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Do verejnej zelene
viac peňazí
STR. 6
OBOTA
– 22. 4.
2017

ova horná časť Pod
Brezinou (nádoba
zákruta)
na sklo č. 18246 –
– Pred poľom (oproti
garážam na rázcestí
– K výstavisku (pri
za domom č. 11)
SOŠ)
– Pod Sokolice (pri
č.
– Kubrá – námestie 17/514)
(oproti RD 116, pri
telef. búdke)
Od 8.00 hod. do
12.00 hod.
SOBOTA – Potočná
(v blízkosti
– Horeblatie (oproti domu č. 50 – 58)
– 29. 4.
domu č. 617)
– Clementisova (detské
2017
ihrisko – nádoba
– Žilinská (stojisko
na sklo č. 18907)
nádob oproti zber.
surovinám)
– Odbojárov (oproti
RD 21-23)
Od 8.00 hod. do
12.00 hod.
SOBOTA – Pod čerešňam
i (pri RD č. 1)
– Pádivého (pred
– 6. 5.
bytovkou 5/686 –
oproti
– Považská (bytovka
2017
1708, oproti garážam 679)
– Hodžova (bezbarié
rová bytovka – vedľa 99 – 101)
– Hurbanova (oproti
telef. búdky)
byt. domu č. 54 –
pri garážach)
Od 8.00 hod. do
12.00 hod.
SOBOTA – Okružná
(RD č. 37/V.672)
– Detské mestečko
– 13. 5.
(v
– Záblatská – Poľnohosobjekte DM – zadná brána)
2017
– Dolné Pažite – Rybárepodárska (oproti RD 100/A)
(most – RD 172/4)
– Pri parku (pošta
– KD)
Od 8.00 hod. do
12.00 hod.
OBOTA – Žabinská (oproti domu č. 34)
– Ľ. Stárka – Piešťansk
á (pred zákazovo
20. 5. – Veľkomor
avská (oproti RD 2116/10) u značkou)
017
– Školská (oproti
RD č.
– Zlatovská – Továrensk50)
á (križovatka oproti
– Ľ Stárka ( ák
SBD 2182)

odňa)
Od 13.00 hod. do
17.00 hod.
– Kubranská – Pred
poľom (pri byt. dome
– Kubrica – námestie
č. 374 – 375)
(otoč autobusu)
– Kubranská (pri Kyselke)
– Kubrá – Pažítky
(pri RD č. 59)
– Kubrá – pri kríži
(pri RD č. 249)
Od 13.00 hod. do
17.00 hod.
– Mlynská (začiatok
ul.)
– Opatovská (okolo
č.
– Sibírska (bytovka 90 – 95)
12/696)
– Niva (pri plote MŠ)
– Potočná (v blízkosti
domu č. 139)
Od 13.00 hod. do
17.00 hod.
– M. Turkovej (bytovka
– Gen. Goliana – Kpt. č. 36 – oproti škôlke)
Nálepku (oproti zim.
– Nábrežná – Študentsk
štadiónu)
á (bytovka č. 12)
– Kpt. Nálepku (pri
dome 1675)
– Holubyho nám.
(oproti RD 1692)
Od 13.00 hod. do
17.00 hod.
– Majerská (oproti
RD
– Kasárenská (križovatkč. 9)
a smer do Stavív)
– Orechové kaplnka
(zákruta – zrkadlo)
– Horné Orechové
(nádoba na sklo č.
7749)
– Súhrady – Široká
Od 13.00 hod. do

17.00 hod.

– Duklianskych hrdinov
– Bavlnárska – Obchodn16 – J. Hollého (parkovisko)
á (pri nádobe na
– Kožušnícka (oproti
KO)
RD č 40)

Harmonogram Jarného
upratovania 2017
STR. 7

Pre rekonštrukciu Mierového námestia sa budú tradičné jarné a letné kultúrne podujatia v našom meste konať na iných miestach. Trenčiansky majáles spolu s prvým tohtoročným Farmárskym jarmokom, Deň detí a festival Pri trenčianskej bráne sa rozložia pri
bývalom Dome armády. Ďalšie farmárske jarmoky budú na Hviezdovej ulici oproti synagóge. Letné Hudobné nedele ozvučia Štúrovo námestie. Piatkové Hudobné pikniky a neFOTO: JURAJ MAJERSKÝ
deľné detské divadielka budú v átriu pod Mestskou vežou.

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

Trenčín zaviedol regulované parkovanie
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016, ktoré upravuje dočasné parkovanie, je od 15. marca platné a účinné.
Konštatovali to v spoločnom vyhlásení Mesto Trenčín aj
Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčíne.

Celý proces prípravy a realizácie nového parkovania riešilo
mesto od začiatku v súčinnosti
s políciou a reagovalo na pripomienky a podnety. Takto postupovalo aj v prípade previerky,
podľa ktorej nebolo dopravné
značenie na niektorých komunikáciách detailne v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou. Dôvodom boli niekde
rozdielne šírkové dispozície
ulíc, ako aj zložitejší prejazd hasičskej techniky pri testovacích
jazdách. Tie sa robili na požiadanie Mesta Trenčín aj Okresného dopravného inšpektorátu

v Trenčíne. Zistené nedostatky
mesto rieši. Na miestach, kde
ešte prebiehajú stavebné úpravy, zatiaľ neplatí regulované
parkovanie a značky sú dočasne
prelepené oranžovými páskami.
Ako uvádzajú odborníci
na parkovanie, po zavedení regulácie sa z verejného priestoru
„stratí“ približne desať percent
vozidiel. Toto nastalo aj v Trenčíne. Ulice sú voľnejšie, preukázateľne menej áut je na miestach,
kde sa nedalo od skorého rána
nájsť voľné miesto na zaparkovanie. Súdna, Električná, Soblahovská, Rázusova, K dolnej

stanici a ďalšie sú aktuálne
poloprázdne.
Vodiči preparkovali do dvorov rodinných domov, garáží,
nejdú autom do centra, použili
MHD alebo tam neparkujú celý
deň. Časť vodičov presunula
autá do najbližšej „bezplatnej“
lokality. Tento ich postup dokazuje, že spustenie regulácie
iba v širšom centre, v pásmach
A a B, ako to navrhovali niektorí poslanci, by bolo neuvážené. Autá „vytlačené“ z centra,
by začali obsadzovať ulice v susediacich lokalitách a doslova
by zahltili celý priestor, vrátane
chodníkov a trávnikov.
„Pri súčasnom náraste automobilizmu samosprávy už nemôžu uvažovať, či regulovať alebo nie. Otázka nestojí, či zaviesť

reguláciu. Otázka je, ako to riešiť, na akom veľkom území a ako
zabezpečiť spokojnosť rezidentov,“ upozorňuje Slovenská parkovacia asociácia.
Trenčín sa do priekopníckeho projektu regulovania statickej dopravy pustil ako jedno
z prvých miest na Slovensku.
Riadenie celého procesu parkovania nezveril žiadnej súkromnej spoločnosti a od 15. marca 2017 je prevádzkovateľom
parkovacích miest. Všetky výnosy z parkovania sa sústreďujú na špeciálne zriadenom účte
a vrátia sa späť do ulíc, použité môžu byť výlučne na výstavbu cyklotrás, opravy chodníkov
a nové parkovacie miesta.
Ľ. SEDLÁKOVÁ
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Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
o vašu pozornosť sa uchádza už
štvrté tohtoročné vydanie Infa.
Nájdete v ňom mnohé informácie, otázky i odpovede, ktoré
súvisia so zavedením regulovaného parkovania. Venujeme sa aj jarnému upratovaniu
a starostlivosti o verejnú zeleň,
ktorá bude v tomto roku ešte
o niečo intenzívnejšia. Počasie
nám v ostatných dňoch ponúka
príjemné slnečné lúče, a tak si
deti môžu do sýtosti užívať nové
herné prvky, ktoré boli vymenené alebo doplnené na detských
ihriskách i v areáloch materských škôl. A už je isté, že my
všetci sa môžeme tešiť na nové
námestie pri gymnáziu. Práce
pokračujú aj na cyklotrase.
Radosť nám urobili opäť naši
športovci. V apríli si pripomenieme oslobodenie mesta
a „rozbehnú sa“ mnohé spoločenské, kultúrne a iné podujatia. Čítajte Info a dozviete sa
viac. Najbližšie vydanie vyjde 3.
mája 2017.
Vaša redakcia

REKONŠTRUKCIA
PLYNOVODOV
V MESTE
Od marca pokračuje SPP
– distribúcia, a.s., s obnovou
plynovodov v Trenčíne. Práce,
ktoré si vyžiadajú rozkopávky ciest i chodníkov, vykonáva
spoločnosť Reprogras. Mesto
Trenčín povolilo zvláštne užívanie miestnych komunikácií
a zároveň určilo podmienky,
na ktorých dodržaní trvá. Pracovisko musí byť vyznačené
z hľadiska bezpečnosti chodcov i účastníkov cestnej premávky. Zhotoviteľ je povinný
udržiavať čistotu komunikácie
v okolí rozkopávky a konečná
povrchová úprava dotknutých
plôch je samozrejmosťou.
Termíny dokončenia aktuálnych stavebných prác:
Soblahovská – do 15. 4. 2017
Piaristická a Súdna – do 28.
4. 2017
Šoltésova, Gagarinova –
do 24. 6. 2017
Pod Brezinou a Hodžova –
do 30. 6. 2017
Inovecká a Strojárenská –
do 15. 8. 2017

aktuality
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Most opäť opravia len čiastočne

Po starom cestnom moste cez Váh jazdia autá už 61. rok.
Nie je tajomstvom, že dnes je vo veľmi zlom stave. Slovenská správa ciest však vraj nemá peniaze na projekt
potrebný k jeho celkovej rekonštrukcii. Opravia ho len
čiastočne.

Po komplexnej diagnostike
mosta ešte v roku 2012 bol jeho
stav vyhodnotený stupňom šesť,
čo znamená, že je na tom veľmi
zle, a potrebuje rekonštrukciu.
Niektoré čiastkové opravy Slovenská správa ciest (SSC), ktorej most patrí, urobila. „Tento
most v Trenčíne tvoria dva mostné objekty. Z čiastkových opráv
sa v roku 2014 pre zachovanie
prejazdnosti mosta realizovalo dočasné mostné provizórium
ponad poškodenú preklenovaciu

dosku, ktorá spája obidva mosty.
V roku 2015 bol vymenený jeden
mostný záver,“ povedala hovorkyňa SSC Zuzana Hromcová.
„V dohľadnej dobe plánujeme realizovať opravu poškodenej preklenovacej dosky s odstránením
dočasného mostného provizória,
výmenu ešte minimálne jedného
mostného záveru, výmenu odvodňovačov a nový asfaltový kryt
na chodníky,“ dodala.
Na kompletnú rekonštrukciu
premostenia je však potrebná

projektová
dokumentácia.
Na jej vypracovanie ale doteraz
nebol – vraj z ﬁnančných dôvodov – udelený súhlas. Mesto
Trenčín pracuje v súvislosti s modernizáciou železničnej
trate na novom riešení dopravy v meste, a to sa týka aj tohto
mosta. „Preto som požiadal ešte
predchádzajúceho ministra dopravy o to, aby mesto bolo od začiatku pri príprave projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu
mosta. Na nedávnom stretnutí so
súčasným ministrom som apeloval na čo najskoršie vyčlenenie ﬁnancií na projektovú dokumentáciu,“ uviedol primátor Richard
Rybníček.
FOTO: R. J.

Výstavba podchodu pri Bille vrcholí
Zhotoviteľ podchodu stanovil termín jeho dokončenia
na koniec apríla. Informovali o tom Železnice SR.

V súvislosti s výstavbou podchodu viacerí Trenčania poukazujú na takzvanú vlečkovú
koľaj, ktorá križuje cestu I/61
a smeruje zo železničnej stanice do miestnej časti Kubrá. Podľa ich názoru je táto koľaj zbytočná. „Vlečka je počas výstavby
podchodu pri Bille neprejazdná,

nakoľko pri výstavbe podchodu bolo potrebné odstrániť časť
koľajového poľa, brániaceho výstavbe. Po ukončení stavebných
prác bude koľajové pole vložené
späť a vlečka bude opäť spojazdnená. Termín ukončenia prác
na podchode pri Bille je zhotoviteľom stanovený na 30. 4. 2017,

spojazdnenie vlečky však nemusí
byť zrealizované v tomto termíne.
Bude to závisieť od dohody medzi zhotoviteľom stavby a správcom vlečky,“ uviedla hovorkyňa
Železníc SR Martina Pavlíková
s tým, že úplné zrušenie koľajníc
v ceste I/61 nie je v kompetencii
Železníc SR, ale správcu a prevádzkovateľa vlečkovej koľaje,
ktorým je príslušný vojenský
útvar.

Od 1. júna bude platiť nový cenník MHD Trenčín
Zmenu schválili poslanci mestského zastupiteľstva, aby
mohlo byť zosúladené cestovné pre ľudí cestujúcich mestskou hromadnou dopravou a aj prímestskými autobusmi.

Mesto Trenčín sa v spolupráci
so SAD Trenčín a Trenčianskym
samosprávnym krajom takto snaží zabezpečiť prepravovanie obyvateľov Trenčína i prímestskou
autobusovou dopravou v rámci
územia mesta za jednotnú tarifu.

