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Kúpele v regióne

www.kupele-teplice.sk

Termálne bazény: 

Bazén Grand:

 Predaj procedúr (budova Kaštieľ) Po - Ne 9:00 - 18:00 hod.
                                         +421-32-6514 140 / 775    predajprocedur@slktn.sk

            v budove Rehabilitačného bazéna Po - Ne 10:00 - 18:00 hod.  +421-32-6514 771

1.12. - 20.12.2017  a  2.1. - 28.2.2018

vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov
Zľavy nie sú kumulovateľné a sú neprenosné. 

Platia vždy na 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom s trvalým pobytom v danom meste.
Vstup do bazénov je podmienený voľnou kapacitou daného bazéna (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

aj pre občanov

NÁŠHO MESTA

50% zľava 

na všetky 

termálne bazény 

30% zľava 

na bazén Grand
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NEPRIŠLO VÁM 
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu hláste, 
prosím, do pondelka 
5. februára 2018 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
032/6504 287.

Harmonogram vývozu bioodpadu v roku 2018

MAREC1 Š
2 P

3 S
4 N

5 P
106 U BIO 1 párny7 S BIO 2 8 Š BIO 3 9 P

10 S
11 N

12 P
1113 U

14 S
15 Š

16 P
17 S

18 N
19 P

1220 U BIO 1 párny21 S BIO 2 22 Š BIO 3 23 P
24 S

25 N
26 P

1327 U
28 S

29 Š
30 P

31 S

APRÍL1 N
2 P

143 U BIO 1 párny4 S BIO 2 5 Š BIO 3 6 P
7 S

8 N
9 P

1510 U
11 S

12 Š
13 P

14 S
15 N

16 P
1617 U BIO 1 párny18 S BIO 2 19 Š BIO 3 20 P

21 S
22 N

23 P
1724 U

25 S
26 Š

27 P
28 S

29 N
30 P

18

MÁJ1 U BIO 1 párny2 S BIO 2 3 Š BIO 3 4 P
5 S

6 N
7 P

198 U BIO 1 nepárny9 S BIO 2 10 Š BIO 3 11 P
12 S

13 N
14 P

2015 U BIO 1 párny16 S BIO 2 17 Š BIO 3 18 P
19 S

20 N
21 P

2122 U BIO 1 nepárny23 S BIO 2 24 Š BIO 3 25 P
26 S

27 N
28 P

2229 U BIO 1 párny30 S BIO 2 31 Š BIO 3 

JÚN1 P
2 S

3 N
4 P

235 U BIO 1 nepárny6 S BIO 2 7 Š BIO 3 8 P
9 S

10 N
11 P

2412 U BIO 1 párny13 S BIO 2 14 Š BIO 3 15 P
16 S

17 N
18 P

2519 U
20 S

21 Š
22 P

23 S
24 N

25 P
2626 U BIO 1 párny27 S BIO 2 28 Š BIO 3 29 P

30 S

JÚL1 N
2 P

273 U
4 S

5 Š
6 P

7 S
8 N

9 P
2810 U BIO 1 párny11 S BIO 2 12 Š BIO 3 13 P

14 S
15 N

16 P
2917 U

18 S
19 Š

20 P
21 S

22 N
23 P

3024 U BIO 1 párny25 S BIO 2 26 Š BIO 3 27 P
28 S

29 N
30 P

3131 U

AUGUST1 S
2 Š

3 P
4 S

5 N
6 P

327 U BIO 1 párny8 S BIO 2 9 Š BIO 3 10 P
11 S

12 N
13 P

3314 U
15 S

16 Š
17 P

18 S
19 N

20 P
3421 U BIO 1 párny22 S BIO 2 23 Š BIO 3 24 P

25 S
26 N

27 P
3528 U

29 S
30 Š

31 P

SEPTEMBER1 S
2 N

3 P
364 U BIO 1 párny5 S BIO 2 6 Š BIO 3 7 P

8 S
9 N

10 P
3711 U

12 S
13 Š

14 P
15 S

16 N
17 P

3818 U BIO 1 párny19 S BIO 2 20 Š BIO 3 21 P
22 S

23 N
24 P

3925 U BIO 1 nepárny26 S BIO 2 27 Š BIO 3 28 P
29 S

30 N

OKTÓBER1 P
402 U BIO 1 párny3 S BIO 2 4 Š BIO 3 5 P

6 S
7 N

8 P
419 U BIO 1 nepárny10 S BIO 2 11 Š BIO 3 12 P

13 S
14 N

15 P
4216 U BIO 1 párny17 S BIO 2 18 Š BIO 3 19 P

20 S
21 N

22 P
4323 U BIO 1 nepárny24 S BIO 2 25 Š BIO 3 26 P

27 S
28 N

29 P
4430 U BIO 1 párny31 S BIO 2 

NOVEMBER1 Š BIO 3 2 P
3 S

4 N
5 P

456 U
7 S

8 Š
9 P

10 S
11 N

12 P
4613 U BIO 1 párny14 S BIO 2 15 Š BIO 3 16 P

17 S
18 N

19 P
4720 U

21 S
22 Š

23 P
24 S

25 N
26 P

4827 U BIO 1 párny28 S BIO 2 29 Š BIO 3 30 P

Vysvetlivky:
BIO 1

celá MČ Západ  (Zámostie, Záblatie...)deň vývozu: utorok

BIO 2
celá MČ Sever  (Opatová, Kubrá, Kubrica, Sihoť)  + Noviny, Biskupice, Nozdrkovce, Belá, Pod Komárkydeň vývozu: streda

BIO 3
MČ Stred  (Centrum, Dolné mesto, Soblahovská a okolie...)  + MČ JUH

deň vývozu: štvrtok

V mesiacoch január, február a december sa bioodpad nevyváža.

Mobilné klzisko pri vodníkovi Valentínovi zostáva otvorené od 10.00 do 21.00 hodiny každý deň 
za priaznivého počasia až do konca februára. Vstup je zdarma. K dispozícii je teplý čaj, ktorý si môžu 
návštevníci sami načapovať.  FOTO: PAVOL SERIŠ

Hlasujme za Žihadielko 
každý deň
Trenčín sa aj v tomto roku zapojil do súťaže o nové mo-
derné a bezpečné detské ihrisko. Súťaž, v ktorej uspeje 
len 10 slovenských miest, vyhlásila spoločnosť LIDL. 
Našou úlohou je len hlasovať za Trenčín každý deň.

 Trenčania v roku 2017 pre-
hlasovali svojich súperov a v ka-
tegórii miest s počtom obyvateľov 
nad 35 tisíc obsadilo naše mesto 
1. miesto s celkovým počtom 
138 299 hlasov. Detské ihrisko 
Žihadielko bolo tak v lete vybu-
dované i v našom meste, v parku 
pod Juhom (na foto). A mohlo by 
pribudnúť ďalšie, na mieste býva-
lého ihriska Opavia vo vnútrob-
loku na Beckovskej ulici. Jeho 
hodnota bude 87 tisíc eur a slúži-
lo by deťom od 2 do 12 rokov.

 Trenčín od 15. januára sú-
ťaží s ostatnými mestami, ktoré 
už Žihadielko vyhrali. V kategó-
rii „Víťazi 2016 a 2017“ aktuál-
ne súperí o prvú pozíciu s Trna-
vou. Nové ihrisko získajú podľa 
počtu hlasov len prvé dve mestá 
z každej kategórie. Hlasova-
nie potrvá do 28. februára 2018 
(do polnoci). Hlasovať môžeme 
každý deň dvakrát. 
 Pri prvom hlasovaní dosta-
ne každý bezplatnú overovaciu 
SMS a potom je úlohou každý 

deň znova a znova hlasovať. Kto 
po prvom zahlasovaní úspešne 
zvládne hru s Majou alebo Fli-
pom, v tom okamihu sa automa-
ticky pridáva ďalší hlas pre Tren-
čín. Každý deň teda môžeme 
pridať z jednej emailovej adresy 
alebo facebookového účtu dva 
hlasy!

 Za ihrisko v Trenčíne môže-
me hlasovať my – Trenčania, ale 
aj naši známi, príbuzní, priate-
lia z iných miest či obcí. Skúsme 
zabojovať a vyhrať pre deti pek-
né, moderné a bezpečné ihris-
ko. Hlasujme za Trenčín! Každý 
hlas sa počíta!
 (E. S.), FOTO: P. S.

Hlasujme na www.zihadielko.sk
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Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte

Vyhrajte CD album virtuózov Donského kozáckeho chóru VOLNIJ DON a dve 
vstupenky na program Balalajka 2018, ktorý sa uskutoční 7. februára 2018 
o 18.00 h vo Hviezde.

Program v Trenčíne je súčasťou európskeho turné. Po koľký raz sa sólisti 
donského kozáckeho chóru na turné do Európy z rodného Rostova na Done 
vybrali?
Odpovede posielajte do 4. februára 2018 na info@trencin.sk.

Prvým Trenčanom roka 2018 je Matej 
Narodil sa v pondelok 1. ja-
nuára 2018 o 2.47 h Tren-
čianke Kataríne Drobnej. 
Vážil 3350 gramov a meral 
49 centimetrov. 

 Mamičku s bábätkom v ne-
mocnici navštívil aj primátor Ri-
chard Rybníček, ktorý tradične, 
okrem želania zdravia a šťastné-
ho života, venoval novému Tren-
čanovi zlatú retiazku.

 � DO NOVÉHO ROKA 
S 54 916 OBYVATEĽMI 

 V roku 2017 sa narodilo 
519 nových občanov Trenčína, 
z toho 273 chlapcov a 246 diev-
čat. Najčastejšími menami bá-
bätiek boli u chlapcov Jakub, 
Michal a Matúš, u dievčat Sofia, 
Ema a Nina.
Do Trenčína sa prisťahovalo 840 
nových obyvateľov a naopak, 
najmä z rodinných a pracov-
ných dôvodov sa odsťahovalo 
899 ľudí. V minulom roku, žiaľ, 
zomrelo 513 Trenčanov.
 V roku 2017 uzavreli v Tren-
číne manželstvo i páry napríklad 
z Filipín, Madagaskaru, Argen-
tíny, Venezuely, Ruska, Austrá-
lie či USA. V našom meste sa zo-
sobášilo 348 párov. Z toho bolo 
210 civilných a 138 cirkevných 
sobášov. Došlo aj k rozvodom. 
Manželstvo sa rozhodlo ukončiť 
78 dvojíc.
 V Trenčíne na začiatku roka 
2018 žilo viac žien ako mužov. 

Z 54 916 obyvateľov evidoval 
mestský úrad 26 254 mužov 
a 28 662 žien.

