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Legenda o Štefanovi otvorí
letnú sezónu v meste
Nočné mesto, svetlá fakieľ, magický svet cirkusu – také
budú kulisy, v ktorých sa v centre Trenčína odohrá príbeh mestského bubeníka Štefana. Divadlom jeho lásky
môžete prejsť spolu s ním, začne sa odvíjať 26. júna
večer o 21.00 h.

Mimoriadne pozitívne ohlasy verejnosti na minuloročné
otvorenie letnej kultúrnej sezóny

v meste Trenčín neobyčajným
spracovaním povesti o láske
vodníka Valentína podnietili
jeho tvorcov k ďalšiemu voľnému pokračovaniu v objavovaní
zabudnutých príbehov z Trenčína. Hlavnou postavou novej legendy je bubeník Štefan, ktorý
sa zaľúbi do jednej zo žien Alipašovho háremu. Celým príbehom
bude návštevníkov v piatok 26.
júna večer sprevádzať sám Štefan. Spolu sa zastavia na 12 stanovištiach umiestnených na trase od Mierového námestia cez
Štúrovo k Posádkovému klubu

a okolo Priora späť na Štúrovo
a potom Mierové námestie. Diváci sa opäť môžu tešiť na skvelé umelecké výkony špičkových
slovenských akrobatov, množstvo svetelných, zvukových,
obrazových a ohňových efektov. Medzi účinkujúcimi uvidia
z minulého roka známu artistickú skupinu Argolla, majstrov
ohnivých efektov Aratron Aspis, Chodúľové divadlo Creative shows, skupinu historického
šermu Wagus, brušné tanečnice Džamal, kone a ťavu z Ranča Santána a ďalších. Knižná
podoba legendy o Štefanovi
bude po prvý raz uvedená pred
verejnosťou 2. júna na prezentácii útlej knižočky „ŠTEFAN –
trenčiansky mestský bubeník“.
Jej autori Vlado Kulíšek (text)

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

a Jozef Vydrnák (ilustrácie) tak
spoločne vypravia dielko do života. Prezentácia sa uskutoční
o 9.30 h v trenčianskej knižnici na Hasičskej ulici v oddelení
literatúry pre deti a mládež. Jej
súčasťou bude aj tlačová beseda
k spomínanému nočnému open
air podujatiu, ktorého organizátormi sú Mesto Trenčín a agentúra KVART.
(RED)
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EDITORIÁL

Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
tohtoročný máj sa vydaril. Asi
najväčším dôvodom na radosť
a oslavu bol pre Trenčanov
úspech futbalistov. Pre naše
mesto získali najvzácnejšiu trofej – majstrovský titul. Navyše, budú hrať v Lige majstrov.
Držíme palce a tešíme sa. Veľká
oslava sa bude konať v nedeľu
31. mája na Mierovom námestí
od 15-tej hodiny. Pred príchodom futbalových majstrov
vystúpia kapely Captain Slice
a Polemic. Po spoločnej bubnovačke fanúšikov s hráčmi AS
Trenčín budú futbalisti pasovaní za rytierov. Tento akt bude
mať vo svojej réžii Skupina historického šermu Wagus. Zo zákulisia AS prenikla informácia,
že Igor Šemrinec „zhodí“ bradu práve počas oslavy priamo
v centre mesta pred všetkými
prítomnými. No a – samozrejme – nebude chýbať autogramiáda a predstavenie trofejí.
Oslavu zavŕši skupina Medial
Banana. Stretneme sa v posledný májový deň na námestí.
Radosť ale máme i z ďalších
úspešných Trenčanov. Čítajte
na str. 8. V máji bolo i mestské
zastupiteľstvo, kde poslanci
zmenou rozpočtu navýšili peniaze pre všetky mestské časti
na nové menšie i väčšie investičné akcie. Viac sa dozviete
na str. 3.
Opäť ponúkame aktualizované informácie z modernizácie
železničnej trate, môžete si
prečítať, ako mesto hospodárilo v minulom roku alebo aké sú
správy z posledného rokovania
cyklokomisie.
V Infe píšeme aj o očakávaných
udalostiach v meste a v júni ich
bude hneď niekoľko – Art Film
Fest, Hviezdy deťom, Prechádzka mestom, Legenda o Štefanovi, Ora Et Ars Skalka 2015
a ďalšie.
Vyberte si a prežite pekné
chvíle.
Vaša redakcia
OZNAM PRE TRENČANOV
Na mestskom webe www.
trencin.sk/krizove_situacie
sme aktualizovali príručku
„Civilná ochrana obyvateľstva“. Nájdete v nej všetko,
čo treba vedieť pri ochrane
života, zdravia alebo majetku
v prípade ohrozenia.

aktuality
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MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Ako pokračujú práce na novom železničnom
moste?
V priestore medzi hrádzami bude postavených
celkovo šesť samostatných
pilierov, pričom v súčasnosti sú ukončené práce na piatich a začaté na zakladaní
zostávajúceho šiesteho piliera, kde je potrebné vykonať
hĺbkovú tryskovú injektáž
v koryte Váhu. Stavbári tiež
pokračujú na vrchnej stavbe
mostnej konštrukcie a realizujú polia medzi už vybudovanými piliermi. Na pravej
strane Váhu už sú prvé polia
hotové, pripravené sú výstuže na položenie ďalších polí.
Na ľavej strane Váhu sa začali práce na spojení začiatku
mosta s najbližším pilierom vo
Váhu ponad hrádzu. Termín dokončenia mosta je podľa zmluvy
február 2016.

Celková dĺžka železničného mostu cez Váh bude takmer
350 metrov, konštruovaný je
na rýchlosť 140 km/h, pričom
je samostatný pre každú koľaj

Úpravu starej budovy neriešia

so šírkou vyše 7 metrov. Železničný zvršok bude tvoriť pevná
jazdná dráha.
ZDROJ: ŽELEZNICE SR, FOTO: P. S.

AJ TRENČÍN BUDE
ČÍTAŤ DEŤOM
Naše mesto sa vo štvrtok 4.
júna pridá k 1. Týždňu čítania
deťom v Slovenskej republike.
Vyhlásilo ho občianske združenie Celé Slovensko číta deťom
na týždeň od 1. do 7. júna 2015.
V Trenčíne sa bude čítať o 10.00
h na Mierovom námestí, v prípade zlého počasia v Galérii M. A.
Bazovského a o 14.00 h vo Fakultnej nemocnici. Čítať budú:
primátor Trenčína Richard Rybníček, predseda TSK Jaroslav
Baška, herec a rozprávač Tibor
Hujdič, spisovateľky Margita
Ivaničková a Silvia Havelková.
(RED)

Nová prístavba staničnej budovy v železničnej stanici Zlatovce bude slúžiť pre umiestnenie
nového zabezpečovacieho zariadenia, momentálne prebieha
jeho montáž. Pre INFO to povedal Ľubomír Mitas z odboru komunikácie Železníc SR.
Po ukončení výluk v decembri
2015 dôjde k spusteniu zariadenia a tým budú podľa neho práce v stanici ukončené. Ako ďalej
povedal, dajú do prevádzky podchod, celé koľajisko s novými

nástupišťami a oznamovacími
zariadeniami pre cestujúcich
a iné. „Následne zhotoviteľ upraví terén v súlade s projektovou
dokumentáciou, prípadne uvedie terén do pôvodného stavu.
V rámci modernizácie nie je riešená úprava starej budovy stanice. O jej ďalšom využití rozhodne
správca budovy – ŽSR, Oblastné
riaditeľstvo Žilina,““ doplnil Ľ.
Mitas.
(RED) FOTO: E. M.

NA BICYKLI DO PRÁCE
CHODILI AJ „ZELENÉ
KRÁLIKY“
Do národnej súťaže „Do práce na bicykli““ sa v Trenčíne prihlásilo 38 tímov, niektoré s kurióznymi názvami. Napríklad
Trhači asfaltu, Rýchle zelené
králiky, Vyfučané dušičky, Horúce kolesá či Divoké embryá.
Súťaž trvala od 1. do 31. mája,
kedy mali súťažiaci na dopravu
do práce čo najviac využívať bicykel. Výsledky súťaže prinesieme v nasledujúcom vydaní.
(RED)
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SPRÁVY Z MÁJOVÉHO ZASTUPITEĽSTVA

STRUČNE

Nové investície do mestských častí M
Pre každú mestskú časť boli v rozpočte na rok 2015 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 75 tisíc eur. Na májovom zastupiteľstve poslanci zmenou rozpočtu navýšili
túto sumu na 155 tisíc eur.

V mestskej časti Stred pribudnú nové chodníky na ulici Pod Komárky a v Nozdrkovciach. Priechody pre chodcov
na Legionárskej ulici pri Perle,
na Soblahovskej ulici pri cintoríne a na Piaristickej ulici pri
poliklinike čaká rekonštrukcia. Opravené budú aj schody
na Cintorínskej a Novej ulici.
V Čerešňovom sade na Brezine mesto vybuduje altánok,
vysadí nové čerešne, upraví
prístup do sadu. Poslanci odsúhlasili i peniaze na rekonštrukciu Domu smútku v Biskupiciach, chodníka na Námestí
sv. Anny od bývalej tržnice ku
krajskému súdu a cesty na hrad
od Matúšovej ulice až po predajňu lístkov. Ďalšie investície pôjdu do MŠ Soblahovská
na úpravu splachovacích zariadení a do MŠ Stromová na rekonštrukciu umyvárne pre deti.

Aj poslanci mestskej časti
Sever zvážili, kam by mali smerovať mestské investície. Zastupiteľstvo odobrilo vybudovanie
chodníka na ul. Gen. Viesta, rekonštrukciu strechy ZŠ Kubranská, úpravu parkovania na Ulici
I. Krasku, či digitalizáciu rozhlasu v Kubre, rekonštrukciu
ulice Pod Sokolice alebo opravu povrchu hrádze v rozsahu
300 metrov štvorcových. Medzi
väčšie investície bude patriť rekonštrukcia Opatovskej ulice
od kruhového objazdu pri Radegaste po Sibírsku ulicu a nové
dopravné značenie na Žilinskej ulici. Mestský parlament
schválil aj 200 tisíc eur ako ﬁnančnú spoluúčasť mesta na rekonštrukcii Zimného štadióna P. Demitru. Mesto očakáva
štátnu dotáciu vo výške milión
eur na výmenu chladiarenských
technológií a ľadovej plochy

V priemyselnom
parku pribudne
strojárska firma
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 13. mája schválilo predaj pozemku s rozlohou
11 548 m2 trenčianskej spoločnosti HS – Tec. Okrem príjmu
z predaja si mesto zabezpečí
príjem z dane z nehnuteľností.

V priemyselnej zóne na Bratislavskej ulici chce spoločnosť postaviť halu
na výrobu upínacích zariadení pre kovoobrábacie stroje. Súčasťou stavby budú
administratívne a skladové priestory,
parkovacie a manipulačné plochy. Spoločnosť má v súčasnosti dve výrobné
prevádzky v prenajatých priestoroch
v Trenčíne a v Bánovciach nad Bebravou
a zamestnáva 160 zamestnancov. Výstavbou si zabezpečia vlastné priestory
a plánujú nárast zamestnancov o 30 – 40.
Celková kúpna cena pozemku predstavuje 346 440 eur. „Veľmi sa tešíme, že sa
trenčianska priemyselná zóna napĺňa,“
povedal zástupca primátora Ján Forgáč.
„Vznikne tu opäť niekoľko desiatok pracovných miest, vrátane tejto investície bude
ich počet v priemyselnom parku presahovať číslo tisíc, čo je skvelé.“
(RED)

na rozmery IIHF.
Mestská časť Juh bude mať
súvisle opravenú ďalšiu časť Západnej ulice, nový priechod pre
chodcov v úseku mestskej komunikácie M. Bela, ktorý tvorí prístup do KC Aktivity z Halalovky.
Rekonštrukcia čaká i priestor
pri vchode do ZŠ Novomeského.
Zastupiteľstvo uvoľnilo zmenou
rozpočtu peniaze aj na opravu a zateplenie strechy Domu
smútku na Juhu a na projektové
dokumentácie, napr. pre nové
parkovacie miesta na Šafárikovej ulici pri MŠ a na Saratovskej
ulici pri cintoríne.
V mestskej časti Západ sa
rozhodnutím poslancov rozšíri
cintorín v Zlatovciach o približne 100 miest. Na Jahodovej ulici
bude vybudovaná nová komunikácia a futbalové ihrisko v Záblatí bude mať novú trávnatú
plochu.
Vo všetkých mestských
častiach mestské zastupiteľstvo schválilo i ďalšie menšie
investície.

DLH MESTA KLESÁ

Aj v minulom roku mesto
pokračovalo v konsolidácii
svojho dlhu. Za štyri roky

a prvom ročníku behu
nočným Trenčínom sa 16.
mája zúčastnilo 320 bežcov.
Podľa ich slov to bol krásny
športový zážitok a už dnes sa
tešia na NIGHT RUN TRENČÍN 2016.

D

Mestský parlament schválil 13. mája hospodárenie
mesta za minulý rok, a to bez výhrad.



N

(RED)

Trenčín je dobrý hospodár
Záverečný účet mesta
obsahuje podrobné informácie o správe vecí verejných,
o konkrétnych príjmoch
a výdavkoch.
„Mesto hospodárilo v súlade so všetkými zákonnými normami. Veľmi pozitívne hodnotím, že vo volebnom
roku dokázalo hospodáriť
s pozitívnym výsledkom, dokonca vyšším ako bolo pôvodne predpokladané,““ uviedol
predseda Finančnej a majetkovej komisie Peter Hošták.
Značná časť hospodárskeho
výsledku sa presúva do rozpočtu na rok 2015. Mestské
zastupiteľstvo schválilo rezervný fond vo výške 432 tisíc eur. Súvisí to s tým, že investícia do letnej plavárne sa
presúva do ďalšieho roka.

