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Od 18. apríla je Námestie Ľ. Štúra rozkopané. Práve tu začala SPP s veľkou rekonštrukciou
FOTO: PAVOL SERIŠ
plynovodov v našom meste. Viac na strane 3.

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

Mladí reportéri z Trenčína boli opäť v akcii
Ochranné rukavice na rukách, niekoľko ešte prázdnych
vriec, odhodlanie a správny úmysel. Takto vykročili 22.
apríla Mladí reportéri pre životné prostredie zo Základnej školy Dlhé Hony na Brezinu. Cieľ bol jasný – odľahčiť
náš lesopark od neustále sa vyskytujúceho odpadu.

Deti od 10 do 14 rokov chcú
byť príkladom pre ostatných,
ktorým nie je naša planéta ľahostajná. Netrvalo dlho a mali
niekoľko vriec zaplnených všeličím, čo určite nepatrí do prírody. „Sklené i plastové fľaše, sáčky, plechovky, cigarety, papierové
kartóny, ale aj čižmy, gumy z kolies bicykla, železo. Bolo toho naozaj dosť,“ povedal šiestak Marek
Žuffa. „Som rád, že toto robíme.
Chceme, aby Brezina nebola špinavá a plná odpadkov,“ dodal.
V rámci Komunitného akčného dňa v Trenčíne 25 žiakov

ZŠ, Dlhé Hony pod vedením učiteľa Ľuboša Gondára vyzbieraný
odpad vysypalo na vyhradenú
plochu na Mierovom námestí,
aby poukázali na to, čo všetko sú
ľudia schopní doniesť a nechať
v našom lesoparku. Zároveň odpad triedili, pričom sa k nim pridali i viacerí okoloidúci.
„S odpadom je celosvetovo
veľký problém, záleží, kde a ako
sú ľudia uvedomelí. My sme
na Brezine zbierali odpad už
druhý rok v rámci medzinárodného projektu Mladí reportéri a budeme v tom pokračovať. Deťom

sa veľmi chce.
Informácie odovzdávajú
ďalej kamarátom,
rodine
alebo
ako teraz, širokej verejnosti,“
povedala učiteľka biológie
a chémie na ZŠ,
Dlhé Hony Jana
Drhová.
Program Mladí reportéri pre
životné prostredie od roku 2009
realizuje na Slovensku CEA
Trenčín. Deti zo ZŠ, Dlhé Hony
sú aktívne a úspešné i v súťažiach. V tomto roku získali tretie
miesto za najlepšie tematické video. Na Brezinu sa chcú čoskoro
vrátiť. Pravdou je, že udržiavať

ju v čistote je vzhľadom na konanie niektorých ľudí náročné. Mestská samospráva práve
v týchto dňoch posilnila každodennú starostlivosť o lesopark
dvomi ľuďmi.
(RED), FOTO: P. S.
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Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
vitajte pri čítaní májového vydania mestských novín. Do pozornosti dávame hneď niekoľko
informácií. Určite vás zaujíma,
ako postupuje modernizácia
železničnej trate. Dozviete sa
na tejto strane. Na strane 3
prinášame správy o tom, ako
naložili poslanci so zostatkom
z minulého roka.
Určite mnohým z vás neuniklo
rozkopané Námestie Ľ. Štúra.
Možno ste si povzdychli, či toho
už v Trenčíne nie je dosť. Máte
pravdu, je. No ide o nevyhnutnú
rekonštrukciu plynovodov v meste. Pripravte sa, že vás v Infe
budeme každý mesiac informovať o termínoch a miestach, kde
treba počítať s obmedzeniami.
Od začiatku mája sa začína s celoplošným kosením, no
po novom. Trenčín by mal byť
pokosený rýchlejšie a za prijateľnú cenu. Čítajte na strane 4,
kde píšeme aj o dobrej správe
pre niektoré telocvične základných škôl. Na Slovinské dni
v Trenčíne vás všetkých pozýva
priamo slovinská veľvyslankyňa
na Slovensku.
Po nejakom čase sa trenčianska
radnica vrátila k oceňovaniu
najlepších športovcov mesta.
Viac na strane 5. No nielen
športovci robia dobré meno
nášmu mestu, ale napríklad
ohromný úspech dosiahlo Divadlo Opatová 21. Prečítajte si
dobré správy na strane 8.
Mestské noviny obsahujú aj očakávané informácie pre žiadateľov o dotácie. Veríme, že sa vám
i s podporou mesta bude dobre
dariť.
V máji sa toho v Trenčíne bude
diať naozaj veľmi veľa. Stačí
mať prehľad a vybrať si. Prelistujte si celé Info, vrátane Kam
v Trenčíne, a užite si športové
i kultúrne podujatia.
Popri tom nezabudnite na maminy. V sobotu 7. mája môžete
aj v Trenčíne prejsť Míľu pre
mamu a prežiť príjemný čas aj
pri programe na Mierovom námestí. Nech sa vám máj vydarí.
My budeme pozorne sledovať,
čo sa deje v našom meste a to
najzaujímavejšie vám prinesieme už 31. mája v ďalšom vydaní
Infa. No a aktuality nájdete aj
na www.trencin.sk.
Vaša redakcia
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MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Ulice Na záhrade a Okružná sú slepé
zastávok MHD. Linky č. 3, 13
a 27 budú premávať podjazdom
Brnianska, na okružnej križovatke prejdú zrekonštruovanou
cestou III/1871. Vo všetkých linkách bude obsluhovaná zastávka Záblatská, pošta.



Pre výstavbu komunikácie
podchodu v železničnej stanici Zlatovce je od polovice apríla
uzatvorená spojnica ulíc Okružná a Na záhrade. Tieto dve ulice
sa tak stali slepými. Informoval
zhotoviteľ modernizácie železnice. Obmedzenie je dočasné
a potrvá do konca októbra tohto
roka.
FOTO: P. S.



DOKONČENIE
PODJAZDU PRED
POĽOM SA POSÚVA
Ako informoval zhotoviteľ,
termín dokončenia podjazdu sa
presúva na koniec mája 2016.
Dôvodom je dodatočná rekonštrukcia časti plynovodu a potrebná výmena nevyhovujúceho
podložia komunikácie.



CESTA DO ZÁBLATIA
JE ROZŠÍRENÁ
Otvorenie rozšírenej komunikácie medzi Zlatovcami
a Záblatím, ktoré je súčasťou
tzv. malej stavby Modernizácie
železničnej trate, mal zhotoviteľ naplánované na pondelok 2.
mája. Tak redakciu informoval
v čase uzávierky novín. Ako doplnil, zatiaľ bez chodníkov, ktoré
dokončí dodatočne.



POZOR NA ZATVORENÉ
PRIECESTIE V ZÁBLATÍ!
Podľa informácií od zhotoviteľa by malo byť od utorka 3.
mája natrvalo uzatvorené priecestie v Záblatí. Vozidlá budú
mať potom do Záblatia prístup
cez podjazd Brnianska, okružnú križovatku v Zlatovciach
a rozšírenú komunikáciu Hanzlíkovskej ulice. Pre chodcov
bude v Záblatí (medzi súčasným
priecestím a predajňou Ilavský) zriadené dočasné zabezpečené železničné priecestie, a to
až do vybudovania podchodu.
Zrušením priecestia do Záblatia nebude obmedzená obsluha

PODJAZD NA VLÁRSKEJ
ULICI NEOTVORILI
Plánovaný termín otvorenia podjazdu na Vlárskej ulici
30. apríla sa ukázal ako nereálny. Ako informoval zhotoviteľ,
práce sa posunuli z dôvodu počasia a dodatočných stavebných
úprav menšieho rozsahu, ktoré
sú vyžiadané na výjazde z podjazdu smerom na železničnú
stanicu Zlatovce. Predpokladaný termín technickej prehliadky pred spustením je stanovený na 5. mája 2016. Termín sa

v prípade nepriaznivého počasia
môže zmeniť.
(RED)

MOST V OPATOVEJ MUSÍ ČAKAŤ
Podľa vyjadrení hovorkyne Slovenskej správy ciest
(SSC) spred mesiaca, mali práce na rekonštrukcii mosta
Opatová začať v apríli. Dnes nie je isté, či bude na moste
pracovný ruch v máji alebo až v júni.

Oprava čaká spodnú i vrchnú časť mosta, vrátane oporných
a protihlukových stien. Podľa
posledného vyjadrenia hovorkyne SSC Zuzany Hromcovej zo
dňa 27. apríla 2016 potrebujú
na začatie prác stavebné povolenie. „Proces môže trvať približne

dva mesiace. Pred týmto termínom sa so stavebnými prácami
pravdepodobne nezačne.“ Mesto
Trenčín ako stavebný úrad vydal záväzné stanovisko 25. apríla 2016. Stavebné povolenie
v tomto prípade vydáva okresný
úrad.
(RED)

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte voľné vstupenky na výstavy TORTY & SVET PEČENIA 2016, REGION
TOUR EXPO 2016 a CHUŤ SLOVENSKA 2016, ktoré sa uskutočnia v dňoch
13. a 14. mája 2016 na výstavisku EXPO CENTER v Trenčíne.
Napíšte meno športovca, ktorý bol mestom Trenčín ocenený za celoživotný
a výnimočný prínos v športe.
Odpoveď posielajte do 8. mája 2016 na info@trencin.sk.

3. máj 2016

Správy z aprílového zastupiteľstva
Poslanci trenčianskeho mestského parlamentu sa stretli
na riadnom rokovaní 27. apríla.

