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NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Od 15. marca 2017 budeme v Trenčíne parkovať inak. Novému systému regulovaného parkovania sa venujeme na stránkach tohto vydania novín. Skladačka, ktorú nájdete vloženú v novinách, ponúka „Parkovanie v kocke“. Navyše, všetky podrobné informácie o parkoFOTO: R. JÁNOŠ
vaní nájdete aj na internetovej stránke www.trencin.sk/parkovanie.

Reklamácie roznosu
hláste prosím do pondelka
13. februára 2017 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Ak chceme ihrisko,
musíme byť aspoň druhí
Vybojovať pre svoje mesto moderné detské ihrisko môžu
ľudia obyčajným hlasovaním na internete. V Trenčíne by
takéto ihrisko mohlo vyrásť v parku pod Juhom. Hlasovanie trvá do 28. februára 2017.

Po tom, ako Trenčania zmobilizovali svoje sily, podarilo sa
nášmu mestu 30. januára prebojovať na prvé miesto v kategórii miest nad 35 tisíc obyvateľov.
Najväčším konkurentom Trenčína bola v čase uzatvárania novín Trnava, ktorá mala 2. februára popoludní len o 542 hlasov
menej.
Každou minútou však pod
každým z prihlásených miest
pribúdajú nové hlasy, preto ak
chce Trenčín získať nové detské

ihrisko, nesmie v hlasovaní
poľaviť.
Denne môže každý hlasujúci
pridať dva hlasy. Prihlásiť sa dá
pomocou facebookového účtu
alebo účtom, ktorý si vytvorí hlasujúci na stránke zihadielko.lidl.
sk. Pri prvom hlasovaní dostanete bezplatnú overovaciu SMS.
Po prvom zahlasovaní máte
možnosť pridať ešte jeden bonusový hlas, keď zvládnete v jednoduchej hre preletieť s včielkou
Majou 100 metrov.

Hlasujeme na www.zihadielko.sk
V tom okamihu sa automaticky započítava ďalší hlas pre
Trenčín. Každý deň teda môžete
pridať z jednej emailovej adresy
alebo facebookového účtu dva
hlasy!
Ak sa mestu Trenčín podarí do konca februára udržať si
prvé alebo druhé miesto, ocitne

sa medzi 10 slovenskými mestami, v ktorých spoločnosť LIDL
vybuduje moderné detské ihrisko pre deti vo veku od 2 do 12
rokov. Jeho rozmery sú 20 x 16
metrov a hodnota 85 tisíc eur.
Za námahu zahlasovať každý
deň až do 28. februára to určite
stojí.
(RED)
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Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
februárové Info vám ponúka
najmä servis informácií k novým pravidlám parkovania
v Trenčíne. Od 15. marca 2017
budeme v našom meste parkovať inak – regulovane.
Prevádzku
parkovacích
miest na miestnych komunikáciách bude zabezpečovať Mesto
Trenčín vo vlastnom mene a cez
vlastný účet. Dávame do pozornosti rady, príklady a odporúčania pri vybavovaní parkovacích kariet.
Určite si prečítajte aj vloženú skladačku, kde sa o novom
parkovaní v Trenčíne dozviete všetko dôležité. A veľa konkrétnych informácií nájdete aj
na novom webe o parkovaní.
V Infe však ani tentoraz
nechýbajú správy z aktuálneho
diania v meste a tiež pozvánky na kultúrne, spoločenské
a športové podujatia. Marcové
Info vyjde už 7. marca 2017.
Prežite veselý fašiangový čas.
Vaša redakcia

HVIEZDOSLAVOVA
ZMENÍ PÁSMO
Hviezdoslavova ulica bola
pôvodne zaradená v rámci nového parkovania do pásma
A, ale na základe poslaneckého návrhu rozhodne mestský
parlament 8. 2. 2017 o presune ulice z pásma A do B. Zmena nebude mať na obyvateľov
žiadny dopad. Nové zaradenie
iba viac zohľadňuje dopravné
prepojenie ulice s Námestím
sv. Anny (pásmo B).
Pri regulácii statickej dopravy bolo centrum mesta rozdelené do dvoch parkovacích
pásiem, označených A a B. Obe
majú rovnaký režim, čo znamená, že parkovaciu kartu si
môže zakúpiť iba rezident, občan, ktorý tu má trvalý pobyt.
Nebude tu platiť žiadna, ani
najdrahšia celomestská karta.
Ostatní vodiči, ak budú chcieť
v pásme A a B parkovať, zaplatia hodinové parkovné.
Deň otvorených dverí
u primátora
Richarda Rybníčka bude
v pondelok 27. 2. 2017
v čase 14.00 – 18.00 h.

AKO VYBAVÍTE PARKOVACIE KARTY
RADY, PRÍKLADY, ODPORÚČANIA
Motorových vozidiel pribúda. Všetky potrebujú niekde parkovať, čo je však stále väčší problém. Nielen
v centre mesta, ale aj na sídliskách. Viac áut potrebuje viac parkovacích miest, ale paradoxne, viac parkovacích miest znamená viac áut. Aké je riešenie?

REGULÁCIA PARKOVANIA – OSVEDČENÉ RIEŠENIE VO SVETE
CIELE REGULÁCIE
• Uvoľniť verejný priestor pre
iné účely ako parkovanie
• Zmeniť myslenie ľudí a ich
dopravné správanie – nejazdiť všade autom, ale
využívať alternatívne spôsoby dopravy
• Získať viac prostriedkov
na investície do mobility
Mesto prijalo zásady mestskej
parkovacej politiky a podľa
schválených postupov realizuje
jednotlivé kroky pre zlepšenie
situácie s parkovaním. Opatrenia sa netýkajú iba „kreslenia“
modrých čiar a výstavby nových parkovacích miest. Príprava lokalít na reguláciu prináša
aj riešenia, ktorých výsledkom
budú bezpečnejšie priechody

pre chodcov, upravené križovatky v meste, nové cyklotrasy,
vylepšené zástavky MHD, chodníky. Prostriedky získané z predaja parkovacích kariet a parkovného sa môžu použiť výlučne
na budovanie nových parkovacích miest a zlepšenie mobility.
Regulované parkovanie začne
platiť 15. marca 2017. Od tohto dňa bude spoplatnené parkovanie v pásmach A, B, C, D, G a H.
Pásmo A, B:
Centrum mesta, Námestie sv.
Anny po ulicu K dolnej stanici.
Nakoľko ide o centrum mesta,
parkovacie karty tu platia iba pre
rezidentov týchto pásiem, ostatní
musia platiť hodinové parkovné.
Pásmo C, G:
lokalita Dolné mesto, Olbrachtova, Dlhé Hony (časť), Sihoť I
po Gen. Viesta.

TYPY KARIET – REZIDENTSKÉ
Parkovacia karta PÁSMO
Parkovacia karta PÁSMO a DLHODOBÉ
Parkovacia karta PÁSMO a MESTO okrem A,B
Parkovacia karta DLHODOBÉ
Parkovacia karta MESTO okrem A,B
Parkovacia karta NÁVŠTEVA PÁSMA
TYPY KARIET – ABONENTSKÉ
Parkovacia karta ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME
Parkovacia karta ABONENT DLHODOBÉ
Parkovacia karta ABONENT MESTO okrem A,B

Pásmo D, H:
lokalita Dlhé Hony (časť) po Bezručovu a Cintorínsku, Sihoť
I od Gen. Viestu po Považskú..
Za parkovanie môžete zaplatiť v parkovacom automate,
cez web aplikáciu (platobnou
kartou Visa, MasterCard, palivovou kartou CCS) alebo zaslaním SMS. Ak spoplatnené
miesta využívate častejšie, výhodné je zakúpiť si parkovaciu
kartu.

PARKOVACIE KARTY
Predaj parkovacích kariet začína 9. februára 2017. Vybavíte ju v Klientskom centre MsÚ
v pracovných dňoch pondelok
až štvrtok od 8.00 h do 16.30 h
a piatok od 8.00 h do 14.00 h.

REZIDENTSKÁ ALEBO
ABONENTSKÁ?
Ak máte v Trenčíne trvalý pobyt,
ste rezident a môžete si zakúpiť niektorú z piatich typov rezidentských parkovacích kariet.
Rezidentskú kartu si môže zakúpiť aj živnostník a konateľ spoločnosti pre firemné vozidlo, ak
je zároveň rezidentom.

8. február 2017
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Pre ľudí žijúcich v meste bez trvalého pobytu, „cezpoľných“,
ako aj právnické osoby sú určené tri typy abonentských kariet.

KÚPA KARTY JE
DOBROVOĽNÁ
Predtým, ako sa vyberiete
do Klientskeho centra vybaviť
kartu, prosím, oboznámte sa, či
v mieste bydliska je už regulované parkovanie a sú vyznačené parkovacie miesta modrými
čiarami. Mapu spoplatnených
pásiem nájdete na letáku vloženom v tomto vydaní INFA. Pouvažujte, ako často využívate auto
a kde potrebujete pri vašich cestách parkovať. Podľa toho vyhodnotíte, či parkovaciu kartu budete potrebovať a ak áno,
ktorú. Jej kúpa je dobrovoľná.
Kartu si môžete zakúpiť kedykoľvek aj po 15. 3. 2017, vždy s ročnou platnosťou od zakúpenia.
Príklad 1:
Ak bývate na sídlisku Juh či
v inej lokalite, kde ešte nie je regulované parkovanie a parkujete len v mieste bydliska, kartu
zatiaľ nepotrebujete.
Príklad 2:
Ak ste rezident a bývate v lokalite, kde ešte nie je regulované
parkovanie, často však jazdíte aj
do iných, už regulovaných pásiem, parkujete v celom meste,
je pre vás vhodná celomestská
karta (PK Mesto okrem A, B).
Lacnejším riešením je karta pre
dlhodobé parkoviská, pri ktorých už musíte počítať s väčšou
vzdialenosťou (PK DLHODOBÉ).
Príklad 3:
Ak ste rezident, bývate v už regulovanom pásme, parkujete
iba v mieste bydliska a jazdíte
do častí, ktoré nie sú spoplatnené, príp. do obchodných centier,

a v regulovaných pásmach parkujete iba zriedkavo, postačuje
vám karta PK Pásmo.
Príklad 4:
Ak ste rezident, bývate v už regulovanom pásme, parkujete v mieste bydliska, ale jazdíte
často z pásma do pásma a hľadáte lacnejší variant celomestskej karty, je pre vás vhodná PK
PÁSMO a DLHODOBÉ.
Príklad 5:
Pre PK PÁSMO a MESTO okrem
A a B sa rozhodnite vtedy, ak ste
rezident, bývate v už spoplatnenom pásme, parkujete v mieste
trvalého bydliska, ale potrebujete parkovať aj na všetkých regulovaných parkoviskách mesta
okrem pásma A a B.
Ak ste abonentom, a teda nemáte trvalé bydlisko na území
mesta, pri výbere zvážte, kde
najčastejšie v meste parkujete.
Ak potrebujete parkovať napríklad iba pri mieste vášho zamestnania, odporúčame vám
parkovaciu kartu ABONENT
DLHODOBÉ V PÁSME, ktorá
platí iba na dlhodobých parkoviskách jedného pásma, okrem
pásiem A a B.
Pre PK ABONENT DLHODOBÉ
sa rozhodnite, ak potrebujete

parkovať v celom meste a vyhovujú vám umiestnenia dlhodobých parkovísk. Karta vás
oprávňuje parkovať na všetkých
dlhodobých parkoviskách, bez
ohľadu na pásmo.
PK ABONENT MESTO OKREM
A, B je vhodné zakúpiť, ak potrebujete parkovať na všetkých
parkovacích miestach v meste,
v zóne s plateným státím, okrem
parkovísk v pásme A, B.
Každý držiteľ parkovacej karty
s výnimkou najlacnejšej rezidentskej (PK PÁSMO) a najlacnejšej
abonentskej (PK ABONENT DLHODOBÉ V PÁSME) má 50-percentnú
zľavu na prvú hodinu parkovania
na parkoviskách v pásme A a B,
okrem parkoviska na Rozmarínovej a súkromných parkovísk.
Rada:
Kartu nemusíte kúpiť hneď
po spustení predaja. Je vhodné
napríklad týždeň – dva sledovať svoj dopravný režim a podľa toho si vybrať. Ak ste nerozhodní, odporúčame zakúpiť si
lacnejšiu kartu, ktorá sa dá vymeniť za inú, s väčšou územnou platnosťou. Opačný postup
(drahšiu za lacnejšiu) nie je možný. Ak by ste potrebovali viac informácií, kontaktujte nás na tel.
č. 0902 911 331, alebo pošlite
mail: parkovanie@trencin.sk.

esto Trenčín má v rozpočte na rok 2017 vyčlenených na dotácie viac ako 750
tisíc eur. Z toho prostredníctvom grantových kôl plánuje
rozdeliť 170 500 eur. V januári
už vyhlásilo päť výziev na podávanie žiadostí o dotácie, a to
na aktivity v oblasti kultúry
a záujmovej činnosti, v oblasti
práce s mládežou, v oblasti sociálnych vecí, v oblasti športu
a tiež v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania. V tomto roku
Mesto Trenčín opäť poskytne
aj dotácie na aktivity v oblasti
životného prostredia. Naposledy sa tak stalo v roku 2010.
Vyhlásenie výzvy bude uverejnené v najbližšom vydaní
INFO 7. marca 2017.

