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NEPRIŠLO VÁM 
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu 
hláste prosím do pondelka 
13. marca 2017 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
032/6504 287.

Detský folklórny súbor Kornička z Trenčína začal svoje účinkovanie v televíznej šou RTVS 
Zem spieva úspešne. Po nadšenom výkone a priaznivom hodnotení poroty postúpil do se-
mifinálového kola. Vo vysielaní jednotky ich budeme môcť vidieť znovu 1. apríla o 20.25. 
Deťom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Trenčína. FOTO: JURO PLÁNKA

Kornička, nech vám to hrá, tancuje a spieva!

Križovatka pri Bille má 
dynamické semafory
Svetelná signalizácia na križovatke ulíc Gen. M. R. Štefá-
nika a Opatovská pri Bille je už riadená v plnej dynamike. 
Mesto Trenčín tu investovalo vyše 60 tisíc eur.

 Rekonštrukčné práce vyko-
nala spoločnosť Siemens. Ria-
diace zariadenie cestnej sve-
telnej signalizácie vymenili 
za moderný radič. Ten umožňuje 
riadenie križovatky na základe 
aktuálnej situácie na jednotli-
vých vetvách križovatky a na zá-
klade dopytov od chodcov.
 Predtým bola križovatka ria-
dená v pevnom cykle. Jednotli-
vé smery dostávali zelený signál 
bez ohľadu na to, či tam stálo 
nejaké auto, prípadne chodec. 
Takto boli o čas ukrátené smery, 

kde sa autá reálne nachádzali.
 V rámci rekonštrukcie došlo 
aj k výmene starých káblových 
rozvodov a skorodovaných sto-
žiarov. Stožiare majú už dnes 
nové, moderné návestidlá s LED 
technológiou. Usporia až 60 
percent elektrickej energie. 
 Križovatka je vybavená do-
pytovými tlačidlami s funkciou 
dotykového vibračného navá-
dzania pre nepočujúcich a zvu-
kovou funkciou pre nevidiacich 
chodcov. 
 Radič je pripravený 

na komunikáciu s nadriade-
nou centrálou riadenia dopravy 
a tým spĺňa podmienky prevádz-
ky v rámci riešení smart city – 
diaľkové ovládanie a monitoring 
križovatky, komunikácia s verej-
ným osvetlením, parkovacími 

systémami a podobne.
 Rozkopané chodníky, dot-
knuté touto investičnou akciou, 
uvedie mesto do pôvodného sta-
vu. O termíne rozhodne vývoj 
počasia. 
 (RED) FOTO: P. S.
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  EDITORIÁL
Vážení Trenčania, 
milí čitatelia,

prihovárame sa vám prostred-
níctvom už marcového vydania 
mestských novín Info. Opäť 
zachytávame najdôležitejšie 
trenčianske udalosti posled-
ných približne 30 dní. Vodiči si 
iste všimli dynamickú zmenu 
svetlenej signalizácie na križo-
vatke pri Bille, o ktorej píšeme 
hneď na prvej strane. V týchto 
dňoch sa pokračuje v budovaní 
cyklotrasy a mesto je pripra-
vené už čoskoro investovať 
do bezpečnosti ďalších priecho-
dov pre chodcov. V Trenčíne čis-
tíme komunikácie a opravujeme 
výtlky. Tie riešime dokonca aj 
pomocou patentovanej novinky 
z Českej republiky. 
 Vodičom dávame do pozor-
nosti pripravovanú Zónu 30. 
Prečítajte si o nej viac na str.6. 
V súvislosti s reguláciou par-
kovania v našom meste vám 
prinášame ešte niekoľko užitoč-
ných informácií na dvojstrane 
č. 4 – 5.
 Po tom, ako zmizol sneh, je 
čoraz hrozivejší pohľad na ze-
leň a aj niektoré chodníky. 
Trenčín má problém so psími 
exkrementami. Riešenie je len 
v rukách tých, ktorí psov ven-
čia. Aj preto sme odštartovali 
kampaň venovanú tejto téme 
(str. 6). Čistote sa venujeme aj 
na nasledujúcej strane.
 V Infe sa vraciame k požia-
ru v škole na Hodžovej ulici. 
Po prázdninách boli dotknuté 
priestory opäť pripravené prijať 
žiakov späť. A budúcich prváči-
kov čaká veľká udalosť – zápis. 
Ak sa to týka aj vašich detí, čí-
tajte na str. 8.
 A nevynechajte ďalšie dob-
ré správy, o ktoré sa postara-
li Trenčania. Napríklad Iveta 
Grófová, ktorá po nominácii 
na Oskara, získala so svojím 
druhým fi lmom medzinárodnú 
cenu (str.9). 
 Dajte sa pozvať na kul-
túrne, spoločenské i športové 
podujatia a užite si prvý jarný 
mesiac najlepšie, ako sa dá. 
Najbližšie Info vyjde 4. 4. 2017. 

Vaša redakcia

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte

Vyhrajte pre svoje dieťa 3-mesačný zábavno-vzdelávací Lego kurz v centre 
Kreativo Trenčín. Malý konštruktér (vek 4 – 5 r) alebo Veľký inžinier (6 – 12 
rokov). Kurzy budú prebiehať 1x týždenne od apríla 2017. 

Z akého materiálu bola vyrobená prvá stavebnica Lego?
Odpovede posielajte do 20. marca na info@trencin.sk.

Vyhrajte dve vstupenky na veľtrh BEAUTY FORUM TRENČÍN 2017, ktorý sa 
uskutoční 23. a 24. marca 2017 na Výstavisku Expo Center v Trenčíne 

Kam pôjde reprezentovať Slovensko víťaz Majstrovstiev SR v Make-upe, ktoré sú 
súčasťou trenčianskeho veľtrhu?
Odpovede posielajte do 15. marca na info@trencin.sk.

Oprava výtlkov sa začala v predstihu
Od pondelka 13. februára 2017 je v uliciach Trenčína opäť 
mestský stroj na opravu výtlkov. 

 Napriek tomu, že výrobco-
via obaľovacích hmôt na opra-
vovanie výtlkov ešte nepracujú, 
Mesto Trenčín už začalo riešiť 
lokálne poškodenia ciest. 

 „Z minuloročných zásob nám 
zostalo 12 ton obaľovacej zme-
si,“ povedal riaditeľ Mestské-
ho hospodárstva a správy lesov 
(MHSL), m.r.o. Ľuboš Balušík. 

„Opravujeme najväčšie poško-
denia na hlavných ťahoch, naj-
mä na uliciach, kadiaľ premáva 
MHD. Riešime najkritickejšie vý-
tlky, ktoré by mohli spôsobiť ško-
du na vozidlách.“
 Mesto využíva vlastnú me-
chanizáciu, ktorá je schopná vý-
tlky opraviť havarijne.

  NOVINKA Z ČESKA

 Mesto Trenčín vo februári 
zakúpilo za necelých tisíc eur aj 
66 vriec unikátnej studenej oba-
ľovacej zmesi, ktorou je možné 
rýchlo, kvalitne a bez nároku 
na mechanizáciu opraviť výtlky 
na komunikáciách. Pracovníci 
MHSL touto „asfaltovou plaste-
línou“ opravujú menšie, no ne-
bezpečné výtlky. Tento patento-
vaný výrobok z Českej republiky 
môžu aplikovať aj za nepriazni-
vých poveternostných podmie-
nok. Záruka je 24 mesiacov. 
 (RED)FOTO: P. S.

Ďalšie priechody 
budú bezpečnejšie
Do konca prvého polroka 2017 chce Mesto Trenčín vyba-
viť svetelnými bezpečnostnými prvkami ďalších deväť 
priechodov pre chodcov. 

 Mestská polícia v spolupráci 
s dopravnou políciou vytipova-
la priechody, ktoré sú z hľadiska 
bezpečnosti chodcov rizikové. 
 Ide o priechody na Zlatov-
skej ulici pri Úspechu, Na Ka-
menci, na Saratovskej ulici opro-
ti domu smútku, na Kubranskej 
ulici pri základnej škole, na Uli-
ci M. Rázusa pri obchodnej aka-
démii a v križovatke s Ulicou 
kpt. Nálepku, na Palackého ulici 

pred križovatkou s Rozmaríno-
vou ulicou, na Palackého ulici 
pri Priore a na Soblahovskej uli-
ci pri AVK. Priechody budú rie-
šené kombináciou blikajúcich 
LED svietidiel v telese cesty, vý-
stražných dopravných značiek 
a u väčšiny aj nasvietením. 
 Okrem toho bude ešte sa-
mostatne osvetlený i priechod 
na Hodžovej ulici pri pamätníku 
F. Silbersteina – Silvana.  (RED)

POZOR NA ZMENU 
SMERU 
V JEDNOSMERNEJ 
ULICI

 Na Ulici gen. Goliana 
za vodným zdrojom bol zme-
nený smer jednosmernej pre-
mávky. Mesto Trenčín tak vy-
hovelo požiadavke občanov, 
aby mali jednoduchší prístup 
k bytovým domom. Dnes jedi-
ný povolený smer vedie z Uli-
ce gen. Viesta na Jiráskovu 
ulicu. Vodičov na túto zmenu 
upozorňuje prenosné znače-
nie umiestnené v dotknutých 
križovatkách.

Deň otvorených dverí 

u primátora 

Richarda Rybníčka bude 

v pondelok 27. 3. 2017 

v čase 14.00 – 18.00 h.
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  STRUČNE

V poslednom februárovom 
týždni začala externá 

fi rma na Ulici M. Rázusa 
realizovať arboristický orez 
celtisov. Vo vlastnej réžii bude 
mesto orezávať tieto stromy 
na uliciach Študentská, 
Nábrežná a Jiráskova v marci 
a apríli. Na Brančíkovej ulici 
bude alejové stromy orezávať 
opäť externá fi rma. 

Primátor mesta Richard 
Rybníček v rámci svo-

jej kompetencie a na základe 
početných žiadostí občanov 
vyčlenil fi nančné prostriedky 
na osvetlenie okolia cintorína 
v Biskupiciach. 

Mobilné klzisko na Štúro-
vom námestí ukončilo 

28. februára svoju sezónu. 
Trvala takmer tri mesiace. 
S výnimkou pár dní, kedy bolo 
nepriaznivé počasie, ju mohli 
Trenčania a návštevníci mesta 
využívať bezplatne každý deň. 
Pri zabezpečovaní jej prevádz-
ky sa v dvoch zmenách 
striedali traja pracovníci 
MHSL František Berka, 
Marek Zahora a Jozef Bulejko.

Najbližší Deň otvorených 
dverí u náčelníka Mestskej 

polície Trenčín Ivana Liptaia 
bude v stredu 15. marca 2017. 
Do sídla polície na Hviezdo-
slavovej ulici 129/2 môžu 
prísť občania v čase od 14.00 
do 18.00 h.

Hlasovanie za ihrisko Ži-
hadielko pre Trenčín sa 

skončilo 28. februára. V po-
sledných dňoch bol priebeh 
hlasovania skrytý. Ofi ciálny 
výsledok sa dozvieme v polovi-
ci marca.

Najbližšie zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva sa 

uskutoční 22. marca o 12.00 
h. Môžete ho opäť sledovať 
v priamom prenose 
na www.trencin.sk.

Zaregistrovali 
ste poruchu 
na verejnom 
osvetlení? 

Nahláste ju na 
0905 316 690 
alebo 
dispecing@trencin.sk

Víťaz súťaže na nový web je známy
Novú webovú stránku Mesta Trenčín vytvorí spoločnosť 
InQool a. s. z Brna za 18 700 eur. Skúšobná verzia by mala 
byť v prevádzke koncom leta. 

 Na príprave súťažných pod-
kladov mesto spolupracova-
lo s občianskym združením 
Slovensko.Digital a odborní-
ci z IT komunity ich mali mož-
nosť viackrát pripomienkovať 
na verejnej diskusnej platforme. 
„Šlo o ukážkovú transparent-
nosť,“ povedal výkonný riadi-
teľ Slovensko.Digital Ján Har-
gaš. „V súťaži nerozhodovala 
len cena, ale kvalita dodávate-
ľov a ich ponúkané riešenia. Či 
už išlo o technické riešenie, po-
užiteľnosť budúceho webu alebo 
dizajn. Cena mala v hodnotení 
najnižšiu váhu,“ skonštatoval 
Hargaš. Mesto Trenčín je pr-
vou samosprávou na Slovensku, 

ktorá pri verejnom obstarávaní 
využila spoluprácu so Sloven-
sko.Digital. 
 Do súťaže predložilo svoje 
ponuky päť uchádzačov. O víťa-
zovi rozhodla odborná komisia: 
Michal Truban (člen občianske-
ho združenia Slovensko.Digi-
tal), Michal Blažej (špecialista 
na testovanie použiteľnosti we-
bov, zakladateľ Slovenskej User 
Experience Asociácie) a Róbert 
Csere (creative director, art di-
rector a copywriter, pracujú-
ci pre časopis .týždeň). Mesto 
Trenčín zastupoval v hodnotení 
Radoslav Jánoš. Nehodnotiaci-
mi členmi poroty boli Richard 
Rybníček (primátor), Richard 

Medal (poslanec MsZ), Patrik 
Žák (viceprimátor) a Ján Hargaš 
(Slovensko.Digital).
 Aktuálna webová stránka 
Mesta Trenčín www.trencin.
sk bola vytvorená v roku 2005. 
Jej technické riešenie už ale ne-
dokáže integrovať nové trendy 
v informačných technológiách. 
Nová stránka má byť moderná, 
modulárna, prehľadná a logicky 
členená s prihliadnutím na rôz-
norodosť návštevníkov a ich 
požiadaviek. Samozrejmosťou 
bude prepojenie na sociálne 
siete, automatické oznamova-
nie noviniek záujemcom a mno-
ho ďalších služieb. Stránka sa 
bude pružne prispôsobovať rôz-
nym zariadeniam, na ktorých si 
ju návštevníci budú zobrazovať 
– počítačom, mobilným telefó-
nom i tabletom. (RED)

Krátke správy zo zastupiteľstva
Po prvýkrát v tomto roku sa mestskí poslanci stretli 
na spoločnom rokovaní 8. februára. 

  Primátor Trenčína Richard 
Rybníček informoval poslancov 
o fi nančnej situácii mesta. „Cel-
kový dlh mesta k 31. decembru 
2016 bol vo výške 14,39 milióna 
eur, teda 261 eur na obyvateľa,“ 
uviedol primátor. Celková suma 
dlhu Mesta Trenčín defi novaná 
zákonom o rozpočtových pra-
vidlách k 31. 12. 2016 predsta-
vovala 35,25 percenta bežných 
príjmov mesta za rok 2015, pri-
čom zákonná maximálna možná 
miera zadlženosti je 60 percent.

  Poslanci mestského zastupi-
teľstva zrušili VZN Štatút zele-
ne. Urobili tak na základe protes-
tu prokurátora, ktorý upozornil 
na jeho neaktuálnosť. Od jeho 
prijatia uplynulo 25 rokov. Mesto 
Trenčín predloží návrh nového 
Štatútu zelene na júnové rokova-
nie zastupiteľstva.

  Mesto Trenčín má svoju Kon-
cepciu rozvoja športu. Mestský 
parlament ju schválil na svojom 
rokovaní 8. februára 2017. Zve-
rejnená je na mestskom webe 
(www.trencin.sk).

