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NEPRIŠLO VÁM 
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu 
hláste prosím do piatka 
20. januára 2017 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
032/6504 287.

Hoci úvod roka nám priniesol aj do Trenčína extrémne mrazivú zimu, želáme vám, aby 
chlad nepresiakol do medziľudských vzťahov. Práve naopak, nech si spoločne v našom 
meste všetci v dobrom zdraví užijeme pohodový a šťastný rok 2017. FOTO: ALENA CHRENKOVÁ

V roku 2017 vám želáme veľa lásky!

Prvým Trenčanom roka 
2017 je Adamko
Narodil sa v trenčianskej pôrodnici v nedeľu 1. januá-
ra 2017 o 12.04 hodine Trenčianke Andrei Matuškovej. 
Adamko vážil 3350 gramov a meral 50 centimetrov.

 Prvými bábätkami, ktoré v no-
vom roku prišli na svet na Gyne-
kologicko-pôrodníckej klinike Fa-
kultnej nemocnice v Trenčíne, boli 
dvojičky Jany Valentovej z Považ-
skej Bystrice. Narodili sa 40 minút 
po polnoci. Miško sa narodil prvý, 
meral 47 centimetrov a vážil 2360 
gramov. Jeho sestra Janka merala 
43 centimetrov a pri narodení vá-
žila 2240 gramov. Už 2. januára 
2017 navštívil mamičky a ich bá-
bätká na klinike primátor Richard 
Rybníček, aby im zaželal veľa zdra-
via a šťastný život.
 „V minulom roku sme mali 

2 142 pôrodov, pri ktorých sa naro-
dilo 2 186 detí, z toho 44 dvojičiek,“ 
povedal prednosta kliniky Peter 
Kaščák. Rodičkám pribudla ďal-
šia nadštandardná izba a na gyne-
kologickom oddelení zrekonštruo-
vali sociálne zariadenia. „Zaviedli 
sme bezplatnú epidurálnu analgé-
ziu a ENTONOX plynu počas pô-
rodu. Na konci roku sme získali ako 
prví na Slovensku špeciálny prístroj 
na vyšetrovanie plodovej vody, čo 
umožní zavedenie nových postu-
pov pri predčasnom odtoku plodo-
vej vody a hroziacom predčasnom 
pôrode. A veľmi nás teší, že sme 

obhájili celkové prvé miesto medzi 
všetkými pôrodnicami na Sloven-
sku,“ doplnil P. Kaščák. 
 Trenčín vstúpil do nového roka 
s 55 tisíc obyvateľmi. K 1. januáru 
2017 malo v meste Trenčín trvalý 
pobyt 26 290 mužov a 28 710 žien. 
V minulom roku sa narodilo 508 
Trenčanov, zomrelo 495 občanov. 
Do nášho mesta sa prisťahovalo 

798 ľudí a odišlo 898 obyvateľov. 
Za miesto svojej svadby si vybra-
lo Trenčín 345 párov, z nich sa 
162 rozhodlo pre cirkevný sobáš. 
Hitparádu mien pre novoroden-
cov v minulom roku na prvých 
miestach obsadili u chlapcov Ja-
kub, Matej a Adam a u dievčat 
Nina, Ema a Viktória.
 (RED) FOTO: P. S.
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  EDITORIÁL
Vážení Trenčania, 
milí čitatelia,

už zopár dní tu máme nový rok. 
Aký bude? To záleží do značnej 
miery od nás samých. Nech sa 
nám všetkým i celému nášmu 
mestu len dobre darí. Veľmi 
si želáme, aby sme vám mohli 
prinášať čo najviac dobrých 
správ. Už v prvom tohtoročnom 
vydaní Infa také nájdete. No 
sú v ňom aj témy nie veľmi prí-
jemné. Trenčín nielenže nemá 
zastávku IC vlakov, ale na trase 
Bratislava – Košice prichádza 
i o vlaky Regiojetu. Primátor sa 
pokúsil ešte zabojovať za IC-
-ečka. Uvidíme, či bude štátny 
prepravca po zvážení situácie 
brať do úvahy aj cestujúcich 
z Trenčína. Naše mesto má 
rozpočet na tento rok. Počíta sa 
v ňom opäť prioritne s výdavka-
mi v oblasti vzdelávania a so-
ciálnych služieb, ale navyšujú 
sa fi nancie aj do čistoty mesta 
a starostlivosti o zeleň. 
Na Juhu boli koncom roka 
umiestnené polopodzemné 
kontajnery a mesto uspelo so 
svojimi projektami a získalo 2 
milióny eur na obnovu dvoch 
škôlok – to sa dobre písalo a ve-
ríme, že sa bude aj dobre čítať. 
Prelistujte si celé januárové 
Info. V týchto dňoch už začína-
me pracovať na jeho februáro-
vom vydaní, ktorého distribúcia 
sa začne 7. 2. 2017. 
Máme krásnu zimu, miestami 
síce tuhú, ale sneh potešil mno-
hých, najmä deti. Je pravda, že 
s ním prišli aj problémy na ces-
tách a chodníkoch. Pre mesto 
zabezpečuje zimnú údržbu spo-
ločnosť Marius Pedersen. Prav-
dou je, že sme u nej reklamo-
vali údržbu niektorých úsekov 
ciest i chodníkov. Zároveň však 
pripomíname aj VZN 8/2014 
Mesta Trenčín. Schodnosť 
chodníkov priľahlých k nehnu-
teľnostiam, ktoré sa nachádza-
jú v súvisle zastavanom území 
mesta a hraničia s miestnou 
komunikáciou, sú povinní za-
bezpečiť vlastníci, správcovia 
alebo užívatelia nehnuteľností. 
Prosíme o rešpektovanie tejto 
povinnosti. Ďakujeme. 

Vaša redakcia

Prehodnotia zrušenie zastávky IC 
vlakov v Trenčíne? 
Primátor Trenčína Richard Rybníček adresoval 4. ja-
nuára 2017 otvorený list ministrovi dopravy Árpádovi 
Érsekovi, v ktorom ho žiada o prehodnotenie rozhod-
nutia o zrušení zastávok štátnych IC vlakov v Tren-
číne, ale aj v Ružomberku a Liptovskom Mikuláši. 
K výzve sa prostredníctvom svojho primátora Igora 
Čombora pripojilo i Mesto Ružomberok. 

 Trenčania žiadali o zastavo-
vanie IC vlakov v hlavnej stanici 
aj prostredníctvom petície, ktorú 
inicioval primátor R. Rybníček. 
Petícia nebola úspešná. Najnovšie 
oznámila spoločnosť Regiojet, že 
ukončí prevádzku svojich vlakov 
na trase medzi Bratislavou a Koši-
cami. Trenčania teda prídu aj o tie-
to vlaky. 
 „Rozhodnutie spoločnosti Re-
giojet sa dalo očakávať. IC vlaky ne-
mali byť zavedené na súperenie so 
súkromnou spoločnosťou, ale ako 
služba ľuďom a možno aj za cenu 
straty. Podobne, ako mestá fi nan-
cujú mestskú hromadnú dopravu, 

ktorá je v strate, ale ľudia ju 
chcú a potrebujú. Ak IC vla-
ky nemajú slúžiť aj občanom 
Považia a Liptova, potom nech ich 
radšej zrušia. V opačnom prípade 
ide o politické rozhodnutie, ktoré 
nemá žiadne rácio a ktoré ignoruje 
obyvateľov silných regiónov,“ tvrdí 
Richard Rybníček. 
 Ofi ciálna odpoveď z minister-
stva dopravy na otvorený list ešte 
nie je známa, pre médiá sa však 
hovorkyňa Karolína Ducká vyjad-
rila, že Železničná spoločnosť Slo-
vensko bude analyzovať posilne-
nie IC vlakov a pravdepodobne aj 
vyhodnocovať možnosti rozšírenia 

počtu zastávok. Na webstránke 
ZSSK bolo 4. januára publikované 
vyjadrenie člena predstavenstva 
ZSSK Karla Martinčeka: „Sme si 
vedomí, že cestujúci z miest, ktoré 
dnešné IC vlaky ZSSK neobsluhu-
jú, majú obavy o kvalitu cestovania. 
Preto prioritne riešime nové nedo-
tované spojenia tak, aby dnešná 
obslužnosť jednotlivých staníc zo-
stala zachovaná.“ Podľa vyjadre-
nia Železníc SR dôjde k 1. zmene 
cestovného poriadku 26. februára 
2017.  (RED)

PARKOVACIE KARTY VYBAVÍTE V KLIENTSKOM CENTRE
 Predaj parkovacích kariet sa 
začína od 9. februára. Vybavíte 
ju v Klientskom centre v ponde-
lok až štvrtok od 8.00 do 16.30 
h a v piatok od 8.00 do 14.00 
h. Parkovacie karty umožňujú 
využívať na parkovanie parko-
viská a miestne komunikácie 
v pásmach označených prísluš-
nými dopravnými značkami.

 V ďalšom vydaní novín 
INFO nájdete podrobné infor-
mácie, postup, ako vybavíte 
parkovacie karty ako aj prilože-
nú žiadosť o vydanie parkovacej 
karty. Obrátiť sa môžete na pra-
covníkov Klientskeho centra, 
prípadne napísať na mail par-
kovanie@trencin.sk. Detailné 
informácie budú k dispozícii 

od februára aj na webe www.
parkovanietrencin.sk. Parkova-
cie karty si môžu zakúpiť rezi-
denti – občania s trvalým poby-
tom, ale aj abonenti – občania, 
ktorí v Trenčíne bývajú (nemajú 
však trvalý pobyt), „cezpoľní“, 
ktorí dochádzajú do zamestna-
nia, podnikajú tu, ako aj práv-
nické osoby.

BUDÚ ROKOVAŤ O PRIENIKOVÝCH PARKOVISKÁCH
 Na februárovom zasadnu-
tí mestského zastupiteľstva bude 
predložený návrh na doplnenie 
VZN č. 10/2016 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel 
na vymedzených úsekoch miest-
nych komunikácií na území mes-
ta Trenčín o nový pojem „prieni-
kové parkovisko“. Takto môžu 
byť označené parkovacie miesta 

na hranici dvoch susediacich pá-
siem plateného parkovania. Napr. 
Ulica gen. Viesta patrí do pásma 
H. Ak bude na dopravnom zna-
čení uvedené „Pásmo G, H“, teda 
obe susediace pásma, znamená 
to, že ide o prienikové parkoviská 
a môžu tu parkovať vozidlá, ktoré 
majú parkovaciu kartu platnú pre 
pásmo G alebo pásmo H. 

 Pre jednorazovú platbu však 
budú platiť podmienky iba jed-
ného pásma a tie budú uvedené 
na dopravnom značení. Na za-
čiatku sa s prienikovými par-
koviskami počíta na uliciach 
Gen. Viesta a Martina Rázusa pri 
vodnom zdroji. O tomto návrhu 
budú hlasovať poslanci 8. februá-
ra 2017. (RED)

Súťaž na vytvorenie novej webstránky je vyhlásená
 Mesto vyhlásilo súťaž na vy-
tvorenie novej podoby svojej 
webovej stránky. Ponuky môžu 
uchádzači predkladať do 10. 
februára 2017. Víťaz bude zná-
my koncom februára. Rozhodne 
o ňom výberová komisia, v kto-
rej budú zastúpení špičkoví ex-
perti vo svojich odboroch. Ak-
tuálna stránka samosprávy bola 

vytvorená v roku 2005. Jej tech-
nické riešenie už nedokáže pruž-
ne reagovať na nové trendy v in-
formačných technológiách. 
 „Chceme svoju stránku pri-
praviť tak, aby bolo jej použí-
vanie rýchle, efektívne a aby vi-
zuálne kvalitne reprezentovala 
mesto“, povedal primátor mesta 
Richard Rybníček. Vyhláseniu 

obstarávania predchádzala 
transparentná príprava súťaž-
ných podkladov, ako aj verejný 
workshop pre potenciálnych zá-
ujemcov. Súťažné podklady boli 
pripravené v spolupráci s občian-
skym združením Slovensko.Digi-
tal a odborníci z IT komunity mali 
možnosť ich pripomienkovať.
 (RED)
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Od 27. novembra 2016 stojí 
pred Zimným štadiónom 

P. Demitru pamätník na tra-
gicky zosnulého legendárneho 
hokejistu, bývalého útočníka 
Dukly Trenčín a kapitána 
slovenskej reprezentácie Pavla 
Demitru. Má tvar čepele 
hokejky s pukom. Jeho vznik 
iniciovali fanúšikovia Dukly 
v lete 2013, v zbierke sa naň 
odvtedy vyzbieralo spolu 
takmer 6 tisíc eur. 

Dobrý bazár Trenčianskej 
nadácie vyzbieral 17. 

decembra 2016 počas Vianoč-
ného jarmoku sumu 1 055 €. 
Peniaze poputujú do nadačné-
ho fondu Dr. Klaun, ktorý 
fi nancuje divadelné predstave-
nia pre choré, hendikepované 
deti, dlhodobo odlúčené 
od rodiny a blízkych.

Od 13. do 19. februára 
2017 sa bude s podporou 

Mesta Trenčín a občianskeho 
združenia Centrum pre rodinu 
Trenčín konať aj v našom mes-
te Národný týždeň manželstva. 
Na Slovensku sa uskutoční už 
siedmykrát. Jeho heslom pre 
tento rok je MANŽELSTVO 
– SPOLU NA CESTE. Viac 
v budúcom čísle INFA.

V roku 2016 zrealizovala 
Trenčianska knižnica pre 

svojich používateľov tri fi nanč-
ne významné projekty, ktoré 
z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia vo 
výške 17 500 €. Na 11 poduja-
tiach projektu Rozvoj komu-
nitných aktivít knižnice sa 
zúčastnilo 474 účastníkov, Ak-
tualizácia knižničného fondu 
znamenala nákup 1 216 kníh 
a Inovácia výpočtovej techniky 
výmenu 9 PC zostáv. 