Primátor Richard Rybníček
informoval o ﬁnančnej situácii mesta. „Celkový dlh bol k 31.
marcu 2016 vo výške 15,55 milióna eur, čo predstavuje 282 eur
na jedného obyvateľa. Všetky svoje záväzky platíme v lehote splatnosti,“ uviedol R. Rybníček. Celková suma dlhu Mesta Trenčín
deﬁnovaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 31. 3. 2016
bola 38,73 percenta, pričom zákonná maximálna možná miera
zadlženosti je 60 percent.



KAM PÔJDU
ZVYŠNÉ PENIAZE

Mesto Trenčín dosiahlo
za rok 2015 výsledok hospodárenia vo výške takmer 4 milióny
eur. Po odpočítaní rezervného
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fondu, predpokladaného hospodárskeho výsledku 900 tisíc
eur už schváleného v rozpočte
na rok 2016 a nevyčerpaného
úveru zostalo k rozdeleniu ešte
vyše 1 300 000 eur. Mesto chce
z týchto peňazí napríklad zmodernizovať zastaranú cestnú
svetelnú signalizáciu na križovatke pri Bille a prispôsobiť ju
uzatvoreniu prejazdu na Opatovskú ulicu. Poslanci odsúhlasili i rekonštrukciu Olbrachtovej
ulice, vrátene chodníkov a jej odvodnenia, napojenie Opatovskej
ulice na Armádnu ulicu pri bývalom Výskumnom ústave ovčiarskom, podporili i vznik nového jazdného pruhu – zjazdu zo
starého mosta a premiestnenie
priechodu pre chodcov na Električnej ulici smerom k cestnému

ZAČALA SA
REKONŠTRUKCIA
PLYNOVODOV
V MESTE
S rekonštrukciou plynovodov
v Trenčíne začala SPP – distribúcia, a. s. prostredníctvom
spoločnosti Reprogras 18.
apríla. Práce si vyžiadajú rozkopávky ciest i chodníkov.

Mesto Trenčín povolilo zvláštne užívanie miestnych komunikácií a zároveň určilo podmienky,
na ktorých dodržaní trvá. Pracovisko musí byť vyznačené z hľadiska bezpečnosti ľudí a aj dočasným
dopravným značením. Zhotoviteľ
je povinný udržiavať čistotu komunikácie v okolí rozkopávky. Konečná povrchová úprava dotknutých
plôch je samozrejmosťou.
Najbližšie termíny povolených
stavebných prác:
 Sládkovičova ul., Nám. Ľ. Štúra od 18.4. do 17. 6. 2016
 Nám. Ľ. Štúra – ukladanie nového potrubia od 16. 5. do 17. 6. 2016
 Ul. S. Chalupku, Slnečné nám.,
Veterná, Ovocná od 25. 4. do 19.
8. 2016
 Ul. P. Bezruča, Kpt. Jaroša,
Družstevná, Kalinčiakova, Lidická od 25. 4. do 17. 6. 2016
 Palackého ulica od 30. 5. do 12.
8. 2016

mostu, vrátane prispôsobenia
semaforov novému stavu.
Za ďalšie peniaze zo zostatku budú mať dobrovoľní hasiči z Opatovej zrekonštruovanú
zbrojnicu a na uliciach Východná, Gen. Svobodu, Jiráskova,
časť Súdnej a K dolnej stanici pribudne dopravné značenie
cyklotrás. Časť zostávajúcich
peňazí pôjde aj na nové bezpečnostné prvky a osvetlenie najrizikovejších priechodov pre
chodcov. Poslanci odobrili i navýšenie ﬁnancií na vybudovanie chodníka od konca Sihote
po Opatovú.
V najbližšom vydaní Infa
prinesieme najzaujímavejšie informácie zo Záverečného účtu
Mesta Trenčín za rok 2015.
Záznam z aprílového rokovania
mestských poslancov nájdete
na www.trencin.sk.
(RED)

Schodisko na cestnom
moste je zatvorené
Slovenská správa ciest, IVSC Žilina v apríli oznámila
Mestu Trenčín, že na starom moste ponad rieku Váh
uzavrela schodisko pri opore č. 2 – pri Chynoranskej
železničnej trati.

„K uzávierke
pristúpil správca
mostu na základe
obhliadky schodiska a zhodnotenia jeho nevyhovujúceho stavu.
Rekonštrukcia
schodiska nie je
stanovená,“ uvádza sa v ozname
Slovenskej správy ciest, IVSC Žilina.



STRUČNE

O

byvatelia Trenčína si 12.
apríla pripomenuli pri Pamätníku umučených na Brezine 71. výročie oslobodenia
mesta v 2. svetovej vojne.

V

trenčianskej synagóge sa
14. apríla konalo spomienkové stretnutie pri príležitosti
74. výročia vypravenia prvého
transportu slovenských Židov
do koncentračného tábora
Osvienčim. Po transportovaní
zo Slovenska zahynulo v koncentračných táboroch viac ako
70 tisíc židovských občanov.
Na spomienke sa zúčastnila aj
87-ročná Veronika Schlesingerová, ktorá sa do tábora dostala keď mala 16 rokov. V synagóge na tabuli je zoznam
s 1573 menami židovských
spoluobčanov z trenčianskeho
okresu, umučených v koncentračných táboroch a padlých
v SNP. Sú v ňom aj jej príbuzní.

P

revádzka fontány Vodník
na Štúrovom námestí sa
začne v máji. Dovtedy mesto
vymení technológiu jumpingov, ktorá zabezpečí krokovanie vodného lúča. Fontána
bude podsvietená LED
svietidlami, čím sa vytvoria
zaujímavé svetelné efekty.
Do začiatku letných prázdnin
bude Vodník striekať vodu
od piatku do nedele a počas
prázdnin každý deň. Podmienkou je priaznivé počasie.

V
FOTO: P. S.

PRI PLATBE DANE UVÁDZAJTE
AJ ŠPECIFICKÝ SYMBOL
Blíži sa obdobie, kedy bude aj občanom mesta Trenčín
doručené rozhodnutie o výrube dane z nehnuteľností. Mesto
ako správca dane odporúča pri platbe dane z nehnuteľností
uvádzať nielen variabilný symbol, ale aj špeciﬁcký symbol.
„Uvedením špeciﬁckého symbolu pri platení dane sa zabezpečí správne priradenie platby do príslušného roku. Špeciﬁcký symbol nájdete uvedený spolu s číslom účtu a variabilným symbolom v rozhodnutiach dane z nehnuteľností,“
vysvetľuje špecialista pre dane a poplatky z Útvaru ekonomického MSÚ Trenčín Ján Margetín. Rozhodnutia začne
mesto doručovať v máji 2016.
(RED)

máji mesto celoplošne
obnoví na svojich komunikáciách vodorovné dopravné
značenie.

V

sobotu
7. mája
sa aj naše
mesto pripojí
k najväčšej oslave
Dňa matiek.
Materské centrum Srdiečko
organizuje tradičnú Míľu pre
mamu. Podujatie sa začne
o 10.00 h. Program na pódiu
Mierového námestia potrvá
do 14.00 h.

N

ajbližší deň otvorených
dverí u primátora mesta Richarda Rybníčka bude
v pondelok 30. mája 2016
v čase od 14.00 do 18.00 h.
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Trenčín obnoví päť
školských telocviční

V Trenčíne sa kosí po novom
Od 2. mája je plánované kosenie verejnej zelene vo
všetkých mestských častiach.

Mesto Trenčín uspelo vo výzve Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo všetkých piatich rozvojových projektoch na obnovu, resp.
vybavenie školských telocviční.

Kým v minulých rokoch zabezpečovala kosenie v Trenčíne spoločnosť Marius Pedersen,
v minulom roku Mestské hospodárstvo a správa lesov. Tentokrát
sa Mesto rozhodlo vysúťažiť túto
službu na štyri roky pre jednotlivé mestské časti samostatne.
Očakáva tak rýchlejšie pokosenie
verejnej zelene v rovnakom čase
vo všetkých mestských častiach.
Navyše, za primerané ceny.



Kto bude kosiť a kde

Počas najbližších štyroch
rokov budú mestskú časť Západ kosiť Záhradnícke služby
Klačanský, s. r. o., Dubnica nad
Váhom za celkovú sumu 45 100
eur. O kosenie v mestskej
Trenčianska
samospráva
sa uchádzala o ﬁnancie pre telocvične tých základných škôl,
ktoré nutne potrebujú rekonštrukciu a dovybavenie. „Podarilo sa nám získať slušnú čiastku
ﬁnancií na potrebné investície
do telocviční. Som rád, že sa ich
stav postupne zlepšuje a vo viacerých prípadoch dôjde i k energetickej úspore,“ povedal primátor Richard Rybníček.
Pre ZŠ, Novomeského ministerstvo schválilo ﬁnancie na rekonštrukciu cvičebného priestoru, elektroinštalácie, osvetlenia
a ústredného kúrenia telocvične
vo výške 33 tisíc eur so spoluúčasťou mesta 11 tisíc eur.
ZŠ, Kubranská bude mať
nové sociálne zariadenia. Štát
dá na ne 13 tisíc eur, spoluúčasť
mesta bude 4 tisíc eur. Telocvičňa získa aj nové ﬁt lopty, volejbalové lopty, volejbalovú konštrukciu so sieťou či švédske
debny.