  Mestské zastupiteľstvo odob-
rilo niekoľko zámerov verejných 
obstarávaní. Mesto v najbližšom 
čase vyhlási podlimitné zákazky 
na detské ihrisko na Karpatskej 
ulici s predpokladanou hodno-
tou maximálne 151 666 eur bez 
DPH a na športové ihrisko v are-
áli ZŠ na Východnej ulici s pred-
pokladanou hodnotou maximál-
ne 139 583 eur bez DPH. Školské 
zariadenia Mesta Trenčín vyhlá-
sia podlimitnú zákazku na výme-
nu okien v MŠ na Šmidkeho ulici 
s predpokladanou hodnotou ma-
ximálne 166 666 eur bez DPH.
 (RED)

PRÁCE NA CYKLOTRASE POKRAČUJÚ
Od pondelka 6. marca 2017 spoločnosť Cesty Nitra, a.s. 
pokračuje v budovaní prvej etapy cyklistického prepoje-
nia centra mesta so sídliskom Juh.

 Na Legionárskej ulici v blíz-
kosti kruhového objazdu budú 
rozširovať cestu. V križovatke Je-
senského – Legionárska – Nám. 
sv. Anny (pred lekárňou) upra-
via parkovisko. Stavebný ruch 

bude aj na Námestí sv. Anny pri 
kaplnke, kde v križovatke pribud-
nú ostrovčeky pre chodcov. Počas 
prác treba počítať s dopravnými 
obmedzeniami. Žiadame vodičov 
o opatrnosť a ohľaduplnosť. (RED)

Mesto Trenčín pozýva 
občanov na verejnú 
prezentáciu spojenú 

s diskusiou

CENTRÁLNA MESTSKÁ 

ZÓNA – ŠTÚDIA LIMITOV 

ZASTAVATEĽNOSTI

ŠTÚDIA NOVÉHO 

DOPRAVNÉHO RIEŠENIA

DOPRAVNÝ MODEL MESTA

8. marca o 17.00 h 

v kine Hviezda

Prezentáciu bude viesť 
hlavný architekt mesta 

Trenčín
Ing. arch. Martin Beďatš

a tím odborníkov – urbanistov 
a dopravných inžinierov.
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Dopravné značenie regulovaného 
parkovania
Platené  parkovacie miesta sú  vyznač ené  
modrý mi vodorovný mi č iarami a značka-
mi. Znač ky informujú o spô sobe stá tia vozi-
diel a dodatkové  tabuľ ky informujú  o cená ch 
a spô soboch ú hrady parkovné ho. 

  LEGENDA K DOPRAVNEJ ZNAČKE

1. parkovacia karta zakúpená pre dlho-
dobé parkoviská platí iba na parkovacích 
miestach označených takouto dodatkovou 
tabuľkou

2. doba, kedy je parkovanie spoplatnené
3. hodinová sadzba parkovného
4. označenie pásma – údaj pre držiteľov par-

kovacích kariet; ak sú uvedené 2 pásma, 
ide o prienikové parkovisko

5. údaje pre úhradu parkovného prostredníctvom SMS; použite 
4-miestny kód uvedený na značke, v tomto prípade TNG2

6. QR kód alebo webová adresa pre úhradu parkovného mobilnou 
platbou; v QR kóde alebo webovej adrese je už nastavená lokali-
ta (TNG2), kde sa nachádzate
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Ako zaplatiť jednorazové 
parkovné?
Cena je rovnaká pre všetky spôsoby platby.

  PLATBA CEZ 
WEBOVÚ APLIKÁCIU 
PLATOBNOU KARTOU 
VISA, MASTERCARD 
ALEBO PALIVOVOU 
KARTOU CCS

 Ide o nový a jednoduchý spô-
sob úhrady parkovného. Potre-
bujete k nemu akékoľvek zaria-
denie s pripojením na internet 
(mobilný telefón, tablet, pc). 
Takto je možné pohodlne, pros-
tredníctvom webovej aplikácie, 
zaplatiť platobnou alebo CCS 
kartou. Spustenie platby je mož-
né viacerými spôsobmi. Buď na-
v štívite ofi ciálne stránky trencin.
sk/parkovanie – kde v pravom 
hornom rohu stlačíte tlačidlo Za-
platiť/Pay. Alebo použijete jedno-
duchší a rýchlejší spôsob načíta-
nia QR kódu, ktorý je umiestnený 
na dopravnej značke označujúcej 
parkovacie miesta, či ručne za-
dáte do internetového prehliada-
ča webovú adresu, ktorú nájde-
te tiež na dopravnej značke. Pre 
oboznámenie sa s týmto spôso-
bom platby vám odporúčame vi-
deo na stránke trencin.sk/parko-
vanie, ktoré vás prevedie celým 
úvodným nastavením. Pozrite si 
vzorovú značku nižšie. Pre platbu 
kartou je dôležitý údaj označený 
číslom 6.

  PLATBA MINCAMI 
ALEBO PLATOBNOU 
KARTOU V AUTOMATE

 Nové parkovacie automa-
ty umožňujú platiť parkovné 
mincami aj platobnou kartou. 
Na internetovej stránke o par-
kovaní trencin.sk/parkovanie 
nájdete mapu, v ktorej sú všetky 
automaty vyznačené. Parkova-
cie automaty sú označené zele-
ným krúžkom.

  PLATBA POMOCOU SMS

 Na dopravnej značke pri 
parkovacích miestach je vzoro-
vá SMS správa a telefónne čís-
lo 2200, na ktoré treba správu 
zaslať. Formát SMS bude iný, 
ako boli doteraz vodiči zvyknu-
tí. Ide o to, aby sa jednou SMS 
dalo zaplatiť parkovné na rôzny 
čas. Na prvom mieste sa uvádza 
štvormiestne označenie lokali-
ty (napr. TNA1), za ním EČV, 
na poslednej pozícii je čas par-
kovania v hodinách. Najkratší 
možný interval je 30 min, ozna-
čuje sa číslom 0. Zaplatiť cez 
SMS môžu zákazníci všetkých 
slovenských mobilných operá-
torov – Telekom, Orange, O2, 
4ka.

ČO SÚ PRIENIKOVÉ PARKOVISKÁ?
 Ide o parkovacie miesta na hranici dvoch susediacich pá-
siem. Budú na nich platiť parkovacie karty oboch pásiem. Prí-
kladom je Ulica generála Viesta, ktorá leží na rozhraní pásiem 
G a H. Na tejto ulici budú môcť parkovať rezidenti s parkovacou 
kartou pre pásmo G, ale aj rezidenti s parkovacou kartou pre 
pásmo H. Ďalšie prienikové parkoviská budú vyznačené na Uli-
ci Martina Rázusa v úseku pri vodnom zdroji v oboch smeroch, 
na Olbrachtovej ulici v úseku od Dolného Šianca po Soblahov-
skú ulicu. Ďalšie prienikové parkoviská môžu byť dopĺňané 
podľa situácie. Na dopravnom značení prienikových parkovísk 
bude uvedený názov oboch pásiem.

Od 15. marca parkujeme ponovom 
Zmena v parkovaní sa dotkne veľkej časti občanov 
Trenčína, ale aj dochádzajúcich a návštevníkov. 

 Trenčín končí s anarchiou 
v parkovaní. Už niekoľko rokov 
sa pripravuje na reguláciu par-
kovania, tá začne o pár dní.

  NENECHÁVAJTE 
VYBAVENIE 
NA POSLEDNÚ CHVÍĽU 

 Od vlaňajšieho augusta 
na miestnych komunikáciách 
pribúdali modré čiary a nové 
dopravné značky. Podľa nich 
viete, či bývate v regulovanom 
pásme, alebo nie. Po 15. mar-
ci môžete parkovať na týchto 
miestach po uhradení parkov-
ného. Buď jednorazového, v au-
tomatoch, cez sms alebo web 
aplikáciu. Na častejšie a pra-
videlné parkovanie je vhodná 
parkovacia karta. Tú si môže-
te vybaviť v klientskom centre. 
Na nárast záujemcov sa tu pri-
pravili a pribudli aj ďalšie pra-
coviská, napriek tomu si ne-
nechávajte vybavenie karty 
na poslednú chvíľu. Vyhnete sa 
dlhšiemu čakaniu a stresu, že to 
nestihnete do začiatku nového 
parkovania.
 Karty sú rezidentské – urče-
né občanom s trvalým pobytom 
a abonentské – pre občanov 
bez trvalého pobytu, dochá-
dzajúcich a právnické osoby. 
Kúpa karty je dobrovoľná, sú 
občania, ktorí ju nepotrebujú, 
pretože parkujú vo dvore ro-
dinného domu či garáži. Pre os-
tatných je však výhodnejšia, ce-
loročne potom môžu parkovať 
na miestach, podľa typu zakú-
penej karty. Neplatia už nič na-
viac. Parkovné budú hradiť iba 
na miestach, pre ktoré nemajú 
parkovaciu kartu.
 O novom parkovaní mesto 
informovalo už vlani. Vyšlo 
mimoriadne číslo mestských 

novín INFO, podrobne vybavo-
vaniu parkovacích kariet bolo 
venované jeho minulé vydanie, 
informácie ponúka leták – skla-
dačka, k dispozícii je v klient-
skom centre, KIC a pod. Od za-
čiatku februára bola spustená 
nová webová stránka trencin.
sk/parkovanie, kde sú všetky 
podstatné informácie. Ľudia si 
však často potrebujú overiť, či 
majú požadované doklady, po-
radiť s výberom karty a riešiť 
svoju konkrétnu situáciu. Volať 
môžu na tel. čísle 0902 911 220, 
informácie dostanú aj mailom, 
ak napíšu na parkovanie@tren-
cin.sk. 

  PRÍPRAVY POKRAČUJÚ 

 Prípravy na reguláciu, 
okrem vyznačenia parkovacích 
miest, zahŕňali aj celý rad ďal-
ších dopravných opatrení a rie-
šení ako zjednosmernenie ulíc, 
osvetlenie priechodov, ostrov-
čeky v križovatkách. V prvej 
fáze na vytvorenie parkovacích 
miest stačili jednoduchšie rie-
šenie, úpravy uličného priesto-
ru bez stavebných zásahov či 
záberov zelene. V ďalšej etape 
a v lokalitách, kde je nepomer 
medzi počtom áut a parkova-
cích miest, dôjde aj k výstavbe 
nových. Už dnes sa pripravujú 
projekty.
 Celkovo bolo v šiestich re-
gulovaných pásmach vyznače-
ných 3900 z 4200 parkovacích 
miest. Prípravy pokračujú aj 
naďalej, od 20. februára 2017 
mesto po zime čistí ulice a par-
kovacie miesta. Na približne 
200 miestach nie sú čiary dos-
tatočne zreteľné, čo mesto re-
klamovalo. Opraví ich dodáva-
teľ prác na vlastné náklady.
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Za krátke parkovanie pri 
školách rodičia platiť nebudú
Pre rodičov, ktorí vozia autom deti do škôl či predškol-
ských zariadení, bude vyhradených niekoľko parkova-
cích miest na krátke zaparkovanie.

 Pri riešení regulovaného 
parkovania, ktoré bude 15. mar-
ca 2017 uvedené do praxe, mys-
lelo mesto aj na rodičov. Mno-
hí vozia svoje deti do škôlky či 
do školy na opačný koniec mes-
ta. Môže sa stať, že bývajú v čas-
ti, ktorá zatiaľ nepatrí do žiad-
neho z regulovaných pásiem. 
Preto budú pri materských a zá-
kladných školách v regulova-
ných pásmach v čase ranného 
dovozu a popoludňajšieho od-
vozu detí vyhradené parkovacie 

miesta. Ich počet bude spravidla 
od troch do piatich. V tomto prí-
pade bude krátke zaparkova-
nie bezplatné. V ostatnom čase 
na nich budú môcť parkovať 
vozidlá s platnou parkovacou 
kartou pre dané pásmo. Parko-
vacie miesta má v súčasnosti 
mesto vyriešené pri všetkých zá-
kladných a materských školách 
v regulovaných pásmach, s vý-
nimkou ZŠ na Dlhých Honoch. 
Situácia pri tejto základnej škole 
sa rieši.

Často kladené otázky o parkovaní
  Môžem si zakúpiť rezi-

dentskú PK aj na fi remné 
vozidlo?
 Áno. Ak ste zamestnanec, 
máte trvalý pobyt v Trenčíne 
a používate fi remné vozidlo 
na osobné účely, môžete si vy-
baviť lacnejšiu rezidentskú par-
kovaciu kartu. K požadovaným 
dokladom naviac predložíte 
dok lad o užívaní vozidla na sú-
kromné účely podľa osobitného 
predpisu: „Dohodu o poskytnutí 
služobného motorového vozidla 
na používanie na služobné a sú-
kromné účely“ v zmysle § 5 ods. 
3 písm. a) zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení ne-
skorších predpisov.
 Ak ste členom štatutárne-
ho orgánu, živnostník alebo 
prokurista, máte trvalý pobyt 
v Trenčíne, tiež si môžete vyba-
viť rezidentskú parkovaciu kar-
tu. V tomto prípade je rozho-
dujúca adresa trvalého pobytu 
osoby, nie adresa spoločnosti. 
Živnostník na vybavenie potre-
buje výpis zo živnostenského re-
gistra a člen štatutárneho orgá-
nu výpis z obchodného registra. 
Môžete si zakúpiť po jednej rezi-
dentskej karte na každé vozidlo. 
Na jeden byt môže byť vydaných 
aj viac ako tri karty. Pre vydanie 
štvrtej a ďalšej karty je potrebné 
preukázať, že v byte majú trvalý 
pobyt štyri, prípadne viac osôb. 
Ak nemajú, môžete si na ďalšie 
vozidlá zakúpiť abonentskú kar-
tu. Ak žiadateľ nespĺňa ani jednu 
podmienku (trvalý pobyt a preu-
kázanie vzťahu k vozidlu), môže 
si zakúpiť len abonentskú kartu.

  Prečo nie je regulované 
celé mesto? Je to diskrimi-
načné voči obyvateľom v regu-
lovaných častiach.
 To, že sídliská Sihoť III a IV, 
Zámostie a Juh od 15. marca 
zatiaľ nie sú regulované, nezna-
mená, že tieto oblasti nebudú 
zaradené do zóny s regulova-
ným parkovaním. Nie je však 
možné pripraviť celé mesto na-
raz (z hľadiska prípravy pro-
jektov, vyznačenia parkovacích 
miest, osadenia dopravných 
značiek, vydania dostatočné-
ho počtu rezidentských kariet 
a pod.). Súčasťou prípravy úze-
mí na reguláciu je celý rad ďal-
ších dopravných riešení, ako 
napríklad zjednosmernenie 
ulíc, osvetlenie priechodov pre 
chodcov, stavebné úpravy prob-
lémových priechodov, budova-
nie deliacich ostrovčekov v kri-
žovatkách a pod. Ich cieľom je 
dosiahnuť väčšiu bezpečnosť 
všetkých účastníkov cestnej pre-
mávky, teda aj chodcov a cyklis-
tov. Ide o časovo i fi nančne ná-
ročnú prípravu. Lokality, ktoré 
“čakajú” na spoplatnenie, sú 
sídliská, na ktorých je potreb-
né vybudovať nové parkovacie 
miesta. Vyznačenie parkovacích 
miest na jestvujúcich plochách 
totiž nebude postačovať. Preto 
je v súčasnosti pripravené cen-
trum mesta, Dolné mesto, Dlhé 
Hony, lokalita medzi Soblahov-
skou a Partizánskou, Sihoť I a II. 
Na jar, po ukončení časti staveb-
ných prác na modernizácii že-
leznice, pribudne v novom pás-
me F na Mládežníckej ulici cca 

200 parkovacích miest a neskôr 
sa ich počet zvýši na cca 500. 
Prebieha príprava projektových 
dokumentácií pre ostatné časti 
mesta. Dokončujú sa projekty 
na výstavbu nových parkovacích 
plôch na sídlisku Juh a Sihoť. 
Stavebné práce sa začnú v lete. 