Prvý Deň otvorených dverí 
v tomto roku u primáto-

ra mesta Richarda Rybníčka 
sa uskutoční v pondelok 30. 
januára 2017 v čase od 14.00 
do 18.00.

Do rozvoja mesta pôjde 11 miliónov
Na poslednom spoločnom 
rokovaní v minulom roku 
(14. 12.) schválili prítom-
ní poslanci najdôležitejší 
zákon Mesta Trenčín – roz-
počet na rok 2017. Počíta s 
viacerými veľkými investí-
ciami i so zvýšením výdav-
kov na čistotu.

 Rozpočet je vyrovnaný 
a o vyše 10 miliónov eur vyš-
ší ako minuloročný. Jeho výška 
dosahuje viac ako 45,85 milióna 
eur.
 „Je dôležité, že budeme in-
vestovať minimálne 11 miliónov 
eur do mesta. Zvyšujeme peniaze 
na vzdelávanie a sociálne služby, 
na čo pôjde až 51 % rozpočtu. Vý-
davky na čistotu mesta, vrátane 
kosenia, odburinenia a starostli-
vosti o verejnú zeleň budú o 400 
tisíc eur vyššie,“ povedal po pri-
jatí rozpočtu primátor Trenčína 
Richard Rybníček. 
 Rozpočtovaných je 6 celo-
plošných kosení mesta. Mestské 
hospodárstvo a správa lesov, m. 
r. o. prijme 15 sezónnych pra-
covníkov, ktorí budú nápomocní 
napríklad pri údržbe verejnej ze-
lene a detských ihrísk. 

  ĽADOVÁ PLOCHA 
BUDE AJ O ROK

 Z vlastných zdrojov mesto 
dofi nancuje projekt vzdeláva-
nia mimoriadne nadaných detí 
APROGEN, údržbu športových 
areálov, príspevok na plavecký 
výcvik žiakov, správu športové-
ho areálu ZŠ, Novomeského, 
diétne stravovanie, sociálnych 
pedagógov a školských psycho-
lógov. V roku 2017 je rozpoč-
tovaná i prevádzka mobilnej 

ľadovej plochy, novej letnej 
plavárne a všetkých ostatných 
športovísk. 

  INVESTÍCIE 
DO KOMUNIKÁCIÍ, 
IHRÍSK I ŠKÔL

 Z najväčších investičných 
akcií vyberáme: nové parko-
vacie miesta v mestských čas-
tiach Juh a Sever, rekonštrukcia 
Mierového námestia, dokonče-
nie 1. etapy cyklotrasy z minu-
lého roka a výstavba cyklotrasy 
od Keramoprojektu po park pod 
Juhom, rekonštrukcia Jahodo-
vej a Karpatskej ulice, podchod 
pre peších pod chynoranskou 
traťou, rekonštrukcia križovat-
ky a cestnej svetelnej signalizá-
cie pod starým cestným mos-
tom, napojenie Opatovskej ulice 
na Armádnu ulicu, rekonštrukcia 
chodníka na Hodžovej, výmena 
okien v MŠ, Šmidkeho, staveb-
né úpravy spojovacej chodby ZŠ, 
Kubranská, nové multifunkčné 
ihrisko v areáli ZŠ, Východná, vý-
mena bazénovej fólie a mriežok 

na krytej plavárni, nové detské 
ihrisko na Karpatskej ulici, det-
ské ihrisko na Nábrežnej ulici. 
 V novom programovacom 
období je vyčlenených 300 tisíc 
eur na spolufi nancovanie roz-
vojových projektov. Príjmová 
časť vychádza z očakávaných 
príjmov v roku 2017 a dostup-
ných prognóz týkajúcich sa príj-
mov od štátu. Výdavková časť 
zohľadňuje priority mesta a roz-
počtuje aj strategické investície 
tohto volebného obdobia, a to 
rekonštrukciu Mierového ná-
mestia v predpokladanej výške 
3,12 milióna eur a kúpu 48 ná-
jomných bytov v objeme vyše 2,3 
milióna eur. 
 Sadzby daní sa nemenia, 
okrem sadzby za trvalé parko-
vanie mimo stráženého parko-
viska, v prípade ktorej bude na-
vrhnutá úprava začiatkom roka 
2017. O zmenách v poplatkoch 
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, vrátane biood-
padu sme informovali v decem-
brovom Infe. (RED)
 FOTO: M. ĎURIŠOVÁ

MESTO PREDĹŽILO LEHOTU NA PODÁVANIE PODNETOV 
K ZMENÁM A DOPLNKOM ÚZEMNÉHO PLÁNU 
Vzhľadom na stále prichádzajúce otázky od občanov, 
mesto posunulo termín do 31. januára 2017.

 Aktuálne má Mesto Tren-
čín platný územný plán (ÚPN), 
schválený uznesením Mestské-
ho zastupiteľstva (MsZ) 12. 12. 
2012, v znení Zmien a dopln-
kov č. 2 schválených uznesením 
MsZ č. 338 zo dňa 16. 12. 2015 
a Zmien a doplnkov č. 1 schvá-
lených uznesením č. 427 zo dňa 
17. 2. 2016.
 Verejnosť môže podať pod-
net na Zmeny a doplnky ÚPN 

do 31. 1. 2017. Môže ísť len 
o podnety týkajúce sa zmien 
funkčného využitia, zmien časo-
vania z výhľadovej etapy do ná-
vrhu, a to zo strany konkrétnych 
vlastníkov a verejnosti. 
 V zmysle právneho komen-
tára zákona nemôže ísť o pod-
nety k urbanistickej koncepcii 
územia (t. j. základnej koncep-
cii vyplývajúcej z platného 
ÚPN a jednotlivých stupňov 

spracovania), ktoré by vyžado-
vali obstarať novú územnoplá-
novaciu dokumentáciu.
 Podnety verejnosti adresova-
né na Útvar hlavného architekta 
MsÚ Trenčín je nutné podať pí-
somne v podateľni hlavnej budo-
vy MsÚ Trenčín.
 (RED)

Zaregistrovali ste poruchu 
na verejnom osvetlení? 
Nahláste ju na tel. číslo 

0905 316 690 alebo 
na dispecing@trencin.sk.
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Mesto ocení najlepších 
športovcov roka 2016
Mesto Trenčín odovzdá v apríli 2017 ocenenia najlepším 
športovcom a športovým kolektívom, ktoré pôsobia 
v našom meste. Navrhnúť športovca na ocenenie môže 
každý občan, a to do 28. februára 2017.

 Ocenenia budú odovzdané 
v týchto kategóriách:

  Najlepší športovec mesta 
Trenčín za rok 2016

  Najlepší športový seniorský 
kolektív mesta Trenčín za rok 
2016

  Najlepší športový mládež-
nícky kolektív mesta Trenčín 
za rok 2016

  Najlepší handicapovaný 
športovec mesta Trenčín za rok 
2016

  Najlepší tréner mesta Tren-
čín za rok 2016

  Ocenenie za celoživotný 
a výnimočný prínos v športe 
v Trenčíne

 V prvých piatich kategóri-
ách bude udelené prvé a druhé 
miesto, v poslednej kategórii 
bude udelené jedno ocenenie. 
Nomináciu do ktorejkoľvek ka-
tegórie môže navrhnúť každý 
občan mesta Trenčín, organi-
zácia so športovým zameraním 
a každý športový klub pôsobiaci 
na území mesta Trenčín.
 Uzávierka nominácií je 28. 
februára 2017. Návrh je po-
trebné doručiť do tohto termí-
nu buď elektronicky na vladimir.
mraz@trencin.sk alebo písom-
ne do podateľne Mestského úra-
du v Trenčíne. 

  V NOMINÁCII MUSÍ 
BYŤ UVEDENÉ

  Kategória, v ktorej navrho-
vateľ navrhuje športovca resp. 
kolektív oceniť

  Údaje o navrhovateľovi 
(meno/názov klubu, kontaktná 
osoba, mobil, e-mail)

  meno nominovaného špor-
tovca, resp. názov športového 
kolektívu

  názov športu, v ktorom špor-
tovec, resp. kolektív súťaží

  názov športového klu-
bu, v ktorom je športovec 
registrovaný

  jeho športové výsledky 
v roku 2016

  úroveň súťaží, na ktorých 
športové úspechy, resp. vý-
sledky dosiahol (OH, MS, ME, 
MSR atď.)

  naskenovanú fotokópiu dip-
lomu alebo akéhokoľvek dokla-
du o úspechoch nominovaného 

  stručný popis športovca, 
resp. kolektívu a ich športovej 
kariéry

 O ocenených športovcoch 
bude rozhodovať komisia mlá-
deže a športu v spolupráci s pri-
mátorom Mesta Trenčín. „Na-
koľko šport a športové aktivity sú 
pre nás všetkých dôležitou súčas-
ťou nášho života, veríme, že také-
to ocenenie sa stretne s uznaním 
verejnosti a zároveň povzbudí 
športovú verejnosť k ďalším špor-
tovým métam v budúcnosti,“ po-
vedal koordinátor projektu Vla-
dimír Mráz.
 Kontakt: Ing. Vladimír 
Mráz, vladimir.mraz@trencin.
sk, mobil: 0905 215 224

Nominácie zasielajte v nasledujúcej forme

KATEGÓRIA

NAVRHOVATEĽ
Meno / názov klubu, kontaktná 
osoba, mobil, e-mail

NOMINOVANÝ ŠPORTOVEC 

(KOLEKTÍV)
Meno / názov klubu

NÁZOV ŠPORTU
V ktorom nominant preteká, resp. 
súťaží

REGISTROVANÝ V KLUBE
V akom klube je nominant 
registrovaný

ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY 

V ROKU 2016

Úspechy a výsledky nominanta 
v roku 2016

ÚROVEŇ SÚŤAŽÍ (OH, MS, 

ME, MSR, atď.)
Kde úspechy nominant dosiahol

STRUČNÝ POPIS ŠPORTOV-

CA (KOLEKTÍVU)

Uveďte stručnú športovú kariéru, 
resp. popis

FOTOKÓPIA DIPLOMU 

a iných dokladov
Príloha č. 1

  SO ZBRAŇOU 
VO VRECKU

 V skorých ranných hodi-
nách po silvestrovskej noci si 
hliadka mestskej polície na Štú-
rovom námestí všimla muža 
zjavne pod vplyvom alkoho-
lu, ako si schováva do vrecka 
nohavíc krátku guľovú zbraň. 
Mestský policajt po preverení 
zistil, že muž mal pri sebe ko-
vovú zbraň na plynové náboje. 
Okrem nej aj zásobník a nábo-
je. Udalosť prevzal na dorieše-
nie Policajný zbor SR.

  VYHRÁŽAL SA 
JEJ ZABITÍM

 Začiatkom roka oznámila 
na linku č. 159 rozrušená žena, 
že ju pri prechode cez skratku zo 
spodnej časti Partizánskej uli-
ce smerom na Saratovskú ulicu 
fyzicky napadol neznámy muž 
a vyhrážal sa jej, že ju zastre-
lí. V telefonáte oznámila, že sa 
momentálne nachádza na auto-
busovej zastávke na Saratovskej 
ulici a muž ju stále prenasledu-
je. O udalosti bol mestskou po-
líciou kontaktovaný i Policajný 

zbor SR, ktorý vyslal na popí-
sané miesto hliadku. Medzitým 
sa mestskí policajti skontakto-
vali s napadnutou ženou a za jej 
pomoci útočníka vypátrali. Muž 
javil známky požitia alkoholu. 
Hliadka ho obmedzila na osob-
nej slobode bez použitia donu-
covacích prostriedkov. 

  PO VIANOCIACH 
SKONČILI NA ULICI

 Po skončení vianočných 
sviatkov nahlásili občania dve 
šteniatka, ktoré sa túlali po mes-
te. Hliadka mestskej polície ich 
vyhľadala a priniesla na stanicu, 
kde sa o ne postarala, a neskôr 
odviezla do karanténnej stanice. 

V povia-
n o č n o m 
o b d o b í 
m e s t s k í 
p o l i c a j t i 
o d c h y t i -
li ďalších 
12 psov, z ktorých niektorí boli 
zatúlaní, ale aj takí, ktorých sa 
majitelia nemilosrdne zbavili. Je 
pravdepodobné, že šlo aj o ľudí 
z okolitých obcí. Sedem majite-
ľov nahlásilo stratu svojho psa 
a keďže zvieratá boli označené 
známkou alebo čipom, mohli si 
ich majitelia vyzdvihnúť z ka-
ranténnej stanice, kde boli me-
dzičasom umiestnení. Päť psov 
a dve šteniatka však zostali 
opustené.

Deň otvorených dverí u policajného náčelníka Mestskej polície 

Trenčín bude vo štvrtok 26. januára 2017 od 14.00 do 18.00 

hodiny v sídle Mestskej polície na Hviezdovej ulici 129/2.

  ZO ZÁPISNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE
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Dva milióny na obnovu 
materských škôl
Deň pred Vianocami (23. 12. 2016) bola Mestu Trenčín 
doručená dobrá správa. Žiadosť o poskytnutie Nená-
vratného finančného príspevku (NFP) na obnovu MŠ, 
Opatovská a MŠ, Šafárikova bola schválená.

 V tejto výzve šlo o zníženie 
spotreby energie pri prevádz-
ke verejných budov. Mesto zís-
kalo pre MŠ na Opatovskej uli-
ci sumu vyše 830 tisíc eur a pre 
MŠ na Šafárikovej takmer je-
den milión 130 tisíc eur. Ide 
o 95 percent z celkových ná-
kladov na realizáciu projektov. 
Zvyšných päť percent zafi nan-
cuje mesto zo svojho rozpočtu. 
Obe materské školy čaká za-
teplenie obvodového a strešné-
ho plášťa, nové okná, moder-
nizácia vykurovania, osvetlenia 
i vzduchotechniky.
 Splnenie podmienok po-
skytnutia príspevku overila 

Slovenská inovačná a energe-
tická agentúra v zastúpení Mi-
nisterstva životného prostredia 
SR ako riadiaceho orgánu pre 
Operačný program Kvalita ži-
votného prostredia.
 „Škôlku na Šafárikovej ulici 
navštevuje vyše 200 detí a škôl-
ku na Opatovskej ulici necelá 
stovka detí. Som veľmi rád, že 
sa nám podarilo s našimi pro-
jektami uspieť. V zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta máme 16 
škôlok. Už dnes máme priprave-
né projekty pre ďalšie materské 
školy,“ povedal primátor mesta 
Richard Rybníček.
 (RED)

Mesto osadilo nové polopodzemné kontajnery

Sídlisko Juh dostalo vianočný darček. Na uliciach Šmidke-
ho a Mateja Bela boli v týždni pred vianočnými sviatkami 
osadené nové polopodzemné kontajnery na komunálny 
a triedený odpad.