 � PÔRODNICA BOLA 
OPÄŤ NAJLEPŠIA

 Na Gynekologicko – pôrod-
níckej klinike FN Trenčín sa 
v roku 2017 narodilo 2 125 detí. 
Pôrodnica obhájila prvenstvo 
v projekte „Sprievodca pôrodni-
cami“ a získala titul „Najlepšia 
pôrodnica“.
 „Vybudovali sme ďalšie 3 nad-
štandardné izby s vlastným soci-
álnym zariadením. Dnes máme 
8 takýchto izieb. V lete sme do-
končili rekonštrukciu ambulant-
nej časti kliniky a uviedli do pre-
vádzky moderné komplexné 
pracovisko príjmovej ambulancie 
a špecializovaných ambulancií 
kliniky so vstupnou recepciou,“ 

skonštatoval prednosta kliniky 
Peter Kaščák. 
 Trenčianska pôrodnica ako 
jediná na Slovensku poskytova-
la v minulom roku analgetickú 
liečbu počas pôrodu zdarma. 
„Zaviedli sme do praxe tzv. von-
kajší obrat plodu. Ak je bábätko 
otočené zadočkom, snažíme sa 
ho otočiť dolu hlavičkou, čo zvy-
šuje šancu ženy na prirodzený 
pôrod. Ako jediná slovenská pô-
rodnica sme začali stanovovať 
zápalový parameter interleukín 
6 z plodovej vody pri jej predčas-
nom odtoku, čo nám umožňuje 
predĺžiť tehotnosť a znížiť nedo-
nosenosť novorodencov,“ uvie-
dol P. Kaščák s tým, že tento rok 
majú na klinike v pláne rekon-
štrukciu operačných sál a dopl-
nenie vybavenia o nový špičkový 
ultrazvukový prístroj.
  (E. S.), FOTO: P. S.

Vážení Trenčania, 
milí čitatelia,

aj vo februárovom Infe vám 
prinášame aktuálne informácie 
z diania v našom meste. Snažili 
sme sa vybrať to najzaujíma-
vejšie a najužitočnejšie. A tak 
si môžete prečítať o tom, že 
mesto získa späť pozemky pod 
autobusovou stanicou, že Tren-
čín dostane peniaze na obnovu 
zelene v Parku M. R. Štefánika 
a aj o tom, že v budúcej zim-
nej sezóne by mohla nahradiť 
štandardný posypový materiál 
ekologická zmes.
 Do pozornosti dávame aj 
nové informácie, týkajúce sa 
regulovaného parkovania. 
Za zmienku stojí aj výsledok 
jesenného upratovania v meste, 
poučenie o tom, čo patrí a ne-
patrí do oranžových zberných 
nádob a užitočným pre mno-
hých bude i harmonogram vý-
vozu bioodpadu. 
 Mesto vyhlásilo grantové 
kolá v oblasti kultúry, špor-
tu, školstva, sociálnych vecí, 
životného prostredia a práce 
s mládežou. V tomto roku dá 
na aktivity v týchto oblastiach 
vyše 158 tisíc eur.
 Budú opäť ocenení najlepší 
trenčianski športovci. Nomi-
novať adeptov na ocenenie – 
jednotlivcov i kolektívy – môže 
ktokoľvek z vás. Urobte tak naj-
neskôr do 28. februára 2018.
Prečítajte si Info až do konca 
a nevynechajte prehľad feb-
ruárových kultúrnych, spolo-
čenských i športových udalostí 
v KAM v Trenčíne. Najbližšie 
Info vyjde 6. marca 2018.

Užite si zvyšok veselého fašian-
gového obdobia a nezabudni-
te hlasovať za Žihadielko pre 
Trenčín!

Vaša redakcia

Údržba je zatiaľ v rukách Železníc SR
 Modernizácia železničnej tra-
te je na území mesta ukončená, 
no mnoho Trenčanov má výhra-
dy k údržbe nových podchodov, 
podjazdov a ostatných nových 
komunikácií. V tejto súvislosti 
Železnice SR prostredníctvom 
hovorkyne Martiny Pavlíkovej 
uviedli, že sa dohodli so zhoto-
viteľom, aby do času odovzdania 

a prebratia stavebných objektov 
zabezpečil zimnú údržbu týchto 
ciest – čistenie od snehu, ľadu, 
prípadne blata a vody. „V prípa-
de podjazdu Brnianska opätovne 
rokujeme so zhotoviteľom o prijatí 
opatrení, aby sa tam voda nehro-
madila, resp. aby bola prompt-
ne situácia riešená,“ doplnila M. 
Pavlíková.

Mesto upozornilo Železnice SR 
aj na problém neodtekajúcej vody 
na kruhovom objazde na Opatov-
skej ulici, kde sú po daždi prie-
chody pre chodcov popri chod-
níku pod vodou. „V súčasnej dobe 
toto riešime v spolupráci so zhoto-
viteľom stavby formou reklamá-
cie,“ ubezpečila hovorkyňa Že-
lezníc SR. (E. S.)

PRIPOMIENKUJTE 
NOVÝ WEB
 Nový mestský web je skú-
šobne dostupný na novy.tren-
cin.sk, jeho obsah sa postupne 
napĺňa. Podobne je to aj s novou 
turistickou podstránkou visit.
trencin.sk. Ich dizajn a funk-
cionalita nie sú finálne a budú 
sa upravovať. Pripomienky je 
možné nahlásiť na webmas-
ter@trencin.sk alebo cez tla-
čidlo „spätná väzba“ v spodnej 
časti stránky. Ďakujeme.
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Od 1. januára je Pošta Tren-
čín 8 verejnosti k dispozí-

cii v pracovných dňoch od 8.00 
do 18.00 hodiny. Pôvodne bola 
otvorená do 19.00. Dôvodom 
je zmena organizácie práce. 
Hodiny pre verejnosť v sobo-
tu zostávajú nezmenené, teda 
od 8.00 do 12.00 h.

Počas tejto zimy sa uskutoč-
nili v réžii Poľovníckeho 

združenia Ostrý vrch tri spo-
ločné poľovačky na premno-
ženú diviačiu zver. Dve z nich 
boli na Brezine, kde ulovili 
spolu 21 kusov diviačej zveri 
a jednu líšku. Posledná spoloč-
ná poľovačka bola 18. januára 
na Východnej ulici, na nepo-
ľovnej ploche. Jej výsledkom 
bolo 8 kusov ulovenej diviačej 
zveri. 

Od 9. januára sú v Trenčíne 
tri zberné dvory. K dvo-

rom na Soblahovskej a Zlatov-
skej ulici pribudol zberný dvor 
na ulici K zábraniu. Aj 
obyvatelia mestskej časti Sever 
tak už majú do zberného dvora 
bližšie. Podrobnosti na stra-
ne 6.

Hokejoví fanúšikovia môžu 
s posilovým spojom 

na Juh počítať až do konca 
sezóny. Autobus je pristavený 
po ukončení zápasu na zastáv-
ke Zimný štadión. Zastavuje 
na všetkých zastávkach linky 
č. 8 s konečnou zastávkou 
na Ulici gen. Svobodu. 

Najbližší Deň otvorených 
dverí u primátora mes-

ta Richarda Rybníčka bude 
v pondelok 26. februára 
od 14.00 do 18.00 h na Mest-
skom úrade, Mierové námestie 
2, 1. poschodie.

Náčelník Mestskej polí-
cie Ivan Liptai bude mať 

Deň otvorených dverí v stredu 
21. februára v čase od 14.00 
do 17.00 h v sídle MsP 
na Hviezdovej ulici 129/2.

Najbližšie zasadnutie mest-
ského zastupiteľstva sa 

uskutoční v stredu 14. marca 
2018 o 13.00 hodine. Rokova-
nie je verejné.

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Trenčianski mestskí poslanci sa stretli na prvom tohto-
ročnom spoločnom rokovaní v stredu 24. januára.

 � Poslanci boli oboznámení 
s finančnou situáciou mesta. 
Celkový dlh Trenčína bol k 30. 
11. 2017 vo výške 11,96 mil. eur, 
čo predstavuje 217 eur na oby-
vateľa. Celková suma dlhu de-
finovaná zákonom o rozpočto-
vých pravidlách k 30. 11. 2017 
bola 25,44 percenta, pričom zá-
konná maximálna možná miera 
zadlženosti je 60 percent.

 � Mesto Trenčín odstúpi-
lo od kúpnych zmlúv so spo-
ločnosťou SIRS Developmen-
t(uzavreté v r. 2011 a 2012) 
a získa tak späť pozemky v pred-
staničnom priestore od želez-
ničnej stanice až po oplotenie 
bývalých kasární. 
 Dôvodom je nedodržanie 
zmluvných podmienok. Spoloč-
nosť SIRS Development tu mala 
vybudovať autobusový terminál. 

Ten nielenže nestojí, ale neexis-
tujú k tejto stavbe ani povolenia. 
Už v predchádzajúcom obdo-
bí za oneskorené podanie návr-
hov na územné konania mesto 
pokutovalo investora, ktorý obe 
pokuty zaplatil. Odvtedy sa však 
nič zo strany investora nedialo, 
napriek tomu, že zmluvné lehoty 
boli presne zadefinované. Mesto 
odmietlo akceptovať naďalej 
túto situáciu a využilo možnosť 
odstúpenia od zmlúv. Vráti kúp-
nu cenu za pozemky v sume 962 
tisíc investorovi a investor mes-
tu vráti pozemky. 
 „Získame tým späť priestor, 
ktorý bude už len v našich rukách 
a kde v budúcnosti bude môcť byť 
postavená nová autobusová sta-
nica. Z pohľadu spôsobu jej fi-
nancovania nevylučujeme žiadnu 
možnosť,“ uviedol viceprimátor 

Ján Forgáč, ktorý materiál pred-
kladal. „Za celé tie roky, odkedy 
sa začalo rokovať o projekte Ter-
minál sme investorovi nepreda-
li žiadne iné mestské pozemky, 
ani pozemky v parku,“ zdôraznil. 
V ďalšom vydaní Info sa k tejto 
téme podrobnejšie vrátime. 

Pozn. redakcie: Spoločnosť 
SIRS mala rekonštruovať aj Že-
lezničnú stanicu Trenčín. Podľa 
našich informácií doteraz nedo-
šlo k dohode investora a majite-
ľa stanice, ktorými sú Železnice 
SR. Aj tejto téme sa budeme ve-
novať v marcovom Infe.
 (E. S.)

Trenčín dostane peniaze na park
Mesto uspelo vo výzve Integrovaného 
regionálneho operačného programu 
2014 – 2020 s projektom „Zelené pľúca 
mesta – Revitalizácia Parku M. R. Štefá-
nika, Trenčín“. Potvrdilo to ministerstvo 
pôdohospodárstva na svojom webe.

