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Mesto pozýva na otvorenie jarmočnej sezóny
Prvým zo série tohtoročných jarmokov bude Veľkonoč-
ný remeselný jarmok 2016. Uskutoční sa 18. a 19. marca 
na Mierovom námestí v čase od 10.00 do 18.00 hodiny.

 Mesto Trenčín zorganizuje 
počas tohto roka na Mierovom 
námestí desať jarmokov. Prvý 
bude Veľkonočný remeselný jar-
mok v marci, za ním nasledu-
je Majáles – Farmársky jarmok, 
ďalší sa uskutoční na Deň detí. 
Od júna do októbra sa budú 
Farmárske jarmoky konať vždy 
v prvú sobotu v mesiaci. Ďalší 
jarmok je plánovaný počas festi-
valu Pri Trenčianskej bráne. Zá-
ver roka bude patriť Vianočným 
remeselným trhom, ktoré sú sú-
časťou festivalu Čaro Vianoc pod 
hradom.
 Remeselníci a predajcovia, 
ktorí sa chcú zúčastniť jarmokov 

na Mierovom námestí, majú 
od tohto roka uľahčené prihla-
sovanie. Mesto spustilo jednotný 
systém evidencie predajcov, kto-
rí si pri registrácii nahrajú doku-
menty a viackrát ich už nebudú 
musieť nahrávať, iba ak by sa im 
niektoré z nich zmenili. Všetko 
sa deje na stránke www.jarmoky.
trencin.sk , kde predajcovia náj-
du informácie o termínoch jar-
mokov, o cenách a podmienkach 
prihlásenia. Stránka uľahčuje 
administráciu aj organizátoro-
vi, pretože počet žiadostí na jar-
mok sa každý rok zvyšuje. Ako 
informovala Janka Sedláčková 
z útvaru kultúrno-informačných 

služieb (KIS), pri výbere predaj-
cov bude kladený dôraz na to, 
aby bol ponúkaný sortiment 
čo najviac autorský, originálny 
a pôsobivo remeselne spracova-
ný. V prípade farmárskych jar-
mokov mesto hľadá prvovýrob-
cov, teda priamych pestovateľov, 
farmárov a chovateľov, prípadne 
prvých spracovateľov surovín.
 Počas prvých dvoch týždňov 
sa na stránke zaregistrovalo 86 
predajcov, z nich si podalo pri-
hlášku na Veľkonočný jarmok 61. 
„Je to viac ako v minulosti. Vďaka 
stránke nás našli aj takí predaj-
covia, ktorí u nás na jarmoku ešte 
neboli,“ hovorí Jarmila Blašková 
z útvaru KIS. Vo veľkonočných 
stánkoch nájdu Trenčania veľko-
nočnú výzdobu, dekorácie, ma-
ľované kraslice, pletené korbáče, 

keramiku, košikárske výrobky, 
med, mäsové výrobky, cukrá-
renské výrobky, pečivo, medvedí 
cesnak, mak, nápoje, občerstve-
nie – slané aj sladké jedlá. Opäť 
budú na námestí živé zvieratká: 
sliepky, kohúty, zajace, holuby. 
Operené dravce privezú sokolia-
ri z Kráľovho Brodu. Informá-
cie o programe jarmoku nájdete 
v KAM na titulnej strane. (RED)

Mesto bude investovať 
do škôl a škôlok 
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železnice – termíny
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Ako mesto hospodárilo 
v roku 2015 
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Harmonogram jarného 
upratovania 2016 
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NEPRIŠLO VÁM 
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu 
hláste prosím do piatka 
4. marca 2016 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
032/6504 287.

V prvú marcovú sobotu 5. 3. 2016 budú môcť občania Slovenska vyjadriť svoj názor a pri-
spieť ním k ďalšiemu smerovaniu krajiny vo voľbách do Národnej rady Slovenskej repub-
liky. O prebudenie pocitu zodpovednosti za budúcnosť Slovenska a zvýšenie účasti ľudí 
v parlamentných voľbách sa snažili viaceré iniciatívy. S cieľom osloviť najmä rezignova-
ných nevoličov pripravila svoju kampaň iniciatíva „Si kľúčový“ (na fotografii Mierové ná-
mestie 18. 2. 2016).  FOTO: P. S.. 

„Voľby bez Teba sú neúplné“
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  EDITORIÁL

Vážení Trenčania, 
milí čitatelia, 

v rukách držíte marcové Info. 
Nájdete v ňom niekoľko termí-
nov, ktoré vás v súvislosti s mo-
dernizáciou železničnej trate 
určite zaujímajú.
Všetci budeme dúfať, že sú už 
defi nitívne. Ponúkame i správy 
zo zastupiteľstva a na stra-
ne číslo 4 prehľad investícií 
do vzdelávania. 
Píšeme aj o Pláne hospodárske-
ho a sociálneho rozvoja mesta 
Trenčín. Čítajte na strane 5.
Pozrite si harmonogram jar-
ného upratovania, prečítajte si 
o prvom Plese seniorov v našom 
meste a nevynechajte i ostatné 
dobré správy na strane číslo 8. 
Dajte sa pozvať nielen na Veľ-
konočný jarmok, ale i ostatné 
podujatia v meste. Všetky sú 
uvedené v KAM v Trenčíne. 
Je ešte jedna udalosť, ktorá má 
punc významnosti a dôležitosti. 
Projekt „Intenzifi kácia ČOV, 
odkanalizovanie a zásobovanie 
pitnou vodou v trenčianskom 
regióne“ je ukončený. Práve, 
keď toto Info cestovalo do tla-
čiarne, bol odovzdaný do uží-
vania výsledok projektu – súbor 
intenzifi kovaných alebo novo-
vybudovaných vodohospodár-
skych objektov, ktoré významne 
prispejú ku kvalite a ochrane 
životného prostredia a vôd v ce-
lom trenčianskom regióne. Viac 
sa tejto téme budeme venovať 
v aprílovom vydaní mestských 
novín. 
Ale dovtedy nás ešte čaká uda-
losť roka – voľby, ktoré sú v na-
šich rukách. Rozhodneme 5. 
marca 2016.
Všetkým trenčianskym žiakom 
a študentom prajeme pekné 
prázdniny a keďže v tomto roku 
máme veľkonočné sviatky už 
v marci, prijmite aj naše že-
lanie veselej Veľkej noci. Nech 
vám sviatky jari prinesú radosť 
a pohodu.
Najbližšie Info vyjde 5. apríla 
2016.

  MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte

Vyhrajte voľné vstupenky na 22. ročník veľtrhu ZÁHRADKÁR 2016, ktorý sa 
uskutoční od 6. do 9. apríla 2016 na výstavisku EXPO CENTER v Trenčíne. 

Napíšte meno nestora slovenského ovocinárstva a záhradkárstva, výskumníka 
a dlhoročného vysokoškolského pedagóga, ktorý aktívne aj vo svojom vysokom 
veku rozdáva svoje bohaté vedomosti všetkým, ktorí majú chuť pracovať v oblasti 
záhradkárskeho ovocinárstva. Je pravidelným hosťom veľtrhu Záhradkár 
v Trenčíne.
Odpoveď posielajte do 21. marca 2016 na info@trencin.sk. 

Termíny, ktoré ľudí zaujímajú 
Podľa dodatku k zmluve, ktorý v januári 2016 podpísali 
Železnice Slovenskej republiky a Združenie pod Brezinou, 
sú známe aktualizované termíny predčasného užívania 
stavebných objektov modernizácie železničnej trate.

 V apríli 2016 bude daný 
do užívania podjazd Vlárska už 
aj pre vozidlá. V máji 2016 prej-
dú prvé vozidlá podjazdom Pred 
poľom a v čase letných prázdnin 
otvoria podchod pre chodcov 
na Hlavnej ulici. 
 Na podchod pri Bille si Tren-
čania ešte počkajú do augusta 

2016, kedy bude užívaniaschop-
ná aj koľaj č. 2 na novom želez-
ničnom moste.
 V októbri 2016 dokončia 
ešte úpravu nadväzujúcich ko-
munikácií na podjazd Pred po-
ľom, ukončia i práce na železnič-
nom spodku, zvršku i oporných 
múroch na chynoranskej trati 

a hotová by mala byť aj koľaj č. 1 
na novom moste cez Váh. 
 Samostatnou kapitolou sú 
objekty takzvanej malej stavby, 
ktorú Železnice SR realizujú 
na základe zmluvy, ktorú vyro-
kovalo súčasné vedenie Mesta 
Trenčín. Most na Ostrov, siete 
i parkoviská k novej letnej pla-
várni by mal zhotoviteľ poskyt-
núť na predčasné užívanie v máji 
tohto roka. V tom čase by mali 
byť ukončené i práce na komu-
nikácii do Záblatia. (RED)

Budova stanice 
Zlatovce sa nezmení
Výpravná budova železničnej stanice Zlatovce 
nie je súčasťou modernizácie železničnej trate. 
Jej terajšia podoba zostane zatiaľ zachovaná.

 Podľa vyjadrenia Železníc SR 
sú rekonštrukčné práce na bu-
dovách v rámci modernizácie 
železničných tratí realizované 
len vo výnimočných prípadoch. 
„Obvykle súvisia len s umiestne-
ním náročných technológií, za-
bezpečujúcich automatickú pre-
vádzku alebo riadenie dopravy 
na dráhe. Rekonštrukcia bu-
dov vo všeobecnosti nie je mož-
ná z eurofondov. Rekonštruovali 

sme časť výpravnej 
budovy v železničnej 
stanici Trenčianska 
Teplá, a to kvôli umiestneniu vy-
soko citlivých technologických 
zariadení, ktorých prevádz-
ka si vyžaduje špeciálne nároky 
na prostredie. V prípade budo-
vy stanice Zlatovce sa neuvažu-
je s umiestnením podobných ná-
ročných zariadení a nevznikli 
ani nároky a požiadavky na jej 

stavebné úpravy,“ uviedla ho-
vorkyňa Železníc SR Martina 
Pavlíková s tým, že v budúcnos-
ti nevylučujú rekonštrukciu toh-
to svojho majetku. K staničnej 
budove bola v minulom roku 
vybudovaná prístavba, v ktorej 
umiestnili nové zabezpečovacie 
zariadenie. (RED)

SPOJNICA ZÁBLATIA SO 
ZLATOVCAMI JE ZATVORENÁ
 Pre práce na rozšírení komunikácie medzi 
Zlatov cami a Záblatím je od 15. februára 2016 úplne 
zatvorená časť Hanzlíkovskej ulice. Úsek od okruž-
nej križovatky v Zlatovciach až po križovatku Dolné 
pažite – Sigôtky je neprejazdný. Prístup od Záblatia 
k obytným domom pri diaľničnom privádzači je mož-
ný. Zhotoviteľ stavby predpokladá uzávierku komu-
nikácie do 25. apríla 2016, kedy je naplánované uza-
tvorenie železničného priecestia v Záblatí. 
 (RED)

CHODCI CEZ PODJAZD 
VLÁRSKA
 Od začiatku decembra 2015 bol pre chod-
cov sprístupnený chodník v podjazde Vlárska. 
Ide však len o provizórny stav, chodník nie 
je ešte stavebne dokončený. Preto sú chodci 
dočasne presmerovaní na novú trasu, ktorá 
vedie od chodníka popri okružnej križovat-
ke na Bratislavskej ulici cez budúcu vozovku 
podjazdu, ktorá vyúsťuje v križovatke ulíc Ka-
sárenská – Ružová. Tento stav potrvá pred-
bežne do konca marca 2016.
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Na oplotení ihriska na Bec-
kovskej ulici sa objavila 

informácia o tom, že ihrisko 
bude zrušené a na jeho mieste 
bude výstavba. Primátor Ri-
chard Rybníček ubezpečuje 
obyvateľov, že to nie je pravda. 
Ihrisko zostane ihriskom. 

Mesto zakúpi novú 
technológiu Jumping jet 

pre fontánu Vodník na Štúro-
vom námestí. Tá pôvodná je 
nefunkčná a oprava by bola 
veľmi nákladná. Výhodnejšie 
je zainvestovať do novej 
technológie.

Trenčiansky mestský 
parlament odsúhlasil 

členský príspevok pre oblastnú 
organizáciu cestovného ruchu 
na rok 2016 vo výške 23 518 
eur. Ide o polovičnú sumu 
vybranej dane za ubytovanie 
za celý minulý rok.

Vo štvrtok 10. marca Mesto 
Trenčín vyvesí tibetskú 

vlajku, čím sa zapojí do me-
dzinárodnej kampane „Vlajka 
pre Tibet 2016“. Symbolicky 
tak v deň výročia tibetského 
národného povstania proti 
okupácii Čínou vyjadrí svoju 
podporu a upozorní na porušo-
vanie ľudských práv v Tibete.

V sobotu 19. marca sa 
od 20.30 do 21.30 h 

uskutoční Hodina Zeme 
2016 – najväčšia celosveto-
vá kampaň zameraná na zvý-
šenie povedomia verejnosti 
v oblasti klimatických zmien. 
Zhasnutím svetla na 60 minút 
vytvára symboliku spoločnej 
zodpovednosti za budúcnosť 
našej planéty a vyzýva ľudí, 
aby si uvedomili, že k zlepše-
niu môže prispieť každý z nás. 
Na Slovensku sa uskutoční už 
po siedmykrát. 

Najbližší Deň otvorených 
dverí u primátora mesta 

Richarda Rybníčka sa usku-
toční v pondelok 4. apríla 2016 
v čase od 14.00 do 18.00 h.

  STRUČNESprávy z februárového zastupiteľstva
Poslanci trenčianskeho mestského parlamentu sa stretli 
na prvom tohtoročnom riadnom rokovaní 17. februára.