P

rimátor Richard Rybníček
16. januára poveril
výkonom druhého zástupcu
primátora poslanca mestského
zastupiteľstva Patrika Žáka.

Podľa zásad odmeňovania
poslancov bude poberať
mesačne 450 eur v hrubom.
Zastupovať bude primátora pri
koordinácii implementácie
nových trendov v oblasti IT
technológií do činnosti mesta,
príprave nového mestského
webového sídla a tiež pri
príprave mediálnych výstupov
a prezentácie mesta. Okrem
toho bude viesť pracovné
rokovania spojené s uchádzaním sa mesta o dotácie a iné
nenávratné ﬁnančné príspevky.

Z

a vytriedený odpad v roku
2015 a v prvom polroku
2016 získal Trenčín z Recyklačného fondu 131 503 eur.
Za toto obdobie sa v meste vytriedilo a zhodnotilo 747,13 t
plastov, vyše 2239 t papiera,
viac ako 754 t skla a necelých
17 t pneumatík. Správna rada
Recyklačného fondu na základe toho schválila mestu v októbri 2016 ﬁnančnú čiastku
vo výške 131 503 eur. Peniaze
môžu byť použité len na úhradu nákladov spojených so zabezpečením triedeného zberu,
manipuláciou, dopravou vytriedeného odpadu na zhodnotenie, rozširovanie triedeného
zberu a propagáciu triedenia
odpadu.
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PRIPRAVTE SI VŠETKY POTREBNÉ DOKLADY
ČO POTREBUJETE?
Žiadosti sa prijímajú iba kompletné, vrátane všetkých požadovaných príloh. Prineste originály dokladov a ich kópiu, originál k nahliadnutiu
na porovnanie údajov, kópiu pre archiváciu, na založenie. Preukaz totožnosti stačí predložiť iba k nahliadnutiu.
Prílohy
• Preukaz totožnosti, pri FO
podnikateľovi alebo PO výpis zo živnostenského, obchodného alebo iného registra, v ktorom je žiadateľ
evidovaný
• Technický preukaz alebo
osvedčenie o evidencii vozidla časť II
• Doklad preukazujúci užívanie vozidla na súkromné
účely
• Doklad preukazujúci vzťah
žiadateľa k bytu trvalého
pobytu
PREUKAZ TOTOŽNOSTI. Potrebný je (k nahliadnutiu) pri
vybavovaní všetkých typov kariet. Kópia sa nevyžaduje. Ak ste
podnikateľ, fyzická alebo právnická osoba potrebujete doložiť výpis zo živnostenského, obchodného alebo iného registra,
v ktorom ste evidovaný (originál k nahliadnutiu, kópiu pre
archiváciu).
ŽIADOSŤ O VYDANIE PK. Tlačivo je súčasťou tohto vydania
INFA, stačí ho vystrihnúť a vypísať. Žiadosť nájdete aj na internetovej stránke www.trencin.sk/
parkovanie alebo si ju vyzdvihnete v klientskom centre. Potrebná je pre všetky typy kariet.
V žiadosti nezabudnite vyplniť
číslo bytu – v prípade rezidentských kariet. Je to nevyhnutné, pretože cena karty sa odvíja
od počtu už zakúpených kariet
na byt a do úvahy sa berú všetky už vydané karty na byt, bez
ohľadu na typ karty. Rodinný
dom je podľa VZN považovaný
za byt, tzn. aj viacgeneračný rodinný dom je považovaný za jeden byt. Pre určenie poradia
karty je rozhodujúce poradie
podania žiadosti o parkovaciu
kartu.
TECHNICKÝ PREUKAZ alebo osvedčenie o evidencii

vozidla, časť II (nazývaný „veľký“ TP). Tento doklad je potrebný pre preukázanie technických
parametrov vozidla. Pre vozidlá
s dĺžkou nad 5,3 metra sa parkovacie karty nevydávajú. Ak vlastníte vozidlo s elektrickým alebo
hybridno-elektrickým pohonom
bude vám poskytnutá zľava
z ceny karty.

Príklad 2:
Ak máte trvalý pobyt a zároveň
ste spoluvlastníkom nehnuteľnosti, nie sú potrebné súhlasy ostatných spoluvlastníkov
nehnuteľnosti. Ak teda bývate
v dome, kde ste napríklad vlastníkom bytu alebo v byte/dome,
ktorého ste jedným z vlastníkov,
vtedy súhlas nepotrebujete.

Doklad preukazujúci VZŤAH
ŽIADATEĽA K BYTU trvalého
pobytu. Potrebný je k vybaveniu všetkých typov rezidentských kariet.

PREČO TREBA
PREDLOŽIŤ VŠETKY
TIETO DOKLADY?

List vlastníctva (LV) – Akceptovaný bude aj aktuálny výpis vytlačený z katastrálneho portálu
katasterportal.sk, rozhodnutie
katastra o povolení vkladu, družstevná zmluva, nájomná zmluva,
potvrdenie o podielnictve v bytovom družstve alebo výmer
o pridelení bytu. Vzťah k nehnuteľnosti môžete preukázať aj
oznámením o prebiehajúcom
dedičskom konaní.
Príklad 1:
Ak máte trvalý pobyt, ale nie ste
vlastníkom nehnuteľnosti, potrebujete k vybaveniu parkovacej karty aj úradne alebo notársky overený súhlas vlastníka
resp. všetkých spoluvlastníkov
nehnuteľnosti s vydaním parkovacej karty pre vaše vozidlo.
Ak teda bývate v byte/dome rodičov alebo ste v nájme, súhlas
potrebujete.
Rada:
Máte dve možnosti. Buď súhlas
s notársky overeným podpisom
vlastníka, resp. spoluvlastníkov u notára už donesiete alebo spoločne s vami pri podávaní
žiadosti o vydanie karty príde aj
vlastník, resp. všetci spoluvlastníci do klientskeho centra a podpisy im overia pracovníčky centra pri vybavovaní karty, v tomto
prípade bezplatne.

Ide nám o bezpečnosť na oboch
stranách, aby sme zabránili rôznym špekuláciám. V iných mestách, kde nemali takto presne
nastavené podmienky, zaznamenali pokusy získať parkovacie
karty nečestne.
Opatrenia teda nie sú samoúčelné či zbytočnou byrokraciou. Je dôležité preveriť si, že
karta bude vydaná skutočne žiadateľovi, ktorý má na ňu nárok
a nedôjde k pochybeniu. Tieto
predložené doklady budú v evidencii, preto vybavenie karty
na ďalší rok už bude podstatne
jednoduchšie.

V KLIENTSKOM
CENTRE POSILNILI
PRACOVISKÁ
Ak ste si pripravili všetky potrebné doklady a už predbežne viete,
akú kartu využijete, vyberte sa
do klientskeho centra. Pri vstupe vás oslovia označení pracovníci, ktorým môžete s dôverou
predložiť Vaše pripravené doklady. Skontrolujú, či máte všetko
potrebné. Ak zistia, že nemáte
žiadosť kompletnú aj s požadovanými prílohami, vysvetlia, čo
treba doplniť. Nemusíte tak zbytočne čakať v rade a napokon,

keď prídete k priehradke, kartu
nevybavíte. Výhodou však bude,
ak si všetko pripravíte.
Po overení, či ste všetko potrebné doniesli, si môžete ísť vybaviť kartu k niektorému z troch
pracovísk klientskeho centra
vpravo. Obslúžia vás aj ďalšie
dočasné pracoviská v zasadačke centra (vľavo), zriadené iba
pre účely vybavovania parkovacích kariet. Vybavenie karty trvá
niekoľko minút, kým pracovník
všetky údaje overí a spracuje.

KARTA NEMÁ
TLAČENÚ PODOBU
Občania, ktorí majú trvalý pobyt v meste, sú v jeho evidencii.
Ak nemáte žiadny úradný kontakt s mestom, pracovníci už pri
vstupe vás usmernia, aby ste si
išli kartu vybaviť k priehradkám
klientskeho centra.
Za kartu môžete zaplatiť buď
v hotovosti alebo bezhotovostne. Dostanete potvrdenie o zakúpení parkovacej karty. Ak
za kartu zaplatíte prevodom
na účet, príde Vám potvrdenie
o zakúpení karty na Vami zadaný email.
Okrem potvrdení však žiadnu
parkovaciu kartu nedostanete.
Nemá totiž tlačenú podobu, ide
o záznam evidenčného čísla vozidla (EČV) v databáze parkovacích kariet. Nemusíte mať obavy,
že nebudete mať žiadnu kartu
za sklom vozidla. Kontrola zosnímaním EČV zistí, či máte parkovné uhradené.
Po úspešnom vybavení karty
budete môcť od 15. marca 2017
parkovať v zóne s regulovaným
parkovaním v meste podľa toho,
aký typ karty ste si zakúpili. Informácie o kartách získate v priloženom letáku alebo na internetovej stránke:
www.trencin.sk/parkovanie
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Žiadateű – Titul, meno a priezvisko/Obchodný názov: ..................................................................................................................................
Zastúpený (na základe plnej moci): ...............................................................................................................................................................
Trvalé bydlisko/Sídlo - Ulica: ............................................................................ Súpisné. ē.: ................. Orient. ē.: .............. Byt ē.: .........
PS a mesto: ..................................................................................................... Rodné ēíslo/IO: ..............................................................
E-mail: .............................................................................................................. Telefónne ēíslo: .................................................................
DŰžka vozidla (m): .................... Evidenēné ēíslo vozidla: .................................. Pohon vozidla: ..................................................................

Mesto Trenēín
Mierové nám. 2
911 64 Trenēín

Žiadosƛ o vydanie rezidentskej/abonentskej parkovacej karty
Pre každú parkovaciu kartu sa podáva samostatná žiadosƛ.

V zmysle VZN Mesta Trenēín ē. 10/2016 v platnom znení Vás žiadam o vydanie 1 ks parkovacej karty (vyznaēte X):

1. karta na byt
20 €
50 €
80 €

2. karta na byt
50 €
80 €
110 €

3. a ěalšie karty na byt
100 €
130 €
160 €

4. Dlhodobé
5. Mesto okrem A, B

30 €
80 €

55 €
110 €

105 €
160 €

6. Abonent dlhodobé v pásme .......
7. Abonent dlhodobé
8. Abonent mesto okrem A, B

100 €
180 €
360 €

Typ karty (vyznaēiƛ x)
1. Pásmo .......
2. Pásmo ....... a dlhodobé
3. Pásmo ....... a mesto okrem A, B

Prílohy (originál k nahliadnutiu, kópia pre archiváciu)
Preukaz totožnosti (kópia sa nevyžaduje), pri FO podnikateűovi alebo PO výpis zo živnostenského, obchodného alebo
iného registra, v ktorom je žiadateű evidovaný
Technický preukaz alebo osvedēenie o evidencii vozidla ēasƛ II
Doklad preukazujúci užívanie vozidla na súkromné úēely (povinné pre parkovacie karty ē. 1. – 6. v tabuűke)
Doklad preukazujúci vzƛah žiadateűa k bytu trvalého pobytu (povinné pre parkovacie karty ē. 1. – 5. v tabuűke)

estné prehlásenie
Prehlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti sú pravdivé. Som si vedomý(á) prípadných následkov, ktoré by pre mĖa z uvedenia
nepravdivých údajov vyplývali.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
ZároveĖ týmto súhlasím, aby Mesto Trenþín, so sídlom Mierové nám. 2, 911 64 Trenþín, IýO 00312037, spracovávalo moje osobné údaje
vo svojich informaþných systémoch v súlade s platnými právnymi predpismi. Týmto teda, v súlade so zákonom þ. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení, udeĐujem súhlas dotknutej osoby na spracovávanie mojich osobných údajov uvedených
v tejto žiadosti pre potreby vystavenia a evidencie parkovacích kariet. Súhlas udeĐujem na dobu neurþitú, avšak po skonþení platnosti
parkovacej karty ho môžem kedykoĐvek odvolaĢ písomným oznámením Mestu Trenþín. Svojím podpisom taktiež potvrdzujem, že som sa
oboznámil s podmienkami pre vydanie a používanie parkovacej karty a súhlasím s používaním parkovacej karty v zmysle VZN Mesta
Trenþín þ. 10/2016 v platnom znení, s ktorým som sa taktiež riadne oboznámil.