Pre telocvičňu ZŠ, Veľkomoravská dá štát 2 600 eur
na vybavenie, pričom spoluúčasť mesta bude v tomto prípade 260 eur. Škola potrebuje
najmä volejbalovú konštrukciu
so sieťou, podložky na cvičenie,
nové ﬁt lopty a iné lopty i CD
prehrávač s reproduktormi.
Pre ZŠ, Východná sa mestu podarilo získať 45 tisíc eur
na rekonštrukciu elektroinštalácie, vrátane osvetlenia telocvične za spoluúčasti mesta 15
tisíc eur.
Telocvičňa ZŠ, Dlhé Hony
by mala mať v blízkej dobe zrekonštruované kúrenie. Ministerstvo školstva podporí túto
investíciu sumou 9 tisíc eur so
spoluúčasťou mesta 3 tisíc eur.
Mesto Trenčín je povinné
všetky tieto investičné akcie
uskutočniť do 31.augusta 2018
a vybavenie telocviční zakúpiť
do 31. decembra 2016.
(RED)

DOTÁCIE NA AKTIVITY
V OBLASTI SOCIÁLNYCH VECÍ
Na základe odporučenia Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku rozhodol primátor mesta R. Rybníček
o rozdelení dotácie na aktivity v oblasti sociálnych vecí.

Príspevky neštátnym subjektom na rok 2016 z grantového programu vo výške 5 tisíc
eur boli rozdelené nasledovne:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (610 €), JDS
ZO 02 – Akadémia tretieho
veku (250 €), Slovenský zväz

telesne postihnutých ZO č. 17
(300 €), Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 57 (1200
€), Zväz diabetikov Slovenska
(1200 €), ZO nedoslýchavých
v Trenčíne (540 €), Liga proti
reumatizmu (900 €).
(RED)

časti Sever sa postará Landart, s. r. o., Trenčín za sumu
206 999 eur za obdobie štyroch
rokov. V mestskej časti Stred
zabezpečí kosenie AB Facility,
s. r. o. Bratislava, pričom mesto
za štyri roky zaplatí 255 400
eur. Kosiť mestskú časť Juh,
vrátane starostlivosti o ruderálny porast bude počas najbližších štyroch rokov za 489 999
eur HALMEX, s. r. o., Trenčín.
Každá mestská časť bude ročne
pokosená minimálne štyrikrát
podľa požiadaviek mesta. Historické centrum Trenčína a vybrané areály škôl a škôlok bude
kosiť i naďalej Mestské hospodárstvo a správa lesov. Školy,
ktoré majú kosačku, si svoj areál pokosia samé.
(RED)

V NAŠOM MESTE BUDÚ SLOVINSKÉ DNI
Uskutočnia sa 12. a 13. mája 2016. Pripravilo ich Veľvyslanectvo Slovinskej republiky
v Bratislave v spolupráci s Mestom Trenčín.

„Rada by som Slovensku
predstavila Slovinsko,“ hovorí
veľvyslankyňa Bernarda Gradišnik. „Myslím si, že vaša krajina, to nie je iba Bratislava.
Minulý rok sme sa predstavili v Košiciach, tento rok sme sa
rozhodli práve pre Trenčín.
Trenčín a slovinské mesto
Celje spája Barbora Celjská,
slovinská panovníčka, ktorá žila
na Trenčianskom hrade. A nie
len to, zároveň musím povedať,
že mi Trenčín pri mojej oﬁciálnej návšteve tak učaroval, že
rozhodnutie zorganizovať Slovinské dni práve tu, bolo o to
jednoduchšie.“
V rámci Slovinských dní by
radi oslovili pestré publikum.
„Slovinsko je zaujímavá turistická destinácia a naši návštevníci
budú môcť ochutnať slovinské

dobroty a špičkové víno. Zároveň
organizujeme obchodné fórum,
deti spoznajú najobľúbenejšiu
slovinskú detskú spisovateľku
a jej knihu Dinosaury?!, ktorá
minulý rok vyšla v slovenskom
preklade a nasledovať bude hodinka slovinčiny s našou lektorkou, čo bude určite zaujímavé,
keďže ako sa hovorí, naše dva
jazyky sú si spomedzi slovanských jazykov najviac podobné
a zároveň také rozdielne. Nesmiem zabudnúť ani na výstavu nášho vynálezcu fotograﬁe
na sklo Janeza Puhara a postarané bude aj o milovníkov hudby
a ﬁlmu,“ pozýva na Slovinské
dni v Trenčíne B. Gradišnik. Podujatia Slovinských dní nájdete
v KAM, na www.visittrencin.sk
a na plagátoch.
(RED)

Ján Kanaba oslávil jubileum
Pri príležitosti 70. narodenín
prijal JUDr. Jána Kanabu primátor mesta Richard Rybníček
a zaželal mu pevné zdravie, veľa
úspechov v jeho advokátskej i poslaneckej práci. Ján Kanaba začal
ako advokát pôsobiť v roku 1973,
poslancom Mestského zastupiteľstva za mestskú časť Stred je tretie volebné obdobie. K blahoželaniu sa pripájame.

(RED) FOTO: P. S.

3. máj 2016

INFO | 5

aktuality

Mesto ocenilo najlepších športovcov roka 2015
Trenčín za rok 2015 je tréner
futbalistov AS Trenčín Martin
Ševela. V roku 2015 získal so
svojím mužstvom titul majstra
Slovenska a vyhral aj Slovenský
pohár vo futbale. Cenený double získalo AS Trenčín vôbec
po prvýkrát vo svojej histórii.

Primátor mesta Richard Rybníček odovzdal 14. apríla
ocenenia najlepším trenčianskym športovcom a športovým kolektívom za rok 2015.

Najlepšími športovými mládežníckymi kolektívmi mesta
Trenčín za rok 2015 sa stali:
 Hádzanárky HK Štart Trenčín
mladšie žiačky (1. miesto v ČS
lige v Partizánskom, 1. miesto
na MSR vo svojej kategórii, 4.
miesto na Prague Cup 2015, 3.
miesto na turnaji HC Praha Vršovice, 1. miesto v Trenčianskom kraji vo svojej kategórii a 1.
miesto na Holiday Cup v Zlíne)
 Hokejisti HK DUKLA Trenčín juniori (vyhrali celoslovenskú najvyššiu hokejovú ligu
v konkurencii 12 mužstiev.)
 Karatistky KATA team
KK Ekonóm Trenčín – karate
KATA (vybojovali na MSR v Trnave 1. miesto v kategórii 12
– 13 ženy, na MSR v Sabinove

1. miesto v kategórii 10 – 11
staršie žiačky, 1. miesto na Polish Open v Bialsko Biala
a mnoho ďalších úspechov.)
Za najlepšieho handicapovaného športovca mesta Trenčín za rok 2015 vyhlásili cyklistu Júliusa Maťovčíka – člena
Športového klubu nepočujúcich
v Trenčíne. Na letnej Deﬂympiáde v Austrálii v roku 2005 skončil na 4. mieste v časovke jednotlivcov. Na Majstrovstvách
sveta v USA v roku 2006 získal
striebornú medailu. Na 9 etapových pretekoch Tour de Famosa
v roku 2014 vo veľmi silnej konkurencii vybojoval 9. miesto.
Najlepším trénerom mesta

Najlepšími športovými seniorskými kolektívmi mesta
Trenčín za rok 2015 sa stali:
 Futbalisti AS Trenčín –
A mužstvo, ktoré v sezóne
2014/15 získalo titul majstra
Slovenska a vyhralo Slovenský
pohár vo futbale.
 Vodáci – kolektív ŠK Dračia Légia 2012 Trenčín – dračie lode. Na Majstrovstvách
sveta v Račiciach v roku 2015
v dračích lodiach získali jedno
druhé miesto, tri tretie miesta,
dve štvrté miesta a šesť piatych
miest v rôznych kategóriách.
Titul Najlepší športovec
mesta Trenčín za rok 2015
získali:
 Jaroslav Sámela – športový rybolov – člen LRU Prívlač
získal 1. miesto na Majstrovstvách sveta v love rýb udicou
na prívlač, 1. miesto na Európskom pohári Trout Union
Cup ako člen repre družstva
SR, 1. miesto ako jednotlivec
a 3. miesto na MSR ako člen

družstva Trenčín).
 Adela Ondrejovičová – PRO
ﬁgure IFBB (SAKFS IFBB) –
profesionálna športovkyňa, (zvíťazila na Body Power Pro Womens ﬁgure 2015 v Anglicku,
postúpila na Olympiu do Las
Vegas, kde ako jediná z Európy
a skončila na 14. mieste. Na súťaži Nicole Wilkins PRO vo Fínsku
obsadila 3. miesto a v novembri
2015 v San Marino Pro zvíťazila).
 Tatiana Ondrušková – ﬁtness – členka Fitness Gabrhel
Trenčín (vybojovala: 1. miesto
na Majstrovstvách sveta v Srbsku, 1. miesto na Majstrovstvách Európy v Maďarsku,
1. miesto na MSR v Prievidzi
a získala ocenenie Najúspešnejší
športovec
SAKFST
za rok 2015 vo ﬁtness detí).
Ocenenie za celoživotný
a výnimočný prínos v športe
v Trenčíne si prevzal Ján Zachara – jeden z najúspešnejších
slovenských
reprezentantov
v boxe a olympijský víťaz na 15.
letných olympijských hrách
v roku 1952 v Helsinkách.
Videozáznam zo slávnostného odovzdávania ocenení si
môžete pozrieť
na www.trencin.sk.
FOTO. P. S.

Dotácie na aktivity v oblasti športu a telesnej kultúry v roku 2016
Činnosť športových klubov v Trenčíne mesto podporí
sumou 40 tisíc eur. Na reprezentáciu a výnimočné akcie
dá 18 500 eur. Rozhodol o tom primátor mesta R. Rybníček na základe odporúčania Komisie mládeže a športu.

