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NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Silvestrovský Trenčín zachytil v posledných minútach roka 2015 svojím fotoaparátom
Pali Balaj z Trenčína. Ľudia sú z jeho fotografií užasnutí. Vraj je vždy tam, kde je svet
najkrajší a ako umelec dokáže z techniky vyťažiť maximum. Viac jeho fotografií z rôznych kútov Slovenska i zahraničia si môžete pozrieť na www.facebook.com/planetpali.

Reklamácie roznosu
hláste prosím do piatka
22. januára 2016 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Eliška sa narodila prvá

Prvým novým občanom Trenčína v roku 2016 je Eliška Porubanová. Narodila sa v trenčianskej pôrodnici 1. januára
len 30 minút po polnoci.

Pri príchode na svet vážila
3 690 gramov a merala 51 centimetrov. Na Gynekologicko-pôrodnícku kliniku Fakultnej nemocnice v Trenčíne prišiel malú
Trenčianku pozdraviť aj primátor Richard Rybníček. So želaním spokojného a radostného
života priniesol dievčatku zlatú
retiazku a Pamätný list.
Na Nový rok sa v trenčianskej pôrodnici narodili štyri deti.
V minulom roku tu prišlo na svet
2 168 novorodeniat, z toho 501
Trenčanov. Najčastejšími menami pre chlapcov boli Adam, Michal a Matej, v rebríčku dievčenských najobľúbenejších mien

pre narodené bábätká v Trenčíne viedli Nina, Hana a Soﬁa.
Gynekologicko-pôrodnícka
klinika FN Trenčín pokračovala
aj v roku 2015 v trende kvalitnej
zdravotnej starostlivosti o ženu
a dieťa. „Som rád, že naďalej
patríme k popredným pracoviskám na Slovensku. Zaviedli sme
najmodernejšie operačné postupy
v onkogynekológii a mamológii,
napríklad rozšírením možností
endoskopickej operatívy a detekcie sentinelových uzlín. Koncom
roka bola klinika vybavená novou endoskopickou vežou, ktorá
nám umožní rozšírenie laparoskopickej operatívy,“ informoval

nás
primár
kliniky Peter
Kaščák.
V ď a k a
sponzorom
sú dnes zrekonštruované sociálne
zariadenia
na oddelení
gynekológie.
V celej nemocnici i na trenčianskej
Gynekologicko-pôrodníckej klinike boli vymenené okná. Peter
Kaščák verí, že rok 2016 bude
pre kliniku priaznivý. „Gynekologicko-pôrodnícka
klinika
v Trenčíne musí zostať v systéme zdravotnej starostlivosti. Jej
činnosť nie je možné jednoducho

nahradiť a preto verím, že aj situácia so zdravotnými sestrami sa vyrieši a spoločne budeme
môcť pokračovať v zmysle našej
práce, ktorým je poskytovanie
modernej, kvalitnej a bezpečnej
zdravotnej starostlivosti.“
(RED), FOTO: P. S.
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EDITORIÁL

Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
prajeme vám zdravý, úspešný
a pokojný celý rok 2016 a veľa
dobrých správ pre naše mesto
a ľudí v ňom. Prvé tohtoročné vydanie Infa má niekoľkodňový sklz. Museli sme totiž
absolvovať zákonnú povinnosť
a súťažiť tlač. Našou úlohou
bolo i zabezpečiť kvalitnejšiu
distribúciu na 12 vydaní v tomto roku. Veríme, že sa nám to
podarilo a že mestské noviny si
nájdete včas a riadne vo vašich
poštových schránkach. Distribuovať Info v tomto roku bude
Slovenská pošta.
V januárovom Infe sa venujeme
udalostiam z konca roka, kedy
mestský parlament schválil
rozpočet, zmenu územného
plánu a urobil i ďalšie nie zanedbateľné rozhodnutia. Čítajte
na str. 2 a 3.
Ak sa chystáte napríklad rekonštruovať byt, venujte pozornosť článku o poplatku za drobný stavebný odpad na 4.strane.
Pre všetkých prinášame informácie aj o triedenom odpade,
vrátane harmonogramu jeho
vývozu na 1. polrok 2016.
Po dlhšom čase pripomíname,
že Karta pre seniorov mesta
Trenčín slúži ďalej. Aktualizovaný zoznam prevádzok
poskytujúcich zľavu i postup
pri vybavovaní karty nájdete na
str. 9.
Do pozornosti dávame i úvodnú
informáciu k návrhu nového trasovania liniek MHD na
str. 3.
Je obdivuhodné, aké úspechy
dosahujú mnohí trenčianski
športovci a zároveň je škoda, že
sa o nich vo večerných televíznych správach nehovorí. Ale my
v Infe o nich píšeme.
Mimochodom, tušili ste, že aj
na Nový rok v Trenčíne rastú
huby? A čo poviete na to, že
niektoré deti sú schopné pre
svoju školu vymyslieť bilbord?
Zaznamenali sme aj stretnutie
bývalých susedov po štyridsiatich rokoch. Čítajte na str. 5.
Aj v týchto dňoch zaznamenávame ďalšie udalosti v meste.
Nájdete ich vo februárovom
vydaní Infa, ktoré vyjde 9. februára 2016.
Vaša redakcia
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Viac peňazí dá mesto na čistotu
Trenčiansky rozpočet na rok 2016 zohľadňuje priority
mesta v oblasti vzdelávania a sociálnych služieb. V tomto roku počíta s väčším balíkom financií na starostlivosť
o čistotu.

Rozpočet schválilo mestské zastupiteľstvo 16. decembra
2015. Príjmy aj výdavky sú vo
výške 38 miliónov eur. Na nové
kapitálové výdavky i na investície, ktoré prechádzajú z minulého roka do súčasného, sa počíta so sumou 4,7 milióna eur.
Peniaze pôjdu na rozvoj mesta,
infraštruktúru a riešenie modernizačného dlhu. „V tomto roku
počítame aj so spustením novej
letnej plavárne. Jej dokončenie
a kolaudácia je závislá od rokovaní so štátom. Pokračujeme
v našej základnej ﬁlozoﬁi robiť
zodpovednú rozpočtovú politiku
a znižovať zadlženie mesta, hoci
už nie tak radikálne,“ uviedol
pri predkladaní hlavného zákona Trenčína primátor Richard
Rybníček.
Výška sadzieb dane z nehnuteľností, za psa, za užívanie verejného priestranstva ani výška
poplatku za komunálny odpad
sa pre Trenčanov nemení. Zavádza sa však množstvový zber
drobného stavebného odpadu
a poplatok zaň 0,066 eur za kilogram (66 eur za tonu). Na základe požiadavky poslancov by
podľa schváleného rozpočtu
mala byť od 1. marca 2016 zvýšená sadzba dane za ubytovanie.
Mesto venuje zvýšenú pozornosť riešeniu Integrovaného Regionálneho operačného programu (IROP) a s tým súvisiacou
alokáciou ﬁnančných prostriedkov. „V minulom roku sme podali
viacero žiadostí o čerpanie dotácií z prostriedkov Európskej únie,

štátneho rozpočtu a iných fondov
na rekonštrukcie škôlok, nákup
techniky, riešenie odpadového
hospodárstva, verejného osvetlenia alebo rozširovanie kapacít
materských škôl. Do výziev sa zapojíme aj v tomto roku,“ zdôraznil primátor s tým, že v rozpočte
je zohľadnená spoluúčasť mesta
v projektoch vo výške viac ako
350 tisíc eur.



PRIORITOU JE
VZDELÁVANIE

Mesto navýšilo bežné výdavky pre škôlky a školy. Finančne
podporilo i starostlivosť o ich zamestnancov. Radnica doﬁnancuje aj program pre nadané deti
APROGEN na ZŠ Kubranská.
„Z ministerstva školstva sme získali dotáciu 192 tisíc eur na rozšírenie škôlky na Legionárskej
ulici. Nové dve triedy by mali byť
otvorené od 1. septembra 2016,“
zdôrazňuje R. Rybníček.
Na rekonštrukcie materských a základných škôl je v rozpočte vyčlenených 400 tisíc eur.



SPRÁVA A ÚDRŽBA
KOMUNIKÁCIÍ

Na starostlivosť o komunikácie a čistotu v meste poslanci
schválili o 23 percent viac peňazí ako v roku 2015, položku
vyššiu o 173 tisíc eur. V pláne je
i kúpa viacúčelového čistiaceho
auta.

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte dve voľné vstupenky na PLES TRENČANOV 2016, ktorý sa
uskutoční v sobotu 30. januára 2016 o 19.00 h v Posádkovom klube
v Trenčíne. Hviezdami plesu 2016 budú Helena Vondráčková a Kristína
Ako dlho je Helena Vondráčková na hudobnej scéne?
Odpoveď posielajte do 24. januára 2016 na info@trencin.sk.
Vyhrajte dve voľné vstupenky na program PIESNE DONSKÝCH
KOZÁKOV, ktorý sa uskutoční v utorok 9. februára 2016 o 18.00 hodine
v kine Hviezda. Účinkujú sólisti donského kozáckeho chóru Volnij Don.
Aká suma je v rozpočte nášho mesta na rok 2016 vyčlenená
na rekonštrukciu základných a materských škôl?
Odpoveď posielajte do 31. januára 2016 na info@trencin.sk.



GRANTOVÉ PROGRAMY

Výška ﬁnancií v grantových programoch bude vyššia.
V oblasti kultúry to bude 70 tisíc eur (navýšenie o 180 percent) a v oblasti športu 50 tisíc
eur (navýšenie o 100 percent),
pre sociálnu oblasť je grantový
program navýšený z minuloročných 2 tisíc na 5 tisíc eur. Dotácie na mládež budú prerozdelené zo sumy 5 tisíc eur a dotácie
v oblasti školstva a výchovy zo
sumy 6 tisíc eur.



SOCIÁLNE SLUŽBY

Mestský parlament podporil
celoročný nočný režim prevádzky
nocľahárne na Nešporovej ulici.
V Trenčíne absentujú sociálne služby krízovej intervencie,
riešením bude areál bývalého
azylového zariadenia v Hornom
Orechovom. Mestské zastupiteľstvo ešte v novembri 2015
schválilo prevod tohto majetku
do vlastníctva mesta. Rozpočet
počíta s kúpou tohto majetku
v hodnote 32 700 eur.



INVESTÍCIE
V MESTSKÝCH
ČASTIACH

Okrem konkrétnych investičných akcií schválených v rozpočte, je pre každú mestskú časť ešte
určená čiastka na investície vo
výške 100 tisíc eur. Návrhy výborov mestských častí na využitie
týchto peňazí budú známe najneskôr do konca januára 2016.
O rozpočtovaných investičných akciách v tomto roku vás
budeme podrobnejšie informovať v ďalšom vydaní Infa. (RED)

19. január 2016

Správy z mestského zastupiteľstva
Poslednýkrát v minulom
roku sa trenčianski mestskí
poslanci zišli na spoločnom
rokovaní 16. decembra.
Schválili nový rozpočet
a podporili aj zmenu územného plánu.

 Zmeny a doplnky Územného
plánu mesta Trenčín č. 2 absolvovali celý proces prerokovania
a pripomienkovania dotknutými orgánmi i verejnosťou.
Väčšina poslancov odsúhlasila predložené zmeny a doplnky
územného plánu, čím zároveň
odobrili možnosť umiestnenia
stavby tranzitného terminálu
verejnej dopravy na území železničnej stanice a autobusového
nástupišťa.
 Mestské zastupiteľstvo vyjadrilo súhlas s bezodplatným
prevodom nehnuteľností v areáli Detského mestečka do vlastníctva Mesta Trenčín. Ide o školskú jedáleň, telocvičňu, bazén
a skleník s priľahlými pozemkami. Tieto dnes nevyužívané
priestory sú prebytočným majetkom štátu.
Samospráva má záujem ich
získať za účelom zabezpečenia
výchovno-vzdelávacieho
procesu žiakov Základnej školy,
Na dolinách 27.
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STRUČNE

T

renčianska nadácia
odovzdala 17. decembra
2015 v priestoroch Trenčianskeho múzea knižné darčeky
184 deťom, ktoré by inak
vysnívanú knižku pod vianočným stromčekom nenašli. Išlo
o projekt „Otvor srdce, daruj
knihu“. Knihy zakúpili
a venovali prostredníctvom
nadácie anonymní darcovia.
Za 11 rokov trvania tohto
projektu sa tak k vytúženej
knižke dostalo 2235 detí zo
znevýhodneného prostredia.

Zápis prváčikov do základných škôl je
posunutý až na mesiac apríl.
 Zmenou školského zákona
došlo k zmene termínu zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky. Preto mestskí poslanci hlasovali o termíne
zápisu. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis
do 1.ročníka od 7. apríla do 21.
apríla v čase od 14.00 do 17.00
hod. počas školou určených dní.
V opačnom prípade sa dopustí priestupku, za ktorý je možné
uložiť pokutu do 331,50 eur.
zastupiteľstvo
 Mestské
schválilo zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na kosenie verejnej zelene, vrátane odvozu

a zneškodnenia BIO odpadu.
V minulosti verejnú zeleň
v meste kosil zmluvný partner
– spoločnosť Marius Pedersen.
Po vypovedaní zmluvy bolo kosenie v rukách zamestnancov
Mestského hospodárstva a správy lesov. Pre rok 2016 samospráva navrhla zmeniť spôsob kosenia prostredníctvom externého
dodávateľa. Mesto bude naďalej
zabezpečovať kosenie centrálnej
mestskej časti a tých areálov materských a základných škôl, ktoré si túto činnosť nedokážu zabezpečiť svojpomocne.

