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Obľúbená fontána Vodník na Štúrovom námestí už od mája ponúka, najmä deťom, 
možnosť osvieženia. V minulom roku mesto vymenilo technológiu jumpingov, a tak 
vodný lúč takzvane krokuje. Fontána je podsvietená LED svietidlami. Do začiatku let-
ných prázdnin bude Vodník chrliť vodu od piatku do nedele a počas prázdnin každý deň. 
Podmienkou je priaznivé počasie. V rovnakom režime bude aj prevádzka fontány na Ná-
mestí SNP pri ZUŠ K. Pádivého. FOTO: P. Ž.

Čaká nás Deň detí i nočná artistická show
Jún bude bohatý na zaujímavé podujatia. Na začiatku 
mesiaca si deti užijú deň plný zábavy a prekvapení, záver 
bude v znamení štvrtého pokračovania nočnej artistickej 
show O opátovi Štefanovi.

 V sobotu 3. júna od 13.00 
do 18.00 h bude na priestran-
stve pred bývalým Domom ar-
mády všetko pripravené na osla-
vu dňa najmenších Trenčanov. 
Už teraz sa na nich tešia škriat-
kovské princezné Fónka a Tón-
ka z Gramofónie, akrobatic-
kú show plnú skvelých kúskov 
predstavia chalani z Hands up 
Crew. Pre basketbalových a fut-
balových nadšencov pripravi-
li dokonca i workshop, na kto-
rom ich naučia čarovné kúsky 
s loptou. 
 Svoje tanečné choreogra-
fie predstavia deti zo skupín 
Bambula, Slimáčik, Korzo, 

Campanillas, Džamál, Ame-
erah, Džamál Junior, ZUŠ K. 
Pádivého, Centra voľného času 
a Tanečného klubu Dukla. Ani 
tento rok nebudú chýbať hasič-
ské, záchranárske a policajné 
vozidlá. Svoj prechodný domov 
si tu na jeden deň nájdu domáce 
zvieratká v MiniZOO i sokoliari. 
Mnoho zábavy prinesú tvorivé 
dielničky a súťaže za sladkú od-
menu, skákací hrad, vodné bub-
liny či maľovanie na tvár. V át-
riu pod Mestskou vežou sa bude 
športovať, pripravené sú aj akč-
né disciplíny. V rámci detského 
jarmoku sa nájdu stánky s hrač-
kami a všakovakými dobrotami.

 � ŠTVRTÝ PRÍBEH 
Z TRENČÍNA BUDE 
NA OSTROVE 

 Štvrté pokračovanie noč-
ného open air podujatia Príbe-
hy z Trenčína priblíži postavu 
neobyčajného dôverníka Ma-
túša Čáka. Legendou O opá-
tovi Štefanovi ožije 11 sta-
novíšť na Ostrove, kde sa 
predstavia vzdušní a pozemní 
akrobati, artisti nielen vo vzdu-
chu a na zemi, ale i na vode. Kto 
príde, zažije svetelné a ohňové 
divadlo aj unikátne premietanie 
na vodnú stenu. 
 Svoje výkony predvedú 
akrobaticko-tanečné zosku-
penie Vertigo, skupina his-
torického šermu Hector, fol-
klórny súbor Čajka, trenčianski 

freeruneri Born to Trick a triky 
so svetlom predstavia Trenčania 
z TRAKT-u. 
 Nakoľko sa nočné Príbehy 
z Trenčína doteraz vždy stret-
li s veľkým záujmom návštev-
níkov, organizátori sa rozhodli 
show rozšíriť na dva dni – v pia-
tok 30. júna a v sobotu 1. júla 
so začiatkom vždy o 21.00 h pri 
letnom kúpalisku na Ostrove. 
Knižná podoba príbehu, ktorý 
už tradične spísal Vlado Kulí-
šek a ilustroval výtvarník Jozef 
Vydrnák, bude verejnosti pred-
stavená v utorok 20. júna o 9.00 
h vo Verejnej knižnici M. Rešet-
ku. Záujemcovia si ju budú môcť 
kúpiť pred predstavením a ne-
skôr v Kultúrno-informačnom 
centre.

 (RED)
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 � EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
jedným z historických mo-
mentov uplynulých dní bol 
prvý prejazd vlaku po novom 
železničnom moste. Dočkali 
sme sa otvorenia Bavlnárskej 
ulice a postupne finišujú práce 
na všetkom, čo súvisí s moderni-
záciou železnice. V plnom nasa-
dení sú aj všetci zainteresovaní 
do rekonštrukcie Mierového 
námestia. Čítajte na str. 3, kde 
píšeme i o výsledkoch májového 
rokovania mestského parla-
mentu. Poslanci sa opäť stretnú 
21. júna. Mesto pripravuje cyk-
lotrasu na Ul. M. Rázusa a cyk-
lokomisiu zaujíma váš názor 
na jej tri rôzne riešenia (str. 6 – 
7). Máj bol úrodným mesiacom 
pre našich športovcov (str. 10). 
A aby sme nezabudli, v Tech-
nologickom centre v Trenčíne 
otvorila spoločnosť Yanfeng 
Automotive Interiors 27. apríla 
nové testovacie laboratórium. 
Testujú v ňom interiérové kom-
ponenty osobných áut. Firma 
zamestnáva 140 ľudí. V testo-
vacom laboratóriu si už prácu 
našlo 10 ľudí, do 2 rokov by ich 
malo byť dvojnásobné množ-
stvo. V júni bude v Trenčíne 
veselo – navštíviť môžete oslavu 
Dňa detí, Farmársky jarmok, 
Festival detí i nočnú artistic-
kú show. Prežite pekné chvíle 
a ďalšie Info čakajte vo svojich 
schránkach od 4. júla 2017. 

Vaša redakcia

Deň otvorených dverí 
náčelníka Mestskej polície 
Trenčín Ivana Liptaia bude 

vo štvrtok 22. júna 2017 
od 14.00 do 17.00 h.

Po novom železničnom moste už jazdia vlaky
V utorok 23. mája 2017 krátko po 9.18 hodine prešiel 
po novom železničnom moste ponad rieku Váh v Trenčí-
ne prvý vlak.

 Most začali stavať Železnice 
SR ako súčasť modernizácie že-
lezničnej trate v júli 2013. Pod-
ľa ich vyjadrenia ide o jedinečný 
most v podmienkach Slovenska 
z viacerých pohľadov.
 Most má dĺžku 343 metrov. 
Vlaky po ňom môžu jazdiť rých-
losťou do 140 km/hod. Je na ňom 
osadených 13 oblúkových trakč-
ných brán. Jeho celková hmot-
nosť aj s pevnou jazdnou drá-
hou je 54 834 ton. Na zhotovenie 
opôr, všetkých pilierov a na nos-
nú konštrukciu použili 17 300 m3 
betónu.
 „Z dôvodu umiestnenia mos-
ta v blízkosti centra mesta boli 

kladené zvýšené požiadavky 
na jeho estetické stvárnenie a re-
alizáciu detailov mostného vy-
bavenia – netradičné oblúkové 
brány ako nosiče trakčného ve-
denia a k tomu tvarovo prispôso-
bené protihlukové steny s výškou 
4,189 m od ukotvenia,“ informo-
vali ŽSR.
 Most je od 23. mája 2017 
v prevádzke a môžu po ňom jaz-
diť vlaky. Ako prvý po ňom prešiel 
vlak IC 520 Železničnej spoloč-
nosti Slovensko a. s. v smere Ko-
šice – Bratislava. Podľa pravidiel 
železničnej prevádzky po ukon-
čení výluky išiel prvý vlak 10 km 
rýchlosťou. Most je však stavaný 

na rýchlosť vlakov do 140 km/
hod. Zatiaľ je v prevádzke len 
druhá traťová koľaj, dokončenie 
prvej a jej uvedenie do prevádz-
ky predpokladajú ŽSR v polo-
vici leta. Až do ukončenia prác 
budú všetky vlaky cez most jazdiť 
50 km rýchlosťou. 
 „Celú modernizáciu III. etapy 
sprevádzali mnohé diskusie, via-
ceré pre aj proti tak zo strany sta-
vebných firiem, médií, obyvateľov 
Trenčína. Spustenie mosta je pre 
všetkých dosiahnutím dôležitého 
cieľa, je novou dominantou mes-
ta a som rád, že sa toto zaujímavé 
stavebné dielo podarilo sprevádz-
kovať. V Trenčíne máme od dnes 
jeden z najmodernejších železnič-
ných mostov v Európe, verím, že 
sa potvrdí jeho bezpečnosť, kom-
fort a ocenia to najmä cestujúci,“ 
povedal generálny riaditeľ ŽSR 
Martin Erdössy.
 Podľa primátora mesta Ri-
charda Rybníčka nový železnič-
ný most zvýši atraktivitu mes-
ta v očiach turistov. „V priebehu 
šiestich rokov je to druhý kľúčo-
vý most v Trenčíne. Pozitívnym 
spôsobom mení charakter mesta 
ako dôležitého dopravného uzla. 
Po všetkých ťažkostiach a problé-
moch, ktoré sme museli riešiť, sme 
sa dočkali,“ povedal primátor.
 Nový most nahradil pôvodný 
železničný oceľový most, ktorý sa 
nachádza približne o 110 m niž-
šie po toku rieky.  (RED) FOTO: P. Ž.

Podchod na Hlavnej 
ulici je sprístupnený
 Od 15. 
mája môžu 
chodci do ale-
bo zo Zlatoviec 
p r e c h á d z a ť 
cez podchod 
na Hlavnej uli-
ci. Upozorňu-
jeme občanov, 
že stále ide 
o stavbu. Preto je dôležité dbať na opatrnosť a zvýše-
nú pozornosť. Železničné priecestie je už odstránené. 
K dispozícii je teda len nový podchod. FOTO: P. S

KUBRANSKÁ ULICA 
BUDE DOČASNE 
JEDNOSMERNÁ
Začiatkom júna dôjde pre práce 
na rekonštrukcii plynovodu k zmene 
dopravného režimu na Kubranskej 
ulici. O presnom termíne vás bude-
me informovať na webe mesta.

 Od križovatky na Ulici gen. M. R. Šte-
fánika ku križovatke Pred poľom bude 
Kubranská ulica smerom do Kubrej zjed-
nosmernená. Cestujúci MHD Trenčín budú 
mať k dispozícii dočasné autobusové za-
stávky. Zastávka K výstavisku na M. R. Šte-
fánika smerom do centra bude posunutá až 
za podchod pri predajni kuchýň. Zastávka 
pri Bille na Kubranskej nebude obsluhova-
ná, autobus zastaví pred svetelnou križovat-
kou na M. R. Štefánika (v blízkosti bývalého 
žel. priecestia k Milexu) smerom do cen-
tra. Zastávku Pred poľom posunú o približ-
ne 100 m ďalej smerom ku kruhovému ob-
jazdu Pred poľom. Tento stav by mal trvať 
do druhej polovice júla.

Bavlnársku ulicu otvorili
 Bavlnárska ulica je od 4. mája 2017 opäť otvorená 
v oboch smeroch. Jej uzatvorenie súviselo s moderni-
záciou železničnej trate, najmä budovaním podjazdu 
na Vlárskej ulici, ktoré sa začalo v auguste 2014, a ná-
slednými prácami na novom podchode na Hlavnej 
ulici. Po takmer troch rokoch je tak dopravný režim 
na tejto ulici konečne obnovený.

BEZPLATNÉ MEDIAČNÉ 
PORADENSTVO
 Mesto Trenčín uzavre-
lo zmluvný vzťah s Mediač-
nou kanceláriou – Mgr. Re-
náta Králiková o poskytovaní 
mediačnej činnosti a služieb. 
Pri stúpajúcom počte súdnych 
a arbitrážnych konaní tak majú 
obyvatelia vytvorené podmien-
ky pre ľahší prístup k riešeniu 
sporov prostredníctvom me-
diačnej činnosti. Mediátorka 
R. Králiková bude poskytovať 
bezplatné mediačné poraden-
stvo vždy v poslednú stredu 
v mesiaci od 12.30 do 16.00 h 
v zasadacej miestnosti Klient-
skeho centra MsÚ Trenčín, naj-
bližšie to bude 28. júna.
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Po ukončení čistenia komu-
nikácií od zimného posy-

pu, čistí spoločnosť Marius 
Pedersen celé mesto vždy raz 
mesačne a jeho centrum 2-krát 
za mesiac.

Na futbalovom štadióne 
v Záblatí otvorili 7. mája 

vynovenú športovú tréningo-
vú plochu. Okrem prírodného 
trávnika a lapačov lôpt pribu-
dol na nej aj závlahový systém.