Trenēín, dŸa: ....................................

.......................................................................
podpis žiadateűa, príp. peēiatka

ýíslo parkovacej karty (vyplní Mesto Trenþín): ..................................................................................................................................................
MsÚ TN 2/2017/z0

1/1

6 | INFO

aktuality

číslo 2 | ročník XIX

IC vlaky od 1. februára
stoja už aj v Trenčíne
Na hlavnom železničnom ťahu Bratislava – Košice od 1.
februára 2017 zastavujú tri páry nových vlakov InterCity
už aj v Trenčíne a v ďalších staniciach, ktoré obsluhoval
súkromný dopravca RegioJet.

Nové komerčné vlaky budú
podľa slov podpredsedu predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Patrika Horného denne monitorovať
a vyhodnocovať ich efektívnosť.
„Do druhej zmeny cestovného poriadku v júni tohto roka rozhodneme o ďalšom postupe,“ povedal P. Horný.
Všetky páry IC vlakov odvezú na zrekonštruovaných častiach trasy cestujúcich maximálnou možnou rýchlosťou 160
kilometrov za hodinu.
„Veľmi si vážim, že Trenčania, ale aj ľudia z okolitých obcí
a miest sa zapojili do petície
a boli v tejto veci aktívni, pomáhali nám. Zvíťazil zdravý rozum.
Takto to malo byť od začiatku,“
komentoval rozhodnutie ZSSK
primátor Trenčína Richard
Rybníček, ktorý po rozhodnutí RegioJetu ukončiť prevádzku
vlakov na trati Bratislava – Košice napísal ministrovi dopravy Árpádovi Érsekovi, aby prehodnotil zrušenie zastávok IC

vlakov v Trenčíne. Ešte predtým
sa vyše 4 tisíc občanov podpísalo pod petíciu za zastavovanie
IC vlakov aj v krajskom meste
na strednom Považí.



CESTOVNÝ PORIADOK
VLAKOV INTERCITY
SO ZASTÁVKOU
V TRENČÍNE

• odchody z Bratislavy
do Košíc:
5.33 (z TN o 6.43 h.),
11.33 (z TN o 12.43 h.),
17.33 (z TN o 18.43 h.)
• odchody z Košíc
do Bratislavy:
5.16 (z TN o 9.18 h.),
11.16 (z TN o 15.19 h.),
17.16 (z TN o 21.18 h.)
Zastávky:
Bratislava hl. st., Trnava, Trenčín, Žilina, Vrútky, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba,
Poprad-Tatry, Spišská Nová Ves,
Kysak, Košice.

DOTÁCIE NA AKTIVITY V OBLASTI
ŠPORTU
V súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Mesta Trenčín č.7/2012 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta
Trenčín“ vyhlasuje Mesto Trenčín
Dotačné kolo na aktivity v oblasti športu a telesnej kultúry
na rok 2017
a)
na činnosť
b)
na reprezentáciu a výnimočné akcie
Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom
len na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom
formulári spolu s povinnými prílohami, ktoré nájdete
na www.trencin.sk/dotacie, a za predpokladu, že žiadateľ má
vysporiadané záväzky voči mestu.

Snažili sa vyhnať diviaky
Divú zver, ktorá si za svoje zimovisko vybrala Východnú ulicu, sa 1. februára pokúsili z tohto miesta vyplašiť
mestskí policajti.

Akcia sa konala na odporúčanie Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Trenčíne,
o ktoré požiadala Mestská polícia v snahe čo najvhodnejšie riešiť nebezpečnú situáciu. Diviaky
takmer denne, najmä v podvečer,
vychádzali až na vozovku a ohrozovali dopravu, niekedy sa vybrali až k obytným domom.
„Odporučili nám vyhnať ich
z úkrytových lokalít,“ povedal náčelník Mestskej polície Trenčín
Ivan Liptai. Okrem toho dvanásti
policajti počas akcie na miestach
výskytu divej zveri rozvešali
kúsky textílie napustenej repelentom, ktorý by mal zabrániť ich

návratu.
Keďže ide o nepoľovnú plochu, poľovníci pri tejto akcii neboli prítomní.
„Ak sa napriek tomuto opatreniu diviaky vrátia, znova požiadame o povolenie na razantnejší
zákrok. Hoci táto oblasť je v tesnej
blízkosti obytnej zóny, požiadali sme už o mimoriadne povolenie
lovu, zatiaľ nemáme odpoveď,“
skonštatoval I. Liptai.
Nateraz bude mestská polícia
pokračovať v dennom monitorovaní Východnej ulice najmä v neskorších popoludňajších a podvečerných hodinách.
(RED), FOTO: R. STOKLASA

DOTÁCIE NA AKTIVITY V OBLASTI
SOCIÁLNYCH VECÍ
V súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Mesta Trenčín č. 7/2012 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta
Trenčín“ vyhlasuje Mesto Trenčín
Dotačné kolo na príspevky neštátnym subjektom – grantový
program

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 – 13.00 h) alebo poštou (rozhoduje dátum
pečiatky na obálke).

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/dotacie, 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 28. februára 2017.

Uzávierka prijímania žiadostí je 28. 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 –
Všeobecne záväzné nariadenia.

Informácie o podmienkach poskytovania dotácií
nájdete vo VZN č. 7/2012, ktoré je uverejnené
na webovej stránke mesta Trenčín: www.trencin.
sk – Mesto Trenčín – samospráva mesta Trenčín –
všeobecne záväzné nariadenia.
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Harmonogram vývozu bioodpadu v roku 2017
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OKTÓBER
párny 40.
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nepárny 41.
BIO 1
BIO 2
BIO 3
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párny 44.
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BIO 3

JÚL

nepárny 23.
BIO 1
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párny 24.
BIO 1
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nepárny 25.

párny 26.
BIO 1
BIO 2
BIO 3

NOVEMBER
BIO 2
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nepárny 27.

párny 28.
BIO 1
BIO 2
BIO 3

nepárny 29.

párny 30.
BIO 1
BIO 2
BIO 3

nepárny 31.

Vysvetlivky:
BIO 1
celá MČ Západ
(Zámostie, Záblatie...)
deň vývozu: utorok
BIO 2
celá MČ Sever
(Opatová, Kubrá, Kubrica, Sihoť, ...)
+ Noviny, Biskupice, Nozdrkovce,
Belá, Pod Komárky
deň vývozu: streda

párny 46.
BIO 1
BIO 2
BIO 3

BIO 3
MČ Stred
(Centrum, Dolné mesto,
Soblahovská a okolie, ...)
+ MČ JUH
deň vývozu: štvrtok
V mesiacoch január,
február a december sa
bioodpad nevyváža.

párny 48
BIO 1
BIO 2
BIO 3
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Centrum voľného času, Východná 9, Trenčín ponúka pre deti

JARNÝ DENNÝ TÁBOR
27. 2. 2017 – 3. 3. 2017

1. Denná aktivita: Hriešny tanec. Deň bude plný tanca, pohybu a rytmu pod vedením profesionálnych tanečných lektoriek.
Osvojíš si rôzne tanečné štýly (hip-hop, spoločenské tance, latino
a disko). Najlepšieho tanečníka čaká odmena.
2. Denná aktivita: Oči, uši, ústa, nos. Deň v Galérii M. Bazovského v Trenčíne. Komentovaná prehliadka aktuálnych výstav,
tvorenie v Galerkove a veľa zábavy. Po návrate do CVČ si spolu
vyrobíme darčeky pre mamičku ku Dňu žien.
3. Denná aktivita: Kto má v hlave ﬁlipa? Rád riešiš hlavolamy,
lákajú ťa záhady a tajomstvá? Tento deň si užiješ. Prichystali sme
veľa prekvapení a po ich vylúštení ťa čaká odmena.
4. Denná aktivita: Atletiko Cevečko. V športový deň sa oboznámiš s bojovým umením aikido vďaka trénerovi Tomášovi Švecovi. Dozvieš sa nielen to, čo to je, podstatu, pôvod a ﬁlozoﬁu aikido, ale zároveň sa naučíš niekoľko základných povelov a pohybov
na nacvičenie krátkej zostavy. Po obede bude turnaj v stolnom
futbale, golfe a tenise.
5. Denná aktivita: Tri oriešky pre Popolušku. Tri oriešky znamenajú tri prekvapenia. Bude to zábavné, farebné a sladké.
Uzávierka prihlášok: 20. 2. 2017. Poplatok 50 € zahŕňa obed,
olovrant, cestovné, poistné, pedag. dozor, materiálne zabezpečenie, ceny a pitný režim. Prihlášky posielajte na cvctn@cvctn.sk.
Kontakt: 0911 886 007, 032/74 33 502.

DOTÁCIE NA AKTIVITY V OBLASTI
PRÁCE S MLÁDEŽOU
V súlade so Všeobecno-záväzným nariadením
Mesta Trenčín č.7/2012 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta
Trenčín“ vyhlasuje Mesto Trenčín
Dotačné kolo na aktivity v oblasti práce s mládežou na rok
2017
Podmienky dotačného kola
• Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len
na základe riadne vyplnenej žiadosti, a to na predpísanom
formulári spolu s povinnými prílohami a za predpokladu,
že žiadateľ má vyrovnané záväzky voči mestu.
Žiadosť o dotáciu v oblasti práce s mládežou nájdete
na www.trencin.sk/dotacie.
• Žiadosti predkladané do grantového systému v oblasti mládež
nesmú byť podané v iných oblastiach alebo odboroch mesta
Trenčín v tom istom roku.
• V dotačnom kole budú podporené iba projekty, ktorých termín
realizácie bude do konca roka 2017.
• Budú uprednostnené projekty, ktoré iniciujú, zostavujú
a realizujú samotní mladí ľudia.
Uzávierka prijímania žiadostí je 28. februára 2017.
Viac informácií o predkladaní žiadostí
• Všetky informácie o podmienkach poskytovania
dotácií nájdete na webovej stránke Mesta Trenčín:
www.trencin.sk/dotacie alebo osobne prostredníctvom
koordinátorov práce s mládežou. Odporúča sa konzultovať
projekt s koordinátorom pred jeho predložením. Kontaktovať
koordinátora môžete cez e-mail mladez@trencin.sk alebo
na tel. čísle 0911 046 629 – Joana Detoni.
• Na rokovanie komisie budú predložené len kompletne
a čitateľne vyplnené žiadosti so všetkými povinnými prílohami.
• Žiadosti a povinné prílohy treba odovzdať do 28. februára
v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové nám. č. 2,
(pondelok – štvrtok 8.00 – 16.30 h, piatok 8.00 – 14.00 h) alebo
zaslať poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke),
a taktiež poslať v elektronickej forme na e-mail mladez@
trencin.sk.
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Matematika im ide lepšie
Trenčianski piataci sú lepší ako
priemer Slovenska. V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka ZŠ dosiahli v matematike
úspešnosť 72,7 %. Je to o 10,4 %
lepšie ako celoslovenský výsledok. Získali v priemere 21,8
bodu, čo je o 3,1 bodu viac ako
priemer v rámci SR. V teste zo
slovenského jazyka a literatúry
dosiahli 71,7 % úspešnosť, čo

je o 8,6 % lepšie ako slovenský
priemer. V počte bodov presiahli priemer Slovenska o 2,6 jeho
hodnoty.
Zo 494 piatakov ôsmich
trenčianskych ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
sa 23. novembra 2016 testovania zúčastnilo 452 žiakov. Blahoželáme a prajeme veľa študijných úspechov.
(RED)

OZNÁMENIE O PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ
O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ
ŠKOLY V MESTE TRENČÍN PRE
ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Trenčín v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2008
Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., sa
uskutoční
- v dňoch od 3. 5. 2017 do 4. 5. 2017 (t. j. streda a štvrtok)
- v čase od 10.00 h do 16.00 h
- v priestoroch materských škôl: MŠ Šafárikova 11, MŠ Šmidkeho
12, MŠ J. Halašu 11, MŠ Legionárska 37, MŠ Stromová 3, MŠ
Soblahovská 22, MŠ 28. októbra 7, MŠ Švermova 24, MŠ M.
Turkovej 5, MŠ Považská 1, MŠ Opatovská 39, MŠ Kubranská
20, MŠ Niva 9, MŠ Medňanského 9, MŠ Na dolinách 27, MŠ Pri
parku 14.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej
žiadosti rodiča/zákonného zástupcu (príslušné tlačivo „Žiadosť
o prijatie dieťaťa do MŠ“ je dostupné v každej materskej škole,
na webovej stránke mesta, prípadne webovej stránke MŠ).
Uvádzané údaje o dieťati musia byť identické s údajmi uvedenými
v rodnom liste dieťaťa.
Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou
o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti
a dorast, ktoré musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní.
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením
o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho,
že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo
dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej
škole, príp. ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí. Ak
ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa
do materskej školy aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie.
Na predprimárne vzdelávanie v súlade s § 59 zákona 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa prednostne prijímajú deti, ktoré
• dovŕšili piaty rok veku,
• s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
• s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky.
Riaditeľ materskej školy v rámci jeho kompetencie
ustanovenej § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole určuje ostatné
podmienky prijímania detí.
Do materských škôl sa prijímajú deti k nasledujúcemu
školskému roku vo vyššie uvedenom termíne, priebežne iba
ak to umožňuje kapacita materských škôl. Z toho dôvodu sú
prednostne akceptované tie žiadosti, ktoré boli odovzdané v čase
určeného termínu podávania žiadostí. Poradie podania žiadosti
nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ!
VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa
do materskej školy bude riaditeľkami materských škôl osobne
(prípadne poštou) vydané rodičom/zákonným zástupcom
najneskôr do 4. 6. 2017.

