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Aj v Materskej škole na Legionárskej ulici v Trenčíne si deti užili fašiangovej zábavy dosýta. Obdobie roztopaše, plesov, zábav a hodovania, ktoré sa začalo po Troch kráľoch
(6. 1.), sa tento rok končí v utorok 9. februára 2016 pred Popolcovou stredou. V Kultúrnom
dome Opatová túto časť roka uzavrú tradičným Pochovávaním basy o 20.00 hodine.

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

Novinka v odpadovom hospodárení
Zlepšenie podmienok pre nakladanie s odpadom, lepší
estetický vzhľad a viac čistoty stanovíšť, kam ľudia
nosia smeti a tiež ušetrený priestor – to sú v skratke
výhody, ktoré mesto očakáva od zavedenia polopodzemných kontajnerov.

Zatiaľ boli osadené na dvoch
miestach v Trenčíne. Keď sa
osvedčia, mesto by ich chcelo
vybudovať aj v ďalších častiach.
„Je to pilotný projekt, ktorý
chceme otestovať v praxi. Uvidíme, či sa to bude občanom páčiť,
aké budú ich reakcie a čo nám
prinesie prax,“ hovorí Zuzana
Čachová z Útvaru stavebného
a životného prostredia Mestského úradu v Trenčíne.
Na príprave tohto projektu mesto pracovalo necelé dva
roky. Stanovištia s polopodzemnými kontajnermi boli

vybudované na sídlisku Pred
poľom a na Žilinskej ulici. Obyvatelia ich mohli začať využívať
od 18. decembra 2015.
Na sídlisku Pred poľom bolo
pôvodne 12 nádob, z toho štyri na papier, po jednej na sklo
a na plasty a šesť na komunálny odpad. Dnes sú nahradené
piatimi polopodzemnými kontajnermi. Štyri z nich sú s objemom päť metrov kubických
– dva na komunálny odpad,
po jednom na papier a na plasty.
Kontajner s objemom tri kubické metre slúži na sklo.

Päť nových
polopodzemných kontajnerov je aj na Žilinskej
ulici,
kde nahradili 17 nádob.
„Stanovištia
vybudovala
spoločnosť Marius Pedersen
za približne 13
tisíc eur,“ hovorí Z. Čachová.
S prácami začali v polovici decembra a do 10 dní boli stanovištia hotové.
Jednou z výhod je zníženie
frekvencie vývozu. „Vzhľadom
na to, že pribudli objemovo väčšie
nádoby, sklo sa z nich vyváža raz
za dva mesiace, bežná frekvencia bola raz za 28 dní. Plasty sa

vyvážajú raz za 14 dní, a nie raz
za týždeň, papier ostáva v rovnakej frekvencii a komunálny odpad
sa už nevyváža dvakrát do týždňa, ale iba raz za týždeň. Samozrejme, nastavenie frekvencie
vývozu bude záležať aj od toho,
ako sa budú kontajnery plniť,“
vysvetľuje Z. Čachová.
(RED) FOTO: P. S.
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Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
dianie v našom meste za ostatné dni a týždne sme opäť pozorne sledovali a to najdôležitejšie
sme zaznamenali do aktuálneho vydania Infa. Ak štrajkovali a vo viacerých prípadoch
ešte štrajkujú zdravotné sestry
a učitelia na celom Slovensku,
výnimkou nebol ani Trenčín.
Niektoré kliniky a oddelenia
nemocnice sú stále v ohrození
reálneho odchodu sestier ku
koncu februára. Školy už dnes
fungujú v štandardnom režime
i keď každý súdny človek uzná,
že treba niečo so systémom
v školstve i zdravotníctve veľmi
rýchlo urobiť. A to môžu jedine
tí, čo majú moc. O tom, komu
ju na nasledujúce štyri roky
dáme, rozhodneme už 5. marca. Venujte pozornosť volebnému servisu. A, žiaľ, ako sa už
stalo neslávnym zvykom, opäť
prinášame v mestských novinách nový termín dokončenia
modernizácie železničnej trate.
Do konca novembra by malo
byť už naozaj všetko hotové.
Hovoríme o tomto roku. Ak to
vyjde, budeme všetci v Trenčíne
šťastní. A radosť by mohli priniesť už na jar 2017 nové nájomné byty. Všetko o možnosti
získať ich pre mesto je napísané na strane 3. Pripomíname
všetkým cestujúcim mestskou
hromadnou dopravou, aby využili možnosť a pripomienkovali
návrh nového graﬁkonu MHD.
Prosíme, nerobte to cez webovú
rubriku Otázky a odpovede, ale
rovno píšte na mhd@trencin.
sk. V tomto roku sa trenčianska
radnica s podporu mestského
zastupiteľstva rozhodla investovať viac peňazí do čistoty
mesta, na rekonštrukciu ciest,
výstavbu nových chodníkov,
priechodov pre chodcov a rozšírenie možností na parkovanie.
Ak sa vás to týka, venujte pozornosť vyhláseným grantovým
kolám v oblasti športu, kultúry,
sociálnych vecí a práce s mládežou. Informácie o grantovom kole v oblasti školstva sme
uviedli už v januárovom Infe.
Mesto sa vracia k oceňovaniu
najlepších športovcov. Nominovať adeptov – jednotlivcov
i kolektívy – môže každý z vás.
Urobte tak najneskôr do konca
februára. A už 1. marca očakávajte vo svojich schránkach
ďalšie vydanie Infa.
Vaša redakcia
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Modernizácia železnice vraj skončí v novembri
Termín ukončenia modernizácie železničnej trate v úseku cez Trenčín sa posúva
z konca februára na koniec
novembra 2016.

Železnice Slovenskej republiky a združenie Pod Brezinou
uzavreli v januári 2016 dodatok
k zmluve. „Zmluvné strany sa
dohodli na dodatočnom primeranom termíne ukončenia výstavby diela, ktorým je 30. november
2016. Zmeny termínov odsúhlasil externý stavebný dozor. Našou snahou je čo najskôr eliminovať obmedzenia, ktoré musia
obyvatelia mesta Trenčín v súvislosti s modernizáciou trpieť,“
uvádzajú Železnice SR na svojej
webstránke.
Viaceré i niekoľkonásobné
omeškania dôvodia komplikovanou situáciou na tomto úseku modernizácie. „Do plnenia
zmluvných termínov zasiahli nepredpokladané udalosti, najmä
zložitosť smerového a výškového vedenia inžinierskych sietí.
V mnohých prípadoch nekorešpondovali s údajmi, ktoré boli
poskytnuté generálnemu projektantovi v čase prípravy dokumentácie, čo spôsobilo nutnosť
opätovného zamerania a zisťovania skutočného stavu. V mnohých prípadoch bola zložitá už
len samotná identiﬁkácia inžinierskych sietí, rôznych káblov
a rúr, objavených pri výkopových

Podjazd na Vlárskej ulici bol pre chodcov daný do užívania v decembri 2015. Cestná komunikácia podjazdu
bude uvedená do predčasného užívania v apríli 2016.
prácach,“ uvádzajú Železnice
SR, ktoré zároveň konštatujú,
že za celú dobu histórie modernizácie železničných tratí nedošlo k tak výraznému zásahu do infraštruktúry mesta, ako to bolo
a ešte stále je práve v Trenčíne.



ČO SKOMPLIKOVALO
STAVBU MOSTA

Výstavba železničného mosta mala podľa pôvodného harmonogramu trvať 36 mesiacov.
V tomto čase mal byť už teda
hotový. Na otázku prečo nie je,
nám dala odpoveď hovorkyňa
Železníc SR Martina Pavlíková: „Za najnepriaznivejšie okolnosti, ktoré prispeli k predĺženiu
tejto lehoty, považujeme povodeň
v máji 2015 a nutnosť dodatočnej

tryskovej injektáže. Vplyvom povodne došlo k odplaveniu prístupovej cesty pre ťažké strojné zariadenia a mechanizmy, a tým
znemožneniu
pokračovania
v prácach podľa harmonogramu.
Povodeň tiež spôsobila vyplavenie materiálu tvoriaceho výplň
ohrádzok nosných pilierov a až
dodatočná injektáž zaručila stabilitu pracovnej jamy, resp. základu pilierov mosta. Za nemenej
závažnú skutočnosť možno považovať tiež prehodnotenie a prepočítanie statickej spoľahlivosti
a bezpečnosti konštrukcie.“
Podľa upraveného harmonogramu by mal byť nový železničný most daný do predčasného
užívania v októbri 2016.
(RED), FOTO: P. S.

Vašu domácnosť môžu v týchto dňoch navštíviť opytovatelia
Od 1. februára do 30. apríla zisťujú pracovníci Štatistického úradu SR údaje pre štatistiku rodinných účtov.

Povinní sú preukázať sa osobitným poverením, ktoré im
umožňuje funkciu opytovateľa
vykonávať. Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výške, štruktúre a vývoji peňažných príjmov fyzických osôb
v rôznych typoch domácností.
Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb

informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev
a štátnych organizácií, osobitne
na poskytnutie údajov na účely
posudzovania úprav súm životného minima.
Údaje pre štatistiku rodinných účtov zisťuje Štatistický
úrad pravidelne. Pre rok 2016

bolo na Slovensku do zisťovania vybraných viac ako 150
obcí, medzi nimi aj mesto Trenčín. Do zisťovania je zaradených
vyše 2 100 domácností.
Všetky informácie a názory,
ktoré domácnosti v rámci tohto zisťovania poskytnú, budú
anonymné a použité výlučne
na štatistické účely. Za ochranu
dôverných aj osobných údajov
zodpovedá Štatistický úrad SR.

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte voľné vstupenky na 24. ročník medzinárodného kozmetického
veľtrhu BEAUTY FORUM TRENČÍN 2016, ktorý sa uskutoční v dňoch 4. a 5.
marca 2016 na výstavisku EXPO CENTER v Trenčíne.
Súčasťou veľtrhu sú viaceré odborné súťaže o titul Majster SR. Kde budú ich
víťazi reprezentovať našu krajinu?
Odpoveď posielajte do 22. februára 2016 na info@trencin.sk.

(RED)
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Nové nájomné byty už na jar 2017? V
Trenčianski poslanci na svojom mimoriadnom rokovaní
27. januára 2016 zahlasovali za projekt, vďaka ktorému
môže mesto mať po dlhom čase nové nájomné byty.

V budove bývalej administratívy Ozety na Veľkomoravskej
ulici je v tomto období svižný
pracovný ruch. Niekdajšie kancelárie prerába súčasný vlastník budovy na byty. Investorom
a zároveň vlastníkom je spoločnosť Solum. Na základe rozhodnutia mestského parlamentu je
aj zmluvným partnerom mesta.
Trenčín môže totiž od neho získať 48 nových nájomných bytov.
Samospráva už podala žiadosť o dotáciu z ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja a aj žiadosť o podporu zo
Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Ak mesto nedostane dotáciu z ministerstva, bude

žiadosť posudzovaná pre ﬁnancovanie so 100-percentným úverom zo ŠFRB.
„Tento projekt je pre mesto
veľmi dobre nastavený, lebo nás
nebude v podstate stáť žiadne
ﬁnancie. Ak mesto nezíska prostriedky z úveru ŠFRB alebo dotácie z ministerstva, nemusí byty
odkúpiť. Navyše, zmluvný vzťah
viaže investora až do budúceho
roka. Máme teda dvakrát možnosť požiadať o podporu,“ uviedol zástupca primátora Ján
Forgáč.
Celková kúpna cena 48 nájomných bytov je vyše 2,3 milióna eur, pričom spoluﬁnancovanie mesta je v rovine niekoľkých

Pripomienkujte

Návrh nového trasovania liniek MHD Trenčín bude
verejne prezentovaný 18. februára 2016. Občania môžu
svoje pripomienky posielať do 7. marca 2016.

úradu v Trenčíne, Útvar dopravy, Mierové nám. 2, 911 64
Trenčín. Pripomienky budú
zamestnancami Mesta Trenčín spracované, vyhodnotené
a tie opodstatnené budú zaslané spracovateľovi na zapracovanie do návrhu. Pripomienky
treba poslať najneskôr do 7.
marca 2016.
Verejná prezentácia návrhu
nového trasovania liniek MHD
Trenčín sa uskutoční 18. februára 2016 o 16.00 hod. v Kine
Hviezda.
(RED)

K

celoslovenskej akcii Nádej
pre školstvo, ktorá sprevádzala štrajk učiteľov na Slovensku, sa 1. februára 2016
pripojili aj ľudia v Trenčíne.
Na Štúrovom námestí sa zišlo
takmer päťsto učiteľov, rodičov
a študentov, aby spoločne
vytvorili živú reťaz a vyjadrili
súdržnosť v snahe o zlepšenie
situácie v školstve. Učiteľov
osobne podporil aj primátor
mesta Richard Rybníček.
Do štrajku sa aktívne zapojili
i niektoré základné a materské
školy v Trenčíne. Niekoľko dní
sa neučilo v školách na Bezručovej, Hodžovej a Veľkomoravskej ulici.