íľu pre mamu 2015 prešlo 9. mája v Trenčíne
911 zaregistrovaných účastníkov. V rámci Slovenska bol
tak Trenčín jedným z 53 miest,
ktoré takto spoločne oslávili Deň matiek. Míľu na Slovensku prešlo v ten deň spolu
27936 účastníkov.

poklesol o 51 percent. Celkový dlh k 31. 12. 2014 bol
19,45 milióna eur, čo je 351
eur na obyvateľa.
„V novom volebnom období klesol dlh mesta o ďalšie
2,4 milióna eur. Naďalej konsolidujeme verejné ﬁnancie,
ale na druhej strane si už môžeme dovoliť aj nové investície,““ zdôraznil primátor Richard Rybníček.
Poslanci vzali na vedomie i informatívnu správu
o základných ﬁnančných
ukazovateľoch mesta Trenčín, ktorú pravidelne predkladá primátor R. Rybníček.
Aktuálne poslancov informoval o tom, že záväzky
Mesta k 31. 3. 2015 boli vo
výške 17,96 milióna eur, čo
je 325 eur na obyvateľa. Zároveň mimo predkladaného
materiálu skonštatoval, že
k 30. 4. 2015 bol dlh mesta
o ďalší milión eur nižší.
(RED)

o 7 . júna budú zamestnanci mesta doručovať
do domácností daňové rozhodnutia. Ak nezastihnú adresáta, môže si platobný výmer
prevziať osobne v sobášnej
sieni v dňoch od 9. do 11. júna
v čase od 8.00 do 16.00 hodiny.

T

renčianska knižnica otvorí 15. júna druhý ročník
„Knižnice pod holým nebom“
na pešej zóne v centre mesta
(Jaselská ul.). Knihy, noviny
a časopisy budú dostupné vonku, bezplatne a pre všetkých
v prípade priaznivého počasia každý pondelok a štvrtok.



OZNAM

Mesto Trenčín hľadá pracovníka na občasné hlásenie
v mestskom rozhlase v Záblatí. Bližšie informácie: Jarmila Blašková 0902 911178,
e-mail: blaskova@trencin.sk
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Pruhy pre cyklistovv možno
pribudnú na dvoch uliciach
Cyklokomisia na svojom stretnutí 19. mája vybrala
spomedzi desiatok námetov a podnetov od občanov
na tohtoročnú realizáciu zriadenie cyklopruhov na Rázusovej a Piešťanskej ulici.

Išlo o tretie stretnutie komisie, ktorá je poradným orgánom
Komisie mestského zastupiteľstva (MsZ) pre životné prostredie, dopravu, investície a územný plán.
Jej členovia a zúčastnená verejnosť pripomienkovali projekt
cyklistického prepojenia sídliska Juh s centrom mesta. Diskutovali aj o možnosti zmeny organizácie dopravy na Námestí
sv. Anny. Išlo by o presmerovanie motorovej dopravy v smere
na Juh cez ulice Jilemnického



a K dolnej stanici s tým, že Legionárska by zostala v úseku
od „Masaryčiek““ po Nám. sv.
Anny jednosmerná.
Komisia odporučila dopravno-inžinierske preverenie takéhoto trasovania dopravy, dokončenie projektu cyklotrasy
pre stavebné povolenie do konca
roka 2015 a naplánovanie ﬁnancií v rozpočte na rok 2016 tak,
aby ju mesto mohlo v budúcom
roku aj zrealizovať.
Ďalej sa zaoberali menšími
projektami, ktoré nie sú ﬁnančne

VMČ SEVER

Lokálne opravia povrch na hrádzi
Poslanci mestskej časti Sever na svojom zasadnutí 7. mája vyčlenili ﬁnančné
prostriedky vo výške 7500 eur
na lokálne opravy asfaltového
povrchu hrádze v tejto časti
mesta. Ide o úsek medzi mostom na Ostrov a Armádnou
ulicou. Oprava hrádze v takomto rozsahu sa nerealizovala viac ako 25 rokov. Práce
budú prebiehať v júni a pohyb
na hrádzi obmedzia iba čiastočne. „Odhadujem, že práce
aj s frézovaním potrvajú maximálne päť dní, pričom obmedzenie na jednotlivých miestach



Palackého – Hviezdová. Na výjazde z parkoviska na Palackého ulici došlo v nedávnom čase
k trom vážnym stretom cyklistov
s automobilmi, je teda potrebné
situáciu urýchlene riešiť.
Najbližšie stretnutie komisie sa uskutoční v pondelok 1.
júna 2015 o 15.30 hod. v Sobášnej sieni MsÚ. Bude sa zaoberať
ďalšími neinvestičnými akciami
aj problematikou cyklostojanov.
Informoval Richard Medal, poslanec Mestského zastupiteľstva
a predseda Cyklokomisie.

Trenčianski deviataci nesklamali
V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základných
škôl obstáli lepšie ako priemer Slovenska v matematike v slovenčine.

potrvá niekoľko hodín, maximálne deň,““ hovorí predseda VMČ Sever Miloš Mičega.
V miestach, kde sa bude pracovať, bude vždy alternatíva
obchádzky či už po chodníku
pri vodnom toku, po chodníku
na Sihoti IV. alebo po chodníku
na Žilinskej ulici.

VMČ JUH

Opravte s nami detské ihriská
Poslanci mestskej časti JUH zriadili novú emailovú adresu vmcjuh@
trencin.sk. „Boli by sme
radi, keby nám tam občania napísali, ktoré z detských ihrísk by sme si ako obyvatelia tejto mestskej časti
vedeli a chceli opraviť svojpomocne,““ hovorí predseda VMČ
Juh Patrik Žák. Podmienkou
je, aby bola uvedená konkrétna
lokalita a osoba s kontaktnými
údajmi, ktorá bude komunikovať s poslancami alebo s mestským hospodárstvom. „Občania, ktorí sa prihlásia, dostanú
v rámci možností bezplatne

náročné. Spomedzi desiatok námetov a podnetov od občanov,
cyklistov vybrali dve akcie –
zriadenie cyklopruhov na Rázusovej a na Piešťanskej ulici, vrátane úseku od Veľkomoravskej
po ulicu Ľ. Stárka s povolením
jazdy cyklistov v protismere.
V závere stretnutia vystúpil náčelník Mestskej polície
Ivan Liptai a prisľúbil pozitívnu
zmenu postoja policajtov k cyklistom, pripustil aj znovuobnovenie hliadok MsP na bicykloch. Upozornil tiež na potrebu
súrneho riešenia križovatky

materiál na obnovu ihriska –
farby, štetce a podobne.““ Ako
prvé chcú poslanci opraviť
detské ihrisko na Lavičkovej
ulici. Na spoločnú akciu opravy detského ihriska medzi domom sociálnych služieb a kostolom pozývajú už v sobotu 30.
mája 2015 o 9.00 hodine. Farby, brúsny papier a štetce budú
pripravené. Stačí iba prísť.

Z ôsmich trenčianskych ZŠ
sa testovania zúčastnilo 428 deviatakov. Po prvýkrát mali možnosť využiť elektronickú formu
testovania. Využili ju len 15 žiaci
ZŠ na Veľkomoravskej ulici a 4
žiaci zo ZŠ na Bezručovej.
V matematike dosiahli trenčianski deviataci úspešnosť
63,185 percenta, čo je v porovnaní s celoslovenským výsledkom o 10,5 percenta lepšie. Získali v priemere 12,64 bodu, čo je
o 2,1 viac ako priemer v rámci
SR.

V teste zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli Trenčania na 67,16 percenta úspešnosť, čo je o 4,58 percenta lepšie
ako je slovenský priemer. V počte bodov presiahli priemer Slovenska o 1,1 bodu.
Trenčianski žiaci tak opäť
nesklamali. Výborné výsledky
poukázali na kvalitnú prípravu
zo strany žiakov aj pedagógov.
Celoslovenské testovanie sa
pod názvom Testovanie 9-2015
uskutočnilo 15. apríla 2015.
(RED)

MESTO PODPORÍ AKTIVITY
V OBLASTI SOCIÁLNYCH VECÍ
Primátor mesta Richard Rybníček schválil na základe
odporučenia Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne rozdelenie
dotácie na aktivity v oblasti sociálnych vecí.

Príspevky neštátnym subjektom z grantového programu sú
rozdelené nasledovne: KC Aktivity o. z. 150 eur, Slovenský
zväz telesne postihnutých 250
eur, Slovenský zväz sluchovo

postihnutých 250 eur, Organizácia postihnutých chronickými
chorobami 300 eur, Zväz diabetikov 600 eur, Materské centrum
Srdiečko 450 eur. Spolu bolo
takto rozdelených 2 tisíc eur.
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Kvalita života na prvom mieste
Mesto Trenčín pripravuje strategický dokument, ktorý
presne zadefinuje rozvoj mesta na najbližších 7 rokov.
Tvorí ho v spolupráci s verejnosťou.

Už príprava Plánu rozvoja
mesta je unikátna. Nie je to typický príklad zadania externej
ﬁrme, Mesto ho pripravuje pod
vlastnou gesciou v spolupráci
s expertmi a občanmi. Do dvoch
tisíc náhodne vybratých domácností doručilo dotazníky. „Podľa
názorov občanov budeme formovať rozvoj Trenčína. Navyše, začína vážny konkurenčný boj medzi
mestami o získanie nových obyvateľov. Chceme sa pokúsiť o návrat
odídených ľudí. Musíme im vytvoriť podmienky na prácu a bývanie. Preto aj veľa otázok súvisí
s kvalitou života,““ hovorí primátor Richard Rybníček s tým, že
celý dokument bude pod ochranou verejnosti a žiadny politik

ho nebude môcť len tak zmeniť.
Plán rozvoja mesta bude
previazaný s územným plánom
i s plánom rozvoja centrálnej
mestskej zóny. Jeho tvorba bude
mať tri fázy. „Najskôr sme zbierali analytické dáta a štatistické čísla zo všetkých dostupných
zdrojov. K nim sme pridali aj
údaje z verejných diskusií projektu Trenčín si Ty. Vieme už dnes,
ako Trenčania vnímajú svoje
mesto, čo vo svojom meste chcú
a čo nie, teraz si to chceme potvrdiť prieskumom,““ uviedla špecialistka pre strategický rozvoj
mesta Renáta Kaščáková. Práve prieskum názorov verejnosti
a workshopy tvoria druhú fázu
prípravy Plánu rozvoja mesta.

Stavbu chrámu čaká
najkomplikovanejšia etapa

Na záver dôjde k syntéze všetkých zozbieraných informácií s prihliadnutím na možné
zmeny v budúcich rokoch. „Výhľad robíme
až na 40 rokov, musíme byť pripravení reagovať na prípadné
zmeny v legislatíve, iné
územnosprávne členenie krajiny a podobne. Chceme
mať viac scenárov,““ prízvukuje
hlavný architekt mesta Martin
Beďatš.
Jedinečnosť celého procesu
ocenil Vladimír Ondrejička zo
Spectra Centra excelencie pri
STU. „Takto nepostupovala ešte
žiadna samospráva na Slovensku. Za mestami v zahraničí, ktoré obdivujeme, stojí kľúčové rozhodnutie, v akej pozícii chcú byť
o 20 – 50 rokov. Primátor Trenčína je prvým politikom na Slovensku, ktorý zobral na seba riziko
takého strategického rozhodnutia. Mesto Trenčín však má svoju
ideu a presadzuje ju rešpektujúc
názor obyvateľov.“
V rámci Plánu rozvoja mesta
Trenčín budú i nové prvky, ktoré prispejú ku kvalite života obyvateľov, napríklad ekosystémové
služby, ale aj bezpečnosť.

HARMONOGRAM ĎALŠÍCH
WORKSHOPOV
utorok 2. jún 2015 > Priemysel
a podnikanie
streda 3. jún 2015 > Komunity
v meste
štvrtok 4. jún 2015 > Služby pre
obyvateľov podľa veku – vzdelávanie, sociálne služby, zdravotníctvo, voľnočasové aktivity, ...
streda 10. jún 2015 > Urbanizmus, doprava s dôrazom
na cyklodopravu, urbánna
bezpečnosť
utorok 16. jún 2015 > Prierezová diskusia – identita, pamäť
mesta a tradícia vs. nové trendy,
vízia
Workshopy sa konajú v sobášnej
sieni MsÚ so začiatkom od 15.30
hod. Vstup pre verejnosť je vítaný
v druhej časti workshopu od približne 17.30 hod. Zmena programu vyhradená.
(RED)

Dotácie na projekty pre
mládež sú rozdelené
V dotačnom kole na aktivity v oblasti práce s mládežou
bolo rozdelených medzi 12 projektov spolu 5 tisíc eur.

Na Ulici 1. mája rastie nový kostol. Jeho základný kameň
posvätili a položili 25. mája pred rokom. Gréckokatolícky chrám sv. apoštolov Cyrila a Metoda bude stavebne
dokončený pravdepodobne na jeseň budúceho roka.

Chrám, farský úrad, administratívne a pastoračné priestory stavia gréckokatolícka cirkev.
Ako pre INFO povedal správca
farnosti Igor Cingeľ, dokončená
je hrubá stavba chrámu i farskej
budovy, ktorá je aj zastrešená
a v súčasnosti sa na nej realizujú omietky. Nainštalované sú
rozvody a hrubá elektroinštalácia. Čo sa chrámu týka, pracujú
na druhom podlaží. „Farskú budovu plánujeme spustiť do prevádzky na jeseň tohto roku,““ povedal I. Cingeľ. „Na chráme nás

čaká najbližšie realizácia najkomplikovanejšej časti – stavba
krížových klenieb a kopuly. Po zastrešení stavby budú pokračovať
ďalšie práce. Chrám bude stavebne dokončený najskôr budúci rok, predpokladám na jeseň,
ale všetko záleží aj od ﬁnancií,“
doplnil. Projekt je ﬁnancovaný
z milodarov veriacich a ďalších
zdrojov, ktoré cirkev má na takéto účely. Chrám bude mať kapacitu 98 miest na sedenie a 42
na státie.
(RED), FOTO: P. S.

