veľmi spoločenskou povahou. Pri pravidelnom
venčení má hygienické návyky.
Je vhodný do bytu i do domu
s prístupom dnu, k mladším
i starším ľuďom aj k deťom.
V zimnom období je nutné, aby
mal zabezpečené teplo.

Asi 9-ročný kríženec Reggie sa
potuloval po uliciach. Je zvyknutý robiť človeku spoločnosť.
Keďže sa pýta aj dnu, je možné,
že nežil vonku. Najvhodnejší je
k starším ľuďom, ktorí potrebujú spoločnosť, nenáročného
a pokojného psíka.
V prípade záujmu možno stanicu navštíviť osobne alebo
využiť telefonické kontakty
0915 785 007, 0903 785 007.
Ľudia, ktorí si osvoja psíka
z karanténnej stanice, budú
oslobodení od dane za psa.

spektrum
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V trenčianskej
Karanténnej
stanici mali
rušné sviatky
Karanténnu stanicu
v Trenčíne prevádzkuje
občianske združenie
Trenčiansky útulok.
Na začiatku nového
roka sme položili zopár
otázok predsedníčke OZ
Petre Ožvaldovej.

 Ako ste v stanici prežili
so psíkmi Vianoce a Nový
rok?
Vianočný čas sme skoro
celý prežili na veterinárnej
ambulancii z dôvodu veľkého prírastku zranených psíkov. Oproti iným rokom tieto
sviatky neboli také pokojné,
ale snažili sme sa ich spríjemniť nám aj našim psím
obyvateľom.
 Mali ste prírastok nových obyvateľov?
Tieto sviatky boli najnáročnejšie zo všetkých, čo sme
doteraz zažili. Mali sme chorých, zranených psíkov po autonehodách so zlomenými
či vykĺbenými labkami. Rovnako bolo veľa vystrašených
psíkov zo silvestrovskej noci,
ktorí čakali na svojich majiteľov u nás a tiež aj nechcené
šteniatka.
 Zaznamenali ste aj pomoc od ľudí?
Boli sme milo prekvapení
a zároveň ďakujeme každému, kto si na nás spomenul.
Ľudia doniesli veľa krmiva,
hračiek, maškŕt ale aj niečo
pre nás ako pracovné, dezinfekčné a iné pomôcky. Takúto
zásobu sme u nás ešte nemali
ani nečakali a sme tým veľmi
potešení.
 Aké sú vaše plány v karanténnej stanici a čo by ste
si v novom roku želali?
Naše želanie je stále to
isté, a to spokojné a adoptované psíky. Do nového roka
sme vstúpili s plánmi, otázka je, či to všetko zvládneme.
Budeme sa snažiť ušetriť ﬁnancie a vybudovať novú a zateplenú stavbu s podporou
ﬁrmy a dobrovoľníkov. Bude
to náročná vec, ale veríme, že
ak spustíme projekt na našu
podporu, mohla by to byť
realita.
(RED)

Trenčín má nový úspešný klub
Novovzniknutý trenčiansky
klub bojového umenia Chanbara (športová forma boja s mečom) sa 13. decembra 2014 zúčastnil Majstrovstiev Slovenska
v Chanbare v Košiciach. Domov priviezol dva poháre, 13
zlatých, 11 strieborných a 6
bronzových
medailí.
Titul

Grandmaster, teda majster majstrov vo svojej kategórii vybojovali Patrik Čillík (9 r.) v zápase
a Matej Babinský (34 r.) v technickom Kihone. Klub Chanbara Trenčín funguje od septembra 2014. Informovala trénerka
Jana Ilašenková.
FOTO: ARCHÍV KLUBU

Jozef Gabrhel

víťazom vo Svetovom pohári
Pre slovenského reprezentanta v silovom trojboji Trenčana Jozefa Gabrhela bol rok 2014 po športovej stránke mimoriadne úspešný.
Zavŕšil ho triumfom vo Svetovom pohári profesionálnej federácie
WPC (world powerlifting congress) na konci novembra v Bratislave. V kategórii do 75 kg silových trojbojárov vo veku 55 až 59 rokov dosiahol výkon 402,5 kg (135 kg drep, 107,5 kg tlak na lavičke,
160 kg mŕtvy ťah). V rámci podujatia sa uskutočnili aj samostatné
preteky v mŕtvom ťahu, v ktorých víťazným pokusom 165 kg opäť
zdolal všetkých konkurentov. Blahoželáme. ZDROJ: TRENCIN.SME.SK

Majsterka Slovenska
v taekwondo je z nášho mesta
Zlatica Hlaváčová z Klubu bojového
umenia
ILYO Taekwondo
Trenčín získala titul na Majstrovstvách Slovenska
v Taekwondo WTF
6. decembra 2014
v Rožňave.
Z majstrovstiev
priviezol trenčiansky klub celkom
jednu zlatú, 6 strieborných a jednu
bronzovú medailu.
Zlatica Hlaváčová
získala titul v poomsae súborných cvičeniach.

FOTO: ARCHÍV KLUBU

30. január 2015
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Odišiel Čestmír Harníček, posledný zo

zakladajúcich členov trenčianskej fotoskupiny MÉTA

Neúprosný beh času, žiaľ, neprináša len dobré správy.
Jedna z tých smutných prišla hneď na začiatku tohto
roka. 5. januára zomrel vo veku 87 rokov Ing. Čestmír
Harníček, ktorý sa zapísal do povedomia Trenčanov ako
veľmi všestranná osobnosť.

Čestmír Harníček sa narodil
v roku 1927 v Rokytnici u Přerova a po skončení vysokoškolských štúdií prišiel v r. 1954
do Konštrukty Trenčín, kde až
do 1990 pracoval ako hlavný
konštruktér špeciálnej techniky. Popri svojej profesii však vynikol vo viacerých činnostiach,
do ktorých sa vždy vrhol so zápalom sebe vlastným: nech už
to bolo horolezectvo, fotograﬁa
alebo motorové člny.
Ako vášnivý fotograf stál
v roku 1962 pri zrode legendárnej fotoskupiny Méta, ktorá

významným spôsobom ovplyvnila smerovanie slovenskej fotograﬁe šesťdesiatych rokov. Výrazným rysom jeho fotograﬁckej
tvorby bolo výtvarné videnie,
zmysel pre využitie detailu a metaforický pohľad na zobrazované objekty. Fotograﬁckej tvorbe
sa venoval s plným nasadením
až do začiatku sedemdesiatych
rokov. Dosiahol v ňom aj ocenenie najvyššie – v roku 1970 mu
bol udelený medzinárodný titul
AFIAP.
Potom ho však na dlhý čas
celkom pohltila jeho ďalšia

Poďakovanie
za pomoc a podporu
Aj touto cestou chceme vysloviť poďakovanie primátorovi mesta a jeho spolupracovníkom a rovnako aj bývalým
poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za celoročnú pomoc a podporu činnosti Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) č. 30. Ďakujeme
za pridelenie ﬁnančných prostriedkov na čiastočné pokrytie nákladov spojených s realizáciou aktivít a podujatí, ktoré