8. február 2017
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Literárny fond ocenil hercov
Mestského divadla Trenčín
Uvidíme ich aj v novej premiére hry Neila Simona „Druhá
kapitola“, ktorú divadlo pripravilo na 24. februára 2017.

Mesto vydalo tipy na

Výročné ceny Literárneho
fondu získali herci Štefan Richtárech za postavu Jána Kalinčiaka a Diana Minarovičová
za postavu Adely Ostrolúckej
v predstavení „Misky strieborné
– nádoby výborné“, ktoré naštudovalo Mestské divadlo Trenčín k 200. výročiu narodenia Ľ.
Štúra. Oboch ocenených môžete

uvidieť aj s ich kolegami Zuzanou Mišákovou a Jakubom Ružičkom v premiére novej hry.
V piatok 24. februára o 18.00
hodine sa vo Hviezde uskutoční
premiéra brilantnej konverzačnej komédie nekorunovaného
kráľa broadwayských divadiel
Neila Simona „Druhá kapitola“.
(RED), FOTO: R. STOKLASA

Výlety do okolia Trenčína
Nová brožúra obsahuje 14 tipov, medzi ktorými sú historické pamiatky, hrady, kostolíky, vyhliadkové veže, tipy
na turistiku aj na výlety s deťmi.

Určená je návštevníkom,
ktorí prichádzajú do Trenčína
na viac dní a chcú si pozrieť okolie, a tiež Trenčanom – ako inšpirácia na trávenie voľného času
a spoznávanie regiónu. Pri každom sú uvedené kontaktné údaje, vzdialenosť od Trenčína a GPS
súradnice pre ľahšiu orientáciu.
„Skladačku sme pripravovali v priebehu minulého roka,“
hovorí zostavovateľka Alena
Chrenková z kultúrno-informačného centra (KIC). Najskôr
zbierali tipy na pamiatky a zaujímavosti, ktoré sa nachádzajú
v okolí Trenčína. „Pri ich výbere
sme zohľadnili to, čo sme sa dozvedeli od turistov a ostatných
návštevníkov KIC, na čo sa pýtali, kam sa chceli v regióne ísť
pozrieť.“ Nasledovala príprava
textov, preklady do angličtiny
a nemčiny a záverečné korektúry. „Taktiež bolo treba zabezpečiť fotograﬁe, ktorých autorom je
náš kolega Radoslav Jánoš“, povedala A. Chrenková. Na vydaní
brožúry sa okrem Mesta Trenčín

podieľala Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčín
a okolie.
Výlety do okolia Trenčína
v tlačenej verzii sú k dispozícii
v KIC na Mierovom námestí 9,
kde rozšírili ponuku materiálov, ktoré Mesto Trenčín používa
na svoju propagáciu. K dispozícii
je leták „Vitajte v Trenčíne“ so základnými informáciami o meste
v šiestich jazykových mutáciách,
leták o historických písomnostiach a Mestskej veži v slovenčine, angličtine a v nemčine. Pre
návštevníkov Trenčína je veľmi
užitočná mapa mesta, na ktorej
sú vyznačené najdôležitejšie pamiatky. Bližšie informácie o nich
nájdu v skladačke „Prechádzky
mestom“, ktorá je tiež dostupná
v slovenčine, angličtine aj v nemčine. V súčasnosti sa pripravuje
mapa okolia Trenčína, na ktorej bude uvedených už spomínaných 14 tipov na výlety. Elektronická verzia skladačky bude
zverejnená aj na webovej stránke
visittrencin.sk.
(RED) FOTO: KIC

AKADEMICKÚ
MALIARKU PRIJAL
PRIMÁTOR MESTA
Pri príležitosti životného jubilea
prijal Richard Rybníček 20. januára 2017 akademickú maliarku Evu
Mišákovú – Abelovú. Tvorbu rodenej
Trenčianky, ktorá žije a tvorí v našom meste, poznajú v Európe, Japonsku i USA. Obyvatelia a návštevníci Trenčína ju mohli obdivovať
v Galérii M. A. Bazovského počas decembra 2016 a januára 2017
na výstave s názvom „Eva jablkom uhryznutá“. Do ďalších rokov želáme veľa zdravia a tvorivej energie.
FOTO. P. S.

DOTÁCIE V OBLASTI KULTÚRY
A ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI
V súlade so Všeobecne-záväzným nariadením
Mesta Trenčín č. 7/2012 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta
Trenčín“ vyhlasuje Mesto Trenčín
Grantové kolo na podporu aktivít v oblasti kultúry
a záujmovej umeleckej činnosti na rok 2017
Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré:
• majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta,
• pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta,
• poskytujú s lužby obyvateľom mesta.
Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári spolu
s povinnými prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má vyrovnané záväzky voči mestu. Žiadosti treba odovzdať v podateľni
Mestského úradu Trenčín, Mierové nám. č. 2, (v pracovných dňoch
pondelok – štvrtok 8.00 – 16.30 h, piatok 8.00 – 14.00 h) alebo
zaslať poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke).
Úplnú žiadosť s rozpočtom projektu je potrebné zaslať aj v elektronickej podobe na mailovú adresu kultura@trencin.sk. Je neoddeliteľnou súčasťou písomnej žiadosti. V grantovom kole budú
podporené iba projekty, ktoré budú zrealizované do konca roka
2017. Objem finančných prostriedkov určených na dotácie v tejto
oblasti je 70 000 €.
Uzávierka prijímania žiadostí je v piatok 24. februára 2017
Na rokovanie komisie kultúry a cestovného ruchu budú predložené len kompletne a čitateľne vyplnené žiadosti so všetkými
povinnými prílohami. Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, ich používania
a zúčtovania, tlačivá žiadostí spolu s informáciami o ich vyplnení, ako aj presné znenie VZN
7/2012 sú k dispozícii na webovej stránke www.
trencin.sk/dotacie alebo na útvare Kultúrno-informačných služieb MsÚ v Trenčíne, tel.
032/6504 710.
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Hľadajú domov

O pár dní štartuje Národný týždeň manželstva

Plánujete si zadovážiť
psieho spoločníka? Možno
vás oslovia práve tieto
psíky, čakajúce na nového majiteľa. A možno je
medzi nimi aj psík, ktorý
sa stratil práve vám.

Pre manželské páry je pripravených množstvo akcií
a aktivít – možnosť zabaviť sa spolu na „Hodine tanca“ či
navštíviť so zľavou wellnes alebo posunúť úroveň vzťahu na kurze „Manželské večery“.

Asi 3-ročný kríženec Riky
bol nájdený na Širokej ulici. Je veselej povahy. V stanici je od januára 2017. Majiteľ
sa k nemu doteraz neprihlásil.
Vhodný je do bytu alebo domu
s prístupom dnu, príp. zateplenou búdou.

Aston je asi 1,5-ročný energický kríženec. Potrebuje skúseného človeka, ktorý bude
mať čas sa mu venovať. Má rád
ľudskú spoločnosť. Vhodný je
do domu so záhradkou a zateplenou búdou, k mladším
ľuďom. V stanici je od apríla
2016.

Zeus je asi 7-ročný kríženec. Našli ho v blízkosti Záblatia. V stanici je od mája 2016.
Má prítulnú povahu, je učenlivý a hravý. Vhodný do domu
s výbehom, k mladším i starším ľuďom aj k deťom.
Karanténnu stanicu môžete
navštíviť osobne alebo využiť
kontakt 0915 785 007. Ľudia,
ktorí si osvoja psíka z karanténnej stanice, budú oslobodení od dane za psa. Osvojenie psíka sú povinní oznámiť
na úrade.

Národný týždeň manželstva (NTM) v Trenčíne potrvá
od 13. do 19. februára 2017. Počas neho sa môžu páry zapojiť
do MANŽELSKEJ HRY a využiť zľavy, ktoré čakajú na nich
vo viacerých prevádzkach. Z ponuky vyberáme napríklad:
• SLÁDKOVIČ CAFÉ: káva(espresso, americano, cappuccino) 1+1 zadarmo, zľava pre
manželov v dňoch 13. – 19. 2.
počas otváracích hodín.
• Hotel MAGNUS: 20% zľava
z účtu v reštaurácii Flor de Amor
z À la carte, 50% zľava na vstup
do Wellness pre manželov
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v dňoch 13. – 19. 2. počas otváracích hodín.
• 81 SPORT BAR & RESTAURANT: pre manželov káva a dezert 1+1 zdarma (akcia platí počas otváracích hodín), k jedlu
z À la carte zdarma káva, pivo
alebo kofola (platí cez víkend
počas otváracích hodín, cez týždeň po 14.00 h) v dňoch 13. –
19. 2. 2017.
• MOTOKÁROVÁ HALA a MIKE’S GARAGE:jazda na motokárach 2+2 zadarmo, k tomu
2 ks káva (čaj) zadarmo – zľava pre manželov v dňoch 13. –
19. 2. počas otváracích hodín

• Z.ŠTADIÓN P.DEMITRU:
korčuľovanie pre manželov zadarmo v nedeľu 19. 2. 2017
v čase od 14.00 do 15.30 h (môžete prísť aj s deťmi).
Podrobnosti o Manželskej hre
ako aj o všetkých akciách a zľavách poskytovaných počas NTM
v rámci mesta Trenčín sa dozviete na stránke cprtrencin.sk,
na stránke ntm.sk, na FB stránke alebo v kultúrno-informačnom centre. Martina Lešinská
koordinátorka NTM pre Trenčín informovala: „Národný týždeň manželstva podľa nej vytvára priestor na pripomenutie si, že
spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme
mali rozvíjať. V našom meste
bude NTM po tretíkrát. Má heslo
„SPOLU NA CESTE“ a uskutoční sa s podporou Mesta Trenčín
a Centra pre rodinu Trenčín. História NTM sa začala písať v roku
1996 v Anglicku. V súčasnosti sa
koná v 20 krajinách a tento rok
pravdepodobne zavíta do Bratislavy i jeho zakladateľ R. Kane“.

Štatistický úrad zisťuje výšku a vývoj príjmov
Vybrané domácnosti v našom meste v období od 1.
februára do 30. apríla 2017 navštívi pracovník poverený
funkciou opytovateľa. Je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Od 1. februára do 30. apríla 2017 navštívia opytovatelia viac ako 150 obcí, medzi
nimi aj mesto Trenčín. Do zisťovania bude celkovo zaradených viac ako 2100 slovenských
domácností.
Podľa Štatistického úradu

SR ide o zisťovanie údajov pre
štatistiku rodinných účtov. Cieľom je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch
domácností. Výsledky zisťovania využijú na zabezpečenie
potrieb informačného systému

Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych
organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav sumy životného minima. „Všetky informácie
a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely,“
ubezpečuje Štatistický úrad SR,
ktorý zodpovedá za ochranu dôverných a osobných údajov.(RED)

SENIORI
V AKCII
Šestnásti členovia
Združenia
kresťanských seniorov sa 10.
januára 2017 pustili do čistenia ľadom
pokrytého chodníka
na Brezinu. Šmykľavý
a nebezpečný chodník
vyčistili a vyzametali až po vstup na Mariánske
námestie.
Ďakujeme.
FOTO: P. S.
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Karta pre seniorov

Z činnosti Senior klubu
pedagogických pracovníkov

Karta pre seniorov umožňuje držiteľovi využívať rôzne služby so zľavami alebo bonusmi pri
kultúrnych podujatiach, v oblasti športu, relaxu, zdravia, stravovania a podobne. Mesto Trenčín
sa snaží pre seniorov vytvoriť
zaujímavú paletu ponuky zliav
a beneﬁtov, preto je zoznam poskytovateľov výhod pre držiteľov
karty otvorený, priebežne aktualizovaný a dopĺňaný. Najnovšie
do zoznamu partnerov projektu
pribudla prevádzka

Záverečné stretnutie členov
ZO JDS č. 19 Senior klubu pedagogických pracovníkov za rok
2016 napĺňala radosť. Jubilantov pozdravila Mária Jakušová,
v ktorej slovách bola múdrosť
vekov s návodom, ako žiť kvalitný život aj po 80. roku života. Zaznela i poézia členky Literárneho klubu Omega Oľgy Nemcovej
– Košeckej. Rok 2016 bol bohatý na kultúrnu, vzdelávaciu
a športovo-brannú činnosť, ktorú bez problémov absolvovala aj 83-ročná Anička. Členovia
na decembrové stretnutie prichádzali podopierajúc sa palicami či barlami, ale s iskrou v oku
a nestarnúcim učiteľským hlasom – ten zostal svieži, jasný,
preto i piesne zneli v plnej kráse.

zmeny v zozname zariadení

A. R. M. TOP SERVIS – čistiace a tepovacie práce – zľava
10 %, adresa prevádzky: Liptovská 6863/2A Trenčín.
Partnerom programu už nie je
CK Pegas Travel.