Finančnú podporu získali: Tanečný klub Aura Dance
na projekt „X-mas dance show“
375 eur, Športové gymnázium,
ktorého súčasťou je školský internát na Internátny časopis
280 eur, Trakt o.z. na „Digitálne
grafﬁti““ – Interaktívne premietanie malieb s aktívnou účasťou verejnosti a profesionálnych
mladých umelcov 806 eur, Slovenský skauting, 93 na „Kormidelnícky kurz 2015““ – vzdelávanie pre mladých ľudí v oblasti
skautských zručností 492 eur,
G.O.L. na stretnutia mládežníckych skupín, členov a lídrov
spoločenstiev a členov občianskych združení z regiónu „PassionTN““ 350 eur, Občianske
združenie Južania – RC Južanček na zorganizovanie podujatia pre deti z detského domova,

soc. slabších rodín, rodín so
ZŤP deťom k MDD „Z hľadiska
do zákulisia““ 350 eur, Silnejší
slabším o.z. na projekt „Susedia
v akcii““ vzájomných stretnutí
detí z Detského mestečka v Zlatovciach a seniorov zo Seniorville s cieľom vytvárania medzigeneračných väzieb 400 eur,
Susan Slovakia s. r. o. na projekt „Na korze““ 200 eur, Verejná
knižnica M. Rešetku na projekt
„Štúr mojimi očami““ 200 eur,
Rodičovské združenie pri ZUŠ
Trenčín na Školský časopis 200
eur, Kultúrne centrum Aktivity
o.z. na Indiánske Eko kreatívne
leto, Školu zručnosti pre mládež a putovnú foto výstavu Ako
to vidím ja – 1000 eur, Tanečná
skupina Goonies o. z. na projekt „Tanečná rozprávka Vianoc
2015“.
(RED)
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Jasmínka rozvíja všetky
zmysly, okrem chuti
Multisenzorická miestnosť Jasmínka má pre deti zo Spojenej školy internátnej v Trenčíne veľký význam. Otvorili
ju 13. mája 2015.

Príjemná vôňa, hudba a ďalšie zvukové efekty, teplé svetlo, bublinkové zrkadlo, mäkký
koberec, vodné zvukové lôžko
a ďalšie vo vzduchu ako hojdačka, relaxačné tulivaky a všetko
v bielej teplej farbe – to je iba
veľmi stručný opis podnetnej
miestnosti, o ktorej snívali pedagógovia školy už pred troma
rokmi, kedy napísali projekt.
Do roku 2014 zbierali potrebný
kapitál, potom pripravovali triedu po technickej stránke, čakali

na loď z Anglicka s komponentmi, zháňali ostatné veci napríklad aj v chránených dielňach,
oslovovali sponzorov a dobrodincov. Celkové náklady boli
okolo 10 tisíc eur. „Je to podnetná miestnosť, kde sa rozvíjajú všetky zmysly okrem chuti.
Veľmi ďakujeme všetkým, ktorí
nám ju pomohli pripraviť,““ povedala pri otvorení riaditeľka
školy Alena Gašparovičová. Veľký vplyv má na rozvoj rozumových schopností detí a celkový

Poď s mladými ťahať za jedno lano
V utorok a stredu 9. a 10. júna 2015 sa uskutoční v priestoroch Kultúrneho centra Aktivity, o. z. (spoločenská sála)
na Juhu diskusné stretnutie s názvom Vyjadri sa!

Určené je tvorcom mládežníckej politiky, zástupcom organizácií, pedagógom a študentom. Organizuje ho Združenie
Informačných a poradenských
centier mladých v SR (ZIPCEM), ktoré koordinuje aktivity projektu Za jedno lano
– Mladí môžu meniť politiku.
Projekt je zameraný na štruktúrovaný dialóg, v rámci ktorého sa konajú diskusné stretnutia na celom území Slovenska.
Študenti stredných škôl z Trenčína, zástupcovia samosprávy,
politici, úradníci, pedagógovia, zástupcovia mládežníckych
organizácií a ostatní prítomní
budú riešiť rôzne témy z dokumentu Stratégia SR pre mládež.

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE
MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Viac o projekte na wwww.zajednolano.
sk. Účasť na diskusii potvrďte najneskôr do 4. júna 2015
na zuzana@zipcem.sk alebo
0902 555 403.
ZDROJ: ZIPCEM

Kvapka krvi pre deti
Deti Zelenej školy na Potočnej 86 v Opatovej pozývajú
všetkých dobrých ľudí darovať krv. V pondelok 1. júna
2015 od 8.00 do 10.00 hod.
v ZŠ, Potočná 86.

LETNÉ ŠANTENIE A INDIÁNSKE LETO V KC AKTIVITY
Pre deti od 6 do 13 rokov sú počas letnej sezóny pripravené
denné tábory „Letné šantenie“
“ s tromi termínmi turnusov: 6. –
10. júla, 13. – 17.júla a 10. – 14. augusta. Účastníci budú rozdelení do skupiniek po 8 až 10 detí. Pod vedením animátorov budú
spoločne ako jeden tím plniť rôzne úlohy, zapájať sa do súťaží,
hravých a kreatívnych činností. Deti sa môžu tešiť na program
plný záhad, nápadov, hier, pirátov, egyptského tajomstva, šašoniády, čínskych mýtov, legiend, rozprávok, divadelných hier či
športovania.
Mladý dobrovoľnícky tím pripravil pre deti obľúbené tvorivé workshopy „Indiánske leto“.
“ Na deti sa teší Mirka, Hanka,
Alžbetka a Markétka.
Podrobný program, podmienky a online prihlášky nájdete na:
www.kcaktivity.sk v sekcií tábory a letné tvorivé workshopy. Informácie aj na 0908 210 940.

rozvoj osobnosti. Pobyt v nej
veľmi pomáha zdravým, ale aj
ťažko a viacnásobné postihnutým deťom. „Deti sú pokojnejšie,
dlhšie udržia pozornosť, zlepší sa ich očný kontakt i zrakové
vnímanie, odbúrava sa agresívne

správanie,““ povedala učiteľka
v autistickej triede Soňa Ďuríková. Miestnosť budú využívať
hlavne počas výchovných vyučovacích hodín a podľa individuálnych potrieb detí.
(RED)
FOTO: PAVOL SERIŠ

AKTIVITY POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN V CVČ TRENČÍN
Po stopách našich predkov 6. 7. – 10. 7. 2015
Pondelok:
V zdravom tele zdravý duch
Utorok:
Zo života na Kopaniciach
Streda:
Ako opraviť lietadlo
Štvrtok:
Čaj u Čachtickej pani
Piatok:
Kapitán Korkorán a jeho družina
Z každého rožka troška 13. 7. – 17. 7. 2015
Pondelok:
V zdravom tele zdravý duch
Utorok:
Po stopách Bielej pani
Streda:
Na výlete s Maťkom a Kubkom
Štvrtok:
Laser bojovníci
Piatok:
Kapitán Korkorán a jeho družina
Učíme sa od škriatkov 20. 7. 2015 – 24. 7. 2015
Pondelok:
V zdravom tele zdravý duch
Utorok:
Sklenené kráľovstvo
Streda:
Ako zachrániť Jane
Štvrtok:
Učíme sa od škriatkov
Piatok:
Kapitán Korkorán a jeho družina
Viac informácií: www.cvctn.sk, 032/74 33 502, 0911 886 007,
0902 911 174, 0902 911 758

Dotácie v oblasti školstva
Mesto Trenčín podporí v roku 2015 aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania celkovou sumou 3790 eur.

Podpora je rozdelená jedenástim projektom: KC Aktivity získalo na projekt „Ako pomôcť škaredému káčatku““ 425 eur, OZ rodičov
pri Materskej škole na Medňanského ulici 9 na projekt „Môj prvý
vodičský preukaz““ získalo 370 eur,
OZ rodičov pri MŠ na Stromovej
ulici na projekt „My sme malí muzikanti““ 315 eur, OZ rodičov pri
MŠ na Soblahovskej ulici na projekt „Čisto, zdravo, bez plastov!“
400 eur, Rodičovská rada pri ZŠ,
Hodžova na „50. Vianoce so Sedmičkou““ 355 eur, Rodičovské

združenie pri ZUŠ K. Pádivého
na „Pieseň Lydky Fajtovej““ 330
eur, Klub aktivít školy, OZ pri
ZŠ, Východná na projekt „Mami,
oci, ukážte, v čom ste lepší““ 210
eur, Verejná knižnica M. Rešetku
na „Zábavné čítanie a tvorivé písanie““ 370 eur, OZ Komenský pri
ZŠ, Veľkomoravská na „Deti maľujú školský plot a navrhujú vlastný
veľkoplošný školský bilboard““ 355
eur, OZ Južania – RC Južanček
na „Poklad vedomostí““ 305 eur,
OZ AUTIS na projekt „Chceme sa
vzdelávať““ získalo 355 eur.
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ČEREŠŇOVÝ SAD OŽÍVA

Workshop bude priamo
v sade
Po nedávnych iniciatívach
Centra environmentálnych aktivít a dobrovoľníkov, ktorých
výsledkom bolo vyčistenie veľkej časti Čerešňového sadu,
prídu v spolupráci s Mestom
Trenčín na rad aj ďalšie opatrenia na jeho celkovú revitalizáciu. Aké opatrenia to budú a čo
presne by sa malo v Čerešňovom
sade zrealizovať, aby sa stal opäť
atraktívnym cieľom oddychu,
sa bude rozprávať na workshope priamo v Čerešňovom sade
vo štvrtok 18. júna od 13.00
h. Na stretnutie sú pozvaní všetci, ktorých téma zaujíma a vedeli
by prispieť nápadmi alebo činmi
na ďalšie zveľadenie tohto miesta. Z Čerešňového sadu sa diskusia presunie do sobášnej siene
MsÚ, kde sa budú sumarizovať
získané podnety. Tie by sa mali
stať podkladom pre konkrétne
opatrenia v Čerešňovom sade.
(RED)

VYDALI VIAC AKO
6 TISÍC PORCIÍ
Viac ako 6 tisíc porcií teplého jedla bolo od novembra 2014
do marca 2015 vydaných v nocľahárni na Nešporovej ulici v Trenčíne. Informoval o tom riaditeľ
Zboru dobrovoľníkov Trenčín,
Maltézska pomoc Slovensko Pavol Juríček na www.druzina-tn.
sk. Desiatky ľudí bez strechy nad
hlavou mohli lepšie prežiť zimné mesiace vďaka pomoci Mesta
Trenčín, dobrovoľníkov, jednotlivcov i celých rodín, ktoré prichádzali do nocľahárne navariť jedlo
alebo inak pomôcť. Vďaka patrí
aj ﬁrmám, zástupcom všetkých
cirkví a kresťanským zborom,
majiteľom lekární a lekárom,
majiteľom pekární a reštaurácií.
Tiež ľuďom, ktorí nosili oblečenie a obuv do sociálneho šatníka
pod Juhom. Projekt Polievka pre
bezdomovcov sa vo svojom druhom ročníku stretol s veľkým záujmom. V novembri 2015 vstúpi do tretieho ročníka a ponúkne
možnosť opäť sa do tejto prospešnej aktivity zapojiť.
(RED)

LES PRINIESLI
NA NÁMESTIE –
ĎAKUJEME
28. apríla sme sa zúčastnili podujatia s názvom Lesnícky
deň. Les doslova „prišiel““ medzi nás, priamo na Mierové námestie. Poprechádzali sme sa
po chodníku zo šišiek, machu,
piesku, listov a ihličia bosými
nohami, triedili šišky, hmatom
vo vrecúškach s prírodninami
sme tvorili dvojice, urobili sme
si pozdravy v tvorivej dielničke,
sledovali sme ako sa rezbárovi
pod pílou rodí krásna sovička,
spoznali sme chránené územia
kraja, zamysleli sme sa nad dôležitosťou triediť odpad, vyskúšali
sme si naše svaly pri pílení dreva. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa nám v tento deň
venovali a pripravili pre nás túto
perfektnú akciu.
DETI 2. B, ZŠ, HODŽOVA

AKÉ BOLI DNI
OCHRANY PRÍRODY
V ZŠ VÝCHODNÁ
Začali sme motivačnými rozhovormi, tvorbou projektov, prezentáciou o odpadoch, skúmaním života v potoku v blízkosti
školy, literárnou súťažou o zničených stromoch a živočíchoch
v znečistených vodách. Problematiku predostreli starší žiaci
mladším formou rovesníckeho
učenia. Výsledky skupinových
prác zdobia chodby školy. V Deň
Zeme 22. 4. žiaci 1. stupňa so
svojimi učiteľkami prišli do školy vo farbách Zeme – modrej,
hnedej, zelenej. Absolvovali sme aj programy uskutočnené Mestom Trenčín, CEA a KC
Aktivity. Pestrá paleta podujatí
si deti získala a my môžeme dúfať, že z nich raz vyrastú ozajstní
ochrancovia prírody.
MGR. M. TURČANOVÁ,
ZŠ VÝCHODNÁ 9

Sociálny šatník
rozšíril otváracie
hodiny
Pondelok, streda a piatok:
9.00 – 17.00 h
Utorok a štvrtok: 9.00 – 13.00
Umiestnenie: Mestské
hospodárstvo Trenčín
na Soblahovskej ulici.
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Rodičia s deťmi vynovili škôlku

Pre rodičov a deti z Materskej školy na ulici 28. októbra
bola sobota 16. mája dňom brigády. Namaľovali plot, vysadili
živý plot, vytvorili z vymývanej
dlažby plochu pod plechovú náraďovňu na hračky do piesku,
vyčistili ríny, opravili strunové hojdačky, vyrovnali terénne
nerovnosti na školskom dvore,
namaľovali hojdačky, pomohli
s odtiahnutím skríň v interiéri materskej školy. Dotvorili

veselými obrázkami aj prechodovú bránu do jaslí. V krátkom
čase pribudne na školskom
dvore záhradný domček na náradie. O všetko potrebné k postaveniu jeho základov sa postaral šikovný otecko, ktorý sa
venoval tejto práci štyri víkendy. Veľké poďakovanie patrí rodičom, akých by si želala každá materská škola. My takých
máme.
ZAMESTNANCI MŠ,
28. OKTÓBRA

Kto dáva komu viac, silnejší
slabším alebo naopak?