 Celkový dlh Mesta Trenčín 
k 31. decembru 2015 predsta-
vuje čiastku vo výške 16,45 mi-
lióna eur, čo je 298 eur na oby-
vateľa mesta. Poslancov o tom 
informoval primátor Richard 
Rybníček. „Dlh poklesol o viac 
ako 58 percent oproti stavu k 31. 
decembru 2010. Všetky záväzky 
uhrádzame v lehote splatnosti,“ 
uviedol.
 Celková suma dlhu Mes-
ta Trenčín defi novaná záko-
nom o rozpočtových pravidlách 
k 31. 12. 2015 bola necelých 44 
percent, zákonná maximálna 
možná miera zadlženosti je 60 
percent.
 Hospodársky výsledok Mes-
ta Trenčín k 31. 12. 2015 dosia-
hol prebytok vo výške 3,98 mi-
lióna eur.
 Všeobecne záväzné nariade-
nie č. 7/2012 o poskytovaní do-
tácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
doposiaľ hovorilo o poskytovaní 
dotácií maximálne do výšky 70 

percent nákladov na projekt. Sú 
však prípady, kedy je aj v záuj-
me mesta participovať na nákla-
doch projektu až do výšky 100 
percent, poslanci schválili zme-
nu tohto VZN, ktorá umožní po-
skytovanie dotácií na projekty aj 
do výšky 100 percent nákladov. 

  VEREJNÉ 
OBSTARÁVANIA 

 Mestské zastupiteľstvo 
schválilo zámer Mesta Trenčín 
vyhlásiť verejné obstarávanie 
na uskutočnenie prác týkajúcich 
sa stavebnej údržby komuniká-
cií s predpokladanou hodnotou 
zákazky necelých 292 tisíc bez 
DPH. Dôvodom je fakt, že 31. 5. 
2016 končí zmluva so súčasným 
dodávateľom.
 Poslanci odsúhlasili i ďalšie 
verejné obstarávania na realizá-
ciu viacerých investičných akcií 
týkajúcich sa rekonštrukčných 
prác v materských i základných 

školách, vybudovanie nových 
chodníkov, rozšírenie parko-
vísk, ale aj kúpy multifunkčného 
čistiaceho vozidla či vyčistenie 
hradného brala od drevín a kro-
vín v pásme od hladomorne až 
po múzeum.

  NOVÉ KOMUNIKÁCIE

 Poslanci 17. februára schvá-
lili uzavretie Zmluvy o spolu-
práci medzi Mestom Trenčín 
a spoločnosťou MINT, s.r.o. Ide 
o spoluprácu pri riešení doprav-
nej situácie na sídlisku Juh, kon-
krétne o výstavbu samostatné-
ho odbočovacieho pruhu vľavo 
na miestnu komunikáciu Vý-
chodná a prepojovacej komuni-
kácie dvoch vetiev jednosmernej 
cesty na Východnej ulici. Tým sa 
skráti cesta z Východnej na Uli-
cu gen. Svobodu (odbočenie vľa-
vo) a umožní sa prístup pre no-
vovybudovanú ulicu Pod Juhom 
II.
 Zhotoviteľ, ktorého vybe-
rie spoločnosť MINT, vybudu-
je novú komunikáciu a mesto 
sa stane jej vlastníkom. Povin-
nosť uhradiť odmenu zhotovite-
ľovi má spoločnosť MINT, kto-
rá je zároveň povinná v mieste, 
kde sa bude plánovaný chodník 
na Juhu prelínať s novou komu-
nikáciou, zabezpečiť priechod 
pre chodcov a jeho osvetlenie.
 Mestské zastupiteľstvo 
odobrilo i vybudovanie chodní-
ka na ulici Pod Komárky a re-
konštrukciu chodníka na Ná-
mestí sv. Anny v úseku od bývalej 
tržnice ku krajskému súdu. Tie-
to investičné akcie sa presúvajú 
na realizáciu z minulého roka 
na rok 2016. (RED)

Schválili zmeny a doplnky územného plánu
Poslanci na februárovom zasadnutí schválili približne 
stovku zmien a doplnkov územného plánu mesta. 

 Ide o súhrnný balík zmien 
s číslom 1. Vychádza z množ-
stva podnetov, ktoré mesto 
začalo zbierať hneď po schvá-
lení územného plánu v roku 
2012. V roku 2014 zastupi-
teľstvo schválilo obstaranie 
týchto zmien. „Územný plán je 
živý organizmus,“ hovorí hlav-
ný architekt mesta Martin Be-
ďatš. „Minimálne raz za šty-
ri roky by sa mal aktualizovať 
alebo preveriť, či je potrebné 

nejaké zmeny vykonať.“ Teraz 
išlo o podnety hlavne fyzických 
osôb, ktoré sa týkali najmä po-
zemkov v okrajových častiach 
mesta určených na výstavbu 
jednotlivých rodinných domov. 
Niektoré zmeny inicioval aj 
útvar hlavného architekta, ako 
napríklad zmenu výškového re-
gulatívu na niektorých peších 
zónach tak, aby sa tam mohli 
umiestniť cyklostojany. Cieľom 
bola snaha vyhovieť podnetom 

ľudí a tiež sprehľadniť a zjed-
nodušiť prácu s územným plá-
nom. Za predložený návrh 
zmien hlasovalo na rokovaní 
zastupiteľstva 17 poslancov, 
proti boli piati poslanci z po-
slaneckého klubu Občiansky 
klub Trenčín. Celé rokovanie 
februárového zastupiteľstva si 
môžete po-
zrieť vo vi-
d e o z á z n a -
me na www. 
trencin.sk.

 (RED)
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Mesto dá ďalšie investície do vzdelávania
Jednou z nemenných priorít vedenia Mesta Trenčín zo-
stáva vzdelávanie. S tým sa stotožňujú i poslanci, ktorí 
pri schvaľovaní rozpočtu podporili viaceré investičné 
akcie smerujúce do škôl a škôlok.

 Rekonštrukčné práce na bu-
dovách materských a základ-
ných škôl odstránia v prvom 
rade havarijné situácie, ale 
v mnohých prípadoch i skvalit-
nia pobyt v nich.
 Materská škola (MŠ), Šafá-
rikova bude mať nové okná a vy-
menené budú i ešte pôvodné so-
ciálne zariadenia. Potrebná je aj 
rekonštrukcia strechy. Problémy 
so zatekajúcou strechou, ktorá 
je už v havarijnom stave, mesto 
odstráni aj v MŠ na Stromovej 
ulici a MŠ, 28. októbra. 
 V MŠ, Šmidkeho mesto 
opraví terasy a balkóny a v MŠ, 
J. Halašu zrekonštruuje sociál-
ne zariadenia. V MŠ, Opatovská 
je nutné pre zlý technický stav 
zrekonštruovať okná v jednom 
pavilóne. Okná mesto vymení aj 
v MŠ, Na dolinách. 

  ROZŠÍRENIE 
MATERSKEJ ŠKOLY

 Po tom, ako mesto od toh-
to školského roka zabezpeči-
lo novú triedu v MŠ, Stromová, 
ponúkne nové priestory v dvoch 
pristavených pavilónoch v areá-
li MŠ, Legionárska. Projekt bol 
vypracovaný ešte v minulom 
roku, stavebné práce sa usku-
točnia v prvom polroku 2016. 

Rozšírenie materskej školy bude 
fi nancované z nenávratného fi -
nančného príspevku zo štátne-
ho rozpočtu vo výške 180 tisíc 
eur a v rozpočte mesta je na ten-
to účel vyčlenených takmer 174 
tisíc eur. S ďalšími peniazmi 
mesto počíta aj na vybavenie 
dvoch nových tried, ktoré by 
mali byť otvorené od septembra 
2016. 

  INVESTÍCIE 
DO ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

 Nutné investície si vy-
žiada ZŠ, Na dolinách, kde 

v telocvični vyhorelo elektric-
ké vedenie. Preto je nevyhnutná 
jeho rekonštrukcia. Mesto škole 
zabezpečí aj prípojku elektrickej 

energie, aby škola bola napojená 
na novú trafostanicu a nemusela 
byť závislá od Detského mesteč-
ka. Nová prípojka vody zase vy-
rieši havarijnú situáciu, pretože 
dochádza k úniku vody v potrubí 
pod budovami školy. 
 ZŠ, Potočná má sociálne za-
riadenia v nevyhovujúcom sta-
ve. Žiaci aj zamestnanci musia 
prechádzať cez školský dvor. 
Mesto im uľahčí situáciu a vybu-
duje nové sociálne zariadenia.
 V tomto roku je v pláne i hyd-
roizolácia časti rovnej strechy 
na ZŠ, Východná, vrátane jej za-
teplenia a v školskej jedálni ZŠ, 

Veľkomoravská rekonštrukcia 
elektroinštalácie. 
 Z minulého roka sa na ten-
to rok presúva investičná akcia 

na ZŠ, Kubranská. Tu bude zre-
konštruovaná strecha spojova-
cej chodby.
 Poslanci podporili i vypra-
covanie projektovej dokumen-
tácie na rekonštrukciu podkro-
via ZŠ, Dlhé Hony. V podkroví 
by mali byť v budúcnosti zria-
dené učebne, čím by sa rozšíri-
la kapacita najúspešnejšej školy 
v kraji. V areáli tejto školy je už 
tesne pred dokončením aj zmo-
dernizované športovisko, ktoré 
bude slúžiť nielen žiakom, ale 
i verejnosti. 

 (RED), FOTO: P. S.

Školské ihrisko v areáli ZŠ Dlhé 
Hony je tesne pred dokončením.

  POMOC PRI 
HĽADANÍ OSOBY

 Začiatkom februára telefo-
nicky požiadala mestskú polí-
ciu o pomoc pani, ktorej mama 
bola po lekárskom ošetrení vo 
fakultnej nemocnici prepus-
tená do domácej starostlivosti 
svojho manžela. Tá však nepoč-
kala, kým manžel po ňu príde 
do nemocnice a vybrala sa do-
mov sama. Vzhľadom k svojej 
diagnóze však býva občas de-
zorientovaná. Oznamovateľ-
ke sa s ňou podarilo telefonic-
ky skontaktovať s tým, že jej 
mama by mala v tom čase byť 
na Záhradníckej ulici. 
 „Toto hlásenie bolo závaž-
né aj preto, že bola noc a k tomu 
-3 stupne Celzia. Jedna hliadka 
mestskej polície bola okamžite 

vyslaná na Záhradnícku ulicu 
a druhá sa snažila nájsť manže-
la hľadanej pani, ktorý bol podľa 
popisu kamerou zaznamenaný 
v blízkosti Lekárskej pohotovost-
nej služby,“ priblížil riešenie si-
tuácie zástupca náčelníka MsP 
Trenčín Peter Sedláček. Napo-
kon sa podarilo na Záhradníc-
kej ulici nájsť i pani, ktorá bola 
dezorientovaná, no bez zrane-
nia či podchladenia.

  V HLAVNEJ ÚLOHE 
DROGY

 Mestská polícia sa takmer 
každý víkend stretáva s podo-
zrením na drogovú trestnú čin-
nosť. Aj vo februári zaregistro-
val kamerový systém skupinu 
piatich mladých ľudí, ktorí v át-
riu na Sládkovičovej ulici fajčili 

takzvané "bongo". Stála služba 
mestskej polície kontaktova-
la v tejto veci krajské operačné 
stredisko na linke 158. Vzápä-
tí boli do átria vyslané hliadky 
pohotovostnej motorizovanej 
jednotky. Prípad je v riešení Po-
licajného zboru SR. 

  PEŠIE HLIADKY 
SA OSVEDČILI

 Pešia hliadka v neskorších 
nočných hodinách na Miero-
vom námestí zadržala tri oso-
by, ktoré sa bili pri miestnom 
podniku. Mestskí policajti po-
užili voči nim hmaty a chvaty 
sebaobrany. Po zistení totož-
nosti osôb privolali na miesto 
aj hliadku Policajného zboru 
SR, ktorá prevzala riešenie tej-
to udalosti.  

  ZO ZÁPISNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE Deň otvorených 
dverí u policajného 
náčelníka

Prísť s  podnetom, otázkou 

alebo čímkoľvek, v  čom 

im vie mestská polícia po-

môcť, môžu občania v  uto-

rok 15. marca 2016. Náčel-

ník MsP Trenčín Ivan Liptai 

sa im bude osobne venovať 

v  čase od  14.00 do  18.00 

hod. v sídle Mestskej polície 

na Hviezdovej ulici 192/2.
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Spomienka na obete 
politického násilia
Pamiatku troch popravených absolventov Štátneho 
reálneho gymnázia v Trenčíne si pripomenuli účastníci 
pietnej spomienky v sobotu 20. februára. Zišli sa presne 
po 65 rokoch od popravy Alberta Púčika, Antona Tunegu 
a Eduarda Tesára pri Pamätníku obetiam komunizmu 
na Námestí sv. Anny.

 Pietnu spomienku pripravilo 
Mesto Trenčín, Okresná organi-
zácia Konfederácie politických 
väzňov Slovenska v Trenčíne 
a Nadácia Antona Tunegu. „Ži-
vot má neuveriteľne vysokú cenu 
vtedy, keď si ho človek váži, keď 
svoju dušu nedokáže zapredať, 
keď obetuje to najdrahšie pre 
slobodu, pre svoj názor, pre čis-
totu charakteru,“ prihovoril sa 
k účastníkom primátor Trenčína 
Richard Rybníček.

 Osudy troch trenčianskych 
gymnazistov priblížil spisovateľ 
Rudolf Dobiáš. Tieto tri obete 
bezohľadného politického ná-
silia sa zapojili do rodiaceho sa 
protikomunistického odboja 
na Slovensku. Štátna moc ich 
v roku 1949 odsúdila na doži-
votné väzenie a o rok neskôr 
v neprítomnosti na trest smrti. 
 Popravili ich 20. februára 
1951 v bratislavskom Justič-
nom paláci. Na druhý deň ich 

pochovali vedľa seba na Mar-
tinskom cintoríne v Bratislave. 
„Dnes žijeme v dobe, keď sa od-
haľujú pamätníky komunistom, 
keď sa komunisti tvária, že ich 
máme ospravedlniť a zabudnúť 
na to, čo vykonali. Odpustiť mož-
no, ale zabudnúť sa nedá,“ zdô-
raznil Richard Rybníček.
 Súčasťou pietnej spomienky 
bolo aj predstavenie knihy roz-
hovorov o minulosti a budúc-
nosti Slovenska „Včera a zajtra“ 
autora Rudolfa Dobiáša. „Túto 

knihu venujem trojici poprave-
ných gymnazistov,“ povedal Ru-
dolf Dobiáš.
 „Svetlo je silnejšie ako tma 
a preto sa svetlom táto kniha 
uvádza do života,“ vyjadril sa 
moderátor podujatia herec Šte-
fan Bučko, keď výtlačok knihy 
ozdobili tri zapálené kahance.
 Na záver podujatia sa 
v Kaplnke sv. Anny konala svätá 
omša za obete komunizmu.