Zapojené prevádzky sú označené samolepkami s logom Karty
pre seniorov. Výšku zliav a formu bonusov určuje výhradne
ich poskytovateľ.
Prevádzky, ktoré majú záujem zapojiť sa ako partner
programu karta pre seniorov,
môžu sa informovať na tel. čísle 032/650 43 30 alebo prostredníctvom mailovej adresy
seniorkarta@trencin.sk.

Radovali sme sa aj z prítomnosti mužov, ktorých je v učiteľských kolektívoch málo, sú
vzácni. Sme rady, že ich máme,
pomáhajú, pripravia miestnosť, obslúžia nás, prijímajú nás
s úsmevom. Preto muži – učitelia, príďte do klubu, budete vítaní! Zo stretnutia odchádzali členovia šťastní, na bolesti zabudli,
tváre sa im rozžiarili a do sŕdc
vstúpila túžba znova sa stretnúť.
Ďakujeme mestskému úradu
za podporu a dotáciu na činnosť
a všetkým želáme šťastný a veselý rok 2017!
(príspevok bol redakčne krátený)

19. ORG. ZO JDS – KLUB
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV

PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI (PO – PIA: 8.00 – 17.00)



Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň (knihy, video,
TV, noviny a časopisy), spoločenské hry, šachy, karty, stolný tenis, hudobné kurzy
(akordeón, flauta, gitara, klavír), PC, internet.

VMČ Západ 22. 2. 2017 o 18.00 v KD v Záblatí

Pondelok 8.00 – 17.00
pondelok, štvrtok 9.30 – 10.30

Pedikúra
Spevácka skupina „Sihotiar“

pondelok 14.30 – 16.00

Joga začiatočníci

pondelok 16.30 – 18.00

Joga ženy

pondelok 16.30 – 18.30

Keramika klub

utorok, štvrtok, piatok
12.00 – 16.00
utorok 13.00 – 16.00

VMČ Stred

13. 2. 2017 o 15.30 v sobášnej sieni MsÚ

VMČ Juh

6. 3. 2017 o 17.30 v ZŠ, Novomeského

VMČ Sever

2. 3. 2017 o 16.00 v KS Kubrá

Cvičenie ženy I.

pondelok 10.00 – 12.00

utorok, piatok 10.00 – 11.00

ROKOVANIA VMČ

Cvičenie ženy II.
Stolný tenis
Jednota dôchodcov Slovenska č. 5

utorok, štvrtok 14.00 – 17.00

Kartové hry

streda 14.00 – 16.00

Stolný tenis

streda 14.00 – 15.30

Výbor JDS č.27

streda 15.00 – 17.00

Diabetes konzultácie

štvrtok 10.00 – 12.00
a 14.00 – 16.00

Keramika klub

streda 16.30 – 18.30

Keramika – kurz

Osvienčimská 3, Trenčín-Sihoť, 032/7434 535, 0911 041 818
(p. Matejková), 0911 041 820 (p. Buxarová), centrum.seniorov@trencin.sk

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
13. 2.

Ing. Darina Neverišová – Svätý Ignác z Loyoly

20. 2.

Anna Písarčíková – Druhy cukrárskej výroby

27. 2.

Fašiangové posedenie

Kúpele v regióne
zľava
50%a všetky

n
ny
bazé
álne
term

zľava
30%azén Grand
na b

1.12. - 23.12.2016 a 2.1. - 28.2.2017
aj pre občanov

NÁŠHO MESTA
vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov
Zľavy nie sú kumulovateľné a sú neprenosné.
Platia vždy na 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom s trvalým pobytom v danom meste.
Vstup do bazénov je podmienený voľnou kapacitou daného bazéna (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

Termálne bazény: Predaj procedúr (budova Kaštieľ) Po - Ne 8:00 - 18:00 hod.
+421-32-6514 140 / 775 predajprocedur@slktn.sk
v budove Rehabilitačného bazéna Po - Ne 10:00 - 18:00 hod. +421-32-6514 771
Bazén Grand:

Ďalšie akcie:
14. 2.

Ľadové sochy – Hrebienok

28. 2.

Fašiangový bowling

www.kupele-teplice.sk
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste


Bolo by možné osadiť, aspoň dočasne, zábradlie pri
starom priechode pre chodcov
na parkovisku na Palackého
ulici? Chodci nerešpektujú
dopravné značenie a chodia
po starom priechode.
MONIKA MASLOVÁ

Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:
Priechod bude doriešený
na jar, vrátane zábran pre chodcov. Pred osadením zábran je
však potrebné vymeniť dažďovú
vpusť vedľa priechodu, nakoľko
tam došlo k prelomeniu potrubia. Toto si vyžiada rozkopanie
ulice priamo v mieste priechodu.



Dokedy je potrebné doložiť
doklady na úľavu za platbu
za komunálny odpad v roku
2017?
MARCELA OPAČITÁ
Katarína Tomášková, útvar
ekonomický:
Žiadosť o odpustenie alebo
zníženie poplatku za komunálne odpady na rok 2017 je potrebné si podať až po obdržaní
rozhodnutia o výrube poplatku.
K žiadosti je potrebné doložiť
aj doklady preukazujúce nárok
na odpustenie alebo zníženie poplatku v zmysle platného VZN.



Chcem sa opýtať na "lízatká", ktoré sa osadili na cestách a uliciach. Je normálne,
že značky sú umiestňované
do výšky skoro 3 metrov?

vo výške minimálne 2,2 metra.
Dokedy bude uzavretá Bavlnárska ulica. Sú šoféri, ktorí
napriek značkám, prechádzajú touto ulicou. Nehovorím
o tom, že si z tejto ulice spravili parkovisko.
TÁŇA KLIMOVÁ
Martina Pavlíková, hovorkyňa
Železníc SR:
Sprístupnenie pozemnej komunikácie na Bavlnárskej ulici
je podmienené odfrézovaním pôvodného asfaltového krytu, zriadením nového krytu a realizáciou
nového vodorovného značenia
na križovatke Bratislavská-Hlavná. Pre uskutočnenie týchto prác
bol zo strany Železníc SR vydaný pokyn ešte v novembri 2016.
Vzhľadom na klimatické podmienky však už nebolo možné
tieto práce vykonať. V tom čase
už výrobcovia asfaltových zmesí
ukončili svoju sezónnu prevádzkovú činnosť. Zhotoviteľ stavby
– v prípade vhodného počasia –
predpokladá komplexnú výmenu
asfaltového krytu v mesiacoch
marec – apríl 2017, pričom pozemná komunikácia bude prejazdná v oboch smeroch, najneskôr v prvej polovici mája.



a mesto napr. v auguste 2017
spustí Pásmo Juh, tak karta C
mi je nanič a lepšie by mi bolo
už kúpiť možno teraz kartu
„Mesto okrem A, B“.
JURAJ RADECKÝ

Iveta
Marčeková,
útvar
dopravy:
Regulované
parkovanie
na sídlisku Juh je plánované
na druhú polovicu r. 2017. Ak
Vám teraz postačuje karta pre
„Pásmo C“, odporúčame Vám zakúpiť si ju. Keď budú vyregulované ďalšie časti mesta a budete potrebovať kartu „Mesto okrem A,
B“, tak (na základe Vašej žiadosti)
ukončíme platnosť karty „Pásmo
C“ a vrátime Vám alikvotnú časť
z ceny a zakúpite si kartu „Mesto
okrem A, B“ s ročnou platnosťou
od jej zakúpenia.



Sú nejaké zľavy na dani
z nehnuteľnosti po dovŕšení 70
rokov?
VLADIMÍR KALAČ
Ján
Margetín,
útvar
ekonomický:
Ak daňovník vlastní byt a k 1.

1. 2017 dosiahol vek 70 rokov,
Mesto Trenčín mu ako správca dane zníži daň z bytu na rok
2017 o 50 percent. Zníženie
dane z nehnuteľností u občanov
starších ako 70 rokov zohľadňujeme bez uplatnenia nároku
pri výrube daňovej povinnosti
na bežné zdaňovacie obdobie.



Na mestskej webstránke
neviem nájsť tlačivo na zaplatenie dane z nehnuteľnosti.
NATÁLIA ŠICKOVÁ

Ján
Margetín,
útvar
ekonomický:
Tlačivo na zaplatenie dane
z nehnuteľností neexistuje. Ak
občan nadobudne nehnuteľnosť, je povinný podať daňové
priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane
a na základe neho mu správca
dane (v tomto prípade Mesto
Trenčín) vyrúbi daňovú povinnosť z nehnuteľností za príslušné zdaňovacie obdobie. Daň treba zaplatiť vo výške a v lehotách
uvedených v rozhodnutí.



Bude v rámci rekonštrukcie Mierového námestia uzavretá Matúšova ulica? ĽUBOŠ H.
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Matúšova ulica nebude počas rekonštrukcie Mierového
námestia uzavretá.

MILAN ŠTEFÁNIK

Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:
Pod tieto "lízatká" pribudnú do 15. 3. 2017 ďalšie dopravné značky a dodatkové tabule.
Slovenské predpisy určujú, že
spodná hrana najnižšej dopravnej značky má byť v intraviláne



V súvislosti s parkovacími
pásmami, kedy mesto plánuje vybudovať platené pásmo
Juh a ostatné pásma? Mám
trvalý pobyt v pásme C, ale
chodím autom dosť často k rodičom na Juh a keby som si
teraz kúpil kartu "Pásmo C"

Odišli nečakane
Slovenský šport zasiahla v piatok 27. januára veľmi
smutná správa. Hokejový tréner a generálny manažér HK
Dukla Trenčín Ján Kobezda
zomrel na následky infarktu.
Rodák z Dubnice nad Váhom
pre trenčiansky hokej urobil
a ešte chcel urobiť kus dobrej práce. Jeho rodine a všetkým pozostalým vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

Na druhý sviatok vianočný mnohí nechceli uveriť správe o nečakanom úmrtí Viliama
„Willyho“ Webera. Budeme
na neho spomínať ako na veselého a spravodlivého človeka.
Ako na spoluautora mnohých
kreslených vtipov, zakladateľa a samozvaného prezidenta
Klubu nespravodlivo plešatých, na divadelníka, novinára
i liečiteľa. Česť ich pamiatke!

Názov periodickej tlače: INFO TRENČÍN. Vydavateľ: Mesto Trenčín, IČO: 00312037. Vychádza raz mesačne. Uzávierka čísla je vždy 20. v mesiaci. Ročník XIX. Náklad 24 500 ks. Adresa vydavateľa: INFO,
Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín. Tel.: 032/650 42 87, fax: 032/650 42 16, e-mail: info@trencin.sk, zodpovedný redaktor: Eva Mišovičová, grafik: Radoslav Jánoš. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia
a nehonoruje. Tlač: DOLIS, s. r. o. Distribúcia: Slovenská pošta, a. s. ISSN 1338-6832. Evidenčné číslo: EV 3517/09. Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín.
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DIVADLO

14. 2. | 18.30 | Bábka

Šteklivú komédiu o mužsko-ženských vzťahoch ako stvorenú
na valentínsky večer uvedie Mestské divadlo Trenčín.

KINO HVIEZDA |

17. 2. | 20.00, 22.00 | Blázon +
Gramophone brothers
KLUB LÚČ

|

Komponovaný večer divadla

a hudby.
24. 2. | 19.00 | Druhá kapitola



KONCERTY

10. 2. | 21.00 | KUF – Electronica
live band from Berlin
KLUB LÚČ |

10. 2. | 22.00 | Oldschool vs.
newschool + KUF
KLUB LÚČ |

12. 2. | 18.00 | Koncert Klubu
priateľov vážnej hudby
GMAB | Marek Pobuda – barytón, Lucia Še-

večková – klavír, klavír 4-ručne, Katarína
Kameníková – klavír 4-ručne.
14. 2. | 20.00 | Astronautalis
(Us) + Aby Wolf (Us)
KLUB LÚČ |

18. 2. | 17.00 | Kysucký prameň
z Oščadnice

Nový koncertný program
jednej z najobľúbenejších kapiel – Kysuckého prameňa.
KINO HVIEZDA

|



PRE DETI

denne | 9.00 – 13.00, 14.00 –
19.00 | Brick by Brick – zábava
s Legom

| Moderný tanec (5 – 15 r).
Info: 0908 731 125.