Dotácia na činnosť: Vysokohorský klub VKT pri SVTS Trenčín
(1555 €), TJ Štadión Trenčín
(746 €), ŠK nepočujúcich Trenčín (2039 €), Karate klub Laugaricio Trenčín (1140 €), Vzpieračský klub KOFI Trenčín (1 458
€), Badminton klub MI Trenčín
(2489 €), Klub slov. turistov RR
Trenčín (1200 €), HK DUKLA
Trenčín (2437 €), Tenis. klub
AS Trenčín (1999 €), TJ CEVA
Trenčín (1180 €), Bedminton.
klub M-SPORT Trenčín (1052
€), ŠK klub 1.FBC Trenčín
(1120 €), Tenis. centrum mládeže Trenčín (1759 €), Kanoistický klub TTS Trenčín (1648
€), Karate klub Ekonóm Trenčín
(1991 €), Jednota SOKOL Trenčín (2186 €), TJ Kubran Trenčín

(2344 €), Trenč. kolkársky klub
(1091 e), Laugaricio Combat
Club (1885 €), Florbal. klub M-Šport Salming Team (1794 €),
HK ŠTART Trenčín (1254 €),
Dračia Légia Trenčín (1800 €),
ŠK Polície v Trenčíne (1215 €),
OZ Kraso Trenčín (152 €), TK
DUKLA Trenčín (769 eur), ŠK
Real team Trenčín (1697 €).
Dotácie na projekty: KC SIHOŤ – Trenč. bežecká liga II.
roč. (250 €), ŠK 1.FBC Trenčín
– Trenčania Trenčanom (525 €),
TJ Kubran Trenčín – Medzinár.
turnaj k oslobodeniu Trenčína
(825 €), Martin Vlnka, s.r.o. –
Trenčiansky polmaratón (1000
€), TJ CEVA Trenčín – MSR
v bedmintone veteránov (650
€), Matúš Čák, o.z. – Prebudenie

draka 2016 (1050 €), Slov. obec
Sokolská FK TTS Trenčín – XII.
roč. „Memoriál Karola Borhyho" (275 €), AS Trenčín, a.s. –
Hviezdy deťom (1050 €), Sport
Pole Dance Federation SLOVAKIA – MSR v Pole športe (300
€), Bedminton. klub M-SPORT
Trenčín – MSR v bedmintone
dospelých (538 €), ZŠ, Bezručova – Deň netradičnej telesnej výchovy (300 €), 3 RUN Slovakia
– Born to Trick Challenge 2016
(850 €), HK DUKLA Trenčín
– Medzinár. turnaj 5. ročníkov,
memoriál Jozefa Hantáka 2016
(975 €), Elite Fight Promotion –
Muay Thai Evening 7,1 (625 €),
OZ MC Srdiečko – Cvičenie detí
v sprievode rodičov – malí a veľkí cvičia spolu (565 €), OZ pri
ZŠ, Potočná 86 Trenčín – Športová olympiáda malotriednych
škôl (630 €), HK Štart Trenčín
– Medzinár. turnaje v hádzanej prípraviek, ml. a st. žiačok

a dorasteniek, žien (950 €), KK
TTS Trenčín – Trenčianska REGATA 59. ročník – kanoistický pretek (1000 €), Laugaricio
Combat Club – LCC Fight Night
(1000 €), SŠ internátna Trenčín – Letná atletická paralympiáda (500 €), Slov. letecký zväz
gen. M. R. Štefánika – Podpora
súťaživosti detí a mládeže. Podpora majstrovstiev TN kraja vo
voľných modeloch (747 €), Klub
slov. turistov RR Trenčín – Pochod priateľov lesnej železnice
Trenčín – Selec (525 €), Tenis.
centrum mládeže Trenčín – Detská športová olympiáda (1050
€), ŠK nepočujúcich Trenčín –
10. roč. Športového dňa nepočujúcich v Trenčíne (futsal, volejbal, bowling) (960 €), Buď
lepší OZ – Buď lepší – Challenge
day 6 (1000 €), Jednota SOKOL
Trenčín – Najrýchlejší chlapec
a dievča mesta Trenčín 2016
(360 €).
(RED)
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Zapojte deti
do programu
Pohyb pre zdravie

Novinky z mestských škôl a škôlok

V našom meste sa otvára
bezplatný, celoročný
športový program pre
deti z Trenčína a blízkeho
okolia.

Projekt „Pohyb pre zdravie“
poskytne deťom možnosť zúčastniť sa série podujatí, v rámci ktorých si zábavnou formou
budú môcť overiť svoju šikovnosť a zároveň sa naučiť novým
zručnostiam. Súčasťou projektu
je súťaž Detský Superšportovec
2016, ktorá vyvrcholí na jeseň
vo ﬁnále celomestského podujatia. V rámci športového programu kvaliﬁkovaní tréneri zoznámia deti so základmi atletiky,
gymnastiky, futbalu, basketbalu, ﬂorbalu, hokejbalu, tenisu,
baseballu, golfu a pohybovými
hrami na rozvoj všeobecných
motorických schopností. Zároveň im poradia s výberom najvhodnejšieho športu. Talentované deti budú mať následne
možnosť venovať sa naďalej
pravidelnej pohybovej a športovej činnosti v kluboch, ktoré si sami vyberú. Účasť detí
je bezplatná, dobrovoľná a nezáväzná. Zmysel projektu je
umožniť deťom zo všetkých sociálnych skupín zašportovať si
v kolektíve rovesníkov a zažiť
pocit z víťazstva. Podmienkou
účasti je dobrý zdravotný stav
a sprievod dospelého člena rodiny na podujatí. Prvé informatívne stretnutie bude 6. mája
2016 o 17.00 v športovom areáli HOSS SPORT CENTER.
Podrobné informácie, termíny
a miesto jednotlivých bezplatných športových podujatí nájdete na facebook.com/Pohyb pre
zdravie. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť na pohybasport12@
gmail.com alebo telefónne čísle
0905 237 377. Potom sa podľa
svojho výberu môžu zúčastňovať plánovaných bezplatných
športových podujatí. Tešíme sa
na stretnutie.
MGR. Ľ. KUHLÖFFEL,
KOORDINÁTOR PROJEKTU

číslo 5 | ročník XVIII

V trenčianskych materských a základných školách sa stále niečo deje.

V projekte Eurorozprávky pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ reprezentuje
mesto Trenčín MŠ, Šafárikova. Deti v 48 mestách
Slovenska
a z predškolského oddelenia
Európskej školy
v Bruseli stvárňujú 28 rozprávok. MŠ, Šafárikova
si
vylosovala holandskú povesť o lodi duchov „Lietajúci Holanďan“. Pod vedením učiteľky Magdalény Šebánovej
príbeh stvárňovali výtvarne i dramaticky a spoznávali kultúru Holandska a iných európskych
krajín. Výstava prác sa uskutoční v septembri
v Bruseli a v novembri na Slovensku. Jej súčasťou
bude aj brožúra, v ktorej predstavia mesto Trenčín
aj materskú školu.
TEXT: J. MRÁZIKOVÁ, FOTO: M. Š.



ZREKONŠTRUOVANÁ KÚPEĽŇA

Dielo
sa
podarilo v MŠ
na Soblahovskej ulici v spolupráci s OZ RZ
pri MŠ, Soblahovská. Rekonštrukcia nebola
len o obkladoch
a dlažbe, vymenili aj vodovodné rozvody, osadili
prietokový ohrievač. Informovala Jana Babálová,
riaditeľka MŠ.
FOTO: ARCHÍV MŠ



PRVOAPRÍLOVÁ PÁRTY

Spolupráca
ZŠ, Východná 9
s RC Južanček,
s
poslancami
VMČ Juh, CVČ
a Hotelom Elizabeth vyústila
do úžasnej prvoaprílovej zábavy pre všetky deti na sídlisku Juh. Na škole bolo
pripravených množstvo atrakcií a zábavno – súťažných disciplín, za ktoré boli deti odmenené cenami v tombole a občerstvením. TEXT A FOTO: DL, DB



BESEDA S ONDREJOM MACKOM

Žiaci piateho,
šiesteho a siedmeho ročníka zo
ZŠ na Kubranskej ulici sa 5.
apríla zúčastnili besedy so
šéfredaktorom
časopisu TOUCH IT Ondrejom Mackom, spojenej s exkurziou v spoločnosti ESET a návštevou
Výstavy výpočtovej techniky v Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Výlet sa uskutočnil vďaka
projektu z Nadácie Orange eŠkoly pre budúcnosť,
z ktorej ZŠ získala ﬁnančný grant. Informovala Ing. Eva Mareková, učiteľka ZŠ, Kubranská.
FOTO: ARCHÍV ŠKOLY

(Príspevky boli redakčne krátené.)

MESTO PODPORÍ PROJEKTY
V OBLASTI ŠKOLSTVA

O DOTÁCIÁCH V OBLASTI
PRÁCE S MLÁDEŽOU

O rozdelení dotácií na aktivity v oblasti
školstva, výchovy a vzdelávania na rok 2016
rozhodol primátor mesta Richard Rybníček
na základe odporúčania Komisie školstva pri
MsZ. Sumou 6 tisíc eur mesto podporí 15 projektov.

Na odporučenie Komisie mládeže
a športu rozhodol primátor mesta
Richard Rybníček o pridelení dotácií v celkovej hodnote 2 800 eur.
Zvyšné prostriedky budú rozdelené
v druhom dotačnom kole.