 Z maximálne možného poč-
tu bodov získal tento projekt 
maximum. Pre Trenčín to zna-
mená zisk nenávratného fi-
nančného príspevku vo výške 
398 853,99 €. Revitalizácia ze-
lene v Parku M. R. Štefánika 
sa uskutoční ešte v tomto roku. 
Dotkne sa celej plochy – aj úze-
mia vo vlastníctve mesta i plôch 
v majetku Železníc SR. 
 V parku chce mesto pre-
svetliť jeho spodnú etáž asaná-
ciou krov, ošetriť vzácne druhy 

drevín, od-
strániť po-
š k o d e n é 
d r e v i n y 
a generač-
ne doplniť 
nové. Revi-
talizácia sa 
prejaví aj výmenou krátkove-
kých drevín za dlhoveké s roz-
šírením druhového zastúpe-
nia. Park bude farebne oživený 
kvitnúcimi drevinami, kveti-
novými plochami a čiastočnou 

regeneráciou trávnikových 
plôch. Projekt počíta aj s dopl-
nením protihlukovej izolácie 
od vedenia železničného i do-
pravného ťahu.
 (E. S.), FOTO: P. S.

Mesto chce zo svojho rozpočtu v tomto roku 
zrekonštruovať aj hlavný chodník cez park.

OBNOVA DVOCH ŠKÔLOK SA ZAČNE VO FEBRUÁRI
Na obnovu materských škôl na uliciach Opatovská a Ša-
fárikova získalo mesto nenávratný finančný príspevok 
vo výške spolu takmer 2 milióny eur. Práce sa rozbehnú 
začiatkom februára 2018.

 Výsledkom bude zníženie 
spotreby energie pri ich pre-
vádzke. Obe škôlky budú mať za-
teplenú obvodovú konštrukciu 
a strechu, nové okná, zmoderni-
zované vykurovanie, osvetlenie 
i vzduchotechniku, zrekonštru-
ované balkóny, resp. terasy. 

 Vo verejnej súťaži vyhral 
v oboch prípadoch rovnaký zho-
toviteľ, spoločnosť Adifex, a. s. 
Práce na MŠ, Šafárikova budú 
mať hodnotu necelých 1 milión 
46 tisíc eur a na MŠ, Opatovská 
takmer 767 tisíc eur.
 Práce by mali byť podľa 

zmluvy Mesta so zhotoviteľom 
ukončené do 6 mesiacov, teda 
do konca júla 2018. Počas ob-
novy budú obe materské ško-
ly v prevádzke. Deti budú roz-
miestnené vždy v ostatných 
pavilónoch. Cez letné prázdniny 
sa však škôlky zatvoria. Po do-
hode s rodičmi budú deti umiest-
nené v iných škôlkach a v sep-
tembri 2018 sa vrátia do svojich 
vynovených tried.
 (E. S.)
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Mesto skúša 
ekologický posyp
V tomto roku sa Trenčín rozhodol vyskúšať na chod-
níkoch v parku pod Juhom a nad Južankou ekologickú 
posypovú zmes. 

 Nemala by škodiť labkám 
psíkov, ničiť ľuďom topánky, po-
škodzovať cesty, pneumatiky ani 
podvozky áut. Po zime môže byť 
zametený do trávnika ako pôdny 
kondicionér.
 Ekologický posypový mate-
riál je namiešaný zo zeolitu, čo je 

prírodná hornina ťažená na Slo-
vensku, a horečnatej soli. Zeolit 
viaže vodu a chlorid horečnatý 
zabraňuje jej zmrznutiu. Jeho 
cena je vyššia ako cena bežne po-
užívaného posypu. Znižuje však 
náklady na jarné čistenie. Použi-
tie nového materiálu po skonče-
ní zimnej údržby mesto vyhod-
notí a ak sa osvedčí, a cenovo 
to pre mesto bude výhodné, je 
možné, že ho začne používať 
v budúcnosti celoplošne. 

 � ÚPRAVY V PLÁNE 
ZIMNEJ ÚDRŽBY 

 Mesto upravilo ešte pred 
začiatkom tejto zimnej sezó-
ny plán zimnej údržby v troch 

bodoch. A tak sú všetky cesty, 
vrátane vedľajších, posýpané 
zmesou soli a kameniva, histo-
rické centrum len soľou. Doba 
ukončenia údržby od skončenia 
sneženia sa skrátila a mesto jed-
noznačne formou on-line mapy 
určilo, za ktoré cesty a chodníky 
nesie zodpovednosť pri zimnej 
údržbe. Zimný operačný plán je 
zverejnený na webe mesta.

 � PRIPOMIENKA

 Vzhľadom na nedoro- 

zumenia, ku ktorým každú zimu 
dochádza, pripomíname, že 
chodník majú podľa cestného 
zákona čistiť od snehu majitelia 
priľahlých nehnuteľností. O os-
tatné chodníky, pokiaľ sú prebra-
né mestom do správy, sa stará 
mesto. Zimnú údržbu v Tren-
číne na miestnych komuniká-
ciách, teda na cestách a chod-
níkoch, ktoré patria mestu (nie 
na cestách TSK, ani na štátnych 
cestách) zabezpečuje zmluvný 
partner, spoločnosť Marius Pe-
dersen. (E. S.) 

Zeolit FOTO: P. P. 

Jeden z príkladov ako niektorí občania odhadzujú sneh – 
rovno na odhrnutú cestu. FOTO: ARCHÍV MP

Parkovacia karta  
platí rok od zakúpenia
Platnosť ročných kariet je 365 dní, nekončí teda 31. de-
cembra. Mesto Trenčín pripravuje elektronický systém 
pre podanie žiadostí o predĺženie kariet.

 Ak ste si kartu vybavili ešte 
pred spustením regulovaného par-
kovania, teda pred 15. marcom 
2017, jej platnosť skončí 14. mar-
ca 2018.
 Na blížiaci sa termín ukonče-
nia platnosti karty vás upozorní 
email na adrese, ktorú ste uvied-
li pri zakúpení karty. Zaslané vám 

budú aj prihlasovacie údaje do on-
line systému, vďaka ktorému si 
predĺženie karty vybavíte bez náv-
števy úradu – elektronicky.
 Ak ste email pri kúpe karty 
neuviedli a máte záujem o elek-
tronickú komunikáciu, navštívte 
klientske centrum, kde vám pri-
hlasovacie údaje odovzdajú.  (E. M.)

Nástupná a výstupná zóna 
v centre mesta
Priamo v centre mesta je vytvorený priestor pre nástup 
a výstup cestujúcich z áut a autobusov. 

 Priestor, označený aj ako 
Passenger Loading Area, sa na-
chádza na Palackého ulici (opro-
ti reštaurácii Retro smerom 
k Prioru) na mieste troch pozdĺž-
nych parkovacích miest. Je ur-
čený pre krátkodobé zastavenie 
osobných vozidiel, prípadne au-
tobusu, a to na čas potrebný pre 
nastúpenie a vystúpenie osôb.

 Na mieste bližšie ku križo-
vatke s Hviezdovou ulicou, kto-
ré vodiči doteraz využívali na vy-
stúpenie a nastúpenie osôb, sú 
vytvorené dve parkovacie miesta 
zaradené do pásma A. Pre par-
kovanie autobusov sú vyhrade-
né parkovacie miesta pri krytej 
plavárni na Mládežníckej ulici. 
 (Ľ. S.), FOTO: P. S.

Dočasné vyhradenie miest  
v centre skončilo
Dočasne vyhradené parkovacie miesta na Hviezdovej, 
Hasičskej a niektoré miesta na Palackého ulici sú opäť 
k dispozícii všetkým vodičom. 

 Počas rekonštrukcie Mie-
rového námestia bolo potrebné 
zabezpečiť parkovanie vozidlám 
vlastníkov budov a nájomcov 
prevádzok, ktorým bol zamedze-
ný prístup k nehnuteľnostiam. 
Parkovať mohli na vyhradených 
miestach na Palackého ulici (aj 
na parkovisku pred reštauráciou 
Retro), Hviezdovej a Hasičskej 

ulici. Šlo o dočasné riešenie. Re-
zervácia týchto miest bola ukon-
čená 22. januára 2018, nakoľko 
bol obnovený vjazd do dvorov 
nehnuteľností a prevádzok. Ešte 
zostáva 15 dočasne vyhradených 
miest na Palackého ulici pre Mie-
rové námestie č. 25, 33 a 35, kde 
nie sú zatiaľ rekonštrukčné práce 
ukončené.  (Ľ. S.)
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Mesto ocení najlepších športovcov roka 2017
Mesto Trenčín odovzdá v apríli 2018 ocenenia najlepším 
športovcom a športovým kolektívom, ktoré pôsobia 
v našom meste. Navrhnúť športovca na ocenenie môže 
každý občan, a to do 28. februára 2018.

Ocenenia budú odovzdané 
v týchto kategóriách:

 � Najlepší športovec mesta 
Trenčín za rok 2017

 � Najlepší športový seniorský 
kolektív mesta Trenčín za rok 
2017

 � Najlepší športový mládežníc-
ky kolektív mesta Trenčín za rok 
2017

 � Najlepší handicapovaný 
športovec mesta Trenčín za rok 
2017

 � Najlepší tréner mesta Trenčín 
za rok 2017

 � Ocenenie za celoživotný 
a výnimočný prínos v športe 
v Trenčíne
 V prvých piatich kategóriách 
budú odovzdané dve ocenenia, 
v poslednej kategórii bude ude-
lené jedno ocenenie. Nomináciu 
do ktorejkoľvek kategórie môže 
navrhnúť každý občan mesta 
Trenčín, organizácia so športo-
vým zameraním a každý športo-
vý klub pôsobiaci na území mes-
ta Trenčín.
 Uzávierka nominácií je 28. 
februára 2018. Návrh je po-
trebné doručiť do tohto termínu 
buď elektronicky na vladimir.
mraz@trencin.sk alebo písom-
ne do podateľne Mestského úra-
du v Trenčíne. 

V nominácii musí byť uvedené:
 � Kategória, v ktorej navrhova-

teľ navrhuje športovca resp. ko-
lektív oceniť

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

 � meno nominovaného špor-
tovca, resp. názov športového 
kolektívu

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

 � názov športového klu-
bu, v ktorom je športovec 
registrovaný

 � jeho športové výsledky v roku 
2017

 � úroveň súťaže, v ktorej špor-
tové úspechy, dosiahol (OH, 
MS, ME, MSR atď.)

 � naskenovanú fotokópiu 

diplomu alebo akéhokoľvek do-
kladu o úspechoch nominovaného 

 � stručná charakteristika športov-
ca, kolektívu a ich športovej kariéry
 O ocenených športovcoch 
bude rozhodovať komisia mláde-
že a športu v spolupráci s primáto-
rom Mesta Trenčín. „Nakoľko šport 
a športové aktivity sú pre nás všet-
kých dôležitou súčasťou nášho ži-
vota, veríme, že takéto ocenenie sa 

stretne s uznaním verejnosti a zá-
roveň povzbudí športovú verejnosť 
k ďalším športovým métam v budúc-
nosti,“ povedal koordinátor projek-
tu Vladimír Mráz. 
 (E. M.), FOTO: P. Ž.

