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NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Tržnica na Ulici 28. októbra sa plní trhovníkmi vždy v utorok, piatok a v sobotu od 6.00
hodiny ráno. Sériu tohoročných farmárskych jarmokov na Mierovom námestí otvoril Majáles 1. mája. Farmári budú ponúkať svoje produkty na námestí vždy v prvú sobotu v meFOTO: PAVOL SERIŠ
siaci až do jesene.

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

Chcú menej odpadu v prírode i v meste
Komunitný akčný deň zorganizovali žiaci ZŠ Dlhé Hony
v piatok 24. apríla. Svoje názory šírili medzi spolužiakmi
i ľuďmi v uliciach a zároveň ich prejavili čistením Breziny.

Základná škola na Dlhých
Honoch sa v tomto školskom
roku zapojila ako jediná trenčianska škola do medzinárodného projektu s názvom LITTER
LESS – Menej odpadu. Reportérsky monitorujú čierne skládky
a všetky viditeľné problémy súvisiace s odpadom v našom meste.
„Keď sme sa v rámci krúžku prechádzali okolo školy, popri Váhu
alebo na Brezine, vždy sme mali
so sebou fotoaparát,““ hovorí ich
učiteľ Jaromír Flaškár a členka
tímu Veronika Veseláková dopĺňa – „všade bol nejaký odpad,
hlavne pri Váhu som to nečakala, tam by malo byť prostredie

čisté.““ Dvadsaťpäť zväčša šiestakov začalo premýšľať, ako to
urobiť, aby mesto i príroda boli
menej znečistené. Navštívili
úrad, vybavili si exkurziu v zbernom dvore aj priestory na výstavu fotograﬁí v Centre rozvoja bývania. Výstava je tam do 7.
mája. Za jednu fotograﬁu získali druhé miesto v celoslovenskej
súťaži, ktorá je súčasťou kampane. Na námestí počas akčného dňa mladí reportéri oslovovali okoloidúcich. Rozdávali im
tlačené materiály o separovaní
odpadu, hovorili s nimi o recyklovaní aj o potrebe minimalizovať odpad. Polovica z nich sa

vybrala do lesoparku Brezina. Za necelé tri hodiny
naplnili
odpadom asi 13
vriec.
„Papier, vrecúška, množstvo
plastov, veľa
sklených ﬂiaš,
ale aj obuv alebo oblečenie
a rôzne hrnce a poháre,““ povedala Patrícia Janigová. „Našli
sme aj káble a drôty, o ktorých
sme nepredpokladali, že by to
niekto nosil do lesa,““ doplnil ju
učiteľ Ľuboš Gondár. Dobrý pocit z vykonaného však niečo rušilo. „Pomohli sme prostrediu,
ale mrzí ma to, že ľudia to aj tak

porozhadzujú a nezoberú si príklad hneď na prvý raz,““ povedala
Nora Miklovičová. „Nezaujíma
ich veľmi, že my to vyzbierame,
že sa snažíme. Myslím si, že by
sme mohli častejšie ísť vyčistiť les
a možno by sme zlepšili tú situáciu, aká je dnes.“
(RED), FOTO: P. S.
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Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
želáme vám príjemné listovanie v májovo naladenom Infe.
Okrem udalostí, ktorými žilo
naše mesto v ostatnom čase, sa
venujeme súčasnosti i očakávanému dianiu.
Trenčín čaká deratizácia i prvé
celoplošné kosenie. Pokračovať
bude v opravách výtlkov a aj
v mestských investičných akciách. Do práce nastúpi nový náčelník mestskej polície a dobrou
správou je, že sa ďalší Trenčania môžu napojiť na novovybudovanú kanalizáciu.
Tešíme sa z úspechov trenčianskych športovcov i študentov.
A spolu s vami sme v očakávaní
veľkého hokejového sviatku. Držme palce slovenským hokejistom, aby boli na ľade svetoví.
Ktovie, možno budeme oslavovať. Jedna oslava je však už
dnes istá. Bude to veľké, pekné
a milé. Materské centrum Srdiečko pozýva všetkých na Míľu
pre mamu.
A kto má chuť si zabehať,
bude mať v máji hneď niekoľko príležitostí – Beh Brezinou
alebo napríklad aj nočným
Trenčínom.
Aj cvičiť sa bude. Challenge
day v našom meste bude opäť
pomáhať a vlastne všetci, ktorí
prídu a aktívne sa zapoja.
Alebo nie ste veľmi športovo
založení a tento typ akcií vás
neláka? Tak sa príďte zahrať
na maratón spoločenských hier,
ktorý v máji ponúknu HRAdosti
alebo sa nechajte pozvať na bohatý program májovej Noci múzeí a galérií.
Máj ponúka veľa výnimočných
možností a inšpirácií. Jednou
z nich môže byť aj farmársky
jarmok 1. a 30. mája. Navštívte, privoňajte, ochutnajte alebo
aj kúpte. Samozrejme, niet nad
vlastnú úrodu – v tom prípade,
hor sa do záhrady.
Netreba zabúdať ani na lásky
čas, na výlet s deťmi za mláďatkami do ZOO, nájsť si chvíľu aj
na vôňu orgovánu a chuť májovej bryndze. Nech je aj tento
máj pre vás všetkých najkrajším. Najbližšie Info vyjde 29.
mája 2015.
Vaša redakcia
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Investícia do bezpečnosti križovatky na Juhu
Už 4. mája sa začne rekonštrukcia križovatky ulíc J. Halašu, L. Novomeského a K. Šmidkeho. Zmení sa napojenie
cesty z Ulice J. Halašu pod garážami a pribudne vyvýšený
priechod pre chodcov.

Takýto priechod bude plniť
funkciu spomaľovača. Priechod
i k nemu prispôsobené a dobudované chodníky budú bezbariérové s dlažbou pre nevidiacich.
Križovatkou v smere od Brooklynu k cintorínu prejdú vozidlá len jednosmerne. Mestská
investičná akcia upraví aj napojenie cesty pri bytovom dome
na Ulici J. Halašu 22. Výjazd
bude okolo trafostanice. Vznikne tým priestor na vybudovanie piatich parkovacích miest.
Na časti Ulice J. Halašu budú
vyznačené pozdĺžne parkovacie
miesta.



ĎALŠIA ZMENA
PRE VODIČOV

Jednosmerná
komunikácia pod garážami za bytovými

domami K. Šmidkeho 9 až 11
zostane jednosmernou, ale
v opačnom smere. Vodiči sa
do garáží dostanú vjazdom pri
bytovom dome 11 a vychádzať
budú pri trafostanici. Úsek Ulice K. Šmidkeho od červenej materskej školy po bytový dom č.
14 bude obojsmerný.



REKONŠTRUKCIA SI
VYŽIADA OBMEDZENIA

Mestská investičná akcia bude mať dve etapy a potrvá do konca júna. V prvej etape
bude komunikácia pod garážami, pri bytových domoch Jána
Halašu 14 až 22 slepá. Rekonštruovaná križovatka bude zúžená na 4 metre, ale zostane
prejazdná.
V druhej etape sa križovatka



MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE



KRIŽOVATKOU PRI RADEGASTE
PREJDEME KONCOM JÚNA

Práce na tejto križovatke obnovili prekládkou vodovodu a plynovodu. Koncom apríla zhotoviteľ pokladal konštrukčné vrstvy vozovky na Žilinskej ulici
a na polovici kruhového objazdu. Následne povrch
komunikácie zaasfaltuje. Takto bude postupovať aj
v ostatnej časti kruhového objazdu. Práce by mali byť
ukončené a križovatka prejazdná najneskôr do konca
júna.
Po dokončení kruhového objazdu pri Radegaste
bude môcť zhotoviteľ začať práce spojené s prekládkou cesty I/61 na okružnú križovatku a potom obnoviť práce na podjazde Pred poľom. Ten by mal byť deﬁnitívne dokončený v poslednom štvrťroku 2015.



Odpovedzte a vyhrajte
Dve voľné vstupenky na premiéru najnovšej divadelnej hry
Mira Gavrana Bábka, ktorú uvedie Mestské divadlo Trenčín 10.
mája 2015 o 18.00 hodine v Kine Hviezda.
Akej národnosti je autor divadelnej hry Bábka?

Dve voľné vstupenky na 3. ročník celoslovenskej cukrárskej
výstavy TORTY & svet pečenia, ktorá sa uskutoční v dňoch
15. – 16. mája 2015 na výstavisku Expo Center v Trenčíne.
Vstupenky platia súčasne aj na výstavu Region Tour Expo
a Jarmok remesiel.
Na aké témy budú tvoriť súťažiaci na cukrárskej výstave?
Odpovede posielajte do 11. mája na info@trencin.sk.

(RED)

KRIŽOVATKA ULÍC PRÚDY
A BRATISLAVSKÁ JE
NATRVALO ZRUŠENÁ

Stalo sa tak 15. apríla v súvislosti s výstavbou okružnej križovatky ulíc Bratislavská a Brnianska, ktorú zhotoviteľ realizuje v rámci modernizácie železničnej
trate. Ide o súčasť podjazdu „Uzol Brnianska“. Ulica Prúdy sa v tomto úseku
stala slepou. V pôvodnej križovatke bude
na Bratislavskej ulici dobudovaný chodník. Obchádzkové trasy počas výstavby okružnej križovatky sú značené cez
Zlatovskú ulicu a jej pripojenie na stavbu
nového cestného mosta.
(RED)

Súťažte a vyhrajte s INFO

Odpovede posielajte do 7. mája na info@trencin.sk.

uzavrie. Dočasne bude vymenená jednosmerná prevádzka
na Ulici Jána Halašu pri bytových domoch 7 a 9. V tejto etape
bude komunikácia pri domoch J.
Halašu 14 až 22 už zjednosmernená a jej napojenie na ulicu K.
Šmidkeho už bude v prevádzke.
Všetci vodiči z jednosmerných
častí ulice Jána Halašu budú vychádzať týmto upraveným napojením. Vodičom z Ulice L. Novomeského 2 až 10 odporúčame
použiť napojenie na Saratovskú
ulicu cestou okolo bytových domov L. Novomeského s nepárnymi číslami.
V priestore stavebných prác
bude počas oboch etáp rýchlosť
znížená na 30 km za hodinu. Dopravné obmedzenia budú vyznačené dopravným značením.
Obe etapy rekonštrukcie
obmedzia aj peších. Niektoré
chodníky pre práce dočasne úplne uzavrú. Chodci by mali v tom
čase použiť priľahlé chodníky.

1. máj 2015
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Mestská polícia má nového náčelníka V


Po tom, ako sa tejto funkcie z dôvodu
odchodu na dôchodok vzdal Stanislav
Bero, poslanci na aprílovom zasadnutí
schválili návrh primátora na vymenovanie Ivana Liptaia za náčelníka MsP
od 1. mája 2015.

Ing. Ivan Liptai má 43 rokov
a doteraz pracoval na Krajskom
riaditeľstve Policajného zboru
v Trenčíne ako veliteľ Pohotovostnej motorizovanej jednotky PZ Trenčín. „Vnímam to ako
pokračovanie svojej profesionálnej kariéry,““ hovorí nový náčelník, podľa ktorého by mala byť
polícia k občanovi bližšie. „Nerád by som kritizoval mestskú

políciu ako celok, ale ako občan
vnímam, že má stále veľké rezervy hlavne v tom, že nepredstavuje pre občana službu, ktorú on
od nej očakáva.““ Políciu tak čaká
dôsledná analýza po všetkých
stránkach, čo sa týka výkonu
služby, materiálneho i personálneho zabezpečenia. Potom treba
podľa neho vytýčiť hlavné ciele,
ktoré mesto požaduje od MsP
a na základe toho urobiť ďalšie

Zomrel bývalý
predseda TSK
Dlhoročný predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, zomrel po ťažkej chorobe
26. apríla 2015 vo veku 65 rokov.

Narodil sa 26. októbra 1949 v Trenčíne.
Absolvoval tu štúdium
na Gymnáziu Ľ. Štúra. Vyštudoval Lekársku fakultu všeobecného lekárstva Karlovej
univerzity v Prahe a neskôr aj v Hradci Králové. Ako sekundárny patológ v OÚNZ v Trenčíne pôsobil od roku 1974. V roku 1993 sa
v našom meste stal riaditeľom Nemocnice
s poliklinikou. Bol poslancom mestského zastupiteľstva, poslancom Trenčianskeho samosprávneho kraja, predsedom Komisie pre
zdravotníctvo aj poradcom ministra zdravotníctva SR a od roku 2002 aj hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva v odbore
patologická anatómia. V roku 2003 sa stal
prezidentom Asociácie nemocníc Slovenska.
Ako riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne
pôsobil dvanásť rokov. Predsedom TSK bol
v obdobiach 2006 – 2009 a 2009 – 2013.



OZNAM

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. 12/2011 garážové boxy v objektoch CO krytov o rozlohe cca
16 m²/box, nachádzajúce sa na Saratovskej
ul. a na Ul. gen. Svobodu v Trenčíne. Bližšie
informácie sú uverejnené na www.trencin.sk
– Transparentné mesto – Predaj a prenájom
majetku mesta Trenčín.

opatrenia. „Hlavným cieľom polície je ochrana verejného poriadku. Myslím, že túto funkciu
od mestskej polície občania cítia
veľmi málo. Čítate v novinách
nielen o mestskej polícii v Trenčíne ale povedzme aj v Bratislave, že občan považuje túto políciu skôr za dopravnú políciu
alebo papučovú.““ Zmenu chce
dosiahnuť aj vyškolením policajtov, ktorí podľa neho neovládajú
v potrebnej miere právne predpisy a nie sú dostatočne vycvičení, čo sa týka služobných zákrokov. Tiež by chcel dosiahnuť, aby
mestská polícia a policajný zbor
užšie spolupracovali ako doteraz.
(RED), FOTO: P. S.