(RED) FOTO: P. S.

JARNÝ TÁBOR V CVČ
Trenčianske Centrum voľného času pozýva všetky
deti počas jarných prázdnin na jarný denný tábor
plný pestrých aktivít.

návrh grafikonu MHD
Návrh je Trenčanom k dispozícii k nahliadnutiu v átriu
Centra rozvoja mesta na Farskej ulici č.10. Zverejnený je
aj na webstránke mesta pod
bannerom „Návrh novej organizácie MHD“. Spracovateľom návrhu je spoločnosť DIC
Bratislava.
Prvé reakcie ľudí na návrh
už mesto zaznamenalo. V tejto súvislosti chce zdôrazniť,
aby svoje výlučne písomné pripomienky občania adresovali na mhd@trencin.sk alebo
priamo na adresu Mestského

eur. „Ak budeme úspešní a získame ﬁnancie, budú nás tieto
nájomné byty stáť maximálne
14,10 eura, a to aj so 48 parkovacími miestami, vrátane technickej infraštruktúry,“ doplnil
Ján Forgáč.
Do 26 jednoizbových a 22
dvojizbových bytov by sa mohli
prví nájomcovia nasťahovať
v marci 2017. Počet žiadostí
oprávnených nájomcov sa v súčasnosti pohybuje okolo 110.
„Verím, že toto je len začiatok
a že budú pribúdať malometrážne byty pre mladé rodiny alebo aj
pre seniorov, ktorí by napríklad
chceli ísť zo svojho starého trojizbového bytu do menšieho nového,“ skonštatoval primátor Richard Rybníček.
Naposledy mesto postavilo
nájomné byty zo štátnej podpory
v roku 2004. „My sme sa od roku
2011 pokúšali o výstavbu nájomných bytov niekoľkokrát, no pri
hlasovaní poslancov to dopadlo
neúspešne. Takto stroskotal napríklad projekt Idea Grande,
vďaka ktorému sme už mohli mať
vyše 200 bytov. Som rád, že toto
mestské zastupiteľstvo sa k potrebe zabezpečenia nájomného
bývania postavilo zodpovedne,“
povedal R. Rybníček s vierou, že
samospráva so žiadosťami o ﬁnančnú podporu od štátu uspeje.

STRUČNE

rámci Národného týždňa
manželstva, ktorý trvá
od 8. do 14. februára, organizuje Centrum pre rodinu
Trenčín prednášku Richarda Vašečku na tému Recept
na šťastné manželstvo. Vypočuť si ju môžete v utorok 9.
februára 2016 o 16.30 h v kostole Svätej rodiny na Juhu. Počas svätej omše vo štvrtok 11.
februára 2016 o 18.30 h v si
tomto kostole môžu partneri
obnoviť svoj manželský súhlas.

Tábor potrvá od 29. 2. do 4.
3. 2016. Na každý deň je pripravený iný program. Deti sa môžu
zabaviť množstvom krúžkových
aktivít, vrátane tvorivých dielní a spoločenských hier. Malí
umelci iste ocenia komentovanú prehliadku v Galérii M. A.
Bazovského, ale tábor sľubuje
i turistiku, súťaže a šport. Deti
si na rozlúčku nacvičia malé divadelné predstavenie, vyrobia si
masky a kostýmy, aby sa mohli
vyšantiť na karnevalovej minidiskotéke a vyskúšať si karaoke.
Prihláste deti do tábora najneskôr do 24. 2. 2016. Podrobné informácie na 032 7433502
a www.cvctn.sk.
(RED)

M

esto Trenčín upozorňuje
právnické a fyzické osoby
oprávnené podnikať a prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia, na povinnosť
do 15. februára 2016 oznámiť
Mestskému úradu v Trenčíne
za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív
a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie
údaje potrebné na zistenie
množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených
do ovzdušia za uplynulý rok.
Viac na www.trencin.sk.

N

ajbližšie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa bude konať
v stredu 17. 2. 2016 o 14.00 h.

V

pondelok 29. februára
2016 môžu občania Trenčína využiť príležitosť na osobnú komunikáciu s primátorom
mesta Richardom Rybníčkom,
pozýva na Deň otvorených
dverí v čase od 14.00 do 18.00
hodiny.
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Investície do čistoty a komunikácií
V tomto roku chce mesto Trenčín zrealizovať investičné
akcie za takmer 4,7 milióna eur. S väčšími čiastkami počíta na čistotu a údržbu mesta i na nové chodníky a rekonštrukcie ciest.

K pravidelnému čisteniu
a zametaniu miestnych komunikácií prispeje i kúpa viacúčelového čistiaceho auta. Na stavebnú, bežnú a zimnú údržbu
miestnych komunikácií je v rozpočte suma 850 tisíc eur. Z týchto peňazí sa budú realizovať
opravy schodov, autobusových
prístreškov, výtlkov, uličných
vpustí, žľabov, rigolov, ručné
a strojné čistenie, kropenie, prehŕňanie, posyp a odvoz snehu,
oprava poškodených a osadenie nových dopravných značiek
a zariadení, ich údržba, osadenie a oprava zábradlí, obnova
vodorovného dopravného značenia a podobne. V tomto roku
je v centre mesta počas zimnej
sezóny prvýkrát použitá výlučne
posypová soľ.



bude trasovaný po pravej strane
Psotného ulice od okružnej križovatky v smere na Hanzlíkov-

pozemkov začnú práce na nozdrkovskom chodníku.
Ďalší nový chodník s tromi
priechodmi pre chodcov napojí
už existujúci na Ul. gen. Svobodu pri okružnej križovatke pod
Juhom až po odbočenie na Východnú ulicu.



REKONŠTRUKCIE
KOMUNIKÁCIÍ

Obyvatelia sídliska Noviny sa v tomto roku dočkajú rekonštrukcie cesty na Ulici Jána
Zemana, ktorá je v dezolátnom
stave. Po ukončení vyvlastnenia pozemkov mesto pristúpi ku
kompletnej rekonštrukcii komunikácie na Jahodovej ulici. Zatápanie pozemkov a nehnuteľností pri dažďoch mesto vyrieši
odvodnením Ulice Niva.



NOVÉ CHODNÍKY
A PRIECHODY

V tomto roku mesto zabezpečí projektové dokumentácie
na prepojenie Armádnej ulice s Opatovskou i na výstavbu
chodníkov na uliciach Sigôtky
a Záblatská.
Nový chodník bude vybudovaný na Opatovskej ulici, na starej časti Psotného ulice a ďalší

pod novým trasovaním chynoranskej trate. Ide o jednu z najväčších mestských investícií
v tomto roku za necelých 300 tisíc eur.

V tomto roku mesto zabezpečí viac parkovacích miest na Saratovskej ulici pri cintoríne.
skú ulicu. Nový chodník prepojí
aj Majerskú ulicu s chodníkom
na Kasárenskej ulici v smere
k AOZ. V križovatke ulíc Majerská, Kasárenská, Na kamenci pribudne časť chýbajúceho
chodníka. Po ukončení výkupu

Nové priechody pre chodcov
pribudnú v Hornom Orechovom, na Soblahovskej a Piaristickej ulici.
V súvislosti s modernizáciou
železničnej trate vznikla nutná
potreba podchodu pre chodcov

NOVÉ PARKOVACIE
MIESTA

V roku 2016 mesto rozšíri
parkovanie na Šoltésovej ulici
i na Saratovskej ulici pri cintoríne. Nové parkovacie miesta
pribudnú aj medzi Materskou
školou Šafárikova a garážami
na Šafárikovej ulici. Zrušením
existujúceho chodníka a vybudovaním nového popri oplotení
škôlky vznikne 21 nových parkovacích miest.
O ďalších mestských investíciách vás budeme informovať
v marcovom vydaní Infa.
(RED), FOTO: P. S.

Pozor na údržbu
chodníkov v zime
Bezpečnosť chodníkov v zimnom období je v rukách mesta, ale aj niektorých občanov. Táto zima opäť ukázala,
že je čas pripomenúť základné povinnosti zodpovedných
osôb.

Zimnú údržbu verejných
priestranstiev a zjazdnosť vozoviek zabezpečuje v Trenčíne spoločnosť Marius Pedersen. Prednostne sa údržba týka hlavných
miestnych komunikácií, križovatiek, výpadových ciest a frekventovaných ulíc s premávkou hromadných dopravných
prostriedkov a priechodmi pre
chodcov.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín (VZN
8/2014) hovorí o tom, že „v zimnom období treba odstraňovať

z chodníkov sneh, v prípade
námrazy aj viackrát za deň, a to
v celej šírke. Pri tvorení poľadovice treba chodníky posýpať
inertným materiálom (piesok,
drvina). Je zakázané používať
chemický posyp.“ Táto povinnosť sa však netýka len pracovníkov mesta, ale aj konkrétnych
občanov.
Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí
s cestou, sú povinní odstraňovať

vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností.
Aj počas tohtoročnej zimy,
hoci zasnežených dní bolo len
niekoľko, sa ukázalo, že toto
VZN pomerne veľká skupina
zodpovedných vlastníkov či užívateľov nehnuteľností ignorovala. Upozorňujeme, že v takomto

prípade môže mestská polícia
uložiť pokutu do výšky 33 eur.
Právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú podnikať
môže mesto za nesplnenie si
svojej povinnosti v zmysle spomínaného VZN pokutovať až
do výšky 6638 eur.
(RED), FOTO: J.C.
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Mesto ocení najlepších športovcov roka 2015
Mesto Trenčín odovzdá 14. apríla 2016 ocenenia najlepším športovcom a športovým kolektívom, ktoré pôsobia
v našom meste. Navrhnúť športovca na ocenenie môže
každý občan, a to do 29. februára 2016.



OCENENIA BUDÚ
ODOVZDANÉ V TÝCHTO
KATEGÓRIÁCH

 Najlepší športovec mesta
Trenčín za rok 2015
 Najlepší športový seniorský
kolektív mesta Trenčín za rok
2015
 Najlepší športový mládežnícky kolektív mesta Trenčín
za rok 2015
handicapovaný
 Najlepší
športovec mesta Trenčín za rok
2015
 Najlepší tréner mesta Trenčín za rok 2015
 Ocenenie za celoživotný
a výnimočný prínos v športe
v Trenčíne
V prvých piatich kategóriách bude udelené prvé a druhé
miesto, v poslednej kategórii
bude udelené jedno ocenenie.
Nomináciu do ktorejkoľvek kategórie môže navrhnúť každý
občan mesta Trenčín, organizácia so športovým zameraním
a každý športový klub pôsobiaci
na území mesta Trenčín.

Uzávierka nominácií je 29.
februára 2016. Návrh je potrebné doručiť do tohto termínu buď elektronicky na vladimir.
mraz@trencin.sk alebo písomne na podateľňu Mestského úradu v Trenčíne.



V NOMINÁCII MUSÍ
BYŤ UVEDENÉ

 Kategória, v ktorej navrhovateľ navrhuje športovca resp.
kolektív oceniť
 Údaje o navrhovateľovi
(meno/názov klubu, kontaktná
osoba, mobil, e-mail)
 meno nominovaného športovca, resp. názov športového
kolektívu
 názov športu, v ktorom športovec, resp. kolektív súťaží
športového
klu názov
bu, v ktorom je športovec
registrovaný
športové
výsledky
 jeho
v roku 2015
 úroveň, na ktorej športové
úspechy, resp. výsledky dosiahol (OH, MS, ME, MSR atď.)

„Školské“ športové areály
využívali Trenčania menej
Každoročne mesto bilancuje návštevnosť a využívanie
športových areálov pri základných školách. V roku 2015
klesla ich návštevnosť o 68 142.