Dotáciu získali: OZ pri ZŠ, Medňanského – Cvičme
hravo, žime zdravo (573 €), OZ Komenský pri ZŠ, Veľkomoravská – Deti navrhujú vlastný veľkoplošný bilboard a maľujú školský dvor (428 €), VK M. Rešetku – Motivačné súťaže v čítaní a tvorivom písaní 413 €), RZ pri
MŠ, Šmidkeho – Z rozprávky do rozprávky (420 €), Klub
aktivít školy, ZŠ, Východná – Európsky týždeň (315 €),
RZ pri ZUŠ K. Pádivého – X. roč. klavírnej súťaže Trenčianskeho kraja (120 €), OZ AUTIS – Autisti potrebujú vzdelanie (460 €), OZ pri MŠ, Šafárikova – odborná
učebňa A JE TO (518 €), OZ ARCHA pri ZŠ, Kubranská
– Školský časopis (437 €) a Šikovné ruky (386 €), OZ pri
MŠ, Soblahovská – Reštaurovanie školského dvora (130
€), OZ pri MŠ, Kubranská – Spoločné športové dni MŠ
Kubranská, ZŠ Kubranská, Mestská časť Kubrá (522 €),
OZ Zlatá tehlička – Krok za krokom vo ﬁnančnom vzdelávaní (484 €), OZ Južania – Kde bolo, tam bolo (320 €),
OZ Južania – Otec a dcéra (474 €).
(RED)

O dotácie malo záujem 12 projektov. Komisia odporučila podporiť šesť z nich: Školský internát pri Športovom Gymnáziu na Internátny časopis (280 €), Slovenský skauting
87. zbor na Letný skautský tábor: Stará Turá
– Topolecká (480 €), Autis, o. z., na projekt
Asistent v Trenčianskom autistickom centre
PRO AUTIS (510 €), Slovenský skauting 93.
prístav na Letný skautský tábor 2016 (500 €),
OZ Južania – RC Južanček na projekt Vianočná pohoda (170 €) a Trakt, o. z., na Folklórne
grafﬁti (860 €). Nakoľko ďalšie projekty nespĺňali podmienky VZN o dotáciách, komisia nerozdelila všetky ﬁnančné prostriedky
určené na dotácie pre mládež. Tieto v hodnote 2 200 eur rozdelí komisia po vyhlásení
2. dotačného kola. O jeho termíne rozhodne
na svojom zasadnutí 11. mája 2016.
(RED)

3. máj 2016

A nikto nič nevidel, nepočul...
Iba dva týždne po tom, čo
sa v tejto časti mesta konalo organizované jarné upratovanie
a ľudia sa mohli nepotrebných
vecí zbaviť odložením do veľkých kontajnerov, objavila sa
na Ulici S. Chalupku skládka odpadu priamo na chodníku. Papiere, konzervy, handry,
fľaše a iný komunálny odpad
v igelitových vreciach, kartón
a zvyšky izolačného materiálu
podľa zistenia Mestskej polície nikomu nepatrili. Ani majiteľom neďalekých garáží, ani
obyvateľom blízkych domov.
Keďže sa páchateľa nepodarilo zistiť, bola spísaná žiadosť
na Mestský úrad o odstránenie
skládky vytvorenej neznámymi

Pripomíname povinnosti
majiteľov psov
Upravuje ich všeobecne záväzné nariadenie nášho mesta. To určuje zásady vodenia psov, postup pri znečistení
verejných priestranstiev a riešenie priestupkov.

osobami. Náklady na jej odstránenie pôjdu zo spoločnej mestskej kasy.
FOTO: ARCHÍV ÚSAŽP

ČO SA ZA MLADI NAUČÍŠ...

Pri príležitosti Dňa Zeme
22. apríla sa v MŠ, Kubranská
20 v Trenčíne uskutočnila náučno – poznávacia akcia „Objavovanie tajomstiev prírody“. Zábavnou formou upozornila deti
na dôležitosť ochrany životného
prostredia a celého ekosystému. Pedagógovia pripravili rôzne vzdelávacie aktivity. Deti si
spoločne s učiteľkami metódou
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zážitkového učenia zvyšovali environmentálne povedomie. Oboznamovali sa so živou
a neživou prírodou. Šikovnosť
preukázali pri sadení fazule
a kvetov. Vláčik Separáčik im
pomohol pri triedení odpadu.
Na záver poznávali liečivé rastliny a pochutnali si na bylinkových čajoch. Jarmila Juchová,
metodička MŠ. FOTO: ARCHÍV MŠ

Detské ihrisko je otvorené denne
Na ihrisko pri Kultúrnom centre Aktivity na sídlisku Juh
a jeho fungovanie
sa v ostatnom čase
pýtali viacerí občania. Toto detské
ihrisko je v správe
mesta a je k dispozícii všetkým obyvateľom. Otvorené je
denne.
FOTO: ARCHÍV KCA

Za psa vždy zodpovedá držiteľ
psa alebo osoba, ktorá psa vedie
alebo nad ním vykonáva dohľad.
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie,
povinný výkaly bezprostredne odstrániť a umiestniť ich do zbernej
nádoby. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia
na chov môže len osoba, ktorá
je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej
situácii. Je povinná predchádzať
tomu, aby pes útočil alebo iným
spôsobom ohrozoval človeka

alebo zvieratá a je tiež povinná
zabrániť vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
Ak ten, kto vedie psa, neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými
pes znečistil verejné priestranstvo, dopustí sa priestupku,
za ktorý mu môže mesto uložiť
pokutu do 65
eur. Celé znenie VZN nájdete na www.
trencin.sk.

JARNÁ DERATIZÁCIA V MESTE TRENČÍN
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vydal výzvu na vykonanie
deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) v termíne od 1. 5.
2016 do 31. 5. 2016 pre Mesto
Trenčín, fyzické osoby – občanov, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby na území
mesta Trenčín. Účelom je predísť vzniku a šíreniu prenosných
ochorení. O povinnosti zabezpečiť plnenie opatrenia hovorí
zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Výzva je
uverejnená na webstránke úradu www.ruvztn.sk i na stránke
mesta www.trencin.sk.



DERATIZÁCIA
NA PRIESTRANSTVÁCH
VEREJNEJ ZELENE

Mesto Trenčín zabezpečí deratizáciu priestranstiev
verejnej zelene v rozsahu cca
110 ha vrátane stojísk smetných nádob nachádzajúcich
sa na verejnej zeleni a niektorých objektov v majetku mesta
v termíne od 2. 5. – 13. 5. 2016.
Deratizáciu vykoná ﬁrma Pavol Beták – ASANA, s. r. o.,
Kubranská 181/269, Trenčín.
Deratizačné práce budú zrealizované na verejných plochách zelene v lokalitách: sídlisko Kvetná; Zámostie – Nové
Zlatovce, Zlatovce; Zámostie
– pred železnicou; JUH; Centrum – Dolné mesto; Bytovky
pri Leoni; Noviny; Sihoť I., II.,
III., IV; Pod Sokolice; Kubrá;

Kubrica; Opatová. Upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v čase
vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách zelene a zabránili kontaktu zvierat
s návnadami.
Mesto zároveň odporúča
všetkým bytovým družstvám,
bytovým spoločenstvám, poľnohospodárskym družstvám,
podnikom, prevádzkam podnikania a organizáciám, ktoré spravujú objekty na území
mesta Trenčín, ako aj vlastníkom bytových domov a objektov, užívateľom nehnuteľností
a pozemkov, aby si splnili povinnosť v zmysle spomínaného
zákona a zabezpečili vykonanie
regulácie živočíšnych škodcov,
teda deratizáciu svojich objektov, ich okolia a prípojok kanalizácie pred objektmi. Ak občania niekde zaevidovali zvýšený
výskyt hlodavcov na verejných
pozemkoch, mesto ich žiada,
aby to nahlásili na útvar stavebný a životného prostredia.



DERATIZÁCIA VEREJNEJ
KANALIZÁCIE

V tom istom termíne od 2. 5.
do 13. 5. 2016 vykoná aj spoločnosť TVK, a. s., Trenčín prostredníctvom ﬁrmy Pavol Beták
– ASANA na území mesta deratizáciu verejnej kanalizácie,
ktorú má v správe.
ÚTVAR STAVEBNÝ
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
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dobré správy

Brecíková a Cicchitti
sú Majstri SR 2016

Pôvabná Trenčianka Simona Brecíková a charizmatický
Talian Matteo Cicchitti vytancovali 19. marca 2016 v Leviciach
na Majstrovstvách Slovenska
v štandardných tancoch v kategórii dospelých majstrovský
titul pre rok 2016. Reprezentanti Tanečného klubu Dukla Trenčín predviedli na parkete úžasnú
súhru a náročné variácie, čím si

prvenstvo vybojovali zaslúžene a s prehľadom. Tanečný pár
bol vlani na Majstrovstvách SR
strieborný. V súčasnosti patria
do top 30 svetového rebríčka, čo
potvrdili aj na najvyššej bodovacej súťaži 16. apríla 2016 v Číne,
kde spomedzi 68 párov obsadili
26. a 27. priečku. Blahoželáme!
FOTO: MAREK EŠTOČIN

Stredoškoláci na
Majstrovstvách SR vo florbale
V Mestskej športovej hale
na Sihoti sa 11. – 12. apríla
uskutočnili Majstrovstvá Slovenska žiakov stredných škôl
2016 vo ﬂorbale. Turnaja sa
zúčastnilo 8 škôl, ktoré sa stali víťazmi svojich regiónov.
Titul školského majstra Slovenska vybojovali ﬂorbalisti

z Dopravnej akadémie Trenčín.
Na Majstrovstvách Slovenska žiačok stredných škôl
vo ﬂorbale (18. – 19. 4.) reprezentovali Trenčiansky kraj
ﬂorbalistky z Obchodnej akadémie M. Hodžu. V boji o titul
skončili druhé. Obom tímom
blahoželáme!