Správy z aprílového
zastupiteľstva
Mestskí poslanci sa zišli 22. apríla na riadnom rokovaní mestského parlamentu.

 Odsúhlasili zmeny v rozpočte, ktoré vyplynuli
napríklad aj z nových investičných akcií ako rozšírenie cintorína v Zlatovciach, priechod pre chodcov na Hodžovej ulici, nový nozdrkovský chodník,
stavebné úpravy v MŠ na Stromovej ulici pre rozšírenie jej kapacity o 12 až 15 miest a ďalšie.
 Rekonštruovať sa 27. apríla začal aj chodník pre
chodcov na Karpatskej ulici v úseku pred areálom
Hoss corp. Práce potrvajú dva týždne do 11. mája.
Počas rekonštrukcie by mali byť vodiči pozorní
vzhľadom na dočasne zúženú vozovku. Pre peších
bude k dispozícii chodník na opačnej strane cesty.
 Financie určené v rozpočte pre kľúčové kultúrne podujatia (14 tisíc eur) budú rozdelené medzi
osem subjektov. Projektu HALA 2015 poslanci odsúhlasili dve tisíc eur, na 8. Tanečný dom v Trenčíne 900 eur, projektu Hviezdy deťom 1200 eur, ﬁlmovému festivalu HoryZonty 3 tisíc eur, na projekt
Mariánsky koncert 1500 eur, na festival jedného
herca Sám na javisku 1600 eur, Trenčianskemu
Septemberfestu 1700 eur a na projekt Múzy pod
Hradom 2100 eur.

STRUČNE

trenčianskej knižnici sa
25. marca konala slávnostná prezentácia spevníka
a najnovšieho CD známej speváčky Lýdie Fajtovej.

N

a Veľkonočný pondelok 6.
apríla sa v Opatovej zišla
partia kamarátov v krojoch,
s harmonikou, vedrami studenej vody, veľkým korbáčom,
spevom a dobrou náladou
šli po dedine do domov, kde
bývajú ich kamarátky. Každú
zobrali von a oblievali a šibali, ako káže tradícia. Zdroj:
www.opatova.sk.

P

ri Pamätníku umučených
na Brezine 14. apríla súčasníci spomínali na udalosti,
ktoré pred 70 rokmi predchádzali oslobodeniu mesta Trenčín. Pamiatku obetí neľudského besnenia si uctili desiatky
ľudí od žiakov ZŠ na Hodžovej
ulici, cez poslancov NR SR,
krajských i mestských poslancov, zástupcov veľvyslanectiev
Bieloruska a Ruskej federácie,
predstaviteľov Ozbrojených síl
SR, vedenie mesta i kraja až
po priamych účastníkov oslobodzovacích bojov a členov
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

V

sobášnej sieni mestského úradu odovzdali pri
príležitosti 70. výročia ukončenia II. sv. vojny pamätné
medaily veteránom Antonovi
Kotlebovi, Michalovi Lajčákovi, Pavlovi Liškovi, Štefanovi
Šteﬂovičovi, Alfonzovi Bučkovi, Pavlovi Múčkovi, Margite
Adameovej, Márii Mištinovej, Júliusovi Kusému, Viere
Šagátovej, Helene Kšiňanovej
a Zuzane Adamé.

 Poslanci dali zelenú ďalšej súkromnej materskej
škole. Od 1. septembra 2015 bude sídliť s tromi
triedami a kapacitou 38 detí Na Zongorke č. 7292.
Jej zriaďovateľom je nezisková organizácia Best
Friends Kids Club n.o.

V

 V závere zasadnutia si poslanci vypočuli vystúpenia štyroch občanov – Zuzany Mišákovej z Mestského divadla Trenčín a architektov Igora Mrvu, Milana Rožníka
a Jána Cimru. Celý záznam z rokovania si môžete pozrieť na www.
trencin.sk. Ďalšie riadne rokovanie MsZ bude 13. mája 2015.

N

ašu domácnosť môžu
navštíviť štatistici, ktorí
zisťujú informácie o príjmoch
a životných podmienkach domácností. Musia mať osobitné
poverenie Štatistického úradu
SR. Zisťovanie potrvá do 5.
júna.

ajbližší deň otvorených
dverí u primátora mesta Richarda Rybníčka bude
v pondelok 11. mája 2015
v čase od 14.00 do 18.00 hodiny.
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Nový cestný most je v mnohom iný ako tie na Slovensku
Pre dopravu ho otvorili 26. marca 2015. Stavba dlhá 2450
metrov vyšla na 37 miliónov eur. Jeho súčasťou sú tri
mostné objekty a šesť križovatiek. Unikátny je mnohým,
aj svojím príbehom.

Podľa ministra dopravy Jána
Počiatka je druhý cestný most
v Trenčíne postavený v najmodernejšom štandarde. Podľa Slovenskej správy ciest (SSC) je to
jedna z najväčších investícií v jej
histórii. Zhotoviteľom stavby
bolo Združenie ZIPP-Strabag,
medzi subdodávateľmi boli aj
trenčianske ﬁrmy. Most je zložený z dvoch častí – železobetónovej a klasickej oceľovej. Podľa
stavbárov je to na Slovensku asi
prvá takáto konštrukcia, zložená z dvoch rôznych materiálov.
Podľa primátora mesta je otvorenie mosta historickým momentom, ktorému predchádzali dlhé roky čakania. „Vo ﬁnále
celého projektu urobil veľký kus
práce môj zástupca Ján Forgáč,
ktorý ešte ako vedúci stavebného útvaru prísnym okom dohliadal na celý proces okolo výstavby a snažil sa za mesto vyjednať
čo najplynulejší postup prác tak,
aby bol most pre Trenčanov otvorený v prisľúbenom termíne,““ pochválil svojho zástupcu Richard
Rybníček.

2003 – prvé oznámenie o začatí príprav na druhý cestný most.
2004 – mesto investuje do príprav poldruha milióna eur.

2005 – minister dopravy Pavol Prokopovič sľubuje začiatok
stavby o rok.
2007 – most je súčasťou vládou schválených Priorít budovania ciest I. triedy na roky 2007
– 2010. Ministerstvo dopravy
chce začať stavbu v decembri.
2008 – stavebné povolenie na
most je v platnosti. Minister
dopravy Ľubomír Vážny predpokladá začiatok výstavby v
októbri.
2009 – Trenčania podpisujú petíciu za urýchlenie začatia stavby a adresujú ju premiérovi Róbertovi Ficovi (za necelý mesiac
podpísalo vyše 25-tisíc ľudí).
– štát chcel stavbu ﬁnancovať z peňazí Európskej únie,
no nepožiadal o ne. Ministerstvo chcelo žiadosť poslať v septembri. Výstavba sa mala začať
v prvej polovici roka 2010.
2010 – minister dopravy Ján Figeľ oznamuje, že súťaž je pripravená a most sa bude stavať.
Úrad pre verejné obstarávanie
ruší tender na výstavbu mosta.
Štát vraj v súťaži pochybil.
2011 – Memorandum o spolupráci na stavbe mosta podpisuje minister dopravy Ján Figeľ, riaditeľ Slovenskej správy
ciest Pavol Pavlásek, predseda

Keď plná čiara nestačí
Po otvorení nového mosta dochádzalo už v prvých
dňoch k veľmi nebezpečným situáciám, keď sa viacerí
nepozorní vodiči zrazu ocitli v protismere.

Vodiči, ktorí šli zjazdom,
resp. pripojením z nového mosta na cestu II/507 pri obchodnej zóne Belá, častokrát prechádzali, napriek tomu, že je
tam plná čiara, do protismeru.
Nebezpečenstvo bolo najmä
v tom, že ak vošli do protismeru, v ďalšom úseku tohto pripojenia je stredový ostrovček,
ktorý im bránil návratu do svojho jazdného smeru. Hrozili nepríjemné kolízie. Na situáciu
mesto upozornilo Slovenskú
správu ciest (SSC), ktorej komunikácia patrí. Jej hovorkyňa Zuzana Hromcová informovala, že na uvedenom úseku
doplnili smerové šípky, priamo v jazdnom pruhu. Napriek

tomu k nepríjemnej situácii
s vozidlami v protismere ešte
stále dochádza. „Vodiči musia
rešpektovať vodorovné dopravné značenie. Najväčším problémom je, že vodiči sledujú scenériu mesta Trenčín a nevenujú
pozornosť dopravnému značeniu,““ uviedla.
Podľa
našich
informácií dopravná polícia požaduje
od správcu komunikácie (SSC)
opravu portálu na zjazde z mosta a doplnenie mechanických
zábran aj s malými smerovými
doskami na plnú čiaru v tomto
úseku aj v úseku, kde sa napája Zlatovská ulica. Aký postup
zvolí Slovenská správa ciest,
budeme vás informovať. (RED)

Trenčianskeho samosprávneho
kraja Pavol Sedláček a primátor
Trenčína Richard Rybníček.
September 2011 – poklepanie
základného kameňa.
Marec 2012 – začiatok stavebných prác.
Jún 2012 – práce stoja, podľa
ministerstva dopravy tu rastie
úplne iný most, ako bol vysúťažený, zodpovednosť si prehadzuje bývalé a súčasné vedenie
ministerstva a SSC. Časť mostného diela mala byť pôvodne
oceľová a stavajú betónovú.
Október 2013 – v projekte
chýba spojenie mosta so Zlatovskou ulicou. Vinná sa necíti ani

SSC, ani bývalé vedenie mesta.
Apríl 2014 – oceľové mostné
časti sa spájajú nad kanálom
s použitím unikátnej technológie, ktorú na Slovensku používajú po prvýkrát. Oceľové časti posúvajú po teﬂónových platniach
po milimetroch. Na mazanie používajú špeciálne mydlo.
Jún 2014 – začínajú sa práce
na pripojení Zlatovskej ulice,
mesto tu investuje takmer 240
tisíc eur, zvyšok štát.
Marec 2015 – most prechádza
zaťažkávacou skúškou so šestnástimi 20-tonovými tatrovkami a môže byť otvorený.
(RED), FOTO: AIRVIEW

Mesto začalo opravovať výtlky
Po vyčistení miestnych komunikácií od zimného posypu
začalo mesto 13. apríla opravovať výtlky na cestách.

Do uzávierky novín boli zrealizované opravy v mestských
častiach Juh, Stred a Sever,
na uliciach Východná, Soblahovská, Inovecká, Sama Chalupku, Karpatská, Stromová,
J. Zemana, Súdna, Považská,
Gagarinova a Hodžova. V mestských častiach Sever a Západ

sú v pláne opravy od 27. apríla
na uliciach Opatovská, Potočná, Mníšna, Kubranská, Železničná, Ĺ. Stárka, Svätoplukova,
Budovateľská, Chotárna a M.
Kišša.
Počas mája budú opravované ďalšie miestne komunikácie
v správe mesta.
(RED)

ZASADNUTIE CYKLOKOMISIE BOLO VEREJNÉ
Verejnosť mohla predniesť svoje návrhy a podnety,
týkajúce sa cyklodopravy v meste.

Mesto Trenčín zriadilo subkomisiu, bez štatútu samostatnej komisie pri mestskom zastupiteľstve, ktorá sa zaoberá
cyklistickou dopravou na území
mesta. Členmi komisie sú mestskí poslanci, pracovníci úradu a odborníci, medzi nimi aj
krajský cyklokoordinátor Matej
Tinka. Prvé rokovanie komisie
za účasti verejnosti sa konalo
15. apríla vo veľkej zasadačke

mestského úradu. „Toto stretnutie bolo konštruktívne, diskusia
zmysluplná. Naďalej zbierame
podnety na cyklotému, je to dlhodobejší proces,““ zhodnotil hlavný architekt mesta Martin Beďatš, ktorý je členom komisie.
Ďalšie spoločné stretnutie s verejnosťou by malo byť v druhej
polovici mája. Pozvánka bude
zverejnená na mestskej webstránke.
(RED)
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Novú kanalizáciu môžu spustiť
Život viacerých rodín v Opatovej i v Zámostí sa už čoskoro skvalitní. Povolenia o užívaní vodnej stavby im umožňujú pripojiť sa na novovybudovanú kanalizáciu.

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK), a.s.
získala právoplatné kolaudačné
rozhodnutia pre nové úseky kanalizácie v Trenčíne a Zamarovciach v dĺžke 8 332 metrov, vrátane ôsmich novovybudovaných
čerpacích staníc. Tie umožnia
odkanalizovanie trenčianskych
ulíc: Jahodová, Istebnícka, Matice slovenskej, Kasárenská, Jána
Psotného, Opatovská, Mlynská,
Pod driením, Niva, Mníšna, Horeblatie a Ulice 10. apríla.
Novú kanalizáciu budú môcť
užívať i Zamarovčania na uliciach Alexandra Lišku, Pod
kaštieľom, Zamarovskej a Športovej. Na verejnú kanalizáciu
sa môže ihneď pripojiť asi 3 440

Všetky informácie o postupe a detailoch poskytnú pracovníci spoločnosti TVK v Zákazníckom
centre na Kožušníckej 4
v Trenčíne, na telefónnom čísle (032) 65 72 851
a emailovej adrese rozborova@tvkas.sk.

obyvateľov.
Nová kanalizácia významne
prispeje k trvalej udržateľnosti kvality životného prostredia
a minimalizácii znečisťovania
podzemnej vody a vodných tokov. Vybudovaná bola v rámci
projektu „Intenziﬁkácia ČOV,

odkanalizovanie a zásobovanie
pitnou vodou v trenčianskom regióne“, ktorý je spoluﬁnancovaný z kohéznych fondov EÚ
a štátneho rozpočtu vo výške
81,77 percenta oprávnených
nákladov.
V rámci tohto veľkého projektu, ktorý je najväčším vodohospodárskym projektom v celom regióne, ešte v tomto roku
spoločnosť TVK dokončí alebo
postaví päť čističiek odpadových
vôd a dobuduje 33 čerpacích staníc. Celkovo ide asi o 60 km kanalizácie a približne 26 km vodovodného potrubia. Projekt tak
umožní napojenie viac ako 11 tisíc obyvateľov z 11 obcí, vrátane
Trenčína, na verejnú kanalizáciu
a pripojenie viac ako 3 tisíc obyvateľov z troch obcí na verejný
vodovod.
(RED)

OBNOVILI
ZASTÁVKU
Zamestnanci
Mestského hospodárstva
a správy lesov dokončili 16. apríla obnovu
autobusovej zastávky
na Legionárskej ulici
v časti Belá.