Slovenská komora sestier 
a pôrodných asistentiek pri 

príležitosti Medzinárodného 
dňa sestier 12. mája ocenila 
31 sestier a pôrodných asis-
tentiek. V kategórii Pôrodná 
asistentka v praxi ocenenie 
odovzdali aj sestre s vyše 36 
ročnou praxou Daniele Tre-
bichalskej. Svoje zručnosti 
v praxi získavala na onkolo-
gickom a neskôr i na neuro-
logickom oddelení vo Fakult-
nej nemocnici v Trenčíne, kde 
v trojzmennej prevádzke pra-
cuje doposiaľ. 

Počas otvorenia výstavy 
Region Tour Expo 12. mája 

predstavili na trenčianskom 
výstavisku novú knihu 
„Trenčín z neba“ autorského 
kolektívu vedeného Milanom 
Paprčkom. Na takmer 150 
stranách je viac ako 120 
fotografií mesta z vtáčej 
perspektívy.

V predvečer Dňa matiek 
13. mája prešlo v Trenčí-

ne Míľu pre mamu 892 ľudí, 
na Slovensku ich bolo spo-
lu 28 351. Prejavili tak úctu 
a vďaku mamám za ich obeta-
vosť a bezhraničnú lásku.

Trenčianska univerzita Ale-
xandra Dubčeka v Trenčíne 

si 15. mája pripomenula 20. 
výročie. Meno A. Dubčeka ne-
sie od roku 2002.

V posledných májových 
dňoch sa začala obnova 

vodorovného dopravného zna-
čenia. Ako prvé budú obno-
vené priechody pre chodcov 
na Juhu.

Krátke správy zo zastupiteľstva
Tretia riadna schôdza trenčianskeho mestského parla-
mentu v tomto roku sa konala 10. mája 2017. 

 � O finančnej situácii mesta 
informoval poslancov primátor 
Richard Rybníček. Celkový dlh 
Trenčína bol k 31. marcu 2017 
vo výške 13,5 milióna eur, teda 
245 eur na obyvateľa. Celková 
suma dlhu definovaná zákonom 
o rozpočtových pravidlách k 31. 
3. 2017 bola 30,40 percenta, pri-
čom zákonná maximálna možná 
miera zadlženosti je 60 percent. 

 � Zastupiteľstvo odobrilo Záve-
rečný účet Mesta Trenčín za rok 
2016. Dlh ku koncu minulého 
roka poklesol o viac ako 64 per-
cent oproti stavu k 31. 12. 2010. 
Mesto hospodárilo s prebytkom 
5,82 mil. eur. Peniaze sa presunú 
do rozpočtu na tento rok a na-
výši sa i rezervný fond na sumu 
902 848 eur. „V roku 2016 sme 
hospodárili zodpovedne,“ uvie-
dol predseda Finančnej a ma-
jetkovej komisie pri MsZ Peter 
Hošták. Najväčšia časť bežných 
výdavkov 45,1 percenta (13,98 
mil. eur) šla na vzdelávanie. Me-
dzi najväčšie investičné akcie 
patrili rekonštrukcia ciest na uli-
ciach Šoltésovej, J. Zemana, 
Olbrachtova, Osloboditeľov, vý-
stavba dvoch nových pavilónov 
v MŠ, Legionárska, rekonštruk-
cia strechy na MŠ, Stromová, 
výmena mantinelov, striedačiek, 
časomier a kotlov na zimnom 
štadióne.

 � Poslanci schválili niekoľko 
zmien v rozpočte na tento rok. 
Vyčlenili financie na doplne-
nie svetelnej vianočnej výzdoby 
v širšom centre mesta, na nový 

priechod pre chodcov pri Fiate 
v Kubrej, na vybudovanie šatní 
v ZŠ, Kubranská, na hokejbalo-
vé ihrisko na Sihoti, na zasieťo-
vanie hradného brala od Hotela 
Elizabeth po múzeum, na nové 
prvky do skate parku v Bis-
kupiciach, na úpravu námes-
tia v Kubrej, na opravu strechy 
KS Hviezda, schválili i dotáciu 
na automatické zavlažovanie 
trávnika a rekonštrukciu toaliet 
na futbalovom štadióne v Opato-
vej a iné. Zastupiteľstvo odobrilo 
i dotácie pre podporu realizácie 
kultúrnych podujatí pre dychovú 
hudbu TEXTILANKA na Kul-
túrne leto na Zámostí 2017 vo 
výške 4 tisíc €, O. z. KOLOTOČ 
pri Centre voľného času Tren-
čín na Dni Juhu 2017 v sume 
4 500 € a pre KC Sihoť na Dni 
Sihote 2017 vo výške 5 tisíc €.

 � Mestský parlament súhlasil 
s uzatvorením Dohody o urov-
naní so spoločnosťou Asko In-
vest Slowakei, s. r. o. V minulom 
roku mesto predalo tejto spoloč-
nosti pozemky v priemyselnej 
zóne na vybudovanie logististic-
kej prevádzky na zásobovanie 
predajní na celom Slovensku. Vo 
februári spoločnosť Asko ozná-
mila, že pri prípravných prá-
cach a geologickom prieskume 
našli na dotknutých pozemkoch 
pod povrchom zeme skládku 
komunálneho i stavebného od-
padu. Screening skládky potvr-
dil nutnosť jej odstránenia pred 
začiatkom stavby. Potvrdený 
bol i nález nebezpečného odpa-
du. Spoločnosť Asko požiadala 

mesto o odstránenie skládky 
na vlastné náklady alebo poskyt-
nutie primeranej zľavy z kúpnej 
ceny. Predpokladané náklady 
na odstránenie skládky počítajú 
so sumou vyše 1,2 milióna eur 
s DPH. Poslanci súhlasili s tým, 
že mesto poskytne spoločnos-
ti Asko Invest Slowakei, s. r. o. 
100 percentnú zľavu z uhradenej 
kúpnej ceny v sume 579 600 eur 
a tá bude znášať všetky náklady 
na úplné odstránenie skládky 
odpadu. Ak náklady na odstrá-
nenie skládky budú nižšie ako 
poskytnutá zľava, Asko je povin-
né rozdiel vrátiť mestu.

 � Poslanci vzali na vedomie 
i správu o činnosti Mestskej po-
lície Trenčín v roku 2016. Polícia 
má od minulého roka nové vo-
zidlo vybavené na prepravu od-
chytených psov do karanténnej 
stanice. „Ako jediní vykonávame 
pešiu hliadkovú službu v piatok 
a sobotu od 22.00 do 4.00 hod. 
v centre mesta a preventívnu čin-
nosť na priechodoch pre chodcov 
pri školách,“ uviedol náčelník 
MsP Ivan Liptai. V roku 2016 
napríklad prijali 126 sťažností 
na rušenie nočného kľudu, naj-
mä z Juhu. Riešili 113 prípadov 
požitia alkoholu a návykových 
látok u mladistvých. Problema-
tiku bezdomovcov v meste rieši 
mestská polícia cez svojho terén-
neho sociálneho pracovníka.

 � Poslanci odsúhlasili obstara-
nie Zmien a doplnkov č. 4 Územ-
nému plánu mesta Trenčín – 
Centrálna mestská zóna. Tejto 
téme sa budeme podrobnejšie 
venovať v budúcom vydaní Infa.

Historické nálezy na námestí
Archeologický výskum Mierového námestia sa začal 28. 
apríla 2017. Slovenský archeologický a historický inštitút pod 
vedením Drahoslava Hulínka sa v 1.etape zameral na územie 
medzi mestským úradom a sochou J. Braneckého. 

 Vo viacerých sondách naš-
li dlažbu, ktorú pravdepodob-
ne Trenčania vybudovali po ka-
tastrofálnej povodni v roku 
1625. Fragmenty keramických, 
sklených, fajansových a porce-
lánových nádob, úlomky kera-
mických kachlíc, tehál, železné 
predmety, zvieracie kosti a uhlí-
ky súvisia s vyhorením námes-
tia v r. 1886. Medzi staršími 

objavmi je aj podkovička obuvi 
zo 16. a začiatku 17. storočia. 
„Medzi výnimočnejšie mladšie 
nálezy patria zlomky dvoch hli-
nených fajok. Jedna z nich prav-
depodobne súvisí s prevádzkova-
ním mestskej kaviarne, známej aj 
ako Sternova, respektíve Polla-
kova,“ uviedol D. Hulínek. Me-
dzi dôležité artefakty patrí polo-
tovar novovekej železnej sekery. 

„Je to za-
u j í m a -
vé, lebo 
k o v á č s k e 
vyh ne boli 
už v stre-
d o v e k u 
z bezpeč-
nostných dôvodov vymedzované 
za mestské hradby. Nie je však 
vylúčené, že počas trhov bolo 
povolené kováčom dočasne vy-
konávať svoje remeslo aj na ná-
mestí,“ hovorí D. Hulínek. Viac 
na www.trencin.sk/namestie 
a facebooku. (RED) FOTO: SAHI
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Nové šatne pre deti 
a ďalšie investície

Dotácie na aktivity v oblasti 
sociálnych vecí sú rozdelené
Mesto Trenčín v grantovom kole na podporu aktivít 
v oblasti sociálnych vecí v tomto roku rozdelilo 5 500 
eur. O grant sa uchádzalo so svojimi projektmi 12 sub-
jektov. Podporených bolo 9.

 O pridelení dotácií z gran-
tového programu Mesta Tren-
čín v tejto oblasti rozhodol pri-
mátor mesta Richard Rybníček 
na základe odporučenia Komi-
sie sociálnych vecí a verejného 
poriadku MsZ.
 Príspevok z grantového 
programu získali: Slovenský 
zväz telesne postihnutých, ZO 
17 na projekt Hydroterapiou 
k regenerácii ťažko telesne po-
stihnutých (700 €), Sloven-
ský zväz telesne postihnutých, 
ZO 57 na ambulantný rekon-
dično-integračný program pre 
členov ZO (700 € ), Zväz dia-
betikov Slovenska, o. z. DIA-
VIA na činnosť v roku 2017 
(700 €), Základná organizácia 

nedoslýchavých na ozdravno-
-rehabilitačný pobyt, návštevu 
termálneho kúpaliska, reha-
bilitačné procedúry a sociálny 
program (600 €), Asociácia ne-
počujúcich Slovenska na sociál-
no-rekondičný pobyt (550 €), 
Liga proti reumatizmu na re-
kondičný pobyt (700 €), Or-
ganizácia postihnutých chro-
nickými chorobami v Trenčíne 
na sociálne poradenstvo a pre-
venciu, rekondičný pobyt pre 
zdravotne postihnutých (700 
€), Sl. zväz sclerosis multiplex, 
Klub SM pri SZSM Trenčín 
na činnosť klubu (300 €), Ro-
tary Club Trenčín Laugaricio 
na projekt Kaviarnička – chrá-
nená dielňa (550 €). (RED)

Dotácie na aktivity v oblasti 
životného prostredia
 V rámci dotačného kola 
na aktivity v oblasti životného 
prostredia na rok 2017 boli pri-
mátorom Richardom Rybníč-
kom na základe odporučenia 
Komisie životného prostredia, 
dopravy, investícií a územného 
plánovania schválené dotácie 
na projekty pre tieto subjek-
ty: Rodičovské združenie pri 
MŠ, Soblahovská 22 na rekul-
tiváciu pozemku, zrovnanie, 

pokrytie kobercovým trávni-
kom (370 €), Cirkevná MŠ 
bl. Tarzície na obnovu zelene 
(518,30 €), RZ pri MŠ, Kub-
ranská 20 na nákup kompos-
téra, drviča a fúrika (280 €), 
Zaži Trenčín, o. z. na prenájom 
2 ks mobilných toaliet – Brezi-
na (936 €), OPŽP SK, s. r. o. 
na prednášku občanom mes-
ta, MŠ, ZŠ o triedení odpadu, 
kompostovaní atď. (920,80 €).

MESTO ODBURIŇUJE KRAJNICE
 Celoplošné odburinenie miestnych komunikácií a chodníkov 
sa začalo 22. mája 2017. Postreky budú aplikované na celom úze-
mí mesta približne počas štyroch týždňov – v závislosti od pove-
ternostných podmienok. V prvej fáze burinu chemicky postrie-
kajú, v druhej fáze (asi po 2 týždňoch) ju mechanicky odstránia. 
Na chemický postrek je použitý prostriedok Glyfogan Super. 
V tejto veci mesto komunikovalo s Odborom starostlivosti o ži-
votné prostredie Okresného úradu Trenčín. Postrek vykonávajú 
vyškolení pracovníci spoločnosti Marius Pedersen. (RED)

V polovici mája bola 
v Základnej škole, 

Na dolinách ukon-
čená rekonštrukcia 

šatní pre dievčatá 
a chlapcov. Šatne pri 
vstupe do telocvične 

majú nové podla-
hy, obklady, dlažby, 

sprchy, umývadlá, 
batérie i toalety. Ide 

o mestskú investí-
ciu v celkovej výške 
približne 29 300 eur. 