štvorlístok zakladateľov Méty –
Harníček, Sokolt, Spáčil a Štubňa. A nezabudnúť, trebárs aj
preto, že ich fotograﬁe patria
i po rokoch k tým, ku ktorým
stojí za to sa vracať – pre výtvarnú kvalitu, emocionálny náboj
a ľudskú dimenziu.
JAN TUKA, FOTO ARCHÍV TNOS

PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI
pondelok 9.00 – 12.00

Spevácka skupina Sihotiar

pondelok, utorok, štvr- Cvičenie pre ženy
tok, piatok 9.45 – 11.00

sme pre seniorov usporiadali
v roku 2014. Príspevok, ktorý sme dostali od mesta, sme
sa snažili zhodnotiť čo najlepšie, aby z neho malo úžitok,
radosť a potešenie čo najviac
seniorov. Mnohé akcie sme organizovali aj pre členov ostatných mestských organizácií
JDS a mestských klubov a tešili sme sa, keď k nám cestu našli aj neorganizovaní seniori.
Ďakujeme!

pondelok 16.00 – 18.00 Joga pre ženy
pondelok 16.30 – 18.30 Keramika
utorok 14.00 – 17.00

Jednota dôchodcov Slovenska č. 5

streda 10.00 – 11.30

Brušné tance

streda 14.00 – 16.00

Jednota dôchodcov Slovenska č. 27

streda 15.00 – 17.00

Diabetes – konzultácie

štvrtok 16.30 – 18.30

Keramika – klub

piatok 9.30 – 12.00

Spevácka skupina Sihotiar

KONTAKT: 032/743 45 35, 0904 339 401

VÝBOR JDS ZO Č. 30

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO

Štatistický úrad SR zisťuje
údaje o rodinných účtoch

centre Stred
Program na FEBRUÁR 2015:

Do 31. decembra 2015 budú opytovatelia navštevovať
domácnosti a zisťovať informácie o štruktúre, výške
a vývoji výdavkov, spotrebe a príjmoch osôb v rôznych
typoch domácností.

Pracovník poverený funkciou opytovateľa sa musí preukázať osobitným poverením
Štatistického úradu SR. Ako informovala generálna riaditeľka
sekcie zberu a spracovania dát
v priemysle a terénnych zisťovaní Zlata Jakubovie, všetky informácie, ktoré domácnosti v rámci zisťovania poskytnú, budú
anonymné a použité výlučne

vášeň, rýchle motorové člny,
ktoré aj sám konštruoval. Aj tu
dosiahol významné úspechy ako
6-násobný majster republiky
a nositeľ titulu Majster športu.
Po odchode do dôchodku sa
vrátil k tvorivým výtvarným aktivitám ako autor drobných drevených plastík. Aktívne sa zapojil
do činnosti Združenia výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom stredisku a do poslednej
chvíle nestrácal kontakt ani so
súčasným dianím vo fotograﬁi.
Vo fotostredisku pomáhal s mladistvým elánom ďalšej generácii
fotografov v hľadaní vlastného
výrazu.
To všetko je teraz už len spomienkou. Nezostáva nič iné, ako
zmieriť sa s tým, že sa vo fotograﬁckom nebi zišiel kompletný

na štatistické účely – pre potreby Štatistického úradu SR,
ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na účely posudzovania životného minima.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2015 vybraných
viac ako 200 obcí, medzi nimi aj
mesto Trenčín.
(RED)

2. 2. 2015

RNDr. Antónia Dvoranová – Japonsko

9. 2. 2015

Ing. Katarína Darvašová – Po stopách sv.
Františka

16. 2. 2015

Fašiangové posedenie

23. 2. 2015

Anna Hrabalová – Literárna tvorba

Ďalšie akcie:
3. 2. 2015

Divadelné predstavenie Nevesta hôľ (Fr.
Švantner) SND Bratislava

8. 2. 2015

Divadelné predstavenie „Sedem bolestí Panny Márie““ V Trenčíne v kine Hviezda o 15.00
hod. (vstupné ľubovoľné)

17. 2. 2015

Bowlingový turnaj
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Gymnastický klub Pavlo mal záver roka úspešný
Zverenci Katky a Mareka
Pavlíčkovcov bodovali na konci
novembra na Majstrovstvách SR
žien a v decembri aj na Majstrovstvách SR chlapcov a mužov.
Gymnastický klub Pavlo, navyše,
bol aj organizátorom Majstrovstiev SR v športovej gymnastike
žien v kategórii „C““ na Výstavisku Expo v Trenčíne (29. 11.).
Súťažilo sa v piatich kategóriách, spolu 96 dievčat a žien zo
16 klubov. Klub Pavlo reprezentovali štyri dievčatá, z toho dve
získali výborné umiestnenia.
V starších žiačkach pretekárka Diana Kučová skončila len

tesne na peknom štvrtom mieste v konkurencii 22 pretekárok.
V tej istej kategórii sa majsterkou SR pre rok 2014 stala Tatiana Ondrušková. V kategórii
juniorky získala striebro Kristína Tomanková – obom pretekárkam k umiestneniu srdečne
gratulujeme. Mladšie žiačky boli
najpočetnejšou kategóriou pretekárok. GK Pavlo reprezentovala Lucia Mikušová, ktorá súťaží
prvý rok. Postup na majstrovstvá
si vybojovala ako jediná zo siedmich klubových kolegýň. Náročný pretek by sa nedal uskutočniť bez pomoci dobrovoľníkov,

Navrhnite logo predsedníctva
SR v Rade Európskej únie
Využite jedinečnú príležitosť podieľať sa na vizuálnej
identite historicky prvého slovenského predsedníctva
v Rade Európskej únie v roku 2016 a navrhnite jeho logo.

Súťaž je verejná, určená
právnickým aj fyzickým osobám,
odborníkom i laikom, ak k dňu
jej vyhlásenia dosiahli 18 rokov. Logo by malo vyjadrovať, že
Slovensko je mladá, dynamická
a zodpovedná krajina, ktorá má
za sebou úspešný európsky príbeh. Je pevná, neoddeliteľná súčasť Európy, ktorá sa vyznačuje
bohatou rôznorodosťou na malom území a ktorá poskytuje
množstvo príležitostí. Je to krajina inovatívnych a kreatívnych
ľudí, ktorá ponúka svoje hodnoty a zručnosť v prospech EÚ.

