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Nový cestný most je otvorený
Po dlhých šestnástich rokoch sľubov sa Trenčania
konečne dočkali. Cyklisti a peší sa po novom cestnom
moste v Trenčíne mohli prejsť už v stredu 25. marca
po jeho slávnostnom otvorení. Pre autá bol prejazdný až
na druhý deň.

„Pre nás, Trenčanov, je to
emotívny moment,““ povedal
na otvorení primátor mesta Richard Rybníček. „Mnohí sme
už ani neverili, že raz bude tento most stáť. Som rád, že spojil
vlády SR i Európsku úniu. Tento významný dopravný uzol nám
v Trenčíne pomôže odľahčiť dopravu z centra. Podľa prepočtov
by mal znížiť prepravu áut cez
starý most o polovicu, približne
z 22 tisíc automobilov na 11 tisíc.““ Primátor ďalej poďakoval
ministrovi dopravy Jánovi Počiatkovi, s ktorým viedli veľmi

zložité rokovania o napojení
mosta na Zlatovskú ulicu. „Bolo
nutné, aby štát zainvestoval peniaze navyše. Podarilo sa. Som
veľmi rád, že sa po tomto moste
ľahko a plynulo dá dostať do Zámostia.““ Primátor poďakoval aj
Trenčanom za ich trpezlivosť
i spoločnosti Strabag, že odviedla kvalitnú prácu. „Verím, že táto
chvíľa je len začiatkom všetkého
dobrého, čo nás ešte čaká.“



Pozor na zmeny v doprave!
Už v utorok 24. marca sa

novým dopravným značením
zmenila prednosť v jazde na križovatke ulíc Zlatovská a Brnianska. Zlatovská ulica je hlavnou cestou v priamom smere
a obe vetvy Brnianskej ulice sú
vedľajšie.
Na celej stavbe nového mosta sú od Zlatovskej ulice až
po cestu č. II/507 povolené len
pravé odbočenia.
Stavba mosta má tri pripojenia, a to výjazd z cesty č. II/507
neďaleko Obchodnej zóny Belá
cez okružnú križovatku, ďalej
z Biskupickej ulice a tiež pripojenie Zlatovskej ulice a komunikácií priemyselného parku.
Na Zlatovskú ulicu sa vozidlá dostanú len v smere z Juhu.
Naopak, zo Zlatovskej ulice je
povolený len výjazd v smere

na diaľnicu D1. Z priemyselného parku sa bude dať pokračovať len v smere na Juh a do priemyselného parku bude povolené
odbočenie z opačného smeru.



Pre cyklistov a peších

Na novom moste v smere
z Juhu na diaľnicu D1 je po pravej strane chodník pre chodcov
a po ľavej strane cyklochodník.
Chodníky prevádzajú chodcov
a cyklistov ponad Váh. Začínajú
na Biskupickej ulici a končia
na novej ceste okolo Stavokovu.
Na ostatné komunikácie nového
mosta majú chodci vstup zakázaný. Cyklisti ďalej môžu využívať krajnice jazdných pruhov.
(Pokračovanie na str. 3)
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EDITORIÁL

V TRENČÍNE
ZASADALA
VLÁDA SR
Vážení Trenčania, milí
čitatelia,
na tomto mieste ste zvyknutí
si čítať editoriál, no vzhľadom
na významnú udalosť v našom
meste, venujeme tento priestor
výjazdovému zasadaniu vládneho kabinetu v Trenčíne.
Premiér Robert Fico spolu
s ministrami Vlády SR rokovali
v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja 25. marca. Nezvyčajnou zvláštnosťou bol fakt,
že primátora Richarda Rybníčka na rokovanie nepozvali. „Nie
je to vec premiéra, ale tých, čo
organizovali zasadnutie vlády. Podľa môjho názoru si dali
vlastný gól. Som primátorom
krajského mesta a už len z úcty
k Trenčanom a aj z protokolárneho hľadiska som mal byť pozvaný. Mám dosť svojej práce,
ale bol som pripravený byť dôstojným hostiteľom,“ povedal R.
Rybníček, ktorý sa zúčastnil
spoločného obeda po ukončení
zasadnutia vlády.
Dotácie, ktoré kabinet Roberta Fica v trenčianskom regióne prerozdelil, šli do 39 obcí
a desiatich miest. Trenčín medzi nimi nie je. Na území mesta síce štátna nemocnica dostane peniaze na výmenu okien,
aj stredná škola v pôsobnosti
TSK, ale cesty či budovy, ktoré
patria pod mestskú samosprávu zostali prekvapujúco bez
podpory. „Rozprával som sa
o tom s premiérom a stále je tu
možnosť, že by sme mohli získať
ﬁnancie na rekonštrukciu zimného štadióna. Takže sklamaný nie som, som trpezlivý,“ okomentoval zvláštnosť situácie R.
Rybníček. Primátor hovoril aj
s ministrom kultúry Marekom
Maďaričom o čerpaní eurofondov na kreatívny priemysel v našom meste a s ministrom vnútra
Robertom Kaliňákom o podpore vybavenia dobrovoľných
hasičských zborov v Opatovej
a Záblatí.
Návšteva Vlády SR v Trenčíne bola ukončená slávnostným otvorením nového cestného
mosta. Viac sa dočítate v aktuálnom vydaní Infa.
Najbližšie číslo mestských
novín vyjde 1. mája 2015.
Vaša redakcia

aktuality
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MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Čierny mostek definitívne uzavreli
Práce na úseku novej železničnej trate medzi novobudovaným podjazdom na Vlárskej ulici a Váhom pokročili.
Preto bolo nevyhnutné Čierny mostek na Žabinského
ulici 16. marca natrvalo uzavrieť.

vybudoval na križovatke ulíc
Bratislavská a Hlavná svetelnú
signalizáciu.



OPTIMALIZÁCIA
SIGNALIZÁCIE

Najmä počas prvých dvoch
dní bola dopravná situácia v Zámostí v dôsledku uzavretia Čierneho mosteka kritická a vyžadovala si aj prítomnosť dopravných
policajtov. Semafory neboli optimálne nastavené, no po prvých
výsledkoch merania dodávateľ
upravil preferencie jednotlivých
smerov zvlášť pre rannú a popoludňajšiu špičku.


Obchádzkové trasy pre všetky vozidlá sú vedené dopravným značením na železničné priecestie na Hlavnej ulici
v Zlatovciach.
Na križovatke ulíc Bratislavská a Hlavná riadi dopravu cestná svetelná signalizácia,
pričom Bavlnárska ulica zostáva uzavretá. Doprava v tejto križovatke sa vrátila do pôvodného režimu. Bratislavská ulica je
hlavnou cestou v priamom smere a z Hlavnej ulice sa opäť stala
vedľajšia cesta.
Upozorňujeme na zmenu
prednosti v jazde v križovatke
ulíc Vlárska a Istebnícka. Hlavný smer vedie z Vlárskej od Zamaroviec na Istebnícku a ďalej

na Hrabovku a ostatné smery sú
vedľajšie. Na Majerskej ulici sa
v križovatke s Istebníckou zrušil
zákaz ľavého odbočenia v smere
na Hrabovku.



NEBOLA INÁ MOŽNOSŤ

Uzavretiu Čierneho mosteka
sa nedalo vyhnúť. Jeho zrušenie
bolo dané pokračovaním výstavby oporných múrov železničnej
trate. Uzavretý s konečnou platnosťou mal byť už na konci januára. Mesto Trenčín to však podmienilo niekoľkými dopravnými
riešeniami, ktorých realizácia
trvala zhotoviteľovi do polovice marca. Z dôvodu minimalizovania dopravných problémov

Dočasné obmedzenie na hrádzi
Pre postupujúce práce na novom železničnom moste
bude pre chodcov uzavretá časť hrádze asi už od 7. apríla predbežne do konca júna 2015.

V najbližšom čase vybuduje zhotoviteľ na korune hrádze,
v úseku medzi starým železničným mostom a krytou plavárňou, dočasnú podpernú konštrukciu pre napojenie vahadiel
piliera k opore. Tým bude zamedzený pohyb po hrádzi. Chodcom bude slúžiť dočasné drevené

schodisko aj s „rampou““ pre kočíky a bicykle. Umiestnené bude
pred podpernou konštrukciou
zo strany od Sihote. Chodcov
prevedie na nespevnenú komunikáciu smerom k lodenici. Späť
na hrádzu sa dostanú asfaltovou „rampou““ pred železničným
mostom.

Podnety pre KOMISIU pre dohľad nad ukončením výstavby
modernizácie železničnej trate, zloženú z poslancov mesta
Trenčín, môžu občania podávať aj cez novú emailovú adresu
zriadenú na tento účel: zeleznica@trencin.sk.

OBCHÁDZKA CEZ
DIAĽNICU

Vodiči osobných áut môžu
použiť alternatívnu obchádzku
cez ulicu Na vinohrady a výjazd
na diaľnicu D1 pri Stredisku
správy a údržby diaľnic. Vodiči sa tak môžu vyhnúť zavretým
závorám na Hlavnej ulici. Táto
obchádzková trasa je po otvorení nového cestného mosta výhodná najmä pre vodičov smerujúcich zo Zlatoviec na sídlisko
Juh alebo na Soblahovskú a Legionársku ulicu. Výjazd a zjazd
z diaľnice je povolený vo všetkých smeroch. Vodiči však musia mať zakúpené platné diaľničné známky.

(RED) FOTO: P. S.

AKO POKRAČUJÚ
PRÁCE
 Na kruhovom objazde pri Radegaste obnovili
práce na preložkách inžinierskych sietí. Potom bude
pokračovať výstavba križovatky. Zároveň je v príprave
odvodnenie komunikácie
na Žilinskej ulici.
 Pred Poľom sa pracuje
na nosnej konštrukcii nového cestného mosta na ceste
I/61. Následne v etapách
dobudujú kruhový objazd
a zrušia dočasnú prekládku
cesty I/61, ktorá bráni postupu prác v podjazde.

27. marec 2015

Nový cestný most je otvorený

Strihanie pásky na novom cestnom moste v Trenčíne 25. 3. 2015.
Zľava generálny riaditeľ SSC Roman Žembera, konateľ spoločnosti
Strabag J. Bacmaňák, primátor Trenčína R. Rybníček, predseda TSK
J. Baška, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR D. Chrenek a minister dopravy SR J. Počiatek.
(Pokračovanie zo str. 1)
Na výjazde z Bratislavskej
ulice na diaľničný privádzač sa
zmenila prednosť v jazde. Hlavná cesta je v priamom smere
z nového mosta na diaľnicu D1.
Pripojenie z Bratislavskej ulice
sa stalo vedľajšou cestou. Vodorovné dopravné značenie je tu
upravené tak, že vznikol pripájací pruh.



UZAVRELI
BRNIANSKU ULICU

Stalo sa tak v piatok 27. marca v križovatke s Bratislavskou

ulicou. Zhotoviteľ modernizácie železničnej trate tu začne
výstavbu okružnej križovatky,
ktorá bude súčasťou budovaného podjazdu popod železničnú
trať. Brnianska ulica v tejto časti bude dostupná od Zlatovskej,
resp. Kožušníckej ulice. Pri križovatke s Bratislavskou ulicou
však bude slepá. Obchádzkové
trasy vodičov povedú po Zlatovskej ulici na jej napojenie
na nový cestný most a po komunikáciách priemyselného parku.
Ak vodiči budú chcieť ísť
zo Zlatovskej ulice na Juh, musia odbočiť na Brniansku ulicu
v smere k Váhu. Potom sa novou

cestou okolo Stavokovu dostanú až
do priemyselného
parku, kde na prvej
okružnej križovatke odbočia smerom
k mostu a pravým
odbočením sa napoja na nový most
v smere na sídlisko Juh. Tá istá cesta, len v opačnom
smere, bude platiť
aj pre vodičov smerujúcich z diaľnice
D1 na Zlatovskú
ulicu. Po ukončení uzávierky Brnianskej ulice budú
môcť títo vodiči využiť aj druhú
trasu po uliciach
Brnianska a Bratislavská. Tu odbočia na už existujúci zjazd z diaľnice
D1 na Bratislavskú

ulicu.



ZMENA AJ
NA KARPATSKEJ
A JESENSKÉHO

Na Jesenského a Karpatskej ulici sa s otvorením nového mosta predpokladá nárast
dopravy. Preto tu bude od štvrtka 26. marca doplnené značenie „zákaz státia““ tak, aby bola
zabezpečená prejazdnosť týchto
ulíc.
Zaujímavosti o novom cestnom moste v Trenčíne si prečítate v májovom čísle INFO.
(RED)

Správy z marcového zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo rokovalo 18.marca. Poslanci
volili hlavného kontrolóra a rozhodli o osude bývalého
futbalového ihriska v Biskupiciach.

