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Kanalizácia a vodovod v regióne sú hotové
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., slávnostne 
ukončili 26. februára 2016 práce na projekte s názvom In-
tenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou 
vodou v trenčianskom regióne. 

 Jeden z najrozsiahlejších 
vodohospodárskych projektov 
v regióne bol spolufi nancovaný 
z kohézneho fondu EÚ v rám-
ci implementácie operačného 
programu Životné prostredie 
a štátneho rozpočtu vo výške 
takmer 44,5 milióna eur. Len 
v Trenčíne z tejto sumy preinves-
tovali približne štvrtinu.
 Spoločnosť TVK projekt 
spolufi nancovala sumou takmer 
11 miliónov eur. S prácami zača-
li v roku 2013.
 Intenzifi kované boli šty-
ri čistiarne odpadových vôd 
(ČOV), medzi nimi aj najväčšia 

– ľavobrežná v Trenčíne pre 57 
tisíc obyvateľov. Tam sa kona-
la slávnosť za účasti ministra 
životného prostredia SR Petra 
Žigu. 
 „Projekt bol výnimočný aj 
v tom, že prišiel vo chvíli, kedy 
sme museli zo spoločnosti TVK 
s 12 zamestnancami urobiť spo-
ločnosť, ktorá má dnes 220 za-
mestnancov. Sú pevnou súčasťou 
tohto projektu a zaslúžia si veľké 
ďakujem za to, že tu dnes môže-
me stáť a tešiť sa z tohto pre re-
gión tak významného projektu,“ 
povedal primátor Mesta Tren-
čín a predseda predstavenstva 

TVK Richard 
Rybníček.
 V rámci 
projektu bola 
d o b u d o v a n á 
časť chýbajú-
cej kanalizácie 
v Trenčíne – Zá-
mostí a v Opa-
tovej a tiež v pri-
ľahlých obciach 
v súhrnnej dĺž-
ke viac ako 50 
tisíc metrov gravitačnej kanali-
zácie a 8 396 metrov výtlačného 
kanalizačného potrubia, vráta-
ne 36 čerpacích staníc. Na novú 
kanalizáciu sa pripojí asi 11 650 
obyvateľov.
 Trenčín je dnes takmer 
celý odkanalizovaný. Tren-
čianske vodárne a kanalizácie 

už pripravujú investičný plán 
na ďalšie obdobia. Richard Ryb-
níček bude v predstavenstve 
presadzovať, aby sa ešte dokon-
čili aj úseky, na ktorých v Tren-
číne kanalizácia chýba. Verí, že 
to bude v druhej polovici tohto 
roka.
 (RED), FOTO: P. S.

Aj deti v škôlkach sa učia 
separovať 
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Trenčania sa postarali 
o dobré správy
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NEPRIŠLO VÁM 
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu 
hláste prosím do piatka 
8. apríla 2016 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
032/6504 287.

Muzikanti Seniorklubu DRUŽBA z Trenčína. Jeden z najstarších zaregistrovaných se-
niorských súborov na Slovensku bol súčasťou Majálesu 2015 a tešiť sa na nich môžete aj 
na najbližšom ročníku tohto podujatia, ktoré sa uskutoční spolu s ďalším farmárskym jar-
mokom na Mierovom námestí 1. mája 2016. Jeho podrobný program nájdete v časti KAM 
v Trenčíne. FOTO: JURAJ MAJERSKÝ

Želáme vám veselú jar!
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  EDITORIÁL

  TRŽNICA OŽIJE V APRÍLI

Vážení Trenčania,
milí čitatelia,

vitajte pri čítaní aprílového 
Infa. Opäť sme pre vás zma-
povali všetky dôležité udalosti 
v meste a píšeme aj o tých, ktoré 
v najbližšom čase očakávame. 
Ukončením veľkého projektu 
Trenčianskych vodární a kana-
lizácií je Trenčín už skoro celý 
odkanalizovaný. Bajpas Pred 
poľom sa už konečne podarilo 
sprejazdniť. Uvidíme, ako budú 
práce na modernizácii želez-
ničnej trate a všetkého, čo s ňou 
súvisí, pokračovať v apríli. Bu-
deme vás informovať.
V marci zasadali mestskí po-
slanci dvakrát. Na 3. strane 
sa dozviete všetko podstatné. 
Na strane 4 prinášame prehľad 
nových investícií do mestských 
častí podľa rozhodnutia po-
slancov. Už aj deti v materských 
školách triedia odpad. Píšeme 
o tom na strane 6. Mesto začalo 
v polovici marca čistiť svoje ko-
munikácie po zimnom období. 
Žiaľ, najmä na sídlisku Juh 
sa ukazuje, že ľudia ignorujú 
oznamy za stieračmi svojich 
áut a i zákazové značky s dátu-
mom, kedy sa bude cesta čistiť. 
Venujte, prosím, pozornosť 
harmonogramu čistenia miest-
nych komunikácií na strane 7. 
Samozrejme, sú v pláne ešte 
dočisťovacie práce a mesto má 
už od 4. apríla v teréne aj svoje 
vlastné nové čistiace auto. Pro-
síme a zároveň žiadame, venuj-
te pozornosť oznamom o čistení 
ulíc a preparkujte. Aj v tomto 
vydaní mestských novín máme 
pre vás niekoľko dobrých správ. 
Týkajú sa športových úspechov, 
ocenených spisovateľov, ale aj 
niekoľkých prekvapení. Vedeli 
ste napríklad, že autorom loga 
slovenského predsedníctva 
v Rade EÚ je Trenčan? Čítajte 
na 8. strane. Ak ste doteraz ne-
vytiahli bicykel, tak už je najvyš-
ší čas. Počasie je ideálne a mož-
no by nebolo márne zapojiť sa 
do súťaže Do práce na bicykli.
Prelistujte si celé noviny a pre-
žite voňavú jar. Najbližšie Info 
vyjde 3. mája.

  MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Železničná ulica bude na dva týždne zatvorená
Od pondelka 11. apríla bude pre dopravu úplne uzatvore-
ná Železničná ulica v úseku od križovatky s Kukučínovou 
ulicou až po parkovisko pri železničnej stanici.

 Informoval o tom zhotoviteľ 
modernizácie železnice. Dôvo-
dom sú pokračujúce práce na re-
konštrukcii kanalizácie, ktorá je 
súčasťou modernizácie. Úplná 

uzávierka spôsobí, že autobu-
sy prímestskej dopravy budú zo 
zastávky „Trenčín, Billa“ sme-
rované nie po Železničnej uli-
ci, ale budú pokračovať po Ulici 

gen. M. R. Štefánika a ďalej 
na autobusovú stanicu cez ulicu 
Kragujevackých hrdinov.
 Uzávierka neovplyvní pohyb 
vozidiel na autobusovej stani-
ci a pred železničnou stanicou. 
Parkovisko pri železničnej sta-
nici zostane prístupné, ale iba zo 
strany od parku.
 Keďže bude Železničná ulica 
v časti od parkoviska pri želez-
ničnej stanici až po križovatku 
s Kukučínovou zatvorená, k pre-
vádzkam na Železničnej a Ku-
kučínovej ulici sa autá z ulice 
Kragujevackých hrdinov nedo-
stanú. Príjazd bude možný len 
zo smeru od Žiliny. Preto bude 
obchádzková trasa vyznačená 
na Ulici gen. M. R. Štefánika cez 
Kubranskú ulicu, na križovatke 
pri Bille odbočením vľavo s po-
kračovaním po otvorenej časti 
Železničnej ulice. Uzávierka po-
trvá do 26. apríla 2016.
 (RED)

Bajpas Pred poľom 
je už prejazdný
Zhotoviteľ modernizácie železni-
ce sprevádzkoval 24. marca 2016 
paralelnú komunikáciu pri okružnej 
križovatke Pred poľom. 

 Takzvaný bajpas umožní obísť okruž-
nú križovatku v smere z Ilavy do Trenčí-
na. Ako ďalej mesto informoval zhotoviteľ 
modernizácie železnice, sprevádzkova-
nie podjazdu Pred poľom, ktorý spojí Jas-
nú ulicu a ulicu Pred poľom, má v pláne 
na začiatku mája. (RED), FOTO: P. S.

POZOR NA ZMENU 
PREDNOSTI V JAZDE 
NA KAMENCI
Od 24. marca 2016 je zmenená pred-
nosť v jazde na križovatke ulíc Hlav-
ná – Na kamenci – Hanzlíkovská. 

 Pôvodne bolo hlavnou cestou ľavé od-
bočenie z ulice Na kamenci smerom k že-
lezničnému priecestiu na Hlavnej ulici. 
Po novom je hlavná cesta z ulice Na ka-
menci priamo smerom na Hanzlíkovskú 
a pokračuje smerom k okružnej križovat-
ke v Zlatovciach. Vodiči by preto mali byť 
veľmi pozorní a sledovať dopravné znače-
nie. Pri jazde v smere od železničného prie-
cestia na Hlavnej ulici budú v križovatke 
Na kamenci na vedľajšej ceste. (RED)

STAVANIE PARKOVISKA 
NA OSTROVE OBMEDZUJE 
DOPRAVU
 Pre výstavbu parkoviska pri novom letnom kúpa-
lisku na Ostrove je od 10. marca 2016 uzatvorená ces-
ta popri areáli nového kúpaliska. Prístup k prevádzkam 
na Ostrove je možný po hrádzi a dočasnom zjazde, kto-
rý zriadil zhotoviteľ modernizácie železnice pri reštau-
rácii Bašta. Toto obmedzenie potrvá približne do konca 
mája.  (RED)

Tržnica pri NS Družba sa zaplní trhovníkmi už 
v polovici apríla. Otvorená bude od 6.00 do 18.00 
h. Hlavné trhové dni zostávajú ako v minulosti – 
utorok, piatok, sobota. 
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Správy z marcového zastupiteľstva

Poslanci trenčianskeho mestského parlamentu rokovali 
v marci dvakrát.

 Mimoriadna schôdza 9. 
marca trvala len necelú polho-
dinu. Poslanci však absolvovali 
dôležité hlasovanie o predlože-
ní žiadosti o nenávratný fi nanč-
ný príspevok a o zámere vyhlásiť 
verejné obstarávanie na rekon-
štrukciu dvoch materských škôl. 
Mesto chce z eurofondov zre-
konštruovať MŠ, Opatovská 
a MŠ, Šafárikova spolu za dva 
milióny eur. „Reagujeme na vý-
zvu zameranú na zníženie ener-
getickej náročnosti verejných bu-
dov,“ uviedol primátor Richard 
Rybníček. „V Materskej škole 
na Opatovskej ulici chceme opra-
viť a zatepliť strechu a obvodové 
múry, vymeniť osvetlenie, okná, 
elektrické rozvody a vykurovacie 
telesá. Predpokladaná hodnota 
zákazky je 878 tisíc eur s DPH, 
päťpercentná spoluúčasť mes-
ta predstavuje necelých 44 tisíc 
eur,“ uviedol. S rovnakými prá-
cami sa počíta aj na budove MŠ, 
Šafárikova, kde je predpoklada-
ná hodnota zákazky takmer 1,19 
milióna eur s DPH, pričom spo-
luúčasť mesta bude vyše 59 tisíc 
eur.
 Riadne mestské zastupiteľ-
stvo sa konalo 30. marca. Pri-
mátor R. Rybníček informoval 
poslancov o ďalšom znižova-
ní celkového dlhu mesta. „Dlh 
Trenčína bol ku koncu februára 
vo výške 15,84 milióna eur, čo je 
287 eur na obyvateľa.“

  ZMENY V ROZPOČTE

 Poslanci v rámci zmeny roz-
počtu odsúhlasili 3 300 eur ako 
dotáciu na stravu a školské po-
treby pre deti v hmotnej núdzi 
pre Spojenú internátnu školu V. 
Predmerského v Trenčíne.

Znížili sumu na dotácie na šport 
z 50 tisíc na 40 tisíc eur, a 10 ti-
síc pridali na výnimočné akcie. 
Tento presun fi nancií bol spôso-
bený nízkym záujmom o dotácie 
na šport – činnosť. Kým v minu-
lom roku bolo podaných 94 žia-
dostí, tento rok ich je len 36.
 Trenčiansky parlament na-
výšil fi nančné prostriedky aj 
v sociálnej oblasti. Nocľaháreň 
bude totiž od 1. 4. 2016 fungovať 
naďalej, a to aj ako nízkopraho-
vé denné centrum s celoročnou 
prevádzkou. Navýšenie peňazí 
sa týka i opatrovateľskej služby. 
Mesto sa od 1. 2. 2016 zapojilo 
do Národného projektu na pod-
poru opatrovateľskej služby, čím 
sa mení i počet terénnych opat-
rovateliek z 38 na 62.

  MAJETKOVÉ PREVODY

 Asko Invest Slowakei, s. r. o., 
vybuduje v priemyselnej zóne 
na Bratislavskej ulici logistickú 
prevádzku na zásobovanie pre-
dajní ASKO na Slovensku. Spo-
ločnosť tu plánuje zamestnať 10 
až 15 ľudí. Mestské zastupiteľ-
stvo súhlasilo s predajom po-
zemku o výmere 19 320 metrov 
štvorcových za sumu 579 600 
eur. „Som rád, že v tejto chvíli 
sa nám takmer všetky pozemky v 
priemyselnom parku, ktoré vlast-
nilo mesto, podarilo predať na-
šim alebo zahraničným investo-
rom,“ povedal primátor mesta 
Richard Rybníček. Okrem príj-
mu z predaja pozemku si mesto 
zabezpečí aj príjem z dane 
z nehnuteľnosti.
 Poslanci súhlasili aj s výpo-
žičkou priestoru v Kultúrnom 
stredisku Juh na 1. poscho-
dí o celkovej výmere necelých 

104 m² pre Občianske združe-
nie JUŽANIA – RC Južanček 
na dobu neurčitú. Rodinného 
centrum Južanček tu bude slúžiť 
ako herňa a oddychový priestor 
najmä pre deti do 3 rokov a rodi-
čov na materskej dovolenke.
 Trenčiansky parlament ne-
odobril predložený návrh ná-
jomného vzťahu Mesta s občian-
skym združením KOLOMAŽ, 
združením pre súčasné umenie, 
ktoré pôsobí v Klube Lúč v kine 
Hviezda. Kolomaž mala mať 
v nájme pozemok v blízkosti 
kina Hviezda na dobu 50 rokov 
za 1 euro. „Chceme vybudovať 
moderné divadelno – kultúrne 
centrum z takzvaných lodných 
kontajnerov, v ktorom vznikne 
približne 100 miestna sála na di-
vadelné a edukatívne účely pre 
širokú verejnosť,“ uviedol Kamil 
Bystrický z o.z. Kolomaž s tým, 
že by bezodplatne poskytli nový 
kultúrny priestor na jedno pod-
ujatie týždenne pre školy a škol-
ské zariadenia Mesta Trenčín. 
Nájomca by bol povinný ukon-
čiť stavbu do 31. 12. 2018. Z dis-
kusie na rokovaní zastupiteľstva 
vzišiel návrh poslanca Jána Ka-
nabu, aby bol uzavretý nájom-
ný vzťah v tejto veci zatiaľ len 
na 10 rokov. Poslanci za tento 
návrh zahlasovali. Je však otáz-
ne, či s tým bude o. z. Kolomaž 
súhlasiť.