NEZABUDLI STE
Návrh nového grafikonu MHD PODAŤ DAŇOVÉ
PRIZNANIE?
je hotový
Po niekoľkých
menších či väčších
úpravách grafikonu
mestskej hromadnej dopravy je dnes
pripravený návrh
nového trasovania
liniek MHD Trenčín.

Daňová povinnosť k dani
z nehnuteľností sa týka
občanov, ktorí v minulom
roku predali, kúpili, darovali, dedili nehnuteľnosť
alebo im bolo vydané
stavebné či kolaudačné
rozhodnutie.

Spracovateľom návrhu je spoločnosť DIC
Bratislava. Potrebu nového graﬁkonu vyvolala najmä modernizácia
železničnej trate a s ňou
súvisiace
dopravné
zmeny. Mesto Trenčín ho zverejnilo na svojej webstránke pod bannerom „Návrh novej organizácie MHD“. Verejnosť ho môže pripomienkovať len písomne buď doručením na podateľňu MsÚ alebo
mailom na adresu mhd@trencin.sk najneskôr do 7. marca 2016.
K návrhu nového trasovania liniek MHD Trenčín je naplánovaná
aj jeho verejná prezentácia 18. februára 2016 o 16.00 hod. v kine
Hviezda.

Daňové priznanie k dani
z nehnuteľností je potrebné podať do 31. januára 2016 so stavom k 1. januáru 2016. K podaniu je nutné predložiť doklady
preukazujúce konkrétne skutočnosti, napríklad rozhodnutie
o povolení vkladu, osvedčenie
o dedičstve, stavebné povolenie,
kolaudačné rozhodnutie. Tlačivá k dani z nehnuteľností sú
k dispozícií v Klientskom centre
MsÚ Trenčín aj na internetovej
stránke mesta.
(RED)

A

j v novom roku pokračuje projekt Kúpele v regióne, vďaka ktorému majú
Trenčania vstup do termálnych bazénov v Kúpeľoch
Trenčianske Teplice za polovicu. Do konca roka 2015 túto
možnosť využilo viac ako 2070
občanov z partnerských miest
a obcí. Najviac návštevníkov
bolo z mikroregiónu Teplička
a z mesta Trenčín. Najväčší
záujem prejavovali o návštevu
termálneho bazéna Sina. Projekt trvá do 28. februára 2016.
Podrobnosti na www.kupele-teplice.sk.

N

a začiatku roka 2016 malo
mesto Trenčín 55155
obyvateľov. Počas minulého
roka sa narodilo 501 nových
Trenčanov. Žiaľ, z tohto sveta odišlo 526 občanov nášho
mesta. Trenčín zaznamenal
aj 837 ľudí, ktorí sa odsťahovali. Prílev nových obyvateľov
bol menší – do nášho mesta
sa prisťahovalo 704 občanov.
V Trenčíne minulý rok uzavrelo manželstvo 301 párov,
z toho 144 sobášov bolo cirkevných.

M

esto Trenčín zabezpečuje do 13. februára 2016
vždy v utorok a vo štvrtok odvoz vianočných stromčekov zo
stanovíšť nádob na komunálny
odpad v sídliskových častiach
(nie z lokalít individuálnej rodinnej zástavby). Záujem o odvoz vianočného stromčeka je
možné nahlásiť na telefónnom
čísle 0902 911 051. Stromček je tiež možné bezplatne
odovzdať v zberných dvoroch
na Zlatovskej a Soblahovskej
ulici.
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Od nového roka za drobný stavebný odpad platíme
Ide o jednu zo zmien nového zákona o odpadoch. Za kilogram drobného stavebného odpadu dovezeného na zberný dvor Trenčania zaplatia 0,066 eura. Sumu schválilo
mestské zastupiteľstvo 16. decembra 2015.

Nový zákon o odpadoch, ktorý je účinný od 1. januára 2016,
určil povinnosť obciam zaviesť
množstvový zber drobného stavebného odpadu. V niektorých
mestách sa rozhodli náklady
na likvidáciu drobného stavebného odpadu dotovať. Mesto
Trenčín sa rozhodlo inak aj preto, že zákonná povinnosť sa netýka všetkých občanov, ale len
tých, ktorí prerábajú byt alebo
dom. Sadzba poplatku v našom
meste je ovplyvnená aj faktom,
že Trenčín nemá skládku odpadu. Ten sa musí odviezť na najbližšie skládky niekoľko desiatok kilometrov. Výška poplatku
teda zohľadňuje reálne náklady
mesta na likvidáciu drobného
stavebného odpadu.



KOĽKO, KDE
A AKO PLATIŤ

Doteraz mohli Trenčania
bezplatne odovzdať v niektorom
z dvoch zberných dvorov v meste jeden meter kubický drobného stavebného odpadu za rok.
Od 1. januára 2016 drobný stavebný odpad v zbernom dvore odvážia a občan zaň zaplatí

priamo na mieste. Platiť je možné len v hotovosti, pričom občan dostane doklad o úhrade
poplatku.
Mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že za kilogram drobného
stavebného odpadu bez obsahu
škodlivín občan zaplatí 0,066
eura. Drobný stavebný odpad
bude v zberných dvoroch odoberaný do 17.00 hod. Ostatné
komodity odpadu bude možné
odovzdať do 17.30 hod. bezplatne, tak ako doteraz.



ČO JE DROBNÝ
STAVEBNÝ ODPAD?

Ide o odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobu alebo pre fyzickú
osobu. Sú to práce, na ktoré sa
nevyžaduje ohlásenie, napr. maliarske, natieračské práce, opravy fasád, výmena obkladu, dlažby
a podobne. Zvyčajne ide o množstvo od 400 kg do 1 tony odpadu.
Pri vyššej váhe už nejde
o drobný stavebný odpad, ale
o stavebný odpad a postarať sa
oň musí stavebník.
Pôvodný systém bol nespravodlivý voči tým, ktorí za celý

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/
dotacie-skolstvo, 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 15. február
2016.
Informácie o podmienkach poskytovania
dotácií nájdete vo VZN č. 7/2012, ktoré je
uverejnené na webovej stránke mesta Trenčín:
www.trencin.sk/dotacie-skolstvo.

život nič neprerábali a museli svojimi poplatkami a daňami
prispievať za ľudí, ktorí drobný
stavebný odpad vyprodukovali.



JE AJ INÁ CESTA

Stavebník nie je povinný využiť zberné dvory. Môže si nájsť
ekonomickejší spôsob. Napríklad, že odpad odvezie priamo
na skládku Luštek v Dubnici
nad Váhom, kde zaplatí 19 eur
za tonu plus prepravné náklady, alebo do Veľkých Bieroviec
(ERSON RECYKLING), kde
stavebné odpady zhodnocujú
(24 eur za tonu + prepravné náklady). „Toto sa ale týka len čistého stavebného odpadu. Ak je

stavebný odpad zmiešaný s rôznymi inými odpadmi, poplatky sú
na skládkach vyššie,“ upozorňuje Zuzana Čachová z Útvaru stavebného a životného prostredia
MsÚ Trenčín.



ZA ČIERNE SKLÁDKY
POKUTA

Aj v Trenčíne je zakázané
ukladať drobný stavebný odpad
do nádob na komunálny odpad
alebo na iné miesto, než je určené na jeho uloženie. Pôvodca
nelegálnej skládky berie na seba
povinnosť ju odstrániť a musí
počítať s pokutou do výšky 1500
eur.
(RED), FOTO: J. Č.

Dobrovoľnícka práca
pre nezamestnaných
Mesto Trenčín hľadá na obdobie od 1. marca 2016 do 31. augusta 2016 podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – dobrovoľnícka služba, 5 osôb na pomocné koordinačné
práce v teréne v rozsahu 20 hodín týždenne. Podmienkou je evidencia občana v zozname uchádzačov o zamestnanie na úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny. Úrad práce poskytuje občanovi počas vykonávania dobrovoľníckej služby príspevok vo výške sumy životného minima. Uchádzači o zamestnanie so záujmom o dobrovoľnícku činnosť, prihláste sa, prosím, na telefónnom čísle 032/6504 295
najneskôr do 15. februára 2015.



ROKOVANIA VMČ

VMČ Stred

8. 2. 2015 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 27. 1. 2016 o 18.00 v KS Záblatie
VMČ Juh

1. 2. 2016 o 17.30 v KC Aktivity

VMČ Sever

4. 2. 2016 o 16.00 v KS Opatová

KAM HLÁSIŤ PORUCHU NA VEREJNOM OSVETLENÍ?
Od 1. apríla 2015 sa o verejné osvetlenie stará Mestské
hospodárstvo a správa lesov (mestská rozpočtová organizácia).
Prípadné poruchy treba nahlasovať na mestský dispečing, t. č.
0905 316 690 alebo dispecing@trencin.sk.

19. január 2016
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Bývalí susedia sa stretli po štyridsiatich rokoch
V dome na Kukučínovej ulici s popisným číslom 1 kedysi
v nájomných bytoch svorne žilo šesť rodín. V lete 1974 sa
museli vysťahovať do bytov na nových sídliskách. Budovu, ktorá stála v tesnom susedstve s kasárňami, získala
armáda.

Po vyše štyridsiatich rokoch
sa 9. októbra 2015 bývalí susedia opäť na Kukučínovej 1 stretli.
„Starneme, ale nostalgia a krásne spomienky zostávajú, čoraz nástojčivejšie v nás dozrievala túžba
po spoločnom stretnutí,“ vraví Ľubica Filová, rodená Hlístová, ktorá spolu s Antonom Páleníkom
myšlienku realizovala. Zástupcovia rodín Páleníkovcov, Filovcov-Hlístovcov, Kotlárikovcov, Božukovcov a Janíkovcov sa po dlhých

desaťročiach opäť ocitli pred svojím niekdajším domovom. Viacerí pricestovali z diaľok, z Humenného, Michaloviec, Plzne. „Bol
to smutný pohľad, všetci sme mali
v očiach slzy. Dom sa už dlho nevyužíva, je v zlom stave, najmä interiér,“ priblížila prvé dojmy Ľubica
Filová.
Napriek tomu spomienky ožívali, každý tam niečo svoje objavil.
„Skoro som odpadla, keď som
tam našla svoju garnížu, Tonko

NAVRHLI BILBORD PRE SVOJU ŠKOLU
Šiestaci zo Základnej školy na Veľkomoravskej
ulici
v Trenčíne sa pokúsili
na hodinách informatiky vytvoriť čo najkrajší reklamný plagát
vlastnej školy. Podarilo sa im vyrobiť množstvo krásnych návrhov. Viaceré z nich
spojili a vznikol víťazný návrh. Vedenie
školy ho dalo pretlačiť
na reklamnú plachtu
a umiestnilo na rohu
Piešťanskej a Zlatovskej ulice. Na zrealizovanie celého projektu
poskytlo dotáciu mesto Trenčín.
ZDROJ: ARCHÍV ZŠ

Páleník na povale objavil povrázok,
na ktorý si vešal rôzne predmety,“
opisovala silné zážitky Ľ. Filová. Nevšedné chvíle dojali aj hosťa stretnutia, primátora Trenčína

Richarda Rybníčka. Účastníci si
sľúbili, že o rok sa stretnú opäť.
Veria, že ešte v početnejšom
zložení.
(RED)

Prekvapenie na stretnutí VMČ
Neplánovanou súčasťou decembrového stretnutia výboru mestskej časti Sever sa 3. decembra 2015 v Kultúrnom
stredisku Opatová stalo poďakovanie poslancom za vykonanú prácu. V mene občanov ho pripravila pani Aninka
Gavendová.

„Blížia sa sviatky pokoja
a obdobie obdarovávania. Dovoľte, aby sme vás obdarovali
za vašu doteraz vykonanú prácu, či ide o zábradlie na Električnej ulici, osvetlenie a priechod
pre chodcov na Sihoti, vyčistenie

medaily vyrobené deťmi z Opatovej odovzdali ich zástupcovia
poslancom Miloslavovi Bacovi,
Milošovi Mičegovi, Ladislavovi
Matejkovi a Ľubomírovi Hornému. Poslanec Martin Smolka si
z rúk detí prevzal rovnako sym-

a úpravu potoka pri Mlyne, ihrisko pri škôlke, novú zastávku
pri Jankovi, vysvietený kostol či
opravu mosta, ktorá sa konečne
podarila,“ vymenovala niekoľko
zásadných zmien k lepšiemu životu v mestskej časti A. Gavendová a do ďalšej spoločnej práce
poslancom zaželala veľa úspechov a tolerancie. Symbolické

bolické „tri Svätoplukove prúty“, ktoré im majú pripomínať,
že spoločnou prácou dosiahnu
viac. Ako sa za poslancov vyjadril Ľubomír Horný, množstvo
vecí sa v mestskej časti podarilo práve vďaka pani Gavendovej,
ktorá bola a je ich akýmsi hnacím motorom.

Na Nový rok na huby?

Zdá sa to neuveriteľné, ale
Trenčan Marián Csauner hovorí, že huby rastú stále, aj na Nový
rok, ba dokonca za nimi nemusí
človek ísť ani ďaleko. V novoročné ráno 2016 si z prechádzky
priniesol okolo dvoch kilogramov suroviny na hubový guláš.
A to neprešiel za hranice územia

nášho mesta. Hlivu ustricovú
(na fotograﬁi) a peniazovku zamatovohlúbikovú našiel v Trenčíne. Napríklad Sihoť pozná, čo
sa húb týka, ako vlastnú dlaň.
Za 15 rokov sa mu vraj stalo len
raz, že prišiel domov s prázdnym košíkom. Jeho najobľúbenejšou hubou je trsnatec sírový, ktorý sa dá pripraviť ako syr,
namočený vo vývare chutí ako
mäso, inak upravený chutí ako
údený losos. Marián sa kedysi
venoval behu, teraz, aby nezlenivel, chodí raz do týždňa na huby.
Veľa ich rozdá, ďalšie suší alebo
odloží do mrazničky. Hlivu dokonca obaľuje v čokoláde a vraj
ide o skvelú pochúťku.
(RED), FOTO: ARCHÍV M. C.