O pozíciu hlavného kontrolóra Mesta Trenčín sa uchádzali štyria kandidáti. Poslanci mali možnosť v tajnej voľbe podporiť Máriu
Chorvátovú, Alojza Ježíka, Pavla
Soldána alebo Libušu Zigovú. Výrazne nadpolovičný počet hlasov
získala Libuša Zigová, ktorá tak
bude plynule pokračovať v práci
hlavnej kontrolórky ďalších šesť
rokov.
Poslanci trojpätinovou väčšinou odsúhlasili zmenu funkčného využitia trávnatej plochy
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– bývalého futbalového ihriska
v Biskupiciach. Vyhoveli tak viacnásobnej žiadosti vlastníka. Pozemok totiž nepatrí mestu. Bývalý mestský národný výbor ihrisko
previedol v roku 1974 na TJ Letecké opravovne Trenčín, tie ho predali TJ Bratislava, o.z. „Majitelia
tam ihrisko prevádzkovať nechcú.
Iba ak im budeme platiť nájom tisíc eur mesačne. Tieto výdavky
mesta som pred štyrmi rokmi zastavil. Je to totiž nehorázne,““ povedal primátor Richard Rybníček.

„Od roku 2009 ponúkame mestu
ﬁnančnú participáciu na vybudovanie iného športoviska pre Trenčanov. Naša ponuka ďalej platí,“
vyhlásil predseda TJ Bratislava
Ján Morávek. Na bývalom ihrisku sa usadili bezdomovci. „Dvakrát sme mali vykradnutú škôlku.
Musíme sa starať o bezpečnosť.
Ihrisko je zanedbané, toto územie
sa musí posunúť dopredu,““ uviedol primátor. Vlastník pozemku
chce v tejto lokalite stavať. Útvar
hlavného architekta súhlasí len
so zmiešanou zástavbou s bytovými domami a rodinnými domami,
s maximálnou výškou 2 nadzemné podlažia + podkrovie.
(RED)



STRUČNE

K

nižnica, ktorú otvorili pred
viac ako mesiacom v Zariadení sociálnych služieb mesta
na Lavičkovej ulici v Trenčíne,
sa teší záujmu seniorov. Ich
iniciatívu si všimla Verejná
knižnica M. Rešetku a darovala im stovku kníh, 75 čísiel
periodík a kolektívny čitateľský preukaz na bezplatné využívanie služieb s výpožičkou
piatich zvukových kníh pre
zrakovo postihnutých a ponukou obmieňania súborov
audiokníh podľa vlastného
výberu.

D

o Trenčína sa na dva dni
sústredia mladí robotici
z celého Slovenska i zahraničia. Na výstavisku otvoria
31. marca jubilejný 10. ročník
medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov Trenčiansky
robotický deň. Hlavnými témami bude Robohranie – experimenty ako najlepšia škola
a Rodová rovnosť – úspešné
ženy vedy a techniky súčasnosti. Vyhlasovateľom súťaže je
MŠVVaŠ SR, hlavným organizátorom SOŠ Pod Sokolicami.
Osobnú záštitu nad podujatím
prijali predseda TSK J. Baška
a primátor Trenčína R. Rybníček.

M

esto Trenčín sa chce opäť
aktívne zapojiť do celonárodnej súťaže „Do práce
na bicykli 2015“. Do jej druhého ročníka sa už trenčianska
samospráva zaregistrovala.
Možnosť registrácie jednotlivcov a ﬁriem bude od 1. apríla
na stránke www.dopracenabicykli.eu. Minulý rok v máji
do práce na bicykli v Trenčíne
dochádzalo 23 tímov. Bicykel ako dopravný prostriedok
na presun do a z práce si vybralo 83 ľudí. Spolu počas jedného mesiaca najazdili 14 128
kilometrov.
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Rekonštrukcia mosta
na Ostrov bude zložitejšia
Most na Ostrov, ktorý po otvorení letnej plavárne
v Trenčíne bude musieť bezpečne zniesť oveľa väčšiu záťaž, nie je dnes na to pripravený. Práce potrvajú sedem
mesiacov. Letná plaváreň tak nebude môcť byť toto leto
otvorená.

Primátor mesta Richard
Rybníček o tom informoval už
na rokovaní mestského zastupiteľstva 25. februára. „Železnice SR nám oznámili, že most
je v oveľa horšom stave, ako sa
predpokladalo. Preto jeho rekonštrukcia bude trvať namiesto
predpokladaných dvoch mesiacov až sedem.“
Železnice SR mali podľa
schválenej zmluvy s Mestom
Trenčín do začiatku letnej sezóny 2015 dotiahnuť na kúpalisko
siete, vybudovať k nemu priľahlé parkovisko a prístupovú cestu, rozšíriť parkovisko pri krytej
plavárni a zrekonštruovať most
na Ostrov.
Mesto si všetky povinnosti
podľa zmluvy plnilo. V rozpočte
poslanci schválili 160 tisíc eur
na celkové dokončenie letnej

plavárne, v ktorom je zahrnuté
aj sprevádzkovanie bazénovej
technológie, sadovnícke úpravy
či výstavba bufetov.
„Veľmi ma to mrzí,““ hovorí R.
Rybníček. „Dal som Trenčanom
prísľub, že sa v lete 2015 budú
môcť na letnej plavárni kúpať.
Nie je však možné súčasnú situáciu ovplyvniť. Teraz je pre nás
dôležité, aby most zrekonštruovali tak, aby uniesol siete a nápor
prechádzajúcich áut a aby vybudovali lávky pre peších a cyklistov. Ten most musí byť bezpečný
pre všetkých.“
Zhotoviteľ ešte koncom marca čakal na osobitný súhlas s výrubom stromov na brehoch kanála. Premávka na moste bude
počas jeho rekonštrukcie zvedená do jedného jazdného pruhu
a dopravu bude riadiť svetelná

signalizácia. S prácami na inžinierskych sieťach chce zhotoviteľ začať v máji 2015. Na ne bude

nadväzovať budovanie parkovísk pri letnej a krytej plavárni.
(RED), FOTO: P. S.

DORUČOVANIE VÝMEROV DANÍ
A POPLATKU ZA ODPADY
Daň z nehnuteľnosti a daň za psa sa budú
v roku 2015 doručovať nasledovne:
Pre právnické osoby v mesiacoch marec – apríl 2015.
Pre fyzické osoby spolu s poplatkom za komunálny odpad (KO)
a drobný stavebný odpad (DSO) v mesiacoch máj – jún 2015.
Daň z nehnuteľnosti a daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa
právoplatnosti rozhodnutia – I. splátka, II. splátka do 30. 9. 2015.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa
bude doručovať nasledovne:
Pre fyzické osoby – paušálny poplatok spolu s daňou
z nehnuteľností a daňou za psa v mesiacoch máj – jún 2015.
Splatnosť I. splátky je do 15 dní odo dňa doručenia, II. splátky
do 31. 7. 2015.
Pre právnické osoby a osoby platiace množstvovým zberom sa
začali doručovať v priebehu mesiaca marec. Splatnosť – I. splátka
do 30. 4. 2015 a II. splátka do 31. 7. 2015.

Opravu mosta pri Majáku odložili

SKALNIČKÁRI POZÝVAJÚ MEDZI SEBA

Slovenská správa ciest informovala, že most v Opatovej
opravia až po ukončení nového verejného obstarávania.

Klub sklaničkárov má svoje zázemie
v mestskej časti Zlatovce. Vznikol
na podnet nadšencov v roku 2002. V súčasnosti má občianske združenie štyri
desiatky členov z Trenčína a veľmi radi
privítajú medzi sebou ďalších záujemcov.

Most nad Potočnou ulicou
v mestskej časti Opatová mal
byť už opravený, vrátane položenia nového asfaltového povrchu a vybudovania protihlukových stien. Realita je však
iná, most na opravu stále čaká.
Ide o súčasť hlavnej cesty I/61.
Patrí teda pod správu štátu.
„Oprava mostného objektu
MO 61-061 v Opatovej mala
byť v zmysle zmluvy uzatvorenej so zhotoviteľom ukončená
do 31. 12. 2014. Zazmluvnený zhotoviteľ však bez udania

dôvodu nezačal s prácami. Preto SSC zrušila zmluvný vzťah
so zhotoviteľom,““ odpovedala
hovorkyňa SSC Zuzana Hromcová na otázku, prečo sa oprava mosta ešte ani len nezačala.
„V tomto roku musíme zopakovať proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa opravy
tohto mosta,““ dodala Z. Hromcová s tým, že začiatok prác je
podmienený termínom ukončenia verejného obstarávania.
(RED) FOTO: J. Č.

Drobné rastlinky z vysokých hôr, cibuľové a hľuznaté rastliny z polopúští, zo stepí
mierneho alebo subtropického
pásma, rastlinky z podrastov
listnatých lesov, alpínky s nenápadným vzhľadom rastúce zväčša nad hranicou lesa,
bonsaje, sukulenty a kaktusy
– na všetky tieto rastliny sústreďujú pozornosť. Náplňou

činnosti klubu je výmena informácií, poradenstvo, zájazdy so
sklaničkárskou tematikou, výstavníctvo a spolupráca s českými klubmi. Výsledkom sú
priateľské kontakty, odborné informácie a výstavy. Tá najbližšia
bude 17. a 18. apríla v KD Zlatovce (MHD č. 3, 13). V piatok
bude výstava otvorená od 9.00
do 18.00, v sobotu do 17.00.

aktuality
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škôl. Cirkevná MŠ sv. Andreja –
Svorada a Benedikta bude tak
ﬁnančné prostriedky od mesta
požadovať až od 1. 1. 2017. Cirkevná MŠ bl. Tarzície od 1. 1.
2016.
V súčasnosti je na území mesta 16 materských škôl,

ktorých zriaďovateľom je mesto
Trenčín, 4 súkromné materské
školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR a 4
nezaradené zariadenia na opatrovanie detí. Všetky kontakty sú
na mestskom webe – školstvo –
materské školy.
(RED)

27. marec 2015

Trenčín bude mať dve
nové cirkevné škôlky
Od 1. septembra tohto roka pribudne Cirkevná materská
škola bl. Tarzície a od budúceho roka Cirkevná materská
škola sv. Andreja – Svorada a Benedikta.

Cirkevnú materskú školu bl.
Tarzície chce v Trenčíne zriadiť
Kongregácia sestier služobníc
Nepoškvrnenej Panny Márie –
Provincia Sv. Ducha so sídlom
v Prešove. Materská škola bude
mať dve triedy s celkovou kapacitou 48 detí, o ktoré sa budú
starať štyri kvaliﬁkované učiteľky. Sídliť bude na Olbrachtovej
ulici č. 28 a prvé deti by mala prijať už od 1. septembra 2015.
Zriaďovateľom
Cirkevnej materskej školy sv. Andreja – Svorada a Benedikta bude
Rímskokatolícka cirkev farnosť
Trenčín. Do siete škôl a školských zariadení SR by mala byť
zaradená až od 1. septembra
2016. S dvomi triedami s celkovou kapacitou 40 detí bude

sídliť na Braneckého ulici č. 4.
Uspokojí sa tak dlhodobý veľký
záujem širokej verejnosti o zriadenie katolíckej materskej školy
v meste Trenčín.
„Pre mesto budú nové materské školy prínosom. Vykryjú lokality, kde je permanentný nedostatok miest. Do materských škôl
sa nám hlási približne o 100 detí
viac,““ hovorí Jozef Baláž z Útvaru školstva MsÚ v Trenčíne.
O zaradení oboch materských škôl do siete škôl a školských zariadení SR sa súhlasne vyjadrili mestskí poslanci
na svojom rokovaní 18. marca. Financovanie ich činnosti bude zabezpečené z podielových daní, ktoré mesto dostane
na počet detí týchto materských

Zo zápisu do mestských škôlok
Zápis detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Trenčín sa konal v závere februára. Riaditeľky materských
škôl zaevidovali 642 žiadostí.
Z toho bolo prijatých 432 detí.
Mesto hľadá ďalšie priestorové

možnosti tak, aby boli všetky
deti, ktoré spĺňajú podmienky
na prijatie do škôlky, umiestnené. Navyše sa uchádza o zvýšenie kapacity materských
škôl prostredníctvom projektu
RIUS.

VĎAKA, PANI UČITEĽKA!
Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil 27. marca primátor mesta Trenčín Richard Rybníček trinásť pedagógov mestských škôl:
Mgr. Martu Kákošovú (ZŠ, Kubranská), PaedDr. Dagmar Glončákovú (ZŠ, Kubranská), Mgr. Annu Plachkú (ZŠ, Na dolinách),
Mgr. Bohdanu Mojžišovú (ZŠ, Bezručova), PaedDr. Elenu Jandíkovú (ZŠ, Ul. L. Novomeského), Annu Suškovú (ZŠ, Dlhé
Hony), Evu Krškovú (ZUŠ K. Pádivého), Mgr. Zlatu Murárikovú (MŠ, Šafárikova), Helenu Grmanovú (MŠ, J. Halašu), Máriu
Šúryovú (MŠ, Stromová), Annu Nádasku (MŠ, Švermova), Janku Bohušovú (MŠ, Na dolinách) a Máriu Sládekovú (MŠ, 28. októbra). K oceneniu srdečne blahoželáme!