Ide o dôležitý posun k integrovanej doprave.
Nový cenník ruší zavedenú
špeciálnu zľavu pri platbe z čipovej karty pre držiteľov Zlatej
a Diamantovej Jánskeho plakety
a Kňazovického plakety. Občania

nad 62 rokov zaplatia za lístok
kúpený u vodiča 50 centov
a za lístok z čipovej karty 25 centov. Od 1. júna dôjde i k úprave
rozmerov batožiny. Zdarma budete môcť cestovať v autobusoch
mestskej i prímestskej dopravy
s batožinou s rozmermi do 20 x
30 x 50 cm. Ostatné sadzby cestovného zostávajú nezmenené.
STRANU PRIPRAVILA E. SÁGOVÁ

4. apríl 2017
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Krátke správy zo zastupiteľstva
Aj v marci rokovali trenčianski mestskí poslanci. Riadna
schôdza mestského zastupiteľstva sa konala 22. marca
2017.

 Primátor Trenčína Richard
Rybníček informoval poslancov
o ﬁnančnej situácii mesta. „Celkový dlh mesta k 28. februáru
2017 bol vo výške 13,7 milióna
eur, teda 250 eur na obyvateľa,“
uviedol primátor. Celková suma
dlhu Mesta Trenčín deﬁnovaná
zákonom o rozpočtových pravidlách k 28. 2. 2017 predstavovala 31,02 percenta bežných príjmov mesta za rok 2016, pričom

zákonná maximálna možná miera zadlženosti je 60 percent.
 Poslanci schválili i niektoré
zmeny v rozpočte. Ušetrené ﬁnancie z energií na prevádzku
mobilného klziska vo výške 5
tisíc eur budú použité na nákup
ležadiel a slnečníkov na letnú
plaváreň. Zastupiteľstvo navýšilo peniaze na výmenu okien
v MŠ Považská na 22 500 eur.
Na modernizáciu kamerového

systému mestskej polície pôjde
z rozpočtu 23 tisíc eur.
Doteraz schválené ﬁnancie
na rekonštrukciu a rozšírenie
detského ihriska na Karpatskej
ulici (182 tisíc eur) poslanci navýšili o 22 600 eur. „V rozpočte
na túto investičnú akciu sa totiž
nepočítalo s trávovými kobercami, zavlažovaním, vrátane studne a ani s prípojkou elektrickej
energie. Vypracovanie projektovej dokumentácie na tieto záležitosti bude stáť ďalších 1 400
eur,“ povedal zástupca primátora Ján Forgáč.
(E. S.)

Pri gymnáziu bude Námestie študentov
Ďalší z malých mestských zásahov by mal byť zrealizovaný v lete a v réžii Mesta Trenčín.

Rybníček po tom, ako absolvoval niekoľko rokovaní s predsedom TSK Jaroslavom Baškom.
Mesto Trenčín získa teda potrebné pozemky na vybudovanie
Námestia študentov a Trenčiansky samosprávny kraj pozemky
v areáli Strednej odbornej školy
obchodu a služieb na Jilemnického ulici.
Na Námestie študentov je
v mestskom rozpočte schválená
suma 34 tisíc eur.
(E. S.)

Námestie vznikne odstránením plotov na rohu gymnázia.
„Otvorí sa tak priehľad na kostol na Ulici 1.mája v smere od bývalého Domu armády. Vznikne
priestor na posedenie pri zastávkach MHD s možnosťou zakúpenia občerstvenia v existujúcom stánku,“ priblížil hlavný
architekt mesta Martin Beďatš.

Námestie bude vydláždené so
zeleňou a mobiliárom.
K začiatku prác na vytvorení námestia by malo dôjsť koncom jari, resp. začiatkom leta.
„Som rád, že sa nám podarilo
dohodnúť sa s Trenčianskym samosprávnym krajom na zámene pozemkov v prospech dobrej
veci,“ povedal primátor Richard

MESTO SA
UCHÁDZA
O DOTÁCIE

Práce na cyklotrase pokračujú



STRUČNE

N

a trhovisku na Ulici 28.
októbra sa začala 3. apríla
sezóna. Otvorené je od pondelka do soboty v čase od 6.00
do 18.00 h. Verejnosť a predajcovia sa zúčastňujú predaja
najčastejšie v utorok, piatok
a sobotu.

J

edno z 10 detských ihrísk,
ktoré postaví v tomto roku
spoločnosť Lidl na Slovensku, vyrastie v našom meste. V internetovom hlasovaní
získal Trenčín 138 299 hlasov
a prvenstvo v kategórii miest
s počtom obyvateľov nad 35
tisíc. Ihrisko Žihadielko v hodnote 87 tisíc eur by malo vyrásť
toto leto v parku pod Juhom.
Poslanci schválili na poslednom zastupiteľstve 2 tisíc eur
na projektovú dokumentáciu
umiestnenia ihriska.

O

dštartoval 3. ročník Trenčianskej bežeckej ligy.
Prvé kolo si 26. marca nedalo
ujsť 106 bežcov. Najbližšie sa
pobeží v nedeľu 23. apríla so
štartom na kubranskej kyselke.

T

 V marci požiadalo Mesto
Trenčín Environmentálny fond
o poskytnutie podpory formou
dotácie na rok 2017 v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
vrátane zatepľovania na objekt
Materskej školy na Ulici M. Turkovej. V prípade získania dotácie
materská škola prejde kompletnou rekonštrukciou, budú vymenené okná, presklené steny,
dôjde k zatepleniu fasády a strešného plášťa.
 Mesto Trenčín má záujem získať ﬁnančný príspevok na projekt „Zvýšenie mestskej mobility
budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Centrum
– Sídlisko Juh 2. etapa“. Preto
v marci podalo žiadosť o nenávratný ﬁnančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu.
(E. M.)

renčianska univerzita A.
Dubčeka v Trenčíne sa
vďaka centru FunGlass dostala do zoznamu európskych
kľúčových technologických
centier, kde Slovensko doteraz absentovalo. Centrum zamerané na jedinečný výskum
skla a jeho lepšieho využitia
v priemysle či bežnom živote
nedávno podporila Európska
komisia sumou 15 miliónov
eur.

V rámci budovania cyklotrasy vznikli na Námestí sv. Anny
ostrovčeky pre lepšiu bezpečnosť chodcov.
FOTO: P. Ž.

Soblahovská ulica nepríde o sakury
V súčasnosti pokračujú
práce na dokončení cyklotrasy
od kruhového objazdu pri Keramoprojekte do centra mesta. Zároveň sa pripravuje územie na vybudovanie ďalšieho
úseku cyklotrasy od kruhového objazdu po úroveň kaplnky na cintoríne. Na Soblahovskej ulici dôjde napríklad

k zasunutiu autobusových zastávok mimo komunikácie.
Preto boli v ostatných dňoch
vyrezané niektoré sakury. Soblahovská ulica však o tieto
krásne stromy nepríde, naopak, po ukončení prác na cyklotrase – pravdepodobne na jeseň – tu bude vysadených 26
nových sakúr.
(E. S.)

M

estské hospodárstvo
a správa lesov, m. r. o.,
prijalo 15 sezónnych pracovníkov, ktorí pomáhajú napríklad
pri údržbe zelene a detských
ihrísk.

D

eň otvorených dverí u náčelníka Mestskej polície
Trenčín bude v stredu 26. apríla 2017 od 14.00 do 18.00 h
v sídle MsP na Hviezdovej ulici
129/2.

N

ajbližšie riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne bude v stredu 10.
mája 2017 o 12.00 hodine.
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O PARKOVANÍ

Prinášame stručné rady
a návody, ako sa orientovať v novom parkovaní.
Ak potrebujete ďalšie
informácie, môžete navštíviť webovú stránku
trencin.sk/parkovanie,
zatelefonovať na tel.
č. 0902 911 220 alebo
poslať mail na adresu:
parkovanie@trencin.sk

 Nové parkovanie platí
od 15. marca 2017 v šiestich
pásmach, a to:
A: centrum mesta, Palackého
B: Námestie sv. Anny,
Hviezdoslavova, Horný
Šianec
C: Dolné mesto, Legionárska,
okolie nemocnice
G: Sihoť I po Gen. Viesta
D: Dlhé Hony, okolie Soblahovskej po Bezručovu
a Cintorínsku
H: Sihoť II od Gen. Viesta
po Považskú
 Prevádzkovateľom parkovacích miest je od 15. marca
Mesto Trenčín.
 V regulovanom pásme môžete parkovať iba na miestach
vyznačených modrými čiarami
(Zákon o cestnej premávke
č. 8/2009 Z.z a vyhláška č.
9/2009 Z. z. v platnom znení)
 na miestach, ktoré nie sú
vyznačené, neparkujete zadarmo, nesmiete na nich parkovať
vôbec.
 Parkovné môžete hradiť
jednorazovo (v parkovacom
automate, cez sms alebo web
aplikáciu), prípadne pri častejšom parkovaní parkovacou
kartou.
 Parkovacia karta je neprenosná a evidovaná na EČV.
 Platí rok odo dňa zakúpenia
(365 dní).
 Parkovacie karty vybavíte
v klientskom centre mestského
úradu od pondelka do štvrtka
od 8.00 h do 16.30 h a v piatok
od 8.00 h do 14.00 h.
 Parkovaciu kartu si vybavuje vlastník/držiteľ vozidla. Ak
má trvalý pobyt, tak rezidentskú. Ak nemá, tak abonentskú.
 Parkovaciu kartu môže vybaviť za vlastníka/držiteľa vozidla aj splnomocnená osoba,
a to na základe overenej plnej
moci.
 Rezidentskú kartu si môže
vybaviť iba občan s trvalým
pobytom v Trenčíne, nie s prechodným, ani vlastník nehnuteľnosti bez trvalého pobytu.
 Ak bývate v podnájme

aktuality
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Vyznačili takmer dvadsať
kilometrov modrých čiar
V Trenčíne platí od 15. marca nové parkovanie, ktoré zaviedlo šesť regulovaných pásiem. Ďalšie pribudnú v lete.

Už na jar sa zóna s regulovaným státím rozšíri o pásmo F
na Mládežníckej ulici. Pripravujú sa projekty pre stavebné povolenie na nové parkovacie plochy (na Juhu a Sihoti III a IV).
Práce na vylepšovaní komunikácií a parkovacích miest pokračujú aj vo vytvorených pásmach.
Naplánované rekonštrukcie niektorých vnútroblokov napríklad
v lokalite Dlhé Hony a Inovecká.
Pred dokončením je vnútroblok
Dlhé Hony č. 6 až 12, kde išlo
o opravu parkoviska pre cca 30
vozidiel. Odfrézovaný bol pôvodný opotrebovaný asfaltový povrch a na vjazde, na želanie obyvateľov, bol vytvorený

spomaľovací prah. Aj parkovisko
za Perlou dostáva nový povrch.
Po položení asfaltu v najbližších dňoch tu bude vyznačených
40 parkovacích miest. Na parkovisku na Električnej ulici pri
štatistickom rade bol odstránený vysoký obrubník a rozšírený
výjazd s plynulým napojením
na cestu. Na Ulici 28. októbra
bol upravený obrubník v dĺžke cca dvesto metrov tak, aby
mohli vodiči čiastočne parkovať
na chodníku. Plynári opravujú
potrubia na uliciach Strojárenskej a Inoveckej č. 1 a 3., preto
sú tieto lokality, až do ukončenia rekonštrukcie, vynechané zo
zóny s platením státím.

Rokovanie o parkovaní si mohli
vypočuť aj ľudia na námestí
Mestské
zastupiteľstvo
v stredu 22. marca 2017 sa venovalo aj parkovaniu. Informácie o aktuálnej situácií po zavedení regulovaného parkovania
v meste Trenčín si prišli vypočuť
aj občania. Ich počet, odhadom
200, kapacitne výrazne prevyšoval možnosti priestoru pre
verejnosť na balkóne zasadacej
miestnosti. Tam môže vojsť maximálne 30 osôb. Primátor mesta preto požiadal o ozvučenie
priestoru pred mestským úradom, aby si záujemcovia, vonku
na námestí, mohli vypočuť potrebné informácie. Poslanci odsúhlasili vystúpenie dvoch občanov k téme parkovania. Po nich

vystúpila Iveta Marčeková z odboru dopravy a informovala
o priebehu prípravy a realizácie regulovaného parkovania.
Odborne objasnila aj otázky,
na ktoré sa občania pýtali. Doplnil ju primátor mesta, podrobne a dôkladne vysvetlil zásady mestskej parkovacej politiky.
Po jeho odchode na pohreb rodinného priateľa (o ktorom informoval a ospravedlnil sa vopred), zastupiteľstvo o novom
parkovaní rokovalo ešte takmer
dve hodiny. Ľudia, ktorí sa dožadovali informácií, však už odišli.
Po ukončení rozpravy boli vypnuté aj reproduktory ozvučujúce
námestie.

Občania si vybavili viac ako
3 tisíc parkovacích kariet
Počet predaných parkovacích kariet prekročil koncom
marca hranicu 3000, rezidenti
zakúpili 2659, najviac mali záujem o kartu do pásma trvalého
pobytu. Z nich si karty zakúpilo aj 600 občanov – rezidentov,
ktorí žijú v ešte neregulovaných
častiach mesta.
Abonenti – dochádzajúci, ľudia žijúci v podnájmoch
a bez trvalého pobytu v Trenčíne

a právnické osoby, si vybavili
386 kariet (údaj k 28. 3. 2017).
Záujemcom o vybavenie
parkovacej karty, prípadne hlásenie zmien zostávajú k dispozícii pracoviská v klientskom
centre. Otázky k parkovaniu
a podnety môžete oznamovať
na tel. číslo 0902 911 220 alebo
mailom na pakrovanie@trencin.sk.