  Prečo nebolo spustené 
regulované parkovanie iba 
v centrálnych pásmach A a B 
a ostatné neskôr?
 Pásmo A je najmä Palacké-
ho ulica, ktorá je spoplatnená 
od roku 2009. Po zavedení re-
gulácie iba do pásma B, teda 
širšieho centra, by sa vôbec si-
tuácia neriešila. Naopak, ešte 
by sa zhoršila pre obyvateľov 
susediacich častí mesta. Vodiči, 
vyhýbajúci sa plateniu parkov-
ného, by sa presunuli a zahus-
ťovali už aj tak plné ulice v oko-
lí Soblahovskej, Legionárskej, 
Rázusovej. Preto je potrebná 
celoplošná regulácia. Pásmo 
A a B má iný režim ako ostatné 
pásma. Parkovacie karty do pá-
siem A a B si môžu zakúpiť iba 
tí, ktorí majú v A alebo B trvalý 
pobyt. Preto spustenie iba A a B 
pre „otestovanie“ systému ne-
preukáže možné nedostatky.

  Prečo je potrebných toľ-
ko dokladov? Trvalý pobyt je 
uvedený v občianskom preu-
kaze, načo aj list vlastníctva?
 Mestu záleží na tom, aby boli 
karty vydané tým, ktorí majú 
na ne nárok a aby nedochádza-
lo k nečestnému konaniu. V ob-
čianskom preukaze je uvedený 

trvalý pobyt, ale nie číslo bytu a či 
je vaša nehnuteľnosť byt alebo ro-
dinný dom. Tento údaj je na liste 
vlastníctva (výpise z katastra). 
Ide o dôležitý údaj, pretože cena 
rezidentskej parkovacej karty 
sa odvíja od počtu vydaných ka-
riet na byt. Cena je iná pre prvú, 
druhú, pre tretiu a ďalšiu kartu. 
Nejde o zbytočnú administratívu, 
ale naopak o ochranu na oboch 
stranách. Doniesť treba originál 
aj kópiu. Originál na porovnanie 
a kópiu na založenie. Tieto dokla-
dy už budú v evidencii, preto vy-
bavenie karty na ďalší rok bude 
jednoduchšie.
 Rovnako si treba priniesť 
tzv. veľký technický preukaz vo-
zidla, len v ňom je zapísaný po-
trebný údaj o dĺžke vozidla. 

  Študujem na Trenčian-
skej univerzite, autom jazdím 
do školy a na prax. Potrebu-
jem kartu iba do apríla a po-
tom až od októbra. Môžem 
ju odhlásiť a potom zase pri-
hlásiť?
 Zrušiť parkovaciu kartu mô-
žete v niekoľkých prípadoch, a to 
pri predaji vozidla, pri odhlásení 
trvalého pobytu z mesta Trenčín 
alebo po zakúpení karty s vyššou 
územnou platnosťou. V tých-
to prípadoch má žiadateľ nárok 
na vrátenie alikvotnej čiastky. 
V iných prípadoch nevzniká dr-
žiteľovi parkovacej karty nárok 
na vrátenie alikvotnej časti z jej 
ceny. Karta platí rok, t. j. 365 
dní. Karty zakúpené pred 15. 
3. začnú platiť od 15. 3. 2017 
s platnosťou do 14. 3. 2018.
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BEZ DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A SO ZNÍŽENOU RÝCHLOSŤOU. 
Nové pravidlá zavedie Zóna 30.
Bezpečnosť na cestách a upokojenie dopravy je hlavným 
dôvodom pre zavedenie dopravného režimu nazývaného 
ako Zóna 30. U nás ide o novinku, na ktorú vodiči nie sú 
zvyknutí, v zahraničí však už desiatky rokov tvorí bežný 
štandard.

 Charakteristické pre Zóny 
30 je upravenie maximálnej 
rýchlosti na 30 km/h. Na križo-
vatkách nebudú značky, upo-
zorňujúce na hlavné a vedľajšie 
ulice, platí pravidlo pravej ruky. 
Tieto zmeny umožnia cyklistom 
jazdu v protismere.

  PRAVIDLO PRAVEJ RUKY

 V Zóne 30 má na všetkých 
križovatkách prednosť vozidlo 
prichádzajúce z pravej strany. 
Vodiči tak musia pred každou 
križovatkou spomaliť, čím do-
chádza k upokojeniu dopra-
vy a zvýšeniu bezpečnosti. Pre 
chodcov, najmä deti a seniorov, 
prinášajú opatrenia väčší pocit 
bezpečia.

  UBUDNÚ ZNAČKY 

 Tým, že v Zónach 30 platí 
prednosť sprava, nie je potreb-
né vyznačovať každú križovat-
ku značkami. Týmto krokom 
znížime aj takzvaný „značkový 
smog“. Na vjazd do lokality ale-
bo výjazd z nej upozornia vodi-
čov dopravné značky s označe-
ním Zóna 30.

  PILOTNÁ ZÓNA 
V DOLNOM MESTE

 Trenčín obmedzí rýchlosť 
a zriadi pilotnú Zónu 30 v obyt-
nej štvrti na uliciach Dolný  Š ia-
nec, J. Krá ľ a, Zelená , Krá tka, 
Tatranská , Zá hradní cka a Nová . 
Prípravné práce už prebieha-
jú. Lokalita bude pripravená 
od marca 2017. Budeme sle-
dovať, ako sa zmení doprava 
na týchto uliciach a podľa toho 
budeme zavádzať Zónu 30 aj 
v ďalších častiach mesta. 

  SKÚSENOSTI ZO SVETA

 Zóny 30 fungujú desiatky 
rokov vo viacerých európskych 
mestách ako populárny a efek-
tívny spôsob pre zvýšenie bez-
pečnosti a plynulosti dopravy. 
Obľúbené sú najmä v Nemec-
ku, Rakúsku, Veľkej Británii, 
Holandsku, Švédsku a ďalších 
krajinách. V mnohých mestách 
je takáto organizácia dopravy 
v absolútnej prevahe v obytných 
štvrtiach. Napríklad v Hambur-
gu vytvorili ešte v 80-tych ro-
koch 600 Zón 30 a podarilo sa 
v nich znížiť nehodovosť o 20 
percent, v Berlíne tvoria Zóny 
30 až 70 percent dĺžky ciest mes-
ta. Zemepisne bližším príkla-
dom použitia zón 30 je pražská 

časť Karlín, kde k dopravný-
mi zmenám pristúpili už pred 
takmer piatimi rokmi.

Pre menej reklamného smogu
Od 15. januára 2017 Mesto Trenčín nepovoľuje nové 
umiestňovanie reklám typu „A“. 

 Týka sa to aj vystavovania tovarov 
a podobných zariadení na mestských 
komunikáciách a mestských chodní-
koch. „Výnimkou sú plochy povolených 
terás, na ktorých si prenajímateľ rekla-
mu položiť môže, avšak na úkor plochy 
terasy,“ hovorí vedúci útvaru dopravy 
Róbert Hartmann. Reklamy, ktoré boli 
povolené v minulosti, môžu na chod-
níkoch zostať umiestnené do doby ukončenia platnosti povolenia. 
Chodníky majú podľa R. Hartmanna v prvom rade slúžiť chodcom. 
„V súčasnosti je situácia taká, že na mnohých mestských chodníkoch, 
najmä v centrálnej zóne, sú chodci nútení kľučkovať pomedzi reklam-
né zariadenia, čo spôsobuje problémy najmä imobilným občanom 
a mamičkám s kočíkmi.“ Rozhodnutie prestať s povoľovaním nových 
takzvaných „áčkových“ reklám je súčasťou snahy mesta o eliminá-
ciu reklamného smogu. (RED) FOTO: E. M. 

Značka jednosmerky s do-
datkovým značením oboj-
smernej cyklopremávky.

Značka začiatku zóny 
s križovatkami s prednos-
ťou sprava a maximál-
nou rýchlosťou 30 km/h.

  AKO SA SPRÁVAŤ 
V ZÓNE 30?

• jazdite opatrne, maximálnou 
rýchlosťou 30 km/h

• na križovatke dávajte vždy 
prednosť sprava

• všade očakávajte obojsmernú 
premávku, aj na jednosmer-
ných cestách môže ísť v pro-
tismere cyklista

• v jednosmerke môže v pro-
tismere jazdiť výlučne cyklista, 
nie vozidlo

• dávajte pozor na chodcov

  ZÓNA 30
• obmedzí sa rýchlosť jazdy mo-

torových vozidiel na 30 km/h
• platí pravidlo pravej ruky, t.z., 

že prednosť na križovatkách 
v rámci zóny majú vozidlá pri-
chádzajúce sprava

• dosiahne sa spomalenie do-
pravy a tým väčšia bezpečnosť

• zlepšia sa podmienky na býva-
nie a život v zóne 

• umožní sa obojsmerný pohyb 
cyklistov

• zníži sa počet dopravných 
značiek

• zmierni sa hlučnosť (pri 30 
km/h je to o 2 – 3 dB ako pri 50 
km8/h)

• eliminuje sa tranzitná doprava, 
ulice „patria“ miestnym

PROBLÉM: PSIE 
EXKREMENTY
Na začiatku tohto roka 
bolo v Trenčíne 3 123 evi-
dovaných psov. Ich počet 
môže byť každý deň iný, 
ale to, čo sa nemení, sú 
povinnosti psičkárov. A tu 
je problém. 

 Naše mesto je „posiate“ 
psími exkrementmi. Nemôžu 
za to psy, ale ľudia. Celkovo je 
v Trenčíne rozmiestnených 76 
nádob na psie exkrementy, kto-
ré sa vyvážajú raz za 14 dní. 
„Psičkári“ však nemusia vyha-
dzovať psie výkaly len do nádob 
na to určených, môžu ich vyho-
diť aj do bežnej uličnej nádoby. 
Tú, pri počte 818 kusov, nie je 
problém nájsť. Problém je len 
v ochote, žiaľ, až príliš veľké-
ho počtu ľudí, upratať po svo-
jom miláčikovi. Je to o ľuďoch 
a o ich vzťahu k svojmu okoliu, 
k iným ľuďom a k mestu, v kto-
rom žijú.
 Pracovníci spoločnosti Ma-
rius Pedersen na podnet vede-
nia mesta vyčistili značný úsek 
ľavobrežnej hrádze (od zimné-
ho štadióna po golfové ihrisko) 
a s najväčšou pravdepodob-
nosťou si samospráva objedná 
službu odstránenia exkremen-
tov z verejnej zelene a niekto-
rých iných verejných plôch po-
mocou špeciálneho vysávača. 
No vzhľadom na fi nančné ná-
klady to nebude môcť realizo-
vať opakovane. 
 „Vyzývam ľudí, ktorí venčia 
psov na území nášho mesta, aby 
sa začali správať inak. Uvedo-
mujem si, že sú mnohí psičkári, 
ktorí rešpektujú dané pravidlá 
a k svojmu okoliu pristupujú 
zodpovedne a slušne. No ape-
lujem na ostatných, aby zmenili 
svoj prístup a konanie,“ hovorí 
primátor Richard Rybníček.
 Vzhľadom na neúnosnú si-
tuáciu mestská polícia sprís-
nila a zintenzívnila kontrolu 
povinností ľudí, ktorí venčia 
psov na verejných priestran-
stvách a pristúpila i k udeľova-
niu pokút. Preto dávame do po-
zornosti Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 3/2002 o pod-
mienkach držania psov v Mes-
te Trenčín, ktoré je zverejnené 
na www.trencin.sk. 
 Samospráva pripravu-
je niektoré opatrenia, ktoré 
by mohli situáciu zlepšiť. Tej-
to téme sa budeme venovať aj 
v ďalšom vydaní INFA.
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DOTÁCIE NA AKTIVITY V OBLASTI 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením 
Mesta Trenčín č.7/2012 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
Trenčín“ vyhlásilo Mesto Trenčín

Dotačné kolo na aktivity v oblasti životného prostredia 
na rok 2017 

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 s povinnými prílohami je potrebné 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).

Uzávierka prijímania žiadostí je 15. marec 2017.

Informácie o podmienkach poskytovania 
dotácii nájdete vo VZN č. 7/2012 , ktoré je 
uverejnené na webovej stránke mesta Trenčín: 
www.trencin.sk – Mesto Trenčín – Transparentné 
mesto – Všeobecne záväzné nariadenia.

V marci sa začne 
Jarné upratovanie 2017
Organizované jarné upratovanie sa v meste Trenčín začne 
25. marca a potrvá počas ôsmich sobôt do 20. mája 2017. 

 V sobotu 25. marca v čase od 8.00 do 12.00 h budú uložené dva 
veľkoobjemové kontajnery na týchto miestach na sídlisku Juh:

Východná (pri vchode 9C – blízko školy) 

M. Bela (oproti garážam 5370-3795)

Saratovská – Novomeského (križovatka ulíc)

Kyjevská (pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku)

Šmidkeho (roh uličiek – nádoba na sklo č. 8110 – oproti MŠ)

 Popoludní v čase od 13.00 do 17.00 h budú kontajnery na ďal-
ších miestach: 

Lavičková (pri domove dôchodcov)

Šafárikova (nad garážami roh – nádoba na sklo č. 8108)

Liptovská (pri trafostanici č. 68008)

Západná (pri vchode 24, približne stred ulice)

J. Halašu (v zákrute oproti domu č. 6)

Halalovka (pri bytovke 24)

 Jeden z kontajnerov bude slúžiť výhradne na odkladanie biolo-
gicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov 
a pod.). Hádzať akýkoľvek iný odpad ako biologicky rozložiteľný je 
do tohto kontajnera prísne zakázané. Na odkladanie iného odpadu, 
okrem drobného stavebného odpadu, bude slúžiť druhý kontajner.
 Prosíme obyvateľov, aby boli disciplinovaní a dodržiavali ozna-
čenie a účel kontajnerov.
 PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykladať odpad po odvezení kontajne-
ra. Pri porušení hrozí pokuta 166 eur.
 Celý harmonogram jarného upratovania bude uverejnený v nas-
ledujúcom vydaní INFO.

ZBER STARÝCH 

ELEKTROSPOTREBIČOV

V sobotu 18. marca 2017 organizuje Mesto 

Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov 

elektrospotrebičov pre recykláciu odvoz 

starých spotrebičov priamo z domácností.

Zber starých elektrospotrebičov je bezplatný.

Ako na to?

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

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

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

pivníc a povál.

POZOR! Vaše údaje môžete nahlasovať do 15. marca 2017. Telefonicky počas 
úradných hodín mestského úradu, e-mailom kedykoľvek do tohto termínu. 
Odvezieme veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory), ako aj malé spo-
trebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény), ktoré tiež nepatria do bežného 
kontajnera.

ZAČALO SA ČISTENIE KOMUNIKÁCIÍ, 
VODIČI MÔŽU POMÔCŤ PREPARKOVANÍM
 So strojovým čistením miestnych 
komunikácií po zimnom posype za-
čal zmluvný partner mesta spoloč-
nosť Marius Pedersen, a. s. 20. feb-
ruára 2017. V prvej etape sa zameral 
na hlavné miestne ťahy a parkova-
cie plochy. Práce pokračujú v závis-
losti od počasia a podľa požiadaviek 
správcu miestnych komunikácií. 
V uliciach je aj mestské čistiace vo-
zidlo. Žiadame vodičov, aby si všíma-
li dopravné značenie a na uliciach, ktoré majú byť vyčistené, v stano-
venom čase neparkovali. 

Trenčín sa pridá k

Hodine Zeme
V sobotu 25. marca o 20.30 hodi-
ne symbolicky zhasne osvetlenie 
mestskej veže a mestského úradu, 
farského a piaristického kostola, 
synagógy a morového stĺpa na 60 
minút. 