Ponuky treba predložiť do 16.
marca 2015 poštou do podateľne Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR
(MZVaEZ SR) alebo elektronicky na adresu logoskpres2016@
mzv.sk. Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje 4500 eur
bez DPH. Viac info na oﬁciálnej
stránke ministerstva.

sponzoskej pomoci a pomoci
rodičov detí. „Chceme všetkým
veľmi poďakovať a dúfame, že sa
nám v budúcom roku podarí spoločným úsilím zorganizovať podobné podujatia pre všetky deti,
ktoré venujú svoj voľný čas takému peknému a náročnému športu ako je gymnastika,““ povedala
K. Pavlíčková. Posledné preteky v sezóne boli MSR chlapcov



a mužov v kategórii A. Konali sa 6. decembra v Bratislave.
Klub reprezentovali dvaja mladší žiaci, ktorí museli v rekordne
krátkom čase nacvičiť neľahké
povinné zostavy. Napriek tomu
sa im podarilo výborné umiestnenie: Patrik Pavlíček obsadil 2.
miesto a Oliver Kasala 4. miesto.
Blahoželáme. Viac na www.pavlo.sk.
(RED)

ROKOVANIA VMČ

VMČ Stred

9. 2. 2015 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 24. 2. 2015 o 16.00 v KS Istebník
VMČ Juh

2. 2. 2015 o 17.30 v KC Aktivity

VMČ Sever

3. 2. 2015 o 16.00 v KS Opatová

Mestské hospodárstvo a správa lesov,
m. r. o., Trenčín oznamuje svoj zámer
prenajať v súlade so zákonom č. 138/1991
Zb. o majetku obcí a VZN mesta Trenčín
č. 4/2014
garážové boxy v objektoch CO krytov o rozlohe cca 16 m²/
box, nachádzajúce sa na Ul. Saratovskej a na Ul. gen. Svobodu
v Trenčíne.
nebytový priestor vo vestibule Kina Hviezda na Ulici kniežaťa
Pribinu č. 3 v Trenčíne, za účelom umiestnenia nápojového
automatu.
Bližšie informácie sú uverejnené
na www.trencin.sk/predaj_majetku.

ZDROJ: WWW.EUROPSKENOVINY.SK

NAJRÝCHLEJŠÍ
NA SILVESTRA
KOVÁČ A PÁLENÍK
Na 20. ročníku Silvestrovského behu na tartane (5 km) v Dubnici nad Váhom 30. decembra
2014 v kategórii nad 60 rokov
zvíťazil známy bežec a organizátor bežeckých podujatí Trenčan Miroslav Kováč (20 : 46).
Vo Vrútkach na 34. ročníku
Silvestrovského behu zdravia
na trati 10 km v kategórii 50 – 59
rokov nedal šancu svojim súperom a s prevahou zvíťazil ďalší
Trenčan Ervín Páleník (40 : 43).
Obom bežcom blahoželáme!
ZDROJ: MY TN. NOVINY
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DIVADLO

7. 2. | 19.00 | Inu, nevidno
pevninu

hereckému obsadeniu Csongor Kassai,
Martin Mňahončák a Gregor Hološka.
14. 2. | 19.00 | Kométa

Divadla Kolomaž podľa predlohy francúzskeho autora Patricka Grégoire „Le Imbecile“. Pútavý príbeh o osude človeka, ktorý
sa považuje za Ježiša.



KONCERTY

6. 2. | 20.00 | Buty
| Koncert českej populárnej
hudobnej skupiny.

PIANO KLUB

13. 2. | 19.00 | Trenchtown rock

Hravý javiskový tvar
o hranici medzi svetom reality a svetom
príbehov. Hraný dvoma hercami, vyžadujje znalosť slovenčinyy alebo dobre vyvinutú
y
a udržiavanú fantáziu. Účinkujú Ema Křížová a Pavol Seriš.
PK DIVADELNÁ SCÉNA |

Divadlo Astorka Korzo
90 uvádza predstavenie ktoré získalo Cenu
bratislavského diváka na festivale Nová
dráma 2014.
POSÁDKOVÝ KLUB |

PIANO KLUB | The Intellectuals, Pell-Mell
59, Juras Kanál, Volume, The Long Road.

13. 2. | 21.00 |

Modré hory

20. 2. | 19.00 | Opereta Veselá
vdova

KINO HVIEZDA | Divadelné predstavenie
uvádza ochotnícke divadlo z Topoľčian.
| Sú zjavom na slovenskej hudobnej scéne. Držitelia ceny Radio Head
Awards v žánrovej kategórii Hip-Hop / Rap
/ R‘n‘B za album Big Beat.

KLUB LÚČ

Najobľúbenejšiu
j
j operetu Franza Lehára uvádza Štátna opera
Banská Bystrica.
POSÁDKOVÝ KLUB

|

20. 2. | 19.00 | Chutilo vám,
páni?

Večer divadelnejj
improvizácie. Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš
„Pucho“ Puchovský a Stanislav „Stanley“
Staško predvedú, ako sa dá dobre zasmiať.
PK DIVADELNÁ SCÉNA

|

13. 2. | 19.00 | Andulky v klietke

Úspešná komédia Trenčana Pavla Seriša, ktorý počas predstavenia
odohrá viac ako 20 rôznych
y charakterov.
Hra sa okrem Česka a Slovenska predstavila už aj na festivaloch v Poľsku, Kosove
či Taliansku.
KINO HVIEZDA |

FILM

CINEMAX
od 5. 2. | Spongebob vo
filme: Hubka na suchu

Jedna z najviac žltých, najhranatejších
a hlavne najobľúbenejších animovaných postavičiek konečne našla cestu na filmové plátno. A dokonca v 3D.
SpongeBob je morská huba, ktorá nosí
nohavice, býva v ananáse a robí úžasné
krabie hamburgery.
od 5. 2. | Jupiter na vzostupe

Originálne epické sci-fi dobrodružstvo,
v ktorom hlavné úlohy stvárňujú Channing Tatum a Mila Kunis. Nevhodný do
12 rokov.
od 5. 2. | Nezlomný

8. 2. | 15.00 | Sedem bolestí
Panny Márie

11. 2. | 19.00 | Tri tvorivé tvory



20. 2. | 20.00 | Latino – Lazaro
| Animácie a tanečná show:
Zuzka Pašková – Soukupová.