(RED), FOTO: P. S.
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Vyhodnotenie jesenného Zaostrené na
upratovania 2015
triedený zber odpadov
Od 26. septembra do 21. novembra 2015 sa v meste
Trenčín počas sobôt konalo organizované upratovanie.
Nazbieralo sa a vyviezlo viac ako 271 ton odpadu.

Na 83 miestach v meste boli podľa harmonogramu
umiestnené vždy dva veľkoobjemové kontajnery na ukladanie biologicky rozložiteľného
odpadu a objemného odpadu. Toho prvého bolo vyvezených 96 kontajnerov, druhého 145 kontajnerov. Zbierali
sa oleje a tuky (0,05 t), obaly
obsahujúce nebezpečné látky
(5,542 t), vyradené zariadenia obsahujúce chlórﬂuórované uhľovodíky (1,496 t), vyradené elektrické a elektronické
zariadenia (5,006 t), opotrebované pneumatiky (1,401 t),
biologicky rozložiteľný odpad
(126,71 t), objemný odpad
(130,50 t) a ostatné nebezpečné odpady (0,442 t).
Biologicky
rozložiteľný

odpad bol zhodnotený na kompostárni biologicky rozložiteľných odpadov v Trenčíne. Objemný odpad bol zneškodnený
uložením na skládke odpadov
Borina Ekos Livinské Opatovce a Kopaničiarska odpadová
spoločnosť Kostolné. Nebezpečné odpady boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných
odpadov v Trenčíne na Zlatovskej ulici a potom odvezené
na zhodnotenie a zneškodnenie. Celkové náklady na jesenné
upratovanie 2015 boli vo výške
23429,41 eur. Všetkým občanom i organizáciám, ktoré sa
zapojili do tejto akcie, patrí
srdečné poďakovanie.

(RED)

Trenčín dostal príspevok
za triedenie odpadu

Iba týmto spôsobom môžeme dosiahnuť efektívne zníženie množstva komunálneho odpadu o 40 až 60 percent a jeho
odbremenenie od nebezpečných
odpadov.
Triediť odpad sa oplatí, lebo...
 výrazne sa tým znižuje



PAPIER
ÁNO Do modrých kontajnerov na vytriedený papier patria
noviny, časopisy, kancelársky
papier, zošity, lepenka, staré
knihy, katalógy, neznečistené
papierové vrecúška.
NIE viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), kopírovací papier, povoskovaný
papier, plienky, lepiaca páska,
papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov.

SKLO
rov na vytriedené sklo patria
čisté fľaše od alko- a nealkonápojov, potravín, kozmetiky,
sklenené črepy, poháre, farebné sklo, zelené sklo, tabuľové
sklo bez drôtenej vložky.
NIE plexisklo, zrkadlá, keramika, porcelán, žiarivky, autosklá, TV obrazovky, sklo s kovovou výplňou.

triedeného zberu a propagáciu
triedenia odpadu.
Mestá a obce môžu žiadať
o poskytnutie príspevku z Recyklačného fondu za vytriedené množstvá odpadu podľa zákona o odpadoch. Nárok
na príspevok vzniká pri hodnovernom preukázaní separácie a zhodnotenia príslušnej
komodity.
(RED)

Pozor na dva rôzne kalendáre
Týždeň, ktorý sa začal v pondelok 4. januára je vo väčšine
pracovných kalendárov na rok 2016 vyznačený ako prvý týždeň
v roku a teda nepárny. No sú aj také kalendáre, v ktorých je tento
týždeň označený ako druhý, teda párny. Pri realizácii vývozu komunálneho odpadu bude Mesto Trenčín v roku 2016 postupovať
podľa kalendára, ktorý považuje týždeň od 4. do 10. januára 2016
za prvý, a teda nepárny týždeň.

množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku,
 znižujú sa náklady na odvoz
a uloženie netriedeného odpadu na skládku
 šetria sa suroviny, ktoré
môžu byť ďalej využité,
 prispieva sa tak k čistejšiemu životnému prostrediu.

ČO PATRÍ KAM?

ÁNO Do zelených kontajne-

V roku 2014 Trenčania vytriedili 532 ton plastov, 2673 ton
papiera, 539 ton skla a takmer
21 ton pneumatík. Mesto tak
mohlo v roku 2015 požiadať
Recyklačný fond o finančný
príspevok.

Na základe vytriedeného
množstva odpadu rozhodla
správna rada Recyklačného
fondu o pridelení ﬁnančnej
čiastky mestu Trenčín vo výške 112978 eur. Ako informovala Zuzana Čachová z útvaru
životného prostredia, tieto peniaze môže mesto použiť len
na úhradu nákladov spojených so zabezpečením triedeného zberu, manipuláciu, dopravu vytriedeného odpadu
na zhodnotenie, rozširovanie

Triedený zber odpadov je jednou z podstatných opôr moderného integrovaného odpadového hospodárstva.

PLASTY
ÁNO Do žltých kontajnerov
na vytriedené plasty patria
PET fľaše (fľaše z nealko-nápojov, sirupov, vína a pod.),
PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov,
aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.), PP

fľaše (fľaše od citrónových
štiav a ostatné fľaše s označením PP), LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod.),
LLD-PE fólie (tzv. streč. fólia).
NIE znečistené plasty, viacvrstvové obaly (krabice od mlieka
a nápojov), linoleum, guma,
kabelky, molitan, plastové
obaly znečistené olejovými
a ropnými látkami.

KOVY
ÁNO Do červených kontajnerov na vytriedené kovy patrí
kovový šrot, klince, drôty, proﬁlová oceľ, farebné kovy, plechovky bez zvyšku odpadu.
NIE kovový odpad znečistený škodlivinami (farby, laky,
oleje).

BIOODPAD
ÁNO Do hnedých kontajnerov na vytriedený bioodpad
patrí odpad zo záhrad (seno,
burina, odrezky stromov, kríkov, popadané ovocie, zvyšky
zo zberu úrody), odpad z domácností (ovocný a zeleninový
odpad, staré pečivo, rastlinné
zvyšky potravy).
NIE mäso, kosti, tekuté, mastné a slané zvyšky potravy, zvyšky mliečnych výrobkov, výkaly psov a mačiek.

VÝZVA PRE ŠPORTOVÉ KLUBY
Mesto Trenčín vyzýva športové kluby a oddiely, ktoré pôsobia na území mesta Trenčín, aby do 31. januára 2016 predložili
do podateľne Mestského úradu v Trenčíne „Dotazníky pre športové kluby a oddiely na území mesta Trenčín“.
Dotazníky poskytnú mestu evidenciu existujúcich športových
klubov na území mesta a zároveň tvoria povinnú prílohu k Žiadosti o dotáciu na činnosť pre oblasť šport. Dotazník je uverejnený
na webstránke mesta: www.trencin.sk – občan – tlačivá – šport.

19. január 2016
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Harmonogram vývozu triedených zložiek odpadu v 1. polroku 2016
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JANUÁR
Sviatok

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

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

Sklo 1 BIO
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

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

BIO

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

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

Vysvetlivky:

JÚN
FIRMY
Sklo 3
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
Nádoby 4

Plasty
Vrecia 1

BIO

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

BIO
E
E

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

BIO

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

Sklo 1 BIO
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

periodicita

deň

28 dní

pondelok

28 dní

utorok

28 dní
týždenne
týždenne
týždenne
týždenne
14 dní

štvrtok
pondelok
utorok
štvrtok
piatok
streda

Vrecia 3
Nádoby 1
Nádoby 2
Nádoby 3
Nádoby 4
FIRMY

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

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

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

v texte
v texte

28 dní
14 dní
14 dní

streda
pondelok
utorok

14 dní

štvrtok

FIRMY

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

28 dní

streda

Sklo
Sklo 1
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

Mesto TN
Mesto TN
Mesto TN
Mesto TN

28 dní
28 dní
28 dní
28 dní

pondelok
utorok
streda
štvrtok

Vrecia 2

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

Lokalita

Papier
Papier 1
Papier 2
Papier 3
Papier 4

Elektro
E

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

podľa harmonogramu
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dobré správy

Získali najviac za tri roky

Máme nové majsterky
Slovenska v karate
Karate klub Ekonóm Trenčín sa v roku 2015 zúčastnil
43 turnajov doma a v zahraničí. Získal 115 zlatých, 57
strieborných a 59 bronzových medailí. Na konte má 7
titulov majstrov Slovenska a 7 celkových víťazov Slovenského pohára.

Pretekári Karate klubu
Ekonóm Trenčín sa 5. decembra 2015 zúčastnili majstrovstiev Slovenskej republiky kadetov a juniorov za rok 2015
v karate. Z trnavskej mestskej
športovej haly doniesli 3 zlaté
a 2 strieborné medaily a spomedzi 42 klubov skončili v medailovej štatistike na 6. mieste.
Najviac sa darilo Adele Vlasákovej, ktorá zvíťazila v kategórii kata, po boku tímových
kolegýň aj v kata družstvách
a v kategórii kumite skončila
druhá. Vlasáková s Kubišovou
si to spolu „rozdali“ vo ﬁnále jednej z najsilnejšie obsadených kategórií. Obe boli výborné, napokon však vyhrala
Adela tesne 3:2.
V súťaži družstiev dievčatá
potvrdili, že patria medzi najlepšie družstvá na Slovensku.
Po titule majsteriek Slovenska
2015 v kategórií staršie žiačky

číslo 1 | ročník XVIII

10 – 11 v máji tohto roku, siahli po titule majsteriek Slovenska 2015 aj v kategórií KATA
TEAM 12 – 13 Ž. Nesklamala
ani najskúsenejšia pretekárka
Miroslava Kopúňová a tiež vyhrala svoju kategóriu.
Okrem titulov majstrov
Slovenska si z Trnavy pretekári priniesli aj 4 víťazstvá v Slovenskom pohári. Dve víťazstvá získala Adela Vlasáková,
po jednom víťazstve získali
Miroslava Kopúňová a Tomáš
Vašíček. Výsledky v roku 2015
preukázali, že Karate klub
Ekonóm Trenčín naďalej patrí
medzi najlepšie kluby na Slovensku. Vďaka patrí aj trénerom Miroslavovi Ďuďákovi,
Branislavovi Zubričaňákovi,
Pavlovi Prnovi a Romane Havierovej – Chochlíkovej. Gratulujeme a želáme, aby sa im aj
naďalej darilo.
TEXT A FOTO MICHAL KUBIŠ

Poslednú adventnú sobotu 19. decembra sa na Mierovom
námestí v Trenčíne konal Dobrý bazár Trenčianskej nadácie. Predávali sa darované predmety – elektronika, knihy,
hračky, drobnosti do domácnosti, umelecké dielka.

Zozbieraná suma
1065 eur poputuje
do nadačného fondu
Dr. Klaun na divadelné predstavenia pre
deti v zariadeniach
sociálnej a zdravotníckej starostlivosti
po celom Slovensku.
Ako povedala správkyňa nadácie Alena
Karasová, poďakovanie patrí
všetkým, ktorí veci priniesli
od 7. decembra do kancelárie
nadácie v kine Hviezda. Všetkým, ktorí si vybrali čo i len maličkosť z množstva darovaných
predmetov a v kase počas Dobrého bazára nechali od 50 centov až po 20 eur i viac. „Všetkým
dobrovoľníkom, ktorí vymrzli v našom prístrešku uprostred
trenčianskych vianočných trhov
a predávali, predávali a predávali. Všetkým, ktorí nás podporili
dobrou radou, osobnou účasťou,
ﬁnančne i materiálne. Dobrý bazár bol podporený z prostriedkov
C.S. Mott Foundation v rámci

V4 Community Foundation Maturity Program. Osobitné poďakovanie patrí Mestu Trenčín
za ﬁnančnú i organizačnú podporu, klaunom Vladovi a Adynovi za dobrú náladu po celý
deň a priateľom zo Slovenských
elektrární a. s. za výnimočnú pomoc,“ doplnila A. Karasová.
Dobrý bazár je dobročinná
predvianočná akcia Trenčianskej nadácie zameraná na získanie ﬁnančných prostriedkov
na podporu konkrétnej ohrozenej cieľovej skupiny alebo jednotlivca. Výťažok z Dobrého
bazára 2015 bol za posledné tri
roky najvyšší.
(RED), FOTO: R. J.