Kontakt: 
Ing. Vladimír Mráz, 

email: vladimir.mraz@trencin.sk, 
mobil: 0905 215 224

Nominácie zasielajte v nasledujúcej forme

KATEGÓRIA

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

NOMINOVANÝ ŠPORTOVEC (KOLEKTÍV) Meno / názov klubu

NÁZOV ŠPORTU V ktorom nominant preteká, resp. súťaží

REGISTROVANÝ V KLUBE V akom klube je nominant registrovaný

ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY V ROKU 2016 Úspechy a výsledky nominanta v roku 2017

ÚROVEŇ SÚŤAŽÍ (OH, MS, ME, MSR, atď.) Kde úspechy nominant dosiahol

STRUČNÝ POPIS ŠPORTOVCA (KOLEKTÍVU) Uveďte stručnú športovú kariéru, resp. popis

FOTOKÓPIA DIPLOMU a iných dokladov Príloha č. 1

Abonenti si môžu vybaviť aj kartu iba na Mládežnícku ulicu
Parkovisko na Mládežníckej ulici je spoplatnené od 15. 
januára 2018 v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h.

 Na parkovisku môžu par-
kovať buď vodiči po úhrade jed-
norazového poplatku za parko-
vanie (v automate, mobilnou 

platbou, cez sms) alebo držitelia 
parkovacích kariet. Platia tu už 
vydané karty na dlhodobé par-
koviská aj celomestské karty.

 � REZIDENTI

 Na parkovisku na Mládežníc-
kej ulici platia rezidentské parko-
vacie karty typov: Pásmo a Dlho-
dobé, Dlhodobé, Pásmo a mesto 
okrem A a B a Mesto okrem 
A a B. O rozšírenie platnosti kar-
ty o pásmo F nemusia žiadať drži-
telia, ktorí majú niektorú z týchto 
kariet. Platia tu automaticky.

 � ABONENTI

 Na parkovisku môžu par-
kovať aj držitelia abonentských 
kariet Abonent dlhodobé a Abo-
nent mesto okrem A a B. O roz-
šírenie platnosti karty o pásmo 
F nemusia žiadať, platia tu au-
tomaticky. Záujemcovia o par-
kovanie na Mládežníckej ulici 

(pásmo F) si môžu vybaviť abo-
nentskú kartu iba do tohto 
pásma. Takáto celoročná kar-
ta stojí 100 eur, trojmesačná 33 
eur. Karty je možné si vybaviť 
v Klientskom centre Mestského 
úradu Trenčín.
 Zrekonštruované parkovis-
ko na Mládežníckej ulici pri bý-
valej reštaurácii Koliba, parko-
visko oproti Mestskej športovej 
hale a Sokolovni rozšírilo mož-
nosti parkovania v tesnej blíz-
kosti centra mesta. Poplatok 
za parkovanie na jednu hodinu 
je 0,60 eur, maximálna denná 
cena parkovného 5,40 eur. Par-
kovisko je zaradené do pásma F 
a označené ako dlhodobé.
 (Ľ. S.), FOTO: P. S.

Aktuality o parkovaní nájdete 
na www.trencin.sk/parkovanie.
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Oranžové zberné nádoby – čo do nich patrí a čo nie
V našom meste pribudlo v januári 50 zberných nádob 
určených na odkladanie viacvrstvových kombinovaných 
materiálov (VKM) na báze lepenky. Vyvážané budú raz 
za mesiac.

 Za VKM sa považujú ma-
teriály tvorené najmenej dvo-
ma kompaktne spojenými vrs-
tvami. Patria sem: viacvrstvové 
obaly od mlieka, smotany, iných 
mliečnych výrobkov, ovocných 
štiav a džúsov, vína a pod. Ne-
patria sem: viacvrstvové obaly 
od kávy, vreckových polievok, 
pudingov, práškov do pečiva 
a pod.

 � VYMYŤ, STLAČIŤ, 
VYSUŠIŤ

 Pred odložením do oranžovej 
nádoby by mali byť obaly vymyté, 
stlačené na čo najmenší objem, 
na povrchu suché a s uzavretým 

vrchnáčikom, aby pri manipulá-
cii z krabičky nevytekala tekuti-
na. Obaly bez vrchnáčika treba 
rozložiť, vymyť a podľa možnos-
tí vysušiť, aby sa materiál rýchlo 
nerozkladal. Dôležité pri vymý-
vaní je neporušiť ekologickú sto-
pu a nespotrebovať na vymýva-
nie zbytočne veľa vody.

 � RECYKLÁCIA

 Nápojové kartóny sú tvore-
né približne zo 75 % papiera, 
20 % plastu (polyetylén – PET) 
a z 5 % hliníkovej fólie. Ich re-
cykláciou sa opäť vyrába papier, 
ale využije sa aj plast a hliník. Je 

ich možné re-
cyklovať dvo-
ma spôsobmi. 
Pri tzv. mokrej 
ceste sa má-
čaním odde-
ľuje papierová 
hmota od os-
tatných zlo-
žiek. Vírivým 
r o z v l á k ň o -
vaním sa zís-
ka celulózové 
vlákno. Zvyšky 
hliníka a poly-
etylénu je možné využiť priamo 
v papierňach pri výrobe pary ale-
bo na ohrev vody, zvyšky sa dajú 
využiť i pri výrobe paliet. 
 Druhou možnosťou je dr-
venie zlisovaných nápojových 
kartónov na malé fragmenty, 
vsypanie do formy a lisovanie 

pomocou tepla a tlaku na dosky, 
ktoré sa využívajú v stavebníc-
tve. Nakoľko na našom trhu sú 
obmedzené kapacity na spra-
covanie, VKM zvyčajne končia 
u zahraničných spracovateľov.
 (PRIPRAVENÉ V SPOLUPRÁCI 
 S MARIUS PEDERSEN A ENVIPAK)

Jesenné upratovanie 2017 zozbieralo viac
ako 300 ton odpadu
Tradičné organizované jesenné upratovanie sa v našom 
meste konalo od 23. septembra do 11. novembra 2017.

 Počas ôsmich sobôt boli 
v jednotlivých častiach mesta 
podľa harmonogramu umiest-
ňované veľkoobjemové kontaj-
nery, do ktorých mohli občania 
odpad odkladať. Jeden slúžil 
na biologicky rozložiteľný odpad 
a druhý na objemný odpad.
 „Aby nedošlo k miešaniu jed-
notlivých zložiek odpadu, zne-
hodnocovaniu biologicky rozlo-
žiteľného odpadu, prípadne aby 

do kontajnerov neboli umiestňo-
vané nepovolené druhy odpadov, 
na každom stanovišti bol počas 
celej doby pristavenia kontaj-
nerov zodpovedný zamestnanec 
Marius Pedersen, a. s. Trenčín, 
ktorý koordinoval celý systém 
odberu odpadu na danom sta-
novišti,“ informovala Zuzana 
Čachová z útvaru stavebného 
a životného prostredia. „Chce-
me sa všetkým občanom, ktorí 

sa zapojili do tejto akcie, srdečne 
poďakovať.“
 Z 84 stanovíšť bolo vyveze-
ných 120 kontajnerov s objem-
ným odpadom a 90 kontajnerov 
s biologicky rozložiteľným od-
padom. Celkovo išlo o 314,562 
tony odpadu. Z toho najväč-
šiu časť tvoril objemný odpad 
(162,2 t), ktorý bol zneškodne-
ný uložením na skládke Spo-
ločnosť Stredné Považie, a. s. 
„Luštek“ Dubnica nad Váhom. 
Biologicky rozložiteľný od-
pad (140,37 t) bol zhodnotený 
v kompostárni biologicky roz-
ložiteľných odpadov v Trenčí-
ne. Nebezpečné odpady boli 

dočasne uložené v skladoch ne-
bezpečných odpadov na Zlatov-
skej ulici a odvezené na zhodno-
tenie a zneškodnenie. Občania 
zozbierali aj necelých 6 ton vy-
radených elektrických a elektro-
nických zariadení, takmer 5 ton 
obalov obsahujúcich nebezpeč-
né látky, viac ako 1 tonu vyra-
dených zariadení obsahujúcich 
chlórfluórované uhľovodíky, 
0,11 tony olejov a tukov, 0,111 
tony ostatných nebezpečných 
odpadov. 
 Celkové náklady na Jesenné 
upratovanie 2017 vyšli mesto 
na 24 963,51 eur.
 (E. M.)

ZBER 
STROMČEKOV 
TRVÁ DO 
13. FEBRUÁRA
 Vianočné stromčeky zo síd-
lisk zbierajú zamestnanci Mest-
ského hospodárstva a správy 
lesov, m. r. o. vždy v utorok a vo 
štvrtok. Nevyvezený strom-
ček je možné nahlásiť na tel. č. 
0902 911 051 alebo na lubos.
kusenda@trencin.sk. Bezplat-
ne je možné odovzdať vianočný 
stromček vo všetkých zberných 
dvoroch.

 � ZBERNÝ DVOR 
NA ZLATOVSKEJ 
ULICI 2200 

 Prístup do zberného dvora 
je odbočkou zo Zlatovskej uli-
ce (oproti SAD, a. s.). Súčasťou 
zberného dvora je aj sklad ne-
bezpečných odpadov, v ktorom 
je zhromažďovaný nebezpečný 
odpad rôzneho druhu. Na os-
tatné odpady sú rozmiestnené 
označené VOK. 
Prevádzkové hodiny: pondelok 
– sobota 6.30 – 17.30 hod., pre 
odovzdanie DSO do 17.00 hod. 
Tel. kontakt: 0902 999 446, 
dispečing 032/640 13 40

 � ZBERNÝ DVOR 
NA SOBLAHOVSKEJ 
ULICI 65

 Prístup do zberného dvo-
ra je odbočkou priamo z mest-
skej komunikácie zo Soblahov-
skej ulice (takmer oproti Villa 
parku). 
Určený je výlučne na zber os-
tatných odpadov (nie nebez-
pečných), pre ktoré sú v areáli 
rozmiestnené označené VOK 
rôznych objemov. 
Prevádzkové hodiny: pondelok 
– sobota 8.00 – 17.30 hod., pre 
odovzdanie DSO do 17.00 hod. 
Tel. kontakt: 0902 999 458, 
dispečing 032/640 13 40 

 � ZBERNÝ DVOR 
NA ULICI K ZÁBRANIU 

 Prístup do zberného dvora 
je odbočkou z Kubranskej ulice 
(pri nákladnej vrátnici spoloč-
nosti Trens). Určený je na zber 
ostatných odpadov (nie nebez-
pečných), pre ktoré sú v areáli 
rozmiestnené označené VOK 
rôznych objemov. Z nebezpeč-
ných odpadov je možné odo-
vzdať len žiarivky, spotrebnú 
elektroniku a bielu techniku.
Prevádzkové hodiny: pondelok 
– sobota 8.00 – 17.30 hod., pre 
odovzdanie DSO do 17.00 hod. 
Tel. kontakt: 0914 362 111, 
dispečing 032/640 13 40 
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Harmonogram vývozu bioodpadu v roku 2018
MAREC