Aj v budúcnosti, počas rekonštrukcií, opráv a rozkopávok, môže byť rekonštruovaná
oblasť dočasne vyčlenená z regulovanej zóny, ak to bude potrebné z dôvodu rozsahu a trvania
rekonštrukcie ako aj obmedzených možností parkovania „domácich“. V takýchto prípadoch
môžu občania rekonštruovanej oblasti parkovať bez úhrady
parkovného, avšak s ohľadom
na obmedzenia vyplývajúce zo
stavby (výkopy, pohyb stavebných strojov a pod.).



ĎALŠIE ÚPRAVY

 vyznačených takmer 20 kilometrov čiar
 osadených bolo viac ako
1000 značiek
 odstránené boli najmä
značky zákazu státia a zastavenia (viac ako 60 ks)
 zjednosmernených úplne alebo sčasti bolo 15
komunikácií
 tri „dlhé“ priechody boli
zabezpečené deliacimi
ostrovčekmi
 dva z nich osvetlené
 vyznačený jednosmerný jazdný pruh pre cyklistov
na uliciach Palackého, Jiráskovej v príprave
 cyklotrasa: prvá etapa
od Trenčanu po kruhovú križovatku pri Keramoprojekte
sa dokončuje, v príprave druhá etapa po kaplnku na mestskom cintoríne
 vytvorená zóna 30 v obytnej lokalite Soblahovská –
Olbrachtova – Dolný Šianec
– Cintorínska
 bezplatné parkovacie
miesta pri základných a materských školách pri odvoze
a dovoze detí v čase rannej
a poobedňajšej špičky
PRIPRAVILA Ľ. SEDLÁKOVÁ

4. apríl 2017

Poďakovanie pedagógom za ich prácu

Pri príležitosti Dňa učiteľov
ocenil 28. marca 2017 primátor
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mesta Richard Rybníček trinásť pedagógov pôsobiacich

Nové herné prvky pre deti

v školách Mesta Trenčín:
Mgr. Martinu Čudaiovú (ZŠ,
Bezručova), Mgr. Evu Ďobekovú (ZŠ, Na dolinách), Evu Gúcku (MŠ, M. Turkovej), Mgr. Valériu Hnátovú (ZŠ, Východná),
Ing. Silviu Javorskú (MŠ, Na dolinách), PaedDr. Evu Kličkovú
(ZŠ, Dlhé Hony), Mgr. Máriu
Králikovú (ZŠ, L. Novomeského), Mgr. Silviu Múčkovú (ZŠ,
Veľkomoravská), Mgr. Helenu
Pieťkovú (MŠ, Na dolinách),
Mgr. Vieru Píšovú (ZŠ, Kubranská), Jarmilu Pozdechovú (MŠ,
Stromová), Annu Sýkorovú
(ZUŠ K. Pádivého) a Mgr. Moniku Švejdovú (ZŠ, Hodžova).
Blahoželáme!
FOTO: P. S.

POČAS DŇA ADVOKÁCIE BUDÚ
BEZPLATNE RADIŤ OBČANOM
Slovenská advokátska komora organizuje
po prvýkrát v našom meste pri príležitosti Dňa advokácie 2017 bezplatné právne poradenstvo pre
občanov. V spolupráci s Mestom Trenčín ich pozýva v stredu 26. apríla 2017 do priestorov Mestského úradu na Mierovom námestí 2. Ľuďom budú
radiť regionálni advokáti v oblasti pracovného, obchodného, civilného i trestného práva. Poradenstvo sa uskutoční v čase od 9.00 do 14.00 hodiny.

V pätnástich trenčianskych materských školách sú vynovené areály na hranie. Nové hojdačky, domčeky, vláčiky, lavičky a ďalšie detské herné
prvky, ktorých osádzanie sa začalo ešte na konci
minulého roka, majú dnes už všetky svoje miesto.
Vyšli na viac ako 30 tisíc eur.
FOTO: P. S.

Začala premávať nová
linka MHD Trenčín č. 31
Linka dopĺňa obsluhu ulíc Bratislavská a Istebnícka. Zavedená je na skúšobnú dobu troch
mesiacov. Nová linka MHD s číslom 31 premáva
v pracovných dňoch. Mesto Trenčín a SAD Trenčín jej zavedením vyšli v ústrety žiadostiam občanov. Ide o skúšobnú dobu od 1. apríla do 30. júna
2017, počas ktorej bude obsadenosť spojov linky
pravidelne sledovaná a vyhodnocovaná.

Počas prvého marcového týždňa dokončili
pracovníci Mestského hospodárstva a správy
lesov, m. r. o., obnovu detského ihriska na ulici
K výstavisku. Časť sa podarilo spraviť na konci minulého roka, veľmi pomohli aj obyvatelia
okolitých domov, v marci boli dokončené lavičky. Práce na obnove ihrísk ďalej pokračujú
na uliciach Rybáre, v častiach Kvetná, Obchodná, Bavlnárska a neskôr aj na Sihoti. Podarilo sa osadiť nové striešky na herných prvkoch
na Halalovke a tiež tri nové herné prvky – lanovku a dve preliezačky. Ihrisko bude mať ešte
vymenenú aj hojdačku pre menšie deti.
PRIPRAVILA E. M.



O PARKOVANÍ

a nemáte trvalý pobyt v Trenčíne, súhlas vlastníka nehnuteľnosti nepotrebujete. Vybavíte si
abonentskú parkovaciu kartu.
 Kartu môžete zrušiť, ak sa
odsťahuje z Trenčína a zmeníte si trvalý pobyt alebo predáte
auto, v oboch prípadoch vám
vrátime alikvotnú časť zrušenej karty.
 Kúpa karty je dobrovoľná.
Ak sa neviete rozhodnúť a potrebujete parkovať, zakúpte
si kartu s nižšou cenou. Ak
zistíte, že potrebujete kartu
s väčšou územnou platnosťou,
terajšiu zrušíte a zakúpite si
ďalšiu. Z ceny prvej vám bude
vrátená alikvotná čiastka.
Opačný postup nie je možný.
 Systém nového parkovania nie je nemenný, ak si prax
a požiadavky občanov vyžiadajú zmeny, mesto bude na to
reagovať a systém vylepšovať
v prospech jeho obyvateľov.
 Motocykle parkujú bezplatne na miestach určených pre
motocykle alebo na chodníku,
ak vodič zabezpečí 1,5 m voľný
priestor. Ak parkuje na vyznačenom parkovacom mieste,
musí mať uhradené parkovné.
 Pri platbe v parkovacom automate nemusíte chodiť s lístkom naspäť k vozidlu a dávať
ho za čelné sklo. Všetky informácie o úhrade sú zaznamenané elektronicky v parkovacom
systéme.
 Každé pásmo má inú dobu
spoplatnenia, niektoré ulice
od 8.00 do 16.00 h, iné od 8.00
h do 18.00 h. Dve pásma (D,
H) nepretržite.
 Počas víkendov a po dobe
spoplatnenia parkujete bezplatne. V sobotu od 8.00 h
do 12.00 h sú spoplatnené
iba parkoviská na Palackého
ul., Električná pri štatistickom úrade, Legionárska pri
tržnici a Legionárska pred
kruhovou križovatkou pri
Keramoprojekte.
 „Parkovanie zadarmo neexistuje, vždy to niekto musí zaplatiť, ak nie vodiči, tak všetci
občania z daní“ (prof. Donald
Shoup, odborník na parkovanie).
(Ľ. S.)
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LESNÍCKY DEŇ
BUDE OPÄŤ
V CENTRE MESTA

Do verejnej zelene viac peňazí

Tohtoročným mottom dnes
už tradičného podujatia je heslo „Lesy bez bariér – lesy pre
všetkých". Ako vždy, na deti
a dospelých bude aj vo štvrtok 27. apríla 2017 od 10.00
do 14.00 hodiny v centre mesta
čakať množstvo interaktívnych
aktivít o prírode. Keďže na ten
čas je už naplánovaná rekonštrukcia Mierového námestia,
presné miesto konania podujatia bude zverejnené týždeň
vopred na webstránke mesta.
Lesnícky deň organizujú spolu s Mestom Trenčín LESNÉ
HOSPODÁRSTVO INOVEC,
s. r. o. a Lesy SR, š. p., Odštepný závod Trenčín, k nim sa pridávajú aj ďalšie spriaznené organizácie.
FOTO: ARCHÍV J. V.

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
POČAS SVIATKOV
Vývozy komunálneho odpadu sa v 15. týždni uskutočnia
podľa harmonogramu, čo znamená, že sa odpad bude vyvážať aj na Veľký piatok 14. apríla
2017. V 16. týždni sa pre Veľkonočný pondelok vývozy posúvajú nasledovne:
 Vývozy z pondelka 17. 4. sa
presúvajú na utorok 18. 4. 2017.
 Vývozy z utorka 18. 4. sa
presúvajú na stredu 19. 4. 2017.
 Vývozy zo stredy 19. 4. sa
presúvajú na štvrtok 20. 4.
2017.
 Vývozy zo štvrtka 20. 4. sa
presúvajú na piatok 21. 4. 2017.
 Vývozy z piatka 21. 4. sa
presúvajú na sobotu 22. 4. 2017.
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V tomto roku je Mestské hospodárstvo a správa lesov,
m.r.o. pripravené do údržby verejnej zelene investovať
takmer 266 tisíc eur.

„Počas jarného obdobia sa
venujeme napríklad orezom celtisov, ktoré boli naposledy takto
ošetrené v roku 2012. Po orezoch
na Nábrežnej ulici budeme pokračovať aj na uliciach Študentská a Jirásková. Externá ﬁrma
vykonala orez alejových stromov

na Brančíkovej ulici a Ul. M.
Rázusa. V najbližšom období
chceme zazeleniť novovzniknuté
cestné ostrovčeky v širšom centre mesta,“ uviedol Peter Kadák z Mestského hospodárstva
a správy lesov.
V máji 2017 sa začne výsadba

letničiek do záhonov, kde sú momentálne vysadené dvojročné
rastliny a cibuľoviny. „Pre tento
rok sme zvolili nové druhy, obyvatelia mesta sa budú môcť na jar
potešiť pohľadom na sirôtky, krokusy, hyacinty, tulipány a narcisy
v netradičných farbách. K letničkám vysadíme aj trvalky a trávy,
ktoré ozvláštnia kvitnúce záhony. Tento štýl výsadby sa stáva
moderným trendom,“ povedal
P. Kadák.
V týchto dňoch sa začala náhradná výsadba 163 stromov.
Celkovo je v pláne náhradnej výsadby 300 stromov a 343 krov
za 60 tisíc eur. „Zároveň budeme
postupne orezávať stromy a kry
v jednotlivých mestských častiach
podľa harmonogramu a aktuálnej situácie,“ dodal P. Kadák.
TEXT: E. S. FOTO: R. J.

Do práce na bicykli sa bude jazdiť aj v Trenčíne
Mesto Trenčín sa zaregistrovalo do celonárodnej kampane podporujúcej rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku. Súťažné tímy sa už prihlasujú. Tvárou kampane je
tento rok Peter Sagan.

V minulom roku sa naše
mesto ocitlo na výsledkovej listine súťaže s názvom Do práce
na bicykli v TOP desiatke. Zo
60 zaregistrovaných samospráv
obsadil Trenčín 4. miesto, a to
hneď trikrát – v počte najazdených kilometrov, v počte absolvovaných jázd a tiež v počte

zapojených účastníkov.
Zaregistrovaných bolo 66
cyklistických tímov. Ich počet sa
oproti predošlému roku takmer
zdvojnásobil. Odjazdené kilometre na bicykli do práce a z nej
si počas mesiaca máj 2016 zapisovalo 234 jednotlivcov. Spolu uskutočnili 5548 jázd a prešli

PODPORIA VEREJNOPROSPEŠNÉ AKTIVITY
Klub darcov Trenčianskej nadácie vyhlásil výzvu
na predkladanie projektov. Uzávierka je 28. apríla 2017.

Štrnásty ročník grantovej
výzvy je zameraný na podporu
projektov týkajúcich sa voľného
času detí a mladých ľudí, kultúry,
športu, skvalitňovania životného
prostredia, sídliskových aktivít,
podpory tradícií, prevencie kriminality, vzdelávania i pomoci
zdravotne postihnutým. Zapojiť
sa môžu obyvatelia miest a obcí
okresov Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou. Čas na predloženie svojho projektu majú
do 28. apríla 2017. „Do konca
mája budú projekty vyhodnotené
členmi Klubu darcov a poslednou bodkou za vyhlásenou výzvou
bude schválenie projektov správnou radou Trenčianskej nadácie

a podpísanie zmlúv o poskytnutí
grantu. Zhruba od polovice júna
2017 do marca 2018 bude možné
úspešné projekty realizovať,“ povedala správkyňa nadácie Alena
Karasová. Členovia klubu podľa
nej kladú dôraz na prospešnosť
aktivít pre komunitu, participáciu verejnosti a dobrovoľníkov,
dlhodobý efekt výsledkov projektu a dobre nastavený rozpočet. Podrobné informácie o získaní grantu nájdu záujemcovia
www.trencianskaadacia.sk.
Klub darcov pomohol od roku
2003 naštartovať viaceré úspešné projekty. Doteraz investoval do podpory malých grantov
42 111 eur.
(E. M.)