 Prvé dve stojiská s polopod-
zemnými kontajnermi boli v na-
šom meste vybudované už v de-
cembri 2015 na sídlisku Pred 
poľom a na Žilinskej ulici. Išlo 
o pilotný projekt dohodnutý so 
zmluvným partnerom mesta, 
spoločnosťou Marius Pedersen, 
ktorá ho vtedy zafi nancovala. 
 Motiváciou bola snaha 
o zlepšenie podmienok pre na-
kladanie s odpadom, estetický 
vzhľad, dostatočný objem na vy-
hadzovanie odpadu, väčšia čis-
tota na stojiskách, obmedzenie 
zápachu a ušetrenie priestoru.
 Ďalšie dve nové stojiská pri-
budli v decembri 2016 na uli-
ciach Šmidkeho a Mateja Bela. 
Ide o päť polopodzemných kon-
tajnerov na oboch miestach 

– po dva na komunálny odpad 
a po jednom na plasty, sklo a pa-
pier. Tie už fi nancovalo mesto zo 
svojho rozpočtu sumou takmer 
28 tisíc eur.
 V budúcnosti by sa Mes-
tu Trenčín mohlo podariť vy-
budovať ďalších 250 takýchto 
stojísk. Je zapojené do veľkého 
výskumného projektu ôsmich 
partnerov, zväčša vysokých 
škôl, ktoré sa v ňom zameria-
vajú na fungovanie a celkový 
systém odpadového hospodár-
stva. Naše mesto by v projekte 
malo slúžiť ako „laboratórium“ 
a v prípade, že bude projekt 
schválený, budú v rámci neho 
vybudované aj ďalšie stojiská 
s polopodzemnými kontajnermi.
 (RED), FOTO: P. Ž.

NIEKTORÉ ZNAČKY VYDRŽIA 
NA SVOJOM MIESTE LEN ZOPÁR HODÍN
Mesto Trenčín plánuje v novom roku investovať do do-
pravného značenia 90 tisíc eur. Zámer vyhlásiť verejné 
obstarávanie na vodorovné a zvislé dopravné značenie 
a dopravné zariadenia schválilo mestské zastupiteľstvo 
14. decembra 2016.

 Pôjde o štandardnú údržbu 
značenia na miestnych ko-
munikáciách. Trenčín ich má 
približne 140 kilometrov. Vo-
dorovného značenia sa týka 
nastriekanie existujúcich prie-
chodov pre chodcov, šípok, 
stop-čiar, stredových a vodia-
cich čiar či autobusových za-
stávok. Je tiež potrebné obno-
viť zvislé značenie, čo súvisí 
s viacerými dôvodmi. Jednak 
s uplynutím životnosti značiek 
pod vplyvom poveternostných 
podmienok, jednak pre me-
chanické poškodenie pri ne-
hodách či spôsobené vandaliz-
mom. Počas roka dochádza tiež 

k úpravám organizácie dopravy 
na cestách či už na podnet oby-
vateľov alebo dopravnej polície 
a v tomto prípade je väčšinou 
potrebná výmena všetkých zna-
čiek. Navyše, úmyselné odstrá-
nenie značenia s cieľom možné-
ho porušovania predpisov nie 
je v našom meste ničím výni-
močným. Len v minulom roku 
bolo občanmi odrezaných alebo 
ukradnutých niekoľko desiatok 
rôznych zábran, ale najmä zá-
kazových značiek, pričom nie-
ktoré na svojom mieste vydržali 
iba zopár hodín. Mesto ich musí 
nahradiť novými.
 (RED) 

VÝZVA PRE ŠPORTOVÉ KLUBY

Mesto Trenčín vyzýva športové kluby 
a oddiely, ktoré pôsobia na území mesta 
Trenčín, aby do 31. januára 2017 predložili 
do podateľne Mestského úradu v Trenčíne 
vyplnený „Dotazník pre športové kluby 
a oddiely na území mesta Trenčín“. 
Dotazníky poskytnú mestu evidenciu 
existujúcich športových klubov na území 
mesta a zároveň tvoria povinnú prílohu 
k Žiadosti o dotáciu na činnosť pre oblasť 
šport. Tlačivo dotazníka je uverejnené 
na ofi ciálnej webstránke mesta Trenčín 
www.trencin.sk (Občan – Tlačivá – Šport).
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Bionádoby sa začnú vyvážať v marci
Prvý vývoz bionádob je plánovaný v 10. týždni tohto 
roka. V januári a februári sa zber bioodpadov robiť nebu-
de. Bionádoby budú do rodinných domov distribuované 
najneskôr do konca februára.

 Mesto Trenčín ďakuje obča-
nom za pozitívnu spätnú väzbu 
a ochotu spolupracovať pri za-
vedení zberu bioodpadu na úze-
mí nášho mesta. Hoci termín 
na odovzdanie návratky bol pô-
vodne stanovený na 9. decem-
bra 2016, obyvatelia vyplnené 
návratky stále odovzdávajú a ak-
tívne sa informujú o zavedení tej-
to novinky. Návratky odovzda-
né po uvedenom termíne budú 
zohľadnené a akceptované.
Do 5. januára 2017 bolo z cel-
kového počtu 5 tisíc návratiek 

odovzdaných 3650. Vyjadrilo sa 
tak približne 63 percent obča-
nov. Ostatným, ktorí návratky 
nedoručili, bude automaticky bi-
onádoba pridelená a komunálny 
odpad im bude upravený v závis-
losti od počtu poplatníkov, teda 
osôb, žijúcich v rodinnom dome.
V súčasnosti sa podklady z ná-
vratiek spracovávajú. Bionádo-
by budú občanom dodávané po-
čas prvých dvoch mesiacov roka. 
V januári a februári sa ale vyvážať 
nebudú. Prvý vývoz je napláno-
vaný v 10. týždni. Harmonogram 

vývozu bionádob preto zatiaľ ne-
zverejňujeme. Nájdete ho vo feb-
ruárovom vydaní INFO TREN-
ČÍN, na webovej stránke mesta 
a bude tiež doručovaný pri dodá-
vaní bionádoby aj s letákom, čo 
do bionádoby patrí a čo nie.
Mesto naďalej prosí občanov 
o ohľaduplnosť pri dodávaní 
bio nádob a tiež o trpezlivosť pri 
zavádzaní zmien vo frekven-
cii vývozu nádob na komunálny 
odpad. Na celoplošné zavedenie 
zberu bioodpadu a uskutočnenie 
všetkých zmien potrebuje mesto 
i odpadová spoločnosť dostatoč-
ný technický priestor a čas. Je 
však ich snahou, aby sa tak stalo 
do konca februára.
 (RED)

Odpad z centrálnej mestskej zóny vyvážajú raz denne
Od 1. januára 2017 nastala zmena vo frekvencii odvo-
zu vriec z centrálnej mestskej zóny. V tomto období až 
do 31. marca sa zber v centrálnej mestskej zóne vykoná-
va len raz denne.

 Zber zmesového komunál-
neho odpadu je v centrálnej 
mestskej zóne pre fyzické oso-
by – podnikateľov (FOP) a práv-
nické osoby (PO) zabezpečova-
ný vrecovým systémom, pričom 
ide o čierne 100-litrové vre-
cia označené logom „MARIUS 
PEDERSEN“.
 Do centrálnej mestskej 
zóny patria: Mierové námestie, 
Štúrovo námestie, ulice Far-
ská, Matúšova, Marca Auré-
lia, Sládkovičova, Vajanské-
ho, časť Hviezdoslavovej ulice, 

Palackého, Hasičská, Hviezdo-
vá, Ul., Vojtecha Zamarovské-
ho a Mariánske námestie. Ide 
o miesta, kde nie je možné pri-
deliť nádobu na zber zmesového 
komunálneho odpadu.
 Označené vrecia sa môžu 
v centrálnej mestskej zóne vy-
kladať na verejné priestranstvo 
v tomto období, teda od 1. 1. 
do 31. 3. 2017, v čase od 8.00 
do 9.00 hodiny. Zberová spo-
ločnosť zabezpečí ich odvoz 
do 10.00 h.
 V ostatnom období roka, 

teda od 1. 4. do 31. 12. kalendár-
neho roka býva odvoz zabezpe-
čovaný dva razy denne po 7.00 
a po 14.00 h.
 Vrecia si je potrebné vy-
zdvihnúť v príslušnom kalendár-
nom roku, inak nárok zaniká. 
FOP a PO sú povinné si pred-
nostne vyčerpať nárok na počet 
vriec, ktorý im vznikol v zmysle 
prihlásenia sa k poplatku za ko-
munálny odpad (KO) a drobný 
stavebný odpad (DSO). V prí-
pade, že potrebujú ešte ďalšie 
vrecia, môžu si ich zakúpiť pod-
ľa potreby v Klientskom centre 
MsÚ alebo požiadať o zmenu 
v prihlásení k poplatku za KO 
a DSO.
 (RED)

PNEUMATIKY 
NEPATRIA K ZBERNÝM 
NÁDOBÁM
 V poslednom čase sa opäť 
začali pri nádobách na ko-
munálny odpad v našom meste 
objavovať odložené staré pne-
umatiky. Upozorňujeme obča-
nov, že podľa nového zákona 
o odpadoch od januára 2016 
nespadajú pod komunálny od-
pad, za ktorý je zodpovedná 
obec. Staré pneumatiky ne-
smú prevziať ani zberné dvo-
ry. Zákon hovorí, že konečný 
používateľ pneumatiky je po-
vinný pneumatiku, ktorú chce 
vyhodiť, odovzdať distribúto-
rovi pneumatík (pneuservisy, 
autoservisy a predajné miesta 
pneumatík) a ten je povinný ju 
bezplatne odobrať.  (RED)

ODVOZ VIANOČNÝCH 
STROMČEKOV
 Stromčeky sa vyvážajú zo 
stanovíšť nádob na komunál-
ny odpad v sídliskových čas-
tiach (nie z lokalít individu-
álnej rodinnej zástavby) vždy 
v utorok, a to až do 14. febru-
ára 2017. Nevyvezený strom-
ček je možné nahlásiť na tel. 
č. 0902 911 051 alebo na lu-
bos.kusenda@trencin.sk. Zber 
zabezpečuje Mesto Trenčín 
prostredníctvom Mestského 
hospodárstva a správy lesov, 
m.r.o. Vianočný stromček je 
tiež možné bezplatne odovzdať 
v zberných dvoroch na Zlatov-
skej a Soblahovskej ulici. 

Vývozu 
kontajnerov 
bránili autá
Zle zaparkované autá boli 
dôvodom nevyvezených 
kontajnerov počas sviatku 
Troch kráľov na viacerých 
uliciach na Juhu. 

 Vyplýva to z vyjadrenia spo-
ločnosti Marius Pedersen, kto-
rá vyvážala odpad aj v piatok 6. 
januára 2017. Nevyviezli štyri 
nádoby z Ulice J. Halašu a dve 
z Ulice L. Novomeského. Nie-
koľko nádob sa nepodarilo vy-
viezť aj pre nezjazdnú zľadova-
tenú komunikáciu, napríklad 

v časti Kukučínovej ulice. Stojis-
ká, na ktorých sa vývoz nemohol 
v piatok zrealizovať, boli v pon-
delok 9. januára 2017 vyčistené 
a kontajnery vyvezené. V prípa-
de podobných problémov môžu 

ich obyvatelia nahlásiť alebo sa 
informovať na útvare životného 
prostredia (Zuzana Čachová, 
032/6504 418, 0902 924 979, 
zuzana.cachova@trencin.sk).
 (RED)

MÁTE VIAC ODPADU?
 Nechajte 
si ho legálne 
odviezť v lo-
gom ozna-
čených vre-
ciach. Ak 
príležitostne 
vznikne väč-
šie množ-
stvo odpadu, na ktoré vaša 
nádoba na komunálny odpad 
nestačí, je možné zakúpiť si 
v Klientskom centre MsÚ za-
kúpiť si čierne 100-litrové vre-
cia označené logom Marius 
Pedersen. Vrece potom vylo-
žiť k zbernej nádobe pri naj-
bližšom vývoze. Vrece kúpite 
za 1,90 €. V tejto cene sú za-
hrnuté náklady na jeho odvoz 
a uloženie odpadu na skládku. 
 (RED)
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Harmonogram vývozu triedených zložiek odpadu v 1. polroku 2017
JANUÁR