ĎALŠÍ TRENČAN S TITULOM SENIOR ROKA
Občianske združenie Fórum pre pomoc starším už deväť rokov
odmeňuje 20 seniorov Slovenska za aktívnu spoločenskú činnosť,
odvážny alebo humánny čin ocenením Senior roka. V Zrkadlovej
sále Bojnického zámku si 7. decembra 2015 z rúk ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka toto ocenenie prevzal aj náš občan
Ján Horňák.Po Božene Dedíkovej, Júlii Chlebanovej, Vojtechovi Filínovi, Darine Tinkovej, Alžbete Trusinovej a Márii Kubelovej je to
už siedmy člen Klubu kresťanských seniorov Trenčín ocenený týmto
titulom. Ján Horňák ho získal za dlhoročnú svedomitú prácu podpredsedu klubu, ktorý má takmer tristo členov, účinkuje v ľudovom
súbore Opatovčan, je dobrý včelár i záhradkár, starostlivý otec rodiny a ochotne pomáha iným.
JÁN TINKA

Rok 2015 ukončili ziskom majstrovských titulov
Na Majstrovstvách Slovenska v Taekwondo WTF (19. 12. 2015)
získal klub ILYO TAEKWONDO TRENČÍN 6 titulov majstra Slovenska, 4 tituly vicemajstra a 4 tituly druhého vicemajstra Slovenska. Zlatú medailu v zápase získali Oľga Samešová, Damián Ferletják, Martin Bolo a Erik Nevláčil, striebro Zlatica Hlaváčová, Matúš
Jančo a Juraj Marek, bronz vybojovali Tadeáš Ferletkák a Martin
Šácha. V poomsae patrí zlatá Jurajovi Tavalimu a Oľge Samešovej,
strieborná Zlatici Hlaváčovej a bronzová medaila Zuzane Marekovej
a Františkovi Rehákovi. V celoročnom vyhodnotení všetkých slovenských klubov získal trenčiansky klub pohár a 2. miesto za poomsae.
V novembri minulého roka (21. 11. 2015) sa Trenčania zúčastnili
na medzinárodnom Taekwondo WTF turnaji ILYO CUP v Košiciach.
V konkurencii 11 krajín získali pohár za 1. miesto v kategórii poomsae. Informovala trénerka Jana Ilašenková. Blahoželáme!
FOTO: ARCHÍV KLUBU

19. január 2016
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aktuality

Karta pre seniorov mesta Trenčín slúži ďalej
Prinášame vám aktualizovaný zoznam prevádzok poskytujúcich zľavu pre seniorov. Ide o program samosprávy
mesta Trenčín, ktorého cieľom je priblížiť trenčianskym
seniorom tovary a služby distribuované v meste a jeho
blízkom okolí.

Zoznam partnerov programu Karta pre seniorov,
u ktorých je možné uplatniť si zľavu:
 Hotel Most Slávy, 17. novembra 11, Trenčianske Teplice – 15%
na všetky služby
 Kaviareň Alžbetka, Mierové
námestie 7, Trenčín – 20% káva,
25% zmrzlina do pohára okrem
zmrzlinových pohárov v nápojovom lístku
 Edukačno-rehabilitačné
centrum Trenčín, Petra Bezruča 1012, Trenčín – rehabilitačno-relaxačné služby so zľavou 29 %
na masáže, 12 % na vodoliečbu,
18 % na rašelinové obklady, 22 %
na pobyt v saune a 32 % na pobyt
v infrakabíne.
ambulancia,
 Rehabilitačná
Osloboditeľov 667/1A, Trenčín –
50% na rehabilitačné procedúry

Karta pre seniorov umožňuje jej držiteľovi využívať rôzne
služby so zaujímavými zľavami
alebo bonusmi pri kultúrnych
podujatiach, v oblasti športu, relaxu, zdravia, stravovania
a podobne. Dôležité je, aby si seniori zľavu uplatňovali hneď pri
objednávke.



AKO KARTU VYBAVIŤ?

Nárok na vydanie Karty pre seniorov majú občania s trvalým
pobytom na území mesta Trenčín, ktorí sú poberateľmi predčasného, starobného alebo invalidného dôchodku, starší ako 60
rokov.
Žiadosť o vydanie karty nájdu v Klientskom centre
i na www.trencin.sk v sekcii Občan pod bannerom KARTA PRE
SENIOROV. Vyplnenú žiadosť
spolu s aktuálnou fotograﬁou
s rozmermi 3 x 3,5 cm treba odovzdať v Klientskom centre, kde
je potrebné tiež uhradiť poplatok na krytie nákladov spojených s vydaním karty vo výške
jedného eura.
Pri odovzdávaní žiadosti
o vydanie karty sa každý žiadateľ
musí preukázať dokladom totožnosti, a preto by mal prísť osobne. Žiadosť však môže podať aj
prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.
Úradné hodiny Klientskeho
centra sú v pondelok až vo štvrtok od 8.00 do 16.00 h a v piatok
od 8.00 do 14.00 h.
Karta bude vydaná približne do dvoch týždňov. Žiadateľ
bude informovaný sms-správou
alebo e-mailom a následne si ju

osobne vyzdvihne v Klientskom
centre.
Karta pre seniorov sa vydáva
na dobu neurčitú a jej platnosť je
neobmedzená. Karta je neprenosná a slúži na kúpu tovarov
a služieb výhradne pre potreby
jej držiteľa.



STRATU KARTY
TREBA NAHLÁSIŤ

Stratu, prípadne odcudzenie
karty by mal jej držiteľ nahlásiť
v Klientskom centre, kde môže
podať žiadosť o vydanie novej.
Pri jej vybavovaní, rovnako ako
pri vydaní prvej karty, bude potrebovať aj fotograﬁu s rozmermi 3 x 3,5 cm, preukaz totožnosti a tiež musí uhradiť nanovo
eurový poplatok na krytie nákladov spojených s vydaním karty.
Zoznam zariadení nie je
uzavretý.
Prevádzky, ktoré sa zapojili
do tohto programu, sú označené samolepkami s logom Karty
pre seniorov. Výšku zliav a formu bonusov určuje výhradne ich
poskytovateľ.
Mesto Trenčín sa snaží pre
držiteľov Karty pre seniorov vytvoriť zaujímavú paletu ponuky
zliav a beneﬁtov, preto je zoznam poskytovateľov výhod pre
seniorov otvorený, priebežne
aktualizovaný a dopĺňaný.
Prevádzky, ktoré majú záujem zapojiť sa ako partner
programu Karta pre seniorov,
môžu sa informovať na tel. čísle 032/6504330 alebo prostredníctvom mailovej adresy
seniorkarta@trencin.sk.
(RED), FOTO: P. S.

 eiffel optic, Belá 7271 (OC Laugaricio), Trenčín – 10% na nezľavnený tovar
 Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Jaselská 2, Trenčín – 60% z ročného registračného
poplatku a knižnično-informačné
služby
 Cestovná kancelária Pegas
Travel, Mierové námestie 14, Trenčín – 10% z jednodenných zájazdov, 5% z ostatných produktov CK
Pegas Travel
 Mäsiarstvo, Námestie sv. Anny
15, Trenčín – 5% z nákupu v pondelok a v sobotu
 EXpres FOTO, Mierové námestie č. 11, Trenčín – 15% z fotografovania na preukazy a kopírovania, 5% zo spracovania
digitálnych fotografií
 McCafé, OC Laugaricio, Belá
17/CD, Trenčín – zdarma malý teplý nápoj 0,2 l, zdarma malý sýtený
nápoj 0,25 l

 CRUNCH FITNESS CLUB, Belá
7271 (OC Laugarício), Trenčín –
jednorazový vstup: 3,40 eura,
v čase medzi 10.00 h a 15.00 h:
3,10 eura, čipová karta jednorazový vstup: 3,20 eura, čipová karta vstup medzi 10.00 h a 15.00 h:
2,80 eura, členské: polrok 35 eur/
mesiac, rok 30 eur/mesiac, 2 roky
27 eur/mesiac
Frankovský,
 Kamenárstvo
Jilemnického 2, Trenčín – 10%
na nezľavnený tovar a služby
 Kamenárstvo Frankovský, Hasičská 4, Trenčín – 10% na nezľavnený tovar a služby
 OPTIKA Zita Ježová, Braneckého 10, Trenčín – 10% na kompletnú zákazku (rám, šošovky, puzdro),
bežné úpravy zdarma, v prípade
potreby doručenie zákazky
 Penzión Tiberia, Kukučínova
13, Trenčín – 10% na ubytovanie
zlatníctvo,
Hodžova
 JGJ
3/1473, Trenčín – 10% na opravy
a čistenie šperkov, 5% z nákupu
neakciového tovaru
 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Palackého
27, Trenčín – 50% zľava na vstup
do expozícii
 INTERSPORT, Belá 7271 (OC
Laugaricio), Trenčín – 10% zľava
z nákupu tovaru vo výške nad 50
eur
 Lekáreň Soblahovská, Dlhé
Hony 3, Trenčín – 7% z voľnopredajného tovaru pri nákupe nad 7
eur s DPH
 Kúria Ambrovec, Beckov –
50% zo vstupného do expozície
 Trenčiansky hrad, Matúšova
19, Trenčín – 50% zo vstupného
do expozícií

 Andrea Martiny Collection,
Mierové námestie 8, Trenčín –
10% na všetky výrobky

 Pamätná izba Ľudmily Podjavorinskej, Bzince pod Javorinou
– 50% zo vstupného do expozície

 Kaviareň Omar, Mierové námestie 6, Trenčín – 10% na všetky
produkty

 Katov dom, Matúšova 14,
Trenčín – 50% zo vstupného
do expozície

 DANTIK, Mierové námestie 14,
Trenčín – 10% na všetky druhy
tovarov

 Expozícia sakrálneho umenia, Karner sv. Michala, Mariánske
námestie, Trenčín – 50% zo vstupného do expozície

 Hotel Elizabeth, Gen. M. R. Štefánika 2, Trenčín – každá nedeľa:
káva presso 0,83 eura, káva zalievaná 0,83 eura, víno (Frankovka
modrá, Rizlink rýnsky) 0,60 eura
à dl, čaj 0,70 eura, zákusky: zľava
20%
 cestovná kancelária FIRO-tour, Belá 7271 (OC Laugaricio),
Trenčín – zľava 30% na zájazd
do zahraničia uplatniteľná na pobočke v OC Laugaricio

 Podjavorinské múzeum, Námestie slobody 4, Nové Mesto
nad Váhom – 50% zo vstupného
do expozície
 Draškovičov kaštieľ, Čachtice
– 50% zo vstupného do expozície
 Rodný dom Ľudovíta Štúra
a Alexandra Dubčeka, Námestie
Ľudovíta Štúra 145, Uhrovec –
50% zo vstupného do expozície
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Hľadajú domov
Plánujete si zadovážiť
psieho spoločníka? Možno
vás oslovia práve tieto
psíky, čakajúce na nového majiteľa. A možno je
medzi nimi aj psík, ktorý
sa stratil práve vám.

Jacka našli 26. decembra
2015 aj so súrodencami. Má
asi 3 mesiace a v dospelosti
bude stredného vzrastu. S dobrou výchovou bude z neho poslušný psík. Vhodný je do bytu
i domu so záhradkou a prístupom dnu, k mladším ľuďom
i deťom.

Asi 2-ročná Taffy sa dlho
potulovala v priemyselnej
zóne. Zatiaľ k deťom nie je
vhodná z dôvodu jej plachosti,
ale časom to nebude problém.
Hodí sa do bytu i domčeka so
záhradkou a prístupom dnu,
k mladším ľuďom.

Brookly asi 1,5-ročný kríženec, ktorý netrpezlivo čaká
na druhú šancu na lepší život.
Je pokojnej povahy, prítulný,
učenlivý a nenáročný. Hodí
sa do bytu, aj domu k starším
i mladším ľuďom.
V prípade záujmu navštívte trenčiansku Karanténnu
stanicu osobne alebo využite
kontakt 0915 785 007. Ľudia, ktorí si osvoja psíka z tejto karanténnej stanice, budú
oslobodení od dane za psa.
Osvojenie psíka sú povinní
oznámiť na úrade.

spektrum
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Trenčianska bežecká liga má za sebou
1. ročník
Záverečné podujatie sa
uskutočnilo 14. novembra
2015 ako Beh o pohár festivalu HoryZonty. V kategórii juniorov a dospelých
dobehlo do cieľa 170 bežcov
a v detských kategóriách
viac ako 150 detí.

Prvý ročník Trenčianskej
bežeckej ligy (TBL) pozostával
z deviatich bodovaných pretekov. Konali sa raz mesačne vždy
na inom mieste v okolí Trenčína.
Usporiadatelia sa snažili vyberať trasy zaujímavé a rôznorodé.
Prvé kolo viedlo po novom cestnom moste v Trenčíne, v ďalšom sa bežci popasovali s terénom v Opatovskej doline, behali
v priestoroch nádhernej Breziny, ale aj v okolí Trenčianskych
Teplíc.
Zaujímavým
spestrením
bolo 5. kolo na cestičkách pri
OC Laugarício či krosový beh
v Soblahove. Ďalej na bežcov
čakal okruh v Hornom Srní

Na štarte záverečného kola M. Kováč, L. Matejka,
M. Skúpy, V. Bakalárová a J. Hudák.
s výživným stúpaním a „upršané“ októbrové kolo v Mníchovej Lehote. Počas záverečného 9. kola boli vyhlásení víťazi
v jednotlivých kategóriách i bežci, ktorí nevynechali ani jeden
beh z celej série. Pred štartom
posledného kola organizátori zablahoželali k okrúhlym narodeninám dlhoročnému organizátorovi Behu trenčianskou
Brezinou Martinovi Skúpemu
(na fotograﬁi).

Stúpajúci záujem bežcov potvrdil, že zorganizovanie bežeckej ligy bolo správnou voľbou.
Celkovo sa zúčastnilo pretekov
925 bežcov v 7 kategóriách dospelých. Za organizátorov informoval Ladislav Matejka.
Ako povedal, v roku 2016 majú
ambície pripraviť druhý ročník
Trenčianskej bežeckej ligy ešte
atraktívnejší. Prvé kolo sa uskutoční v marci.
(RED), FOTO: M. H.