Pred obnovou

MESTO ZAČÍNA
KOSIŤ SAMO

Po obnove

UPOZORNENIE PRE ODBERATEĽOV VODY
A PRODUCENTOV ODPADOVÝCH VÔD

Kosenie, výruby, orezy, výsadbu drevín a kvetín prevzalo od tohto roka do svojich rúk
mesto. Prvé celoplošné kosenie je naplánované od 4. mája.
Po vypovedaní zmluvy so spoločnosťou Marius Pedersen ku
koncu minulého roka sa o verejnú zeleň v plnom rozsahu stará
mestská rozpočtová organizácia
Mestské hospodárstvo a správa
lesov. Táto zmena by mala priniesť okrem zlepšenia kontroly
najmä výrazné zníženie nákladov. Len na samotnom kosení
mesto predpokladá úsporu vo
výške približne 200 tisíc ročne.
Mestské hospodárstvo už zakúpilo časť novej techniky a prijalo
sezónnych pracovníkov. V tomto roku bude Trenčín pokosený
štyrikrát.
(RED)

Vážení zákazníci,
naša spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. bude v priebehu mesiaca máj 2015 realizovať plošný odpočet vodomerov v meste Trenčín (okrem Zámostia).
Prosím, skontrolujte si stav vášho vodomeru aj sami. Tým zabezpečíte, že vaše faktúry za vodné a stočné budú založené na presnom výpočte z vašej reálnej spotreby a nebude sa môcť stať, že sumy
na faktúrach nebudú zodpovedať skutočnosti.
V prípade, že sa v čase odpočtu nebudete nachádzať doma, môžete nám stav vášho vodomeru nahlásiť jedným z nasledovných
spôsobov:
– zašlite nám vyplnený odpočtový lístok, ktorý vám naši pracovníci
nechali v poštovej schránke (poštovné neplatíte, je úverované)
– nahláste stav vodomeru prostredníctvom online formulára na našej
webstránke
– nahláste stav vodomeru telefonicky na našej zákazníckej linke
Dôležité kontakty – zákaznícke centrá TVK:
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín (Po – Pia 8.00 – 16.30)
1. mája 314, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (Po – Pia 8.00 – 12.00
a 12.30 – 15.30)
Zákaznícka linka: 0850 850 109, 0903 791 004 (Po – Ne 8.00 – 20.00)
Poruchová linka: 0800 115 495 (bezplatná 24-hodinová)
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TRENČÍN NEMÁ
PRIESTORY
PRE KRÍZOVÉ
CENTRUM
Mestský úrad dnes eviduje približne 150 žiadostí
o poskytnutie sociálneho
bývania. Nemôže im vyhovieť, je bezradné. Veľmi by pomohlo zriadenie
krízového centra. Chýbajú
však priestory.

Mať krízové centrum, v ktorom by našli útočisko najmä ľudia v núdzi, opustené matky
s deťmi, mladé rodiny v zlej sociálnej situácii, týrané ženy je pre
Trenčín veľmi dôležité a aj nevyhnutné. Mesto však nemá vhodné priestory. „Preto, keď pred
dvoma rokmi prišiel návrh od štátu, že nám za 1 euro prevedie budovu bývalej Dukly na Ul. gen. M.
R. Štefánika, okamžite sme prejavili záujem. Boli sme pripravení budovu prevziať a zriadiť centrum, ktorého režim by bol pod
dohľadom mestskej polície,““ hovorí primátor Richard Rybníček.
Napokon sa vedenie mesta z písomného oznámenia
dozvedelo, že budova Dukly ide do ponukového konania
v zmysle nového zákona, ktorý
začal platiť v tomto roku a ktorý neumožňuje v nedokončených bezodplatných prevodoch
majetku štátu obciam pokračovať. „Záujem z našej strany stále
trvá, snažíme sa o nejakú výnimku, keďže proces prevodu majetku sme v podstate ukončili už
minulý rok,““ tvrdí riaditeľ Dukly
Banská Bystrica Róbert Kurčík.
Primátor je ale vzhľadom
na všetky skutočnosti skeptický.
„Opäť som veľmi sklamaný z prístupu štátu. Hoci sa ešte pokúsime nájsť zákonnú možnosť, ako
predsa len budovu získať za pôvodných podmienok, je mi z toho
celého smutno. Zvlášť pokiaľ ide
o sociálnu záležitosť, ktorá by
nás mala spájať,““ skonštatoval
trenčiansky primátor.
(RED)

CVČ HĽADÁ DOBROVOĽNÍKOV
Hľadáme
dobrovoľníkov,
ktorí radi pracujú s deťmi a vedeli by vypomôcť s voľnočasovými aktivitami v dennom tábore
v Trenčíne Kontakt: Ing. Veronika Stehlová, CVČ Trenčín,
Východná 9,91108 Trenčín, tel.
kont. 0911 886 077
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Chystá sa deratizácia
verejnej zelene
Ide o povinnosť, ktorú mestu ukladá zákon o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia. Pozorní by mali byť
najmä majitelia zvierat.

Mesto Trenčín zabezpečí
v termíne od 4. do 15. mája 2015
deratizáciu priestranstiev verejnej zelene v rozsahu okolo 110
ha, vrátane stojísk smetných nádob nachádzajúcich sa na verejnej zeleni a niektorých objektov
v majetku mesta.
Práce budú na verejných
plochách zelene zrealizované v týchto lokalitách: sídlisko
Kvetná, Zámostie – Nové Zlatovce, Zlatovce, Zámostie –
pred železnicou, Juh, Centrum

– Dolné mesto, bytovky pri Leoni, Noviny, Sihoť I., II., III., IV.,
Pod Sokolice, Kubra, Kubrica
a Opatová. Deratizáciu vykoná
ﬁrma Pavol Beták – ASANA.
Majitelia domácich a spoločenských zvierat by v čase
vykonávania deratizácie mali
zvýšiť kontrolu pohybu svojich
miláčikov na verejných zelených
priestranstvách, aby tak zabránili ich kontaktu s návnadami.
(RED)

Týždeň otvorených školských dverí
Základná škola na Východnej ulici 9 v Trenčíne pozýva
na týždeň otvorených dverí.

Chcete vidieť, ako vyzerá
škola zvnútra? Chcete vidieť,
čo sa učia nielen vaše deti v základnej škole? Chcete si overiť
svoje vedomosti? Tak neváhajte a príďte medzi nás. Pripravili
sme pre vás zaujímavý program.
V pondelok 18. mája a v utorok
19. mája môžete vidieť žiakov
na otvorených hodinách, kde

vám predvedú, akí sú šikovní
pri práci. V stredu 20. mája si
v čase od 14.00 môžu rodinné
tímy zasúťažiť v overovaní svojich vedomostí. Súťažiť budú
medzi sebou dospelí a deti, ale aj
jednotlivé rodinné tímy. Viac informácií nájdete na webe školy
zsvychodnatn.edupage.org. Tešíme sa na vás! (ZŠ, VÝCHODNÁ)

STAŇ SA RYTIEROM ZÁKLADNEJ ŠKOLY!
Milé deti! Pozývame vás stráviť večer v Základnej škole na Východnej ulici v Trenčíne. Chceš sa presvedčiť či na škole straší? Chceš zdolať
základný rytiersky výcvik a nájsť dobre ukrytý poklad? Príď medzi nás
15. mája 2015. Rodičia môžu prihlásiť svoje dieťa do 11. mája 2015
osobne. Dieťa si so sebou zoberie spacák a baterku. Poplatok 4 eurá.
Viac informácií nájdete na webe školy zsvychodnatn.edupage.org.



ROKOVANIA VMČ

VMČ Stred

11. 5. 2015 o 15.30 v sobášnej miestnosti MsÚ

VMČ Západ 27. 5. 2015 o 16.00 v KS Zlatovce
VMČ Juh

4. 5. 2015 o 17.30 v KC Aktivity

VMČ Sever

7. 5. 2015 o 16.00 v SOŠ, Pod Sokolice 14

OZNAM VMČ SEVER – DETSKÉ IHRISKÁ
Poslanci mestskej časti Sever zriadili novú emailovú adresu
vmcsever@trencin.sk, kam môžu občania napísať, ktoré z detských ihrísk by si dokázali opraviť svojpomocne. Podmienkou je,
aby bola uvedená konkrétna lokalita a osoba s kontaktnými údajmi, ktorá bude komunikovať s poslancami, resp. s MHSL. Ostatné sa budú robiť postupne podľa plánu. Občania, ktorí sa prihlásia, dostanú v rámci možností bezplatne materiál na obnovu
ihriska. Vaši poslanci.

POVINNOSŤ DERATIZOVAŤ PLATÍ AJ
PRE PODNIKY A BYTOVÉ DRUŽSTVÁ
Útvar stavebný a životného prostredia Mestského úradu
v Trenčíne upozorňuje všetky bytové družstvá, bytové spoločenstvá, poľnohospodárske družstvá, podniky, prevádzky podnikania a organizácie, ktoré spravujú objekty na území mesta Trenčín,
ako aj vlastníkov bytových domov a objektov, užívateľov nehnuteľností a pozemkov, aby si tiež splnili svoju zákonnú povinnosť.
Zabezpečiť deratizáciu objektov, ich okolia a prípojok kanalizácie
pred objektmi by mali v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Prečo je dobré deratizovať naraz
Výzva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so
sídlom v Trenčíne hovorí o potrebe vykonať deratizáciu
v období od 1. do 31. mája 2015.

Premnoženie
živočíšnych
škodcov je sezónnym problémom v jarných a jesenných mesiacoch. Najefektívnejším spôsobom regulovania populácie
škodcov je celoplošná deratizácia v rovnakom čase. Úspešnosť
deratizácie závisí od synchrónneho výkonu a aktívneho prístupu všetkých povinných osôb
pri jej zabezpečovaní, čo zabráni migrácii škodcov z deratizačne ošetrených objektov a plôch
do neošetrených. Celú výzvu

nájdete na www.ruvztn.sk a tiež
na mestskej stránke www.trencin.sk.
(RED)

PLÁN ROZVOJA MESTA
sa bude tvoriť s účasťou verejnosti

Dokument určí rozvojovú stratégiu mesta Trenčín pre
obdobie najbližších 7 rokov s výhľadom do roku 2040.
Na jeho prípravu bola primátorom mesta určená pracovná skupina pod vedením útvaru hlavného architekta.

Na strategickom dokumente pracujú od začiatku tohto
roka, pričom k svojej činnosti
podľa potreby prizývajú spolupracovníkov z rôznych oblastí.
V máji chcú pozvať k spolupráci
verejnosť. Po úvodnej fáze zberu štatistických údajov, ktorej
výsledky sa spracovávajú práve
v týchto dňoch, bude nasledovať
osem odborných workshopov
s účasťou verejnosti. Budú sa konať v pravidelných týždňových
intervaloch od polovice mája
do konca júna. Rozpis tém a pozvánky na jednotlivé podujatia
budú oznámené v prvom májovom týždni
prostredníctvom
týždenníka
Echo, ako aj

na webovej stránke mesta, vývesnej tabuli a ďalšími informačnými prostriedkami mesta.
Ďalšou plánovanou aktivitou je kvalitatívny prieskum názorov obyvateľstva. Uskutoční
sa v druhej polovici mája a začiatkom júna. Formou dotazníka
bude oslovených 2000 náhodne
vybraných trenčianskych domácností. Jeho doručenie a následný zber vyplnených hárkov
budú zabezpečovať pracovníci
mesta. Dotazník bude anonymný, vyplnené hárky budú zbierané do zapečatených zberných
urien. Mesto prosí občanov, ktorí budú oslovení o súčinnosť,
trpezlivosť pri vypĺňaní dotazníkov. Viac o príprave Plánu rozvoja mesta nájdete od polovice
mája na www.trencin.sk a www.
trencinsity.sk.
(RED)
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POĎTE S INFOM
NA PREMIÉRU
Mestské divadlo Trenčín uvedie 10. mája o 18.00 vo Hviezde
najnovšiu hru nahranejšieho
chorvátskeho autora Mira Gavrana BÁBKA. Muž, ktorý nie
je napriek zrelému veku schopný nadviazať plnohodnotný dlhodobý vzťah so ženou, sa zapojí do projektu experimentálnej
vedy a dostane na mieru vyrobenú ženu-bábku. Učia sa spolu žiť. Bábka sa učí správať ako
naozajstné ženy. Muža ale čaká
prekvapenie, ktoré ho prinúti zmeniť názor na život, vzťahy a ženy. Dve voľné vstupenky
na predstavenie môžete získať
v súťaži na strane 2.

DEŇ DETÍ BUDE
AKČNÝ A VESELÝ
Na oslave Dňa detí v sobotu
30. mája na Mierovom námestí
vystúpia tanečné skupiny Goonies a Campanillas, Tancujúce
tigríky a Bambula, detský folklórny súbor Radosť a deti z klubu Fitness Gabrhel. S originálnou zábavnou show prídu klauni
Pik a Nik, ktorí sľubujú smiech
až vám budú slzy tiecť. Na námestí budú aj hasičské a policajné autá, špeciálna technika,
ukážky prvej pomoci, sokoliari,
vodné bubliny a stánky s hračkami, drobnými umeleckými predmetmi a občerstvením.