1 N Sviatok

2 P Vrecia 1 Nádoby 1

3 U Vrecia 2 Nádoby 2

4 S FIRMY

5 Š Vrecia 3 Nádoby 3 Okruh 3

6 P Nádoby 4 Okruh 4

7 S

8 N

9 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1

10 U Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2

11 S FIRMY Sklo 3

12 Š Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4 Okruh 1

13 P Nádoby 4 Sklo 5 Okruh 2

14 S

15 N

16 P Nádoby 1 Sklo 6

17 U Nádoby 2

18 S FIRMY

19 Š Nádoby 3 Okruh 3

20 P Nádoby 4 Okruh 4

21 S

22 N

23 P Papier 2 Nádoby 1

24 U Papier 3 Nádoby 2

25 S Papier 1 Okruh 5

26 Š Papier 4 Nádoby 3 Okruh 1

27 P Nádoby 4 Okruh 2

28 S

29 N

30 P Vrecia 1 Nádoby 1

31 U Vrecia 2 Nádoby 2

FEBRUÁR

1 S FIRMY

2 Š Vrecia 3 Nádoby 3 Okruh 3

3 P Nádoby 4 Okruh 4

4 S

5 N

6 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1

7 U Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2

8 S FIRMY Sklo 3

9 Š Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4 Okruh 1

10 P Nádoby 4 Sklo 5 Okruh 2

11 S

12 N

13 P Nádoby 1 Sklo 6

14 U Nádoby 2

15 S FIRMY

16 Š Nádoby 3 Okruh 3

17 P Nádoby 4 Okruh 4

18 S

19 N

20 P Papier 2 Nádoby 1

21 U Papier 3 Nádoby 2

22 S Papier 1 Okruh 5

23 Š Papier 4 Nádoby 3 Okruh 1

24 P Nádoby 4 Okruh 2

25 S

26 N

27 P Vrecia 1 Nádoby 1

28 U Vrecia 2 Nádoby 2

MAREC

1 S FIRMY

2 Š Vrecia 3 Nádoby 3 Okruh 3

3 P Nádoby 4 Okruh 4

4 S

5 N

6 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1

7 U Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2

8 S FIRMY Sklo 3

9 Š Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4 Okruh 1

10 P Nádoby 4 Sklo 5 Okruh 2

11 S

12 N

13 P Nádoby 1 Sklo 6

14 U Nádoby 2

15 S FIRMY

16 Š Nádoby 3 Okruh 3

17 P Nádoby 4 Okruh 4

18 S

19 N

20 P Papier 2 Nádoby 1

21 U Papier 3 Nádoby 2

22 S Papier 1 

23 Š Papier 4 Nádoby 3 Okruh 1

24 P Nádoby 4 Okruh 2

25 S

26 N

27 P Vrecia 1 Nádoby 1

28 U Vrecia 2 Nádoby 2

29 S FIRMY Okruh 5

30 Š Vrecia 3 Nádoby 3 Okruh 3

31 P Nádoby 4 Okruh 4

APRÍL

1 S

2 N

3 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1

4 U Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2

5 S FIRMY Sklo 3

6 Š Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4 Okruh 1

7 P Nádoby 4 Sklo 5 Okruh 2

8 S

9 N

10 P Nádoby 1 Sklo 6

11 U Nádoby 2

12 S FIRMY

13 Š Nádoby 3 Okruh 3

14 P Nádoby 4 Okruh 4

15 S

16 N

17 P Sviatok

18 U Papier 2 Nádoby 1

19 S Papier 3 Nádoby 2

20 Š Papier 1 Okruh 1

21 P Papier 4 Nádoby 3 Okruh 2

22 S Nádoby 4

23 N

24 P Vrecia 1 Nádoby 1

25 U Vrecia 2 Nádoby 2

26 S FIRMY Okruh 5

27 Š Vrecia 3 Nádoby 3 Okruh 3

28 P Nádoby 4 Okruh 4

29 S

30 N

MÁJ

1 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1

2 U Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2

3 S FIRMY Sklo 3 Okruh 1

4 Š Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4 Okruh 2

5 P Nádoby 4 Sklo 5

6 S

7 N

8 P Nádoby 1 Sklo 6

9 U Nádoby 2

10 S FIRMY Okruh 3

11 Š Nádoby 3 Okruh 4

12 P Nádoby 4

13 S

14 N

15 P Papier 2 Nádoby 1

16 U Papier 3 Nádoby 2

17 S Papier 1 

18 Š Papier 4 Nádoby 3 Okruh 1

19 P Nádoby 4 Okruh 2

20 S

21 N

22 P Nádoby 1

23 U Vrecia 1 Nádoby 2

24 S Vrecia 2 FIRMY

25 Š Nádoby 3 Okruh 3

26 P Vrecia 3 Nádoby 4 Okruh 4

27 S

28 N

29 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1

30 U Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2

31 S FIRMY Sklo 3 Okruh 5

JÚN

1 Š Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4 Okruh 1

2 P Nádoby 4 Sklo 5 Okruh 2

3 S

4 N

5 P Nádoby 1 Sklo 6

6 U Nádoby 2

7 S FIRMY

8 Š Nádoby 3 Okruh 3

9 P Nádoby 4 Okruh 4

10 S

11 N

12 P Papier 2 Nádoby 1

13 U Papier 3 Nádoby 2 E

14 S Papier 1 E

15 Š Papier 4 Nádoby 3 Okruh 1

16 P Nádoby 4 Okruh 2

17 S

18 N

19 P Vrecia 1 Nádoby 1

20 U Vrecia 2 Nádoby 2

21 S FIRMY

22 Š Vrecia 3 Nádoby 3 Okruh 3

23 P Nádoby 4 Nadroz. 4

24 S

25 N

26 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1

27 U Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2

28 S FIRMY Sklo 3 Okruh 5

29 Š Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4 Okruh 1

30 P Nádoby 4 Sklo 5 Okruh 2

Plasty lokalita periodicita deň

Vrecia 1
Zlatovce, Orechové, Horné Orechové,Istebník, Záblatie, 
Zámostie

28 dní pondelok

Vrecia 2
Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum, 
Dolné mesto

28 dní utorok

Vrecia 3
Opatová, Kubrá, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej 
ulice

28 dní štvrtok

Nádoby 1 Juh, Belá týdenne pondelok
Nádoby 2 Sihoť, Zámostie týdenne utorok
Nádoby 3 Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum týdenne štvrtok
Nádoby 4 Dolné Mesto, Soblahovská, Dlhé Hony, Kubrá, Kubrica týdenne piatok
FIRMY Firmy 14 dní streda

Papier

Papier 1 
Individuálna bytová výstavba - Sihoť, Hodžova, Noviny, 
Zlatovce 

28 dní streda

Papier 2 Juh, Belá 14 dní pondelok
Papier 3 Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie 14 dní utorok

Papier 4
Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, 
Kubrá, Kubrica, Dolné mesto

14 dní štvrtok

FIRMY Firmy 28 dní streda

Sklo
Sklo 1 Zámostie 28 dní pondelok
Sklo 2 Noviny, Biskupice 28 dní utorok
Sklo 3 JUH 28 dní streda
Sklo 4 JUH, Soblahovská, Dlhé Hony 28 dní štvrtok
Sklo 5 Centrum 28 dní piatok 
Sklo 6 Sihoť, Kubrá, Kubrica, Pod Sokolice 28 dní pondelok 

Elektro

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

podľa harmonogramu

Nadrozmerný odpad

Okruh 1
Juh I., II., Nad tehelňou a priľahlé ulice s rodinnými 
domami

párny týždeň štvrtok

Okruh 2
Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Centrum, Biskupice, 
Nozdrkovce a priľahlé ulice s rodinnými domami

párny týždeň piatok 

Okruh 3
Sihoť I., II., III., IV., Pod Sokolice, Pred poľom a priľahlé 
ulice s rodinnými domami

nepárny 
týždeň

štvrtok

Okruh 4 
Kvetná, Nové Zlatovce, Zámostie a priľahlé ulice s 
rodinnými domami

nepárny 
týždeň

piatok 

Okruh 5
Okrajové časti - Záblatie, Zlatovce, Kubrá, Kubrica, 
Opatová, Istebník, Orechové, Horné Orechové, Belá

mesiac 
posledná 
streda 
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Florbalisti ZŠ, Hodžova 
víťazmi turnajov
 V závere minulého roka sa 
uskutočnil 5. ročník turnajov 
O pohár primátora Mesta Tren-
čín Richarda Rybníčka TREN-
ČÍN FLORBAL CUP 2016 pre 
žiakov 1. – 4. ročníka a pre žia-
kov 2. stupňa základných škôl. 
Zorganizovali ich ŠK 1. FBC 
Trenčín, Mesto Trenčín a Slo-
venský zväz fl orbalu. Na pa-
lubovke Mestskej športovej 
haly si v turnaji mladších žia-
kov spomedzi piatich zúčast-
nených škôl víťazstvo vybojo-
vali fl orbalisti zo ZŠ, Hodžova 

pod vedením trénerky Marty 
Dovinovej (na fotografi i). Naj-
lepším strelcom sa stal Adam 
Straka (ZŠ, Hodžova) a najlep-
ším brankárom Miroslav Juriga 
(ZŠ, Soblahov). V turnaji star-
ších žiakov bola fl orbalovo naj-
lepšia opäť ZŠ, Hodžova vedená 
trénerom Patrikom Zelenkom. 
Najlepším strelcom bol Tomáš 
Kvasnica (ZŠ, Dlhé Hony), naj-
lepším brankárom Samuel Po-
lák (ZŠ, Na dolinách).

 FOTO: ARCHÍV ZŠ 

Čistiaci prostriedok 
úspešný v Miláne
 Streetbalové družstvo Čis-
tiaci prostriedok Trenčín vyhra-
lo 4. decembra 2016 v talian-
skom Miláne na jedinečnom 
ihrisku so sklenenou palubov-
kou a svietiacimi čiarami „3x3 
turnaj Glows in The Dark“. Zá-
roveň získalo vstupenku na 3x3 
FIBA Challenge v roku 2017. 
Ide o basketbal na jeden kôš, 
v ktorom proti sebe hrajú 3 hrá-
či proti 3 súperom. Družstvo 

tvoria Trenčania (na fotografi i 
zľava) Rastislav Mrázik, Tomáš 
Vavro, Tomáš Horváth a Žilin-
čan Martin Nižný. Na turnaji 
uspeli v konkurencii talian-
skych, britských a slovinských 
tímov. T. Vavro získal aj titul pre 
najlepšieho trojkára a R. Mrá-
zik „King of Glass“ pre najuži-
točnejšieho hráča akcie. Blaho-
želáme a držíme palce!
 FOTO: ARCHÍV Č. P.

Trenčianski policajti 
medzi ocenenými
 Na sneme Združenia náčel-
níkov mestských a obecných 
polícií Slovenska 24. novem-
bra 2016 v Tatranskej Štrbe 
ocenili za záchranu ľudského 
života osem príslušníkov obec-
nej a mestskej polície z celého 
Slovenska. Dvaja z nich boli 
z Trenčína. Mestskí policajti 
Miroslav Baláž a Zdenko Ča-
kloš pomohli žene, ktorá kriča-
la o pomoc z bytu. Keďže boli 

dvere zamknu-
té, na prvé 
pos chodie vyliezol M. Baláž 
po rebríku. V byte našiel me-
dzi posteľou a skriňou za-
kliesnenú staršiu pani s pora-
nenou nohou. Vďaka rýchlej 
reakcii hliadky mestskej polí-
cie sa predišlo väčším zdravot-
ným problémom zranenej oso-
by. K oceneniu blahoželáme! 
 ZDROJ: TERAZ.SK

ŠK NEPOČUJÚCICH TRENČÍN 
MIERI DO SEVILLY
 V Európskej lige majstrov 
nepočujúcich vo futsale bude 
v Španielsku 20. – 25. februára 
2017 reprezentovať Slovensko 
Športový klub nepočujúcich 
Trenčín, ktorý zvíťazil na minu-
loročných majstrovstvách Slo-
venska nepočujúcich vo futsale. 
Na šampionát vycestuje aj vďa-
ka podpore Mesta Trenčín i cha-
ritatívneho podujatia Hviezdy 

deťom. Primátor mesta Richard 
Rybníček v rámci svojej kompe-
tencie vyčlenil z rozpočtu mesta 
v novembri minulého roka do-
táciu pre športový klub nepo-
čujúcich Trenčín na Champions 
League vo futsale 4 tisíc eur. 
Z výťažku podujatia Hviezdy 
deťom bol klubu venovaný šek 
na tisíc eur. Želáme šťastnú ces-
tu a držíme palce!

Ďalší skvelý výsledok 
Adely Ondrejovičovej
 Adela Ondrejovičová opäť 
potvrdila pozíciu neohrozenej 
kráľovnej profesionálneho bo-
dyfi tness v Európe. Trenčian-
ka 4. decembra 2016 zvíťazi-
la na profesionálnej súťaži San 
Marino PRO, čím si zabezpe-
čila priamy postup na Olympia 
Weekend 2017. Postúpiť na túto 
prestížnu súťaž je mimoriadne 
ťažké a jej to vyšlo už po tretí-
krát. V minulom roku na Olym-
pii skončila na 12. mieste, v roku 
2015 bola 14-sta. V tomto roku 
by teda mohla v Las Vegas skon-
čiť v top 10. Blahoželáme a drží-
me palce! FOTO: ARCHÍV A. O.

Úspech v literárnej súťaži
 Žiaci Súkromnej základnej umeleckej 
školy na Novomeského ulici v Trenčíne 
sa zúčastnili XXX. ročníka celosloven-
skej súťaže Literárna Senica Ladislava 
Novomeského a zožali úspech. Natália 
Froľová získala prvé miesto vo svojej ka-
tegórii v žánri poézia a Peter Kepeňa tre-
tie miesto v žánri prózy. V zborníku ví-
ťazných prác z podujatia tak nájdeme aj 
literárne diela mladých Trenčanov. Do ďalšej tvorivosti im prajeme 
veľa nadšenia a inšpirácie.  FOTO: ARCHÍV ŠKOLY
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  ZOZNAM PARTNEROV PROGRAMU:Karta pre seniorov sa oplatí
Prinášame aktualizovaný zoznam prevádzok poskytu-
júcich zľavu pre seniorov. Program samosprávy Mesta 
Trenčín chce priblížiť trenčianskym seniorom tovary 
a služby distribuované v meste a jeho blízkom okolí. 

 Karta pre seniorov umožňu-
je jej držiteľovi využívať rôzne 
služby so zaujímavými zľavami 
alebo bonusmi pri kultúrnych 
podujatiach, v oblasti špor-
tu, relaxu, zdravia, stravovania 
a podobne. Dôležité je, aby si se-
niori zľavu uplatňovali hneď pri 
objednávke.

  AKO KARTU VYBAVIŤ?