Členovia
občianskeho
združenia Silnejší slabším
o tom vedia svoje. Zdravotná
sestra, učiteľka, žena v domácnosti, inštruktor lyžovania,
družinárka, hudobník a architekt venujú svoj voľný čas
pravidelne „slabším“. Na ich
krúžkoch v Trenčíne, Chocholnej Velčiciach a Adamovských
Kochanovciach sa stretávajú
deti a mladí ľudia z detských
domovov, sociálnych zariadení a ich rovesníci z bežných
rodín. Do spolupráce zapájajú
aj seniorov, ktorí učia deti šiť,
vyšívať či štrikovať. „Dobrovoľníci z OZ vedú tvorivé dielne,

divadelný, športový a hudobno-spevácky krúžok. Počas letných prázdnin organizujeme
mládežnícke výmeny a tábory
na Kykule,““ hovorí za OZ Emília Šprtlová a dodáva, že ide
o obohacovanie sa navzájom,
ako medzi deťmi z rôznych
prostredí, tak aj medzi generáciami. Najskôr boli neformálnou skupinou, ako OZ Silnejší slabším fungujú už 4 roky.
V rámci projektu Život nie je
zebra prezentovali 12. mája
v Detskom mestečku spoločnú
prácu mestečka a občianskeho
združenia.
FOTO: E. M., (RED)
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Vyhrali majstrovskú
trofej i Slovenský pohár

Futbalový klub AS Trenčín
sa v prebiehajúcej sezóne dostal na vrchol. Dosiahol historické double, keď najskôr zvíťazil v Slovenskom pohári a hneď
nato si do vzácnej zbierky klubových trofejí pridal aj majstrovskú. Vedenie Slovenského futbalového zväzu im pohár

pre majstra odovzdalo 23. mája
po domácom súboji predposledného 32. kola Fortuna ligy
so Žilinou. Svoju púť v Lige
majstrov 2015/2016 odštartujú
futbalisti AS Trenčín v druhom
predkole 14./15. a 21./22. júla.
FOTO: ASTN

Pavol Seriš

má ďalšiu cenu, z Maroka
Cenu za najlepší mužský herecký
výkon mu odovzdali
28. apríla na medzinárodnom
divadelnom festivale FITUA
v marockom Agadire. Špeciálne pre tento festival svoju hru
„Chutilo vám, páni?“
preložil do francúzštiny. Iba štyri dni pred
úspechom v Maroku získal Cenu diváka na jednom z najstarších divadelných
festivalov v Čechách,
na 29. ročníku prehliadky Kopřiva v Kopřivnici. Hru „Chutilo vám páni?““ v anglickej
verzii uvedie už v týchto dňoch na svetovom divadelnom festivale v Teheráne, kam odletel 25. mája. Pozvanie naň dostal ako ocenený na minuloročnom festivale v Ríme. V júni ho ešte čaká ďalší celosvetový festival univerzitných divadiel LAU v libanonskom
Bejrúte. V Trenčíne ho najbližšie uvidíme hrať na festivale Pohoda.
Na záver roka pripravuje obnovenú premiéru hry z prostredia supermarketov a konzumnej spoločnosti „Pri Kase“. FOTO: ARCHÍV PS

Trenčín má Majstrov
SR v karate

Skvelý úspech
trenčianskeho taekwonda
Počas druhého májového víkendu sa 18 – členný tím
Klubu bojového umenia ILYO
Taekwondo Trenčín zúčastnil
na dvoch medzinárodných šampionátoch v Košiciach. Z Cassovia Open 2015 – 1. kola ligy

v športovom zápase a 2. kola
ligy v poomsae domov priviezli
spolu 25 medailí, z toho 10 zlatých, 6 strieborných a 9 bronzových. Blahoželáme!
FOTO: ARCHÍV KLUBU

Naj učiteľom fyziky je
Ľubomíra Záhumenská
V celoslovenskej žiackej ankete o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku „Zlatý Amos““ v kategórii naj učiteľ
fyziky získala titul učiteľka
z Piaristického gymnázia J.

Braneckého z Trenčína Ľubomíra Záhumenská. Navrhli ju
jej bývalí žiaci, v tomto čase
študenti vysokých škôl. Viac
o ankete na www.zlatyamos.sk.
Blahoželáme!

Majstrovstvá Slovenskej republiky žiakov do 12 rokov sa
uskutočnili 16. mája v Sabinove. Pre Športový klub Real team
Trenčín boli úspešné v podobe
13 medailí. Titul Majsterka SR
si vybojovala Soﬁa Štefaneková (7 r.) v dvoch kategóriách –
agility a kata pokročilých, ďalší
titul získal Lukáško Kostelný
v kumite 6-7 ročných do 30 kg,
kde nenašiel premožiteľa. Strieborné medaily v kata si odniesli
vicemajstri Nina Kňazovčíková, Lukáš Kostelný, Linda
Predanocy a Rastislav Benko.
Z bronzových medailí sa tešili

Marika Hrnčáriková a Róbert
Páleš. V družstvách sa trenčianskym karatistom tiež darilo. Vo
všetkých štyroch tímoch získali medailu. Strieborné kata
teamy: dievčatá (8 – 9 r.) Kňazovčíková, Hrnčáriková, Štefaneková, chlapci (8 – 9 r.) Bilík,
Pšenčík, Masarčin. Bronzové
kata teamy: 8 – 9 roční Kosík,
Kostelný, Oravec. 10 – 11 roční Juríček, Páleš, Oravec. Gratulujeme pretekárom a ich trénerom Jozefovi Beňovi, Ivanovi
Kostelnému a Lenke Beňovej.
FOTO: ARCHÍV KLUBU

Patchwork z Trenčína v Prahe
Na 9. ročníku medzinárodnej
výstavy Prague Patchwork meeting sa v apríli predstavila vedúca klubu Patchwork Trenčín
Hana Nekorancová. Exponáty
vyberajú organizátori na základe
zaslaných fotograﬁí. Rok vopred
sú vypísané súťažné témy. Teraz
to bola „Babičkina záhradka“
a „Architektúra“. Práce hodnotia osobnosti patchworku z celého sveta, ostatné deky vo voľnej

technike návštevníci výstavy.
Z približne stovky vystavovaných
quiltov získala trenčianska patchworkárka 12. ocenené miesto.
„Bolo to šokujúce a prekvapivé.
Bola som šťastná, že som bola nominovaná na výstavu a o to viac
ma potešilo ocenenie,““ povedala.
Klub Patchwork Trenčín pracuje v Kultúrnom centre Aktivity.
K úspechu blahoželáme!
FOTO: ARCHÍV HN
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Prichádza Art Film Fest

FOTO: RADOVAN STOKLASA

23. Medzinárodný filmový festival Art Film Fest sa
uskutoční od 19. do 26. júna v Trenčianskych Tepliciach
a Trenčíne.

Festival otvorí úvodný ceremoniál v priestoroch Posádkového klubu ODA, kde sa bude
počas celého festivalu aj premietať. Ďalšími miestami, kde
diváci AFF nájdu v Trenčíne
kvalitné ﬁlmy, sú kinosály Cinemaxu, kino Metro a od soboty 20. júna do stredy 24. júna
bude na Mierovom námestí
premietať aj Kinematograf. Diváci tak v prípade dobrého počasia môžu na námestí vidieť
ﬁlmy Hodinový manžel, Mikulášove šibalstvá na prázdninách, Kúzlo mesačného svitu,
Sex v Paríži či Ako malí chlapci.

V priestoroch Mestskej veže
bude od 19. júna výstava dlhoročného spolupracovníka AFF,
fotografa Radovana Stoklasu
s názvom Od Belmonda po Cardinale, zachytávajúca atmosféru najväčšieho ﬁlmového
sviatku na Slovensku. Za AFF
informovala Zuzana Čižmáriková. Viac na www.artﬁlmfest.
sk.
(RED)

Mesto má novú atrakciu
Kultúrno-informačné centrum (KIC) rozbieha projekt
spoznávania dejín mesta prostredníctvom sprevádzaných prehliadok. Konajú sa každú prvú sobotu v mesiaci.

Prvá tohtoročná prechádzka mestom mala 16. mája veľký úspech. Viac ako 120 ľudí
si so sprievodkyňou prezrelo
naše najkrajšie pamätihodnosti. V ďalších pokračovaniach
bohatej a vzrušujúcej histórie
Trenčína spoznajú návštevníci
postupne tajomstvá Ilešháziovcov, Turzovcov, Forgáčovcov
a ostatných panovníkov hradu,
detaily zo života Márie Urbasiówny Holoubkovej či Karola
Pádivého. Nebudú chýbať témy
ako napríklad hostince, krčmy

a kasína Trenčína. Začiatok
prechádzky bude vždy o 16.00
h pri KIC na Mierovom námestí 9. Vstupenky na Prechádzky
mestom je potrebné si zakúpiť
vopred, najneskôr v deň konania do 16.00 h v KIC. Aktuálne informácie nájdete na www.
visittrencin.sk a facebookovej
stránke KIC. Témou prechádzky v prvú júnovú sobotu sú
Mocní vládcovia Trenčianskeho
hradu (1. časť) – Matúš Čák.
(RED)

Sympózium k pocte Skalky
vstupuje do 8. ročníka
Ak ste ešte neboli na Skalke pri Trenčíne, nedajte si
ujsť príležitosť v čase, kedy najstaršie pútnické miesto
na Slovensku obsadia umelci, aby tam tvorili svoje literárne a výtvarné diela.

Medzinárodné
výtvarno-literárne sympózium ORA ET
ARS SKALKA 2015 ich privíta 15. júna. V areáli Skalky
a v meste Trenčín budú šestnásti českí, poľskí a slovenskí autori tvoriť do 21. júna. Svoje diela
po prvý raz predstavia 19. júna
o 16.00 h v Kostole sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Malej
Skalke na pracovnej vernisáži.
Slávnostná vernisáž s kultúrnym programom sa uskutoční v areáli kláštora na Veľkej

Skalke až o mesiac 18. júla
o 15.00 h Tradičné sprievodné
podujatie sympózia – kultúrno-historický seminár bude tento
rok na tému Kláštorná hudba
a architektúra. V refektári Kolégia piaristov na Piaristickom gymnáziu J. Braneckého
v Trenčíne prednesie 18. júna
od 9.30 do 12.30 svoje odborné
príspevky osem autorov. Podrobný program seminára nájdete na www.trencin.sk, www.
visittrencin.sk a www.tnos.sk.

Bábka sa stretla
s nadšeným prijatím
Mestské divadlo Trenčín ukončilo úspešnú sezónu
svojou treťou premiérou. 10. mája uviedlo filozofickú
komédiu Mira Gavrana Bábka. Mimoriadne výkony Štefana Richtárecha a Zuzany Mišákovej publikum očarili.

Alternatíva na
Trenčianskom
hrade
Mesiac pred začiatkom
Pohody zažije Trenčín v termíne 12. – 13. júna mestskú
festivalovú atmosféru priamo na hrade a v kaviarňach na Mierovom námestí.

Rôznorodosť
hudobných
žánrov, divadlá a premietania
ﬁlmov v prostredí s výnimočnou atmosférou a výhľadom
na mesto sú zárukou nevšedných zážitkov festivalu s názvom „KUltúrne podujatie“.
Jeho headlinerom budú nemeckí vesmírni zvukoví experimentátori Sarros. Medzi hudobnými
lákadlami nebudú chýbať mená
ako new jazzová skupina z Poľska Mitch And Mitch a americký

indie rock zastúpia Celestial
Shore. Okrem hudby sa budú
na festivale premietať ﬁlmy
Homo Ciris, 25km² z dielne Almostar, dobrodružný ﬁlm Uli
Biaho a maďarská snímka Men
with Balls. Návštevníci sa môžu
tešiť aj na čítačku Divadla Skrat
a detské predstavenie Divadla ZkuFraVon. Viac informácií
na www.kulturnepodujatie.sk.
(RED)

Bavlnárske závody opäť ožijú,
tentoraz umelcami
Od 1. do 6. júna bude 27 výtvarníkov tvoriť v bývalých Bavlnárskych závodoch na Bratislavskej ulici v Trenčíne. Podujatie s názvom
HALA 2015 – TÝŽDEŇ SÚČASNÉHO UMENIA organizuje o. z. Hala
v spolupráci s Galériou M. A. Bazovského za výraznej ﬁnančnej podpory Mesta Trenčín. Poslaním OZ je aktivizácia nevyužívaných industriálnych priestorov na území mesta Trenčín prostredníctvom výtvarného
umenia. Prvé dva ročníky sa konali v priestoroch bývalej textilnej fabriky Merina. Tretí obsadí okrem bavlnárskych závodov aj priestor v meste pred Posádkovým klubom, kde bude od 1. – 14. júna výstava sôch.
Podrobný program sympózia na FB/sympoziumhala.
(RED)

10 | INFO

spektrum

Hviezdyy deťom
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O dotáciách v oblasti
športu je rozhodnuté
Dotačné kolo na aktivity v oblasti športu a telesnej kultúry na rok 2015 je uzavreté. Na činnosť bolo rozdelených 25
tisíc eur, na reprezentáciu a výnimočné akcie 8500 eur.

Tradičnú charitatívnu akciu čaká siedme pokračovanie.
Po troch ročníkoch konaných na Mierovom námestí
sa vracia na štadión. Hviezdy deťom doteraz venovali
na charitatívne účely viac ako 85 tisíc eur.