FRANTIŠEK
JAROŠ OSLÁVIL
OSEMDESIATINY
Významnú osobnosť slovenskej medicíny MUDr. Františka Jaroša, CSc. predstavili
v trenčianskej knižnici 21. apríla
v cykle „Poznávame Trenčanov“.
Pri príležitosti životného jubilea
knižnica zostavila jeho personálnu bibliograﬁu. Zároveň za
asistencie primátora mesta Richarda Rybníčka uviedli do života najnovšie dielo lekára a vedeckého pracovníka – básnickú
zbierku „Ja zdravie i šťastie vinšujem Ti, ...“

kultúra
S O B O TA
16 MÁJ
2015

NOC
MÚZEÍ
A
GALÉRIÍ
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
VYTIAHNE ĽUDÍ
DO MESTA
W W W. N O C M U Z E I . S K

Možnosť za 1 euro prejsť
všetky zapojené inštitúcie – to
je opäť ponuka jedinečnej Noci
múzeí a galérií (16. 5.). Kultúrno-informačné centrum navyše
pripravilo bezplatnú prehliadku
mesta s profesionálnou sprievodkyňou a Detskú pátraciu
hru. Viac o obidvoch sa dozviete
v KIC. Podrobný program Noci
nájdete na plagátoch a letáčikoch v KIC, na stránkach www.
visittrencin.sk, www.trencin.sk,
na stránkach zapojených inštitúcií a na www.zms.sk.

PRVÝ FOLKFEST POD
OSTRÝM BUDE 8. MÁJA
Chata pod Ostrým vrchom,
deväť kapiel (Devítka, Žamboši,
Pavlína Jíšová, Pouta, Lážo Plážo, Rolničky, Hada Gada, Zabudnutí, Edo Klena a Klenoty),
oddych a zábava pre celú rodinu, stany, karimatky, spacáky,
BUS Folkfest a ľudia, ktorí robia
hudbu srdcom – to všetko je prvý
ročník Folkfestu. Organizuje ho
nezisková organizácia EVA n. o.
ako voľné pokračovanie hudobných večerov na hrade. Vstupné
je dobrovoľné. Podujatie grantom podporil Klub darcov Trenčianskej nadácie. Podrobné info
na fcb Hudobný večer.

ZOMREL KORNEL
FŐLDVÁRI
Spisovateľ, literárny kritik,
prekladateľ, výtvarný i divadelný
teoretik,
milovník det e k t í v o k
a
kovbojok,
znalec karikatúry a fenomenálny rozprávač, označovaný za legendu
slovenskej literatúry a kultúry
Kornel Főldvári zomrel 26. marca v Bratislave vo veku 83 rokov.
Jeho korene siahajú do Trenčína, kde sa narodil 13. februára
1932.
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Mesto poskytne dotácie
v oblasti kultúry
Primátor Mesta Trenčín Richard Rybníček rozhodol
na základe odporučenia Komisie kultúry a cestovného
ruchu pri MsZ udeliť dotácie v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na rok 2015.

Dotácie na činnosť získali:
KC Sihoť Fistulatoris Consort
na Detský súbor starej hudby
(100 eur) a na Musica Poetica
– súbor starej hudby (300 eur),
CAMPANILLAS (200 eur), FS
Nadšenci (500 eur), Susan
Slovakia, s.r.o. (300 eur), DFS
Kornička (500 eur), Piaristické gymnázium J. Braneckého
(600 eur), DFS Radosť (500
eur), Mestské divadlo Trenčín (1000 eur), OZ Country
tanečný súbor MARYLAND
(500 eur), TS Ishtar dancers
(300 eur), Seniorklub Družba Trenčín (200 eur), Komorný orchester mesta Trenčín
(800 eur), DH TEXTILANKA
(750 eur), Trenčiansky spevácky zbor (200 eur), FS Trenčan
(200 eur), Divadlo Normálka, o. z. (1500 eur), Silnejší
slabším, o. z. (200 eur). Spolu
8650 eur.
Dotácie poskytnuté na podujatia: KC Sihoť Ad Fontes Musicae – K prameňom hudby“
XV. Ročník medzinárodného
festivalu starej hudby (150 eur)
a Kreatívna dielňa – Tvorivý svet (100 eur), Igor Mosný (1000 eur), Michal Dzúrik
My Apparel na Ostrov Festival
2015 (700 eur), Rehoľa piaristov na Slovensku na Dni Maximiliána Hella 2015 (200 eur),
Divadlo Normálka, o.z. na Divadelné predstavenie Príbehy
o mužoch (250 eur) a na Hudobno – divadelný NáHradný
festival (500 eur), JSM Print,
spol. s r.o. na Izabela Bulková – POCITY (100 eur), Trenčianska nadácia na Otvor srdce, daruj knihu 2015 (150 eur)
a na Dobrý bazár 2015 (150
eur), Rodičovské združenie pri
ZUŠ Trenčín na Bienále ﬁgurálnej kresby a maľby 2015 – 4.
ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže (100 eur), Coffee
Sheep s.r.o. na KULTURSHEEP: pravidelné kultúrno –
osvetové podujatia (300 eur),
KOLOMAŽ, združenie pre
súčasné umenie na Pavol Seriš – Obnovená premiéra hry
„Pri kase“
“ (150 eur) a na Detský divadelný klub 2015 (600

eur), Trenčianska jazzová
spoločnosť, o. z. na BLUESNENIE XVI. (200 eur), Trenčianske osvetové stredisko
v Trenčíne na 20. VÝTVARNÝ SALÓN Trenčianskeho kraja (200 eur) a na Misia
v kontextoch a súvislostiach
(250 eur), Nová Vlna na Pravidelné výstavy súčasných
mladých umelcov (500 eur),
Vidal Katarína na Raks Fatima Festival 2015 – 10. Ročník
(400 eur), LampART na Letné
kino 2015 (1500 eur), EVA, n.
o. na Hudobný večer na hrade (500 eur), Mestské divadlo
Trenčín na Mášenka a maco –
predstavenie pre najmenších
(400 eur) a na L. Mňačko –
M. Bachynec: Dvaja kamaráti
(Oneskorené reportáže) (400
eur), K servis s.r.o. na Festival dychových hudieb OKOLO
TRENČÍNA (700 eur), Veselé
Zlatovce, o. z na Zachovávanie
kultúrnych tradícií a zvyklostí
v mestskej časti Zlatovce (500
eur), Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne na Ateliér Majstra Galerka 2015 (150 eur),
Komorný orchester mesta
Trenčín na 25. výročie vzniku
Komorného orchestra mesta
Trenčín (800 eur), KC Kubra na Oslavu „Dňa matiek“,
„Medzinárodný deň detí“
“ (300
eur), Zachovávanie tradícií
v Kubre (300 eur) a na Oslavy 750. výročia o 1. písomnej
zmienke o Kubre (800 eur),
Občania pre Trenčín, o. z.
na Kultúrne leto na Zámostí 2015 – 9. ročník a 8. Zlatovský festival dychových hudieb (1000 eur), gallery 4U,
n. o. na galéria (500 eur), OZ
Materské centrum Srdiečko
na 10. Trenčianske vodnícke
stretnutie (200 eur) a na Míľa
pre mamu 2015 (200 eur),
Trenčianska jazzová spoločnosť o. z. na XXII. Jazzový festival JAZZ POD HRADOM
(800 eur), Rendek Holding s.
r. o. na Trenčianske HRAdosti 2015 (500 eur), TKJ o. z. –
trenčianska kultúrna jednota na Kultúrne podujatie (800
eur). Spolu: 16350 eur.
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60 vykorčuľovaných
medailí pre Trenčín

Pretekárky
Krasoklubu
Trenčín priniesli za uplynulú
sezónu do Trenčína 60 medailí,
z toho tri majstrovské a tri medzinárodné. Na marcové Majstrovstvá Slovenska 2015 v Púchove boli nominované Erika
Balážová, Máša Mošková,
Agáta Bačová a Natália Ostrolucká. Opäť dokázali, že patria
k najlepším. Balážová získala 2. miesto, Mošková skončila
štvrtá, Bačová obsadila šieste
a Ostrolucká vo svojej kategórii
získala striebro. Týždeň na to sa
konali Majstrovstvá Slovenska
v Interpretačnom korčuľovaní
v Žiline, kde Vladimíra Bičanovská vykorčuľovala titul prvej
vicemajsterky. Klub sa túto sezónu rozrástol aj o najmladšie
pretekárky v kategórii Hviezdičky, kde 5 medailí patrí Michaele Ševčíkovej a dva cenné

kovy priniesla Nina Benková.
V konečnom poradí Slovenského pohára skončili pretekárky
v kategórii N9 – Balážová druhá a Mošková tretia, v kategórii N10 – Bačová na 4. mieste
a v kategórii N7 má klub Kraso Trenčín víťazku Slovenského pohára Nataliu Ostroluckú.
Krasokorčuliarky reprezentovali Trenčín aj na 4 medzinárodných pretekoch v Rakúsku
a Maďarsku. Za interpretačné
korčuľovanie doniesla z Budapešti striebro Lucia Horvátová
a v Miszkolci obsadila 6. miesto
Vladimíra Bičanovská. V Grazi
vybojovali striebro Ostrolucká
aj Balážová a za účasti konkurencie z 11 štátov sveta uzavreli
prvú desiatku Mošková ziskom
7. miesta a Bačová 9. miestom.
Vo Viedni skončila Erika Balážová štvrtá. Blahoželáme!

Basketbalový klub
oslavuje dvadsať rokov

Stretnutie bývalých a súčasných hráčov, trénerov a funkcionárov TJ Štadión Trenčín za 20 rokov účinkovania
klubu na basketbalovej mape
sa uskutočnilo 4. apríla 2015
v Mestskej športovej hale. Pri
tejto príležitosti vyhlásili top
10 hráčov – Martin Mrviš, Rastislav Mrázik, Michal Nebus,

číslo 4 | ročník XVII

Hádzanárkyy z Trenčína
úspešné v reprezentácii
Slovenská
reprezentácia
kadetiek v hádzanej (hráčok
do 17 rokov) sa v dňoch 19. –
23. 3. 2015 zúčastnila kvaliﬁkácie SR v Kosove o postup
na ME 2015 do Macedónska.
Práve hádzanársky klub z Trenčína mal z nominovaných hráčok v reprezentácii až osem.
Sedem z nich navštevuje Športové gymnázium v Trenčíne
(Hanzalíková Barbora, Takáčová Terézia, Rajnohová Erika, Kostelná Katarína, Zemanovičová Barbora, Nejedlíková

Nicol, Trúnková Nikola), kde
ich trénuje klubová trénerka
a asistentka trénera reprezentácie kadetiek Zdena Rajnohová. Ôsmou reprezentantkou je
Nina Ušiaková, ktorá študuje
na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. Majstrovstvá Európy sa
uskutočnia v Macedónsku 13.
– 23. augusta 2015 a naše mladé hádzanárske nádeje na nich
nebudú chýbať aj vďaka početnému zastúpeniu z HK ŠTART
TRENČÍN. Blahoželáme a držíme palce!

Ivane Hornej sa darí
V marci (26. 3.) sa v Plzni stala Majsterkou Európy
v klasickom silovom trojboji
(bez podporných dresov) v kategórii žien do 63 kg výkonom
422,5 kg – 152,5 kg drep, 80 kg
bench press a 190 kg mŕtvy ťah.
Niekoľko slovenských rekordov sa jej podarilo aj 4. apríla
na Majstrovstvách Slovenska
v silovom trojboji v Častej, kde
24-ročná športovkyňa z oddielu Fit Gabrhel Trenčín v kategórii žien do 72 kg zvíťazila
výkonom 475 kg (drep 180 kg,
tlak 95, mŕtvy ťah 200) a v absolútnom hodnotení v kategórii
žien tiež skončila na 1. mieste.
Tento rok by sa jej mohol ešte
podariť štart na júnovom (12.

6.) svetovom šampionáte v klasickom silovom trojboji vo Fínsku a jesenných majstrovstvách
sveta v podporných dresoch
v Luxembursku. Blahoželáme
a držíme palce!

Unikátny kúsok hokejovej mládeže
majstra Slovenska v kategórii
juniorov, dorastencov aj starších žiakov sa HK Dukla Trenčín môže tešiť z obhajoby zlatého hetriku. Všetky tri družstvá
vybojovali titul Majster Slovenska aj v sezóne 2014/2015. Blahoželáme! Pri tejto príležitosti
ich v sobášnej sieni mestského
úradu prijal 24. apríla primátor
mesta Richard Rybníček.

Juraj Zámečník,
Tomáš Vavro, Andrej Uhrín, Matej
Majerník, Michal
Opatovský, Ivan
Mikušovič a Jozef Durček. Cenu
za špeciálny prínos do klubu dostali Jiří Čvanda,
Matej Kvasňovský
a Tomáš Horváth.
Ocenenie
„Tréner TJ Štadión Trenčín” získali Viktor Holúbek, Miroslav
Majerník, Jozef Uhrín, Martin
Chlebana a Andrej Trnka. Z minibasketbalistov boli ocenení
Nebus O., Prosňanský, Guza
M. Klubovým talentom za rok
2014 bol vyhlásený Mário Mikolášek. Blahoželáme

Na 20. ročníku medzinárodného turnaja Pohára nádejí v Českej
Lípe si v konkurencii viac ako 30
pretekárov z Poľska, Čiech a Slovenska zlatú medailu v súbornom
cvičení Kata mladších žiakov vybojoval zverenec trenčianskeho klubu
karate Laugaricio – Alexej Štilicha.

ZDROJ: TRENCINBASKET.SK

FOTO: ARCHÍV KLUBU

Po vlaňajšom zisku titulov

Alexej Štilicha na stupni víťazov

1. máj 2015
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Trenčania v súťaži

BIENÁLE FIGÚRY 2015

Poznáme víťazov súťaže

Pieseň Lýdie Fajtovej
V 14. ročníku speváckej súťaže žiakov základných
umeleckých škôl si väčšinu cien odniesli speváci ZUŠ K.
Pádivého.