KC AKTIVITY

pondelok, piatok | 18.00 |
Tanečná skupina Džamál
Junior
TŠ ANIDE | Info a prihlášky 0908 788 560
alebo anide@seznam.cz.

pondelok | 10.00 – 11.00 |
Tvorenie s potešením s Mirkou

28. 2. | 20.00 | Pavol Seriš:
Samko Tále

pondelok | 16.00 – 17.00 | piatok
| 18.00 – 19.00 | Skauting
na Juhu

KLUB LÚČ | Inscenácia je dramatizáciou
slávnej slovenskej novely spisovateľky Daniely Kapitáňovej „Kniha o cintoríne”.

2. 3. | 19.00 | Neskoro Večer:
Talkshow Petra Marcina

KC AKTIVITY | Schôdzky detí a mládeže 32.

skautského zboru. Informácie R. Kopecká
0908 683 393 romcako@gmail.com.
KLUB LÚČ | Nvmeri sú Pišta Kráľovič, Palo
Javorník a Miro Tuchyňa. Ich hudba je plná
matematických beatov a chytľavých melódií inšpirovaných škandinávskym indie
popom. Zaujímavý a pozoruhodný projekt
na hudobnej scéne.

20. 2. | 19.00 | Beatles Valentín
– The Backwards
KINO HVIEZDA | Najlepší The Beatles revival

na svete prichádza s valentínskym programom.
24. 2. | 20.00 | Queenmania
KINO HVIEZDA | Zájazdová verzia najpopu-

PIANO KLUB |

lárnejšej a najúspešnejšej slovenskej talkshow. Môžete sa tešiť na skvelú LIVE atmosféru, pútavé rozhovory, zábavné príhody
a scénky, pesničky či interakcie s divákmi.
Hosťami budú herečka Zuzana Tlučková,
herec Peter Sklár a heligonkárka a speváčka Vlasta Mudríková.

24. 2. | 21.00 | Ostrak mode
KLUB LÚČ |

25. 2. | 20.00 | Eniesa
ČAJOVŇA DÉJÁ VU | Komorný koncert. Mla-

3. 3. | 19.00 | Meno

dá talentovaná hudobníčka z Košíc zavíta
po prvýkrát do Trenčína, aby nás pohladila tónmi svojej hudby. Predpredaj lístkov
na kurzy@soulart.sk, 0907 493 654.

KINO HVIEZDA | Komédia. V réžii Jakuba
Nvotu účinkujú Ady Hajdu, Lucia Hurajová,
Zuzana Mauréry, Kamil Mikulčík a Richard
Stanke.

25. 2. | 21.00 | Karol Mikloš
oslavuje Poisoned EP + Space
recorder

6. 3. | 19.00 | Sedem bez záruky

Skvelé vystúpenie 4 známych glosátorov. Účinkujú Elena Vacvalová, Milan Lasica, Oľga Feldeková a Marián
Leško.

KINO HVIEZDA

|

Na domácej pôde oslávi Karol
Mikloš so svojou kapelou vydanie dlho
očakávanej novinky Poisoned EP. Hosť:
skupina Space Recorder s takisto čerstvým
albumom You Said Sorry and You Left Me.

KLUB LÚČ |

KIC vlani navštívilo takmer
20 tisíc ľudí

pondelok, streda, piatok |
Tanečná škola Aura dance

KINO HVIEZDA

| Premiéra komédie o novom začiatku v živote spisovateľa a herečky. Uvádza Mestské divadlo Trenčín.

NEDAJTE SI UJSŤ

KREATIVO | Kreatívno-vzdelávacie centrum. Lego kurzy pre deti od 4 do 11 r., ale
aj voľné hodiny na hru s kockami Lego pre
deti s rodičmi i bez rodičov. Viac na fcb kreativosro.

KC AKTIVITY | Tvorivé dopoludnie pre
deti od 2 rokov v sprievode jedného z rodičov. Informácie 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.

18. 2. | 21.00 | Nvmeri



pondelok, utorok, štvrtok |
16.30 – 18.00 | Karate klub
Ekonóm

Hlavným trénerom KK Ekonóm Trenčín je nositeľ 6. Dan-u Miroslav
Ďuďák, ktorý sa po aktívnej pretekárskej
kariére začal naplno venovať mládeži. Informácie 0911 603 068.

KC AKTIVITY |

utorok | 9.30 – 10.30 |
Tancovačka s Vladom

Pohybovo – tanečné dopoludnie pre deti od 2 rokov a ich rodičov
s Vladom Ondrovičom.

KC AKTIVITY |

utorok | 15.00 – 16.30 | Klub
keramikárov
KC AKTIVITY | Keramický krúžok pre deti
a mládež od 5 rokov s výučbou základnej práce s hlinou, glazúrou a inými netradičnými materiálmi. Informácie
0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

Do Kultúrno-informačného centra
na Mierovom námestí v roku 2016
zamierilo takmer 20 000 návštevníkov. Najviac ich bolo v auguste, kedy
si pre informácie prišlo 2339 klientov.
V lete sú návštevníkmi centra predovšetkým turisti. Najpočetnejšie zastúpenie, okrem Slovákov, mali Česi,
turisti z nemecky hovoriacich krajín,
Poľska, Ruska a južnej Európy – Francúzska, Talianska a Španielska. Nechýbali návštevníci zo vzdialenejších krajín – Malajzie, Austrálie či USA. Okrem
propagačných materiálov a suvenírov
si odnášali aj informácie o Trenčíne,
o jeho kultúrnych pamiatkach, o ubytovaní, miestnych špecialitách, zaujímali
sa o výlety do okolia. Trenčania využívajú služby KIC najmä pre nákup vstupeniek na podujatia či cestovných lístkov na diaľkové autobusy. Obľúbené sú
darčeky a suveníry. S obyvateľmi mesta
a okolia komunikuje KIC aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook, kde
má viac ako 7200 fanúšikov. Na stránke
www.facebook.com/kic.trencin
zverejňuje informácie o kultúrnych
podujatiach, ponuke divadiel, koncertov, detských predstavení, výstav
a zaujímavých prednášok. Uvádza aj
tipy na víkend a výlety do okolia Trenčína. Kultúrno-informačné centrum je
otvorené v pracovných dňoch od 8.00
do 17.00 h.
Kontakty: tel.: +421 (0) 32/6504 709,
6504 711, 6504 712, infotel: +421 (0)
32/ 16 186, e-mail: kic@trencin.sk,
web: www.visittrencin.sk.



KINO

CINEMAX

utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 |
Korzo dance

od 2. 2. | Kruhy

Tanečná škola moderného
tanca SZUŠ. Info: 0903 793 557.

od 2. 2. | Psia duša

streda | 10.00 – 11.00 |
Keramické patlámo

od 2. 2. | Nebo a ľad

KC AKTIVITY

|

KC AKTIVITY | Keramické tvorivé dielne pre

najmenšie deti v sprievode jedného z rodičov.

Americký horor.
Rodinný film..
Francúzsky dokument oscarového režiséra Luca Jacqueta (Putovanie tučniakov). Dobrodružné cesty francúzskeho

2 | KAM



KINO

polárnika a vedca Clauda Loriusa viedli
až k objaveniu a popísaniu globálneho
otepľovania.
od 9. 2. | LEGO Batman vo
filme

kam v trenčíne
streda, piatok | 16.00 – 18.00 |
Tanečná škola Goonies
KC AKTIVITY | Moderný tanec pre deti od 3

rokov. Info: 0915 101 051.

od 9. 2. | Päťdesiat odtieňov
temnoty

la (1 – 5 r.), cvičenie na Fit loptách (od 5
mes.), balet s profesionálnou lektorkou (4
– 9 r.).

Psychologická dráma. Jason chce byť
režisérom a našiel producenta, ktorý
bude financovať jeho hororový film.
Má však jednu podmienku.
od 9. 2. | Odysea

Výpravná a hviezdne obsadená biografia rodiny Cousteau, ktorá pred našimi
očami otvorila tichý svet pod morskou
hladinou.
ARTKINO METRO
8. – 9. 2. | 19.00, 20.00 | Pod
rúškom noci

Americký kriminálny film Bena Afflecka sa odohráva v búrlivých 20. rokoch
v období prohibície, ktorá nedokázala
zastaviť prísun alkoholu v sieti vedenej
gangstrami.
9. 2. | 18.00 | Nebo a ľad

Dokument oscarového režiséra Luca
Jacqueta (Putovanie tučniakov) popisuje dobrodružné cesty francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa
za polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu globálneho otepľovania.
10. a 12. 2. | 17.00, 16.00 |
LEGO Batman vo filme

Detské predstavenie.
10. – 12. 2. | 19.00, 18.00 |
Odysea

Francúzska výpravná a hviezdne obsadená biografia rodiny Cousteau.
10. 2. | 21.00 | Toni Erdmann

9., 23. 2. | 9.30 – 11.30 |
Galerkovo

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

|

9. 2. | 16.30 | Štvrtkové
vzdelávania
KC STRED | Kreatívny rodič a šikovné dieťa
– malí a veľkí tvoria. Vyrobíme si masku
na karneval. Lepenie, strihanie, prstové
farby.

20. 2. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

Deti a rodičia spoločne čítajú v knižnici na Hasičskej, v pobočke na Juhu, na Dlhých Honoch a v pobočke
Kubrá.
VEREJNÁ KNIŽNICA |

25. 2. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé
dielničky

17. 2. – 29. 3. | Stretnutie
– setkání

2 6fotografi
3 2017
| Výstava
KIC3
í.
Miloš Alexander Bazovský
GMAB | Stála expozícia.

4. 1. – 28. 2. | Červený kríž –
Kristián Malák a Chrobáky –
Andrea Bečárová
POSÁDKOVÝ KLUB

|

Filatelistická výstava

Klubu filatelistov.
do 12. 2. | Vladimír Kudlík

TSK | 32. družobná výstava výtvarníkov
a fotografov regiónov Trenčín a Uherské
Hradiště. Vernisáž 17. 2. o 17.00 h.



PRE SENIOROV

16. 2. | 15.00 | Zimné
spoločenské stretnutie
seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB |

Pripravuje Klub vojen-

ských veteránov.
21. 2. | 9.00 – 11.30 | Ateliér pre
seniorov
GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov
na rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

23. 2. | 15.00 | Skleróza
multiplex / klub Trenčín
CENTRUM SENIOROV |
| Nové výstavné priestory
Galérie Vážka predstavujú tvorbu známeho výtvarníka.

GALÉRIA VÁŽKA

do 28. 2. | Vlasta Mráziková
a Marta Luptáková
CENTRUM SENIOROV | Výstava obrazov.

do 28. 2. | Pútavé príbehy
Jacqueline Wilsonovej

23. 2. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

24. 2. | 14.00 | Fašiangové
posedenie
CENTRUM SENIOROV | Spoločné „šiškovanie“

seniorov.



CVIČENIE

pondelok | 17.15 – 19.15 | SM
system

26. 2. | 16.00 | Detský divadelný
klub: Babička z vajíčka

do 28. 2. | Fašiangy: čas radosti,
hojnosti a veselosti

tice.

VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka k ob-

KC KUBRÁ | Kontakt: 0903 949 966.

Načo vám je mamička a otecko, keď na vás nemajú čas? A niekedy vás
hnevajú tak, že by ste najradšej vyskočili z kože. A ešte k tomu nemajú rodičov,
a teda ani vy nemáte starých rodičov. Najvyšší čas, aby sa stal nejaký zázrak!
KLUB LÚČ |

| Uzávierka prihlášok 20. 2.
na cvctn@cvctn.sk, 0911 886 007,
032/743 35 02

CVČ

|

dobiu zábav, plesov a karnevalov.
do 28. 2. | Kornel Földvári

Spoznajte zážitkové vzdelávanie s kockami LEGO. Celodenný program,
každý deň workshopy a nové „zadanie“.
Prihlášky na kreativotn@gmail.com.

KREATIVO |

27. 2. – 3. 3. | 7.30 – 17.00 | Jarný
tábor Laci Strike
| Jarný tanečný tábor s Laci
Strikom a Street Dance Akademy. Info
a prihlasovanie: stanka@streetdance.sk.