PIANO KLUB

20. 2. | 22.00 | Consistence!:
Zlatomil (CZ) + Keni Anavi (SK)

Pokračovanie tradičnej rezidentnej noci v réžii TNT Crew zameranej
na tanečnú hudbu. Akciu doplnia Filo, Tiff
a Duro.
KLUB LÚČ

|

21. 2. | 17.00 | Piesne donských
kozákov – Volnij Don (RUS)

22. 2. | 19.00 | Nízkotučný život

Angelina Jolie natočila film o tom, že
keď má človek dostatočne silnú vôľu,
prežije skoro všetko. Osud slávneho
olympionika, vojnového letca, stroskotanca a vojnového zajatca Louise Zamperiniho je toho najlepším dôkazom.
od 12. 2. | Päťdesiat odtieňov
sivej

Filmové spracovanie erotického príbehu, ktorý sa stal celosvetovou literárnou senzáciou.
od 12. 2. | Cililing a zver
nezver

Rodinný animovaný dobrodružný film.
Nové dobrodružstvá víly Cililing a jej
priateľov. V údolí škriatkov sa objavuje pradávny tvor a tisíc rokov bezpečia
sa končí.
od 19. 2. | Kingsman: Tajná
služba

Americká akčná komédia. Príbeh zdvorilého, konzervatívneho britského superšpióna, ktorý do vysoko konkurenčného vzdelávacieho programu svojej
agentúry regrutuje zatiaľ nevycvičeného, ale nádejného chlapca z ulice.
od 19. 2. | Americký
ostreľovač

Detektívnu komédiu uvádza Mestské divadlo Trenčín. Osamelé vidiecke sídlo, Vianoce za dverami a vražda.
KINO HVIEZDA |

13. 2. | 19.00 | Manéž Bolka
Polívky

Jedinečná divadelná
show na svojom prvom turné po Slovensku. Hostia: Milan Lasica, Anna Polívková, Jiří Stivín, Kuly, Vrbovskí Viťazi, Barin
+ Fretti.
MS ŠPORTOVÁ HALA |

18. 2. | 19.00 | Kumšt
PIANO KLUB | Komédia plná humorných
situácií, ale aj dramatických zvratov dýcha atraktívnosťou aj vďaka skvelému

KINO HVIEZDA |

Komédiu o diétnej láske, vzdelaní a viere uvádza Divadlo GUnaGU. Hrajú
j Z. Mauréry,
y D. Abrahámová,
P. Polnišová, Z. Šebová a V. Horján.
POSÁDKOVÝ KLUB |

26. 2. | 19.00 | Írska kliatba
| Veľkú komédiu o malých problémoch oceňovaného newyorského dramatika, pedagóga a herca Martina Casellu uvádza Divalo Aréna. Hrajú B.
Deák, J. Jackuliak, M. Majeský, M. Mňahončák, J. Loj.

POSÁDKOVÝ KLUB

28. 2. | 20.00 | Blázon
PK DIVADELNÁ SCÉNA

|

Repríza inscenácie

21. 2. | 20.00 | Revival night
PIANO KLUB |

Bon Jovi rev., AC-TN, Machi-

ne Head.
21. 2. | 21.00 | Fresh out of the
bus + Election in the daeftown
| Experimentami posadnuté
power-trio a pätica chalanov z Považskej
Bystrice a okolia.

KLUB LÚČ

25. 2. | 16.00 | Hrajú nám pre
radosť

Koncert detí Základnej
umeleckej školy K. Pádivého.
POSÁDKOVÝ KLUB |

Životopisný akčný film v réžii Clinta
Eastwooda. Príslušník ostreľovačov
Navy Seal rozpráva o svojej kariére.
Na vojnu nedokáže zabudnúť.
od 26. 2. | Focus

Will Smith stvárňuje Nickyho, ostrieľaného podvodníka, ktorý sa zapletie so
svojou “žiačkou” Jess (Margot Robbie).
O tri roky neskôr ho už dokonalá femme fatale odstaví z hry.
ARTMAX

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

2 | KAM



kam v trenčíne
27. 2. | 20.00 | Retro Disco Party

FILM

PIANO KLUB |

ARTKINO METRO
1. 2. | 19.00 |

Rukojemník

Rodinnýý česko-slovenskýý film. V réžii J.
Nvotu hrajú M. Lasica, L. Šafránková, O.
Vetchý, R. Labuda, S. Tobias.

27. 2. | 21.00 | Zlokot +
Vydrapená bužírka punk
system

1. 2. | 16.00 | Mikulášove
šibalstvá na prázdninách

Detské predstavenie.
3. 2. | 19.00 |

Lesné jahody

Prehliadka severského filmu. Reflexia
starnutia I. Bergmana, strachu z blížiacej sa smrti a smútku z premárneného
života je autorovým osobným dielom
a zároveň jeho intímnou spoveďou.

štvrtok | 10.00 – 11.00 |
Tvorenie s potešením

23. 2. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov v sprievode rodiča. Výtvarné techniky so zameraním na rozvíjanie jemnej motoriky rúk
a tvorivého myslenia. Prihlášky a info:
0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

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

piatok | 16.00, 17.15 | Šikovné
pršteky

VEREJNÁ KNIŽNICA

KLUB LÚČ |

Prehliadka severs. filmu. Profesionálny potápač a jeho brat majú potrebnú
disciplínu, silu a odvahu, aby sa vydali
na najnebezpečnejšiu misiu na svete –
na dno severského mora.

28. 2. | 19.30 | 27. stretnutie
priateľov dychovej hudby

27. 2. | 16.30 – 18.30 | 2. detský
ples

1. 2. | 16.00 | Grimmovci,
zakliati bratia

menšie deti a ich rodičov. Info a vstupenky: KIC Trenčín.

2. – 28. 2. | Láskavé rozprávky

PRE DETI

VKMR HASIČSKÁ | Ponuka p
pre školské klubyy

pondelok | 9.15, 10.30 | Yamaha
class

5. 2. | 19.15 | Holub sedel
na konári a premýšľal
o živote

KDaM TIGRÍKY | Robik – hudobný program
pre deti vo veku 4 – 18 mesiacov. Prvé
krôčiky k hudbe – hudobný program pre
deti vo veku 1,5 – 4 roky. Info a prihlášky:
0907 989 094.

Predstavenie Detského divadelného klubu plné magických
ý kúziel a neočakávaných
ý prekvapení.
Čarovná krajina plná (ne)klasických rozprávkových postáv. Na svoje si príde celá
rodina, ale aj priaznivci netradičných spracovaní tradičných rozprávok.

pondelok, piatok | 17.00 –
18.00 | Džamál junior

4., 18. 2. | 9.30 – 11.30 |
Galerkovo

6. 2. | 19.00 | Boj snežného
pluhu s mafiou

Nórska akčná komédia.
6., 7. 2. | Levie srdce

Prehliadka severského filmu. Dokáže
láska zvrátiť rasistické predsudky? Film
ocenený na piatich medzinárodných
filmových festivaloch.
7. 2. | 21.00 | Mami!

| Orientálna tanečná skupina pre deti od 8 rokov –
nácvik zložitejších choreografií a tanečná technika v orientálnom tanci.
Prihlášky a info: anide@seznam.cz alebo
www.anidestudio.sk.

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE

pondelok , utorok, streda
a piatok | Tanečná škola Aura
dance

Tanečná škola moderného
tanca pre deti od 6 rokov do 15 rokov. Info
a prihlášky: 0908 731 125.
KC AKTIVITY

|

Kanadský emóciami nabitý film. Príbeh dospievajúceho chlapca s diagnózou ADHD a jeho mamy, ktorá aj napriek odporúčaniam odborníkov trvá
na tom, že sa o svojho syna postará
sama a že dokážu zvládnuť aj školu.

KDaM TIGRÍKY | Tanečná angličtina pre
deti vo veku 3 – 6 rokov. Info prihlášky:
0903 783 724.