Žiaci výtvarného odboru Základnej umeleckej školy K. Pádivého získali v IV. ročníku celoslovenskej súťaže Bienále ﬁgurálnej
kresby a maľby celkom šesť ocenení. Vo vekovej kategórii 6 – 8 rokov získali 3. miesto Alexandra Bočáková a Nelka Dacková. Medzi
9 až 11-ročnými autormi skončila tretia Simona Chmelinová a ďalšie tri ceny sa ušli trenčianskym deťom v kategórii 12 až 14-ročných: 1. miesto – Zuzana Slivková, 3. miesto – Lujza Lehotská
a Čestné uznanie Sabina Šubová. Celkovo sa v súťaži o ceny uchádzali takmer štyri stovky prác žiakov a študentov z 29 základných
a stredných umeleckých škôl na Slovensku. Najlepšie práce boli
počas celého apríla vystavené v trenčianskej Mestskej veži. Súťaž
organizuje ZUŠ K. Pádivého Trenčín.

Zlatá klapka pre
trenčianskych študentov
Alexandra
Václavíková,
Daniel Jenikovský, Richard Hrbas,
Mariana Marková, Tamara
Ferencziová,
Mariana Čečová a Marek
Šugra
zo Strednej
umeleckej
školy v Trenčíne
získali za svoj animovaný ﬁlm Voda
ocenenie Zlatá klapka. Ide
o jednu z cien celoslovenskej
súťaže v detskej audiovizuálnej
a multimediálnej tvorbe. Jej vyhlasovateľom je ministerstvo

školstva a hlavným organizátorom ZUŠ J. Albrechta v Bratislave. Víťazov ocenili 31. marca
2015 na galavečere v petržalskom DK Zrkadlový háj.
Blahoželáme!

Pocta sv. Gorazda pre FS Trenčan
Za dlhoročnú vysokú umeleckú úroveň tvorby a interpretácie, za uchovávanie a sprístupňovanie tradičnej ľudovej
kultúry a úspešnú reprezentáciu národnej kultúry doma
i v zahraničí udelila v apríli 2015 generálna riaditeľka

Národného osvetového centra v Bratislave medailu Pocta
svätého Gorazda folklórnemu
súboru Trenčan, ktorý pracuje
pri Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne nepretržite od svojho vzniku
v roku 1949. Blahoželáme! Viac
na www.gymnaziumtrencin.sk.

Kategória A: 1. Soňa Maradíková, 2. Michal Pavol Hlavanda, 3. Lucia Holá – všetci zo
ZUŠ K. Pádivého Trenčín.
Kategória B: 1. Alžbeta Reháková, 2. Laura Laurinčíková, 3.
Sabina Fraňová – opäť všetky
zo ZUŠ K. Pádivého Trenčín, 3.
Emma Swanová (ZUŠ Exnárova Bratislava).
Kategória C: 1. Paulína Šolcová, (ZUŠ Exnárova Bratislava), 2. Ema Ďuríková, 3. Dana
Birasová, 3. Patrícia Janigová
– všetky zo ZUŠ K. Pádivého

Trenčín.
Kategória D: 1. Tereza Kohoutová, 2. Sara Steiningerová –
obidve ZUŠ K. Pádivého Trenčín, 3. Dominika Gunárová (FS
Trenčan).
Kategória E: 1. porota neudelila, 2. Silvia Kováčová (ZUŠ
Brezová pod Bradlom), 3. Petra Mizeráková (ZUŠ K. Pádivého Trenčín). Laureátkou súťaže sa stala Paulína Šolcová
(ZUŠ Exnárova Bratislava).
Blahoželáme!

Mladý somelier 2015
je z Trenčína
Trenčan Natanael Ševčík, študent hotelovej akadémie SOŠ obchodu a služieb
v Trenčíne získal titul „Mladý somelier 2015““ na 16. ročníku celoslovenskej súťaže
určenej somelierom juniorom, usporiadanej Hotelovou akadémiou Ľ. Wintera
v Piešťanoch. 24 študentov
z 12 slovenských a českých
škôl riešilo vedomostný test,
hodnotili a určovali anonymné vzorky vín, priraďovali víno k vylosovanému
jedlu. Do ﬁnále, v ktorom
odhaľovali chyby vo vínnej
karte a servírovali šumivé
víno, postúpili – vlaňajšia víťazka Nikola Krahulcová z Piešťan, Dominika Kupcová zo Strednej vinársko-ovocinárskej školy v Modre a Natanael Ševčík z Trenčína, ktorý napokon zaslúžene zvíťazil (na fotograﬁi s Mgr. Jankou
Švančarovou). Blahoželáme!
ZDROJ: SOSOSTN.SK

Lukáš, držíme palce!
Lukáš Jánošík z trenčianskeho Gymnázia Ľ. Štúra je
jedným zo štyroch slovenských
študentov, ktorí v máji vycestujú na najprestížnejšiu súťaž mladých vedcov Intel ISEF
do USA. Porote zloženej z popredných svetových vedcov
najvyššieho kalibru a laureátov
Nobelových cien predstaví svoj
projekt s názvom Bunková odpoveď na zmenu v množstve

mitochondriálnej DNA u kvasinky Yarrowia lipolytica. Ide
o výskum kvasinky, ktorej kmeň
rastie rýchlejšie, no jej bunky
starnú pomalšie. Pochopenie
tohto mechanizmu môže vedcom pomôcť skúmať ochorenia,
ktoré súvisia so starnutím. Víťazi celosvetového ﬁnále budú
známi 15. mája.
ZDROJ: VAT.PRAVDA.SK
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Hľadajú domov

Budú cvičiť pre Venduška a Martinka

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.

Leon je asi 5-ročný rodézsky ridgeback, ktorý súrne hľadá nový
domov alebo dočasnú opateru.
Býval v rodinnom dome s päťčlennou domácnosťou a mačkou.
Je prítulný a učenlivý. V prípade
záujmu volajte na 0905578838.
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Občianske združenie Buď lepší organizuje v piatok 22.
mája piaty ročník benefičnej športovej akcie Challenge
day V. Funkčný tréning sa začne o 18.00 hodine pri 7. ZŠ
na Hodžovej ulici.

OZ Buď lepší onedlho sfúkne piatu narodeninovú sviečku.
Narodeninovú tortu však nerozkrája pre seba, ale pre tých, ktorí
to naozaj potrebujú, informuje
združenie na svojej webstránke. Celý výťažok z podujatia
bude opäť venovaný na beneﬁčné účely. „Snažíme sa podporiť
tých, ktorí nemali toľko šťastia
ako my,““ hovorí za OZ Branislav
Lobotka. Za 5 rokov činnosti
zorganizovali viacero beneﬁčných podujatí, vyzbierali a riadne odovzdali rodinám a organizáciám, ktoré pomoc potrebujú,
takmer 7 tisíc eur. „Tento rok
sme mali na stole viac príbehov.
Najradšej by sme pomohli každej
z týchto rodín, ale, žiaľ, nemalo
by to až taký význam, keby sa výťažok rozdelil na drobné.““ Cvičiť

17-členné tímy. Súčasťou podujatia bude cvičenie pre 7 – 10
ročné deti a vystúpenie Freerun

sa teda bude pre 20-ročného
Venduška Krivačku a 13-ročného Martinka Polakoviča. Obom
zasiahla do života detská mozgová obrna. Do cvičenia aj pre
ich zdravie sa 22. mája pustia

Slovakia. V prípade nepriaznivého počasia sa bude podujatie
konať v Mestskej športovej hale
na Sihoti. Podrobné informácie
nájdete na budlepsi.sk.
(RED)

Nechajte sa pozvať na beh nočným mestom
Do trenčianskeho bežeckého kalendára pribudol nový
atraktívny beh – NIGHT RUN Trenčín. Jeho prvý ročník sa
pobeží v sobotu 16. mája 2015 so štartom o 21.00 hodine.

Dianka je energická len 7-mesačná fenka. Potrebuje aktívnych ľudí, ktorí sa jej budú venovať a vychovajú ju. Behala
splašene po Sihoti za autami.
Pravdepodobne ju z auta vyhodili. Nasadla potom až do policajného auta, ktoré ju doviezlo
do karanténnej stanice.

Do uzávierky novín INFO
prejavilo o beh záujem cez 200
bežcov, z toho približne rovnako
mužov i žien, ktorí sa už zaregistrovali. „To množstvo je pre mňa
príjemným prekvapením,““ povedal za organizátorov kondičný tréner Martin Vlnka. „Chceli
sme prilákať nových bežcov, a tak

nám napadla myšlienka uskutočniť preteky nie cez deň, ale v noci.
Trasa behu prevedie bežcov historickými časťami mesta Trenčín
a boli by sme radi, keby bežcov
prišlo povzbudiť čo najviac Trenčanov. Počas pretekov sa budú
môcť zabaviť aj vďaka programu
na trati.““ Štart i cieľ trasy dlhej

7,57 km bude na Mierovom námestí. Registrácia je možná
do 13. mája 2015 na webstránke
trencianskypolmaraton.sk.
(RED)

Beh Brezinou
venujú Zdeňkovi
Babicovi
Ria je asi 5-mesačný energický,
ale učenlivý kríženec. V dospelosti bude stredného vzrastu.
Nájdená bola aj s ďalšou fenkou
v igelitovej taške pri jazierkach.
Ovláda povel sadni a privolanie.
Vie chodiť na vôdzke aj bez nej pri
majiteľovi. Vhodná je do domu
s prístupom dnu, k mladším aktívnym ľuďom i deťom.
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.

Posledná májová nedeľa preverí
bežcov z celého Slovenska. 11.
ročník Behu trenčianskou Brezinou venujú pamiatke trenčianskeho atléta, lyžiara a cyklistu
Ing. Zdeňka Babica (1945 – 2009).

Beh zaradený do Slovenského pohára v behu do vrchu
ako aj do Trenčianskej bežeckej ligy sa pobeží 31. mája 2015
so štartom o 10.00 hodine pri hoteli Brezina. Muži do 40, 50
a 60 rokov pobežia dva štvorkilometrové okruhy a muži nad
60 rokov, ženy do 35 a nad 35 rokov pobežia 4 kilometre. Organizátori pozývajú všetkých rekreačných bežcov i tých, ktorí
chcú prežiť nedeľné predpoludnie v prírode a podporiť bežcov
svojím potleskom. Bližšie informácie: Veronika Bakalárová, 0918/500205, v.bakalarova@motor-car.sk, www.beh.sk,
www.trencianskypolmaraton.sk.
(RED)

V sobotu 11. apríla 2015 sa
konal v Soblahove Beneﬁčný beh
PRO AUTIS venovaný Trenčianskemu autistickému centru PRO
AUTIS. Tretí ročník bol výnimočný
najvyššou účasťou detí z autistického centra, ktoré sa úspešne integrovali medzi ostatné deti. Behu
sa zúčastnilo približne 460 bežcov.

1. máj 2015

spektrum

Pobicyklujú za lepším životom
Roztrieštená skleróza je síce závažným ochorením, no
pacientom neberie chuť do života a odhodlanie na zdolávanie prekážok. Na svojej trase sa vo štvrtok 21. mája
zastavia aj v Trenčíne.

Za šesť dní chcú prejsť na bicykloch viac ako tri stovky kilometrov. „Začíname 18. mája
na Štrbskom plese,““ hovorí Jaroslava Valčeková, predsedníčka združenia Nádej pacientov so
sklerózou multiplex. Trasa povedie cez sedem miest. „V každom z nich chceme zmobilizovať
pacientov, ale aj širokú verejnosť na podujatí Krok so sklerózou multiplex – Deň Nádeje.“
Program na Mierovom námestí

v Trenčíne sa začne 21. mája
o 17.00 hodine. Jeho súčasťou
bude cyklopretek pre deti predškolského a mladšieho školského veku, konzultácie s neurológom, možnosť vyskúšať si
špeciálny oblek, ktorý simuluje
prejavy ochorenia. Sklerózou
multiplex trpí na Slovensku 8 tisíc pacientov. Znamená ťažkosti
v pohybe, v udržaní rovnováhy,
problémy s pamäťou, zrakom,
pretrvávajúcu únavu či mnoho

Vypnite televízor a počítač,
sú tu HRAdosti
Sviatok spoločenských hier „Trenčianske HRAdosti“ sa
rozloží v Art centre synagóga v sobotu 23. mája v čase
od 10.00 do 18.00 hodiny.