Pozorovali zatmenie Slnka
V piatok 20. marca sa už od 9. hodiny dopoludnia začali
pred Kultúrno-informačným centrom na Mierovom námestí zhromažďovať ľudia, ktorí chceli vidieť jedinečné
astronomické divadlo.

K dispozícii mali ďalekohľad so špeciálnym ﬁltrom, zváračské okuliare a helmy. „Je to
úžasné, nič také som ešte nevidela,““ povedala pani Alena, ktorá
sa na námestie vybrala len kvôli
sledovaniu zatmenia. Rovnaký
dôvod mala aj Hana Buranová so
susedkou. „Bývame, našťastie,
blízko námestia. Je to zvláštny
úkaz, treba to vidieť, pokiaľ sa
dá.““ Zváračské helmy išli z ruky
do ruky, pri ďalekohľade vznikal
zástup čakajúcich. „Je to výnimočný astronomický úkaz, ktorý
nie je až tak často pozorovateľný,““ povedal Jozef Drga z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka.
„Najbližšie v roku 2021, kedy
Mesiac zakryje len menej ako 5

percent a ďalšie bude v roku 2022,
kedy bude zakrytých 35 percent
Slnka.““ Pozorovanie pripravila
univerzita v spolupráci s Piaristickým gymnáziom J. Braneckého. „Počasie nám dnes vyšlo nádherne, viac si už ani nemôžeme
želať, je tu aj záujem ľudí, takže
sme spokojní,““ povedal fyzikár
Stanislav Šimkovič. Z gymnázia
prichádzali na pozorovanie celé
triedy. „Pozerala som sa aj cez
ďalekohľad aj cez zváračské okuliare. Je to taký polmesiac, žiarivo
biely, to je slnko a potom ho prekryje mesiac a vy vidíte iba kúsok
slnka,““ povedala študentka kvarty Sára Reháková. Zatmenie sa
začalo o 9.39 hodine, s maximom
o 10.48 a záverom na poludnie.



ZAČIATOK
ASTRONOMICKEJ
SEZÓNY V TRENČÍNE

Na odomykanie nočnej oblohy pozýva trenčianska pozorovateľská skupina v sobotu 18. apríla. „Bude to na Kykule za starou
školou na hranici. Okrem pozorovania bude vatra, opekačka, o jedenástej sa zalezie do spacákov
a budú sa pozorovať meteorické

roje. Kto by mal záujem, mal by
si doniesť spacák, karimatku, niečo na opekanie, vítaný je hudobný nástroj,““ povedal Jozef Drga.
Pozorovateľská skupina v Trenčíne, ktorá sa venuje pozorovaniu
meteorov, bola založená v roku
1997. Výsledky jej pozorovaní sú používané vo vedeckých
článkoch.
(RED), FOTO: J. S.
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Pri čistení ciest môžu ľudia
pomôcť preparkovaním áut
Mesto Trenčín začalo 16. marca celoplošne čistiť svoje
cesty a chodníky. Strojové a ručné čistenie by malo byť
ukončené do 24. apríla 2015. Podmienkou je priaznivé
počasie.

Čiastočné čistiace a predprípravné práce sa začali už koncom februára v centre mesta,
na chodníkoch pri ceste I/61,
v Parku M. R. Štefánika a napríklad i na uliciach Gen. Svobodu,
Saratovská, Východná. Kvalitu
čistenia, ktoré vykonáva zmluvný partner spoločnosť Marius
Pedersen, sa mesto snaží pravidelne kontrolovať. Chodníky
a ulice sa čistia 24 hodín denne,
teda aj v noci. Mestu pri čistení svojich chodníkov pomáhajú
aj verejno-prospešní a aktivační pracovníci. Vyčistia napríklad park nad Južankou a pod

Juhom, Zlatovskú ulicu a iné
frekventované chodníky. Niektoré časti ciest nie je možné
vyčistiť kvalitne bez preparkovania automobilov. V problematických lokalitách mesto tak, ako
v minulom roku, umiestni značky zákazu státia s uvedeným termínom čistenia, prípadne budú
vodiči upozornení na čistenie
oznamom za stieračmi. Žiadame občanov o spoluprácu a rešpektovanie dočasne umiestnených zákazových značiek. Len
tak môže byť zabezpečené lepšie a rýchlejšie vyčistenie mestských ulíc. Čistenie sa začalo

Harmonogram strojného a ručného čistenia po ZÚ – mestská časť ZÁPAD
Dátum

Čas
6.00 – 18.00

18.00 – 6.00

Zlatovská, Brnianska, Piešťanská,
Bavlnárska

nie

6.00 – 18.00

Nové Zlatovce – Obchodná, Vážska, Jedľová, Lipová, Višňová, Javorová, Brezová,
Prúdy

nie

10. 4.

Brančíkova, Svätoplukova, Rastislavova,
Royova, Ľ. Stárka – čierny mostek

nie

18.00 – 6.00

dorábky – Nové Zlatovce, Kvetná

nie

6.00 – 18.00

Orechové, Istebník – Kasárenská – po AOZ,
nie
Majerská, Orechovská, Chotárna

18.00 – 6.00

Orechové, Istebník – Jánošikova, Medňanského, Podjavorinskej, Ružová, M. slovenskej, Záhradná

nie

6.00 – 18.00

Orechové, Istebník – M. Kišša, Žabinská,
Radlinského, Kvetinová, Široká, Súhrady,
Lesnícka

nie

18.00 – 6.00

Horné Orechové, dorábky – Orechové,
Istebník

nie

6.00 – 18.00

spojnica Istebník – Zlatovce, Na kamenci,
Na vinohrady, Hlavná,

nie

18.00 – 6.00

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

nie

6.00 – 18.00

Zlatovce – Poľovnícka, Severná, Jarná,
Psotného, Malozáblatská, Kňažská

nie

18.00 – 6.00

Záblatie – Sigôtky, Pri parku, Ku kyselke

nie

6.00 – 18.00

Záblatie – Záblatská od otoču autobusov,
Poľnohospodárska, Rybáre, Dolné Pažite

nie

18.00 – 6.00

dorábky – Zlatovce, Záblatie

nie

6.00 – 18.00

14. 4.

15. 4.

16. 4.

17. 4.

20. 4.

ano

nie

18.00 – 6.00

21. 4. – 24. 4.

Dátum

Čas

Ručne

6.00 – 18.00

chodníky – Hodžova, Považská
cesty – Hodžova, Považská

ano

18.00 – 6.00

Sadová, Kragujevackých hrdinov, Dolná
Kukučínova, Železničná – len stanica

nie

6.00 – 18.00

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

30. 3.

ano

18.00 – 6.00

Rázusova, Kpt. Nálepku, Žilinská

nie

6.00 – 18.00

Sihoť I – Mládežnícka, Študentská, Nábrežná, Komenského, Švermova, Hurbanova,
Golianova

ano

18.00 – 6.00

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

nie

6.00 – 18.00

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

nie

18.00 – 6.00

Sihoť IV – Clementisova, Kraskova, Pádivého, Sibírska, Armádna, Pod čerešňami,
Odbojárov, Jasná, Tichá

nie

6.00 – 18.00

Horná Kukučínova

ano

18.00 – 6.00

dorábky Sihoť I – IV

nie

6.00 – 18.00

Opatová – Potočná dolina, Niva, Mníšna,
Mlynská, Pod driením, Horeblatie

nie

18.00 – 6.00

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

nie

6.00 – 18.00

Pod Sokolice, K výstavisku, Pred poľom

nie

18.00 – 6.00

dorábky – Opatová, Kubra, Pod Sokolice

nie

31. 3.

1. 4.

2. 4.

7. 4.

8. 4.

dorábky spôsobené nepriaznivými poveternostnými podmienkami prípadne technickými
závadami

(RED), FOTO: B. L.

Lokalita čistenia

27. 3.

Kvetná – Kvetná, Duklianskych hrdinov,
Hollého, Školská, Budovateľská, Továrenská, Súťažná

v harmonograme budú aktualizované na www.trencin.sk pod
banerom Čistenie komunikácií.

Harmonogram strojného a ručného čistenia po ZÚ – mestská časť SEVER

Ručne

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

9. 4.

13. 4.

Lokalita čistenia

v marci v mestských častiach
Stred a Juh. Ďalej pokračuje
podľa harmonogramu v častiach
Sever a Západ. Prípadné zmeny

UPOZORNENIE K HARMONOGRAMU
JARNÉHO UPRATOVANIA 2015!
Niektoré stanovištia môžu byť pre práce na modernizácii železničnej trate zrušené alebo presunuté. Kritické sú stanovištia Pred
poľom, Žilinská, Mlynská, Pod čerešňami. Riešené budú priebežne podľa toho, ako bude potrebovať stavba. Informáciu o prípadnej
zmene nájdu občania na mestskej webstránke a v májovom vydaní
INFO, ktoré vyjde 1. mája 2015.

27. marec 2015

čisté mesto

INFO | 7

Harmonogram jarného upratovania 2015
Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi
vykoná na území mesta v mesiacoch marec, apríl a máj
2015 jarné upratovanie.

POZOR! Jarné upratovanie
bude prebiehať počas 8 sobôt.
Obraciame sa na občanov, aby túto možnosť využili
a prispeli tak k čistote nášho životného prostredia.

Nakoľko podľa zákona platí zákaz ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládku, zber odpadu sa bude
uskutočňovať do 2 rôznych veľkoobjemových
kontajnerov

SOBOTA– 28. 3. 2015

(VOK). Jeden z nich bude slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu
(t. j. konáre, odpad zo záhrad,
trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu.
Hádzať akýkoľvek iný odpad ako biologicky rozložiteľný 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:

SOBOTA– 9. 5. 2015

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Východná (stred ulice)
– M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795)
– Saratovská – L. Novomeského
(križovatka 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)
– J. Halašu (v zákrute oproti domu č. 6)

– 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– 11. 4. 2015

SOBOTA– 16. 5. 2015

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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 domom č. 1)
– S. Chalupku – Slnečné námestie
– Soblahovská (pri bytových
domoch 1104 – 1105)

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

– Pod čerešňami (pri RD č. 1)
– Pádivého (pred bytovkou 5/686 – oproti 679)
– Považská (bytovka 1708, oproti
garážam 99 – 101)
– Hodžova (bezbarierová
bytovka– vedľa tel. búdky)
– Hurbanova (bytovka č. 32 – 38)

– M. Turkovej (bytovka č. 36
– oproti škôlke)
– Gen. Goliana – Kpt. Nálepku
(oproti zim. štadiónu)
– Nábrežná – Študentská (bytovka č. 12)
– Kpt. Nálepku (pri dome 1675)
– Holubyho nám. (oproti RD 1692)

SOBOTA– 18. 4. 2015

SOBOTA– 23. 5. 2015

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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)
– J. Zemana (2 – 4/2394 –
nádoba na sklo 7998)
– Záhumenská (autobusová zástavka – OTOČ)
– Električná – Horný Šianec (oproti RD č. 79)

– Karpatská – Stromová (pred
detským ihriskom)
– Karpatská – Puškinova (v križovatke)
– Nad tehelňou (oproti garážam,
nádoba na sklo č. 7097)
– Nad tehelňou – Pod Brezinou
(oproti RD č. 64)
– Jilemnického (oproti RD
č. 16 – elektrorozvodňa)

– 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 (pošta – KD)

– Majerská (pri NAZA)
– Kasárenská (križovatka smer do Stavív)
– Orechové kaplnka (zákruta – zrkadlo)
– Horné Orechové (nádoba
na sklo č. 7749)
– Súhrady – Široká

SOBOTA– 25. 4. 2015

SOBOTA– 30. 5. 2015

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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)
– Kubra– námestie (oproti RD
116, pri telef. búdke)

– Kubranská (okolo č. 1 – 6 –
Súvoz – oproti RD č. 36)
– Kubrica– námestie (otoč autobusu)
– Kubranská (pri kyselke)
– Kubra– Pažítky (pri RD č. 59)
– Kubra pri kríži (pri RD č. 249)

– Žabinská (oproti domu č. 34)
– Ľ. Stárka – Piešťanská (pred
zákazovou značkou)
– Veľkomoravská (oproti RD 2116/10)
– Školská (oproti RD č. 50)
– Zlatovská – Továrenská (križovatka
oproti SBD 2182)

– Kvetná (pri nádoby na druh.
suroviny 13590, 13594)
– Bavlnárska – Obchodná
(pri nádobe na KO)
– Kožušnícka (oproti RD č. 40)
– Hlavná (pri kaplnke)
– Hanzlíkovská – J. Psotného (pri
nádobe na sklo 18416)

Do VOK nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené
batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot a pneumatiky.
Tento odpad je možné vyložiť
ku kontajnerom, odkiaľ odvoz

zabezpečí Marius Pedersen, a.s.
Počas
upratovania
sú
otvorené oba zberné dvory –
na Zlatovskej i na Soblahovskej ulici. Tu je možné odovzdať
druhy odpadu v zmysle platného

Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2013 O odpadoch.
Ešte raz prosíme občanov, aby dodržiavali označenie kontajnerov a ukladali do nich len určený odpad.

Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu bude dohliadať Mestská polícia a pracovníci Marius
Pedersen, a. s.
(ÚSŽPDI)

8 | INFO

dobré správy

číslo 3 | ročník XVII

Na nábreží vyrastá nový Areál
Parkour&Freerunningu
Team mladých parkouristov a freerunnerov z Trenčína
koncom minulého roka dokončil prvú fázu výstavby
športového areálu na pravom brehu Váhu v Orechovom.

Ide o prvý areál svojho druhu na Slovensku budovaný dobrovoľníkmi. Nábrežie sa tak
stane dejiskom tréningových
aktivít nadšencov tohto športu
a miestom atraktívnych podujatí, pričom zostane verejným
a dostupným pre všetkých občanov z mesta a okolia.
Ako informovali chlapci
z tímu Freerun Slovakia, areál je
špeciálne navrhovaný pre športy
parkour, freerunning a workout. Pozostáva z parkourovej zostavy hrázd s dĺžkou až 13 metrov, cvičiska z drevených pňov
zachránených z výrubov pri výstavbe nového železničného
mosta a workoutového cvičiska
s hrazdami. „Súčasťou areálu je
aj mobiliár – lavičky, odpadkový
kôš, stojany na bicykle a informačná tabuľa, ktoré zabezpečili
naši priatelia a partneri z o. z.
Pre Prírodu.““ V druhej fáze chcú
vybudovať dva veľké múry, ktoré
sú neoddeliteľnou súčasťou takéhoto športoviska a lehovisko,
ktoré bude slúžiť ako „tribúna“

pre návštevníkov podujatí alebo
len tak na polihovanie a opaľovanie. „Urobíme terénne úpravy,
vysadíme dreviny spolu s ochrancami prírody a osadíme navádzacie tabule vyrobené v spolupráci
so študentmi SUŠ v Trenčíne.“
Celý areál plánujú dokončiť v júli
tohto roka, všetko závisí od ﬁnančných prostriedkov. Aj keď
je areál ešte nedokončený, už teraz ho navštevujú ľudia všetkých
vekových kategórií, ktorí si prídu zacvičiť v rámci prechádzky
alebo rekreačného behu popri
Váhu.
Poďakovanie za pomoc
a podporu patrí mestu Trenčín
a všetkým sponzorom, darcom
a dobrovoľníkom. Projekt výstavby Areálu Parkour&Freerunning bol podporený Európskou úniou z Programu „Mládež
v akcii““ a z „KomPraxu““ – Národného projektu IUVENTA –
Slovenského inštitútu mládeže.
Do jedinečného areálu pozývajú všetkých záujemcov o pohyb
v prírode. Od apríla tam budú

Šrámka a Centárová
Majstrami Slovenska
Na Majstrovstvách Slovenska v štandardných tancoch sa 28.
februára 2015 v Poprade Tanečnému klubu Dukla Trenčín mimoriadne darilo. Pod trénerským vedením Evy a Dušana Paškovcov
sa v kategórii do 21 rokov Majstrami Slovenka stali reprezentanti
Martin Šrámka a Lucia Centárová. Štvrté miesto vo ﬁnále získali
Matúš Szegho s Máriou Masárovou. V kategórii dospelých sa vicemajstrami Slovenska opäť stali tiež členovia klubu Matteo Cicchitti a Simona Brecíková. Blahoželáme!
ZDROJ: TK DUKLA

prebiehať aj tréningové aktivity
Freerun School (viac na www.
freerunslovakia.com.).
TEXT A FOTO: DENIS SELIAK,
O.Z. 3RUN SLOVAKIA

Karatisti z REALu – víťazi
Slovenského pohára
Výprava Športového klubu Real team Trenčín cestovala
8. marca do Komárna na 2. kolo Slovenského pohára
žiakov. S celkovým počtom 8 medailí získali prvenstvo.

Pod spoločný úspech sa
v celkovom hodnotení slovenských klubov spolu s trénermi
Lenkou Beňovou, Jožkom Beňom, Ivanom Kostelným podpísali títo športovci: zlatí v súborných cvičeniach Rastislav
Benko do 5 rokov, Soﬁa Štefaneková 6 – 7 rokov, Nina Kňazovčíková 8 – 9 rokov, Róbert
Páleš 10 – 11 rokov, striebro
získali Viktor Beňo do 5 rokov, Kristián Kosík 6 – 7 rokov,
bronz doniesli Lukáš Kostelný
6 – 7 rokov, Alex Oravec 10 –
11 rokov. V kumite sa podarilo
Lukášovi Kostelnému prebojovať do ﬁnále, kde síce podľahol
súperovi, ale získal tiež cenný

strieborný kov. Okrem karate si
zmerali sily aj v novej súťažnej
disciplíne AGILITY, ktorá je zameraná na pohybové zručnosti.
Vopred danú dráhu prekonávajú behom a skokmi okolo prekážok s technikami karate. Veľmi
populárna je svojou zábavnou
formou najmä medzi najmladšími. V celkovom hodnotení 50
klubov sa REAL umiestnil na 6.
mieste. Zlatú úroveň získali Soﬁa Štefaneková a Kristián Kosík, striebornú Viktor Beňo,
Rastislav Benko a Linda Predanocy, bronzovú úroveň Lukáš
Kostelný a Alex Oravec.
ZDROJ: ŠK REAL

Žiaci z Trenčína na technickej
olympiáde medzi prvými
Zlatú priečku v kategórii robotiky obsadil Michal Mikuš zo ZŠ
Dlhé Hony, druhé miesto získal Gregor Kráľ zo ZŠ na Hodžovej
ulici. Prvý ročník technickej olympiády žiakov 8. – 9. ročníka základných škôl sa konal v rámci projektu Hrdina remesla 3. marca
2015. Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov zo 6 základných škôl z troch
okresov na území Trenčianskeho kraja. Súťažili v dvoch kategóriách; a to v ručnom obrábaní kovov a v robotike, resp. výrobe solárnych robotov. Súťaž zorganizovalo Krajské centrum voľného času
v spolupráci so SOŠ Pod Sokolicami v Trenčíne a Odborom školstva a kultúry TSK.
ZDROJ: TSK.SK,

27. marec 2015
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Štafetu mestského kronikára niesol 43 rokov
Kronikár mesta Trenčín Jozef Čery sa od apríla 2015 môže
naplno venovať svojim záľubám. Novým mestským kronikárom je novinár Pavol Seriš.

Keď Jozef Čery ešte ako mladý učiteľ chémie a telocviku v Soblahove pomáhal deťom s písaním kroniky, pravdepodobne
netušil, že sa raz stane celoslovensky uznávaným kronikárom.
A nevedel to zrejme ani v auguste 1972, keď ako 30-ročný začal
pracovať na odbore školstva vtedajšieho miestneho národného
výboru. Kronikár mesta ho požiadal, aby mu pomohol nájsť
za seba náhradu. Boli to však iba
spolupracovníci z rôznych pracovísk. Zhromažďovanie údajov
tak bolo dosť prácne a zložité. Asi
po roku sa Jozef Čery rozhodol
partnerom poďakovať a do písania kroniky sa pustil sám.



za svoju priekopnícku prácu
na kronike mesta Trenčín získal
prvé miesto. Dovtedy všetci pí-

univerzity A. Dubčeka. V roku
2009 získal v tejto súťaži za Kroniku mesta Trenčín Čestné uznanie. Za Kroniku mesta Trenčín
z roku 2011 ho ocenili prvým
miestom. Prvá priečka ho čakala aj na vyhodnotení celosloven-

NOVÁTOR

Jozef Čery sa stal priekopníkom tvorby kroník na Slovensku
s využitím modernej techniky.
Vypracoval si vlastnú metodiku a osnovu kroniky, svoje skúsenosti odovzdával kronikárom
na školeniach. Medzi slovenskými kronikármi je jednotkou už
od roku 1999, kedy v treťom ročníku súťaže Slovenská kronika

sali len ručne, Jozef Čery prišiel
ako prvý s digitalizovanou kronikou. Novinkou, ktorú do písania kroník zaviedol, bolo vkladanie fotograﬁí do textu.



ĎALŠIE OCENENIA

Prvú cenu získal v súťaži slovenských kroník aj v roku
2005 za Kroniku Trenčianskej

skej súťaže kroník za rok 2013.
Mesto Trenčín získalo vďaka Jozefovi Čerymu hlavnú cenu aj
26. novembra 2014 v Martine
v kategórii Kronika krajského
a okresného mesta.



ZASLÚŽENÝ DÔCHODOK

Dnes sa zdá až neuveriteľné, že kedysi informácie najskôr

zapisoval na papieriky, triedil
na kôpky podľa oblastí a potom
prepisoval na písacom stroji.
Vyrobil niekoľko kópií, aby ich
mohli skontrolovať stranícke orgány a ďalšie komisie. Záznamy
potom zapisoval ručne dokumentačným atramentom do veľkej knihy.
„Všetkými tými rokmi prešiel
Jožko Čery poctivo a čestne. Patrí
mu naša vďaka, uznanie a rešpekt. Svojou prácou zanechal veľmi cenný sumár všetkých pozoruhodných udalostí v našom meste
pre všetky ďalšie generácie Trenčanov,““ povedal na marcovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva primátor mesta Richard
Rybníček, keď mu pri príležitosti odchodu do dôchodku ďakoval. Za dlhoročnú prácu pre
mesto a tvorbu mestskej kroniky
mu odovzdal ďakovný list a požiadal ho o podpis do pamätnej
knihy mesta Trenčín. Na prelome mesiacov odovzdal Jozef
Čery kronikársku štafetu svojmu nástupcovi, novinárovi Pavlovi Serišovi.
Jožko, veľa zdravia a životného elánu. Ďakujeme za spoluprácu, dobré rady, za vtip
a humor. Tešíme sa na ďalšie
spoločné stretnutia.
REDAKCIA INFO

Uviedli knihu rozhovorov s R. Dobiášom

Múzy pod hradom už túto jar

Na prezentácii novej knihy rozhovorov Antona Baláža
s Rudolfom Dobiášom „Vyniesť na svetlo dňa príbehy
dlhej noci“ chýbala 5. marca v knižnici hlavná postava.
Spisovateľa Rudolfa Dobiáša práve v tej chvíli operovali
v trenčianskej nemocnici.

V nedeľu 12. apríla sa v Trenčíne začne festival Trenčianska hudobná jar 2015. Pôjde o prvú polovicu z cyklu
desiatich koncertov projektu, ktorý chce predstaviť
hudobnú tvorbu vedno s inými druhmi umenia.

Publicista Ján Bábik, autor štvordielneho cyklu rozhlasových dokumentov „Múzy
za mrežami““ o osudoch väznených slovenských spisovateľov
o Rudolfovi Dobiášovi povedal: „Prežil sedem rokov v jáchymovskom pekle, v uránových baniach. Napriek tomu si zachoval
vysoký morálny kredit, nikdy
sa zmyslom jeho života nestala
pomsta. Svoj literárny talent využil na to, aby sa na hrôzy a neľudskosť tohto temného obdobia
nezabudlo.“
Autor knihy – spisovateľ,
scenárista a publicista Anton
Baláž prezradil, že nevznikala ľahko. „Musel som prelomiť
istú nedôveru Ruda Dobiáša,
občas mi vyčítal, že mu moje
otázky pripomínajú výsluchy

ŠtB.““ Dielo R. Dobiáša považuje za nedocenené. „Chcel som
prostredníctvom rozhovorov vytvoriť román jeho života, jeho
ľudský i literárny vývoj, zaznamenať nielen život poznačený
krutosťami 50. rokov, ale aj veľký umelecký talent,““ povedal A.
Baláž.
Na záver podujatia všetkých
potešila dobrá správa, že operácia sa vydarila a spisovateľ Rudolf Dobiáš je v poriadku. (PS)

Cieľom
je
aktivizácia
viaczmyslového vnímania návštevníka a konečné znásobenie
jeho zážitkového spektra. Počas prvého koncertu (12. 4.)
napríklad odznie okrem hudby
v podaní Bratislavského gitarového kvarteta aj umelecké slovo
Alfréda Swana. Ako účinkujúci
sa po prvýkrát predstaví aj dlhoročný organizátor tohto podujatia Vlado Kulíšek. Tentoraz ako

mím, ktorý počas koncertu Muchovho kvarteta a talianskeho
gitaristu Luciana Pompilia (26.
4.) stvárni dve časti notoricky
známej skladby Antonia Vivaldiho Štyri ročné obdobia. Informácie o všetkých koncertoch
nájdete v časti Kam v Trenčíne.
Projekt „Múzy pod hradom“
bude pokračovať svojou druhou
polovicou na jeseň ako Trenčianska hudobná jeseň.
(RED)

APRÍLOVÉ CHOICES BUDÚ O LÍDERSTVE
Choices sú večerné rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Podujatie
moderuje Ivan Ježík. Vstup je voľný. Najbližšie sa bude v Klube Lúč
v utorok 14. 4. hovoriť od 18.00 hod. o tom, ako si v pracovnom
a osobnom živote vyberáme ľudí, ktorých rešpektujeme a považujeme za autority. Pozvanie prijali Dušan Ondrušek, psychológ a renomovaný tréner a študentka sociológie Hana Skljarszka, debatérka a mládežnícka delegátka OSN v roku 2013.
ZDROJ: VOICES
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Hľadajú domov

Trenčianska bežecká liga pokračuje druhou etapou

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.

