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Vodiči by sa mali pripraviť na uzavretie Čierneho mosteka
Presný termín uzavretia podjazdu na Žabinskej ulici 
nazývaného Čierny mostek ešte nie je známy. Zhotoviteľ 
modernizácie železničnej trate ho pripravuje na základe
podmienok mesta a dotknutých orgánov.

V súčasnosti je isté, že až
do uvedenia jedného z podjaz-
dov na Vlárskej alebo Brnianskej
ulici do prevádzky budú všetci
vodiči od Zamaroviec a Hrabov-
ky jazdiť po obchádzke cez Zlato-
vce. Termín uzavretia Čierneho
mosteka závisí aj od realizácie
svetelnej signalizácie na križo-
vatke ulíc Bratislavská a Hlavná.
Signalizácia je jednou z podmie-
nok uzavretia mosteka.

  ZÁSADNÉ ZMENY 

Svetelná signalizácia pre
motorové vozidlá na križovat-
ke Bratislavská – Hlavná bude

riešená tak, aby nedochádzalo
k zbytočným prestojom na Bra-
tislavskej ulici v čase, keď budú
závory na Hlavnej ulici zatvo-
rené. Dopravný režim križovat-
ky sa vráti do pôvodného stavu,
čo znamená, že hlavnou cestou
bude Bratislavská ulica v pria-
mom smere a v smere od Zlato-
viec budú vozidlá na vedľajšej
ceste. Bavlnárska ulica zostane
zatvorená. Pre chodcov zostane
priechod cez Bratislavskú ulicu
na súčasnom mieste. Semafor
bude pre nich na tlačidlo, pri-
čom nebudú mať samostatnú
zelenú. Pôjdu súčasne s vozidla-
mi z Hlavnej ulice, ktoré budú

na chodcov upozornené blikajú-
cim signálom chodca.

  POZOR NA PREDNOSŤ
V JAZDE 

 Na križovatke ulíc Vlárska
a Istebnícka sa zmení prednosť 
v jazde. Hlavnou cestou bude
smer z Vlárskej od Zamaroviec
na Istebnícku v smere na Hra-
bovku. Istebnícka ulica od Čier-
neho mosteka sa stane vedľaj-
šou. Vedľajšou cestou zostane aj
výjazd zo staveniska podjazdu
na Vlárskej ulici.
 Z Majerskej ulice bude
na križovatke s Istebníckou zru-
šený zákaz ľavého odbočenia
v smere na Hrabovku. Ofi ciálna
obchádzková trasa na Hrabovku
ale zostane po uliciach Kasáren-
ská a Podjavorinskej. (RED)

Vymáhanie daní trvá aj 
niekoľko rokov

 STR. 5

Jarmoky odštartuje 
Veľkonočný jarmok

 STR. 6
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Na modernizáciu trate 
bude dohliadať komisia

 STR. 2

Verejná zeleň a osvetlenie 
v rukách mesta

 STR. 3

Mesto poskytne dotácie 
v piatich oblastiach 

 STR. 4, 5, 9, 11, 12 

NEPRIŠLO VÁM 
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu 
hláste prosím do utorka 
3. marca 2015 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
032/6504 287.

V zariadení pre seniorov otvorili knižnicu

Začal sa mesiac knihy. Zmodernizovanú knižnicu majú v ZŠ Na dolinách, trenčianska 
knižnica oslavuje 90-tku a pripravuje na marec množstvo podujatí. Zážitok z čítania si 
môžu vďaka novej knižnici dopriať aj v zariadení pre seniorov na Lavičkovej ulici. Na fo-
tografii Jozef Adamec, Zuzana Smetanová a Anna Žovincová. Viac sa dočítate v novinách. 
 FOTO: PAVOL SERIŠ

Upozornenie
na uzávierku
Pre výstavbu častí svetelnej 
signalizácie je na  víkend 7. –
8. marca plánovaná uzávier-
ka priecestia na  Hlavnej ulici.
Osobné vozidlá budú vedené
cez Čierny mostek, nákladné
vozidlá a autobusy cez Zábla-
tie. Ide o  predpokladaný ter-
mín, presný bude zverejnený 
na mestskej webstránke.
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  EDITORIÁL

Vážení Trenčania, 
milí čitatelia,

aj marcové vydanie mestských
novín vyšlo s očakávaním, že si 
ho prečítate a dozviete sa všet-
ko, čo je pre vás aspoň nateraz 
užitočné a dôležité. Veríme, že 
pri jeho čítaní si užijete i tro-
chu relaxu. Prinášame rôzne 
témy. Tie, ktoré najviac rezo-
nujú, sa týkajú modernizácie 
železničnej trate. Musíme byť 
pripravení na čoskorú uzávier-
ku Čierneho mosteka, snáď 
už budú pokračovať aj práce 
na dokončení kruhového ob-
jazdu pri Radegaste. Na tieto,
ale i na ostatné práce súvisia-
ce s modernizáciou železnice 
na území mesta bude prísnym
okom dohliadať nová komisia,
ktorú schválili poslanci tren-
čianskeho zastupiteľstva.
Od tohto roku došlo k zlomu
v starostlivosti o verejnú ze-
leň. Bude sa o ňu starať už len
mesto. Odpútaním sa v tejto ob-
lasti od spoločnosti Marius Pe-
dersen mesto výrazne ušetrí. Čí-
tajte na strane 3.
V Infe sa tiež dočítate o tom,
ako mestský úrad rieši neplati-
čov miestnych daní a poplatkov.
Do pozornosti dávame možnosť 
získať mestskú dotáciu na ak-
tivity v oblasti školstva, mlá-
deže, sociálnych vecí, kultúry
i športu.
V marcovom vydaní mestských
novín niekoľkokrát skloňujeme 
slovo knižnica. A hoci najväčšia
je vo Washingtone s asi 28 mi-
liónmi kníh i tá naša, trenčian-
ska, ponúka široký výber pre 
všetkých a najmä, plní veľmi dô-
ležitú úlohu v spoločnosti. A to
už rovných 90 rokov.
Zdigitalizovanú a vynovenú
knižnicu majú deti Základnej 
školy Na dolinách a úplne novú
možnosť požičať si dobrú kniž-
ku majú klienti sociálneho za-
riadenia mesta na Lavičkovej 
ulici.
Čítanie je dobré a zdravé. Po-
tvrdili to aj vedci. V závere jed-
ného zo svojich posledných vý-
skumov tvrdia, že čítanie je 
terapiou, zlepšuje pamäť a em-
patiu, redukuje stres, rozširuje 
slovnú zásobu i vedomosti, uvoľ-
ňuje predstavivosť a navyše, člo-
vek s otvorenou knihou v rukách
je vraj o stupienok viac sexi.

Želáme vám teda príjemné 
čítanie!

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte

Voľné vstupenky na 23. medzinárodný kozmetický veľtrh BEAUTY 
FORUM SLOVAKIA 2015, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. – 21. marca 
2015 na výstavisku Expo Center v Trenčíne. 

Ako sa volá tohtoročná novinka veľtrhu, v ktorej si svoje schopnosti 
zmerajú slovenskí a zahraniční kaderníci?

Odpovede posielajte do 13. marca na info@trencin.sk.

  MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Čo zdržalo práce na križovatke pri Radegaste
Na križovatke ulíc Opatovská – Jasná – Žilinská má byť
v rámci modernizácie železničnej trate vybudovaný kru-
hový objazd. Pre nutnosť zmeny projektovej dokumentá-
cie boli však práce pozastavené.

 Aj na tomto úseku stavby 
modernizácie železnice sa uká-
zala nezrovnalosť s pôvodnou
projektovou dokumentáciou.
„Pri preložke vodovodu zhotovi-
teľ po odkopaní zistil inú polohu

vetiev a aj iné profi ly potrubí,
na ktoré sa mali pripájať nové 
objekty v rámci stavby moder-
nizácie,“ vysvetlila hovorkyňa “
Železníc SR Martina Pavlíková.
Proces prepracovania a najmä

prerokovania projektovej doku-
mentácie bol zdĺhavý aj preto, že
v tom čase došlo k prerozdeleniu
kompetencií medzi doterajším
prevádzkovateľom vodovodov
a kanalizácií Trenčianskou vo-
dárenskou spoločnosťou (TVS)
a Trenčianskymi vodárňami
a kanalizáciami (TVK), ktoré si
svoj majetok začali spravovať 
a prevádzkovať sami. „V súčasnej 
dobe je už projektová dokumen-
tácia vypracovaná a prerokova-
ná so správcom a prevádzkovate-
ľom zariadení a od januára ju už 
má v rukách zhotoviteľ,“ infor-“
movala hovorkyňa Železníc SR.
Práce na preložke inžinierskych
sietí a následná výstavba kru-
hového objazdu pri Radegaste
začne podľa informácií od zho-
toviteľa ihneď, ako sa zlepšia po-
veternostné podmienky.

 (RED), FOTO: P. S.

Na modernizáciu bude dohliadať komisia
Mestské zastupiteľstvo 25. februára zriadilo Komisiu pre
dohľad nad ukončením výstavby modernizácie železnič-
nej trate. V komisii budú pracovať poslanci Miloš Miče-
ga, Ján Forgáč (viceprimátor), Richard Ščepko a Tomáš 
Bahno.

 Modernizácia železnice strp-
čuje život Trenčanom dlhšie ako
sa predpokladalo. Pre dokonče-
nie niektorých častí stavby doš-
lo i k viacnásobnému posunutiu
termínov. Preto mestskí poslan-
ci v januári vyslovili nespokoj-
nosť s procesom výstavby. Zá-
roveň požiadali Železnice SR,
aby prehodnotili postup prác
a primárne riešili dokončenie
všetkých rozostavaných doprav-
ných stavieb. „Negatívne vply-
vy výstavby sa prejavujú najmä
na dopravnej situácii v meste. My
však nechceme na negatívny stav
iba poukazovať. No keďže nie je 

možné z hľadiska našich kompe-
tencií vstupovať priamo do výrob-
ného procesu, budeme sa oriento-
vať na administratívnu agendu,“
uviedol ku zriadeniu novej ko-
misie predkladateľ návrhu, po-
slanec Miloš Mičega. 
 Úlohou komisie bude pre-
dovšetkým komunikovať s kaž-
dým, kto má alebo chce poukázať 
na problémy spojené s moderni-
záciou železnice a zároveň bude
sledovať priebeh kolaudácií sta-
vebných objektov stavby. „Dô-
ležité bude aj to, aby samotní 
občania predkladali komisii pod-
nety. Adresátom môžu byť priamo

poslanci komisie, výbory mest-
ských častí alebo aj iné komi-
sie. Samozrejme, že aj mestský
úrad,“ povedal M. Mičega s tým, “
že ide o to, aby sa každý podnet
dostal na stôl novej komisie.

„Ak činnosť tejto komisie 
prispeje k odstráneniu niekto-
rých nedorobkov na stavbe, na-
príklad chodníkov, ciest, doprav-
ných značení alebo oplotení, ak 
pomôže dotknutým občanom pri 
riešení ich problémov, napríklad 
uvedením pozemkov do pôvodné-
ho stavu, tak bude mať svoj výz-
nam,“ doplnil viceprimátor Ján “
Forgáč.
 Komisia ukončí svoju čin-
nosť maximálne do šiestich
mesiacov po nadobudnutí prá-
voplatnosti posledného kolau-
dačného rozhodnutia na ktorú-
koľvek časť stavby.  (RED)
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Predseda Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja Jaroslav

Baška a primátor mesta Trenčín
Richard Rybníček podpísali 2.
februára memorandum o spo-
lupráci pri získavaní eurofon-
dov. „Do oblasti Trenčína a 7 
priľahlých obcí by malo prísť asi
14 a pol milióna eur. Podpora
by mala byť najmä v budovaní
dopravy, cyklotrás, zelene a ze-
lených plôch, zároveň sú tam aj 
rekonštrukcie alebo rozširova-
nie materských škôl,“ povedal
po podpise R. Rybníček.

Vo februári si trenčianska
knižnica pripomenula 90

výročie založenia. Dnes Verej-
ná knižnica Michala Rešetku
pri tejto príležitosti odovzdala 
(16. 2.) ďakovné listy bývalým 
riaditeľom, odmenila najstaršiu
knihovníčku Margitu Beňovú či
najstaršieho aktívneho čitate-
ľa, 95-ročného Jozefa Mešťán-
ka. K výročiu knižnica vydala
zborník „Vinše nad zlato“. Pre 
čitateľov pripravila viacero
sprievodných aktivít a atraktív-
nych výhod počas celého roka.
Viac na www.vkmr.sk.

Pár dní pred začiatkom marca
otvorili v zariadení pre se-

niorov na Lavičkovej ulici novú
knižnicu. „Požičiavanie kníh ne-
formálne prebiehalo v zariadení
aj predtým, ale teraz sú literárne 
diela sústredené na jednom
mieste a vznikol tu priestor, kto-
rý spĺňa všetky kritériá klasickej
knižnice,“ povedal na otvore-
ní riaditeľ Sociálnych služieb 
mesta Trenčín Ladislav Pavlík.
Prestrihol pásku spolu s obyva-
teľkou penziónu Danielou Ilky-
vovou, ktorá sa bude o knižnicu
starať. Vyše 70 seniorov si môže
vybrať z dvoch tisícok kníh, kto-
ré sú prehľadne podľa žánrov
uložené v policiach. Miestnosť 
predtým slúžila ako klubovňa,
dnes je v nej okrem knižnice aj
počítačový kútik.

  STRUČNE

Odkazprestarostu.sk pomáha 
v Trenčíne už viac ako dva roky 
Dlhodobo prispieva k vyriešeniu problémov, ktoré oby-
vateľov trápia v rôznych slovenských mestách a obciach. 
V Trenčíne bol spustený 7. decembra 2012.