1 Š
2 P
3 S
4 N
5 P 10
6 U BIO 1 párny
7 S BIO 2 
8 Š BIO 3 
9 P

10 S
11 N
12 P 11
13 U
14 S
15 Š
16 P
17 S
18 N
19 P 12
20 U BIO 1 párny
21 S BIO 2 
22 Š BIO 3 
23 P
24 S
25 N
26 P 13
27 U
28 S
29 Š
30 P
31 S

APRÍL
1 N
2 P 14
3 U BIO 1 párny
4 S BIO 2 
5 Š BIO 3 
6 P
7 S
8 N
9 P 15

10 U
11 S
12 Š
13 P
14 S
15 N
16 P 16
17 U BIO 1 párny
18 S BIO 2 
19 Š BIO 3 
20 P
21 S
22 N
23 P 17
24 U
25 S
26 Š
27 P
28 S
29 N
30 P 18

MÁJ
1 U BIO 1 párny
2 S BIO 2 
3 Š BIO 3 
4 P
5 S
6 N
7 P 19
8 U BIO 1 nepárny
9 S BIO 2 

10 Š BIO 3 
11 P
12 S
13 N
14 P 20
15 U BIO 1 párny
16 S BIO 2 
17 Š BIO 3 
18 P
19 S
20 N
21 P 21
22 U BIO 1 nepárny
23 S BIO 2 
24 Š BIO 3 
25 P
26 S
27 N
28 P 22
29 U BIO 1 párny
30 S BIO 2 
31 Š BIO 3 

JÚN
1 P
2 S
3 N
4 P 23
5 U BIO 1 nepárny
6 S BIO 2 
7 Š BIO 3 
8 P
9 S

10 N
11 P 24
12 U BIO 1 párny
13 S BIO 2 
14 Š BIO 3 
15 P
16 S
17 N
18 P 25
19 U
20 S
21 Š
22 P
23 S
24 N
25 P 26
26 U BIO 1 párny
27 S BIO 2 
28 Š BIO 3 
29 P
30 S

JÚL
1 N
2 P 27
3 U
4 S
5 Š
6 P
7 S
8 N
9 P 28

10 U BIO 1 párny
11 S BIO 2 
12 Š BIO 3 
13 P
14 S
15 N
16 P 29
17 U
18 S
19 Š
20 P
21 S
22 N
23 P 30
24 U BIO 1 párny
25 S BIO 2 
26 Š BIO 3 
27 P
28 S
29 N
30 P 31
31 U

AUGUST
1 S
2 Š
3 P
4 S
5 N
6 P 32
7 U BIO 1 párny
8 S BIO 2 
9 Š BIO 3 

10 P
11 S
12 N
13 P 33
14 U
15 S
16 Š
17 P
18 S
19 N
20 P 34
21 U BIO 1 párny
22 S BIO 2 
23 Š BIO 3 
24 P
25 S
26 N
27 P 35
28 U
29 S
30 Š
31 P

SEPTEMBER
1 S
2 N
3 P 36
4 U BIO 1 párny
5 S BIO 2 
6 Š BIO 3 
7 P
8 S
9 N

10 P 37
11 U
12 S
13 Š
14 P
15 S
16 N
17 P 38
18 U BIO 1 párny
19 S BIO 2 
20 Š BIO 3 
21 P
22 S
23 N
24 P 39
25 U BIO 1 nepárny
26 S BIO 2 
27 Š BIO 3 
28 P
29 S
30 N

OKTÓBER
1 P 40
2 U BIO 1 párny
3 S BIO 2 
4 Š BIO 3 
5 P
6 S
7 N
8 P 41
9 U BIO 1 nepárny

10 S BIO 2 
11 Š BIO 3 
12 P
13 S
14 N
15 P 42
16 U BIO 1 párny
17 S BIO 2 
18 Š BIO 3 
19 P
20 S
21 N
22 P 43
23 U BIO 1 nepárny
24 S BIO 2 
25 Š BIO 3 
26 P
27 S
28 N
29 P 44
30 U BIO 1 párny
31 S BIO 2 

NOVEMBER
1 Š BIO 3 
2 P
3 S
4 N
5 P 45
6 U
7 S
8 Š
9 P

10 S
11 N
12 P 46
13 U BIO 1 párny
14 S BIO 2 
15 Š BIO 3 
16 P
17 S
18 N
19 P 47
20 U
21 S
22 Š
23 P
24 S
25 N
26 P 48
27 U BIO 1 párny
28 S BIO 2 
29 Š BIO 3 
30 P

Vysvetlivky:
BIO 1

celá MČ Západ 
(Zámostie, Záblatie...)
deň vývozu: utorok

BIO 2
celá MČ Sever 

(Opatová, Kubrá, Kubrica, Sihoť) 
+ Noviny, Biskupice, Nozdrkovce, 

Belá, Pod Komárky
deň vývozu: streda

BIO 3
MČ Stred 

(Centrum, Dolné mesto, 
Soblahovská a okolie...) 

+ MČ JUH
deň vývozu: štvrtok

V mesiacoch január, 
február a december sa 

bioodpad nevyváža.
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Zo zápisníka Mestskej polície
 � NEVEDEL ODOMKNÚŤ, 

TAK ROZBIL DVERE

 Domový dôverník na lin-
ku 159 oznámil, že na vstup-
ných dverách do ich bytového 
domu niekto rozbil výplň dve-
rí. Policajti vypočuli obyvate-
ľov domu a zistili páchateľa, 
ktorý sa k poškodeniu priznal. 
Keď sa nadránom vracal z po-
hostinstva domov, nevedel 
odomknúť dvere. Nahneva-
ný kopol do skla, potom dvere 
otvoril a šiel domov. Vedomý 
si toho, že spôsobil škodu, do-
hodol sa s dôverníkom na jej 
uhradení. 

 � LEŽALA NA CHODNÍKU

 Na MsP prišiel neznámy 
občan nahlásiť, že na Palacké-
ho ulici leží na chodníku mla-
dé dievča. Policajti zistili, že je 
z Trenčína, nie je zranená, zato 
je silne pod vplyvom alkoho-
lu. Stála služba ju odprevadi-
la na MsP, kde bola podrobená 
dychovej skúške s výsledkom 
1,15 mg/l. Policajti zatelefono-
vali jej matke, ktorá si po dcéru 
prišla.

 � VYLIEZOL 
NA VIANOČNÚ 
VÝZDOBU

 Kamera na Štúrovom ná-
mestí zaznamenala osobu, kto-
rá lezie na svietiacu vianočnú 
srnku a sedí na nej. Vyslaná 
hliadka zistila, že ide o osobu 
s trvalým bytom v Trenčianskej 
Turnej a uložila mu napomenu-
tie. K poškodeniu vianočnej vý-
zdoby nedošlo.

 � POHADZOVAL 
STROMČEK 
PO NÁMESTÍ

 Policajti prostredníctvom 
kamery na Mierovom ná-
mestí uvideli muža, ako vzal 
pod Mestskou vežou jeden zo 
stromčekov, ktoré v decembri 
slúžili ako výzdoba, niesol ho 
na pleciach a odhodil na začiat-
ku Mierového námestia. Vysla-
ná hliadka muža za pomoci ka-
merového záznamu stotožnila 
v Zlatej Fatime na Palackého 
ulici. Trenčanovi uložila pokutu 
20 eur.

 � V SPOLUPRÁCI S PZ

 Krátko po tretej hodine ráno 
na Mierovom námestí hliadky 
MsP a Pohotovostnej motorizo-
vanej jednotky Policajného zbo-
ru SR spozorovali hlasnú výme-
nu názorov skupiny osôb pred 
Domom obuvi. Jedna osoba 
päsťou udrela do tváre druhú, tá 
spadla na zem. Policajti útoční-
ka z Trenčína spacifikovali a na-
sadili mu putá. Príslušník MsP 
zabezpečil odchod prítomných 
osôb z miesta. Poškodený bol 
hliadkami poučený a odoslaný 
na ošetrenie. Páchateľa pred-
viedli OO PZ SR. Vec rieši PZ 
SR. 

 Psie exkrementy v zime 
pribúdajú ako huby po daž-
di. Alebo je to preto, že ich viac 
na bielom snehu vidno? Mnohé 
takéto „darčeky“ sa objavia prá-
ve až po roztopení snehovej pri-
krývky. Čo robiť? Hnevajú sa ro-
dičia detí, ľudia bez psíkov, ale aj 
psíčkari, ktorí sa bez vrecúška so 
svojím štvornohým miláčikom 
nevyberú ani na krok a nakoľ-
ko im záleží na čistote, upratujú 
po svojom psíkovi.
 Stačí však jednoducho ne-
nechať to na zemi. V decembri 
2017 pribudlo v Trenčíne k 76 

nádobám na psie exkrementy 
ďalších 19. Vyvážané sú raz za 14 
dní. Psie výkaly však môžu byť 
vhodené aj do bežnej uličnej ná-
doby alebo nádoby na komunál-
ny odpad. 
 Držanie psov v našom meste 
upravuje Všeobecne záväzné na-
riadenie č. 3/2002. Ak pes zne-
čistí verejné priestranstvo výkal-
mi, je ten, kto psa vedie, povinný 
výkaly bezprostredne odstrániť 
a umiestniť ich do zbernej ná-
doby. Ak to neurobí, dopustí sa 
priestupku, za čo mu hrozí poku-
ta do 65 eur. (E. M.)

Opravuje staré hračky, 
aby deťom urobil radosť
 Súčiastky prvého 
autíčka našiel v lete pri 
upratovaní Zátoky poko-
ja pri Váhu. Zistil, že náj-
dené kúsky k sebe patria. 
Čo chýbalo, domajstro-
val s použitím vecí a ve-
cičiek, ktoré iní už ne-
potrebovali a on odložil. 
Takto opravil či vynovil 
aj ďalšie detské hračky 
a iné veci, ktoré už mali skon-
čiť na smetisku. Trenčan Jozef 
Berky (66) myslí pri renovácii 
hračiek na deti zo znevýhodne-
ného sociálneho prostredia. Im 
totiž putujú. „Chcel som pre ne 
niečo spraviť, aby mali radosť,“ 
hovorí zručný klient Nízkopra-
hového denného centra v Tren-
číne, ktorý tak zároveň vypĺňa 
svoj čas. „Aby som bol niečím 
prospešný, nebudem tu len ne-
činne sedieť.“ Bývalý hudobník 

navštevuje centrum spolu so 
svojím chorým synom, o ktoré-
ho sa stará. „V rámci svojho voľ-
ného času sa podieľa na aktivač-
nej činnosti centra, robí sám pre 
seba ergoterapiu a robí radosť 
ďalej. Nie všetky hračky potre-
bujú veľký zásah, ale niektoré 
sú ozaj pozlepované a vidno, že 
si dal na nich záležať,“ hovorí 
pracovníčka Nízkoprahového 
denného centra Michaela Ru-
žičková. (E. M.), FOTO: P. S.