Trenčania využívajú počas celého roka športové areály
pri základných školách na uliciach Hodžova, L. Novomeského a Veľkomoravská už od roku
2006. Možnosť športovania sa
v roku 2009 rozšírila o areál pri
ZŠ, Bezručova.
Športové areály slúžia v čase
vyučovania žiakom školy na hodinách telesnej výchovy, po vyučovaní sa využívajú na krúžkovú
záujmovú činnosť.
Zvyčajne po 16. hodine, ale
najmä počas víkendov sú areály k dispozícii športovo založeným obyvateľom mesta. V roku
2015 využilo možnosti športových areálov 115 425 obyvateľov, čo je o 68 142 menej ako
v roku 2014. Najvyšší záujem

prejavovali Trenčania o areál pri
ZŠ na Hodžovej ulici, kde zaevidovali 60 258 návštevníkov.
K zníženiu celkového počtu návštevníkov mohli prispieť aj príliš horúce a uzavretie areálu pri
ZŠ na Novomeského ulici z dôvodu výmeny umelého trávnika
v areáli.
K možnostiam zašportovať
si pribudne aj vynovený športový areál pri ZŠ Dlhé Hony, ktorý
bude dokončený v prvej polovici
tohto roka.
Viac o športových areáloch,
informácie a kontakty nájdete
na www.trencin.sk/občan/školy
a školské zariadenia/športoviská pri ZŠ.
(RED)

 naskenovanú fotokópiu diplomu alebo akéhokoľvek dokladu o úspechoch nominovaného
 stručný popis športovca,
resp. kolektívu a ich športovej
kariéry



NOMINÁCIE ZASIELAJTE
V NASLEDUJÚCEJ FORME

KATEGÓRIA
NAVRHOVATEĽ – Meno /
názov klubu, kontaktná osoba,
mobil, e-mail
NOMINOVANÝ
ŠPORTOVEC (KOLEKTÍV) – Meno /
názov klubu
NÁZOV ŠPORTU – V ktorom
nominant preteká, resp. súťaží
REGISTROVANÝ V KLUBE
– V akom klube je nominant
registrovaný
ŠPORTOVÉ
VÝSLEDKY
V ROKU 2015 – Úspechy a výsledky nominanta v roku 2015
ÚROVEŇ SÚŤAŽÍ (OH, MS,
ME, MSR, atď.) – Kde úspechy
nominant dosiahol
STRUČNÝ POPIS ŠPORTOVCA (KOLEKTÍVU) – Uveďte
stručnú športovú kariéru, resp.
popis
FOTOKÓPIA
DIPLOMU
a iných dokladov – Príloha č. 1

O ocenených športovcoch
bude rozhodovať komisia mládeže a športu v spolupráci s primátorom Mesta Trenčín. „Nakoľko
šport a športové aktivity sú pre nás
všetkých dôležitou súčasťou nášho
života, veríme, že takéto ocenenie
sa stretne s uznaním verejnosti
a zároveň povzbudí športovú verejnosť k ďalším športovým métam
v budúcnosti,“ povedal koordinátor projektu Vladimír Mráz.
Kontakt: Ing. Vladimír Mráz,
vladimir.mraz@trencin.sk, mobil: 0905 215 224

DOTÁCIE NA AKTIVITY V OBLASTI
ŠPORTU
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 športu
a telesnej kultúry na rok 2016
a) na činnosť
b) 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 s povinnými prílohami je potrebné 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 15. marec 2016.
Informácie o podmienkach poskytovania
dotácií nájdete vo VZN č.7/2012 , ktoré
je uverejnené na webovej stránke mesta
Trenčín: www.trencin.sk – Mesto Trenčín –
Transparentné mesto – Všeobecne záväzné
nariadenia.
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ZÁPISY DETÍ DO ZÁKLADNÝCH
A MATERSKÝCH ŠKÔL
Zmenou zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov došlo k zmene
termínu zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole.

Schválením Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne rozhodlo, že zápis v základných školách v pôsobnosti
Mesta Trenčín sa bude konať
v termíne od 7. apríla do 21.
apríla.
Miesto, čas a spôsob zápisu
si určia jednotlivé školy, o čom
budú verejnosť informovať –
web školy, priestory ZŠ.

V závislosti na zmene zápisu detí do základnej školy sa
mení aj zápis detí do materských škôl (MŠ), ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčín.
Predpokladaný termín zápisu
je 6. až 7. máj 2016. Konkrétne
podmienky zverejnia jednotlivé materské školy na verejne
prístupných miestach (webové
stránky, priestory MŠ).

DOTÁCIE V OBLASTI KULTÚRY
A ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ
ČINNOSTI
V súlade so Všeobecne-záväzným nariadením Mesta Trenčín
č.7/2012 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín“ vyhlasuje
Mesto Trenčín

Grantové kolo na podporu aktivít v oblasti kultúry
a záujmovej umeleckej činnosti na rok 2016
Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, ktorých
zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým osobám – podnikateľom,
ktoré:
• 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
vyrovnané záväzky voči mestu.
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).
Úplnú žiadosť s rozpočtom projektu je potrebné zaslať aj
v elektronickej podobe na mailovú adresu kultura@trencin.sk. Je
neoddeliteľnou súčasťou písomnej žiadosti.
V grantovom kole budú podporené iba projekty, ktoré budú
zrealizované do konca roka 2016.
Objem finančných prostriedkov určených na dotácie v tejto
oblasti je 70 000 €.
Uzávierka prijímania žiadostí je 29. februára 2016
Na rokovanie komisie kultúry a CR budú predložené len
kompletne a čitateľne vyplnené žiadosti so všetkými povinnými
prílohami.
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 Kultúrnoinformačných služieb MsÚ v Trenčíne, tel.: 032/6504 710.
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Sú lepší ako slovenský priemer
Trenčianski piataci pri svojej premiére nesklamali. V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka základných škôl
dosiahli v matematike úspešnosť 68,64 percenta a v teste zo slovenského jazyka a literatúry 72,21 percentnú
úspešnosť.

Na testovaní sa zúčastnilo 493 piatakov z ôsmich trenčianskych základných škôl. Kým
celoslovenský priemer v počte získaných bodov z matematiky bol 18,6 bodu, trenčianski
piataci získali v priemere 20,59
bodu. Lepší ako priemer boli aj
v teste zo slovenského jazyka

a literatúry. V počte bodov ho
presiahli o 1,67 bodu. Celoslovenské testovanie žiakov 5.
ročníka základných škôl pod
názvom Testovanie 5-2015 sa
uskutočnilo 25. novembra 2015.
Blahoželáme a žiakom i ich učiteľom prajeme veľa študijných
úspechov.
(RED)

DOTÁCIE NA AKTIVITY V OBLASTI
PRÁCE S MLÁDEŽOU
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 práce
s mládežou na rok 2016
Témy dotačného kola:
• Kultúra • Vzdelávanie • Sociálna a zdravotná oblasť • Voľný čas
detí a mládeže • Dobrovoľníctvo • Zamestnanosť • Mobilita
• Životné prostredie • Zdravie a zdravý životný štýl • Participácia
Oprávnení žiadatelia
• právnické osoby, mimovládne organizácie, verejné inštitúcie (knižnice, galérie, školy), cirkevné inštitúcie, iné subjekty (podľa cieľov)
Podmienky dotačného kola
• Žiadateľ má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta a vykonáva svoju činnosť na území mesta alebo poskytuje služby obyvateľom mesta.
• Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len
na základe riadne vyplnenej žiadosti, a to na predpísanom
formulári spolu s povinnými prílohami a za predpokladu, že
žiadateľ má vyrovnané záväzky voči mestu. Žiadosť o dotáciu
v oblasti práce s mládežou nájdete na www.trencin.sk – Občan –
Tlačivá – Mládež.
• V dotačnom kole budú podporené iba projekty, ktorých termín
realizácie bude do konca roka 2016.
Viac informácií o predkladaní žiadostí
• Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, ich
používaní a zúčtovaní, 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 osobne
prostredníctvom koordinátorov práce s mládežou. Odporúča
sa konzultovať projekt s koordinátorom pred jeho predložením.
Kontaktovať koordinátora môžete cez e-mail mladez@trencin.sk
alebo na tel. čísle 0911 046 629 – Joana Detoni
• Na rokovanie komisie budú predložené len kompletne
a čitateľne vyplnené žiadosti so všetkými povinnými prílohami.
Uzávierka prijímania žiadostí je 15. marca 2016.
Žiadosti a povinné prílohy treba odovzdať do 15. marca
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), a taktiež poslať v elektronickej forme na e-mail
mladez@trencin.sk.

9. február 2016
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Voľby 2016 – Volebný servis pre občanov
V sobotu 5. marca 2016 sa otvoria dvere na volebných
miestnostiach po celom Slovensku. Občania si budú
vyberať svojich zástupcov do Národnej rady SR. Hlasovať možno aj v okrsku, v ktorého zozname nie je volič
zapísaný, musí však mať hlasovací preukaz. Podrobnosti
nájdete v článku.

Ak volič nebude môcť voliť
vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname je zapísaný, vydá mu
mesto na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou
o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje voliča na zápis do zoznamu
voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho
preukazu osobne, listom alebo
elektronicky.
Osobne tak môže urobiť
na Mestskom úrade v Trenčíne najneskôr 4. marca 2016
do 14.00 h. Mesto mu vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Ak
požiada listom alebo elektronicky (e-mailom), musí byť žiadosť
o vydanie hlasovacieho preukazu mestu doručená najneskôr
15. februára 2016.



ČO MUSÍ OBSAHOVAŤ
ŽIADOSŤ?

Meno a priezvisko voliča,
rodné číslo, štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (mesto,
ulica, číslo domu), korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto
doručí hlasovací preukaz.
Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno
požiadať o vydanie hlasovacieho
preukazu najneskôr v posledný
deň predo dňom konania volieb
(t. j. 4. 3. 2016 do 14.00 h).



HLASOVANIE VO
VOLEBNEJ MIESTNOSTI

Volič hlasuje v poradí,
v akom sa dostavil do volebnej miestnosti. Hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.
Po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť
občianskym preukazom alebo

iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča
a všetky údaje uvedené o ňom
v zozname voličov. Okrsková volebná komisia zakrúžkuje
poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá mu hlasovací
lístok a obálku. Volič prevzatie
potvrdí vlastnoručným podpisom. Ak tak urobiť nemôže,
predseda okrskovej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v zozname voličov. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť
do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní. To platí
aj pre hlasovanie mimo volebnej
miestnosti.



ZAKRÚŽKOVAŤ MOŽNO
NAJVIAC ŠTYROCH

Po prevzatí hlasovacieho lístka a obálky vstupuje volič do osobitného priestoru
na úpravu hlasovacích lístkov.
Tam vloží do obálky jeden hlasovací lístok, na ktorom môže zakrúžkovaním poradového čísla
najviac u štyroch kandidátov vyznačiť, že im dáva prednosť.
Voličovi,
ktorý
nevstúpi do osobitného priestoru
na úpravu hlasovacích lístkov,
okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na požiadanie voliča mu
okrsková volebná komisia vydá
za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič
do schránky na odloženie nepoužitých hlasovacích lístkov.
Volič po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku pred
okrskovou volebnou komisiou
do volebnej schránky. Je povinný odložiť nepoužité hlasovacie
lístky alebo nesprávne upravené
hlasovacie lístky do zapečatenej

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.

schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.



ČO AK VOLIČ NEMÔŽE
SÁM UPRAVIŤ
HLASOVACÍ LÍSTOK?

Ak mu to nedovoľuje zdravotné postihnutie, nemôže čítať alebo písať, oznámi to pred
hlasovaním okrskovej volebnej
komisii. Má právo vziať so sebou do osobitného priestoru
na úpravu hlasovacích lístkov
inú osobu spôsobilú upraviť hlasovací lístok podľa jeho pokynov. Takouto osobou nemôže
byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru
na úpravu hlasovacích lístkov
člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania
a o skutkovej podstate trestného
činu marenia prípravy a priebehu volieb.



HLASOVANIE MIMO
VOLEBNEJ MIESTNOSTI

O voľbu do prenosnej volebnej schránky možno požiadať
zo závažných, najmä zdravotných dôvodov do 4. marca 2016
na Mestskom úrade v Trenčíne,

č.t. 032/6504 244 a počas volieb
(t. j. v sobotu 5. marca 2016)
na Mestskom úrade v Trenčíne,
č.t. 032/6504 309 alebo príslušnú okrskovú volebnú komisiu.
Okrsková volebná komisia
vyšle k voličovi dvoch svojich
členov s prenosnou volebnou
schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom tých
voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Vyslaní členovia okrskovej
volebnej komisie zabezpečia,
aby bola zachovaná tajnosť hlasovania a aby ten, kto hlasoval,
podpísal prevzatie hlasovacieho
lístka a obálky. Ak tak volič nemôže urobiť, člen okrskovej volebnej komisie poznamená túto
skutočnosť v zozname. Volič nepoužité hlasovacie lístky alebo
nesprávne upravené hlasovacie
lístky znehodnotí pred členmi
okrskovej volebnej komisie.
Okrsková volebná komisia
zakrúžkuje poradové číslo voliča
v zozname voličov ihneď po návrate členov komisie vyslaných
s prenosnou volebnou schránkou do volebnej miestnosti.
Volebné miestnosti sa zatvoria 5. marca o 22.00 hodine. Výsledky volieb spracuje Štatistický úrad SR.
(RED)

DOTÁCIE NA AKTIVITY V OBLASTI
SOCIÁLNYCH VECÍ
V súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Mesta Trenčín č. 7/2012 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta
Trenčín“ vyhlasuje Mesto Trenčín

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 26. február
2016.
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.
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Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 12. novembra 2015 rozhodol o vyhlásení volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 5.
marca 2016. Volebné miestnosti sa pre voličov v meste
Trenčín otvoria v tento deň o 7.00 hodine a zostanú otvorené do 22.00 hodiny.