Budapešť karatistom z Ekonómu žičila
Pretekári Karate klubu Ekonóm Trenčín sa 29. novembra 2015 zúčastnili na 22. ročníku medzinárodného
turnaja v karate pod názvom Hungarian Tatami Karate
Cup. Najviac sa darilo Adele Vlasákovej, ktorá vyhrala
kategóriu kata 10 – 11 ročných dievčat a zároveň aj kategóriu kumite 10 – 11 r. dievčat pod 32 kg. Ďalšie prvenstvá vo svojich kategóriách si odniesli Emma Kubišová
(kata 12 – 13 r. dievčatá) Tomáš Vašíček (kumite 12 – 13
r. chlapcov pod 45 kg) a Miroslava Kopúňová (kumite
senioriek pod 61 kg). Medailovú bilanciu obohatila najmladšia členka výpravy Viktória Vašíčková, ktorá mala
premiéru na tak veľkej medzinárodnej súťaži. Bojovným
výkonom získala tretie miesto v kategórii kumite 5 – 7 r.
dievčat pod 22 kg. S bilanciou päť zlatých a jedna bronzová medaila obsadil KK Ekonóm Trenčín v olympijskom
hodnotení, spomedzi 80 tímov z 12-tich krajín, konečné
tretie miesto. Blahoželáme!
(TPA), FOTO: M. KUBIŠ

KARATISTI Z LAUGARICIA
BODOVALI
Na novembrovej Veľkej cene Havířova nemohli športovci z klubu Laugaricio chýbať.
Hlavný tréner Dušan Hajmach postavil družstvo prevažne z najmladších pretekárov a tí ho
nesklamali. „Úspechom pre mňa je aj 4. miesto
najmladšej žiačky Lenky Horáčkovej,“ povedal.
V súbornom cvičení Kata ďalej získali umiestnenia: 3. Terézia Pavlíková, 2. Samuel Ferenčík, 3. Michal Kišš, 3.David Šimun. V športovom zápase kumite: 2. Jakub Nosek a 3. David
Šimun.
(RED), FOTO: ARCHÍV KLUBU

19. január 2016
PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI (po – pia: 8.00 – 17.00)
Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň
(knihy, video, TV, noviny a časopisy), spoločenské hry, šachy, karty,
stolný tenis, hudobné kurzy (akordeón, flauta, gitara, klavír), PC, internet, výstava OLEJOMAĽBA – Ján Kička.
pondelok 8.00 – 17.00
pondelok, piatok 10.00 – 12.00
pondelok, utorok,
štvrtok, piatok 9.30 – 11.00

Pedikúra

Cvičenie pre ženy
Keramika

pondelok 16.30 – 18.00

Joga pre ženy
Jednota dôchodcov Slovenska č. 5

utorok, streda, štvrtok
12.00 – 16.00

Stolný tenis

utorok, štvrtok 14.00 – 17.00

Kartové hry

streda 10.00 – 11.30

Brušné tance

streda 14.00 – 15.30

Jednota dôchodcov Slovenska č. 27

streda 15.00 – 17.00
streda 15.00

Národný týždeň manželstva
v Trenčíne
Národný týždeň manželstva (NTM) bude tento rok
na Slovensku už po šiestykrát. Bude sa konať od 8. do 14.
februára 2016 s podporou mesta Trenčín a občianskeho
združenia Centrum pre rodinu Trenčín.

Spevácka skupina Sihotiar

pondelok 15.30 – 17.30

utorok 13.00 – 16.00
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Heslom tohto ročníka je „Recept na dobré manželstvo“. Počas
Národného týždňa manželstva
sa manželom vytvára priestor,
aby mohli niečo pekné spolu zažiť, aby vyšli z každodennosti,
prežili spolu čas príjemnou aktivitou, obnovili romantiku, alebo jednoducho len urobili niečo
dobré pre svoj vzťah. Zapojené
prevádzky poskytujú manželom
rôzne zľavy a beneﬁty. Heslo je
podnetom zamerať sa na jednotlivé "prísady", či "ingrediencie"

ktoré prispievajú k tomu, že
vzťah je stále čerstvý, atraktívny
a životaschopný. Aktuálne informácie o tom, čo bude v našom
meste pre manželov pripravené
počas Národného týždňa manželstva nájdete na stránkach
www.ntm.sk, www.cprtrencin.
sk, na facebook stránke Národný týždeň manželstva v Trenčíne
alebo v Kultúrno-informačnom
centre.
MARTINA LEŠINSKÁ
KOORDINÁTOR NTM PRE TRENČÍN

Diabetes – konzultácie
DIA mapa

štvrtok 12.00 – 18.00

Masáž

štvrtok 14.30 – 18.30

Keramika – klub

Osvienčimská 3, Trenčín-Sihoť, tel.: 032/743 45 35, 0904 339 401

Centrum pre rodinu informuje
 Zbierka pre rodiny v núdzi pomohla 28 rodinám. Centrum pre
rodinu Trenčín organizovalo v rámci sociálneho projektu PRE rodinu vianočnú zbierku pre rodiny v núdzi. Vyzbieralo sa množstvo
potravín, hračiek, dekorácií, dostali sme elektroniku a nábytok. Viacerí darcovia poskytli ﬁnančné prostriedky, za ktoré sme pre rodiny
nakúpili trvanlivé potraviny, údeniny, mliečne výrobky, trvanlivé pečivo, ovocie, hračky a darčeky, oblečenie, vlhčené obrúsky, matrac,
hrnce a riad. Každá rodina dostala 2 – 5 debničiek užitočných vecí.
Finančné prostriedky vyzbierané počas zbierky v Tescu, pri balení
darčekov, išli dvom konkrétnym rodinám. Spolu bola získaná hmotná a ﬁnančná pomoc v hodnote 3509,05 eur, vďaka čomu sme mohli
zabezpečiť naozaj štedrý stôl pre 28 rodín, 134 ľudí z 18 miest a obcí.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili, akýmkoľvek spôsobom prispeli, a tak umožnili rodinám prežiť krásne vianočné sviatky.
 Centrum pre rodinu pozýva na diskusiu s pátrom Petrom Franekom, rektorom kostola piaristov. Diskusia prebehne v pondelok 1.
februára 2016 o 19.00 h v refektári Piaristického gymnázia. Viac
na stránke www.cprtrencin.sk a www.facebook.com/cprtrencin.
(M. MACHOVÁ, M. HATALOVÁ)

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
Program na JANUÁR:
25. 1.

Emil Ježík – Putovanie za Pannou Máriou

1. 2.

Karol Dobiáš – O rybách a rybároch

Sme tu pre tých, ktorí chcú riešiť svoj problém s alkoholom

ANONYMNÍ ALKOHOLICI
Pravidelné stretnutia: streda o 17.00 h, Kostol Sv. Rodiny na sídlisku
Juh, pastoračná miestnosť, štvrtok o 19.00 h, Fakultná nemocnica,
Psychiatrická klinika – klubovňa, sobota 18.00 h, Farská 12, Centrum
pre rodinu, nedeľa o 18.00 h, Fakultná nemocnica, Psychiatrická
klinika – klubovňa
www.anonymnialkoholici.info • tel: 0944 521 223

Kúpele v regióne
zľava
%
0
5
šetky

na v
ny
bazé
álne
term

zľava
30%azén Grand
na b

od 1.12. do 23.12. 2015
a
od 2.1. do 28.2. 2016
pre občanov miest TRENČIANSKE TEPLICE,
Trenčín, Mníchova Lehota, Bobot, Pruské, Krivosúd-Bodovka, Horné Srnie, Motešice,
Trenčianska Turná, Soblahov, Považská Bystrica, Dolná Poruba, Košeca, Púchov,
Drietoma, Trenčianske Stankovce, Borčice, Dolná Súča, Bzince pod Javorinou, Ilava,
Nemšová, Trenčianska Teplá ...
źvstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov
Zľavy nie sú kumulovateľné a sú neprenosné.
Platia vždy na 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom s trvalým pobytom v zúčastnenom regióne.
Vstup do bazénov je podmienený voľnou kapacitou daného bazéna (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

Termálne bazény: Predaj procedúr (budova Kaštieľ) Po - Ne 8:00 - 18:00 hod.,
Tel: +421/32/6514 140 /775/, e-mail: predajprocedur@slktn.sk
v budove Rehabilitačného bazéna Po - Ne 10:00 - 18:00 hod., Tel: +421/32/6514 771
Bazén Grand:

www.kupele-teplice.sk
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste


Kedy bude deﬁnitívne uzatvorené priecestie na Hlavnej
ulici v Zlatovciach? V Infe som
čítala, že to bude buď otvorením podjazdu na Vlárskej
alebo medzi Záblatím a Zlatovcami, podľa toho, čo bude
skôr. Podjazd medzi Záblatím a Zlatovcami je otvorený
od polovice decembra a priecestie v Zlatovciach na Hlavnej ulici stále nie je uzatvorené. Verte mi, že už sme si tej
preťaženej dopravnej situácie
užili naozaj dosť.
JANA
Martina Pavlíková, hovorkyňa
Železníc SR:
Priecestie na Hlavnej ulici zostalo v prevádzke na základe dohody medzi zhotoviteľom stavby
a zodpovedných zástupcov mesta Trenčín. Uvedením podjazdu
„Brnianska“ do prevádzky sa
otvorila aj druhá prístupová cesta. Zhotoviteľ v rámci obnovy
železničnej stanice Zlatovce vykonal na vlastné náklady úpravy priecestia „Hlavná“ tak, aby
bolo naďalej prejazdné. V rámci
zachovania kontinuity stavebných prác a dodržania harmonogramu výstavby sa pristúpi
k uzatvoreniu priecestia „Hlavná“ najneskôr koncom februára, resp. začiatkom marca 2016.
Ak by nastala situácia, kedy by
došlo k uzatvoreniu priecestia
„Hlavná“ súčasne s otvorením
podjazdu „Brnianska“, vzniká riziko, že sťažností pribudne
oveľa viac – vzhľadom k zhoršeniu celkovej dopravnej situácie spôsobenej dvoj- až trojmesačným pozastavením stavebnej
činnosti na „Hlavnej“. To znamená, že zachovanie prevádzky
priecestia na Hlavnej ulici nie je
svojvoľným počinom zhotoviteľa stavby, ale ústretový prístup
k riešeniu dopravnej situácie
v meste Trenčín.



Má Mesto Trenčín pre rok
2016 nejaké plány na vyriešenie katastrofálnej situácie
s parkovaním na sídlisku Juh?
ROMAN ZAŤKO

Iveta Marčeková, Trenčianska
parkovacia spoločnosť:
Trenčianska parkovacia spoločnosť pripravuje zriadenie
parkovacích zón – na jar tohto roka v širšom centre mesta
a na jeseň na sídlisku Juh. Riešenie pozostáva z lepšieho využitia

uličného priestoru. Napríklad
zjednosmernenie komunikácií
umožní vytvoriť nové parkovacie miesta. Takéto riešenie však
nepokryje všetky požiadavky
statickej dopravy a preto pripravujeme aj zvýšenie počtu parkovacích miest stavebnými úpravami, príp. budovaním nových
parkovísk. Nesľubujeme vyriešenie situácie okamžite, ale postupnými krokmi.



Prečo za posledné roky
nerobí mesto pre ľudí verejné
korčuľovanie pri vodníkovi?
Nechápem, ako je vôbec možné pri takom počte poslancov,
aby sa nikto o to nezaujímal.
PETER KVASNICA

Robert Buchel, Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o.:
Pre sezónu 2015/2016 nebola plánovaná prevádzka mobilnej ľadovej plochy (ďalej len
MĽP). Jej posledná prevádzka
bola ukončená vo februári 2011
po prijatí reštriktívneho programového rozpočtu. Pred spustením mobilnej ľadovej plochy
v budúcnosti bude nevyhnutná
oprava jedného z kompresorov
chladenia a kotlového výmenníka, ktorá je zatiaľ iba odhadovaná na 10 – 15 tisíc eur.



S koľkoročným oneskorením bude vybudovaný podchod pod železnicou na Sihoti
pri Bille, kto za to nesie zodpovednosť a ako bude potrestaný?
JURAJ KOPEČEK
Martina Pavlíková, hovorkyňa
Železníc SR:
Aktuálna situácia v riešení
rozhodujúcich dopravných uzlov v podobe podchodov, podjazdov, okružných križovatiek
a podobne v meste Trenčín, ktorých výstavba bola podmienená
modernizáciou železničnej trate, je nepriaznivá pre Železnice
Slovenskej republiky (ďalej len
ŽSR) ako investora stavby, ale aj
pre samotných obyvateľov. Rešpektujeme vyjadrenie nespokojnosti obyvateľov a sme si vedomí
neustáleho pribúdania podnetov a sťažností.
V zásade však možno celú
problematiku oneskorenia zhotovenia stavebných objektov
a ich odovzdania do užívania
charakterizovať ako nepriaznivú kombináciu viacerých

objektívnych, resp. subjektívnych faktorov. Ide predovšetkým
o nepredpokladané identiﬁkovanie množstva inžinierskych sietí,
ktoré boli zistené až v priebehu
výstavby a ktoré neboli vo fáze
projektovej prípravy, príp. zahájením prác, známe. Nepresnosť
poskytnutých údajov o polohe
inžinierskych sietí jednotlivými
vlastníkmi/správcami vyvolala
akútnu potrebu zmeny projektovej dokumentácie pre príslušné
stavebné objekty tak, aby zohľadňovala ich aktuálny stav (presná
poloha, početnosť, smer).
Istou mierou k oneskoreniu lehoty výstavby prispel tiež
zhotoviteľ stavby, ktorý nekoordinoval prácu svojich subdodávateľov tak, aby bol zabezpečený kontinuálny a plynulý postup
v rámci stavebných postupov.
V spolupráci so zhotoviteľom
stavby a stavebným dozorom
sme v závere roka 2015 podrobne analyzovali celkovú situáciu
a identiﬁkovali príčinné súvislosti, ktoré spôsobili tento neželaný stav, pričom výsledkom bolo
práve stanovenie deﬁnitívnych
a záväzných termínov odovzdania, resp. uvedenia do prevádzky všetkých stavebných objektov
podieľajúcich sa na dopravnej situácii v Trenčíne. Konkrétne pri
podchode pre chodcov Billa, ktorého pôvodný termín ukončenia
bol naplánovaný v treťom kvartáli roka 2015, zhotoviteľ stavby
deklaruje jeho ukončenie a uvedenie do predčasného užívania
v auguste 2016.