FOTO: P. S.

V máji bola 
dokončená 

rekonštrukcia 
obojstranné-
ho schodiska 
z Električnej 

ulice do pod-
chodu na síd-
lisko Noviny. 

Opravené boli 
aj priľahlé 

oporné múry. 
FOTO: P. Ž.

Mesto Trenčín 
v spolupráci 
s SPP rekon-
štruuje viaceré 
úseky chodní-
ka na Hodžo-
vej ulici. Ich 
povrch bude 
upravený 
zo zámko-
vej dlažby. 
FOTO: P. Ž.

Prístupové schody 
do areálu školy ZŠ, 
Východná 9 majú 
od mája jedinečný 
vzhľad, za ktorým je 
aktivita poslancov 
VMČ Juh a graffity 
umelec Rastislav 
„NOMAD“ Jakubek. 
Mozaika na scho-
doch je vytvore-
ná z takmer 4 tisíc 
farebných štvorče-
kov a obdĺžnikov. 

Mesto doručuje rozhodnutia 
o daniach a poplatkoch
 Rozhodnutia o dani z nehnuteľností a o poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady doručujú do domác-
ností zamestnanci mestského úradu. Nezastihnutí občania si 
budú môcť rozhodnutia vyzdvihnúť vo veľkej zasadačke úradu, 
od 13. do 15. júna v čase od 8.00 do 16.00 h. (RED)



30. máj 2017 aktuality INFO | 5

Nové možnosti ako vybaviť 
i zrušiť parkovaciu kartu
Držitelia abonentských kariet môžu aj v priebehu roka 
meniť pásmo, rezidentom bez nehnuteľnosti stačí súhlas 
jedného jej spoluvlastníka.

 Vybavenie parkovacej karty, 
ak žiadateľ mal potrebné dokla-
dy, trvalo pár minút. Pre niekto-
rých bolo ich skompletizovanie 
zložitejšie. Mali trvalý pobyt 
v Trenčíne a chceli rezidentskú 
kartu, nevlastnili však nehnuteľ-
nosť a nedokázali získať súhlas 
od všetkých spoluvlastníkov. 
 Po novom, v prípade rodin-
ných domov, ktoré nie sú roz-
delené na viacero bytových jed-
notiek, súhlas vlastníka, resp. 
spoluvlastníkov domu nie je nut-
né dokladať. V prípade nehnu-
teľností, v ktorých sa nachádza 
viac ako 1 byt, stačí, ak žiada-
teľ doloží súhlas aspoň jedného 
spoluvlastníka bytu a vybaví si 

rezidentskú kartu.
 Rozširujú sa aj možnosti 
na zrušenie karty. Držiteľ abo-
nentskej karty, ak si zmení trvalý 
pobyt a stane sa občanom Tren-
čína, splní podmienky na získa-
nie rezidentskej karty. Abonent-
skú parkovaciu kartu zruší, vráti 
sa mu alikvotná čiastka, čo dote-
raz nebolo možné. Musel čakať 
na vypršanie jej platnosti. 
 Ďalšia zmena sa týka abo-
nentov, ktorí si zakúpili kar-
tu Abonent dlhodobé v pásme. 
Teraz už môžu meniť vybra-
né pásmo, kde chcú parkovať 
na dlhodobých parkoviskách, 
počas ročnej platnosti karty aj 
opakovane.

 Kartu mohol jej držiteľ zrušiť 
aj vtedy, keď sa rozhodol kúpiť si 
inú, s vyššou územnou platnos-
ťou, teda lacnejšiu za drahšiu. 
Opačný postup nebol možný. 
Nová úprava umožňuje v jed-
nom prípade zrušiť aj drahšiu 
kartu. Toto uvítajú tí, ktorí si vy-
bavili kartu Dlhodobú (30 eur/
rok) a po rozšírení regulovaných 
pásiem o lokalitu ich trvalého 
pobytu (Juh, Sihoť III a IV) budú 
chcieť základnú kartu Pásmo 
za 20 eur/rok.

 Zmeny schválili poslanci 10. 
mája 2017 ako Všeobecne záväz-
né nariadenie 5/2017, ktoré do-
pĺňa VZN 10/2016 o dočasnom 
parkovaní. Odobrili aj zarade-
nie časti Ulice Žilinská 13,15,17 
do regulovaného pásma H. VZN 
o dočasnom parkovaní sa nove-
lizovalo na základe skúseností 
z praxe a požiadaviek občanov. 
Ďalšie úpravy a vylepšenia budú 
predložené na schválenie pos-
lancom 21. júna 2017.
 (Ľ. S.)

Zmena cenníka MHD 
až od 1. júla
Dôvodom zmeny cenníka MHD Trenčín je zosúladenie 
cestovného pre ľudí cestujúcich mestskou hromadnou 
dopravou a aj prímestskými autobusmi.

 Mesto Trenčín sa v spoluprá-
ci so SAD Trenčín a Trenčian-
skym samosprávnym krajom 
snaží zabezpečiť obyvateľom 
Trenčína možnosť cestovať i prí-
mestskou autobu-
sovou dopravou 
v rámci územia 
mesta za jednot-
nú tarifu. Ide 
o dôležitý posun 
k integrovanej 
doprave, zmlu-
va bola koncom 
mája v štádiu pripomienkova-
nia s tým, že o nej budú hlasovať 
poslanci MsZ pravdepodobne 
21. júna 2017. Ak bude medzi 
Mestom Trenčín, SAD Trenčín 
a Trenčianskym samosprávnym 
krajom vyrokovaná konečná ver-
zia zmluvy o spolupráci a pod-
mienky spolupráce odsúhlasia 
aj poslanci, integrovaná auto-
busová doprava bude v Trenčíne 
skúšobne premávať od začiatku 
letných prázdnin. Cestujúci sa 
v rámci územia mesta Trenčín 
budú môcť prepravovať modrý-
mi vozidlami prímestskej dopra-
vy podľa tarify MHD Trenčín. 

 Nový cenník bude platný 
od 1. júla 2017. Cestujúci od 60 
do 62 rokov už nebudú cesto-
vať so zľavou, ale budú platiť 
základné cestovné. Ak už majú 

zakúpený zľav-
nený časový ces-
tovný lístok, bude 
im akceptovaný 
i po 1. 7. 2017 
až do ukončenia 
jeho platnosti. 
Potom si ho však 
budú musieť pre-

typovať na základný časový ces-
tovný lístok (30 dňový alebo 90 
dňový). „Žiaľ, s VÚC sme sa ne-
dohodli na zľave pri platbe z či-
povej karty pre držiteľov Zlatej 
a Diamantovej Jánskeho plakety 
a Kňazovického plakety,“ uvie-
dol Miloš Minarech z Útvaru do-
pravy MsÚ. 
 Od 1. júla dôjde i k úpra-
ve rozmerov batožiny. Zdarma 
bude možné cestovať v autobu-
soch mestskej i prímestskej do-
pravy s batožinou s rozmermi 
do 20 x 30 x 50 cm. Všetky ostat-
né sadzby cestovného zostávajú 
nezmenené. (RED)

Mestské zastupiteľ-
stvo v Trenčíne schvá-
lilo predĺženie zmlu-
vy medzi Mestom 
Trenčín a SAD Tren-
čín o ďalších päť ro-
kov, do 31. 8. 2022.

Objavte tajomstvo 
áut budúcnosti 
Najmodernejšie technologické centrum na Slovensku 
otvára po prvýkrát svoje brány. Spoločnosť Adient, 
sídliaca v trenčianskom priemyselnom parku, privíta 
verejnosť v piatok 23. júna popoludní.

 Možno to ani neviete, ale 
v Trenčíne vznikajú inovatív-
ne sedadlá do automobilov naj-
známejších značiek. Počas Dňa 
otvorených dverí v technolo-
gickom centre Adient si budete 
môcť pozrieť, čo všetko sa skrý-
va za vznikom autosedadiel. 

 � VIDELI STE UŽ 
VÝBUCH AIRBAGU? 

 Vývoj automobilovej sedač-
ky je skutočná veda. Spája v sebe 
technológie, dizajn aj bezpeč-
nosť. V Adiente môžete spoznať 
všetko: od prvého návrhu cez 
simuláciu funkčnosti produktu, 

výber materiálov až po testova-
nie reálneho sedadla. V špeciál-
nej zóne spoznáte bezpečnostné 
prvky sedadiel. 
 Technologické centrum spo-
ločnosti Adient v priemysel-
nom parku na Bratislavskej 517 
v Trenčíne bude pre verejnosť 
otvorené od 12.00 do 16.00 h. 
 Ak práve uvažujete nad ka-
riérnou zmenou alebo hľadáte 
nový impulz do vášho pracov-
ného života, dozviete sa aj o no-
vých pracovných možnostiach 
u jedného z najväčších zamest-
návateľov v našom regióne. 

 (L. M.) FOTO: ARCHÍV
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Vyjadrite svoj názor na riešenie cyklotrasy na Ulici M. Rázusa
Dajte svoj hlas jednému z možných variantov. Hlasujte 
prostredníctvom hlasovacieho lístka v KIC alebo na in-
ternetovej stránke mesta do 20. júna 2017. 

 Mesto Trenčín v súčasnej 
dobe zabezpečuje projekto-
vé dokumentácie riešenia cyk-
lotrás na celom území mesta. 
Úsek cyklotrasy na Ulici Marti-
na Rázusa je vzhľadom na svoj 
charakter pomerne zložitý. 
 Preto z rokovaní Komi-
sie pre riešenie cyklistickej 

dopravy v Trenčíne vzišli tri 
základné varianty možného 
dopravného riešenia. Predsta-
vujeme ich na obrázkoch ako 
návrhy a, b a c. 
 Líšia sa stupňom komfortu 
a bezpečného pohybu cyklis-
tov, ďalej rozsahom stavebných 
úprav a z nich vyplývajúcej 

rôznej výšky nákladov, a v ne-
poslednom rade sa líšia aj zme-
nou súčasného charakteru 
ulice.
 Cyklokomisia sa rozhodla 
osloviť prostredníctvom ankety 
občanov, aby zistila, ktoré rie-
šenie by preferovali. Názory ob-
čanov bude zbierať do 20. júna, 
aby mohli byť výsledky ankety 
prerokované na verejnom za-
sadnutí komisie 26. júna.

 � AKO HLASOVAŤ

 Svoj hlas môžete dať jed-
nej z možností jej označením 
na hlasovacom lístku. Ten, 
prosím, vystrihnite a prines-
te do Kultúrno-informačného 
centra na Mierovom námestí 9 
(otvorené od pondelka do piat-
ka od 8.00 do 18.00, v sobotu 
od 8.00 do 16.00 h) alebo môže-
te svoj hlas dať jednému z rieše-
ní na webstránke mesta. 

Anketový lístok – cyklotrasa na Ulici M. Rázusa 

Uveďte, prosím, ulicu, na ktorej bývate:

□ návrh a

□ návrh b

□ návrh c

Používate 
Ulicu M. Rázusa 
najmä:

a
b
c

□ ako chodec

□ ako cyklista

□ ako vodič

a
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PIATOK 9. 6. 2017: Kultúrny dom Mníchova Lehota

18.30 
Hudobno-spevný program muzikantov, spevákov, speváckych skupín 
¼H Pala Michalièku z Brezovej, Anna Nápoká a Barbora Burianová

           Mníchova Lehota, DFS Kornièka a MSSk Škrupinka Trenèín,
           Podžiaran Papradno, ŽSSk FS Považan Považská Bystrica

F TOM LEHOCKÉM HÁJKU, SPIEVAJÚ ŠELIJAKÚ
            
           

20.00 
Komorný taneèný program folklórnych kolektívov, skupín, sólistov

            taneèníkov venovaný životnému jubileu folkloristu Jožka Lehockého

ROKY S TANCOM
             

SOBOTA 10. 6. 2017: Amfiteáter Mníchova Lehota

14.00 OTVORENIE

14.10 
Program najmenších detí z detských folklórnych súborov Bysterec

           Mníchova Lehota, Selèanka Selec, Èajka Horná Súèa, Kornièka
           a Rados� Trenèín, Kopanièiarik Myjava

KEÏ SA HRÁME, NEHNEVÁME
            

15.30 
Program folklórnych skupín Dolina Omšenie, Dolineèka Soblahov,

           Latovec Dolná Súèa, Rozvadžan Trenèianske Stankovce

F TEJ LEHOTE UHRÉCH JAME ŠELIÈO SA DEJE
            

16.30 
Úèinkujú dva spriatelené seniorské folklórne súbory

            Seniorklub Družba z Trenèína a Senior Vtáènik z Prievidze

TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI, NA NIÈ NES�AŽUJ SI
             

17.15 
Program domácich FSk Leho�anka, TFS Trúfalci, ¼H Jáderko

            Mníchova Lehota

NA ROBOTY DO SVETA
             

18.00 
Úèinkujú folklórne kolektívy, skupiny, sólisti taneèníci z Trenèína

           a okolia, Brezovej pod Bradlom, Družba, Trenèan, Nadšenci,
           Zahumenkári, Kornièka a Rados�, FS Brezová

ROKY S TANCOM II.
            