Právo voliť do NR SR majú
občania Slovenskej republiky,
ktorí najneskôr v deň konania
volieb dovŕšili 18 rokov veku.



KTO SA MÔŽE
ZÚČASTNIŤ
HLASOVANIA?

1. volič zapísaný v zozname
Číslo
okrsku

voličov príslušného volebného okrsku a predloží občiansky
preukaz,
2. volič, ktorý predloží voličský
preukaz spolu s občianskym
preukazom,
3. volič, ktorý sa v deň volieb
dostaví do príslušnej volebnej
miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný

v zozname voličov,
4. volič, ktorý predloží občiansky preukaz a rozhodnutie súdu
o vykonaní opravy alebo doplnení zoznamu voličov príslušného
volebného okrsku.



PREKÁŽKY
PRÁVA VOLIŤ

Prekážkou práva voliť je
zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ďalej výkon trestu odňatia
slobody uložený za spáchanie
obzvlášť závažného zločinu

a tiež pozbavenie spôsobilosti
na právne úkony.



MESTO MÁ 50 OKRSKOV

Na riadne organizačno-technické zabezpečenie volieb
do Národnej rady Slovenskej republiky primátor mesta Trenčín
určil volebné okrsky a volebné
miestnosti v každom volebnom
okrsku. V našom meste je vytvorených 50 volebných okrskov.
Vymedzenie území volebných
okrskov a volebných miestností
je nasledovné:

Volebná miestnosť

Vymedzenie územia volebného okrsku

1.

Veliteľstvo síl výcviku
a podpory OS SR (ODA)
Hviezdoslavova 205/16

Nám. sv. Anny, Hasičská, Farská, Hviezdoslavova, Horný Šianec, Nám. SNP, J. Braneckého, Marka
Aurélia, Matúšova, Mierové nám., M. Nešporu, Palackého, Kniežaťa Pribinu, Rozmarínová,
Sládkovičova, Jaselská, Štúrovo nám., Vajanského, 1. mája, Mariánske námestie, Hviezdová,
Vojtecha Zamarovského

2.

GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA
1. mája 167/3

Bernolákova, Električná, Kmeťova, Kollárova, Kuzmányho, K dolnej stanici, Súdna, Jesenského,
Jilemnického, I. Olbrachta, Kúty, Moyzesova, Pod Brezinou, Nad tehelňou, Pod lesoparkom, J. B.
Magina, MUDr. A. Churu, Daniela Krmana, Jána Lipského, Rybárska, Piaristická, Šťastná

3.

Kultúrne stredisko DLHÉ HONY
28. októbra 1169/7

Cintorínska, Dolný Šianec, J. Kráľa, Krátka, Nová, Partizánska, Zelená, Tatranská, Záhradnícka,
Legionárska nepárne č. 1 – 37, párne č. 2 – 30

4.

Kultúrne stredisko DLHÉ HONY
28. októbra 1169/7

Soblahovská nepárne č. 1 – 39

5.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bezručova 1228/66

Bezručova, Kalinčiakova, Lidická, Družstevná, Kpt. Jaroša, Ovocná, S. Chalupku, Slnečné nám.,
Veterná, Osloboditeľov, Inovecká nepárne č. 7 – 15, 65, párne č. 12 – 74, Ku štvrtiam

6.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bezručova 1228/66

Soblahovská nepárne č. 41 – 61, párne č. 4 – 26 a č. 34 – 38, Strojárenská, Pod Juhom, Pod
Komárky, Na Zongorke

7.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dlhé Hony 1155/1

Inovecká nepárne č. 1 – 3, párne č. 2 – 10, 28. októbra nepárne č. 1 – 29, párne č. 4 – 16

8.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dlhé Hony 1155/1

28. októbra nepárne č. 31 – 45, párne 18 – 38, Dlhé Hony

9.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dlhé Hony 1155/1

Beckovská, Nemocničná, Panenská, Legionárska nepárne č. 39 – 63, párne č. 32 – 92

10.

MATERSKÁ ŠKOLA
Stromová 2538/3

Karpatská, Poľná, Stromová, Narcisová, Nové Prúdy, Palárikova, Puškinova, Riznerova, Sasinkova,
Jána Zemana

11.

MATERSKÁ ŠKOLA
Stromová 2538/3

Belá, Biskupická, Bottova, Javorinská, Nozdrkovce, Úzka, Záhumenská, Legionárska nepárne č.
65 – 127, párne č. 100 – 162

12.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11

Západná, Saratovská 2 a 4

13.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11

Jána Halašu

14.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11

L. Novomeského, Saratovská nepárne 1 – 9, párne č. 8 a 10

15.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11

K. Šmidkeho

16.

Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Šafárikova

17.

Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Bazovského, Liptovská, Južná

18.

Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Gen. Svobodu, Vansovej, Nám. Svätej Rodiny

19.

Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Kyjevská, Mateja Bela nepárne č. 37 – 55
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20.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Mateja Bela nepárne čísla 1 – 35

21.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Mateja Bela všetky párne čísla

22.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Halalovka č. 1 – 20

23.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Halalovka č . 21 – 40

24.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Halalovka č. 41 – 71

25.

Zariadenie pre seniorov
Lavičková 2383/10

Lavičková, Východná

26.

TRENČIANSKA UNIVERZITA
Nábrežná, Švermova, Študentská, Komenského, Smetanova
A. DUBČEKA Študentská 1638/3

27.

TRENČIANSKA UNIVERZITA
Hurbanova, Gen. Goliana nepárne č. 37 – 43, párne č. 10 – 14, Jiráskova, Gen. Viesta párne č. 32
A. DUBČEKA Študentská 1638/3 – 46

28.

MATERSKÁ ŠKOLA
Švermova 1631/24

Gen. Viesta nepárne č. 1 – 7, párne č. 2 – 30, Kpt. Nálepku 37 a 39, Martina Rázusa, Gen. Goliana
nepárne č. 1 – 35, párne č. 2 – 8

29.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Hodžova 1487/37

Hodžova nepárne č. 1 – 39, párne č. 2 – 44, Holubyho nám., Vodárenská, Kpt. Nálepku nepárne č.
1 – 35, párne č. 2 – 8, 17. novembra

30.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Hodžova 1487/37

Hodžova nepárne č. 41 – 69, párne č. 46 – 94, Gagarinova, Šoltésovej

31.

CENTRUM SENIOROV,
Osvienčimská 1720/3

Považská nepárne č. 35 – 91, párne č. 36 – 90, Osvienčimská

32.

CENTRUM SENIOROV,
Osvienčimská 1720/3

Brigádnická, Hodžova nepárne 71 – 81, Považská nepárne č. 1 – 33, párne č. 2 – 34, M. Turkovej,
Pod Skalkou, Opatovská nepárne č. 1 – 13, párne č. 2 – 18, Pri Tepličke, Jasná, Pod čerešňami,
Tichá

33.

MATERSKÁ ŠKOLA
Opatovská 654/39

Žilinská, Clementisova,

34.

MATERSKÁ ŠKOLA
Opatovská 654/39

I. Krasku, Odbojárov, Armádna, Opatovská nepárne č. 15 – 53, párne č. 20 – 96

35.

MATERSKÁ ŠKOLA
Opatovská 654/39

Pádivého, Sibírska

36.

Kultúrne stredisko OPATOVÁ
Opatovská 96/220

10. apríla, Horeblatie, Mlynská, Niva, Pod driením, Potočná, Opatovská nepárne č. 55 – 267, párne
č. 98 – 240, Mníšna

37.

Kultúrne stredisko KUBRÁ
Kubranská 63/94

Jána Derku, Na kameni, Jána Fabu, Pod horou, Pod lipami, Pod hájikom, Záhrady, Zelnica,
Za humnami, Dubová, M. Hricku, Kubranská, Rovná, Volavé

38.

Kultúrne stredisko KUBRÁ
Kubranská 63/94

Pred poľom, Gen. M. R. Štefánika párne č. 118 – 130, nepárne č. 83 a 85, Súvoz, K zábraniu

39.

Kultúrne stredisko KUBRICA
Kubrická 56/60

Kubrická

40.

Stredná odborná škola Pod
Sokolice 519/14

Pod Sokolice, Gen. M. R. Štefánika nepárne č. 21 – 69, párne č. 86 – 116, K výstavisku

41.

Stredná odborná škola Pod
Sokolice 519/14

Kukučínova, Kragujevackých hrdinov, Železničná, Gen. M. R. Štefánika nepárne č. 5 – 17, párne
č. 10 – 84, Sadová

42.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12

Veľkomoravská, Zlatovská, Brančíkova, Vl. Roya, Rastislavova, Svätoplukova, Bratislavská nepárne
č. 1 – 119, párne č. 2 – 48

43.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12

Hollého , Ľ. Stárka, Piešťanská

44.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12

Duklianskych hrdinov

45.

MATERSKÁ ŠKOLA
Medňanského 360/34

Istebnícka, Jahodová, Jánošíkova, Kasárenská, Slivková, Šafránová, Hroznová, Majerská,
Medňanského, Matice slovenskej, Orechovská, Podjavorinskej, Ružová, Záhradná, Vlárska

46.

KD ISTEBNÍK Medňanského
360/34

Hrádzová, Hrabovská, Chotárna, Horné Orechové, Kvetinová, Lesnícka, M. Kišša, Na záhumní,
Radlinského, Súhrady, Široká, Žabinská

47.

GYMNÁZIUM FUTURUM
Kožušnícka 71/2

Jedľová, Lipová, Javorová, Prúdy, Brezová, Orgovánová, Višňová, Obchodná, Kožušnícka,
Brnianska, Bratislavská nepárne č. 121 – 141, Vážska

48.

GYMNÁZIUM FUTURUM
Kožušnícka 71/2

Staničná, Súťažná, Budovateľská, Kvetná, Bavlnárska, Školská, Továrenská

49.

Kultúrne stredisko ZLATOVCE
Hlavná 495/10

Malozáblatská, Hanzlíkovská, Hlavná, Jarná, J. Psotného, Na dolinách, Na kamenci, Na vinohrady,
Na záhrade, Poľovnícka, Severná, Detská, Okružná, Jána Prháčka, K mlyniskám

50.

Kultúrne stredisko ZÁBLATIE
Záblatská 2/27

Dolné Pažite, Ku kyselke, Pri parku, Poľnohospodárska, Rybáre, Sigôtky, Bratislavská párne č. 52
– 116, Záblatská, Kňažské
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Hľadajú domov

Poďte s Infom na veľtrh

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.

Zorro je asi ročný kríženec
staforda. Má hygienické návyky a rýchlo sa učí nové povely. Zimu vonku ťažko znáša
lebo má krátku srsť. Na pohľad
vzbudzuje rešpekt, v skutočnosti je to prítulné a hravé šteňa vhodné k mladším ľuďom
i deťom.

Kríženec bavorského farbiara Rex má 2 – 3 roky. Bol
uviazaný na reťazi bez jedla a vody v opustenom dome.
Hodí sa do bytu i domu so záhradkou a prístupom dnu,
k mladším ľuďom i deťom. Je
prítulný, učenlivý a hravý.

Kazan je asi 3-ročný kríženec ovčiaka, ktorého majiteľ
prišiel o strechu nad hlavou.
Vhodný je do domu so záhradkou a zateplenou búdou,
k mladším aj starším ľuďom.
Má veľmi rád deti. Keď sa citovo naviaže na majiteľa, bude
z neho verný psík.
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.
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Spoznajte najnovšie trendy krásy.