Quentin je asi 3-ročný prítulný
a učenlivý psík (mix pudlíka).
Vhodný je k deťom aj k starším
ľuďom. Vzhľadom na jemnú
srsť, ktorá sa musí upravovať
u psej kaderníčky, mal by byť
v byte alebo v dome s prístupom
dnu.

číslo 3 | ročník XVII

Pobeží sa v posledný aprílový víkend v trenčianskej
mestskej časti Opatová.

K už tradičným bežeckým
podujatiam v Trenčíne sa od nedele 22. marca 2015 pridala aj
ďalšia príležitosť nesedieť doma.
Na trať dlhú 8 a pol kilometra sa
vydalo na Ostrove 109 bežcov.
Ako informoval jeden z organizátorov ligy Ladislav Matejka,
za rovných tridsať minút trať odbehol Miroslav Ilavský z Dubnice nad Váhom a stal sa tak víťazom prvej etapy 1. Trenčianskej
bežeckej ligy.
Nápad založiť bežeckú ligu
v Trenčíne sa zrodil v skupine
bežeckých rekreačných nadšencov, ktorí si chodia pravidelne
zabehať na bežeckú ligu do Bánoviec nad Bebravou. Povedali
si, prečo nezorganizovať niečo
podobné v našom meste a pustili sa do toho.

V lokalite Trenčína a jeho
okolia vytipovali niekoľko bežeckých trás s dĺžkou do 10 kilometrov. Pobeží sa raz za mesiac
až do novembra, za každého počasia a vždy na inej trase.
Po každej etape budú vyhodnotení víťazi a na záver aj víťazi

celého 1. ročníka. Bežci sa môžu
registrovať na www.trencianskypolmaraton.sk v Bežeckej
lige. Tam nájdu vždy aj mapku
trasy a podrobné informácie.
(RED), FOTO: JAROSLAV ASTARY

Príďte si zabehať na beh PRO AUTIS
Tretí ročník tohto benefičného podujatia sa uskutoční 11.
apríla 2015 v Soblahove. Štart a cieľ budú pri bývalej horárni, v ktorej sídli trenčianske autistické centrum PRO
AUTIS. Jemu bude aj celý výťažok behu venovaný.

Valter je asi 3-mesačný energický psík (mix ridgeback) vhodný
k aktívnym ľuďom. Je vo veku,
kedy potrebuje výcvik a dlhé
prechádzky. V dospelosti bude
stredného vzrastu a vzhľadom
na krátku srsť potrebuje v zime
prístup dnu.

Danka a Janka sú asi 4-mesačné fenky. Nájdené boli pri jazierkach v igelitovej taške. Zrejme sa ich niekto takto zbavil.
Sú milé a pojašené ako každé
malé šteniatko. Čím skôr si ich
niekto adoptuje, tým skôr si ich
vychová.
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.

Detské
behy
odštartujú o 10.00 hodine. Hromadný
štart behu na 5 a 10 kilometrov lesnými cestami je naplánovaný na 11.00 hodinu. Online

registrácia už prebieha na www.
trencianskypolmaraton.sk. Špecializované zariadenie Trenčianske autistické centrum PRO AUTIS pomáha deťom s autizmom

Nádielka medailí v klube Laugaricio
Na Stredoeurópskom pohári nádejí v moravskom Havířove
nechýbali ani športovci z Karate klubu Laugaricio Trenčín. V konkurencii viac ako 20 klubov z troch štátov obstáli na výbornú a získali viacero medailí. Súborné cvičenie Kata ml. žiaci 6 – 8 roční: 2. Lukáš Pavlík, 1. Alexej Štilicha, st. žiaci 8 – 9 roční: 2. David Šimun, 10
– 12 roční: 2. Samuel Ferenčík, 3. Aurel Strigač, dorastenci: 3. Michal Šťastný, dorastenky: 3. Alexandra Kianičková, 3. Andrea Ješková. Športový zápas kumite ml. žiaci 7 – 11 r. +35 kg: 3. Jakub Nosek, dorastenci – 57 kg: 1. Kamil Staník, 2. Matej Petrovský, +57 kg:
3. Michal Šťastný, dorastenky +47 kg: 2. Alexandra Kianičková, 1.
Andrea Ješková. Informoval šéftréner Dušan Hajmach.
(RED)

a ich rodinám. Funguje ako denný stacionár pre mladšie deti
predškolského veku, ponúka
záujmové a voľnočasové krúžky
pre staršie deti školského veku,
ale aj odbornú terapeutickú činnosť pre dospelých i deti. Minulý
rok prišlo centrum na beh PRO
AUTIS podporiť 348 bežcov
a približne 100 rodinných príslušníkov.
(RED)

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV
SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Pravidelné stretnutia každý
pondelok od 9.00 do 11.00
v Kultúrnom centre Stred
Program na APRÍL 2015:
13. 4.

Ing. Darina Neverišová
– Nebezpečenstvo
vzniku požiarov

20. 4.

Ing. Katarína
Darvašová – Cesty
k poznaniu Boha

27. 4.

Mgr. Mária Kubelová –
Katolícka moderna

Ďalšie akcie:
23. 4.

Zem úsmevov – SND
Bratislava

28. 4.

Vrecká plné peňazí –
DPOH Bratislava

27. marec 2015

Občianske združenie Diakonie Broumov je nezisková
organizácia, ktorá poskytuje sociálne služby občanom
z okraja spoločnosti – materiálnu pomoc sociálne odkázaným, azylové ubytovanie i pracovnú príležitosť. V spolupráci s mestom Trenčín

VYHLASUJE
Zbierku použitého oblečenia
Čo všetko môžu občania darovať:
– Oblečenie na leto, zimu (dámske, pánske, detské)
– Lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony
– Látky (minimálne 1 m², prosíme, nie odrezky a zvyšky
látok)
– Domáce potreby – riad biely i čierny, poháre
– nepoškodené
– Perie, prikrývky plnené perím alebo vatou, vankúše
a deky
– Obuv – nepoškodenú, prosíme zviazať gumičkou, aby sa
páry nestratili
– Hračky
– Elektroniku do 20 kg (žehličky, hriankovače, kulmy, holiace strojčeky, hodinky, váhy, mixéry, kávovary, vŕtačky,
mikrovlnné rúry, počítače)
Veci, ktoré vziať nemôžeme:
– pračky, chladničky, žiarovky, monitory, televízie, matrace, koberce (z ekologických dôvodov)
– nábytok, bicykle a detské kočíky (transportom sa
znehodnotia)
– znečistený a vlhký textil
Zbierka sa uskutoční:
V dňoch: 30. 3. – 2. 4. 2015 a 7. 4. – 8. 4. 2015
Čas: od 15.00 do 17.30 hod.
Miesto: Kultúrne stredisko Dlhé Hony, vjazd z Ulice 28.
októbra
Veci prosíme zabaliť do igelitových vriec či škatúľ,
aby sa nepoškodili transportom.
Ďakujeme za vašu pomoc.



ROKOVANIA VMČ

VMČ Stred
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
kontakt: 032/74 33 502, 0911 886 007, 0902 911 174,
0902 911 758

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
PONDELOK
Hrajme sa a cvičme s deťmi
fotografia
volejbal – juniorky, juniori
plávanie
hádzaná žiaci, žiačky
aikido
karate
angličtina pre dospelých
UTOROK
scénický tanec 8 – 15 rokov
scénický tanec 3 – 7 rokov
šach
radioelektronický
tvorček – tvorivé práce
tvorček – malé deti s rodičmi
hádzaná
aikido
stolný tenis
STREDA
letecký modelár
lego
gymnastika
futbal
ŠTVRTOK
keramika – deti
keramika dospelí
lego
hádzaná
vodní skauti
PIATOK
prírodovedecký – rýchle šípy
anglický jazyk – deti
džamal – brušné tance
vodní skauti
karate
stolný tenis

15.30 – 16.30
14.30 – 15.30
16.00 – 18.00
14.30 – 16.30
16.00 – 17.30
17.00 – 19.00
17.30 – 19.30
10.00 – 11.30

CVČ
CVČ
ZŠ Veľkomoravská
ZŠ Novomeského
ZŠ Novomeského
ZŠ Východná
ZŠ Na dolinách
CVČ

14.00 – 15.00
15.30 – 16.30
14.30 – 15.30
15.00 – 18.00
14.00 – 15.00
15.30 – 16.30
15.00 – 16.00
17.00 – 19.00
18.00 – 20.00

CVČ
CVČ
CVČ
CVČ
CVČ
CVČ
ZŠ Kubra
ZŠ Východná
ZŠ Kubra

14.30 – 17.30
14.00 – 16.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

CVČ
CVČ
ZŠ Východná
ZŠ Východná

14.30 – 16.00
16.00 – 18.00
14.00 – 16.00
14.30 – 16.00
16.30 – 17.30

CVČ
CVČ
CVČ
Ms športová hala Trenčín
CVČ

14.30 – 15.30
14.00 – 16.00
17.00 – 20.00
16.30 – 18.00
17.30 – 19.00
18.00 – 20.00

CVČ
CVČ
CVČ
CVČ
ZŠ Veľkomoravská
ZS Kubra

vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 29. 4. 2015 o 18.00 v KS Záblatie
VMČ Juh

13. 4. 2015 o 17.30 v KC Aktivity

PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI

VMČ Sever

2. 4. o 16.00 v Centre seniorov na Osvienčimskej

pondelok 9.00 – 12.00



VEREJNÉ ZASADNUTIA KOMISIÍ PRI MSZ

Finančná a majetková komisia má zasadnutie 1. 4. o 15.30 hod.
Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného
plánovania 14. 4. 2015 o 15.30 hod.

Spevácka skupina Sihotiar

pondelok, utorok, štvr- Cvičenie pre ženy
tok, piatok 9.45 – 11.00
pondelok 16.00 – 18.00 Joga pre ženy
pondelok 16.30 – 18.30 Keramika
utorok 14.00 – 17.00

Jednota dôchodcov Slovenska č. 5

Komisia školstva bude mať zasadnutie 7. 4. 2015 o 15.00 hod.
v zasadačke na Farskej 10.

streda 10.00 – 11.30

Brušné tance

streda 14.00 – 16.00

Jednota dôchodcov Slovenska č. 27

Komisia mládeže a športu 16. 4. 2015 o 15.00 hod.

streda 15.00 – 17.00

Diabetes – konzultácie

Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku 8. 4. 2015
o 15.30 hod.

štvrtok 16.30 – 18.30

Keramika – klub

štvrtok 17.00 – 18.00

Joga

Komisia kultúry a cestovného ruchu 20. 4. 2015 o 15.00 hod.
na Mierovom námestí 9, 1. posch.

piatok 9.30 – 12.00

Spevácka skupina Sihotiar

KONTAKT: 032/743 45 35, 0904 339 401
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste


Úsek cesty medzi Kauﬂandom a Tescom sa stal eldorádom billboardov. Je ich tam
toľko, že si už clonia navzájom. Teraz, keď tam pribúda
aj dopravné značenie v súvislosti s novým mostom, to tam
vyzerá katastrofálne. Prečo to
mesto dovolí?
MILOŠ HEČKO
Beáta
Bredschneiderová,
útvar stavebný a životného
prostredia:
Mesto Trenčín pred realizáciou stavby nového mosta zabezpečilo odstránenie billboardov pri štátnej ceste II/507
od križovatky pri čerpacej stanici Agip po križovanie cesty s Lavičkovým potokom. Po ukončení stavebných prác boli popri
ceste a výjazde na nový most
umiestnené nové reklamy a konštrukcie, ktoré sú základom pre
osadenie reklamy. Reklamy,
ktoré spĺňajú deﬁníciu reklamnej stavby a podliehajú povoleniu podľa stavebného zákona,
mesto ako stavebný úrad už
rieši. Problém je s reklamami,

ktoré nemajú charakter reklamnej stavby. Sú to rôzne
konštrukcie, ktoré nie sú pevne
spojené so zemou a nevyžadujú úpravu podkladu. Vlastníci
týchto zariadení sa cielene snažia vyhnúť povoľovaniu podľa
stavebného zákona aj za cenu
toho, že je zariadenie umiestnené nakrivo na nerovnom teréne.
Takéto reklamy, ktoré nepodliehajú povoleniu stavebného úradu osádzajú do priestoru medzi
povolené reklamy a potom sa reklamy navzájom prekrývajú.
Mesto nemôže upraviť podmienky na umiestnenie reklamy ani zakázať umiestnenie
reklamného zariadenia. V minulosti mesto takéto nariadenie malo, no na základe protestu prokurátora ho muselo
zrušiť. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý stanoví technické požiadavky na umiestňovanie, realizáciu a užívanie
týchto zariadení, môže vydať iba
príslušné ministerstvo.
Mesto Trenčín preto priamo

alebo prostredníctvom Združenia miest a obcí Slovenska pripomienkuje prípravu nových
právnych predpisov a žiada
o doplnenie schválených právnych predpisov o ustanovenia,
ktoré by mestu umožnili regulovať počet reklamných zariadení
a upravovať podmienky na ich
umiestnenie.