8., 15. 2. | 16.00 | SpongeBob
vo filme: Hubka na suchu

utorok | 15.00 – 16.30 | Klub
keramikárov

SpongeBob je morská huba, ktorá nosí
nohavice, býva v ananáse a robí úžasné
krabie hamburgery.

Keramický krúžok pre deti
a mládež s výučbou základnej práce s hlinou, glazúrou a inými netradičnými materiálmi. Je možné sa prihlásiť aj počas školského roka. Prihlášky a info: 0908 210 940,
info@kcaktivity.sk.

8., 23. 2. | Zázraky

Príbeh 12-ročnej Gelsominy, ktorá žije
s rodičmi a mladšími sestrami na opustenom statku v Umbrii na talianskom
vidieku. Otec drží rodinu bokom od nástrah moderného sveta a striktne presadzuje život v súlade s prírodou.
10. 2. | 19.00 | Siedma pečať

Prehliadka severského filmu. Ingmar
Bergman v ňom dáva do popredia
otázku postoja človeka k životu a jeho
druhej stránky, smrti.
11. 2. | 19.00 | Vyššia moc

Prehliadka severského filmu. Existenciálna dráma o tradičných rolách muža
a ženy v rodinnom živote a ich vzájomných očakávaniach, ktoré z nich vychádzajú. Film ocenený na MFF Cannes 2014.
12. 2. | 16.00 |

Ida

18-ročná novicka Anna sa onedlho stane mníškou, musí však navštíviť svoju
jedinú žijúcu príbuznú Wandu, o ktorej existencii netušila. Bývalá zapálená

pondelok, štvrtok | 16.00 |
Timmy‘s Friends

KC AKTIVITY

PK DIVADELNÁ SCÉNA

|

GMAB | Tvorivé dielničky pre deti od 18 mesiacov do 5 rokov.

5. 2. | 9.30 | Príbehy
z Trdelníkova

Prezentácia rozprávkovej knihy pre deti za účasti autorky Márie
Demitrovej. Počet miest je obmedzený,
účasť treba vopred nahlásiť: 032/7460715,
deti@vkmr.sk.
VKMR HASIČSKÁ

|

8. 2. | 14.00 | Nedeľné v(i)tvorky
GMAB | Vidieť a tvoriť. Spoločné prechádzky, rozhovory a hry s aktuálnymi výstavami a s tvorivými dielňami pre rodiny s deťmi od 6 rokov.

13. 2. | 15.00 – 17.00 |
Valentínske prekvapenie

Fotenie, maľovanie, drink, darčeky a výroba srdiečok s detičkami.
ZOC MAX |

a MŠ. Hodinka v knižnici strávená hravou
formou. Každý mesiac iná téma. Termíny
treba vopred dohodnúť. Bližšie info a kontakty: www.vkmr.sk.
2. – 28. 2. | Učíme sa spolu
p

Ponuka pre pedagógov ZŠ na realizáciu vyučovacích hodín k problematike vybranej z osnov učiva v netradičných
priestoroch, pomocou zážitkového čítania, tvorivých dielní či iných aktivít. Termín treba vopred dohodnúť. Bližšie info:
www.vkmr.sk.
VKMR |

2. – 28. 2. | Vitajte
j v knižnici

Informačné hodiny pre žiakov ZŠ.
Ponuka pre pedagógov. Termín treba vopred dohodnúť. Bližšie info: www.vkmr.sk.
VKMR |

2. – 28. 2. | Kyberšikana
| Internet – tichý zabijak, mobily ako fenomén závislosti, intervencia a schopnosť brániť sa. Interaktívna prednáška pre žiakov ZŠ a SŠ. Termín
treba vopred dohodnúť: 032/746 07 15,
deti@vkmr.sk.

VKMR HASIČSKÁ



VÝSTAVY

Miloš Alexander Bazovský

15. 2. | 16.00 | O Snehulienke

|

utorok, štvrtok | Korzo dance –
SZUŠ Trenčín

Tanečná škola moderného tanca pre deti. Info a prihlášky:
0904 504 032.
|

KC AKTIVITY

utorok, štvrtok | 17.15 – 18.15 |
Klubovnička
KC AKTIVITY | Pohybovo náučné aktivity
určené pre chlapcov aj dievčatá od 2 do 6
rokov. Prihlášky a info: 0908 280 901,
www.klubovnicka.sk.

streda | 18.30 – 19.30 | Habibti

| Viete, ako vyzerá
bežný deň Snehulienky v domčeku siedmych trpaslíkov? Prečo Hapčí stále kýcha
a čo rozosmeje zamračeného Dudroša?
V tejto verzii rozprávky si deti so Spachtošom pripomenú čísla na hodinách,
s Vedkom zistia, prečo vypínať vodovodný
kohútik. Uvádza v rámci Detského divadelného klubu Divadlo Kapor na scéne.

PK DIVADELNÁ SCÉNA

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Orientálna tanečná skupina pre deti od 4 do 8 rokov. Prihlášky a info: anide@seznam.cz,
www.anidestudio.sk.

16. – 20. 2. | 8.00 – 14.00 | Jarné
šantenie

streda, piatok | 16.00 – 18.00 |
Tanečná škola Goonies

22. 2. | 16.00 | Žabiatko

Tanečná škola moderného
tanca pre deti od 3 rokov. Info a prihlášky:
0915 101 051.
KC AKTIVITY

POSÁDKOVÝ KLUB | Tanečná zábava pre naj-

OC LAUGARICIO | Sú plaché a v prírode musíte byť veľmi trpezliví alebo opatrní, aby
ste sa k nim priblížili. Spoznajte cez tvorenie chránené zvieratká našich Tatier.

Francúzsky film o nepočujúcej a nevidiacej dievčine podľa skutočnej udalosti.

Prehliadka severského filmu. Film ocenený Zlatým levom na MFF Benátky
2014. Kaleidoskopické potulky ľudskými túžbami, humor i tragédia, ktoré sa
skrývajú vo vnútri každého z nás, majestátnosť života, ale i ľudské slabiny.

| Spoločné čítanie
v knižnici v pobočke Kubra.

KDaM TIGRÍKY | Tvorivý klub pre deti
vo veku 3 – 6 rokov. Info a prihlášky:
0903 783 724.

MS ŠPORTOVÁ HALA |



24. 2. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

28. 2. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé
dielničky – Tatranskí
obyvatelia

4. 2. | 19.00 | V hlbinách

5., 8. 2. | Príbeh Márie

číslo 1 | ročník XVII

|

KC AKTIVITY | Prázdninové tanečné a krea-

tívne workshopy pre deti
Detské predstavenie v podaní Mestského divadla Trenčín.
KINO HVIEZDA |

GMAB | Stála expozícia obsahuje výber
známych i málo vystavovaných autorových prác – olejomaľby, gvaše, tempery
a kresby. Diela chronologicky dokumentujjú základné vývojové
ý j obdobia v autorovejj
tvorbe. Kolekciu dopĺňa fotodokumentácia z umelcovho súkromného života a informačné texty o dôležitých medzníkoch
v jeho živote a tvorbe.