V dňoch 4. a 5. marca 2016 sa
na výstavisku Expo Center zídu
kozmetičky, vizážistky, nechtové
dizajnérky, manikérky, pedikérky, ale aj všetky milovníčky krásy
na 24. ročníku medzinárodného
kozmetického veľtrhu BEAUTY
FORUM TRENČÍN 2016. Odprezentuje sa viac ako 250 značiek i novinky vstupujúce na slovenský trh. Témou Majstrovstiev
SR v make-upe 2016 budú Farebné 80-te roky. Pre nechtové dizajnérky a manikérky sú
pripravené Majstrovstvá SR
v Nail Designe a Majstrovstvá
SR v NailArt Trophy s témou
Jules Verne – Jeho neobyčajné

a fantastické predstavy a príbehy. Predĺžiť a zahustiť riasy modelky nadstavením 3D rias bude
úlohou pre súťažiacich na Majstrovstvách SR v predlžovaní rias. Súčasťou sprievodného
programu bude tiež 12. ročník
Majstrovstiev SR v maľovaní
na telo Body Art s témou Živly.
V poradí už 11. ročník odbornej podologickej súťaže Beauty
Foot Slovakia bude rozdelený
na hlavnú súťaž a súťaž v špeciálnom ošetrovaní nôh. Sprievodný program veľtrhu ponúkne
aj druhý ročník súťaže VlasyVizáž CUP 2016, ktorá je určená
pre slovenských a zahraničných

kaderníkov
a vizážistov,
zameraná
na premenu
modelky – inšpiratívnu a kreatívnu prácu vychádzajúcu z trendov. V rámci spolupráce s držiteľom licencie pre organizovanie
11 veľtrhov BEAUTY® FORUM
v celej Európe, víťazi Majstrovstiev SR v Make-upe, NailArt
Trophy, Nail Designe, Body Arte
a v predlžovaní rias postupujú
na medzinárodné majstrovstvá
v Mníchove, kde si môžu porovnať svoje schopnosti aj s profesionálmi z ostatných európskych
krajín. Viac na www.expocenter.
sk. Vstupenky na veľtrh môžete
vyhrať súťaži na strane 2.

Získajte maketu
hradu z medailí
Jedným z viacerých bežeckých prekvapení,
ktoré čakajú na bežcov v roku 2016, je medailová skladačka. Ako informoval za organizátorov Martin Vlnka, zo série medailí, ktoré bežci získajú na podujatiach, si môžu vyskladať
maketu Trenčianskeho hradu. „Jeho hlavnú časť
zložia zo získaných medailí z Trenčianskeho polmaratónu a NIGHT RUNU. Pre vylepšenie makety musia získať medaily aj z AUTHOR maratónu

a Trenčianskeho amatérskeho triatlonu. Všetky tieto podujatia budú aj bodované.“ Viac na trencianskypolmaraton.sk.

Príďte povzbudiť naše krasokorčuliarky
Kraso Trenčín a Mesto
Trenčín pod záštitou primátora pozývajú na preteky Slovenského pohára "Veľká Cena
Trenčína 2016" organizovanú
v termínoch 13. 2. 2016 (7.00 –
22.00 hod.) a 14. 2. 2016 (7.00 –
15.00 hod.) na Zimnom štadióne Pavla Demitru.
Skvelé výkony trenčianskych pretekárok, ku ktorým
patria Agáta Bačová, Erika Balážová, Máša Mošková, Natália

Ostrolúcka, Michaela Ševčíková, Nina Benková a Alexandra
Dužeková sú tou najlepšou pozvánkou. Svojimi výsledkami
zaslúžili o priebežné prvé miesto
v Slovenskom pohári medzi
krasokorčuliarskymi
oddielmi, ktorých je na Slovensku 30.
Na fotograﬁi zľava Ostrolúcka,
Mošková, Bačová, Balážová,
Dužeková, v drepe Ševčíková
a Benková.
FOTO: ARCHÍV KLUBU

V BLÍZKOSTI
HVIEZD

Trenčianske krasokorčuliarky Máša Mošková, Erika Balážová, Agáta Bačová
a Natália Ostrolúcka prešli
výberovým kolom a dostali
sa medzi 40 vybraných detí
„Flower Kids“ (zberačov kvetov a darčekov) počas ISU
Majstrovstiev Európy 2016
v krasokorčuľovaní v Bratislave. „Bol to pre nás jedinečný zážitok“, hodnotili pretekárky svoju prítomnosť medzi
krasokorčuliarskymi vzormi
z celej Európy. Možno nabudúce tam bude práve jedna
z nich.

9. február 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.
pondelok 8.00 – 17.00

Pedikúra

pondelok, piatok 10.00 – 12.00

Spevácka skupina Sihotiar

pondelok, utorok, štvrtok, piatok 9.30 – 11.00

Cvičenie pre ženy

pondelok 16.30 – 18.00

Joga pre ženy

pondelok 16.30 – 18.30

Keramika

utorok 13.00 – 16.00

Jednota dôchodcov Slovenska č. 5

utorok, 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 – 16.00

Stolný tenis

streda 14.00 – 15.30

Jednota dôchodcov Slovenska č. 27

streda 15.00 – 17.00

Diabetes – konzultácie

streda 15.00
štvrtok 14.30 – 18.30

INFO | 11

spektrum

DIA mapa
Keramika – klub

Osvienčimská 3, Trenčín-Sihoť, 032/7434 535, 0911 041 818, 0911 041 820

Kúpele v regióne
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Pozvite svoju „polovičku“
a využite akcie pre manželov
Národný týždeň manželstva v Trenčíne sa začal 8. a potrvá do 14. februára 2016.

Počas tohto týždňa je pre
manželov pripravených množstvo akcií. Zľavy na páry čakajú
v reštauráciách, kaviarňach či
športových prevádzkach. Navyše sa manželia môžu zapojiť
do Manželskej hry a vyhrať skvelé ceny.
81 SPORT BAR & RESTAURANT: káva a dezert 1+1 zdarma, zľava pre manželov v dňoch
8. – 12. 2. 2016 po 14.00 h
INFINITY CAFÉ: pohár sektu
1+1 zdarma, zľava pre manželov
v dňoch 8. – 14. 2. 2016 počas
otváracích hodín,
SOKOLOVŇA PUB: akcia pre
manželské páry na prvý drink
1+1 zdarma v dňoch 8. – 14. 2.
2016 počas otváracích hodín;
Manželský večer – 11. 2. 2016
o 19.00 – vyrazte za zábavným
večerom, otestujte sa v manželskom kvíze a vyhrajte 20 €
konzumné.
ZELENÁ ŽABA: Saunový svet
– vstup do exkluzívneho vonkajšieho saunového sveta 1+1 zdarma a 10 % zľava z účtu v reštaurácii pre manželské páry v dňoch

8. – 13. 2. 2016 počas otváracích
hodín,
MOTOKÁROVÁ HALA a MIKE’S GARAGE: jazda na motokárach 2+2 zdarma, k tomu
2 ks káva (čaj) zdarma – zľava
pre manželov v dňoch 8. – 14. 2.
2016 počas otváracích hodín.
Viac o Manželskej hre a tiež
o všetkých akciách a zľavách poskytovaných počas NTM v rámci mesta Trenčín sa dozviete
na stránke cprtrencin.sk/ntm,
na facebook stránke: Národný
týždeň manželstva v Trenčíne
alebo v Kultúrno-informačnom
centre. Informovala koordinátorka NTM pre Trenčín Martina
Lešinská.
Národný týždeň manželstva
sa minulý rok uskutočnil v Trenčíne po prvýkrát. Jeho história
sa začala v roku 1996 v Anglicku. Momentálne sa koná v 20
krajinách s heslom „Recept
na dobré manželstvo“, v našom
meste s podporou Mesta Trenčín a Centra pre rodinu Trenčín.
(RED)
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od 2.1. do 29.2. 2016
pre občanov miest a obcí: 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, Omšenie, Lednické Rovne, Veľké Bierovce, Dulov,
Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Čachtice, Malinová, Bolešov, Selec, Stupné,
Trenčianske Jastrabie, Častkovce, Záskalie, Horná Súča, Ladce, Tuchyňa, Hrabovka,
Bánovce nad Bebravou, Miezgovce, Slatina nad Bebravou ...
vstup 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
Bazén Grand:
v budove Rehabilitačného bazéna Po - Ne 10:00 - 18:00 hod. Tel: +421/32/6514 771

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
15. 2.

Ján Tinka – Život a dielo Andreja Hlinku

22. 2.

Ivan Štefánek – Včely a ich produkty

29. 2.

Erika Prostredná – Zneužívanie moderných
technológií


www.kupele-teplice.sk

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.

POĎAKOVANIE

Senior klub pedagogických
pracovníkov Trenčín srdečne
ďakuje za podporu činnosti
členov klubu MsÚ v Trenčíne
v oblasti spoločensko-kultúrnej, vzdelávacej, športovo-turistickej, tvorivo-umeleckej.

Vďaka podpore a pomoci MsÚ učitelia na dôchodku
prežívajú život aktívne, s dobrou vôľou a veselou mysľou.
Vďaka patrí všetkým, ktorí
prispeli 2% z dane na činnosť
klubu.
ZO JDS Č. 19
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste


Moje otázky smerujú
k stavbe Pred poľom. Je panelová cesta cez trávnik pred
pubom Queens smerom ku
garážam trvalá? Neuvažuje sa
o úprave a zarovnaní terénu
pri nej do pôvodnej podoby
rovného trávnika namiesto
obrovskej kopy hliny? Bude
nová cesta medzi domami 10
a 12 osadená značkami zákaz
parkovania, lebo je tam voľný
prejazd len pre jedno auto?
Neuvažuje sa už konečne
o úprave terénu medzi budúcim podjazdom a kruháčom
a jeho obvodových zrázov?
JÁN S.

Jozef Čermák, útvar dopravy:
Panelová cesta je dočasná.
Bude odstránená a terén upravený do pôvodného stavu po tom,
ako bude novovybudovaná komunikácia popri ihrisku uvedená do predčasného užívania.
Predpokladaný termín je začiatok jari 2016. Novovybudovaná
komunikácia je zatiaľ stavbou,
preto prípadné umiestnenie
značiek Zákaz státia/zastavenia
bude riešiť mesto až po jej oﬁciálnom sprevádzkovaní.
Uložená
zemina
medzi
okružnou križovatkou a podjazdom bude použitá na zahumusovanie okolia po dokončení
stavby. Úprava terénu v súčasnosti nie je možná, lebo zemina
je príliš vlhká. Keď budú na to
vhodné podmienky, zhotoviteľ
zabezpečí úpravu terénu aspoň
v tých miestach, kde je stavba
ukončená.



Kedy bude hotová železničná stanica?
PETER HLOBEŇ

Martina Pavlíková, hovorkyňa
Železníc SR:
Zmluva so spoločnosťou
SIRS je vo ﬁnálnej fáze, po podpise obidvoma stranami bude
zverejnená.



Prečo nie je v prevádzke
kamera na Štúrovom námestí
pri Vodníkovi?
MILAN

Jiří
Slynko,
kancelária
prednostu:
Kamera č. 3 už dlhší čas
vypadáva, bude potrebné ju
vymeniť, t. j. zakúpiť novú.
Na tento rok zatiaľ nemáme
schválené čerpanie ﬁnančných

prostriedkov z rozpočtu vo väzbe na verejné obstarávanie, i keď
ﬁnancie v rozpočte na tieto účely sú schválené. Musíme počkať
na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva, aby nám
schválilo čerpanie ﬁnancií na IT
cez verejné obstarávanie.



Dokedy budeme povinní
trpieť ten príšerný kvasnicový
smrad z bývalého Slovliku?
LUCIA SIVEŇOVÁ

Beáta Bredschneiderová, útvar
stavebný a životného prostredia:
Sušiareň na sušenie kvasníc
v areáli Old Herold Hefe patrí
medzi malé zdroje znečisťovania ovzdušia. Mesto Trenčín ako
orgán štátnej správy pre malé
zdroje vydalo na základe žiadosti spoločnosti Old Herold
Hefe s.r.o. súhlas podľa zákona
o ovzduší, ktorým dočasne povolilo prevádzku sušiarne do 29.
2. 2016.
V zmysle platnej legislatívy
v oblasti ochrany ovzdušia nie je
stanovený žiadny limit, ani metódy merania pachových látok
v ovzduší. Nie je preto možné
preukázať intenzitu pachových
látok v ovzduší oprávneným meraním a na základe toho nariadiť
ﬁrme prijatie opatrení na jeho
odstránenie alebo elimináciu.
Mesto Trenčín informovalo prevádzkovateľa o sťažnostiach občanov na zápach z výroby.
Firma vo svojom stanovisku
uviedla, že aróma nie je pre ľudí
nebezpečná, rovnako ako vôňa
z pekární alebo pivovarov. Napriek uvedeným skutočnostiam
ﬁrma má snahu riešiť elimináciu
pachových látok technickými
opatreniami.
V prevádzke bol z toho dôvodu namontovaný ﬁlter na vyseparovanie chmeľových látok
zo základnej suroviny a ﬁrma
pripravuje zavedenie ďalších
prevádzkových opatrení, ktoré by mali vyriešiť problém so
zápachom.

a životného prostredia:
Realizátor výkopových prác
mal vydané riadne rozkopávkové povolenie, v ktorom má,
okrem iných podmienok, určený aj termín úpravy pozemkov,
vrátane osiatia trávneho semena
a realizácie prvej kosby. Úprava
pozemkov a výsevu trávy závisí
od počasia, trávu je možné siať
v apríli – máji (v riadnom agrotechnickom termíne). Mesto pozemky prevezme späť do správy
až po prvej kosbe. V rozhodnutí
na rozkopávku je stanovený termín úpravy do 31. 5. 2016.