Na „novej plavárni“
na Ostrove, vzniklo vnútorné
oplotenie a boli vyrúbané stromy. Čo sa tu plánuje robiť?
PETER HORNÝ

Robert Buchel, Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.:
Na tomto mieste bude stavebný dvor pre potreby malej stavby súvisiacej s rozšírením
a
rekonštrukciou
mosta na Ostrov a dotiahnutím
inžinierskych sietí k letnému
kúpalisku.



Kedy má mesto v pláne
čistiť kanalizačné trativody na Ulici Niva v Opatovej?

Voda tam po daždi do nich
vôbec neodteká a mláky stoja
na ulici ešte dlho po daždi.
TINA

Benjamín Lisáček, útvar interných služieb:
Pouličné vpuste sa budú čistiť až po vyčistení mestských komunikácií od zimného posypu,
aby nedošlo k ich opakovanému
zaneseniu pri zametaní ulíc.

 Kde v Trenčíne nájdem
kontajnery na kovy?
JANA KOSSUTHOVA

Zuzana Čachová, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:
Na území mesta Trenčín nádoby na kovy rozmiestnené nie
sú. Kovy je možné odovzdať
v dvoch zberných dvoroch mesta – na Soblahovskej ulici alebo na Zlatovskej ulici, ktoré sú
otvorené od pondelka do soboty do 17.30 hod. Alebo môžete
kovy odovzdať i počas jarného
a jesenného upratovania.

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 s VZN mesta Trenčín
č. 12/2011
nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte Krytej plavárne
na Mládežníckej ulici v Trenčíne na II. nadzemnom podlaží vo
výmere 316,7 m² + terasa a na III. nadzemnom podlaží vo výmere
339,8 m² + terasa za účelom poskytovania
športových činností, poskytovania zdravotnej
starostlivosti, a pod. v cene v zmysle VZN mesta
Trenčín č. 12/2011.
Bližšie informácie sú uverejnené na
www.trencin.sk/predaj_majetku.

Mesto Trenčín v spolupráci
s Lesným hospodárstvom Inovec, spol. s r. o., Selec
Okresným úradom Trenčín
Lesmi SR, š. p., Odštepným závodom Trenčín
Správou Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty
Mestským hospodárstvom a správou lesov, m. r. o., Trenčín
spoločnosťou Marius Pedersen, a. s.
pozývajú na

LESNÍCKY DEŇ
na Mierovom námestí v Trenčíne
28. apríla 2015 od 10.00 do 15.00 hod.
Staráme sa o zvyšovanie hodnôt našich lesov v prospech súčasných i budúcich generácií! Udržiavame rovnováhu medzi
sociálnymi, environmentálnymi a ekonomickými benefitmi.
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DIVADLO

10. 4. | 19.00 | A.P. Čechov:
Svadba

Zúčastniť sa na malomeštiackej svadbe bude pre všetkých divákov neobyčajný zážitok. Zabavte sa na ich
komplexoch a nerestiach! Výpravné predstavenie s množstvom účinkujúcich uvádza Mestské divadlo Trenčín v tejto sezóne
len raz! Nenechajte si ujsť neobyčajný divadelný zážitok. Len 45 miest!
KINO HVIEZDA |

15. 4. | 19.00 | Tri tvorivé tvory

Večer divadelnej
improvizácie. Po februárovej nádielke
kvalitného humoru opäť prichádza večer
divadelnejj improvizácie v podaní Troch
Tvorivých Tvorov. Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Puchovský a Stanislav „Stanley“ Staško.
PK DIVADELNÁ SCÉNA

|

2. 4. | 21.00 | Face2bass
celebration

12. 4. | 18.00 | Hudobno –
poetický večer

6. narodeniny Face2bass crew.
Ako headliner sa predstaví Dj Yanko Kral,
ktorý sa venuje hraniu od roku 2001, je
spoluzakladateľom skupiny H16 a momentálne aj moderátorom relácie Scéna_
FM. V jeho setoch nájdete štýly od hip-hopu cez trap a dubstep až po dnb. Line
up doplnia F2B djs, menovite YA!, Naklad,
Drim, Pazooka plus hosť Freemind. O projekciu celej párty sa postará MatLock.

HOTEL ELIZABETH

KLUB LÚČ |

Autor mnohých českých
hitov, ktoré napísal pre Karla Gotta, Hanu
Zagorovú, Helenu Vondráčkovú, Michala
Tučného, Marie Rottrovú a mnoho ďalších,
pripravil Československé veľkonočné turné
2015.
KINO HVIEZDA

3. 4. | 20.00 | Hardcore
show: Posledný zamyká +
Downstream + Picasso blot +
Fyasco + Abhorrence
KLUB LÚČ | Live koncert.

4. 4. | 20.00 | Hviezda +
Saténové Ruky

Inscenácia Divadla
Kolomaž podľa predlohy francúzskeho autora Patricka Grégoire „Le Imbecile“. Monodráma o chlapcovi, ktorý žije vo svojom
vnútornom svete a neuvedomuje si, čo
presne sa okolo neho odohráva.
24. 4. | 19.00 | Andulky v klietke

Detektívna komédia v podaní Mestského divadla Trenčín o rôznych
typoch žien a každá je podozrivá.
KINO HVIEZDA |

3. 5. | 19.00 | Kto zhasol svetlo?

2. 4. | 20.00 | Retro Disco Party

Disco party 80‘rokov uvádza
legendárny dj Jerry Galánek, ktorý účinkuje na scéne od roku 1979. Okrem výborného moderovania sa môžete tešiť aj na laser
show od Ctibora.
PIANO KLUB |

| Charizmatický pesničkár
počas koncertu predstaví výber pesničiek
z celej jeho dlhoročnej tvorby.

KINO HVIEZDA

18. 4. | 20.00 | Rytmus
PIANO KLUB |

19. 4. | 18.00 | Večer piesňových
duet

| Dvojhodinový program
plný zábavy a smiechu.

Bratislavskú alternatívno-rockovú hudobnú skupinu Hviezda založili Tomáš Ďurovka, Peter Hajdin a Peter Prekop
v roku 2011. Saténové Ruky sa považujú
za nesprávnu odpoveď na britpop a správnu odpoveď na slovenský pop a český underground.
10. 4. | 22.00 | Reggae night:
Medial banana + Simple
sample + Iman

| Brilantná komédia
o tom, čo všetko sa môže stať, ak si domov
privediete milenca vo chvíli, keď sa tam
objaví milenka s vaším manželom. Hrajú: Mária Kráľovičová/ Zdena Studenková,
Zuzana Tlučková, Kristína Svarinská/ Viki
Ráková, Ján Koleník a Braňo Deák.

KONCERTY

18. 4. | 19.30 | Wabi Daněk

KINO HVIEZDA

POSÁDKOVÝ KLUB



KLUB LÚČ |

22. 4. | 18.00 | Veselá trojka
a Števo Hruštinec

KLUB LÚČ

Billy Barman na Majálese
v Trenčíne

17. 4. | 21.00 | Le payaco

| Hana Štolfová – Bandová (mezzosoprán), Hana Friedová (soprán), Jana
Nagy – Juhász (klavír).

|

NEDAJTE SI UJSŤ

party: DJ Rasťo.

GMAB

22. 4. | 20.00 | Blázon



PIANO KLUB | Česká legenda v Piane. After-

|

KINO HVIEZDA | Komédiu súčasného argentínskeho autora uvádza Divadlo Jána Palárika v Trnave v hlavnej postave nesmrteľne
starostlivej matky s Božidarou Turzonovovou. Réžia: Emil Horváth.
|

17. 4. | 20.00 | Olympic (CZ) –
Permanentní tour 2015

3. 4. | 18.00 | Československé
veľkonočné turné Jiřího
Zmožka

16. 4. | 19.00 | Vrátila sa raz
v noci

PK DIVADELNÁ SCÉNA

Bratislavské gitarové
kvarteto a Alfréd Swan (umelecké slovo).
|

24. 4. | 21.00 | Walter
Schnitzelsson + Funny faces
KLUB LÚČ | Koncert.

25. 4. | 20.00 | J. H. Krchovský +
Krch-off band

Oceňované slovenské zoskupenie
okolo Juraja Podmanického a Jozefa Vrábela, ktoré má na konte
albumy Noční jazdci (2010) a Modrý jazyk (2013), bude hlavnou
hviezdou Mierového námestia
v Trenčíne na 1. mája.
Na pódiu vystúpi Billy Barman
v podvečerných hodinách a svojím
koncertom uzavrie programovú ponuku prvého zo série farmárskych jarmokov v Trenčíne, ktorý bude zároveň súčasťou trenčianskeho Majálesu.
Celodenný program sa začne
o 10.00 koncertom Detskej dychovej
hudby R. Hečka z Dolnej Súče, po nich
prídu na pódium domáci folkloristi FS
Družba a Senior klub Družba a ďalší hosť moravská cimbalovka Cifra
z Uherského Hradišťa.
Popoludnie bude tanečné. Trenčianske detské tanečné súbory predstavia rôzne tanečné žánre a pripravia
tak návštevníkov na veselé hudobné
predstavenie pre najmenších s detskými pesničkami, s ktorými do Trenčína
prídu chrobáčiky čmelko Smejko
a lienka Tanculienka z Banskej Bystrice.

| Autorské čítanie Krchovského
textov z doposiaľ nevydanej zbierky a koncert zhudobnených textov od najstarších
skladieb po najnovšie z práve pripravovaného CD. Spoločne s Krchovským vystúpi
berlínsko – pražské duo Andrej Polanský
wtf Emul Langman.

KLUB LÚČ

26. 4. | 16.00 | DFS Radosť
| Jarné vystúpenie detského folklórneho súboru Radosť pre rodičov a priateľov folklóru. Hosť: FS Radosť
z Pardubíc.

POSÁDKOVÝ KLUB

26. 4. | 18.00 | Večer hudby
a pantomímy
PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM | Muchovo kvarteKLUB LÚČ | Jamajský štýl hudby okorenený

zmesou iných hudobných štýlov ako dancehall, hip-hop, jazz a funk. Na Slovensku
ojedinelé teleso je známe vystúpeniami
plnými energie a toho správneho “vybu”.

to, Luciano Pompilio – Taliansko (gitara),
Vlado Kulíšek (pantomíma).
29. 4. | 16.00 | Hrajú nám pre
radosť

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

Veselo bude aj medzi stánkami,
kde by sa mali o náladu starať gajdoši. Majáles s pestrou ponukou farmárskych produktov otvoria farmársku
sezónu v Trenčíne. Farmári sa potom
na Mierové námestie vrátia každú prvú
sobotu v mesiaci. Na prvom jarmoku
v máji nebudú chýbať kvety, trvalky,
skalničky, bylinky, ponuka priesad,
dobrého jedla (pečené ryby, kurence...), ale aj remeselníckych výrobkov.
Deti okrem kultúrneho programu určite zaujmú živé zvieratká a športové
hry.
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kam v trenčíne

FILM

CINEMAX
od 1. 4. |

Konečne doma



PRE DETI

pondelok | 10.00 – 11.30 |
Hodinka pohybu rodičov
s deťmi
HOSS SPORT CENTER | Za priaznivého poča-

sia je okrem vyšantenia detí aj možnosť
zapojiť sa do 20 min. cvičenia pre mamičky. Prvýkrát sa stretneme 13. 4.
pondelok, streda a piatok |
Tanečná škola Aura dance

číslo 3 | ročník XVII
v podaní bábkového divadielka TEATRO
PIMPRLO.

Slovenské sochárstvo 20.
storočia

17. 4. | 9.00 | Jazykový kvet

GMAB | Stála expozícia zo zbierok Galérie
M. A. Bazovského v Trenčíne ponúka pozoruhodné artefakty zo slovenského sochárskeho umenia tak, ako sa za roky existencie v galérii postupne ukladali a profilovali
od konca 60. rokov 20. storočia do súčasnosti.

REFEKTÁR KOLÉGIA PIARISTOV | Krajské finá-

le celoslovenskej akreditovanej súťaže pre
deti a mládež od 4 do 19 rokov v prednese poézie, prózy a drámy v rôznych (6 +
1) jazykoch.
18. 4. | 16.00 | Môj macík

1. 4. – 10. 5. | Jana Hýbalová
Ovšáková: Nádych

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

KC AKTIVITY

Americká vtipná animovaná rozprávka
o mimozemskej invázii Buvov na Zemi.
Nový domov začnú prerábať na svoj
obraz. Ľudí presťahujú do Austrálie,
kde im ponúkajú vďaka svojej vyspelej
technike veľmi pohodlný život.
od 1. 4. | Mesto 44

pondelok, piatok | 17.00 |
Džamál junior
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE |

deti od 8 rokov.
utorok | 15.00 – 17.00 | Klub
keramikárov
| Keramický krúžok pre deti
a mládež s výučbou základnej práce s hlinou a glazúrou a inými netradičnými materiálmi. Prihlášky a info: 0908 210 940
alebo info@kcaktivity.sk.

utorok, štvrtok | Korzo dance –
SZUŠ Trenčín – Tanečný odbor
| Tanečná škola moderného
tanca SZUŠ Trenčín pre deti. Info a prihlášky: 0904 504 032.