Pôjde o piaty ročník podujatia, ktoré podľa slov organizátora Mariána Rendeka navštevuje v priemere do 2 tisíc ľudí.
„Aktívne si zahrá aspoň pol hodinu asi tisícka, ostatní sa prídu pozrieť, pričom ide o všetky
vekové skupiny. Deti by najradšej každých 20 minút hrali inú
hru. Rodičia to rozložia, začnú
sa s nimi hrať, deti odbehnú

a dospelí pokračujú v hre ďalej.
Hry však priťahujú aj tínedžerov, ktorí sa sem
tiež prichádzajú
vyblázniť,““ hovorí M. Rendek.
Odhaduje sa, že
na svete je okolo 60 tisíc dobre
hrateľných spoločenských hier.
V Trenčíne bude
na výber do štyroch stoviek vrátane celkom
nových hier. „Na každých Hradostiach býva 5 až 10 nových
hier, jedna až dve majú slovenskú premiéru práve v Trenčíne,“
hovorí organizátor. Podujatie
ukončí o 18.00 vyhlásenie tomboly, do ktorej sa môžu hrajúci
zapojiť tak, že získajú štyri pečiatky, po jednej za každú odohratú hru.
(RED)

iných symptómov. Prvý ročník
slovenského projektu Od Tatier
k Dunaju chce prispieť k šíreniu informácií o chorobe a tak
aj k väčšej tolerancii a podpore ľudí, ktorým vošla do života.
Účasť na jednotlivých cyklistických etapách prisľúbili minister
zdravotníctva SR Viliam Čislák,
herec Ivan Vojtek Tuli, speváčka
Katarína Ščevlíková či moderátor Matej Sajfa Cifra. Celú akciu
zastrešuje predseda Zdravotníckeho výboru NRSR Richard
Raši. Štvrtá etapa sa koná pod
záštitou primátora nášho mesta
Richarda Rybníčka a predsedu
TSK Jaroslava Bašku.
(RED)

POĎTE S INFOM
NA VÝSTAVY
Na piatok 15. a sobotu 16.
mája pripravilo výstavisko Expo
Center Trenčín 4. ročník výstavy
cestovného ruchu regiónov REGION TOUR EXPO a 3. ročník
cukrárskej výstavy TORTY &
svet pečenia. Súčasne sa bude
konať Jarmok remesiel.
Prvé podujatie s podtitulom „Spoznajte čaro blízkych
regiónov““ sa sústredí na cestovný ruch Slovenska a Českej
republiky. Odprezentujú sa aj
zástupcovia Maďarska, Poľska
a Ukrajiny či vzdialenejšia Dominikánska republika.
Druhá výstava ponúkne
cukrárske a pekárske suroviny a pomôcky, ukážky zdobenia tort, správneho používania
základných surovín a prísad
pre výrobu cukrárskych výrobkov a technológiu ich prípravy, vrátane ich dokončovania
a zdobenia. Súťažiaci budú tvoriť na témy Česko – slovenské
rozprávky a Torta s kvetinovou
tematikou.
Na Jarmoku remesiel si návštevníci môžu vyskúšať tkanie
na krosnách, tvorbu šperkov,
pletenie košíkov, brašnárstvo,
rezbárstvo, maľovanie keramiky či textilu. Viac na www.expocenter.sk. Voľné vstupenky
na výstavy môžete vyhrať v súťaži na strane 2.
(RED)
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REZERVUJTE SI
9. MÁJ NA MÍĽU
PRE MAMU

Súčasťou najväčšej oslavy
Dňa matiek na Slovensku
bude aj mesto Trenčín.
Míľu pre mamu odštartuje pred Materským centrom Srdiečko primátor
mesta Richard Rybníček,
ktorý prijal záštitu nad
podujatím.

Prejsť symbolickú míľu
(1609 metrov), popri tom sa
zabaviť, osláviť sviatok všetkých mám a podporiť dobrovoľnícku prácu žien v materských
a rodinných centrách – to je cieľ
i program podujatia pre celé rodiny. Bude sa naraz konať v 53
slovenských mestách. Tento
rok sa pripojí aj Anglicko, Česko, Írsko a Srbsko. Trasa míle
v Trenčíne bude vyznačená žltými šípkami na chodníkoch.
Hlavné dianie sviatku sa uskutoční na Mierovom námestí,
kde čaká na účastníkov od 10.
do 14. hodiny program na pódiu a rôzne atrakcie. Sprievodnou akciou je celoslovenská

charitatívna zbierka „Ďakujem,
že si mama“, venovaná na pomoc materským a rodinným
centrám. Štart Míle pre mamu
bude o 11.00 pred MC Srdiečko
na Hviezdoslavovej ulici 6, kde
sa bude dať od 10.00 do 12.00
hodiny registrovať. Pre všetky
registrované mamy je pripravené aj malé prekvapenie. Za MC
Srdiečko Trenčín informovala
Emília Hromníková.
(RED)
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PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO

pondelok 9.00 – 12.00

Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v Kultúrnom
centre Stred

Spevácka skupina Sihotiar

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

Program na MÁJ 2015:

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

štvrtok 17.00 – 18.00

Joga

piatok 9.30 – 12.00

4. 5.

Návšteva Piaristického kostola so sprievodným slovom

11. 5.

Deň matiek

18. 5.

Mária Kubelová – Legendy o svätých

25. 5.

Štefan Lórenc – História poľovníctva

Ďalšie akcie:
19. a 20. 5. Návšteva mesta Skalica

Spevácka skupina Sihotiar

KONTAKT: 032/743 45 35, 0904 339 401

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
kontakt: 032/74 33 502, 0911 886 007, 0902 911 174,
0902 911 758, www.cvctn.sk



VEREJNÉ ZASADNUTIA KOMISIÍ PRI MSZ

Finančná a majetková komisia má zasadnutie 28. 5. 2015 o 15.30 h
Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného
plánovania 12. 5. 2015 o 15.30 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ
Komisia školstva bude mať zasadnutie 5. 5. 2015 o 14.30 hod.
v zasadačke na Farskej 10.
Komisia mládeže a športu 14. 5. 2015 o 15.00 hod.

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

Komisia kultúry a cestovného ruchu 18. 5. 2015 o 15.00 hod.
na Mierovom námestí 9, 1. posch.

VSTUP VOĽNÝ
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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

Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku 6. 5. 2015
o 15.30 hod. v sobášnej sieni.

Q

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

7U H Q Â

Ç

živé vysielanie

Hudobné pozdravy

od 1300 hod.

23. máj 2015 od 1300 hod. Záhradné centrum Bolech – Veľké Bierovce

Festival organizuje OZ „Kým žiješ – tancuj!“ v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a obcami Trenčianske
Stankovce a Selec. Podujatie sa uskutoční pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mgr. Mareka Maďariča.

Účinkujú:

Kyvadlová doprava zo stanice Trenčín na festival od 1230 do 1500 hod. Z festivalu od 1800 do 2200 hod.

Seniorské súbory Čačinare Spišská Nová Ves, Starišan Prešov, Magurák Kežmarok, Seniorpartizán a Hronky
Slovenská Ľupča, Turiec senior Martin, Seniorklub Družba, Záhumenkári a Škrupinka z Trenčína, Kopa Myjava,
Seniorpovažan Považská Bystrica, Burinka a Spolok skúsených spevúľ Bratislava, Vatra seniori Tlmače, Vsacan
Vsetín, Cerianka Lovce a folklórne skupiny z Trenčína
0HGL»OQLSDUWQHUL

S FINANČNOU PODPOROU MINISTERSTVA
KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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a nehonoruje. Tlač: MERKANTIL. Distribúcia: regionPRESS, s. r. o. ISSN 1338-6832. Evidenčné číslo: EV 3517/09. Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín.
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DIVADLO

9. 5. | 20.00 | Víťazstvo
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Prúd vedomia, prúd
nevedomia, prúd bezvedomia. Smršť nezmyselných akcií uvádzaných s obrovským
nadšením. Uvádza Divadlo Stoka.

10. 5. | 18.00 | Bábka

unikátne, jedinečné bytosti, sme samotári, sme muži a ženy žijúci vedľa seba.
3. 6. | 19.00 | Halina Pawlowská
– Banánová veľryba

KLUB LÚČ

nej show radí, informuje, číta, recituje a reaguje na otázky a názory, tiež spieva, spomína, plánuje, kritizuje, tancuje, hanbí sa,
dýcha a smeje sa všetkému aj sama sebe.

24. 5. | 17.00 | Profil – 40 rokov
vám hráme

Populárne hudobno –
zábavné improvizačné posedenie, do ktorého sú zatiahnutí aj diváci..
POSÁDKOVÝ KLUB |



KONCERTY

1. 5. | 10.00 – 16.00 | Veselá
heligónka – S vodníkom
do prvomájového sprievodu

14. 5. | 20.00 | Rádio Ivo: Život
nedoceníš

ŠTÚROVO NÁMESTIE |

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Rozhlasová hra, tvo-

Prvomájová veselica
plná dobrej nálady, humoru a slovenských,
moravských a českých ľudových piesní.

rená priamo pred očami diváka.

2. 5. | 20.00 | Slobodná Európa

20. 5. | 20.00 | Zo ZOO

KLUB LÚČ |

PK DIVADELNÁ SCÉNA | 25. repríza hry Pavla

3. 5. | 18.00 | Autorský
ý večer

21. 5. | 19.00 | Mandarínková
izba

Komédia plná francúzskeho espritu a šarmu. Hrajú: Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, Pavol Topoľský, Bibiana
Ondrejková.
KINO HVIEZDA |

Sľúbili sme
si lásku alebo revolúcia
v manželstve

22. 5. | 19.00 |

Boris Lenko (akordeón), Štefan
Bučko (poézia).
GMAB

|

7. 5. | 20.00 | Rock Oldies Live
PIANO KLUB | Do tanca a na počúvanie hra-

jú: Hattrick, Abnormal, Machine Head.
8. 5. | 21.00 | Interior sounds:
Fallgrapp + Fvlcrvm
KLUB LÚČ |

10. 5. | 18.00 | Klavírny
y recitál
GMAB | Účinkuje Maroš Klátik.

15. 5. | Majk Spirit...

Autorská komédia divadla LOĎ – Divadlo v podpalubí. Dvaja
bratia, ich dve manželky a spoločná túžba
všetkých po dieťati.

PIANO KLUB |

23. 5. | 19.00 | To ste vy, pán
Taner?

ca, Mlady Bulwa, Kayla Style, Tadlanek.

POSÁDKOVÝ KLUB

|

Účinkujú: Symbiosis, Neurotic
Machinery, Object, Free Fall.
|

CINEMAX
od 1. 5. | Avengers 2: Vek
ultrona

| Známe hity zahrajú a zaspievajú hudobná skupina PROFIL
a Ľudo Kašuba.

27. 5. | 16.00 | Hrajú nám pre
radosť

15. 5. | 22.00 | Oldschool vs.
newschool
KLUB LÚČ | Hip-hopový večer. David zo Sen-

divého.
29. 5. | 21.00 | Chillout night
KLUB LÚČ | Komorný hudobno-vizuálny ve-

čer rôznych žánrov.



PRE DETI

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

sia okrem vyšantenia detí aj možnosť zapojiť sa do 20 min. cvičenia pre mamičky.

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

utorok | 15.00 | Otvorené
cvičenie pre rodičov s deťmi
HOSS SPORT CENTER | Kurt s umelým povr-

chom, kde si rodičia môžu vychutnať pohyb svojich detí s rôznymi športovými pomôckami a spolu sa zabaviť.
utorok | 15.00 – 17.00 | Klub
keramikárov

Mestskej veže.

KD OPATOVÁ | Divadelná hra.

20. 5. | Peter Nagy a Indigo –
The best of 30 rokov

utorok, štvrtok | Korzo dance –
SZUŠ Trenčín – Tanečný odbor

PIANO KLUB |

KC AKTIVITY

|

Nočná hudba z balkóna

22. 5. | 21.00 | Korben Dallas

5. 5. | Zle strážené dievča
– ARTMAX Balet

KC AKTIVITY

MESTSKÁ VEŽA

16. 5. | 17.00 – 21.00 | Koncert
hudobnej skupiny 3DBand

Pokračovanie najúspešnejšieho komiksového filmu všetkých čias. Po divokých udalostiach v New Yorku a na ďalších miestach sa Tony Stark pokúša
oživiť driemajúci program na udržanie
svetového mieru. Situácia sa však vymyká kontrole a najvýznamnejší superhrdinovia – Iron Man, Thor, Hulk,
Captain America, Čierna vdova a Hawkeye sa musia znova spojiť voči hrozbe
zničenia planéty.

pondelok , streda a piatok |
Tanečná škola Aura dance

24. 5. | 17.00 | To ste vy, pán
Taner?
28. 5. | 20.00 | Tanečné divadlo
Bod.Y: Imago

FILM

POSÁDKOVÝ KLUB

| Keramický krúžok pre
deti a mládež s výučbou základnej práce s hlinou a glazúrou a inými materiálmi. Prihlášky a info: 0908 210 940,
info@kcaktivity.sk.

KD OPATOVÁ | Divadelná hra.



POSÁDKOVÝ KLUB | Koncert detí ZUŠ K. Pá-

| Mestské divadlo Trenčín uvádza najnovšiu hru nahranejšieho
chorvátskeho autora Mira Gavrana.

Seriša „Zo ZOO“ – energická pohybová komédia jedného herca z prostredia zoologickej záhrady.

23. 5. | 20.00 | Metal night

POSÁDKOVÝ KLUB | Halina vo svojej divadel-

6. 6. | 19.00 | Partička
na šnúre...

KINO HVIEZDA

z undergroundovej scény na jednu z najžiadanejších slovenských klubových a festivalových kapiel.

KC AKTIVITY

Priamy prenos baletu z Royal Opera
House Londýn. Balet Fredericka Ashtona je jedno z jeho najveselších diel,
inšpirované láskou ku krajine v okolí
Suffolku. Príbeh je založený na francúzskom balete z roku 1828.
od 7. 5. | To dievča musíš
milovať

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

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

pri spoločnej hre učia aj 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

| Obrazy a dialógy
s nejasnou postavou v našom vnútri. Sme

PK DIVADELNÁ SCÉNA

KLUB LÚČ

|

Za pár rokov sa vypracovali

|

Isabel je ľahká dievčina. Najstaršou
profesiou sa snaží našetriť, aby sa
mohla stať herečkou. Akonáhle však
naozaj vstúpi na Broadway, spustí lavínu bláznivých situácií a zábavy.

2 | KAM



FILM

od 7. 5. | Neutečieš

Americký horor. Hlavná hrdinka sa stane obeťou putujúceho prekliatia.
od 14. 5. | Ladíme 2

kam v trenčíne
streda | 16.30 | Pohybová
všestrannosť pre deti

Výtvarné umenie
trenčianskeho regiónu

Hodinový program
pre deti od 3 rokov orientovaný na pohybovú všestrannosť formou hry. Je potrebné sa vopred zahlásiť: 032/641 00 13.

Stála expozícia z diel výtvarníkov
staršej generačnej vrstvy, pôsobiacich
v minulosti v trenčianskom regióne.