 Mesto sa tak pridá k najväč-
šej celosvetovej kampani zame-
ranej na zvýšenie povedomia 
verejnosti o klimatických zme-
nách a dôležitosti ochrany našej 
planéty. 
 Podujatie, ktoré sa v roku 
2007 začalo v austrálskom Syd-
ney ako miestna aktivita WWF 
(World Wide Fund for Nature), 
sa doteraz rozšírilo do takmer 
180 krajín celého sveta. Na Slo-
vensku sa k tejto myšlienke v mi-
nulom roku pridalo viac ako 40 
miest, takmer 40 pamiatok, 80 
organizácií a 25 škôl. 
 Organizátorom Ho-
diny Zeme je celosvetová 

ochranárska organizácia WWF 
(World Wide Fund for Nature), 
ktorej poslaním je zastavenie ni-
čenia prirodzeného prostredia 
a vybudovanie budúcnosti, kde 
ľudia budú môcť žiť v harmónii 
s prírodou.

Zapojiť sa môžete aj vy! V so-
botu 25. 3. 2017 o 20.30 miest-
neho času na hodinu, Hodinu 
Zeme, zhasnite svetlá vo svojej 
domácnosti či fi rme a pridajte 
sa tak k miliarde ľudí na celom 
svete, k celosvetovej elite. Viac 
na webstránke hodinazeme.
svetelneznecistenie.sk.
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Zápisy v základných 
školách budú v apríli
Mesto Trenčín je zriaďovateľom deviatich základných 
škôl. Zápis do prvého ročníka sa v nich uskutoční 
v prvej polovici apríla. 

 Keďže naše mesto má jeden 
školský obvod, môžu si rodičia 
pre svoje dieťa základnú školu 
vybrať bez obmedzenia adresou 
bydliska. Riaditelia základných 
škôl sú však povinní prednost-
ne prijímať deti s trvalým po-
bytom v meste Trenčín a v ob-
ciach, s ktorými mesto uzavrelo 
zmluvu o spoločnom školskom 
obvode. Ide o obce Hrabov-
ka a Zamarovce. Zápis sa týka 
detí, ktoré k 31. augustu 2017 
dovŕšia 6 rokov. 
 Ak chcú rodičia zapísať 
do školy dieťa mladšie ako šesť 
rokov, budú potrebovať žiadosť, 

ktorej súčasťou budú súhlasné 
vyjadrenia všeobecného lekára 
a odborného zamestnanca cen-
tra pedagogicko-psychologic-
kého poradenstva a prevencie. 
 Ak dieťa ešte nedosiahlo 
školskú spôsobilosť, môže ria-
diteľ základnej školy rozhod-
núť o odklade začiatku povin-
nej školskej dochádzky o jeden 
školský rok. Potrebné sú k tomu 
opäť odporúčania pediatra 
a odborníka z centra pedago-
gicko-psychologického pora-
denstva a prevencie spolu so 
žiadosťou rodiča.

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča 

Základná škola Dátum zápisu Čas zápisu Miesto zápisu

Bezručova 66 10. 4. – 11. 4. 2017 14.00 – 17.00 v priestoroch školy

Dlhé Hony 1 10. 4. – 11. 4. 2017 14.00 – 17.00 v priestoroch školy

Hodžova 37 10. 4. – 11. 4. 2017 14.00 – 18.00 v priestoroch školy

Kubranská 80 – bežné triedy 10. 4. – 11. 4. 2017 14.00 – 17.00 v priestoroch školy

Kubranská 80 – APROGEN 11. 4. – 12. 4. 2017 14.00 – 17.00 v priestoroch školy

Na dolinách 27 10. 4. – 11. 4. 2017 14.00 – 17.00 v priestoroch školy

Ul. L. Novomeského 11 10. 4. – 12. 4. 2017 14.00 – 18.00 v priestoroch školy

Potočná 86 7. 4. 2017 14.00 – 17.00 v priestoroch školy

Veľkomoravská 12 10. 4. – 11. 4. 2017 14.00 – 17.00 v priestoroch školy

Východná 9 10. 4. – 12. 4. 2017 14.00 – 18.00 v priestoroch školy

V ŠKOLE NA HODŽOVEJ ULICI 
HOREL AUTOMAT NA POTRAVINY
Požiar zadymil chodby, na ktorých sú triedy druhákov, 
tretiakov a štvrtákov. Cez jarné prázdniny boli poško-
dené priestory obnovené. Žiaci sa mohli 6. marca už 
riadne učiť.

 V noci nadránom 16. febru-
ára horel vo vestibule Základnej 
školy na Hodžovej ulici automat 
na výdaj potravín. K požiaru boli 
privolaní hasiči a polícia. „Pri 
udalosti sa nikto nezranil,“ pove-
dal hovorca Krajského riaditeľ-
stva Hasičského a záchranného 
zboru v Trenčíne Marián Petrík. 
 Dym však poškodil chod-
by. Preto mali druháci, tretiaci 
a štvrtáci vyhlásené riaditeľské 
voľno aj na celý ďalší týždeň. 
Počas neho i nasledujúcich 
jarných prázdnin boli chodby 

vyčistené a vymaľované, v čase 
uzatvárania novín sa práve vy-
mieňalo linoleum. „Práce vyko-
náva odborne spôsobilá fi rma. 
Po ukončení sanačných prác 
a úprave priestorov, samozrej-
me, ich stav posúdi Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva 
v Trenčíne,“ ubezpečil riaditeľ 
školy Marián Lopatka. Chodby, 
kde majú triedy prváci, druhý 
stupeň, jedáleň ani školský klub 
neboli zasiahnuté. Príčina vzni-
ku požiaru je v štádiu vyšetrova-
nia. (RED)

Zapojili sa do projektu 
Educate Slovakia

 ZŠ, Na dolinách sa 16. – 20. 
januára po prvýkrát zúčastnila 
projektu Educate Slovakia. Jeho 
cieľom je zlepšenie medzikultúr-
neho porozumenia a globálneho 
zmýšľania slovenskej mládeže. 
Dve lektorky z Číny a Indonézie 
predstavili žiakom 5. – 9. roč-
níka svoje krajiny, spôsob ži-
vota, kultúru, tradície a zvyky. 

Dorozumievacím jazykom bol 
anglický jazyk. Žiaci si tak mohli 
priamo v praxi vyskúšať svoje 
jazykové schopnosti a zároveň 
predstaviť lektorkám aj časť našej 
kultúry. Pôsobenie zahraničnej 
návštevy bolo spestrením na ho-
dinách anglického jazyka a žiak-
mi bolo pozitívne hodnotené.
 ANDREA VAJDULÁKOVÁ

UČILI SA KORČUĽOVAŤ

 Deti z Materskej školy na Ulici 28.októbra ukončili 30. 1. 
2017 kurz ľadového korčuľovania pod vedením klubu Revel 
sport club na Zimnom štadióne M. Gáboríka. Naučili sa správ-
nej technike jazdy vpred, zmene smeru jazdy, zrýchlenie, zasta-
venie, technike pádu i vstávania z ľadu. Okrem toho kurz posky-
tol deťom radosť z pohybu, otužovanie organizmu, priestor pre 
získanie sebadôvery, sebadisciplíny a reálneho sebahodnote-
nia. Deti sú motivované k pohybovej aktivite, ktorú môžu využiť 
v ďalšom živote. DRGOVÁ HELENA, RIADITEĽKA MŠ
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Za úspešným slovenským 
filmom je rodáčka z Trenčína

 Režisérkou a scenáristkou 
celovečerného fi lmu Piata loď, 
ktorý vybojoval na Berlina-
le prvú cenu v histórii sloven-
skej kinematografi e, je Iveta 
Grófová. Na svetovej premiére 
v Berlíne získal jej fi lm 1. cenu: 
Krištáľového medveďa za naj-
lepší fi lm v kategórii Generation 
Kplus. Rodinná dráma Piata 
loď vznikla na motívy úspešné-
ho rovnomenného románu 
Moniky Kompaníkovej, s kto-
rým uspela aj v literárnej súť a-
ži Anasoft litera (2011). Príbeh 

knihy je inšpirovaný skutoč nou 
udalosť ou. Slovenská premié-
ra čaká fi lm už 16. marca 2017. 
Jeho tvorcovia však navštívia 
naše mesto už v utorok 7. mar-
ca. V Klube Lúč sa o 18.00 hodi-
ne uskutoční diskusia na tému: 
Ako sa úspešný román zo sveta 
detí a detskej fantázie stane fi l-
mom. Diskusia bude spojená so 
špeciálnou prezentáciou prvých 
záberov. Okrem Ivety Grófo-
vej sa zúčastnia: Monika Kom-
paníková, autorka knihy Piata 
loď a Marek Leščák, scenárista 
fi lmu. Iveta Grófová pochádza 
z Trenčína. Tu absolvovala SPŠ 
odevnú, na bratislavskej VŠMU 
vyštudovala Ateliér animovanej 
tvorby a Ateliér dokumentár-
nej tvorby. Jej predchádzajúci 
dlhometrážny fi lm Až do mesta 
Aš bol slovenským nominantom 
na Oscara 2012 a otváracím fi l-
mom sekcie Na východ od Zá-
padu na Medzinárodnom festi-
vale Karlovy Vary. (RED)

Naše talenty na 
Trenčianskom robotickom dni 
 Dvanásty ročník medziná-
rodnej súťažnej prehliadky ro-
botov sa konal 15. a 16. febru-
ára v areáli Strednej odbornej 
školy, Pod Sokolicami 14 s pod-
titulom Motivujeme talenty 
pre Slovensko. Zúčastnili sa 
ho tímy zo základných a stred-
ných škôl zo Slovenska, Nemec-
ka a Maďarska. V súťažiach sa 
predstavilo 131 robotov. Me-
dzi víťazmi sa objavili aj tren-
čianske družstvá. Tretie miesto 
získali Matúš Hubinský (ZŠ, 
Kubranská) v kategórii Free 
style a Martin Habánek (SOŠ, 
Pod Sokolicami 14) v kategó-
rii Follower Hard >16. Špeciál-
ne ceny si odniesli Adam Kováč 
a Šimon Zemanovič (ZŠ, Veľ-
komoravská), Oliver Skulanek 
a Matúš Nebus (Gymnázium Ľ. 
Štúra) a SOŠ, Pod Sokolicami 
14. V súťaži Boffi n o Energo-
land zvíťazil v kategórii základ-
ných škôl Adam Kováč zo ZŠ, 
Veľkomoravská a získal pre svo-
ju triedu zájazd do Mochoviec 
do ENERGOLANDU. Druhé 
miesto v tejto súťaži obsadil 

Šimon Zemanovič z rovnakej 
školy a tretia skončila Zuza-
na Mareková zo ZŠ, Kubran-
ská. Podujatie, ktoré sa konalo 
aj tento rok pod osobnou zá-
štitou predsedu TSK Jaroslava 
Bašku a primátora Mesta Tren-
čín Richarda Rybníčka, chce 
ukázať školákov ako technicky 
nadaných tvorcov s vlastnými 
nápadmi a riešeniami. Zároveň 
im dáva priestor na prezentá-
ciu pred pedagógmi technic-
kých vysokých škôl či budúcimi 
zamestnávateľmi zameranými 
na strojárstvo a automatizáciu. 
 (RED)FOTO: P. Ž.

Poďte s INFOm na 
BEAUTY FORUM TRENČÍN 2017
Novinky zo sveta krásy predstaví 25. ročník medziná-
rodného kozmetického veľtrhu na trenčianskom výsta-
visku 23. a 24. marca 2017. Súbežne s ním sa 24. marca 
bude premiérovo konať aj Svadobný veľtrh.

 B E A U -
TY FORUM 
TRENČÍN za-
strešuje všet-
ky oblasti koz-
m e t i c k é h o 
priemyslu. Po-
núka prezentá-
ciu viac ako 200 
značiek a atrak-
tívny sprievod-
ný program. 
K o z m e t i č -
ky a vizážis-
ti ukážu svoje 
schopnosti v rámci Majstrov-
stiev SR v Make-upe na tému 
BOHEMIAN FANTASY. Ví-
ťaz postúpi na 30. medziná-
rodné majstrovstvá Internatio-
nal Masters’Award Make-up 
do Mníchova. 
 Pre nechtové dizajnérky 
a manikérky sú pripravené Maj-
strovstvá SR v Nail Designe 
a Majstrovstvá SR v NailArt Tro-
phy, ktoré nás prenesú do obdo-
bia starého Egypta. Víťaz súťaže 

bude reprezentovať SR na Maj-
strovstvách Európy v Mnícho-
ve. Súčasťou sprievodného 
programu veľtrhu bude aj tretí 
ročník súťaže VlasyVizáž CUP 
2017, Majstrovstvá SR v pre-
dlžovaní rias a súťaž BEAUTY 
FOOT SLOVAKIA. Na veľtrh 
sa môžete vybrať aj vďaka vý-
hre vstupeniek v súťaži na stra-
ne 2. Viac o veľtrhu nájdete 
na www.expocenter.sk.

Kreatívne vzdelávanie 
možno zažiť v centre Kreativo
Ide o zábavnú hru s Legom, ktorú deti milujú. Ani si pri 
nej nevšimnú, že sa vlastne učia.

 Pre deti od 4 do 12 rokov po-
núka centrum možnosť vyplniť 
voľný čas aj len na jednu hodi-
nu. Môžu si tiež vybrať niekto-
rý z týždňových táborov alebo 
viacmesačných kurzov. V cen-
tre môžu dokonca osláviť svo-
je narodeniny spolu s ich ka-
marátmi. Ako hovorí Andrea 
Peťovská, deťom sa v centre 
venujú skúsení školení inštruk-
tori. „V rámci autorizovaného 
programu Brick by Brick sa sna-
žíme rozvinúť u detí schopnosti 

súvisiace s riešením problémov, 
poskytnúť im príležitosť na kre-
atívnu sebarealizáciu a vyjad-
renie sa, podporiť ich tímovú 
prácu a zároveň budovať ich 
sebavedomie.“ 
 Deti tak majú možnosť po-
staviť pomocou stavebnice je-
dinečné modely, hrať sa hry 
a skvele sa pri tom zabaviť. Vý-
uka je prirodzenou súčasťou 
ich hry. „Koncept zážitkového 
vzdelávania s kockami Lego je 
orientovaný na STEM, Scien-
ce, Technology, Engineering 
a Math, teda vedu, technológie, 
stavebníctvo a matematiku,“ 
vysvetľuje A. Peťovská. Deti 
si osvojujú jednak technické 
zručnosti, praktické vedomosti 
a rozvíjajú aj socializačné a kre-
atívne schopnosti. Centrum sa 
nachádza priamo oproti nákup-
nému centru MAX v Trenčíne. 
Viac o ňom sa dozviete na face-
bookovej stránke kreativosro.
 (RED)
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Hľadajú domov
Plánujete si zadovážiť 
psieho spoločníka? Možno 
vás oslovia práve tieto 
psíky, čakajúce na nové-
ho majiteľa. A možno je 
medzi nimi aj psík, ktorý 
sa stratil práve vám.

 Asi 5-ročný nemecký ov-
čiak Johny vzbudzuje rešpekt. 
Je vhodný na stráženie, má 
na to všetky predpoklady. Vý-
cvik pre neho nebude problém. 
Veľmi rád aportuje.

 Energická a hravá Dorka 
je asi 3-ročný nemecký ovčiak 
stredného vzrastu. Nie je vhod-
ná na stráženie, je to skôr maz-
náčik. Potrebuje majiteľa, kto-
rý si nájde čas venovať sa jej pre 
vštepenie základnej poslušnos-
ti. Hodí sa do domu s výbehom, 
k mladším i starším ľuďom. 

 Turbo je asi 10-ročný krí-
ženec nemeckého ovčiaka. 
Po rozvode majiteľov zostal 
sám. Čaká na nového majiteľa, 
ktorý mu poskytne láskyplný 
domov. Vhodný je k mladším 
aj starším ľuďom, do domu so 
vstupom do tepla. Veľmi rád je 
hladkaný, rád si pobehá i pole-
ží na gauči.