V nedeľu 7. júna je od rána
pripravený turnaj detí, ktorého víťaz sa v rámci hlavného
programu predstaví v zápase
proti výberu Slovenska. Ten povedie kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel. Turnaj
osobností odštartuje o 14.00
hod. Chýbať nebude tradične silný hokejový tím s hráčmi NHL
ani výber hráčov Fortuna ligy.
Výber osobností z iných oblastí bude zastupovať zoskupenie „Československý lev““ so známymi športovcami a hercami.
V jeho farbách sa predstavia Štefan Kožka, Marek Majeský, ale aj
Karol Dobiaš a Tomy Kid Kovács.
Sprievodný program bude
obsahom najbohatší v histórii akcie. V spolupráci s ďalšími trenčianskymi športovými
klubmi AS Trenčín pripravil
workshopy hádzanárov, basketbalistov, hokejistov, kanoistov
a bojových športov. Budú aj parkouristi a škola žonglovania.

Na hlavnej ploche štadióna
bude pre deti a fanúšikov futbalu pripravený „Aegon Training Day Camp““ so strieľaním
na presnosť, súťažou v priamych
kopoch alebo meranie tvrdosti
strely. Novinkou bude Sweet Family Live Cooking, kde si môžu
upiecť koláče malí a veľkí. Nafukovacie atrakcie, tvorivé dielne a ďalšie súťaže nájdete v SPP
Detskom kútiku.
Bohatý a pestrý bude aj tradičný medzizápasový program
na hlavnom ihrisku. Chalani
z FreeRun Slovakia skúsia preskočiť celý víťazný tím z turnaja nádejí. Počas kúzelníckej šou dôjde k pokusu uväzniť
v bubline kapitána slovenskej
reprezentácie Martina Škrtela. Hviezdy deťom navštívia aj
cirkusanti – žongléri, akrobati
a hadie ženy, so svojim predstavením príde Chodúľové divadlo.
ZDROJ: ASTRENCIN.SK

Obhájili svoj minuloročný
krajský titul
Víťazom krajského kola 17. ročníka Majstrovstiev Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl sa 6. mája stali žiaci zo
ZŠ, Novomeského v Trenčíne. V Trenčianskom kraji sa zapojilo do turnaja
McDonald´s Cup 113 škôl. Z nich sa
do krajského kola prebojovalo deväť. Tréneri Miroslav Karas a Michal Vereš opäť úspešne priviedli svoj tím k víťazstvu. Z Trenčína bol
aj najlepší strelec krajského kola Samuel Bulko. Hráči sú horúcimi kandidátmi do celoslovenského ﬁnále, ktoré bude 18. – 19. júna
2015 na futbalovom štadióne v Nitre. V minulom ročníku boli Majstrami Slovenska. Chlapci, držíme palce!
FOTO: ARCHÍV MCD CUP

Dotáciu na činnosť získali:
Stolnotenisový klub T. J. Kubran
1140 eur, OZ Dračia légia Trenčín 895 eur, Trenčiansky kolkársky klub 520 eur, Karate Klub
Ekonóm Trenčín 965 eur, Tenisové centrum Mládeže TN 885
eur, TJ Družstevník Záblatie
400 eur, Klub slovenských turistov 480 eur, TJ Slávia, Športové
gymnázium 2480 eur, Hádzanársky klub Štart Trenčín 2050
eur, Badminton klub M-šport
705 eur, TJ Štadión Trenčín 465
eur, HK Dukla 2735 eur, KRASO Trenčín 110 eur, ŠK Real
team 1120 eur, Športový klub
1.FBC Trenčín 715 eur, Karate klub LAUGARICIO Trenčín
630 eur, Vzpieračský klub KOFI
Trenčín 540 eur, Vysokohorský
klub, VKT 875 eur, Miestny klub
Slovenský Orol 1430 eur, Jednota SOKOL 650 eur, Lyžiarsky
klub TTS 295 eur, Kanoistický
klub TTS 860 eur, TJ Družstevník, Opatová 465 eur, Bedminton klub MI Trenčín 2140 eur,
Tenisová akadémia 685 eur,
Športový klub nepočujúcich,
TN 765 eur.
Dotácie na projekty: Martin
Vlnka s.r.o. 900 eur na Trenčiansky polmaratón, Telovýchovná jednota CEVA Trenčín
400 eur na Majstrovstvá SR
v bedmintone veteránov, Klub
slovenských turistov 280 eur
na 40. Vojenskú 50-tku – 70. výročie oslobodenia Trenčína, Tenisové centrum mládeže Trenčín 350 eur na II. ročník Detskej
športovej olympiády, Stolnotenisový klub T. J. Kubran Trenčín 275 eur na usporiadanie
Slovenského pohára veteránov

s medzinárodnou účasťou, Jednota Sokol Trenčín o. z. 200 eur
na projekt Najrýchlejší chlapec
a dievča Mesta Trenčín, Jednota Sokol Trenčín o. z. 300 eur
na Sokolský diaľkársky míting,
Športový klub nepočujúcich
Trenčín 500 eur na 9. ročník
Športového dňa nepočujúcich
v Trenčíne (futsal, volejbal,
bowling a joker), Matúš Čák,
o. z. 800 eur na projekt Prebudenie draka 2015, Silnejší slabším,
o. z. 200 eur na projekt Športom
k aktívnemu životu, Buď lepší,
o.z. 700 eur na Challenge Day
V., Telovýchovná jednota Štadión Trenčín 500 eur na turnaj
detí k 20. výročiu klubu TJ Štadión Trenčín, AS Trenčín a. s.
600 eur na „This is my sen“ –
mládežnícky futbalový turnaj,
Hádzanársky klub Štart Trenčín
500 eur na Medzinárodný turnaj v hádzanej žien „Memoriál
Ernesta Brosku““ (v rámci osláv
90 rokov hádzanej v Trenčíne),
Bedmintonový klub M-SPORT
Trenčín 350 eur na Spoločné
majstrovstvá Slovenska v bedmintone do 11 rokov a dospelých pod jednou strechou, Klub
aktivít školy, o. z. pri ZŠ Východná 9, TN 200 eur na Reprezentáciu mesta a šport medzinárodne, HK DUKLA Trenčín,
n. o. 595 eur na Medzinárodný
turnaj, memoriál Jozefa Hantáka 2015, SPORT POLE DANCE FEDERATION SLOVAKIA
200 eur na Majstrovstvá Slovenska v Pole športe, Spojená
škola internátna v Trenčíne 350
eur na Letnú paralympiádu, TJ
Družstevník Záblatie 300 eur
na Medzinárodný futbalový turnaj starších žiakov.

TRENČIANSKA BEŽECKÁ LIGA
POKRAČUJE TRETÍM KOLOM
Pobeží sa v nedeľu 31. mája o 10.00 hodine v lesoparku
Brezina ako súčasť tradičného Behu trenčianskou Brezinou.
Na druhom kole, ktoré sa bežalo v Opatovej 25. apríla, sa zúčastnilo približne 80 dospelých bežcov a do 20 detí. Najrýchlejší boli víťazi prvého kola Miro Ilavský a Barbora Brezovská.
Viac na www.trencianskypolmaraton.sk v Bežeckej lige alebo
na www.beh.sk.
(RED)

29. máj 2015

Janusz Radgowski
v Centre seniorov
Športovec na vozíčku sa
na svojej 1700 km trase od pápeža Františka z Ríma až do rodiska pápeža Jána Pavla II. poľských
Wadowíc zastavil aj v Trenčíne.
V Centre seniorov na Sihoti ho
privítali členovia Poľského klubu z Trenčína a Dubnice nad
Váhom.
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TÝŽDEŇ PLNÝ AKTIVÍT V CVČ
Pri príležitosti Dňa detí pripravilo Centrum voľného
času zaujímavý týždenný program:

Na náročnú cestu, na ktorej
denne na vozíku prešiel do 60
kilometrov, sa vydal s charitatívnym poslaním – pomôcť ťažko
chorej trojročnej Klaudusi Kaminskej, ktorá má šancu na vyliečenie. Viac sa dočítate na jeho
facebookovom proﬁle.
FOTO: ACHÍV CS

Pondelok 1. 6. o 10.00 hodine
v ZŠ na Východnej ulici uvedie Mestské divadlo Trenčín
Divadelné predstavenie Žabiatko, o 16.00 je naplánovaná
opekačka na Brezine so skautmi, ktorí pripravili pre deti
program.
V utorok 2. 6. o 16.00 hod.
sa stretneme na Ostrove a budeme sa plaviť na dračích lodiach, pripravené je aj zlaňovanie a rôzne hry.
V stredu 3. 6. o 16.00 hod.

sa začne športové popoludnie na ihrisku ZŠ na Východnej ulici. Súťaže v netradičných disciplínach, skákanie
na trampolíne.
Piatok 5. 6. o 16.00 hod. v Kultúrnom stredisku Dlhé Hony
na Soblahovskej ulici bude
Kultúrne stretnutie s priateľmi CVČ, na ktorom sa deti navštevujúce krúžky v CVČ predstavia v tanečných, športových
a hudobných vystúpeniach.
(WWW.CVCTN.SK)

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

Florbalovýý turnajj ovládla
ZŠ na Hodžovej ulici
V mestskej športovej hale sa
11. mája odohral 3. ročník žiackeho ﬂorbalového turnaja žiakov 1. stupňa ZŠ. Na turnaji sa
predstavilo sedem škôl, z toho
päť trenčianskych (ZŠ na Bezručovej, ZŠ na Východnej, ZŠ
na Hodžovej, ZŠ Na Dolinách
a ZŠ na Kubranskej ulici). Žiaci zo ZŠ, Hodžova to pod vedením trénerky Marty Dovinovej
dotiahli až do ﬁnále, kde si poradili zo ZŠ, Východná 6 : 0. V zápase o 3. miesto sa predstavili
ZŠ, Bezručova a ZŠ, Na Dolinách. Z bronzovej medaily sa
tešila ZŠ, Bezručova. Najlepší

hráči tímov: Nicolas Malák (ZŠ
Na Dolinách), Sebastián Struhár (ZŠ, Bezručova), Matúš Jakubec (ZŠ, Východná), Andrej
Binec (ZŠ, Kubranská), David
Porubský (ZŠ, Hodžova). Najlepším strelcom podujatia so 6
strelenými gólmi sa stal Dominik Olle (ZŠ, Hodžova), najlepším brankárom Adam Dorušinec (ZŠ, Východná). Podujatie
organizovalo Trenčianske centrum mládeže – TECEMKO
v spolupráci s Mestom Trenčín
a Športovým klubom 1. FBC
Trenčín.

1. 6.

PhDr. Juraj Sedláček PhD – Otcovské rany

8. 6.

Ing. Katarína Darvašová – Sviatosti, sväteniny a ľudová
zbožnosť

15. 6.

Ľubomíra Struková – Tajomstvo krásy

22. 6.

Oľga Kusendová – Zdravý životný štýl

29. 6.

MUDr. Ivan Horváth – História Skalky

Ďalšie akcie:
2. 6.

Letný bowlingový turnaj

19. – 25. 6. Pobyt vo Vysokých Tatrách
PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI
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

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

ZDROJ: WWW.1FBCTRENCIN.SK

PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN 2015
V júli budú v prevádzke tieto materské školy:
MŠ – Niva 9, MŠ – 28. októbra 7, MŠ – Pri parku 10, MŠ – Považská 1, MŠ – Švermova 24, MŠ – Stromová 3, MŠ – Opatovská 39,
MŠ – Medňanského 9, MŠ – Kubranská 20, MŠ – Legionárska
37, MŠ – M. Turkovej 5, MŠ – Na dolinách 27, MŠ – Šmidkeho
12, elokované triedy v ZŠ Východná, MŠ – J. Halašu 11.
V auguste budú v prevádzke:
MŠ – Soblahovská 22 a MŠ – Šafárikova 11.

piatok 9.30 – 12.00

Spevácka skupina Sihotiar

KONTAKT: 032/743 45 35, 0904 339 401



OČKOVANIE PSOV PROTI BESNOTE

Sobota 6. 6. 2015
Záblatie – kaplnka > 8.30 – 9.30 hod.
Zlatovce – Kamenec > 10.00 – 10.30 hod.
Dolné Orechové – Kultúrny dom > 11.00 – 11.30 hod.
Očkovanie je v zmysle Zákona o veterinárnej starostlivosti povinné. Poplatok 5 eur.
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste


Prečo je na novej plavárni na Ostrove odčlenená časť
trávnatej plochy na strane
príjazdu od mosta? Niekto to
odkúpil alebo čo tam bude?
ĽUBA ONDREJIČKOVÁ

Robert Buchel, Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o.:
Na novej letnej plavárni je
odčlenená časť z toho dôvodu, že
daný priestor bol prenajatý stavebnej spoločnosti ako stavebný
dvor pre potrebu rekonštrukcie
mosta na ostrov a dobudovania
inžinierskych sietí. Po skončení prác bude priestor uvedený
do pôvodného stavu na náklady
prenajímateľa.



Prečo sa nepracuje na kruhovom objazde pri PTA? Brnianska ulica je uzavretá už
dlhší čas a úplne zbytočne,
keďže sa tam odpracovali tak
asi dva dni. MIROSLAV GABRHEL
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Stavbu na kruhovom objazde zastavili dopravní policajti.
Stalo sa tak z objektívnych príčin
z hľadiska záťaže a organizácie
dopravy počas stavby. Od zhotoviteľa však máme informácie,
že v prvých júnových dňoch so
súhlasom dopravného inšpektorátu rozšíri Bratislavskú cestu o panely a tak práce na stavbe
budú môcť pokračovať.