 Nárok na vydanie Karty pre 
seniorov majú občania s trvalým 
pobytom na území mesta Tren-
čín, ktorí sú poberateľmi pred-
časného, starobného alebo inva-
lidného dôchodku, starší ako 60 
rokov. 
 Žiadosť o vydanie kar-
ty nájdu v Klientskom centre 
i na www.trencin.sk v sekcii Ob-
čan pod bannerom KARTA PRE 
SENIOROV. Vyplnenú žiadosť 
spolu s aktuálnou fotografi ou 
s rozmermi 3 x 3,5 cm treba odo-
vzdať v Klientskom centre, kde 
je potrebné tiež uhradiť popla-
tok na krytie nákladov spoje-
ných s vydaním karty vo výške 
jedného eura. 
 Pri odovzdávaní žiadosti 
o vydanie karty sa každý žiadateľ 
musí preukázať dokladom totož-
nosti, a preto by mal prísť osob-
ne. Žiadosť však môže podať aj 
prostredníctvom ním splnomoc-
nenej osoby. Karta bude vydaná 
približne do dvoch týždňov.
 Úradné hodiny Klientskeho 
centra sú v pondelok až vo štvr-
tok od 8.00 do 16.30 h a v piatok 
od 8.00 do 14.00 h. 
 Karta pre seniorov sa vydáva 
na dobu neurčitú a jej platnosť je 

neobmedzená. Karta je nepre-
nosná a slúži na kúpu tovarov 
a služieb výhradne pre potreby 
jej držiteľa.

  STRATU KARTY 
TREBA NAHLÁSIŤ

 Stratu, prípadne odcudzenie 
karty by mal jej držiteľ nahlásiť 
v Klientskom centre, kde môže 
podať žiadosť o vydanie novej. 
Pri jej vybavovaní, rovnako ako 
pri vydaní prvej karty bude po-
trebovať aj fotografi u s rozmer-
mi 3 x 3,5 cm, preukaz totož-
nosti a tiež musí uhradiť nanovo 
eurový poplatok na krytie nákla-
dov spojených s vydaním karty.

  ZOZNAM ZARIADENÍ 
NIE JE UZAVRETÝ

 Prevádzky, ktoré sa zapojili 
do tohto programu, sú označe-
né samolepkami s logom Karty 
pre seniorov. Výšku zliav a for-
mu bonusov určuje výhradne ich 
poskytovateľ.
 Mesto Trenčín sa snaží pre 
držiteľov Karty pre seniorov vy-
tvoriť zaujímavú paletu ponuky 
zliav a benefi tov, preto je zo-
znam poskytovateľov výhod pre 
seniorov otvorený, priebežne 
aktualizovaný a dopĺňaný.
 Prevádzky, ktoré majú zá-
ujem zapojiť sa ako partner 
programu Karta pre seniorov, 
sa môžu informovať na tel. čísle 
032/650 43 30 alebo prostred-
níctvom mailovej adresy senior-
karta@trencin.sk.
 
 FOTO: P. S.

  Kaderníctvo CLIVIA, Gen. M. R. Štefánika 19 (oproti OZC 
MAX, vedľa areálu bývalej Meriny) – príjem objednávok len 
telefonicky 0903 250 585 – strihanie, fúkaná alebo natočenie 
vlasov: 9 €, regenerácia vlasov zdarma

  Hotel Most Slávy, 17. novembra 11, Trenčianske Teplice – 
15% na všetky služby

  Edukačno rehabilitačné centrum Trenčín, P. Bezruča 1012, 
Trenčín – rehabilitačno-relaxačné služby so zľavou 29 % 
na masáže, 12 % na vodoliečbu, 18 % na rašelinové obklady, 
22 % na pobyt v saune a 32 % na pobyt v infrakabíne

  Rehabilitačná ambulancia, Osloboditeľov 667/1A, Trenčín – 
50% na rehabilitačné procedúry

  eiffel optic, Belá 7271 (OC Laugaricio), Trenčín – 10% na ne-
zľavnený tovar

  Verejná knižnica M. Rešetku, Jaselská 2, Trenčín – 60% z roč-
ného registračného poplatku a knižnično-informačné služby

  CK Pegas Travel, Mierové nám. 14, Trenčín – 10% z jednoden-
ných zájazdov, 5% z ostatných produktov CK

  Mäsiarstvo, Námestie sv. Anny 15, Trenčín – 5% z nákupu 
v pondelok a v sobotu

  EXpres FOTO, Mierové nám. 11, Trenčín – 15% z fotografo-
vania na preukazy a kopírovania, 5% zo spracovania digitál-
nych fotografi í

  McCafé, OC Laugaricio, Belá 17/CD, Trenčín – zdarma malý 
teplý nápoj 0,2 l, zdarma malý sýtený nápoj 0,25 l

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

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

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

  Hotel Elizabeth, Gen. M. R. Štefánika 2, Trenčín – káva (pres-
so + mlieko) – 1,40 €, čaj – 1,20 €, víno 0,1 l – 1,20 €

  CK FIRO-tour, Belá 7271 (OC Laugaricio), Trenčín – zľa-
va 30% na zájazd do zahraničia uplatniteľná v pobočke v OC 
Laugaricio

  OPTIKA Zita Ježová, Braneckého 10, Trenčín – 10% na kom-
pletnú zákazku (rám, šošovky, puzdro), bežné úpravy zdarma, 
v prípade potreby doručenie zákazky

  Penzión Tiberia, Kukučínova 13, Trenčín – 10% na ubytovanie

  JGJ zlatníctvo, Hodžova 3/1473, Trenčín – 10% na opravy 
a čistenie šperkov, 5% z nákupu neakciového tovaru

  Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27, Trenčín – 50% zľa-
va na vstup do expozícii

  INTERSPORT, Belá 7271 (OC Laugaricio), Trenčín – 10% 
zľava z nákupu tovaru vo výške nad 50 €

  Lekáreň Soblahovská, Dlhé Hony 3, Trenčín – 7% z voľnopre-
dajného tovaru pri nákupe nad 7 € s DPH

  Trenčianske múzeum, Mierové nám. 46, Trenčín – 50 % zľava 
na vstupné do expozície i na sezónne výstavy

  Kúria Ambrovec, Beckov – 50% zo vstupného do expozície

  Trenčiansky hrad, Matúšova 19, Trenčín – 50% zo vstupného 
do expozícií

  Pamätná izba Ľudmily Podjavorinskej, Bzince pod Javori-
nou – 50% zo vstupného do expozície

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

  Expozícia sakrálneho umenia, Karner sv. Michala, Marián-
ske nám., Trenčín – 50% zo vstupného do expozície

  Podjavorinské múzeum, Nám. slobody 4, Nové Mesto nad 
Váhom – 50% zo vstupného do expozície

  Draškovičov kaštieľ, Čachtice – 50% zo vstupného 
do expozície

  Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, Nám. Ľu-
dovíta Štúra 145, Uhrovec – 50% zo vstupného do expozície
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Hľadajú domov
Plánujete si zadovážiť 
psieho spoločníka? Azda 
vás oslovia psíky z karan-
ténnej stanice. Azda je 
medzi nimi psík, ktorý sa 
stratil práve vám.

 Zlatý retríver Largo (8 – 9 
r.) zostal sám po tom, ako mu 
zomrel majiteľ. Je to pokoj-
ný psík vhodný k deťom, ale aj 
k starším ľuďom na dvor, kto-
rý však musí byť zabezpečený 
proti úteku. 

 Dunčo je mladý, energic-
ký a hravý, no prítulný jaz-
večík. Miluje deti, je vhodný 
do mladej rodiny, do bytu alebo 
do domu s prístupom von. Má 
hygienické návyky, chodí pek-
ne na vôdzke a pri kúpaní nero-
bí problémy. Ak sa mu nemôže-
te hneď venovať, pokojne čaká 
v peliešku. 

 V závere roka 2016 pri-
jali do karanténnej stanice 
asi 5-ročnú čistokrvnú fenu 
jadteriéra, ktorá tam čaká 
na svojho majiteľa. Fenka má 
v uchu tetovanie. Zdržiavala 
sa v lokalite Ivanovce – Melči-
ce, nie je však vylúčené, že by 
mohla byť z inej časti. 

Karanténnu stanicu môžete 
navštíviť osobne alebo využiť 
kontakt 0915 785 007. Ľudia, 
ktorí si osvoja psíka z karan-
ténnej stanice, budú oslobo-
dení od dane za psa. Osvoje-
nie psíka sú povinní oznámiť 
na úrade.

Poznáme víťazov súťaže Trenčianske hodiny
Súťaž v speve regionálnych ľudových 
piesní sa konala 30. novembra a 1. decem-
bra 2016. 

 Odznelo na nej 114 piesní 
v podaní 57 spevákov z 19 zá-
kladných škôl a osemročných 
gymnázií Trenčianskeho regió-
nu. Porota hodnotila výber pies-
ní, intonáciu a rytmus, ale i cel-
kový umelecký dojem. V prvý 
deň súťaže si umiestnenie vy-
spievali v I. kategórii 1. Sofi a 
Körmendyová (ZŠ, Východ-
ná), 2. Maximilián Lukšo (Dol-
ná Súča) a Ema Vavríková (ZŠ, 
Dlhé Hony), 3. Karolína Kelia-
rová (FUTURUM). V II. kategó-
rii 1. Jakub Zboray (ZŠ, Dlhé 
Hony), 2. David Včelík (ZŠ, 
Dlhé Hony) a Ema Papierniko-
vá (Horné Srnie), 3. Tatiana Sta-
šáková (ZŠ, Veľkomoravská). 
V III. kategórii 1. Nina Kohouto-
vá a Tomáš Lendvay (obaja ZŠ, 
Dlhé Hony), 2. Petra Trúnková 

(Dolná Súča), 
3. Kristí-
na Ďurá-
čiová (ZŠ, 
Veľkomorav-
ská) a Kris-
tína Múdra 
(Drietoma). 
 V ý s l e d -
ková listina 
z druhého dňa súťaže: I. kategó-
ria – 1. Ema Juricová a Karolí-
na Gažiová (obe Horná Súča), 
3. Matej Šajdík (ZŠ, Hodžo-
va) a Viktor Murín (Svinná). 
II. kategória – 1. Petra Zichová 
(ZŠ, Hodžova) a Ondrej Miku-
šinec (Horná Súča), 2. Gabrie-
la Sedláčková (Trenčianske 
Stankovce), 3. Vanesa Balá-
žová (Trenčín, Ľ. Stárka) a Ta-
mara Murínová (Svinná). III. 

kategória – 1. Hana Scheerová 
(ZŠ, Hodžova) a Jozef Chupáč 
(Horná Súča), 2. Sabina Fra-
ňová (Trenčianske Stankovce), 
3. Ema Lacková (Gymnázium 
Ľ. Štúra). Súťaž organizovalo 
Mesto Trenčín v spolupráci so 
Základnou umeleckou školou 
K. Pádivého. Talentovaným spe-
vákom k ich umiestneniu na pr-
vých priečkach blahoželáme. 
 (RED) FOTO: P. S.

Klub ILYO TAEKWONDO TRENČÍN tretí na Slovensku

 Rok 2016 zavŕšil klub ILYO 
TAEKWONDO TRENČÍN 
ziskom dvoch titulov Majstra 
Slovenska, troch vicemajstrov 
a štyroch titulov druhého vice-
majstra Slovenska v Taekwondo 

WTF na Maj-
strovstvách SR 
v Bratislave. 
„Celoročná prí-
prava na tento 
turnaj dopadla 
podľa očakáva-
ní, aj keď nám 
niekoľko zápasov 
nevyšlo tak, ako 
by sme chceli,“ 
povedala hlav-
ná trénerka Jana 

Ilašenková. „Trenčín však s hr-
dosťou získal aj pohár tretieho 
najúspešnejšieho klubu v tech-
nických zostavách spomedzi všet-
kých klubov po celoročnom zhod-
notení výsledkov Slovenského 

pohára.“ Majstrami SR v Ta-
ekwondo WTF – olympijskej 
disciplíne športového zápasu 
v kadetskej kategórii sa stali 
Damián Ferletják (na fotogra-
fi i vľavo) a Erik Nevláčil. Maj-
strovstvám SR predchádzal no-
vembrový medzinárodný turnaj 
ILYO CUP v Košiciach, z kto-
rého trenčiansky klub priviezol 
8 medailí. Zlato vybojovali D. 
Ferletják, Tadeáš Ferletják a Ľu-
bomír Olexa. Striebro Mathias 
a Tobias Scherhauferovci 
a bronz Erik Nevláčil, Martin Šá-
cha a Juraj Tavali. Blahoželáme!