  VYŠŠÍ POPLATOK 
ZA UBYTOVANIE

 Mesto mení sadzbu dane 
za ubytovanie z 0,50 eura na oso-
bu a prenocovanie na 1 euro 
na osobu a noc. Mesto Trenčín je 
jedným zo zakladajúcich členov 
Oblastnej organizácie cestovné-
ho ruchu „Trenčín a okolie“, kto-
rá bola zaregistrovaná v decem-
bri 2015. Zvýšením sadzby dane 
za ubytovanie sa zvýši členský 
príspevok mesta, ktorý je sta-
novený maximálne vo výške 50 
percent zo sumy vybranej dane 
za ubytovanie za predchádzajú-
ci kalendárny rok. 

  NOVÁ ŠKOLA

 Mestskí poslanci odsúhla-
sili zriadenie Súkromnej ZUŠ 
na Stromovej ulici od 1. sep-
tembra 2016. Škola bude vzde-
lávať asi 55 žiakov v troch odbo-
roch – výtvarnom, hudobnom 
a tanečnom.

Pokračovanie na 4. strane.

DEŇ NARCISOV 
BUDE 15. APRÍLA
 Ulice miest a obcí v jediný 
deň v roku – 15. apríla 2016 – 
zaplavia žlté narcisy a každý, 
kto si ich pripne na svoj odev, 
týmto gestom vyjadrí podporu 
a spolupatričnosť s tými, ktorí 
bojujú s rakovinou. 

VANDALI ŠKODIA 
VŠETKÝM 
TRENČANOM
 Vstup na Brezinu z átria 
v centre mesta upratuje mesto 
prostredníctvom aktivačných 
pracovníkov pravidelne kaž-
dý týždeň. Málokto však tomu 
verí, lebo stačí jeden víkend 
a znova sa priestor od bývalého 
letného kina smerom na Brezi-
nu podobá viac na skládku od-
padu ako na oddychovú zónu. 
Trenčínu pritom Brezinu ako 
unikátne zelené srdce závidia 
mnohé mestá.
 Je to príklad vrcholnej ne-
úcty k verejným miestam. Si-
tuácia sa však neustále opa-
kuje. Znečistenie prináša so 
sebou aj hrozbu nebezpečen-
stva – z črepín rozbitých fl iaš, 
či odhodených striekačiek. Vý-
razne nepomáhajú ani častej-
šie hliadky mestskej, či štátnej 
polície. „Mrzí ma, že si život 
v meste znepríjemňujeme sami 
sebe,“ hovorí s rozhorčením 
Richard Rybníček. „Mám po-
cit, že si prestávame vážiť veci 
a naschvál si ubližujeme. Som 
si vedomý, že je to vizitka iba 
pár jednotlivcov, ktorí za pár 
chvíľ a opakovane dokážu zne-
vážiť to, čo sa snažíme udržia-
vať a čo má slúžiť všetkým.“ 

Foto pred víkendom

Foto po víkende
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Dokončenie z 3. strany 

V tanečnom odbore sa chce 
venovať latinsko-americkým 
a spoločenským tancom. Vo 
výtvarnom odbore sa zame-
ria okrem povinných techník aj 
na animáciu a animovaný fi lm. 

  PRIBUDLA 
CYKLOKOMISIA

 Mestské zastupiteľstvo do-
časne zriadilo Cyklokomisiu, 
ktorej predsedom bude posla-
nec MsZ Richard Medal. Ko-
misia bude riešiť cyklodopravu 

v meste, koordinovať projektova-
nie cyklistických trás, edukovať 
verejnosť vo vzťahu k mobilite 
a spolupracovať s organizáciami 
zaob erajúcimi sa cyklodopra-
vou. Skupina poslancov i odbor-
níkov sa venovala cyklistickej 
problematike už počas minulé-
ho roka, no teraz získala štatút 
riadnej komisie.

Mestské zastupiteľstvo bude 

najbližšie rokovať 27. apríla 

2016 o 14.00 hod. 

 (RED), FOTO: P. S.

Správy z marcového zastupiteľstva

Nové investície do mestských častí
Pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok dostala každá 
mestská časť okrem iných financií aj stotisícový balík, 
ktorý poslanci mohli prerozdeliť na investičné akcie pod-
ľa vlastného uváženia a komunikácie s občanmi. 

 V každej mestskej časti by 
tak mali byť v tomto roku reali-
zované okrem pôvodne naplá-
novaných investičných akcií aj 
nové. 

  MESTSKÁ ČASŤ JUH

 V mestskej časti Juh pribud-
ne osvetlenie vnútrobloku za KS 
Juh, parkoviska medzi ZŠ Novo-
meského a Šafárikovou ulicou, 

na uliciach Halalovka 50 a Vý-
chodná 26. Počíta sa aj s napoje-
ním slepej časti Ulice gen. Svo-
bodu nad garážami na hlavnú 
cestu, čím vznikne jednosmer-
ka. Na Ulici M. Bella by mal 
byť umiestnený polopodzemný 
kontajner, aby bola cesta lepšie 
sprejazdnená. Časť komuniká-
cie na Ul. M. Bella bude zrekon-
štruovaná, rovnako i chodník 
od vstupu do ZŠ Novomeského 

zo Šafárikovej ulice na Saratov-
skú. V križovatke ulíc M. Bel-
la a Halalovka poslanci navrh-
li nový priechod pre chodcov 
a na Ul. M. Bella aj nový chodník 
ako prístup k zdravotnému stre-
disku. Ďalšie peniaze by mali ísť 
aj na rekonštrukciu sociálnych 
zariadení v MŠ J. Halašu a hyd-
roizoláciu časti strechy, vráta-
ne zateplenia na ZŠ Východná. 
Vymenené by mali byť aj dvere 
na hlavnom vchode do KS Juh 
a do knižnice.

  MESTSKÁ ČASŤ STRED

 Poslanci za túto mestskú časť 
navrhli zrekonštruovať komu-
nikáciu na Ulici osloboditeľov, 
detské ihrisko na Karpatskej uli-
ci a podchod popod Električnú 
ulicu smerom na Ul. J. Zemana, 
vrátane schodov. Na Piaristic-
kej ulici by mal byť vybudova-
ný nový priechod pre chodcov, 
priechod pri nemocnici bude 
zrekonštruovaný a peniaze pôj-
du aj na projekty ďalších dvoch 
priechodov v Biskupiciach. 

  MESTSKÁ ČASŤ SEVER

 V tejto mestskej časti bude 
upravený povrch hrádze, celý 
povrch parkoviska na Ul. I. 
Krasku, krajnica cesty v čas-
ti Žilinskej ulice i verejné 
priestranstvo v Opatovej, Kub-
rej i Pred poľom. Poslanci vy-
členili peniaze i pre kultúrne 

strediská Sihoť, Opatová, 
Kubrá na nákup hnuteľného 
majetku a aj pre MŠ a ZŠ Kub-
ranská na výmenu okien. Ďalšie 
peniaze rezervovali na partici-
pačný program, v ktorom v spo-
lupráci s občanmi vyberú tri 
lokality v mestskej časti Sever 
na úpravu verejného priestran-
stva. Okrem toho by sa v tom-
to roku mali pripraviť projek-
tové dokumentácie na športový 
areál na Nábrežnej ulici, lávku 
cez Nosický kanál, rozšírenie 
parkoviska pri hrádzi od Cle-
mentisovej po Pádivého ulicu, 
na úpravu križovatky Považ-
ská – Gagarinova, na stavebnú 
úpravu chodníkov na Opatov-
skej, Žilinskej, Hodžovej a Po-
važskej ulici a na rozšírenie vo-
zovky na ulici Pod Sokolice. 

  MESTSKÁ ČASŤ ZÁPAD

 Poslanci tu navrhli vybudo-
vať chodník a cyklotrasu na Ka-
sárenskej ulici od stavby mo-
dernizácie železničnej trate 
po Majerskú ulicu. V tomto roku 
by mali byť aj zrekonštruova-
né časti chodníkov Na kamenci 
(smer na Vinohrady), Zlatov-
skej a Staničnej ulici a aj plocha 
pred Domom smútku Záblatie. 
Peniaze vyčlenili aj na projekto-
vú dokumentáciu rekonštruk-
cie cesty a výstavbu cyklotrasy 
Na kamenci, od ulice Na vino-
hrady po Kasárenskú.
 (RED)

Most v Opatovej 
chcú rekonštruovať v apríli

 Ako povedala hovorkyňa Slovenskej správy ciest Zuzana Hrom-
cová, na moste v Opatovej bola zatiaľ vykonaná povrchová úpra-
va komunikácie ako dočasné opatrenie počas zimnej prevádzky. 
„V apríli 2016 zahájime práce na rekonštrukcii vrchnej a spodnej čas-
ti mosta. Pri rekonštrukcii mosta dôjde aj k odstráneniu asfaltového 
povrchu komunikácie.“  FOTO: P. S.

Jazdíte do práce na bicykli? 
Zapojte sa do súťaže.
Na registráciu súťažných tímov, ktoré budú v máji do-
chádzať do práce na bicykli, je čas do 26. apríla 2016.

 Trenčín sa počas minulo-
ročnej celoslovenskej kampane 
s názvom Do práce na bicykli 
2015 umiestnil počtom najaz-
dených kilometrov na 4. mies-
te v počte absolvovaných jázd 
skončil piaty. Do kampane sa 
vtedy zapojilo 55 slovenských 
miest. Za naše mesto súťažilo 
38 tímov. Spolu najazdili vyše 
24 564 kilometrov, čím zame-
dzili vzniku 6176 kg CO².
 V máji 2016 už po tretíkrát 
vysadnú ľudia cestou do prá-
ce na bicykel. Mesto Trenčín 
sa chce aj tento rok aktívne za-
pojiť. Trenčianska samospráva 

sa už do kampane „Do práce 
na bicykli 2016“ zaregistrovala. 
Súťaž je určená tímom zamest-
nancov z rovnakej fi rmy alebo 
inštitúcie, ktoré sa do súťaže 
zaregistrujú a tak potvrdia, že 
budú v období od 1. do 31. mája 
2016 dochádzať do práce na bi-
cykli a budú si o tom zapisovať 
výsledky do registračného sys-
tému na webovej stránke www.
dopracenabicykli.eu. Na tejto 
stránke sa už tímy môžu regis-
trovať od 1. apríla. Registráciu 
by mali stihnúť do 26. apríla 
2016.
 (RED)



5. apríl 2016 aktuality INFO | 5

Primátor ocenil prácu učiteľov 
Desať úspešných pedagógov slávnostne privítal 31. mar-
ca 2016 v obradnej sieni Mestského úradu.

 Primátor mesta Richard 
Rybníček pri príležitosti Dňa 
učiteľov poďakoval pedagógom 
za ich prácu a za všetko, čo ro-
bia. „Aj za to, že držíte takzvaný 

sociálny zmier medzi obyvateľmi 
mesta a hlavne medzi rodičmi. Aj 
vďaka vašej komunikácii s nimi 
a spôsobom, akými vychovávate 
ich deti a snažíte sa vychádzať 

im v ústrety, sa ľuďom v tomto 
meste dobre žije. Vytvárate po-
zitívne zázemie pre ich fungo-
vanie. Držím vám palce vo vašej 
ďalšej práci.“ Zároveň ich po-
žiadal, aby sa nevzdávali a hovo-
rili ďalej otvorene svoje názory. 
Mesto môže ovplyvniť len pod-
mienky, v ktorých pedagógovia 
pracujú ako je stav budov, telo-
cviční či zariadení. Prisľúbil, že 
sa do ich zlepšenia naďalej bude 
v Trenčíne investovať. „Čo nevie-
me ovplyvniť, je systém vzdeláva-
nia, to je vec štátu, na ktorú ne-
máme dosah,“ povedal s tým, že 
sa pri každej možnej príležitos-
ti bude snažiť podporiť učiteľov 
v ich snahách a zasadzovať sa 
o zásadnú reformu vzdelávania. 
Ocenenie si z jeho rúk prevza-
li: PaedDr. Janka Búryová, uči-
teľka v MŠ na Šafárikovej ulici, 
riaditeľ ZŠ na Dlhých Honoch 

Mgr. Michal Galko, učiteľka hry 
na gitare v ZUŠ K. Pádivého 
DiS. art. Jana Kamarášová, uči-
teľka slovenského jazyka a hu-
dobnej výchovy Mgr. Brigita 
Nemlahová zo ZŠ na Veľkomo-
ravskej ulici, učiteľka matemati-
ky a geografi e v ZŠ na Bezručo-
vej ulici Mgr. Eva Novosadová, 
učiteľka v MŠ na Ulici M. Tur-
kovej Iveta Ondrišíková, učiteľ-
ka matematiky a chémie v ZŠ 
na Hodžovej ulici Mgr. Alena 
Pavlisová, učiteľka Materskej 
školy Na dolinách Miriam Stra-
ková, riaditeľka MŠ na Opatov-
skej ulici Mgr. Alena Sýkorová 
a riaditeľka MŠ, Niva Alena Šep-
táková. K oceneniu pedagógom 
blahoželáme a prajeme zdra-
vie a spokojnosť v pracovnom 
i osobnom živote. 

 (RED) FOTO: P. S.

Úspechy žiakov trenčianskych škôl v uplynulom 
období

  1. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku zís-
kali vo svojich kategóriách 10. 2. 2016 v Dubnici nad Váhom Ka-
rolína Bystrická, žiačka 8.C ZŠ, Dlhé Hony a Patrik Montemay-
or, žiak 9.C zo ZŠ na Veľkomoravskej ulici. V celoslovenskom 
kole im držíme palce.