Ako sa pohla situácia s Jahodovou ulicou, ktorá už je
vyše tridsať rokov bez asfaltovej cesty? Posledná odpoveď z vašej strany znela, že sa
musia prijať zmeny v rozpočte
mesta.
MICHAL
Vladimír Mráz, kancelária
primátora:
Na Jahodovú ulicu poslanci
schválili 133 tisíc eur. Budeme



ju rekonštruovať.
 Chcem sa opýtať na zmenu
časovania semaforu na Hasičskej ulici v smere odbočenia
na Sihoť. Denne tadiaľ chodím
autom v popoludňajších hodinách a zelená svieti veľmi krátko. V protismere ide máličko
aut a my ideme krokom a stojíme v rade až z mosta. Neuvažovali ste o predĺžení intervalu
zelenej z tohto smeru?
MARTINA

Jarmila Maslová, útvar hlavného architekta:
V súčasnosti sa s úpravou
signálneho plánu na svetelnej
signalizácii na križovatkách
v rámci mesta neuvažuje. Podmienky pre vyhodnocovanie dĺžky zelených signálov pre jednotlivé smery sú veľmi ovplyvnené
prácami, najmä na modernizácii
železničnej trate. Signálne plány na svetelných signalizáciách
na území mesta sa budú prehodnocovať komplexne po ukončení
všetkých obmedzení v súvislosti s modernizáciou železničnej
trate, resp. iných stavieb, kedy
sa na križovatkách vo všetkých smeroch zreálnia intenzity
vozidiel.



Nový podchod popod železnicu zo Sihote 4 do Kubry
už používame. Zásadne však
chýba priechod pre chodcov
cez cestu číslo 61.
MIRO
Ján
Forgáč,
zástupca
primátora:
O tejto investičnej akcii rokujeme a pripravujeme
podklady.



Prečo nie je vybudovaná
protihluková zábrana medzi
železničnou stanicou a rodinnými domami na Hodžovej

ROKOVANIA VMČ

VMČ Stred

8. 6. 2015 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 24. 6. 2015 o 16.00 v KS Istebník na Medňanského ul.
VMČ Juh

1. 6. 2015 o 17.30 v ZŠ Novomeského

VMČ Sever

4. 6. 2015 o 16.00 v KS Kubrica

BEZPLATNÉ PRÁVNE SLUŽBY
Advokátska kancelária JUDr. Karol Porubčin na Braneckého ulici 14 (1. posch. U Šánera) poskytuje bezplatné právne služby – poradenstvo každý piatok v čase od 9. do 11. hodiny. Viac
na www.advokatporubcin.sk, 0911 475 596.

ulici?
JAROSLAV KEŠEL
Martina Pavlíková, hovorkyňa
Železníc SR:
Umiestnenie protihlukovej
steny vo Vami uvedenej lokalite
bolo zrealizované v súlade s platnou a schválenou projektovou
dokumentáciou a platným stavebným povolením. To ale nevylučuje vykonanie dodatočných
úprav v prípade zistenia nepriaznivého dopadu z prevádzky železničnej dopravy. Po ukončení stavby modernizácie, keď
už bude trať v plnej prevádzke,
Železnice Slovenskej republiky
vykonajú opätovné merania hluku a ak sa preukáže prekročenie
hygienických limitov v konkrétnych úsekoch, dôjde k dobudovaniu protihlukových stien,
prípadne budú vykonané individuálne opatrenia na zníženie
hluku na niektorých objektoch,
napr. výmenou okien.



Aký bude ďalší postup
na ulici Pred Poľom? Kedy
budú práce ukončené? DUŠAN
Dana Šinková, Železnice SR:
Ukončenie prác na podjazde na ulici Pred poľom (vrátane okružnej križovatky na cestu I/61) je naplánované až
na 4. kvartál 2015. Práce spojené s prekládkou cesty I/61
na okružnú križovatku a následné obnovenie prác na samotnom
podjazde, podľa vyjadrenia Policajného zboru SR bude možné
začať až po dokončení križovatky pri Radegaste. Práce na križovatke pri Radegaste už začali
a ich ukončenie sa predpokladá
začiatkom júna 2015.



po Zlatovskej ulici smerom
do mesta?
PETER M.
Jarmila Maslová, útvar hlavného architekta:
Mesto Trenčín dalo vypracovať projekt dopravného značenia, v zmysle ktorého budú nákladné automobily vedené tak,
aby nepoužívali jednosmernú
časť Zlatovskej ulice. Po jeho odsúhlasení bude značenie dané
na realizáciu, pričom k tomu
dôjde najskôr po ukončení obmedzení na Bratislavskej ulici
v súvislosti s výstavbou modernizácie železničnej trate.



Nový cestný most – 70
km/h po celej dĺžke. Aký ma
zmysel umiestnená 50-ka pri
zjazde a nájazde od Biskupíc?
Napájacie pruhy sú dosť dlhé,
žiadne križovanie.
DUŠAN JANČO

Zuzana Hromcová, hovorkyňa
Slovenskej správy ciest:
O dopravnom určení rozhodol
Krajský
dopravný
inšpektorát.



Čo sa bude diať s ulicami
Odbojárov a Pod Čerešňami?
V rámci modernizácie železnice sú tieto ulice úplne zničené. Neprejde deň, keď tadiaľ
neprejde ťažký stroj alebo tatrovka a asfalt je každým dňom
viac a viac zničený.
JÁN ŠVAJDLENÍK

Benjamín Lisáček, útvar interných služieb:
Rozkopávky vo vami uvedených lokalitách stále Mesto
neprevzalo a ani neprevezme,
pokiaľ nebudú uvedené do požadovaného stavu.

Kedy už bude konečne
doriešený neopodstatnený
prejazd nákladných vozidiel



VEREJNÉ ZASADNUTIA KOMISIÍ PRI MSZ

Finančná a majetková komisia v júni zasadnutie nemá
Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného
plánovania 9. 6. 2015 o 15.30 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ
Komisia školstva bude mať zasadnutie 2. 6. 2015 o 15.00 hod.
v zasadačke na Farskej 10.
Komisia mládeže a športu 11. 6. 2015 o 15.00 hod.
Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku 10. 6. 2015
o 15.30 hod. v sobášnej sieni.
Komisia kultúry a cestovného ruchu 15. 6. 2015 o 15.00 hod.
na Mierovom námestí 9, 1. posch.
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6. 6. | 9.00 – 14.00 | FARMÁRSKY JARMOK

jún 2015
MIEROVÉ NÁMESTIE | Ponuka dobrého jedla a špecialít
z blízkych regiónov. Od 11.00 zahrajú Bánovskí heligonkári.



DIVADLO

3. 6. | 19.00 | Halina Pawlowská
– Banánová veľryba

5. 6. | 21.00 | Uprising warm up

Bratislavská alternatívno-rocková hudobná skupina.
KLUB LÚČ

|

6. 6. | 19.00 – 22.00 |
Narodeniny Zvonice s Veselou
heligónkou
ZVONICA COFEE A BAR | Neseď doma a príď

na narodeninovú párty Zvonice.
6. 6. | 20.00 | Revival Night
| Bon Jovi revival, Machine
Head (Deep Purple revival), AC-TN.

PIANO KLUB

7. 6. | 18.00 | Monika Nagyová
POSÁDKOVÝ KLUB | Nová show o dokonalej

žene, dokonalom mužovi, dokonalej láske
v podaní celkom nedokonalej manželky,
milenky a matky. Halina vo svojej divadelnej 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.

| Klub priateľov vážnej hudby vás
pozýva na klavírny večer s krásnou neznámou hudbou.

GMAB

12. 6. | 22.00 | Drum‘n‘bass
night: Lixx + Source code +
Nekris + Twist

21. 6. | 20.00 | Astronautilus &
live band (USA)

Astronautalis je americký hip-hopovýý umelec, ktorýý hip hop mieša
s blues, indie a electrom. Často improvizuje a zapája do svojich textov aj publikum.
KLUB LÚČ |

22. 6. | 19.00 | Franta a Vojta
Nedvědovci

Nový program je o pokračovaní nedvědovskej tradície po odchode
Honzu zo scény. Príďte si vypočuť obľúbené hity: Stánky, Valčíček, Podvod, Růže
z papíru, Skládanka, Souhvězdí jisker, Devatenáct let, Kočovní herci a iné.
PIANO KLUB |

25. 6. | 16.30 | Fistulatoris
Consort

13. 6. | 21.00 | Martin Kubečka:
Krst albumu Riverside

pondelok, streda a piatok |
Tanečná škola Aura dance



Projekt „U nás v garáži” na motívy jedného obdobia českého undergroundu, novej vlny a punku vzbudil minulý rok ohlas i dlhé diskusie.

KLUB LÚČ |

HOSS SPORT CENTER |

26. 6. | 21.00 |
O trenčianskom bubeníkovi
CENTRUM MESTA | Nočné open air podu-

jatie.
t vás
a agentúra Kvar
Mesto Trenčín

pozývajú na

ope n air sho w

O trenčianskom
bubeníkovi
Nočná
prechádzka
príbehom lásky
trenčianskeho
bubeníka
Štefana

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.
Koncert mladého sólového gitaristu a speváka z Trenčína. Hosť: Jerguš
Oravec.
KLUB LÚČ |

14. 6. | 18.00 | Anastácia
Tolstonog (Ukr) – klavír

utorok | 15.00 – 17.00 |

ká show

svetová artistic

A R G O15LoL21.A00

a 20 námestie
26 . jún
Trenčín, Mierové

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.

KC AKTIVITY

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



FILM

CINEMAX
od 4. 6. | Dieťa 44

Tanečná škola moderného
tanca SZUŠ Trenčín pre deti. Informácie
a prihlášky na 0904 504 032.
KC AKTIVITY

KONCERTY

1. 6. | 20.00 | Tvrdý & Havelka
duo

stretnutie pri KIC – Mierové námestie

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

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Inscenácia je sledom

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. Pútavý
príbeh o osude človeka, ktorý sa považuje
za Ježiša.

SOBOTA • 6. JÚN 2015 • 16.00

KC AKTIVITY

11. 6. | 20.00 | Komunál

|

SO SPRIEVODCOM

Mocní vládcovia Trenčianskeho hradu
(1. časť) – Matúš Čák

Prechádzky mestom pre vás pripravuje
Kultúrno-informačné centrum Trenčín.
Vstupné: 1 € dospelí, 0,50 € deti od 6 rokov. Predaj v KIC.

PRE DETI

nečnej dnb scény Lixxom a jeho hosťami.

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

PK DIVADELNÁ SCÉNA

PRECHÁDZKY
MESTOM

Bol Matúš Čák naozaj slovenským romantickým rytierom podľa
predstáv našich národných buditeľov? Vďaka čomu sa stal „Pánom
Váhu a Tatier?“ Mal plešinu?

Za priaznivého počasia okrem vyšantenia detí aj možnosť zapojiť sa do 20 min. cvičenia pre mamičky.

POSÁDKOVÝ KLUB |

17. 6. | 20.00 | Blázon

| Mocní vládcovia Trenčianskeho
hradu (1. časť) – Matúš Čák

KIC

Koncert detí Základnej
umeleckej školy K. Pádivého.

pondelok | 10.00 – 11.30 |
Hodinka pohybu rodičov
s deťmi

mikropríbehov ľudí, ktorí sa rozhodli vstúpiť na javisko verejného života. Konanie
postáv vyzerá navonok otvorené a úprimné, no postupne sa demaskuje ako manipulatívna hra s emóciami a očakávaniami
publika. Uvádza Divadlo Kolomaž.

6. 6. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom

POSÁDKOVÝ KLUB |



KLUB LÚČ | Večer s nestorom slovenskej ta-

NEDAJTE SI UJSŤ

24. 6. | 16.00 | Hrajú nám pre
radosť

CENTRUM SENIOROV | Koncert.

6. 6. | 19.00 | Partička
na šnúre...



|

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
GMAB

|

Koncert Klubu priateľov vážnej

hudby.
19. 6. | 18.00 | Musica Poetica
a Vox
EVANJELICKÝ KOSTOL | Koncert.

streda | 16.30 | Pohybová
všestrannosť pre deti
HOSS SPORT CENTER

|

Hodinový program

Thriller Dieťa 44 vznikol podľa rovnomenného a cenami ovenčeného bestselleru, ktorého silný príbeh

2 | KAM



FILM

a atmosféra sa čitateľom po celom svete doslova vryli pod kožu. Degradovaný
policajt, ktorý sa ocitol vo vyhnanstve,
a navzdory stalinistickému režimu
pátra po sériovom vrahovi. Ohrozuje
tak nielen svoj život, ale aj život svojej manželky a každého, kto by mu len
trochu pomohol.
od 4. 6. | Hurá na futbal

kam v trenčíne
pre deti od 3 rokov orientovaný na pohybovú všestrannosť formou hry. Zámerom je oboznámiť deti s rôznymi druhmi
športu (futbal, tenis, floorball, basketbal,
baseball, atletické športy, atď.) zábavnou
formou. Je potrebné sa vopred zahlásiť.
032/641 00 13.
4. 6. | 10.00 | Celé Slovensko
číta deťom
MIEROVÉ NÁMESTIE | Celoslovenský projekt
s cieľom vrátiť ku knihám malých i dospelých za účasti významných osobností z regiónu a žiakov základnej umeleckej školy.

11. 6. | 13.30 | Traja kamoši
ý bunker
a fakticky fantastický

Beseda žiakov ZŠ so spisovateľkou Barborou Kardošovou spojená s prezentáciou jej novej knižky pre
deti o čarovnom príbehu sily priateľstva,
za účasti ilustrátorky Katky Slaninkovej
a milovníka dobrých kníh Dada Nagya.
Podujatie je organizované v rámci cyklu
„Poznávame Trenčanov“. Počet miest je
obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť
na 032/746 07 15, deti@vkmr.sk.
VKMR HASIČSKÁ |

Amadeo žije v malom meste. Pracuje
v bare a hrá stolný futbal lepšie ako
ktokoľvek iný. Miluje Lauru, ale ona
o tom nevie. Jeho jednoduchá rutinná práca sa rúca, keď sa do ich mestečka vracia Ace, v súčasnosti najlepší
futbalista na svete a chce sa pomstiť
za jedinú porážku, ktorú kedy utrpel.
Amadeov bar, stolný futbal a dokonca
i duša sú zničené. V tom objaví niečo
magické: hráči z jeho milovaného stolného futbalu začali rozprávať... a veľa!
Spoločne sa vydajú na cestu plnú dobrodružstva pre záchranu Laury a ich
mesta. Počas cesty sa z nich stane pravý tím. Hurá na futbal je nový španielsky animák pre celú rodinu.
od 11. 6. | Vincentov svet

Smejko
a Tanculienka

13. 6. | 10.00 |

OC MAX | Obľúbená akcia pre deti vo veku
od 6 do 11 rokov. Registrovaný príjem detí
je v piatok, v čase od 20.30 do 21.15 h.
v priestoroch Detského kútika. Deti si vyzdvihnú rodičia v čase medzi 8.00 – 8.30 h.