Kým nebude otvorený
podjazd pri Slovliku, zrušenie
obchádzky cez diaľnicu je nezmysel. Dlhodobo by ste mali
pouvažovať o otvorení diaľnice
pre občanov s registráciou
vozidiel v Istebníku a Orechovom.
NESPOKOJNÝ OBČAN
Jozef Čermák, vedúci útvaru
dopravy:
Po spustení dopravy na Zámostí do podjazdu Brnianska
cez kruhový objazd Hanzlíkovská po Psotného až ku križovatke s Hlavnou je táto trasa výhodnejšia, ako obchádzka

po diaľnici. Samozrejme, že pre
časť vodičov jazdiacich z iných
miest do Trenčína po diaľnici, najmä pre obyvateľov Zlatoviec, Istebníka a Orechového je
najpohodlnejšie vojsť z diaľnice
do Trenčína napojením pri Diaľničnom oddelení PZ SR Trenčín.
Ale toto napojenie nebolo
kompetentným orgánom – Ministerstvom dopravy SR určené ako trvalé oﬁciálne diaľničné
pripojenie k Trenčínu. Šlo len
o dočasnú výnimku, ktorá spojazdnením podjazdu Brnianska
a novovybudovanej trasy Nové
Zlatovce – Zlatovce stratila svoju opodstatnenosť.
Povolenie obchádzkovej trasy cez diaľnicu nie je štandardným riešením. V prípade Trenčína bol daný súhlas len a výlučne
na nevyhnutnú dobu.



Otvorili ste podjazd Brnianska, chvályhodné až na tie
prechody cez kanále. Kedy
budete rozširovať cestu od nového kruhového objazdu až
do Záblatia?
OBČAN ZÁBLATIA
Jozef Čermák, útvar dopravy:
Rozšírenie cesty v jazdnom
proﬁle z kruhového objazdu
Hanzlíkovská až do Záblatia je
naplánované na apríl – júl 2016.
Je dôležité si uvedomiť, že nepôjde len o rozšírenie, ale aj o vybudovanie kanalizácie pod cestou.



Avizovali ste dokončenie
by-passu pri kruhovom objazde Pred poľom a jeho úplné
dokončenie koncom novembra. Mysleli ste rok 2015 alebo
2016?
ALENA BREZANOVÁ
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Informáciu,
ktorú
sme
uviedli, nám dal zhotoviteľ stavby. Situácia je taká, že od 18. 12.
2015 prejdú vodiči novou okružnou križovatkou Pred poľom bez
obmedzení. Takzvaný bajpas
okružnej križovatky zatiaľ zostáva neprejazdný. Zhotoviteľ
predpokladá jeho sprevádzkovanie pri priaznivých poveternostných podmienkach začiatkom tohto roka.

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.
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DIVADLO

18. 2. | 18.00 | Bábka

24. 1. | 18.00 | Skupinová
terapia
| Príďte sa zasmiať na bizarných osudoch celkom obyčajných ľudí,
ktorých do psychiatrického ústavu dohnalo zdanlivo banálne pochybenie. Na scéne
sa stretne niekoľko náhodne vybraných,
v podstate zdravých ľudí, ktorí tvoria terapeutickú skupinu. Pod vedením skúsenej terapeutky postupne rozpovedia svoje
životné príbehy plné absurdných situácií
a nečakaných zvratov. Diváci budú pravdepodobne počas predstavenia v napätí
a bez prúdu. Áno, niekoľkokrát vypadne
elektrina. A to nečakane! Nebude núdza
o fyzické napadnutia, psychické zrútenia
a davové psychózy. Všetci, vrátane účinkujúcich, budú nakoniec radi, ak odídu z divadla pri zdravom rozume. Autorské predstavenie uvádza Divadlo Normálka.

priateľovi, netušiac, že je nevyslyšaným
pytačom jeho vlastnej ženy. Udalosti naberajú rýchly spád. Navyše sa na scéne ob-



NEDAJTE SI UJSŤ

6. 2. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom

KINO HVIEZDA

26. 1. | 19.00 | Najstaršie
remeslo

POSÁDKOVÝ KLUB | Mestské divadlo Trenčín uvádza hru chorvátskeho autora Mira
Gavrana. Pojednáva o mužovi, ktorý nie je
napriek zrelému veku schopný nadviazať
plnohodnotný dlhodobý vzťah so ženou.
Zapojí sa do projektu experimentálnej
vedy a dostane na mieru vyrobenú ženu-bábku, ktorá sa hodí k jeho osobe. Nie je
dokonalá, robí chyby tak ako aj on. Učia sa
spolu žiť. Bábka sa učí správať ako naozajstné ženy – „ožíva“. Väčšinu času sa prispôsobuje svojmu majiteľovi.

19. 2. | 20.00 | Komunál

Tragikomédia pre herecké legendy. Renomovaná autorka, nositeľka Pulitzerovej ceny, Paula Vogel diváka v hre zavedie do prostredia amerických
prostitútok. Päť hrdiniek má uprostred
newyorského Manhattanu zariadenú
vlastnú firmu, ktorá poskytuje služby onoho druhu. Od praktických výkonov cez účtovníctvo až po tuhý boj s konkurenciou
ju udržiavajú už takmer polstoročie. Je
pravda, že svoje najlepšie roky už majú
dávno za sebou, ale profesionálna hrdosť,
láska k svojej práci a neutešené ekonomické pomery ich nútia aj naďalej udržiavať
podnik v chode. Účinkujú: Z. Kocúriková /
O. Zöllnerová, M. Velšicová, I. Rapaičová, E.
Landlová / L. Trutzová, E. M. Chalupová /
H. Kucharíková, L. Cmorej / D. Schimmer.
|

31. 1. | 16.00, 19.00 | Zmiešaná
štvorhra
POSÁDKOVÝ KLUB | V komediálnej inscená-

cii, ktorú Stanislav Štepka nazval Zmiešaná štvorhra, skúmajú typickými výrazovými prostriedkami Radošinského naivného
divadla, teda humorom, satirou a vtipným
herecko-režijným stvárnením, momentálny stav či kvalitu súčasného slovenského
života, mieru nášho úsilia a najmä hľadania ľudského šťastia. Autor a divadlo sa
podujali na dvadsaťštyrihodinový výskum
a pohľad do života dvoch úplne odlišných
slovenských rodín.



KONCERTY

22. 1. | 19.00 | Zóna A

Divadlo Kolomaž
uvádza inscenáciu – sled mikropríbehov
ľudí, ktorí sa rozhodli vstúpiť na javisko
verejného života. Ich konanie vyzerá navonok otvorené a úprimné, no postupne sa
demaskuje ako manipulatívna hra s emóciami a očakávaniami publika. Divák je
priamou súčasťou teatrálnej hry na vieru,
sebaobetovanie a kolektívne šťastie.
PK DIVADELNÁ SCÉNA

POSÁDKOVÝ KLUB

javí obchodník s vínom – inak klamaný
manžel milenky pána Riabadiera. Silné
herecké obsadenie dáva predstaveniu
punc prvoradej kvality a záruku osobitého
umeleckého zážitku. Hrajú D. Mórová, J.
Koleník, T. Maštalír, J. Vajda, Z. Šebová, M.
Labuda ml.

|

23. 2. | 19.00 | Skaza Titaniku

PIANO KLUB | Koncert.

22. 1. | 22.00 | Inverse
KLUB LÚČ | Novovzniknutá akcia pod taktovkou face2bass. Hostia: producent a DJ
z Bratislavy INKWALL a mladý producent
elektronickej hudby a DJ z Trenčianskych
Teplíc BULP.

23. 1. | 19.00 | Dark and Loud

KINO

CINEMAX
od 1. 1. | Bod zlomu

Akčný adrenalínový krimi thriller. Film
je poctou kultovému thrilleru Bod zlomu z roku 1991, ktorý urobil hviezdy
z Keanu Reevesa a Patricka Swayzeho,
a to pod režisérskou taktovkou Kathryn
Bigelow.

24. 1. | 18.00 | Štěpán Rak (ČR)

od 1. 1. | Kikirikí a pár vajec

|

Mexický animovaný rodinný film prístupný pre všetky generácie. Riky sa
narodil ako zakrsnuté kura. Ale keď
chce zlý rančer zničiť jeho domov a rodinu, musí sa z plachého mladého
kuraťa stať odvážny kohút. On a jeho
priatelia sa spoja a prežijú veľké dobrodružstvo.

24. 2. | 19.30 | Len si pospi
miláčik

Elegantná dobová komédia z prelomu 19. a 20 storočia sa odohráva v Paríži a nesie podtitul „Finta na bokovky“. Jej slávny autor Georges Feydeau
je majstrom slovného vtipu. Ústrednou
postavou diania je neverný pán Ribadier,
ktorý má vlastnú fintu ako obalamutiť
manželku, keď sa vydáva na zálety. Neudrží však jazyk za zubami a pochváli sa



Žriebadlo (black metal – Sereď), Achsar (metal – Levice), Down to
Hell (symphonic black – Malacky), Mysterious Eclipse (metal – Nové Mesto nad Váhom)

KLUB LÚČ
KINO HVIEZDA | John Fiske napísal vtipnú
paródiu pre dvoch hercov, ktorí špekulujú
nad tým, ako by si skazu Titaniku zahrali,
keby tú možnosť mali. Milan Lasica pôvodný nápad rozvinul, text upravil a vznikla
hra plná humoru sebairónie a klaunských
gagov. Hra je o ľudskej márnivosti, a to je
téma dnes možno aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým. Hrajú: Sväťo Malachovský
a Michal Kubovčík.

| Pokračovanie cyklu sprevádzaných prehliadok naším mestom. Teraz
na tému Židovské sviatky. Každé náboženstvo je charakteristické typickými
sviatkami, ktoré oslavujú Boha, pripomínajú významné udalosti a dôležité články vierovyznania počas celého
roka. K najznámejším židovským sviatkom patrí Pesah, Jom Kipur, Roš Hašaná, Sukkot, Chanuka a ďalšie. Čo bolo
potrebné urobiť s chamcom? Prečo sa
deti tešia na chanuku? Na ktorý deň
pripadá nový rok?

KIC

POSÁDKOVÝ KLUB |

od 1. 1. | Perfektný deň
HOTEL ELIZABETH | Klub priateľov vážnej
hudby vás pozýva na koncert svetoznámeho gitaristu.

27. 1. | 16.00 | Hrajú nám pre
radosť

Koncert detí Základnej
umeleckej školy K. Pádivého.

POSÁDKOVÝ KLUB |

Skupinka humanitárnych pracovníkov
pomáha pri riešení krízy vo vojnovej
zóne na Balkáne. Pri riešení úloh musia siahnuť k netradičným alebo rovno
k šialeným riešeniam.
od 7. 1. | Les

Mrazivý psychotriler, ktorý poteší

2 | KAM



kam v trenčíne

KINO

nielen fanúšikov hororov. Na úpätí
hory Fuji sa nachádza miesto, kam
mnohí, čo stratili zmysel života, odídu
a už sa viac nevrátia. Mladá Američanka sa tam aj napriek varovaniam vyberie hľadať svoju sestru. Duše mŕtvych
ovládnu jej myseľ a vidiny sa stanú
skutočnosťou.
od 7. 1. | Čierne duše

Taliansko-francúzska kriminálna dráma. Príbeh troch bratov z kalábrijskej
zločineckej rodiny je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Priekupník drog,
podnikateľ a excentrický pasák kôz sa
dostanú do problémov. Z drobnej nezhody vyklíči konflikt, ktorý má vo výsledku rozmer antickej tragédie.
od 14. 1. |

Muzikál aneb Cesty

9. 2. | 18.00 | Piesne donských
kozákov

od 14. 1. | Piata vlna

Výtvarné umenie
trenčianskeho regiónu

POSÁDKOVÝ KLUB |

GMAB | Stálu expozíciu tvoria diela výtvar-

GMAB | Jubilejná výstava predstaví najlepšie výstupy prác a projektov žiakov k 10.
výročiu existencie Strednej umeleckej školy v Trenčíne.

20. 1. | 19.00 | Victoria

Nemecký film. Jedno mesto. Jedno
dievča. Jedna noc. Jeden záber. Strhujúci jednozáberový útek berlínskou nocou, ktorá všetko zmení. Victoria (Laia
Costa) je mladá čašníčka z Madridu,
ktorá do Berlína prichádza pracovať
a užívať si nočný život. Na konci jednej
párty stretne milo vyzerajúceho Sonneho (Frederick Lau) a jeho trojlístok
kamarátov z mokrej štvrte. Mladú

VÝSTAVY

Miloš Alexander Bazovský

1. – 31. 1. | Svietniky
MESTSKÁ VEŽA | Výstava prác umeleckého
zámočníka Petra Dobiáša.

do 20. 1. | Vítame pani Zimu
a Vianoce

Štvorica Košičanov sa
preslávila vernou interpretáciou skladieb
legendárnych Chrobákov z Liverpoolu. Vyhrala spomedzi 35 kapiel z celého sveta
New York Metro Beatlefest 98.