Odkazprestarostu.sk fun-
guje od februára 2010. Inštitút
pre dobre spravovanú spoloč-
nosť (SGI), ktorý ho spravuje, sa
nechal inšpirovať britským por-
tálom FixMyStreet.com. Na za-
čiatku bol spustený v Bratisla-
ve. Postupne sa stal veľmi dobre
fungujúcou súčasťou komuni-
kácie samosprávy s obyvateľmi
aj v ďalších mestách. Trenčania
môžu posielať podnety upozor-
ňujúce na problémy vo svojom
okolí cez portál, ale aj cez mobil-
né aplikácie, ktoré sú k dispozí-
cii pre všetky operačné systémy 

(Android a iOS, Windows Pho-
ne) – stiahnuť si ich môžete cez
QR cody). Portál ponúka pre-
hľad o riešených a neriešených
nahlásených podnetoch na jed-
nom mieste, zároveň ponúka
možnosti na vzdelávanie obyva-
teľov, vysvetlenie náročnosti rie-
šenia niektorých problémov, zá-
konných limitov či rozdelených
kompetencií. Za 5 rokov exis-
tencie sa vďaka portálu podarilo
vyriešiť takmer 6000 podnetov
obyvateľov po celom Slovensku. 
 MÁRIA ŽUFFOVÁ, 
 ODKAZPRESTAROSTU.SK

Deň otvorených dverí 
u primátora mesta 
 Kancelária primátora mes-
ta Richarda Rybníčka na 1. po-
schodí Mestského úradu na Mie-
rovom námestí 2 bude mať opäť 
otvorené dvere v pondelok 30. 
marca 2015. Všetci, ktorí majú
záujem aktívne komuniko-
vať, vyjadriť svoje názory, pri-
pomienky, sťažnosti a náme-
ty, môžu prísť v čase od 14.00
do 18.00 hodiny. Príďte a po-
vedzte, čo vám v našom meste
chýba a čo by ste zmenili.

Verejná zeleň a osvetlenie v rukách mesta
Mesto ku koncu minulého roka vypovedalo zmluvu so
spoločnosťou Marius Pedersen v oblasti starostlivosti
o verejnú zeleň. Túto zodpovednosť prevzalo po šiestich
rokoch opäť do vlastných rúk. Od apríla bude mesto pre-
vádzkovať i verejné osvetlenie.

Kosenie zelene, výruby, ore-
zy, výsadbu drevín a kvetín za-
bezpečovala od roku 2009
spoločnosť Marius Pedersen
na základe zmluvného vzťa-
hu s mestom. „Zmluvu sme 
mohli vypovedať až po tom, ako
sme spoločnosti splatili vyše 

štvormiliónový dlh za služby ob-
jednané ešte v roku 2010. Posled-
nú splátku vo výške 800-tisíc eur 
sme uhradili pred koncom minu-
lého roka,“ povedal primátor Ri-“
chard Rybníček. 
 Mesto bolo viazané dohodou
o urovnaní z roku 2011. Ak by 

vypovedalo zmluvu skôr ako 31.
12. 2014, tak by muselo spla-
tiť celý dlh, vrátane odpustenej
sumy vyše milióna eur. Mesto
sa v dohode o urovnaní zaviaza-
lo do konca roka 2014 objedná-
vať ročne služby týkajúce sa od-
padového hospodárstva, zelene
a komunikácií v minimálnom
objeme 3 350 000 eur bez DPH.

  ÚSPORA A LEPŠIA 
KONTROLA

 Mesto sa rozhodlo samostat-
ne starať o verejnú zeleň kvôli
výraznému zníženiu nákladov
a zlepšeniu kontroly. „Už mi-
nulý rok sme vykonávali viace-
ré činnosti vo vlastnej réžii. Šlo
o časť výrubov a orezov, kose-
nie všetkých mestských pozem-
kov, okrem sídliska Juh a Sihoť,“
povedal vedúci útvaru inter-
ných služieb Benjamín Lisáček.
Od tohto roka sa bude starať 
o verejnú zeleň výlučne Mest-
ské hospodárstvo a správa lesov.
Len na samotnom kosení mesto
predpokladá úsporu vo výške
približne 200 tisíc ročne. Mest-
ské hospodárstvo už zakúpilo
časť novej techniky a čoskoro
prijme sezónnych pracovníkov.

  PREVÁDZKA 
OSVETLENIA

Samospráva sa postupne pri-
pravuje i na prevádzku verejného
osvetlenia, ktorú od 1. apríla pre-
vezme od spoločnosti Siemens.
Tento krok prinesie ušetrených
minimálne 17 tisíc eur mesačne.
„Zamestnáme kvalifi kovaných
pracovníkov a kúpime novú ploši-
nu na opravy a údržbu verejného
osvetlenia,“ informoval B. Lisá-“
ček s tým, že prípadné havarijné
situácie budú riešiť externí dodá-
vatelia. (RED), FOTO: P. S.
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Vybudujú medzinárodné
centrum excelentnosti
Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka v Tren-
číne sa v silnej konkurencii 
167 projektov z celej Európ-
skej únie stala úspešným 
víťazom výzvy WIDESPRE-
AD na budovanie centier 
excelentnosti.

 Projekt pod názvom
FunGLASS je zameraný na ďal-
ší rozvoj už existujúceho Cen-
tra excelentnosti pre kerami-
ku, sklo a silikátové materiály 
do podoby medzinárodne uzná-
vaného Centra pre funkčné a po-
vrchovo upravované sklá. Cen-
trum bude primárne určené pre
výskum špeciálnych skiel a po-
vlakov pre strojársky a chemic-
ký priemysel, pre energetické,
optické a medicínske aplikácie,
zvyšovanie pevnosti a odolnos-
ti skla, znižovanie opotrebenia
pre komerčné využitie skiel, ale
aj na využitie odpadových ma-
teriálov pre produkciu skla a ke-
ramických materiálov s vysokou
pridanou hodnotou. Na projek-
te bude univerzita spolupraco-
vať so zahraničnými partner-
mi, ktorí dosahujú celosvetovo

uznávané výsledky v oblasti vedy 
a výskumu. Pod jej vedením sa
do projektu zapoja aj nemecké
univerzity v Erlangene a Jene,
talianska univerzita v Padove
a Inštitút skla a keramiky v Mad-
ride. Budovanie centra bude tr-
vať do roku 2020.  ZDROJ: TNUAD

DOTÁCIE NA AKTIVITY V OBLASTI 
ŠKOLSTVA

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

Dotačné kolo na aktivity v oblasti školstva, 
výchovy a vzdelávania

Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným 
subjektom len na základe riadne vyplnenej 
žiadosti na predpísanom formulári spolu
s povinnými prílohami, ktoré nájdete na www.
trencin.sk – občan – tlačivá – školstvo, 
výchova, vzdelávanie, a za predpokladu, že 
žiadateľ má vysporiadané záväzky voči mestu. 

Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, 
Mierové nám. 2, (pondelok – štvrtok v čase od 8.00 – 16.30 h, 
v piatok od 8.00 – 14.00 h) alebo poštou (rozhoduje dátum
pečiatky na obálke).

Uzávierka prijímania žiadostí je 6. marec 2015.

Informácie o podmienkach poskytovania
dotácií nájdete vo VZN č. 7/2012, ktoré je 
uverejnené na webovej stránke mesta Trenčín: 
www.trencin.sk – Mesto Trenčín – samospráva 
mesta Trenčín – všeobecne záväzné nariadenia.

Otvorili zmodernizovanú knižnicu
Zrekonštruovali ju a zdigitalizovali. Vynovenú školskú 
knižnicu v Základnej škole Na dolinách slávnostne otvo-
rili 29. januára 2015. 

 Viac ako 40-ročná
knižnica už potrebova-
la renováciu. „O to viac,
že ide o najväčšiu škol-
skú knižnicu v Trenčian-
skom kraji a možno aj 
na Slovensku,“ poveda-“
la riaditeľka školy Anna
Plachká. Čitateľom je
k dispozícii viac ako 30
tisíc kníh – od literatú-
ry pre predškolákov až
po beletriu a odbornú literatúru
pre dospelých. Doteraz jej služ-
by využívali pedagógovia ško-
ly, žiaci a ich rodičia. Osobitná
pozornosť bola venovaná de-
ťom z materskej školy, ktorým
prispôsobili časť čitárne. „Teraz 
knižnicu otvárame aj pre širokú
verejnosť z miestnych častí Zla-
tovce, Záblatie a okolia,“ zdô-“
raznila A. Plachká. „Súčasťou
knižnice je aj školská čitáreň,
ktorá slúži nielen na výučbu žia-
kov, ale aj na rôzne podujatia,

stretnutia, súťaže, ako napríklad 
školské kolá speváckych a reci-
tačných súťaží, krajské kolo re-
citačnej súťaže Šaliansky Maťko,
maratóny v čítaní pre deti spolu
s rodičmi či stretnutia školské-
ho parlamentu.“ Aj zásluhou“
knižnice si žiaci vytvárajú blíz-
ky vzťah k literatúre. Škola sa
každoročne zapája do projektov
ako Deň čitateľskej gramotnos-
ti, Medzinárodný deň školských
knižníc, Záložka do knihy spája
školy a ďalších. TEXT A FOTO: P.S.

Mestské školy budú
mať o 88 žiakov viac
Vyplýva to z výsledkov zápisu detí do prvého ročníka, 
ktorý sa konal od 15. do 28. januára 2015.

 V deviatich základných ško-
lách v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti Mesta Trenčín bolo zapísaných
spolu 608 detí. V septembri tak
tieto školy otvoria 25 prváckych
tried. Do lavíc v nich zasadne
538 prvákov. 
 Najviac ich bude v ZŠ
na Hodžovej ulici, kde by mali
naplniť až päť tried. V ZŠ na Uli-
ci L. Novomeského otvoria štyri
triedy, v ostatných školách budú
mať od jednej do troch prvác-
kych tried. 
 Zápis sa týkal detí, ktoré

k 31. augustu 2015 dovŕšia 6 ro-
kov. Odloženie začiatku povin-
nej školskej dochádzky o jeden
školský rok bolo navrhnuté 61
deťom. Čo sa týka celkového
počtu žiakov základných škôl,
ktorých zriaďovateľom je mesto,
v budúcom školskom roku
2015/2016 by v nich malo byť 
o 88 žiakov viac. Tento údaj vy-
chádza z porovnania počtu od-
chádzajúcich žiakov deviateho
ročníka a počtu prichádzajúcich
prváčikov.
 (RED)

Úspech mladého someliera
 Na druhom ročníku súťaže talentovaných
mladých somelierov Slovenska tretie miesto
získal Natanael Ševčík, študent hotelovej aka-
démie SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne. So-
melierska súťaž určená pre študentov sa kona-
la 5. a 6. februára 2015 v Nových Zámkoch. Jej
organizátorom bola spoločnosť Hubert J.E.
a záštitu nad podujatím prevzala Asociácia so-
melierov SR. Blahoželáme!
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Vymáhanie daní trvá aj niekoľko rokov
Mesto Trenčín zverejňuje na svojej webstránke dlžníkov
miestnych daní. Do problematiky vymáhania nedo-
patkov ale bežný občan nevidí. Na časté otázky preto
odpovedá špecialista pre dane a poplatky Ján Margetín
z ekonomického útvaru MsÚ. 

  V zozname dlžníkov miest-
nych daní a poplatku za ko-
munálny odpad a drobný 
stavebný odpad sú zverejnení 
všetci neplatiči?

 Správca dane, teda Mesto
Trenčín, má na internetovej 
stránke zverejnený zoznam da-
ňových dlžníkov v zmysle § 52
zákona 563/2009 Z. z., čo inými 
slovami znamená, že sú tam zve-
rejnení daňoví dlžníci, ktorých
úhrnná výška daňových nedo-
platkov presiahla u fyzickej oso-
by 160 eur a u právnickej osoby
1600 eur. Počet neplatičov je pod-
statne iný. Sprístupnení sú len tí 
najväčší.

  Ako dlho zostáva dlžník 
v zozname?

 Zoznam neplatičov sa pre-
náša z roka na rok a mohlo by

sa zdať, že sa v tejto veci nič ne-
deje, keďže tam vidíme tých is-

tých daňových dlžníkov. To ale 
neznamená, že pohľadávka nie 
je vymáhaná a riešená. Kaž-
dá pohľadávka musí zostať evi-
dovaná u správcu dane, až kým

nezanikne. Napríklad vymože-
ním, zaplatením či odpísaním. Je 
potrebné si uvedomiť, že podstat-
nú časť všetkých pohľadávok tvo-
ria pohľadávky prihlásené v kon-
kurzoch a u súdnych exekútorov.
Konkurzy a vymáhanie súdnymi 
exekútormi trvajú väčšinou viac 

rokov, niekedy aj desať. Počas
tohto obdobia nemôže správca
dane konať vo veci a ani odpísať 
pohľadávku.

  Aký je postup pri vymáhaní 
nedoplatkov?

 Mesto Trenčín vymáha po-
hľadávky priebežne. Od vzniku
pohľadávky vyzýva daňovníkov
písomne, telefonicky, zasiela im
výzvy na zaplatenie nedoplatkov.
Až v prípade, že subjekt nezapla-
tí, spracuje podklady pre vymá-
hanie pohľadávky a postúpi po-
hľadávku súdnemu exekútorovi 
na vymáhanie.

  Ako vyzeral minulý rok 
z hľadiska riešenia pohľadá-
vok?

 V roku 2014 sme postúpi-
li súdnemu exekútorovi 583
exekučných titulov vo výške 
174 191,36 eur. Do konkurzov
a reštrukturalizácií sme prihlá-
sili 166 897,63 eur. Takto sú
pohľadávky každoročne riešené 
a evidované. Keďže vymoženie 
pohľadávky súdnym exekútorom
alebo ukončenie konkurzu nie 
je otázkou len jedného roka, zo-
znam pohľadávok sa tak navyšu-
je. (RED)

Ján Pafčuga oslávil
100. narodeniny
 Major vo vý-
službe Ján Paf-
čuga sa naro-
dil 17. februára
1915 v Trstenej.
V októbri roku
1937 bol povola-
ný do základnej
vojenskej služby 
a uniformu nevy-
zliekol až do roku
1972, kedy odi-
šiel do dôchod-
ku, teda po šty-
ridsiatich rokoch.
Po vypuknutí
SNP bol niekoľko
týždňov väznený nemeckou armádou. V aktívnej vojenskej službe
pôsobil na rôznych funkciách v Čechách a na Slovensku. Od roku
1949 žije v Trenčíne. Je ženatý, s manželkou vychovali tri deti. Pri
príležitosti významného životného jubilea sa s oslávencom v Po-
sádkovom klube OS SR zišli priatelia z Klubu vojenských vete-
ránov, aby mu zablahoželali. Zároveň mu predseda klubu Peter
Forgách odovzdal pamätný list. Ku gratuláciám sa pripojil aj pre-
zident Zväzu vojakov SR Tomáš Švec a čulému oslávencovi zaželal
dobré zdravie, pohodu v rodine a odovzdal mu darček.
 TEX A FOTO: OĽGA KAJABOVÁ

DOTÁCIE NA AKTIVITY V OBLASTI 
PRÁCE S MLÁDEŽOU

Mesto Trenčín vyhlasuje v súlade so Všeobecne 
záväzným nariadením č. 7/2012 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta“

Dotačné kolo na aktivity v oblasti práce 
s mládežou na rok 2015

Dotácie môžu byť poskytnuté len na základe 
riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom 
formulári spolu s povinnými prílohami, ktoré 
sú k dispozícii na www.trencin.sk – občan 
– tlačivá – mládež – Žiadosť o dotáciu – 
a za predpokladu, že žiadateľ má vysporiadané 
záväzky voči mestu.

Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, 
Mierové nám. 2, (pondelok – štvrtok v čase od 8.00 – 16.30 h, 
v piatok od 8.00 – 14.00 h) alebo poštou (rozhoduje dátum
pečiatky na obálke) a taktiež poslať mailom na adresu mladez@
trencin.sk.

Uzávierka prijímania žiadostí je 31. marca 2015.

Informácie o podmienkach poskytovania 
dotácií sú uverejnené na webovej stránke 
mesta Trenčín: www.trencin.sk – Mesto Trenčín 
– samospráva mesta Trenčín – všeobecne 
záväzné nariadenia – VZN č. 7/2012.
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ZBER STARÝCH 

ELEKTROSPOTREBIČOV

V sobotu 21. marca 2015 organizuje Mesto 

Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov 

elektrospotrebičov pre recykláciu odvoz

starých spotrebičov priamo z domácností.

Zber starých elektrospotrebičov je bezplatný.

Ako na to?

Môžete zatelefonovať na Mestský úrad Trenčín na 032/650 44 18 alebo 
poslať e-mail na cachova@trencin.sk a nahlásiť nasledovné údaje:k

1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť. 

2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a tel. kontakt.

V určený deň bude z vašej adresy nahlásený elektroodpad odobraný.Elek-
troodpad musí byť vyložený vo vchode bytového domu alebo za bránou 
rodinného domu už o 9.00 hod. ráno v deň zberu, nie na ulici. Zároveň je 
potrebné, aby ste v priebehu dňa až po odvoz umožnili vstup do týchto 
priestorov. Z časových dôvodov nie je možné vynášať elektroodpad z by-
tov, pivníc a povál.

POZOR! Vaše údaje môžete nahlasovať do 18. marca 2015, telefonicky počas 
úradných hodín Mestského úradu, e-mailom kedykoľvek do tohto termínu. 
Odvezieme veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory...), ako aj malé 
spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény...),  ktoré tiež nepatria do bež-
ného kontajnera.

 Veľkonočný jarmok
Mesto Trenčín aj v roku 2015 pripravuje sériu jarmokov. 
Prvý, ktorý sa uskutoční na Mierovom námestí, bude
Veľkonočný jarmok.

 Mierové námestie bude dý-
chať sviatočnou jarnou atmo-
sférou od štvrtka 26. do soboty 
28. marca 2015. Zoznam pre-
dajcov so záujmom predstaviť 
sa na Veľkonočnom jarmoku
v Trenčíne je už v týchto dňoch
takmer úplný. Návštevníci
na ňom nájdu ponukou živých
jarných kvetov, jarné dekorácie
na veľkonočný stôl, výber drô-
tených, voskovaných a maľova-
ných kraslíc, maľované obrusy,
zaujímavú keramiku, kvalitnú
kávu, sladké medovníky i trdel-
níky, veľkonočné špeciality ako

údené mäso, syry, grilovaný oš-
tiepok či pečené klobásky. V so-
botu 28. marca jarmok vyvrcholí
posledným dňom, ktorý obohatí
sprievodný kultúrny program.
V ňom vystúpia folklórne spe-
vácke skupiny, detský folklór-
ny súbor, predstaví sa bábkové
divadlo, chovatelia privezú živé
domáce zvieratká, doplnkom
budú tvorivé dielne s veľkonoč-
nou témou.
 Ďalší jarmok sa uskutoční 1.
mája v rámci Majálesu. Predá-
vať sa budú predovšetkým far-
márske výrobky, kvety, priesady 

a občerstvenie. V nedeľu 30.
júna bude s jarmokom spoje-
ná oslava Medzinárodného dňa
detí. Farmárske trhy, tak ako
minulý rok, sa budú konať kaž-
dú prvú sobotu v mesiaci. S jar-
mokom ľudových remesiel bude
spojený Festival tradičnej zába-
vy Pri trenčianskej bráne, kto-
rý potrvá tri dni od 11. do 13. 9.

2015. Posledný jarmok v tomto
roku bude Vianočný remeselný 
jarmok v termíne od 5. do 23. 12.
2015.
 Všetky termíny a online pri-
hlášky pre záujemcov o predaj
na niektorom z trenčianskych
jarmokov nájdete na www.tren-
cin.sk.
 (RED), FOTO: R. J.

Trenčín podporil projekt
darcovstva orgánov
Dvanásty odborný seminár na podporu transplantač-
ného programu a darcovstva orgánov na Slovensku sa
konal 11. februára 2015 v Posádkovom klube.

 Podujatie sa uskutočnilo
z iniciatívy občianskych združe-
ní pacientov pred a po orgáno-
vých transplantáciách v spolu-
práci s Trenčianskou univerzitou
A. Dubčeka a jej Fakultou zdra-
votníctva. Je to prvá univerzita
na Slovensku, ktorá tento pro-
jekt verejne podporila a aktív-
ne sa do neho zapojila. Počty 
darcov orgánov na Slovensku
stagnujú a porovnávajúc pred-
chádzajúce roky má darcovstvo
klesajúcu tendenciu. Verej-
nosť nemá dostatok relevant-
ných informácií, problematika
je často negatívne interpretova-
ná. O zložitom procese od dar-
covstva až k orgánovým trans-
plantáciám hovorili v Trenčíne
poprední slovenskí odborníci
na transplantológiu: MUDr. Da-
niel Kuba, PhD., riaditeľ Národ-
nej transplantačnej organizácie,
MUDr. Martin Chrastina, re-
gionálny koordinátor TC Bra-
tislava a západoslovenský kraj,

doc. MUDr. Eva Goncalvesová,
CSc. FESC, primárka oddelenia
zlyhania a transplantácie srdca,
NÚSCH a. s. Bratislava. O tom,
že darované orgány majú cenu
života, presviedčali zástupcovia
združení pacientov po orgáno-
vých transplantáciách. Na pod-
klade vlastných skúseností
a príbehov ľudí žijúcich s trans-
plantovaným orgánom šíria po-
zitívnu mienku o transplantáci-
ách, vyzývajú verejnosť, aby sa
zamýšľala nad problematikou
darcovstva orgánov, poukazujú
na obrovský význam darcovstva
a jeho dopad nielen na jednotliv-
ca, ale na celé rodiny. Súčasťou
podujatia bola aj vernisáž foto-
grafi ckej výstavy KRÁSA OKA-
MIHU, ktorá je oslavou života,
poďakovaním a výzvou zároveň.
Výstava potrvá v Trenčíne do 3.
marca 2015.

 VLASTA PAGÁČOVÁ, 
 PREDSEDNÍČKA OZ DAR ŽIVOTA

Vyskúšajú si prácu výskumníkov
Žiaci stredných škôl sa 6. marca stanú členmi vedeckého 
kolektívu fyzikov a zoznámia sa s riešením najaktuálnej-
ších problémov svetového výskumu. 

 Študenti budú môcť skúmať 
elementárne častice za pomoci
veľkého hadrónového urýchľo-
vača v CERNe. Vypočujú si pred-
nášky o vlastnostiach mikrosve-
ta a záhadách jednej zo štyroch
základných síl vesmíru – Slabej
interakcie a jej nosičov tzv. W bo-
zónov. Zoznámia sa s Higgsový-
mi bozónmi, ktoré boli nedávno
objavené. Na záver sa spoja pro-
stredníctvom videokonferencie
s rovesníkmi v partnerských kra-
jinách, s Roma Tre Univerzitou

v Ríme, Technickou univerzitou
v Drážďanoch a Minho univer-
zitou Braga v Portugalsku, aby 
porovnali výsledky svojej prá-
ce. Túto príležitosť im ponúkla
Trenčianska univerzita A. Dub-
čeka v spolupráci s Medzinárod-
nou organizáciou pre populari-
záciu jadrovej fyziky (IPPOG)
a Európskou organizáciou pre
jadrový výskum (CERN). In-
formoval Ing. Mgr. Jozef Drga,
PhD. z Trenčianskej univerzity 
A. Dubčeka. (RED)
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Vysvetlivky:

Plasty Lokalita periodicita deň

Vrecia 1 Zlatovce, Orechové, Horné Orechové, Istebník, Záblatie, Zámostie 28 dní pondelok

Vrecia 2 Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum, 
Dolné mesto 28 dní utorok

Vrecia 3 Opatová, Kubra, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej ulice 28 dní štvrtok
Nádoby 1 Juh, Belá týždenne pondelok
Nádoby 2 Sihoť, Zámostie týždenne utorok
Nádoby 3 Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum týždenne štvrtok
Nádoby 4 Dolné Mesto, Soblahovská, Dlhé Hony týždenne piatok
FIRMY firmy 14 dní streda

Bioodpad
Bio od 1. 6. – 30. 9. každý týždeň v pondelok v lokalitách s BIO nádobami v  texte
Bio od 1. 10. – 31. 5. každý nepárny týždeň v  pondelok v lokalitách s BIO nádobami v  texte

Papier
Papier 1 individuálna bytová výstavba – Sihoť, Hodžova, Noviny, Zlatovce 28 dní streda
Papier 2 Juh, Belá 14 dní pondelok
Papier 3 Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie 14 dní utorok

Papier 4 Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, 
Kubra, Kubrica 14 dní štvrtok

FIRMY firmy 28 dní streda

Sklo
Sklo 1 Mesto TN 28 dní pondelok
Sklo 2 Mesto TN 28 dní utorok
Sklo 3 Mesto TN 28 dní streda
Sklo 4 Mesto TN 28 dní štvrtok

Elektro

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

Harmonogram vývozu separovaných zložiek odpadu

MAREC

1 N

2 P Vrecia 1 Nádoby 1

3 U Vrecia 2 Nádoby 2

4 S FIRMY

5 Š Vrecia 3 Nádoby 3

6 P Nádoby 4

7 S

8 N

9 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO

10 U Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2

11 S FIRMY Sklo 3

12 Š Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4

13 P Nádoby 4

14 S

15 N

16 P Nádoby 1

17 U Nádoby 2

18 S FIRMY

19 Š Nádoby 3

20 P Nádoby 4

21 S

22 N

23 P Papier 2 Nádoby 1 BIO

24 U Papier 3 Nádoby 2

25 S Papier 1 

26 Š Papier 4 Nádoby 3

27 P Nádoby 4

28 S

29 N

30 P Vrecia 1 Nádoby 1

31 U Vrecia 2 Nádoby 2

APRÍL

1 S FIRMY

2 š Vrecia 3 Nádoby 3

3 P Nádoby 4

4 S

5 N

6 P Sviatok

7 U Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO

8 S Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2

9 Š FIRMY Sklo 3

10 P Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4

11 S Nádoby 4

12 N

13 P Nádoby 1

14 U Nádoby 2

15 S FIRMY

16 Š Nádoby 3

17 P Nádoby 4

18 S

19 N

20 P Papier 2 Nádoby 1 BIO

21 U Papier 3 Nádoby 2

22 S Papier 1

23 Š Papier 4 Nádoby 3

24 P Nádoby 4

25 S

26 N

27 P Vrecia 1 Nádoby 1

28 U Vrecia 2 Nádoby 2

29 S FIRMY

30 Š Vrecia 3 Nádoby 3

MÁJ

1 P Nádoby 4

2 S

3 N

4 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO

5 U Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2

6 S FIRMY Sklo 3

7 Š Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4

8 P Nádoby 4

9 S

10 N

11 P Nádoby 1

12 U Nádoby 2

13 S FIRMY

14 Š Nádoby 3

15 P Nádoby 4

16 S

17 N

18 P Papier 2 Nádoby 1 BIO

19 U Papier 3 Nádoby 2

20 S Papier 1

21 Š Papier 4 Nádoby 3

22 P Nádoby 4

23 S

24 N

25 P Vrecia 1 Nádoby 1

26 U Vrecia 2 Nádoby 2

27 S FIRMY

28 Š Vrecia 3 Nádoby 3

29 P Nádoby 4

30 S

31 N

JÚN

1 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO

2 U Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2

3 S FIRMY Sklo 3

4 Š Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4

5 P Nádoby 4

6 S

7 N

8 P Nádoby 1 BIO

9 U Nádoby 2

10 S FIRMY

11 Š Nádoby 3

12 P Nádoby 4

13 S

14 N

15 P Papier 2 Nádoby 1 BIO

16 U Papier 3 Nádoby 2

17 S Papier 1

18 Š Papier 4 Nádoby 3

19 P Nádoby 4

20 S

21 N

22 P Vrecia 1 Nádoby 1 BIO

23 U Vrecia 2 Nádoby 2 E

24 S FIRMY E

25 Š Vrecia 3 Nádoby 3

26 P Nádoby 4

27 S

28 N

29 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO

30 U Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2

x x x

V MARCI SA
ZAČNE JARNÉ
UPRATOVANIE
2015
Organizované jarné 
upratovanie sa v meste 
Trenčín začne 28. marca
a potrvá počas ôsmich
sobôt do 30. mája. 