VÝSTAVY

Miloš Alexander Bazovský

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

Výtvarné umenie
trenčianskeho regiónu
GMAB | Stálu expozíciu tvoria diela výtvar-

níkov staršej generačnej vrstvy, pôsobiacich v minulosti v trenčianskom regióne.
1. – 14. 6. | Izabela Bulková
– Pocity

MESTSKÁ VEŽA |

Radovan Stoklasa – foto-

grafie.
22. 6. – 5. 7. | Výstava histórie
počítačov

Elektronika vyvíjaná a vyrábaná
na Slovensku do roku 1989 – Závody výpočtovej techniky Banská Bystrica, Závody
priemyselnej automatizácie Prešov, Tesla
Orava, Tesla Piešťany, Tesla Bratislava, Didaktik Skalica.
OC MAX |

23. 6. – 14. 8. | Škótsko – krajina,
kde svetlo vie učarovať
TSK | Výstava fotografií Jiří Skřipský.

MESTSKÁ VEŽA |

1. – 14. 6. | Výstava obrazov
Márie Liškovej – Z tváre
prírody



FESTIVALY

12. 6. | Kultúrne podujatie

1. – 19. 6. | 19. AMFO
Trenčianskeho kraja

Krajská súťažná výstava amatérskej
fotografie.

TSK |
CINEMAX | Veselé pesničkové divadlo
pre najmenších s lienkou Tanculienkou
a čmelkom Smejkom.

Beseda žiakov ZŠ s autorom kníh pre deti, tohtoročným jubilantom Danielom Hevierom. Počet miest je
obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť.
Kontakty: 032/746 07 15, deti@vkmr.sk.
18. 6. | 9.00 – 15.00 | Čítajme
si...

8. ročník celoslovenského čitateľského maratónu detí spojený s pokusom
o prekonanie minuloročného rekordu. Organizované v spolupráci s Linkou detskej
istoty pri SV UNICEF a Slovenskou asociáciou knižníc.
VKMR

|

21. 6. | 15.00 – 17.00 | Preteky
lezúňov
OC MAX | Súťaž pre deti od 7 do 11 mesia-

cov. Batoľa by malo prejsť 5-metrovú dráhu v čo najkratšom čase, pričom ho rodičia
môžu motivovať akýmkoľvek spôsobom.
Najrýchlejšie batoľa a jeho rodičia získajú
víkendový pobyt.
22. 6. | 9.00 | Ako pomôcť
v tiesni?

Tri roky potom, čo Mike na vrchole svojej kariéry ukončil svoju dráhu striptéra
a tiež aj ďalší Králi Tampy sú pripravení
zavesiť svoje povolanie na klinec. Chcú
tak však urobiť svojou vlastnou cestou:
posledným dychberúcim predstavením
na Myrtle Beach. Aj s legendárnym
Magic Mikeom. Na ceste za ich poslednou show, na ktorej si urobia niekoľko
prestávok v Jacksonville a Savane, aby
obnovili staré priateľstvá a spoznali
nových ľudí, sa naučia nové triky a prekvapivým spôsobom dajú zbohom
vlastnej minulosti.

19. 6. – 19. 7. | Od Belmonda
po Cardinale

Prierez autorkinej tvorby od roku
2004. Ide prevažne o krajinomaľbu a figurálnu tvorbu.

VKMR HASIČSKÁ |

od 16. 6. | Magic Mike XXL

26. – 27. 6. | 20.30 – 8.30 | Noc
v detskom kútiku – Morský
svet

OC MAX |

16. 6. | 8.30 | Hevier „60“

Film nakrútený na motívy veľmi úspešného seriálu z produkcie HBO. Filmová
hviezda Vincent Chase spoločne so svojimi kamošmi Ericom, Turtleom a Johnnym sú späť. A s novým biznisom. Niektoré ich ambície sa zmenili, ale puto
medzi nimi je stále silné.

číslo 5 | ročník XVII

Interaktívna diskusia so
žiakmi základných a stredných škôl zameraná na spôsoby a zásady pomoci človeku
v tiesni, v rámci prevencie voči nárastu
problémových hovorov a zneužívaniu linky tiesňového volania.
VKMR HASIČSKÁ |

Hľadáme
stratenú rozprávku

22. 6. | 10.00 |

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

23. 6. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku
| Spoločné čítanie
v knižnici v pobočke Kubrá.

VEREJNÁ KNIŽNICA

1. – 28. 6. | Jozef Kostka: Klasik
slovenskej sochárskej moderny

Patrí medzi výtvarníkov, ktorí významným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenského sochárstva. Zaslúžil sa o vznik
slovenskej národnej galérie, či Vysokej
školy výtvarných umení v Bratislave.
GMAB |

1. – 28. 6. | Karol Felix: maľba,
grafika, objekty
GMAB | V

jeho nenapodobiteľnom rukopise dominuje geometria. Necháva sa inšpirovať starými
ý civilizáciami. Jeho výtvarý
né kompozície zapĺňajú symboly, odkazy
a štylizované znaky autorského písma.
1. – 30. 6. | František Hečko
VKMR JASELSKÁ | Tematická výstava pribli-

žujúca život a dielo významného slovenského spisovateľa pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia.
1. – 30. 6. |

Svet olympizmu:
vtedy a dnes

Interdisciplinárna výstava pri príležitosti Medzinárodného olympijského dňa na počesť založenia Medzinárodného olympijského výboru v Paríži
(1894).
VKMR JASELSKÁ |

1. – 30. 6. | Prázdninové čítanie
VKMR HASIČSKÁ

|

Výstavka kníh pre deti

a mládež.
2. – 26. 6. | Návrat dažďovníkov
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava venovaná
ochrane dažďovníkov a netopierov v mestách.

2. 6. – 2. 8. | Svet očami detí
a dospelých

Dvojdňový multižánrový mestský festival prináša inšpiratívne vystúpenia lokálnych umelcov, ako aj
umelcov z iných miest, regiónov a krajín
priamo v centre starobylého mesta.
MAIN STAGE | 20.00 – 20.45 Manon Meurt
(CZ), 21.30 – 22.15 Saroos (DE), 23.00 –
00.30 Mitch and Mitch (PL).
2ND STAGE | 19.15 – 20.00 Jelly Belly (SK),
20.45 – 21.30 Celestial Shore (US) , 22.15
– 23.00 Wild Tides (CZ).
FILM STAGE | 20.45 Film pásmo Almostar:
Homo ciris, 25km2, 21.30 Film Uli Biaho,
22.30 Film Men With Balls (Kinedok).
AFTERPARTY | 00.30 – 03.00 DJ Nowhereman (SK)
TRENČIANSKY HRAD |

13. 6. | Kultúrne podujatie

Pokračovanie festivalu.
PADDOCK | 19.00 – 19.45 divadlo Skrat
(SK), 20.00 – 20.45 Mayen (CZ), 21.00 –
21.45 Ali Ibn Rachid (SK), 22.00 – 22.45
Autumnist (SK), 23.00 – 23.45 Prekvapenie, 24.00 – 03.00 Bulb (SK).
COFFEE SHEEP | 18.00 – 18.45 Čítanie nových
ý zbierok a Diskusia s najväčšími
j
básnikmi (Peter Šulej – Michal Habaj), 19.00
– 19.45 Frank Winter (UK), 20.00 – 20.45
Genuine Jacks (SK), 21.00 – 21.45 Viyu,
22.00 – 01.00 DJ.
MIEROVÉ NÁMESTIE | 14.30 – 15.30 Detské
divadlo Zkufravon, 20.00 – 22.00 Gramophone Brothers (SK)



PRE SENIOROV

POSÁDKOVÝ KLUB | Absolventská výstava Súkromnej základnej umeleckej školy
Trenčín.

4. 6. | 13.00 | Stolnotenisový
turnaj seniorov

7. 6. | Akvatera Trenčín 2015

12. 6. | 15.00 | Farebný juniáles

VÝSTAVISKO EXPOCENTER

výstava zvierat.

|

Medzinárodná

CENTRUM SENIOROV |
CENTRUM SENIOROV |

29. máj 2015
18. 6. | 18.00 – 22.00 | Večer pre
seniorov s Veselou heligónkou

na silu a kondíciu určené pre širokú verejnosť.

Spoločenské
stretnutie seniorov pri ľudovej piesni. Nutná rezervácia: 0949 884 770.

streda | 18.00 – 19.00 | Aerobic

25. 6. | 16.30 | Koncert pre
rodičov / žiaci hudobných
kurzov

streda | 18.15 – 19.15 | Bodywork
a fit lopty

PLZENSKÁ REŠTAURÁCIA

|

CENTRUM SENIOROV |

25. 6. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

KC AKTIVITY | Prvky dance aerobiku s posil-

ňovaním a strečingom.

KC AKTIVITY |

streda | 18.30 – 20.00 | Cvičenie
pre zdravie a radosť

Naťahovací a zahrievací či-kung, osem kusov brokátov a 24
foriem tai-či s Martou. Prihlasovanie:
0903 440 503.
KC AKTIVITY

26. 6. | 14.00 | Skleróza
multiplex – klub Trenčín
CENTRUM SENIOROV |



|

streda | 19.30 – 20.30 | Tai – či

CVIČENIE

pondelok | 8.15 | Ashtanga pre
začiatočníkov

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

|

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

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

pondelok | 18.30 – 19.30 |
Kruhový tréning
KC AKTIVITY | Prvky dance aerobiku s posil-

ňovaním a strečingom.
pondelok, streda | 18.30 – 19.30 |
Aerobik
KC KUBRA |

KC AKTIVITY | Vedie Juraj Svoboda.

štvrtok | 17.00 | Powerjoga pre
začiatočníkov
HOSS SPORT CENTER

|

KC KUBRA |

nedeľa | 18.00 – 19.30 | Zumba
KC KUBRA |

Vhodné pre začiatočníkov
a ľudí s bolesťami chrbta.

KC AKTIVITY | Posilňovacie cviky v interva-

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

KC AKTIVITY

utorok | 18.30 – 19.30 | Zumba
KC AKTIVITY | Tanečná

fitness hodina plná
energie, skvelej hudby a dobrej nálady,
kombinuje latinsko-americké tance spolu
s aeróbnymi pohybmi v rytme dynamickej
latinsko-americkej a exotickej hudby. Prihlasovanie potrebné: 0903 949 966.
streda | 16.00 – 17.30 | Systema
KC AKTIVITY

|

Tréningy ruského bojového

umenia.
streda | 17.00 | Cvičenie detí
s rodičmi
5. ZŠ DLHÉ HONY |

KC STRED | Vedie pôrodná asistentka Zuza-

na Duncová.
streda | 17.00 | Cvičenie detí
s rodičmi
SOKOLOVŇA |

|

Cvičenie zamerané

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Jozef Krajčír.

4. 6. | 16.00 | Literárny klub
Omega

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

4. 6. | 17.00 | Povzbudiť alebo
pochváliť?

Priamy prenos z Royal Opera House
Londýn. Najpopulárnejšia opera všetkých čias sa vracia v jednej z najobľúbenejších produkcií Royal Opera, ktorá
sa na jej doskách objavuje pravidelne
od svojej premiéry v roku 1974. Tentokrát bude možnosť ju vidieť už celkom
naposledy. Javiskové umenie, zmysel
pre obdobie vzniku a dramatický detail
Johna Copleyho robí z tejto produkcie
veľdielo realizmu, zatiaľ čo dizajn Julie
Trevalyan Oman evokuje atmosféru Paríža 19. storočia. Posledné zbohom tejto excelentnej produkcii prídu dať aj jej
najväčšie hviezdy.
19. – 26. 6. | ART FILM FEST

Medzinárodný filmový festival nie je
iba o filmoch, ale aj o neopakovateľných momentoch, ktoré môžu filmoví
fanúšikovia zažiť len vo festivalovom
prostredí.

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

Chcete oceniť alebo ohodnotiť svoje dieťa? Aký je rozdiel medzi
povzbudením a pochvalou? Akú hodnotu
predstavuje pre dieťa povzbudenie a pochvala? Ako to urobiť, aby bolo dieťa pozitívne motivované, sebaisté a samostatné?

1. – 30. 6. | 9.00 – 20.00 |
Centrum pohybu a tanca

6. 6. | 10.30 | Rozhovory
o živote

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

lávací seminár, prednáša Ján Pevný. Prihlasovanie: svetluska@kcaktivity.sk.