19.30 
Program FS Vršatec Dubnica nad Váhom
MY SME PARTA

             

20.15 
Taneèná škola ¾udových tancov interaktívnym spôsobom

           pre verejnos� s taneèníkmi z Vršatca

ZATANCUJME SI
            

Sprievodný program:

Podujatie sa uskutoèní pod záštitou predsedu
Trenèianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku

PODUJATIE Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL
FOND NA PODPORU UMENIA

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA WWW.TNOS.SK

HLAVNÝ PARTNER:

MAJSTRI ¼UDOVÉHO REMESLA

FOLKLÓRNE FOTOOZVENY

���������������������������������������

prezentácia remeselníkov s ukážkami výroby a výsledkami tvorby

výstava zo sú� aže amatérskej fotografie

FARMÁRSKY

JARMOK

Ďalší farmársky jarmok bude 
v sobotu 1. júla 2017

3. jún 2017
8.00 – 12.00 
Hviezdova ulica
(pred synagógou)

  farmárske produkty a výrobky z blízkych 
regiónov (syry, mäsové výrobky, vína, 
pekárenské výrobky, ...)

  kvety, priesady, zelenina, ovocie, bylinky
  prezentácia a predaj dobrého jedla 

a špecialít

10.30 | Hrá Ľudová hudba 
Terchová – pozdrav z kraja 
Jánošíka

Farmárske jarmoky organizuje mesto

ZAŽITE PREMIÉRU 
MUZIKÁLU NA HRADE
 Základná umelecká škola 
K. Pádivého uvedie 2. a 3. júna 
o 19.00 h na Trenčianskom hra-
de v premiére nový pôvodný slo-
venský muzikál „Studňa lásky“. 
Ako informoval Róbert Zemene, 
umelecký zástupca riaditeľky 
ZUŠ, v predstavení bude takmer 
70 účinkujúcich, živý orchester 
v spolupráci s Komorným or-
chestrom mesta Trenčín, skupi-
nou Erbetes Quartet a súborom 

Musica Poetica. Autorom hud-
by je Ludo Kuruc, texty napísal 
Richard Bönde. Réžiu a tanečné 
choreografie vytvorila Janette 
Strhárska. Tvorivý tím pedagó-
gov sústredil do ambiciózneho 
projektu kreatívnu energiu všet-
kých študijných odborov školy. 
V prípade búrky bude predsta-
venie odohrané v Piano clube. 
Vstup je voľný.

Poznáme prvého 
hosťa festivalu 
Sám na javisku
 Prípravy najbližšieho roč-
níka Medzinárodného divadel-
ného festivalu jedného herca 
Sám na Javisku vrcholia. Orga-
nizátori prezradili prvé meno. 
Ako informoval Kamil Bystric-
ký, riaditeľ festivalu, na podu-
jatí privítajú čerstvého držiteľa 
Ceny Thálie 2016 Milana Kňaž-
ka s monodrámou Shylock. 

Strhujúcu a zábavnú hru s jeho 
mimoriadnym hereckým vý-
konom uvidí trenčianske pub-
likum 15. 9. 2017 o 19.00 h 
v kine Hviezda. Vstupenky sú už 
v predpredaji v KIC Trenčín.
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nočnú open air show
Mesto Trenčín a agentúra Kvart vás pozývajú na

Nočná prechádzka 

príbehom 
neobyčajného 
dôverníka 
Matúša Čáka

• vzdušní a pozemní akrobati • artisti na jazere • premietanie na vodnú 
stenu • jazdci na koňoch • svetelné a ohňové divadlo

vzdušná akrobacia

a desiatky ďalších účinkujúcichVERTIGO

30. júna 2017 a 1. júla 2017 o 21.00 h
začiatok pri letnom kúpalisku na Ostrove
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TRENČIANKY MEDZI VÍŤAZMI 
SLOVENSKÉHO POHÁRA
 Na zimnom štadióne v Žiline 
vyhlásili 1. 4. 2017 víťazov Slo-
venského pohára v krasokorču-
ľovaní pre sezónu 2016/2017. 
Kraso Trenčín malo medzi nimi 
svojich zástupcov. V kategórii 
mladšie žiačky 12 vyhrala Agá-
ta Bačová a v kategórii mladšie 
nádeje 7 si prvenstvo odnies-
la Nina Balážová. Blahoželá-
me! Na foto s trénerkou Janou 
Omelinovou.
 FOTO: ARCHÍV KRASO TN

Ďalej blahoželáme:
 � Fitnesskám Kristíne Jurico-

vej a Michaele Pavleovej k zis-
ku titulov majsteriek Európy 
na šampionáte v Španielsku.

 � Študentom Športového 
gymnázia v Trenčíne, ktorí 
podľa poroty súťaže stredo-
školských časopisov tvoria 
najlepší stredoškolský časopis 
v našom kraji.

 � Víťazovi krajského kola fut-
balového turnaja McDonald‘s 
Cup, ktorým sa 14. mája sta-
lo družstvo ZŠ, Novomeského 
pod vedením trénerov Vereša 

a Čibíka. Majstrom kraja sa 
stali tretí rok za sebou. Čaká 
ich celoslovenské finále 12. – 
13. júna v Poprade.

 � Dominikovi Souhrado vi, 
Filipovi Valachovi a Matejo-
vi Zámeč níkovi, ktorí získa-
li uznanie za významný prí-
nos na 5. ročníku oceňovania 
Dob rovoľník roka Trenčian-
skeho kraja 2017. 

 � Starším žiakom ŠK 1. FBC 
Trenčín, ktorí sa pod vedením 
L. Vaculu stali vicemajstrami 
SR vo florbale. 

Obhájili víťazstvo 
na florbalovom turnaji 
 Víťazom 5. ročníka žiac-
keho florbalového turnaja sa 
15. mája v Mestskej športo-
vej hale na Sihoti stali žiaci ZŠ 
na Hodžovej ulici pod vedením 
trénerky Marty Dovinovej. Cel-
kovo sa predstavilo šesť škôl. 
Najlepším strelcom turnaja sa 
stal Dávid Paulus, najlepším 
brankárom Adam Sabadka, 

obaja zo ZŠ, Hodžova. Koneč-
né poradie: 1. ZŠ, Hodžova, 2. 
ZŠ, Soblahov, 3. ZŠ, Na doli-
nách, 4. ZŠ, Východná, 5. ZŠ, 
Dolná Súča, 6. ZŠ, Trenč. Tep-
lice. Podujatie organizovalo 
Trenčianske centrum mládeže 
v spolupráci s Mestom Trenčín 
a Športovým klubom 1. FBC 
Trenčín.

Medailová žatva plavcov

 Posledný aprílový víkend 
bol pre plavcov z Trenčianskeho 
plaveckého oddielu mimoriad-
ne úspešný. Na XXXIV. Maj-
strovstvách ČR v plávaní MAS-
TERS v Zlíne sa „pochlapili“ 
najskúsenejší členovia. Milan 
Striženec priniesol všetky vzác-
ne kovy (zlato, bronz a trikrát 
striebro), Jozef Barborák bronz 

a Rudolf Kochajda tri bronzo-
vé medaily. Úspešní boli aj ich 
nástupcovia. Starší bojovali 
v Uherskom Brode a najmlad-
ší na Jarných majstrovstvách 
západoslovenskej oblasti v Le-
viciach. Celková víkendová bi-
lancia 24 medailí. Informovala 
Jana Fukalová. Blahoželáme!

Dva tituly majstra pre TK Dukla
 Dva tituly majstra Sloven-
ska a jednu bronzovú medai-
lu získali na Majstrovstvách 
SR v plesových choreografi-
ách, exhibíciach a showdance 
13. mája v Žiari nad Hronom 
členovia TK DUKLA Trenčín. 
Z 34 zúčastnených choreogra-
fií si 12 tanečníkov vybojovalo 
zlato v súťažnej kategórii „La-
tinsko-americké choreogra-
fie – dospelí“ s choreografiou 
„Stereotyp?“, ktorej autor Ma-
túš Szeghő so svojou taneč-
nou partnerkou Máriou On-
drášikovou získali ďalšie zlato 

v kategórii „Showdance latin-
sko-americké tance“ s choreo-
grafiou „She used to be mine...“. 
Dievčenská tanečná skupina 
vo veku od 8-14 rokov Cam-
panillas v kategórii „Tanečni-
ce“ obsadila bronzovú priečku 
s choreografiou Zuzany Sou-
kupovej „Ricky Latino“. Bol to 
veľký úspech, nakoľko sa diev-
čatá museli pasovať v kategórii 
s dos pelými tanečnými skupi-
nami. Informoval Dušan Paška, 
Tanečný klub Dukla Trenčín.

 FOTO: ARCHÍV KLUBU

TRENČANIA NA GRAND PRIX 
CZECH REPUBLIC KARATE 2017
 Medzinárodný turnaj v ka-
rate mládeže Grand Prix Czech 
republic karate 2017 v Havířo-
ve absolvovalo 14 pretekárov 
z trenčianskeho klubu karate 

Laugaricio. Domov priviezli 
4 prvenstvá, jedno druhé a 9 
tretích umiestnení. Informo-
val tréner Dušan Hajmach. 
Blahoželáme!

Z Košíc priviezli tri tituly
 Na Majstrovstvách SR detí 
a žiakov do 11 rokov v karate 
bojovalo v Košiciach (14. 5.) re-
kordných 29 pretekárov zo ŠK 
klubu Real team Trenčín. Mla-
dé trenčianske talenty získali 
23 trofejí – 3 tituly Majster SR, 
9 strieborných, 11 bronzových. 

Medzi vyhodnotenými boli aj 
celkoví víťazi Slovenského po-
hára – Štefaneková Sofia (kata, 
agility), Kalafut Nikolas (agili-
ty, kata), Kostelný Lukáš (ku-
mite), Lamačka Matúš (agi-
lity). Informovala trénerka 
Lenka Beňová. Blahoželáme!
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ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO

Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
5. 6. MUDr. Marta Nedasová – Starostlivosť o oči

12. 6. Bc. Zuzana Čachová – Ekológia krajiny – komunálny 
odpad

19. 6. Mgr. Mária Kubelová – Jozef Branecký v Trenčíne

26. 6. 20. výročie založenia Klubu ZKS Trenčín – Spomienky 
členov klubu

Ďalšie akcie:

2. 6. Muzikál Studňa lásky

3. 6. Športové hry – Partizánske

14. 6. Čičmany a Rajecká dolina – zájazd

27. 6. Ideme na pstruhy

 � ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 12. 6. 2017 o 15.30 v sobášnej sieni

VMČ Západ 28. 6. 2017 o 18.00 v KD v Záblatí

VMČ Juh 5. 6. 2017 o 17.30 v ZŠ Novomeského

VMČ Sever 1. 6. 2017 o 16.00 v KS Kubrica

Materské školy počas prázdnin
Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Trenčín bude počas letných prázdnin prerušená 
pre potrebu dôkladného čistenia priestorov, dezinfek-
ciu prostredia a hračiek, ako aj pre čerpanie dovolenky 
zamestnancov.

 � V auguste budú zatvorené 
tieto škôlky: MŠ na Kubranskej 
20, MŠ, Niva 9, MŠ na Legio-
nárskej 37, MŠ, Stromová 3, 
MŠ, Švermova 24, MŠ, J. Hala-
šu 11, MŠ, Šmidkeho 12, MŠ, 
Pri parku 14, MŠ, Medňanského 
9 a MŠ, Na dolinách 27.

 � MŠ na Ulici M. Turkovej 5 
a MŠ na Soblahovskej 22 budú 
zatvorené od 3. do 31. 7. 2017.

 � MŠ na Považskej 1 bude mať 
prerušenú prevádzku v čase 
od 17. 7. do 11. 8. 2017.

 � MŠ na 28. októbra 7 bude 

zatvorená v čase od 24. 7. do 4. 
8. a od 14. 8. do 31. 8. 2017.

 � V elokovanom pracovisku 
Východná 9 bude prevádzka 
prerušená v čase od 21. 8. do 31. 
8. 2017.

 � Ak sa začne plánovaná rekon-
štrukcia v MŠ, Opatovská 39 
a MŠ, Šafárikova 11, budú mať 
obe materské školy prevádzku 
prerušenú počas celých letných 
prázdnin. 

 Prevádzka vo všetkých ma-
terských školách sa začne 4. sep-
tembra 2017.