Je možné pri zbere elektroodpadu v Trečíne, ktorý
má byť vo februári, odovzdať
okrem veľkých spotrebičov aj
káble, nefunkčné slúchadlá,
mobily, PC komponenty a podobný drobný odpad?
TEREZA

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia:
Mobilný zber elektrospotrebičov, ktorý organizuje v zmysle
harmonogramu Marius Pedersen, sa týka len veľkých elektrospotrebičov, ostatné drobné
elektro môžu občania odovzdať
denne na Zbernom dvore Zlatovská bezplatne.
Počas mobilného zberu, ktorý organizuje spoločnosť ENVIDOM na jar (najbližšie by mal
byť niekedy v marci) a na jeseň, je možné odovzdať všetky
elektrospotrebiče.



Bude podjazd na Vlárskej
ulici funkčný, keď ho v poslednej dobe začala zaplavovať
spodná voda? Bude Istebnícka ulica napojená na podjazd na Radlinského ulici pri
hrádzi v Orechovom? Pôjde
súbežne s násypom novej trate? Je tam dosť miesta na cestu pre prípad, že by zaplavilo
podjazd na Vlárskej?
MIROSLAV SLÁDEK

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Zhotoviteľ nás ubezpečil, že
podjazd na Vlárskej ulici bude
funkčný. Podjazdom na Radlinského bude sprístupnené územie medzi starou a novou železničnou traťou, tzn. nemôže
slúžiť ako náhrada v prípade
„zaplavenia podjazdu“ na Vlárskej. V miestach, kde boli pôvodné komunikácie prerušené
novou traťou, pribudnú nové
komunikácie v súbehu s novou
traťou.



Chcela by som sa „poďakovať“ za výmenu verejného
osvetlenia medzi domami
na Beckovskej ulici. Ďakujeme
za tmu, ktorú tu teraz máme.
ĽUDMILA

Robert Buchel, Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.:
Osvetlenie, ktoré ste mali
na vašej ulici, nebolo vhodné
z hľadiska STN noriem, pretože
svetlo vyžarovalo aj do horného
polpriestoru takzvaný svetelný
smog. Svietidlá boli neekonomické z dôvodu vysokej straty
na matnom kryte a 50% strate
tým, že sme osvetľovali oblohu.
Nové LED osvetlenie bolo
v prvej etape realizované len výmenou svietidiel jedna k jednej
bez doplnenia ďalších svetelných bodov. V tejto etape z časového hľadiska nemohli byť dopĺňané nové svetelné body, ak sa
Mesto Trenčín chcelo uchádzať
o dotáciu z eurofondov. V ďalších etapách sa mesto bude určite zaoberať vašimi podnetmi.



Aké sú zámery a zodpovednosť mesta s nefunkčným komínom umiestneným
v troskách bývalej Meriny?
Dokedy bude ozdobou mesta,
rovnako ako bývalý hotel Laugaricio?
JURAJ KOPEČEK

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Merina a Laugarício sú v súkromnom vlastníctve, resp. vo
vlastníctve právnických osôb.



Chcem sa spýtať na situáciu na Novinách, kde ﬁrma
UPC rozkopala veľkú časť
trávnatých plôch a ostala
po nich len kopa blata, zničené trávniky. Nemali by to vrátiť do pôvodného stavu?
MIRIAM

Ingrid Kuľhová, útvar stavebný



ROKOVANIA VMČ

VMČ Stred

konalo sa 8. 2. 2016, najbližšie bude 9. 3. 2016

VMČ Západ 24. 2. 2016 o 16.00 v KS Zlatovce
VMČ Juh

konalo sa 1. 2. 2016, najbližšie bude 7. 3. 2016

VMČ Sever

3. 3. 2016 o 16.00 v KS Kubrá
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DIVADLO

18. 2. | 18.00 | Bábka

Neudrží však jazyk za zubami a pochváli
sa priateľovi, netušiac, že je nevyslyšaným
pytačom jeho vlastnej ženy. Hrajú D. Mórová, J. Koleník, T. Maštalír, J. Vajda, Z. Šebová, M. Labuda ml.

22. 2. | 17.30 | Ramivana



KINO

CINEMAX
od 4. 2. | 50 odtieňov čiernej

25. 2. | 18.00 | Janka Drotárová:
Ryba v mori
PK DIVADELNÁ SCÉNA | “Keď rinčia postele,
múzy mlčia.” Účinkuje: Adam Herich. Réžia: Svetlana Gaško. Pedagogické vedenie:
Zuzana Laurinčíková.

8. 3. | 19.00 | Listy Emilovi
POSÁDKOVÝ KLUB | Mestské divadlo Trenčín

uvádza hru chorvátskeho autora Mira Gavrana 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. Nevhodné do 12 rokov.
19. 2. | 20.00 | Komunál

Divadlo Kolomaž
uvádza 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.

PK DIVADELNÁ SCÉNA

|

Listy Emilovi sú skvelé
dialógy s tušeným partnerom, ten sa bude
ukrývať za zatvorenými dverami. V starobinci zakladá Emil voiceband, ktorý svojím
repertoárom dokumentuje Emilove spomienky od budovateľských piesní až po súčasné šlágre a zároveň predstavuje rozmanitú galériu postavičiek seniorov. Autor:
Milan Lasica. Réžia: Juraj Nvota. Hrajú:
Milan Lasica, Dominika Kavaschová, Kamil
Mikulčík, Lujza Schrameková, Zuzana Šebová, Barbora Švidraňová.

POSÁDKOVÝ KLUB |



KONCERTY

9. 2. | 18.00 | Piesne donských
kozákov

23. 2. | 19.00 | Skaza Titaniku

PENZIÓN KEROLA | Muzikoterapeutický
koncert. Tóny Khoomei mongolských hrdelných spevov a harmonických hudobných nástrojov z celého sveta (austrálske
didgeridoo, indiánske flauty, drumble
z rôznych krajín, tibetské spievajúce misky, shruti box, symfonické gongy a mnohé
iné). Večer sa končí diskusiou. Niektoré hudobné nástroje sa dajú zakúpiť. Prineste si
deku a vankúšik pre vaše pohodlie.

24. 2. | 16.00 | Hrajú nám pre
radosť

Koncert detí Základnej
umeleckej školy K. Pádivého.

POSÁDKOVÝ KLUB

|

6. 3. | 15.00 | Progres k MDŽ

KINO HVIEZDA Melódie zo života kozáckych rodín v podaní formácie Volnij Don
z Rostova na Done.

14. 2. | 18.00 | Denisa
Šlepkovská – mezzosoprán,
Eduard Lenner – klavír



PRE DETI

KRYOWELL | Vhodné pre už behajúce deti.

utorok | 15.00 – 17.00 | Klub
keramikárov
KC AKTIVITY | Pre deti a mládež od 6 rokov.

Základná práca s hlinou a glazúrou a inými
netradičnými materiálmi. Prihlášky a info:
0918 561 320 alebo mirka@kcaktivity.sk
utorok | 17.00 | Cvičenie detí
s rodičmi

Len si pospi

ZŠ DLHÉ HONY |

miláčik

utorok, štvrtok | 17.00 – 20.00 |
Korzo dance SZUŠ Trenčín
| Tanečná škola moderného tanca pre deti. Info a prihlášky:
0904 504 032.

KC AKTIVITY

GMAB | Na koncert pozýva Klub priateľov
vážnej hudby.

Beatles Valentín –
The Backwards

17. 2. | 19.00 |

a 20. storočia sa odohráva v Paríži a nesie podtitul „Finta na bokovky“. Neverný
pán Ribadier má vlastnú fintu ako obalamutiť manželku, keď sa vydáva na zálety.

od 4. 2. | Agenti dementi

pondelok, streda a piatok |
Tanečná škola Aura dance

|

POSÁDKOVÝ KLUB | Komédia z prelomu 19.

Thriller o svedomí a krehkej spravodlivosti, ktorú v hraničnej situácii vezme
do vlastných rúk zúfalý detektív.

| Hosť: Stano Vitáloš. Predpredaj: 0911 317 393.

pondelok | 10.00 | Cvičenie detí
s rodičmi

24. 2. | 16.30, 19.30 |

od 4. 2. | Druhá šanca

DK OPATOVÁ

KC AKTIVITY | Škola moderného tanca pre
deti od 5 rokov do 15 rokov. Info a prihlášky: 0908 731 125.

KINO HVIEZDA | Vtipná paródia pre dvoch
hercov, ktorí špekulujú nad tým, ako by
si skazu Titaniku zahrali, keby tú možnosť mali. Hra plná humoru, sebairónie
a klaunských gagov. Hrajú: Sväťo Malachovský a Michal Kubovčík.

Dráždivá a na päťdesiat spôsobov šťavnatá paródia. Rovnako ako sivé bestsellery prináša zopár šokujúcich odhalení a hneď tým prvým je, že erotický
hit a drzá bláznivá komédia idú dobre
dohromady.

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

|

streda | 9.00 | Riekankovo
KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč-

nej hre učia riekanky.
streda, piatok | Orientálne
tanečné skupiny pre deti od 4
do 16 rokov
ŠTÚDIO ANIDE | Informácie a prihlášky 0908 788 560 alebo
anide@seznam.cz.

TANEČNÉ

Španieska animovaná komédia.
od 4. 2. | Dánske dievča

Einar Wegener patrí k nejlepším dánskym maliarom svojej doby. Rozhodne
sa, že svojej žene, ktorá sa snaží preraziť ako portrétistka, bude pózovať ako
model oblečený do baletného kostýmu. Spojenie so ženským elementom
v ňom rozpúta obrovský emocionálny
chaos. Hra na tajné dánske dievča Lili
ho presvedčí, že len ako žena dokáže
byť šťastný.
od 11. 2. | Harold

Po štyridsiatich rokoch úspešného podnikania v oblasti predaja nábytku Haroldova firma skrachuje, pretože mu
v tesnej blízkosti postavia obchodný
dom IKEA.V zúfalstve a zlosti sa rozhodne odísť do Švédska a uniesť toho,
kto zapríčinil jeho bankrot – samotného zakladateľa IKEA Ingvara Kamprada.
od 11. 2. | Hundroš

Komédia o nevrlom starcovi, ktorý sa
vydáva do mesta, aby v rodine svojho
syna rozpútal menšie peklo.
od 11. 2. | Ako byť single

Romantická komédia o rôznych typoch

2 | KAM



KINO

žien žijúcich vo veľkomeste – ich
láskach, trápeniach, úspechoch, neúspechoch a v neposlednom rade
o bezstarostnej zábave.
od 11. 2. | Ejzenštejn
v Guanajuate

Sovietsky režisér Sergej Ejzenštejn cestuje v roku 1931, na vrchole svojich
tvorivých síl, do Mexika. Film Petera
Greenawaya ponúka možnosť nahliadnuť do desiatich dní, ktoré otriasli Ejzenštejnom; do dní, ktoré ho natrvalo
ovplyvnili a formovali.

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

KC AKTIVITY

štvrtok | 17.15 | Princess

Dievčenská tanečná skupina pre deti vo veku 6 – 8 rokov. Info
a prihlášky: www.tancujucetigriky.sk
a 0903 783 724.
KDaM TIGRÍKY

|

piatok | 16.00, 17.15 | 4 šikovné
pršteky
KDaM TIGRÍKY | Tvorivý klub pre deti vo veku
3-5 rokov a 5-7 rokov. Info a prihlášky:
www.tancujucetigriky.sk a 0903783724.

11. 2. | Trubadúr z Paríža –
ARTMAX OPERA

1. – 29. 2. | Tancujúce tigríky

Priamy prenos Verdiho opery z Paríža.
Spievaná v taliančine s anglickými titulkami.

deti vo veku 1,5 – 6 rokov. Info a prihlášky:
www.tancujucetigriky.sk a 0903 783 724.

ARTKINO METRO
10. 2. | 20.00 | Osem
hrozných

Film režiséra Quentina Tarantina. Zimný western s hudbou Ennia Morriconeho, s Kurtom Russellom a Samuelom L.
Jacksonom v hlavných úlohách.
11. – 12. 2. | 18.00, 19.00 |
Milenci tých druhých

Americká romantická komédia.
11. – 12. 2. | 20.00, 21.00 |
Harold

Nórsky film. Po štyridsiatich rokoch
úspešného podnikania v oblasti predaja nábytku Haroldova firma skrachuje,
pretože mu v tesnej blízkosti postavia obchodný dom IKEA. Rozhodne sa
uniesť samotného zakladateľa IKEA Ingvara Kamprada. Únos však môže byť
niekedy vyslobodením.
12. 2. | 17.00 | Bella
a Sebastian

KDaM TIGRÍKY | Tanečno-animačný kurz pre

7. 2. | 16.00 – 19.00 |
Karnevalová párty

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

14. 2. | 15.00 – 18.00 |
Valentínska párty

Hravé fotenie, tvorivé
dielne pre deti, mladých, rodičov a seniorov, Valentínsky odkazovač, maľovanie
na tvár.