KC AKTIVITY

KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrb-

pondelok | 17.30 – 18.30 | Zumba
pondelok | 18.15 – 19.30 |
Kruhový tréning

VKMR JASELSKÁ Tematická výstavka venovaná pamiatke významného trenčianskeho rodáka, prozaika, publicistu, literárneho kritika a prekladateľa pri príležitosti
jeho nedožitých 85. narodenín.

KC AKTIVITY | Súbor cvikov odcvičených jeden po druhom s využitím fitness náčinia.

do 28. 2. | Trenčín z neba

KC KUBRÁ |

|

pondelok, streda | 18.30 – 19.30 |
Aerobik

Tematická výstavka približujúca dominanty perly stredného Považia prostredníctvom unikátnych fotografií z vtáčej perspektívy.

pondelok, streda | 19.00 |
Chanbara

do 26. 3. | Sedemdesiat sukieň
mala

pondelok | 19.00 – 20.00 |
štvrtok | 17.20 – 18.20 | Strong
by Zumba

VKMR JASELSKÁ

|

Žena v slovenskom folklóre v dielach zo zbierkového fondu galérie a v súčasnom umení. Výstava predstavuje tradičný i súčasný prístup k slovenskému
folklóru, kde hlavným námetom je žena,
ženský folklór, kroje, výšivky, čipky či krajky. Výber diel približne 50 slovenských autorov od začiatku formovania slovenskej
moderny až po súčasnosť.

GMAB |

14. 2. | 19.00 | La La Land

Debut amerického nezávislého režiséra
Jima Jarmuscha je portrétom mladíka,
ktorý žije svoj život na ceste od jedného miesta a človeka k inému človeku
a miestu.

Pripravuje Klub foto-

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

27. 2. – 3. 3. | Jarný denný tábor
s kockami LEGO

15. 2. | 19.00 | Trvalá
dovolenka

|

OC LAUGARICIO |

11. a 17. 2. | 21.00, 17.00 |

Americký muzikál so štrnástimi nomináciami na Oscara. Talentovaného
jazzového pianistu a nádejnú herečku
čaká vzrušujúce dobrodružstvo, ktoré
sa ani náhodou nepodobá na ich skutočné životy.

POSÁDKOVÝ KLUB

V múzeu sa z vajíčka vyliahne
malý dinosaurus. Tak ako každé dieťa, aj
dinosaurus Samo sa v istom období pýta,
odkiaľ pochádza, kto a kde sú jeho rodičia.
Vydá sa hľadať svoju rodinu.

5. ZŠ | Rodičia s deťmi cvičia v telocvični.

TSK | Výstava z medzinárodného tvorivého
pobytu slovenských a ukrajinských umelcov v rámci projektu Partnerstvo hlinou
spečatené prezentuje keramickú tvorbu
a maľbu.

grafov.

KLUB LÚČ |

14., 21. 2. | 17.00 | Hráme sa
a športujeme

7. – 15. 2. | Across the border I.:
keramika/maľba

15. 2. – 29. 3. | Foto Klub 2017

12. 2. | 16.00 | Detský divadelný
klub: Posledný dinosaurus

27. 2. – 3. 3. | Jarný tábor s CVČ
Trenčín

Pokračovanie úspešnej českej komédie
z roku 2014 Hodinový manžel. Hrajú:
Bolek Polívka, Eva Holubová, Zdena
Studenková, David Matásek, Lukáš Latinák a David Novotný.

do 6. 3. | Skryté krásy jaskýň
– Lukáš Kubičina

MS ŠPORTOVÁ HALA | Tanečný klub Bambu-

Nemecko – rakúska tragikomédia
o zblížení otca a dcéry, o generácii
singles, o svete očividných rozdielov
a o tom, že najťažšou vecou v živote je
nestratiť humor.
Manžel na hodinu

VÝSTAVY

KC KUBRÁ |

1. – 28. 2. | Centrum pohybu
a tanca

od 9. 2. | Realita



štvrtok | 16.30 – 17.30 | DFS
Kubranček

Detské predstavenie. Animované dobrodružstvo vodcu celej skupiny – LEGO
Batmana.

Druhá kapitola milostného príbehu
Christiana Greya a Anastasie Steeleovej.

číslo 2 | ročník XIX

do 26. 3. | Petra Lajdová:
„Slovenská renesancia“ keď
krása vychádza na svetlo

Výstava predstavuje na veľkoformátových fotografiách originálnu prezentáciu krásy slovenského tradičného umenia – ľudového kroja, najmä jeho vrchných
častí – párt a čepcov, pokrývok hláv slobodných a vydatých žien.
GMAB

|

| Športová
forma boja s mečom pre dospelých.

TELOCVIČŇA ILYO TEAKWONDO

KD OPATOVÁ | Kontakt 0903 949 966.

pondelok | 19.15 – 20.45 | Tai
– chi
KC AKTIVITY | Naučíme sa ovládať jemnou
silou svaly a pohyb tela, čím zlepšujeme
svoju pohybovú inteligenciu. Informácie
0911029 030.

pondelok | 19.45 – 20.45 | streda
| 19.30 – 20.30 | piatok | 19.00 –
20.00 | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Zamerané na posilňovacie
cviky v intervalovom cvičení s fázami odpočinku, ktorého výhodou je vysoký energetický výdaj, výsledkom je zlepšenie
ohybnosti a schopnosti koordinácie, spevnené partie bokov, brucha, stehenných
a sedacích svalov.

8. február 2017
utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre
mamičky
KC STRED | Od 6 týždňov po pôrode.

utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates
| Vhodný pre začiatočníkov
a ľudí s bolesťami chrbta.

KC AKTIVITY

utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok |
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates
pokročilí
KC AKTIVITY |

utorok | 19.00 – 20.15 | Joga

Cviky sú navrhnuté pre postupný a trvalý rozvoj človeka a cvičenie je
otvorené pre všetkých – bez ohľadu na vek
a fyzickú kondíciu. Vhodné aj pre začiatočníkov.

KC AKTIVITY |

utorok | 19.00 | Sebaobrana pre
ženy
TELOCVIČŇA ILYO TEAKWONDO |

streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia
KC STRED | Vedie pôrodná asistentka.

streda | 17.40 – 18.40 | Zumba
KC KUBRA | Kontakt: 0903 94 99 66.

streda | 18.00 – 19.00 |
Bodywork
KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance aerobiku spojená s posilňovaním a strečingom.

streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty
a bodywork

Ideálne cvičenie, pri ktorom
sa pracuje hlavne s váhou vlastného tela.
KC AKTIVITY |

streda | 19.15 – 20.15 | Zumba
| Prihlasovanie potrebné
na tel. 0903 949 966.

KC AKTIVITY

štvrtok | 18.00 – 20.00 |
Cvičenie na chrbticu
KC AKTIVITY | Vedie Ján Pevný. Informácie
0911 029 030.

štvrtok | 19.00 | Taichi &
meditácia
TELOCVIČŇA ILYO TEAKWONDO |

štvrtok | 19.00 – 20.00 |
Cvičenie pilates začiatočníci
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Bližšie informácie a prihlasovanie: lektorka – fyzioterapeut a inštruktor Pilates Metódy Sabongui Pilatesn Academy v Prahe Marcela Holodová
0905 705 431.

piatok | 19.00 – 21.00 | FS
Kubran
KC KUBRÁ |

nedeľa | 17.30 – 19.00 | Zumba
KC KUBRÁ | Kontakt: 0903 94 99 66.

1. – 28. 2. |

Centrum pohybu

a tanca
| Cvičenie pre ženy
– skupinové cvičenia step, tabata, body
work, Port de Bras. Kontakt: 0903 449 732.

MS ŠPORTOVÁ HALA



7. 2. | 18.00 – 19.30 | Choices:
Mladí a podnikaví, vek je len
číslo
KLUB LÚČ | Príď sa porozprávať s chalanmi,

ktorí nedávno maturovali, ale už dokázali
všeličo vlastné uviesť do života. S Jaroslavom Dodokom, riaditeľom Mavio Media,
lektorom a blogerom, a Jaroslavom Červinkom, riaditeľom JC Media, mentorom
a projektovým manažérom, sa bude rozprávať Ivan Ježík z Voices. Vstup je voľný.
8. 2. | 16.30 | Peter „Kefo“
Šrank: Múzofil
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s publicistom,
pesničkárom, textárom, cestovateľom Petrom Šrankom, spojená s prezentáciou románu Múzofil o nádejnom spisovateľovi,
ktorému sa miešajú múzy s reálnymi ženami. Podujatie spestria autorove pesničky, ukážky z cestopisov, aforizmy a vtipné
glosy.

15. 2. | 10.00 | Bezplienková
komunikačná metóda –
alebo prirodzená hygiena
novorodencov
MC SRDIEČKO | “Bezplienkáči“ sa opäť stre-

távajú. Nových kamarátov srdečne privítame.
15., 16. 2. | 19.00 | Whiskyho
cestovateľské kino: Severná
Kórea
KLUB LÚČ | Všadeprítomné

obrazy a sochy
veľkých vodcov, megalomanské propagandistické stavby, šedivé sídliská a chudobný
vidiek, ťažké zbrane namierené na juh
v demilitarizovanej zóne, tajní policajti
neustále v pätách, atómový výbuch a hromadné tance v deň štátneho sviatku...

|

23. 2. | 16.30 | Cyklus
rodičovských diskusií
s psychologičkou
Mgr. Veronikou Kuricovou
MC SRDIEČKO | Téma: Hlavné vývinové aspekty u detí od dvoch do štyroch rokov.

24. 2. | 17.00 – 21.00 | Spojenie
Svetov

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ivan Chyla.

16. 2. | 16.00 | Význam včely
medonosnej pre prírodu
a človeka
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Zuzana Juríč-

ková.
20. 2. | 16.00 | Beseda
k aktuálnym otázkam
záhradkárov
POSÁDKOVÝ KLUB

|

Pripravuje: KVV – sek-

cia záhradkárov.

16. – 20. 2. | 18.00, 21.15,
18.00 | T2 Trainspotting

Pokračovanie legendárneho filmu Trainspotting. V úlohe Rentona sa opäť
predstaví Ewan McGregor.
18. 2. | 19.00 | Richard Müller:
Nespoznaný

Nový dokumentárny film režiséra Mira
Rema. Portrét svojho obľúbeného speváka nakrúcal tri roky. Projekcia a debata s režisérom filmu.

Interaktívny workshop s animovaným
filmom pre deti a pedagógov prvého
stupňa základných škôl.
Čarovné spojenie hudby s pohybovou meditáciou a tvorením
pomocou techník umeleckých terapií.
Hudobníčka Eniesa vytvorí most na ceste
do krajiny nášho vnútra, ktorým bude ďalej sprevádzať Marcela Berith. Prihlasovanie: kurzy@soulart.sk, 0907 493 654.

20. 2. | 16.00 | Príbeh lesa

25. 2. | 10.00 – 18.00 | Tanec
Vlčice

23. – 24. 2. | 18.00, 17.00 |
Manžel na hodinu

ČAJOVŇA ADRAK

|

KC AKTIVITY | Celodenný seminár pre ženy,
počas ktorého sa zameriame na intuitívny
tanec, pohybovo-tanečnú terapiu a porozumenie odkazom svojej duše prostredníctvom maľby použitím umeleckých
techník. Prihlasovanie: kurzy@soulart.sk,
0907 493 654.

25. 2. | 10.00 | Cesta čistého
vedomia

25. 2. | 8.00 – 12.00 | Klub
Veronica

16. 2. | 16.00 | Ladislav Jambor –
85. výročie narodenia

Hypnotická „roadmovie“ Jima Jarmuscha o zvláštnej ceste do večnosti,
sprevádzaná pôsobivou hudbou kanadského rockera Neila Younga. Johnny Depp v hlavnej úlohe.

20. 2. | 9.00, 11.00 | Filmový
kabinet deťom

Diskusia s odborníkmi
na podporu duševného zdravia na tému
drogové závislosti, štádiá a možnosti
liečby. Diskutujú: MUDr. T. Madleňáková;
Mgr. T. Čameková. Podujatie je organizované v spolupráci s OZ Ars Vivendi – umenie žiť.
|

KINO

16. – 17. 2. | 20.00, 19.00 |
Mŕtvy muž

Detské predstavenie.

Celodenný prednáškový seminár vedie Ján Pevný. Informácie:
0911 029 030.