Majú vynovenú škôlku

 Zamestnanci MŠ na Kubran-
skej ulici 20 v Trenčíne spoločne 
s deťmi ďakujú Mestu Trenčín 
za finančnú dotáciu na projek-
ty „Deň Zeme“ a „Revitalizácia 
školského dvora“. Zakúpením 
nových didaktických pomôcok, 

vyvýšených záhonov, komposté-
ra a záhradného náradia si môžu 
deti v širšom rozsahu osvojovať 
poznatky z environmentálnej 
výchovy, dbať o životné prostre-
die a aktívnym prístupom urobiť 
niečo pre seba a svoje okolie.

PONUKA AKTIVÍT PRE DETI NA PRÁZDNINY
 � LETNÉ ŠANTENIE 2017

 Denné tábory v KC Aktivity pre deti od 5 do 12 rokov v čase 
od 7.00 do 17.00 h. Zabezpečený je tematický program aj výlet 
na koziu farmu Lízinka. Témy a termíny: 17. 7. – 21. 7. Legendy 
starovekého Grécka, 31. 7. – 4. 8. Cesta do vesmíru, 14. 8. – 18. 
8. Čarodejka príroda. Info a prihlasovanie: www.kcaktivity.sk, 
info@kcaktivity.sk, 0908 210 940.

 � LETNÉ TVORIVÉ WORKSHOPY – 
STAROVEKÉ CIVILIZÁCIE

 Séria prázdninových tvorivých dielní pre deti od 6 do 13 ro-
kov bude prebiehať vybrané utorky a štvrtky do 9.00 do 13.00 
h. Pripravené sú zaujímavé umelecké techniky, o deti sa posta-
rajú lektori a tím dobrovoľníkov pôsobiaci v KC Aktivity. Zabez-
pečené sú pomôcky, materiál, bohaté občerstvenie, pitný režim. 
Info a prihlasovanie: www.kcaktivity.sk, mirka@kcaktivity.sk, 
0918 561 320.

NOVÝ KOORDINÁTOR 
PRÁCE S MLÁDEŽOU
 Od 1. júna 2017 je novým 
koordinátorom práce s mlá-
dežou Mesta Trenčín Veroni-
ka Sučanská. Kontakt na tel. 
čísle 0911 046 629 alebo 
na mladez@trencin.sk. 

Druhý Festival 
detí bude ako 
otvorený ateliér
 V Trenčíne sa 27. júna 2017 
uskutoční 2. ročník Festivalu 
detí. Jeho podtitulom je Otvore-
ný ateliér a témou výtvarné ume-
nie v rôznych podobách a presa-
hoch. Ako informoval Mgr. art 
Štefan Oliš z občianskeho zdru-
ženia TRAKT, jeho ťažiskom 
bude filmová sekcia pre ZŠ za-
meraná na kreatívne spracova-
nie krátkych filmov. Pre teenege-
rov je pripravený výber krátkych 
animovaných filmov z festivalu 
Ančafest 2016. Program ponúk-
ne aj sprievodné aktivity z diel-
ne KC Aktivity, Galérie M. A. 
Bazovského a workshopy pod 

vedením profesionálnych výt-
varníkov. Napriek komornejšej 
atmosfére v porovnaní s prvým 
ročníkom bude program pestrý 
a pre detského diváka príťažlivý. 
Festival detí sa koná pod záštitou 
viceprimátorov Mesta Trenčín J. 
Forgáča a P. Žáka v priestoroch 
kina Hviezda. Viac na webstrán-
ke trakt.sk/festival-deti.

27. jún 2017 KC Hviezda Trenčín

PROJEKCIA FILMOV PRE DETI A MLÁDEŽ
ANIMÁCIE ZO SVETA  |  INTERAKTIVITA  |  WORKSHOP GRAFIKY

BEST ANČA FEST  |  HRAVÁ MAĽBA  |  LUMINOGRAFIA
SPRIEVODNÉ AKTIVITY  |  OTVORENÉ VÝTVARNÉ DIELNE

Festival detí sa koná pod záštitou viceprimátora mesta Trenčín Jána Forgáča.
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 � Je predpoklad, že na Ulici 

Východná, zastávka Lavičková 
(smer mesto) bude opäť vybu-
dovaný prístrešok s lavičkou? 
Neuvažuje sa na Východnej ul. 
v priestoroch zastávky Lavič-
ková (z mesta) s vybudovaním 
dopravného značenia Prie-
chod pre chodcov? PAVEL TALLO
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru dopravy:
 Áno, prístrešok plánujeme 
vybudovať znovu. Mohlo by to 
byť počas tohto leta, časový ho-
rizont však môžu ovplyvniť zá-
konom stanovené lehoty celého 
procesu. S priechodom pre chod-
cov uvažujeme. Vybudovaný by 
mal byť v rámci riešenia parkova-
cej politiky na sídlisku Juh.

 � Aké máte plány do budúc-
na so zastaranými verejný-
mi toaletami na Námestí sv. 
Anny? Máte v pláne rekon-
štruovať parkovisko aj vo 
vnútrobloku na 28. októbra 
1174/23-29, keďže tam stále 
večer parkuje 9 áut na ceste 
mimo vyznačené modré par-
kovacie miesta? DANIEL
Martin Beďatš, hlavný archi-
tekt mesta Trenčín:
 Toalety pôjdu do súťaže – so 
zmenou na malú službu typu ka-
viarnička, pečivo a pod.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru dopravy:
 Áno, chceli by sme zrekon-
štruovať aj tento vnútroblok, 
rovnako ako všetky ostatné. Nie 
je však v silách mesta riešiť všet-
ky vnútrobloky v jednom roku. 
Na rozšírenie parkovacích miest 
je potrebný projekt, územné ko-
nanie, stavebné povolenie, sú-
hlasy správcov podzemných sie-
tí a najmä financie. 

 � Neuvažujete o možnosti 
triedenia odpadu aj na cin-
torínoch? Veľa sklenených či 
plastových svietnikov a ozdôb 
končí v komunálnom odpade, 
pričom by sa dali zrecyklovať.
 JANIKA
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný a životného prostredia:
 O triedení odpadu na cinto-
rínoch sme hovorili už niekoľ-
kokrát aj s prevádzkovateľom 
cintorínov, aj s organizáciami 
zodpovednosti výrobcov či od-
borníkmi v tejto oblasti. Triede-
nie na cintorínoch sa v praxi 
neosvedčilo, občania nie sú 

dôslední a neroztriedia odpady 
dôkladne – vence, plast, sklo je 
špinavé, znehodnotené voskom, 
resp. obsahuje rôzne kovové sú-
čiastky či iné materiály, a pre-
to takýto odpad je ťažko využi-
teľný a spracovatelia oň nemajú 
záujem.

 � Ako pokračuje projekt 2. 
etapy Laugaricia? Bude sa 
tento rok stavať? PETER
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru dopravy:
 Toto závisí od riešenia do-
pravy. Rokovania zatiaľ neboli 
ukončené. Investor, Trenčian-
sky samosprávny kraj, doprav-
ný inšpektorát, okresný úrad 
a mesto zatiaľ nenašli spoločnú 
reč ohľadne riešenia dopravnej 
situácie.

 � Bývam na Inoveckej ulici 
už vyše 40 rokov, ale to, čo sa 
deje posledných 3-5 rokov som 
nezažil. Sú to nálety holubov 
na naše balkóny a parapetné 
dosky okien, nejde len o zne-
čisťovanie balkónov, okien, ale 
aj nenápadné šírenie infekč-
ných chorôb. Na svoj balkón 
som už inštaloval veľa „poplaš-
ných“ predmetov, ale nepo-
mohlo. Poprosím o riešenie, je 
to neúnosné.  JAROMÍR BÁTORA
Beáta Bredschneiderová, útvar 
stavebný a životného prostredia:
Pre mestá či obce z platnej legis-
latívy nevyplývajú žiadne kom-
petencie, v rámci ktorých by 
tento problém dokázali účinne 
riešiť. Regulovanie počtu holu-
bov umiestňovaním otráv alebo 
látok spôsobujúcich sterilitu ho-
lubov nie je prípustné, nakoľko 
tento postup ohrozuje aj chrá-
nené živočíchy, domáce zvieratá 
a tiež ľudí. V niektorých mestách 
plašia holuby dravcami alebo 
ich odchytávajú. Tieto opatrenia 
majú síce okamžitý, ale krátko-
dobý účinok. Odchytené holuby 
postupne nahradia nové. Aby 
v opustených budovách a pova-
lách nevznikali kolónie, treba im 
do týchto priestorov zamedziť 
prístup. Vlastníci budov by mali 
zamedziť mechanickými zábra-
nami ich hniezdeniu, nekŕmiť 
ich, neposkytovať im útočisko. 
Na miesta, kde holuby sadajú, 
je možné umiestniť pohybujúce 
sa predmety, ktoré budú vtáky 
plašiť. Z času na čas treba tieto 
plašiče premiestniť, aby si na ne 

holuby nezvykli. Riešením je aj 
sieťka na balkón. Živé organiz-
my nemožno uzavrieť do ohra-
ničeného priestoru rezervácií 
a chránených území. 

 � Nachádza sa niekde v oko-
lí Kubrej zberná nádoba 
na kovy? PAULÍNA A.
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný a životného prostredia:
 Mesto, po dohode s organi-
záciou zodpovednosti výrobcov 
ENVI-PAK , ktorá financuje ná-
klady súvisiace so zabezpečova-
ním triedeného zberu, plánuje 
približne od 1. 7. 2017 v mes-
te zaviesť triedený zber kovov 
aj prostredníctvom červených 
nádob (v súčasnosti je mož-
né vytriedené kovy odovzdávať 
v zberných dvoroch alebo počas 
jarného a jesenného upratova-
nia). Malo by byť rozmiestne-
ných 84 kusov 1 100 litrových 
nádob určených na triedený 
zber kovov. Od 1. 7. 2017 mesto 
v spolupráci so spoločnosťou 
Marius Pedersen plánuje otvo-
riť tretí zberný dvor aj v mestskej 
časti Sever.

 � Každoročne sa sťažujeme 
na hluk akrobatických lieta-
diel, ktoré veľmi nepríjemne 
hučia niekedy aj celé hodiny, 
a to najmä cez víkendy. Túto 
situáciu treba riešiť, výhovor-
ky nás nezaujímajú... 
 IVAN ROZENBERG
Beáta Bredschneiderová, útvar 
stavebný a životného prostredia:
 Mesto Trenčín nie je opráv-
nené v rámci svojich kompe-
tencií zakázať alebo obmedziť 
prevádzku letiska. Podnety tý-
kajúce sa hluku z akrobatických 
letov boli riešené v súčinnosti 
s Leteckými opravovňami Tren-
čín, ktoré sú prevádzkovate-
ľom letiska, dopravným úradom 
a hygienikom rezortu dopravy. 
V minulom roku boli vykona-
né merania hluku počas bež-
nej prevádzky letiska aj počas 

nácviku akrobatických letov vo 
viacerých častiach mesta v oko-
lí letiska. Na základe výsledkov 
meraní hygienik rezortu do-
pravy informoval Mesto Tren-
čín, že namerané hodnoty ne-
prekračujú prípustné hodnoty 
hluku stanovené vyhláškou č. 
549/2007. Na spoločnom roko-
vaní bol prevádzkovateľ letiska 
informovaný o pretrvávajúcich 
sťažnostiach občanov na hluk 
z akrobatických letov, v rámci 
ktorého prisľúbil, že bude roko-
vať s nájomcami letiska o úprave 
podmienok pre akrobatické lety. 
Stanovisko prevádzkovateľa 
letiska – Leteckých opravov-
ní Trenčín: Po rokovaní s jed-
notlivými užívateľmi letiska 
Trenčín sme dospeli k záveru, 
že akrobatické lety sa budú vy-
konávať v presne stanovených 
časoch, a to počas zimného 
obdobia v čase min. od 9.00 
do 15.00 h (november-marec) 
a počas letného obdobia v čase 
min. od 9.00 do 18.00 h (apríl 
– október).