RIEŠENÍM JE NEMLČAŤ
 Domáce násilie je závažný spoločenský problém. Je to ná-
silné správanie v rodine páchané niektorým z jej členov, ktoré 
ohrozuje život, telesné alebo duševné zdravie iného člena tej 
istej rodiny, alebo závažným spôsobom poškodzuje jej osobný 
rozvoj. Má rôzne formy a podoby. Opakuje sa a má stupňujúci 
charakter. Je to z právneho hľadiska trestný čin. Riešením je ne-
mlčať. O páchaní násilia treba povedať niekomu, komu dôveru-
jete. Osloviť ľudí v inštitúciách zameraných na pomoc obetiam 
domáceho násilia. 0908 466 100, bzdluna@gmail.com
www.bezpecnyzenskydomtrencin.sk

 � ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 12. 2. 2018 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 28. 2. 2018 o 17.00 v ZŠ na Veľkomoravskej ulici

VMČ Juh 5. 2. 2018 o 17.30 v KC Juh

VMČ Sever 1. 2. 2018 o 16.00 v KS Kubrá

SOCIÁLNY ŠATNÍK JE OTVORENÝ 
V PONDELOK A VO ŠTVRTOK
 Sociálny šatník so sídlom na Soblahovskej ulici je ľuďom 
k dispozícii dva dni v týždni v čase od 13.00 do 16.00 hodiny. 
Občania, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii, nájdu v soci-
álnom šatníku oblečenie, obuv a iné potrebné veci. Sociálny šat-
ník je zároveň druhou šancou pre veci, ktoré iní ľudia už doma 
nepotrebujú. Priniesť ich môžu v rovnakom čase – každý ponde-
lok a štvrtok od 13.00 do 16.00 h.
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#NenechajToNaZemi



30. január 2018 aktuality INFO | 9

Je čas na podávanie žiadostí o dotácie
Mesto Trenčín v grantových kolách na aktivity v šiestich 
rôznych oblastiach v roku 2018 rozdelí viac ako 158 tisíc 
eur. Žiadosť o podporu je potrebné podať vo februári, 
pričom každá z oblastí má zvlášť svoju uzávierku.

 Na rok 2018 má mesto 
v rozpočte vyčlenených celko-
vo na dotácie viac ako 879 ti-
síc eur. Z toho prostredníctvom 
grantových kôl plánuje rozdeliť 
158 710 eur. V januári vyhlá-
silo 6 výziev na podávanie žia-
dostí o dotácie, a to na aktivi-
ty v oblasti kultúry a záujmovej 
činnosti, v oblasti práce s mlá-
dežou, v oblasti sociálnych vecí, 
v oblasti športu a telesnej kultú-
ry samostatne na činnosť i na re-
prezentáciu a výnimočné akcie, 
na aktivity v oblasti školstva, vý-
chovy a vzdelávania a tiež v ob-
lasti životného prostredia.
 Mesto môže poskytnúť do-
táciu právnickým osobám, kto-
rých zriaďovateľom nie je mesto 
a fyzickým osobám – podnika-
teľom, ktorí majú sídlo alebo tr-
valý pobyt na území mesta, pô-
sobia alebo vykonávajú činnosť 
na území mesta, poskytujú služ-
by obyvateľom mesta.

 � TLAČIVÁ ŽIADOSTÍ 
SÚ NA WEBE

 Dotácie môžu byť poskytnu-
té oprávneným subjektom len 
na základe riadne vyplnenej žia-
dosti na predpísanom formulári 

spolu s povinnými prílohami, 
ktoré nájdete na www.trencin.
sk/dotacie. Tam sú uvedené aj 

všetky informácie o podmien-
kach poskytovania dotácií. Pri-
pomíname, že žiadateľ musí mať 
vysporiadané záväzky voči mes-
tu, inak nie je možné dotáciu 
poskytnúť.

 � AKO POSLAŤ ŽIADOSŤ

 Vyplnené žiadosti aj s po-
vinnými prílohami je potrebné 
do uzávierky odovzdať v poda-
teľni Mestského úradu Trenčín 
na Mierovom námestí 2 (v pra-
covných dňoch pondelok – štvr-
tok 8.00 – 16.30 h, piatok 8.00 
– 14.00 h) alebo zaslať poš-
tou, pričom rozhoduje dátum 

poštovej pečiatky na obálke.
 Ak žiadate o podporu v ob-
lasti kultúry a záujmovej čin-
nosti, je potrebné úplnú žiadosť 
s rozpočtom projektu zaslať aj 
v elektronickej podobe na mai-
lovú adresu kultura@trencin.sk. 
Žiadosť s povinnými prílohami 

aj v elektronickej forme vyžadu-
je tiež dotačné kolo v oblasti prá-
ce s mládežou. Treba ich poslať 
na mladez@trencin.sk.

 � KONZULTÁCIE SÚ 
VÝHODOU

 Všetky informácie o pod-
mienkach poskytovania dotá-
cií nájdete na www.trencin.sk/
dotacie . V oblasti práce s mlá-
dežou sa odporúča projekt vo-
pred konzultovať s koordinátor-
kou práce s mládežou Veronikou 
Sučanskou. Kontakt: mladez@
trencin.sk alebo 0911 046 629. 
Uprednostnené budú projekty, 

ktoré iniciujú, zostavujú a rea-
lizujú samotní mladí ľudia. Žia-
datelia o dotácie v oblasti kul-
túry a záujmovej činnosti nájdu 
pomoc a informácie na útvare 
Kultúrno-informačných služieb 
MsÚ v Trenčíne, 032/6504 710. 
Konzultovať žiadosť o dotáciu 
v oblasti životného prostredia 
je možné na lenka.vojtasova@
trencin.sk.

 � DÔLEŽITÉ

 Upozorňujeme, že na roko-
vanie komisií budú predložené 
len kompletne a čitateľne vypl-
nené žiadosti so všetkými po-
vinnými prílohami. Podporené 
môžu byť iba projekty, ktorých 
termín realizácie bude do konca 
roka 2018.
 Mesto Trenčín vyhlásilo do-
tačné kolá v súlade so Všeobec-
ne záväzným nariadením Mesta 
Trenčín č.7/2012 „O poskytova-
ní dotácií z rozpočtu Mesta Tren-
čín“. Jeho presné znenie nájdete 
na www.trencin.sk. (E. M.)

UZÁVIERKY PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ

Školstvo, výchova a vzdelávanie 19. február 2018

Kultúra a záujmová činnosť 20. február 2018

Sociálne veci 27. február 2018

Šport a telesná kultúra 28. február 2018

Práca s mládežou 28. február 2018

Životné prostredie 28. február 2018

UPOZORNENIE PRE PREVÁDZKOVATEĽOV
Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdu-
šia majú povinnosť najneskôr do 15. februára 2018 ozná-
miť mestu údaje potrebné pre určenie výšky poplatku 
za znečisťovanie. 

 Podľa zákona o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia je 
prevádzkovateľ malého zdroja 
povinný oznámiť každoročne 
spotrebu palív a surovín, z kto-
rých znečisťujúce látky vznika-
jú, tiež údaje o druhu a kvali-
tatívnych ukazovateľoch palív 
a surovín, počet prevádzkových 
hodín zdroja a druh a účinnosti 
odlučovacích zariadení.

 � MALÉ ZDROJE 
ZNEČISŤOVANIA 
OVZDUŠIA

 Podľa zákona o ovzduší sú 
to technologické celky, obsa-
hujúce stacionárne zariadenie 

na spaľovanie palív so sú-
hrnným tepelným príkonom 
do 0,3 MW (300 kW), ostatné 
technologické celky nepatriace 
do kategórie veľkých a stred-
ných zdrojov znečisťovania, 
plochy, na ktorých sa vykoná-
vajú práce, ktoré môžu spôso-
bovať znečisťovanie ovzdušia, 
skládky palív a surovín, pro-
duktov a odpadov, ak nie sú sú-
časťou veľkého alebo stredného 
zdroja znečistenia, iné stavby, 
zariadenia a činnosti výrazne 
znečisťujúce ovzdušie. Kate-
gorizácia zdrojov je uvedená 
v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR 
č. 410/2012 Z. z.

 � NOVÉ VZN O POPLATKU

 Poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia malými zdrojmi sa ve-
nuje nové Všeobecne záväz-
né nariadenie Mesta Trenčín č. 
17/2017. Nadobudlo účinnosť 
29. 12. 2017. Podľa zrušeného 
VZN č. 9/2011 sa určoval popla-
tok za zariadenie spaľujúce zem-
ný plyn od 10 tisíc m3. Po novom 
sa bude vyrubovať poplatok za za-
riadenie spaľujúce zemný plyn 
s menovitým príkonom do 0,3 
MW pri spotrebe zemného plynu 
50 tisíc m3 a viac. 
 Ďalšími malými zdrojmi sú 
napríklad spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom 
do 0,3 MW, čerpacie stanice ben-
zínu, kompostárne s kapacitou 
do 0,75 t spracovaného kompos-
tu za hodinu, prestriekavanie áut, 
mechanické spracovanie dreva 

s projektovaným množstvom 
dreva do 50 m3/deň, zariadenia 
na praženie kávy s projektovanou 
kapacitou do 75 kg/h, pivovary 
s projektovanou výrobou do 5000 
hl/rok.
 Právnické osoby a fyzické oso-
by oprávnené na podnikanie, kto-
ré prevádzkujú malé zdroje zne-
čisťovania ovzdušia, sú povinné 
oznámiť MsÚ v Trenčíne za kaž-
dý zdroj spotrebu palív a suro-
vín, z ktorých znečisťujúce látky 
vznikajú a ďalšie údaje potrebné 
na zistenie množstva a škodlivos-
ti znečisťujúcich látok vypuste-
ných do ovzdušia za uplynulý rok.
 Tlačivo si môžu vyzdvihnúť 
v klientskom centre Mestského 
úradu v Trenčíne, alebo vytlačiť 
z internetovej stránky www.tren-
cin.sk v sekcii klientske centrum 
– tlačivá – životné prostredie.
 (V. GUGOVÁ)
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Hľadajú domov
Plánujete si zadovážiť 
zvieracieho spoločníka? 
Možno vás oslovia práve 
tieto psíky. A možno je 
medzi nimi aj ten, ktorý 
sa stratil práve vám.