KC AKTIVITY

od 1. 4. | Muž na odstrel

streda | 9.00 | Riekankovo
MC SRDIEČKO KC STRED | Mamička a dieťa sa

pri spoločnej hre učia riekanky.
streda | 10.00 | Doobedňajšie
šantenie rodičov s deťmi
| Zoznamovanie sa
so športom za pomoci loptičiek, fit lopty,
bosu ball, prekážkovej dráhy, kruhov, kuželov a iných športových potrieb.

HOSS SPORT CENTER

Dramatizácia jedného
z najznámejších príbehov z detských leporel v podaní Mestského divadla Trenčín.
KINO HVIEZDA

|

20. 4. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a rodičia spoločne čítajú v knižnici na Hasičskej v pobočke
na Juhu a na Dlhých Honoch.

21. 4. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

Spoločné čítanie
v knižnici v pobočke Kubra.

VEREJNÁ KNIŽNICA

|

| Hodinový program
orientovaný na pohybovú všestrannosť
formou hry pre deti od 3 rokov. Zámerom
je oboznámiť deti s rôznymi druhmi športu (futbal, tenis, floorball, basketball, baseball, atletické športy, atď.) Je potrebné
sa vopred zahlásiť: 032/641 00 13.

Brušné tance pre

deti od 4 do 8 rokov.
štvrtok | 10.00 – 11.00 |
Tvorenie s potešením

Tvorivé dopoludnie pre deti
od 2 rokov v sprievode jedného z rodičov.
Výtvarné techniky zamerané na rozvíjanie
jemnej motoriky rúk a tvorivého myslenia.
Prihlášky a info: 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.
KC AKTIVITY |

2. 4. | 10.00 – 13.30 | Veľkonočné
harašenie
CVČ | Pre malých i veľkých. Maľovanie, hra-

nie, tvorenie, keramika, pletenie korbáča.
Prihlásiť sa môžete na 032/743 35 02.
12. 4. | 16.00 | O zlatej rybke

od 2. 4. | Rýchlo a zbesilo 7

právka? Kdeže! Správna dávka humoru,
piesní a iných prekvapení spestrí bábkové
predstavenie Detského divadelného klubu

|

Výstava fotografií:

1. – 30. 4. | 90 rokov
trenčianskej knižnice

1. – 30. 4. | Knižné predlohy pre
svet filmu

26. 4. | 16.00 | Červená čiapočka

VKMR HASIČSKÁ , JASELSKÁ | Tematická

VKMR HASIČSKÁ | Výstavka kníh pre deti.

Július Činčár: Obrazy
| Stála výstava výtvarných 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

1. – 28. 4. | Sviatky jari

Výstavka ručných prác
s veľkonočnou tematikou.
POSÁDKOVÝ KLUB |

Kultové divadelné
predstavenie o hlúpom vlkovi, zaľúbenom
poľovníkovi a Červenej čiapočke v rámci
Detského divadelného klubu. Nestarnúca rozprávka oslavuje 15 rokov existencie
v podaní
p
Divadla Kolomaž. Scenár a réžia:
Tomáš Hudcovič. Účinkujú: Kamil Bystrický, Martina Kedrová a Tomáš Plánka.
PK DIVADELNÁ SCÉNA

|

1. – 30. 4. | Bienále figurálnej
kresby a maľby 2015
| Mesto Trenčín a Základná umelecká škola K. Pádivého pozývajú
na výstavu prác žiakov základných a stredných umeleckých škôl na Slovensku. Vernisáž 1. 4. o 17.00 hod.

MESTSKÁ VEŽA

26. 4. | 15.00 | Lolo & Piškót
na Safari

1. – 20. 4. | Náš svet 4.

KINO HVIEZDA | Najbláznivejšia a najfareb-

nej ZUŠ Novomeského II.

nejšia detská šou s pesničkami a interaktívnymi hrami exkluzívne v prvej predpremiére len v Trenčíne. Obľúbených škriatkov
Lola a Piškóta zoberie ich kamarát bocian
Ján na dovolenku do Afriky, kde stretnú tie
najväčšie, najfarebnejšie, najzábavnejšie
a najsmiešnejšie zvieratá, aké kedy videli.



VÝSTAVY

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava žiakov Súkrom-

8. – 11. 4. | Záhradkár 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 21. ročník veľtr-

hu potrieb pre záhradkárov.
8. – 11. 4. | Včelár 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 19. ročník výsta-

vy včelárskych potrieb a včelích produktov.
8. – 11. 4. | POĽOVNÍCTVO 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 8. ročník výstavy

Miloš Alexander Bazovský

poľovníckych potrieb.

Stála expozícia predstavujúca súbor diel jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov obsahuje výber známych i málo vystavovaných autorových
prác.

8. – 11. 4. | ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ
ŠTÝL 2015

Výtvarné umenie
trenčianskeho regiónu

Siedma časť ságy, ktorej filmovanie nečakane prerušila smrť jednej

CENTRUM SENIOROV

Kamil Oriešek.

Darujte s príchodom dňa
matiek svojim mamičkám a babičkám ručne vyrobené darčeky.
OC LAUGARICIO |

GMAB |

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Že je to smutná roz-

1. – 31. 4. | Príroda okolo nás

výstava približujúca deväť decénií trenčianskej knižnice v čase a priestore.

HOSS SPORT CENTER

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE |

GMAB | Výstava svetovo uznávaného umelca, ktorý vo svojej tvorbe čerpá z umeleckého odkazu symbolizmu, secesie,
expresionizmu, surrealizmu i najnovších
výtvarných prúdov. Pre európsku i svetovú
grafiku rozvinul nové možnosti v technike
farebnej litografie tlačenej z kameňa.

25. 4. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé
dielničky – Slovenská krása

streda | 16.30 | Pohybová
všestrannosť pre deti

streda | 17.30 | Habibti

Sean Penn ako vyčerpaný bývalý žoldnier a zabijaka, ktorý by svoju minulosť rád nechal za sebou. Jediné,
po čom túži, je konečne sa usadiť so
svojou dávnou láskou. Ale tajné služby
sa svojich bývalých ovečiek tak ľahko
nevzdávajú. Rozbieha sa dramatická
hra na mačku a myš, ktorá vedie Seana
Penna cez polovicu sveta. Vie, že neutečie. Jediný spôsob, ako sa zachrániť,
je zabiť tých, ktorí ho chcú zabiť.

1. 4. – 10. 5. | Vladimír Gažovič:
Grafická tvorba

Brušné tance pre

KC AKTIVITY

Poľský film. Príbehy mladých ľudí, ktorí
žijú svoje životy akoby každý deň mal
byť ich posledný. Píše sa rok 1944 a ich
príbehy sa odohrávajú vo Varšave, ktorá je okupovaná Nemeckom. Títo poľskí študenti vnímajú svoje zapojenie
do podzemného hnutia nie len ako
vlasteneckú povinnosť, ale takisto ako
mladícke dobrodružstvo, príležitosť
pochváliť sa pred vrstovníkmi a zapôsobiť na dievčatá. Flirtujú, predvádzajú sa a robia plány počas odbojového
cvičenia bez toho, aby si uvedomovali, že blížiace leto sa stane najťažšou
skúškou ich života. Netušia, čo pre nich
vojna pripravila.

GMAB | Slovenská výtvarníčka vo svojich
maľbách detailov prírodného a vodného
sveta, sveta medúz, tráv, machov a listov
ponúka nevšedný duchovný zážitok.

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

VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 17. ročník výstavy zameranej na zdravie, relax a vyváženosť osobnosti.

8. – 29. 4. | Partizánska brigáda
J. Žišku pôsobiaca v oblasti
trenčianskeho regiónu
| Výstavu pripravil
Klub vojenskej histórie protifašistického
odboja.

POSÁDKOVÝ KLUB

27. marec 2015
10. 4. – 8. 5. | Jozef Vydrnák:
Pätová situácia

streda | 17.00 | Cvičenie detí
s rodičmi

kopaniciach v osemdesiatych rokoch minulého storočia.

Výstava malieb,
kresieb a grafík známeho regionálneho
umelca. Vernisáž 10. 4. o 16.30 hod.

5. ZŠ DLHÉ HONY |

streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia

10. – 30. 4. | Prečo som na svete
rád/rada

11. 4. | 8.00 – 12.00 | Stretnutie
pestovateľov a zberateľov
liečivých bylín

KC STRED | Vedie pôrodná asistentka Zuza-

KC AKTIVITY | Klub Veronica o.z.

20. ročník celoslovenskej putovnej
výstavy s protidrogovým zameraním.

streda | 17.00 | Cvičenie detí
s rodičmi

17., 18. 4. | 9.00 – 16.00 |
Výstava skalničiek, bonsajov
a sukulentov

SOKOLOVŇA |

Ing. Cyril Boldiš.

streda | 18.00 – 19.00 | Aerobic

14. 4. | 16.00 | Marcela Laiferová
v knižnici

TRENČIANSKE MÚZEUM

TSK

|

|

KD ZLATOVCE | 13. ročník predajnej výstavy

pripravilo Občianske združenie Klub skalničkárov Trenčín. V ponuke budú výpestky
členov klubu: skalničky, sukulenty, ihličňany, kaktusy.
20. 4. – 12. 5. |

Cesty

Výstava fotografií pripravená Klubom fotografov.
POSÁDKOVÝ KLUB



|

13. 4. | 15.00 | Potulky
slovenského dôchodcu
po Amerike
CENTRUM SENIOROV | Beseda – Mgr. Anton

Sluka.
16. 4. | 15.00 | Privítanie jari
POSÁDKOVÝ KLUB |

Spoločenské stretnutie

seniorov.
24. 4. | 14.00 | Skleróza
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.

30. 4. | 16.00 | Stavanie mája
CENTRUM SENIOROV |

30. 4. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |



na Duncová.

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

streda | 18.15 – 19.15 | Bodywork
a fit lopty

CVIČENIE

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

pondelok | 18.30 – 20.00 |
Cvičenie pre zdravie a radosť

Naťahovací a zahrievací či-kung, osem kusov brokátu a 24 foriem
tai-či.
Prihlasovanie a info na tel. 0903 440 503.
KC AKTIVITY

|

KC AKTIVITY | Vedie Juraj Svoboda.

štvrtok | 17.00 | Powerjoga pre
začiatočníkov
HOSS SPORT CENTER | Cvičenie vonku
za priaznivého počasia, pri ktorom docielime spokojnosť, uvoľnenie stresu a napätia. Dochádza k budovaniu sily a ohybnosti
podľa svojej individuality.

štvrtok | 18.30 – 20.00 |
Workout joga

Príď sa dobiť energiou, psychicky zrelaxovať a zamakať si. Spoj atmosféru jogy a cvičenie s váhou vlastného tela.
KC AKTIVITY |

štvrtok | 19.00 – 20.00 |
Cvičenie pilates začiatočníci
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Bližšie info: 0905 705 431.

piatok | 9.15 – 10.15 | Joga pre
mamičky
KC STRED | Vhodné

pre mamičky už 6 týždňov po pôrode, ideálny pohyb s relaxáciou vás posilnia, vaše dieťatko bude blízko vás.
1. – 30. 4. | 9.00 – 20.00 |
Centrum pohybu a tanca
| Step aerobik, bosu,
fit lopty, PortDeBras, piloxing, body work
+ cvičenie pre deti od 4 mesiacov, mládež
a dospelých. Kontakt: 0903 449 732.

MS ŠPORTOVÁ HALA

Hodina s prvkami dance aerobiku spojená s posilňovaním a strečingom.

lovom cvičení s fázami odpočinku, vysoký energetický výdaj, zlepšenie ohybnosti
a schopnosti koordinácie, spevnené partie
bokov, brucha, stehenných a sedacích svalov.

Vhodné pre začiatočníkov
a ľudí s bolesťami chrbta.

KC AKTIVITY

|

utorok | 17.00 | Powerjoga pre
začiatočníkov
DV CENTRUM | Cvičenie vo vnútri.

utorok | 18.00 – 19.15 | Joga
| Cvičenie je otvorené voči
všetkým – bez ohľadu na vek a fyzickú
kondíciu. Vhodné aj pre začiatočníkov.

KC AKTIVITY

KC AKTIVITY | Posilňovacie cviky v interva-



PREDNÁŠKY

2. 4. | 16.00 | Literárny klub
Omega

Pozvánka pre všetkých
členov klubu a priaznivcov literatúry
na diskusiu a prezentáciu vlastnej tvorby.
VKMR HASIČSKÁ

|

4. 4. | 10.30 | Rozhovory
o živote

utorok | 18.30 – 19.30 | Zumba

KC AKTIVITY | Celodenný poznávací a vzde-

KC AKTIVITY | Tanečná

lávací seminár, prednáša Ján Pevný. Info
a prihlasovanie: svetluska@kcaktivity.sk.