 � Som rád, že práce pri Tren-
čane postupujú. Ale prečo 
rozkopali tie kanály, keď nie 
je ešte hotová jedna strana. 
A keď ich už aj rozkopali, 
tak každý si myslí, že to hneď 
spravia. Ale nechajú to rozko-
pané aj 3 dni.  TOMÁŠ SVRBÍK
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru dopravy:
 Mohli sme cestu aj uzavrieť 
a nechať stavebnú firmu pra-
covať bez obmedzení – vznika-
li by zápchy pod mostom, čo 
by sa zase viacerým nepáčilo. 
Preto sme prijali kompromis 
– cez stavbu sa stále prechá-
dza, obmedzení sú aj stavbá-
ri, aj vodiči a chodci. Navzájom 
sa musia rešpektovať. Ak by sa 
čakalo na dokončenie na jed-
nej strane a potom by sa robila 
druhá, natiahol by sa čas odo-
vzdania stavby a vodiči i chodci 
by boli obmedzovaní ešte dlhší 

ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK
 Nové alebo používané, ale stále funkčné pastelky, perá, nož-
nice, pravítka, zošity, peračníky, školské tašky a všetko, čo môžu 
deti v škole využiť, môžete priniesť od 1. júna na tieto miesta: 
Centrum pre rodinu, Farská 12, (ut a št 9.00 – 11.00, str 16.00 
– 18.00), Rodinné centrum Južanček, KS Juh, Kyjevská 3183, 
(Po a št 15.00 – 18.00, ut a str 9.00 – 12.00 a 15.00 – 18.00) kon-
taktná osoba Mária Machová +421910686078.

mailto:info@trencin.sk


3. 6. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom

KIC | Sprevádzaná prehliadka mestom 
na  tému „Trenčianske mosty“. Mosty 
v  Trenčíne patria neodmysliteľne ku 
každodennému životu, pretože zabez-
pečujú dôležité prepojenie pravého 
a ľavého brehu Váhu. Pôvodne bol pre-
chod možný cez brody a  prievozy, ne-
skôr cez drevený most, ktorý viackrát 
zmenil svoju polohu aj podobu. Doke-
dy sa na cestnom moste platilo mýto? 
Koľko trvala stavba súčasného funkč-
ného železničného mosta?
3. 6. | 8.00 – 12.00 | 
Farmársky jarmok

HVIEZDOVA UL. (oproti synagóge) 
| Druhý zo série farmárskych jarmokov 
ponúkne farmárske produkty a  výrobky 
z blízkych regiónov (mäsové výrobky, syry 
zo salaša), sezónnu zeleninu a kvety, pe-
kárenské výrobky, domáce koláčiky, raw 
torty, tekvicové jadierka, mak, strukovi-
ny, konopné oleje a ďalšie slovenské pro-
dukty. Nebudú chýbať rôzne špeciality – 
panini, kanapky, fresh a smoothie nápoje 
a  fruit čokoládový bar. Hudobný pozdrav 
z  kraja Juraja Jánošíka prinesie Ľudová 
hudba Terchová.

 � DIVADLO
2., 3. 6. | 19.00 | Studňa lásky

TRENČIANSKY HRAD | Premiéra slovenského 
muzikálu. Účinkujú: študenti ZUŠ K. Pádi-
vého, Komorný orchester mesta Trenčín, 
Erbetes Quartet, Musica Poetica. V  prípa-
de búrky bude predstavenie v Piano clube. 
Vstup voľný.
3. 6. | 20.00 | Dogma divadlo: 
Blázon
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Inscenácia pod-
ľa predlohy francúzskeho autora Patric-
ka Grégoire „Le Imbecile“. Monodráma 
o  chlapcovi, ktorý žije vo svojom vnútor-
nom svete a  neuvedomuje si, čo presne 
sa okolo neho odohráva. Pútavý príbeh 
o osude človeka, ktorý sa považuje za Je-
žiša.
8. 6. | 20.00 | Lokál – vernisáž & 
happening
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Príbeh vzniku ume-
leckého diela až po jeho slávnostné odha-
lenie. Autori: Juraj Benko, Kamil Bystric-
ký, Andrej Danóczi, Vlado Durajka, Matúš 
Homola, Martina Kedrová, Ivan Kubica, 
Tomáš Plánka, Pavol Prekop a  neznámi 
autori.
17. 6. | 19.00 | Navždy alebo 
Nikdy

KINO HVIEZDA | Komédia z  pera dvorného 
režiséra divadla Gunagu, Karola Vosátka 
prichádza v  lokálnej premiére aj do Tren-
čína. Účinkujú: Marcel Nemec, Elena Pod-
zámska a milenka Zuzana Vačková.

 � KONCERTY
2. 6. | 21.00 | Rida radar
KLUB LÚČ | Mladý chalan z Bratislavy, ktorý 
sa svojpomocne vypracoval na vyhľadáva-
nú hviezdu klubov a  festivalov Slovenska 
aj Česka, známy aj ako najväčší „ganja-
man“ na Slovensku.

9. 6. | 21.00 | Breaking soundz – 
Official Trident festival warm 
up
KLUB LÚČ |

10. 6. | 21.00 | Modré hory (SK) 
+ Ceschi (USA)
KLUB LÚČ |

11. 6. | 18.00 | Zuzana 
Zahradníková – organ, 
Rastislav Adamko – husle
EVANJELICKÝ KOSTOL | Pozýva Klub priate-
ľov vážnej hudby.
13. 6. | 20.00 | Kar + Koncert 
fekete seretlek
KLUB LÚČ | Divadlo objektov a  koncert 
na motívy Anny Kareniny.
21. 6. | 21.00 | Nuly (CZ)
KLUB LÚČ |

22. 6. | 16.00 | Koncert 
žiakov hudobných kurzov 
a Fistulatoris Consort / Ad 
Fontes Musicae
CENTRUM SENIOROV |

24. 6. | 19.00 | Uafa cup
KLUB LÚČ |

28. 6. | 19.00 | Progres 
a Kysucká Vrchárska 
Heligónka
HINO HVIEZDA | Koncert.

 � PRE DETI
denne | 9.00 – 13.00, 14.00 – 
19.00 | Brick by Brick – zábava 
s Legom
KREATIVO | Kreatívno-vzdelávacie cen-
trum. 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 kre-
ativosro alebo www.kreativotn.sk.
pondelok | 10.00 | Cvičenie detí 
s rodičmi
HOSS SPORT CENTER | Vhodné pre všetky už 
behajúce deti.
pondelok, streda, piatok | 
Tanečná škola Aura dance
KC AKTIVITY | Moderný tanec (5 – 15 r.). 
Info: 0908 731 125.
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 | Info: 0911 603 068.

utorok | 15.00 – 16.30 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Pre deti a mládež od 5 r. 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.
utorok | 17.00 | Hráme sa 
a športujeme
5. ZŠ | Rodičia s deťmi v telocvični.
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 | Pre najmenšie deti v  sprie-
vode rodiča. Info: 0918  561  320, 
mirka@kcaktivity.sk.
streda, piatok | 16.00 – 18.00 | 
Tanečná škola Goonies
KC AKTIVITY | Moderný tanec pre deti od 3 
r. Info: 0915 101 051.
piatok | 16.00, 17.15 | 4 šikovné 
pršteky
OC MAX | Tvorivý klub pre deti vo veku 5-6 
rokov a 3 – 4 roky. Informácie a prihlášky: 
www.tancujucetigriky.sk a 0903783724.
nedeľa | 16.00 | Angličtina pre 
deti s Helen Doron
OC MAX |

1. – 31. 6. | Tancujúce tigríky
OC MAX | Tanečno-animačný kurz pre 
deti vo veku 1,5 – 6 rokov. Informácie: 
www.tancujucetigriky.sk a 0903 783 724.
1., 15., 29. 6. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo
GMAB | Tvorivé dielničky pre malé deti 
od 18 mesiacov do 5 r.
2. 6. | 13.00 | Deň detí na Sihoti
AREÁL 7. ZŠ |

11. 6. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné 
výtvorky
GMAB | Tvoríme rôzne dekorácie. Pre rodi-
ny s deťmi od 6 r.
12. 6. | 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.
15., 22., 29. 5. | 10.00 | Cvičenie 
detí s rodičmi
KRYOWELL | Vhodné pre všetky už behajú-
ce deti.
7. 6. | 10.30 | Celé Slovensko 
číta deťom
VKMR KC KUBRA | Tretí týždeň čítania deťom 

 � NEDAJTE SI UJSŤ

Pódium pred Domom armády
13.00 – 18.00  DETSKÝ JARMOK – stánky s hračkami 

a všakovakými dobrotami

13.00  LATOVČEK – detské tance v podaní folklórneho súboru z Dolnej Súče

13.45  vystúpenia detských tanečných skupín ZUŠ K. Pádivého, CENTRA 
VOĽNÉHO ČASU, BAMBULA, SLIMÁČIK, KORZO

15.30  HANDS UP CREW – akrobatická show basketbalového a futbalového 
freestylu plná skvelých kúskov 

16.00  škriatkovské princezné FÓNKA A TÓNKA Z GRAMOFÓNIE 
– pesničková objaviteľská cesta na Časostroji – gramostroji 

17.00  tanečné vystúpenia detí CAMPANILLAS, TANEČNÝ KLUB 
DUKLA, DŽAMÁL, AMEERAH, DŽAMÁL JUNIOR

13.00 – 18.00  SPRIEVODNÝ PROGRAM
• Hands UP Crew – workshop pre deti – akrobati s loptou vás naučia robiť s ňou čarovné kúsky

• Veľká rodinka – stretnete trošku veľkú a smiešnu rodinku na prechádzke na veľkej trojkolke a v obrovskom kočíku 
• Vozidlá hasičov, záchranárov, policajtov – výstroj pohotovostnej jednotky, vozidlo dopravnej polície, 

nácvik prvej pomoci, použitie testerov alkoholu, nepriestrelných viest
• Adrenalínové aktivity – vyskúšate si rambo pavúčiu stenu, lanovku, streľbu a iné akčné aktivity (átrium pod mestskou vežou)

• MiniZOO domácich zvierat, vozenie na koni
• Tvorivé dielničky so Šašom Jašom, rybačka s vodníkom a iné zábavné hry a súťaže pre deti za sladkú odmenu, 

skákací hrad, vodné bubliny, maľovanie na tvár
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v SR pod záštitou prezidenta Andreja Kis-
ku za  účasti významných osobností z  re-
giónu. Počet miest je obmedzený, účasť 
treba vopred nahlásiť: 032/743 73  68, 
kubra@vkmr.sk.
9. 6. | 8.30, 9.30, 10.30 | Celé 
Slovensko číta deťom
VKMR HASIČSKÁ | Počet miest je ob-
medzený, účasť treba vopred nahlásiť: 
032/746 0715, deti@vkmr.sk.
13. 6. | 10.00 | Hurban mojimi 
očami
VKMR HASIČSKÁ | Zážitková hodinka v kniž-
nici, počas ktorej bude deťom predstave-
ná osobnosť prvého predsedu SNR J. M. 
Hurbana formou divadelného predsta-
venia a  interaktívnej besedy. Počet miest 
obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť: 
032/746 0715, deti@vkmr.sk.
11. 6. | 16.00 | Polepetko
CENTRUM PRE RODINU | Marionetové pred-
stavenie Divadla pod hríbikom v  rozpráv-
kovej záhrade centra. Slovné prekrúcačky 
a  milé popletené zážitky nakoniec prine-
sú hlavnému hrdinovi nielen vysnívané 
šťastie, ale aj srdce princeznej.
16. 6. – 2. 7. | Colors
GMAB | 2. ročník regionálnej výtvarnej sú-
ťaže pre deti a mládež.
24. 6. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé 
dielničky
OC LAUGARICIO |

24. 6. | 15.00 – 18.00 | 12. 
trenčianske vodnícke 
stretnutie „Vodník párty“

ŠTÚROVO NÁMESTIE | Na  „vodníckom ná-
mestí“ sa stretnú deti a rodičia v maskách 
vodníkov, víl či vodných živočíchov a budú 
súťažiť, aby získali vodnícky preukaz.
27. 6. | Festival detí
KINO HVIEZDA | Trakt o.z. v spolupráci s KC 
Aktivity pripravili festival s  témou „Otvo-
rený ateliér“.
30. 6. | 14.00 – 18.00 | Hurá 
prázdniny
OC LAUGARICIO | Rozlúčka so školským ro-
kom plná zábavy, súťažných hier a  tvori-
vých dielničiek pre deti a ich rodičov.