V sobotu 28. marca v čase 
od 8.00 do 12.00 hod. budú 
uložené dva veľkoobjemo-
vé kontajnery na týchto 
miestach na sídlisku Juh: 

  Východná (koniec ulice 
pri garážach)

  M. Bela (oproti garážam 
5370 – 3795)

  Saratovská – Novomeské-
ho (križovatka ulíc)

  Kyjevská (pred KS – 
Verejná knižnica M.
Rešetku)

  Šmidkeho (roh uličiek – 
nádoba na sklo č. 8110 –
oproti MŠ)

Popoludní v čase od 13.00 
do 17.00 hod. budú kontaj-
nery na ďalších miestach:

  Lavičková (pri domove 
dôchodcov)

  Šafárikova (nad garáža-
mi roh – nádoba na sklo
č. 8108)

  Liptovská (pri trafostani-
ci č. 68008)

  Gen. Svobodu (parkovis-
ko Južanka)

  J. Halašu (oproti č. 2 
na trávniku)

 Jeden z kontajnerov bude 
slúžiť výhradne na odklada-
nie biologicky rozložiteľné-
ho odpadu (konáre, odpad 
zo záhrad, trávnikov a pod.). 
Hádzať akýkoľvek iný odpad 
ako biologicky rozložiteľný 
je do tohto kontajnera prís-
ne zakázané. Na odkladanie 
iného odpadu bude slúžiť 
druhý kontajner.
 Prosíme obyvateľov, aby 
boli disciplinovaní a do-
držiavali označenie a účel 
kontajnerov.
 PRÍSNE SA ZAKAZUJE 
vykladať odpad po odvezení 
kontajnera. Pri porušení hro-
zí pokuta 166 eur.
 Celý harmonogram jar-
ného upratovania bude uve-
rejnený v nasledujúcom vy-
daní INFO.
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Trenčín chce podporiť kľúčové kultúrne
podujatia
v roku 2015
Výzvu na predkladanie
zámerov vyhlásila Komisia
kultúry a cestovného ruchu
pri Mestskom zastupiteľ-
stve. K dispozícii na rozde-
lenie je 14 tisíc eur.

 Okrem aktivít v oblasti kul-
túry a záujmovej umeleckej čin-
nosti podporený ch cez granto-
vé kolo, chce mesto vytipovať aj
kľúčové kultúrne podujatia roka,
na ktoré tiež fi nančne prispeje.
 V rámci výzvy budú podpo-
rené projekty, konané na území
mesta a podporujúce imidž mes-
ta z hľadiska prezentácie mesta,
návštevnosti podujatia a osláv
významných výročí. Projekty 
musia byť zrealizované do konca
roka 2015.
 O podporu môžu požiadať 
právnické osoby (ktorých zria-
ďovateľom nie je Mesto Tren-
čín) a fyzické osoby – podnika-
telia, ktoré:
– majú sídlo alebo trvalý pobyt

na území mesta,
– pôsobia alebo vykonávajú čin-
nosť na území mesta,
– poskytujú služby obyvateľom
mesta.
 Pre pozvanie do výberového
kola je potrebné predložiť texto-
vý materiál v rozsahu maximál-
ne 1 strany A4 tlačeného textu
s uvedením zámeru projektu,
projektového rozpočtu a struč-
nej histórie žiadateľa.
 Materiál zaslať elektronicky 
do 11. 3. 2015 na adresu hana.
gallova@trencin.sk, do pred-
metu uviesť: „Kľúčové podujatie 
– názov podujatia“.

 Po splnení tejto podmien-
ky budú žiadatelia pozvaní pre-
zentovať osobne svoje projekty 
na zasadnutie Komisie kultúry 
a CR, ktoré sa uskutoční 17. 3.
2015.

Návštevníci 
viac využívajú 
e-informácie
Kultúrno-informačné cen-
trum na Mierovom námestí 
9 v Trenčíne ročne navštívi
okolo 20 tisíc ľudí. Asi treti-
na z toho sú turisti.

 Za posledné roky badať ten-
denciu veľmi mierneho pokle-
su počtu návštevníkov, ktorí
do KIC fyzicky prídu. V roku
2012 to bolo 21 120 návštev-
níkov, v ďalšom roku 20 842
návštevníkov. Popri tom však
zároveň narastá využívanie e-
-informácií (web, maily, soci-
álne siete). Napríklad stránka
www.visisttrencin.sk, na ktorej
sú sústredené informácie o kul-
túre a cestovnom ruchu, výrazne
poskočila v návštevnosti na číslo
282 tisíc (146 tisíc v roku 2012
a 146 600 v roku 2013).
 Turisti najčastejšie žiada-
jú informácie o hrade a ostat-
ných pamiatkach, vyberajú si
informačné materiály, suveníry 

a hľadajú ubytovanie. Okrem
lokálnych turistických miest si
najčastejšie nechávajú poradiť 
hrady a výlety v okolí, cyklotra-
sy a možnosti kúpania. K naj-
neobyčajnejším, ale pomer-
ne častým požiadavkám patrí
otázka, aké stromy obkolesujú
námestie. Ak by to zaujímalo
aj vás, je to Brestovec západný 
(Celtis occidentalis).
 ZDROJ: KIC

JUBILEUM
V LITERÁRNOM
KLUBE OMEGA
Povolaním technik ale du-
šou básnik a literát, pred-
seda klubu a člen Spolku 
slovenských spisovateľov
Ján Maršálek vo februári
oslávil životné jubileum
a predstavil svoju naj-
novšiu knihu. 

Literárny klub OMEGA pô-
sobí pri Verejnej knižnici Mi-
chala Rešetku v Trenčíne, kto-
rá si 16. februára slávnostne
pripomenula 90. výročie zalo-
ženia, devätnásty rok. Pravi-
delné stretnutie členov a sym-
patizantov literárneho klubu
sa koná prvý štvrtok v mesiaci.
Februárový štvrtok patril Já-
novi Maršálkovi a jeho zatiaľ 
ostatnej knihe Cesta k bráne,
s podtitulom Čítanie na kaž-
dý deň. Medzi čitateľov ju pís-
menkami abecedy vyprevadi-
li spisovatelia Rudolf Dobiáš,
Štefan Kuzma a členka klubu
Lýdia Šimková. Hudobnú ku-
lisu už tradične vytvoril člen
klubu Dušan Žember so svoj-
im 3D Bandom. Ján Maršálek
sa narodil 1.2.1965 v Trenčíne.
Má na konte päť zbierok poé-
zie. Finta v žite /r. 1993/ spolu
s Petrom Chorvátom, za ktorú
im bola udelená prémia Lite-
rárneho fondu za debut. V ano-
nymnej súťaži Vydavateľstva
Odkaz o najlepšiu básnickú
zbierku, získal prvé miesto.
Odmenou bolo jej vydanie
v roku 2001 pod názvom Ces-
ta z kruhu. V tom istom roku,
s podporou mesta Trenčín,
uzrela svetlo sveta ďalšia kniž-
ka poézie Medzi nami. Nasle-
dovalo Privolávanie rána, ktoré
v roku 2008 vyšlo vo vydavateľ-
stve Spolku slovenských spiso-
vateľov a v roku 2012 vo vyda-
vateľstve Post Schriptum zatiaľ 
ostatná zbierka poézie Priečny 
rez. V tom istom vydavateľstve
minulý rok vyšla autorovi ten-
toraz prozaická knižka Cesta
k bráne.

Do funkcie predsedu bol
zvolený na zakladajúcom
stretnutí v roku 1996 za účas-
ti básnika a vydavateľa Ľu-
dovíta Fuchsa a básnika Voj-
techa Kondróta. Úprimne
prajeme jubilantovi zdravie,
tvorivý elán a trpezlivosť najmä
so začínajúcimi autormi.
  JANA POLÁKOVÁ, LK OMEGA

ROZHOVORY CHOICES
POKRAČUJÚ, V MARCI
O SILE NENÁSILIA
Po minuloročnej jesennej 
sérii utorkových rozhovo-
rov so zaujímavými hos-
ťami, pokračuje nezisková
organizácia Voices v ich
organizovaní aj tento rok. 

 Vo februári bolo témou roz-
víjanie online komunity. V Klube
Lúč sa 10. marca od 18.00 bude
hovoriť o úspešnom a pokojnom
zvládaní rozdielnych názorov
v práci i doma. Všetci fungujeme
vo vzťahoch. Ak nám na niečom
záleží, ako správne vyhodnotí-
me, za akú cenu za tým ísť? Čo
nám pomôže zvládať situácie bez
agresie? Dajú sa pokoj a odhod-
lanosť bojovať zosúladiť? Kedy je
miernosť v prejave znakom po-
vrchnej konformity a kedy správ-
ne zvolenou taktikou? Prečo po-
kojní bojovníci dokážu často viac
a práve oni menia veci k lepšie-
mu? O tomto a všeličom inom
bude moderátor Ivan Ježík dis-
kutovať so svojimi hosťami Ma-
túšom Kováčikom, lektorom
a konzultantom, ktorý rozvíja
portál Naučmesa.sk a cez zosku-
penie Sloboda v práci organizu-
je diskusie a tréningy o slobode,
a Petrom Kuklišom, ktorý niekoľ-
ko rokov pôsobil v Anglicku a In-
dii a teraz ako tréner v Maxman
Consultants učí ľudí ako komu-
nikovať, viesť a spolupracovať fa-
cilitatívne a nenásilne. Vstup je
bezplatný. ZDROJ: VOICES
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DOTÁCIE NA AKTIVITY 
V OBLASTI KULTÚRY A ZÁUJMOVEJ 
UMELECKEJ ČINNOSTI

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

grantové kolo na aktivity v oblasti kultúry 
a záujmovej umeleckej činnosti na rok 2015

Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, ktorých
zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým osobám – podnikateľom, 
ktorí:

  majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta,
  pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta,
  poskytujú služby obyvateľom mesta.

Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len 
na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári 
spolu s povinnými prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má 
vysporiadané záväzky voči mestu. 

V grantovom kole budú podporené iba projekty, ktoré budú 

zrealizované do konca roka 2015

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania 
dotácií, ich používania a zúčtovania, tlačivá 
žiadostí spolu s informáciami o ich vyplnení, 
ako aj presné znenie VZN 7/2012 sú k dispozícii
na webovej stránke www.trencin.sk alebo 
na útvare Kultúrno-informačných služieb MsÚ 
v Trenčíne, tel. 032/650 47 10.

Uzávierka prijímania žiadostí je 16. 3. 2015

Na rokovanie komisie kultúry budú predložené len kompletne 
a čitateľne vyplnené žiadosti so všetkými povinnými prílohami.

Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, 
Mierové nám. č. 2, (pondelok – štvrtok 8.00 – 16.30 h, piatok 
8.00 – 14.00 h) alebo zaslať poštou (rozhoduje dátum poštovej 
pečiatky na obálke).

Čo by mohol priniesť rok 2015 v kultúre?
Oslovili sme niekoľko organizátorov kultúrnych podujatí 
v našom meste s otázkou, aké plány majú na rok 2015. 

  BRANISLAV HOLLÝ, 
OZ LAMPART

 P o č a s
roku 2014 
sme stihli 
p r i p r a v i ť 
r o z v o j o -
vé projek-
ty, ktoré by 
sme mali 
finalizovať 
v tomto roku. Naši návštevní-
ci sa po digitalizácii môžu tešiť 
na nové kreslá v ArtKine Met-
ro. Z nich bude pohodlný vý-
hľad na už tradičné festivaly Art-
fi lmfest, Febiofest, Alternatívne
Vianoce či prehliadky SCANDI,
Projekt 100, Creme de la Creme

či BE2CAN. Pokračovať bude-
me aj v našom divadelnom pro-
jekte, ktorý tento rok čaká ne-
ľahká výzva. Od marca totiž je
z havarijných dôvodov zatvore-
ný Posádkový klub a organizácia
veľkých divadelných predstave-
ní bude v Trenčíne ťažko riešiteľ-
ným problémom. Projekt Virtu-
álne divadlo Trenčín bude preto
ešte aktuálnejší ako doteraz.

  KAMIL BYSTRICKÝ, 
OZ KOLOMAŽ

 Plánujeme pokračovať 
v tvorbe a organizácii multižán-
rových kultúrnych podujatí.
V septembri nás čaká 21. roč-
ník medzinárodného festivalu

divadla jed-
ného herca
Sám na Ja-
visku, po-
kračujeme
v realizá-
cii projek-
tov Detský 
d i v a d e l n ý 
klub, Otvorený kultúrny priestor
a Prvá komorná divadelná scé-
na. Rok 2015 bude pre občian-
ske združenie Kolomaž rokom
20. výročia činnosti Divadla
Kolomaž, 10. výročím existen-
cie projektu Otvorený kultúrny 
priestor. V priebehu roka plá-
nujeme odpremiérovať inscená-
ciu pre deti a mládež s názvom
„Stručné dejiny sveta“. V rámci
našej činnosti chceme naďalej
zlepšovať kvality poskytovaných
kultúrnych služieb pre širokú
verejnosť v objekte kina Hviezda
a v Klube Lúč. 

  ZUZANA MIŠÁKOVÁ, 
MESTSKÉ DIVADLO
TRENČÍN

 Č a k á 
nás uve-
denie pre-
miéry naj-
n o v š e j 
k o m é d i e 
C h o r v á -
ta Mira 
G a v r a n a 
„Bábka“. Účinkujú v nej Šte-
fan Richtárech, známy z Túlavé-
ho divadla alebo z Ďurovčíkov-
ho projektu Na skle maľované
a Zuzana Mišáková (alternuje
Diana Minarovičová  – autorka
hudby). Pripravujeme predsta-
venie podľa literárnej predlohy 
Ladislava Mňačka Dvaja kama-
ráti z knihy Oneskorené repor-
táže. Matúš Bachynec napísal
scenár, ktorý v tomto roku uve-
dieme na dosky. V predstave-
ní budú účinkovať herci známi
z nášho divadlo i z televíznych
seriálov ako Monika Potoká-
rová a Martin Varinský. Pokra-
čujeme v našej fi lozofi i tri pre-
miéry ročne. Pre deti chystáme
prekvapenie podľa jednej z naj-
populárnejších rozprávok Máša
a medveď..

  PETER KOCNÁR, 
KOMORNÝ ORCHESTER 
MESTA TRENČÍN

 Prioritou tohto roku bude

slávnostný 
koncert pri 
p r í l e ž i t o s -
ti 25. výro-
čia vzniku 
o r c h e s t r a . 
U s k u t o č n í 
sa v októbri. 
Tešíme sa 
na túto príležitosť, pri ktorej sa
stretneme (a dúfame, že si aj
spolu zahráme) s viacerými na-
šimi bývalými kolegami. Verí-
me, že aj trenčianska kultúrna
verejnosť si spolu s nami pripo-
menie najkrajšie chvíle celého
štvrťstoročia. Silnou motiváciou
je aj pozvanie z Francúzska,
kde by sme sa mali v júli zú-
častniť osláv 120. výročia vzni-
ku L´Union musicale de Cran-
-Gevrier a absolvovať niekoľko
koncertov v Annecy, Chamonix
a iných mestách Horného Savoj-
ska. Popri tom všetkom v aprí-
li vystúpime na celoslovenskej
prehliadke komorných orches-
trov Divertimento musicale.