  Adam Kováč, žiak ZŠ na Veľkomoravskej ulici získal 2. miesto 
v Technickej súťaži – robotike. Súťaž organizoval Odbor škol-
stva a kultúry úradu TSK kraja spolu s Krajským CVČ v rámci 
projektu „Hrdina remesla“. Išlo o 2. ročník. Súťažili žiaci 8. a 9. 
ročníkov.

  BLAHOŽELÁME!

BLAHOŽELANIE K JUBILEU

 Krásneho životného jubi-
lea 80 rokov sa dožila 14. mar-
ca 2016 JUDr. Oľga Hluchá-
ňová. Narodila sa v Trenčíne, 
kde prežila celý život. Začínala 
ako koncipientka u JUDr. Ku-
bínskeho. Neskôr sa stala sud-
kyňou, potom pôsobila ako 
predsedníčka Okresného súdu 
v Trenčíne, bola sudkyňou Kraj-
ského súdu v Trenčíne ,odkiaľ 

odišla do zaslúženého dôchod-
ku v roku 2004. Je stále aktívna, 
činorodá a zaujíma sa o okolité 
dianie. V súčasnosti spolupra-
cuje s Klubom právnikov Mes-
ta Trenčín a podieľa sa na jeho 
činnosti. Veľa zdravia, šťastia, 
životného elánu a spokojné pre-
žitie ďalších rokov želá Klub 
právnikov Mesta Trenčín.

Navrhnite Cyklistickú osobnosť roka 2015
Mesto Trenčín v spolupráci s Centrom environmentál-
nych aktivít Trenčín vyhlasuje anketu o naj... cyklistickú 
osobnosť Trenčína za rok 2015. Uzávierka nominácií je 
31. mája 2016. 

 Cieľom ankety je oceniť osob-
nosti, ktoré sú svojim spoluob-
čanom príkladom každodenným 
používaním bicykla v meste. Ak 
máte vo svojom okolí – doma, 
v susedstve, v zamestnaní, me-
dzi príbuznými či známymi cyk-
listov alebo cyklistky, pre ktorých 
je bicykel pravidelný či dokon-
ca každodenný dopravný pros-
triedok, ktorí dochádzajú naprí-
klad do zamestnania v Trenčíne 
aj zo vzdialenejších obcí, ktorí 
uprednostňujú bicykel a na ich 
auto v garáži sadá prach, ktorých 
možno obdivujete, ako často 
a pri akých poveternostných pod-
mienkach sú schopní a ochotní 

používať bicykel, sú jednoducho 
cyklisti telom, dušou aj srdcom 
a sú na svoj každodenný doprav-
ný prostriedok hrdí, navrhnite 
ich na ocenenie titulom Cyklis-
tická osobnosť roka 2015.

  AKO TO UROBIŤ?

 Napíšte meno, priezvisko, 
adresu navrhovaného cyklistu 
a pár slov o ňom najneskôr do 31. 
mája 2016 na adresu Centrum 
environmentálnych aktivít, Mie-
rové námestie 29, Trenčín, cea@
changenet.sk, 0905 469 707 
(Richard Medal). Zanechajte, 
prosím, aj svoj kontakt (meno, 

priezvisko, telefonický či e-mai-
lový kontakt). Zo všetkých, kto-
rí pošlú svoj tip na Cyklistickú 
osobnosť roka 2015, bude vyžre-
bovaných 10 výhercov hodnot-
ných cien. Cyklistické osobnos-
ti, ktoré získajú v ankete najviac 

hlasov/nominácií, budú pozvané 
na slávnostné odovzdanie cien 
za účasti predstaviteľov mesta 
Trenčín. Slávnostné odovzdanie 
cien je naplánované spolu s vy-
hlásením výsledkov kampane 
Do práce na bicykli 2016. (RED)
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Výberové konanie na riaditeľa školy
 Mesto Trenčín vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa Základnej školy na Východnej ulici v Trenčíne. Uzávierka 
prihlášok je 15. apríla 2016. Podrobné informácie o kvalifi kačných 
predpokladoch, požiadavkách a kritériách pre uchádzačov nájdete 
na www.trencin.sk a tiež na úradnej tabuli mesta.

  OZNAM

Aj deti v škôlkach 
sa učia separovať
V marci pribudli do každej triedy vo všetkých mater-
ských školách v Trenčíne dve malé nádoby na odpad. 
Na papier a na plast. Ide o spoločnú aktivitu mesta a spo-
ločnosti Marius Pedersen.

 Hoci väčšina detí už o potre-
be triedenia odpadu vie z domu, 
budú použitý papier a plast se-
parovať aj v materských ško-
lách. Takto to robia už nejaký 
čas v MŠ Stromová, no a v marci 
začali aj v ostatných pätnástich 
škôlkach. 
 „Záleží nám na tom, aby sme 
podporili kladný vzťah detí k ži-
votnému prostrediu. Preto sme 
privítali iniciatívu poslancov 
z komisie životného prostredia 
a vyrokovali sme spoluprácu so 
spoločnosťou Marius Pedersen, 
ktorá zdarma do všetkých tried 
našich materských škôl dodala 

malé farebné nádoby na pa-
pier a plast,“ povedal zástup-
ca primátora Mesta Trenčín Ján 
Forgáč.
 Túto aktivitu privítala aj ria-
diteľka MŠ Legionárska Mária 
Kamencová. „Tieto nádoby sú 
pre nás výbornou výchovno-vzde-
lávacou pomôckou. Naša mater-
ská škola má vypracovaný edu-
kačný projekt environmentálnej 
výchovy so zameraním na ochra-
nu a tvorbu životného prostredia. 
Deti formou hier učíme správ-
nym návykom tak, aby si vytvo-
rili zdravý postoj k životnému 
prostrediu. Veľký dôraz kladieme 

i na spoluprácu s rodinou,“ po-
vedala. Podľa nej sú práve deti 
v predškolskom veku k všetké-
mu dianiu omnoho citlivejšie 
a vnímavejšie ako dospelí. Sú 
prístupnejšie novým názorom 
a podnetom „Čím skôr začne-
me formovať správanie sa detí 
voči prírode, tým budú mať v bu-
dúcnosti väčšiu a najmä priro-
dzenú potrebu ju chrániť, starať 
sa o ňu, a nie ničiť,“ dodala M. 

Kamencová.
 Aj podľa primátora Richarda 
Rybníčka je výuka detí k starost-
livosti o svoje okolie mimoriad-
ne dôležitá. „Trenčania boli v os-
tatných rokoch vyhodnotení ako 
najlepšie separujúci obyvatelia. 
Je žiaduce, aby bol tento trend 
zachovaný aj do budúcna.“ 

 (RED) FOTO: P. S.

Šiestak Dominik je 
príkladom pre spolužiakov

 Ako každý iný deň, aj ráno 
26. februára sa šiestak Domi-
nik Komloš vybral autobusom 
do školy. Netušil, že sa v autobu-
se udeje niečo, čo si bude vyža-
dovať jeho pohotovosť a chlad-
nú hlavu. Do autobusu pristúpil 
štvrták Patrik aj so svojím bra-
tom. Dominik si všimol, že Pat-
rikovi sa nejako zle dýcha, skrát-
ka, že sa nemôže nadýchnuť. 
Dominik nestratil duchaprítom-
nosť. Okamžite zavolal na čís-
lo 155. Popísal presne situáciu. 
S operátorkou spolupracoval vý-
borne. Podal všetky informácie 
o Patrikovom stave a plnil pres-
ne pokyny operátorky. Vystúpili 
z autobusu a na lavičke pred ob-
chodom počkali na záchranárov. 

Všetko dopadlo dobre. Záchran-
ka odviezla Patrika do nemoc-
nice, kde mu spravili potrebné 
vyšetrenia.
 Záchranári sa ohlásili v ško-
le. Chceli Dominikovi poďako-
vať za skvelú spoluprácu a štvr-
tákom a šiestakom predviesť 
hodinu prvej pomoci. Dominik 
dostal diplom a medailu. Spolu-
žiaci si na 4 stanovištiach vyskú-
šali na cvičných fi gurínach po-
dávanie prvej pomoci. Dúfame, 
že väčšina našich žiakov je tak 
pripravená, že by vedeli reago-
vať ako Dominik.

 ANNA PLACHKÁ, 
 RIADITEĽKA ZŠ NA DOLINÁCH
 FOTO: ARCHÍV ZŠ

ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO 
ROČNÍKA SA ZAČNE 7. APRÍLA
Zápis deti na plnenie povinnej školskej dochádzky v škol-
skom roku 2016/2017 sa bude konať v priestoroch škôl 
v stanovených dňoch vždy od 14.00 do 17.00 hodiny.

 Mesto Trenčín, zriaďovateľ základných škôl, v zmysle Všeobec-
ne záväzného nariadenia č. 16/2008 v platnom znení určuje termín 
a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v škol-
skom roku 2016/2017 v jednotlivých základných školách takto:

Základná škola Dátum zápisu Čas zápisu Miesto zápisu

Bezručova 66 7. – 8. apríl 2016 14.00 – 17.00 v priestoroch školy

Dlhé Hony 1 11. – 12. apríl 2016 14.00 – 17.00 v priestoroch školy

Hodžova 37 11. – 13. apríl 2016 14.00 – 17.00 v priestoroch školy

Kubranská 80 – bežné 

triedy
11. – 12. apríl 2016 14.00 – 17.00 v priestoroch školy

Kubranská 80 

– APROGEN
13. – 14. apríl 2016 14.00 – 17.00 v priestoroch školy

Na dolinách 27 11. – 12. apríl 2016 14.00 – 17.00 v priestoroch školy

Ul. L. Novomeského 11 7. – 8. apríl 2016 14.00 – 17.00 v priestoroch školy

Potočná 86 11. – 12. apríl 2016 14.00 – 17.00 v priestoroch školy

Veľkomoravská 12 11. – 12. apríl 2016 14.00 – 17.00 v priestoroch školy

Východná 9 7. – 8. apríl 2016 14.00 – 17.00 v priestoroch školy
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Harmonogram strojného a ručného čistenia po ZÚ – mestská časť SEVER

Dátum Čas Lokalita čistenia Dopravné 
značenie

5. 4.
6.00 – 18.00

cesty – Považská, Železničná, chodníky – Rázusova, 
Považská áno

18.00 – 6.00 Potočná – celá

6. 4.

6.00 – 18.00
Sihoť I – Mládežnícka, Študentská, Nábrežná, 
Komenského, Švermova, Hurbanova, gen. Goliana áno

18.00 – 6.00
Sihoť I – Jiráskova, gen. Viesta, Smetanova, 
Vodárenská, 17. novembra áno

7. 4.

6.00 – 18.00

Sihoť II, III – Šoltésovej, Gagarinova, Turkovej, 
Osviečimská, Považská – bočná, Pod Skalkou, 
Brigádnícká, Pri Tepličke

áno

18.00 – 6.00
Sihoť IV – Clementisova, Kraskova, Pádivého, Sibírska, 
Armádna, Pod čerešňami, Odbojárov, Jasná, Tichá áno

8. 4.
6.00 – 18.00 Horná Kukučínova

18.00 – 6.00 dorábky Sihoť I – IV

11. 4.

6.00 – 18.00
Opatová – Niva, Mníšna, Mlynská, Pod drienim, 
Horeblatie

18.00 – 6.00
Kubrá – Stará Kubranská, Dubová, Záhrady, M. 
Hricku, Pod horou, Pod lipami, Zelnica, J. Fabu, Rovná

12. 4.
6.00 – 18.00 Pod Sokolice, K výstavisku, Pred poľom áno

18.00 – 6.00 dorábky – Opatová, Kubrá, Pod Sokolice

Harmonogram strojného a ručného čistenia po ZÚ – mestská časť ZÁPAD

Dátum Čas Lokalita čistenia Dopravné 
značenie

13. 4.
6.00 – 18.00

chodníky – Zlatovská
cesty – Staničná, Veľkomoravská, Ľ. Stárka, áno

18.00 – 6.00 Zlatovská áno

14. 4.
6.00 – 18.00

chodníky – Brnianska, Piešťanská, cesty – 
Kožušnícka, Bavlnárska

18.00 – 6.00 cesty – Brnianska, Piešťanská áno

15. 4.

6.00 – 18.00
Nové Zlatovce – Obchodná, Vážska, Jedľová, Lipová, 
Višňová, Javorová, Brezová, Prúdy

18.00 – 6.00
Kvetná – Kvetná, Duklianskych hrdinov, Hollého, 
Školská, Budovateľská, Továrenská, Súťažná

18. 4.
6.00 – 18.00

Brančíkova, Svätoplukova, Rastislavova, Royova, Ľ. 
Stárka – čierny mostek

18.00 – 6.00 dorábky – Nové Zlatovce, Kvetná

19. 4.

6.00 – 18.00
Orechové, Istebník – Kasárenská – po AOZ, 
Orechovská, Chotárna

18.00 – 6.00
Orechové, Istebník – Jánošikova, Medňanského, 
Podjavorinskej, Ružová, M. Slovenskej, Záhradná

20. 4.
6.00 – 18.00

Orechové, Istebník – M. Kišša, Žabinská, Radlinského, 
Kvetinová, Široká, Súhrady, Lesnícka

18.00 – 6.00 Horné Orechové, dorábky – Orechové, Istebník

21. 4.

6.00 – 18.00 spojnica Istebník – Zlatovce, Na kamenci, Majerská

18.00 – 6.00
Zlatovce – Okružná, Na záhrade, Na dolinách, 
Hroznová, Slivková, J. Prháčka

22. 4.

6.00 – 18.00 Na vinohrady, Hlavná áno

18.00 – 6.00
Zlatovce – Poľovnícka, Severná, Jarná, Psotného, 
Malozáblatská, Kňažská

25. 4.

6.00 – 18.00 Záblatie – Sigôtky, Pri parku, Ku kyselke

18.00 – 6.00
Záblatie – Záblatská od otoča autobusov, 
Poľnohospodárska, Rybáre, Dolné Pažite

26. 4. 
6.00 – 18.00 Priemyselný park – cesty, chodníky
18.00 – 6.00 dorábky – Zlatovce, Záblatie  

27. 4. – 29. 4. 
dorábky spôsobené nepriaznivými poveternostnými 
podmienkami prípadne technickými poruchami

Pokračuje čistenie 
ciest a chodníkov
Celoplošné strojové a ručné čistenie miestnych komuni-
kácií sa začalo 14. marca. Ukončené by malo byť do kon-
ca apríla 2016. Podmienkou je priaznivé počasie.