 (RED), FOTO: P. S.Mesto zverejnilo 
program rozvoja
Od 11. februára ho mohli ľudia pripomienkovať. Verej-
né prerokovanie sa konalo 23. februára. V marci by sa 
dokument mal dostať na rokovanie mestského zastupi-
teľstva.

 Program hospodárske-
ho rozvoja a sociálneho roz-
voja (PHRSR) mesta Trenčín 
na roky 2016 – 2022, s výhľa-
dom do roku 2040 je základným 
strategickým dokumentom 
podpory regionálneho rozvoja. 
Jeho poslaním je defi novať víziu 
a k nej prislúchajúcu stratégiu 
rozvoja mesta, ktorá by pros-
tredníctvom konkrétnych opat-
rení a aktivít prispela k rozvoju 
lokálnej ekonomiky a zvýšeniu 
kvality života obyvateľov. 
 Mesto dokument 11. febru-
ára zverejnilo na svojej stránke, 
fyzicky bol ľuďom k dispozícii 
od 15. februára v Klientskom 
centre a na útvare hlavného 
architekta mesta, prečítať si 
ho mohli aj na webovom sídle 
Ministerstva životného pros-
tredia SR. Pripomienky mohli 
posielať do 1. marca na Mest-
ský úrad v Trenčíne alebo pria-
mo na Okresný úrad Trenčín, 
odbor starostlivosti o životné 
prostredie, kde sa všetky pripo-
mienky zhromažďovali v rámci 
zisťovacieho konania k procesu 
posudzovania vplyvov strate-
gického dokumentu na životné 
prostredie. Počas neho mohli 

svoje pripomienky zasielať aj 
všetky dotknuté subjekty, ako 
napríklad s mestom susediace 
obce, pamiatkový úrad, úrad 
verejného zdravotníctva a ďal-
šie. Po posúdení dokumentu 
z hľadiska zákona by sa PHRSR 
mesta Trenčín mal dostať na ro-
kovanie mestského parlamentu.
 Program rozvoja mesta 
na roky 2016 – 2022 vychá-
dza zo súčasnej situácie mesta, 
opiera sa o jeho potenciál a re-
álne príležitosti, identifi kuje 
problémy a navrhuje riešenia. 
Je fl exibilným dokumentom 
s možnosťou aktualizácie pod-
ľa konkrétnych možností a bu-
dúcich výziev v jednotlivých 
nadchádzajúcich rozpočtových 
obdobiach. Zameriava sa na so-
ciálno-ekonomický rozvoj, kto-
rý sa však súbežne premietne 
aj do priestorového plánovania 
v rámci prípravy nového územ-
ného plánu mesta a centrál-
nej mestskej zóny. Strategické 
rozvojové plány mesto pripra-
vuje v rámci riešenia situácie 
po ukončení modernizácie že-
lezničnej trate, ktorá výrazne 
zmení podobu a charakter mes-
ta. (RED)

FAKULTNÚ NEMOCNICU 
V ROKU 2015 VYNOVILI
Výmena okien a nové prístroje vyšli na viac ako milión 
eur. 

 Okná boli 
vo veľmi zlom 
technickom sta-
ve a dochádza-
lo k opakovaným 
sťažnostiam pa-
cientom na tepel-
ný diskomfort. 
Ako informova-
la hovorkyňa ne-
mocnice Petra 
Gembešová, re-
konštrukcia v ta-
komto rozsahu vo 
FN Trenčín ešte 
od jej vzniku ne-
bola realizovaná. „Pacienti aj 
zamestnanci si výmenu okien 
veľmi pochvaľujú, zjednodušila 
sa manipulácia s oknami, po-
skytujú lepšie možnosti vetra-
nia priestorov a v neposlednom 
rade tepelnú izoláciu.“ Okná 
sa podarilo vymeniť na všet-
kých budovách nemocnice. 
Od minulého roku má nemoc-
nica aj nový rádiodiagnostický 
prístroj s mobilným C rame-
nom a s rádiolucentným ope-
račným stolom, ktoré sa vyu-
žívajú denne k zabezpečeniu 

operatívy na operačných sá-
lach. Pre rádiodiagnostické od-
delenie zakúpili mamografi cký 
prístroj s tomosyntézou, ktorý 
zlepšuje kvalitu úrovne diag-
nostiky ochorení prsníkov. Vý-
mena okien a prístroje zname-
nali investíciu v celkovej výške 
1 168 560 eur. Tieto fi nancie 
boli pridelené FN Trenčín z roz-
počtovej kapitoly Ministerstva 
zdravotníctva SR. Rozhodla 
o nich vláda na svojom výjazdo-
vom rokovaní v Trenčíne v mar-
ci minulého roka. (RED)
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Ako podať žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ?
Prijímanie detí do materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trenčín sa uskutoční v dňoch 3. a 4. 
mája 2016 (utorok a streda) v čase od 10.00 do 16.00 h.

 Dieťa bude do materskej 
školy prijaté na základe písom-
nej žiadosti rodiča alebo zákon-
ného zástupcu. Tlačivo „Žiadosť 
o prijatie dieťaťa do MŠ“ je do-
stupné v každej materskej škole, 
na webovej stránke mesta v sek-
cii občan – tlačivá – školstvo, 
prípadne na webstránke MŠ.

  ŽIADOSŤ MUSÍ 
OBSAHOVAŤ ÚDAJ 
O POVINNOM 
OČKOVANÍ

 Zákonný zástupca spolu 
s písomnou žiadosťou o prijatie 
dieťaťa do MŠ predloží aj potvr-
denie o zdravotnom stave die-
ťaťa od všeobecného lekára pre 
deti a dorast. Potvrdenie musí 
obsahovať aj údaj o povinnom 
očkovaní, pričom tento údaj nie 
je rozhodujúcim pre prijatie/ne-
prijatie dieťaťa do MŠ.
 Potvrdenie o zdravotnom 

stave dieťaťa nie je potvrdením 
o akútnom zdravotnom stave 
dieťaťa, ale je potvrdením toho, 
že dieťa netrpí žiadnou takou 
chorobou, ktorej prejavy ale-
bo dôsledky by mohli negatívne 
vplývať na jeho pobyt v materskej 
škole, príp. ohrozovať výchovu 
a vzdelávanie ostatných detí. 
 Ak ide o dieťa so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potre-
bami, zákonný zástupca pred-
loží spolu so žiadosťou o prija-
tie dieťaťa do MŠ aj vyjadrenie 
príslušného školského zaria-
denia výchovného poradenstva 
a prevencie.

  PREDNOSŤ MAJÚ 
PÄŤROČNÉ DETI

 Na predprimárne vzde-
lávanie sa v súlade so záko-
nom o výchove a vzdeláva-
ní prednostne prijímajú deti, 
ktoré dovŕšili piaty rok veku, 

s odloženým začiatkom plnenia 
povinnej školskej dochádzky 
a s dodatočne odloženým začiat-
kom plnenia povinnej školskej 
dochádzky. Riaditeľ MŠ v rám-
ci jeho kompetencie ustanove-
nej vyhláškou o materskej škole 
určuje ostatné podmienky prijí-
mania detí, ktoré budú dostup-
né na viditeľnom mieste v každej 
materskej škole.
 „Do materských škôl sa prijí-
majú deti k nasledujúcemu škol-
skému roku. Priebežne počas 
školského roka iba ak to umož-
ňuje kapacita materských škôl,“ 
informuje Blanka Lehotayová 
zo Školských zariadení mesta 
Trenčín, m. r. o. „Z toho dôvodu 

sú prednostne akceptované tie 
žiadosti, ktoré boli odovzdané 
v čase určeného termínu podá-
vania žiadostí. Poradie podania 
žiadosti nerozhoduje o prijatí 
dieťaťa do MŠ.“

  VYDÁVANIE 
ROZHODNUTÍ

 Písomné rozhodnutie o pri-
jatí alebo neprijatí dieťaťa 
do materskej školy bude riadi-
teľkami materských škôl osob-
ne (prípadne poštou) vydané 
rodičom alebo zákonným zá-
stupcom najneskôr do 4. júna 
2016. 
 (RED)

ZBER STARÝCH 

ELEKTROSPOTREBIČOV

V sobotu 19. marca 2016 organizuje Mesto 

Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov 

elektrospotrebičov pre recykláciu odvoz 

starých spotrebičov priamo z domácností.

Zber starých elektrospotrebičov je bezplatný.

Ako na to?

Môžete zatelefonovať na Mestský úrad Trenčín na 032/650 44 18 alebo 
poslať e-mail na zuzana.cachova@trencin.sk a nahlásiť nasledovné údaje:
1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť. 

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

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

z bytov, pivníc a povál.

POZOR! Vaše údaje môžete nahlasovať do 16. marca 2016. Telefonicky počas 
úradných hodín mestského úradu, e-mailom kedykoľvek do tohto termínu. 
Odvezieme veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory...), ako aj malé 
spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény...),  ktoré tiež nepatria do bež-
ného kontajnera.

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO 
ODPADU POČAS SVIATKOV
 Vývozy komunálneho odpadu v 12. týždni sa uskutočnia 
podľa harmonogramu, čo znamená, že sa odpad bude vyvážať aj 
na Veľký piatok 25. marca 2016. V 13. týždni sa pre Veľkonočný 
pondelok vývozy posúvajú nasledovne:

  Vývozy z pondelka 28. 3. sa presúvajú na utorok 29. 3. 2016
  Vývozy z utorka 29. 3. sa presúvajú na stredu 30. 3. 2016
  Vývozy zo stredy 30. 3. sa presúvajú na štvrtok 31. 3. 2016
  Vývozy zo štvrtka 31. 3 sa presúvajú na piatok 1. 4. 2016
  Vývozy z piatka 1. 4. sa presúvajú na sobotu 2. 4. 2016

Zberné dvory budú počas sviatkov zatvorené
 Počas veľkonočných sviatkov od piatka 25. marca 2016 
do pondelka 28. marca 2016 budú obidva zberné dvory v Trenčíne 
– na Zlatovskej aj na Soblahovskej ulici – zatvorené. V prevádzke 
budú opäť v utorok 29. marca 2016. Zberný dvor na Zlatovskej 
ulici v čase od 6.30 do 17.30 h a Zberný dvor na Soblahovskej uli-
ci od 8.00 do 17.30 h.

  OZNAM

UŽ VIETE, KOMU DARUJETE PERCENTÁ Z DANÍ?
 Poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov 
v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu 
verejnoprospešných aktivít môžu fi rmy a ľudia aj tento rok. V na-
šom meste sa o túto pomoc uchádza viac ako tristo organizácií. Čas 
na rozmyslenie majú fyzické osoby iba do 31. marca, kedy je posled-
ný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby. V rámci 
neho sa poukazujú aj 2 percentá z dane. Zamestnanec má na podanie 
vyhlásenia o poukázaní dvoch percent z dane čas do 30. apríla. S vy-
hlásením zasiela daňovému úradu aj potvrdenie o zaplatení dane. 
Zoznam prijímateľov a podrobnosti o darovaní na www.rozhodni.sk.
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Harmonogram jarného upratovania 2016

 Obraciame sa na obča-
nov, aby túto možnosť využili 
a prispeli tak k čistote mesta.
 Nakoľko podľa zákona platí 
zákaz ukladania biologicky roz-

ložiteľného odpadu na skládku, 
zber odpadu sa bude ukladať 
do dvoch rôznych veľkoobjemo-
vých kontajnerov (VOK). 
 Jeden z nich bude slúžiť vý-

hradne na odkladanie biologic-
ky rozložiteľného odpadu (koná-
re, odpad zo záhrad, trávnikov 
a pod.), druhý na odkladanie 
iného odpadu, okrem drobného 
stavebného odpadu.
 Hádzať akýkoľvek iný od-
pad ako ten, na ktorý je kontaj-
ner určený, je PRÍSNE ZAKÁ-
ZANÉ!
 Prosíme občanov, aby boli 

disciplinovaní a dodržiavali 
označenie a účel kontajnerov.
 Je tiež PRÍSNE ZAKÁZA-
NÉ vykladať odpad po odve-
zení kontajnera. Pri porušení 
tohto zákazu hrozí občanovi 
pokuta 166 eur.
 VOK budú umiestnené pod-
ľa nasledovného harmonogra-
mu:

Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pe-
dersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi 
vykoná na území mesta v mesiacoch apríl a máj 2016 
jarné upratovanie. Organizované jarné upratovanie bude 
prebiehať opäť počas ôsmich sobôt.

 Do VOK nie je možné ukla-
dať elektroodpad, vyradené ba-
térie a akumulátory, žiarivky 
a železný šrot. Tento odpad je 
možné vyložiť ku kontajnerom, 
odkiaľ odvoz zabezpečí Marius 
Pedersen, a. s. Pozor! Pneuma-

tiky v zmysle nového zákona 
o odpadoch nie sú už súčasťou 
komunálneho odpadu. Obča-
nia ich môžu odovzdať bez-
platne v rámci siete distribúto-
rov a pneuservisov.
 Aj počas upratovania sú 

otvorené oba zberné dvory – 
na Zlatovskej i na Soblahovskej 
ulici. Tu je možné odovzdať dru-
hy odpadu v zmysle platného 
Všeobecne záväzného nariade-
nia č. 15/2013 O odpadoch. 
 Ešte raz prosíme občanov, 

aby dodržiavali označenie kon-
tajnerov a ukladali do nich len 
určený druh odpadu. Na disci-
plinovanosť pri ukladaní odpadu 
bude dohliadať Mestská polícia 
a pracovníci Marius Pedersen, 
a. s. (USAŽP)

SOBOTA 

– 2. 4. 

2016 

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 – Východná (pri vchode 9C – blízko školy)
 – M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795)
 – Saratovská – L. Novomeského (križovatka ulíc)
 – Kyjevská (pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku)
 – Šmidkeho (roh uličiek – nádoba na sklo č. 8110 – oproti MŠ)

 – Lavičková (pri domove dôchodcov)
 – Šafárikova (nad garážami roh – nádoba na sklo č. 8108)
 – Liptovská (pri trafostanici č. 68008)
 – Západná (pri vchode 24, približne v strede ulice)
 – J. Halašu (v zákrute oproti domu č. 6)
 – Halalovka (pri bytovke 24)

SOBOTA 

– 9. 4. 