  VLADO KULÍŠEK, KLUB 
PRIATEĽOV VÁŽNEJ
HUDBY, AUTOR CYKLU 
PRÍBEHY Z TRENČÍNA

 V Klu-
be priateľov 
vážnej hud-
by máme
pred sebou 
veľmi zau-
jímavý, ale 
aj náročný 
projekt. Jarný a jesenný dvoj-
festival pod ústredným názvom
Múzy pod hradom, postavený 
na myšlienke umeleckej inšpirá-
cie, konfrontácie a koexistencie
hudobnej tvorby s inými druhmi
umenia – najmä poéziou, tan-
com, pantomímou, výtvarným
umením, resp. rôznymi druh-
mi vizuálneho umenia. Cyklus
10 koncertov sa tak stane pla-
tformou multikultúrnej a mul-
tiumeleckej spolupráce a záro-
veň jedinečnou príležitosťou pre
návštevníkov koncertov k hlb-
ším, plastickejším umeleckým
zážitkom. Verím, že sa podarí aj
v tomto roku zorganizovať open
air podujatie z cyklu Príbehy 
z Trenčína. Je organizačne a fi -
nančne mimoriadne náročné.
V súčasnosti sa tvorí príbeh a ja
verím, že sa nájdu aj fi rmy a jed-
notlivci, ktorí budú schopní túto
veľkolepú akciu podporiť.
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Hľadajú domov
V trenčianskej karanténnej 
stanici sú opäť noví oby-
vatelia. Ak si plánujete za-
dovážiť psieho spoločníka,
možno vás oslovia práve 
tieto psíky, čakajúce na no-
vého majiteľa. A možno je
medzi nimi aj psík, ktorý sa
stratil práve vám.

Psík Zahraj je v karanténnej sta-
nici odvtedy, ako odviezli jeho
majiteľku do ústavu pre starších
a imobilných ľudí. Celý svoj ži-
vot žil s ňou v dome so záhrad-
kou. Má asi 4,5 roka, pokojnú
povahu, vhodný je do domu
s prístupom dnu, k mladším aj
starším ľuďom i deťom. 

Stenley má asi 3,5 roka. Jehoy
majiteľ odcestoval za prácou
do Nemecka a dal ho strážiť 
kamarátovi. Ten ale psíka vy-
pustil na ulicu. Aj keď je to krí-
ženec starofda, netreba mať 
strach. Je pokojný a prítulný,
vhodný do bytu i domu, k star-
ším aj k mladším ľuďom.

Karlos je 1,5 ročný energic-
ký kríženec labradora. Má hy-
gienické návyky, vhodný je
do bytu i domu, k starším aj
k mladším ľuďom. Je prítulný 
a učenlivý. Má veľmi rád deti.
Hoci na pohľad vzbudzuje reš-
pekt, opak je pravdou.
V prípade záujmu možno sta-
nicu navštíviť osobne alebo
využiť telefonické kontakty 
0915 785 007, 0903 785 007.
Ľudia, ktorí si osvoja psíka
z karanténnej stanice, budú
oslobodení od dane za psa.

Trenčín behá pre radosť a zdravie
V roku 2015 sa bežci v Trenčíne môžu tešiť na viaceré
bežecké podujatia. Redakciu o nich informoval aktívny
organizátor Martin Vlnka.

 Prvým z nich je benefi čný 
beh PRO AUTIS, ktorého 3. roč-
ník sa pobeží 11. apríla v areáli
Trenčianskeho autistického cen-
tra PRO AUTIS v Soblahove,
ktoré navštevujú deti s vývino-
vou pervazívnou poruchou na-
zývanou autizmus. Celý výťažok
z tejto akcie je venovaný autis-
tickému centru. V štádiu príprav
je atraktívna bežecká novinka

– nočný beh Trenčínom – Ni-
ght Run Trenčín. Uskutoční sa
16. mája. Trať behu by mala byť 
situovaná tak, aby hlavná časť 
bola orientovaná v centre mes-
ta. V júli (4. 7.) bude príležitosť 
zašportovať si na Trenčianskom
amatérskom triatlone. „Vyvrcho-
lením všetkých našich pretekov
by mal byť dvojdňový Trenčiansky
polmaratón,“ hovorí M. Vlnka.“

Druhý ročník športového podu-
jatia (12. – 13. 9. 2015) ponúk-
ne okrem klasického polmara-
tónu, štafety a detských behov
(13. 9.) aj iné disciplíny ako na-
príklad nordicwalking a inline
pretek (12. 9.). Registrovať sa
dá už dnes na www.trenciansky-
polmaraton.sk. Ďalšie preteky,
ktoré sa organizujú v Trenčíne
a nemali by v bežeckom kalen-
dári roka 2015 chýbať, sú Beh
trenčianskou Brezinou či beh
festivalu HoryZonty.
 (RED)

Deti z MŠ 28. októbra 
sa učili korčuľovať
 Počas piatich pracovných
dní absolvovali deti z Materskej
školy 28.októbra v Trenčíne kor-
čuliarsky výcvik organizovaný 
Športovým klubom Penquin.
Uskutočnil sa na hokejovom šta-
dióne Mariána Gáboríka. Deti
boli rozdelené do skupín podľa
fyzickej a pohybovej zdatnosti.
Vďaka profesionalite a ukážko-
vému prístupu inštruktorov sa
aj tým, ktorí stáli na korčuliach

po prvýkrát, po-
darilo prekonať 
strach. Najskôr 
sa s ľadom zo-
znamovali, uči-
li sa bezpečne padnúť, samo-
statne z ľadu postaviť, kráčať 
po ľade, neskôr sa osmelili aj
na samostatnú jazdu. Pokroči-
lejší sa zdokonalili v technike,
jazdili medzi kužeľmi či s ho-
kejkou. Na poslednú hodinu

sa prišli na korčuliarov pozrieť 
rodičia a všetci odchádzali do-
mov spokojní. Za snahu a šikov-
nosť boli deti odmenené „ľado-
vým diplomom“. Informovala
riaditeľka MŠ Helena Drgová.
 FOTO: ARCHÍV MŠ

Poďte s Infom na veľtrh krásy
 Na tri dni (19. až 21. marca) pozva-
lo trenčianske výstavisko do svojho areá-
lu kozmetičky, vizážistky, nechtové dizaj-
nérky, manikérky a pedikérky, aby na 23. 
ročníku medzinárodného kozmetického 
veľtrhu BEAUTY FORUM SLOVAKIA 
predviedli svoje umenie. Tohtoročnou 
novinkou je súťaž VlasyVizáž CUP 2015, 
určená pre slovenských a zahraničných 
kaderníkov. Nechtové dizajnérky a ma-
nikérky budú súťažiť na Majstrovstvách 
SR v Nail Designe a v NailArt Trophy. 

Neodmysliteľným sprievodným podujatím
veľtrhu sú Majstrovstvá SR v Make – upe.
Predĺžiť a zahustiť riasy sa budú snažiť sú-
ťažiaci na Majstrovstvách SR v predlžo-
vaní rias. Súčasťou sprievodného progra-
mu bude tiež 11. ročník Majstrovstiev SR
v maľovaní na telo BODY ART. Veľtrh ďa-
lej ponúkne 10. ročník odbornej podolo-
gickej súťaže BEAUTY FOOT SLOVAKIA 
a odborné semináre a workshopy. Podrob-
ný program na www.expocenter.sk. Súťaž
o vstupenky na veľtrh nájdete na str. 2.
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PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV 

NA OSVIENČIMSKEJ ULICI

pondelok 9.00 – 12.00 Spevácka skupina Sihotiar

pondelok, utorok, štvr-

tok, piatok 9.45 – 11.00

Cvičenie pre ženy 

pondelok 16.00 – 18.00 Joga pre ženy

pondelok 16.30 – 18.30 Keramika

utorok 14.00 – 17.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 5

streda 10.00 – 11.30 Brušné tance

streda 14.00 – 16.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 27

streda 15.00 – 17.00 Diabetes – konzultácie

štvrtok 16.30 – 18.30 Keramika – klub

piatok 9.30 – 12.00 Spevácka skupina Sihotiar

 KONTAKT: 032/743 45 35, 0904 339 401 

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA

KLUB TRENČÍN – MESTO

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

Program na FEBRUÁR 2015:

2. 3. 2015 Ing. Miroslav Šuvada – Srdce pre Slovensko

9. 3. 2015 Anna Jantošovičová – Terciári – Tretí rád sv. 
Františka

16. 3. 2015 Božena Špániková – Osteoporóza príčiny 
vzniku a prevencia

23. 3. 2015 Výročná schôdza

30. 3. 2015 Prehliadka krypty pod Piaristickým kosto-
lom sv. Františka Xaverského

Ďalšie akcie:

20. 3. 2015 L. Brutovský, Trnavská skupina – Divadlo J. 
Palárika, Trnava

Bude opäť jedinečný Deň narcisov
Aj v uliciach Trenčína budú 27. marca
dobrovoľníci ponúkať narcisy. Verejno-
prospešná finančná zbierka, ktorú organi-
zuje Liga proti rakovine SR, vstúpi do svoj-
ho 19. ročníka.

 Liga proti rakovine SR je
charitatívna organizácia so za-
meraním na pomoc onkologic-
kým pacientom a ich rodinám
bez ohľadu na vek a onkologickú
diagnózu. Organizácia v tom-
to roku oslavuje 25 rokov. Jej
hlavným cieľom je znížiť na ná-
rodnej úrovni bremeno rako-
viny za účasti celej verejnosti
a napĺňať svoje poslanie aktivi-
tami a projektmi. Do 18. roční-
ka Dňa narcisov sa zapojilo viac
ako 16 tisíc dobrovoľníkov z ce-
lého Slovenska. Výnos zbierky 
umožnil celoročnú starostlivosť 
o pacientov v rovine psycho-
sociálnej, fyzickej či fi nančnej

výpomoci. Viac 
ako 6 500 pa-
cientov si 
mohlo oddých-
nuť na týž-
dňovom po-
byte, 3 tisíc 
rodičov mohlo 
byť v blízkos-
ti svojich detí, 
ktoré boli hos-
pitalizované na onkológii, ne-
spočetné množstvo ľudí mohlo
využiť psychologickú pomoc
v 14-tich mestách po celom Slo-
vensku, medzi nimi aj v Trenčí-
ne. Všetko, samozrejme, bez-
platne. Vďaka dôvere ľudí sa

na 60-tich školách môže už 15
rokov vyučovať nepovinný pred-
met onkologická výchova. Liga
podporila výskum a pomohla
obstarať množstvo zdravotníc-
kych prístrojov od drobných,
denne potrebných, až po veľké

prístrojové vybavenia, nevy-
hnutné na zlepšenie kvality 
liečby či života onkologických
pacientov. To všetko len vďaka
dôvere ľudí. Opäť ju môžu pre-
javiť svojím postojom 27. marca
2015. Viac na www.lpr.sk.  (RED)

DOTÁCIE NA AKTIVITY V OBLASTI 
SOCIÁLNYCH VECÍ

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

Dotačné kolo na príspevky neštátnym subjektom 
– grantový program

Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným 
subjektom len na základe riadne vyplnenej 
žiadosti na predpísanom formulári spolu
s povinnými prílohami, ktoré nájdete na www.
trencin.sk – občan – tlačivá – zabezpečenie 
sociálnej pomoci, a za predpokladu, že žiadateľ 
má vysporiadané záväzky voči mestu. 

Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, 
Mierové nám. 2, (pondelok – štvrtok v čase od 8.00 – 16.30 h, 
v piatok od 8.00 – 14.00 h) alebo poštou (rozhoduje dátum
pečiatky na obálke).

Uzávierka prijímania žiadostí je 11. marec 2015.

Informácie o podmienkach poskytovania dotácií 
nájdete vo VZN č. 7/2012, ktoré je uverejnené 
na webovej stránke mesta Trenčín: www.trencin.
sk – Mesto Trenčín – samospráva mesta Trenčín – 
všeobecne záväzné nariadenia.

  ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred  vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 25. 3. 2015 o 16.00 v ZŠ Veľkomoravská

VMČ Juh 2. 3. 2015 o 17.30 v ZŠ Novomeského

VMČ Sever 5. 3. 2015 o 16.00 v KS Kubra
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste

KC Kubra pozýva na burzu
detského oblečenia

p ýp ý

Letné a prechodné detské odevy (do 15 rokov), tehoten-
ské oblečenie, hračky, knihy, CD, detské potreby, topán-
ky či kočíky budú prijímať v Kultúrnom centre na Kub-
ranskej 94 vo štvrtok 5. marca od 10.00 do 18.00 hodiny. 

Predaj vecí bude dva dni,
a to v piatok 6. marca od 9.00
do 18.00 hod. a v sobotu 7. mar-
ca od 9.00 do 12.00 hod. Nepre-
dané veci sa budú vydávať v ne-
deľu 8. marca v čase od 14.00
do 17.00 hod. Počet vecí je ob-
medzený na 40 kusov. Veci

musia byť čisté a nepoškodené.
Kto má záujem o predaj, je po-
trebné kontaktovať KC Kub-
ra (0907 516 720, kckubra2@
gmail.com, 032/743 24 71) kvô-
li kódu. Počet predávajúcich je
limitovaný kapacitou objektu.

DOTÁCIE NA AKTIVITY 
V OBLASTI ŠPORTU

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

Dotačné kolo na aktivity v oblasti športu 
a telesnej kultúry na rok 2015

  na činnosť
  na reprezentáciu a výnimočné akcie

Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným 
subjektom len na základe riadne vyplnenej 
žiadosti na predpísanom formulári spolu 
s povinnými prílohami, ktoré nájdete 
na www.trencin.sk – občan – tlačivá – šport, 
a za predpokladu, že žiadateľ má vysporiadané 
záväzky voči mestu.
Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, 
Mierové nám. 2, (pondelok – štvrtok v čase od 8.00 – 16.30 h, 
v piatok od 8.00 – 13.00 h) alebo poštou (rozhoduje dátum 
pečiatky na obálke).

Uzávierka prijímania žiadostí je 31. 3. 2015.

Podrobné informácie o podmienkach 
poskytovania dotácií nájdete vo VZN č. 7/2012, 
ktoré je uverejnené na stránke mesta www.
trencin.sk – Mesto Trenčín – Transparentné 
mesto – Všeobecne záväzné nariadenia.