45 636 kilometrov, čo bolo o 21
tisíc km viac ako v roku 2015.
Vyhlasovateľom
súťaže
Do práce na bicykli je národný
cyklokoordinátor Peter Klučka
z Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Naša samospráva je aj vo
štvrtom ročníku súťaže zaregistrovaná. Dvoj- až 4-členné
tímy tvorené zamestnancami ﬁriem, inštitúcií a organizácií sa
už prihlasujú na internetovej
stránke www.dopracenabicykli.
eu. Do času našej uzávierky tak
urobilo 41 ľudí, ktorí vytvorili 13
tímov. Prihlasovanie je možné
do 5. mája 2017.
(E. M.)

UPOZORNENIE
PRE PSÍČKAROV
Psie exkrementy môžete
upratať do ktorejkoľvek z týchto
troch typov nádob. Ďakujeme,
že udržiavate verejné priestranstvá v čistote.

4. apríl 2017
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Harmonogram jarného upratovania 2017
Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius
Pedersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi vykonáva na území mesta v mesiacoch marec, apríl
a máj 2017 jarné upratovanie.

Jarné upratovanie prebieha
opäť počas 8 sobôt. Začalo sa
25. marca na Juhu, prvú aprílovú sobotu sa upratovalo v mestskej časti Stred, kde čistenie
bude pokračovať aj pošas nasle-

SOBOTA
– 8. 4.
2017

SOBOTA
– 22. 4.
2017

SOBOTA
– 29. 4.
2017

SOBOTA
– 6. 5.
2017

SOBOTA
– 13. 5.
2017

SOBOTA
– 20. 5.
2017

dujúcej soboty. Obraciame sa
na občanov, aby túto možnosť
využili a prispeli tak k čistote
mesta. Nakoľko podľa zákona
platí zákaz ukladania biologicky
rozložiteľného odpadu na sklád-

ku, zber odpadu sa uskutočňuje do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Jeden
z nich slúži výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (t. j. konáre, odpad
zo záhrad, trávnikov a pod.),
druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu. Hádzať akýkoľvek iný odpad ako odpad,

na ktorý je kontajner určený,
je PRÍSNE ZAKÁZANÉ! Prosíme občanov, aby boli disciplinovaní a dodržiavali označenie
a účel kontajnerov. PRÍSNE SA
ZAKAZUJE vykladať odpad
po odvezení kontajnera. Pri
porušení hrozí pokuta 166 €.
VOK budú umiestnené podľa
nasledovného
harmonogramu:

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Belá – za plotom TESCO (oproti RD č. 9/1959)
– Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
– J. Zemana (2-4/2394 – nádoba na sklo 7998)
– Záhumenská (autobusová zástavka–OTOČ)
– Električná (za autobus .zást .pri smetných nádobách)

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

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

– Kubranská – Pred poľom (pri byt. dome č. 374 – 375)
– Kubrica – námestie (otoč autobusu)
– Kubranská (pri Kyselke)
– Kubrá – Pažítky (pri RD č. 59)
– Kubrá – pri kríži (pri RD č. 249)

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Potočná (v blízkosti domu č. 50 – 58)
– Horeblatie (oproti domu č. 617)
– Clementisova (detské ihrisko – nádoba na sklo č. 18907)
– Žilinská (stojisko nádob oproti zber. surovinám)
– Odbojárov (oproti RD 21-23)

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

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Pod čerešňami (pri RD č. 1)
– Pádivého (pred bytovkou 5/686 – oproti 679)
– Považská (bytovka 1708, oproti garážam 99 – 101)
– Hodžova (bezbariérová bytovka – vedľa telef. búdky)
– Hurbanova (oproti byt. domu č. 54 – pri garážach)

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

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

– Majerská (oproti RD č. 9)
– Kasárenská (križovatka smer do Stavív)
– Orechové kaplnka (zákruta – zrkadlo)
– Horné Orechové (nádoba na sklo č. 7749)
– Súhrady – Široká

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

– Duklianskych hrdinov 16 – J. Hollého (parkovisko)
– Bavlnárska – Obchodná (pri nádobe na KO)
– Kožušnícka (oproti RD č. 40)
– Hlavná (pri kaplnke)
– Hanzlíkovská – J. Psotného (pri nádobe na sklo 18416)

Do VOK nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iný nebezpečný odpad.
Tento odpad je možné vyložiť ku
kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen,
a. s. Pneumatiky v zmysle nového

zákona o odpadoch nie sú už súčasťou komunálneho odpadu a preto
ich počas upratovania nie je možné odovzdávať. Občania ich môžu
odovzdať bezplatne v rámci siete
distribútorov a pneuservisov. Aj
počas upratovania sú otvorené
oba zberné dvory – na Zlatovskej

i na Soblahovskej ulici. Tu je možné odovzdať druhy odpadu v zmysle platného Všeobecne záväzného
nariadenia č. 7/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta Trenčín, ktoré je uverejnené
na www.trencin.sk. Ešte raz pro-

síme občanov, aby dodržiavali
označenie kontajnerov a ukladali
do nich len určené odpady a aby
nevykladali odpad po odvezení
kontajnerov. Na disciplinovanosť
pri ukladaní odpadu budú dohliadať pracovníci Marius Pedersen,
a. s., a Mestskej polície. (USAŽP)

ZBERNÉ DVORY BUDÚ POČAS
SVIATKOV ZATVORENÉ

OBLEČENIE MÔŽETE PRINIESŤ
DO SOCIÁLNEHO ŠATNÍKA

Počas veľkonočných sviatkov od piatka 14. apríla 2017 do pondelka 17. apríla 2017 budú obidva zberné dvory v Trenčíne –
na Zlatovskej aj na Soblahovskej ulici – zatvorené. V prevádzke
budú opäť v utorok 18. apríla 2017. Zberný dvor na Zlatovskej ulici v čase od 6.30 do 17.30 h a Zberný dvor na Soblahovskej ulici
od 8.00 do 17.30 h.

Počas jarného upratovania domácností sa často nazbiera aj
množstvo už nepotrebného šatstva, ktoré by však nemalo skončiť
v kontajneri na komunálny odpad. Ľudia ho môžu priniesť do Sociálneho šatníka. Sídli na Soblahovskej ulici 65. Otvorený je dva
dni v týždni, a to v pondelok a vo štvrtok od 13.00 do 16.00 hodiny.
V prípade záujmu je možné dohodnúť sa aj na inom čase na tel. číslach 0905 603 479 alebo 0905 461 041.
(RED)
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DNI MESTSKÝCH ČASTÍ – VÝZVA
Mesto Trenčín vyhlasuje
výzvu na predloženie zámerov pre
podporu realizácie kultúrnych podujatí
v mestských častiach
• Dni Juhu 2017
• Dni Sihote 2017
• Kultúrne leto na Zámostí 2017
Cieľom podujatí je stimulovať rozvoj kultúrneho života
v mestských častiach, rozvíjať a prezentovať kultúrne hodnoty,
podporovať spolupatričnosť a stretnutie komunity, rôznych
generácií, vyzdvihnúť miestnu identitu a špecifiká mestských
častí.
Objem finančných prostriedkov vyčlenených na komplexnú
realizáciu podujatí je nasledovný: Dni Juhu 2017: 4500 €, Dni
Sihote 2017: 5000 €, Kultúrne leto na Zámostí 2017: 4000 €.
Podujatia musia byť realizované do konca roka 2017 v príslušnej
mestskej časti.
Zámery môžu predkladať právnické osoby, ktorých
zriaďovateľom nie je mesto, a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí:
• majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta,
• pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta,
• poskytujú služby obyvateľom mesta.
Pre pozvanie do výberového kola je potrebné predložiť
textový materiál v rozsahu maximálne 1 strany A4 tlačeného
textu s uvedením zámeru projektu, projektového rozpočtu
a stručnej histórie žiadateľa.
Materiál zašlite elektronicky do 21. 4. 2017 na mailovú
adresu kultura@trencin.sk, do predmetu uveďte „Zámer –
názov podujatia“.
Žiadatelia budú po splnení tejto podmienky pozvaní prezentovať
osobne svoje projekty na zasadnutie Komisie kultúry a CR dňa 2.
5. 2017.
Podpora bude formou dotácie v zmysle VZN 7/2012.

Seriša uvidíme v Manéži,
chystá sa na Klaun Túr 2
Populárna Manéž Bolka Polívku sa po dvoch rokoch
vracia na televízne obrazovky. V uplynulých dňoch sa nakrúcalo jej 54. pokračovanie a medzi štyrmi pozvanými
hosťami bol aj herec Pavol Seriš. Premiéru novej Manéže
aj s kreáciami mladého Trenčana odvysiela Česká televízia v sobotu 22. apríla o 20.00.

V závere marca mala v Brne
premiéru hra, ktorú Pavol Seriš
napísal spolu s hereckým kolegom Filipom Tellerom. Nazvali ju „Čecháčci a Čoboláci“,
vtipne rozoberajú vzťahy Čechov a Slovákov. Predstavenie
sa pohybuje na pomedzí stand-up comedy a divadla, obaja
protagonisti využívajú slovnú

i pohybovú komiku, tanec, spev
a improvizáciu. Po jesennom
úspešnom divadelnom turné
čaká Pavla Seriša v najbližších
dňoch Klaun Túr 2 – séria predstavení autorskej hry „Pri kase“
v dvanástich slovenských a českých mestách. „Som rád, že sa
turné koná pod hlavičkou Divadla Bolka Polívku a vážim si, že sa
začína v sobotu 8. apríla práve
v bratislavskom Divadle L+S –
u majstra Lasicu si zahrám prvýkrát,“ vraví Pavol Seriš. Jednou
zo zastávok turné bude v piatok 28. apríla o 19,00 h v kine
Hviezda aj Trenčín, turné zavŕšia v prvých májových dňoch
vystúpenia v Brne a Prahe.
TEXT: OC, FOTO: ARCHÍV PS

FA R M Á R S K Y

JARMOK
1. máj 2017 • 10.00 – 18.00
Hviezdoslavova ulica (pred Domom armády)

• čerstvá jarná zelenina • zeleninové priesady a kvety • farmárske produkty – syry
a bryndza • mäsové špeciality • pečené prasiatko • vína z malých vinárstiev • koláče
• konopné oleje • ovocné šťavy a džemy • med a iné poctivé farmárske potraviny

JARMOK JE SÚČASŤOU PODUJATIA

TRENČIANSKY MAJÁLES

TRENČIANSKY

MAJÁLES
1. máj 2017 | pódium pred Domom armády
10.00

18.00

MORAVANKA

SMOLA A HRUŠKY

moravská dychovková klasika pod taktovkou Jána Slabáka

veselá žúrka so ska-pop-punkovými východniarmi

11.00

PRIADKA A KRÁĽ
bábkové predstavenie s takmer detektívnou zápletkou –
o pracovitej priadke, ktorá svojou múdrosťou zachráni kráľovstvo
(pred MC Srdiečko)

13.00

SENIORKLUB DRUŽBA
májové vystúpenie stále mladých tanečníkov a muzikantov

13.30

RADOSŤ
radostné jarné vystúpenie malých folkloristov

10.00 – 18.00

15.00

Májový farmársky jarmok

NADŠENCI
tradične netradičná folklórna smršť z Trenčína

16.30

čerstvá jarná zelenina, zeleninové priesady a kvety, farmárske
produkty – syry a bryndza, mäsové špeciality, pečené prasiatko,
vína z malých vinárstiev, koláče, konopné oleje, ovocné šťavy
a džemy, med a iné poctivé farmárske potraviny

HELEME SE
osobitý, nespútaný a nevídaný šanson-punk z Južnej Moravy

10.00 – 16.00

Pre deti
• prvomájové retro tvorivé dielne – výroba mávadiel a ozdôb
do kvetináčov (10.00 – 13.00) • športové aktivity a záhradnícke
tvorivé dielne s ujom Kvetkom (13.00 – 16.00) • živé zvieratká
z farmy • sokoliari • vozenie na koni • vodné bubliny • maľovanie
na tvár • zábavné aktivity v informačnom stánku Zastúpenia
Európskej komisie v SR a iné
ORGANIZÁTOROM PODUJATIA JE

P O D U JATIE P O D P O RILO
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Hľadajú domov

Blíži sa piaty ročník behu PRO AUTIS

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

číslo 4 | ročník XIX

Benefičné podujatie sa bude konať 22. apríla v Soblahove. Venované je Trenčianskemu autistickému centru.

Práve deťom s autizmom,
ktoré navštevujú Trenčianske
autistické centrum PRO AUTIS
v Soblahove a Súkromnú ZŠ pre
žiakov s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami v Trenčíne, bude venovaný celý výťažok zo športovej

akcie. Štart behu bude o 11.30 h
pri bývalej horárni v Soblahove.
„Chceli by sme sa poďakovať tým,
ktorí nás prišli podporiť minulé
ročníky aj tým, ktorí prídu opäť,
na už piaty ročník. Stretávame
sa tu ako s vrcholovými bežcami,
tak aj s rekreačnými a dokonca

aj s takými,
čo nebehajú, a predsa
prídu podporiť podujatie
už len svojou
účasťou,“ povedal za organizátorov Martin Vlnka. Podrobné
informácie nájdete www.trencianskypolmaraton.sk.

Cicchitti a Brecíková obhájili titul
Asi dvojročný Emo má veľmi milú povahu, k ľuďom je
prítulný a vďačný za každé pohladenie. Má hygienické návyky. Hľadá majiteľa alebo nový
domov.