2016

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 – Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
 – 28. októbra (na rázcestí s ulicou Dlhé Hony)
 – Beckovská (na rázcestí s Ul. 28.októbra) 
 – Družstevná (pred domom č. 1)
 – Sama Chalupku – Slnečné námestie
 – Soblahovská (pri bytových domoch 1104 – 1105

 – Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku)
 – Bezručova (pri dele)
 – Pod Juhom (oproti č. 12)
 – Soblahovská (bytovka pri Leoni)
 – Partizánska (pri cintoríne)
 – Partizánska (okolo domu č. 73)

SOBOTA 

– 16. 4. 

2016

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 – Belá – za plotom TESCO (oproti RD č. 9/1959)
 – Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
 – J. Zemana (2 – 4/2394 – nádoba na sklo 7998)
 – Záhumenská (autobusová zástavka – OTOČ)
 – Električná – Horný Šianec (oproti RD č. 79)

 – Karpatská – Stromová (pred detským ihriskom)
 – Karpatská – Puškinova (v križovatke)
 – Nad tehelňou (oproti garážam, nádoba na sklo č. 7097)
 – Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64)
 – Jilemnického (oproti RD č. 16 – elektrorozvodňa)

SOBOTA 

– 23. 4. 

2016

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 – Kukučínova – horná časť pod Brezinou (nádoba na sklo č. 18246 – 
zákruta)
 – Pred poľom (oproti garážam na rázcestí za domom č. 11)
 – K výstavisku (pri SOŠ)
 – Pod Sokolice (pri č. 17/514)
 – Kubrá – námestie (oproti RD 116, pri telef. búdke)

 – Kubranská (oproti byt. domu Pred poľom 1)
 – Kubrica – námestie (otoč autobusu)
 – Kubranská (pri Kyselke)
 – Kubrá – Pažítky (pri RD č. 59)
 – Kubrá pri kríži (pri RD č. 249)

SOBOTA 

– 30. 4. 

2016

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 – Mlynská (začiatok ulice)
 – Opatovská (okolo č. 90 – 95)
 – Sibírska (bytovka 12/696)
 – Niva (pri plote MŠ)
 – Potočná (okolo domu č. 139)

 – Potočná (okolo domu č. 50 – 58)
 – Horeblatie (oproti domu č. 617)
 – Clementisova (detské ihrisko – nádoba na sklo č. 18907)
 – Žilinská (stanovište nádob, oproti zber. surovinám)
 – Odbojárov (oproti RD 21 – 23)

SOBOTA 

– 7. 5. 

2016

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 – Pod čerešňami (pri RD č. 1) 
 – Pádivého (pred bytovkou 5/686 – oproti 679)
 – Považská (bytovka 1708, oproti garážam 99 – 101)
 – Hodžova (bezbarierová bytovka – vedľa telef. búdky)
 – Hurbanova (bytovka č. 32 – 38)

 – M. Turkovej (bytovka č. 36 – oproti škôlke)
 – Gen. Goliana – Kpt. Nálepku (oproti zim. štadiónu)
 – Nábrežná – Študentská (bytovka č. 12)
 – Kpt. Nálepku (pri dome 1675)
 – Holubyho nám. (oproti RD 1692)

SOBOTA 

– 14. 5. 

2016

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 – Okružná (RD č. 37/V.672)
 – Detské mestečko (v objekte DM – zadná brána)
 – Záblatská –Poľnohospodárska (oproti RD 100/A)
 – Dolné Pažite – Rybáre (most – RD 172/4)
 – Pri parku (pošta – KD)

 – Majerská (pri NAZA)
 – Kasárenská (križovatka smer do Stavív)
 – Orechové kaplnka (zákruta – zrkadlo)
 – Horné Orechové (nádoba na sklo č. 7749)
 – Súhrady – Široká

SOBOTA 

– 21. 5. 

2016

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 – Žabinská (oproti domu č. 34) 
 – Ľ Stárka – Piešťanská (pred zákazovou značkou)
 – Veľkomoravská (2116/10)
 – Školská (oproti RD č. 50)
 – Zlatovská – Továrenská (križovatka oproti SBD 2182)
 – Ľ. Stárka (v zákrute k žel. mostu)

 – Duklianskych hrdinov 16 – J. Hollého (parkovisko)
 – Bavlnárska – Obchodná (pri nádobe na KO)
 – Kožušnícka (oproti RD č. 40)
 – Hlavná (pri kaplnke) 
 – Hanzlíkovská – J. Psotného (pri nádobe na sklo 18416)
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Spoza brány k politikom 
Projekt občianskeho združenia Silnejší slabším dá v prie-
behu dvoch rokov šancu mladým ľuďom z detských 
domovov a domovov sociálnych služieb (DSS) na plno-
hodnotnejší život medzi ľuďmi. 

 Organizátori a dobrovoľníci 
zainteresovaní v projekte počas 
vyše 20 rôznorodých aktivít po-
môžu zdravotne či sociálne zne-
výhodneným ľuďom do 30 rokov 
spoznať, aké sú ich práva a po-
vinnosti voči mestskej a kraj-
skej samospráve, ale aj to, aké sú 
ich možnosti v oblasti sociálnej 
podpory, bývania či vzdelávania 
a kde na mestských či krajských 
úradoch majú hľadať pomocnú 
ruku. Deti z detských domovov 

a DSS čaká okrem stretnu-
tí s poslancami, odborníkmi 
z praxe či profesijne úspešný-
mi odchovancami detských do-
movov aj návšteva jednotlivých 
úradov a inštitúcií. Projekt by 
mal zvýšiť ich šance na zamest-
nanie sa a plnohodnotný život. 
K partnerom projektu patrí aj 
Mesto Trenčín. Viac na webovej 
a facebook stránke OZ Silnejší 
slabším.
 (RED)

Už aj Trenčín má 
Ples seniorov
Prvý Ples seniorov v krajskom meste sa konal 23. januára 
2016. Po slávnostnom červenom koberci sa do Posádko-
vého klubu prešlo takmer 250 seniorov.

 „Už dlhší čas sme sa zao-
berali myšlienkou uskutočniť aj 
v Trenčíne ples, ktorý má vo via-
cerých krajských mestách svoju 
tradíciu,“ hovorí predsedníčka 
Krajskej organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku Anna 
Prokešová. So zámerom taký-
to ples usporiadať, prišlo Ob-
čianske združenie Trenčania 
pre Trenčín. „Veľmi sme to uví-
tali, ich prístup bol na vysokej 

úrovni. Každú jednu organizač-
nú vec plesu si s nami prekon-
zultovali a prispôsobili našim 
požiadavkám,“ hovorí o spolu-
práci s OZ A. Prokešová. Senio-
ri prišli do Trenčína zo siedmich 
okresov. „Potešilo nás, že naši 
seniori sa na svoj ples skutočne 
nielen spoločensky pripravili, ale 
priniesli si aj dobrú náladu, kto-
rá sa stupňovala pri kvalitnom 
programe.“ V ňom sa vystriedali 

tanečná skupina Campanillas 
pod vedením Zuzany Paškovej 
– Soukupovej, Folklórny súbor 
Teplanka pod vedením Heleny 
Uherkovej a hviezdou večera bol 
spevák Robo Kazík. Do tanca 
hrala skupina Kortina a do spe-
vu ľudová hudba Adamko – Po-
lomský. „Bola to veľká výzva,“ 
hovorí autor myšlienky usporia-
dať podujatie Martin Petrík. „So 
svojím dobrým kamarátom An-
tonom Šeptákom, ktorý má s po-
dobnými akciami veľké skúsenos-
ti, sme oslovili pani Prokešovú, 
aby sme ples konzultovali aj so 
zástupcom seniorov. Snažili sme 
sa urobiť ho naozaj výnimočný.“ 

Ako povedala predsedníčka 
Krajskej organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku Anna 
Prokešová, po plese mali množ-
stvo milých telefonátov, v kto-
rých sa im ľudia snažili za podu-
jatie poďakovať. 
 Zo sponzorských darov 
bola venovaná čiastka tisíc eur 
na výstavbu vyhliadkovej veže 
na Skalke pri Trenčíne. „Chce-
me veriť, že sa nám podarilo za-
ložiť novú tradíciu a tešíme sa 
na stretnutie na druhom ročníku 
v januári 2017,“ doplnil za orga-
nizátorov M. Petrík.

 (RED), FOTO: ARCHÍV OZ

Reprezentovali mesto 
v thajskom boxe
 Klub thajského boxu Elite 
Gym Trenčín sa 6. februára zú-
častnil na prvom kole medziná-
rodného podujatia amatérskej 
Euroligy Muay Thai v Bratisla-
ve. Pod vedením trénera Braňa 
Poliacha sa predstavilo 9 bojov-
níkov. Výhrou sa skončil zápas 
pre Kristínu Čuboňovú, Pavla 

Balaja, Tibora Húserku, Micha-
la Novotného a Adama Kurin-
ského. Dorota Sluková vybojo-
vala cennú remízu. Martinovi 
Mesíkovi, Adrianovi Tadlánkovi 
a Ivete Srncovej sa ich ťažkých 
súperov premôcť nepodarilo. In-
formoval Michal Novotný. 
 FOTO: ARCHÍV KLUBU

MILÁ OSLAVA 90-TKY
 Stále aktívny návštevník 
Centra seniorov mesta Trenčín 
Michal Sadloň sa narodil 17.1. 
1926. Oslavu okrúhleho jubilea 
mu zorganizovalo centrum spolu 
s priateľmi šachistami a kartár-
mi. Oslávencovi želáme ešte veľa 
vyhratých partií!
 ZDROJ: IVETA MATEJKOVÁ, CENTRUM 
SENIOROV MESTA TRENČÍN



INFO | 91. marec 2016 veľkonočný jarmok

vás pozýva na

Veľkonočný 
jarmok

18. – 19. 3. 2016 
10.00 - 18.00 

Mierové námestie
veľkonočné a remeselnícke výrobky, 

chutné špeciality, jarné kvety

18. 3. 2016 | PIATOK
15.00 – 17.00 | ZUŠ K. PÁDIVÉHO a folklórny súbor RADOSŤ 

19. 3. 2016 | SOBOTA
10.00 – 16.00 | celodenný program: folklórne súbory 

a skupiny, detské divadielko, živé zvieratká, maľovanie 
kraslíc a pletenie korbáčov, vozenie sa na koni
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Hľadajú domov
Plánujete si zadovážiť 
psieho spoločníka? Možno 
vás oslovia práve tieto 
psíky, čakajúce na nové-
ho majiteľa. A možno je 
medzi nimi aj psík, ktorý 
sa stratil práve vám.

 Hanry je asi 6-ročný ne-
mecký špic. Našli ho v Nozdr-
kovciach pri čističke odpado-
vých vôd. Mal vyrazené zuby, 
prestrelené ucho a spálené lab-
ky, preto je spočiatku k ľuďom 
opatrný. Vhodný je do domu 
so záhradkou a zateplenou 
búdou.

 Bianka (Freja) má asi 1,5 
roka. Je kríženec. Túlala sa 
po uliciach. Má energickú, 
no vďačnú a učenlivú pova-
hu. Hodí sa do bytu i domu so 
záhradkou a prístupom dnu, 
k mladším ľuďom i deťom. 

 Scooby je asi 2-ročný ener-
gický kríženec kokeršpaniela. 
Obľubuje spoločnosť. Je vďač-
ný za každé pohladenie. Má 
veľkú radosť, ak môže voľne be-
hať, inak je to nenáročný psík.

V prípade záujmu navštív-
te trenčiansku Karanténnu 
stanicu osobne alebo využite 
kontakt 0915 785 007. Ľu-
dia, ktorí si osvoja psíka z tej-
to karanténnej stanice, budú 
oslobodení od dane za psa. 
Osvojenie psíka sú povinní 
oznámiť na úrade.

Trenčianska bežecká liga pobeží 
pre Svetielko nádeje
Do svojho druhého ročníka vstupuje s novým názvom 
ako Trenčianska bežecká CEMMAC liga. Jej prvé kolo 
bude v marci.

 S cieľom propagovať beh 
medzi športujúcou verejnos-
ťou organizuje bežeckú ligu 
v Trenčíne od roku 2015 par-
tia nadšencov. Podľa slov jed-
ného z nich – Ladislava Matej-
ku – ligu tvorí deväť bežeckých 
podujatí. Pripravujú ich raz 
mesačne od marca do novem-
bra, vždy na inom mieste v okolí 
Trenčína. „Lokality, ako aj dĺž-
ky tratí sú zaujímavé a pestré, 
aby si na svoje prišiel naozaj kaž-
dý.“ Medzi účastníkmi minulé-
ho ročníka boli podľa jeho slov 

kvalitní výkonnostní bežci, no 
omnoho väčšiu skupinu tvori-
li bežeckí nadšenci z blízkeho 
či vzdialenejšieho okolia. „Pri 
súčasnom celospoločenskom be-
žeckom „boome“ sú práve tie-
to preteky pre mnohých prvým 
kontaktom s pretekárskou at-
mosférou, aj keď, možno dôleži-
tejšie ako samotné umiestnenie 
je najmä stretnutie s ľuďmi vy-
znávajúcimi zdravý životný štýl 
a priateľské prostredie,“ hovorí 
L. Matejka.
 Tento rok sa organizátori 

rozhodli behom podporiť Ob-
čianske združenie Svetielko ná-
deje – centrum pomoci detskej 
onkológie v Banskej Bystri-
ci. Pozývajú všetkých, ktorí sa 
chcú pridať, behať a pomáhať. 
Prvé kolo sa rozbehne už v ne-
deľu 20. marca 2016. Motivá-
ciou bude teda nielen zbieranie 
bodov do celkového hodnotenia 
či posúvanie vlastných limitov 
alebo dosahovanie vytúžených 
cieľov, ale aj ochota pomôcť de-
ťom s onkologickým ochore-
ním. Všetky dôležité informácie, 
aktuality, fotografi e i výsled-
ky po každom kole sú na novej 
stránke www.tbl.sk.
 (RED), FOTO: ARCHÍV TBL

POĎTE S INFOM NA ZÁHRADKÁRA
Novinky pre záhradu a tipy na aktívne využitie voľného 
času nájdete na výstavách v Trenčíne od 6. do 9. apríla 
2016. Na výstavisku Expo Center sa rozloží mimoriadne 
obľúbený veľtrh Záhradkár a spolu s ním aj výstavy Vče-
lár, Poľovníctvo a Zdravý životný štýl. 