HOSS SPORT CENTER

|

piatok | 17.00 – 18.00 | DFS
Kubranček
KC KUBRA |

10. 5. | 14.00 – 17.00 | Deň
matiek
OC MAX | Tvorivé dielničky pre deti a mat-

ky.
Majú skvelé hlasy, dokonalé telá, až
na výnimky, a sú kráľovnami spievania a capella, takže na svojich vystúpeniach nepoužívajú hudobné nástroje.
Celá Amerika im leží pri nohách a dokonca ich pozvú, aby zaspievali prezidentovi Obamovi k narodeninám. Ale
stačí drobná technická komplikácia
a všetko je inak.
od 14. 5. | Zabijaci

číslo 4 | ročník XVII

GMAB |

15., 16. 5. | Region tour EXPO
2015

|

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

Slovenská výtvarníčka vo svojich
maľbách detailov prírodného a vodného
sveta ponúka nevšedný duchovný zážitok.
|

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

OC LAUGARÍCIO |

Detský divadelný
klub uvedie známu rozprávku
p
s ppoužitím
krásnych bábok. Účinkuje Divadlo Koráb.

1. – 30. 5. | Merkur nie je len
planéta

13., 27. 5. | 9.30 – 11.30 |
Galerkovo
| Tvorivé dielničky pre malé deti
od 18 mesiacov do 5 rokov.

od 14. 5. | Mad Max: Zbesilá
cesta

18. 5. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a rodičia spoločne
čítajú v knižnici na Hasičskej ul., v pobočke
na Juhu a na Dlhých Honoch.

19. 5. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

Spoločné čítanie
v knižnici v pobočke Kubra.

VEREJNÁ KNIŽNICA

|

24. 5. | 16.00 | Čarovný zvon

Šialený Max, prenasledovaný svojou
pohnutou minulosťou, je presvedčený,
že jediný spôsob, ako prežiť, je vydať sa
na osamelú púť. Narazí však na skupinu utekajúcu pustatinou vo vyzbrojenom obrnenom vozidle, v čele ktorého
stojí elitný Imperátor Furiosa. Citadelu,
odkiaľ utekajú, tyranizuje Immortan
Joe, ktorému niekto ukradne niečo nenahraditeľné. Rozzúrený vojenský vodca zvolá všetky svoje gangy a prenasleduje utečencov.
od 21. 5. | Tomorrowland

1. – 30. 5. | Náš svet 4
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava žiakov Súkrom-

nej ZUŠ Trenčín.
1. – 31. 5. | Objektívmi fotoklubu
Považie
CENTRUM SENIOROV | Vernisáž 4. 5. o 17.00

hod.
2., 9. 5. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé
dielničky s lesnou tematikou
OC LAUGARICIO | Výstava zameraná na spoznávanie života v lese bude prebiehať interaktívnou formou – odborný výklad a zážitkové učenie s lesnou pedagogičkou.

VKMR HASIČSKÁ | Dizajnérske práce žiakov
SUŠ Trenčín. Výstava spojená so súťažou
o ceny od Europe Direct Trenčín na tému
Európska únia. Vernisáž 19. 5. o 9.30 hod.



PRE SENIOROV

5., 19. 5. | 9.00 – 11.30 | Ateliér
pre seniorov
GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov
na rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

12., 26. 5. | 16.00 – 18.00 |
Arteterapia
GMAB | Tvorivé stretnutia spojené s artete-

rapiou pre dospelých a seniorov.
14. 5. | 18.00 – 22.00 | Večer pre
seniorov s Veselou heligónkou
| Spoločenské
stretnutie seniorov pri ľudovej piesni. Nutná rezervácia: 0949 884 770.

PLZENSKÁ REŠTAURÁCIA

21. 5. | 15.00 | Majáles

Tematická výstava približujúca koniec druhej svetovej
vojny z materiálov knižnice.

seniorov.

|

30. 5. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé
dielničky – Science show

15. 5. – 28. 6. | Jozef Kostka:
Klasik slovenskej sochárskej
moderny

Stála expozícia predstavujúca súbor diel jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov.

19. – 30. 5. | Európske
metropoly

2. – 30. 5. | Deň víťazstva nad
fašizmom

PK DIVADELNÁ SCÉNA |

GMAB |

Bývalý detský génius Frank (Clooney), naplnený rozčarovaním zo sveta,

hom je okrem exponátov postavených zo
stavebnice ukážka robotiky a mechanické
a elektrické modely.

7. – 31. 5. | 70. výročie
ukončenia 2. svetovej vojny

Miloš Alexander Bazovský

| Jedenásty ročník výstavy fotografií, ktoré ppribližujú
j život ľudí so zrakovým
ý
postihnutím. Realizuje Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska.

TSK

OC MAX | Interaktívna výstava, ktorej obsa-

Krajská súťažná výstava amatérskej
fotografie. Organizuje TNOS.

VÝSTAVY

18. – 28. 5. | Cesta svetla

| 12. ročník medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky.

TSK



MESTSKÁ VEŽA | Vernisáž výstavy spojená
s prezentáciou básnickej zbierky Pocity sa
uskutoční 15. 5. o 18.00 hod.

VÝSTAVISKO EXPOCENTER

7. 5. – 19. 6. | 19. AMFO
Trenčianskeho kraja

OC LAUGARICIO | Vedecká show s mnohými
sprievodnými aktivitami a tvorením.

16. 5. – 14. 6. | Izabela Bulková
– Pocity

28. – 30. 5. | Fireco 2015

VKMR HASIČSKÁ, JASELSKÁ |

Marionetami hranú
rozprávku v rámci Detského divadelného
klubu uvádza Drevené divadlo.

VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 4. ročník výstavy
cestovného ruchu regiónov.

CENTRUM SENIOROV |

16. 5. | 10.00 – 22.00 | Trenčín
a jeho tajomstvá
KIC | Veľká pátracia hra s kreslenou mapou.
Prejdite s deťmi pamätihodnosti Trenčína
vo vlastnom tempe, objavujte tajomstvá,
o ktorých
ý ste nevedeli, hľadajte
j indície
a vypĺňajte tajničku za sladkú odmenu
a možnosť vyhrať pekné ceny. Tajničku si
môžete vyzdvihnúť v Kultúrno-informačnom centre (KIC), alebo stiahnuť z webu.
Bližšie info v KIC alebo na www.trencin.sk
a www.visittrencin.sk.

venskej cukrárskej výstavy.

21., 22. 5. | Výstava bonsajov
a sukulentov

GMAB

Kto stojí za 20 rokov starou sériou vrážd
a znásilnení? Všetky stopy vedú k skupine študentov prestížnej internátnej
školy, ako páchateľ však bol odsúdený
miestny čudák. Zložka s prípadom sa
dostáva do špeciálneho kriminálneho
oddelenia Q, na stôl detektíva Carla
Morcka. Ten hneď pozná, že niečo nesedí a znova prípad otvorí.

15., 16. 5. | Torty & svet pečenia
2015

Výstava prístupná do 10. mája
2015. Pozoruhodné artefakty zo slovenského sochárskeho umenia.
GMAB

1. – 14. 5. | Návrat k prírode –
Tajomstvá lesa

|

dentov SUŠ v Trenčíne.

VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 3. ročník celoslo-

GMAB | Svetovo uznávaný umelec, ktorý
rozvinul nové možnosti v technike farebnej litografie tlačenej z kameňa.

PK DIVADELNÁ SCÉNA

POSÁDKOVÝ KLUB | Absolventské práce štu-

Slovenské sochárstvo 20.
storočia

GMAB

10. 5. | 16.00 | O perníkovej
chalúpke

15. 5. – 1. 6. | Dizajn interiéru

POSÁDKOVÝ KLUB | Vernisáž 6. 5. o 15.00 h.

GMAB | Autor významným spôsobom
ovplyvnil vývoj slovenského sochárstva.
Zaslúžil sa o vznik slovenskejj národnejj ggalérie či VŠ výtvarných umení v Bratislave.

15. 5. – 28. 6. | Karol Felix:
maľba, grafika, objekty
GMAB | V

jeho nenapodobiteľnom rukopise dominuje
j geometria.
g
Inšpirujú
p j ho staré
civilizácie. Jeho výtvarné kompozície zapĺňajú symboly, odkazy a štylizované znaky.

POSÁDKOVÝ KLUB |

Spoločenské stretnutie

28. 5. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

29. 5. | 14.00 | Skleróza
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.

29. 5. | 16.00 | Váľanie mája
CENTRUM SENIOROV |



CVIČENIE

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

streda | 18.30 – 20.00 | Cvičenie
pre zdravie a radosť
| Naťahovací a zahrievací či-kung. Prihlasovanie a info na tel.
0903 440 503.

KC AKTIVITY

pondelok | 18.30 – 19.30 |
Kruhový tréning
KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance aerobiku spojená s posilňovaním a strečingom.

1. máj 2015
pondelok, utorok a štvrtok
| 8.30 | Ashtanga pre
začiatočníkov

Dynamický systém
jogy založený na dychu, pohybe, striedaní
pozícií v definovaných a opakujúcich sa sériách, disciplíne a dlhoročnom štúdiu.
HOSS SPORT CENTER

|

1. – 31. 5. | 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

|

1. – 31. 5. | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Posilňovacie cviky v interva-

12. 5. | 18.00 | Choices:
Život s radosťou – mýty
a skutočnosť + stroon
KLUB LÚČ | Vieme

sa brániť tlaku reklamy,
konzumu, televíznych seriálov a chválenkárskych rovesníkov?
14. 5. | 17.00 | Hnev, vzdor,
agresivita alebo pasivita detí

utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný Pilates

lovom cvičení s fázami odpočinku.

Vhodné pre začiatočníkov
a ľudí s bolesťami chrbta.

pondelok, streda | 18.00 –
19.00 | Zumba pokročilí

utorok | 17.00 | Powerjoga pre
začiatočníkov

KC KUBRA |

| Beseda o tom, čo znamenajú ich reakcie, čo nám nimi chcú povedať a ako s nimi pracovať tak, aby chceli
spolupracovať.

DV CENTRUM | Cvičenie vo vnútri.

pondelok, streda | 19.00 –
20.00 | Zumba začiatočníci

15. 5. | 17.00 | Spev o Trenčíne –
meste na rieke

utorok | 18.00 – 19.15 | Joga

KC KUBRA |

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

pondelok, streda | 18.30 – 19.30 |
Aerobik

utorok | 18.30 – 19.30 | Zumba

nedeľa | 18.00 – 19.30 | Zumba

|

KC AKTIVITY

KC AKTIVITY

KC AKTIVITY | Tanečná

fitness hodina plná
energie, skvelej hudby a dobrej nálady.
Prihlasovanie potrebné: 0903 949 966.
streda | 18.00 | sobota | 10.00 |
Funkčné tréningy

Cvičenie zamerané
na silu a kondíciu určené pre verejnosť.
Rozvoj sily, a mobility pohybového aparátu.
HOSS SPORT CENTER

|

streda | 16.00 – 17.30 | Systema
KC AKTIVITY

|

Tréningy ruského bojového

umenia.

KC KUBRA |
KC KUBRA |



KC AKTIVITY

21. 5. | 16.00 | 70. výročie
oslobodenia Trenčína

MC SRDIEČKO KC STRED | Vhodné

|

Prednáša Ing. Ján Di-

bala.

utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

aj pre te-

hotné ako príprava na dojčenie.
štvrtok | 10.00 | Mommie‘s
English Club
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-

glicky a deti sa pri nich hrajú.

21. 5. | 16.00 | Starnutie
a Alzheimerova demencia
VKMR HASIČSKÁ | Ako s ňou žiť a ako pomôcť ľuďom trpiacim týmto ochorením?
Diskutujú: MUDr. M. Margočová, MUDr. M.
Turáková.

MC SRDIEČKO

| Mamičky sa rozprávajú
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.

22. 5. | 9.00, 10.30 | O knihách
s knihovníckou bosorkou

2. 5. | 10.30 | Rozhovory
o živote

VKMR HASIČSKÁ |

na Duncová.

KC AKTIVITY | Celodenný poznávací a vzde-

streda | 17.00 | Cvičenie detí
s rodičmi

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

SOKOLOVŇA |

5. 5. | 16.00 | Niekdajšia
amatérska fotografia
v Trenčíne

streda | 18.00 – 19.00 | Aerobic
KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance aero-

biku spojená s posilňovaním a strečingom.

Beseda s obľúbenou autorkou kníh pre deti a mládež Gabrielou
Futovou. Počet miest je obmedzený, účasť
treba vopred nahlásiť na 032/7460715,
deti@vkmr.sk.
29. 5. | 16.00 | Otcovské rany

Prezentácia novej knihy
Juraja Sedláčka, katolíckeho kňaza. Cyklus
„Poznávame Trenčanov“.
VKMR HASIČSKÁ |



streda | 18.15 – 19.15 | Bodywork
a fit lopty
streda | 19.30 – 20.30 | Tai – či

KURZY

KC AKTIVITY | Vedie Juraj Svoboda.

KC AKTIVITY |

štvrtok | 17.00 | Powerjoga pre
začiatočníkov

pondelok, streda | 16.30 –
18.00 | Anglický jazyk
KC AKTIVITY

KC AKTIVITY | Informácie: 0908 210 940.