  FOTO: ARCHÍV KLUBU

MAJSTROVSKÉ TITULY PRE KLUB CHANBARA TRENČÍN
 Na otvorených Majstrovstvách SR v Chan-
bare v Košiciach (17. 12. 2016) vybojoval 
náš 11 členný team 3 tituly Majstra Sloven-
ska, 1 titul vicemajstra a 4 druhého vicemaj-
stra Slovenska. Lukáš Bosák sa dostal do fi -
nále v technických formách Kihon Dosa a stal 
sa Grandmajstrom roka 2016, teda najlepším 
z najlepších. Trenčiansky klub obsadil celko-
vo 4. miesto. Blahoželáme! Na fotografi i zľa-
va: Majsterka SR Eva Gavendová (Nito – boj 
s dvoma mečmi), GRAND-Majster SR Lu-
káš Bosák (Kihon Dosa – technická forma), 
Majster SR Matej Babinský (chocken morote 
– obojručný meč) a vicemajster SR František 
Rehák (Kihon Dosa – technická forma). 
 FOTO: ARCHÍV KLUBU



17. január 2017 spektrum INFO | 11

 Rada by som poďakova-
la neznámemu pánovi, ktorý 
na Štedrý deň večer na Ulici 
28. októbra zahral na trúbke 
pieseň „Tichá noc, svätá noc“. 
Na pozadí zasneženej ulice to 

bolo veľkolepé a od ľudí na bal-
kónoch zožal obrovský aplauz. 
Vážený pán, ste úžasný. Veľ-
ká vďaka. Bol to nádherný 
zážitok.
 EVA KUBICOVÁ

  POĎAKOVANIE NEZNÁMEMU

TRIKRÁT ZLATO 
Z VIANOČNÉHO TURNAJA
 Športovci trenčianskeho 
klubu karate Laugaricio vybo-
jovali na Vianočnom medziná-
rodnom turnaji v Havířove via-
cero medailových umiestnení. 
V súbornom cvičení kata obsa-
dili vo svojich kategóriách tretiu 
priečku Alexa Pavlovova, Dávid 
Šimun a Lukáš Pavlík, zlato zís-
kal Samuel Kišš. V športovom 
zápase kumite skončili ako zla-
tí Dávid Šimun a Michal Kišš, 

na druhom mieste Lenka Ho-
ráčková a Samuel Ferenčík, ako 
tretí Lukáš Pavlík. „Počas roka 
2016 sme absolvovali veľa nároč-
ných turnajov. Teší ma, že sme vy-
tiahli na súťaže aj mladé talenty. 
Všetkým ďakujem za vzornú re-
prezentáciu. Poďakovanie patrí 
aj rodičom za ich podporu“, po-
vedal na záver roka tréner Du-
šan Hajmach.
  (RED) FOTO: ARCHÍV KLUBU

DOTÁCIE NA AKTIVITY V OBLASTI 
ŠKOLSTVA

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením 
Mesta Trenčín č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 
Trenčín vyhlasuje Mesto Trenčín

Dotačné kolo na aktivity v oblasti školstva, výchovy 
a vzdelávania

Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom 
len na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom 
formulári spolu s povinnými prílohami, ktoré nájdete na www.
trencin.sk – Mesto Trenčín – transparentné mesto – dotácie – 
dotácie na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, 
a za predpokladu, že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči 
mestu. 

Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, 
Mierové nám. 2, (pondelok – štvrtok v čase od 8.00 – 16.30 h, 
v piatok od 8.00 – 14.00 h) alebo poštou (rozhoduje dátum 
pečiatky na obálke).

Uzávierka prijímania žiadostí je 10. február 2017.

Informácie o podmienkach poskytovania dotácií 
nájdete vo VZN č. 7/2012, ktoré je uverejnené 
na webovej stránke mesta Trenčín: www.trencin.
sk – Mesto Trenčín – transparentné mesto – 
dotácie – dotácie na aktivity v oblasti školstva, 
výchovy a vzdelávania.

  Vo sviatok Svätej rodiny 
30. decembra 2016 navštívil 
Kostol Sv. Rodiny v Trenčíne 
bývalý dekan trenčianskeho 
dekanátu Mons. Peter Paliat-
ka. Počas slávnosti mu farníci 
zablahoželali k jeho 60-tinám 
a vyjadrili vďaku za jeho zá-
sluhy pri výstavbe kostola. (J. 
Tinka)

  Seniori trenčianskeho re-
giónu sa stretli v KC Stred Dlhé 
Hony 7. decembra na posled-
nom seminári Akadémie tretie-
ho veku v roku 2016. Stretnutia 
sa zúčastnilo 138 seniorov a 17 
hostí, medzi nimi aj Iva Blaná-
riková z Ministerstva zdravot-
níctva SR, zástupcovia TSK, 
OÚ i Mesta Trenčín. Vo svojich 
príhovoroch zaželali seniorom 
krásne Vianoce a v roku 2017 
pevné zdravie, pozitívnu myseľ 
a veľa energie do každodenné-
ho života. (A. Pinďáková)

  Deti z divadelného krúžku 
Za oponou a tanečného krúž-
ku Džamal z Centra voľné-
ho času v Trenčíne vystúpili 

v predvianočnom čase s diva-
dielkom, koledami a tancom 
v Zariadení pre seniorov na La-
vičkovej ulici. Seniorov potešili 
vlastnoručne vyrobenými via-
nočnými ozdobami. Ďakujeme 
za vrelé prijatie a tešíme sa na 
ďalšie príjemne strávené chví-
le. (J. Kašičková)

  Dvadsiati zástupcovia žiac-
kych školských rád zo základ-
ných a stredných škôl na úze-
mí mesta Trenčín sa stretli 7. 
decembra 2016 v refektári Pia-
ristického gymnázia. Hovorili 
o svojich skúsenostiach a po-
rovnávali fungovanie žiackych 
rád v stredných a základných 
školách. Počas školenia už za-
čali spolupracovať na nových 
projektoch a nápadoch, ktoré 
oživia kultúrny a občiansky ži-
vot mesta Trenčín. Školenie sa 
mohlo uskutočniť vďaka pod-
pore Komisie mládeže a športu 
Mesta Trenčín, Piaristického 
gymnázia a Krajského centra 
voľného času. (J. Detoni)

  STRUČNÉ SPRÁVY
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BEZPLATNÉ PRÁVNE SLUŽBY
Advokátska kancelária JUDr. Karol Porubčin na Branec-
kého 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.

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
  Kedy bude schválená pro-

jektová dokumentácia a ná-
sledné vybudovanie priechodu 
pre chodcov z Kubrej na Sihoť 
IV.? Cez hlavnú cestu denne 
prechádzajú aj matky s malý-
mi deťmi.  ELA V.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru dopravy:
 Projektová dokumentácia 
je k dnešnému dňu spracova-
ná. Keďže priechod sa bude na-
chádzať na štátnej ceste I/61 
v správe SSC a v križovatke 
s cestou III. triedy – Ul. Jána 
Derku v správe TSK, zvoláva sa 
na podnet dopravného inšpekto-
rátu pracovné rokovanie, kde je 
potrebná účasť všetkých zainte-
resovaných strán (SSC Trenčín, 
SSC Žilina, Okresný úrad Tren-
čín, Trenčiansky samosprávny 
kraj, Správa ciest TSK, Okresný 
dopravný inšpektorát Trenčín 
a Mesto Trenčín), kde sa dorie-
šia detaily. Rokovanie bude ešte 
v tomto mesiaci. Podľa jeho zá-
verov sa doplní projektová do-
kumentácia. Následne je potreb-
né majetkoprávne vyrovnanie, 
nakoľko časť stavby zasahuje 
na súkromné pozemky. Po ma-
jetkoprávnom vysporiadaní je 
potrebné územné konanie – cca 
3 mesiace a stavebné konanie 
cca 3 mesiace. Následne môže 
dôjsť k samotnej stavbe.
 Do vybudovania priecho-
du pre chodcov odporúča Ko-
misia dopravy pri Mestskom 
zastupiteľstve Trenčín umiest-
niť na cestu aspoň značky Po-
zor chodci – toto v najbližšej 
dobe prerokujeme s dopravným 
inšpektorátom.

  Bolo by možné osadiť as-
poň dočasne zábradlie pri 
starom priechode pre chodcov 
na parkovisku na Palackého 
ulici? Chodci nerešpektujú 
dopravné značenie a chodia 
po starom priechode a autá 
potom "púšťajú" chodcov 
na dvoch priechodoch. Je len 
otázkou času, kedy dôjde ku 
kolízii chodca a auta. 
 MONIKA MASLOVÁ
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru dopravy:
 Priechod bude doriešený 
na jar, vrátane zábran pre chod-
cov. Pred osadením zábran je 
však potrebné vymeniť dažďovú 
vpusť vedľa priechodu, nakoľko 
tam došlo k prelomeniu potru-
bia – toto si vyžiada rozkopanie 
ulice priamo v mieste priechodu.

  Pripravuje sa rozšírenie 
OC Laugaricio? Ak áno, kedy 
by sa mala začať výstavba?
  MARTIN
Martin Beďatš, hlavný archi-
tekt mesta:
 Zatiaľ boli predbežné roko-
vania bez konkrétnych záverov. 
Bude potrebné nájsť vhodné 
dopravné riešenie (nakoľko sa 
má zvýšiť kapacita prevádzok aj 
parkovacích miest) v súčinnosti 
s TSK – vlastníkom cesty ll/507, 
na ktorú je obchodné centrum 
pripojené. Termín výstavby zná-
my nie je.

  Ako postupovať v prípa-
de podania žiadosti dieťaťa 
do materskej školy? Stačí iba 
prísť do MŠ alebo treba ísť aj 
na sociálne služby, ako v prí-
pade jasličiek, prípadne, čo 

treba ešte vybaviť? 
 BEÁTA MACHÁČOVÁ
Rastislav Masaryk, riaditeľ 
Školských zariadení mesta Tren-
čín, m.r.o.:
 Podávanie žiadostí o prija-
tie dieťaťa do materskej školy 
pre školský rok 2017/2018 bude 
prebiehať v materských ško-
lách Mesta Trenčín v máji. Pres-
ný termín bude včas zverejnený 
na mestskom webe i v novinách 
Info. Dieťa sa do materskej školy 
prijíma na základe písomnej žia-
dosti rodiča, ktorá je dostupná 
v každej materskej škole i na we-
bovej stránke mesta. Žiadosť 
– okrem údajov, ktoré vypisujú 
rodičia – musí obsahovať potvr-
denie o zdravotnom stave die-
ťaťa od všeobecného lekára pre 
deti a dorast. 

  Pred nejakým časom SPP 
„dokončili“ práce od zastávky 
pri DV centre smerom k Ná-
mestiu sv. Anny. Napísali ste, 
že odvedenú prácu mesto ne-
preberie. V akom je to štádiu? 
Bude zjednaná náprava po-
vrchu, ak to umožnia klima-
tické podmienky? Je to nesku-
točne hrboľaté.  PATRIK MOJŠ
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru dopravy:
 Dané miesto sme neprebra-
li. Dohodli sme termín nápravy 
po spustení výroby asfaltových 
zmesí, pravdepodobne v apríli 
2017.

  Ďakujem za zrealizovanie 
akcie priechody pre chodcov. 
Z pozície vodiča aj z pozície 
chodca vám musím vyjadriť 
vďaku za zvýšenie bezpečnosti 

v meste. Dúfam, že na budúci 
rok budete pokračovať.
 VILIAM LEBÓ
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
 Áno, v budúcom roku bu-
deme pokračovať v osvetľovaní 
priechodov, pričom opäť budú 
niektoré ďalšie priechody vyba-
vené i „blikačkami“. 

  Prečo sa poplatok za bio-
odpad rieši rovnakou sumou 
pre všetkých? Nebolo by lep-
šie, a hlavne spravodlivejšie, 
pýtať poplatok podľa metrov 
štvorcových? Veď niekto má 
200 m2, niekto 1000 m2 a po-
platky musia platiť rovnaké 
a pritom každý z nich vypro-
dukuje iné množstvo odpadu. 
 ADRIANA
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný a životného prostredia:
 Zavedenie bioodpadu sa ur-
čite na území mesta Trenčín 
nerieši rovnakým poplatkom. 
Tí, ktorí sa rozhodnú bioodpad 
kompostovať, a nebudú využí-
vať bionádobu, neplatia žiadny 
poplatok navyše. Poplatok pla-
tia len tí, ktorí sa rozhodnú vy-
užívať službu odvozu bioodpa-
du prostredníctvom bionádoby. 
Ak majú bioodpadu viac, môžu 
si zaplatiť aj viac bionádob, čím 
zaplatia ešte vyšší poplatok. To, 
že má niekto pozemok 200 m² 
alebo 1000 m² ešte neznamená, 
že to má všetko len trávu, záhra-
du či nejaký ovocný sad. Pri sys-
téme množstvového zberu bol 
na území nášho mesta schvá-
lený poplatok na liter a celkový 
poplatok je tým pádom určený 
objemom nádoby.

  ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 13. 2. 2017 o 15.30 v sobášnej sieni MsÚ

VMČ Západ 25. 1. 2017 o 17.00 v ZŠ, Veľkomoravská

VMČ Juh 6. 2. 2017 o 17.30 v KC JUH

VMČ Sever 2. 2. 2017 o 16.00 v KS Opatová

Nezabudli ste podať 
daňové priznanie?
Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností sa týka obča-
nov, ktorí v minulom roku predali, kúpili, darovali, dedili 
nehnuteľnosť alebo im bolo vydané stavebné či kolau-
dačné rozhodnutie. 

 Daňové priznanie k dani 
z nehnuteľností je potrebné po-
dať do 31. januára 2017 so sta-
vom k 1. januáru 2017. K poda-
niu je nutné predložiť doklady 
preukazujúce konkrétne sku-
točnosti, napríklad rozhodnutie 

o povolení vkladu, osvedčenie 
o dedičstve, stavebné povolenie, 
kolaudačné rozhodnutie. Tla-
čivá k dani z nehnuteľností sú 
k dispozícií v Klientskom centre 
MsÚ Trenčín aj na internetovej 
stránke mesta. (RED)



4. 2. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom

KIC | Ďalšia z cyklu prechádzok mestom 
so sprievodcom, tento raz na  tému 
„Trenčianske ulice“. Ulice Jána Balta-
zára Magina, Daniela Krmana a  Aloj-
za Churu nesú mená významných 
osobností, ktoré sú spojené s  naším 
mestom. Autor prvej národnej obrany 
Slovákov Ján Baltazár Magin aktívne 
obraňoval česť a  dobré meno Trenča-
nov. Farár a  veľký cestovateľ Daniel 
Krman pôsobil v  Trenčíne ako domá-
ci učiteľ. Prečo sa Daniel Krman vydal 
na  takmer 3500 km dlhú cestu po  Eu-
rópe? Na aké urážky na adresu Trenča-
nov reagoval Magin vo svojej Obrane? 
Dozviete sa na  prechádzke mestom. 
Stretnutie bude pri Kultúrno-infor-
mačnom centre.

CINEMAX
od 1. 1. | Assasin s Creed

Dobrodružný videoherný fi lm podľa 
predlohy.

od 1. 1. | La La Land

Romantický fi lm. Na svojom konte má 
až 7 nominácií na Zlatý Glóbus. V hlav-
ných úlohách Ryan Gosling a  Emma 
Stone.