 Na 22. ročníku veľtrhu Zá-
hradkár vystavovatelia ponúk-
nu široký sortiment záhradkár-
skych potrieb a pomôcok, ale aj 
úžitkové a okrasné rastliny, osi-
vá, postrekové látky, minerálne 
hnojivá, skleníky a malú poľno-
hospodársku techniku. 
 V sprievodnom programe 
sú prednášky o pestovaní ovoc-
ných drevín, poradňa v oblasti 
ovocinárstva, kvetinárstva, ze-
leninárstva, sadovníctva, ale aj 
ochrany rastlín proti chorobám 
a škodcom. Ukážky rezu ovoc-
ných stromov predvedie pred-
seda Slovenského zväzu zá-
hradkárov Ing. Eduard Jakubek. 
Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc. 

sa bude venovať problematike 
jarných prác v záhrade, odpo-
vedať na otázky návštevníkov 
bude počas diskusie „ovocinár-
ske dialógy“. 
 Výstava Včelár prinesie pre-
hľad v sortimente včelárskych 
potrieb a včelích produktov. 
Návštevníci budú môcť ochut-
nať med a medovinu, získať nové 
poznatky prostredníctvom od-
borných prednášok. 
 9. ročník výstavy Poľovníc-
tvo ponúkne široký sortiment 
poľovníckych potrieb – zbra-
ne, nože, poľovnícke obleče-
nie, obuv a doplnky, ale aj od-
bornú literatúru a prednášky. 
Atrakciou pre návštevníkov 

bude možnosť vyskúšať si streľ-
bu z luku. Výrobky zdravej vý-
živy, prírodné liečivá, prírodnú 
kozmetiku a bio produkty nájdu 
návštevníci na 18. ročníku vý-
stavy Zdravý životný štýl.
 Pre verejnosť bude areál 
trenčianskeho výstaviska otvo-
rený od 6. 4. od 9.00 do 18.00 
h, 9. apríla do 16.00 h. Viac 
na www.expocenter.sk. Voľné 
vstupenky na veľtrh Záhradkár 
a všetky spomenuté výstavy mô-
žete získať v súťaži na strane 2.
 (RED), FOTO: ARCHÍV EXPO CENTER
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Sme tu pre tých, ktorí chcú riešiť svoj problém s alkoholom

ANONYMNÍ ALKOHOLICI
Pravidelné stretnutia: streda o 17.00 h, Kostol Sv. Rodiny na sídlisku 
Juh, pastoračná miestnosť, štvrtok o 19.00 h, Fakultná nemocnica, 

Psychiatrická klinika – klubovňa, sobota 18.00 h, Farská 12, Centrum 
pre rodinu, nedeľa o 18.00 h, Fakultná nemocnica, Psychiatrická 

klinika – klubovňa
www.anonymnialkoholici.info • tel: 0944 521 223 

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA

KLUB TRENČÍN – MESTO

Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred

7. 3. Janka Poláková – 20. výročie činnosti literárneho 
klubu Omega v Trenčíne

14. 3. Oľga Kusendová – Život a dielo Jána Smreka

21. 3. Viera Bernátová – Čo ukrýva archív

28. 3. Veľkonočný pondelok

Ďalšie akcie:

6. 3. Proglas – KD Opatová

8. 3. Hana – Mestské divadlo Žilina

19. 3. Pokrvní bratia – Nová scéna Bratislava

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, fl auta, 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 15.00 – 17.00 Diabetes konzultácie

štvrtok 10.00 – 12.00 

a 14.30 – 16.30
Keramika klub

piatok 12.00 – 16.00 Stolný tenis

Osvienčimská 3, Trenčín-Sihoť, 032/7434 535, 0911 041 818 
(p. Matejková), 0911 041 820 (p. Buxarová)   BURZA

  POZVANIE DO OPATOVEJ

  VEĽKONOČNÁ VÝSTAVA

  VEREJNÉ ZASADNUTIA KOMISIÍ PRI MSZ
Finančná a majetková komisia 10. 3. o 16.00 h

Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného 
plánovania 8. 3. o 15.30 h

Komisia školstva 2. 3. 2016 o 14.30 h

Komisia mládeže a športu sa uskutoční v stredu 9. 3. o 15.00 h

Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku 2. 3. o 13.00 h

Komisia kultúry a cestovného ruchu 15. 3. o 15.30 h

Prechodného a letného detského ošatenia (do 15 rokov) a teho-
tenského oblečenia, hračiek, kníh, CD, detských potrieb, topá-
nok, kočíkov
10. 3. (štvrtok) 10.00 – 18.00 hod. preberanie vecí
11. 3. (piatok) 9.00 – 18.00 hod. predaj vecí
12. 3. (sobota) 9.00 – 12.00 hod. predaj vecí
13. 3. (nedeľa) 14.00 – 17.00 hod. výdaj vecí

Počet vecí je obmedzený na 40. Veci musia byť čisté a nepoškode-
né. Kto má záujem o predaj, treba kontaktovať Kultúrne centrum 
kvôli kódu. Počet predávajúcich je limitovaný kapacitou objektu.
Kultúrne centrum Kubrá, Kubranská 94, 911 01 Trenčín
0907 516 720, kckubra2@gmail.com, 032/743 24 71

 Kultúrne stredisko Opatová nad Váhom pozýva v nedeľu 6. 
marca 2016 o 15.00 hodine na program pod názvom PROGRES 
k MDŽ. Hosťom skupiny Progres bude Stano Vitáloš.

Kultúrne centrum Kubrá,Kubranská 94,Trenčín
kckubra2@gmail.com 

pozýva 
na Veľkonočnú výstavu

vajíčok, medovníkov, výšiviek a rôznych 
drobností spojenú s predajom.

Výstava trvá 
od 16. 3. do 20. 3. 2016

po – pi od 10.00 – 17.00 hod. 
so – ne od 14.00 – 17.00 hod. 

Príďte si potešiť oči a dušu.
Ak máte šikovné ruky a záujem sa 

prezentovať, kontaktujte nás.
Veci treba priniesť 14. 3. 2015

Tel.: 032/74 324 71
0907 516 720

Súťaž o Trenčiansku kraslicu
Pre deti do 15 rokov pripravilo Centrum voľného času 
v Trenčíne súťaž o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu. 

 Súťažiť sa bude v dvoch tematic-
kých kategóriách – Kraslice a Veľkonoč-
ný baránok. V súťaži kraslíc budú deti 
rozdelené do troch vekových kategórií: 
A. materské školy, B. prvý stupeň ZŠ 
a C. druhý stupeň ZŠ. Pri veľkonočnom 
baránkovi bude len jedna veková ka-
tegória, a to od 3 do 15 rokov. Súťažné 
práce treba doručiť osobne alebo poš-
tou do Centra voľného času na Východnej ulici číslo 9 najneskôr 
do 15. marca 2016. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 22. 
marca 2016 o 16.00 hodine v CVČ. V každej kategórii bude udele-
né 1., 2. a 3. miesto. Porota však má právo aj miesto neudeliť alebo 
udeliť viac cien. Centrum voľného času je otvorené každý pracovný 
deň od 7.30 do 18.00 h. Všetky informácie sú na www.cvctn.sk, tel.: 
032/74 33 502.  (RED)
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
  Je normálne, že keď prí-

dem o 19.04 hod. na krytú pla-
váreň, aby ma pani vypoklon-
kovala, že už je po 19.00 hod.? 
Veď záverečná je až o 20.00 
hod. Je to štandardný prístup 
zamestnancov mesta k obča-
nom? ADRIAN KEŇO
Robert Buchel, riaditeľ Mest-
ského hospodárstva a správy le-
sov, m. r. o.:
 Je nám veľmi ľúto vzniknutej 
situácie. Čas uzávierky o 19.00 
hod. sme zvolili, lebo sme ne-
predpokladali možných návštev-
níkov plavárne, nakoľko lístok je 
dvojhodinový a zatváracia doba 
plavárne je 20.00 hod. Napriek 
tomu sme posunuli čas uzávier-
ky pokladne na 19.30 hod.

  Do ktorého smetného kon-
tajnera sa má dávať tetrapak? 
 ANDREJ FABO
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný a životného prostredia:
 Tetrapaky sa na území nášho 
mesta zatiaľ do nádob nezbie-
rajú. Nie je však vylúčené, že sa 
v budúcnosti pokúsime zaviesť 
aj zber tejto komodity odpadu. 
Vytriedené tetrapaky je možné 
zatiaľ odovzdať v zberných dvo-
roch mesta, ktoré sa nachádzajú 
na Soblahovskej a na Zlatovskej 
ulici. Sú otvorené od pondelka 
do soboty do 17.30 hod.

  Rád by som upozornil 
na zväčšený výskyt potkanov 
na Juhu, konkrétne ulica J. 
Halašu. Pobehujú si bežne cez 
deň, ani sa neboja.
 JAROSLAV NEKORANEC 
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný a životného prostredia:
 Deratizáciu vyhlasuje Re-
gionálny úrad verejného zdra-
votníctva a v zmysle tejto výzvy 
musia všetky povinné osoby za-
bezpečiť deratizáciu na pozem-
koch či iných nehnuteľnostiach, 
ktoré sú v ich vlastníctve, resp. 
v správe. Najvyššiu účinnosť je 
možné dosiahnuť len, ak sa de-
ratizácia vykonáva celoplošne. 
 Váš podnet registrujeme. 
V období, keď mesto bude za-
bezpečovať deratizáciu na mest-
ských pozemkoch, váš podnet 

postúpime deratizačnej spo-
ločnosťi. Deratizáciu mesto za-
bezpečuje na mestských po-
zemkoch 2-krát ročne, na jar 
a na jeseň, obvykle v máji a ok-
tóbri. V tomto rozsahu zabezpe-
číme deratizáciu aj tento rok. 

  Prečo autobusy, ktoré 
majú napísaný priemyselný 
park, nejdú až do priemysel-
ného parku a prečo autobus č. 
6 nestojí v priemyselnom par-
ku na zastávkach, ktoré sú pri 
ceste, ale pred budovou AUO.
 P. STRAKOVÁ
Miloš Minarech, útvar dopravy:
 V priemyselnom parku za-
stavujú linky č. 5, 6 a 15 pod-
ľa cestovného poriadku SAD 
Trenčín. Zastávka, ktorá je pred 
okružnou križovatkou pri výjaz-
de na nový most, je vybudovaná 
spoločnosťou AUO, nie je zara-
dená do obsluhy MHD Trenčín. 
V príprave „Novej organizácie 
MHD Trenčín“ (nového grafi ko-
nu MHD Trenčín) je táto zastáv-
ka zaradená do obsluhy. 

  Z akého dôvodu bola zru-
šená mestská polícia na Juhu. 
Prepáčte, ale chýbajú pešie 
hliadky. Prepáčte, ale mestská 
polícia na Juh patrí, hlavne 
pochôdzkári. 
 MIROSLAVA PUNOVÁ-DODEKOVÁ
Peter Sedláček, mestská 
polícia:
 Na sídlisku Juh nebola mest-
ská polícia zrušená. Priestory 
na Juhu slúžili len ako šatne pre 
nastupujúce hliadky, ktoré po-
tom podľa potreby aj vykonáva-
li službu na území celého mes-
ta. Na oddelení na Juhu nebolo 
kontaktné pracovisko, iba tel. 
číslo na dverách v prípade po-
treby. V súčasnej dobe pripravu-
jeme skúšobnú prevádzku kon-
taktného pracoviska mestskej 
polície na Juhu, ktoré plánujeme 
spustiť na jar v popoludňajších 
hodinách, aby mohli občania aj 
priamo podávať oznámenia. 
 Počas ostatných mesiacov 
sme výrazne zvýšili pomer pe-
ších hliadok. Stáva sa však, 
že plánovaná pešia hliadka sa 
neuskutoční, nakoľko musí 

v danom čase vybaviť preverenie 
oznámenia, napr. pri odchyte 
túlavého psa, riešení dopravné-
ho priestupku atď. Pešie hliad-
ky stále plánujeme aj na Juhu, 
napríklad teraz, v tomto období, 
sme vykonali veľa peších hlia-
dok v parku pod Juhom po zot-
mení. Našou prioritou sú prá-
ve pešie hliadky a cyklohliadky 
za účelom ochrany verejného 
poriadku. 

  O chvíľu tu máme čas vy-
tiahnuť do ulíc jednostopové 
vozidlá. Nezaberajú pri parko-
vaní toľko miesta ako dvojsto-
pové, sú ekologickejšie a kaž-
dým rokom ich počet v meste 
rapídne pribúda. Ako chcete 
prejaviť ústretovosť voči týmto 
motoristom? V minulom roku 
a ani predtým som nevidel žia-
den náznak, že by ste pre nich 
vytvorili aspoň jedno parkova-
cie miesto v centre Trenčína. 
 JOZEF KLIMO
Iveta Marčeková, Trenčianska 
parkovacia spoločnosť:
 Pre jednostopové vozidlá 
máme navrhnuté na Hviezdovej 
ulici (pri Synagóge) 4 parkova-
cie miesta a na ul. K dolnej sta-
nici (vedľa Seko-Dapa) 2 parko-
vacie miesta. Uvedený návrh je 
súčasťou parkovacích zón, ktoré 
plánuje realizovať Trenčianska 
parkovacia spoločnosť a. s. v jar-
ných mesiacoch tohto roka.

  Kedysi hrali hodiny 
na Mestskej veži známu pie-
seň Trenčianske hodiny. Od-
kedy tieto hodiny nehrajú túto 
melódiu? A už ani hrať nikdy 
nebudú? Bola to pekná súčasť 
nášho mesta.  JANA
Jiří Slynko, kancelária prednos-
tu MsÚ:
 Hodiny na veži sú nastave-
né tak, že hrajú raz za deň vždy 
na poludnie – tesne po dvanás-
tej. V databáze je niekoľko desia-
tok pesničiek a vždy je náhodne 
vybraná jedna z nich. Ak hodiny 
pesničku „Trenčianske hodiny“ 
už hrali, je v databáze a keď bude 

opäť „náhodne vybraná“, tak ho-
diny ju opäť prehrajú.