 Kvalitu čistenia, ktoré vyko-
náva zmluvný partner spoloč-
nosť Marius Pedersen, sa mesto 
snaží pravidelne kontrolovať. 
Chodníky a ulice sa čistia 24 ho-
dín denne, teda aj v noci. Mes-
tu pri čistení svojich chodníkov 
pomáhajú aj verejno-prospešní 
a aktivační pracovníci.
 Niektoré časti ciest nie je 
možné kvalitne vyčistiť bez 
preparkovania automobi-
lov. V problematických lokali-
tách mesto umiestňuje značky 

zákazu státia s uvedeným termí-
nom čistenia, prípadne sú vodi-
či upozornení na čistenie ozna-
mom za stieračmi. Mesto žiada 
občanov o spoluprácu a rešpek-
tovanie dočasne umiestnených 
zákazových značiek. Len tak 
môže byť zabezpečené lepšie 
a rýchlejšie vyčistenie mest-
ských ulíc. Čistenie sa začalo 
v mestskej časti Stred, pokra-
čovalo na Juhu, v apríli prejde 
mestskými časťami Sever a Zá-
pad. (RED)

Lesnícky deň bude opäť 
v Trenčíne na námestí
Uskutoční sa pod ná-
zvom Zelená dekáda 
– rastieme ďalej.

 Kto príde vo štvrtok 28. 
apríla 2016 na Lesnícky 
deň na Mierovom námestí 
v Trenčíne v zelenom ob-
lečení, bude odmenený. 
Podujatie potrvá od 10.00 
do 14.00 hodiny a je sú-
časťou X. Lesníckych dní. 
Pozýva naň Mesto Tren-
čín v spolupráci s Lesným 
hospodárstvom Inovec, 
spol. s r. o., Selec, Okres-
ným úradom Trenčín, Les-
mi SR, š. p., Odštepným 
závodom Trenčín, Správou 
Chránenej krajinnej oblas-
ti Biele Karpaty, Mestským 
hospodárstvom a správou 
lesov, m. r. o., Trenčín, spo-
ločnosťou Marius Pedersen, a. s. a občianskym združením ALEA.

DOBROVOĽNÍCKA PRÁCA 
PRE NEZAMESTNANÝCH
 Mesto Trenčín hľadá na ob-
dobie od 2. mája 2016 do 31. 
októbra 2016 podľa § 52a zá-
kona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti – dobrovoľnícka 
služba, ľudí na pomocné koor-
dinačné práce v teréne a admi-
nistratívne práce v rozsahu 20 
hodín týždenne. Podmienkou 
je evidencia občana v zozna-
me uchádzačov o zamestnanie 

na úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny. Úrad práce poskytu-
je občanovi počas vykonávania 
dobrovoľníckej služby príspevok 
vo výške sumy životného mini-
ma. Uchádzači o zamestnanie so 
záujmom o dobrovoľnícku čin-
nosť, prihláste sa, prosím, na te-
lefónnom čísle 032/6504 295, 
0902 911 138 najneskôr do 15. 
apríla 2016.

Mesto má už aj svoje čistiace auto
 V závere marca Mesto Trenčín zakúpilo za viac ako sto ti-
síc eur svoje vlastné čistiace vozidlo. Od 4. apríla už plní svoju 
funkciu v uliciach Trenčína. Čistí a zametá krajnice mestských 
ciest a chodníkov. V teréne bude po celý rok s výnimkou ne-
priaznivých poveternostných podmienok. 
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Hudobným objavom 
roka sú Trenčania

 V 8. ročníku hudobných 
cien Radio_Head Awards, ktoré 
organizuje Radio_FM, rozhodli 
hlasujúci poslucháči o tom, že 
objavom roka 2015 je formá-
cia Bulp. Tvoria ju súrodenci 

Samuel Štefanec a jeho ses-
tra Janka. Sú z Trenčína. Cenu 
im odovzdali 13. marca 2016 
v bratislavskej Starej tržnici. 
Blahoželáme!
 FOTO: KATARINA ACÉL – GÁLIKOVÁ

Kniha o histórii futbalu 
je na svete 
 Publikácia na viac ako 500 
stranách mapuje 110 rokov tren-
čianskeho futbalu. Svetlo sveta 
uzrela na konci februára 2016. 
Informoval o tom web astrencin.
sk. Knihu zostavil kolektív auto-
rov pod vedením Jozefa Hankoci-
ho. Čerpali z rôznych ofi ciálnych 
zdrojov, no najväčšie bohatstvo 
sa podľa jeho slov ukrývalo v súk-
romných archívoch. Práca na kni-
he trvala približne štyri a pol roka. 
Autori sa v nej obšírne venujú Jed-
note Trenčín, vývoju TTS Trenčín, 
neobišli ani malokluby, osobnos-
ti či nedávnu minulosť a minu-
loročné double. Kniha obsahuje 
aj jedinečné príbehy. Fanúšik sa 
dočíta o futbalovom korze, klu-
be veteránov, ktorí sa stretávajú 
dodnes, alebo aj o nepočujúcich 
futbalistoch, ktorí sa stali šesť-
násobnými majstrami Českoslo-
venska. Trenčín mal kedysi tri 

štadióny s kapacitou vyššou ako 
bol počet obyvateľov mesta. Sláv-
nostné uvedenie publikácie 110 
rokov trenčianskeho futbalu, de-
tailne približujúcej počiatky, vr-
choly i pády loptového fenomé-
nu v meste pod hradom Matúša 
Čáka, s podtitulom Plnenie tren-
čianskych futbalových snov (1904 
– 2015) sa uskutoční 20. apríla 
2016 o 16.30 h vo Verejnej knižni-
ci M. Rešetku na Hasičskej ulici 1 
v Trenčíne. (RED)

Minister kultúry ocenil 
Rudolfa Dobiáša
 Cenu ministra kultúry za rok 
2015 za výnimočný prínos v ob-
lasti pôvodnej literatúry a pre-
kladovej tvorby odovzdal Marek 
Maďarič 3. marca 2016 básni-
kovi, prozaikovi, autorovi roz-
hlasových hier a tvorby pre deti 
a bývalému politickému väzňo-
vi Rudolfovi Dobiášovi. Oce-
nenie získal za súbor poviedok 
Príbehy z prítmia s prihliadnu-
tím na jeho celoživotnú tvorbu. 
Šestnásť príbehov z prostredia, 
kam slnko nezasvieti, je plných 
autorových spomienok. „Sú 
trošku boľavé, niektoré smutné, 
iné pozoruhodné a vznešené. 
Vznešení sú tí ľudia, ktorí prežili 

10 až 12-ročné väzenie a zacho-
vali si dobré srdce, pričom nene-
sú so sebou nenávisť ani závisť," 
povedal pre TASR s tým, že nie-
ktorí z nich sa chceli iba dostať 
za československú hranicu, kde 
by mohli napríklad študovať. 
 Cenu ministra kultúry ude-
ľujú jednotlivcom alebo kolektí-
vom za ich výnimočné umelecké, 
tvorivé a interpretačné počiny 
alebo za dlhodobý a celoživotný 
prínos v jednotlivých oblastiach 
umenia. Za rok 2015 prijalo mi-
nisterstvo kultúry 65 návrhov. 
Posudzovala ich hodnotiaca ko-
misia. Cenu si napokon prevzalo 
sedem laureátov.  (RED)

Cena Dominika Tatarku 
pre Irenu Brežnú
 Spisovateľka, novinár-
ka a prekladateľka svoje 
detstvo prežila v Trenčí-
ne. V roku 1968 emigro-
vala do Švajčiarska. Cenu 
získala za román s náz-
vom „Nevďačná cudzin-
ka“. Kniha už bola prelo-
žená do viacerých jazykov 
a získala Literárnu cenu 
Švajčiarskej konfederá-
cie. Prestížnu literárnu 
Cenu Dominika Tatarku 
za rok 2015 slávnostne 
odovzdali Irene Brežnej 
14. marca 2016 v Pálffyho 
paláci v Bratislave. Tren-
čianskym čitateľom ju 
autorka predstavila na besede 
v októbri minulého roka (na fo-
tografi i). Cena Dominika Ta-
tarku je výročná literárna cena 
udeľovaná za dielo, ktoré vyšlo 

v predchádzajúcom roku. Lau-
reátom tohto najprestížnejšie-
ho slovenského literárneho oce-
nenia sa môže stať autor len raz 
za život. (RED) FOTO: P. S.

AUTOR LOGA PREDSEDNÍCTVA 
V RADE EÚ JE Z TRENČÍNA
 Ofi ciálne logo slovenského predsedníctva v Rade EÚ spozna-
la verejnosť 22. februára 2016. Jeho autorom je 23-ročný študent 
Vysokej školy výtvarných umení a bývalý žiak Základnej umeleckej 
školy K. Pádivého v Trenčíne, Jakub Dušička. Logo vzišlo z verej-
nej súťaže, do ktorej sa prihlásilo takmer 230 odborníkov aj lai-
kov. Bude fi gurovať na dokumentoch, prezentačno-propagačných 
predmetoch, brožúrach, banneroch či ofi ciálnych komunikačných 
kanáloch, počas predsedníckych podujatí na Slovensku aj v zahra-
ničí. ZDROJ: WWW.ZUSTRENCIN.SK

V Trenčíne otvorili svoj jubilejný rok
 Pri pamätnej tabuli na bu-
dove Slovenskej sporiteľne 
na Farskej ulici v Trenčíne sa 
konala 12. marca 2016 hudob-
ná spomienka. Spevácky zbor 
slovenských učiteľov (SZSU) 
si ňou pripomenul 95. výročie 
svojho založenia. V súčasnosti 
je jediným členom zboru z náš-
ho mesta Jozef Vakoš. V minu-
losti však históriu SZSU po-
máhali tvoriť aj ďalší obyvatelia 
Trenčína – učitelia a školskí 

pracovníci Gabriel Valocký, Ján 
Majtás, Alexej Juríček, Róbert 
Bednárik, František Halúzka, 
Jozef Čery, Karol Muška a Bra-
nislav Vakoš. Od roku 2002 spe-
vácky zbor vedie Doc. Mgr. art. 
Štefan Sedlický. Umeleckú úro-
veň SZSU dokumentuje aj zís-
kanie Zlatej medaily na World 
Choir Games – svetovej zboro-
vej olympiáde v lotyšskej Rige 
v roku 2014.
 (RED)
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Na pódiách v Kuvajte 
i v Manéži Bolka Polívku
Exotika a účinkovanie v Manéži Bolka Polívku – aj takéto 
nevšedné udalosti prežíval v uplynulých týždňoch herec 
Pavol Seriš. 

 Prijal pozvanie z Kuvajtu – 
na divadelnej akadémii LOYAC 
Academy of Arts v hlavnom mes-
te viedol šesťdňový workshop 
a dvakrát vystúpil so svojou 
hrou „Chutilo vám, páni?“ v an-
glickom jazyku. „Keď že je časť 
kuvajtskej populácie moslimská, 
po konzultáciách som hru jem-
ne upravil. Napríklad slovo or-
gazmus z pódia zaznieť nemôže. 
Obe predstavenia však sledova-
lo zaplnené hľadisko a podľa re-
akcií sa ľudia dobre bavili.“ Čas 
strávený v blízkosti výrazných 
umeleckých osobností mu po-
skytlo účinkovanie na česko-
slovenskom turné populárnej 
Manéže Bolka Polívku. Od 20. 
do 27. februára Manéž zabáva-
la vypredané sály a haly v Brne, 

Prahe, Ostrave, Zlíne, Trnave 
a Bratislave. „Stáť na pódiu ved-
ľa Bolka Polívku, Milana Lasi-
cu, Pavla Lišku, Arnošta Gold-
fl ama a ďalších legiend bolo pre 
mňa veľkou cťou. Manéž som vní-
mal ako úplne novú skúsenosť.“ 
Po Manéži sa už Pavol Seriš 
chystal na ďalšiu významnú uda-
losť – v nedeľu 3. apríla na scé-
ne Národného divadla v Brne, 
v Redute, bola na programe ju-
bilejná 100. repríza zatiaľ jeho 
najúspešnejšej hry „Chutilo 
vám, páni?“
 V rodnom Trenčíne najbliž-
šie vystúpi so svojou najnovšou 
hrou „Pri kase“ v piatok 29. 
apríla o 19.00 h v kine Hviezda.

 (OC), FOTO: ĽUBOMÍR DRAHOŠ

Mozart bude znieť v Trenčíne
Trenčianska hudobná jar 2016 bude venovaná 260. vý-
ročiu narodenia hudobného génia Wolfganga Amadea 
Mozarta.

 V piatich koncertoch sa 
predstavia sólisti aj komorné 
združenia v rôznych nástrojo-
vých obsadeniach. Hneď prvý 
koncert zaujme nezvyčajným 
zložením. So sláčikovým kvar-
tetom LenART vystúpia dvaja 
hornisti. Druhý koncert bude 
sólovým klavírnym recitálom. 
Pôjde o unikátnu príležitosť po-
čuť všetkých 24 prelúdií Clau-
da Debussyho. Toto ojedinelé 
naštudovanie si pripravil Peter 
Šándor, ktorý dokáže na špič-
kovej úrovni zvládnuť kariéru 
koncertného umelca vážnej aj 
populárnej hudby, nakoľko je 
klávesovým hráčom v skupine 
Polemic. Klavírny recitál bude 
jediným koncertom, na ktorom 

nezaznie hudba W. A. Mozar-
ta. Všetci ostatní umelci budú 
hrať minimálne jednu Mozar-
tovu skladbu. Sperger duo pre-
kvapí najmä spojením klavíra 
a kontrabasu. Nezvyčajné bude 
aj vystúpenie Lotz tria. To sa 
totiž orientuje na nie príliš zvy-
čajný nástroj – basetový roh. 
Takmer na všetkých festivaloch 
sa v Trenčíne objavuje aj vokál-
ny koncert. Výnimkou nebude 
ani tento rok, kedy sa predsta-
ví sopranistka Renatka Feríko-
vá. Informoval Vladimír Kulíšek 
z občianskeho združenia „Klub 
priateľov vážnej hudby v Trenčí-
ne“, ktoré festival organizuje. 
Program Trenčianskej hudobnej 
jari 2016 nájdete v KAM. (RED)

VOSKOVEC A WERICH VO HVIEZDE
 Od 23. marca je vo 
foyeri kina Hviezda nain-
štalovaná výstava „V+W, 
forbíny života“. Pripo-
mína dve významné po-
stavy českého divadla 
Jana Wericha a Jiřího 
Voskovca. V minulom 
roku uplynulo 110 rokov 
od ich narodenia. Putov-
ná výstava prezentuje fo-
tografi e z ich súkromného archívu, mnohé z nich doteraz neboli pub-
likované, druhá časť je venovaná najznámejším divadelným hrám. 
Po Bratislave, Zvolene a Piešťanoch výstavu môžu vidieť aj ľudia 
v Trenčíne a to vďaka spolupráci Českého centra v Bratislave, Mest-
ského divadla Trenčín a Mesta Trenčín. Do 25. apríla 2016 je voľne 
prístupná v čase otvorenia kina Hviezda.