 � VÝSTAVY
do 31. 8. | Valaská kolonizácia... 
samostatne a pritom spoločne
TRENČIANSKY HRAD | Kultúrne vplyvy va-
laskej kolonizácie v  oblasti severozápad-
ného Slovenska a na Morave.
do 4. 6. | 21. Výtvarné spektrum 
trenčianskeho kraja
ART CENTRUM SYNAGÓGA | Výtvarné diela 
z krajskej súťaže neprofesionálnej výtvar-
nej tvorby.
do 30. 6. | Spomienka 
na maliara s perníkovým 
srdcom
KIC | Obrazy a kresby Josefa Jelínka.
do 30. 6. | Martin Derner
BUDOVA NOE | Diela súčasného umelca pô-
sobiaceho na  katedre grafiky Akadémie 
umení v Banskej Bystrici.

do 2. 7. | Ján Hubinský: 
Narrenturn – výtvarné diela
MESTSKÁ VEŽA |

do 2. 7.| Juraj Oravec: 
Pravdepodobné náhody
GALÉRIA VÁŽKA|Autorská výstava obrazov
1. – 30. 6. | Nežná krása kvetov 
– Kristína Bečárová
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava 
Klubu filatelistov.
do 22. 6. | Autorská výstava – 
Matejček – Strohner
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava členov Klubu 
fotografov.
7. 6. – 9. 8. | Náš svet 6
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava výtvarných prác 
žiakov Súkromnej ZUŠ, Novomeského 11.
22. 6. – 2. 8. | Svet očami detí
POSÁDKOVÝ KLUB | Absolventská výstava 
Súkromnej ZUŠ Trenčín, Gagarinova 7.
1. 6. – 23. 7. | Ján Mathé 1922 – 
2012, Sochy a kresby
GMAB | Výstava k nedožitým 95. narodeni-
nám jedného z  najvýznamnejších sloven-
ských sochárov.
1. 6. – 23. 7. | Re-kreácia 
v Trenčíne
GMAB | Vystavujú absolventi a  študenti 
Fakulty umení TU v Košiciach. Najmladšia 
generácia umelcov si svojou ambicióznou 
a  kreatívnou tvorbou získava čoraz vyššie 
renomé.
1. – 30. 6. | Po stopách 
dobrodružstva
VKMR HASIČSKÁ | Výstavka kníh pre deti 
z  edície Stopy v  priestoroch detského od-
delenia.
1. – 30. 6. | Jún v znamení 
olympizmu
VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka pri 
príležitosti Medzinárodného olympijské-
ho dňa (23. 6.) s podtitulom „Citius, Altius, 
Fortius“ (rýchlejšie, vyššie, silnejšie).

 � PRE SENIOROV
streda 7., 21. 6. | 15.00 – 17.00 | 
Klub JDS č. 30
KC AKTIVITY | Stretnutie členov klubu dô-
chodcov. Vedie Zdenka Buryová.
7. 6. | 13.30 | Akadémia tretieho 
veku
KC STRED | Záverečný seminár v  školskom 
roku 2016/2017 a slávnostné ukončenie XXX. 
ročníka ATV. Odovzdanie osvedčení o  ukon-
čení, odovzdanie ocenení, uvedenie do  ži-
vota Informačnej ročenky XXX. ročníka ATV.
15. 6. | 15.00 | Juniáles
POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské stretnutie 
seniorov pripravuje Klub vojenských vete-
ránov.
13., 27. 6. | 9.00 – 11.30 | Ateliér 
pre seniorov
GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov 
na rôzne témy a techniky, prepojené s vys-
tavenými dielami. Každý nepárny utorok 
od 9.00 do 11.30 hod.

 � CVIČENIE
pondelok | 17.15 – 19.15 | SM 
systém
KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrb-
tice. Kontakt: Marcela Holodová na  tel. č. 
0905 705 431.

pondelok | 18.15 – 19.30 | 
Kruhový tréning
KC AKTIVITY | Cviky sa cvičia v jednom kruhu 
za sebou s využitím fitness náčinia, sú za-
merané na precvičenie všetkých partií tela.
utorok | 18.15 – 19.45 | Tai – chi

KC AKTIVITY | Učíme sa ovládať jemnou 
silou svaly a  pohyb tela, čím zlepšuje-
me svoju pohybovú inteligenciu. Info: 
0911 029 030.
pondelok | 19.45 – 20.45 | streda 
| 19.30 – 20.30 | piatok | 19.00 – 
20.00 | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Zamerané na  posilňovacie 
cviky v  intervalovom cvičení s  fázami od-
počinku. Vysoký energetický výdaj, zlep-
šenie ohybnosti a schopnosti koordinácie, 
spevnené partie bokov, brucha, stehen-
ných a sedacích svalov.
utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre 
mamičky
KC STRED | Od 6 týždňov po pôrode.
utorok | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY | Vhodný pre začiatočníkov 
a ľudí s bolesťami chrbta.
utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok | 
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates 
pokročilí
KC AKTIVITY |

utorok, štvrtok | 18.30 – 20.00 | 
Capoeira
LAUGARICIO COMBAT CLUB | Tréningy brazíl-
skeho bojového umenia.
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 | 18.00 – 19.00 | 
Bodywork
KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance ae-
robiku spojená s  posilňovaním a  strečin-
gom.
streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty 
a bodywork
KC AKTIVITY | Cvičenie, pri ktorom sa pracu-
je hlavne s váhou vlastného tela.
streda | 18.15 – 19.15 | Zumba
KC AKTIVITY | Prihlasovanie 
na 0903 949 966.
štvrtok | 18.30 – 20.00 | 
Cvičenie na chrbticu
KC AKTIVITY | Posilnenie a regenerácia sva-
lového jadra tela, svaly okolo chrbtice, 
svaly, šľachy a kĺby celého tela. Vedie Ján 
Pevný. Info: 0911 029 030.

3. 6. | 13.00 – 18.00 | Deň detí

HVIEZDOSLAVOVA UL. | Popoludnie 
plné hier a  šantenia. DETSKÝ JARMOK 
– stánky s  hračkami a  všakovakými 
dobrotami. Program: 13.00 detský 
folklórny súbor LATOVČEK, 13.45 vy-
stúpenia detských tanečných skupín 
ZUŠ K. Pádivého, CENTRA VOĽNÉHO 
ČASU, BAMBULA, SLIMÁČIK, KORZO, 
15.30 akrobatická show basketbalové-
ho a  futbalového freestylu plná skve-
lých kúskov HANDS UP CREW, 16.00 
škriatkovské princezné FÓNKA A  TÓN-
KA Z  GRAMOFÓNIE – pesničková ob-
javiteľská cesta na Časostroji – gramo-
stroji, 17.00 tanečné vystúpenia detí 
CAMPANILLAS, TANEČNÝ KLUB DUKLA, 
DŽAMÁL, AMEERAH, DŽAMÁL JUNIOR.
Sprievodný program: workshop pre deti 
HANDS UP CREW – akrobati s  loptou vás 
naučia robiť s  ňou čarovné kúsky, Veľká 
rodinka – veľká a smiešna rodinka na pre-
chádzke na veľkej trojkolke a v obrovskom 
kočíku, vozidlá hasičov, záchranárov, poli-
cajtov – výstroj pohotovostnej jednotky, 
vozidlo dopravnej polície, nácvik prvej 
pomoci, použitie testerov alkoholu, ne-
priestrelných viest, adrenalínové aktivity 
– rambo pavúčia stena, lanovka, streľba 
a  iné akčné aktivity (átrium pod Mest-
skou vežou), miniZOO domácich zvierat, 
tvorivé dielničky so Šašom Jašom, rybač-
ka s vodníkom a iné zábavné hry a súťaže 
pre deti za sladkú odmenu, skákací hrad, 
vodné bubliny, maľovanie na tvár.
19. – 24. 6. | Ora et Ars 
– Skalka

SKALKA Areál Malej a Veľkej Skalky | pri-
víta opäť Medzinárodné výtvarno-li-
terárne sympózium. Na 10. jubilejnom 
ročníku sa zúčastní 11 výtvarníkov zo 
Slovenska, Čiech, Poľska a  5 literátov 
zo Slovenska. Nedajte si ujsť príležitosť 
navštíviť najstaršie pútnické miesto 
na  Slovensku v  čase, kedy ho obsadia 
umelci, aby tam vytvorili a  prezento-
vali svoje diela. Súčasťou sympózia je 
i  kultúrno-historický seminár OKNO 
do  histórie (nielen) Skalky pri Trenčí-
ne, ktorý sa uskutoční už 6. 6. od 9.30 
v  kongresovej sále Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja. Slávnostné otvo-
renie sympózia bude 19. 6. o  15.30 
v  Kláštore na  Veľkej Skalke. Vernisáž 
diel vytvorených na sympóziu bude 22. 
7. 2017 o 15.00 v areáli kláštora počas 
tradičnej púte na Skalku.

 � NEDAJTE SI UJSŤ
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štvrtok | 19.00 – 20.00 | 
Cvičenie pilates začiatočníci 
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Vedie Marcela Holodová. Info 
a prihlasovanie: 0905 705 431.
1. – 30. 6. | 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 pre deti vo veku 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 |

1. 6. | 16.00 | Gejza Sádecký: 
Bratia z Trenčianskeho hradu
VKMR HASIČSKÁ | Beseda Literárneho klubu 
Omega s prozaikom o jeho najnovšej knihe 
povestí, odohrávajúcich sa v  rôznych do-
bách našej histórie na hradoch a zámkoch 
na Považí či Orave. V rámci cyklu „Predsta-
vujeme literátov Trenčianskeho kraja“.
2. 6. | 15.00 | AMFO 
Trenčianskeho kraja
TSK | Odborný seminár k 21. ročníku výsta-
vy amatérskej fotografie.
5. 6. | 16.00 | Seminár na tému 
Anthropoid – 75. výročie 
atentátu na Heydricha

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
ských výsadkárov.
5. 6. | 19.00 | Večer najlepších 
svetových reklám
KLUB LÚČ | Viac ako 150 reklám, ktoré po-
važuje za  výnimočné šéfredaktor portá-
lu Kinema.sk. Najoceňovanejšie svetové 
kreatívy, zakázané koncepty, komparatív-
ne provokácie, najlepšie virálne a gerilové 
videá, najvtipnejšie reklamné kampane 
a aktuálne reklamné novinky.
5. 6. | 19.00 | Večerné 
zamyslenia
REFEKTÁR PIAR. GYMNÁZIA | Diskusia s  rek-
torom kostola piaristov Petrom Fra-
nekom na  aktuálne problémy veria-
ceho človeka. Otázky môžete posielať 
na diskusia@cprtrencin.sk.
6. 6. | 9.30 – 12.30 | Kultúrno-
historický seminár Okno 
do histórie (nielen) Skalky pri 
Trenčíne
TSK | Dejiny Skalky v stredoveku, kláštorný 
život, porovnanie východného a západné-
ho pustovníctva, vzťah kresťanstva a  prí-
rody, kresťanská ikonografia. Podujatie 
pre odborné publikum, pedagógov, štu-
dentov i pre širokú verejnosť so záujmom 
o históriu.

6. 6. | 16.00 | Zdravotná 
problematika včelstiev
POSÁDKOVÝ KLUB | Zabezpečenie vzoriek 
do súťaže o najlepší med, medovinu, peľ.
6. 6. | 17.30 | Ženské kruhy – 
Tvoje telo, Tvoj chrám
PENZIÓN KEROLA | Stretnutie s  Moni-
kou Tomanovovou. Počet miest je ob-
medzený. Viac informácií a  prihláška: 
www.smart-people.sk/kurzy/.
7. 6. | 17.00 | Fotostredisko
TSK | Stretnutie neprofesionálnych foto-
grafov. Téma: Romantika.
7. 6. | 17.30 | Sedíš v správnom 
vlaku – Ing. Karel Spilko
PENZIÓN KEROLA | Kto naozaj sme? Prečo 
zažívame večnú nespokojnosť, nepokoj 
a problémy? Kto sa nám prihovára cez náš 
vnútorný hlas? Počet miest je obmedzený. 
Prihláška: www.smart-people.sk/kurzy.
10. 6. | 10.00 | Cesta čistého 
vedomia
KC AKTIVITY | Celodenný prednáškový se-
minár, prednáša Ján Pevný. Informácie 
0911 029 030.
12. 6. | 16.00 | Beseda 
k aktuálnym otázkam 
záhradkárov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: KVV – sek-
cia záhradkárov.
14. 6. | 10.00 | Bezplienková 
komunikačná metóda – 
alebo prirodzená hygiena 
novorodencov
MC SRDIEČKO |

14. 6. | 16.30 | Silvester Lavrík: 
Nedeľné šachy s Tisom
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s prozaikom, dra-
matikom, režisérom, prekladateľom, pe-
dagógom a viacnásobným finalistom Ceny 
Anasoft Litera spojená s prezentáciou jeho 
historického románu Nedeľné šachy s  Ti-
som.
15. 6. | 16.00 | Československé 
légie v Rusku 1916 – 1922
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub numiz-
matikov a DVaT.
15. 6. | 16.00 | Čo viete 
o psychických poruchách
VKMR HASIČSKÁ | Pravidelná diskusia s od-
borníkmi na  podporu duševného zdravia. 
Na  tému Kedy hovoríme o  psychickej po-
ruche a  aké psychické poruchy poznáme, 
diskutuje Doc. MUDr.  J. Hašto, PhD. Orga-
nizované v  spolupráci s  OZ Ars Vivendi – 
umenie žiť.
15. 6. | 17.30 | Slovenská 
moderna – Miloš Alexander 
Bazovský
GMAB | Cyklus prednášok. Dobrovoľné 
vstupné.
16. 6. | 20.00 | Načo divadlo
KLUB LÚČ | Cyklus prednášok o divadle, kto-
rému nie je ľahostajné spoločenské dianie. 
Prednáša Ján Šimko – divadelný režisér 
a vedec. Súčasťou prednášky bude aj scé-
nické čítanie úryvku textu Petra Handke-
ho: Nadávky publiku.
20. 6. | 9.00 | Opát Štefan zo 
Skalky
VKMR HASIČSKÁ | Uvedenie novej trenčian-
skej legendy a  knižky za  účasti autorov 
Vlada Kulíška (text) a Jozefa Vydrnáka (ilu-
strácie). Moderuje Eva Mišovičová. Súčas-
ťou podujatia bude tlačová beseda k  pri-
pravovanému multižánrovému nočnému 
open-air podujatiu v uliciach Trenčína.