  Prečo sa pouličné osvetle-
nie vypína práve v čase ran-
nej dopravnej špičky, kedy je 
na uliciach najviac áut a chod-
cov a denné svetlo je ešte veľ-
mi slabé? Oprotiidúce autá 
oslepujú a všade okolo je ešte 
tma. Je si toho človek, ktorý 
nastavuje čas vypínania osvet-
lenia, vedomý? Ohrozuje tak 
bezpečnosť chodcov i vodičov. 
 VLADISLAV MURCINA
Pavol Dobiáš, Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov:
 Doba svietenia – zapnutie 
a vypnutie – sa riadi svetelným 
kalendárom a je každý deň v roku 
iná. Závisí od času východu a zá-
padu slnka. Bežným štandardom 
by malo byť vypnutie verejného 
osvetlenia 30 minút pred výcho-
dom slnka a zapnutie 30 minút 
po západe slnka. Tieto časy sú 
odporučené odbornou verejnos-
ťou a špecialistami na verejné 
osvetlenie. V našom meste sme 
časy zapínania a vypínania nasta-
vili tak, aby sa ráno osvetlenie vy-
pínalo 30 minút pred východom 
slnka a večer zapínalo 15 minút 
po západe slnka. Je veľmi sub-
jektívne posudzovať, či napríklad 
ranné vypínanie osvetlenia je 
skoré alebo neskoré. Veľkú úlohu 
pritom zohrávajú aj momentál-
ne poveternostné podmienky – 
svetelnosť pri silne zamračenom 
počasí je omnoho menšia ako 
pri bezoblačnom. Navyše, treba 
zvážiť fakt, že verejné osvetlenie 
nám neslúži na to, aby sme mali 
počas noci (svitania, súmraku) 
takú istú viditeľnosť ako cez deň. 
Nastavenie časov zapínania a vy-
pínania je vec kompromisu me-
dzi vynaloženými fi nančnými 
prostriedkami a zabezpečením 
osvetlenia ulíc.
 Sme presvedčení o tom, že 
súčasné časy zapínania a vypí-
nania verejného osvetlenia sú 
nastavené dostatočne – oproti 
odborným odporúčaniam sú do-
konca nadštandardné.

  ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 14. 3. 2016 o 15.30 v zasadačke MsÚ

VMČ Západ 23. 3. 2016 o 16.00 v KD Istebník

VMČ Juh 7. 3. 2016 o 17.30 v ZŠ Novomeského

VMČ Sever 3. 3. 2016 o 16.00 v KS Kubrá

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.



5. 3. | 16.00 | Prechádzka 
mestom so sprievodcom 
– Veľkonočné zvyky

KIC | Veľká noc je vnímaná ako svia-
točné obdobie – pre kresťanov je pri-
pomienkou zmŕtvychvstania Krista, 
pre ostatných predstavuje najmä svia-
tok jari spojený s oblievačkou, šunkou 
a  maľovanými vajíčkami. Veľká noc sa 
spája so zaujímavými zvykmi, pričom 
niektoré sa praktizujú aj dnes. Prečo sa 
dievčatá kúpali v potoku na Veľký pia-
tok? Aké jedlá sa pripravovali na Kvet-
nú nedeľu? Čo mali ženy urobiť počas 
Veľkého týždňa?

18., 19. 3. | 10.00 – 18.00 | 
Veľkonočný jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Tradičné veľko-
nočné ľudovoumelecké výrobky z dre-
va, textilu, prútia a  iných jarných de-
korácií. V  piatkovom programe (18. 
3.) účinkujú: 15.00 ZUŠ K. Pádivého 
– Básničky a povedačky o jari a veľko-
nočných zvykoch, 16.00 Detský folklór-
ny súbor RADOSŤ. Sobotňajší program 
(19. 3.): 10.00 ZUŠ K. Pádivého – Bás-
ničky a  povedačky o  jari a  veľkonoč-
ných zvykoch, 10.30 Malý Rozvadžan 
– detský folklórny súbor z  Trenčian-
skych Stankoviec, 11.00 KRUMPĽOVA 
KOMÉDIA – bábkovo činoherná komé-
dia plná zemiakových postáv a  záple-
tiek, 12.00 Bosoráci z Piechova – gaj-
doš Matej Beňo a Dominika Poláčková 
z Bolešova, 13.00 Opatovčan – spevác-
ky súbor, 14.00 Liborčan – folklórna 
spevácka skupina z  Nemšovej, 15.00 
Kubra – folklórna skupina z  Kubrej 
predvedie veľkonočné zvyky a  tradí-
cie. Sprievodný program: živé zvie-
ratká (ovečky, zajace, holuby, sliepky, 
kohúti), tvorivé dielne (výroba veľko-
nočných dekorácií, kreslených vajíčok, 

  DIVADLO
8. 3. | 19.00 | L+S: Listy Emilovi
POSÁDKOVÝ KLUB | Listy Emilovi sú skve-
lé dialógy s  tušeným partnerom ukrytým 
za zatvorenými dverami. 

10. 3. | 20.00 | Na smiech
KINO HVIEZDA | Milovníkov humoru a  ja-
viskovej improvizácie so slovom postaví 
do  pozoru utešená zostava stand-upis-
tických rytierov: Matej Sajfa Cifra, Gabo 
Žifčák, Jakub Gulík, Samo Trnka, Antonios 
Vlachou a Heňo Fačkovec.

10. 3. | 19.00 | Aj muži majú 
svoje dni

POSÁDKOVÝ KLUB | Pohľad do  súkromia 
ozajstných chlapov. Láska, podvod, pria-
teľstvo, nenávisť. Dá sa žiť vo svete bez 
žien? Štyria sexi muži ponúkajú svoj návod 
na život. Hrajú: Branislav Deák, Ján Jacku-
liak / Marián Mitaš, Gregor Hološka, Milan 
Bahul.

13. 3. | 18.00 | J. Juráňová: Misky 
strieborné – nádoby výborné
KINO HVIEZDA | Mestské divadlo Trenčín 
uvádza hru o ženách, ktoré stáli za štúrov-
cami a často ovplyvňovali ich činy.

22. .3. | 19.00 | Hetero
POSÁDKOVÝ KLUB | Rodinná tragikomédia 
o  rodičoch, ktorí chcú oženiť svojho syna. 
Hrajú: Ľubomír Paulovič, Marek Ťapák, Ján 
Jackuliak, Ivan Šandor a ďalší.

  KONCERTY
2., 9., 16., 30. 3. | 21.00 | Živá 
hudba v Steps PUBe: Baby Rico 
band
Koncert.

4. 3. | 20.00 | Queenmania
PIANO KLUB | Hostia: Machine Head (Deep 
Purple tribute).

10. 3. | 18.00 | XVII. 
medzinárodné stretnutie 
školských speváckych zborov
PIARISTICKÝ KOSTOL | Koncert v  rámci 
stretnutia školských speváckych zborov. 
Spoluúčinkuje Komorný orchester Základ-
nej umeleckej školy K. Pádivého v Trenčíne 
a hostia. Vstup je voľný.

13. 3. | 18.00 | Gordana Pavič
GMAB | Klub priateľov vážnej hudby pozýva 
na klavírny recitál chorvátskej umelkyne.

18. 3. | 19.00 | Zoči-Voči

PIANO KLUB | Koncert.

19. 3. | 14.00 Z našej kuchyne
KINO HVIEZDA | Vystúpenie DFS Kornička.

19. 3. | 19.00 | Carmen ala Gypsy 
Devils / Georges Bizet / Ernest 
Šarkozi
POSÁDKOVÝ KLUB | Tanečná dráma vášni-
vej, osudovej lásky krásnej a  neskrotnej 
Cigánky.

23. 3. | 21.00 | Živá hudba 
v Steps PUBe: Juraj Halaška & 
Silvia Ďurinová
Koncert.

27. 3. | 16.00 | Veľkonočný 
koncert
PIARISTICKÝ KOSTOL | Komorný orchester 
mesta Trenčín vedie Róbert Zemene.

30. 3. | 16.00 | Hrajú nám pre 
radosť
POSÁDKOVÝ KLUB | Koncert detí Základnej 
umeleckej školy K. Pádivého.

3. 4. | 15.00 | Tam pri Trenčíne
KD OPATOVÁ | Koncert rádia Šláger. Účin-
kujú: Moravská kapela Lukáša Prajku, Oľga 
Baričáková, skupina Vega a skupina Orin.

6. 4. | 19.00 | Honza Nedvěd 
– Návrat
POSÁDKOVÝ KLUB | Po  takmer dvojročnej 
prestávke sa vracia na pódium najznámej-
ší český folkový a trampský pesničkár.

  PRE DETI
pondelok, streda, piatok | 
Tanečná škola Aura dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného 
tanca pre deti od 5 rokov do 15 rokov.
Informácie a prihlášky na 0908 731 125.

utorok, nedeľa | 9.00 – 11.00, 
piatok | 16.00 – 18.00 | Junior 
Eclub
LADIES ECLUB | Zdravé a  hravé pohybové 
i kreatívne aktivity pre detičky od 2 rokov 
a ich mamičky cvičiace v kruhovom trénin-
gu. Pravidelný pohyb zlepší náladu vášho 
dieťatka, podporuje jeho imunitu a zdravý 
vývin!

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

tanca pre deti. Informácie a  prihlášky 
na 0904 504 032.

utorok | 15.00 – 17.00 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Keramický krúžok pre deti 
a mládež od 6 rokov s výučbou základnej 
práce s  hlinou a  glazúrou a  inými netra-
dičnými materiálmi. Do  klubu je možné 
sa prihlásiť aj počas školského roka. Pri-
hlášky a informácie na 0918 561 320 alebo 
mirka@kcaktivity.sk.

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

streda | 9.00 | Riekankovo
KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč-
nej hre učia aj riekanky.

1. – 4. 3. | 10.30 – 12.00 | 
Superkluby v knižnici
VKMR HASIČSKÁ | Tvorivé dielne pre deti 
s  dôrazom na  kreslenie, strihanie a  lepe-
nie.Bližšie informácie a kontakt na prihlá-
senie: 032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

1. – 4. 3. | 11.00 – 13.00 | 
Superkluby v knižnici na Juhu
VKMR KYJEVSKÁ | Tvorivé dielne s  výstav-
kou pre deti počas jarných prázdnin s dôra-
zom na výrobu veľkonočných ozdôb, veľko-
nočné zvyky v detskej odbornej literatúre 
či orientáciu na webe a v on-line katalógu 
trenčianskej knižnice. Bližšie informácie 
a  kontakt na  prihlásenie: 032/652  33  14, 
juh@vkmr.sk.

1. – 4. 3. | 11.00 – 13.00 | 
Superkluby v knižnici 
na Dlhých Honoch
VKMR KC STRED | Tvorivé dielne pre deti po-
čas jarných prázdnin s  dôrazom na  zážit-
kové poznávanie slovenských spisovateľov 
a veľkonočných tradícií. Bližšie informácie 
a  kontakt na  prihlásenie: 032/652  20  86, 
dlhehony@vkmr.sk.

1., 14. 3. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a  rodičia spoloč-
ne čítajú v knižnici na Hasičskej v pobočke 
na Juhu a na Dlhých Honoch.

2., 15. 3. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Spoločné čítanie 
v knižnici v pobočke Kubrá.

7., 14., 21. 3. | 10.00 | Cvičenie 
detí s rodičmi v sále Kryowell
KRYOWELL | Vhodné pre všetky už behajú-
ce deti.

8., 15., 22. 3. | 17.00 | Cvičenie 
detí s rodičmi
ZŠ DLHÉ HONY |
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10., 14. 3. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo
GMAB | Tvorivé dielničky pre malé deti 
od 18 mesiacov do 5 rokov.

12. 3. | 16.00 | Môj macík
OC LAUGARICIO | Jeden z  najznámejších 
príbehov z detských leporel v dramatizácii 
Mestského divadla Trenčín.

16. 3. | 8.00 | Deň ľudovej 
rozprávky
VKMR HASIČSKÁ | Nové dobrodružstvo 
s  ľudovými rozprávkami Pavla Dobšin-
ského. Bližšie informácie: 032/746  07  15, 
deti@vkmr.sk, www.murovacitaren.sk.

17. 3. | 16.30 | Kreatívny rodič 
a šikovné dieťa
KC STRED | Veľká noc z papiera – mami po-
môžeš mi? Malí a veľkí tvoria spoločne veľ-
konočné dekorácie.

19. 3. | 15.00 – 18.00 | 
Veľkonočné tvorenie
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti.

1. 4. | 18.00 | Noc s Andersenom
VKMR HASIČSKÁ | 16. ročník dobrodružné-
ho medzinárodného podujatia pre deti 
v  prostredí kníh. Počet miest je obme-
dzený, účasť treba vopred nahlásiť. Bliž-
šie informácie a kontakty: 032/746 07 15, 
deti@vkmr.sk.

  VÝSTAVY
Miloš Alexander Bazovský
GMAB | Stála expozícia predstavuje súbor 
diel jedného z  najvýznamnejších sloven-
ských umelcov.

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

1. – 13. 3. | Július Činčár: Všetko 
čo mám rád...
GMAB | Prierez tvorbou trenčianskeho vý-
tvarníka pripomína Júliusa Činčára.

1. – 13. 3. | Milan Struhárik
GMAB | Výstava akademického sochára pri 
príležitosti jeho životného jubilea.

1. – 13. 3. | Prvé desaťročie
GMAB | Výstava predstavuje najlepšie vý-
stupy prác a projektov žiakov k 10. výročiu 
existencie strednej umeleckej školy v TN.

1. – 31. 3. | Ľubomír Kotrha
CENTRUM SENIOROV | Kreslený humor – vý-
ber z tvorby.

1. – 31. 3. | Ľudia, ktorí zmenili 
svet
VKMR HASIČSKÁ | Tematická výstavka kníh 
pre deti a mládež s podtitulom Zoznámte 
sa s niečím novým!

1. – 31. 3. | Radosť a smútok 
medzi fašiangami a Veľkou 
nocou
VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka pri-
bližujúca fašiangové a veľkonočné tradície 
na Slovensku s podtitulom Od hodovania, 
svadieb, zábav a plesov po obdobie pôstu, 
skromnosti a kajúcnosti.

3. 3. – 1. 4. | Stretnutie – setkání
TSK | 31. družobná výstava výtvarníkov 
a  fotografov regiónov Trenčín a  Uherské 
Hradiště.