  DIVADLO
17. 1. | 19.00 | Na východe nič 
nové

KINO HVIEZDA | Brilantné dialógy dvoch 
priateľov, ktorí s  humorom a  iróniou hľa-
dajú odpovede na všedné aj nevšedné ži-
votné pravdy. Kto vymyslel žiarovku, te-
lefón alebo pivo, kde sme vlastne doma, 
načo je nám sklo a aj tá vodka im chutí... 
Účinkujú: Tomáš Maštalír, Marián Miezga, 
Dana Gudabová.

25. 1. | 17.30 | Snehová kráľovná
KINO HVIEZDA | Príbeh o  statočnej Gerde 
a Kayovi v naštudovaní SZUŠ Novomeské-
ho Trenčín.

27. 1. | 18.00 | Monodrámy
KINO HVIEZDA | Dve ženské monodrámy 
o  citlivej duši. Čo nás trápi, čo nás teší... 
Mestské divadlo Trenčín uvádza mladé 
herecké talenty a autorky. Jana Juráňová: 
Tajomstvá Trúdy H – účinkuje Nikola Ber-
číková. V  autorskej monodráme Marthy 
Graham Tanec-jazyk ľudskej duše uvidíme 
Natáliu Muchovú.

28. 1. | 20.00 | Divadlo Kolomaž: 
Europeana

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Dramatizácia tex-
tu Patrika Ouředníka o  storočí, v  ktorom 
sa to asi prehnalo s  hygienou – telesnou 
i  duševnou, individuálnou i  kolektívnou. 
Návodov na  dosiahnutie čistoty, harmó-
nie a blahobytu sa naň zosypalo viac, než 
mohlo sto akokoľvek pórovitých rokov vô-
bec vstrebať a  než mohol jeden v  zdraví 
prežiť. Ak aj neprežil, mohla byť z  neho 
ešte malá, no užitočná vec – mydlo. V Eu-
rópe v  dvadsiatom storočí sa to mydlilo 
hlava-nehlava, zvnútra aj zvonka, zľava 
aj sprava.

29. 1. | 16.00, 19.00 | To nemá 
chybu
KINO HVIEZDA | Radošinské naivné divadlo 
uvádza horkú komédiu Stanislava Štepku 
o spätnom naprávaní starých chýb. Trochu 

trpký a  ľudsko-smiešny životný osud sta-
rého novinára až priveľmi pripomína nao-
zajstný životný príbeh autora hry, mimo-
chodom, takisto kedysi novinára.

29. 1. | 19.00 | Pavol Seriš: 
Samko Tále

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Komediálna mo-
nodráma o  tom, čo všetko nenávidíme. 
„Za  mňa sa nik nemusí hanbiť, lebo ja 
veľmi viem, že čo a ako a čo. Lebo ja mám 
veľmi inteligenciu. Lebo ja nie som žiad-
ny debil, lebo mňa si ľudia vážia.” Samko 
Tále je prostý človek. Samko odhaľuje naše 
potlačované obavy a predsudky voči všet-
kému „inému“, ktoré v  nás stále driemu. 
Aké sú hlboké? Naozaj sa snažíme poro-
zumieť svetu alebo pohodlne skĺzneme 
do  všeobjímajúcej nenávisti? Inscenácia 
je dramatizáciou slávnej slovenskej nove-
ly spisovateľky Daniely Kapitáňovej “Kniha 
o cintoríne”.

31. 1. | 19.00 | Rodinný prievan
KINO HVIEZDA | Skvelá súčasná komédia 
z  rodinného prostredia. Matka má vždy 
pravdu, aj keď ju náhodou nemá. Traja 
muži a tri ženy, to nikdy neveští nič dobré. 
Mikroskopický náhľad do života jednej ro-
diny, ktorá je „postihnutá“ tým najkrajším 
spôsobom... Čo až sa dá vydržať? Účinkujú: 
Marta Sládečková, Matej Landl, Ján Jacku-
liak, Kristína Svarinská, Kristína Greppelo-
vá, Ondrej Bortlík.

  KONCERTY
22. 1. | 18.00 | Slavonic duo

HOTEL ELIZABETH | Klub priateľov vážnej 
hudby pozýva na koncert: Andrej Baran – 
husle, Adam Marec – gitara.

20. 1. | 19.00 | Fishface + 
Symbiosis + Endless + Denoi
KLUB LÚČ | Koncert.

21. 1. | 21.00 | Inotaj + Horehigh
KLUB LÚČ | Inotaj je trio hrajúce pesnič-
ky balansujúce na  jemnej hranici medzi 

popom a nie-popom, koktejl zmiešaný zo 
syňťákov, klavírov, gitár a slovenských tex-
tov. Horehigh hrá vysoko presvedčivú hud-
bu, ktorá sa hrdo hlási k odkazom sloven-
ského bigbítu a ktorá znesie porovnanie aj 
so samotným Dežom. Očákavať len toľko 
by však bola chyba.

27. 1. | 21.00 | Kali

PIANO KLUB | Koncert.

27. 1. | 22.00 | Interior Sounds: 
Modular Techno Edition
KLUB LÚČ | Koncert.

  PRE DETI
pondelok, piatok | 18.00 | 
Tanečná skupina Džamál 
Junior

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Info a  prihlášky 
0908 788 560 alebo anide@seznam.cz.

do 31. 1. | 9.00 – 13.00, 14.00 – 
19.00 | Brick by Brick – zábava 
s Lego
KREATIVO | Kreatívno-vzdelávacie cen-
trum. Lego kurzy pre deti od 4 do 11 r., voľ-
né hodiny na hru s kockami Lego pre deti 
s  rodičmi alebo bez rodičov. Viac na  fcb 
kreativosro.

17., 24., 31. 1. | 17.00 | Hráme sa 
a športujeme
5. ZŠ | Rodičia s deťmi v telocvični 5.ZŠ

18., 25. 1. | 9.30 – 10.30 | 
Riekankovo
KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč-
nej hre učia aj riekanky.

23. 1. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a  rodičia spoloč-
ne čítajú v knižnici na Hasičskej, v poboč-
ke na Juhu, na Dlhých Honoch a v pobočke 
Kubrá.

  NEDAJTE SI UJSŤ
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26. 1. | 9.30 – 11.30 | Galerkovo
GMAB | Tvorivé dielničky pre deti od 18 me-
siacov do 5 rokov.

26. 1. | 16.30 | Kreatívny rodič 
a šikovné dieťa – malí a veľkí 
tvoria
KC STRED | Téma: zima je tu zimička... Le-
penie, strihanie, prstové farby.

29. 1. | 16.00 | Detský divadelný 
klub: Budkáčik a Dubkáčik
PKDS | Činoherné spracovanie známej 
predlohy Jozefa Cígera-Hronského. Pozý-
vame vás na veselé putovanie dvoch pra-
siatok – bračekov Budkáčika a Dubkáčika. 
Na ich dobrodružnej ceste svetom sa zaba-
via detskí aj dospelí diváci.

  VÝSTAVY
Miloš Alexander Bazovský
GMAB | Stála expozícia.

do 29. 1. | Eva Mišáková 
Abelová – Eva jablkom 
uhryznutá

GMAB | Výstava známej akademickej ma-
liarky z Trenčína.

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

do 31. 1. | Objavujeme vesmír

VKMR HASIČSKÁ | Tematická výstavka kníh 
s  podtitulom Deti, zoznámte sa s  niečím 
novým!

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

do 31. 1. | Svetozár 
Hurban-Vajanský
VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka veno-
vaná pamiatke významného slovenského 
spisovateľa, publicistu, literárneho kritika 
a politika pri príležitosti 170. výročia jeho 
narodenia.

do 31. 1. | Trenčín z neba
VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka pri-
bližujúca dominanty perly stredného Po-
važia prostredníctvom unikátnych foto-
grafi í z vtáčej perspektívy.

do 28. 2. | Červený kríž – 
Kristián Málek a Chrobáky – 
Andrea Bečárová
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava 
Klubu fi latelistov.

do 20. 2. | Prezentačná výstava 
Strednej odbornej školy 
stavebnej Emila Belluša
POSÁDKOVÝ KLUB |

do 6. 2. | Poľovnícke motívy 
v dielach Ladislava Sulíka

TSK | Autorská výstava Ladislava Sulíka 
z Piešťan. Vernisáž 12. 1. o 17.00 h.

do 2. 2. | Zima, zimička...

KIC | Mesto Trenčín a súkromná ZUŠ Gaga-
rinova 7 pozývajú na výstavu prác svojich 
žiakov.

  PRE SENIOROV
23. 1. | 9.00 – 11.00 | Patrik 
Kotrba: Z Česka do Santiaga de 
Compostella – putovanie
KC STRED | Pravidelné stretnutie Združe-
nia kresťanských seniorov Slovenska Klub 
Trenčín – Mesto.

30. 1. | 9.00 – 11.00 | Ján 
Zachara: Život s medailou
KC STRED | Pravidelné stretnutie Združe-
nia kresťanských seniorov Slovenska Klub 
Trenčín – Mesto.

  CVIČENIE
utorok, štvrtok | 17.00 | 
Powerjóga

LADY‘S E CLUB | Cvičenie pre začiatočníč-
ky a  mierne pokročilé. Cvičenie jógo-
vých asán, dýchanie, riadená relaxácia.
Podporíte svoju imunitu, zlepšíte náladu 
a  spevníte svoje telo! Dochádza k  budo-
vaniu sily a  ohybnosti podľa svojej indi-
viduality. Nahláste sa prosím telefonicky 
na 0911 730 790.

streda | 18.00 | Powerjóga
HOTEL ELIZABETH | Cvičenie pre začiatoč-
níčky a  mierne pokročilé. Cvičenie jógo-
vých asán, dýchanie, riadená relaxácia.
Podporíte svoju imunitu, zlepšíte náladu 
a  spevníte svoje telo! Dochádza k  budo-
vaniu sily a  ohybnosti podľa svojej indi-
viduality. Nahláste sa prosím telefonicky 
na 0911 730 790.

nedeľa | 8.30 | Hathajoga

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Info 
09088  788  560 alebo anide@seznam.cz. 
www.anidestudio.sk.

do 31. 1. | Centrum pohybu 
a tanca
MS ŠPORTOVÁ HALA | Cvičenie pre ženy 
– skupinové cvičenia step, tabata, body 
work, Port de Bras. Kontakt: 0903 449 732.

18., 25. 1. | 17.00 | Cvičenie pre 
tehotné – profylaxia
KC STRED | Vedie pôrodná asistentka.

  PREDNÁŠKY
17. 1. | 17.30 | Tachyonová 
energia – liečebná sila tretieho 
tisícročia
PENZIÓN KEROLA | Prednáška Vitka Bar-
čáka. Čo je Tachyonová energia? Ako 
sa s  ňou lieči? V  rámci otázok – diag-
nostika chorôb a  možné riešenia, po-
radenstvo. Počet miest je obmedzený. 
Na  prednášku je potrebné sa vopred na-
hlásiť. Viac informácií a prihlášku nájdete 
na www.smart-people.sk/kurzy/.

19. 1. | 16.00 | Sovietske 
papierové platidlá

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Zbyšek 
Šustek.

19. 1. | 16.00 | Čo je suicidalita 
a sebapoškodzovanie
VKMR HASIČSKÁ | Pravidelná diskusia s od-
borníkmi na  podporu duševného zdravia, 
tento raz na tému: Aké je to nevidieť zmy-
sel a  prečo sa ľudia sebapoškodzujú. Dis-
kutujú: MUDr. B. Bírešová a PhDr. T. Divé-
ky, PhD.

19. 1. | 16.30 | Štvrtkové 
vzdelávania
KC STRED | Cyklus rodičovských diskusií 
so psychologičkou Mgr. Veronikou Kurico-
vou. Téma: Hlavné vývinové aspekty u detí 
do dvoch rokov.

od 5. 1. | Ozzy

Španielsky rodinný animovaný fi lm. 
Ozzy je priateľský pes bígl, ktorý žije 
idylickým životom v rodine Martinsov-
cov. Jeho majitelia sa ale musia pre-
sunúť za  pracovnými povinnosťami 
do  Japonska. Má to jeden háčik: pes 
s nimi nesmie cestovať.

od 5. 1. | Pasažieri

Americký sci-fi  fi lm. Pri rutinnej ves-
mírnej ceste k novému domovu sú dva 
hybernovaní pasažieri kozmickej lode 
následkom poruchy prebudení o 90 ro-
kov skôr, než bolo plánované.

od 12. 1. | Všetko alebo nič

Slovensko-česká romantická komédia. 
Prvý fi lm podľa bestselleru Evity Urba-
níkovej. V hlavných úlohách Táňa Pau-
hofová, Klára Issová a Ľuboš Kostelný.

od 12. 1. | Pod rúškom noci

Americký kriminálny fi lm Bena Affl  ec-
ka sa odohráva v  búrlivých 20. rokoch 
v  období prohibície, ktorá nedokázala 
zastaviť prísun alkoholu v sieti vedenej 
gangstrami.

od 12. 1. | Lichožrúti

Dobrodružný animovaný fi lm podľa 
slávnej knižnej trilógie.

  KINO
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24. 1. | 16.30 | R. Margoč: Irán 
a jeho perzské dedičstvo

VKMR HASIČSKÁ | Cesta prstom po  mape 
do  srdca konzervatívnej islamskej krajiny 
spojená s  prezentáciou autentických fo-
tografi í a zážitkov Trenčana Róberta Mar-
goča.

24. 1. | 17.30 | Päť Tibeťanov
PENZIÓN KEROLA | Prednáška spojená s cvi-
čením a relaxáciou. Počet miest je obme-
dzený. Na prednášku je potrebné sa vopred 
nahlásiť. Viac informácií a prihlášku nájde-
te na www.smart-people.sk/kurzy/.

25. 1. | 10.00 | Bezplienková 
komunikačná metóda – 
alebo prirodzená hygiena 
novorodencov
MC SRDIEČKO | “Bezplienkáči“ sa opäť stre-
távajú. Nových kamarátov srdečne privíta-
me.