  V akom štádiu sa nachá-
dza nová koncepcia dopravy 
v rámci projektu Trenčín si 
ty – mesto na rieke? Koncom 
minulého roka bolo oznáme-
né, že jej verejná prezentácia 
by mala byť začiatkom toh-
to roka, no doteraz nebola. 
O aké zmeny v doprave v Tren-
číne by malo ísť? JURAJ BULKO

, hlavný archi-
tekt mesta:

Pracujeme na urbanistic-
kom koncepte v centre mesta,
je to vo vývoji. O diskusii k tej-
to téme budeme informovať.
Predpokladám, že bude koncom
marca. 

  Prečo nie je dorobený 
chodník medzi Sihoťou a Opa-
tovou. Zdá sa mi to trocha 
nelogické, že dve mestské 
časti nie sú spolu prepojené 
chodníkom. Na danom úseku 
sa nedá ani kam vyhnúť idúce-
mu autu. 
 LUKÁŠ VRBOVSKÝ
Ján Forgáč, zástupca
primátora:

Mestské zastupiteľstvo

schválilo 20. januára rozpočet 
na rok 2015, ktorého súčasťou 
sú fi nančné prostriedky na vy-
budovanie chodníka pozdĺž 
hlavnej cesty medzi Sihoťou 
a časťou Opatová. Investičná 
akcia mesta bude realizovaná 
v roku 2015. V súčasnosti pre-
bieha majetkovoprávne uspo-
riadanie potrebných pozemkov 
a príprava tejto investície.

  Aké doklady sú potrebné 
predložiť na odhlásenie po-
platku za komunálny odpad, 
ak jedna z osôb sa dlhodobo 
zdržiava v zahraničí? V An-
glicku sa žiadnych dokladov 
od úradov nedočkáte.
 JOZEF PALMAI
Katarína Tomášková, útvar
ekonomický:
 Je potrebné predložiť dokla-
dy preukazujúce, že sa osoba 
zdržiava v zahraničí. Napríklad 
nájomnú zmluvu, potvrdenie 
o pobyte, potvrdenie od zamest-
návateľa, prípadne iné doklady 
preukazujúce túto skutočnosť. 

  Čo sa zamýšľa so 

Základnou školou na Východ-
nej ulici. Okná na triedach, 
kde je zriadená škôlka sú 
v hroznom stave. Celá škola je 
strašne zanedbaná. Akoby ani 
nepatrila mestu. Prečo tam 
nezriadite ďalšie triedy pre 
škôlky, keď v meste chýbajú? 
 JÁN DETVAN
Jozef Baláž, útvar školstva:
 ZŠ na Východnej ulici bola
zaradená do zásobníku pro-
jektov s plánovanou výmenou
okien. Rozširovanie tried ma-
terskej školy v priestoroch tejto
školy chceme realizovať v prí-
pade úspešnosti našej žiadosti
v projekte RIUS. 

  Nedávno som bol s deťmi 
na prechádzke na Ostrove. 
Navrhujem pomenovať plážo-
vú časť na „Odpadkovú“. Kto 
má na starosti upratovanie 
tejto časti? ROMAN
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 Uvedené pozemky patria
do katastra obce Zamarovce,
preto sa treba obrátiť na tamojší
obecný úrad. Na základe podob-
ného minulotýždňového pod-
netu sme už aj my kontaktovali
(telefonicky aj mailom) Obecný 
úrad v Zamarovciach a upozor-
nili ich na neporiadok na uvede-
ných pozemkoch.

  VEREJNÉ ZASADNUTIA KOMISIÍ PRI MSZ
Finančná a majetková komisia má najbližšie zasadnutie 1. 4. 2015
o 15.30 hod.

Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného í
plánovania má zasadnutie 10. 3. 2015 o 15.30 hod.

Komisia školstva bude mať zasadnutie 3. 3. 2015 o 15.00 hod. v za-
sadačke na Farskej 10.

Komisia mládeže a športu 12. 3. 2015 o 15.00 hod.

Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku 11. 3. 2015 o 15.30 
hod.

Komisia kultúry a cestovného ruchu 17. 3. 2015 o 9.00 hod.
na Mierovom námestí 9, 1. posch.

Svetový deň ústneho zdravia v Trenčíne
 Slovenská komora zubných lekárov, študenti SZŠ – odbor zubný 
asistent a fi rma Colgate pozývajú v piatok 20. marca 2015 na Mie-
rové námestie v Trenčíne. V čase od 10.00 do 16.00 hodiny ľuďom
poradia a ukážu, ako sa správne starať o zuby. Pre deti pripravili mo-
tivačné rozprávky a veľa zábavy. Na konci akcie bude žrebovanie pre
potešenie. Cenou bude balíček pomôcok pre ústnu hygienu na 1 rok
pre celú rodinu. Odborným garantom podujatia je MUDr. Marta
Murgašová.



CINEMAX
od 5. 3. | Chappie

Akčný thriller. Príbeh výnimočného

  DIVADLO
6. 3. | 19.00 | Andulky v klietke

KINO HVIEZDA | Osamelé vidiecke sídlo,
Vianoce za dverami a vražda. Podozrivé sú
všetky, napriek tomu je to komédia. Uvá-
dza Mestské divadlo Trenčín.

8. 3. | 18.00 | Výlet
KINO HVIEZDA | A  kam sa vlastne ide? No
ide sa vraj k  vode. Konkrétne na  Slnečné
jazerá pri Senci. Mladý manželský pár pod-
ľahne lákavej ponuke z  letáku, ktorý ich
pozýva na výlet za neuveriteľných 99,-Sk.
Keďže on zarába málo a ona je nezamest-
naná, javí sa im to ako skromná náhrada
dovolenky, ktorú si nemôžu dovoliť. Výlet
však postupne naberá celkom iný charak-
ter, než očakávali. Autorské predstavenie
uvádza trenčianske Divadlo Normálka.

13. 3. | 20.00 S + H: Diagnóza 
frk + afterpárty

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Humoristické skeče
alebo frky v  divadelnom predstavení sú
založené na hravej hovorovej komike a ab-
surdnom dialógu. Diagnóza: FRK! vznik-
la v  spolupráci s  výtvarníkom Jurajom
Hubinským a  herci tak voľne nadväzujú
na  tvorbu komických dvojíc V+W a  L+S.
Po  divadle bude nasledovať afterpárty,
kde obaja protagonisti sa postavia z diva-
delnej stoličky za hudobný mixpult.

21. 3. | 17.00 | Baltazár Banán
KINO HVIEZDA | Rodinné predstavenie v po-
daní Mestského divadla Trenčín. Rozpráv-
ka s  pesničkami o  banánovom chlapcovi,
ktorý spoznáva svet. Zaľúbi sa do  včielky,
spozná kamaráta mravca a pavúk sa stane
jeho učiteľom.

23. 3. | 19.00 | Divadlo Astorka 
Korzo 90: Na koho to slovo 
padne
KINO HVIEZDA | Už vyše desať rokov jeden
z  najobľúbenejších slovenských činoher-
ných titulov. V  bláznivej komédii hrajú

Róbert Jakab, Juraj Kemka, Vladimír Ko-
bielsky, Marián Miezga, Lukáš Latinák.

24. 3. | 20.00 | Komunál
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Inscenácia trenčian-
skeho Divadla Kolomaž. Sled mikropríbe-
hov ľudí, ktorí sa rozhodli vstúpiť na  ja-
visko verejného života. Konanie postáv
vyzerá navonok otvorené a  úprimné, no
postupne sa demaskuje ako manipulatív-
na hra s emóciami a očakávaniami publi-
ka.

  KONCERTY
4. 3. | 19.00 | Fragile

PIANO KLUB | Slovenská hudobná skupina 
zložená z populárnych osobností, známych
z  televíznych seriálov, divadelných, muzi-
kálových produkcií či TV show, bez použi-
tia hudobných nástrojov, teda a cappella,
interpretuje známe rock – pop – jazzové
hity svetových umelcov.

6. 3. | 21.00 | Ussual party
KLUB LÚČ | DJs: NapheX, Extra roses by the 
Jacuzzi. Break dance freestyle perform,
samo DJ.

7. 3. | 21.00 | Bad karma boy + 
Purist
KLUB LÚČ | Tvorba Purist a Bad Karma Boy
je síce žánrovo rozdielna, no obe kapely
majú k sebe blízko a spoločne predstavujú
zvuk novej bratislavskej vlny. Určite patria
medzi najzaujímavejšie zjavy v  rámci do-
mácej alternatívnej scény.

8. 3. | 18.00 | Flautissimo – 
flautové trio
HOTEL ELIZABETH | Pozýva Klub priateľov
vážnej hudby. Účinkujú: Martina Kuštáro-

ý p

vá, Dominika Križalkovičová, Veronika Vi-
tázková.

12. 3. | 19.00 | Unheartly + 
guests
KLUB LÚČ | Koncert metalových kapiel.

14. 3. | 20.00 | Divokej Bill 
unplugged
PIANO KLUB | Česká hudobná skupina
na akustickom turné aj v Trenčíne.

14. 3. | 20.00 | Chiki liki tu – a: 
Tour 2015
KLUB LÚČ | Koncert.

20. 3. | 20.00 | Paranoid
PIANO KLUB | Koncertné turné Anjeli spia
Tour 2015. Hosť: From Our Hands.

20. 3. | 21.00 | Kyklos Galaktikos
KLUB LÚČ | Česká kapela, ktorej členovia

y

sú aktívni tiež v oblasti fi lmu, divadla, vý-
tvarnej scény alebo počítačových hier.

21. 3. | 20.00 | Kali & Rock 
Reunion – Live Band Show
PIANO KLUB | Koncert.

25. 3. | 16.00 | Hrajú nám pre 
radosť
POSÁDKOVÝ KLUB | Koncert detí Základnej
umeleckej školy K. Pádivého.

26. 3. | 20.00 | Juraj Hnilica & 
band
KLUB LÚČ | Slnku tvárou tour.

27. 3. | 19.00 | Kapely starnú – 
hosť Paľo Drapák
PIANO KLUB | Happening starých zábavo-
vých kapiel trenčianskeho regiónu. Mode-
ruje Peter Peťovský.

27. 3. | 20.00 | Interior sounds: 
Katarzia + Abnormal + Sten + 
Twist
KLUB LÚČ | Autorský nu-folk-rapový kon-
cert.

28. 3. | 20.00 | Dead western 
(USA) + Kalle (CZ)
KLUB LÚČ | Osobitý zjav americkej nu-fol-
kovej scény. Atmosférou melancholické,
monotónne a  harmonicky pútavé spraco-
vanie pesničiek.

  PRE DETI
pondelok , utorok, streda
a piatok | Tanečná škola Aura 
dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného
tanca pre deti od 6 rokov do 15 rokov. Info
a prihlášky: 0908 731 125.

pondelok, štvrtok | 16.00 | 
Timmy‘s Friends
KDaM TIGRÍKY | Tanečná angličtina pre 
deti vo veku 3 – 6 rokov. Info a prihlášky:
0903 783 724.

pondelok, piatok | 17.00 –
18.00 | Džamál junior
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Orientálna ta-
nečná skupina pre deti od  8 rokov –
nácvik zložitejších choreografi i a  ta-
nečná technika v  orientálnom tanci.
Prihlášky a  info: anide@seznam.cz alebo
www.anidestudio.sk.

utorok | 15.00 – 16.30 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Keramický krúžok pre
deti a  mládež s  výučbou základnej prá-
ce s  hlinou a  glazúrou. Prihlášky a  info:
0908 210 940, info@kcaktivity.sk.

utorok, štvrtok | Korzo dance – 
SZUŠ Trenčín – Tanečný odbor
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného

marec 2015

vás pozýva na

Veľkonočný 
jarmok

26. – 28. 3. 2015
10.00 - 18.00 

Mierové námestie

veľkonočné a remeselnícke výrobky, 
chutné špeciality, jarné kvety

PROGRAM 
28. 3. 2015 • SOBOTA  

10.00 | detský folklórny súbor ČAJKA
11.00 | bábková rozprávka 
O KOZLIATKACH (Divadlo 

z domčeka)
12.00 | spevácky súbor OPATOVČAN

13.00 | gajdošská muzika 
BOSORÁCI Z PIECHOVA
14.00 | ženská spevácka 

skupina DOLINEČKA
15.00 | folklórna skupina KUBRA

• živé zvieratká • výtvarné dielne 
pre deti • vozenie na koni

  FILM
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tanca SZUŠ Trenčín pre deti. Info a  pri-
hlášky: 0904 504 032.

streda, piatok | 16.00 – 18.00 | 
Tanečná škola Goonies
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného
tanca pre deti od 3 rokov. Info a prihlášky:
0915 101 051.

streda | 17.30 – 18.30 | Habibti
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Orientálna ta-
nečná skupina pre deti od  4 do  8 ro-
kov. Prihlášky a  info: anide@seznam.cz,
www.anidestudio.sk.

štvrtok | 10.00 – 11.00 | 
Tvorenie s potešením
KC AKTIVITY | Pre deti od  2 rokov v  sprie-
vode jedného z  rodičov. Prihlášky a  info:
0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

piatok | 16.00, 17.15 | 4 šikovné 
pršteky
KDaM TIGRÍKY | Tvorivý klub pre deti 
vo veku 3 – 6 rokov. Info a  prihlášky:
0903 783 724.

piatok | 17.00 – 18.00 | DFS 
Kubranček
KC KUBRA |

1. 3. | 16.00 | Rozprávka o 7 
kozliatkach

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Predstavenie v rám-
ci Detského divadelného klubu. Rozprávka
je napísaná v rýmoch, ktoré sú vtipné, ale
i poučné.

1. – 31. 3. | Tancujúce tigríky
KDaM TIGRÍKY | Tanečno-animačný
program pre najmenšie deti od  1,5 do  6
rokov. Info a prihlášky: 0903 783 724.

4., 11., 18., 25. | 9.00 | 
Riekankovo
MC SRDIEČKO KC STRED | Mamička a dieťa sa 
pri spoločnej hre učia aj riekanky.

4., 18. 3. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo
GMAB | Tvorivé dielničky pre deti od 18 me-
siacov do 5 rokov.

8. 3. | 14.00 | Nedeľné v(i)tvorky
GMAB | Vidieť a tvoriť. Spoločné prechádz-
ky, rozhovory a  hry s  tvorivými dielňami
pre rodiny s deťmi od 6 rokov.