4. – 30. 3. | Kde pramení Styx...
MESTSKÁ VEŽA | Výstava Dagmar Janišo-
vej – výber z tvorby. Vernisáž 4. 3. o 16.00 
hod.

4., 5. 3. | Beauty forum Trenčín 
2016
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 24. ročník me-
dzinárodného kozmetického veľtrhu.

7. 3. – 4. 4. | KLUB FOTO 2016
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografi í.

7. – 20. 3. | Tvorivý svet
OC LAUGARICIO | Remeselná a  umelecká 
výstava remeselníkov a  umelcov z Trenčí-
na. Pripravené sú aj tvorivé workshopy – 
viac o nich v sekcii KURZY.

11. 3. – 12. 4. | Sviatky jari
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstavka ručných prác 
s veľkonočnou tematikou.

12. – 13. 3. | Dni originality
OC MAX | Exkluzívna umelecká výstava, 
kde môžu návštevníci po  celé 2 dni uvi-
dieť výrobu ručných remesiel v  príjemnej 
atmosfére.

17. – 19. 3. | Kamenár 2016
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 14. ročník výsta-
vy kameňopriemyslu a geológie.

18. 3. – 24. 4. | Začiatok konca
GMAB | Štyria autori, v tvorbe ktorých do-
minuje fi gúra v rôznych časových a spolo-
čensko-sociálnych kontextoch.

do 24. 3. | Vesmír očami detí 
2016
OKRESNÝ ÚRAD | Výstava prác detí a žiakov 
zapojených do  XXXI. ročníka celosloven-
skej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.

  PRE SENIOROV
utorok | 8.00, 9.30 | Babi, pošli 
mi to mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž 
na  zvládnutie základov PC a  komuniká-
cie prostredníctvom e-mailu pre senio-
rov. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 
032/ 7708314.

7. 3. | 9.00 | 20 rokov 
Literárneho klubu Omega
KC STRED | Prednáška pre Združenie kres-
ťanských dôchodcov o dvoch desaťročiach 
aktívnej činnosti LK Omega, pôsobiaceho 
pri trenčianskej knižnici.

8. 3. | 10.00 | MDŽ – posedenie 
pre členky CS
CENTRUM SENIOROV |

9. 3. | 9.00 | Prehliadka 
umeleckého prednesu seniorov
VKMR HASIČSKÁ | Prehliadka umeleckého 
prednesu poézie a  prózy seniorov Tren-
čianskeho kraja.

9. 3. | 13.30 | Akadémia tretieho 
veku
KC STRED | Ďalší seminár XXIX. ročníka ATV 
Trenčín

9., 23. 3. | 15.00 – 17.00 | Jednota 
dôchodcov Slovenska č.30
KC AKTIVITY |

10. 3. | 16.00 | Zdobenie 
veľkonočných medovníkov
CENTRUM SENIOROV |

11. 3. | 15.00 – 21.00 | 
Spoločenské posedenie k MDŽ
KC STRED | Organizuje JDS ZO č. 30

14. 3. | 10.00 | Finančná 
gramotnosť
CENTRUM SENIOROV | Využitie elektronic-
kých zariadení v praxi.

29. 3. | 15.00 | Spoločenské 
stretnutie seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
ských veteránov.

31. 3. | 15.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV |

31. 3. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

  CVIČENIE
pondelok | 17.15 – 18.15 | SM 
Systém
KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrb-
tice. 

pondelok | 18.15 – 19.30 | 
Kruhový tréning
KC AKTIVITY | Formát tréningu spočíva 
v súbore cvikov, ktoré sú odcvičené jeden 
cvik po druhom s využitím fi tness náčinia 
a bez prestávky, sú zamerané na precviče-
nie všetkých partií tela.

pondelok | 18.30 – 20.30 | Tai či
KC AKTIVITY | 

pondelok, streda, piatok | 19.30 
– 20.30 | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | 

utorok | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY | Vhodný pre začiatočníkov 
a ľudí s bolesťami chrbta.
utorok | 18.00 – 19.15 | Joga

KC AKTIVITY | Cviky navrhnuté pre postup-
ný a  trvalý rozvoj človeka. Vhodné aj pre 
začiatočníkov.

utorok | 19.00 – 20.00 | Zumba
KC AKTIVITY | Tanečná fi tness hodina plná 
energie, skvelej hudby a dobrej nálady. Pri-
hlasovanie potrebné na tel. 0903 949 966.

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

streda | 16.00 – 17.30, nedeľa | 
10.00 – 11.00 | Systema
KC AKTIVITY | Nácvik prirodzených refl e-
xov, reálnych bojových situácií na ulici pri 
prepade, obrana proti viacerým súperom 
a ozbrojeným útočníkom.

streda | 17.00 | Cvičenie pre 
tehotné –profylaxia
KC STRED |

streda | 17.00 | Zumba pre 
mamičky
KC STRED | Rezervácia vopred nutná na  č. 
0904 546 235.

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

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

štvrtok | 9.30 – 10.30 | Pohyb 
v zrelom veku
LADIES ECLUB | Hodina je zameraná 
na  jemnú motoriku, ponaťahovanie stuh-
nutých svalov. 

maľovanie kraslíc a pletenie korbáčov), 
jarné zvyky, vozenie na koni. Organizá-
torom podujatia je Mesto Trenčín.

27. 3. | 16.00 | Veľkonočný 
koncert
PIARISTICKÝ KOSTOL | Koncert Komor-
ného orchestra mesta Trenčín. Zaznejú 
diela A. Vivaldi – triosonata in D minor 
RV 64, G. B. Pergolesi – Stabat Mater. 
Orchester vedie Róbert Zemene.

2. 4. | 16.00 | Prechádzka 
mestom so sprievodcom
KIC | Aprílová prechádzka mestom so 
sprievodcom bude zameraná na  Žig-
munda Luxemburského a Barboru Celj-
skú.

CINEMAX
od 3. 3. | Grimsby

Americká komédia. Aj brat najlepšieho 
agenta môže byť totálny blbec. Svoj-
rázny komik Sacha Baron Cohen, tvor-
ca Borata, Bruna, Diktátora a  Aliho G 
je späť v najbláznivejšej komédii roka. 
Tentokrát ako nie príliš vydarený brat 
jedného z najlepších špiónov sveta.

od 3. 3. | Zootropolis

Animovaná americká komédia. Moder-
ná zvieracia metropola je miesto, kde 
všetky zvieratá žijú spolu, bez ohľadu 
na veľkosť a stravovacie chúťky, od naj-
väčšieho slona, cez leva po najmenšie-
ho piskora. Keď však do  mesta dorazí 
ambiciózny policajný nováčik Judy 
Hoppsová, zistí, že byť prvým králikom 
medzi veľkými zvieratami policajného 
zboru nie je vôbec jednoduché.

od 10. 3. | Červený kapitán

Slovensko-česko-poľský koprodukč-
ný projekt vznikol na  motívy knihy 
Dominka Dána. Stovky trikových zá-
berov, jeden z  najväčších rozpočtov 
v  slovenskom fi lme a  príbeh inšpiro-
vaný skutočnými udalosťami, v  kto-
rom treba ísť cez mŕtvoly. Je rok 1992 
a Československo sa rozpadáva. Detek-
tív Krauz z oddelenia vrážd sa dostáva 
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štvrtok | 18.30 – 20.30 | Cvičenie 
na chrbticu
KC AKTIVITY | Zamerané na posilnenie a re-
generáciu svalového jadra tela, svaly oko-
lo chrbtice, svaly, šľachy a kĺby celého tela. 
Informácie: 0911 029 030.

štvrtok | 19.00 – 20.00 | 
Cvičenie pilates začiatočníci 
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Zostava cvikov natiahne skrá-
tené a posilní oslabené svaly. Info a prihla-
sovanie na 0905 705 431.

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

1. – 31. 3. | 7.00 – 20.00 | 
Kruhový tréning pre ženy
LADIES ECLUB | Kombinuje prvky kardio-
vaskulárneho a  silového cvičenia na  8 
hydraulických strojoch a 8 aeróbnych me-
dzistaniciach. Pod odborným dohľadom 
trénerky – vek a kondícia nie sú rozhodu-
júce. Výhodné permanentky!

9., 16. 3. | 15.00 – 16.00 | Joga 
pre mamičky
KC STRED | Vhodné už 6 týždňov po  pôro-
de. Ideálny pohyb s relaxáciou vás posilní, 
vaše dieťatko bude blízko vás.

utorok, štvrtok | 17.00 | 
Powerjóga pre začiatočníčky 
a mierne pokročilé
PRVÝ DÁMSKY KLUB | 

  PREDNÁŠKY
1. 3. | 17.30 | Úvod 
do ekologického staviteľstva
PENZIÓN KEROLA | Aké možnosti sa nám 
ponúkajú na Slovensku a vo svete, aké ma-
teriály, konštrukčné riešenia a  stavebné 
princípy a postupy vieme využívať, čo nás 
naučila minulosť, význam ekologického 
staviteľstva v budúcnosti.

3. 3. | 16.00 | Z vojenských dejín 
Trenčína –1945-2000
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Jozef Korený.

3. 3. | 16.30 | J. Rezník a M. 
Lančarič v LK Omega
VKMR HASIČSKÁ | Prezentáciu najnovšej 
knižky básnika, scenáristu, autora lite-
ratúry faktu Jaroslava Rezníka „Literár-
ne hádanky (Slnečný budíček)“ a  výberu 
z  poézie člena Literárneho klubu Omega 
Martina Lančariča „Kým spadne kvapka as-
faltu“. V rámci Týždňa slovenských knižníc.

4. 3. | 16.30 | Braňo Jobus: Ja nič, 
ja muzikant
VKMR HASIČSKÁ | Beseda so spisovateľom, 
spevákom Branislavom Jobusom, spoje-
ná s  prezentáciou jeho literárnej tvorby 
v rámci Týždňa slovenských knižníc.

5. 4. | 16.30 | Niekdajšie 
trenčianske zbrojné a príbuzné 
podniky
VKMR HASIČSKÁ | Vojtech Brabenec o ďalšej 
charakteristickej kapitole dejín priemys-
lu v  Trenčíne. Organizované v  spolupráci 
s Klubom starých Trenčanov.

7. 3. | 16.00 | Zásady rezu 
a tvarovanie ovocných drevín
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Cyril Boldiš.

7. 3. | 17.30 | Mením seba, 
mením svet
PENZIÓN KEROLA | Večer s  liečiteľkou 

a kartárkou Erikou pre všetkých, ktorí chcú 
uskutočniť zmenu vo svojom živote.

8. 3. | 9.00 | Psychoterapia, 
socioterapia a dieťa
VKMR HASIČSKÁ | Seminár s  paralelnými 
workshopmi pre pedagógov, špeciálnych 
pedagógov, psychológov a  vychovávate-
ľov. 

8. 3. | 18.00 – 19.30 | Choices: 
Tradičné motívy v dizajne 
sviežo a sebavedome
KLUB LÚČ | Dajú sa slovenské tradície roz-
víjať v  súčasnom dizajne hrdo, esteticky 
a  príťažlivo aj pre mladých? O  aké spolo-
čenské otázky sa dizajnéri a dizajnérky za-
ujímajú a ako na ne reagujú? Darí sa u nás 
originálnym potlačiam, dizajnérskym 
kúskom, knihám, zápisníkom, taškám či 
darčekom inšpirovaným tradičnými slo-
venskými motívmi?

9. 3. | 15.30 | Beseda s pilotom 
Airbasu A – 320 leteckej 
Dopravnej spoločnosti.
POSÁDKOVÝ KLUB |

9. 3. | 17.30 | Vzťahy 
v konšteláciách s figúrkami
PENZIÓN KEROLA | Ako a  prečo nadväzu-
jeme vzťahy? Čo znamená karma vzťahu 
a ako skončiť „staré“ a začať „nové“?

10. 3. | 17.00 | Veľký škôlkar – 
malý školák
CENTRUM PRE RODINU | Prednáška určená 
rodičom budúcich školákov i  súčasných 
prvákov o tom, kedy je dieťa zrelé na škol-
skú dochádzku, ako mu možno pomôcť.

11. 3. | 17.30 | Naše duševné 
prežívanie a choroby tela
PENZIÓN KEROLA | Na  prednáške bude 
MUDr.  Ivan Rusnák hovoriť o  nasledujú-
cich zaujímavých témach: človek ako by-
tosť duchovno – duševno – telesná, stres, 
jeho rôzne druhy a odozva v ľudskom tele, 
srdcovo cievne ochorenia, onkologické 
ochorenia, podstata drogových závislostí.

12. 3. | 10.00 | Cesta čistého 
vedomia
KC AKTIVITY | Celodenný prednáško-
vý seminár. Informácie a  prihlasovanie 
na svetluska@kcaktivity.sk.

14. 3. | 19.00 | Trabantmi 
a Jawou Austráliou 
a Indonéziou

KINO HVIEZDA | Keď sa chce, všetko sa dá! 
Prejsť najhoršími autami, aké dokázal vy-
produkovať socialistický priemysel naprieč 
neobývaným austrálskym outbackom, ne-
prebádaným Timorom a preplnenou Indo-
néziou posiatou sopkami, chrámami a me-
šitami. Šesť mesiacov, 15  291 kilometrov 
a deväť ľudí v žltej ponorke.

15. 3. | 17.00 | Liečebné 
hladovanie a regeneračná 
diéta
VKMR HASIČSKÁ | Prednáška biochemika, 
toxikológa na  Súdnom lekárstve v  Brati-
slave a certifi kovaného výživového porad-
cu RNDr. Jozefa Valucha, CSc.

16. 3. | 9.00 | Novinky vo svete 
zvukových kníh
VKMR HASIČSKÁ | Beseda o  novinkách vo 
svete zvukových kníh a službách pre nevi-
diacich a slabozrakých.

17. 3. | 16.00 | Poruchy 
osobnosti
VKMR HASIČSKÁ | Pravidelná diskusia 
na  tému typy porúch osobnosti; príčiny 
vzniku porúch osobnosti; aké sú príznaky; 
životný štýl s poruchou osobnosti. 

17. 3. | 16.00 | Marec, mesiac 
knihy
POSÁDKOVÝ KLUB | Janka Poláková.