MS ŠPORTOVÁ HALA |

8. 6. | 16.00 | Integrovaná
ochrana drevín a zeleniny
– beseda

MS ŠPORTOVÁ HALA |

MS ŠPORTOVÁ HALA



|

PREDNÁŠKY

utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení
MC SRDIEČKO KC STRED | Stretnutie vhodné

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

piatok | 10.30 | Mami spricht
Deutsch

Mamičky sa rozprávajú
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.
MC SRDIEČKO

|

2. 6. | 9.30 | Štefan –
trenčiansky mestský bubeník

Uvedenie legendy a novej knižky do života za účasti autorov Vlada Kulíška (text) a Jozefa Vydrnáka (ilustrácie). Podujatie je organizované v rámci
VKMR HASIČSKÁ |

streda | 18.00 | sobota | 10.00 |
Funkčné tréningy
HOSS SPORT CENTER

1. – 30. 6. | Cvičenie pre ženy

glicky a deti sa pri nich hrajú.

streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia

KLUB LÚČ | Spoznajte skutočný strach, keď

4. 6. | 16.00 | Parašutista
z východu – osobnosť Jozefa
Jablonku

utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates

|

10. 6. | Bohéma z ROH –
Artmax opera

štvrtok | 19.00 – 20.00 |
Cvičenie pilates začiatočníci
a mierne pokročilí

HOSS SPORT CENTER |

utorok | 18.00 – 19.15 | Joga

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

vám filmy nedajú spať so šéfredaktorom
portálu Kinema.sk Petrom Konečným.

piatok | 10.00 – 11.00 | Joga pre
mamičky

Pišta Lakatoš ako cigánsky prorok
predpovedá príchod mesiáša z osady,
ktorý zmení svet. Narodí sa Rytmaus
a postupne sa z neho stane najznámejší rapper v strednej Európe. Rytmaus
uverí, že on je ten mesiáš a kandiduje na prezidenta Slovenskej republiky.
Voľby však vyhrá Pišta a zo Slovenska sa vďaka predaju čistej vody stáva
svetová veľmoc, ktorá spolurozhoduje
o budúcnosti ľudstva.
ARTMAX

Spojenie atmosféry jogy
a cvičenia s váhou vlastného tela.
KC AKTIVITY

| Pre mamičky už 6 týždňov
po pôrode, ideálny pohyb s relaxáciou,
dieťatko bude blízko vás.

DV CENTRUM |

2. 6. | 20.00 | Večer najlepších
hororových filmov

bu zamerané na regeneráciu,
g
zosilnenie
a sfunkčnenie kĺbov, šliach, svalov, overené cvičenia na chrbticu a tai – chi zostavy.
Informácie: 0908 210 940.

KC STRED

utorok | 17.00 | Powerjoga pre
začiatočníkov

rá sa bude niesť v lingvistickom
g
duchu.
Špeciálnym hosťom večera bude Lucia
Satinská. Lucka pracuje
j v Jazykovednom
y
ústave Ľ. Štúra SAV, je zakladateľkou občianskeho združenia S(z)lomarát a rada
búra mýty o jazykovedkyniach. Vstup je
voľný.

KC AKTIVITY | Nové formy telesného pohy-

|

FILM

od 18. 6. | Lokalfilmis

COFFEE SHEEP | Prednáška s diskusiou, kto-

štvrtok | 18.30 – 20.30 | Cvičenie
s Jankom Pevným

štvrtok | 18.30 – 19.45 | Workout
joga



2. 6. | 18.00 | TEDxTrenčínSalón
– Čo na srdci, to v jazyku

Cvičenie vonku

utorok a štvrtok | 7.30 |
Ashtanga pre začiatočníkov

|

cyklu „Poznávame Trenčanov“ a jeho súčasťou bude tlačová beseda k pripravovanému multižánrovému nočnému open-air
podujatiu v uliciach mesta Trenčín. Počet miest je obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť. Kontakty: 032/746 07 15,
deti@vkmr.sk.

za priaznivého počasia.

KC AKTIVITY | Bližšie info: 0905 705 431.

pondelok, streda | 19.00 –
20.00 | Zumba začiatočníci

KC AKTIVITY

KAM | 3

kam v trenčíne

KC AKTIVITY

|

KC AKTIVITY | Celodenný poznávací a vzde-

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Cyril Boldiš.



ŠPORT

3. 6. | 9.00 – 18.00 | Volejbal
„Mini volley“ turnaj
6., 7. 6. | 8.00 – 20.00 | Florbal

Majstrovstvá Slovenska v kategórii starších prípravky.
13. 6. | 14.00 – 18.00 |
5. Jumping narodeniny

9. 6. | 13.00 | Úspešní Slováci
vo svete a výnimočnosť
slovenčiny

MS ŠPORTOVÁ HALA |

VKMR HASIČSKÁ | Beseda študentov s bioló-

MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbalový turnaj

g
gom,
publicistom,
p
dramatikom Gustávom
Murínom na tému Úspešní Slováci vo svete
a výnimočnosť slovenčiny. Počet miest je
obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť.
Kontakty: 032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

žiakov.

24. 6. | 8.00 – 20.00 | Midi
cool

27. 6. | 8.00 – 18.00 | Hádzaná

9. 6. | 16.00 | Najnovšie knihy
Gustáva Murína
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s biológom, pub-

licistom, dramatikom Gustávom Murínom,
spojená s prezentáciou jeho najnovších
kníh Návod na manželstvo; 5xP (Prvá pomoc pri partnerských problémoch).
MS ŠPORTOVÁ HALA | Prípravka dievčatá

– turnaj Minky.

4 | KAM

kam v trenčíne

9. 6. | 20.00 | Whiskyho
cestovateľské kino: Indonézia

18. 6. | 16.00 | Cesta do neba či
do pekla

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých

12., 26. 6. | 19.00 – 21.00 |
Spievanie s veselou heligónkou

| Diskusia s odborníkmi
na podporu duševného zdravia na tému:
Čo hľadá človek v droge, prečo sú také lákavé, v čom sú nebezpečné a ako vzniká
závislosť? Diskutuje: MUDr. M. Bulková.

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

KAVIAREŇ REBEL

18. 6. | 17.00 | Samostatné dieťa

KC AKTIVITY

VKMR HASIČSKÁ

Ako naučiť dieťa samostatnosti a zodpovednosti? Prirodzené a logické dôsledkyy ako nástroje
j k samostatnosti.
Čo urobiť namiesto trestu?
KC AKTIVITY |

| Cestovateľská prednáška
frontmana kapely Slobodná Európa.

KLUB LÚČ

10. 6. | Návšteva aeroklubu
na letisku Slávnica
POSÁDKOVÝ KLUB |

VKMR HASIČSKÁ | Prednáška spojená s mul-

Prednáša Silvester Ka-

menický.
13. 6. | 16.00 | Stretnutie
celiatikov

Prezentácia bezlepkových
zmesí na varenie a pečenie z netradičných,
zdraviu prospešných plodín. Predstavenie
výrobkov, ochutnávka potravín z predstavených výrobkov, súťaž o niektorý z predstavených výrobkov, predaj za zvýhodnené
ceny.
KC AKTIVITY

|

16. 6. | 16.00 | Jana Pronská
v trenčianskej knižnici
VKMR HASIČSKÁ | Beseda so spisovateľkou,

úspešnou autorkou historických romancí,
Janou Pronskou, spojená s prezentáciou
jej najnovšej literárnej tvorby.
17. 6. | 10.00 | Seminárne
stretnutie pri príležitosti 200.
výročia narodenia Ľudovíta
Štúra

Blok odborných prednášok so sprievodným kultúrnym programom.
TSK |

18. 6. | 16.00 | Dominikáni
v Trenčíne
POSÁDKOVÝ KLUB |

24. 6. | 9.30 | 200 rokov
po Štúrovi

Prednáša Vojtech Bra-

timediálnou prezentáciou. Priblíženie
trenčianskeho pôvodu jeho rodiny vrátane
návštevy súvisiacich miest s tematickým
divadelným predstavením. Počet miest je
obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť.
Kontakty: 032/746 07 15, deti@vkmr.sk.



KURZY

pondelok – piatok | 13.00 –
18.00 | Akordeón
KC SIHOŤ |

pondelok – piatok | 13.00 –
18.00 | Klavír
KC SIHOŤ |

pondelok | 15.30 | Keramika
– kurz
KC SIHOŤ |

pondelok | 16.30 | Keramika
KC SIHOŤ |

utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec
pre radosť

číslo 5 | ročník XVII

OC LAUGARÍCIO

utorok | 18.00 – 20.00 |
Patchwork s Hankou

MESTSKÁ VEŽA
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
OC LAUGARICIO
PIANO KLUB
POSÁDKOVÝ KLUB
(PK) Prvá Komorná DIVADELNÁ
SCÉNA
TSK Trenč. samosprávny kraj
TNOS Trenčianske osvetové
stredisko
VKMR
VÝSTAVISKO EXPO CENTER

ZVONICA COFEE A BAR | Sobotná večerná zá-

utorok – štvrtok | 12.30 – 18.00 |
Gitara

VKMR JASELSKÁ |

KC SIHOŤ |

utorok – štvrtok | 12.30 – 18.00 |
Flauta
KC SIHOŤ |

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

lých. Prihlášky a info: 0949 384 767.
5. 6. | 18.00 – 21.00 | Kruhové
tance II.

Tanečný workshop Slovensko, Izrael, Bulharsko, Arménsko, Srbsko, Macedónsko, Turecko. Prihlášky:
galatea.violet@gmail.com, 0910 196 456.
KD ZLATOVCE

|

Klub háčkovania
a pletenia

8., 22. 6. |

Klub háčkovania a pletenia
voľnou technikou freeform. Prihlasovanie:
info@kcaktivity.sk, 0904 315 904.
KC AKTIVITY

|

15. 6. | 10.00 | Letná čitáreň

Knihy, noviny a časopisy
dostupné vonku, bezplatne a pre všetkých
(od júna do septembra každý pondelok
a štvrtok). Doprajte prechádzke mestom
pridanú hodnotu a načerpajte energiu vo
dvore knižnice pod holým nebom v historickom centre Trenčína.
15. 6. | 15.00 | Slávnostné
otvorenie sympózia ORA ET
ARS spojené so sv. omšou
KLÁŠTOR NA MALEJ SKALKE |

15. – 20. 6. | ORA ET ARS Skalka
2015
MALÁ A VEĽKÁ SKALKA | 8. ročník Medziná-

rodného výtvarno-literárneho sympózia.
18. 6. | 9.30 – 12.30 | Kultúrnohistorický seminár: Kláštorná
hudba a architektúra
REFEKTÁR KOLÉGIA PIARISTOV



|

Podujatie

v rámci festivalu ORA ET ARS.
18. 6. | 15.00 | Juniáles
POSÁDKOVÝ KLUB |

Spoločenské stretnutie

seniorov.

INÉ

1. – 6. 6. | Hala 2015 – týždeň
súčasného umenia

19. 6. | 16.00 | Na korze: módna
prehliadka historických
kostýmov
| Účinkujú: Stredná
umelecká škola Trenčín, Musica Poetica –
súbor starej hudby Trenčín, VOX – vokálna
skupina Trenčín.

MIEROVÉ NÁMESTIE

|

20. 6. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností a gazdovské trhy
VÝSTAVISKO EXPOCENTER |

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,
CINEMAX
www.cine-max.sk
Východná 9, 032/743 35 02, 0911 886 007,
CVČ Centrum voľného času
0902 911 174, 0902 911 758
GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk

MC SRDIEČKO

13., 20., 27. 6. | 19.00 – 22.00 |
Zábava s veselou heligónkou

bava plná dobrej nálady.

benec.

HOSS SPORT CENTER
KC AKTIVITY
KC STRED
KC KUBRA
KINO HVIEZDA
KLUB LÚČ
MC SRDIEČKO

Príďte sa pobaviť a za-

Pokračovanie kurzu formou
klubových stretnutí.
|

Kolektívne a párové tance sveta (Slovensko, Francúzsko, Izrael,
Grécko, Arménsko, Srbsko atď.) Kontakt:
0910 196 456.
SOKOLOVŇA

|

spievať si.

Karpatská ulica, +421 32 641 00 13
Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
28. Októbra, 032/652 21 36
Kubranská 94, 0907 516 720
Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2,
032/743 04 32
Sládkovičova ul., 032/650 42 10
Mládežnícka ul., 032/7436336
Belá
Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81, www.pianoclub.sk
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910
K dolnej stanici
K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk
Verejná
j knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice
Jaselská a Hasičská 1
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

23. 6. | 18.00 | Trojružový peľ

3. 6. | 17.00 | Fotostredisko

Hudobno-poetický večer
s Katarínou Hudecovou, Simou Martausovou a Zuzanou Laurinčíkovou. Moderuje
Juraj Sarvaš. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v spoločenskej miestnosti knižnice (Hasičská 1).

TSK |

Pravidelné stretnutie neprofesionálnych fotografov, téma: Tiež móda (móda).

27. 6. | 10.00 | Súťaž vo varení
gulášu

4. 6. | 19.00 – 21.00 | Veselá
heligónka – koncert „Za tú
horú“

KC KUBRA |

Päťdňové umelecké sympózium vizuálnych umení a jednodenný mutližánrový kultúrny event. Viac
na www.halasympozium.sk.
BAVLNÁRSKE ZÁVODY

|

KAVIAREŇ REBEL | Večer

plný spevu a dob-

VKMR JASELSKÁ |

28. 6. | 13.30 | Japonsko
na Trenčianskom hrade

rej nálady.
5., 19. 6. | 20.00 – 22.00 | Veselá
heligónka – Na ľudovú notu
| Večer plný slovenských, moravských a českých ľudových
piesní. Rezervácia miest: 0949 884 770.

PLZENSKÁ REŠTAURÁCIA

7., 14., 21., 28. 6. | 16.00 –
18.00 | Čaj o štvrtej s veselou
heligónkou
BAR DEL CORSO | Slovenské, moravské
a české ľudové piesne.

8. 6. | 14.00 | Spomienkové
stretnutie k 97. výročiu vzbury
v Kragujevaci
KASÁRNE SNP |

12. 6. | 9.00 – 18.00 |
Nezľahčujte problém ťažkých
nôh
OC MAX | Pre veľký záujem sa vydarená ak-

cia bezplatného vyšetrenia nôh opäť zopakuje. Pojazdná ambulancia bude pristavená pred hlavný vchod Max Trenčín.

| Objavte čaro japonskejj kultúryy a ggastronómie: 13.30 – 14.00,
Čajový obrad podľa pravidiel školy Omotesenke, 14.00 – 14.45 Kimono – Ukážka
obliekania tradičného japonského odevu,
14.45 – 15.15 Ikebana podľa pravidiel školy Ikenobo, 15.15 – 16.15 Prednáška o japonskej gastronómii, 16.15 – 17.15 Bento
– Ukážka prípravy japonského jedla spojená s ochutnávkou, 17.15 – 18.15 Koncert
japonských bubnov Taiko.

TRENČIANSKY HRAD