21. 6. | 17.30 | Povedz mi, čo 
čítaš... tentokrát Martin 
Ševela
VKMR HASIČSKÁ | Nová talkšou trenčianskej 
herečky Zuzany Mišákovej v knižnici nielen 
o  literatúre. Aktuálny hosť: úspešný fut-
balový tréner Martin Ševela, dvojnásobný 
slovenský majster s klubom AS Trenčín.

 � KURZY
pondelok – piatok | 13.00 – 
18.00 | Akordeón
KC SIHOŤ |

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

pondelok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk pokročilí
KC AKTIVITY | Info a  prihlášky: smejkal@
mail.t-com.sk.
utorok | 10.00 | Mami spricht 
Deutsch
MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú 
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.
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 LAUGARICIO | 6. a  13. 6. Ručne robe-
ný papier, 20. a  27. 6. Lúka plná kvetov 
– obraz maľovaný prstami. Prihlásenie 
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk
utorok | 18.00 – 20.00 | Klub 
keramikárov dospelí
KC AKTIVITY | Tvorivé keramické dielne. Viac 
na info@kcaktivity.sk.
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.
streda – piatok | 12.00 – 18.00 | 
Gitara
KC SIHOŤ |

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

štvrtok | 10.00 | Mommie‘s 
English Club
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
glicky a deti sa pri nich hrajú.
7. 6. | 17.30 – 19.30 | Klub 
Patchwork Trenčín
KC AKTIVITY | Vedie Hanka Nekorancová.
9. – 10. 6. | Hormonálna jogová 
terapia
PENZIÓN KEROLA | Ako prirodzenou ces-
tou reaktivovať hormonálnu produk-
ciu vlastných žliaz. Na  kurze sa nau-
číte dýchacie techniky, vizualizácie 
a  zostavu a  dostanete materiály k  sa-
mostatnému cvičeniu doma. Prihláška: 
www.smart-people.sk/kurzy.
11. 6. | 10.00 | Kurz numerológie
PENZIÓN KEROLA | Vedie Miroslav Vicena. 
Prihláška: www.smart-people.sk/kurzy.
13., 27. 6. | 16.00 – 18.30 | 
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB | Tvorivý ateliér pre dospelých 
na témy a techniky prepojené s vystavený-
mi dielami.

 � NEDAJTE SI UJSŤ
30. 6. a 1. 7. | 21.00 | 
O opátovi Štefanovi

OSTROV | Nočná artistická show. Štvrté 
pokračovanie open air podujatia Príbehy 
z  Trenčína, teraz o  neobyčajnom dôver-
níkovi Matúša Čáka. Uvidíte vzdušných 
a pozemných akrobatov, artistov na vode, 
premietanie na  vodnú stenu, jazdcov 
na koňoch, svetelné a ohňové divadlo.

CINEMAX
od 1. 6. | Záhradníctvo: 
Rodinný priateľ
Prvá časť českej filmovej trilógie sa 
odohráva v 40. rokoch počas nemeckej 
okupácie. Tri mladé ženy (Aňa Geislero-
vá, Gabriela Míčová, Klára Melíšková) 
a ich dve deti čakajú na návrat svojich 
väznených mužov a  otcov. Film je prí-
behom lásky, ktorá nesmela byť napl-
nená. Je o  vernosti, túžbe, vine a  lás-
ke, o odchodoch a návratoch, o rodine, 
rodičoch a deťoch. Rodinný portrét vi-
dený pohľadom žien, ktoré dal dohro-
mady osud.
od 1. 6. | Wonder woman

Americký akčný sci-fi film. Skôr, ako sa 
stala Wonder Woman, podstúpila prin-
cezná Amazoniek Diana tréning, ktorý 
z nej spravil neporaziteľnú bojovníčku. 
Vyrastala v chránenom ostrovnom raji 
až do  doby, keď na  ich ostrove hava-
roval americký pilot a  začal rozprávať 
o masovom celosvetovom konflikte zú-
riacom okolo nich. Diana opúšťa bez-
pečný domov s presvedčením, že doká-
že odvrátiť a zastaviť hrozbu.
od 8. 6. | Múmia
Americký horor. Múmia verzus Tom 
Cruise. Štúdio Universal pripravilo 
svojim fanúšikom impozantný filmo-
vý zápas, v  ktorom sa stretnú dve le-
gendy. Tento súboj bude mať podobu 
výpravného akčného dobrodružstva, 
ktoré má byť prvým dielom veľkolepej 
série, ktorá nás zavedie do sveta bohov 
a monštier.

 � KINO
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20. 6. | 17.30 | Ženské kruhy – 
Prírodná domáca kozmetika – 
ako na to?
PENZIÓN KEROLA | Stretnutie s  Moni-
kou Tomanovovou. Zážitkový workshop 
na  tému Tvoríme si krásu – výroba do-
mácej prírodnej kozmetiky. Prihláška 
na www.smart-people.sk/kurzy.
24. 6. – 25. 6. | 10.00 – 17.00 | 
Kurz grafológie – akreditované 
štúdium
PENZIÓN KEROLA | Využitie grafológie 
a  psychológie v  pracovnom i  osobnom 
živote, možnosť pracovať s  vlastným ru-
kopisom, použitie získaných poznatkov 
v oblasti školstva, personalistiky, zdravot-
níctva, práva, kriminalistiky, koučingu. Pri-
hláška na www.smart-people.sk/kurzy/.
10. – 12. 7. | 9.00 – 13.00 | Rýmuj 
ako Petiar
VOICES | V  trojdennej hudobno-textárskej 
dielni sa s  Petrom Lachkým môžete nau-
čiť písať básničky tak, aby z nich boli pek-
né a  chytľavé pesničky. Na  záver najlep-
šie texty navlečieme do  vhodnej muziky 
a spolu si ich zahráme a zaspievame. Do-
obedňajšia tvorivá dielňa je pre všetkých 
od 15 rokov. Viac informácií a prihlasova-
nie na www.voices.sk/podujatia.
17. – 19. 7. | 9.00 – 13.00 | Písanie 
s Mirkou
VOICES | Ako písať tak, aby nás ľudia čítali? 
V  pisateľsko-blogerskej dielni si s  Mirkou 
Gúčikovou namixujeme správnu kombiná-
ciu príbehu, emócií a  faktov. Naučíme sa 
zaujať nadpisom, správne uvádzať zdroje, 
používať synonymá a  vyjadrovať pocity. 
Doobedňajšia tvorivá dielňa je pre všet-
kých od 15 rokov. Viac informácií a prihla-
sovanie na www.voices.sk/podujatia.

 � INÉ
1. 6. | 10.00 | Otvorenie letnej 
čitárne
VKMR JASELSKÁ | Knihy, noviny a  časopisy 
dostupné vonku, bezplatne a pre všetkých 
každý pondelok a  štvrtok až do  septem-
bra.
3., 24. 6. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností a Gazdovské trhy

EXPO CENTER | 
8. 6. | 14.00 | Spomienkové 
stretnutie k 99. výročiu vzbury 
v Kragujevaci
KASÁRNE SNP | Pripravuje Klub vojenskej 
histórie protifašistického odboja.
9. 6. | 19.00 | Noc kostolov

KLÁŠTOR NA VEĽKEJ SKALKE | 19.00 Tajom-
stvá stredovekej kláštornej kuchyne, 20.00 
Duchovné pásmo slova a  piesní, 21.00 

Divadelné predstavenie Posledné dni Ježi-
ša Krista.
10. 6. | 9.00 – 14.00 | Kukanova 
desina

MESTO TRENČÍN | Pivný pochod opäť v mes-
te! 10. júna 2017 sa koná už 26.ročník tu-
risticko-pivného pochodu. Začíname ako 
obvykle za  krytou plavárňou medzi 9.00 
a 14.00. Po skončení pochodu vás čaká po-
riadna zábava. Ide sa za každého počasia, 
aj keby bolo pekne.
17. 6. | 14.00 – 21.00 | Víno pod 
hradom

HISTORICKÉ CENTRUM | 2. ročník festivalu 
vína. 26 slovenských vinárov a  viac ako 
300 druhov vína zo Slovenska i celého sve-
ta. Predpredaj vstupeniek v KIC.

18. 6. | 7.30 | Svätá omša 
s Anselmom Grunom
KOSTOL NA MALEJ SKALKE | Nemecký kato-
lícky kňaz, benediktínsky mních, ekonóm, 
filozof a  teológ je mimoriadne úspešným 
autorom duchovnej literatúry a  hlavným 
ekonómom opátstva Münsterschwarzach. 
Napísal okolo dvesto kníh.
18. 6. | 9.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

22. 6. | 19.00 | Leto v galérii
GMAB | Otvorenie letnej sezóny na nádvo-
rí, sprístupnenie exteriérovej sochárskej 
expozície, módna prehliadka, prezentácia 
lokálnych dizajnérov.
1. 7. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: Park 
a Sihoť
KIC | Pokračovanie pravidelného cyklu 
sprevádzaných prechádzok mestom, v  júli 
na tému „Park a Sihoť“.
4. 7. | Edmania

EXPO CENTER | Tanečný festival, ktorý začal 
písať svoju históriu v  roku 2015. Na  jeho 
open air edícii sa predstaví svetový DJ 
a producent Armin van Buuren!
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od 15. 6. | Heydrich: Muž so 
železným srdcom

Francúzsky vojnový film zachytá-
va skutočný príbeh zrodu Hitlerovho 
monštra a  druhého najvyššieho pred-
staviteľa nacistických ozbrojených zlo-
žiek Waffen-SS, Reinharda Heydricha.
od 15. 6. | Na plný plyn
Francúzsky akčný thriller rozpráva prí-
beh dvoch bratov (Scott Eastwood 
a  Freddie Thorp), ktorí na  objednávku 
kradnú najdrahšie luxusné autá. Kvôli 
novej objednávke – miliónovému Bu-
gatti z  roku 1937 – musia vycestovať 
až do Francúzska. Ich plán však nevyj-
de a  oni sa dostanú do  rúk majiteľa 
auta, miestneho zločineckého bossa.
od 15. 6. | Cars 3
Pokračovanie úspešnej animovanej ko-
médie.
od 22. 6. | Divoká babská 
jazda
Americká komédia. Keď najlepšie ka-
mošky žúrujú, stať sa môže čokoľvek. 
Päť bývalých spolužiačok sa po  ro-
koch znovu stretáva, aby oslávili roz-
lúčku so slobodou jednej z nich. Párty 
sa však rýchlo zvrtne, keď nešťastnou 
náhodou zabijú striptéra, ktorý ich 
mal v  tento výnimočný večer zabávať. 
Ako si s týmto fatálnym omylom pora-
dí dámska zostava na  čele so Scarlett 
Johansson.
od 29. 6. | Ja, zloduch 3
Pokračovanie úspešnej animovanej ko-
médie.

9. 6. | 8.00 – 20.00 | 
Majstrovstvá Slovenska – 
dorast – florbal
ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala. 9.30 ŠK 1. 
FBC TRENČÍN – FBC MÚTNE, 17.00 ŠK 1. 
FBC TRENČÍN – ZÁHORSKÁ BYSTRICA
10. 6. | 8.00 – 20.00 | 
Majstrovstvá Slovenska – 
dorast – florbal
ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala. 12.30 ATU 
KOŠICE – ŠK 1. FBC TRENČÍN, 14.00 – 
16.30 zápasy o 5. – 8. miesto, 17.00 – 
19.30 semifinále 1, semifinále 2
11. 6. | 9.00 – 15.00 | 
Majstrovstvá Slovenska – 
dorast – florbal
ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala. 9.00 – 
13.00 zápasy o  umiestnenie na  7., 
5. a  3. mieste, 13.30 finálový zápas 
o majstra SR
27. 6. | 8.00 – 18.00 | 
Slovenská volejbalová 
federácia
ŠPORTOVÁ HALA | Veľká aj malá hala. 
MINI COOLVOLLEY – finálový turnaj 
o  majstra SR. Žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ 
(minivolejbal trojíc). 

 � KINO

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
GALÉRIA VÁŽKA Mierové námestie 19, 0915 382 532

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

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

 � ŠPORT
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