VIAC AKO STO KRASLÍC JE NA HRADE
 Horné poschodie Ľudovítovho paláca na Trenčianskom hrade 
zdobí do 25. apríla výstava Kraslica. Ide o ukážku práce domá-
cich majstrov z okolia Trenčína, ktoré má vo svojom zbierkovom 
fonde Trenčianske múzeum, ale aj umelcov z celého Slovenska. 
Výstava je prístupná v rámci prehliadky Trenčianskeho hradu 
(okruhy B a C) v Ľudovítovom paláci. Prehliadka je spojená s vý-
kladom o jarnom zvykosloví. Informoval Andrej Škvaro z Tren-
čianskeho múzea.

Trenčín podporí zrušené 
divadlo z Brezna
 Predstavenie Divadel-
ného súboru Jána Chalupku 
z Brezna „Kováči“ uvidí v pon-
delok 11. apríla 2016 o 18.00 h 
aj trenčianske publikum. V kine 
Hviezda sa ho rozhodlo uviesť 
občianske združenie Kolomaž 
ako vyjadrenie solidarity a pod-
pory kolegom z Brezna s podti-
tulom „bez cenzúry“. Divadelné 

predstavenie hry srbského au-
tora Miloša Nikoliča „Kováči“ 
bolo rozhodnutím župana Ban-
skobystrického samosprávneho 
kraja v jeho priebehu 14. marca 
v Brezne zrušené. Divadelníkom 
z Brezna už vyjadrilo jednoznač-
nú podporu množstvo umelcov 
a divadelných zoskupení na ce-
lom Slovensku.
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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.

 Kríženec Ferdo je asi 
10-mesačné energické šteniat-
ko. Nový majiteľ mu musí dať 
výchovu, lebo doteraz sa mu 
nikto nevenoval. Ak si ho ale 
niekto osvojí, určite získa dob-
rého spoločníka.

 Kríženec Rocky bol náj-
dený ako vyhodené šteniatko. 
Pani, ktorá mu dala domov, je 
však pracovne vyťažená, preto 
hľadá novú rodinu. Mladý psík 
obľubuje deti. Žil v rodinnom 
dome s výbehom von. Ovláda 
niektoré povely. Zatiaľ sa na-
chádza u majiteľky (kontakt 
0907 695 147).

 Jada (Džada) je asi 10-me-
sačný kríženec. Našli ju pri Vil-
la parku. Ak sa jej nový maji-
teľ vo výchove povenuje, bude 
z nej poslušný psík. Hodí sa 
k mladším ľuďom i deťom 
do domčeka s prístupom dnu.
 Karanténnu stanicu je 
možné 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.

Karatisti úspešní 
na 36. Veľkej cene Slovenska
Na medzinárodnej súťaži v karate Veľká cena 
Slovenska v Bratislave sa 27. – 28. 2. 2016 
zúčastnilo aj 7 pretekárov z Karate Klubu 
Ekonóm Trenčín. 

 V kategórii kata 10 – 11 roč-
ných dievčat nastúpili Adela Vla-
sáková a Lucia Mrázová. Obidve 
postupne vyhrávali jeden zápas 
za druhým, až sa stretli vo fi ná-
le, v ktorom bola úspešnejšia 
Vlasáková. Emme Kubišovej sa 
tentokrát nedarilo a nepodarilo 
sa jej obhájiť minuloročné víťaz-
stvo. V kategórii kumite, medzi 
najmenšími dievčatami (5 – 7 
r), zápasila Viktória Vašíčková. 
Bojovala statočne, no na me-
dailu to nestačilo. V kategórii 
10 – 11 ročných dievčat nastú-
pilo trio zápasníčok (Lucia Mrá-
zová do 35 kg, Adela Vlasáková 
do 40 kg a Ema Pápištová nad 
40 kg), ktoré dokázali, že patria 

k najlepším. Svo-
je váhové kategó-
rie vyhrali. Tomáš 
Vašíček v kategó-
rii 12 – 13 ročných 
chlapcov pod 45 kg 
nenechal nič na náhodu a tiež 
získal prvé miesto. V kategórii 
senioriek pod 61 kg našla Miro-
slava Kopúňová premožiteľku 
až vo fi nále a získala tak pre naše 
mesto a klub 2. miesto. Prete-
károm gratulujeme a ďakujeme 
za výbornú reprezentácia mesta 
a Karate klubu Ekonóm Tren-
čín. Vďaka patrí aj ich trénerom 
Miroslavovi Ďuďákovi, Pavlo-
vi Prnovi, Romane Havierovej-
-Hochlíkovej a Branislavovi 

Zubričaňákovi. S konečnou bi-
lanciou piatich zlatých a dvoch 
strieborných medailí patril KK 
Ekonóm Trenčín medzi naj-
úspešnejšie kluby tohto silne 
obsadeného medzinárodného 
turnaja. V rekordnej účasti štar-
tujúcich (1221 fyzických štar-
tov) a počtu zúčastnených krajín 
(18 krajín) KK Ekonóm Trenčín 
skončil celkovo na 4. mieste z 93 
klubov. 
 TEXT: TPA, FOTO: ZUZKA VAŠÍČKOVÁ

MAJSTERKA SLOVENSKA V KRASOKORČUĽOVANÍ JE Z TRENČÍNA
Krasokorčuliarsky klub 
Kraso Trenčín zožal na Maj-
strovstvách Slovenska 
mladších žiakov a nádejí 
2016 v Ružomberku v dňoch 
5. a 6. marca úspech.

 V kategórii Mladšie žiačky 
sa majsterkou Slovenska stala 
Agáta Bačová. V kategórií Ná-
deje 10 sa vicemajsterkou stala 
Erika Balážová, 6. miesto v tejto 
kategórií patrí Máši Moškovej.
 Trénerkou pretekárok je 
Jana Omelinová. Medailové 
miesta získal klub aj v kategó-
riách Nádeje 8, kde sa vicemaj-
sterkou stala Natália Ostrolúcka 
a Nádeje 7, kde striebornú me-
dailu vybojovala Nina Benková 
a 4. miesto obsadila Michaela 

Ševčíková. Tieto pretekárky tré-
nujú pod vedením Petra Hebra. 
V tejto sezóne sa klub Kra-
so Trenčín stal aj celkovým ví-
ťazom Slovenského pohára 

spomedzi 31 družstiev, čo sa 
stalo po prvýkrát v histórii klu-
bu. Blahoželáme!

 FOTO: ARCHÍV KLUBU

Príďte si zabehať na benefičný 
beh PRO AUTIS 
 Pobeží sa v sobotu 16. apríla 
2016 v Soblahove. Ako za orga-
nizátorov povedal Martin Vln-
ka, celý výťažok športovej akcie 
je venovaný deťom s autizmom, 
ktoré navštevujú trenčianske au-
tistické centrum PRO AUTIS 
v Soblahove a Súkromnú ZŠ pre 
žiakov s autizmom alebo ďalšími 
pervazívnymi vývinovými poru-
chami v Trenčíne. Podujatie sa 

koná v športovo – rodinnom du-
chu. Každého po behu čaká od-
mena. „Už teraz by sme sa chce-
li poďakovať tým, ktorí nás prišli 
podporiť minulé ročníky a aj tým, 
ktorí prídu opäť, na už štvrtý roč-
ník,“ povedal s tým, že na behu sa 
stretávajú ako vrcholoví tak i re-
kreační bežci, ba aj ľudia, ktorí sa 
behu nevenujú, no prídu podpo-
riť už len svojou účasťou. (RED)
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ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA

KLUB TRENČÍN – MESTO

Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred

11. 4. Erika Prostredná – Nelátkové závislosti. Drogové 
závislosti. Čenakolo.

18. 4. Hodnotiaca schôdza

25. 4. Ing. Miroslav Dužík – Osídlenie Bielych Karpát. 
Ľudové staviteľstvo.

Ďalšie akcie:

30. 4. Balet Z rozprávky do rozprávky – SND 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 14.00 – 16.00 Stolný tenis
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)

Neviete, čo s nepotrebným 
šatstvom? Darujte ho núdznym
Zbierka použitého oblečenia sa uskutoční od 6. do 13. 
apríla 2016. Veci možno priniesť v pracovných dňoch 
od 14.30 do 17.30 h do Kultúrneho strediska Dlhé Hony 
(vchod z Ulice 28. októbra).

 Zbierka sa týka letného 
a zimného oblečenia dámskeho, 
pánskeho i detského. Tiež mož-
no darovať posteľnú bielizeň, 
uteráky, utierky, záclony, látky 
(minimálne 1m², nie odrezky 
a zvyšky látok). Ľuďom v nú-
dzi sa zídu aj domáce potreby 
(nepoškodený riad biely i čier-
ny a poháre), vatové a páperové 
paplóny, vankúše a deky, aká-
koľvek nepoškodená obuv, ne-
poškodené a kompletné hračky, 
menšie elektrospotrebiče (môžu 

byť aj nefunkčné) a knihy. Veci je 
potrebné zabaliť do igelitových 
vriec alebo krabíc, aby sa nepo-
škodili prevozom.
 Zbierku v spolupráci 
s mestom Trenčín organizu-
je Diakonie Broumov. Ide o or-
ganizáciu, ktorá už viac ako 22 
rokov poskytuje pomoc ľuďom 
v sociálnej núdzi. Veci, ktoré 
vziať nemôžu: chladničky, tele-
vízory, počítače, matrace, ko-
berce, nábytok, znečistený a vlh-
ký textil. (RED)

Poznáme výsledky súťaže 
O trenčiansku kraslicu

Nultý ročník výtvarnej súťaže O trenčiansku kraslicu, 
ktorú usporiadalo Centrum voľného času v Trenčíne, sa 
uskutočnil v predsviatočnom čase.

 Ocenenie za veľkonočné va-
jíčko získali v kategórii mladších 
žiakov (1. stupeň ZŠ) tretiačka 
Tatiana Bobotová zo ZŠ na No-
vomeského ulici, štvrták Matúš 
Chlebana zo ZŠ na Východnej 
a štvrtáčka Aneta Reháková zo 
ZŠ na Dlhých Honoch. V ka-
tegórii žiakov druhého stup-
ňa boli za svoje práce ocenené 

Kristína Bernátková z 5. A (ZŠ, 
Východná) a Simona Januš-
ková zo 6. C (ZŠ Dlhé Hony). 
V téme Veľkonočný baránok zís-
kali cenu Patrícia Jánošíková (6. 
B) a Terezka Chovancová (4. B) 
– obidve zo ZŠ na Dlhých Ho-
noch. Blahoželáme! Informova-
la Lenka Fukasová z CVČ Tren-
čín.  FOTO: CVČ
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
  Kde mám ohlásiť, že 

chcem páliť konáre na vlastnej 
záhrade v Trenčíne?
 HELENA MURÁRIKOVÁ
Beáta Bredschneiderová, útvar 
stavebný a životného prostredia:
 Odpad zo zelene (lístie, trá-
va, konáre) je biologicky roz-
ložiteľný odpad. Nakladanie 
s takýmto druhom odpadu je 
upravené v zákone o odpadoch 
a tiež vo Všeobecne záväznom 
nariadení Mesta Trenčín o odpa-
doch, ktoré zakazujú zneškod-
nenie alebo zhodnotenie odpadu 
iným spôsobom, ako určuje zá-
kon – napríklad nelegálne spa-
ľovanie odpadu. Odpad zo zele-
ne môžete odovzdať v zberných 
dvoroch na uliciach Soblahov-
ská a Zlatovská. Zberné dvory 
sú otvorené denne (pondelok 
– sobota) do 17.30 hod. Odpad 
je možné tiež odovzdať počas 
jarného a jesenného uprato-
vania alebo ho môžete podrviť 
a skompostovať.

  Bude dodržaný sľub 
a v apríli otvoria podjazd pri 
Old Herolde? Postupujúce 
práce tomu vôbec nenasved-
čujú.
 M. GABRHEL
Martina Pavlíková, hovorkyňa 
Železníc SR:
 Vzhľadom na potrebu dodr-
žať termíny uvedenia stavebných 
objektov s priamym dopadom 
na dopravu v Trenčíne, ku kto-
rým sa Dodatkom č. 1 k Zmluve 
o dielo zaviazal Zhotoviteľ stav-
by, podrobne sledujeme a vyhod-
nocujeme postup stavebných 
prác na dennej báze. Ubezpeču-
jeme vás, že situáciu sledujeme 
rovnako pozorne ako občania 
mesta Trenčín a je naším prvora-
dým cieľom dosiahnuť nápravu 
v dopravnej situácii, ktorá bola 
vyvolaná modernizáciou želez-
ničnej infraštruktúry. Zároveň 
sú v pravidelných intervaloch 
uskutočňované pracovné pora-
dy za účasti zhotoviteľa, staveb-
ného dozoru a generálneho pro-
jektanta, ktorých predmetom je 
riešenie aktuálneho stavu, prog-
resu v postupe výstavby, ale aj 
identifi kácia a riešenie možných 
rizík, ktoré by mohli spôsobiť vý-
skyt nedodržania termínov rea-
lizácie stavebných objektov na-
chádzajúcich sa na tzv. kritickej 
ceste, ktoré by následne mali 

dopad na termín dokončenia 
stavby. K dnešnému dňu zho-
toviteľ stavby ani stavebný do-
zor neindikovali žiadne ohroze-
nie termínu uvedenia podjazdu 
na Vlárskej ulici (pri Old Herol-
de) stanovený na apríl 2016. 