OC LAUGARICIO

|



VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka približujúca fašiangové a veľkonočné tradície
na Slovensku s podtitulom Od hodovania,
svadieb, zábav a plesov po obdobie pôstu,
skromnosti a kajúcnosti.

do 13. 3. | Prvé 10-ročie

VÝSTAVY

Miloš Alexander Bazovský
GMAB | Stála expozícia predstavuje súbor
diel jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov.

do 15. 2. | Prezentačná výstava
SOŠ stavebnej Emila Belluša
POSÁDKOVÝ KLUB |

do 15. 2. | Misia v kontextoch
a súvislostiach

| Výstava najlepších výstupov prác
a projektov žiakov k 10. výročiu existencie
Strednej umeleckej školy v Trenčíne.

GMAB

do 13. 3. | Július Činčár
GMAB | Prierez tvorbou trenčianskeho výtvarníka pripomenie Júliusa Činčára ako
zasneného mága, ktorý nepotrebuje profesionálne výtvarné vzdelanie, aby dokázal vyjadriť svoje bohaté predstavy, pocity
a zážitky. Jeho životný príbeh sa definitívne uzavrel v polovici roku 2015.

do 13. 3. | Milan Struhárik
| Výstava pri príležitosti životného
jubilea akademického sochára, v ktorého
tvorbe v súčasnosti dominuje najmä drevo.

GMAB

| Putovná výstavná
prezentácia sakrálnych kultúrnych pamiatok 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.

VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž
na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt:
032/ 7708314.

16. 2. – 15. 3. | Klub foto 2016

9. 2. | 14.00 | Fašiangy – Turíce

TRENČIANSKY HRAD

VEREJNÁ KNIŽNICA | Čítanie v knižnici v pobočkách na Juhu, na Dlhých Honoch a v NS
Družba.

grafov.

16. 2. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

19. – 21. 2. | Fishing show Carp &
Spinning 2016

Spoločné čítanie
v knižnici v pobočke Kubrá.

ná výstava rybárskych potrieb.

VEREJNÁ KNIŽNICA

26. 2. | 16.30 |

|

3. Detský ples

POSÁDKOVÝ KLUB

|

Pripravuje Klub foto-

VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 11. medzinárod-

do 26. 2. | Príbehové fantázie
TSK |

Výstava obrazov Ľubomíra Zdurien-

číka

Britsko-americký film je adaptáciou
rovnomennej knihy Davida Ebershoffa
o slávnom dánskom maliarovi začiatku
20. stor. Einarovi Wegenerovi.

do 27. 2. | Ocenená krása
ZOC MAX | Výstava fotografií talentovaného fotografa Martina Krystýneka, ktorý
za svoju síce krátku, ale veľmi tvorivú profesionálnu kariéru získal mnoho svetových
a európskych ocenení.

13. 2. | 21.00 | Zbrusu nový
zákon

SENIORBIO – premietanie pre seniorov
za zľavnené vstupné. Španielsky film.

SMŠ SLIMÁČIK O.z. | Tvoja Nanny organizuje druhý jarný denný tábor. Deti spoznajú
rôzne krajiny, ich zvyky a tradície, zoznámime sa s ich jazykom. Deti budú mať počas pobytu stravu 3x denne, pitný režim,
wellness, skúsených animátorov a osobné
stretnutie s futbalistami z AS Trenčín.

14. 2. | 16.00 | Honza a drak

15. 2. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

15. 2. | 16.00 | Ma Ma

do 29. 2. | Radosť a smútok
počas fašiangov a Veľkej noci

GMAB | Stála expozícia. Diela výtvarníkov
staršej generačnej vrstvy, pôsobiacich
v minulosti v trenčianskom regióne.

13. – 14. 2. | 19.00, 18.00 |
Dánske dievča

Česká komédia. Hrajú: Jakub Prachař,
Vilma Cibulková, Oldřich Kaiser, Jiří
Schmitzer, Jiří Mádl a ďalší.

29. 2. – 4. 3. | Letom svetom –
Jarný denný tábor

11., 25. 2. | 9.30 – 11.30 |
Galerkovo

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Klasická marionetami hraná rozprávka o odvážnom Honzovi,
nešťastnom kráľovi a princeznej v problémoch, o popletenej mame, lakomom barónovi a kúzelnej starenke.

14. 2. | 20.00 | Padesátka

VKMR HASIČSKÁ | Tematická výstavka kníh
pre deti a mládež s podtitulom Zoznámte
sa s niečím novým!

Výtvarné umenie
trenčianskeho regiónu

GMAB

do 29. 2. | Tvorba Thomasa
Brezinu

postupoch a prácach okolo domu. Mladý
divák sa dozvie, kto všetko záhradu obýva,
čo všetko sa v nej deje a pestuje. Variabilná
scéna, bábky, tieňové divadlo a dynamická
hudobná produkcia.

KC AKTIVITY |

Príbeh chlapca a jeho psa, ktorý milujú
už štyri generácie, po prvýkrát prichádza na veľké plátno ako dobrodružný
film v nádherných kulisách savojských
Álp.

Komédia postavená na skvelom scenári pracuje ako s poetickými a vizuálne
uhrančivými pasážami, tak šikovnou
situačnou komikou.

číslo 2 | ročník XVIII

ODA | Tanečná zábava pre deti a ich rodičov
so sprievodným programom.

27. 2. | 15.00 – 18.00 | Svet
fantázie
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti.

28. 2. | 16.00 | Ako dedko ťahal
repku
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Známy príbeh vyplnený vtipnými zápletkami, ktoré majú
svoj základ v rôznych pestovateľských



PRE SENIOROV

10., 17., 24. 2. | 8.00 – 9.30 | Babi,
pošli mi to mejlom

CENTRUM SENIOROV |

10. 2. | 13.30 | Akadémia
tretieho veku
KC STRED | Seminár XXIX. ročníka ATV
Trenčín v školskom roku 2015/2016. Tréning pamäti – bystrá myseľ – Prednášajú
Doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD., PhDr. Darina Kubíčková, Detoxikácia organizmu II.
– Metabolizmus, kĺby a pohybový aparát
– Prednášajú Ing. Mária Lauková, akreditovaný špecialista detoxikácie.

10., 23. 2. | 15.00 – 17.00 | Klub
Jednota dôchodcov Slovenska
č. 30 Z. Buryová
KC AKTIVITY |

do 29. 2. | Svet očami
skutočnosti a fantázie

18. 2. | 15.00 | Pofašiangové
stretnutie

KINO HVIEZDA | Základná umelecká škola
K. Pádivého v spolupráci s Mestom Trenčín
pozýva na detskú výstavu.

23. 2. | 14.00 | Výročná členská
schôdza JDS 05

do 29. 2. | Ilustrácie

CENTRUM SENIOROV |

Vystavuje Adriana
Rohde Kabele Mgr. Art. (ČR – Mělník).

25. 2. | 17.00 | Poľský klub

do 29. 2. | Trenčín

26. 2. | 14.00 | Skleróza
multiplex

CENTRUM SENIOROV

|

KIC | Mesto Trenčín a autor Ing. Július Ká-

koš pozývajú na výstavu fotografií Trenčína z rokov 1990 až 2010.

CENTRUM SENIOROV |

CENTRUM SENIOROV |

CENTRUM SENIOROV |

9. február 2016



CVIČENIE

pondelok | 17.15 – 18.15 |

SM

system
KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrb-

streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty
a bodywork

našej planéty, spojená s prezentáciou jej
knihy.

KC AKTIVITY |

16. 2. | 17.30 | Základy zdravia

streda | 19.30 – 20.30 | Tai – či

PENZIÓN KEROLA | Prednáška.

tice. Komplexný cvičebný systém vytvorený MUDr. Smíškom, zameraný na odstránenie bolestí a problémov s pohybovým
aparátom.

16. 2. | 18.00 – 19.30 | Choices:
Moc chutí. Ako ju skrotiť?

So Zuzanou Čaputovou,
advokátkou spolupracujúcou s organizáciou VIA IURIS a Pavlom Sibylom, výkonným
riaditeľom Nadácie Zastavme korupciu, sa
bude rozprávať Ivan Ježík z Voices. Vstup
voľný.

PENZIÓN KEROLA |

pondelok | 18.15 – 19.30 |
Kruhový tréning
KC AKTIVITY | Súbor cvikov odcvičených je-

den po druhom s využitím fitness náčinia.
Zamerané na precvičenie všetkých partií
tela.
pondelok | 18.30 – 20.30 | Tai či
KC AKTIVITY | Účinnosť cvičenia je v obnovení prúdenia jemnej energie –či – životnej sily, ktorá má liečivé a regeneračné
účinky na organizmus. Upokojuje myseľ
a rozžiari dušu aj telo. Info: 0918 561 320.

pondelok, streda, piatok | 19.30
– 20.30 | 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.

KC AKTIVITY

štvrtok | 18.30 – 20.30 | Cvičenie
na chrbticu
KC AKTIVITY | Rehabilitačné a posilňovacie

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

utorok | 19.00 – 20.00 | Zumba
KC AKTIVITY | Tanečná fitness hodina plná
energie, skvelej hudby a dobrej nálady.
Prihlasovanie potrebné na 0903 949 966.

utorok | 19.30 – 20.30, štvrtok |
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates
pokročilí
KC AKTIVITY |

streda | 16.00 – 17.30, nedeľa |
10.00 – 11.00 | Systema

KC AKTIVITY | Zamerané na hlboký svalový

systém, podporu krížovej chrbtice a laterálne hrudné dýchanie. Zostava cvikov natiahne skrátené a posilní oslabené svaly.
Info a prihlasovanie: 0905 705 431.
nedeľa | 8.30 | Hathajoga pre
začiatočníkov
ŠTÚDIO

ANIDE

|

Info:

0908 788 560, anide@seznam.cz.
1. – 29. 2. | 9.00 – 20.00 |
Centrum pohybu a tanca
MS ŠPORTOVÁ HALA | Step aerobik, bosu,
fit lopty, PortDeBras, piloxing, body work,
cvičenie pre deti od 4 mesiacov, mládež
a dospelých. Kontakt: 0903 449 732.

PREDNÁŠKY

10. 2. | 15.30 | Beseda s pilotom
nadzvukových lietadiel
a zalietavačom v LOT Trenčín

KC AKTIVITY | Tréningy ruského bojového
umenia. 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.

streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia

18. 2. | 16.00 | Botanika vo
včelárstve, využitie znášky
a kočovanie
POSÁDKOVÝ KLUB |

Prednáša Vieroslav Pe-

Ako ju mám prijať? A čo moji blízki? Čo potrebujem od svojich najbližších? Diskutuje:
MUDr. P. Vranková.



20. 2. | 10.00 – 16.00 |
Stretnutie pre tehuľky
SMŠ SLIMÁČIK | Tehotenstvo a pôrod, mož-

nosti, prípravy pôrodných ciest, babské
rady a prírodné recepty, čo vás pri pôrode
čaká a na čo máte právo, dojčenie a starostlivosť o bábätko a mnoho iného.
20. 2. | 16.00 | Joga smiechu –
dajte smiechu šancu
PENZIÓN KEROLA | Unikátne cvičenie, v ktorom sa smiech spája s hlbokým dýchaním.

21. 2. | 14.00 | 28 dňový program
= prvý krok k zmene

Príďte zdieľať skúsenosti. Vhodné aj pre tehotné a začiatočníčky
v bezplienkovej komunikačnej metóde.
|

Prihlásenie na:
kontakt@tvojananny.sk, 0949 670 439.
SMŠ

SLIMÁČIK

|

27. 2. | 10.00 | Vplyv
prenatálneho vývinu
na kvalitu života v dospelosti,
dieťa v materinskom lone
a pôrod

PENZIÓN KEROLA | Prednáška.

16. 2. | 16.30 | Island – Život
s nádychom ľadu

23. 2. | 16.30 | Človek a svet
zvierat v stredoveku

biku spojená s posilňovaním a strečingom.

19. – 20. 2. | 21.00 | Stávka
na neistotu

20. 2. | 18.00 | O kuratách
a ľuďoch

Severská dráma a satira na civilizačný pokrok a vedecký výskum z dielne
ťažko napodobiteľného režiséra A. T.
Jesensena. Uznávaný majster čiernych
severských komédií sa po dlhšej prestávke vracia s nádherne absurdným
filmom o vajíčkach, ktoré padli ďaleko
od stromu.

21. 2. | 20.00 | Už teraz mi
chýbaš

KC STRED | Cvičenie pre mamičky, rezervá-

KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance aero-

Dánsko-švédska akčná komédia.