Tanečný pár Matteo Cicchitti a Simona Brecíková na Majstrovstvách Slovenska v štandardných tancoch pre rok 2017
potvrdil svoju stúpajúcu výkonnosť a zvíťazil. Vo svetovom

rebríčku najlepších párov je
na 24. mieste z 2200 párov z 98
krajín. V popradskej športovej
aréne (18. 3.) okrem nich v kategórii dospelých Tanečný klub
Dukla Trenčín reprezentovali aj
Martin Šrámka s Erikou Ferrara. Prebojovali sa do semiﬁnále, kde skončili na ôsmom mieste. Pre mladý tanečný pár je to
ich doterajšie najlepšie umiestnenie. V kategórii seniorských

párov sa prvýkrát v štandardných tancoch zúčastnil pár Branislav Šúkala a Zuzana Šúkalová, ktorí skončili na prvom
nepostupujúcom mieste do ﬁnále. Zo seniorských párov sa do ﬁnále MS v latinsko-amerikých
tancoch prebojovali Mário Kurtiš s Barborou Ľahkou, získali
5. miesto. Informoval prezident
TK Dukla Trenčín Dušan Paška.
FOTO: ARCHÍV TK

SÚPERKY ODSUNULI
DO ROLE ŠTATISTOV

MAJSTRI ČR V CHANBARE
SÚ Z TRENČÍNA

Tri pretekárky Karate klubu Ekonóm Trenčín
v Budapešti na 24. ročníku prestížneho medzinárodného turnaja Gastroyal Hungarian Tatami
Karate Cup získali tri prvé, jedno druhé a jedno tretie miesto a celkové piate miesto pre klub
v konkurencii 63 klubov z ôsmich štátov. Zverenkyne trénerov Miroslava Ďuďáka a Branislava Zubričaňáka v kategórii dorasteniek 12-13 r.
obsadili všetky tri prvé miesta. Blahoželáme Adele Vlasákovej (dvakrát zlato), Emme Kubišovej
(zlato + striebro) a Lucii Mrázovej (bronz). Informoval Michal Kubiš.
FOTO: IVETA MRÁZOVÁ

Z februárových otvorených Majstrovstiev
Českej republiky v športovej forme boja s mečmi
priniesli Trenčania 10 medailových umiestnení.
Jednotlivci: Jana Ilašenková (majsterka ČR + 2.
a 3. miesto v ďalších kategóriách), Roman Glončák (dvojnásobný vicemajster ČR), Lukáš Bosák
(dvojnásobný druhý vicemajster ČR). Majstri ČR
v Chanbara teamy: Eva Gavendová zlato, Matej
Babinský bronz, Lukáš Bosák bronz. Informovala Jana Ilašenková. Blahoželáme! Na fotograﬁi
zľava M. Babinský, J. Ilašenková, E. Gavendová
a L. Bosák.
FOTO: ARCHÍV KLUBU

Ročný kríženec jazvečíka
Edo je prítulný, hravý a energický psík, vhodný do rodiny,
ktorá mu dá v jeho dospievajúcom veku výchovu. Potrebuje
výbeh na uvoľnenie energie.

Kríženec labradora Lucky sa narodil 26. 4. 2010. Jeho
majiteľ predal dom a psík skončil opustený. Má rád deti, je
prítulný, vhodný k rodinnému
domu so zateplenou búdou.
Karanténnu stanicu môžete
navštíviť osobne alebo využiť
kontakt 0915 785 007. Ľudia,
ktorí si osvoja psíka z karanténnej stanice, budú oslobodení od dane za psa. Osvojenie psíka sú povinní oznámiť
na úrade.

Bačová novou majsterkou Slovenska
Krasokorčuliarsky klub Kraso Trenčín sa
z Majstrovstiev Slovenska mladších žiakov a nádejí v Novom Meste nad Váhom (4. – 5. 3.) vrátil s výbornými výsledkami. Majsterkou Slovenska 2017 sa v kategórií „mladšie žiačky 12“ stala
Agáta Bačová(na fotograﬁi). Ďalšia zverenkyňa
trénerky Jany Omelinovej Erika Balážová získala
v kategórií „mladšie žiačky 11“ titul vicemajsterky.
Medailové miesta získal klub aj v ďalších kategóriách. Vicemajsterkou „nádejí 9“ sa stala Natália

Chibuzor Ostrolúcka, v kategórii „nádeje 8“ striebro
vybojovala Nina Benková.
Obe trénujú pod vedením
Petra Hebra. Za klub informovala Ružena Omelinová.
Pretekárkam a ich trénerom
gratulujeme!
FOTO: ARCHÍV KLUBU

4. apríl 2017

Knižná prvotina
90-ročnej poetky

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

Zbierku básní „Spomienky v srdci hlboko ukryté“ uviedli
do života 16. marca 2017 v Zariadení pre seniorov na Lavičkovej ulici. Autorkou je jeho
klientka Libuša Prekopová.
Narodila sa v Orlovej pri Karvinej. Keď mala dvanásť, rodina sa presťahovala do Trenčína.
Počas štúdií na strednej škole
stretla profesora Jozefa Mistríka, významného slovenského
jazykovedca. Bol prvým hodnotiteľom jej básnických pokusov. Po stredoškolskom štúdiu
vystriedala viacero zamestnaní, nakoniec 31 rokov pracovala
v Štatistickom úrade v Trenčíne.
Jej verše niekoľkokrát uverejnili Trenčianske noviny. Do ďalšej
tvorby ju povzbudilo aj pochvalné uznanie z literárnej súťaže

Spolku svätého Vojtecha. Podľa
slov tajomníčky trenčianskeho
literárneho klubu Omega Janky
Polákovej pani Libuška Prekopová prekonala rekord zapísaný
v Guinnessovej knihe, kde je doteraz najstaršou literárnou debutantkou iba 85-ročná autorka.
(RED), FOTO: P. S.

Cvičenie ženy I.

Pondelok 10.00 – 17.00

Pedikúra

Pondelok 10.00 – 12.00

Spevácka skupina „Sihotiar“

Pondelok 15.30 – 17.00

Joga

Pondelok 16.30 – 18.30

Keramika – klub

Utorok a piatok 10.00 – 11.00

Cvičenie ženy II.
Výbor JDS 27

Utorok, štvrtok, piatok 12.00 – 16.00 Stolný tenis
Utorok 13.00 – 16.00
Utorok a štvrtok 14.00 – 17.00
Streda 10.00 – 11.00

Streda a piatok 13.00 – 15.00

Jednota dôchodcov Slovenska č. 5
Kartové hry
Brušné tance

Stolný tenis

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



ROKOVANIA VMČ

VMČ Stred

Mgr. Mária Kubelová – Jozef Miloslav Hurban

24. 4.

Dušan Čikel – Športový príklad

6. 4.

Záhradkár. Včelár. Zdravý životný štýl. – Výstava, Expo
Center Trenčín

27. 4.

Záhorácka paráda – Hviezda Trenčín

Pohyb pre zdravie Trenčín –
šport, zábava, dobrodružstvo

Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň (knihy, video,
TV, noviny a časopisy – Pravda, Život, Slovenka), spoločenské hry, šachy, karty,
stolný tenis, cvičenie ženy, PC, internet, výstava, hudobné kurzy (akordeón, flauta,
gitara, klavír / KC Sihoť, o.z.), keramika – kurz, klub (KC Sihoť, o. z.).

Nepárny utorok 10.00

10. 4.

Ďalšie akcie:

PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI (PO – PIA: 9.00 – 17.00)

Pondelok a štvrtok 9.30 – 10.30

INFO | 11

spektrum

10. 4. 2017 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 26. 4. 2017 o 17.00 v KS na Medňanského
VMČ Juh

2. 5. 2017 o 17.30 v KC JUH

VMČ Sever

6. 4. o 16.00 v Centre seniorov, 4. 5. 2017
o 16.00 v SOŠ, Pod Sokolice 14

Ahoj deti, i v tomto roku
pokračujeme v športovej aktivite POHYB PRE ZDRAVIE
TRENČÍN, ktorá nadväzuje
na celoštátny športový program
pre deti a mládež. Príďte medzi
nás a zažite s nami dobrodružstvo na Dračích lodiach, streľbu z luku a praku na rôzne terče,
crossﬁt v prírode a vyskúšajte
si tenisové a golfové triky. Svoje umenie budete môcť prezentovať v rámci veľkého verejného
športového podujatia, ktoré pre
vás bezplatne zorganizujeme
v Hoss sport centre. Pripravené
sú nasledujúce krúžky, ktoré
môžete i kombinovať:
Tenisový krúžok: naučíte sa základy obľúbeného športu, ktorý
využijete počas štúdia na strednej a vysokej škole.
Vodácky krúžok: je určený
pre tých, ktorí majú radi dobrodružstvo na vode. Naučíme vás jazdiť na kajaku, kanoe, veslici i na atraktívnych

Dračích lodiach. Vítaná je aj
účasť rodičov.
Strelecký krúžok: naučíte sa
streľbu z luku, praku a iných netradičných zbraní.
Golfový krúžok: naučíme vás
triky, ktoré robia golf zábavným a zaujímavým. Pripravujeme atraktívnu súťaž rodinných
dvojíc.
Krúžok Detský CrossFit: atraktívny program pohybových
aktivít s rôznymi športovými
pomôckami. Svoje umenie a šikovnosť si môžete vyskúšať v zaujímavých súťažiach.
Deti v krúžkoch budú mať
účasť na našich podujatiach
a na „Prebudení draka“ 1.
7. 2017 zdarma. Prihlásenie
do krúžkov: ludosport45@gmail.com 0905 237 377. Podrobné
informácie o všetkých aktivitách budú na stránkach: fb Pohyb pre zdravie Trenčín a www.
tenisove-centrum.sk. Tešíme sa
na stretnutie
MGR. Ľ. KUHLOFFEL A KOLEKTÍV
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otázky a odpovede

číslo 4 | ročník XIX

Najčastejšie kladené otázky o parkovaní


Kde majú parkovať obyvatelia domov z Inoveckej 1
a 3, keď okolo parkovacích
miest je výkop a nedá sa na ne
dostať?
Na Inoveckej č. 1 a 3 od 6.
marca 2017 prebieha rekonštrukcia plynovodu, o ktorej sme
občanov informovali oznamom
na dverách domu. Počas rekonštrukcie plynovodu bude plocha
pri bytových domoch „stavebným priestranstvom“ a je dočasne vylúčená zo zóny s plateným
státím (približne jeden mesiac
do ukončenia rekonštrukcie).
Občania môžu na nej parkovať
bez úhrady parkovného – avšak
s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce zo stavby (výkopy a pod.).
Držitelia parkovacej karty pre
pásmo D môžu používať všetky
parkoviská v pásme D, teda aj
na Dlhých Honoch v úseku Inovecká – Soblahovská.



Na ulici pred rodinnými
domami, kde bývam, sú vyznačené modré čiary, ale na vjazdoch do dvora a garáží nie sú.
Môžem na tomto mieste, ako
majiteľ domu, parkovať? Veď
si nebránim sám sebe vo vjazde na svoj dvor?
Miesta pred vjazdmi sa už
vyznačujú žltými prerušovanými čiarami (tzn. zákaz státia).
Na týchto miestach nebude
možné státie (parkovanie), ale
iba zastavenie vozidla na čas nevyhnutne potrebný na nastúpenie/vystúpenie osôb alebo naloženie/vyloženie nákladu. Polícia
pri kontrolnej činnosti nemôže
vedieť, či ide o vozidlo domáceho resp. jeho návštevy alebo
cudzie vozidlo brániace vjazdu/
výjazdu.



Kto riadi parkovaciu politikua kam pôjdu peniaze
z parkovného?
Výnosy z parkovného a predaja parkovacích kariet sú príjmom Mesta Trenčín a vrátia sa
späť do ulíc, a to v podobe nových
parkovacích miest, ale aj zlepšenia bezpečnosti a podmienok
pre peších aj bicyklistov. Určuje
to aj uznesenie mestského zastupiteľstva. Mesto zriadilo samostatný bankový účet v Tatra banke, a. s. číslo účtu: IBAN: SK48
1100 0000 0029 4403 3060,

určený výhradne iba na príjmy
z vybraného parkovného.



Keď budem parkovať mimo
vyznačených modrých miest,
nemusím platiť parkovné?
V zóne s plateným státím
je státie vozidiel dovolené len
na vyznačených parkovacích
miestach.



Aký zákon mi určuje, že
mám parkovať iba medzi modrými čiarami a som povinný
platiť? Odkiaľ má obyčajný
vodič vedieť, že v Trenčíne sa
platí?
V Prílohe č. 1 Vyhlášky
9/2009 Z. z. v platnom znení
sú vyobrazené dopravné značky a zároveň je uvedený ich význam. Nachádzajú sa tu nielen
značky Hlavná cesta, Slepá cesta, Daj prednosť v jazde! atď.,
ale aj značky Zóna resp. Koniec zóny s plateným alebo regulovaným státím. K značkám
Zóna s plateným alebo regulovaným státím (IP 27a) a Koniec
zóny s plateným alebo regulovaným státím (IP 27b) sa uvádza:
Značky Zóna s plateným alebo
regulovaným státím (č. IP 27a)
a Koniec zóny s plateným alebo
regulovaným státím (č. IP 27b)
vyznačujú oblasť, kde státie vozidiel je dovolené len na vyznačených parkovacích miestach
a za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitého symbolu príslušnej značky a spresňujúcich údajov, napríklad času
regulácie alebo platenia, spôsobu platenia alebo regulovania
a podobne. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom území
stáť zakázané. Znalosť uvedenej
vyhlášky je jednou zo základných
požiadaviek pre získanie vodičského preukazu. Povinnosť stáť
iba na vyznačených parkovacích
miestach a platiť parkovné vyplýva z použitého dopravného značenia, ktoré by mal poznať každý, kto si sadne za volant. Pre
dodržanie uvedeného nie je potrebné poznať Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.
10/2016 v platnom znení.