4. Beh PRO AUTIS mal
rekordnú účasť
Na štvrtom ročníku Beneﬁčného behu PRO AUTIS sa zúčastnilo viac ako 500 bežcov, čo
je približne o 50 pretekárov viac
ako minulý rok. Bežalo sa v sobotu 16. apríla 2016 v Soblahove.
Ako za organizátorov informoval
Martin Vlnka, celkovo sa na podujatí vyzbierala čiastka 3 350 eur.
„Chceme sa poďakovať hlavne
všetkým dobrovoľníkom a sponzorom,“ povedal. Peniaze budú použité na podporu Trenčianskeho
autistického centra PRO AUTIS
a Súkromnej ZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. (RED)
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Dve ceny pre
Divadlo 21 z Opatovej

Aprílový Festival Aničky
Jurkovičovej v Novom Meste
nad Váhom ovládlo Divadlo 21
z Opatovej. Za inscenáciu hry
To ste vy, pán Taner? na motívy amerického autora Johna
Patricka, ktorú divadlo naštudovalo pod vedením Romana
Oravca, získali Opatovčania

Hlavnú cenu s titulom Laureát
Festivalu Aničky Jurkovičovej.
Cenu za najlepší ženský herecký
výkon porota odovzdala herečke Divadla 21 Ivane Oravcovej
za postavu Opaly v spomínanej
hre. Blahoželáme!
FOTO: STANISLAV MITICKÝ

Medailová nádielka pre
mládež HK Dukla
Trenčianska hokejová mládež v sezóne 2015/2016 nazbierala štyri cenné kovy. Juniori striebro, dorastenci bronz,
starší žiaci zlato. Najmladšie
nádeje štvrtého ročníka pod vedením trénera Sojku vybojovali

v Košiciach na ﬁnálovom turnaji Orange Mini hokej tour
bronz. Navyše, siedmaci počas tretieho aprílového víkendu vyhrali v Košiciach 1. ročník Memoriálu Jána Šterbáka.
Blahoželáme!

Gymnázium Ľ. Štúra
získalo značku kvality
Trenčianske gymnázium sa
v apríli pridalo k 56 najlepším
frankofónnym
bilingválnym
školám na svete. Francúzska
republika mu udelila prestížne
ocenenie LabelFrancEducation.

Pečať kvality
udeľujú školám, ktoré
ponúkajú kvalitné bilingválne
vzdelávanie vo francúzštine.

Ďalší úspech Kraso Trenčín
Vo ﬁnále v interpretačnom korčuľovaní a adult pre
rok 2016 (neoﬁciálne Majstrovstvá Slovenska v interpretačnom
korčuľovaní), ktoré sa konalo 9. apríla
2016 v Púchove, získala titul v kategórii IK C3 SILVER Alexandra Dužeková
(na foto s trénerkou J. Omelinovou). Gratulujeme!

3. máj 2016
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Noc literatúry v Trenčíne O dotáciách na kultúru
Ďalší ročník čítania súčasnej európskej literatúry na nezvyčajných miestach bude 11.
mája. Začne sa o 17.30 h v Letnej čitárni na Jaselskej ulici
s karikaturistom Milanom Stanom. V Mestskej veži bude čítať o 18.45 fotograf a básnik Jan
Tluka úryvok z knihy S. Berga
Ozaj, už som ti rozprávala. Ďalšou zastávkou bude Centrum
pre rodinu na Farskej ulici, kde
sa môžu priaznivci dobrej knihy
tešiť na rozhlasového redaktora
Ctibora Michalku a sochára Dominika Mončeka. O 20.15 bude

v klube Barbar na Mierovom námestí čítať
moderátorka Zuzana
Lauričníková knihu Veroniky
Šikulovej. Poslednou zastávkou
nočného putovania bude Galéria M. A. Bazovského o 21.00
h. Rozhlasový redaktor Peter
Michalík prečíta úryvok z knihy
Americký cisár. Pre návštevníkov je pripravená i nočná prehliadka galérie so sprievodcom.
Vstup na čítania je zdarma. (RED)

Cez Noc múzeí a galérií za euro
do veže, galérie i na hrad
V sobotu 21. mája mesto
Trenčín ožije obľúbeným celoeurópskym projektom. S jedinou
vstupenkou navštívite Mestskú
vežu, Trenčiansky hrad, Trenčianske múzeum, Galériu M. A.
Bazovského aj inak neprístupné
priestory Piaristického gymnázia J. Braneckého. Vo všetkých
objektoch čakajú návštevníkov
zaujímavé sprievodné aktivity. Pre deti pripravilo Kultúrno-informačné centrum detskú

pátraciu hru, v rámci ktorej môžu
objavovať tajomstvá a zaujímavé
miesta Trenčína. Pre milovníkov dávnych čias je o 17.00 hod
na Mierovom námestí pripravená prechádzka so sprievodcom
o histórii Mierového námestia.
O 21.30 si môžete v rámci Night
run Trenčín zabehnúť v historickom centre mesta. Podrobný
program nájdete na www.trencin.sk, na stránkach zapojených
inštitúcií a tiež v KAM.
(RED)

Oslava MDD už 28. mája
Medzinárodný deň detí budú
môcť najmenší obyvatelia mesta
oslavovať už 28. mája na Mierovom námestí. Od 13.00 je pre
nich pripravený bohatý zábavný a akčný program. Tešia sa
na nich blázniví škriatkovia Lolo
a Piškót so svojimi zvieracími
kamarátmi. Kúzla, žonglovanie
a bublinové kúsky predvedú šašovia v programe Chodoroadshow. Akrobatickú choreograﬁu
plnú dynamiky predstavia členovia trenčianskeho zoskupenia Born to Trick Show. Svoje

tanečné vystúpenia predstavenia skupiny Gonnies, Campanillas, Bambula, deti z tanečnej
skupiny Džamal a ZUŠ K. Pádivého. Detský jarmok ponúkne
stánky s hračkami a občerstvením. Nebudú chýbať hasičské
a policajné autá, adrenalínové
aktivity ako rambo pavúčia stena či streľba prakom, skákací
hrad, vodné bubliny, sokoliari,
vozenie na koni, zábavné hry
a súťaže. Viac na www.trencin.
sk a programových plagátoch.
(RED)

AKO ODHALIŤ A PORAZIŤ MANIPULÁCIU?
To je téma májového vydania podujatia Choices. V utorok 17. mája o 18.00 h v Klube
Lúč sa bude rozprávať Ivan Ježík
z neziskovej organizácie Voices
so psychológmi Martinom Čajkom a Michalom Šoltésom, komunikačnými trénermi a autormi vzdelávacieho portálu www.
otvorenahra.sk. Choices sú večerné rozhovory so zaujímavými

ľuďmi. Vstup je voľný. Ako informoval I. Ježík, májovým
podujatím zároveň oslávia dva
roky práce n. o. Voices v Trenčíne. Okrem štyroch sérií podujatí Choices sa podarilo viacero vzdelávacích workshopov
pre neziskové organizácie, ale
aj mladých podnikateľov či rôznych diskusií pre verejnosť.
(RED)

V tomto roku poskytne mesto zo svojho rozpočtu v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na podujatia
58 300 €. Sumou 11 700 € podporí činnosť sedemnástich
súborov.

O pridelení dotácií z grantového programu mesta rozhodol primátor Richard Rybníček
na základe odporučenia Komisie kultúry a cestovného ruchu.



DOTÁCIE NA PODUJATIA

BEŇADIK, nf – Mariánsky koncert (1 500 €), Susan Slovakia,
s. r. o. – Bella (a) capella (400
€), Klub priateľov vážnej hudby – Trenčianska hudobná jar
a Trenčianska hudobná jeseň (3
000 €), VW Chrobák Klub Trenčín – 3. medzinárodný zraz vzduchom chladených VW (1 500 €),
OZ Hudobné aktivity – festival
Daj Boh šťastia 2016 (500 €), FS
Nadšenci – 9. Tanečný dom (500
€), HALA o. z. – Týždeň súčasného umenia (3 400 €), Galéria M.
A. Bazovského – katalóg J. Činčár (500 €), Clover Media s. r. o.
– Okolo Trenčína (2 000 €), KC
Sihoť – publikácia Trenčianske
Považie I. (1 000 €) a XVI. roč.
festivalu starej hudby Ad Fontes
Musicae – K prameňom hudby
(300 €), €OPEUM, s. r. o. – výstava R. Moško (300 €), TK Aura
Dance na X-Mas dance show
(400 €), Divadlo Normálka o. z.
– Hudobno-divadelný Náhradný
festival (1 000 €) a predstavenie
Tímbilding (500 €), RZ pri ZUŠ
Trenčín – muzikál Studňa lásky
(500 €), Asociácia zväzov zdravotne postihnutých – Divadelný klub ARCO (500 €), EVA, n.
o. – FOLKFEST POD OSTRÝM
2016 (1 000 €), Rehoľa piaristov na Slovensku – Dni Maximiliána Hella 2016 (300 €), HoryZonty, o. z. – festival HoryZonty
(5 000 €), LK Omega – Zborník
lit. prác členov LK Omega (200
€), Mestské divadlo Trenčín – N.
Simon: Druhá kapitola (2 000
€) a J. G. Tajovský: Ženský zákon (2 000 €), J. Oravec – výstava Juraj Oravec (1 000 €), Nová
Vlna – výstavy mladých umelcov
(1 000 €), KC KUBRÁ – Stavanie mája (300 €), cyklus Zachovávanie tradícií v Kubrej (700 €)
a Deň matiek (300 €), COFFEE
SHEEP s. r. o. – podujatia KULTURSHEEP (700 €), Trenčianska jazz. spoločnosť – 25 ROKOV
Aurélius Q (1 200 €) a celoročná
jazz. scéna JAZZ V MESTE (1
400 €), Ing. M. Dzúrik My Apparel – Ostrov Festival 2016 (1 500