POSÁDKOVÝ KLUB

|

PRE DETI

Tanečná škola moderného
tanca pre deti od 5 rokov do 15 rokov. Informácie a prihlášky na 0908 731 125.

ARTKINO METRO



níkov staršej generačnej vrstvy, pôsobiacich v minulosti v trenčianskom regióne.

KC AKTIVITY

Záznam opery Georga Bizeta z antického divadla v Taormine. Po uši zaľúbený vojak a vychýrený toreador bojujú
o lásku zvodnej cigánky Carmen. Opera
vyvolala svojim odporom voči buržoáznej morálke na parížskej premiére
v roku 1874 škandál. Tentokrát ju uvidíme z prostredia úžasného antického
gréckeho divadla v sicílskej Taormine. Klasický príbeh o vášni a zvádzaní
s tragickým koncom sa odohrá medzi
stĺpmi antického divadla, ktoré stoja už
celé storočia, pod holým nebom. Predstavenie tak má jedinečnú atmosféru.

CENTRUM SENIOROV | Výstava olejomalieb.

17. 2. | 19.00 | Beatles Valentín
– The Backwards

|

pondelok, streda a piatok |
Tanečná škola Aura dance

6. 1. | Carmen z Taorminy –
ARTMAX OPERA

do 31. 1. | Ján Kička

Kto by bol povedal,
že peklo vie byť spravodlivé a čerti pracovití? Marionetová rozprávka s interaktívnymi pasážami, plná pohybu, smiechu
a pesničiek. V rámci Detského divadelného
klubu uvádza Divadlo na hojdačke, ktoré
vsadilo na známu tému zo zberateľského
pera Pavla Dobšinského.
PK DIVADELNÁ SCÉNA |

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



Dobrodružný sci-fi thriller. Po Twilighte a Hrách o život prichádza nová sága,
nakrútená podľa svetoznámej románovej trilógie pre mládež z pera Ricka
Yanceya. Zem napadnú mimozemské
sily, ktoré urobia všetko preto, aby získali našu planétu.

31. 1. | 16.00 | Čert slúži

Melódie zo života kozáckych rodín. Piesne veselé, roztopašné, zádumčivé, ale hlavne svojské a typické pre
kozácku dušu. Piesne dravé a pokojné ako
neviazaná rieka Don – srdce, telo a duša
kozákov. S bajanom, balalajkou, perkusiami a nezameniteľnými vokálmi už roztancovali európske festivaly, kozáckymi
dumkami vohnali slzy do očí, špecifickým
ruským humorom pobavili. Po piaty raz
zavítajú na Slovensko z rodného Rostova
na Done sólisti Donského kozáckeho chóru Alexander Džalašov, Grigorij Polovinka
(majster ruského bajanu), Nadežda Bulanova a Anastasia Krivoručko so svojou formáciou Volnij Don.

KINO HVIEZDA

ke štěstí

Český hudobný film s piesňami zo slávneho muzikálu Starci na chmelu. Je
o dnešných mladých ľuďoch a ich životoch – o túžbe po úspechu, priateľstve, rivalite, odvahe aj o láske. Študenti pražského konzervatória majú
na letnom sústredení naskúšať Starce
na chmelu. Termín predstavenia sa neúprosne blíži a ide o veľa. V hlavných
úlohách Vica Kerekes, R. Vojtek, J. Korn,
A. Mišík, V. Polívka, J. Laufer, V. Kopta,
J. Obermaierová a i.

číslo 1 | ročník XVIII

|

utorok | 15.00 – 17.00 | Klub
keramikárov

Keramický krúžok pre deti
a mládež od 6 rokov s výučbou základnej
práce s hlinou a glazúrou a inými netradičnými materiálmi. Do klubu je možné
sa prihlásiť aj počas školského roka. Prihlášky a informácie na 0918 561 320 alebo
mirka@kcaktivity.sk
KC AKTIVITY

|

utorok, štvrtok | 17.00 – 20.00 |
Korzo dance SZUŠ Trenčín

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

|

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava Súkromnej zák-

ladnej umeleckej školy Novomeského.
do 20. 1. | Krása, moja záľuba
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava ručných prác
s vianočnou tematikou.

do 29. 1. | Anna Marušincová
a Vladimír Hrnčiar

Autorská výstava fotografií. Organizuje Trenčianske osvetové stredisko.

TSK |

do 31. 1. | Eva Olexíková: Medzi
nebom a zemou
GMAB | Výtvarníčka v profilovej výstave
predstavuje interdisciplinárne presahy
v rámci techník z kresebnej, maliarskej
a fotografickej do textilnej a odevnej (alebo naopak).

do 31. 1. | Duša slovanská
GMAB | Výstava študentov Oddelenia prie-

myselného dizajnu Katedry materiálového
inžinierstva Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka predstavuje prierez súčasnej
tvorby mladých začínajúcich dizajnérov
v rámci konceptu ateliéru Textilnej technológie a návrhárstva.
do 31. 1. | Nikolaj Feďkovič:
Maľba

streda, piatok | 16.00 – 18.00 |
Tanečná škola Goonies

20., 27. 1. | 9.00 | Riekankovo

GMAB | Autorova samostatná výstava.

Mamička a dieťa sa pri spoločnej hre učia aj riekanky.

do 31. 1. | Ivan Patúc: Objekty

26. 1. | 17.00 | Cvičenie detí
s rodičmi

stva na vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave. Venuje sa komornej a monumentálnej tvorbe sochárskej tvorbe.
Intenzívny dialóg s klampiarstvom Patúc
nadviazal v rodinnej klampiarskej dielni.

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

30. 1. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé
dielničky
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti.

GMAB | Prierez tvorbou trenčianskeho výtvarníka odzrkadľuje jeho životný príbeh,
ktorý sa definitívne uzavrel v polovici roku
2015. Výstava pripomenie Júliusa Činčára
ako zasneného mága, ktorý nepotrebuje
profesionálne výtvarné vzdelanie, aby dokázal vyjadriť svoje bohaté predstavy, pocity a zážitky.

od 5. 2. | Milan Struhárik
GMAB | Výstava akademického sochára pri

príležitosti jeho životného jubilea. V jeho
sochárskej tvorbe v súčasnosti dominuje
najmä drevo.



PRE SENIOROV

20., 27. 1. | 8.00, 9.30 | Babi,
pošli mi to mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž
na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt:
032/770 83 14.

23. 1. | 17.00 | Ples seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB

|

Prvý ples seniorov

v krajskom meste.
26. 1. | 9.00 – 11.30 | Ateliér pre
seniorov
GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov
na rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

29. 1. | 16.00 | Liga proti
reumatizmu

Spoločné čítanie
v knižnici v pobočke Kubrá.

28. 1. | 9.30 – 11.30 | Galerkovo

od 5. 2. | Július Činčár

CENTRUM SENIOROV |

|

ZŠ DLHÉ HONY |

od 4. 2. | Prvé desaťročie

29. 1. | 14.00 | Skleróza
multiplex

19. 1. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

KC STRED |

do 15. 2. | Prezentačná výstava
Strednej odbornej školy
stavebnej Emila Belluša

CENTRUM SENIOROV |

|

VEREJNÁ KNIŽNICA

| Putovná výstavná
prezentácia sakrálnych kultúrnych pamiatok z 9. – 12. storočia v Trenčianskom,
Trnavskom, Zlínskom a Juhomoravskom
kraji prostredníctvom veľkoformátových
reprodukcií originálnych ilustrácií a sprievodných textov približuje známe i menej
známe kultúrno-historické objekty spojené s cyrilo-metodskou misiou a počiatkami kresťanstva na našom území.

TRENČIANSKY HRAD

28. 1. | 17.00 | Poľský klub

Tanečná škola moderného
tanca pre deti už od 3 rokov. Informácie
a prihlášky na 0915 101 051.

KC AKTIVITY

do 31. 1. | Misia v kontextových
súvislostiach

GMAB | Ivan Patúc je absolventom sochár-

do 31. 1. | Malý kútik poézie
VKMR HASIČSKÁ

|

Výstavka kníh pre deti

a mládež.
do 31. 1. | Vianočné zvyky
a tradície
VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka.

CENTRUM SENIOROV |

10. 2. | 13.30 | Akadémia
tretieho veku
KC STRED | Seminár XXIX. ročníka ATV Trenčín v školskom roku 2015/2016. Prednášky
podľa platného programu ATV – celoživotného vzdelávania seniorov – členov JDS
v trenčianskom regióne.



CVIČENIE

pondelok | 17.15 – 18.15 | SM
system

SM Systém je komplexný cvičebný systém vytvorený MUDr. Smíškom,

KC AKTIVITY |

19. január 2016
ktorý je zameraný na odstránenie bolestí
a problémov s pohybovým aparátom človeka.

aerobiku spojená s posilňovaním a strečingom.

pondelok | 18.15 – 19.30 |
Kruhový tréning

streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty
a bodywork

Formát kruhového tréningu
spočíva v súbore cvikov, ktoré sú odcvičené jeden cvik po druhom s využitím fitness náčinia. Cviky sa cvičia v jednom kruhu za sebou bez prestávky, sú zamerané
na precvičenie všetkých partií tela.

KC AKTIVITY |

štvrtok | 18.30 – 20.30 | Cvičenie
na chrbticu

pondelok | 18.30 – 20.30 | Tai či

KC AKTIVITY | Rehabilitačné a posilňovacie

KC AKTIVITY |

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

cvičenia na kĺby, chrbticu a hlboké svaly
kostry. Cvičením prinavraciame telu funkčnosť, pružnosť, silu a človeku radosť zo života. Informácie: 0918 561 320.
štvrtok | 19.00 – 20.00 |
Cvičenie pilates začiatočníci
a mierne pokročilí

Zamerané na hlboký svalový
systém, podporu krížovej chrbtice a laterálne hrudné dýchanie. Zostava cvikov natiahne skrátené a posilní oslabené svaly. Informácie a prihlasovanie na 0905 705 431.

KC AKTIVITY |
KC AKTIVITY | Cvičenie, ktorého účinnosť
je v obnovení prúdenia jemnej energie –
či – životnej sily, ktorá má liečivé a regeneračné účinky na organizmus. Upokojuje
myseľ a rozžiari dušu aj telo. Informácie:
0918 561 320.

pondelok, streda, piatok | 19.30
– 20.30 | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Cvičenie pre ženy zamerané
na posilňovacie cviky v intervalovom cvičení s fázami odpočinku, ktorého výhodou
je vysoký energetický výdaj, výsledkom je
zlepšenie ohybnosti a schopnosti koordinácie, spevnené partie bokov, brucha, stehenných a sedacích svalov.

utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates

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

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

|

20., 27. 1. | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia
KC STRED |



PREDNÁŠKY

19. 1. | 17.30 | Človek
v stredobode
PENZIÓN KEROLA | Prednáška o tom, že
ľudské vedomie je elektromagnetickej povahy, inteligentný organizovaný systém
v rámci našej energetickej anatómie.

21. 1. | 16.00 | Psychofarmaká
VKMR HASIČSKÁ | Diskusia na podporu du-

ševného zdravia. Téma: delenie psychofarmák, mechanizmy účinkov jednotlivých
psychofarmák. Diskutuje: MUDr. R. Košťan.
Vhodný pre začiatočníkov
a ľudí s bolesťami chrbta.

21. 1. | 16.30 | Budeme mať
prváčika

utorok | 18.00 – 19.15 | Joga

MC SRDIEČKO |

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

21. 1. | 17.30 | Večer otázok
s kartárkou a liečiteľkou
Erikou

KC AKTIVITY

|

KC AKTIVITY |

utorok | 19.00 – 20.00 | Zumba
KC AKTIVITY | Tanečná fitness hodina, kom-

binuje latinsko-americké tance spolu s aeróbnymi pohybmi v rytme dynamickej
latinsko-americkej a exotickej hudby. Prihlasovanie potrebné na tel. 0903 949 966.
utorok | 19.30 – 20.30, štvrtok |
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates
pokročilí
KC AKTIVITY |

streda | 16.00 – 17.30 | Systema

Tréningy ruského bojového umenia. Systema je nácvik prirodzených reflexov, reálnych bojových situácií na ulici pri prepade, obrana proti
viacerým súperom a ozbrojeným útočníkom. Upevníte si obratnosť, rýchlosť,
vytrvalosť, koordináciu, výbušnú silu,
psychickú odolnosť v stresových situáciách. Info a prihlášky: 0908 535 696
systema.trencin@gmail.com.
KC AKTIVITY

|

streda | 18.00 – 19.00 |
Bodywork
KC AKTIVITY

|

Hodina s prvkami dance

KAM | 3

kam v trenčíne
ich popísanie a rozdelenie. Prečo máme
také vzťahy, aké máme. Emócie, vzťahy
a zdravie. Možnosti riešenie vzťahov.
30. 1. | 16.00 | Peňazokazci
a pašeráci na slovensko-českej
hranici za 2. svetovej vojny
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub numiz-

matikov a DVaT.
10. 2. | 17.00 – 20.00 |
Etikoterapia, cesta
k uzdraveniu tela i duše
| Prednáška
Mgr. Vladimíra Červenáka spojená s besedou na tému Negatívne postoje, myšlienky
a emócie poškodzujúce zdravie. Viac info
na www.advaita.sk.