Pre prípady, ak je vozidlo
v servise, môžete požiadať o dočasnú zmenu EČV v databáze
parkovacích kariet, najdlhšie
na šesť týždňov. V žiadosti uvediete EČV náhradného vozidla,
ktoré budete používať.



Čo mám spraviť, keď si
kolega požičia moje auto a ja
jeho na dva dni až týždeň ?
Keď si niekto požičia vaše
vozidlo, ktoré bude mať parkovaciu kartu, môže s ním parkovať podľa typu a územnej platnosti zakúpenej karty. Ak si
požičiate vy vozidlo so zakúpenou kartou, platí to isté. Ak si
požičiate vozidlo bez zakúpenej
PK, buď budete platiť jednorazové parkovné, príp. použijete
dlhodobé parkoviská, ktoré sú
po dobe svojej platnosti bezplatné, alebo môžete na toto vozidlo
vybaviť PK Návšteva pásma (3
eur/2 dni), príp. môžete požiadať o dočasnú zmenu EČV v databáze parkovacích kariet.



Mám zakúpenú parkovaciu kartu, to je tretia karta
na domácnosť. Plánujem sa
však presťahovať do inej časti
mesta. Akú kartu si potom
môžem vybaviť?
Ak sa presťahujete mimo
pásma, pre ktoré máte vybavenú kartu, prehlásite si na vašu
novú nehnuteľnosť trvalý pobyt, požiadate o zrušenie doterajšej parkovacej karty. Vráti sa
vám alikvotná čiastka a môžete
si vybaviť novú kartu. Ak to bude
prvá karta na byt, tak bude za 20
eur.
Každú zmenu údajov, ktoré
ste zadali pri vybavovaní karty
je potrebné oznámiť do 30 dní.
Pokiaľ sa presťahujete v rámci
toho istého pásma, kde máte aj
aktuálne trvalý pobyt, tak karta
zostáva naďalej platná a mestu
oznámite do 30 dní len zmenu
údajov o trvalom pobyte.

PRIPRAVILA Ľ. SEDLÁKOVÁ



Čo mám spraviť, keď mám
zakúpenú parkovaciu kartu,
pokazí sa mi auto a v autoservise mi dajú náhradné?
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1. 5. | TRENČIANSKY MAJÁLES

apríl 2017
Smolu a hrušky, kapelu ktorá tento rok oslavuje 20. výročie
založenia kapely uvidíte 1. mája na Trenčianskom majálese.



DIVADLO

8. 4. | 18.00 | To ste vy pán
Taner?
KINO HVIEZDA | Trpký

12. 4. | 20.00 – 22.00 | Thalia
Zedek Band (USA)

7. 5. | 18.00 | Komorný koncert

KLUB LÚČ | Legendárna postava post-punkovej scény (ex – Come, Live Skull, Uzi).

– akordeón, Eugen Prochác – violončelo.

PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM | Rajmund Kákoni

príbeh o trojici podvodníkov a nekonečnej dobrote slečny
Opaly uvádza Divadlo 21 Opatová.

skych kapiel.

8. 4. | 14.00 | Posledné dni
Ježiša Krista trochu inak

denne | 9.00 – 13.00, 14.00 –

14. 4. | 21.00 | Jelly Belly + Raw
deal

19.00 | Brick by Brick – zábava
s Legom

KLUB LÚČ | Noiserocková formácia z Košíc,
ktorá je na českých pódiách častejšie ako
na Slovensku.

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

KLÁŠTOR NA VEĽKEJ SKALKE | Na trochu ne-

tradičné divadlo pozývajú ochotníci zo
Skalky a okolia. V prípade nepriaznivého
počasia sa bude predstavenie konať vo farskom kostole v Skalke nad Váhom.
9. 4. | 17.00 |

Zločin?

KD OPATOVÁ |

22. 4. | 20.00 – 21.00 | Blázon

13. 4. | 19.00 | Kapely starnú
PIANO KLUB | Tradičný happening trenčian-

15. 4. | 21.00 | Myrsaka tour:
Jimmy Pé & Bulp (krst albumu
Yrsa)
KLUB LÚČ | Koncert.

Monodráma
o chlapcovi, ktorý žije vo svojom vnútornom svete a neuvedomuje si, čo presne sa
okolo neho odohráva.

21. 4 | 21.00 | Vec + Škrupo &
Tono S.: Domáce potreby tour
2017

28. 4. | 19.00 | Pri kase

23. 4. | 18.00 | Klavírny recitál

PK DIVADELNÁ SCÉNA

|

KLUB LÚČ | Koncert.
GMAB | Kristína Smetanová – klavír.

27. 4. | 18.30 | Záhorácka paráda
s Duo Jamaha

Známe piesne, ale aj autorská tvorba bude doplnená záhoráckym
humorom. Hosť: hudobná skupina Black
Band, tiež známa z TV Šláger.

KINO HVIEZDA

|

27. 4. | 20.00 – 23.00 | Cold Cold
Nights



PRE DETI

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

Pre deti od 2 rokov v sprievode rodiča. Info: 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.

KC AKTIVITY |

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.

KLUB LÚČ |

2. 5. | 19.00 | Nízkotučný život
– ZMENA TERMÍNU

KLUB LÚČ |

KC AKTIVITY | Info: 0911 603 068.

30. 4. | 18.00 | Koncert
sláčikového kvarteta

utorok | 15.00 – 16.30 | Klub
keramikárov

PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM | Quatuor Blanc
(Poľsko) – Joanna Kasperczyk – husle,
Agnieszka Sawicka – husle, Weronika Milik – viola, Magdalena Abramowicz – violončelo.

KC AKTIVITY | Pre deti a mládež od 5 r. Info:
0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

29. 4. | 20.00 | Ospalý pohyb +
Klára a Ján

4. 5. | 19.00 | La Gioia

Rockové snenie – známe
balady v sprievode štyroch bravúrnych
hudobníkov z Nitry – gitara Martin Ralík,
bicie Martin Ševčík, čelo Martina Uhrínová
a klávesy Tony Marko.

KINO HVIEZDA

Uvádza Divadlo GUnaGU, ktorého výrazným znakom je čierny
a „cool” humor, ktorý najlepšie vystihuje
hodnotový a citový zmätok začiatku tretieho tisícročia. Hra je určená tým, ktorí
aspoň raz v živote chudli alebo sa na to
chystajú.

POSÁDKOVÝ KLUB |



5. 5. | 19.00 | Adam Ďurica
Spolu Tour 2017

mov (Azerb.) – husle, Viera Bartošová –
klavír.

PIANO KLUB |

1. 5. | 10.00 – 18.00 |
Farmársky jarmok

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-

streda, piatok | 16.00 – 18.00 |
Tanečná škola Goonies

9. 4. | 18.00 | Husľový recitál

né podujatie bude tento rok pre rekonštrukciu Mierového námestia na novom mieste. Hudobníci a tanečníci sa
rozložia na pódiu pred Domom armády, kde návštevníkov roztancuje osobitá a nespútaná kapela z Južnej Moravy Helemese. Východniarsku energiu
prinesú punkoví romantici zo skupiny
Smola a Hrušky. Predpoludňajšiemu
programu bude kraľovať česká dychovka Moravanka. Popoludní prídu na rad
domáce folklórne súbory: stále mladí
tanečníci zo Seniorklubu Družba, Detský folklórny súbor Radosť a FS Nadšenci. Najmenší návštevníci Majálesu
si budú môcť prezrieť živé zvieratká
z farmy, povoziť sa na koňoch či vyskúšať si vodné bubliny. Pred MC Srdiečko sa uskutoční bábkové predstavenie
Priadka a kráľ. V rámci tvorivých dielní
sa budú vyrábať mávadlá na drevenej
paličke, záhradnícke aktivity s ujom
Kvetkom sú v programe popoludní.
Podrobný program podujatia nájdete
v INFO na strane 9.

utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 |
Korzo dance

KC AKTIVITY | Pre najmenšie deti v sprievode rodiča. Info: 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.

PIANO KLUB | Hosť: Chvm.

PÓDIUM PRED DOMOM ARMÁDY | Tradič-

5. ZŠ | Rodičia s deťmi cvičia v telocvični.

nej hre učia aj riekanky.

8. 4. | 19.00 | Slobodná Európa:
Pakáreň live!

1. 5. | 10.00 – 19.00 |
Trenčiansky majáles

utorok | 17.00 | Hráme sa
a športujeme

streda | 10.00 – 11.00 |
Keramické patlámo

KONCERTY

GMAB | Peter Michalica, hosť Farhad Ashu-

|

NEDAJTE SI UJSŤ

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

| Autorská komédia Pavla
Seriša z prostredia supermarketov v rámci
turné Klaun Túr 2.

KINO HVIEZDA



KC AKTIVITY | Moderný tanec pre deti od 3

r. Info: 0915 101 051.

HVIEZDOSLAVOVA ULICA | Nový priestor
pred Domom armády si odskúšajú
i slovenskí farmári a producenti kvalitných slovenských výrobkov na prvom
tohtoročnom farmárskom jarmoku. Ich
ponuka sľubuje čerstvú jarnú zeleninu,
zeleninové priesady a kvety, ovčie syry
a bryndzu, mäsové špeciality. Voňať
by malo grilované prasiatko a iné grilované špeciality, posúchy a tradičné
koláčiky. Budú aj raw torty, bylinkové
oleje, džemy, koreniny, med i remeselné výrobky.

2 | KAM



kam v trenčíne

KINO

CINEMAX
od 1. 4. |

Urobili čo mali, aby
zachránili, čo mohli

Historická dráma o utečencoch z varšavského geta, ktorí našli útočisko vo
výbehoch zoologickej záhrady. Podľa skutočnej udalosti v hlavnej úlohe
s Jessicou Chastain (držiteľka Zlatého glóbusu), sa z veľkej časti natáčala
v Českej republike.
od 6. 4. | Power rangers

číslo 4 | ročník XIX

6., 20. 4. | 9.30 – 11.30 |
Galerkovo

13. 4. – 7. 5. | 2017 Ján Juhaniak:
Voláš sa koláž

Ondrejičková: Vo svete
rozprávok a snov

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

GMAB | Prehľad kolážovej tvorby mladého
autora od jeho umeleckých štúdií po súčasnosť.

GMAB | Originály ilustrácií ku knihám urče-

9. 4. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné
výtvorky
GMAB | Tvoríme veľkonočné dekorácie. Pre

do 17. 4. | Paula Koyšová:
Výstava ilustrácií

rodiny s deťmi od 6 r.

KIC |

9. 4. | 16.00 – 17.00 | Detský
divadelný klub: Kohútik
a sliepočka

19. 4. – 3. 5. | Život nie je zebra

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Rozprávka plná pes-

19. 4. – 9. 5. | Prvé máje
z archívu

ničiek, humoru a dobrej nálady z repertoáru bábkara Vlada Zeteka a jeho Divadla
Žihadlo.

| Výstava ponúkne informácie
o neziskových organizáciách.

OC MAX

od 6. 4. | Raw

TSK | Historické filmové plagáty a filmové
a fotografické prístroje.

do 31. 8. | Valaská kolonizácia...
samostatne a pritom spoločne

o jednotlivých štátoch v rôznych jazykoch.

KIC | Mesto Trenčín a Štátny archív v Trenčíne pozývajú na výstavu plagátov a dobových fotografií.

23. 4. | 16.00 – 16.45 | Detský
divadelný klub: Chlapec bez
mena – Indiánska rozprávka

20. 4. – 26. 5. | Ján Kosta:
Parafráza sociálnej ťarchy
na pleciach jedinca

23. 4. | 17.00 | Čarovný
bubliduch
OC MAX | Divadelné predstavenie.

24. 4. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a rodičia spoločne čítajú v knižnici na Hasičskej, v pobočke na Juhu, na Dlhých Honoch a v pobočke
Kubrá.

BUDOVA NOE | Výstava mladého umelca.

21. 4. | 9.00 – 17.00, 22. 4. | 9.00
– 16.00 | Výstava skalničiek,
sukulentov a bonsají
KD ZLATOVCE | Občianske združenie Klub
skalničkárov pozýva na výstavu spojenú
s predajom výpestkov členov klubu: skalničky, sukulenty, ihličnany, kaktusy.

23. 4. | Akvatera Trenčín 2017
EXPOCENTER | Medzinárodná výstava zvie-

rat.
26. 4. – 28. 5. | Čiernobiele
návraty

Vegetariánka Justine odchádza v šestnástich rokoch na veterinárnu školu.
Pri jednej z epizód šikany ju donútia zjesť mäso – po prvýkrát v živote,
a navyše surové. Julia Ducournau svojou šťavnatou iniciačnou drámou sexuálneho prebudenia suverénne kráča
v šľapajach majstra body hororov Davida Cronenberga. Jej celovečerný debut
zdvihol zo sedadiel kritikov, divákov
i festivalové poroty.