VKMR HASIČSKÁ



19. 2. | 16.00 | Trollovia

16. 2. | 16.00 | Prečo je pravda
na dne pohárika a prečo ľudia
berú drogy

VOICES | Knižné plky Petra Michalíka pokračujú. New York Paula Austera, Dublin Jamesa Joycea, Kafkova Praha, ale aj
Marquézove Macondo. Sú mestá, ktoré
poznáme bez toho, aby sme sa v nich niekedy ocitli – navštívili sme ich na stránkach kníh. A sú aj také, v ktorých sa reálne
ocitnúť nikdy nemôžeme, pretože sú celé

MC SRDIEČKO |

Beseda s publicistom,
bývalým šéfom kontrarozviedky SIS Petrom Tóthom, spojená s prezentáciou jeho
dvoch kníh o najväčšej súdnej kauze minulého storočia.
VKMR HASIČSKÁ

Beseda so spisovateľkou
a cestovateľkou Camille Labas, spojená
s prezentáciou jej úspešnej knihy s podtitulom Gruzínsko v dobách antiky a raného
kresťanstva.

utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

piatok | 10.00 | Podporná
skupina nosenia detí

22. 2. | 16.30 | Peter Tóth: Kauza
Cervanová

VKMR HASIČSKÁ |

20. 2. | 18.00 – 19.00 | Mesto
v literatúre, literatúra v meste

prava na dojčenie.

výsledkom autorskej fikcie. Vstup na podujatie je voľný. Viac na www.voices.sk

14. 2. | 16.30 | Camille Labas:
Pevnosť Narikala

PREDNÁŠKY

KC STRED | Vhodné aj pre tehotné, ako prí-

KAM | 3

kam v trenčíne

KC AKTIVITY

|

KC AKTIVITY | Stretnutie členov Klubu zberateľov a pestovateľov liečivých rastlín
spojené s odbornými prednáškami pod vedením Ing. Antona Blahuša.

27. 2. | 19.00 | Večer filmov,
ktoré vám môžu zmeniť život
KLUB LÚČ | Dokážu otvoriť úplne nový svet

kinematografie. Tie svoje predstaví šéfredaktor portálu Kinema.sk Peter Konečný.
28. 2. | 16.30 | Pavel Dvořák:
Stopy dávnej minulosti 8
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s historikom spojená s prezentáciou jeho najnovšej knižky
s podtitulom Slovensko v čase tureckých
vojen. Kniha rozpráva o vzniku Osmanskej
ríše, o vstupe Turkov do Uhorského kráľovstva a o prvej fáze uhorsko-osmanských
vojen za sultána Sulejmana.



KURZY

pondelok – piatok | 13.00 –
18.00 | Akordeón

SENIORBIO
22. 2. | 19.00 | Mimo zákon

Film Jima Jarmuscha o zatknutí, uväznení a spoločnom úteku troch úplne
odlišných mužov. Hrajú: Tom Waits,
John Lurie, Roberto Benigni a ďalší.

23. – 25. 2. | 20.00, 19.00,
21.00 | Lion

Americký film nominovaný na Oscara
sa odohráva v Indii a je nakrútený podľa autobiografickej knihy Saroo Brierleyho, ktorý sa ako päťročný stratil vo
vlaku do Kalkaty. Žil na ulici a neskôr ho
adoptoval manželský pár z Austrálie.
24. 2. | 10.00 | Manžel
na hodinu

BABYBIO
24. – 26. 2. | 21.00, 19.00,
18.00 | Realita

Psychologická dráma. Jason chce byť
režisérom a našiel producenta, ktorý
bude financovať jeho hororový film.
Má však jednu podmienku.
26. 2. | 16.00 | Ozzy

Detské predstavenie. Španielsky rodinný animovaný film. Ozzy je priateľský
pes bígl, ktorý žije idylickým životom
v rodine Martinsovcov.
28. 2. | 19.00 | La La Land



ŠPORT

9. 2. | 17.00 | HK AS Trenčín –
Veselí n. / Moravou
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ženy.

10. 2. | 19.30 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Likavka
ŠPORTOVÁ HALA

|

Florbal Extraliga

juniori.
11. 2. | 8.00 – 18.00 | Karate
ŠPORTOVÁ HALA | Slovenský pohár detí

CENTRUM SENIOROV |

a žiakov 1. kolo.

pondelok – piatok | 13.00 –
18.00 | Klavír

12. 2. | 8.00 | Dubnica – ŠK 1.
FBC Trenčín

CENTRUM SENIOROV |

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal.

4 | KAM



kam v trenčíne

ŠPORT

12. 2. | 10.25 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Nitra

pondelok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk pokročilí
KC AKTIVITY | Možnosť prihlásenia aj počas

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal starší žiaci.

kurzu. Info a prihlášky: smejkal@mail.t-com.sk.

12. 2. | 15.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Spišská Nová Ves

utorok – štvrtok | 12.30 – 18.00 |
Gitara

|

ŠPORTOVÁ HALA

Florbal Extraliga

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

18. 2. | 8.00 – 16.00 | Turnaj
AS Trenčín

CENTRUM SENIOROV |

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

utorok | 10.00 | Mami spricht
Deutsch

číslo 2 | ročník XIX
Mgr. Petra Obucha, PhD. z CTK Myjava nielen s muzikantmi, ale aj vedúcimi a pedagógmi rôznych folklórnych zoskupení.

použitý pre trenčiansky hospic.
Viac informácií a predaj vstupeniek
na 0910 842 921.

19. 2. | 16.00 | Februárové
tvorivé dielne

12. 2. | 9.00 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít

Budeme tvoriť dekorácie z jutových povrázkov.

CENTRUM PRE RODINU |

20. 2. | 16.30 | Otvorenie kurzu:
Keramika pre malých i veľkých
CENTRUM SENIOROV |

21. 2. | 16.00 – 18.30 | Večerný
ateliér pre dospelých

ŠPORTOVÁ HALA | Futbal žiačky U12.

Mamičky sa rozprávajú
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.

GMAB | Tvorivý ateliér pre dospelých
na rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

18. 2. | 17.00 | Cop Trenčín
– Svidník

utorok | 17.00 – 18.00 | Základné
kroky – polka, valčík a čardáš

23. 2. | 16.00 – 19.00 |
Storytelling pre začiatočníkov

Volejbal Extraliga

|

ŠPORTOVÁ HALA

muži.
18. 2. | 11.00 | Cop Trenčín „B“
– Komárno „B“
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži.

18. 2. | 13.00 |

Cop Trenčín „B“

|

MC SRDIEČKO

Treba sa prihlásiť:
0910 196 456, galatea.violet@gmail.com.

SOKOLOVŇA

|

utorok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk mierne
pokročilí
KC AKTIVITY | Info a prihlášky: na smejkal@

– Trnava

mail.t-com.sk.

ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži.

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých

19. 2. | 16.30 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Žilina
|

ŠPORTOVÁ HALA

Florbal Extraliga

juniori.
23. 2. | 14.00 | HK AS Trenčín
– ŠKP Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladšie do-

rastenky HK AS Trenčín.
23. 2. | 16.00 | HK AS Trenčín
– ŠKP Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná staršie dorastenky HK AS Trenčín.

25. 2. | 8.00 – 16.00 | Turnaj
AS Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal žiaci U7.

25. 2. | 16.30 | ŠK 1. FBC
Trenčín – play-off 1. zápas
|

ŠPORTOVÁ HALA

Florbal Extraliga

juniori.
25. 2. | 19.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Stupava
|

ŠPORTOVÁ HALA

Florbal Extraliga

muži.
26. 2. | 8.30 – 15.30 | HK AS
Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Minihádzaná.

ŠK 1. FBC
Trenčín – play-off 2. zápas

26. 2. | 13.45 |

|

ŠPORTOVÁ HALA

Florbal Extraliga

juniori.
26. 2. | 17.00 | Cop Trenčín –
Stará Ľubovňa

Volejbal Extraliga

|

ŠPORTOVÁ HALA

muži.
4. 3. | 15.00 | HK AS Trenčín
– Písek

| Inšpirácie moderným
umením. 14. 2. Maľujeme ako Picasso,
21. a 28. 2. Kvety Fridy Kahlo. Prihlásenie
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

OC LAUGARÍCIO

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

utorok | 18.00 – 20.00 | Klub
keramikárov dospelí
KC AKTIVITY | Tvorivé keramické dielne pod
vedením dobrovoľníčky Maťky Tatranskej.

streda | 16.30 | Kurz keramiky
CENTRUM SENIOROV |

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

štvrtok | 17.00 | Háčkujeme
s Beatrice
KC AKTIVITY | Vhodné

pre začiatočníkov aj

pokročilých.
11. 2. | 9.00 – 16.00 | Biznis
model pre tvoj nápad
VOICES | S lektorom Andrejom Rybovičom sa

môžete naučiť efektívne pracovať s nástrojom
Business model canvas a získať veľa konkrétnych podnetov či inšpirácií pre svoj podnikateľský nápad alebo komunitný projekt. Viac
informácií a prihlasovanie na www.voices.sk.
14., 21., 28. 2. | 17.00 | Manželské
večery

HK AS Trenčín.

| Kurz je určený
pre všetky manželské páry, ktoré chcú svoje manželstvo osviežiť, zlepšiť a budovať
pevný a trvalý vzťah.

4. 3. | 18.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Florko Košice

16. 2. | 16.00 – 19.00 | Zvládanie
stresu pomocou všímavosti

ŠPORTOVÁ HALA

ŠPORTOVÁ HALA

|

Hádzaná Whil ženy

|

Florbal Extraliga

muži.
4. 3. | 10.00 | TJ Štadión
Trenčín – Senec
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – kadeti.

4. 3. | 12.00 | TJ Štadión
Trenčín – Senec
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – kadeti.

JEDÁLEŇ PIAR. GYMNÁZIA

| Workshop so psychológom Andrejom Jeleníkom spojený so zážitkovými
cvičeniami o tom, ako lepšie zaobchádzať
so stresom, rozvíjať nadhľad, vnútorný pokoj, uvoľnený postoj či účinne zvládať svoje emócie. Viac informácií a prihlasovanie
na www.voices.sk.

VOICES

18. 2. | 9.00 – 14.00 | Hudobné
dielne s Peťom Obuchom
KC STRED

|

Tvorivé stretnutie hudobníka

| Workshop s Ivanom Ježíkom
pre všetkých záujemcov, ktorí chcú vedieť lepšie tvoriť príbehy a dosiahnuť
tak, aby ich osobná a pracovná komunikácia bola radostnejšia a zároveň efektívnejšia. Viac informácií a prihlasovanie
na www.voices.sk..

VOICES

POSÁDKOVÝ KLUB |

21. 2. | 18.00 | Literárne soirée
| Umelecký večer poslucháčov
Katedry herectva Fakulty dramatických
umení Akadémie umení, na ktorom sa podieľa ktokoľvek z Trenčína a okolia, kto píše
alebo komponuje a má záujem zapojiť sa.
Hlavnou zložkou sú krátke literárne texty,
ktoré sú doplnené hudobnými a moderátorskými vstupmi.

KLUB LÚČ

22. 2. | 15.00 – 18.00 | Jarný
minitrh-hand made výrobkov,
trenčianskych e-shopov, bazár
barefootovej obuvi
KC STRED |

4. 3. | 16.00 | Max Stern
a počiatky fotografie

Ďalšia prechádzka z cyklu Prechádzky mestom so sprievodcom. Max Stern bol
jedným z najvyhľadávanejších fotogra INÉ
fov v trenčianskej župe a zároveň jedným
z popredných fotografov Rakúsko-uhor18. 2. | 7.00 – 12.00 | Burza
skej monarchie. Firma Max Stern a syn
starožitností a gazdovské trhy
EXPO CENTER | Burza starožitností, zbera- preslávila Trenčín. Na fotografiách zateľských predmetov a zaujímavostí a Gaz- chytil premeny mesta a príchod priemyslu na konci 19. storočia. Prečo Max Stern
dovské trhy.
pozýval zákazníkov na fotografovanie do11. 2. | 19.00 | 12. benefičný
poludnia? Na základe čoho získal Stern doples na podporu Hospicu
životný titul cisársko-kráľovský dvorný foMilosrdných sestier
tografista? Ktoré známe osobnosti využili
HOTEL BREZINA | Výťažok z plesu bude služby Maxa Sterna?
KONTAKTY
CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35
CENTRUM PRE RODINU
Farská 12
OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40,
CINEMAX
www.cine-max.sk
CVČ
Východná, 032/743 35 02
ČAJOVŇA ADRAK
Nám. sv. Anny 5
ČAJOVŇA DÉJÁ VU
Matúšova 75/22
Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
GMAB Galéria M. A. Bazovského
032/650 61 11
Mierové nám. 34, www.tancujucetigriky.sk,
KDaM TIGRÍKY
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 nám. 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
M. R. Štefánika 379/19, 915 863 688
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,
MC SRDIEČKO
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
PIANO KLUB
Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
SOKOLOVŇA
Mládežnícka, 0910 196 456
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE
www.anidestudio.sk.
TELOCVIČŇA ILYO TEAKWONDO
Južanka, www.taekwondo-tn.sk, 0804 481 001
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/6555323
TNOS Trenčianske osvetové stredisko K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice JaselVKMR
ská a Hasičská 1
VOICES
Sládkovičova 8, www.voices.sk
VÝSTAVISKO EXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
KIC |