  Kedy sa začne s výstavbou 
chodníka spájajúceho Opa-
tovú s Trenčínom? Denne 
chodia po hlavnej ceste chodci 
a deti zo školy, avizovaný je 
termín na jar. TINA
Benjamín Lisáček, vedúci útva-
ru interných služieb: 
 Predpokladaný termín zača-
tia výstavby chodníka je jún/júl 
2016.

  Je už tržnica pri OD Druž-
ba otvorená? KATARÍNA
Pavol Dobiáš, Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov:
 Prví trhovníci začnú predá-
vať zhruba v polovici apríla. Tr-
hovisko pri NS Družba je otvo-
rené celoročne, predaj počas 
letného času je 6.00 – 18.00 h, 
v zimnom čase 7.00 – 16.00 h. 
Hlavným kritériom pre predaj 
sú priaznivé poveternostné pod-
mienky, ktorými sa riadia drobní 
pestovatelia a predajcovia. 

  Prečo sa zbúrala budova 
na Rozmarínovej ulici? Nebo-
la to historická budova? Kto to 
schválil? JÁN MINÁRIK
Iveta Kubišová, vedúca útva-
ru stavebného a životného 
prostredia:
 Budova na Rozmarínovej 
ulici bola v súkromnom vlast-
níctve. Pre odstránenie stavby 
sa vlastník rozhodol z dôvodu 
značného poškodenia nosných 
konštrukcií objektu vplyvom dl-
hodobo zatekajúcej dažďovej 
vody. Povolenie na odstránenie 
stavby vydávalo Mesto Trenčín 
ako príslušný stavebný úrad, 
pričom k žiadosti na povolenie 
jej odstránenia sa súhlasne vy-
jadrili všetky dotknuté orgány 
štátnej správy. Podľa vyjadrenia 
Krajského pamiatkového úra-
du v Trenčíne táto stavba nebo-
la evidovaná v Ústrednom zo-
zname pamiatkového fondu SR 
v registri nehnuteľných kultúr-
nych pamiatok, ani sa nenachá-
dza v Mestskej pamiatkovej re-
zervácii Trenčín.

  Medzi domami na Ulici 
Jána Halašu 22 a 20 sa cesta 
po šírke prepadáva. Môžete to 
riešiť? PATRIK
Zdenka Pepelová, Trenčianske 
vodárne a kanalizácie, m. r. o.:
 Ide o poruchu na kanalizač-
nom potrubí pod cestou. Tento 
úsek opravíme do konca apríla 
2016.

  Prosím vás, čo zase kopú 
po celej Soblahovskej? Som 
zvedavý, či to dajú do pôvod-
ného stavu? MARIÁN
Katarína Sládková, útvar 
dopravy:
 Na Soblahovskej ulici je vy-
dané rozkopávkové povolenie 
na optické káble. Samozrejme, 
že tu platí povinnosť dať priestor 
do pôvodného stavu.

  Kedy bude vybudovaná 
cesta na Jahodovej ulici? Je 
v katastrofálnom stave.
 KVETOSLAVA MIŠÁKOVÁ
Ján Korienek, útvar interných 
služieb:
 Komunikácia na Jahodo-
vej ulici prechádza čiastočne 
cez parcelu patriacu súkrom-
nej osobe, ktorá tento pozemok 
o výmere 49 m² odmieta predať 
Mestu Trenčín. Prebieha proces 
vyvlastnenia tohto pozemku. Ak 
bude proces a s ním spojené sta-
vebné konanie ukončené, môže 
dôjsť k rekonštrukcii tejto cesty.

  Ako chce Trenčín spolu so 
ŽSR ako realizátorom novej 
železnice riešiť ulice Odbojá-
rov a Pod čerešňami? Odke-
dy boli tieto ulice postavené, 
neboli rekonštruované, je to 
už vyše 25 rokov. Po nájaz-
de tatroviek, bagrov a iných 
mechanizmov sú tieto dve 
ulice v katastrofálnom stave. 
K tomu tá úžasná „stavebná“ 
fi rma, ktorá robila prekládku 
potrubia, svoju prácu urobi-
la tak, že aj ten novopoložený 
asfalt nad výkopom začína sa-
dať, lebo poriadne nezhutnili 
podklad. Kto za to prevezme 
zodpovednosť?
 JÁN ŠVAJDLENÍK
Benjamín Lisáček, vedúci útva-
ru interných služieb:
 Mesto Trenčín má pre túto 
rozkopávku v povolení uvedenú 
podmienku vykonať povrchovú 
úpravu na celú šírku jazdného 

pruhu. Podmienka naďalej trvá 
a bez jej splnenia nebude rozko-
pávka vo vašej lokalite prevzatá. 
Momentálne je mesto v roko-
vaní so Železnicami SR a SPP, 
ktorý mal naplánovanú v r. 2017 
rekonštrukciu plynovodu na ul. 
Pod čerešňami. Cieľom roko-
vania je presun rekonštrukcie 
plynovodu na r. 2016 tak, aby 
sa v spolupráci so Železnicami 
SR dosiahlo položenie nového 
povrchu na celú šírku jazdné-
ho pruhu ulice Pod čerešňami 
v jej spodnej časti, ako aj v réžii 
ŽSR na Ulici odbojárov. Súvislá 
oprava druhého jazdného pruhu 
je zaradená do plánu mestských 
investičných akcií. Jej realizácia 
je závislá od schválenia mest-
ským zastupiteľstvom v rozpoč-
te mesta.

  Uvažuje mesto Trenčín 
o vybudovaní kanalizácie 
na Opatovskej ceste? Približ-
ne 15 domov stále nemá mož-
nosť sa pripojiť na mestskú 
kanalizáciu.
 PATRIK SAPÁK
Zdenka Pepelová, Trenčianske 
vodárne a kanalizácie:
 K tejto otázke sa momen-
tálne naša spoločnosť nevie vy-
jadriť, nakoľko investičný plán 
na ďalšie obdobia sa ešte len pri-
pravuje. Viac informácií bude-
me vedieť občanom poskytnúť 
v druhej polovici roka 2016.

  Akým spôsobom sa mám 
ako chodec momentálne do-
stať pešo zo Zlatoviec do Zá-
blatia?
 MARTIN ŠEVČÍK
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
 V úseku medzi Zlatovcami 
a Záblatím zhotoviteľ moder-
nizácie železničnej trate v rám-
ci takzvanej malej stavby, ktorú 
so Železnicami SR vyrokovalo 
Mesto Trenčín, rozširuje cestu 
a zároveň buduje jej odvodnenie. 
Chodci na trase Zlatovce – Zá-
blatie musia v súčasnosti využiť 
priecestie na Hlavnej ulici a po-
tom priecestie v Záblatí. Približ-
ne začiatkom apríla plánuje zho-
toviteľ dať do užívania aj jeden 
chodník v podjazde Brnianska. 
Po dobudovaní rozšírenia komu-
nikácie budú mať chodci k dis-
pozícii aj chodník v úseku me-
dzi Zlatovcami a Záblatím, ktorý 
doteraz pri tejto ceste chýbal.



29. 4. | 15.30 | Tradičné 
zdobenie a stavanie mája

MIEROVÉ NÁMESTIE | Spievajú a  zdobia 
dievčatá z  folklórneho súboru Trenčan 
a  zo ZUŠ K. Pádivého. Od  16.00 bude 
na  počúvanie i  do  tanca hrať obľúbe-
ná trenčianska dychovka OPATOVANKA.

1. 5. | 10.00 – 18.00 | Májový 
farmársky jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Po  prvýkrát 
v  tomto roku sa predstavia na  ná-
mestí slovenskí farmári a  producenti 
kvalitných slovenských výrobkov. Po-
núknu čerstvú jarnú zeleninu, záhrad-
kári sa môžu tešiť na  zeleninové prie-
sady a kvety. Nebudú chýbať ovčie syry 
a májová bryndza či mäsové špeciality. 
Námestie rozvoňajú grilované kurčatá, 
pečené prasiatko, dobré víno, párance 
na  sladko aj slano, koláče i  raw torty. 
Medzi ďalšími slovenskými výrobkami 
nebudú chýbať bylinkové oleje, ovoc-
né šťavy a džemy, koreniny, med a iné 
poctivé farmárske produkty. Farmári sa 
budú na Mierové námestie vracať pra-
videlne každú prvú sobotu v mesiaci.

1. 5. | 10.00 – 18.00 | 
Trenčiansky majáles

MIEROVÉ NÁMESTIE | V  dopoludňajšom 
programe, ktorý sa začína o 10.00 h, sa 
predstaví dixieland DOLLS BAND pod 
vedením Ludvíka Soukupa. O  11.00  h 
ho vystrieda detský folklórny súbor 

  DIVADLO
7. 4. | 20.00 | Na smiech
KINO HVIEZDA | Stand-up comedy show. 
Účinkujú Kristína Farkašová, Tomáš Hu-
dák, Michael Szatmary, Rado Ondřejíček 
(Cynická obluda), Matej Adámy a Peter Pe-
tiar Lachký.

8. 4. | 18.00 | A. P. Čechov 
– Svadba

KINO HVIEZDA | Mestské divadlo Trenčín 
uvádza klasiku v úplne novom spracovaní, 
ktoré vás zabaví a  vysmeje sa malomeš-
tiactvu.

9. 4. | 16.00 | Žabiatko
OC LAUGARICIO | Zdramatizovaná rozpráv-
ka na  motívy Ľudmily Podjavorinskej. 
Účinkujú Zuzana Mišáková a  Michal Sou-
kup.

9. 4. | 20.00 | Komunál
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Inscenácia Divadla 
Kolomaž je sledom mikropríbehov ľudí, 
ktorí sa rozhodli vstúpiť na  javisko verej-
ného života.

11. 4. | 18.00 | Kováči

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Hru srbského auto-
ra Miloša Nikoliča uvedie Divadelný sú-
bor Jána Chalupku z  Brezna. Absurdná, 
miestami trpká komédia zavedie diváka 
do kováčskej dielne kdesi v Nemecku. Čaká 
vás 70 min. zápletiek, rozuzlení a zábavy.

12. 4. | 19.00 | Mafiánske 
historky
POSÁDKOVÝ KLUB | Divadelná komédia, 
ktorá obletela celé Slovensko, a má za se-
bou spolu 250 repríz.

15. 4. | 19.00 | Ach, Júlia!
POSÁDKOVÝ KLUB | Bláznivá komédia 
s  pesničkami. Rómeo a  Júlia žijú 30 ro-
kov v  manželskom chomúte a  snažia sa 
pochopiť svoju štrnásťročnú dcéru, no nič 
im nevychádza tak, ako kedysi plánovali. 
Hrajú Csongor Kassai, Zuzana Mauréry, Pa-
vol Plevčík.

16. 4. | 19.00 | Dance in Pulse
KINO HVIEZDA | Emotívne, vtipné a nepred-
vídateľné tanečné divadlo. Inovatívny po-
hľad na  írsky tanec pracuje s  divadelný-
mi prvkami a vďaka interakcii s publikom 
vnáša do zážitku diváka nový rozmer.

17. 4. | 18.00 | Výlet
KINO HVIEZDA | Uvádza Divadlo Normálka. 
Lákavá ponuka z  letáku pozýva na  výlet 
za neuveriteľných 99,-Sk.

18. 4. | 19.00 | Lesk a bieda 
kurtizán
POSÁDKOVÝ KLUB | Adaptácia románu Ho-
noré de Balzaca – Lesk a bieda kurtizán je 
dielom režiséra Mariána Amslera.

20. 4. | 19.00 | Nízkotučný život
POSÁDKOVÝ KLUB | Komédiu o diétnej lás-
ke, vzdelaní a viere uvádza Divadlo GUna-
GU. Hrajú Z. Mauréry, D. Abrahámová 
a P. Polnišová.

21. 4. | 19.00 | Rusalka
POSÁDKOVÝ KLUB | Operu Antonína Dvořá-
ka uvedie Štátna opera Banská Bystrica.

22. 4. | 18.00 | Dvaja kamaráti

KINO HVIEZDA | Mestské divadlo Trenčín 
uvádza dramatizáciu Mňačkovej povied-
ky Dvaja kamaráti z knihy Oneskorené re-
portáže v réžii Matúša Bachynca. Skutočný 
príbeh inžiniera, ktorý doplatil na politic-
kú situáciu v 50. rokoch 20. storočia.

24. 4. | 17.00 | Z Mesta 
na Miesta
KINO HVIEZDA | Scénický program Vysoko-
školského umeleckého súboru – Folklór-
neho súboru Technik STU z Bratislavy.

29. 4. | 19.00 | Pri kase
KINO HVIEZDA | Pavol Seriš uvedie komédiu 
jedného herca z  prostredia supermarke-
tov, hypermarketov, megamarketov a  gi-
gamarketov. Zmes stand-up comedy a po-
hybového herectva.

  KONCERTY
6. 4. | 19.00 | Honza Nedvěd 
– Návrat
POSÁDKOVÝ KLUB | Po  takmer dvojročnej 
prestávke opäť na pódiu.

9. 4. | 19.00 | Juraj Hnilica
KINO HVIEZDA | Koncert v rámci jarnej tour 
2016.

9. 4. | 19.00 | 3D Band
SOKOLOVŇA PUB | Hudobno-poetický reci-
tál trenčianskej formácie 3D Band a hostí.

10. 4. | 18.00 | LenART quartet 
a hostia
HOTEL ELIZABETH | Koncert sláčikovo-dy-
chového sexteta.

10. 4. | 19.00 | Kandráčovci: Dva 
duby

POSÁDKOVÝ KLUB | Zaznejú všetky známe 
hity tejto mladej kapely z východu Slovenska.

14. 4. | 19.00 | Jana Hubinská 
tour 2016

KINO HVIEZDA | Koncert.

15. 4. | 20.00 | Čad + Suppresser 
+Rats get fat + Fyasco
KLUB LÚČ | Koncert.

16. 4. | 21.00 | Buriers (UK)
KLUB LÚČ | Koncert.

17. 4. | 17.00 | Folkový recitál 
Janka Svetlana Majerčíka
PENZIÓN KEROLA |

17. 4. | 18.00 | Klavírny recitál
GMAB | Účinkuje Peter Šándor.

19. 4. | 19.00 | Close Harmony 
Friends – Harmony Tour 2016
KINO HVIEZDA | Vokálny koncert legendár-
nej a historicky prvej slovenskej a cappella 
formácie.