6. 5. | 17.00 | Fotostredisko

KC AKTIVITY |

štvrtok | 18.30 – 20.00 |
Workout joga

TSK

Stretnutie neprofesionálnych fotografov organizované TNOS. Téma: Práca/
zamestnanie.

utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec
pre radosť

Cvičenie vonku

za priaznivého počasia.
štvrtok | 18.30 – 20.00 |
Cvičenie s Jankom Pevným

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

Vhodné pre mamičky už 6 týždňov po pôrode, ideálny pohyb s relaxáciou
vás posilnia, vaše dieťatko bude blízko vás.
KC STRED |

1. – 31. 5. | Jumping, Tabata

Skupinové cvičenie
vonku na malých profi trampolínkach.
Viac na 032 641 00 13.
|

Legenda hororového žánru Sam Raimi prichádza s úplne novým spracovaním klasického príbehu o rodine,
ktorej pokojný život sa obráti naruby,
keď sa v ich dome začnú diať ppodivné
veci. Útoky desivých bytostí sa stále
stupňujú a rodina musí čeliť najhoršej
nočnej more vo chvíli, ked zmizne ich
najmladšia dcéra.
od 21. 5. | Život je život

| Informácie a prihlášky
Mgr. Ilona Šostroneková 0948 909 201.

Prednáša a diskutuje Ing. Vojtech Brabenec. Organizované
v spolupráci s Klubom starých Trenčanov
MO MS v Trenčíne.

|

od 21. 5. | Poltergeist

pondelok, streda | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk pokročilí

KC AKTIVITY |

HOSS SPORT CENTER

Tridsiatnik Till Reiners žije pokojný,
nekomplikovaný a priemerný život.
Pracuje ako pokladník v banke a jeho
manželstvo s Miriam je šťastné, aj
keď po všetkých tých rokoch spoločnej
harmónie pomaly vchádza do stanice Nuda. Bod zlomu na seba nenechá
dlho čakať.

HOTEL S.O.G. | Prednáška spojená s riadenou degustáciou vín. Je dobré rezervovať si počet miest na 0904 653 199 alebo
sog@sog.sk.

5. ZŠ DLHÉ HONY |

KC STRED | Vedie pôrodná asistentka Zuza-

od 21. 5. | Deň blbec

23. 5. | 16.00 | Svetové Rosé

piatok | 10.30 | Mami spricht
Deutsch

streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia

FILM

v ktorom žije a Casey (Britt Robertson), optimistické dievča, plné vedeckej zvedavosti, sa spoločne vydávajú
na nebezpečnú misiu s cieľom odhaliť
tajomstvo záhadného miesta, strateného kdesi v čase a priestore, známeho
len pod názvom Zem zajtrajška.

rom učebníc, členom Spolku slovenských
spisovateľov Pavlom Hamžíkom – Zemplínskym (1929) spojená s prezentáciou
jeho poetického diela.

POSÁDKOVÝ KLUB

PREDNÁŠKY



VKMR HASIČSKÁ | Beseda s básnikom, auto-

streda | 17.00 | Cvičenie detí
s rodičmi

HOSS SPORT CENTER

KAM | 3

kam v trenčíne

VKMR HASIČSKÁ

|

|

7. 5. | 16.00 | Literárny klub
Omega

Pre všetkých členov
a priaznivcov literatúry, diskusia a prezentácia vlastnej tvorby.
VKMR HASIČSKÁ

|

11. 5. | 16.00 | Úprava
a tvarovanie korún kôstkovín,
redukcia násady budúcich
plodov
POSÁDKOVÝ KLUB | Beseda.

11. 5. | 18.00 | Nadácia
zastavme korupciu: Odzvoňme
schránkam
KLUB LÚČ | Diskusný večer na tému schrán-

kové firmy.

pondelok, streda | Klavírna
škola M. Staňová

SOKOLOVŇA | Kolektívne a párové tance
sveta. Kontakt: 0910 196 456.

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

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých

Hlava rodiny, prísny František (Ondřej
Vetchý, by po boku svojich dcér rád
videl schopných a úspešných mužov.
Lenže všetky majú vynikajúci talent
nájsť si pravý opak. Každý rok chodia
na Macháč, ale manželka začne snívať
o mori. Všetky malé príbehy dávajú dohromady jeden veľký a zábavný život,
ktorý poznáme všetci. Ale nie každý
žije ešte druhý a o poznanie vzrušujúcejší život.
od 28. 5. | Divoká dvojka

OC LAUGARÍCIO | Pre veľký záujem nutné prihlásenie na 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.

streda | 18.00 – 21.00 | Klub
keramikárov
KC AKTIVITY | Keramická dielňa pre dospe-

lých. Prihlášky a info: 0949 384 767.
piatok | 19.00 – 21.00 | FS
Kubran
KC KUBRA |

Reese Witherspoon hrá v tejto akčnej

4 | KAM



kam v trenčíne
11., 25. 5. | Klub háčkovania
a pletenia

FILM

komédii vzornú a snaživú policajtku,
ktorá má ochraňovať kľúčovú svedkyňu
v súdnom procese s vplyvným mafiánskym bossom. Svedkyňou je sexy manželka miestneho drogového dealera.
Keď sa o túto dvojicu začnú intenzívne
zaujímať najatí zabijaci a skorumpovaní policajti, neostáva im nič iného, len
sa vydať na útek cez celý Texas.

| Voľná technika freeform. Prihlasovanie: info@kcaktivity.sk,
0904 315 904.

KC AKTIVITY

6. 5. | 18.00 – 20.00 | Klub
patchwork s Hankou
KC AKTIVITY |

5., 19. 5. | 16.00 – 18.30 | Večerný
ateliér pre dospelých

Tvorivý ateliér na rôzne témy
a techniky prepojené s vystavenými dielami.
GMAB

ARTMAX

Filmy pre náročného diváka každý utorok večer, vstupné 3,50 €, s film kartou
2 €.
Druhý báječný hotel
Marigold
12. 5. |

Voľné pokračovanie diváckeho hitu. Teraz už je Báječný hotel Marigold plne
obsadený stálymi hosťami a jeho manažérka Muriel a aj majiteľ Sonny chcú
svoje podnikanie rozšíriť. Majú totiž
veľký sen.
19. 5. | 5. Pluk – misia
Afganistan

Dokumentárny film. Reálna sonda
do vojny ako takej. Prostredníctvom
svedectiev priamych účastníkov vojenskej misie ISAF – príslušníkov 5. Pluku
špeciálneho určenia, prináša pohľad
na konflikt kultúr a priame nasadenie
slovenských jednotiek v ňom.
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ŠPORT

|

27. 5. | 14.30 | Ako napísať dobrý
životopis a motivačný list
k žiadosti o štipendium
VKMR HASIČSKÁ | Workshop Slovenskej
akademickej a informačnej agentúry, n. o.
s dôrazom na počiatočnú fázu cesty k získaniu štipendia vrátane informácií o študijných a štipendijných možnostiach pre
študentov a pedagógov v zahraničí.

12., 26. 5. | 16.00 – 18.00 |
Arteterapia
| Tvorivé a oddychové stretnutia
spojené s arteterapiou pre dospelých a seniorov.

GMAB



INÉ

Spomienkové
stretnutie k 70. výročiu
ukončenia 2. svetovej vojny
v Európe
6. 5. | 14.00 |

POSÁDKOVÝ KLUB |

1. – 3. 5. | 11.00, 13.00 |
Volejbal – MSR U1

7. 5. | 16.00 | Stretnutie členov
vojenských výsadkárov

MS ŠPORTOVÁ HALA | Turnaj.

POSÁDKOVÝ KLUB |

3. 5. | 16.30 | HK Štart Trenčín
– Topoľčany

9. 5. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností a gazdovské trhy

MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – Ženy.

VÝSTAVISKO EXPOCENTER |

7. 5. | 8.30 – 18.00 | ŠŠS
Semifinále

14. 5. | 18.00 | Noc literatúry

MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – Žiačky.

9. 5. | 8.30 – 14.00 | HK
Štart Trenčín – Turnaj
Majstrovstiev kraja
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – Žiačky.

11. 5. | 8.00 – 13.30 | TeCeMko,
Florbalový turnaj detí
MS ŠPORTOVÁ HALA |

Florbal – žiaci 1.

stupeň ZŠ.
16. 5. | 15.30 | HK Štart
Trenčín – Partizánske

| Verejné čítanie na netradičných miestach s cieľom upozorniť
na význam literatúry, spojené s prezentáciou umeleckej tvorby čítajúcich osobností
za účasti herečky Idy Rapaičovej a spisovateľky Margity Ivaničkovej..

VKMR JASELSKÁ

15., 22., 29. 5. | 18.00 – 22.00 |
Veselá heligónka hrá
k posluchu
| Večer plný slovenských, moravských a českých ľudových
piesní. Rezervácia miest: 0949 884 770.

PLZENSKÁ REŠTAURÁCIA

15., 16. 5. | Jarmok remesiel 2015

MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – Ml. do-

VÝSTAVISKO EXPOCENTER

rast.

ných ľudových remesiel.

16. 5. | 17.30 | HK Štart
Trenčín – Bánovce

16. 5. | 10.00 – 20.00 | 4.
ročník pretekov vo varení
kotlíkového guláša

MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – Ženy.

21. 5. | 8.30 – 18.00 | ŠŠS
Finále
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – Žiačky.

23. – 24. 5. | 8.00 – 19.00 |
Majstrovstvá SR žiakov

|

Jarmok tradič-

KC KUBRA | Super zábava, dobrý guláš a pre

najmenších jazda na koni, skákací hrad,
maľovanie na tvár.
16. 5. | 10.00 – 22.00 | Noc múzeí
a galérií

MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – Žiaci.

30. 5. | 8.00 – 18.00 |
Keraming Kubran Trenčín
MS ŠPORTOVÁ HALA | Stolný tenis – Tur-

naj open.
31. 5. | 8.30 – 16.00 | HK Štart
Trenčín – Krajský turnaj
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – žiačky.

O Guľkovi Bombuľkovi – bábkové
divadlo s tvorivou dielňou (Teatro Galerio),
Rendezvous s umením – komentovaná
GMAB |

prehliadka stálymi expozíciami a výstavami. Piknik v tráve – popoludňajšia
pohoda na nádvorí galérie. Lady Moon
– svetoznáme jazzové štandardy v podaní Ericha Vladára a Adriana Vitaloša. Filmová siesta – premietanie študentských
filmov. Premeny hliny – workshop s keramičkou Soňou Zeliskovou. Hry na nádvorí galérie – pre malých a veľkých. Viac
na www.gmab.sk
16. 5. | 13.00 – 17.00 | Bezplatné
poradenstvo a konzultácie

Konzultácie s odbornými pracovníkmi Trenčianskeho múzea v odbore numizmatika, genealógia,
topografia, militárie, obrazy, archeológia,
staršia a novšia história.
TRENČIANSKE MÚZEUM |

20. 5. | 16.00 | Občianska
spoločnosť pre začiatočníkov
VKMR HASIČSKÁ | Premietnutie krátkeho fil-

mu Voices o tom, čo je občianska spoločnosť
a prečo je jej fungovanie pre nás dôležité.
21. 5. | 17.00 – 20.00 | Od Tatier
k Dunaju

Osvetová akcia združenia Nádej pacientov so sklerózou multiplex. Bohatý program s vystúpeniami hudobnej skupiny a tanečnej skupiny, malý
cyklopretek pre mladších.
MIEROVÉ NÁMESTIE |

23. 5. | 10.00 – 18.00 |
Trenčianske HRAdosti
ART CENTRUM SYNAGÓGA

|

Deň plný hier

pre malých i veľkých.

16. 5. | 15.00 – 20.00 |
Prehliadky gymnázia

23. 5. | 9.00 | Súťaž v čítaní
a písaní Braillovho písma

Sprístupnené
budú bežne nedostupné priestory: vyhliadková veža Piaristického gymnázia,
pamätná izba pátra Braneckého, refektár
kolégia piaristov (baroková sála zo 17. storočia). Viac na www.piar.gtn.sk.

24. 5. | 9.30 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít

PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM

|

| Krajské kolo 7. ročníka
celoštátnej súťaže pre deti a dospelých so
zrakovým postihnutím.

VKMR HASIČSKÁ

16. 5. | 17.00 | Pamiatkové
bohatstvo Trenčína

POSÁDKOVÝ KLUB |

Prehliadka najvýznamnejších
j
pamiatok
p
mesta s profesionálnym
p
y
sprievodcom. Dĺžka prehliadky: 45 minút, odchod so sprievodcom spod mestskej veže. Prihlášky na prehliadku: osobne
v KIC alebo kic@trencin.sk.

KURSALON TR. TEPLICE | Hudobnou hviezdou
večera bude bratislavské trio The Cellmates. O program sa postará tanečná skupina CreDance a pridá aj školu Rock´n´Rollu.

MESTSKÁ VEŽA

|

16. 5. | 21.00 | Night Run Trenčín
– Trenčín behá v noci

29. 5. | 19.00 | Rock‘n‘Roll night

30. 5. | 13.00 | Medzinárodný
deň detí

| Deň plný zábavy –
detské divadielka, súťaže, skákadlá, hry
MIEROVÉ NÁMESTIE | Preteky sú určené v centre mesta pre všetky deti pri prílevšetkým vekovým kategóriám, beží sa aj žitosti sviatku MDD. Deň detí bude akčný
v historickom centre mesta.
a veselý.
KONTAKTY
Mierové nám. 4, 032/743 44 15, www.lampart.sk
ARTKINO METRO
CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35
ZOC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40, www.
CINEMAX
cine-max.sk
CVČ Centrum voľného
Východná 9, 032/743 35 02, 0911 886 007,0902
času
911 174,0902 911 758
GMAB Galéria
Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
M. A. Bazovského
HOSS SPORT CENTER
Karpatská ulica, +421 32 641 00 13
HOTEL S.O.G.
Jesenského 32, 0904 653 199, sog@sog.sk
KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
KC STRED
28. októbra, 032/652 21 36
KC KUBRA
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
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
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
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE
Kyjevská, anide@seznam.cz, www.anidestudio.sk
TSK Trenčiansky samoK dolnej stanici
správny kraj
TNOS Trenčianske osveto- K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk
vé stredisko
Verejná
j knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jaselská
VKMR
a Hasičská 1
VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

MIEROVÉ NÁMESTIE