12. 3. | 9.00 | Jazykový kvet
VKMR HASIČSKÁ | Krajské semifi nále celo-
slovenskej akreditovanej súťaže pre deti
a mládež od 4 do 19 rokov v prednese poé-
zie, prózy a drámy v rôznych jazykoch.

12. – 14. 3. | Deti deťom! – burza
KS OPATOVÁ | Burza detského ošatenia, 
hračiek, kníh, školských pomôcok, CD
a DVD pesničky a rozprávky, PC – hry (len
originál), detské kočiare, postieľky, kolísky,
bicykle, prilby pre bicyklistov, kolobežky,
trojkolky, autosedačky, lyže, lyžiarky, sán-
ky, boby, hokejky, športové potreby, korču-
le, šaty na  prvé sväté prijímanie a  všetky
veci, ktoré sa týkajú detí do veku 15 rokov.

15. 3. | 16.00 | Emulienka
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Veselá, hravá a  vy-
mýšľavá rozprávka tety Emy chce potešiť 
nielen oko, ale aj ucho diváka, a tak pred-
stavuje všakovaké bábky a spieva všakova-
ké pesničky. Detský divadelný klub.

23. 3. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a  rodičia spoloč-
ne čítajú v knižnici na Hasičskej, v pobočke
na Juhu a na Dlhých Honoch.

24. 3. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Spoločné čítanie 
v knižnici v pobočke Kubra.

25. 3. | 9.30 | Minitalent
VKMR HASIČSKÁ | Prehliadka talentov 
z materských škôl v Trenčíne s podtitulom
Aj škôlkari už veľa dokážu.

27. 3. | 18.00 | Noc 
s Andersenom
VKMR HASIČSKÁ | 15. ročník dobrodružné-
ho medzinárodného podujatia pre deti
v prostredí kníh. Počet miest je obmedze-
ný. Info: 032/7460715, deti@vkmr.sk.

28. 3. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé 
dielničky – Šibi ryby
OC LAUGARICIO | Veľkonočné zvyky a tvori-
vé aktivity v duchu folklórnej pôvabnosti.

29. 3. | 14.00 – 17.00 | Tvorivé 
dielne pre deti
KC KUBRA | Pre šikovné detičky, rodičov 
i babičky...

  VÝSTAVY
Miloš Alexander Bazovský
GMAB | Stála expozícia predstavujúca sú-
bor diel jedného z  najvýznamnejších slo-
venských umelcov obsahuje výber zná-
mych i  málo vystavovaných autorových
prác – olejomaľby, gvaše, tempery a kres-
by. Diela chronologicky dokumentujú zák-
ladné vývojové obdobia v autorovej tvorbe
a  približujú charakteristické znaky, kolo-
rit a  techniky Bazovského výnimočného
umeleckého prejavu. Kolekciu dopĺňa fo-

y ý

todokumentácia z  umelcovho súkromné-
ho života a  informačné texty o dôležitých
medzníkoch v jeho živote a tvorbe.

Výtvarné umenie 
trenčianskeho regiónu
GMAB | Stálu expozíciu tvoria diela výtvar-
níkov staršej generačnej vrstvy, pôsobia-
cich v minulosti v trenčianskom regióne.

Slovenské sochárstvo 20. 
storočia
GMAB | Stála expozícia zo zbierok Galérie 
Miloša Alexandra Bazovského v  Trenčíne
ponúka pozoruhodné artefakty zo slo-
venského sochárskeho umenia, tak ako sa
za roky existencie v galérii Bazovského po-
stupne ukladali a profi lovali od konca 60.
rokov 20. storočia do súčasnosti.

Július Činčár: Obrazy
ŠPORT HOTEL OSTROV | Stála výstava vý-
tvarných diel MUDr.  Júliusa Činčára. Za-

ý ý

chytáva autorove životné radosti, vieru
v  dobro človeka i  pocity z „jeho“ mesta,
obklopeného vodou, ktorú nesmierne mi-
luje.

do 3. 3. | Rádiom ovládané 
modely
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava lietajúcich mo-
delov.

2. – 31. 3. | S literatúrou 
za poznaním
VKMR HASIČSKÁ | Výstavka kníh pre deti
s  podtitulom „Deti, zoznámte sa s  niečím
novým!“

2. – 31. 3. | Obrazy
CENTRUM SENIOROV | Výstava tvorby jubi-
lantky p. Emílie Rehákovej (80 rokov). Ver-
nisáž 2. 3. o 16.00.

2. – 31. 3. | 90 rokov 
trenčianskej knižnice
VKMR HASIČSKÁ, JASELSKÁ | Tematická vý-
stava približujúca deväť desaťročí tren-
čianskej knižnice v čase a priestore.

3. – 30. 3. | Stromu naděje 
zbývá
MESTSKÁ VEŽA | Pavel Talich – camera ob-
scura photography. Vernisáž 3. 3. o 17.00,
úvodné slovo Lukáš Reščák.

4. – 22. 3. | Klub Foto 2015
POSÁDKOVÝ KLUB | Fotografi cká výstava.

5. – 7. 3. | Kamenár 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 13. ročník výsta-
vy kameňopriemyslu a geológie.

19. – 21. 3. | Beauty forum 
Slovakia 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 23. ročník me-
dzinárodného kozmetického veľtrhu.

20. 3. – 28. 4. | Sviatky jari
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstavka ručných prác 
s veľkonočnou tematikou.

do 22. 3. | Nové Mosty / New 
Bridges: 11.11
GMAB | Reprezentačný výber autorov Spo-
ločnosti škótskych umelcov v  konfrontácii
s tvorbou slovenských a českých výtvarní-
kov.

26. – 29. 3. | Veľkonočná 
výstava
KC KUBRA | Výstava vajíčok, medovní-
kov, výšiviek a  rôznych drobností spojená
s  predajom. Príďte si potešiť oči a  dušu.
Ak máte šikovné ruky a  záujem sa pre-
zentovať, kontaktujte nás. Veci treba pri-
niesť do 23. 3. 2015, tel. 032/ 74 324 71,
0907 516 720.

  FESTIVALY
6. 3. | 19.00 | Batfest
PIANO KLUB | Festival netopierov. Metalo-
vá, miestami až divadelná show za účasti
štyroch kvalitných kapiel (domáca black/
death metalová formácia Depresy, sku-
pina  Tristana, atmospheric-metalová ka-
pela  April Weeps, gothic rock-metalová
skupina  Carpatia Castle). Usporiadatelia
sľubujú netopieriu tematiku a  dekoráciu,
ktorá len umocní výbornú metalovú at-
mosféru.

29. 3. | 13.00 | Cestovateľský 
festival Cestou necestou

KLUB LÚČ | Cestovateľský festival, ktorý sa
uskutoční v 15 slovenských mestách a ne-
minie ani Trenčín. Pútavá, viac ako sedem-
hodinová púť.

  PRE SENIOROV
pondelok | 9.00 – 11.00 | 
Združenie kresťanských 
dôchodcov
KC STRED |

pondelok | 14.00 – 16.00 | 
Mestský klub dôchodcov
KC STRED |

robota, z  ktorého urobia smrtiacu
zbraň.

od 12. 3. | Nočný bežec
Film s  Liamom Neesonom. Bývalý ná-
jomný vrah sa hriechy svojej minulosti
snaží vyriešiť pri poháriku whisky. Keď 
sa podsvetie rozhodne zlikvidovať jeho
syna, má jednu noc na  to, aby sa roz-
hodol, či zachová lojalitu svojej zloči-
neckej rodine alebo ostane verný tej
skutočnej. Nevhodné pre maloletých
do 15 rokov.

od 5. 3. | Asterix
Francúzsky animovaný fi lm so sloven-
ským dabingom. Za  prvý otvárací ví-
kend ho vo francúzskych kinách vide-
lo 780 tisíc divákov, čím sa stal tretím
najúspešnejším fi lmom vo Francúzsku
len za prvý víkend premietania.

od 5. 3. | Divočina
Americká životopisná dráma s  Reese
Witherspoon. Cíti sa mizerne a všetké-
ho má plné zuby. S nulovými skúsenos-
ťami s  divokou prírodou a  s  obludne
ťažkým batohom, poháňaná zvyšnou
vôľou, rozhodne sa úplne sama zdolať 
1 770 km dlhú vysokohorskú trasu.

od 12. 3. | Vybíjaná
Komédia podľa bestselleru Michala
Viewegha. Hrajú Michal Suchánek, Ri-
chard Genzer a Ondřej Sokol.

od 26. 3. | Muž na odstrel
Zúrivý súboj dvoch oscarových drsnia-
kov Seana Penna a  Javiera Bardema
prinesie v rytme výstrelov a svištiacich
guliek akčný špionážny thriller.

ARTMAX
Filmy pre náročného diváka každý uto-
rok večer, vstupné 3,50 €, s fi lm kartou
2 €.

ARTKINO METRO
1. 3. | 19.00 | Teória všetkého
Teória všetkého ponúka výnimočný
a  neuveriteľný životný príbeh Stephe-
na Hawkinga, ktorý na svojom chorom
tele tele nosí jednu z  najchytrejších
hláv, akú kedy ľudstvo poznalo.

2. 3. | 19.00 | Zoran, môj 
synovec idiot
4., 5. 3. | Kingsman: The 
Secret Service
5. 3. | 16.00 | Opri rebrík 
o nebo – seniorbio
6. 3. | 10.00 | Vyššia moc 
– babybio
6. 3. | 19.00 | Charlie 
Mortdecai
V  akčnej komédii sa Charlie vrhne
do  veľkolepého pátrania po  ukrad-
nutom obraze, precestuje polovicu
zemegule a  bude čeliť mnohým pro-
tivníkom. Neodolateľne zhýralého
Mortdecaia si s  radosťou jemu vlast-
nou zahral Johnny Depp, sekundovať 
mu budú Gwyneth Paltrow, Ewan Mc-
Gregor, Paul Bettany, Olivia Munn či
Jeff  Goldblum.

6., 7. 3. | Divoké historky
Každému raz rupnú nervy... alebo šesť 
divokých historiek, ktoré spája téma
pomsty a  drobných i  väčších nespra-
vodlivostí či krívd. Človek sa im nedo-
p y ý p

káže brániť, ak nechce prekročiť hrani-
ce zákona či dobrých mravov.

  FILM
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9. 3. | 15.00 | MDŽ – s kultúrnym 
programom detí MŠ
CENTRUM SENIOROV |

11. 3. | 9.00 | Umelecký prednes 
poézie a prózy
VKMR HASIČSKÁ | Krajská prehliadka ume-
leckého prednesu poézie a prózy v podaní 
seniorov pri príležitosti osláv 200. výročia
narodenia Ľudovíta Štúra. Organizova-
né v  spolupráci s  KO Jednoty dôchodcov
na Slovensku Trenčín.

11., 25. 3. | 15.30 – 17.30 | Klub 
JDS č.30 Z. Buryová
KC AKTIVITY |

17. 3. | 8.00 – 13.00 | Prednes 
poézie a prózy seniorov
KC STRED |

19. 3. | 15.00 | Z príslovečníka 
lekára
CENTRUM SENIOROV | Beseda s MUDr. Jura-
jom Čelkom.

23. 3. | Deň s knihou
CENTRUM SENIOROV | Čitateľské stretnutie
– prines a odnes si knihu.

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

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

pondelok | 18.00 – 20.00 | 
Tai-chi
KC STRED |

pondelok | 18.30 – 20.00 | 
Cvičenie pre zdravie a radosť
KC AKTIVITY | Naťahovací a  zahrieva-
cí či-kung, osem kusov brokátu a  24 fo-
riem tai-či. Prihlasovanie a  info na  tel.
0903 440 503.

pondelok | 18.30 – 19.30 | 
Kruhový tréning
KC AKTIVITY |

pondelok, streda | 18.30 – 19.30 | 
Aerobik
KC KUBRA |

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

utorok | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY | Vhodné pre začiatočníkov
a ľudí s bolesťami chrbta.

utorok | 18.00 – 19.30 | Joga
KC AKTIVITY | Cvičenie je otvorené pre všet-
kých – bez ohľadu na vek a fyzickú kondí-
ciu. Vhodné aj pre začiatočníkov.

utorok | 18.30 – 19.30 | Zumba
KC AKTIVITY | Prihlasovanie potrebné
na tel. 0903 949 966.

utrok | 19.00 – 20.00 | Dance 
aerobik
KC STRED |

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

streda | 16.00 – 17.30 | Systema
KC AKTIVITY | Tréningy ruského bojového
umenia.

streda | 17.00 | Cvičenie pre 
tehotné – profylaxia
KC STRED | Vedie pôrodná asistentka Zuza-
na Duncová.

streda | 17.00 | Cvičenie detí 
s rodičmi
SOKOLOVŇA |

streda | 18.00 – 19.00 | Aerobic
KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance ae-
robiku spojená s  posilňovaním a  strečin-
gom.

streda | 18.15 – 19.15 | Bodywork 
a fit lopty
KC AKTIVITY |

streda | 19.00 – 20.00 | Pilates
KC STRED |

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

štvrtok | 18.30 – 20.00 | 
Workout joga
KC AKTIVITY |

štvrtok | 19.00 – 19.50 | 
Cvičenie pilates začiatočníci 
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Bližšie info: 0905 705 431.

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Aerobik 
pre ženy
KC STRED |

piatok | 9.15 – 10.15 | Joga pre 
mamičky
KC STRED | Vhodné pre mamičky už 6 týž-
dňov po  pôrode, ideálny pohyb s  relaxá-
ciou vás posilnia, vaše dieťatko bude blíz-
ko vás.

piatok | 18.30 – 19.30 | Zumba
KC STRED |

1. – 31. 3. | 9.00 – 20.00 | 
Centrum pohybu a tanca
MS ŠPORTOVÁ HALA | Step aerobik, bosu, 
fi t lopty, PortDeBras, piloxing, body work
+ cvičenie pre deti od 4 mesiacov, mládež
a dospelých. Kontakt: 0903 449 732.

1. – 31. 3. | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Posilňovacie cviky v interva-
lovom cvičení s  fázami odpočinku, vyso-
ký energetický výdaj, zlepšenie ohybnosti
a schopnosti koordinácie, spevnené partie
bokov, brucha, stehenných a sedacích sva-
lov.

3., 10., 24., 31. 3. | 17.00 | 
Cvičenie detí s rodičmi
5. ZŠ DLHÉ HONY |

  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-
glicky a deti sa pri nich hrajú.