29. 4. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé
dielničky

od 13. 4. |

POSÁDKOVÝ KLUB | Obrazy.

CENTRUM SENIOROV | Jozef Syrový.

4. 4. – 3. 5. | Sviatky jari

do 29. 4. | Booktour

Chatrč

Adaptácia knihy Williama P. Younga,
ktorá oslovila milióny čitateľov po celom svete a mnohým z nich zmenila život. Mack Phillips (Sam Worthington)
za tragických okolností príde o svoju
milovanú dcérku Missy. V stave hlbokého zúfalstva dostáva list, v ktorom ho
Boh pozýva na stretnutie presne tam,
kde sa tragédia odohrala.
od 13. 4. | Ospalá zátoka

OC LAUGARICIO |

30. 4. | 17.00 | Soľ nad zlato
OC MAX | Divadelné predstavenie.



VÝSTAVY

4. – 28. 4. |

Jana Jurišičová
a Lenka Zvalová

POSÁDKOVÝ KLUB | Ručné práce s veľkonoč-

nou tematikou.
4. 4. – 4. 5. | Žijú tu s nami

Fotografie od známych
fotografov zvierat/divočiny.

POSÁDKOVÝ KLUB |

5. – 9. 4. | Záhradkár 2017

28., 29. 4. | Gluten Free EXPO
Slovakia 2017
EXPOCENTER | 1. ročník medzinárodnej vý-

stavy bezlepkových a prirodzene bezlepkových výrobkov.
do 28. 4. | Maľba plastika

VKMR HASIČSKÁ | Práce žiakov Piaristického
gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne.

do 29. 4. | Marián Pauer
a ďalšie osobnosti slovenskej
fotografie

Venované životu a dielu
významných slovenských fotografov.

VKMR JASELSKÁ |

do 29. 4. | Trenčín z neba

5. – 9. 4. | Včelár 2017

čej perspektívy.

21. ročník výstavy včelárskych potrieb a včelích produktov.

EXPOCENTER

|

5. – 9. 4. | Poľovníctvo 2017
EXPOCENTER | 10. ročník výstavy poľovníc-

kych potrieb.
5. – 9. 4. | Zdravý životný štýl
2017

Divoká komédia a zároveň retro detektívka v jednom. Najnovšia snímka Bruna Dumonta sa odohráva v lete 1910.
Niekoľko turistov na plážach Ospalej
zátoky zmizlo.

Výstava fotografií z archívu
fotoskupiny Méta. Vernisáž 26. 4. o 17.00
h.
SAVANA CAFÉ |

| 23. ročník veľtrhu potrieb
pre záhradkárov.

EXPOCENTER

19. ročník výstavy zameranej na zdravie, relax a vyváženosť osobnosti.

EXPOCENTER |

10. – 30. 4. | Výstava obrazov
Janky Anděl Šustrovej –
umelecké diela
OC MAX |

| 13. ročník medzinárodnej
výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky.

EXPOCENTER

Boškovej.

OC MAX | Divadelné predstavenie.

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Autorská interaktívna rozprávka inšpirovaná pôvodnými indiánskymi príbehmi a kultúrou.

4. – 6. 5. | Fireco 2017

do 6. 5. | Vo filme

9. 4. | 17.00 | Janko Hraško

OC MAX | Deti sa zahrajú, zabavia a poučia

GMAB | Výstava ilustrácií v spolupráci
s TOTO! je galéria. Indiáni, kovboji, kolty, tomahawky, lasá, skalpy, divo bežiace
mustangy.

GALÉRIA VÁŽKA | Obrazy Zuzany Bobovskej

OC MAX |

Fanúšikovia kultového televízneho seriálu sa môžu tešiť. Legendárni hrdinovia prichádzajú na plátna kín. Nudný
život pätice stredoškolákov sa obráti
naruby v okamihu, keď objavia starú
vesmírnu loď. Každý z nich vďaka tomu
získa nejakú superschopnosť a stanú
sa z nich Power Rangers – Strážcovia
vesmíru.

do 21. 5. | Teodor Schnitzer:
Muž z divokého východu

do 4. 5. | Spomínanie na krásu

9., 23., 30. 4. | 16.00 | Angličtina
pre deti s Helen Doron

12. 4. | 9.00 – 16.00 | Deň
jazykových kultúr

ným predovšetkým deťom a mládeži.

VKMR JASELSKÁ | Unikátne fotografie z vtá-

do 30. 4. | Bienále figurálnej
kresby a maľby 2017
MESTSKÁ VEŽA | Mesto Trenčín a ZUŠ K. Pádivého pozývajú na výstavu prác žiakov
základných a stredných umeleckých škôl
na Slovensku.

do 30. 4. | 2. svetová vojna
na poštových dokumentoch –
Jozef Korený
POSÁDKOVÝ KLUB

|

Filatelistická výstava

Klubu filatelistov.
do 21. 5. | Jarmila Dicová
Ondrejková / Maja Dusíková

TRENČIANSKY HRAD | Prezentácia kultúrnych vplyvov valaskej kolonizácie v oblasti
severozápadného Slovenska a Moravy.



PRE SENIOROV

4., 18. 4. | 9.00 – 11.30 | Ateliér
pre seniorov
GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov
na rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami. Každý nepárny utorok
od 9.00 do 11.30 hod.

7. 4. | 11.00 | Finančná
gramotnosť a používanie
elektronických zariadení
v praxi
CENTRUM SENIOROV | Stretnutie seniorov
a študentov OA Trenčín.

12. 4. | 12.00 | Veľkonočný
turnaj v stolnom tenise
CENTRUM SENIOROV |

12. 4. | 13.30 | Akadémia
tretieho veku
KC STRED | Seminár XXX. ročníka ATV. Pozor
na internetové známosti, činnosť Mestskej polície Trenčín zameraná na seniorov,
oslobodenie Trenčína, Jozef Miloslav Hurban – 200 rokov od narodenia.

20. 4. | 15.00 | Privítanie jari
– spoločenské stretnutie
seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB |

Pripravuje Klub vojen-

ských veteránov.
27. 4. | 15.00 | Skleróza
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.



CVIČENIE

pondelok | 18.15 – 19.30 |
Kruhový tréning
KC AKTIVITY | Cviky sa cvičia v jednom kruhu za sebou s využitím fitness náčinia, sú
zamerané na precvičenie všetkých partií
tela.

pondelok | 17.15 – 19.15 | SM
systém
KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrb-

tice.
pondelok | 19.15 – 20.45 | Tai
– chi
KC AKTIVITY | Učíme sa ovládať jemnou
silou svaly a pohyb tela, čím zlepšujeme svoju pohybovú inteligenciu. Info:
0911 029 030.

4. apríl 2017
pondelok | 19.45 – 20.45 | streda
| 19.30 – 20.30 | piatok | 19.00 –
20.00 | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY |

3., 10., 24. 4. | 9.00 – 10.00 | Joga
pre mamičky
KC STRED | Od 6 týždňov po pôrode.

utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates
|

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

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

utorok a štvrtok | 18.30 – 20.00 |
Capoeira
LAUGARICIO COMBAT CLUB | Tréningy brazíl-

skeho bojového umenia.
streda | 17.00 |

Cvičenie pre
tehotné – profylaxia

KC STRED | Vedie pôrodná asistentka.

streda | 18.00 – 19.00 |
Bodywork

Hodina s prvkami dance aerobiku spojená s posilňovaním a strečingom.
KC AKTIVITY |

streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty
a bodywork
KC AKTIVITY | Cvičenie, pri ktorom sa pracu-

je hlavne s váhou vlastného tela.
streda | 19.15 – 20.15 | Zumba
KC

|

AKTIVITY



PREDNÁŠKY

utorok | 10.00 |

Podporná
skupina mamičiek v dojčení

KC STRED | Vhodné aj pre tehotné ako prí-

prava na dojčenie.
4. 4. | 16.00 | Prehliadky
včelstiev
POSÁDKOVÝ KLUB | Usmernenie a potrebné

Vhodný pre začiatočníkov
a ľudí s bolesťami chrbta.

KC AKTIVITY

Prihlasovanie

na 0903 949 966.
štvrtok | 18.30 – 20.00 |
Cvičenie na chrbticu
KC AKTIVITY |

štvrtok | 19.00 – 20.00 |
Cvičenie pilates začiatočníci
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Vedie Marcela Holodová. Info

tlačivá.
5. 4. | 16.30 | Marián Pauer: Čas
strapatého slnka
VKMR HASIČSKÁ | Beseda z cyklu Poznávame Trenčanov s teoretikom a historikom
fotografie, publicistom, autorom literatúry faktu, spojená s prezentáciou jeho novej knihy.

5. 4. | 17.00 | Sebaláska ako
cesta

Láska k sebe
je základ vnútornej spokojnosti a kvalitných vzťahov. Prihláška
na www.smart-people.sk/kurzy./
PENZIÓN

KEROLA

|

5. 4. | 20.00 | História
a súčasnosť astronómie
v Trenčíne
GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA | Prednáška a beseda

s pracovníkmi hvezdárne v budove gymnázia. Vchod cez točité schodisko v prístavbe gymnázia. Vstup je bezplatný.
6. 4. | 14.00 | Systemické
konštelácie s Mirkou
PENZIÓN KEROLA | Sú obľúbenou metódou,

ako sa pozrieť na príčiny problémov a ako
získať návod na ich riešenie. Na prednášku je potrebné sa vopred nahlásiť
na www.smart-people.sk/kurzy./
6. 4. | 16.00 | Literárny klub
Omega
VKMR HASIČSKÁ | Pre priaznivcov literatúry – diskusia a prezentácia vlastnej tvorby.

6. 4. | 16.00 | Priebeh
oslobodzovacích bojov 2.
svetovej vojny v okrese
Trenčín

a prihlasovanie: 0905 705 431.

POSÁDKOVÝ KLUB |

1. – 30. 4. | Centrum pohybu
a tanca

6. 4. | 17.00 | Fotostredisko

Deti: tanečný klub
Bambula – nábor nových členov od 1 do 5
r, cvičenie na fit loptách pre deti od 5 mesiacov. Novinka: balet s profesionálnou
lektorkou pre deti vo veku 4 – 9 r. Ženy
– skupinové cvičenia step, Tabata, body
work, Port de Bras. Kontakt: 0903 449 732.
MS ŠPORTOVÁ HALA

|

13. 4. | 16.00 – 18.00 | Rodina
v hre: Pohybové hry pre
dospelých s deťmi (pre
jednotlivcov, rodičov, deti)

„Empower the Child“
je metóda posilňujúca dieťa na fyzickej
a duševnej úrovni. Rezervácia miesta:
kurzy@soulart.sk, 0907 493 654.
ILYO TAEKWONDO

|

13. 4. | 18.00 – 20.00 | Rodina
v hre: Kruhové párové tance
pre netanečníkov
ILYO TAEKWONDO | Aj tanečníci sú vítaní – určené pre partnerov, ale aj mužov
a ženy bez partnerov. Rezervácia miest:
kurzy@soulart.sk, 0907 493 654.

pondelok | 19.00 – 20.00 |
štvrtok | 17.20 – 18.00 | Strong
by Zumba

Vysoko intenzívny tréning
kombinuje posilňovacie cvičenia s váhou
vlastného tela. Kontakt: 0903 949 966,
www.zumba-trencin.sk.
KD OPATOVÁ

|

KAM | 3

kam v trenčíne
s Klubom ARBAT a Klubom starých Trenčanov.
11. 4. | 17.30 | Na čo sme tu?
| Prednáša liečiteľ, tachonaut Vitko Barčák – Centrum Alternatívnej medicíny VITUS. Prihláška
na www.smart-people.sk/kurzy/.

11. 4. | 18.00 – 19.30 | Choices:
Projekt Dieťa, diagnóza Rodič
KLUB LÚČ | S psychologičkami Hanou Celušákovou a Máriou Kopčíkovou o výzvach
a neistotách v rodičovstve.

12. 4. | 10.00 | Bezplienková
komunikačná metóda
alebo prirodzená hygiena
novorodencov
MC SRDIEČKO |

20. 4. | 16.00 | Povojnové
Slovensko v roku 1947
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Miroslav Bul-

ko.
20. 4. | 16.00 | Ako si zlepšiť
kvalitu života počas starnutia
VKMR HASIČSKÁ | Na témy peripetie starnutia, Alzheimer a iné demencie diskutuje
MUDr. T. Kaliská.

PENZIÓN KEROLA | Prednáška na tému: Človek – bytosť hľadajúca, Ako nám choroby
pomáhajú nezablúdiť na ceste hľadania
zmyslu života, jeho cieľa a pravdy. Prihláška na www.smart-people.sk/kurzy/.

22. 4. | 10.00 | Cesta čistého
vedomia
KC AKTIVITY | Celodenný prednáškový seminár, prednáša Ján Pevný. Info:
0911 029 030.

MC SRDIEČKO |

PENZIÓN KEROLA

CENTRUM PRE RODINU

|

Prednáška kňaza

25. 4. | 17.30 | Mágia slova

POSÁDKOVÝ KLUB |

| Prednáša Mgr. Kamila
Hermannová. Hodnota a moc slova v poňatí klasickej filozofie, slovo ako symbol,
konštruktívna a deštruktívna sila slov. Prihláška na www.smart-people.sk/kurzy/.