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.

V Trenčíne sa konal Plameňácky X-BOJ
Hasičskú súťaž pre deti v telocvični 
ZŠ, Hodžova „Sedmička“ usporiadal 11. 
februára 2017 Dobrovoľný hasičský zbor 
(DHZ) Trenčín – Opatová v spolupráci 
s Územnou organizáciou Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany (DPO) SR Trenčín.

 Halová hasičská súťaž pre 
deti sa uskutočňuje pravidelne 
od roku 2009. Každý rok ju or-
ganizuje iný DHZ z okresu Tren-
čín. Zúčastňujú sa jej päťčlen-
né kolektívy mladých hasičov 
z dobrovoľných hasičských zbo-
rov okresu. Deti z DHZ Trenčín 
– Opatová doteraz nevynecha-
li ani jeden ročník. Do štartovej 
listiny bolo 11. februára v šty-
roch kategóriách zapísaných 21 
kolektívov. DHZ Trenčín – Opa-
tová reprezentovali tri chlapčen-
ské kolektívy, jeden v kategórii 
starších a dva mladšie. Viac ako 
polovica z nich navštevuje ZŠ, 
Hodžova „Sedmička“. Deti sa 
pripravujú pod vedením skupiny 
vedúcich mládeže DHZ Trenčín 
– Opatová hlavne Drahomíry 
Baďurovej a Pavla Arpáša. Hasič-
ský krúžok vedú v spolupráci so ZŠ 

v Opatovej. 
 S ú ť a ž 
P l a m e ň á c -
ky X-BOJ 
s p o č í v a -
la v čo naj-
r ý c h l e j š o m 
prekonaní dráhy s deviatimi 
stanovišťami, na ktorých mu-
seli predviesť svoju zručnosť, 
pozornosť, pohotovosť, rýchlu 
reakciu a teoretické vedomos-
ti z požiarnej ochrany. Víťazné 
družstvá s najrýchlejším časom 
a najmenším počtom trestných 
bodov v kategórii mladšie diev-
čatá: 1. Ivanovce, 2. Trenčianske 
Stankovce, 3. Soblahov. Medzi 
mladšími chlapcami zvíťazilo 
družstvo Závrská, druhé Tren-
čianske Jastrabie a tretia Cho-
cholná – Velčice. Staršie dievča-
tá: 1. Motešice, 2. Trenčianske 

Jastrabie, 3. Ivanovce. Starší 
chlapci: 1. Chocholná – Velčice, 
2. Závrská a tretí skončili domá-
ci Trenčín – Opatová. Blahože-
láme! Informácie poskytli star-
ší zbormajster Martin Baďura, 
predseda DHZ Trenčín – Opa-
tová a nadzbormajster Radovan 
Horný, podpredseda DHZ Tren-
čín – Opatová. Najbližšia hasič-
ská súťaž pre deti bude v máji 
na futbalovom ihrisku v Opa-
tovej. Pôjde o 6. ročník súťaže 
„O cenu červených bleskov“. 
 (RED), FOTO: ARCHÍV DHZ

VYHRALI 1. KOLO SLOVENSKÉHO POHÁRA V KARATE

 V Mestskej športovej hale 
na Sihoti sa 11. 2. 2017 v 1. kole 
Slovenského pohára zišlo 450 
mladých bojovníkov z 50 klu-
bov Slovenska. Športový klub 
Real team Trenčín postavil 38 

pretekárov. 
V y b o j o v a -
li 31 medai-
lí, čím sa 
v bodovom 
h o d n o t e -
ní vyšplhali 
na 1. miesto 
zo všetkých 
z ú č a s t n e -
ných klu-
bov. Viacná-

sobní medailisti: Štefáneková 
(dve 1. miesta), Grznárová (1., 
2., 3. m.), Zajačková (1., 2., 3. 
m.), Kalafút (2., 3. m.), Miší-
ková (1., 3. m.), Melicháreková 
(dve 3. m.). Ostatní medailisti: 

zlato vybojovala Kadlecajová, 
striebro Beňo V., Kováčová, La-
mačka, Pišojová a Klimačková, 
bronz Podolanová, Didi, Beňo 
R., Hrnčárik, Chrastinová Petra 
a Klára, Kňazovčíková, Miklá-
šová, Panáková a Kostelný. Tur-
naj pod záštitou Mesta Trenčín 
usporiadal ŠK Real team Tren-
čín. Na šiestich tatami sa súťaži-
lo v agility, kata a kumite. Počas 
turnaja ocenili 20 víťazov agility 
za rok 2016. Sofi a Štefaneková 
z domáceho klubu si prevzala ví-
ťazný pohár a vecnú cenu. Infor-
mácie poskytla Lenka Beňová. 
Blahoželáme!

Zápasnícku sezónu otvorili na výbornú
 V prvej tohtoročnej lige 
v športovom zápase Taekwon-
do WTF získali trenčianski re-
prezentanti v Rimavskej So-
bote 2 zlaté (Damián Ferletják 
a Tadeáš Ferletják), 6 striebor-
ných (Erik Nevláčil, Mathias 
Scherhaufer, Martin Bolo, Zla-
tica Hlaváčová, Ľubomír Ole-
xa a Matúš Jančo) a 1 bronzovú 
medailu (Tobias Scherhaufer). 
Blahoželáme!
 Ako informovala hlavná 

trénerka ILYO Taekwondo 
Trenčín Jana Ilašenková, v naj-
bližších mesiacoch budú zveren-
ci klubu bojovať takmer každý 
víkend na turnajoch na Sloven-
sku, v Čechách, Rakúsku, Poľ-
sku a Chorvátsku. V apríli ich 
uvidíme naživo v našom meste. 
Trenčania ich môžu prísť pod-
poriť 8. 4. 2017 do Mestskej 
športovej haly na turnaj Tren-
čín Open. Na fotografi i: tréneri 
Jana Ilašenková a Martin Bolo 

a ich žiaci Erik Nevláčil (vľavo) 
a Damián Ferletják.

 FOTO: ARCHÍV KLUBU
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PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV 

NA OSVIENČIMSKEJ ULICI (PO – PIA: 9.00 – 17.00)

Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň (knihy, video, 

TV, noviny a časopisy), spoločenské hry, šachy, karty, stolný tenis, cvičenie ženy, PC, 

internet, výstava, hudobné kurzy (akordeón, fl auta, gitara, klavír / KC Sihoť, o. z.), 

keramika (kurz, klub).

Pondelok a štvrtok 9.30 – 10.30 Cvičenie ženy I.

Pondelok 10.00 – 17.00 Pedikúra

Pondelok 10.00 – 12.00 Spevácka skupina „Sihotiar“

Pondelok 16.30 – 18.30 Keramika – klub

Utorok a piatok 10.00 – 11.00 Cvičenie ženy II.

Utorok, štvrtok, piatok 12.00 – 16.00 Stolný tenis

Utorok 13.00 – 16.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 5

Utorok a 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

Streda 16.30 – 18.30 Keramika – kurz

Štvrtok 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.30 Keramika klub

CENTRUM SENIOROV MÁ NOVÉ OTVÁRACIE HODINY
Od 1. marca sa pravidelná klubová činnosť koná 

v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 17.00 hodiny.

Centrum seniorov Mesta Trenčín, Osvienčimská 3, Trenčín – Sihoť, 
0911 041 820 – Ing. Zdenka Buxarová, referent pre sociálne veci, 
www.trencin.sk, mail:centrum.seniorov@trencin.sk

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA

KLUB TRENČÍN – MESTO

Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
6. 3. Ing. Imrich Grušpier – Fraňo Malva – život a dielo

13. 3. Výročná hodnotiaca správa

20. 3. Prom. ped. Ján Tinka – Slovenský štát a Dr. Jozef Tiso

27. 3. Ing. Margita Ivaničková – Na počiatku bolo Slovo

Ďalšie akcie:

14. 3. Krása slovenských krojov – GMAB

Karta pre seniorov
zmena v zozname zariadení
 Od 20. februára 2017 v zoz-
name partnerov programu 
„Karta pre seniorov“ už nie 
je Rehabilitačná ambulancia, 
MUDr. Martina Sameková, 
Osloboditeľov 667, Trenčín. Ak-
tuálny zoznam všetkých part-
nerov nájdete na www.trencin.
sk/obcan pod banerom KARTA 
PRE SENIOROV. Zoznam pos-
kytovateľov výhod pre držiteľov 
karty je otvorený, priebežne ak-
tualizovaný a dopĺňaný. Zapo-
jené prevádzky sú označené sa-
molepkami s logom Karty pre 
seniorov. Výšku zliav a formu 
bonusov určuje výhradne ich 
poskytovateľ. Prevádzky, kto-
ré majú záujem zapojiť sa ako 
partner programu karta pre 

seniorov, môžu sa informovať 
na tel. čísle 032/650 43 30 alebo 
prostredníctvom mailovej adre-
sy seniorkarta@trencin.sk. Kar-
ta umožňuje seniorom v meste 
Trenčín využívať rôzne služby so 
zľavami alebo bonusmi pri kul-
túrnych podujatiach, v oblasti 
športu, relaxu, zdravia, stravo-
vania a podobne.

  ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 13. 3. 2017 o 15.30 v sobášnej sieni MsÚ

VMČ Západ 29. 3. 2017 o 17.00 v KD v Zlatovciach

VMČ Juh 3. 4. 2017 o 17.30 v KC Juh

VMČ Sever 6. 4. 2017 o 16.00 v Centre seniorov Sihoť

Zaujímajú ich financie 
a spotreba domácností
V týchto dňoch až do konca apríla 2017 môžu vašu do-
mácnosť navštíviť opytovatelia poverení Štatistickým 
úradom SR a Národnou bankou Slovenska. Pýtať sa budú 
opäť na financie.

 Vo februárovom vydaní no-
vín sme informovali o tom, že 
vybrané trenčianske domác-
nosti môže v období od febru-
ára do apríla navštíviť opytova-
teľ, ktorý bude zisťovať údaje 
pre štatistiku rodinných účtov. 
V rovnakom období prebieha aj 
zisťovanie o fi nanciách a spotre-
be domácnosti 2017. Je súčas-
ťou európskeho projektu HFCS 
(Household Finance and Con-
sumption Survey). Na Sloven-
sku ho uskutočňuje Národná 
banka Slovenska v spolupráci 
so Štatistickým úradom (ŠÚ) 
SR. Podľa informácií ŠÚ zis-
tené údaje poskytnú podklady 
pre rôzne štúdie, ako napríklad 
bytové otázky mladých, úspory 
a dôchodkové otázky starších 
osôb, výskum vplyvu bohatstva 
na spotrebu, zadlženosť do-
mácností, prístupnosť získania 
úveru a podobne. Cieľom je zís-
kať spoľahlivé údaje o súčasnej 

ekonomickej situácii domácnos-
tí v eurozóne. Výsledky umožnia 
získať dôležitý pohľad na ekono-
mické správanie sa rozličných 
typov domácností a zároveň 
budú cenným prínosom v mno-
hých hospodársko-politických 
oblastiach eurosystému.
 Opytovatelia navštívia viac 
ako 4 tisíc slovenských domác-
ností vo viac ako 400 obciach. 
Sú povinní preukázať sa služob-
ným preukazom ŠÚ SR a ofi -
ciálnym listom podpísaným 
guvernérom Národnej banky 
Slovenska a predsedom ŠÚ SR. 
„Všetky informácie, ktoré nám 
v rámci tohto zisťovania domác-
nosti poskytnú, budú anonymné 
a použité výlučne na štatistické 
a vedecké analýzy nekomerčného 
charakteru,“ ubezpečuje Štatis-
tický úrad SR, ktorý zodpovedá 
za ochranu dôverných a osob-
ných údajov.
 (RED)

Zomrel rodák 
z Trenčína 
Ivo Engler
 Vo veku 85 rokov zomrel 
30. januára 2017 v Salzbur-
gu lekár, vedec, cestovateľ, fo-
tograf, spisovateľ a zakladateľ 
terapie ionizovaným kyslíkom 
Ivan Engler. Narodil sa 13. júna 
1931 v Trenčíne na Hviezdo-
slavovej ulici v dome s číslom 
5. Dnes toto miesto pripomína 
bronzová pamätná tabuľa s vy-
obrazením starých domov a po-
dobizňou rakúsko-slovenského 
lekára pripevnená na múre úra-
du. Ako chirurg a vedec praco-
val na Slovensku aj v zahraničí. 
Bol vedúcim chirurgom v poľnej 

nemocnici OSN na Cypre. Zo 
Slovenska emigroval v roku 
1965. Publikoval množstvo od-
borných prác a spolupracoval 
na viacerých medzinárodných 
projektoch a výskumoch. Veno-
val sa tiež písaniu beletrie. Veľ-
mi rád navštevoval rodné mesto. 
V roku 2014 tu predstavil svoju 
cestopisno-zážitkovú autobio-
grafi u „Nekonečné hľadanie“. 
Česť jeho pamiatke!
 FOTO: ARCHÍV VKMR
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
  V akom stave je rekon-

štrukcia železničného mosta? 
Zdá sa, že teraz práce vôbec 
nepokračujú. Dočkáme sa vô-
bec tento rok odovzdania no-
vej železničnej trate do užíva-
nia? Trpí tým celé mesto.
 KATARÍNA
Martina Pavlíková, hovorkyňa 
Železníc SR:
 Predpoklad zavedenia pre-
vádzky po koľaji č. 2 na most-
nom objekte sa predpokladá 
v máji 2017a úplné dvojkoľajné 
sprevádzkovanie v októbri 2017. 
Pozastavenie prác, resp. nepo-
kračovanie v ďalšej realizácii 
priamo súvisí s aktuálnymi kli-
matickými podmienkami, ktoré 
sú nanajvýš nevhodné z hľadis-
ka technologických postupov. 
Ide predovšetkým o navážanie 
a hutnenie zeminy v krajných 
častiach objektu, ako aj o rea-
lizáciu tzv. mokrých procesov, 
ktoré si vyžadujú kladné teplot-
né hodnoty. Najneskôr do konca 
roku 2017 budú všetky stavebné 
objekty zrealizované a zhotovi-
teľ stavby ukončí svoju činnosť 
na predmetnom diele.

  Oprava mosta v Opatovej 
je za nami. Kedy budú odstrá-
nené spomaľovacie prahy?
 MARTIN
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru dopravy:
 Spomaľovacie prahy boli 
vyžiadané obyvateľmi v petícii. 
Povolené boli dočasne do doby 
skončenia rekonštrukcie mos-
ta na ceste I/61 s tým, že ich 
umiestnenie sa následne pre-
hodnotí. Okrem iného, máme 
i žiadosti na umiestnenie ďalších 
spomaľovacích prahov, napr. 
na Potočnej ulici či Nive. Aj pre-
to zatiaľ s ich odstránením neu-
važujeme, ale nevylučujeme, že 
toto rozhodnutie po čase pre-
hodnotíme na základe požiada-
viek obyvateľov mestskej časti 
Opatová.

  Má mesto v pláne konečne 
postaviť chodník na Kasáren-
skej ulici? LADISLAV
Benjamín Lisáček, vedúci útva-
ru interných služieb:
 Áno, Mesto Trenčín má 
v pláne v r. 2017 vybudovať 
chodník na Kasárenskej ulici. 