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 tel. 0903 949 966.
streda | 16.00 – 17.30 | Systema
KC AKTIVITY

umenia.

|

Tréningy ruského bojového

9. 4. | 16.00 | Žítkovské
čarovanie

Prednáška novinára,
spisovateľa, folkloristu Jiřího Jilíka zaoberajúceho sa pravdivým príbehom žítkovských bohýň, spojená s projekciou
videofilmu, natočeného na žítkovských
VKMR HASIČSKÁ

|

FILM

z hlavných hviezd Paula Walkera, je
dokončená a prichádza do kín.
od 2. 4. | Príbehy z lesov

Prednáša plk.v.v.

| Beseda so známou slovenskou speváčkou, spisovateľkou a lekárkou.

VKMR HASIČSKÁ

KLUB LÚČ

1. – 30. 4. | Cvičenie pre ženy

utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný Pilates

|

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Pilates

pondelok | 18.30 – 19.30 |
Kruhový tréning
KC AKTIVITY |

POSÁDKOVÝ KLUB

14. 4. | 18.00 | Choices: Autority
– lídri včera, dnes a zajtra

KC STRED |



13. 4. | 16.00 | Striedanie plodín
na záhradke – beseda

KC AKTIVITY |

streda | 19.30 – 20.30 | Tai – či

PRE SENIOROV

KAM | 3

kam v trenčíne

| Pokračovanie utorkových
stretnutí so zaujímavými hosťami. Tento
raz s Dušanom Ondrušekom, psychológom, renomovaným trénerom a konzultantom a Hanou Skljarszkou, študentkou
sociológie, debatérkou, mládežníckou
delegátkou OSN v roku 2013 a rečníčkou
TEDxYouth Bratislava 2015.

Zábavný muzikál je moderná spleť obľúbených rozprávok bratov Grimmovcov. Spojivom rozprávania je kliatba
zlej čarodejnice v podaní trojnásobnej
držiteľky Oscara Meryl Streep. V čarovnom lese sa nečakaným spôsobom
prelínajú príbehy hlavných hrdinov
rozprávok, ktorí musia čeliť dôsledkom
svojich túžob a poslaní.
od 2. 4. | Tak blízko, tak
ďaleko

16. 4. | 16.00 | Vojenské školy
a ich absolventské odznaky
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing. Ivan Chy-

la.
21. 4. | 16.00 | Jubilant
MUDr. František Jaroš, CSc.
| Prezentácia básnickej zbierky „Ja zdravie i šťastie vinšujem
Ti a nielen liekmi, ale aj nežným slovom
vrátim Ti“ z pera lekára, vedca, básnika
a športovca MUDr. Františka Jaroša, CSc.,
v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“, pri
príležitosti jeho 80. narodenín. Podujatie je spojené s predstavením personálnej bibliografie, ktorú trenčianska knižnica zostavila pri príležitosti jeho životného
jubilea.

VKMR HASIČSKÁ

23. 4. | 14.00 | Študijné
a štipendijné možnosti
do zahraničia
| Prednáška Slovenskej
akademickej a informačnej agentúry v Žiline o študijných a štipendijných možnostiach do zahraničia pre študentov a pedagógov stredných škôl.

VKMR HASIČSKÁ

Nevšedný film z prostredia rodín s autistickými deťmi, ktorý odhaľuje každodennú náročnosť života s nimi. Nie
je však postavený na výpovediach
a dialógoch, ale na konkrétnych bezprostredných situáciách, v ktorých
sa zamýšľa nad otázkami rodičovskej
a partnerskej lásky ľudí trpiacich autizmom. Dokument vznikal sedem rokov
v spolupráci s neziskovou organizáciou Andreas, ktorá sa venuje pomoci
v oblasti diagnostiky a problematiky
autizmu.
od 2. 4. | Druhý báječný hotel
Marigold

23. 4. | 16.00 | Páchanie zla
a ľudská prirodzenosť
VKMR HASIČSKÁ | Pravidelná diskusia s od-

borníkmi na podporu duševného zdravia.
Na tému: Existuje súvislosť medzi páchaním zla a ľudskou prirodzenosťou? Diskutuje Doc. MUDr. J. Hašto, PhD. Organizované v spolupráci s OZ Ars Vivendi – umenie
žiť.
23. 4. | 19.00 | Cestovateľská
prezentácia: Čarovné
Toskánsko
| Cestovateľská prednáška
o Toskánsku a jeho tradičných festivaloch
– Palio, Turnaj Saracena. Turnaj Saracéna je historickou udalosťou toskánskeho Arezza. Ide o súboj 4 mestských štvrtí
v stredovekom turnaji proti figuríne Buratto. Cieľom je zasiahnuť čo najvyššie bodové ohodnotenie a získať ocenenie v podobe zlatej kopije.

KLUB LÚČ

25. 4. | 16.00 | Sauvignoty
HOTEL S.O.G. | Pednáška spojená s riadenou

degustáciou vín.
29. 4. | 16.00 | Čerešňový sad
na Brezine
| Prednáška historičky
PhDr. Jany Karlíkovej a environmentálneho

VKMR HASIČSKÁ

Voľné pokračovanie diváckeho hitu
Báječný hotel Marigold z roku 2011
s hviezdnym britským obsadením.
od 16. 4. | Vzkriesenie
démona

Horor. Nie je nič desivejšie, než kráska
a zviera v jednej osobe. Pri vedeckom
experimente vstane z mŕtvych a zo
zakázaného územia si v sebe prinesie
kus samotného pekla a ničím neriedené zlo.

4 | KAM



kam v trenčíne

KINO

ARTMAX

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

Program Artkina Metro nebol v čase
uzávierky novín k dispozícii. Aktuálny program nájdete na stránke
www.lampart.sk

aktivistu Mgr.
g Richarda Medala o histórii
a súčasnosti Čerešňového sadu na Brezine, spojená s prezentáciou fotografií a pohľadníc zo zbierok Trenčianskeho múzea.



KURZY

pondelok, streda | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk pokročilí
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



ŠPORT

1. 4. | 9.00 | O pohár CVČ
– turnaj
ZŠ VÝCHODNÁ | Volejbal
j – juniorky.
j
y Zú-

pondelok, streda | Klavírna
škola M. Staňová

častní sa Volejbalový
j
ý klub Púchov, CVČ
Trenčín, SOŠ podnikania Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb.

KC AKTIVITY |

2. 4. | 16.00 | Cop Volley
Trenčín – Svidník

MC SRDIEČKO KC STRED | Stretnutie vhodné
aj pre tehotné ako príprava na dojčenie.

MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – muži –

veľká hala
4. 4. | 9.00 – 18.00 | Turnaj
20. výročie vzniku klubu
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal

11. 4. | 9.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Trnava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – dorast –

regionálne kolo

utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec
pre radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne tance pre dospe-

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

|

číslo 3 | ročník XVII
22. 4. | 18.00 – 20.00 | Klub
patchwork s Hankou

modelárov k 70. výročiu oslobodenia mesta Trenčín.

KC AKTIVITY |

15. 4. | 16.00 | Nepočujúca
väčšina



INÉ

1. 4. | Trenčiansky robotický
deň
| 10. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov
– prác žiakov základných a stredných škôl,
spojená s workshopmi a prezentáciami robotických technológií.

VÝSTAVISKO EXPOCENTER

1. 4. | 17.00 | Fotostredisko
TSK | Pravidelné stretnutie neprofesionálnych fotografov v zasadačke na 3. poschodí. Téma mesiaca: Zrkadlenie.

| Krajské kolo 48. ročníka festivalu umeleckého prednesu poézie
a pprózy.
y Organizované
g
v spolupráci
p
s KO
Únie žien Slovenska v Trenčíne.

VKMR HASIČSKÁ

9. 4. | 8.30 | 61. Hviezdoslavov
Kubín – Štúrov Uhrovec
| Regionálna súťažná
prehliadka v umeleckom prednese poézie
a prózy mládeže a dospelých, recitačných
kolektívov a divadiel poézie.

POSÁDKOVÝ KLUB

10. 4. | 18.00 | Jarný minibál –
Tanec pre radosť

Kolektívne a párové tance
sveta (SK, FR, GB, Izrael, Macedónsko,Grécko), latino, polka, valčík. Kontakt:
0910 196 456.
|

POSÁDKOVÝ KLUB

|

MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – dorast –

KC AKTIVITY | Keramická dielňa pre dospe-

regionálne kolo

lých. Prihlášky a info: 0949 384 767.

12. 4. | 11.00, 13.00 | Cop
Volley Trenčín – Nitra

štvrtok | 10.00 | Mommie‘s
English Club

MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal

– 1. liga

MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-

juniori – malá hala

glicky a deti sa pri nich hrajú.

13. 4. | 9.00 – 13.30 | HK Štart
Trenčín / turnaj CVČ Trenčín

štvrtok | 17.00 – 19.30 | Klub
pletenia z papiera

MS ŠPORTOVÁ HALA

|

Hádzaná – prí-

pravka
18. 4. | 10.00, 12.00 | MBK
Štadión Trenčín – BSC
Bratislava
MS ŠPORTOVÁ HALA

|

Basketbal – žiaci

– malá hala
18. 4. | 8.30 – 15.00 | HK
Štart Trenčín – Turnaj
majstrovstiev kraja
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – mlad-

šie žiačky
25. 4. | 18.00 | MBK Štadión
Trenčín – Komárno
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – muži

– malá hala
25. 4. | 9.30 – 15.00 | ŠKN
Trenčín – turnaj
MS ŠPORTOVÁ HALA |

cich

Futsal nepočujú-

KC AKTIVITY | Prihlasovanie a info:
mciernikova@gmail.com, 0911 598 112.

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

MC SRDIEČKO

11. 4. | Workshop polynézskych
tancov
| Kurz určený pre
začiatočníkov i pokročilé tanečnice. Zatancujeme si príbeh podľa legendy o Pelé,
ktorá odchádza z Tahiti, aby si našla domov na Hawaii.

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE

13., 27. 4. | Klub háčkovania
a pletenia
| Klub háčkovania a pletenia
voľnou technikou freeform. Prihlasovanie
a info: info@kcaktivity.sk, 0904 315 904.

KC AKTIVITY

13., 20., 27. 4. | 19.30 | Kurz
brušných tancov pre
začiatočníkov
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE |

Pozorovanie meteorických rojov,
spracovanie pozorovaných údajov, spoznávanie nočnej oblohy. Len v prípade pekného počasia. Je dobre sa ohlásiť dopredu.
Info: 0904 469 389.
KYKULA |

19. 4. | 9.30 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

24. 4. | Deň podpory remesiel
2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | „Študuj

remeslá

a staň sa aj ty elitou!“

ARTKINO METRO

KONTAKTY
Mierové nám. 4, 032/743 44 15, www.lampart.sk

CENTRUM SENIOROV

Osvienčimská 3, 032/743 45 35

CINEMAX

ZOC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40,
www.cine-max.sk
Východná 9, 032/743 35 02, 0911 886 007,
0902 911 174, 0902 911 758

KC AKTIVITY |

streda | 18.00 – 21.00 | Klub
keramikárov

18. 4. | 16.30 | Odomykanie
nočnej oblohy

Súťaž plastikových

KC AKTIVITY |

11. 4. | 14.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Piešťany

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

11. 4. | 8.00 – 14.00 | Cena mesta
Trenčín

utorok, štvrtok | Gitarová škola
D.Dobiaš
utorok | Klavírna škola I.
Buchtíková

18. 4. | Burza starožitností
a Gazdovské trhy
VÝSTAVISKO EXPOCENTER

8. 4. | 14.00 | Vansovej
Lomnička

KD ZLATOVCE

| Premietanie krátkych
filmov Voices o humanitárnej a rozvojovej pomoci dobrovoľníkov zo Slovenska
s diskusiou, tento raz o nepočujúcom
p j
Palim Šarinovi, ktorý s bratom Robom podniká v projekte Deaf Kebab – sieti predajní rýchleho občerstvenia. Po filme bude
diskusia o rôznych spôsoboch, ako pomáhať ľuďom so sluchovým znevýhodnením
uplatniť sa v živote. Podujatie bude tlmočené do posunkového jazyka.

VKMR HASIČSKÁ

CVČ Centrum voľného
času
GMAB Galéria M. A.
Bazovského
HOSS SPORT CENTER
HOTEL S.O.G.
KC AKTIVITY
KC STRED
KC KUBRA

Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk

Karpatská ulica, +421 32 641 00 13
Jesenského 32, 0904 653 199, sog@sog.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.tancujuKDaM TIGRÍKY
cetigriky.sk
KINO HVIEZDA
Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
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., 032/7436336
OC LAUGARICIO
Belá
PIANO KLUB
Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81, www.pianoclub.sk
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
(PK) Prvá Komorná DIVA- Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910
DELNÁ SCÉNA
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE
Kyjevská, anide@seznam.cz, www.anidestudio.sk
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