10. 4. | 18.00 – 19.30 | Priestor
pre Hanu Tisovú

26. 4. | 17.30 | Slovenská
moderna: Janko Alexy

VOICES | Stretnutie s mamou troch detí
a prezidentkou združenia Rotary Club Laugaricio. O pracovnom a súkromnom živote chirurgičky, jej podnikaní, pomáhaní
a cestovateľských snoch. Vstup voľný. Viac
na www.voices.sk.

GMAB

| Prednáša historik a exminister obrany SR PhDr. Pavol Kanis,
CSc. Podujatie organizované v spolupráci

VKMR HASIČSKÁ

Česká rodinná komédia. Hrajú Jiří
Langmajer, Hynek Čermák, Pavel Liška, Tatiana Vilhelmová, Anna Polívková a ďalší.
od 20. 4. | Stáť pevne

20. 4. | 17.30 | MUDr. Ivan
Rusnák – Pravda, zákony
a život človeka

Jozefa Marettu.

11. 4. | 15.30 M. R. Štefánik
v Rusku a prvá svetová vojna

od 13. 4. | Špunti vo vode

VKMR HASIČSKÁ | Beseda so spisovateľkou, publicistkou, prekladateľkou spojená
s prezentáciou jej novej knižky.

7., 21., 28. 4. | 10.00 | Podporná
skupina nosenia detí

REFEKTÁR PIAR. GYMNÁZIA | S rektorom kostola piaristov p. Petrom Franekom. Aktuálne otázky a problémy veriaceho človeka. Otázky môžete posielať
na diskusia@cprtrencin.sk. Organizuje
Centrum pre rodinu.

V ôsmej časti série Rýchlo a zbesilo sa
budú diať veľmi nečakané veci. Proti
„rodine“ bude stáť nielen veľmi schopná a nebezpečná hackerka, ale celkom
prekvapivo aj jeden z jej členov.

19. 4. | 16.30 | Margita
Ivaničková: S tromi psami
za pätami

22. 4. | 13.00 | Boj o maličkých

10. 4. | 19.00 | Večerné
zamyslenia

KINO

od 13. 4. | Rýchlo a zbesilo 8

PENZIÓN KEROLA

TSK | Pravidelné stretnutie neprofesionálnych fotografov – téma mesiaca: Zátišie.

10. 4. | 16.00 | Beseda
k aktuálnym otázkam
záhradkárov



|

Cyklus prednášok, dobrovoľné

vstupné.
Peter Valo: Čierny
humor v bielom plášti

27. 4. | 16.30 |

Scenárista Léo sa vydáva do divokej
prírody, aby našiel vlkov. Namiesto
nich stretáva pastierku Marie, s ktorou
počne dieťa. Odsťahuje sa na statok,
kde žijú s jej čudáckym otcom. Alain Guiraudie nakrútil film na hranici
perverzného pastorále, psychologickej
drámy a symbolického portrétu muža,
ktorý nedokáže byť otcom, milencom
ani tvorcom.
od 20. 4. | Vlk z královskych
vinohrad

Rozviate a úprimné rozprávanie o svojom živote prináša jedna z najoriginálnejších postáv českého filmu a legendárneho tvorcu českej novej vlny
– režisér Jan Němec. Posledný film
tohto režiséra vychádza voľne z autorovej poviedkovej knihy Nepodávej
ruku číšníkovi.
od 27. 4. | Pápež František:
Modlite sa za mňa

VKMR HASIČSKÁ | Beseda s prozaikom, sce-

náristom a autorom literatúry faktu spojená s prezentáciou jeho dvoch úspešných
kníh plných nevšedných a vtipných príbehov z nemocničného prostredia.



KURZY

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

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

Keď teenager z Buenos Aires pocíti náboženské volanie, ešte netuší, že je to
prvý krok, ktorý ho nakoniec privedie
až do Vatikánu, kde sa stane hlavou
katolíckej cirkvi. Mladá španielska novinárka Ana (Silvia Abascal) spoznala

4 | KAM



kam v trenčíne

KINO

muža menom Jorge Mario Bergoglio
(Darío Grandinetti) na konkláve v roku
2005, kde začalo ich priateľstvo, ktoré
je nasiaknuté rovnakým teplom, dobrou náladou a múdrosťou, akou budúci
pápež ohromil veriacich. Práve jej očami začíname sledovať dlhú, ťažkú a dojímavú cestu Jorgeho Bergoglia. Otec
Jorge, ako si vždy želal byť oslovovaný,
používal svoju pozíciu arcibiskupa Buenos Aires ako nástroj vzdoru voči korupcii a zneužívaniu zo strany vládnej
diktatúry. Dal hlas tým, ktorí žiaden
nemali: obetiam prostitúcie, otroctva
a obchodu s drogami z chudobných
štvrtí tohto hriešneho mesta. Príbeh
sa uzatvára na konkláve v roku 2013,
kde je jezuitský kňaz, pochádzajúci
z Južnej Ameriky, neočakávane zvolený za nového pápeža.
11. 4. | Drahokamy –
ARTMAX BALET

Brilantná baletná klasika. Francúzska romantická hudba Fauré poskytuje impulz pre jemnosť a lyrickosť
„smaragdov,“ zatiaľ čo oheň „rubínov“
pochádza od Stravinského a energie
jazzového obdobia New Yorku. Majestátnosť a elegancia sceľuje balet
nádherou cisárskeho Ruska a jedinečnou hudbou Čajkovského.

pondelok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk pokročilí

27. 4. | 16.00 – 19.00 | Dobrý
životopis, úspešný pohovor

spomienka. Odchod autobusu od budovy
MsP o 12.30.

KC AKTIVITY | Info a prihlášky: smejkal@
mail.t-com.sk.

VOICES | Praktický workshop pre mladých
aj starších s Evou Hrabovskou, HR manažérkou spoločnosti WebSupport. Prihlasovanie na www.voices.sk.

15. 4. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností a Gazdovské trhy

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

27. 4. | 16.30 | Kreatívny rodič
a šikovné dieťa

utorok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk mierne
pokročilí

KC STRED

KC AKTIVITY | Info a prihlášky na: smejkal@

mail.t-com.sk.
utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých
| 4. a 11. 4. Srdiečko
ku Dňu matiek. 18. a 25. 4. Maľovanie
na textil. Prihlásenie na 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.

OC LAUGARICIO

utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec
pre radosť



5., 12., 19., 26. 4. | 20.00 | Vesmír
na vlastné oči
GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA | Objekty blízkeho
a vzdialeného vesmíru môžete obdivovať pomocou špeciálnych ďalekohľadov
na streche gymnázia. Odborníci s vami
radi podiskutujú na témy, ktoré vás zaujímajú. Vstup je bezplatný.

kových modelárov.
8., 9. 4. | 9.00 – 21.00 |
Veľkonočné dni originality

29. 4. | 10.00 – 15.00 | Deň
otvorených dverí na golfe

KC AKTIVITY | Tvorivé keramické dielne. Viac

na info@kcaktivity.sk.
streda – piatok | 12.00 – 18.00 |
Gitara

POSÁDKOVÝ KLUB |

Pripravuje Klub plasti-

Remeselníci a tvorivé dielne pre
deti i dospelých.

OC MAX |

9. 4. | 9.00 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

ŠPORTOVÁ HALA | Taekwondo

štvrtok | 10.00 | Mommie‘s
English Club

9. 4. | 12.00 | HK AS Trenčín
– Prešov

MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po anglicky a deti sa pri nich hrajú.

PAMATNÍK UMUČENÝCH NA BREZINE |

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladšie do-

rastenky.

4., 18. 4. | 16.00 – 18.30 |
Večerný ateliér pre dospelých

9. 4. | 14.00 | HK AS Trenčín
– Prešov

GMAB | Témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

CENTRUM SENIOROV
CENTRUM PRE RODINU

9. 4. | 17.00 | COP Trenčín –
zápas o 7. miesto
|

ŠPORTOVÁ HALA

Volejbal Extraliga

muži.
22. 4. | 10.00 | TJ Štadión
Trenčín – Prievidza
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – kadeti –

2. liga nadstavba.
22. 4. | 12.00 | TJ Štadión
Trenčín – Prievidza

6. 4. | 16.00 – 19.00 | Zvládanie
stresu pomocou všímavosti
VOICES | Ako lepšie zaobchádzať so stresom, rozvíjať nadhľad, vnútorný pokoj,
uvoľnený postoj či účinne zvládať svoje
emócie. Prihlasovanie na www.voices.sk.

6. 4. | 16.00 | Fotoworkshop
GMAB | Základy expozície. Prihlásenie vopred na barbora.petrikova@gmab.sk.

6. 4. | 17.00 | Háčkujeme
s Beatrice
KC AKTIVITY | Vhodné

pre začiatočníkov aj

ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – kadeti –

pokročilých.

2. liga nadstavba.

12. 4. | 17.30 – 19.30 | Klub
Patchwork Trenčín

HK AS Trenčín
– Slávia Praha

22. 4. | 18.00 |
ŠPORTOVÁ HALA |

Hádzaná ženy WHIL

– 26. kolo.
24. 4. | 13.00 – 20.00 |
Majstrovstvá Slovenska –
finálový turnaj
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal chlapci –
stredné školy, zápasy v skupinách.

25. 4. | 8.00 – 12.30 |
Majstrovstvá Slovenska –
finálový turnaj
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal chlapci –
stredné školy, zápasy o umiestnenie.

29. 4. | 15.00 | HK AS Trenčín
– Košice
ŠPORTOVÁ HALA

dorastenky.

|

Hádzaná – mladšie

24. 4. | 18.00 – 19.00 | Mesto
v literatúre, literatúra v meste

utorok | 18.00 – 20.00 | Klub
keramikárov dospelí

open 2017

Hádzaná staršie do-

14.30 Pobožnosť pri kaplnke Božieho milosrdenstva
v starom lome, 15.30 Procesia do diecéznej svätyne na Malej Skalke, 16.00 Slávnostná sv. omša. Parkovanie na lúke pri
kláštore.

KLÁŠTOR NA VEĽKEJ SKALKE |

VOICES | S Petrom Michalíkom z Bratislavského knižného festivalu BRaK po „literárnych“ mestách – skutočných aj imaginárnych. Vstup voľný. Viac na www.voices.sk.

CENTRUM SENIOROV |

ŠPORTOVÁ HALA |

| Viac ako 300 druhov hier v školskej jedálni gymnázia, súťaž
o krásne hry.

GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA

23. 4. | Púť k Božiemu
milosrdenstvu

INÉ

8. 4. | 8.30 – 17.00 | Trenčín

rastenky.

22. 4. | 10.00 – 18.00 |
Trenčianske HRAdosti 2017

8. 4. | 8.00 – 12.00 | Cena Mesta
Trenčín – súťažné stretnutie

streda – piatok | 12.00 – 18.00 |
Flauta

ŠPORT

Malí a veľkí tvoria spoločne.
Téma: darček milovanej mamičke.
|

EXPO CENTER |

SOKOLOVŇA | Kolektívne a párové tance
sveta. Pridať sa dá kedykoľvek. Kontakt:
0910 196 456, galatea.violet@gmail.com.

CENTRUM SENIOROV |
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KC AKTIVITY | Vedie Hanka Nekorancová.

21. 4. | 17.00 – 21.00, 22. 4. | 9.00
– 18.30 | Hormonálna jogová
terapia
| Ako reaktivovať hormonálnu produkciu vlastných žliaz. Naučíte sa dýchacie techniky, vizualizácie
a zostavu, dostanete materiály k samostatnému cvičeniu doma. Prihláška
na www.smart-people.sk/kurzy/.

PENZIÓN KEROLA

22. 4. | 9.00 – 16.00 |
Rodičovské zručnosti (základy
filiálnej terapie)
VOICES | Interaktívny workshop s pedagogičkou a terapeutkou Janou Lednickou pre
rodičov. Prihlasovanie na www.voices.sk.

23. 4. | 16.30 | Tvorivé dielne
CENTRUM PRE RODINU | Dekorácia predmetov servítkovou technikou.

10. 4. | 13.00 | Oslavy 72. výročia
oslobodenia mesta Trenčín

Pietna

GOLF. A ŠPORT. KLUB TRENČÍN | Zoznámenie
sa s golfom, súťaže v chippingu, puttingu,
golf academy s našimi PRO Trénermi, golfový turnaj texas scramble dvojíc (1 hráč +
1 nehráč).

29. 4. | Deň tanca
Trenčianskeho kraja 2017
KINO HVIEZDA | Krajská súťažná prehliadka
moderného tanca pre všetky vekové kategórie.

KONTAKTY
Osvienčimská 3
Farská 12
OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40,
CINEMAX
www.cine-max.sk
CVČ
Východná, 032/743 35 02
Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk,
GMAB Galéria M. A. Bazovského
032/650 61 11
ILYO TAEKWONDO TRENČÍN
Gen. Svobodu 1, kurzy@soulart.sk, 0907493654
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
M. R. Štefánika 379/19, 915 863 688
LAUGARICIO COMBAT CLUB
Stromová 1, Trenčín, 0903 860 349
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
SAVANA CAFÉ
Rastislavova 1
SOKOLOVŇA
Mládežnícka, 0910 196 456
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE
www.anidestudio.sk.
TELOCVIČŇA ILYO TEAKWONDO
Južanka, www.taekwondo-tn.sk, 0804 481 001
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/6555323
TNOS Trenčianske osvetové stredisko K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice JaselVKMR
ská a Hasičská 1
VOICES
Sládkovičova 8, www.voices.sk
VÝSTAVISKO EXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