Výtvarné umenie
trenčianskeho regiónu
GMAB | Stálu expozíciu tvoria diela výtvarníkov staršej generačnej vrstvy, pôsobiacich v minulosti v trenčianskom regióne.

Slovenské sochárstvo 20.
storočia
GMAB | Stála expozícia zo zbierok Galérie M. A. Bazovského ponúka pozoruhodné artefakty zo slovenského sochárskeho umenia tak, ako sa za roky existencie

30. január 2015
v galérii postupne ukladali od konca 60.
rokov 20. storočia do súčasnosti.

17. – 28. 2. | 90 rokov
trenčianskej knižnice

Z histórie a kultúry slobodného
kráľovského mesta Trenčína
a bývalej Trenčianskej župy

VKMR JASELSKÁ | Tematická

výstava približujúca deväť decénií trenčianskej knižnice
v čase a priestore.

Stála expozícia Trenčianskeho múzea opätovne sprístupnená v obnovenej forme 19. 12. 2014.

28. 2. – 1. 3. | Fishing show Carp
& Spinning 2015

Július Činčár: Obrazy

ná výstava rybárskych potrieb.

ŽUPNÝ DOM |

| Stála výstava
ý
výý
tvarných diel MUDr. Júliusa Činčára. Zachytáva autorove životné radosti, vieru
v dobro človeka i pocity z „jeho“ mesta,
obklopeného vodou, ktorú nesmierne miluje.

ŠPORT HOTEL OSTROV

VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 10. medzinárod-



PRE SENIOROV

5. 2. | 16.00 | Liga proti
reumatizmu
CENTRUM SENIOROV |

do 8. 2. | Prezentačná výstava
SOŠ stavebnej Emila Belluša

10., 24. 2. | 9.00 – 11.30 | Ateliér
pre seniorov

POSÁDKOVÝ KLUB |

GMAB | Tvorivé

do 8. 2. | Trenčín 2014 – Výber
zo súčasného slovenského
komorného sochárstva
GMAB | S odstupom času galéria opäť ob-

novila kontinuitu celoslovenského podujatia. Tohto ročníka sa zúčastňuje 95 autorov, ktorí prezentujú spolu viac ako 200
diel.
do 27. 2. | Stretnutie – Setkání
| Jubilejná 30. družobná výstava výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín
a Uherské Hradište.

TSK

2. – 27. 2. | Trenčín trochu inak

Výstava jubilanta
MUDr. Jozefa Jakuša: Fotografie a drevorezba, moje hobby. Vernisáž 2. 2. o 16.00.
CENTRUM SENIOROV

|

2. 2. – 22. 3. | Vršatec –
chránená krajinná oblasť
| Prírodovedná výstava fotografií, skamenelín a hornín z Vršatca. Historické a súčasné ppohľadyy na krajinu, vzácne živočíchy a rastliny. Školské
kolektívy môžu vo vedomostnej súťaži vyhrať výlet na Trenčiansky hrad.

TRENČIANSKE MÚZEUM

2. – 28. 2. |

Predstavujeme
tvorbu spisovateľa Thomasa
Brezinu

| Výstavka kníh pre deti
s podtitulom „Deti, zoznámte sa s niečím
novým!“

VKMR HASIČSKÁ

3. – 28. 2. | Mirka Migašová
– Náhodné tváre

KC AKTIVITY | Súbor cvikov, odcvičených je-

den po druhom s využitím fitness náčinia.
Cviky sa cvičia v jednom kruhu za sebou
bez prestávky, sú zamerané na precvičenie
všetkých partií tela.

Prehliadka severského filmu. Akčný
horor.
13. 2. | 15.30 | Teenage:
Ozveny festivalu
študentských filmov XV.

15.30 – Blok animovaných filmov,
16.30 – Blok dokumentárnych filmov,
17.30 – Blok hraných filmov
13., 26. 2. | Čo sme komu urobili?

streda | 19.30 – 20.30 | Tai – či

13., 14. 2. | Kód enigmy

KC AKTIVITY |

ských veteránov.

štvrtok | 18.30 – 20.00 |
Workout joga

12. 2. | 16.00 | Výročná členská
schôdza JDS č. 27 + Fašiangové
posedenie

štvrtok | 19.00 – 19.50 | Pilates
začiatočníci a mierne pokročilí

POSÁDKOVÝ KLUB |

Pripravuje Klub vojen-

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ VII. ZŠ |

26. 2. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

27. 2. | 14.00 | Skleróza
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.

KC AKTIVITY |

KC AKTIVITY | Zamerané na hlboký svalový

systém, podporu krížovej chrbtice a laterálne hrudné dýchanie. Zostava cvikov natiahne skrátené a posilní oslabené svaly.
Bližšie info: 0905 705 431.
1. – 30. 2. | Cvičenie pre ženy

KC AKTIVITY |

| Zamerané na posilňovacie
cviky v intervalovom cvičení s fázami odpočinku, ktorého výhodou je vysoký energetický výdaj, výsledkom je zlepšenie
ohybnosti a schopnosti koordinácie, spevnené partie bokov, brucha, stehenných
a sedacích svalov.

pondelok | 18.30 – 20.00 |
Cvičenie pre zdravie a radosť

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

Naťahovací a zahrievací či-kung, osem kusov brokátu a 24 foriem
tai-či. Prihlasovanie a info: 0903 440 503.

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



CVIČENIE

pondelok | 17.15 – 18.15 | Pilates
pre začiatočníkov

KC AKTIVITY

|

pondelok | 18.30 – 19.30 |
Aerobic

Hodina s prvkami dance aerobiku spojená s posilňovaním a strečingom.
KC AKTIVITY |

Cviky sú navrhnuté pre postupný a trvalý rozvoj človeka a cvičenie
je otvorené voči všetkým – bez ohľadu
na vek a fyzickú kondíciu. Vhodné aj pre
začiatočníkov.
utorok | 18.30 – 19.30 | Zumba

Rádiom ovládané

modely

KC AKTIVITY

MS ŠPORTOVÁ HALA



|

PREDNÁŠKY

3. 2. | 16.00 | Marián Gáborík
(Otec, teraz to už môžeš
vydať)
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s Pavlom Gáborí-

kom v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“
spojená s prezentáciou biografie výnimočného hokejistu z pera jeho vlastného otca.
5. 2. | 16.00 | Cesta k bráne
(Čítanie na každý deň)
VKMR HASIČSKÁ | Literárny klub Omega po-

zýva všetkých členov a priaznivcov literatúry a literárnej tvorby. Podujatie spojené
s prezentáciou prozaického diela predsedu
LK Omega Jána Maršálka pri príležitosti
jeho životného jubilea.
9. 2. | 16.00 | Hlavné zásady
rezu ovocných a okrasných
drevín

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava lietajúcich mo-

delov.
9. 2. – 3. 3. | Krása okamihu

POSÁDKOVÝ KLUB |

POSÁDKOVÝ KLUB |

ločnosti škótskych umelcov v konfrontácii
s tvorbou slovenských a českých výtvarníkov. Vernisáž 13. 2. o 17.00 hod.

streda | 18.00 – 19.00 | Kruhový
tréning

12. 2. | 19.00 | Dead Snow:
Červený vs. Mŕtvy

KC AKTIVITY |

KC AKTIVITY |

GMAB | Reprezentačný výber autorov Spo-

| Tréningy ruského bojového
umenia. Nácvik prirodzených reflexov, reálnych bojových situácií na ulici pri prepade, obrana proti viacerým súperom
a ozbrojeným útočníkom.