31. 1. | 16.30 | B. Kardošová: 33 
prípadov Kristy B.
VKMR HASIČSKÁ | Prezentácia knižnej no-
vinky spisovateľky a režisérky Barbory Kar-
došovej, pochádzajúcej z Trenčína. Thriller 
je prešpikovaný romantickým a sexuálnym 
dusnom tak trochu inak – farebnejšie, 
uletenejšie, viac vtipne. Moderátor: Dado 
Nagy.

31. 1. | 18.00 | Utorkové 
zdieľanie s témou Muladhara 
(koreňová čakra)
PENZIÓN KEROLA | Každý z  nás má svoju 
jedinečnú cestu, na  ktorej stretáva rôzne 
informácie a následne ich spracováva, te-
oreticky používa, praktizuje v živote, špe-
kuluje nad nimi, upravuje ich, zvyšuje ich 
hodnotu alebo ich naopak vyvracia či za-
vrhuje na  základe svojho poznania. Spo-
ločné zdieľanie nás môže navzájom obo-
hatiť, posunúť. Počet miest je obmedzený. 
Na  prednášku je potrebné sa vopred na-
hlásiť. Viac informácií a prihlášku nájdete 
na www.smart-people.sk/kurzy/.

31. 1. | 18.00 | Ako pohnúť 
Slovensko vpred?

KLUB LÚČ | Je Slovensko na  správnej ces-
te? Aké problémy trápia ľudí? Aké riešenia 
potrebujeme, aby naša krajina prekona-
la krízu? Väčšina diskusií o  týchto témach 
je o  rozprávaní hostí. Táto debata bude 
však iná. Predstavitelia OZ Progresívne 

Slovensko – Ivan Štefunko, Martin Dubéci, 
Michal Truban a ich hostia vyrážajú na tur-
né po  Slovensku. Predstavia svoj projekt, 
ale hlavne, chcú počuť váš názor! Pozýva-
me vás – príďte s nami diskutovať o tom, 
kde sa dnes nachádza Slovensko a ako mu 
môžeme pomôcť. Podujatie organizuje OZ 
Progresívne Slovensko.

  KURZY
utorok | 17.00 – 18.00 | Základné 
kroky – polka, valčík a čardáš
SOKOLOVŇA | Začíname 10. 1. Tre-
ba sa prihlásiť: 0910  196  456, 
galatea.violet@gmail.com.

utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec 
pre radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne a  párové tan-
ce sveta (FR, GB, Izrael, Macedónsko, 
Grécko, SK...). Začíname 10. 1. Pridať sa 
dá kedykoľvek. Kontakt: 0910  196  456, 
galatea.violet@gmail.com.

16., 23., 30. 1. | 19.30 | Kurz 
brušných tancov pre 
začiatočníkov
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | 

17., 24. a 31. 1. | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
KC STRED | Vhodné aj pre tehotné.

18., 25. 1. | 10.00 | Mami spricht 
Deutsch
MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú 
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.

19., 26. 1. | 10.00 | Mommie‘s 
English Club
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
glicky a deti sa pri nich hrajú.

19. 1. | 16.00 – 19.00 | Základy 
budovania značky

VOICES | Workshop s  Ivanom Ježíkom za-
meraný na  osvojenie si pojmu značka, 
zefektívnenie práce a  zlepšenie komu-
nikácie podnikavých ľudí, ktorí rozvíjajú 
svoj podnikateľský nápad alebo komunit-
ný projekt. Vhodný je pre profesionálov 
na voľnej nohe, remeselníkov, koordináto-
rov neziskových iniciatív, študentov a  ak-
tívnych ľudí. Viac na www.voices.sk

20., 27. 1. | 10.00 | Podporná 
skupina nosenia detí
MC SRDIEČKO |

20., 27. 1. | 19.00 | Kurz 
havajských tancov

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE |

22. 1. | 15.30 | Kurz 
symptotermálnej metódy PPR 
– 1. stretnutie
CENTRUM PRE RODINU | Obsahom kurzu 

symptotermálnej metódy prirodzené-
ho plánovania rodičovstva je predsta-
venie príznakov ženskej plodnosti, ich 
vyhodnotenie kvôli predchádzaniu te-
hotenstva, ale aj túžbe tehotenstvo do-
siahnuť. Účasť oboch manželov je vhod-
ná. Kurzy vedú manželia Košťálovci. 
Registrovať sa môžete na www.lpp.sk ale-
bo na www.cprtrencin.sk.

24. 1. | 16.00 – 18.30 | Večerný 
ateliér pre dospelých
GMAB | Tvorivý ateliér pre dospelých 
na rôzne témy a techniky, prepojené s vy-
stavenými dielami.

28. 1. | 9.00 – 16.00 | Lepšia 
komunikácia, lepšie vzťahy
VOICES | Sobota plná interaktívnych hier, 
cvičení a diskusií s psychológmi a komuni-
kačnými trénermi Martinom Čajkom a Mi-
chalom Šoltésom, autormi vzdelávacieho 
portálu www.otvorenahra.sk. Vítaní sú 
študenti aj dospelí, aktívni a tvoriví ľudia, 
ale aj introverti a váhavci. Na veku či povo-
laní vôbec nezáleží. Viac na www.voices.sk

29. 1. | 16.00 | Tvorivé dielne 
„Sochársky ateliér“
CENTRUM PRE RODINU | Tvorivé dielne 
s  akademickým sochárom Dominikom 
Mončekom – práca s hlinou. Pre rodičov so 
staršími deťmi.

  INÉ
sobota | 18.00 | AA „12 
statočných“
CENTRUM PRE RODINU | Pravidelné stretnu-
tia svojpomocnej skupiny (anonymní alko-
holici).

nedeľa druhá v mesiaci | 
14.30 | Svojpomocná skupina 
rozvedených
CENTRUM PRE RODINU | Pravidelné stretnu-
tia.

nedeľa v párnom týždni | 16.00 
– 18.00 | Emotions Anonymous
CENTRUM PRE RODINU | Stretnutia svojpo-
mocnej skupiny EA (osoby s  emočnými 
problémami).

20. 1. | 17.00 | Degustačný večer
81 SPORTS BAR & RESTAURANT | Nezabud-
nuteľný zážitok spojený s  ochutnávkou 
slovenských i  svetových vín, ktoré vám 
predstaví Miroslav Jajcay. Špeciálne menu 
a  chuť kvalitných vín sú zárukou toho, 
že tento večer bude naozaj výnimočný. 
Cena degustačného menu je: 25 €/oso-
ba. Rezervácie na  0915  804  099 alebo 
info@81sportbar.sk.

21. 1. | MS PLES – II. 
reprezentačný ples MS Dance 
štúdia
PIANO CLUB | Srdečne vás všetkých pozý-
vame na  náš II.reprezentačný ples taneč-
ného štúdia MS Dance Studio. V programe 
sa môžete tešiť na  exkluzívne vystúpenie 
živých sôch „Mirror Family“, na nášho hos-
ťa – muzikálového herca, speváka a  ta-
nečníka „Janka Slezáka“, hudobné umenie 
skupiny „Erbetes“, vystúpenia tanečníkov 
MS Dance Studio, animácie, tombolu, ale 
hlavne super zábavu. Do tanca nám bude 
hrať DJ Rasťo. Cena vstupenky: 40 €/oso-
ba – v  cene je večera formou švédskych 
stolov, aperitív, občerstvenie, celovečerný 
interaktívny program (tanečno-hudobné 
vystúpenia, škola tanca).

  KINO
od 26. 1. | Psia duša

Americká rodinná komédia s  trochou 
drámy, ktorá chytí za srdce nielen mi-
lovníkov štvornohých chlpatých pria-
teľov.

od 26. 1. | Resident Evil: 
Posledná kapitola

Posledná časť fi lmovej série priamo 
nadväzuje na  predchádzajúci diel. 
Alice (Milla Jovovich) prežila kľúčo-
vý boj s  nemŕtvymi a  teraz sa vracia 
na  miesto, kde všetko začalo. Prístup-
né od 15 rokov.

od 26. 1. | Spojenci

Americká akčná romantická dráma. Je 
rok 1942. Oscarový režisér Robert Ze-
meckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a  Marion Cotillard do  sve-
ta, v  ktorom môže láska skončiť vlas-
tizradou.

ARTKINO METRO
18. 1. | 19.00 | Sloboda pod 
nákladom

Večer slovenského fi lmu. Dokumentár-
ny fi lm Pavla Barabáša o najstaršej ge-
nerácii tatranských nosičov, ktorí záso-
bujú vysokohorské chaty.

19. – 20. 1. | 18.00, 17.00 | 
Chlapec vo svete príšer
Japonský fi lm. Príbeh o dôležitosti ro-
diny, lásky a  cti vyniká fascinujúcim 
majstrovstvom animácie japonského 
režiséra Mamoru Hosodu.

19. 1. | 20.00 | Noc na zemi
Päť poviedok odohrávajúcich sa v  jed-
nu noc v  rôznych časových pásmach 
v  rôznych veľkomestách. Aktérmi sú 
miestni taxikári a ich pasažieri.
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  ŠPORT
21. 1. | 8.00 – 16.00 | Turnaj TFK 
Opatová
ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala. Futbal žiaci.

22. 1. | 8.00 – 17.00 | Turnaj 
ObFZ Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala. Futbal dorast.

28. 1. | 11.00 a 13.00 | COP 
Trenčín „B“ – Trnava
ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala. Volejbal 1. 
liga muži.

28. 1. | 16.00 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– Prešov
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal Extraliga muži.

28. 1. | 19.00 | HK AS Trenčín – 
ŠKP Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ženy WHIL HK 
AS Trenčín.

29. 1. | 8.30 – 17.00 | MEMORIÁL 
KAROLA BORHYHO
ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala. Futbalový 
turnaj TTS Trenčín.

4. 2. | 10.00 a 12.00 | TJ Štadión 
Trenčín – Pezinok
ŠPORTOVÁ HALA | Malá hala. Basketbal ka-
deti.

4. 2. | 8.00 – 16.30 | Turnaj ObFZ 
Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala. Futbal prí-
pravka.

5. 2. | 9.00 – 17.00 | Turnaj AS 
Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala. Futbal žiaci.

6. 2. | 9.00 – 14.00 | KCVČ | 
Trenčín – Školská súťaž
ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala. Aerobik – Fi-
nálové kolo.

11. 2. | 8.00 – 18.00 | ŠK Real 
team Trenčín a SZK
ŠPORTOVÁ HALA | Slovenský pohár v karate 
– 1. kolo žiaci a žiačky.

11. 2. | 19.00 | HK AS Trenčín – 
Veselí n. / Moravou
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ženy WHIL HK 
AS Trenčín.

12. 2. | 9.15 – 14.30 | ŠK 1. FBC 
Trenčín regionálne kolo turnaj
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal st. žiaci.

12. 2. | 15.00 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– Spišská Nová Ves
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal Extraliga juniori.

12. 2. | 17.30 | ŠK 1. FBC Trenčín – 
R. Sobota
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal 1. liga ženy.

4 | KAM

20. – 21. 1. | 21.00 | Káva 
a cigarety

Profi l J. Jarmuscha. Od  roku 1986 na-
krúcal krátke čiernobiele fi lmy s  jed-
noduchým dejom: dve či viac postáv 
v nich popíjajú kávu, fajčia a debatujú 
na  rôzne témy. Hrajú ich známi, zväč-
ša americkí herci a  hudobníci, ktorí 
sa pred kamerou evidentne zabávajú 
a improvizujú.

23. 1. | 16.00 | Spievaj

Detské predstavenie. Tvorcovia Mimo-
ňov a  Tajného života maznáčikov sa 
tentokrát vydali dobývať kiná s príbe-
hom, ktorý vám pohladí nielen dušu, 
ale aj uši.

25. – 29. 1. | SCANDI

Prehliadka severského fi lmu
25. 1., 19.00 – PYROMAN
26. 1., 18.00 – CHLAPCI
26. 1., 20.00 – ALMOST MAN – 
TAKMER MUŽ
27. 1., 19.00 – IDEALISTA
27. 1., 21.00 – BODY FAT INDEX OF 
LOVE
28. 1., 19.00 – ALMOST PERFECT – 
TAKMER DOKONALÝ
29. 1., 16.00 – AKCIA ARKTÍDA
29. 1., 18.00 – ONCE UPON TIME IN 
PHUKET – VTEDY NA PHUKETE

28. – 30. 1. | 21.00, 20.00, 
19.00 | Paterson

Paterson (Adam Driver) je vodič au-
tobusu v  mestečku Paterson. Každý 
jeho deň je zdanlivo rovnaký: prechá-
dza trasou svojej linky, pozoruje mesto 
a počúva úryvky rozhovorov. Píše bás-
ne, chodí na  prechádzku so psom, za-
staví sa v  bare vždy len na  jedno pivo 
a  prichádza domov za  svojou ženou 
Laurou (Golshifteh Farahani).

  KINO

KONTAKTY

CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3, 032/743 45 35

CENTRUM PRE RODINU Farská 12

CINEMAX
OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40, 

www.cine-max.sk

CVČ Východná, 032/743 35 02

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

KDaM TIGRÍKY
Mierové nám. 34, www.tancujucetigriky.sk, 

0903 783 724

KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk

KC KUBRÁ Kubranská 94

KC STRED 28. októbra, 032/652 21 36

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

KD OPATOVÁ Opatovská 96, ksopatova@gmail.com

KIC Kultúrno-informačné centrum
Mierové námestie 9, 032/6504 709, 6504 711, 

6504 712

KINO HVIEZDA
Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 

0902 911 480

KLUB LÚČ Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk

KREATIVO Gen. M. R. Štefánika 379/19, 915 863 688

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 MAX Gen. M. R. Štefánika 426

PENZIÓN KEROLA Kasárenská 5, 0948 213 119

PIANO KLUB Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785

POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

SOKOLOVŇA Mládežnícka, 0910 196 456

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

VOICES Sládkovičova 8, www.voices.sk

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