23. 4. | 21.00 | Deaths + Mayen
KLUB LÚČ | Koncert.

24. 4. | 18.00 | Komorný koncert
GMAB | Sperger duo – Filip Jaro (kontra-
bas), Xénia Jarová (klavír).

27. 4. | 16.00 | Hrajú nám pre 
radosť
POSÁDKOVÝ KLUB | Koncert detí ZUŠ K. Pá-
divého Trenčín.

1. 5. | 18.00 | Lotz trio
EVANJELICKÝ KOSTOL | Koncert formácie 
basetových rohov.

  NEDAJTE SI UJSŤ
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  PRE DETI
pondelok, streda, piatok | 
Tanečná škola Aura dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného 
tanca pre deti od 5 do 15 rokov. Info a pri-
hlášky: 0908 731 125.

pondelok | 10.00 | Cvičenie detí 
s rodičmi v sále Kryowell
KRYOWELL | Vhodné pre všetky už behajú-
ce deti.

utorok, štvrtok | Korzo dance 
SZUŠ Trenčín – tanečný odbor
KC AKTIVITY | Tanečná škola moder-
ného tanca pre deti. Info a  prihlášky: 
0904 504 032.

utorok | 15.00 – 17.00 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Keramický krúžok pre deti 
a  mládež od  6 rokov. Prihlášky a  info: 
0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

utorok | 17.00 | Cvičenie detí 
s rodičmi
ZŠ DLHÉ HONY |

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

streda, piatok | Orientálne 
tanečné skupiny
TŠ ANIDE | Pre deti od  4 do  16 ro-
kov. Info a  prihlášky 0908  788  560, 
anide@seznam.cz.

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

7. 4. | 9.30 | Minitalent alebo Aj 
malí škôlkari veľa dokážu
VKMR HASIČSKÁ | Prehliadka talentov detí 
z  materských škôl v Trenčíne. Bližšie info: 
032/7460715, deti@vkmr.sk.

7., 21. 4. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo
GMAB | Tvorivé dielničky pre malé deti 
od 18 mesiacov do 5 rokov.

17. 4. | 16.00 | O nenažratom 
papagájovi
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Interaktívne pred-
stavenie pre deti od dvoch do desiatich ro-
kov o tom, ako si na ostrove žije námorný 
kapitán so svojím papagájom.

18. 4. | 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.

19. 4. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Spoločné čítanie 
v knižnici v pobočke Kubrá.

28. 4. | 16.30 | Kreatívny rodič 
a šikovné dieťa
KC STRED | Vyrobme si darček pre mamičku 
ku Dňu matiek.

30. 4. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé 
dielničky
OC LAUGARICIO |

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

Výtvarné umenie 
trenčianskeho regiónu
GMAB | Stála expozícia.

1. 4. – 9. 5. | Eva Kulhánková: 
Nite nebláznite
MESTSKÁ VEŽA | Výstava textilných reliéfov 
a objektov.

1. – 12. 4. | Sviatky jari
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstavka ručných prác 
s veľkonočnou tematikou.

1. – 24. 4. | Začiatok konca
GMAB | Štyria autori, v tvorbe ktorých domi-
nuje fi gúra v  rôznych časových a  spoločen-
sko-sociálnych kontextoch. Traja maliari – 
P. Stručka, J. Srna, V. Zabel a sochár R. Szittay.

1. – 29. 4. | Ján Balaj
CENTRUM SENIOROV | Výstava obrazov.

1. – 30. 4. | Putovanie prírodou
VKMR HASIČSKÁ | Tematická výstavka kníh 
pre deti a mládež s podtitulom Zoznámte 
sa s niečím novým!

1. – 30. 4. | Mesiac kultúrneho 
dedičstva
VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka veno-
vaná Svetovému dňu kultúrneho dedičstva 
(18. 4.) a slovenským pamiatkam v Zozna-
me svetového dedičstva UNESCO.

4. – 24. 4. | Marušincová – 
Hrnčiar: Autorská výstava
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava členov Klubu 
fotografov.

5. – 30. 4. | Booktour
VKMR HASIČSKÁ | Prezentácia prác žiakov 
Piaristického gymnázia J. Braneckého.

6. – 9. 4. | Záhradkár 2016
EXPOCENTER | 22. ročník veľtrhu potrieb 
pre záhradkárov.

6. – 9. 4. | Včelár 2016
EXPOCENTER | 20. ročník výstavy včelár-
skych potrieb a včelích produktov.

6. – 9. 4. | Poľovníctvo 2016
EXPOCENTER | 9. ročník výstavy poľovníc-
kych potrieb.

6. – 9. 4. | Zdravý životný štýl 
2016
EXPOCENTER | 18. ročník výstavy zamera-
nej na  zdravie, relax a  vyváženosť osob-
nosti.

7. 4. – 6. 5. | Fenix fotoklub pri 
POS Považská Bystrica
TSK | Klubová výstava 2016. Usporiadateľ: 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
a Považské osvetové stredisko v Považskej 
Bystrici.

9. – 28. 4. | Výstava módy
OC MAX | Výstava pre všetky vekové ka-
tegórie vás zavedie do 20. rokov. Objavíte 
fascinujúcu módu kmeňov exotických kra-
jín, kúsky zo sveta bizarných tvarov, ex-
trémnych rozmerov a nezameniteľné ode-
vy známych osobností.

18. 4. – 8. 5. | Poľná pošta v 2. 
svetovej vojne – Jozef Korený
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

29., 30. 4. | 9.00 – 16.00 | 
Skalničky, sukulenty a bonsaje

KD ZLATOVCE | V  ponuke výpestky členov 

klubu: skalničky, sukulenty, ihličňany, 
kaktusy.

29. 4. – 30. 5. | Marko Vrzgula
GMAB | Výstava významného súčasného 
slovenského maliara.

29. 4. – 30. 5. | Ivona Žirková
GMAB | Výstava súčasnej maliarky s osobi-
tým autorským programom. 

  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: 
032/770 83 14.

5., 19. 4. | 9.00 – 11.30 | Ateliér 
pre seniorov
GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov 
na rôzne témy a techniky, prepojené s vy-
stavenými dielami.

7. 4. | 9.00 | Finančná 
gramotnosť – senior účty
CENTRUM SENIOROV | Prednáška.

12., 26. 4. | 16.00 – 18.00 | Arte +
GMAB | Kreatívno-relaxačné stretnutia 
s prvkami arteterapie pre dospelých a se-
niorov.

13. 4. | 13.30 | Akadémia 
tretieho veku
KC DLHÉ HONY | Ďalší seminár XXIX. ročníka 
ATV Trenčín.

28. 4. | 15.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV |

28. 4. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

29. 4. | 15.00 | Stavanie mája
CENTRUM SENIOROV |

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

pondelok | 18.15 – 19.30 | 
Kruhový tréning
KC AKTIVITY | Cviky sú odcvičené jeden 
po druhom v kruhu s využitím fi tness ná-
činia.

pondelok | 18.30 – 20.30 | Tai či
KC AKTIVITY | Info: 0918 561 320.

pondelok, streda, piatok | 19.30 
– 20.30 | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Zamerané na  posilňovacie 
cviky v  intervalovom cvičení s  fázami od-
počinku, ktorého výhodou je vysoký ener-
getický výdaj.

utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre 
mamičky
KC STRED | Vhodné pre mamičky už 6 týž-
dňov po  pôrode. Ideálny pohyb s  relaxá-
ciou vás posilní, vaše dieťatko bude blíz-
ko vás.

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 | Cvičenie otvorené voči všet-
kým bez ohľadu na vek a fyzickú kondíciu. 
Vhodné aj pre začiatočníkov.

RADOSŤ so svojím jarným programom. 
Všetkých fanúšikov folklóru určite po-
teší vystúpenie stále mladých folkloris-
tov zo SENIORKLUBU DRUŽBA o  12.00 
h. Májový pozdrav z  Moravy prinesie 
cimbalová muzika HARAFICA o 13.00 h 
z Uherského Hradišťa, ktorú o 14.00 h 
vystrieda tradične netradičný program 
mladých trenčianskych folkloristov, 
ktorí si hovoria NADŠENCI. V rámci ma-
jálesu sa predstaví aj jedinečné brati-
slavské zoskupenie world music scény 
PRESSBURGER KLEZMER BAND, ktoré 
na  námestie o  15.00 h prinesie ener-
gický hudobný kokteil namiešaný zo 
židovskej, balkánskej či orientálnej 
hudby. Do  čias, keď letel Elvis a  hral 
sa rokenrol, návštevníkov majálesu 
vtiahne o  17.00 h slovenská rock´-
n´roll-rockabilly kapela ROCKEFELLAS. 
Zaujímavé aktivity sú pripravené i  pre 
najmenších návštevníkov. Nebude chý-
bať vozenie na koni, sokoliari, maľova-
nie na tvár, nafukovací hrad a iné. V pr-
vomájových retro tvorivých dielňach 
si môžu deti vyrobiť klasické mávadlá 
na  drevenej paličke, ktoré pamätníci 
poznajú z prvomájových sprievodov.

1. 5. | 16.00 | Havko 
a Mňauka
FARSKÁ ULICA | Bábkové predstavenie 
s  pesničkami, v  ktorom deti pomáha-
jú psíkovi a  mačičke riešiť ich životné 
starosti.

CINEMAX
od 1. 4. | Agáva

Ľúbostný príbeh nešťastnej lásky odo-
hrávajúci sa v  prelomovom období 
tesne po  druhej svetovej vojne. Hrajú 
Marek Geišberg, M. Kňažko, M. Lasica, 
Katarína Šafaříková a ďalší.

od 1. 4. | Lekcia
Sociálna dráma o  bulharskej učiteľke, 
ktorej život obráti naruby manželov 
dlh.

od 1. 4. | Marguerite
Paríž, dvadsiate roky. Marguerite 
Dumont je bohatá žena, milovníč-
ka hudby a  opery. Spieva falošne, ale 
nikto jej nikdy nepovedal pravdu. Voľ-
ne inšpirované skutočným príbehom 
Američanky Florence Foster Jenkins.

od 1. 4. | Ocko je doma
Americká komédia. Sára (Linda Car-
dellini) kedysi urobila chybu. Zobra-
la si Dustyho (Mark Wahlberg), ktorý 
bol zábavný a  sexy do  chvíle, keď sa 
stal otcom. Preto ho neskôr vymenila 
za Brada (Will Ferrell).

od 1. 4. | A je tu zas
Filmové spracovanie satirického best-
selleru o nacistickom vodcovi Adolfovi 
Hitlerovi, ktorý sa prebudí v  dnešnom 
Berlíne.

  KINO

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

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

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

KC AKTIVITY | Tréningy ruského bojového 
umenia. Info a  prihlášky: 0908  535  696 
systema.trencin@gmail.com.

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

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

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

streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty 
a bodywork
KC AKTIVITY |

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

štvrtok | 18.30 – 20.30 | Cvičenie 
na chrbticu
KC AKTIVITY | Cvičenie je zamerané na po-
silnenie a  regeneráciu svalového jadra 
tela, svaly okolo chrbtice, svaly, šľachy 
a  kĺby celého tela. Vedie Ján Pevný. Info: 
0911 029 030.

štvrtok | 19.00 – 20.00 | 
Cvičenie pilates začiatočníci 
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Info a  prihlasovanie: 
0905 705 431.

nedeľa | 8.30 | Hathajoga pre 
začiatočníkov
TŠ ANIDE | Info: 09088  788  560, 
anide@seznam.cz.

1. – 30. 4. | 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.

  PREDNÁŠKY
5. 4. | 16.00 | Prehliadky 
včelstiev – usmernenie 
a potrebné tlačivá
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Vieroslav Pe-
lech.

5. 4. | 16.30 | Niekdajšie 
trenčianske zbrojné a príbuzné 
podniky
VKMR HASIČSKÁ | Ing.  Vojtech Brabenec 
o  ďalšej charakteristickej kapitole dejín 
priemyslu v Trenčíne. 

5. 4. | 18.00 – 19.30 | Choices: 
Vzdelávací systém – rázne 
zmeny alebo pokoj?
KLUB LÚČ | Pokračovanie večerných rozho-
vorov so zaujímavými ľuďmi. Veľa študen-
tov, rodičov a učiteľov sa neteší zo situácie 
v  školstve a  reagujú. So Saskiou Repčíko-
vou, prezidentkou Asociácie súkromných 
škôl a  školských zariadení SR, Pavlom 
Kováčom, riaditeľom Gymnázia Ľudoví-
ta Štúra v Trenčíne a študentom Milanom 
Zongorom sa bude rozprávať Ivan Ježík 
z Voices. Vstup voľný.

7. 4. | 16.00 | Literárny klub 
Omega
VKMR HASIČSKÁ | Pre členov a  priaznivcov 
literatúry – diskusia a prezentácia vlastnej 
tvorby.

7. 4. | 16.00 | Úderné 
prostriedky armád USA a RF
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Dušan Sad-
loň.

7. 4. | 16.30 | Štvrtkové 
vzdelávania – Dula
KC STRED | Dula a jej poslanie.

8. 4. | 17.00 | Odvaha k životu
ZBOROVÝ DOM CASD | K  čomu všetkému 
potrebujeme odvahu, guráž, aby život stál 
za to?

8. 4. | 17.30 | Mimotelové 
zážitky a iné – Júlia Sellers
PENZIÓN KEROLA | Podstata mimotelových 
zážitkov – ako sa mimotelový zážitok pre-
javuje, ako funguje a  čo všetko sa dá vi-
dieť?

9. 4. | 9.00 | Klub pestovateľov 
a zberateľov liečivých rastlín
KC AKTIVITY | O. Z. Veronika.

9. 4. | 17.00 | Odvaha k láske
ZBOROVÝ DOM CASD | Je rozumné milovať, 
keď nás láska robí zraniteľnými? 

10. 4. | 16.00 | Ajurvédska 
hostina – ochutnávka bez 
karmy
PENZIÓN KEROLA | Ochutnávka ajurvédskej 
hostiny s  praktickými ukážkami základov 
správneho rozdávania a prijímania pravé-
ho ajurvédskeho jedla očisteného od kar-
my.

10. 4. | 17.00 | Odvaha 
k rodičovstvu
ZBOROVÝ DOM CASD | Odvahe učia rodičia 
svoje deti, ale aj deti svojich rodičov. Ako 
to robia?