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

2. 3. | 14.00 – 15.30 | Stretnutie 
rodín dvojčiat a viacerčiat
MC SRDIEČKO KC STRED |

3. 3. | 16.00 | Spisovateľka 
a farmárka Erika Hornáková
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s  myjavskou ro-
dáčkou, spisovateľkou a farmárkou spoje-
ná s  prezentáciou jej úspešných románov

(Nebezpečne blízko; Nikdy nehovor nie;
Tak sa to stalo).

5. 3. | 16.00 | Rozhovory 
s Rudolfom Dobiášom
VKMR HASIČSKÁ | Prezentácia knihy roz-
hovorov Antona Baláža so spisovateľom,
bývalým politickým väzňom R. Dobiášom.

6. 3. | 9.00 – 16.30 | Ľudový 
liečiteľ – p. Dedík
KC STRED |

6. 3. | 18.00 – 20.00 | Krása 
a tvorivosť, cesta k naplneniu 
a slobode ducha
GRAND HOTEL | SOZ pre posilňovanie mra-
vov a ľudskosti vás srdečne pozýva na ve-
rejnú prednášku. Prednášajúci: Tomáš Laj-
mon, Roman Mišovie.

9. 3. | 16.00 | Jarné práce 
na záhrade
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing. Cyril Bol-
diš.

10. 3. | 18.00 | Choices: Sila 
nenásilia
KLUB LÚČ | Fungujeme vo vzťahoch. Doma
aj v práci. Máme rozdielne povahy, názory,
hodnoty a ambície, ale usilujeme sa o na-
plnenie podobných potrieb. Prednáška
s besedou.

11. 3. | 16.00 | Návšteva závodu 
na výrobu ultraľahkých 
lietadiel v Senici
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub letcov
a parašutistov SLZ.

12. 3. | 16.00 | Správna výrobná 
prax (pre chov včiel)
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša doc. Haščík.

12. 3. | 16.30 | Cyklus 
rodičovských diskusií 
s Mgr. Veronikou Kuricovou
MC SRDIEČKO KC STRED | Nácvik k čistote – 
ide o nácvik či o rešpektovanie zrelosti?

14. 3. | 10.30 | Rozhovory 
o živote
KC AKTIVITY | Celodenný poznáva-
cí a  vzdelávací seminár, prednáša Ján
Pevný. Informácie a  prihlasovanie
na svetluska@kcaktivity.sk.

17. 3. | 19.00 | Večer zakázaných 
filmov
KLUB LÚČ | Môže byť návšteva kina škod-
livá? Nocou zakázaných fi lmov prevedie
šéfredaktor portálu kinema.sk Peter Ko-
nečný.

18. 3. | 16.00 | Svet sa nás týka
VKMR HASIČSKÁ | Premietanie krátkych
fi lmov Voices o  humanitárnej a  rozvojo-
vej pomoci dobrovoľníkov zo Slovenska
v  Amazonskom pralese, Kambodži, In-
dii, Islande a Sudáne, spojené s diskusiou
o možnostiach pre dobrovoľníkov.

19. 3. | 16.00 | Čo prežíva 
autista?
VKMR HASIČSKÁ | Pravidelná diskusia s od-
borníkmi na  podporu duševného zdravia,
tento raz na tému: Čo je autizmus, svet au-
tistu, ako komunikovať s autistom.

19. 3. | 16.00 | Ako som začal 
zbierať
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ondrej Kakus. 
Pripravuje Klub numizmatikov a DVaT.

19. 3. | 16.30 | Rešpektovať 
a byť rešpektovaný
MC SRDIEČKO KC STRED | Otvorený priestor
na diskusiu pre rodičov, starých rodičov, la-
ikov aj odborníkov.

7., 8. 3. | 19.00 | Hľadanie 
Vivian Maier
8., 15. 3. | 16.00 | Asterix: 
Sídlo bohov
Detské predstavenie.

11. 3. | 19.00 | Chlapčenstvo
Creme de la creme 2015: Víkend fran-
cúzskeho fi lmu organizovaný v  spolu-
práci s  Francúzskym inštitútom a  me-
diálnou spoločnosťou Film Europe.

12. 2. | 19.00 | Láska je 
dokonalý zločin
12. 2. | 21.00 | Zbohom jazyku
13. 3. | 19.00 | Violette
13. 3. | 21.30 | Láska na prvý 
boj
14. 3. | 19.00 | Tri srdcia
14. 3. | 21.00 | Diplomacia
15. 3. | 18.00 | Dva dni, jedna 
noc
15. 3. | 20.00 | Sils Maria
18., 19. 3. | 19.00 | Kód 
enigmy
Životopisná dráma. Príbeh matema-
tického génia, ktorý vďaka svojmu
úžasnému talentu pomohol skrátiť 2.
svetovú vojnu a  zachránil tak tisícky
ľudských životov.

19. 3. | 16.00 | Comeback 
– seniorbio
20. 3. | 10.00 | Kód enigmy 
– babybio
20. 3. | 19.00 | Whiplash
20., 21. 3. | Mirage
21. 3. | 21.00 | Boj snežného 
pluhu s mafiou
Nórska akčná komédia.

22. 3. | 16.00 | SpongeBob vo 
filme: Hubka na suchu
Detské predstavenie. SpongeBob je
morská huba, ktorá nosí nohavice,
býva v  ananáse a  robí úžasné krabie
hamburgery.

22. 3. | 19.00 | Príbeh Márie
Film rozpráva o dievčine, ktorá sa nau-
čila normálne žiť, hoci bola od narode-
nia hluchá a slepá. Čerpá zo skutočnej
udalosti, ktorá sa odohrala vo Francúz-
sku na konci 19. storočia.

25. 3. | 20.00 | Vyššia moc
Prehliadka severského fi lmu. Existen-
ciálna dráma o tradičných rolách muža
a ženy v rodinnom živote a ich vzájom-
ných očakávaniach, ktoré z nich vychá-
dzajú. Film ocenený na  MFF Cannes
2014.

26. 3. | 19.00 | Nick cave: 
20 000 dní na zemi
27. – 30. 3. | Febiofest 2015
22. medzinárodný fi lmový festival.

29. 3. | 16.00 | Dom kúziel

1. 3. | 11.00, 13.00 | Cop Volley 
Trenčín – Myjava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – kadeti 
– malá hala.
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23. 3. | 15.30 | Stretnutie 
trenčianskych literátov
VKMR HASIČSKÁ | VII. stretnutie spisovate-
ľov s  blízkym vzťahom k Trenčínu a Tren-
čianskemu kraju s čitateľskou verejnosťou.
Podujatie organizované počas Týždňa slo-
venských knižníc.

25. 3. | 16.00 | Pieseň Lýdie 
Fajtovej
VKMR HASIČSKÁ | Slávnostná prezentácia 
spevníka a  najnovšieho CD známej spe-
váčky za  účasti spisovateľa Pavla Hamží-
ka-Zemplínskeho, žiakov ZUŠ K. Pádivého

y

a  FS Trenčan. Podujatie je organizované
počas Týždňa slovenských knižníc, v rámci
cyklu „Poznávame Trenčanov“.

25. 3. | 19.00 | Whiskyho 
cestovateľské kino: Kamerun
KLUB LÚČ | Odľahlé horské kráľovstvá, tro-
pické západoafrické pralesy, Pygmejovia,
šamani, šimpanzy, ale aj pouličné grily,
obrovská metropola Douala či ľudoprázd-
ne pláže Guinejského zálivu.

26. 3. | 10.00 | Novinky vo svete 
zvukových kníh
VKMR HASIČSKÁ | Beseda o  novinkách vo 
svete zvukových kníh a  službách pre ne-
vidiacich a  slabozrakých v  trenčianskej
knižnici.

31. 3. | 16.00 | Jozef Banáš: 
Velestúr
VKMR HASIČSKÁ | Beseda so spisovateľom J.
Banášom spojená s prezentáciou jeho naj-
novšieho románu Velestúr, mimoriadne
silného príbehu o tom, že skutočný zmysel
života sa oplatí hľadať.

  KURZY
10., 17., 24., 31. 3. | 19.00
– 20.00 | Dance mix

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Jedinečná mož-
nosť v  jednom kurze si skúsiť množstvo
tanečných štýlov: disco dance, polynézske
tance, fl irt dance, brušné tance.

streda | 18.00 – 20.00 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Keramická dielňa pre dospe-
lých. Prihlášky a info: 0949 384 767.

piatok | 19.00 – 21.00 | FS 
Kubran
KC KUBRA |

4. 3. | 18.00 – 20.00 | Klub 
Patchwork s Hankou
KC AKTIVITY |

31. 3. | 18.00 | Bezplatný kurz 
meditácie
KC STRED | Praktické cvičenia, meditácia
a  každodenný život, meditácia a  šport,
meditácia a umenie.

10., 24. 3. | 16.00 – 18.30 | 
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB | Tvorivý ateliér na  rôzne témy
a  techniky, prepojené s  vystavenými die-
lami.

  INÉ
4. 3. | 14.00 | Vansovej 
Lomnička
VKMR HASIČSKÁ | Okresné kolo 48. roční-
ka festivalu umeleckého prednesu poézie
a  prózy. Organizované v  spolupráci s  KO
Únie žien Slovenska v Trenčíne.

y

7. 3. | Burza minerálov, fosílií 
a drahých kameňov 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 3. ročník.

7. 3. | 9.00 – 18.00 | Jarný blší 
trh
KC STRED |

7. 3. | 19.00 | Reprezentačný 
ples MS Dance studia
PIANO KLUB | Hosť večera: Janko Slezák
(herec, spevák, tanečník). Špičkový inte-
raktívny variete program v  podaní sólis-
tov MS Dance studia. Black Evils (ohňová
show), DJ Rasťo Zápotočný, hudobná sku-
pina Erbetes, hudobná skupina Hattrick.

15. 3. | 9.30 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

21. 3. | 11.00 – 14.00 | Kubranský 
blšák/bazár
KC KUBRA | Chcete sa zbaviť nepotrebnej
vzducholode, lampy, kníh, CD, oblečenia,
hračiek a podobne? Príďte a predajte si ich.

21., 22. 3. | Jarno-letná burza
KC STRED | Burza dojčenského, detského, 
tehotenského oblečenia, obutia, kočíkov
a iných potrieb.

23. 3. – 28. 3. | Týždeň 
slovenských knižníc
VKMR VŠETKY PRACOVISKÁ | Bohatý 
program pre deti i  dospelých, bezplatný
zápis nových čitateľov, vrátenie premeš-
kaných výpožičiek kníh bez sankčných

poplatkov, bezplatné používanie internetu

na počítačoch v pobočke JUH pre deti i do-

spelých, bezplatné používanie internetu

pre deti do  15 rokov vo všetkých praco-

viskách, bezplatné používanie internetu

(max. 30 minút) pre registrovaných čita-

teľov.

26. 3. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

27. 3. | 14.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.

28. 3. | Burza starožitností 
a Gazdovské trhy
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Burza starožit-

ností, zberateľských predmetov a zaujíma-

vostí a Gazdovské trhy.

28. 3. | 7.00 – 12.00 | 
Celoslovenská burza 
zberateľov pivných kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

29. 3. | 7.00 – 12.00 | 
Celoslovenské stretnutie 
numizmatikov s burzou 
a aukciou numizmatického 
materiálu
POSÁDKOVÝ KLUB |

31. 3. – 1. 4. | Trenčiansky 
robotický deň
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 10. ročník me-

dzinárodnej súťažnej prehliadky robotov

– prác žiakov základných a stredných škôl,

spojená s workshopmi a prezentáciami ro-

botických technológií.

1. 3. | 10.00 | Turnaj AS 
Trenčín – žiačky
MS ŠPORTOVÁ HALA |

7. 3. | 9.00 – 14.00 | HK Štart 
Trenčín
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná turnaj
Majstrovstvá kraja – staršie žiačky.

7. 3. | 16.00 | ŠK 1.FBC Trenčín 
– 1. zápas
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – extraliga
muži – štvrťfi nále Play off .

7. 3. | 11.00, 13.00 | Cop Volley 
Trenčín – Komjatice
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – 1. liga
muži – malá hala.

8. 3. | 12.30 | HK Štart Trenčín 
– Bardejov
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ml.
dorast.

8. 3. | 15.00 | ŠK 1.FBC Trenčín 
– 2. zápas
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – extraliga
muži – štvrťfi nále Play off .

8. 3. | 17.30 | HK Štart Trenčín 
– Sereď
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ženy.

8. 3. | 11.00, 13.00 | Cop Volley 
Trenčín – Nové Mesto nad 
Váhom
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – kadeti
– malá hala.

9. 3. | 9.00 | HK Štart Trenčín 
– turnaj CVČ Trenčín
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná príprav-
ka.

11. 3. | 17.00 | Cop Volley 
Trenčín – Prievidza
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – extrali-
ga muži – štvrťfi nále Play off .

14. 3. | 8.30 | ŠK 1.FBC Trenčín 
– Hlohovec
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – st. žiaci
– regionálne kolo.

14. 3. | 14.20 | ŠK 1.FBC 
Trenčín – FBC 11 Trnava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – st. žiaci
– regionálne kolo.

15. 3. | 11.00, 13.00 | Cop 
Volley Trenčín – Prievidza
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – kadeti
– malá hala.

18. 3. | 17.00 | Cop Volley 
Trenčín – Prievidza – 4. 
zápas
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – extrali-
ga muži – štvrťfi nále Play off .

21. 3. | 11.00, 13.00 | Cop 
Volley Trenčín – VKP 
Bratislava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – 1. liga
muži.

21. 3. | 10.00, 12.00 | MBK 
Štadión Trenčín – SPU Nitra
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – žiaci.

21. 3. | 18.00 | MBK Štadión 
Trenčín – Karlovka BA
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – muži.

28. 3. | 15.30 | HK Štart 
Trenčín – Košice
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ml.
dorast.

KONTAKTY

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

CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3, 032/743 45 35

CINEMAX ZOC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40, www.
cine-max.sk

GMAB Galéria 
M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.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

KDaM TIGRÍKY Mierové námestie 34, 0903 783 724, www.tancujuce-
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

PIANO KLUB Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81, www.pianoclub.sk

POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815

(PK) Prvá Komorná DIVA-
DELNÁ SCÉNA Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910

SOKOLOVŇA Mládežnícka 2

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE Kyjevská, anide@seznam.cz, www.anidestudio.sk

TSK Trenčiansky samo-
správny kraj K dolnej stanici

VKMR Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jaselská
a Hasičská 1

jj

VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
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