CAFE RESTAURANT ROTUNDA



KURZY

pondelok – piatok | 13.00 –
18.00 | Akordeón
CENTRUM SENIOROV |

pondelok – piatok | 13.00 –
18.00 | Klavír
CENTRUM SENIOROV |

pondelok, streda | 14.00 |
Klavírna škola M. Staňová
KC AKTIVITY |

pondelok | 15.30 | Keramika
CENTRUM SENIOROV | Kurz pre deti i dospe-

lých.
pondelok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk pokročilí
KC AKTIVITY |

utorok, streda | Škola spevu
Dobroslava Švajdová
KC AKTIVITY |

utorok, streda, štvrtok | 12.30 –
18.00 | Gitara
CENTRUM SENIOROV |

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

utorok, streda, štvrtok | 12.30 –
18.00 | Flauta
CENTRUM SENIOROV |

utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec
pre radosť

PENZIÓN KEROLA |

21. 1. | 18.00 | Prednáška
spisovateľa Pavla Hiraxa
Baričáka
KINO HVIEZDA |

22. 1. | 17.00 | Prednáška
s Mirkou Resslerovou (CZ)
na tému Sebaláska
PENZIÓN KEROLA | Väčšina z nás vyrástla
v presvedčení, že mať rád sám seba je nepekné. Je čas to zmeniť.

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

27. 1. | 16.30 | Zakaukazsko

utorok | 19.00 – 21.00 | Klub
keramikárov dospelí

VKMR HASIČSKÁ | Pútavé rozprávanie z po-

tuliek svetom Trenčianky A. Dvoranovej,
spojené s prezentáciou navštívených lokalít v Arménsku a Gruzínsku.
28. 1. | 16.30 | Cesta
k prirodzenému pôrodu
MC SRDIEČKO | Úvodné stretnutie k pripra-

vovanému kurzu.
28. 1. | 18.00 | Vzťahy – ich
formovanie a význam
odpustenia vo vzťahoch

Voľné pokračovanie diskusie s p. Vicenom. Téma: Rodinné vzťahy,

PENZIÓN KEROLA |

KC AKTIVITY | Keramická dielňa pre dospe-

lých. Prihlášky a informácie 0918 561 320
info@kcaktivity.sk.
streda | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk I. ročník
KC AKTIVITY |



KINO

Španielku čaká adrenalínová jazda
metropolou a boj o holý život.
21. – 24. 1. | Festival
severského filmu Scandi

2. ročník festivalu uvedie šesť mimoriadne kvalitných severských filmov:
21. 1. o 18.00 h Vlna, o 20.00 h Druhá
šanca, 22. 1. o 19.00 h O kuratách a ľuďoch, 23. 1. o 19.00 h Harold, o 21.00
h Hundroš, 24. 1. o 16.00 h Prdiprášok
doktora Proktora.
22. 1. | 10.00 | Malý princ

Babybio. Špeciálna projekcia pre mamičky na materskej dovolenke, ktoré
môžu do kina zobrať aj ich malé ratolesti.
22. 1. | 15.30 | Ozveny
festivalu študentských
filmov IV
Teenage. 15.30 | Animované
filmy, 16.30 | Hrané filmy,
17.30 | Dokumentárne filmy
22. 1. | 21.00 | Best of Brutal
Relax Show

Pre milovníkov hororov a krátkych filmov, ktoré idú proti očakávaným i zažitým konvenciám netradičnou formou
a šokujúcim či nekorektným obsahom.
23. 1. | 16.00 | Pragueshorts
deťom

Festival krátkych filmov pre malých filmových fanúšikov a ich rodičov je určený deťom od 5 do 8 rokov. Premietať sa
budú hrané i animované krátke filmy
z celej Európy.
24. – 25. 1. | 18.00, 19.00 |
Perfektný deň

Film španielskeho režiséra Fernanda
Leóna de Aranoa zožal na filmovom
festivale v Cannes päťminútové ovácie.
Skupinka humanitárnych pracovníkov
pomáha pri riešení krízy vo vojnovej
zóne na Balkáne. Pri riešení úloh musia siahnuť k netradičným alebo rovno
k šialeným riešeniam.
24. 1. | 20.00 | Takovej
barevnej vocas letící komety

Celovečerný dokumentárny film o Filipovi Topolovi, skladateľovi, textárovi, klaviristovi a spevákovi skupiny Psí
vojáci, ktorého tvorba zasiahla tri generácie. Charizmatický a všestranne
talentovaný umelec na seba začal strhávať pozornosť už od svojich trinástich rokov, jeho potreba slobodného
vyjadrovania však v komunistickom
Československu skoro narazila na kameň. Filipovi a jeho mladej kapele tak
neostalo nič iné, než sa na desať rokov
presunúť do alternatívneho prostredia
undergroundovej scény. Film odkrýva,
ako sa v životnom osude a postojoch
Filipa Topola odrážala doba pred aj
po nežnej revolúcii, jeho posadnutosť
hudbou a láska k Mozartovi, ale tiež
jeho závažná choroba. Celým filmom
sa nesú piesne, ktoré sám Filip Topol
označoval za formu svojich denníkov
a jeho poviedky, doplnené postrehmi
a spomienkami jeho životných súputníkov a priateľov.

19., 26. 1. | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

25. 1. | 16.00 | Holub sedel
na konári a premýšľal
o živote

KC STRED | Cvičenie vhodné aj pre tehotné,
ako príprava na dojčenie.

Seniorbio. Špeciálna projekcia pre
seniorov za zvýhodnené vstupné.
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Európska komédia roku 2015 – Zlatý
lev Benátky 2015.
27. – 28. 1. | 19.00, 20.00 |
Blikajúce svetlá

Vodca gangu kodanských zlodejíčkov túži uskutočniť svoj posledný zločin, ktorý mu zaistí bezstarostný život
v cudzine. Nechá sa najať spolu s tromi
kumpánmi, aby ukradli vrece so štyrmi miliónmi dánskych korún. Štvorlístok sa rozhodne utiecť do Barcelony.
Cestou sa im však rozbije auto, pričom
objavia opustenú bývalú reštauráciu.
Ponúkne sa im šanca vybudovať si rodinný život, ktorý im vždy chýbal.

kam v trenčíne
19., 26. 1. | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých

30. 1. | 18.00 | TJ Štadión Trenčín
– Mikulov

| Nutné prihlásenie
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal muži (malá

19. 1. | 16.00 – 18.00 | Arte +

31. 1. | 9.15 | ŠK 1. FBC Trenčín
dorast kolo

OC LAUGARÍCIO

GMAB | Arteterapeutické stretnutia.

20. 1. | 17.30 | Klub patchwork
KC AKTIVITY |

21. 1. | 16.00 | IV. Fotoworkshop
– Luminografia v exteriéri
GMAB

|

Na workshop je potrebné sa pri-

lých s Veronikou Hrickovou.

MC SRDIEČKO |

8. 2. | 9.30 – 15.00 | Školské
majstrovstvá Slovenska

hala).

MS ŠPORTOVÁ HALA | Aerobik stredné školy.

Téma stretnutia: Netradič-

né úväzy.
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19. 1. | 15.00 | Novoročné
spoločenské stretnutie
seniorov

Pripravuje Klub vojen-

22. 1. | 19.00 | 6. Východniarsky
ples
POSÁDKOVÝ KLUB | Pozývame vás na 6. Vý-

chodniarsky ples.
Americká životopisná dráma o technologickom vizionárovi a spoluzakladateľovi spoločnosti Apple v podaní režiséra Dannyho Boyla (Milionár s chatrče,
127 hodín, Pláž, Trainspotting). Výnimočný film vznikol podľa scenára Aarona Sorkina (Sociálna sieť), ktorý pri
jeho tvorbe vychádzal z knižnej predlohy Waltera Isaacsona z roku 2011.

25. 1. | 19.00 | Večer najlepších
filmov a reklám roka 2015

29. – 31. 1. | 19.00, 18.00 | Fúsi

30. 1. | 16.00 | Výročná členská
schôdza numizmatikov

Detské predstavenie. Veveričky sú späť
a sú ako vždy nabité energiou, pesničkami a hlavne úplne šialenými nápadmi. Ich nový, už štvrtý príbeh začína
tradične: veľkým nedorozumením.

MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal muži (malá

27. 1. | 10.00 – 12.00 | Podporná
skupina nosenia detí

ských veteránov.

31. 1. | 16.00 | Alvin
a Chipmunkovia: Čiperná
jazda

MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal juniori

GMAB | Tvorivý ateliér pre dospelých
na rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

POSÁDKOVÝ KLUB |

Európske zákutia. Francúzko-belgický
film. Učiteľ hudby objaví u teenagerky Pauly spevácky talent a odporučí jej
účasť na súťaži Radio France. Paula je
dcérou nepočujúcich rodičov, ktorí sú
odkázaní na jej pomoc. Opustí rodinu, ktorá je na jej prekladoch do posunkovej reči takmer závislá a vydá sa
za vlastným snom, alebo zostane plniť
úlohu vďačnej dcéry a vzdá sa kariéry?

31. 1. | 11.00 | TJ Štadión Trenčín
– Slavičín

hala).
7. 2. | 11.00, 13.00 | COP Trenčín
– Zvolen

KC AKTIVITY | Keramická dielňa pre dospe-

26. 1. | 16.00 – 18.30 | Večerný
ateliér pre dospelých

30. – 31. 1. | 21.00, 20.00 |
Rodinka Bélier

MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal dorast.

MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal žiaci (malá

22., 29. 1. | 19.00 – 20.30 |
Točenie na hrnčiarskom kruhu

Pre päťročného Jacka je izba celým svetom. Je to miesto, kde sa narodil, vyrastá a kde žije v bezpečí so svojou mamou Joy. Spolu si čítajú, učia sa a hrajú.
O svete sa Jack dozvedá len z niekoľkých detských kníh a detských televíznych seriálov. Všetko, čo je mimo izby,
je fiktívne, len izba je skutočná. V noci
ho mama ukladá do bezpečia šatníka,
v ktorom zaspáva rýchlejšie, než príde
starý Nick. Izba je pre Jacka domovom,
ale pre jeho mamu väzením, v ktorom
ich Nick drží už viac než sedem rokov.

Dánsko-islandský film. Fúsi má 34
rokov, ale stále žije sám so svojou
matkou. Jeho život je monotónnou
rutinou. Nečakane sa v ňom však objaví energická Alma a osemročná Hera,
ktoré narušia jeho staromládenecké
návyky.

hala).

6. 2. | 10.00, 12.00 | TJ Štadión
Trenčín – Sokol Podolí

hlásiť.

28. – 29. 1. | 18.00, 21.00 | Izba

29. 1. | 17.00 | Steve Jobs

číslo 1 | ročník XVIII

Rok 2015 priniesol mimoriadne diela v oblasti svetovej kinematografie, televíznej produkcie a reklamy. Počas
filmového večera predstaví to najlepšie
z moderného vnímania audiovizuálneho
umenia šéfredaktor portálu Kinema.sk Peter Konečný.

KLUB LÚČ |

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub numiz-

matikov a DvaT.
30. 1. | 19.00 | Ples Trenčanov
POSÁDKOVÝ KLUB | Hostia: Helena Vondráč-

ková a Kristína.



ŠPORT

23. 1. | 8.00 – 16.00 | AS Trenčín
turnaj
MS ŠPORTOVÁ HALA | Futbal mládež.

24. 1. | 11.00, 13.00 | COP Trenčín
– Nové Mesto nad Váhom „B“
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal juniori.

24. 1. | 16.00 | ŠK 1. FBC Trenčín
– Lido Bratislava
MS ŠPORTOVÁ HALA |

Florbal muži extrali-

ga.
30. 1. | 10.00, 12.00 | TJ Štadión
Trenčín – Pezinok
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal žiaci (malá

hala).
30. 1. | 8.00 – 15.30 | AS Trenčín
turnaj
MS ŠPORTOVÁ HALA | Futbal mládež.

Poďte s Infom na Ples Trenčanov
Hviezdami Plesu Trenčanov 2016 budú Helena Vondráčková a Kristína. Vyhrajte vstupenky v súťaži INFO TRENČÍN na strane 2.

V sobotu 30. januára 2016
od 19.00 h v Posádkovom klube v Trenčíne (ODA) vystúpia
hviezdna Helena Vondráčková, slovenská speváčka Kristína, hudobná skupina Kortina,
ľudová hudba Mlynári, DJ Kajo
a celý večer popretkávajú vystúpenia tanečníc z La Portella.
Moderátorom večera bude Andrej Bičan. Vstupenka na ples

vám zabezpečí víno a nealko nápoje, večeru formou bufetových
stolov pripravenú pod vedením šéfkuchára Michala Škorca
známeho aj z Telerána a bohatý
kvalitný program. Info na tel.
čísle 0905 724 197. Predaj vstupeniek na Zlatovskej ulici 27
alebo v Kultúrno-informačnom
centre (KIC) Trenčín. Cena vstupenky na osobu je 70 eur.

KONTAKTY
Mierové nám. 4, 032/743 44 15, www.lampart.sk
Osvienčimská 3, 032/743 45 35
ZOC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426,
CINEMAX
032/741 92 40, www.cine-max.sk
GMAB Galéria M. A. Bazovského
Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
SOKOLOVŇA
Mládežnícka 2
KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
KC STRED
28. Októbra, 032/652 21 36
Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk,
KINO HVIEZDA
0902 911 480
KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
Hviezdoslavova 6,
MC SRDIEČKO
032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2,
MC SRDIEČKO
032/743 04 32
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
Mládežnícka ul., 032/7436336
OC LAUGARICIO
Belá
PENZIÓN KEROLA
Kasárenská 5, 032 744 61 12, 0903 715 164
PIANO KLUB
Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785
(PK) Prvá komorná DIVADELNÁ SCÉNA Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici
TNOS Trenčianske osvetové stredisko K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice
VKMR
Jaselská a Hasičská 1
VÝSTAVISKO EXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

ARTKINO METRO
CENTRUM SENIOROV