KC AKTIVITY

12. 2. | 15.00 | Zimné
spoločenské stretnutie
seniorov.

utorok | 18.00 – 19.30 | Joga

13. 2. – 22. 3. | Nové Mosty /
New Bridges: 11.11

streda | 16.00 – 17.30 | Systema

FILM

komunistka a sudkyňa v 50. rokoch posielala na smrť kňazov a iných odporcov režimu.

Francúzska komédia. Silne veriaci katolíci a vážení občania sa pri výchove
svojich štyroch detí vždy snažili uplatňovať konzervatívne metódy.

níkov a ľudí s bolesťami chrbta.

Výstava fotografií, doplnená krátkymi minipríbehmi autorov,
ktorými sú pacienti pred alebo po transplantácii orgánov.

KC AKTIVITY |



streda | 18.15 – 19.15 | Bodywork
a fit lopty

KC AKTIVITY | Cvičenie vhodné pre začiatoč-

3. 2. – 3. 3. |

utorok | 19.30 – 20.30 | štvrtok |
18.00 – 18.50 | Cvičenie pilates
pokročilí

dielne nielen pre seniorov
na rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný Pilates

MESTSKÁ VEŽA | Výstava fotografií.

KAM | 3

kam v trenčíne

Prednáša Ing. Cyril Bol-

diš.
Tanečná fitness hodina plná
energie, skvelej hudby a dobrej nálady,
kombinuje latinsko-americké tance spolu
s aeróbnymi pohybmi v rytme dynamickej
latinsko-americkej a exotickej hudby. Prihlasovanie potrebné na 0903 949 966.
KC AKTIVITY

|

11. 2. | 16.00 | Premietanie filmu
s leteckou tematikou
POSÁDKOVÝ KLUB |

19. 2. | 10.00 | Významné
výročia pripadajúce na rok
2015
POSÁDKOVÝ KLUB

bala.

|

Prednáša Ing. Ján Di-

Životopisná dráma matematického génia, ktorý vďaka svojmu úžasnému talentu pomohol skrátiť 2. svetovú vojnu
a zachránil tak tisícky ľudských životov.
15., 25. 2. | 19.00 | Kukuričný
ostrov

Psychologická dráma o všednodennej
lopote jedného abcházskeho farmára
a jeho vnučky.
18., 19. 2. | My sme najlepší!

Prehliadka severského filmu. Dve
13-ročné dievčatá vyrastajú v Štokholme 80. rokov a cítia sa prehliadané rodičmi. Rozhodnú sa založiť si punkovú
kapelu, aj napriek tomu, že nevedia
hrať na žiadnom hudobnom nástroji.
19., 22. 2. | Divoké historky

Argentínsko-španielsky film. Šesť divokých historiek, ktoré spája téma
pomsty a drobných i väčších nespravodlivostí či krívd.
20., 21. 2. | 19.00 | Big eyes

Skutočný a šokujúcí príbeh jedného
z najväčších umeleckých podvodov.
22. 2. | 16.00 | Snehová
kráľovná

Animovaný príbeh nakrútený na motívy svetoznámej rozprávky z pera Hansa Christiana Andersena.
26. 2. | 19.00 | Futbal
na striebornom plátne

Klubový večer organizovaný v spolupráci s futbalovým klubom AS Trenčín.
27. 2. | 19.00 | Grandhotel
Budapešť

Komédia. V čase medzi dvoma svetovými vojnami, v Bohom zabudnutej
zemi, kde toho príliš veľa nefunguje, je
luxusný hotel oázou spoľahlivosti.
27. 2. | 21.00 | Birdman

Čierna komédia prináša príbeh herca
Riggana Thomsona, ktorý sa v minulosti preslávil filmovou postavou kultového vtáčieho super hrdinu a snaží sa
o svoj divadelný debut na Broadwayi.
28. 2. | 19.00 | Charlie
Mortdecai

Charlie Mortdecai má rád peniaze, neslušné vtipy a svoje sofistikované fúzy,
zamestnaný je ako aristokrat. V akčnej
komédii sa vrhne do veľkolepého pátrania po ukradnutom obraze.
28. | 21.00 | Teória všetkého

Životný príbeh Stephena Hawkinga.

4 | KAM



kam v trenčíne
19. 2. | 16.00 | Keď jedlo plní
neobvyklé úlohy

ŠPORT

1. 2. | 9.00 – 12.45 | HK Štart
Trenčín – Minky
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – turnaj.

MBK
Štadión Trenčín – Pezinok

7. 2. | 10.00, 12.00 |

MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – žiaci.

7. 2. | 11.00, 13.00 | COP
Volley Trenčín – Nové Mesto
nad Váhom

číslo 1 | ročník XVII
1. – 30. 2. | Disco dance pre
dospelých

| Diskusia s odborníkmi
na podporu duševného zdravia. Poruchy
príjmu potravy, mentálna anorexia a mentálna bulímia, prejedanie, hladovanie. Ako
sa jedlo (do)týka duše. Diskutuje: MUDr. T.
Madleňáková. Organizované v spolupráci
s OZ Ars Vivendi – umenie žiť.

VKMR HASIČSKÁ

KC AKTIVITY |

13. 2. | 8.00 – 13.00 | Valentínska
Maxikvapka krvi
ZOC MAX | Tradičný odber krvi.

13. 2. | 16.30 – 18.00 | Kurz
spoločenských tancov pre
manželské páry

10. 2. | 18.00 | Ako

rozvíjať
svoju online komunitu

dorast.

Nepotrebujete
j
žiadne predošlé skúsenosti s tancom. Čo
sa v kurze naučíte, zužitkujete kdekoľvek
na tanečnom parkete a zároveň sa postaráte o svoju kondičku a štíhlu líniu. Info
a prihlášky na anide@seznam.cz alebo
www.anidestudio.sk.

7. 2. | 17.30 | HK Štart Trenčín
– Hlohovec

4. 2. | 18.00 – 20.00 | Klub
Patchwork s Hankou

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE

MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – kadeti.

7. 2. | 15.30 | HK Štart Trenčín
– Bytča
|

MS ŠPORTOVÁ HALA

Hádzaná – ml.

MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ženy.