€), D. Horňák – Kultúrne podujatia v klube BARBAR (400 €),
o. z. JUŽANIA – RC Južanček, o.
z. – Deň rodiny (1 500 €), Trenčianska Kultúrna Jednota – festival Kultúrne podujatie (3 000 €),
OZ MC Srdiečko – 11. Trenčianske vodnícke stretnutie (500 €)
a Míľa pre mamu (500 €), Trenčianske folklórne združenie STODOLA – HOJNÉ POŽEHNANIE
VÁM NESIEME (800 €), KOMORNÝ ORCHESTER MESTA
TRENČÍN – Veľkonočný koncert
(500 €), o. z. Džamál – Laugaricio orient festival 2016 (500 €),
Občania pre Trenčín, o. z. – 10.
Kultúrne leto na Zámostí 2016 (1
000 €), DH TEXTILANKA – 9.
Zlatovský festival dych. hudieb
(1 000 €), VESELÉ ZLATOVCE,
o. z. – Zachovávanie kultúrnych
tradícií a zvyklostí v mests. časti Zlatovce (800 €), E. Mišáková
Abelová – výstava Zlaté jablká (1
000 €), Ing. K. Vidal – cyklus Tance pre radosť (500 €), Trenč. osvetové stredisko – 53. VÝTVARNÉ
SPEKTRUM 2016 celoštátna súťaž neprof. výtvarnej tvorby (300
€) a výstava LOGOS J. Vydrnáka (200 €), TRAKT – Festival detí (1 000 €), KOLOMAŽ,
združenie pre súčasné umenie –
SÁM NA JAVISKU 2016 (5 000
€) a OTVORENÝ KULTÚRNY
PRIESTOR 2016 (1 500 €), TS
Goonies, o. z. – Tanečná rozprávka Vianoc 2016 – 20. narodeniny
(1 000 €), Projekt slamka, o. z. –
TEDxTrenčín 2016 (900 €).



DOTÁCIE NA ČINNOSŤ

Piar. gymnázium J. Braneckého –
spev. zbor PIARISSIMO (700 €),
FS Nadšenci (700 €), Seniorklub
Družba Trenčín (600 €), KC Sihoť – MUSICA POETICA súbor
starej hudby (600 €) a Fistulatoris Consort detský súbor starej
hudby (200 €), DFS RADOSŤ (1
000 €), Trenčan – FS Gymnázia
Ľ. Štúra (900 €), TK Aura Dance (1 000 €), Divadlo Normálka, o. z. (2 000 €), DFS Kornička (1 000 €), KC KUBRÁ – FS
Kubrá (300 €), OZ JUŽANIA
– RC Južanček, o.z – mládežnícky spev. zbor JUŽANIA (500 €),
Komorný orchester mesta Trenčín (1 000 €), o. z. Džamál – TS
Džamál 2016 (200 €), TS Goonies, o. z. (1 000 €).
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Hľadajú domov

Reprezentanti SR v biatlone v CVČ Trenčín

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.

Baly je asi 2-ročný kríženec dlhosrstého jazvečíka. Vhodný je
do bytu i domu so záhradkou
a prístupom dnu, k mladším
ľuďom i deťom. Má pokojnú
povahu. Obľubuje hladkanie
a ľudskú spoločnosť.
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Centrum voľného času v Trenčíne navštívili 15. apríla úspešní slovenskí biatlonisti Janka Gereková a Matej Kazár.

Na besedu so žiakmi ZŠ,
Novomeského biatlonisti priniesli svoje lyže, lyžiarky, zbrane aj vzácnu striebornú medailu z tohtoročných Majstrovstiev
Európy v zmiešanej štafete družstiev. Názorne predviedli, ako sa
strieľa v ľahu, na čo slúžia jednotlivé súčasti zbrane, ako sa dorozumievajú so súpermi po súťažiach. Pre niektorých žiakov je
tento šport málo známy, a preto
sa chceli dozvedieť o ňom niečo
viac. Janka a Matej odpovedali
na všetky otázky vyčerpávajúco.
Bolo vidieť, že s besedami majú

skúsenosti. Napriek
tomu, že
sú aktuálni
vicemajstri
E u r ó p y,
pôsobili
ústretovo, skromne a veľmi
sympaticky. Na záver besedy sa
trpezlivo fotili s každým, kto o to
prejavil záujem. Rozdali veľa
autogramov a propagačných
materiálov. CVČ Trenčín chce
v budúcom roku otvoriť krúžok

MILOŠ SOMOROVSKÝ
ŠPORTOVÝ KOORDINÁTOR
CVČ TRENČÍN

Beh trenčianskou Brezinou
bude pod záštitou Dušana Čikela
Posledná májová nedeľa preverí bežcov z celého Slovenska. Beh zaradený do Slovenského pohára v behu
do vrchu a tiež do Trenčianskej bežeckej ligy sa pobeží
29. mája 2016.

Zigi je asi ročný americký stafordšírsky teriér. Na pohľad
vzbudzuje rešpekt, no povahovo je to prítulné šteňa a netreba sa ho báť. Rýchlo sa učí
nové povely. Má krátku srsť
a zimu vonku ťažko znáša, preto je vhodnejší do bytu či domu
so záhradkou a prístupom dnu,
k mladším ľuďom i deťom.

Zakladateľ a organizátor behu Miroslav Kováč s dcérou VeFOTO: ARCHÍV VB
ronikou na návšteve u Dušana Čikela.

Jada (Džada) je asi 10-mesačný kríženec. Našli ju pod sídliskom Juh pri Villa parku. Ak sa
jej nový majiteľ vo výchove povenuje, bude z nej poslušný psí
spoločník. Hodí sa k mladším
ľuďom i deťom do domu s prístupom dnu.
Karanténnu stanicu môžete
navštíviť osobne alebo využiť
kontakt 0915 785 007. Ľudia,
ktorí si osvoja psíka z karanténnej stanice, budú oslobodení
od dane za psa. Osvojenie psíka
sú povinní oznámiť na úrade.

letného biatlonu. Reprezentanti sľúbili, že si prídu s mladými
biatlonistami zatrénovať.

Štartovný výstrel zaznie
o 10.00 h pri hoteli Brezina.
Muži do 40, 50 a 60 rokov pobežia dva 4-kilometrové okruhy
a muži nad 60 rokov a všetky kategórie žien pobežia 4 kilometre. Záštitu prevzal známy trenčiansky atlét Dušan Čikel (nar.
1929), prvý slovenský atlét zapísaný v listine svetových rekordov (štafeta 4 x 800 m). Jeho
osobný rekord na 1500 m má
hodnotu 3:43 min. a na 5000 m
14:09 min. z roku 1956. Dušan
Čikel bol sparring partnerom
3-násobného olympijského víťaza Emila Zátopka. Príďte si
i vy zašportovať alebo podporiť
bežcov potleskom a prežiť nedeľné predpoludnie na krásnej
trenčianskej Brezine. Viac informácií: Veronika Bakalárová,
0918/500 205, v.bakalarova@
motor-car.sk, www.beh.sk.

NOČNÝ BEH TRENČÍNOM UŽ V MÁJI
Druhý ročník bežeckého podujatia Night Run Trenčín sa
uskutoční v sobotu 21. mája.

Štart behu bude na Mierovom námestí o 21.30 h. Pobeží sa
po čiastočne uzavretých komunikáciách z námestia cez ulice
Sládkovičova a Hviezdoslavova
na Námestie sv. Anny, ďalej cez
ulice Legionársku, Soblahovskú,
Bezručovu, Beckovskú a Jána
Zemana, za priepustom výbeh
na hrádzu, po hrádzi rieky Váh,

za železničným mostom smerom
k Palackého ulici na Mierové
námestie, ďalej popri synagóge
a Piaristickom kostole na Štúrovo námestie, ulicami Vajanského, Jesenského a Sládkovičova
na Farské schody a po Matúšovej
ulici na Mierové námestie. Bežci sa môžu registrovať na www.
trencianskypolmaraton.sk.