11. 4. | 16.00 | Striedanie plodín 
na záhradke
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Cyril Boldiš.

12. 4. | 16.30 | Temná hmota: 
chýbajúca, záhadná, skrytá
VKMR HASIČSKÁ | O  záhadách vo vesmíre 
a astronómii v podaní Ing. Mgr. Jána Drgu.

13. 4. | 16.30 | Autostopom 
s tromi deťmi
VKMR HASIČSKÁ | Beseda so spisovateľkou, 
prekladateľkou Camille Labas, ktorá pred 
30 rokmi emigrovala zo Slovenska do Ra-
kúska, spojená s prezentáciou jej tvorby.

14. 4. | 16.30 | Rozhovory 
s pediatrom
KC STRED | Vírusové ochorenie, infekty dý-
chacích ciest.

14., 21. 4. | 18.00 | Štvrtkové 
stretnutia s pánom Vicenom
PENZIÓN KEROLA | Pravidelné stretnutie 
a  diskusia s  M. Vicenom na  riešenie kon-
krétnych osobných problémov alebo opa-
kujúcich sa konfl iktov v živote.

16. 4. | 13.00 | Sebaprijatie 
cez techniky používané 
v rozostaveniach s figúrkami
PENZIÓN KEROLA | Nájdenie zdroja, kde sme 
sa od seba odpojili a znovunájdenie svojho 
JA. Ukončenie snahy druhých zachraňovať, 
pomáhať, spĺňať očakávania iných, nene-
chať sa využívať a manipulovať. 

18. 4. | 17.30 | Integratívne 
onkologické postupy 
v klinickej praxi
PENZIÓN KEROLA | Relatívne nový klinický 
vedný odbor, ktorého dominantným cie-
ľom je individuálny a  komplexný prístup 
k onkologickému pacientovi.

21. 4. | 16.00 | Vzťah matka – 
dieťa a depresívna porucha 
v dospelosti
VKMR HASIČSKÁ | Na témy: význam vzťaho-
vej väzby medzi matkou a  dieťaťom; ako 
sa vyvíja citové puto a ako ovplyvňuje vý-
vin dieťaťa diskutujú: MUDr.  P.  Ayaziová; 
MUDr. M. Ranincová.

21. 4. | 16.00 | Virtuálne 
pamätné tabule Trenčína
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Vojtech Bra-
benec.

21. 4. | 16.30 | Týždeň látkových 
plienok
KC STRED | Prezentácia a  ukážky rôznych 
druhov látkových plienok moderného 
typu.

22. 4. | 17.00 | Konštelácie 9 
pilierov života
PENZIÓN KEROLA | 1. sedenie – „V  čom je 
náš potenciál, na  čom sú založené naše 
schopnosti a ako to môžeme využiť.“

23. 4. | 10.00 | Cesta čistého 
vedomia
KC AKTIVITY | Celodenný prednáškový se-
minár, prednáša Ján Pevný. Info a  prihla-
sovanie na svetluska@kcaktivity.sk.

23., 24. 4. | Čas harmonizácie 
a očisty pečene a žlčníka
KC AKTIVITY | Víkendový seminár Tradič-
nej čínskej medicíny. Prednáša Stanislav 
Kertis. Info a prihlasovanie 0907 493 654, 
zuzana.kozacek@gmail.com.

25. 4. | 17.30 | Päť Tibeťanov
PENZIÓN KEROLA | Prednáška spojená s cvi-
čením a relaxáciou.

27. 4. | 17.30 | Pozitívne 
myslenie a význam čísiel 
v našom živote
PENZIÓN KEROLA | Interaktívna prednáška 
pre všetkých, ktorí chcú uskutočniť zme-
nu vo svojom živote alebo zistiť príčiny ich 
zlých vzťahov.

28. 4. | 16.30 | Eva Bodnárová 
v trenčianskej knižnici
VKMR HASIČSKÁ | Beseda so spisovateľkou, 
publicistkou, vydavateľkou, nositeľkou 
Ceny prof. Martina Kusého Evou Bodnáro-
vou a prezentácia jej kníh. Hudobný hosť: 
3D band.

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

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

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

  KINO
od 1. 4. | V pivnici
Provokatívna fi lmová esej rakúskeho 
režiséra Ulricha Seidla je štylizova-
ným náhľadom do privátnej sféry nie-
koľkých Rakúšanov, ktorí sa vo vnútri 
starostlivo udržiavaných pivníc venujú 
svojim bizarným potrebám, koníčkom, 
vášňam a obsesiám.

od 1. 4. | Turné
Nostalgická tragikomédia o  turné 
americkej kabaretnej skupiny New 
Burlesque po Francúzsku, na ktorom sa 
romantické predstavy stretávajú s rea-
litou.

od 7. 4. | Mallory
Časozberný fi lm Heleny Třeštíkovej. 13 
rokov sleduje hlavnú hrdinku Mallory. 
Po narodení syna sa dokázala vymaniť 
z drogovej závislosti a zvládla aj obdo-
bie, kedy sa ocitla s  dieťaťom na  ulici 
a žila ako bezdomovec.

od 7. 4. | Moja tučná grécka 
svadba 2

Pokračovanie najlepšej romantickej 
komédie všetkých čias. Ešte viac smie-
chu, jedla a ďalšia veľká grécka svadba.

od 14. 4. | Stanko
Slovenský fi lm. Road movie o  ľuďoch, 
ktorí nemali v živote šťastie na to, aby 
spoznali úprimné medziľudské vzťa-
hy. Príbeh sa témou dotýka obchodu 
s dievčatami, no rozpráva v prvom rade 
o priateľstve, o univerzálnom pute me-
dzi dvoma ľuďmi z okraja spoločnosti.

6. 4. | ARTMAX Balet 
– Giselle
Priamy prenos z Londýna. Jeden z naj-
čarovnejších baletov všetkých čias. Gi-
selle je romantická klasika, ľúbostná 
aféra, ktorá začína v  skutočnom svete 
a pokračuje až za hrob.

25. 4. | ARTMAX Opera – 
Lucia z Lamermooru
Priamy prenos z  Royal Opera House 
Londýn. Príbeh o pretrvávajúcom spo-
re dvoch rodín v  Škótsku 17. storočia, 
ktorý má desivé dôsledky na  dvoch 
mladých milencov. Táto opera sa radí 
medzi Donizettiho najlepšie diela.

ARTKINO METRO
Program kina nebol v čase 
uzávierky novín k dispozícii.

9. 4. | 17.00 | COP Trenčín – 1. 
zápas o 5. – 8. miesto
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal Extraliga 
muži Play off .

10. 4. | 9.15 | Prievidza – ŠK 1. 
FBC Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal st. žiaci.

10. 4. | 14.15 | Topoľčany – ŠK 
1. FBC Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal st. žiaci.

  ŠPORT
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pondelok | 16.30 | Keramika – 
kurz pre deti i dospelých
CENTRUM SENIOROV |

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

utorok | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
KC STRED | Vhodné aj pre tehotné ako prí-
prava na dojčenie.

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

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

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

utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec 
pre radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne a  párové tan-
ce sveta (SK, FR, GB, Izrael, Macedónsko, 
Grécko). Kontakt: 0910 196 456.

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

utorok | 19.00 | Havajské tance 
pre začiatočníkov
TŠ ANIDE | Info a  prihlášky 0908  788  560, 
anide@seznam.cz.

utorok, streda | Škola spevu 
Dobroslava Švajdová
KC AKTIVITY |

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

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

streda | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk I. ročník
KC AKTIVITY | Kurzy francúzskeho jazyka 
s  Madame Smejkalovou. Info a  prihlášky 
na smejkal@mail.t-com.sk.

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. Info: 
0904 315 904, info@kcaktivity.sk.

piatok | 10.00 | Mami spricht 
Deutsch
MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú 
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.

5., 19. 4. | 16.00 – 18.30 | Večerný 
ateliér pre dospelých
GMAB | Kreatívny oddych. Rôzne témy 
a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

6. 4. | 17.30 | Klub patchwork
KC AKTIVITY |

12., 26. 4. | 16.00 – 18.00 | Arte +
GMAB | Kreatívno-relaxačné stretnutia 
s prvkami arteterapie pre dospelých a se-
niorov.

13., 27. 4. | 10.00 – 12.00 | 
Podporná skupina nosenia detí
MC SRDIEČKO | Téma: Viazanie šatiek 
na chrbát.

15. 4. | 10.00 | Podporná 
skupina „ bezplienkáčov“
MC SRDIEČKO | Vhodné aj pre tehotné a za-
čiatočníčky v bezplienkovej komunikačnej 
metóde.

  INÉ
7. 4. | 8.30 | Hviezdoslavov 
Kubín – Štúrov Uhrovec
POSÁDKOVÝ KLUB | Regionálna súťažná 
prehliadka v umeleckom prednese poézie 
a prózy mládeže a dospelých.

8. 4. | 18.00 | Jarný minibál – 
Tanec pre radosť
KD ZLATOVCE | Jednoduché kolektívne tan-
ce sveta (kto ich nevie, naučíme). Voľná 
zábava (latino, polka, valčík), partner nie 
je podmienkou. Info: 0910 196 456.

10. 4. | 19.30 | Kúzelnícka show 
Radka Bakalára
KINO HVIEZDA | Unikátna autorská show 
kúzelníka, ktorý posunul mágiu na  inú 
úroveň.

15. 4. | 15.00 – 19.00 | Bazárik 
Mimi a mami
KC AKTIVITY | Bazárik detského a tehoten-
ského oblečenia, hračiek, detských a  doj-
čenských potrieb, autosedačiek, kočíkov, 
knižiek a i. Záujemcovia o predaj, hláste sa 
na 0902 435 454.

16. 4. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností a gazdovské trhy
VÝSTAVISKO EXPOCENTER |

19. 4. | 15.00 | Privítanie jari – 
spoločenské stretnutie
POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské stretnutie 
seniorov pripravuje Klub vojenských vete-
ránov.

19. 4. | 19.00 | Literárne soirée
KLUB LÚČ | Umelecký večer poslucháčov Ka-
tedry herectva Fakulty dramatických ume-
ní Akadémie umení, na ktorom sa podieľa 

ktokoľvek z Trenčína a okolia, kto píše ale-
bo komponuje a má záujem zapojiť sa.

20. 4. | 16.30 | 110 rokov 
trenčianskeho futbalu
VKMR HASIČSKÁ | Slávnostné uvedenie 
publikácie detailne približujúcej počiatky, 
vrcholy i pády loptového fenoménu v mes-
te pod hradom Matúša Čáka, s podtitulom 
Plnenie trenčianskych futbalových snov 
(1904–2015).

20., 21. 4. | Trenčiansky 
robotický deň
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 11. ročník me-
dzinárodnej súťažnej prehliadky robotov 
– prác žiakov základných a stredných škôl, 
spojená s workshopmi a prezentáciami ro-
botických technológií.

23. 4. | 18.00 | Laugaricio orient 
festival

KINO HVIEZDA | Na  6. ročník festivalu pri-
jala pozvanie hviezda svetového formátu 
– Daila, ktorá bude viesť aj workshopy. 
Predvedú sa trenčianske tanečné skupiny 
Bahar Sultana, Džamál a Ishtar dancers.

24. 4. | 9.30 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

30. 4. | 7.00 – 12.00 | 
Celoslovenské stretnutie 
numizmatikov
POSÁDKOVÝ KLUB | Spojené s burzou a auk-
ciou.

4 | KAM

10. 4. | 16.45 | Piešťany – ŠK 1. 
FBC Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal st. žiaci.

11. 4. | 12.00 – 20.00 | 
Majstrovstvá Slovenska 
stredných škôl 2016 – 
finálový turnaj
ŠPORTOVÁ HALA | Chlapci / SAŠŠ – KCVČ | 
Trenčín.

12. 4. | 8.00 – 14.00 | 
Majstrovstvá Slovenska SŠ 
2016 – finálový turnaj
ŠPORTOVÁ HALA | Chlapci / SAŠŠ – KCVČ | 
Trenčín.

16. 4. | 13.30 | HK AS Trenčín 
– Prešov
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná starší do-
rast.

16. 4. | 15.30 | HK AS Trenčín 
– Prešov
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladší do-
rast.

17.4. | 15.00 | HK AS Trenčín 
– Šurany
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ženy 1. liga.

18. 4. | 12.00 – 20.00 | 
Majstrovstvá Slovenska SŠ 
2016 – finálový turnaj
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal dievčatá SAŠŠ – 

KCVČ | Trenčín.

19. 4. | 8.00 – 14.00 | 
Majstrovstvá Slovenska SŠ 
2016 – finálový turnaj
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal dievčatá SAŠŠ – 

KCVČ | Trenčín.

23. 4. | 8.00 – 18.00 | 14. 
ročník turnaja legiend 
mužov a žien „Old stars“
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná.

23. 4. | 19.00 | COP Trenčín – 
zápas o 5. – 8. miesto
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal Extraliga – 
muži play off .

24. 4. | 9.15 | Nemšová – ŠK 1. 
FBC Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal st. prípravka.

24. 4. | 12.15 | Partizánske – 
ŠK 1. FBC Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal st. prípravka.

24. 4. | 15.15 | Trnava – ŠK 1. 
FBC Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal st. prípravka.

27. 4. | 14.00 | HK AS Trenčín 
– ŠKP Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná starší do-
rast.

27. 4. | 16.00 | HK AS Trenčín 
– ŠKP Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladší do-
rast.

30. 4. | 18.00 | LCC fight night 
/ Laugarício Combat club
ŠPORTOVÁ HALA | Galavečer bojových 
umení – zápasy v MMA a boxe.

1. 5. | 15.00 | HK AS Trenčín – 
Inter Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ženy 1. Liga.

  ŠPORT

KONTAKTY

CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3, 032/743 45 35, kcsihot.sk

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

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

HOTEL ELIZABETH Gen. M. R. Štefánika 2, 032/650 61 11

SOKOLOVŇA Mládežnícka 2, www.sokoltrencin.sk

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

KD ZLATOVCE Hlavná 10, 0904 920 306 

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, 032/743 05 15

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., 032/743 63 36

OC LAUGARICIO Belá, 032/658 53 94

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 

SOKOLOVŇA PUB Mládežnícka, 0948 090 136

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE Kyjevská 3183, 0908 788 560

TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/655 53 23

TNOS Trenčianske osvetové stredisko K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk

VKMR
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice 

Jaselská a Hasičská 1

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