8. 2. | 9.55 | ŠK 1.FBC Trenčín
– M šport Trenčín
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – príprav-

ka – regionálne kolo.
8. 2. | 12.40 | ŠK 1.FBC Trenčín
– Partizánske
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – príprav-

ka – regionálne kolo.
14. 2. | 8.00 – 16.00 | Borhyho
memoriál
MS ŠPORTOVÁ HALA

Futbal – turnaj

|

TTS Trenčín.
14. 2. | 17.00 | Cop Volley
Trenčín – Komárno
MS ŠPORTOVÁ HALA

|

15. 2. | 9.00 | ŠK 1.FBC Trenčín
– Hlohovec

Florbal – starší
žiaci – regionálne kolo.
|

15. 2. | 11.00, 13.00 | COP
Volley Trenčín – Komárno
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal

– kadeti

(malá hala).
15. 2. | 15.15 1.FBC Trenčín
– Nitra

Florbal – starší
žiaci – regionálne kolo.
MS ŠPORTOVÁ HALA

|

21. 2. | 9.00 – 12.45 | Hádzaná
– turnaj HK Štart Trenčín
MS ŠPORTOVÁ HALA | Prípravka.

21. 2. | 13.30 | HK Štart
Trenčín – Močenok
MS ŠPORTOVÁ HALA

11. 2. | 13.00 |
O transplantáciách
a darcovstve orgánov...
POSÁDKOVÝ KLUB
Odborný seminár
na ppodporu
p
transplantačného
p
programu
p g
a darcovstva orgánov na Slovensku. Čo
vieme a čo nevieme o darcovstve orgánov?
Vie bežný občan, aké má práva, aké má
šance? Aká je kvalita života ľudí po transplantácii?
|

Volejbal – extra-

liga muži.

MS ŠPORTOVÁ HALA

| Pokračuje séria utorkových
rozhovorov Choices. Moderátor Ivan Ježík
bude diskutovať s Tinou Ličkovou, spolumajiteľkou
j
agentúry
g
y 2FRESH a Máriom
Šmýkalom, manažérom sociálnej siete pre
mamičky Modrykonik.sk a bývalým šéfredaktorom áno! online magazínu.

KLUB LÚČ

|

KURZY

Hádzaná – ml.

KC AKTIVITY |

pondelok, streda | 16.30 –
18.00 | Anglický jazyk
AKTIVITY | Informácie a prihlášky Mgr. Ilona Šostroneková
familyenglish.tn@gmail.com, 0948 909
201.
KC

pondelok, streda | Klavírna
škola M. Staňová
KC AKTIVITY |

utorok, štvrtok | Gitarová škola
D. Dobiaš
KC AKTIVITY |

KC AKTIVITY |

utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec
pre radosť

21. 2. | 15.30 | HK Štart
Trenčín – Močenok

SOKOLOVŇA | Kolektívne tance pre dospe-

MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ženy.

21. 2. | 18.00 | MBK Štadión
Trenčín – Holíč
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – muži.

21. 2. | 18.30 | Cop Volley
Trenčín – Spišská Nová Ves

– extra-

liga muži.
22. 2. | 9.00 – 15.30 | Futbal
turnaj AS Trenčín
MS ŠPORTOVÁ HALA | Prípravka.

28. 2. | 9.00 – 17.30 | MBK
Štadión Trenčín – Mini
basket
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – žiaci.

|

lých a študentov (Slovensko, Francúzsko,
Izrael, Grécko, Arménsko, Srbsko atď.)
Kontakt: 0910 196 456.
utorok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk II. ročník
KC AKTIVITY |

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých
| Pre veľký záujem nutné prihlásenie na 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.

OC LAUGARÍCIO

streda | 18.00 – 20.00 | Klub
keramikárov
KC AKTIVITY | Keramická dielňa pre dospe-

lých. Prihlášky a informácie 0949 384 767.

KC AKTIVITY |

21. 2. | Burza starožitností
a Gazdovské trhy
| Burza starožitností, zberateľských predmetov, zaujímavostí a Gazdovské trhy.

VÝSTAVISKO EXPOCENTER

22. 2. | 18.00 | Železiar: CO ŠE
ČERVEŇEJE

KC AKTIVITY |

10., 24. 2. | 16.00 – 18.30 |
Večerný ateliér pre dospelých
| Tvorivý ateliér na rôzne témy
a techniky.

GMAB

18. 2. | 17.30 | Workshop
v anglickom jazyku

Ako zaujať na pohovore, ako správne napísať životopis, prípadná možnosť vyskúšať si modelovú situáciu pohovoru.
CENTRUM SENIOROV |



INÉ

| Najznámejšie šláger
hity do tanca zahrá skupina Senzus. Hostia: Helena Vrtichová, Duo Mirka a Ondrej,
Duo Akord, Kúzelník.

POSÁDKOVÝ KLUB

ARTKINO METRO
ART CENTRUM SYNAGÓGA
CENTRUM SENIOROV
CINEMAX
GMAB Galéria
M. A. Bazovského
KC AKTIVITY
KC STRED
KC KUBRA

Repríza programu
g
Folklórneho súboru Železiar z Košíc k 50. výročiu. Vstupné: 10 €. Predpredaj vstupeniek
v KIC Trenčín. Info vstupenky kontakt:
032/6504 709.
KINO HVIEZDA |

24. 2. | 19.00 | Masquerade
students ball 2015

7. 2. | 19.00 | Šláger bál

pondelok, streda | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk pokročilí

utorok | Klavírna škola I.
Buchtíková

dorast.

MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal



9. 2. | 18.00 – 20.00 | Kurz
spoločenských tancov pre
manželské páry

PIANO KLUB | City University of Seattle. Štu-

dentský parlament uvádza Maškarný študentský ples. Hudba: Mortimor band. Lístky si môžete zakúpiť u členov študentského
parlamentu (zkoprdova@gmail.com).

KONTAKTY
Mierové nám. 4, 032/743 44 15, www.lampart.sk
Osvienčimská 3, 032/743 45 35
ZOC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40, www.
cine-max.sk
Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk

Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
28. októbra, 032/652 21 36
Kubranská 94, 0907 516 720
Mierové námestie 34, 0903 783 724, www.tancujuceKDaM TIGRÍKY
tigriky.sk
KINO HVIEZDA
Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
Trenčianske Teplice
KURSALÓN
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
MC SRDIEČKO
MC SRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
Sládkovičova ul., 032/650 42 10
MESTSKÁ VEŽA
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/7436336
OC LAUGARICIO
Belá
Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81, www.pianoclub.sk
PIANO KLUB
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
(PK) Prvá Komorná DIVA- Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910
DELNÁ SCÉNA
SOKOLOVŇA
Mládežnícka 2
Kyjevská, anide@seznam.cz, www.anidestudio.sk
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE
TSK Trenčiansky samoK dolnej stanici
správny kraj
Verejná
j knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jaselská
VKMR
a Hasičská 1
VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