Po prebehnutí cieľom dostanú
bežci pamätnú medailu – ďalšiu
časť medailovej makety Trenčianskeho hradu.
(RED)
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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, štvrtok 8.30 – 9.30
Cvičenie ženy I.
pondelok, štvrtok 10.00 – 11.00 Cvičenie ženy II.
pondelok 10.00 – 12.00
Spevácka skupina Sihotiar
pondelok 14.30 – 16.00
Joga začiatočníci
pondelok 16.30 – 18.00
Joga ženy
pondelok 16.30 – 18.30
Keramika – kurz
utorok, piatok 8.30 – 9.30
Cvičenie ženy III.
utorok, piatok 10.00 – 11.00
Cvičenie ženy IV.
utorok, štvrtok 12.00 – 16.00
Stolný tenis
utorok 13.00 – 16.00
Jednota dôchodcov Slovenska č. 5
utorok, štvrtok 14.00 – 17.00
Kartové hry
streda 10.00 – 11.30
Brušné tance
streda 14.00 – 15.30
Výbor JDS č. 27
streda 14.00 – 16.00
Stolný tenis
streda 15.00 – 17.00
Diabetes konzultácie
štvrtok 10.00 – 12.00
Keramika klub
a 14.30 – 16.30
piatok 12.00 – 16.00
Stolný tenis
Osvienčimská 3, Trenčín-Sihoť, 032/7434 535, 0911 041 818
(p. Matejková), 0911 041 820 (p. Buxarová)

Blíži sa festival
Kým žiješ, tancuj!
Na 14. slovenskom festivale
seniorských folklórnych súborov (SFSFS) bude opäť veselo.
V sobotu 21. mája 2016 roztancujú Záhradné centrum Bolech
vo Veľkých Bierovciach seniorské súbory z celého Slovenska.
Program:
13.00 HUDOBNÉ POZDRAVY
– priamy prenos v Rádiu Regina Bratislava z areálu konania
XIV. SFSFS, 14.00 Z KASÁREŇ NA MUZIKU – program
sólistov spevákov, ľudových
hudieb, speváckych skupín,
15.00 Z KAŽDÉHO ROŽKU

TROŠKU hudobno-spevno-tanečný program, 16.00 KÝM
ŽIJEŠ, TANCUJ, otvorenie XIV.
SFSFS, 16.15 KOŇARE, ČAČINARE, GURAĽE, 17.15 ZO
SRDCA SLOVENSKA, 18.00
Z TRENČIANSKEJ ŽUPY,
19.45 PRI MUZIKE – ľudová
zábava zúčastnených seniorských folklórnych súborov.
Zmena programu vyhradená.
Kyvadlová doprava zo stanice Trenčín na festival od 12.30
do 15.00 h. Z festivalu od 18.00
do 22.00 h.
FOTO: ARCHÍV SFSFS

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
9. 5.

Deň matiek

16. 5.

Branislav Lobotka – história dračích lodí

23. 5.

Organizovaný zájazd – východné Slovensko

30. 5.

Mons. ThLic. Marián Gavenda, PhD. – Moja literárna
a redakčná činnosť

Ďalšie akcie:
12. 5.

Bowlingový turnaj

13. 5.

Divný Janko, Divadlo Trnava

21. 5.

Najkrajšia hviezdička, ODA Trenčín

29. 5.

Slovenské tance, NS Bratislava

Pozvánka na Deň rodiny
Nedeľné popoludnie 15. mája bude plné hudobných vystúpení, súťaží a športových aktivít.

Na Slovensku sa koná Deň
rodiny už ôsmy raz, a to vo
viac ako 30 mestách a obciach.
V Trenčíne oslávime Deň rodiny
po prvýkrát. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Richard Rybníček. Program na pódiu Mierového námestia: o 14.00
h otvorenie, rodinné súťaže, tanečné vystúpenia, 15.00 Smejko
a Tanculienka, 16.30 Lamačské
chvály. Ďalšie sprievodné aktivity budú na námestí a v priľahlej
Farskej ulici – rodinné súťaže,

maľovanie na tvár, modelovanie
z balónov, Rodinná Rambodráha, tvorivé dielne a nafukovacie
atrakcie. Podujatie organizujú
občianske združenia CPR Trenčín a JUŽANIA – RC Južanček.
Viac na www.cprtrencin.sk.
Podujatie sa realizuje s podporou Mesta Trenčín. Za Svetový
deň rodiny (World Family Day)
vyhlásila 15. máj Organizácia
spojených národov v roku 1993.
Má pripomínať dôležitosť a význam rodiny.

Centrum voľného času
Trenčín pozýva
V mesiaci máj pre všetky deti
aj dospelých pripravili niekoľko
zaujímavých aktivít.
13. 5. Na bicykli bezpečne –
pre zákl. školy – detská súťaž,
ktorej cieľom je zvýšiť povedomie detí o doprave a bezpečnosti na cestách
13. 5. Deň tulipánov – pre deti
a rodičov
18. 5. Medzinárodný deň
múzeí – pre deti – súťaž
„O najstaršiu (knihu, hrniec,
mlynček...)“
20. 5. Turistika + opekačka
(Kubrá) – pre deti a rodičov
– spoločná turistika detí a ich



rodičov/
príbuzných
z Trenčína
do Kubrej
27. 5. Exkurzia do Bratislavy – pre deti – návšteva dvoch
výstav (Zaži textil, Ilustrácie zo
šuﬂíka), ZOO
Viac na FB stránke – Centrum
voľného času Trenčín alebo
na 032/74 33 502.
Centrum
voľného
času
na Východnej ulici je otvorené každý pracovný deň od 7.30
do 18.00 h. www.cvctn.sk.

ROKOVANIA VMČ

VMČ Stred

9. 5. 2016 o 15.30 v sobášnej sieni MsÚ

VMČ Západ 18. 5. 2016 o 18.00 v KS Záblatie
VMČ Juh

zasadnutie sa konalo 2. 5. 2016

VMČ Sever

5. 5. 2016 o 16.00 v Centre seniorov na Sihoti
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Poďte s Infom na TORTY
Slovenské pochúťky, tipy na dovolenku a tie najkrajšie
torty ponúkne výstavisko Expo Center Trenčín v dňoch
13. až 14. mája.

Pátracia hra pre deti
V jednom čase budú na výstavisku 5. ročník výstavy cestovného ruchu regiónov REGION TOUR EXPO, 4. ročník
celoslovenskej cukrárskej výstavy TORTY & svet pečenia
a novinka, 1. ročník výstavy
slovenských produktov CHUŤ
SLOVENSKA, s ktorými sa súčasne bude konať prehliadka
Ľudové umelecké remeslá.
Podtitul výstavy cestovného ruchu regiónov REGION
TOUR EXPO „Spoznajte čaro
blízkych regiónov“ napovedá, že sa sústredí na cestovný
ruch najmä Slovenska a Českej
republiky.
Spoločne s touto výstavou
sa už štvrtýkrát bude konať výstava TORTY & svet pečenia.

Internetový portál Torty snov
aj tento rok pripravil pre všetkých, ktorí chcú ukázať svoju
zručnosť pri zdobení tort, súťaž
s tromi kategóriami: kvetinové
aranžmá, modelovaná kompozícia a zdobenie torty na voľnú
tému.
Špecializovaná
výstava
CHUŤ SLOVENSKA je určená
pre milovníkov dobrého jedla,
pitia a produktov vyrobených
na Slovensku.
Pre verejnosť bude výstavisko otvorené od 9.00 do 18.00
h. Viac na www.expocenter.sk
alebo na Facebooku. Vstupenky
na výstavy môžete získať v súťaži na strane 2.
(RED), FOTO: ARCHÍV EXPO C.

Vašu domácnosť môžu
navštíviť štatistici

Prejdite si s deťmi zaujímavé miesta v Trenčíne, hľadajte indície a objavte tajomstvá, o ktorých ste nevedeli.
Vyplňte tajničku za sladkú odmenu a môžete vyhrať
pekné ceny.

V rámci podujatia Noc múzeí a galérií je aj tento rok pre
deti pripravená pátracia hra
Trenčín a jeho tajomstvá. Pomocou kreslenej mapy budú
hľadať 18 stanovíšť, na ktorých
sú pripravené jednotlivé indície. Po ich uhádnutí a vyplnení tajničky čaká na deti sladká
odmena. Zároveň môžu vyhrať
niektorú z cien – vstupenky
na hrad Beckov, do Parku miniatúr v Podolí alebo Minifarmy
v Lubine; vstupy na Tarzaniu,

jazdy na motokárach v Motokárovej hale Trenčín, zmrzlinové
poháre od kaviarne Alžbetka,
cupcakes od Baapky alebo permanentku na Mestskú plaváreň
v Trenčíne.
Do hry je možné sa zapojiť od 16. do 22. mája 2016.
Mapa s tajničkou je k dispozícii v Kultúrno-informačnom centre a na webových
stránkach
www.trencin.sk
a www.visittrencin.sk.
(RED)

ROCCO CUP 2016 CHCE PODPORIŤ
KARANTÉNNU STANICU

Budú zisťovať informácie o životných podmienkach domácností aj to, ako využívame informačné technológie.

Zisťovanie informácií o príjmoch a životných podmienkach domácností sa uskutočňuje od 13. apríla do 16. mája
2016. Zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými
a komunikačnými technológiami (IKT) a tiež úroveň znalostí
a zručností obyvateľstva pri ich
využívaní je cieľom štatistického
zisťovania, ktoré sa uskutočňuje
od 21. apríla do 31. mája 2016.
Na Slovensku bolo do zisťovania vybraných takmer 500

Trenčín a jeho tajomstvá

obcí, medzi nimi aj naše mesto.
Pracovník poverený funkciou
opytovateľa je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci
zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.
Za ochranu dôverných údajov
zodpovedá Štatistický úrad SR.
Podrobnejšie
informácie
na www.susr.sk.
(RED)

Športovo – spoločenské podujatie sa uskutoční v sobotu
21. mája 2016 v športovom areáli HOSS SPORT CENTER
na Karpatskej ulici.

Ako sa vyjadrili organizátori Ľudo a Ľubica Kuhlöffelovci, ich cieľom je aspoň trochu
prispieť k zlepšeniu života psíkov v trenčianskej karanténnej
stanici. „Podujatím sa chceme
pripojiť k úsiliu o zodpovednejší
postoj ľudí k týmto ušľachtilým
bytostiam. Zároveň materiálne
podporiť činnosť dobrých ľudí,
ktorí sa v útulku o havkov starajú.“ Program: o 9.30 h začiatok
športovej časti – tenisový turnaj
štvorhry /môžu byť aj zmiešané

páry/, 13.30 atraktívne súťaže
o športové trofeje a ceny – príležitosť pre všetkých, od 15.00
h spoločenská časť podujatia.
Prihlásiť sa do turnaja je možné na ludosport45©gmail.com,
0905 237 377.
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