  Kedy mal byť skolaudovaný 

most na Ostrov? Kde sa stala 
chyba, že sa nedodržal tento 
termín? Je stanovený nový ter-
mín kolaudácie? IGOR
Martina Pavlíková, hovorkyňa 
Železníc SR:
 Železnice Slovenskej re-
publiky realizujú rekonštrukciu 
mostného objektu v rámci tzv. 
„Malej stavby“, ktorej súčas-
ťou je aj rekonštrukcia most-
ného objektu na Ostrov. Počas 
samotnej realizácie prác došlo 
k mnohým zisteniam, ktoré pre-
ukazovali skutočnosť, že predlo-
žená projektová dokumentácia 
nerefl ektuje na aktuálny, sku-
točný stav mostnej konštrukcie, 
predovšetkým z hľadiska stavu 
nosných prvkov konštrukcie. 
S cieľom dosiahnuť čo najlepšie 
požadované kvalitatívne para-
metre mostného objektu s ohľa-
dom na jeho úžitkové vlastnos-
ti a životnosť, bolo nevyhnutné 
v procese výstavby operatívne 
zmeniť projektovú dokumentá-
ciu a tým, samozrejme, aj tech-
nologické postupy, resp. pô-
vodný rozsah stavebných prác. 
Zmeny sa týkali najmä výstu-
že a betónových povrchov, ale 
aj mostných ložísk. Uplatne-
né zmeny sa realizovali za sú-
časného prevádzkovania mos-
ta v tzv. polovičnom profi le, čo 
tiež prispelo k predĺženiu lehoty 
rekonštrukcie. Zhotoviteľ stav-
by predpokladá stavebné práce 
defi nitívne ukončiť najneskôr 
do konca mája 2017. Po termíne 
bude možné zahájiť kolaudač-
né konanie. Jeho presný termín 
však z pochopiteľných dôvodov 
ešte nepoznáme.

  Ako to vyzerá so zrušením 
úplne nezmyselnej STOPky 
na Veľkomoravskej ulici v časti 
„výjazdu“ na most – Bratislav-
skú ulicu.  MILAN ŠTEFÁNIK
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru dopravy:
 Okresný dopravný inšpek-
torát zrušenie „stopky“ napriek 
niekoľkým sťažnostiam vodičov 
zamietol s odôvodnením nedo-
statočného rozhľadu: „V zmysle 
platnej STN 73 6102 je rozhľad 
pre umiestnenie dopravnej znač-
ky P1 – Daj prednosť v jazde pre 
rýchlosť 50 km/h nedostatočný. 
Rozhľadu bráni zeleň a oplotenie 
priľahlého rodinného domu.“

  Kedy je plánovaná rekon-
štrukcia cesty na Karpatskej 
ulici?  ERIK
Benjamín Lisáček, vedúci útva-
ru interných služieb:
 Rekonštrukcia cesty na Kar-
patskej ulici je naplánovaná 
na leto 2017.

  Na celej Palackého ulici sú 
na viacerých stĺpoch verejné-
ho osvetlenia namontované 
rôzne zariadenia (podľa vzhľa-
du niečo ako antény wifi , resp. 
ISM) – poprosím informáciu 
na čo a komu slúžia tieto za-
riadenia a na základe akého 
dokumentu boli namontované 
na stĺpy verejného osvetlenia. 
 MIROSLAV KISKA
Benjamín Lisáček, vedúci útva-
ru interných služieb:
 Ide o 5x Cisco AP (access 
point) na zabezpečenie wifi  po-
krytia Palackého ulice. Uvedené 
AP boli umiestnené na základe 
súhlasu Mestského úradu Tren-
čín spoločnosťou Telekom, kto-
rá v rámci projektu Smart city 
umiestnila na tejto ulici viacero 
technológií, napr. senzory obsa-
denosti parkovania, nové osvet-
lenie LEDtypu, kameru s de-
tekciou podozrivého správania 
a pred vstupom na Mierové ná-
mestie kameru na detekciu ŠPZ.

  Ako pokračuje projekt 
Terminál? Začne sa tento rok 
stavať? BEÁTA S.
Ivana Strelcová, hovorkyňa 
SAD Trenčín, a.s.
 Na projekte Terminál sa stá-
le pracuje. Základom pre nás 
je, aby rekonštrukcia územia čo 
najmenej zasiahla obyvateľov 
a obchodné spoločnosti, ktorí 
fungujú v bezprostrednom oko-
lí a aby samotná výstavba čo naj-
menej komplikovala fungovanie 
ľudí v meste.

  Mohli by ste mi vysvetliť, 
kam mám dať vyseparovaný 
papier a plasty, keď mi pán 
vrátnik z okna Konštrukty 
zakázal tento odpad vhodiť 
do na to určených kontajne-
rov, ktoré sú umiestnené pri 
ceste vedľa Konštrukty?  ŠTEFAN 
M.
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný a životného prostredia:
 Nádoby na triedený odpad 
na území mesta sú určené len 

občanom mesta a len na vytrie-
dený odpad z domácností. Nie sú 
určené žiadnym prevádzkam či 
podnikateľským subjektom a nie 
je možné vyhadzovať do nich 
vytriedený odpad z prevádzok. 
Každý občan by mal prednostne 
využívať nádoby na triedený od-
pad, ktoré sú v bezprostrednej 
blízkosti jeho nahláseného po-
bytu, resp. v jeho blízkom okolí. 
Ak ste išli vyhadzovať vytriedený 
bežný odpad z domácnosti v pri-
meranom množstve a bývate 
v okolí, nemôže s tým mať nikto 
problém. 

  Ako je to s riešením si-
tuácie v KD Opatová? Moje 
deti nastrašil hluk z kúrenia 
na karnevale, strecha stále za-
teká. JÁN
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
 Za stav budovy zodpovedá jej 
vlastník a ním je COOP Jednota 
Trenčín, spotrebné družstvo. 
Pavol Fabuš, COOP Jednota 
Trenčín, s.d.:
 Pre vykurovanie kultúrneho 
domu v Opatovej bolo navrh-
nuté teplovzdušné vykurovanie 
teplovzdušnými agregátmi. Dô-
vodom bol fakt, že v dobe projek-
tovania a realizácie rekonštruk-
cie vykurovania v celej budove, 
boli akcie realizované občasne 
a realizáciou teplovodného vy-
kurovania sály plynovými kotla-
mi by boli počiatočné náklady 
min. 4-krát väčšie, než vykuro-
vanie teplovzdušnými agregát-
mi. Aj prevádzkové náklady by 
boli neporovnateľne väčšie, na-
koľko sála by musela byť vyku-
rovaná i v období, keď v sále 
nie je žiadna akcia (môže dôjsť 
k zamrznutiu systému). Pred 
akciou v KD bolo preto odporu-
čené začať s vykurovaním sály 
cca 4 hodiny pred začiatkom ak-
cie. Maximálna hlučnosť použi-
tých teplovzdušných agregátov 
v prevádzke je 40 dB, čo je stu-
peň bežného hlukového poza-
dia. Vzhľadom na technický stav 
budovy v Opatovej nepočítame 
v budúcnosti s využívaním časti 
KD pre činnosť v maloobchod-
nom predaji a preto v januári bol 
predstavenstvom nášho spot-
rebného družstva schválený od-
predaj a uvedený priestor bude 
prednostne ponúknutý súčasné-
mu nájomcovi k odkúpeniu.



CINEMAX
od 2. 3. | Baba z ľadu
Česko-slovensko-francúzsky fi lm so 
Zuzanou Kronerovou. Príbeh rozkrýva-
júci neľahké vzťahy medzi tromi gene-
ráciami prináša nádej, že život môžete 
vziať do  vlastných rúk v  akomkoľvek 
veku.

od 2. 3. | Balerína
Dobrodružný rodinný animovaný fi lm. 
Malá Felicia vyrastá na francúzskom vi-
dieku bez vlastnej rodiny a vášnivo mi-
luje tanec. Spolu so svojím najlepším 
kamarátom Victorom, ktorý sa chce 
stať veľkým vynálezcom, vymyslia ris-
kantný plán, ako utiecť zo sirotinca.

od 2. 3. | Únos
Slovenský fi lm režisérky Mariany Čen-
gel Solčanskej je napínavým pohľadom 
do  minulosti, inšpirovaný skutočnými 
udalosťami na  slovenskej politickej 
scéne deväťdesiatych rokov.

od 2. 3. | Logan: Wolverine
Akčná sci-fi  dráma. Wolverine (Hugh 
Jackman) sa vracia a  opäť zachraňuje 
ľudstvo. Lenže tentokrát je na tom tro-
cha horšie.

od 2. 3. | Miesto pri mori
Americká výnimočná dráma. Osamelý 
bostonský údržbár Lee Chandler (Casey 
Affl  eck) po smrti svojho staršieho brata 
Joea s  prekvapením zisťuje, že sa stal 
poručníkom svojho šestnásťročného 
synovca Patricka. Film so 6 nominácia-
mi na Oscara.

od 9. 3. | Aj dvaja sú rodina
Francúzska komédia s  Omarom Sy 
v  hlavnej úlohe chytí za  srdce mnoho 
divákov, rovnako ako jeho Nedotknu-
teľní, v ktorej zažiaril v úlohe netradič-
ného ošetrovateľa imobilného, depre-
sívneho milionára.

od 9. 3. | Jackie
Životopisná dráma o  Jackie Kennedy 
(Natalie Portman), jednej z  najmlad-
ších prvých dám v histórii.

od 16. 3. | Paradise trips
Hlavným hrdinom príbehu je Mário, 
neustále zachmúrený a  nevrlý vodič 
diaľkového autobusu. Posledná výpra-
va mu dá šancu spomenúť si, aké je to 
tešiť sa zo života, užívať si ho a nemys-
lieť na  starosti. A  tak vďaka tomu do-
stane druhú šancu nájsť cestu k svojmu 
synovi, ktorého roky nevidel.

od 16. 3. | Piata loď
Nový slovenský fi lm, nakrútený na mo-
tívy úspešnej knihy Moniky Kompa-
níkovej, ktorá sa stala najlepšou kni-
hou roka 2010. Druhý dlhometrážny 

  DIVADLO
9. 3. | 19.00 – 20.00 | Europeana 
– Stručné dejiny 20. storočia
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Predstavenie tren-
čianskeho divadla Dogma je dramatizá-
ciou svetoznámej knihy Patrika Ouředníka 
„Europeana aneb stručné dějiny dvacáte-
ho věku“. Vychádza z opisu veľkých očaká-
vaní, ktoré panovali na konci 19. stor.

11. 3. | 20.00 – 21.00 | Divadlo 
D‘epog: Sakurambo
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Fraška zo starého Ja-
ponska v troch dejstvách. Tretia inscenácia 
cyklu DIY. Obmedzená kapacita miest pre 
16 divákov. 

19. 3. | 18.00 | Galavečer 15 
rokov spolu, pre vás a s vami...
KINO HVIEZDA | Slávnostný galaprogram 
k  15. výročiu vzniku Mestského divad-
la Trenčín. Večer plný spomienok umel-
cov, ktorí sú s  divadlom spojení a  vzác-
nych hostí, ktorí prídu zložiť divadlu hold. 
Vzácna príležitosť zažiť na jednom javisku 
takmer všetkých, ktorí známe trenčianske 
divadlo tvorili a tvoria.

19. 3. | 19.00 – 20.00 | Dogma 
divadlo: Komunál
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Inscenácia je sledom 
mikropríbehov ľudí, ktorí sa rozhodli vstú-
piť na javisko verejného života.

23. 3. | 19.00 | Zdeňek Izer 
a autokolektív

PIANO KLUB | Počas 1,5 hodinovej show vás 
skvelý zabávač prevedie prierezom vtipov, 
scénok a paródií s množstvom imitácií.

30. 3. | 19.00 | Tri grácie 
z umakartu

KINO HVIEZDA | Trpká komédia. Účinkujú 
M. Sládečková, K. Magálová a P. Polnišová.

8. 4. | 18.00 | To ste vy, pán 
Taner?
KINO HVIEZDA | Trpký príbeh o  trojici 

podvodníkov a nekonečnej dobrote slečny 
Opaly uvedie Divadlo 21 Opatová.

9. 4. | 17 00 | Zločin?
KD OPATOVÁ | V  monodráme vytvorenej 
na  motívy románu F. M. Dostojevského 
Zločin a trest účinkuje Martin Juríček. Scé-
nografi a Petra Kovalčíková, pedagogické 
vedenie Zuzana Laurinčíková.

  KONCERTY
10. 3. | 21.00 | Usual vibe: 
Fvlcrvm
KLUB LÚČ | Štvrté pokračovanie klubovej 
akcie. Hudobný hosť – producent a DJ Fvl-
crvm alias Pišta Kráľovič. Počas noci spolu 
s ním vystúpia NapheX, Ampe a Free;K.

11. 3. | 20.00 | Katapult
PIANO KLUB | Koncert českej legendy. Af-
terparty: DJ Rasťo.

12. 3. | 18.00 | Koncert Klubu 
priateľov vážnej hudby
GMAB | Nikol Ovčarovičová – fagot, Meli-
sa Láberová – fl auta, Karin Remencová – 
klavír.

17. 3. | 19 00 | Freeborn brothers
COFFEE SHEEP | Koncert skvelej poľskej for-
mácie.

17. 3. | 19.30 | Smola a hrušky

PIANO KLUB | Hosť Boy Wonder + General 
Foxx.

25. 3. | 15.00 | Dobre nech je 
tomu domu
KINO HVIEZDA | Vystúpenie pre verejnosť 
DFS Kornička Trenčín a DFS Viganček Košice.

30. 3. | 19.00 | Cannonball 
Statman
COFFEE SHEEP | Koncert folkpunk kapely 
z New Yorku.

1. 4. | 18.00 | Lucia Šoralová & 
La Alma – Stará láska Nerez 
a vy
PIANO CLUB | Podmanivý šansón, folk, 
klezmer a balkánske rytmy.

  PRE DETI
denne | 9.00 – 13.00, 14.00 – 
19.00 | Brick by Brick – zábava 
s Legom
KREATIVO | 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.

pondelok, streda, piatok | 
Tanečná škola Aura dance
KC AKTIVITY | Moderný tanec (5 – 15 r). 
Info: 0908 731 125.

pondelok | 10.00 – 11.00 | 
Tvorenie s potešením s Mirkou
KC AKTIVITY | Tvorivé dopoludnie pre deti 
od 2 rokov v sprievode jedného z rodičov. 
Info: 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

pondelok | 16.00 – 17.00 | piatok 
| 18.00 – 19.00 | Skauting 
na Juhu
KC AKTIVITY | Schôdzky detí a  mládeže 
32. skautského zboru. Info: R. Kopecká 
0908 683 393, romcako@gmail.com.

pondelok, utorok, štvrtok | 
16.30 – 18.00 | Karate klub 
Ekonóm
KC AKTIVITY | Nositeľ 6. Dan-u Miro-
slav Ďuďák sa po  aktívnej pretekárskej 
kariére naplno venuje mládeži. Info: 
0911 603 068.

utorok | 15.00 – 16.30 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Keramický krúžok pre deti 
a mládež od 5 rokov. Info: 0918 561 320, 
mirka@kcaktivity.sk.

utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 | 
Korzo dance 
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného 
tanca SZUŠ. Info: 0903 793 557.

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

streda | 10.00 – 11.00 | 
Keramické patlámo
KC AKTIVITY | Tvorivé dielne pre najmenšie 
deti v  sprievode jedného z  rodičov. Info: 
0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

streda, piatok | 16.00 – 18.00 | 
Tanečná škola Goonies
KC AKTIVITY | Moderný tanec pre deti od 3 
rokov. Info: 0915 101 051.

8. 3. | 8.00 | Jazykový kvet
VKMR HASIČSKÁ | Krajské semifi nále súťa-
že pre deti a mládež (4 – 19 r) v prednese 
poézie, prózy a drámy v rôznych jazykoch.

9., 23. 2. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo
GMAB | Tvorivé dielničky pre deti od  18 
mesiacov do 5 rokov.