 Asi dvoj – až 3-ročná fen-
ka kríženca Penny má pokoj-
nú povahu. Hodí sa do bytu aj 
do domu s prístupom dnu, k ľu-
ďom všetkých vekových kategó-
rií, i k starším alebo zaneprázd-
neným ľuďom, rada má aj deti. 

 Hravý Smooky je asi ročný 
kríženec jazvečíka drôtosrsté-
ho, ktorý sa do stanice dostal 
v čase Vianoc. Potrebuje aktív-
nych majiteľov alebo deti, ktoré 
ho unavia. Vhodný je do bytu 
alebo do domu so zateplenou 
búdou. Základný výcvik nemá, 
ale rýchlo sa učí.

 Asi 2-ročný priateľský krí-
ženec labradora Karo sa s iný-
mi psami moc nekamaráti, ale 
ľudí a deti má rád. Nie je príliš 
energický, rád sa hrá s loptič-
kou a obľubuje venčenie. Vhod-
ný je na dvor s búdou i do bytu. 
 Karanténnu stanicu mô-
žete 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.

Manželstvo ako umenie lásky
V dňoch 12. – 18. februára 2018 sa s podporou Mesta Tren-
čín a Centra pre rodinu Trenčín, pod záštitou primátora 
mesta Richarda Rybníčka, bude konať Národný týždeň 
manželstva 2018 v Trenčíne. 

 Heslom tohto ročníka je 
„Manželstvo – umenie lásky“. 
Počas tohto týždňa sa manže-
lom vytvára priestor, aby mohli 
niečo pekné spolu zažiť, vyjsť 
z každodennosti, stráviť spolu 
čas príjemnou aktivitou, obno-
viť romantiku alebo jednoducho 
len urobiť niečo dobré pre svoj 
vzťah.
 Pripravených je množstvo 
akcií, napr. Kurz Manželské 
večery, „hodina“ tanca, mô-
žete si vyskúšať Nordic Wal-
king, navštíviť galériu, zapo-
jiť sa do Manželskej hry alebo 
si obnoviť manželský sľub po-
čas sv. omše vo štvrtok 15. 2. 
2018 o 18.30 v Kostole sv. ro-
diny na Juhu a taktiež sa spolu 

s Lámačskými chválami zúčast-
niť modlitby chvál. 
 Zľavy na páry čakajú v rôz-
nych prevádzkach, z ktorých 
vyberáme:
BON BON Chocolateria: čo-
koláda (40g) so šľahačkou 1+1 
zadarmo – zľava pre manželov 
v dňoch 12. – 18. 2. 2018 počas 
otváracích hodín
MOTOKÁROVÁ HALA a MI-
KE’S GARAGE: jazda na mo-
tokárach 2+2 zadarmo, k tomu 
2 ks káva (čaj) zadarmo – zľava 
pre manželov v dňoch 12. – 18. 
2. 2018 počas otváracích hodín
SKY RESTAURANT – Pen-
zión na letisku: káva + štrúdľa = 
2,50 EUR – zľava pre manželov 
v dňoch 12. – 18. 2. 2018 počas 

otváracích hodín
Kursalon, Trenčianske Tep-
lice: 20% zľava pre manželov 
na predstavenie MENO, ktoré 
sa uskutoční 18. 2. 2018 o 18.00 
hod. Zakúpenie zľavnených 
vstupeniek je možné len počas 
pracovných dní od 8.00 do 16.30 
h v kancelárii Spicybrown v ob-
chodnom dome Termal na adre-
se T. G. Masaryka 34 v Trenčian-
skych Tepliciach.
Neposedko: deti vstup zdarma 
– zľava pre manželov v dňoch 
12. – 18. 2. 2018 počas otvára-
cích hodín
 Počas NTM sa manželia 
môžu zapojiť i do Manželskej 
hry. Podrobnosti o nej a tiež 
o všetkých akciách a zľavách 
poskytovaných počas NTM 
v rámci mesta Trenčín sa do-
zviete na stránke cprtrencin.sk, 
na stránke ntm.sk, na FB strán-
ke alebo v Kultúrno-informač-
nom centre. 
 Národný týždeň manžel-
stva je v našom meste tento rok 
po štvrtýkrát. História NTM 
sa začala v roku 1996 v Anglic-
ku. Momentálne sa koná v 20 
krajinách. 
 (M. MACHOVÁ, CPR TRENČÍN)

Poďte s INFOm 
na koncert

 S tradičnými ruskými hudobnými nástroj-
mi, bajanom, balalajkou, ale hlavne s neopa-
kovateľnými hlasmi a skvelou energiou pri-
chádzajú po siedmykrát na Slovensko v rámci 
európskeho turné sólisti donského kozácke-
ho chóru VOLNIJ DON, aby zaspievali pies-
ne rodného kraja. Na turné sa opäť zastavia aj 
v Trenčíne. V novom programe Balalajka 2018 
zaznejú v ich podaní 7. februára 2018 v kine 
Hviezda známe, veselé a clivé ruské melódie. 
Dodnes precestovali pol sveta, roztancovali 
svetové festivaly, občas clivými melódiami vtis-
li slzičky do očí, špecifickým ruským humorom 
pobavili, ale hlavne priniesli do koncertných 
siení nesmiernu energiu a radosť. Vstupenky 
na ich koncert si môžete kúpiť v KIC na Miero-
vom námestí 9 alebo ich získať aj v našej súťaži 
na strane 2. 
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Centrum voľného času, Východná 9, Trenčín ponúka pre deti

JARNÝ DENNÝ TÁBOR
19. 2. 2018 – 23. 2. 2018

Pondelok – Malí umelci – komentovaná prehliadka výstavy 
a tvorivé dielne v Galérii M. A. Bazovského, spoločenské a po-
hybové hry
Utorok – Hviezdy očami detí – návšteva astronomickej pozo-
rovateľne prof. A. Cvacha v Trenčíne, výroba masiek na karne-
val, spoločenské a pohybové hry
Streda – Krúžkovica a karneval – široká paleta rôznych krúž-
kových činností v CVČ spojená s karnevalom
Štvrtok – Dobrodružstvá s Knihomoľom – zážitkové čítanie 
vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne, spoločenské a po-
hybové hry
Piatok – Bojovníci z arény – návšteva Laser arény v Trenčíne, 
vyhodnotenie celého týždňa spojené s odovzdávaním odmien

Uzávierka prihlášok: 15. 2. 2018. Poplatok 50 € zahŕňa obed, 
olovrant, cestovné, poistné, pedag. dozor, materiálne zabezpe-
čenie, ceny a pitný režim. Prihlášky posielajte na cvctn@cvctn.
sk. Kontakt: 0911 886 007, 032/743 35 02.

Vzali vedomosti do hrsti

 Pre deti 4. ročníkov zá-
kladných škôl usporiadalo CVČ 
Trenčín 12. decembra 2017 ve-
domostnú súťaž VEDOMOSTI 
DO HRSTI! Družstvá zo šiestich 
ZŠ (Dlhé Hony, Hodžova, Kub-
ranská, Novomeského, Potočná 
a Veľkomoravská) v ôsmich ko-
lách odpovedali na všeobecné 
otázky, otázky z histórie a súčas-
nosti mesta Trenčín, z učiva 3. 
ročníka, riešili environmentálne 
zamerané hádanky. Svoju šikov-
nosť preukázali pri skladaní hla-
volamu, triafaní lopty do basket-
balového koša, prenášaní lopty 
na vozíku a na záver ich zručnosť 
preverilo šľahanie snehu z biel-
kov. Povzbudzovalo ich 150 detí 
zo všetkých škôl. Prvé miesto 
a CD prehrávač, spoločenské 

hry Tic tac boom, Poznaj Slo-
vensko! a ragby loptu získali žia-
ci ZŠ na Veľkomoravskej ulici. 
Spoločenské hry, futbalovú lop-
tu a druhé miesto vybojovali žia-
ci ZŠ na Potočnej, tretie miesto 
a spoločenské hry aj s futbalo-
vou loptou si odniesli žiaci ZŠ 
na Kubranskej. Všetkým deťom 
škriatkovia odovzdali darčekové 
tašky s vecnými cenami a slad-
kosťami. Ďakujeme všetkým 
sponzorom, ktorí nám umož-
nili súťaž zrealizovať a prispeli 
cenami do súťaže: hlavný spon-
zor MSM Group Dubnica nad 
Váhom, Mesto Trenčín a Cen-
trum environmentálnych aktivít 
v Trenčíne. 
 KOLEKTÍV CVČ TRENČÍN
 FOTO: CVČ

Snažia sa o inklúziu vo 
vzdelávaní a výchove

 Základná škola Na dolinách 
sa zapojila do výzvy na predkla-
danie žiadostí o nenávratný fi-
nančný príspevok, ktorý napo-
môže vytvoriť lepšie podmienky 
pre poskytovanie kvalitného 
vzdelávania pre žiakov so špeci-
álnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami.
 Cieľom projektu „Inklúzia 
vo výchovno-vzdelávacích proce-
soch ZŠ Na dolinách v Trenčíne“ 
je vytvorenie optimálnych pod-
mienok pre každého žiaka zák-
ladnej školy. Chcú nastaviť také 
podmienky, ktoré umožnia na-
sýtenie sociálnych, výchovných, 
emocionálnych, resp. individu-
álnych potrieb žiakov. 
 „Naši novoprijatí odbor-
ní a pedagogickí zamestnan-
ci – psychológ, špeciálny pe-
dagóg a traja asistenti učiteľa 
sa budú venovať adaptácii žia-
kov, podpore prekonávania ich 

individuálnych bariér, mento-
ringu, diagnostike, poradenstvu 
a systematickej práci so žiakmi, 
ktorí sú cieľovou skupinou pro-
jektu,“ informovala riaditeľka 
školy Anna Plachká. Projekt po-
trvá 36 mesiacov a bude realizo-
vaný aj vďaka podpore z Európ-
skeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Ľudské 
zdroje. Očakávajú zvýšenie ma-
tematických a prírodovedných 
znalostí najmä u detí ohroze-
ných školským neúspechom, 
zvýšenie miery uplatňovania 
modelu inkluzívneho vzdeláva-
nia v škole, lepšiu triednu klí-
mu, elimináciu agresivity, roz-
voj prosociálneho správania 
a empatie či prehĺbenie poznat-
kov učiteľov o individuálnom 
prístupe k žiakom so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. 
 FOTO: ZŠ NA DOLINÁCH