18. 3. | 17.30 | Apiterapia – liečba 
včelími produktmi
PENZIÓN KEROLA | Každá včela z  jedného 
výletu prináša do  úľa 20 mg medu, čo je 
malinká kvapôčka. A na konci sezóny vče-
lára čaká prekvapenie – len medu z  kaž-
dého úľa sa stočí 20 – 100 kilogramov, 
a k tomu peľ, perga, propolis, vosk. 

19. 3. | 10.00 | Celodenný 
seminár na uzdravenie 
vzťahov
PENZIÓN KEROLA | Čo druhí urobili vám? Čo 
vy ste urobili druhým? Na tomto kurze sa 
pozrieme na to, ako sa vymaniť z kolotoča, 
kde si vzájomne znepríjemňujeme život.

20. 3. | 9.30 | Zdravá sebaláska
PENZIÓN KEROLA | Sebaláska a  sebaúcta 
je podmienkou zdravých vzťahov, rados-
ti a hojnosti na všetkých úrovniach života 
bez manipulácií a závislostí.

21. 3. | 17.00 | Bezpečnosť detí 
na internete – čo by sme o nej 
ako rodičia mali vedieť
REFEKTÁR PIAR. GYMNÁZIA | Prednáška det-
skej psychologičky Mgr.  Márie Tóthovej 
Šimčákovej priblíži, ako naučiť deti bez-
pečne používať nové komunikačné tech-
nológie.

21. 3. | 17.30 | Zdravie 
v konšteláciách s figúrkami
PENZIÓN KEROLA | Prednáška s  otvorenou 
diskusiou: Čo nám ukazuje náš zdravotný 
stav? Kedy sú deti choré a  ako ich liečiť? 
Zdravie je odrazom našich vzťahov: naj-
skôr k sebe a potom k okoliu von. 

23. 3. | 17.30 | Päť Tibeťanov
PENZIÓN KEROLA | Prednáška spojená s cvi-
čením a relaxáciou.

31. 3. | 16.30 E. Khidayer: Blízky 
východ, migranti a my
VKMR HASIČSKÁ | Beseda so spisovateľkou 
Emíre Khidayer, arabistkou, bývalou diplo-
matkou v Egypte, Kuvajte a Iraku.

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

pondelok | 17.30 – 19.00 | 
Tvorivý ateliér pre dospelých
OC LAUGARÍCIO | Nutné prihlásenie 
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

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

utorok, streda | Škola spevu
KC AKTIVITY | Vedie Dobroslava Švajdová.

utorok | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
KC STRED | Stretnutie vhodné aj pre tehot-
né,ako príprava na dojčenie.

k prípadu umučeného kostolníka. Jeho 
smrť mala ostať tajomstvom, ale klinec 
zatlčený v  lebke núti Krauza pátrať aj 
napriek všetkým varovaniam. Pravdu 
o  prepojení ŠtB a  Cirkvi svätej môže 
priniesť len muž prezývaný Červený 
kapitán. Stretnutie s týmto „expertom 
na  fi nálne výsluchy“ ale málokto pre-
žije.

od 10. 3. | Môj kráľ
Francúzsky fi lm. Cena za najlepší žen-
ský herecký výkon, Cannes 2015 a No-
minácia na Zlatú palmu, Cannes 2015. 
Emocionálna dráma zachytáva kompli-
kovanú a  deštruktívnu povahu vzťahu 
medzi mužom a ženou.

od 10. 3. | Pasolini
Biografi cká dráma hovorí o  dramatic-
kom sklonku života kontroverzného 
talianskeho fi lmára Piera Paola Pasoli-
niho. Práve ukončil nakrúcanie svojho 
posledného fi lmu Saló alebo 120 dní 
Sodomy a  prežíva najbúrlivejšie ob-
dobie svojej už aj tak pohnutej kariéry. 
Proti nemu stojí verejnosť, fi lmová kri-
tika aj politická elita. Nejde len o  šo-
kujúcu otvorenosť tvorby, neskrývanú 
homosexualitu, celý rad osobných vý-
strelkov, ale aj o jeho politické aktivity.

od 17. 3. | Séria Divergencia 
– Experiment
Pokračovanie celosvetovo úspešných 
románov Divergencia a  Rezistencia, 
ktoré vtiahli čitateľov do  mrazivo rea-
listického postapokalyptického sveta. 
Teraz nastal čas zistiť, či to nebol všet-
ko len experiment. Tris a Tobias sa vy-
dávajú za plot, aby sa pokúsili odhaliť 
pravdu o svojom meste. Je naozaj mož-
né, že sú len súčasťou experimentu, 
z  ktorého niet úniku? Alebo je aj toto 
len ďalšia simulácia?

od 17. 3. | Denník komornej

Francúzska historická dráma. Príbeh 
ambicióznej a  krásnej chyžnej, kto-
rá na  francúzskom vidieku pracuje 
pre rodinu boháčov. Musí sa vyrovnať 
so sexuálnymi návrhmi svojho pána 
i  s  nevrlou paňou domu, ktorá vládne 
v  domácnosti pevnou rukou. Zároveň 
je ale fascinovaná tajuplným záhradní-
kom so sklonmi k antisemitizmu.

21. 3. | Boris Godunov – 
ARTMAX OPERA
Prenos opery Modesta Petroviča Mu-
sorgského z  londýnskej Royal Opera 
House. Historické majstrovské dielo 
v  siedmich scénach v  pôvodnej verzii 
z  roku 1869. Originalita skladateľovej 
vízie Puškinovej hry o  cárovi Boriso-
vi Godunovovi, ktorý v  Rusku vládol 
v  rokoch 1598 až 1605 bola pre ma-
nažment imperialistických divadiel 
nevyhovujúca. Zmeny, ktoré si vyžado-
vali, spôsobili, že druhá verzia opery sa 
dočkala svojej premiéry až v roku 1974.

  KINO
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utorok | 14.00 | Škola hry 
na gitaru a klavír
KC AKTIVITY | Dušan Dobiaš a  Irena Buch-
tíková.

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

utorok | 18.00 | Nauč sa 
meditovať
KC DLHÉ HONY | Dychové cvičenia, mantry, 
meditácia srdca, vizualizačné techniky, 
zmena návykov.

utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec 
pre radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne a  párové tance 
sveta. Kontakt: 0910 196 456.

utorok | 19.00 – 21.00 | Klub 
keramikárov dospelí
KC AKTIVITY | Keramická dielňa pre dospe-
lých. Prihlášky a informácie 0918 561 320 
info@kcaktivity.sk.

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

štvrtok | 10.00 | Mommie‘s 
English Club
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
glicky a deti sa pri nich hrajú.

štvrtok | 17.30 | Klub írskej 
čipky s Beátou
KC AKTIVITY | Potrebné prihlásenie 
na 0904 315 904, alebo info@kcaktivity.sk.

piatok | 19.00 – 20.30 | Točenie 
na hrnčiarskom kruhu
KC AKTIVITY | Keramická dielňa pre dospe-
lých s Veronikou Hrickovou.

2. 3. | 17.30 | Klub patchwork
KC AKTIVITY |

4, 11., 18. 3. | 10.00 | Mami 
spricht Deutsch
MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú 
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.

5. 3. | 10.00 – 15.00 | Kurz 
patinovania a práca 
s mliečnymi farbami
GMAB | Na kurze sa zoznámite s mliečnymi 
farbami, naučíte sa s nimi pracovať a po-
užívať rôzne techniky. Odnesiete si svoje 
vlastné cvičné výtvory, vrátane malej de-
korácie.

8. 3. | 17.00 – 19.00 | Zdobenie 
veľkonočných medovníkov
OC LAUGARICIO | Workshop v rámci výstavy 
remeselníkov a umelcov z Trenčína „Tvori-
vý svet.“

9., 23. 3. | 10.00 – 12.00 | 
Podporná skupina nosenia detí
MC SRDIEČKO | Téma stretnutia: Viazanie 
šatiek na chrbát.

10. 3. | 17.00 – 19.00 | Jarné 
a veľkonočné aranžovanie
OC LAUGARICIO | Workshop v rámci výstavy 
remeselníkov a umelcov z Trenčína „Tvori-
vý svet.“

11. 3. | 16.00 – 19.00 | Zdobenie 
kraslíc voskovou technikou
OC LAUGARICIO | Workshop v rámci výstavy 
remeselníkov a umelcov z Trenčína „Tvori-
vý svet.“

12. 3. | 15.00 – 18.00 | Pletenie 
košíkov, misiek a šibákov, 
zdobenie kraslíc voskovou 
technikou, háčkovanie írskej 
čipky
OC LAUGARICIO | Workshop

13. 3. | 15.00 – 18.00 | Točenie 
na hrnčiarskom, pletenie 
košíkov, misiek a šibákov, 
výroba slamených ozdôb
OC LAUGARICIO | Workshop

15. a 17. 3. | 17.00 – 19.00 | 
Zdobenie veľkonočných 
medovníkov
OC LAUGARICIO | Workshop

18. 3. | 10.00 | Podporná 
skupina „ bezplienkáčov“
MC SRDIEČKO | Príďte zdieľať skúsenosti.

18. 3. | 16.00 – 19.00 | 
Háčkovanie technika Freeform
OC LAUGARICIO | Workshop v rámci výstavy 
remeselníkov a umelcov z Trenčína „Tvori-
vý svet.“

19. a 20. 3. | 15.00 – 18.00 | 
Decorstyling
OC LAUGARICIO | Tvorba bytových dopln-
kov, točenie na hrnčiarskom kruhu, zdobe-
nie veľkonočných medovníkov. Workshop 
v  rámci výstavy remeselníkov a  umelcov 
z Trenčína „Tvorivý svet.“

  INÉ
1. – 6. 3. | Týždeň slovenských 
knižníc
VKMR VŠETKY PRACOVISKÁ | Pripravený je 
bohatý program pre deti i  dospelých, na-
vyše v  tomto týždni knižnica poskytuje 
na všetkých svojich pracoviskách a poboč-
kách mimoriadne výhodné služby.

3., 17., 31. 3. | 19.00 – 22.00 | 
Tanečné štvrtky
PLZENSKÁ REŠTAURÁCIA | Rezervácia miest: 
0949 884 770.

7. 3. | 14.00 – 15.30 | Stretnutie 
rodín dvojčiat a viacerčiat
KC STRED |

8. 3. | 10.00 – 12.00 | Stretnutie 
rodín dvojčiat a viacerčiat
MC SRDIEČKO |

8. 3. | 15.00 – 20.00 | Deň 
otvorených dverí v Prvom 
dámskom klube v Trenčíne
LADIES ECLUB | Noviniek v  oblasti fi tness 
a našich partnerov pre krásu a relax – okrem 
cvičenia a  prednášok vás čakajú aj zdravé 
ochutnávky a skrášľovacie procedúry.

8. 3. | 15.00 | MDŽ – 
spoločenské posedenie
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
ských veteránov.

10. 3. | 14.00 | Vansovej 
Lomnička
VKMR HASIČSKÁ | Okresné kolo 49. roční-
ka festivalu umeleckého prednesu poézie 
a prózy.

12. 3. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností a gazdovské trhy
VÝSTAVISKO EXPOCENTER |

18. 3. | 19.00 – 24.00 | Večer pre 
nezadaných
KD ZLATOVCE | Rezervácia miest 
0949  884  770. Účinkuje Veselá heligonka 
a kamaráti / DJ Cesto.

19., 20. 3. | Jarno-letná burza
KC STRED | Burza dojčenského, detského, 
tehotenského oblečenia, obutia a  kočíkov 
a iných potrieb pre deti.

4 | KAM

ARTKINO METRO
18. 3. | 17.00 | Večer 
študentských filmov
Pravidelné stretnutie s  mladou gene-
ráciou fi lmových tvorcov Akadémie 
umení.

Ďalší program Artkina Metro 
nebol v čase uzávierky novín 
k dispozícii.

5. 3. | 13.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Banska Bystrica
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal ženy „Baráž 
o extraligu“.

5. 3. | 16.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – 1. zápas
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal muži extraliga 
/ štvrťfi nále play off .

6. 3. | 13.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Michalovce
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal ženy „Baráž 
o extraligu“.

6. 3. | 16.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – 2. zápas
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal muži extraliga 
/ štvrťfi nále play off .

6. 3. | 9.00 – 12.30 | HK AS 
Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Turnaj prípravky / há-
dzaná.

12. 3. | 13.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Lido Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal ženy „Baráž 
o extraligu“.

12. 3. | 17.00 | COP Trenčín 
– Prievidza
ŠPORTOVÁ HALA | Extraliga muži / Vo-
lejbal.

13. 3. | 11.00, 13.00 | Trenčín 
– Komjatice
ŠPORTOVÁ HALA | 1. liga muži / Volej-
bal.

19. 3. | 10.00, 12.00 | TJ 
Štadión Trenčín – Břeclav
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal st. žiaci 
(malá hala).

19. 3. | 19.00 | Muat thai 
evening 7
ŠPORTOVÁ HALA | Zápasy Thai box – K1.

22. 3. | 17.00 | COP Trenčín 
– Prievidza
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – Extraliga 
muži play off  1. Kolo.

25. 3. | 9.30 | Veľkonočný 
turnaj v karate
ZŠ NA  DOLINÁCH | Pozývajú ŠK RealTe-
am Trenčín a  Centrum voľného času 
Trenčín.

26. 3. | 16.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – 3. zápas rezerva
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal muži extraliga 
/ semifi nále play off .

27. 3. | 16.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – 4. zápas rezerva
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal muži extraliga 
/ semifi nále play off .

  KINO

KONTAKTY

ARTKINO METRO Mierové nám. 4, www.lampart.sk

CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3, 032/743 45 35

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

CENTRUM PRE RODINU
CPR Trenčín, o.z., Farská 12, 0940 785 275, 
www.cprtrencin.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

KC SIHOŤ Osvienčimská 3, 032/743 45 35, 0910 965 257

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

LADIES ECLUB Legionárska 5, 0911 730 790, ladyeclub@gmail.com

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

OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426

PENZIÓN KEROLA Kasárenská 5, 0948 213 119

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

PRVÝ DÁMSKY KLUB Legionárska 5, ladyeclub@gmail.com

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

VKMR
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel-
ská a Hasičská 1

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

Marcový program Klubu Lúč a Prvej 
komornej divadelnej scény nebol 

v čase uzávierky novín k dispozícii.
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