10. 3. | 16.30 | 4. Detský ples
POSÁDKOVÝ KLUB | Tanečná zábava pre deti 
a ich rodičov so sprievodným programom.

12. 3. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné 
v(i)tvorky
GMAB | Prechádzky, rozhovory a  hry 
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s  aktuálnymi výstavami a  tvorivé dielne 
pre rodiny s deťmi od 6 r.

12. 3. | 15.00 | Havko a Mňauka
OC MAX | Detské divadelné predstavenie.

12. 3. | 16.00 – 17.00 | Detský 
divadelný klub: Na paši
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Príbeh veselých va-
lachov výnimočného vzrastu na  motívy 
rozprávky Maťko a Kubko od M. Grznárovej.

14., 21., 28. 3. | 17.00 | Hráme sa 
a športujeme
 ZŠ, Dlhé Hony | Rodičia s deťmi cvičia v te-
locvični.

16. 3. | 9.00 | Deň ľudovej 
rozprávky
VKMR HASIČSKÁ | Dobrodružstvo s rozpráv-
kami Pavla Dobšinského oživené ukážkou 
pletenia z  papiera a  tvorivými dielňami 
pod vedením skúsených „starých mám“. 
Info: 032/7460715, deti@vkmr.sk.

16. 3. | 11.00 | Deň ľudovej 
rozprávky
VKMR DLHÉ HONY | Info: 032/652  20  86, 
dlhehony@vkmr.sk.

20. 3. | 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.

25. 3. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé 
dielničky
OC LAUGARICIO |

26. 3. | 16.00 – 16.45 | Detský 
divadelný klub: Divočiny
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Príbeh o obyčajnom 
Maxovi s  neobyčajnou fantáziou. O  jeho 
mačke, divočinách a  o  množstve iných 
vecí, ktoré sa zmestia do  jedného červe-
ného vozíka.

30. 3. | 16.30 | Kreatívny rodič 
a šikovné dieťa
KC STRED | Malí a  veľkí tvoria spoločne. 
Téma: Veľkonočné tvorenie.

31. 3. | 18.00 | Noc 
s Andersenom
VKMR HASIČSKÁ | 17. ročník dobrodruž-
ného medzinárodného podujatia pre 
deti v  prostredí kníh. Počet miest je ob-
medzený, účasť treba vopred nahlásiť 
na 032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

  VÝSTAVY
do 26. 3. | Sedemdesiat sukieň 
mala
GMAB | Žena v  slovenskom folklóre v die-
lach zo zbierkového fondu Galérie M. A. 
Bazovského v Trenčíne a v súčasnom ume-
ní.

do 26. 3. | Petra Lajdová: 
„Slovenská renesancia“ keď 
krása vychádza na svetlo
GMAB | Výstava veľkoformátových fotogra-
fi í umeleckej fotografky.

do 29. 3. | Foto Klub 2017
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub foto-
grafov.

do 29. 3. | Stretnutie – Setkání
TSK | 32. družobná výstava výtvarníkov 
a  fotografov regiónov Trenčín a  Uherské 
Hradiště.

do 31. 3. | Parné lokomotívy – 
Marek Hudec
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava 
Klubu fi latelistov

do 4. 4. | Žijú tu s nami
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografi í zvie-
rat/divočiny od známych fotografov.

do 31. 3. | Čiernobiela 
kompozícia
CENTRUM SENIOROV | Fotografi e Ing. Július 
Kákoš.

do 24. 3. | Vesmír očami detí
ZUŠ K. PÁDIVÉHO | Výstava regionálneho 
kola 32. ročníka celoslovenskej postupovej 
výtvarnej súťaže pre deti a  žiakov MŠ, ZŠ 
a ZUŠ z okresov Trenčín, Nové Mesto n. V. 
a Bánovce n. B.

do 31. 3. | Vitajte vo svete 
encyklopédií
VKMR HASIČSKÁ | Tematická výstavka kníh.

do 31. 3. | Jozef Miloslav Hurban
VKMR JASELSKÁ | Výstavka venovaná pa-
miatke spisovateľa, novinára a prvého pred-
sedu Slovenskej národnej rady pri príležitos-
ti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana. 

do 31. 3. | Trenčín z neba
VKMR JASELSKÁ | Výstavka unikátnych fo-
tografi í z vtáčej perspektívy.

3. 3. – 29. 3. | Tri

MESTSKÁ VEŽA | Maľba, inštalácia a objekty 
Lucie Horňákovej Černayovej.

do 31. 8. | Valaská kolonizácia... 
samostatne a pritom spoločne
TRENČIANSKY HRAD | Prezentácia kultúr-
nych vplyvov valaskej kolonizácie v oblasti 
severozápadného Slovenska a na Morave.

7. 3. – 17. 4. | Paula Koyšová: 
Výstava ilustrácií
KIC |

20. 3. – 2. 4. | Výstava 
svadobných fotografií
OC MAX |

8. 3. – 4. 5. | Spomínanie 
na krásu
GALÉRIA VÁŽKA | Výstava obrazov Zuzany 
Bobovskej Boškovej. Vernisáž 8. 3. o 18.00.

23., 24. 3. | Beauty forum 
Trenčín 2017
EXPO CENTER | 25. ročník medzinárodného 
kozmetického veľtrhu.

23., 24. 3. | Svadobný veľtrh 
2017
EXPO CENTER | 

31. 3. – 6. 5. | Vo filme
TSK | Výstava historických fi lmových pla-
gátov a fi lmových a fotografi ckých prístro-
jov. Vernisáž 31. 3. o 17.00 h.

5. – 9. 4. | Záhradkár 2017
EXPO CENTER | 23. ročník veľtrhu potrieb 
pre záhradkárov.

5. – 9. 4. | Včelár 2017
EXPO CENTER | 21. ročník výstavy včelár-
skych potrieb a včelích produktov.

5. – 9. 4. | Poľovníctvo 2017
EXPO CENTER | 10. ročník výstavy poľovníc-
kych potrieb.

5. – 9. 4. | Zdravý životný štýl 
2017
EXPO CENTER | 19. ročník výstavy zamera-
nej na zdravie a relax.

  PRE SENIOROV
7., 21. 3. | 9.00 – 11.30 | Ateliér 
pre seniorov
Tvorivé dielne nielen pre seniorov na rôzne 
témy a  techniky, prepojené s  vystavený-
mi dielami. Každý nepárny utorok od 9.00 
do 11.30 hod.

8. 3. | 13.30 | Seminár XXX. 
ročníka Akadémie tretieho 
veku
KC STRED | Témy prednášok: Ochrana se-
niorov pred exekúciami – JUDr., Mgr. Sláv-
ka Propperová, advokát. Probiotiká 
– MUDr.  Marián Kaščák, PhD., vedúci Ka-
tedry špeciálnych disciplín TnUAD Trenčín.

14. 3. | 9.00 | Prehliadka 
umeleckého prednesu seniorov
VKMR HASIČSKÁ | Prehliadka umeleckého 
prednesu poézie a  prózy seniorov Tren-
čianskeho kraja.

16. 3. | 15.00 | Spoločenské 
stretnutie seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
ských veteránov.

streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli 
mi to mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž 
na  zvládnutie základov PC a  komuniká-
cie prostredníctvom e-mailu pre senio-
rov. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 
032/770 83 14.

  CVIČENIE
pondelok | 17.15 – 19.15 | SM 
system
KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrb-
tice.

pondelok | 17.30 – 18.30 | Zumba
KC KUBRÁ | Kontakt: 0903 94 99 66.

pondelok, streda | 18.30 – 19.30 | 
Aerobik
KC KUBRÁ |

pondelok | 19.15 – 20.45 | Tai 
– chi
KC AKTIVITY | Info: 0911029 030.

pondelok | 19.45 – 20.45 | 
Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Posilňovacie cviky v interva-
lovom cvičení s fázami odpočinku.

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

utorok | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY | Pre začiatočníkov a ľudí s bo-
lesťami chrbta. 

utorok | 17.50 – 18.50 | Cvičenie 
pilates pokročilí
KC AKTIVITY |

utorok | 19.00 – 20.15 | Joga
KC AKTIVITY | Vhodné aj pre začiatočníkov.

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

streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty 
a bodywork
KC AKTIVITY | Cvičenie, pri ktorom sa pracu-
je hlavne s váhou vlastného tela.

streda | 18.45 – 19.45 | Zumba
KC KUBRÁ | Kontakt: 0903 94 99 66.

streda | 19.15 – 20.15 | Zumba
KC AKTIVITY | Prihlasovanie potrebné: 
0903 949 966.

fi lm režisérky Ivety Grófovej, jej debut 
získal národnú nomináciu na  Oscara 
v roku 2012.

23. 3. | 20.30 | Rammstein 
v Paríži – ARTMAX KONCERT
Koncertný fi lm renomovaného švéd-
skeho režiséra Jonas Akerlund zachytil 
parížsky koncert z marca roku 2012. Je 
hostinou pre zmysly, je to temná kon-
troverzná rozprávka a  benzínom na-
siaknutá show, ktorej podtitulom by 
mohlo byť ´neskúšajte to doma´.

ARTKINO METRO
8. 3. | 19.00 | Sámska krv
Štrnásťročná Elle Marja je sámske diev-
ča, ktorej rodina chová soby v severnej 
Škandinávii. Po  tom, čo je vystavená 
rasizmu éry tridsiatych rokov minulé-
ho storočia a ponižujúcemu vyšetreniu 
na svojej internátnej škole, začína sní-
vať o novom živote.

9. – 13. 3. | MFF Febiofest 
2017
9. 3., 18.00, Červená korytnačka
9. 3., 20.00, Belgica
10. 3., 10.00, Filmový kabinet deťom: 
Drobci
10. 3., 17.00, Bába z ledu
10. 3., 19.00, Jackie
10. 3., 21.00, Belgica
11. 3., 17.00, Tanečnica
11. 3., 19.00, Bába z ledu
11. 3., 21.00, Proti svojej krvi
12. 3., 16.00, Pieseň mora – detské 
predstavenie
12. 3., 18.00, Jackie
12. 3., 20.00, Klient
13. 3., 17.30, Český Allah
13. 3., 19.00, Radio Dreams

15. 3. | 19.00 | Lion
Päťročný indický chlapec Saroo sa stratí 
vo vlaku, ktorý ho odvezie tisíce kilo-
metrov od jeho domova a rodiny. Ocit-
ne sa v  uliciach Kalkaty, kde sa musí 
naučiť sám a opustený prežiť.

16. – 20. 3. | Piata loď
Príbeh netradičnej detskej rodiny in-
špirovaný skutočnou udalosťou. Slo-
venský fi lm nakrútený na  motívy 
úspešnej knihy Moniky Kompaníkovej, 
ktorá sa stala najlepšou knihou roka 
2010. 

16. 3. | 18.00 | 17., 18. 3. | 
19.00 | Aj dvaja sú rodina
Komédia Aj dvaja sú rodina s  Oma-
rom Sy v hlavnej úlohe, chytí za srdce 
mnoho divákov, rovnako ako jeho Ne-
dotknuteľní, v  ktorej zažiaril v  úlohe 
netradičného ošetrovateľa imobilného 
depresívneho milionára.

16. 3. | 20.00 | Rodinné 
šťastie
Keď vás okolnosti donútia ubytovať 
príbuzných u seba doma, nie je to prá-
ve med lízať.

17., 18. 3. | 21.00 | Miesto pri 
mori
Osamelý bostonský údržbár Lee Chan-
dler (Casey Affl  eck) po  smrti svojho 
staršieho brata Joea s  prekvapením 
zisťuje, že sa stal poručníkom svojho 
šestnásťročného synovca Patricka.

19. 3. | 16.00 | Lego Batman 
vo filme
Animované dobrodružstvo.

  KINO



7. marec 2017 kam v trenčíne KAM | 3

streda | 19.30 – 20.30 | Cvičenie 
pre ženy
KC AKTIVITY |

štvrtok | 18.00 – 19.00 | 
Cvičenie pilates pokročilí
KC AKTIVITY |

štvrtok | 18.30 – 20.00 | 
Cvičenie na chrbticu
KC AKTIVITY | Vedie Ján Pevný. Info: 
0911 029 030.

štvrtok | 19.00 – 20.00 | 
Cvičenie pilates začiatočníci 
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Lektorka – fyzioterapeut 
a inštruktor Pilates Metódy Sabongui Pila-
tesn Academy v  Prahe Marcela Holodová. 
Info: 0905 705 431.

piatok | 19.00 – 20.00 | Cvičenie 
pre ženy
KC AKTIVITY |

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

denne | Centrum pohybu 
a tanca
MS ŠPORTOVÁ HALA | Deti: tanečný klub 
Bambula (nábor nových členov od 1 do 5 
r), cvičenie na Fit loptách pre deti od 5 me-
siacov. Novinka – balet s  profesionálnou 
lektorkou (deti 4 – 9 r). Ženy – skupinové 
cvičenia step, Tabata, body work, Port de 
Bras. Kontakt: 0903 449 732.

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

piatok | 10.00 | Podporná 
skupina nosenia detí
MC SRDIEČKO |

7. 3. | 18.00 – 19.30 | Choices: 
O knihe a filme Piata loď
KLUB LÚČ | Film režisérky Ivety Grófovej je 
príbehom nevinného dobrodružstva, kto-
ré môže navždy zmeniť život. Napísaný je 
podľa úspešného románu Moniky Kom-
paníkovej, ktorý získal ocenenie Anasoft 
litera 2011.

8. 3. | 17.30 | Mágia slova
PENZIÓN KEROLA | Prednáška na  témy: 
hodnota a  moc slova v  poňatí klasickej 
fi lozofi e, slovo ako symbol, konštruk-
tívna a  deštruktívna sila slov. Na  pred-
nášku je potrebné sa vopred nahlásiť. Viac 
na www.smart-people.sk/kurzy/.

9. 3. | 16.30 | Antonie 
Krzemieňová: Telo napovie
VKMR HASIČSKÁ | Prednáška terapeutky 
a  spisovateľky, zaoberajúcej sa psychoso-
matikou, psychohygienou a vplyvom mys-
lenia na zdravie človeka.

12. 3. | 17.00 | Spoza kulís
KD OPATOVÁ | Prednáška o  osobnosti slo-
venského divadelníctva Jurajovi Sarvašovi 
za  jeho osobnej účasti, spojená s premie-
taním dokumentu o jeho živote a tvorbe.

13. 3. | 16.00 | Beseda 
k aktuálnym otázkam 
záhradkárov
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Cyril Boldiš.

13. 3. | 18.00 | Fotopondelok
GMAB | Diskusný podvečer s  pozvanými 
hosťami – známymi fotografmi.

14. 3. | 17.00 | Aromaterapia – 
Vnútorné premeny s esenciami
PENZIÓN KEROLA | Čo nám môže priniesť 

očista s esenciálnymi olejmi, ako nás môže 
podporiť. Prineste si pohodlné oblečenie 
a vankúšik.

15. 3. | 10.00 | Bezplienková 
komunikačná metóda – 
alebo prirodzená hygiena 
novorodencov
MC SRDIEČKO | “Bezplienkáči“ sa opäť stre-
távajú. Nových kamarátov srdečne privíta-
me.

15. 3. | 10.00 | Novinky vo svete 
zvukových kníh
VKMR HASIČSKÁ | O  službách pre nevidia-
cich a  slabozrakých v  trenčianskej knižni-
ci. Podujatie je organizované v spolupráci 
s  Krajským strediskom Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska v Trenčíne.

16. 3. | 16.00 | 25 rokov 
literárnej súťaže Jozefa 
Braneckého
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Janka Polá-
ková.