Detské predstavenie. Klasický príbeh
v novom vydarenom spracovaní.

streda | 17.00 | Zumba

Beseda s Evou Učňovou,
členkou Syndikátu novinárov ČR, ktorá
žila 5 rokov na druhom najväčšom ostrove

TEENAGE

27. 2. | 8.00 | Stretnutie klubu
Veronica o.z.
KC AKTIVITY | Klub pestovateľov a zberate-

VKMR HASIČSKÁ |

19. 2. | 17.00 | Bella
a Sebastian: Dobrodružstvo
pokračuje

21. 2. | 16.00 | Robinson
Crusoe

12. 2. | 17.30 | Mimotelové
zážitky s Juliou Sellers

streda | 18.00 – 19.00 |
Bodywork

BABYBIO – Špeciálna projekcia pre
mamičky na materskej dovolenke, ktoré môžu do kina zobrať aj ich malé ratolesti.

PENZIÓN KEROLA | Celodenný seminár.

KC STRED |

cia nutná na 0904 546 235.

19. 2. | 10.00 | Bella
a Sebastian: Dobrodružstvo
pokračuje

Americký film. Príbeh štyroch outsiderov, ktorí všetkých vlkov z Wall Street
premenili v obetných baránkov.

PENZIÓN KEROLA | Prednáška s Mirkou Res-

25. 2. | 17.00 | Detská izba podľa
Feng shui

12. 2. | 10.00 | Podporná skupina
„bezplienkáčov“

Francúzsky film je pokračovaním slávneho knižného príbehu o výnimočnom priateľstve chlapca a veľkého psa
v Alpských horách. Ideálny pre celé rodiny a detského diváka.

24. 2. | 17.00 | Sebaláska

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
na www.advaita.sk.

18. – 19. 2. | 18.00, 17.00 |
Bella a Sebastian:
Dobrodružstvo pokračuje

19. – 20. 2. | 19.00 | Blikajúce
svetlá

slerovou (CZ).

CAFE RESTAURANT ROTUNDA

Sovietsky režisér Sergej Ejzenštejn cestuje v roku 1931, na vrchole svojich
tvorivých síl, do Mexika. Film Petera
Greenawaya ponúka možnosť nahliadnuť do desiatich dní, ktoré otriasli Ejzenštejnom; do dní, ktoré ho natrvalo
ovplyvnili a formovali.

| Jedinečná príležitosť
stretnúť sa s autorkou kníh „Najedzte sa
do štíhlosti“ a pokračovania „Harmónia
zdravia, krásy a vitality“ Mgr. Antóniou
Mačingovou.

PENZIÓN KEROLA

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Jozef Šimon.

MC SRDIEČKO

17. – 18. 2. | 20.00 | Ejzenštejn
v Guanajuate

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ján Dibala.

VKMR HASIČSKÁ | Čo je psychická porucha?

TANEČNÉ

Dánsko – švédsky thriller. Detektívi
Andreas a Simon žijú celkom odlišné
životy. Andreas je vzorný manžel, zatiaľ
čo čerstvo rozvedenému Simonovi sa
zrúti celý svet. Situácia sa náhle zmení vo chvíli, keď sú privolaní k brutálnej
hádke medzi párom narkomanov.

18. 2. | 16.00 | Významné
výročia v roku 2016

18. 2. | 16.00 | Moja psychická
porucha a moji blízki...

Vhodný pre začiatočníkov
a ľudí s bolesťami chrbta.

KC AKTIVITY | Cviky navrhnuté pre postupný a trvalý rozvoj človeka. Cvičenie je
otvorené voči všetkým bez ohľadu na vek
a fyzickú kondíciu. Vhodné aj pre začiatočníkov.

KINO

15. 2. | 18.00 | Druhá šanca

PENZIÓN KEROLA | Prednáška o tom, ako
jednoduchým spôsobom pomôcť telu každodenným cvičením piatich Tibeťanov.

lech.

|

utorok | 18.00 – 19.15 | Joga



17. 2. | 17.30 | Päť Tibeťanov

KC AKTIVITY |

utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY

KAM | 3

kam v trenčíne

ľov liečivých bylín.

VKMR HASIČSKÁ | Beseda s historikmi Danielou Dvořákovou a Petrom Bystrickým
o svete zvierat ako významnom dejinnom
fenoméne i každodennej súčasti života
človeka.

Britský dojímavý film, ktorý skĺbil drámu s romantikou, tragédiu s komikou,
chorobu s priateľstvom a v podtexte
upozornil na dôležitosť takých zdanlivo obyčajných vecí, ako je domov, rodina a zdravie.

4 | KAM



KINO

24. 2. | 20.00 | Saulov syn

Strhujúci maďarský historický thriller,
ktorý mení spôsob zobrazenia holokaustu. Film získal Veľkú cenu poroty
(Grand Prix) Cannes 2015, Zlatý Glóbus
2015, Nomináciu na Oscara 2015 v kategórii „najlepší cudzojazyčný film“.
25. a 28. | 2.18.00, 20.00 |
Izba

Írska psychologická dráma. Pre päťročného Jacka je izba celým svetom, pre
jeho mamu väzením, v ktorom ich starý Nick drží už viac než sedem rokov.

kam v trenčíne



číslo 2 | ročník XVIII
12., 19., 26. 2. | 10.00 | Mami
spricht Deutsch

13. 2. | 8.00 – 14.00 | HK AS
Trenčín – Bytča

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

MS ŠPORTOVÁ HALA

10., 24. 2. | 10.00 – 12.00 |
Podporná skupina nosenia detí

13. 2. | 15.30 | ŠK 1. FBC Trenčín
– Žilina

MC SRDIEČKO

| Témy stretnutí: Nosenie
a okolie, Nosenie batoliat a väčších detí.

MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal Extraliga muži

KC AKTIVITY |

pondelok | 18.15 | Brušné tance
– mierne a stredne pokročilé

13. 2. | 9.00 – 16.00 | Tvorivé
hudobné dieľne

14. 2. | 7.50 – 17.00 | Turnaj
Memoriál A. Slavinského

Info a prihlášky: 0908 788 560
alebo anide@seznam.cz.

KC STRED | Tvorivé stretnutie hudobníka
Mgr. Petra Obucha, PhD., z CTK Myjava
s muzikantmi rôznych folklórnych zoskupení.

MS ŠPORTOVÁ HALA

KURZY

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

pondelok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk pokročilí

TŠ ANIDE |

pondelok | 19.30 | Brušné tance
– pokročilé

25. – 27. 2. | 20.00, 19.00 | Tri
spomienky

TŠ ANIDE |

25. 2. | 17.30 | Klub írskej čipky

Romantický milostný príbeh z obdobia
dospievania nakrútil francúzsky režisér
Arnaud Desplechin – majster komorných psychologických drám s jemným
ironickým podtextom.

utorok, streda | Škola spevu

Baví ťa háčkovanie? Chceš
sa naučiť niečo nové? Neváhaj a príď! Potrebné prihlásenie na 0904 315 904 alebo
info@kcaktivity.sk.

26. 2. | 15.30 | Ozveny
festivalu študentských
filmov XV.

ako príprava na dojčenie.

TEENAGE 15.30 Animované filmy,
16.30 Hrané filmy, 17.30 Dokumentárne filmy

Info a prihlášky: 0908 788 560
alebo anide@seznam.cz.

KC AKTIVITY | Vedie Dobroslava Švajdová.

utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení
KC STRED | Cvičenie vhodné aj pre tehotné,

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

KC AKTIVITY



|

POSÁDKOVÝ KLUB |

utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec

Bella
a Sebastian: Dobrodružstvo
pokračuje

pre radosť

12. 2. | 8.00 – 13.00 | Valentínska
kvapka krvi

Klub vojenských vete-

ránov.

ZOC MAX | Darovanie krvi je skutočným
darom života, ktorý zdravý jedinec môže
poskytnúť. Darcovia si môžu dať vyhotoviť aj svoj portrét, prípadne úsmevnú karikatúru, ktorú namaľuje zadarmo umelec
J. Bruna.

POSÁDKOVÝ KLUB |

29. 2. | 16.00 | Eva Nova

ŠPORT

13. 2. | 8.00 – 14.00 | HK AS
Trenčín – Bytča

utorok | 19.00 | Polynézske
tance pre začiatočníkov

rastenky.

utorok | 19.00 – 21.00 | Klub
keramikárov dospelí
| Keramická dielňa pre dospelých s Veronikou Hrickovou. Prihlášky
a info: 0918 561 320, info@kcaktivity.sk.

KC AKTIVITY

streda | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk I. ročník
KC AKTIVITY |

štvrtok | 19.00 | Flirt dance
TŠ ANIDE | Info a prihlášky: 0908 788 560,

anide@seznam.cz.
piatok | 19.00 – 20.30 | Točenie
na hrnčiarskom kruhu
| Keramická dielňa pre dospelých. Prihlášky a info: 0918 561 320,
info@kcaktivity.sk.

KC AKTIVITY

SENIORBIO – premietanie pre seniorov
za zľavnené vstupné Slovenský film.

11. 2. | 17.00 – 19.00 | Cesta
k prirodzenému pôrodu

29. 2. | 18.00 | O poschodie
nižšie

budnuteľný zážitok. Vedie MUDr. Vanda
Jakešová. Prihlásiť sa je potrebné vopred
v MC Srdiečko.

Minimalistická dráma. Príbeh o obyčajnom človeku, ktorý má morálnu dilemu. Pedantný a obetavý otec rodiny
sa musí rozhodnúť medzi pohodlím
a vlastným svedomím.



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

Info a prihlášky: 0908 788 560,
anide@seznam.cz.

KC STRED | Pôrod môže byť krásny a neza-

18. 2. | 10.00 | Mommie‘s
English Club
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po anglicky a deti sa pri nich hrajú.

20. 2. | 7.30 – 16.00 | TTS Trenčín
futbalový turnaj Memoriál
Karola Borhyho
MS ŠPORTOVÁ HALA | Futbal.

|

Volejbal – Extraliga

muži.

MS ŠPORTOVÁ HALA |

27. 2. | 18.00 | TJ Štadión Trenčín
– Sokol Bystrice n. P.
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal muži (malá

13., 14. 2. | 8.30 – 15.30 | 2. liga
v šachu

Španielsky film Julia Medema (Sex
a Lucia) je intímnou ženskou drámou.
Magdu opustil manžel, prišla o prácu
a diagnostikovali jej rakovinu prsníka
v treťom štádiu. Stretáva Artura, hľadača futbalových talentov, ktorému sa
tiež život od základov zmení ako následok osobnej tragédie.

MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná 1. liga ženy.

27. 2. | 7.30 – 16.00 | Futbalový
turnaj prípravky AS Trenčín

11. 2. | 15.00 | Zimné
spoločenské stretnutie
seniorov

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

28. 2. | 18.00 | Ma ma

14. 2. | 17.30 | HK AS Trenčín –
Zlatná na Ostrove

MC SRDIEČKO |

OC LAUGARÍCIO

TŠ ANIDE |

Hádzaná mladšie

MS ŠPORTOVÁ HALA

Romantická dráma nakrútená podľa
novely írskeho spisovateľa Colma Tóibína. Film nominovaný na Oscara.

Francúzsky film je pokračovaním slávneho knižného príbehu o výnimočnom priateľstve chlapca a veľkého psa
v Alpských horách. Ideálny pre celé rodiny a detského diváka.

|

žiačky a staršie žiačky.

9. 2. | 10.00 – 12.00 | Stretnutie
rodín dvojčiat a viacerčiat

26. – 27. 2. | 21.00 | Brooklyn

28. 2. | 16.00 |

20.kolo.

20. 2. | 17.00 | COP Trenčín
– Svidník

INÉ

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých
|

Hádzaná zápas ml.

|

dorastenky.

hala).
28. 2. | 11.00 | TJ Štadión Trenčín
– Vyškov „B“
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal muži (malá

hala).
28. 2. | 9.15 | M – Šport Trenčín –
ŠK 1. FBC Trenčín
MS ŠPORTOVÁ HALA | Prípravka reg. kolo vo

florbale.
28. 2. | 13.00 | ŠK 1. FBC Trenčín
– Nemšová
MS ŠPORTOVÁ HALA | Prípravka reg. kolo vo

florbale.

MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná zápas st. do-

KONTAKTY
Mierové nám. 4, www.lampart.sk
Osvienčimská 3, 032/743 45 35
ZOC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40,
CINEMAX
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
KINO HVIEZDA
Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
KRYOWELL
Opatovská 47
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 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
SMŠ SLIMÁČIK
M. Turkovej 22
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE
Kyjevská 3183
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/6555323
TNOS Trenčianske osvetové stredisko K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne,
VKMR
ulice Jaselská a Hasičská 1
VÝSTAVISKO EXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

ARTKINO METRO
CENTRUM SENIOROV