16. 3. | 16.30 | Volali ste 
záchranku?
VKMR HASIČSKÁ | Beseda so záchranárom, 
špecialistom urgentnej medicíny, prezi-
dentom Slovenského Červeného kríža, 
doc.  MUDr.  Viliamom Dobiášom, PhD., 
spojená s  prezentáciou jeho knihy Volali 
ste záchranku? 

16. 3. | 16.30 | Hlavné vývinové 
aspekty u detí od štyroch 
do šiestich rokov
KC STRED | Cyklus rodičovských diskusií 
so psychologičkou Mgr. Veronikou Kurico-
vou.

17. 3. | 9.00 | Matej Zámečník: 
Nakresli si príbeh
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s  mladým tren-
čianskym autorom knižky „Nakresli si 
príbeh“, ktorá obsahuje tucet poučných 
príbehov s citátmi a zároveň poskytuje ori-
ginálny priestor na rozvoj tvorivosti. Info: 
032/7460715, deti@vkmr.sk.

18. 3. | 10.00 | Ženské kruhy – 
cesta čarodejky
PENZIÓN KEROLA | Celodenný seminár s Dia-
nou Grellovou zameraný na  ponorenie sa 
do hlbín svojho vnútra, osvetlenie nespra-
covaných zážitkov, bolesti, strachu, neis-
toty, otvorenie sa svojmu tvorivému po-
tenciálu a  jeho vyjadreniu. Počet miest je 
obmedzený. Je potrebné sa vopred nahlá-
siť. Viac na www.smart-people.sk/kurzy/.

19. 3. | 17.30 | Kurz varenia – 
podľa pôvodnej Ajurvédy
PENZIÓN KEROLA | Interaktívny workshop. 
Počet miest je obmedzený. Na  pred-
nášku je potrebné sa vopred nahlásiť. Viac 
na www.smart-people.sk/kurzy/

23. 3. | 16.00 | Ako žiť so 
schizofréniou
VKMR HASIČSKÁ | Diskusia s  odborníkmi 
na  podporu duševného zdravia. Na  tému 
Čo je schizofrénia a  vplyv ochorenia 
na kvalitu života človeka. 

23. 3. | 16.00 – 17.30 | Bez 
strachu z prezentovania
VOICES | Neformálna prednáška Ivana Ježí-
ka pre všetkých, ktorí chcú vedieť uvoľne-
ne a uveriteľne vystupovať pred publikom 
a využijú ponuku podporiť svoje zdravé se-
bavedomie.

23. 3. | 16.30 | Logopedické rady 
pre rodičov detí od jedného 
roka
KC STRED |

23. 3. | 19.00 | Cestovateľská 
prednáška o Tanzánii
COFFEE SHEEP | Ako sa tri bláznivé Slovenky 
dostali do dedinky v strede Tanzánie.

25. 3. | 10.00 | Cesta čistého 
vedomia
KC AKTIVITY | Celodenný prednáškový se-
minár vedie Ján Pevný. Info: 0911 029 030.

27. 3. | 18.00 – 19.30 | Priestor 
pre Vlada Kulíška

VOICES | Večerné rozprávanie s  mímom 
Vladom Kulíškom. Dozvieme sa, či naozaj 
vie všetko povedať bez slov, ako sa mu vy-
stupuje samému pred 10 tisíc ľuďmi, či ľu-
dia v Ázii vnímajú a vyjadrujú emócie inak 
ako my, čo preňho znamená sloboda a pre-
čo pomáha, behá a medituje.

28. 3. | 16.30 | Trenčianske 
tehelne
VKMR HASIČSKÁ | Prednáška a interaktívna 
beseda s  regionálnym historikom Vojte-
chom Brabencom o ďalšej významnej ka-
pitole dejín priemyslu v Trenčíne.

1., 2. 4. | Liečenie vnútorného 
dieťaťa – víkendový seminár
PENZIÓN KEROLA | Nutná rezervácia mies-
ta cez www.smart-people.sk/kurzy/ alebo 
0948 213 119. Uzávierka prihlášok: 30. 3.

  KURZY
pondelok – štvrtok | 13.00 – 
18.00 | Akordeón
KC SIHOŤ |

pondelok – štvrtok | 13.00 – 
18.00 | Klavír
KC SIHOŤ |

pondelok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk pokročilí
KC AKTIVITY | Možnosť prihlásenia aj počas 
kurzu. Info a  prihlášky: smejkal@mail.t-
-com.sk.

streda – piatok | 12.00 – 18.00 | 
Gitara
KC SIHOŤ |

streda – piatok | 12.00 – 18.00 | 
Flauta
KC SIHOŤ |

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

utorok | 17.00 – 18.00 | Základné 
kroky – polka, valčík a čardáš
SOKOLOVŇA | Na  kurz sa treba prihlásiť: 
0910 196 456, galatea.violet@gmail.com.

utorok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk mierne 
pokročilí
KC AKTIVITY | Info a prihlášky na smejkal@
mail.t-com.sk.

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý 
ateliér pre dospelých
OC LAUGARÍCIO | Modelujeme z  fi ma – 
šálka (7., 14. 3.), Veľkonočná dekorácia 
(21., 28. 3.). Prihlásenie na 0918 561 320, 
mirka@kcaktivity.sk.

  KINO
19. 3. | 20.00 | 20. 3. | 18.00 | 
Paradise trips
22. 3. | 18.00 | Opustený 
vesmír
Celovečerná dokumentárna esej Petra 
Hledíka. Smrť predstavuje čosi, na  čo 
je moderná spoločnosť alergická – to, 
čo sa nedá kontrolovať, nad čím nemô-
žeme racionálne zvíťaziť.

23. 3. | 16.30 | Hitchcock/
Truffaut
Dokument je spojením archívnych zá-
berov a rozhovorov.

23. 3. | 18.00 | Ja, Daniel Blake
Britsko-francúzsky sociálne apelatívny 
a  v  súčasnosti aktuálny fi lm rozpráva 
príbeh päťdesiatnika Daniela z  New-
castlu, ktorý sa po  prekonaní infarktu 
ocitne vo vyčerpávajúcom kolotoči žia-
dostí o podporné dávky od štátu.

23. 3. | 20.00 | Moonlight
Nadčasový príbeh dospievania, o  hľa-
daní samého seba, zasadený do  drs-
ných kulís okrajových štvrtí Miami, za-
chytáva univerzálnu tému priateľstva 
a  sexuálnej identity v  troch rôznych 
životných etapách od detstva až po do-
spelosť. 

24. – 27. 3. | Créme de la 
Créme 2017
24. 3., 17.00, Začať znova
24. 3., 19.00, Neznáme dievča
25. 3., 17.00, Mať sedemnásť
25. 3., 19.00, Agnus Dei
26. 3., 17.45, 150 miligramov
26. 3., 20.00, Francúzsko
27. 3., 18.00, Muž, ktorý zachránil Lo-
uvre
27. 3., 19.00, Nocturama

24., 25. 3. | 21.00 | 30. 3. | 
20.00 | Viva
Jesus pracuje ako kaderník v  nočnom 
travesty klube v Havane a sníva o tom, 
že sa raz stane hviezdou. Vďaka svojmu 
učiteľovi sa mu podarí urobiť konkurz 
a dostane prvú šancu na pódiu. Potom 
sa ale zjaví jeho roky neprítomný otec 
– bývalý boxer.

30. 3. | 18.00 | 29., 31. 3. | 
19.00 | Masaryk
Prežil život bohéma, miloval ženy, 
hudbu, veľké gestá i veľké zápasy. Veľ-
kú časť života precestoval, ale nikdy 
nezabudol na  krajinu, z  ktorej pochá-
dzal, na  republiku, ktorú založil jeho 
otec Tomáš Garrigue. Smrť Jana Masa-
ryka je dodnes zahalená tajomstvom.

31. 3. | 21.00 | Aj dvaja sú 
rodina
31. 3. | 17.00 | 2. 4. | 16.00 | 
Šmolkovia: Zabudnutá 
dedinka
Celovečerný animovaný šmolkovský 
fi lm s  obľúbenými modrými postavič-
kami.

22. 3. | 18.00 | Opustený 
vesmír
Seniorbio: zvýhodnené vstupné 2 eur 
pre dôchodcov.

9. 3. | 10.00 | Filmový kabinet 
deťom: Drobci
Babybio.

24. 3. | 10.00 | Paterson
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utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec 
pre radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne a  párové tance 
sveta (. 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. Viac 
na info@kcaktivity.sk.

streda | 18.00 | AA „12 
statočných“
CENTRUM PRE RODINU | Svojpomocná sku-
pina (anonymní alkoholici).

streda | 18.00 – 20.00 | Kurz 
keramiky pre dospelých
KC AKTIVITY | Na  kurze si osvojíte znalos-
ti práce s  hlinou a  glazúrami. Prihlásenie 
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

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

štvrtok | 17.00 | Háčkujeme 
s Beatrice
KC AKTIVITY | Vhodné pre začiatočníkov aj 
pokročilých.

sobota | 16.30 – 18.00 | 
Svojpomocná skupina SA
CENTRUM PRE RODINU |

7. 3. | 18.00 | Bezplatný kurz 
meditácie
KC STRED | Kontakt: 0905 268 873.

7., 21. 3. | 16.00 – 18.30 | Večerný 
ateliér pre dospelých
GMAB | Tvorivý ateliér pre dospelých 
na rôzne témy a techniky, prepojené s vy-
stavenými dielami.

9. 3. | 16.00 | Fotoworkshop
GMAB | Portrét s  umeleckou a  por-
trétnou fotografkou Petrou Lajdo-
vou. Potreba prihlásiť sa vopred 
na monika.drocarova@gmab.sk.

12. 3. | 14.30 | Svojpomocná 
skupina rozvedených v Bohu
CENTRUM PRE RODINU |

12., 26. 3. | 16.00 – 18.00 | 
Stretnutia svojpomocnej 
skupiny EA
CENTRUM PRE RODINU | Emotions Anony-
mous – osoby s emočnými problémami.

16. 3 | 16.00 – 19.00 | Smart 
Time 2017
VOICES | Workshop s  Oliverom Jakubíkom 
o  technikách osobnej produktivity, vďaka 
ktorým budeme vedieť lepšie riadiť svoju 
prácu a získame viac času pre seba. Prihla-
sovanie na www.voices.sk.

18. 3. | 8.30 – 15.30 | Rozumieť 
emóciám pomocou arteterapie
VOICES | Psychologička Katarína Mihi-
nová predstaví základy arteterapie a  ak-
tivity zamerané na  vnímanie a  vyjad-
renie základných emócií. Prihlasovanie 
na www.voices.sk.

25. 3. | 15.00 – 17.30 | Kruhové 
tance
KC AKTIVITY | Tanečný seminár. Je po-
trebné prihlásiť sa: 0910  196  456, 
galatea.violet@gmail.com.

26. 3. | 16.30 | Tvorivé dielne
CENTRUM PRE RODINU | Zamerané na veľko-
nočné dekorácie.

31. 3. | 18.00 | Jarný mini – bal folk
KD ZLATOVCE | Kolektívne párové tan-
ce sveta, valčík, polka, latino. Kontakt: 
0910 196 456, galatea.violet@gmail.com.

7. 4. | 13.00 | Prvá pomoc deťom
MASARYČKY BUSINESS CENTER | Akreditova-
ný kurz zameraný na poskytnutie prvej po-
moci deťom všetkých vekových kategórií.

  INÉ
sobota, nedeľa | 16.00 | Sv. 
omša na Malej Skalke
SKALKA | Hodinu pred sv. omšou sa začne 
krížová cesta.

7. 3. | 15.00 | MDŽ – spoločenské 
posedenie
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
ských veteránov.

8. 3. | 15.00 | Deň žien
OC MAX | Sladká pozornosť pre ženy + 
Mary Kay líčenie žien.

8. 3. | 17.30 | Ženy v galérii
GMAB | Jedinečné spojenie umenia, módy 
a folklóru pri príležitosti MDŽ.

11. 3. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností a gazdovské trhy
EXPO CENTER | 

11., 12. 3. | Jarno-letná burza
KC STRED | Burza dojčenského, detského, 
tehotenského oblečenia, obutia a kočíkov.

12. 3. | 9.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

13. 3. | 11.00 | Stretnutie 
trenčianskych literátov
POSÁDKOVÝ KLUB | VIII. stretnutie spisova-
teľov s blízkym vzťahom k Trenčínu a Tren-
čianskemu kraju s čitateľskou verejnosťou.

15. 3. | 14.00 | Vansovej 
Lomnička
VKMR HASIČSKÁ | Okresné kolo 50. roční-

ka festivalu umeleckého prednesu poézie 

a prózy. 

16. – 19. 3. | Burza
KC KUBRÁ | Burza prechodného a  zimné-

ho detského a  tehotenského oblečenia, 

hračiek, kníh, CD, detských potrieb, topá-

nok, kočíkov. 16. 3. Preberanie vecí (10.00 

– 18.00). 17. 3. Predaj (9.00 – 18.00). 18. 

3. Predaj (9.00 – 12.00). 19. 3. Výdaj vecí 

(14.00 – 17.00). 

25. 3. | 8.00 – 12.00 | 
Celoslovenská burza 
zberateľov pivných kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

28. 3. | 15.00 | Stretnutie 
s doručovateľmi
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-

ských veteránov.

1. 4. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Svadobné zvyky
KIC | Svadba bola jednou z  najdôležitej-

ších udalostí v  živote človeka. Spájala sa 

s množstvom zvykov, veštieb a magických 

úkonov na  zabezpečenie potomstva, pro-

sperity a vzájomnej lásky. Svadba sa hod-

notila podľa počtu hostí, hostiny a zábavy. 

Do kedy sa na Slovensku konali trhy na ne-

vesty? Čo symbolizovala praženica ponúk-

nutá na  priezvedoch? Prečo sa ženíchovi 

bránilo v príchode do domu nevesty?
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9. 3. | 14.00 | HK AS Trenčín 
– Šaľa
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladšie do-
rastenky. Veľká hala.

9. 3. | 16.00 | HK AS Trenčín 
– Šaľa
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná staršie do-
rastenky. Veľká hala.

11. 3. | 11.00 | COP Trenčín „B“ 
– Banská Bystrica
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži. 
Veľká hala.

11. 3. | 13.00 | COP Trenčín „B“ 
– Banská Bystrica
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži. 
Veľká hala.

11. 3. | 16.30 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – playoff semifinále 
1. zápas
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal Extraliga 
juniori.

12. 3. | 9.00 – 14.45 | HK AS 
Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná staršie žiač-
ky turnaj. Veľká hala.

12. 3. | 16.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – playoff semifinále 
2. zápas
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal Extraliga 
juniori.

18. 3. | 15.30 | COP Trenčín – 
playoff 2. zápas
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal Extraliga 
muži. Veľká hala.

18. 3. | 18.30 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – playoff štvrťfinále 
3. zápas
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal Extraliga 
muži.

19. 3. | 9.00 – 15.00 | HK AS 
Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladšie 
žiačky turnaj. Veľká hala.

19. 3. | 17.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – playoff štvrťfinále 
4. zápas
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal Extraliga 
muži.

24. 3. | 18.00 | HK AS Trenčín 
– Most
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná WHIL ženy 
22. kolo.

25. 3. | 8.30 – 14.30 | ŠK 1. FBC 
Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal mladší žiaci 
kolo. Malá hala.

25. 3. | 18.00 | LCC Fight 
Night 2017
ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala.

26. 3. | 9.15 – 16.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal dorastenci 
kolo. Veľká hala.

26. 3. | 17.00 | COP Trenčín 
– playoff
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal Extraliga 
muži. Veľká hala.

  ŠPORT

KONTAKTY

CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3

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 

032/650 61 11

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, 32/ 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

MASARYČKY BUSINESS CENTER Legionárska 7158/5

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

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

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

VOICES Sládkovičova 8, www.voices.sk

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