Ako využívame športové 
areály pri ZŠ
 Záujem Trenčanov o špor-
tovanie v školských športových 
areáloch v porovnaní s predchá-
dzajúcimi rokmi narastá. V mi-
nulom roku navyše pribudla 
možnosť zašportovať si na no-
vých multifunkčných ihriskách 
pri ZŠ, Dlhé Hony a tiež na Vý-
chodnej ulici. Športové areá-
ly slúžia v čase vyučovania žia-
kom školy na hodinách telesnej 
výchovy, po vyučovaní sa vyu-
žívajú na krúžkovú záujmovú 
činnosť. Zvyčajne po 16. hodi-
ne, ale najmä počas víkendov 
sú areály k dispozícii športovo 
založeným obyvateľom mesta. 
V športových areáloch pri ZŠ 
na Bezručovej, Hodžovej, L. 
Novomeského a Veľkomorav-
skej ulici bola oproti roku 2016 

návštevnosť vyššia o 9433. Keď 
pripočítame približne 4800 náv-
števníkov v areáli pri ZŠ na Dl-
hých Honoch, znamená to, že 
v roku 2017 športové areály nav-
štívilo viac ako 142 tisíc Trenča-
nov. Najvyšší záujem, už tradič-
ne, prejavovali o areál pri ZŠ 
na Hodžovej ulici, zaregistrovali 
tu 54659 návštevníkov. Vysoký 
záujem športuchtivej verejnosti 
je aj o najväčší areál pri ZŠ, L. 
Novomeského – 47925. 
 Ako boli využité jednotlivé 
športové areály za ostatné roky, 
vidíme v prehľade. Viac o špor-
tových areáloch, informácie 
a kontakty nájdete na www.tren-
cin.sk – občan – školy a školské 
zariadenia – športoviská pri ZŠ. 
 (Ľ. KRŠÁKOVÁ)

Športový areál pri ZŠ r. 2015 r. 2016 r. 2017
Bezručova 6695 5797 5013

Hodžova 60258 54659 65858
L. Novomeského 31690 47925 46110
Veľkomoravská 16782 20032 20865
spolu 115425 128413 137846
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Kúpele v regióne

www.kupele-teplice.sk

Termálne bazény: 

Bazén Grand:

 Predaj procedúr (budova Kaštieľ) Po - Ne 9:00 - 18:00 hod.
                                         +421-32-6514 140 / 775    predajprocedur@slktn.sk

            v budove Rehabilitačného bazéna Po - Ne 10:00 - 18:00 hod.  +421-32-6514 771

1.12. - 20.12.2017  a  2.1. - 28.2.2018

vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov
Zľavy nie sú kumulovateľné a sú neprenosné. 

Platia vždy na 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom s trvalým pobytom v danom meste.
Vstup do bazénov je podmienený voľnou kapacitou daného bazéna (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

aj pre občanov

NÁŠHO MESTA

50% zľava 

na všetky 

termálne bazény 

30% zľava 

na bazén Grand

Súťažili v lúštení krížoviek
 Centrum seniorov (CS) Si-
hoť v spolupráci so Základnou 
organizáciou JDS č. 27 usporia-
dali 11. januára 1. ročník súťaže 
v lúštení krížoviek. Zúčastnilo 
sa 17 seniorov. V skladaní slov 
z poprehadzovaných písmen bol 
najlepší Ján Blaško. V ďalších 
dvoch zadaniach riešili klasickú 
krížovku s tajničkou a hláskovú 
krížovku so skrytou druhou čas-
ťou tajničky. V kategórii mužov 
zvíťazil Jozef Prekop a zo žien 
bola najlepšia Zdenka Buryová. 

Obaja odovzdali vylúštené krí-
žovky v časovom limite a bez 
chyby. Víťazom srdečne blaho-
želáme. Poďakovanie patrí Jo-
zefovi Kováčikovi, ktorý súťažné 
krížovky pripravil. Akcia sa vy-
darila a už teraz sa tešia na ďal-
šie kolá súťaže. Ako informova-
la predsedníčka JDS č. 27 Anna 
Blašková, v marci chcú pripraviť 
pre seniorov súťaž v riešení su-
doku a pevne veria, že sa prihlá-
si viac súťažiacich.Budú zisťovať údaje  

pre štatistiku rodinných účtov
 Od 1. februára do 30. apríla 
2018 sa vo viac ako 150 sloven-
ských mestách a obciach, medzi 
nimi je aj Trenčín, uskutoční šta-
tistické zisťovanie. Jeho účelom 
je získať informácie o štruktúre, 
výške a vývoji príjmov fyzických 
osôb v rôznych typoch domác-
ností. Podľa informácií Štatis-
tického úradu SR (ŠÚ SR) bude 
do zisťovania zaradených viac 
ako 2090 domácností. Výsled-
ky využijú na zabezpečenie po-
trieb informačného systému ŠÚ 
SR, požiadaviek ministerstiev 

a štátnych organizácií, osobitne 
na účely posudzovania úprav ži-
votného minima. Pracovník po-
verený funkciou opytovateľa je 
povinný preukázať sa pri návšte-
ve domácnosti osobitným pove-
rením. Oslovené domácnosti sú 
povinné podľa zákona o štátnej 
štatistike poskytnúť požadova-
né údaje. Poskytnuté informácie 
a názory budú anonymné a pou-
žité výlučne na štatistické účely. 
Za ochranu údajov zodpovedá 
ŠÚ SR. Podrobnejšie na www.
susr.sk alebo na 032/746 02 92.

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO

Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred

5. 2. Ing. Mgr. Pavol Benko – Titus Zeman

12. 2. Fašiangové posedenie

19. 2. Miloš Kopecký – Potápačstvo – známe, neznáme

26. 2. Mgr. Robert Margoč – Pakistán a severná India

Ďalšie akcie:

13. 2. Fašiangový bowlingový turnaj

VÝZVA – FOTOGRAFIE 
A DOKUMENTY ZO ´68
 Vážení občania, priatelia 
a moji rovesníci. Pripravujeme 
výstavu k 50. výročiu okupá-
cie 21. augusta 1968. Ak máte 
doma dokumenty alebo foto-
grafie, dovoľujem si vás požia-
dať o ich zaslanie do redakcie 

INFO alebo e-mailom na ad-
resu: linea@zoznam.sk Neza-
budnite, prosím, napísať svoju 
adresu. Ďakujem. 

 EMIL SEDLAČKO,  
 ŠMIDKEHO 9, TRENČÍN

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

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

Pondelok a štvrtok 9.30 – 10.30 Cvičenie ženy I.

Pondelok 10.00 – 17.00 Pedikúra

Pondelok 10.00 – 12.00 Spevácka skupina „Sihotiar“

Pondelok 15.30 – 17.00 Joga

Pondelok 16.30 – 18.30 Keramika – klub

Utorok a piatok 10.00 – 11.00 Cvičenie ženy II.

Nepárny utorok od 10.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 27

Utorok, štvrtok, piatok 12.00 – 16.00 Stolný tenis

Utorok 13.00 – 16.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 5

Utorok a štvrtok 14.00 – 17.00 Kartové hry

Streda 10.00 – 11.00 Brušné tance

Streda a piatok 13.00 – 15.00 Stolný tenis

Streda 15.00 – 17.00 Diabetes konzultácie

Štvrtok 10.00 – 12.00 a 14.30 – 16.30 Keramika klub

Centrum seniorov Mesta Trenčín, Osvienčimská 3, Trenčín – Sihoť, 
Kontakt: 0901 714 266 (počas pracovných dní a otváracích hodín centra) 
mail: centrum.seniorov@trencin.sk

mailto:info@trencin.sk


3. 2. | 16.00 | Dominikáni 
a Námestie sv. Anny

KIC | Ďalšia prechádzka z  cyklu Pre-
chádzky mestom so sprievodcom. 
Námestie sv. Anny vzniklo na  mies-
te troch ramien Váhu pri ceste, ktorá 
spájala mesto s  južnými predmestia-
mi. Stalo sa centrom dolného mesta 
a  nachádzali sa na  ňom viaceré hos-
tince. Kaplnku sv. Anny počas 2. sveto-
vej vojny spravovali dominikáni, ktorí 
boli známi svojimi kázňami, aktívnou 
prácou s  mládežou a  vlastným vyda-
vateľstvom s  duchovným časopisom. 
Čo malo byť dominantou parčíku pred 
krajským súdom? Kde sa mal nachá-
dzať dominikánsky kostol?
3. 3. | 16.00 | Trenčín za čias 
Márie Terézie

KIC | Marcová Prechádzka mestom so 
sprievodcom bude venovaná osvie-
tenskej panovníčke Márii Terézii, ktorá 
sa premyslenými reformami usilova-
la o  zlepšenie situácie monarchie, jej 
obyvateľstva a celkový hospodársky aj 
spoločenský rozvoj. Pri reformách jej 
asistovali odborne aj politicky zdatní 
radcovia. Zároveň sa okrem štátnych 
povinností venovala výchove svojich 
16 detí. Na ktorej budove v Trenčíne je 
uvedené meno Márie Terézie? V  akom 
príbuzenskom vzťahu bol trenčiansky 
župan Ján Baptista Ilešházi a Mária Te-
rézia? Prečo Mária Terézia súhlasila so 
zrušením jezuitov?

 � DIVADLO
3. 2. | 18.00 | Tímbilding 
(Strašná komédia)
KINO HVIEZDA | Členovia jedného neme-
novaného amatérskeho divadla prepadli 
závislosti. A to bez výnimky. Jeden po dru-
hom postupne prestali vnímať reálny svet 
okolo seba a ponorili sa do sveta temných 
kybernetických síl. Čas plynul a stav sa ne-
ustále zhoršoval, ríša zla už takmer nená-
vratne pohltila všetky zmysly závislosťou 
postihnutých zúfalcov. Našťastie však zo 
samého stredu súboru povstala bojovníč-
ka a  s  vypätím posledných síl podstúpila 
terapiu. A úspešne!
4. 2. | 17.00 | La Pasión 
Flamenca

KINO HVIEZDA | Umelecký program taneč-
ného súboru Andalucia reprezentuje tem-
peramentné tance južného Španielska. 
Zaznie rumba, tango, alegrias, garotin, 
solea, verdiales, bulerias, sevillanos, hra 
na kastanety, potlesky a mnoho ďalších.
8. 2. | 18.30 | Agatha Christie: 
A tak nezostal žiaden

KINO HVIEZDA | Druhá premiéra majstrov-
ského diela kráľovnej detektívky v  naštu-
dovaní Mestského divadla Trenčín. Desať 
ľudí a  jeden rafinovaný vrah na  ostrove, 
z ktorého niet úniku. Figúrky desiatich ma-
lých černoškov postupne miznú. Vždy, keď 
je niektorý z  nedobrovoľných obyvateľov 
ostrova zavraždený. Okrem hercov MDTn 

hrajú aj Peter Trník, Juraj Rašla, Milan Ba-
húl a ďalší.
14. 2. | 18.30 | Neil Simon: Druhá 
kapitola
KINO HVIEZDA | Oslávte Deň sv. Valentína 
brilantnou konverzačnou komédiou o hľa-
daní partnera, ktorá má dušu. Tlieskali jej 
na Broadway a rovnomenný film je oven-
čený Oscarmi. V predstavení Mestského di-
vadla Trenčín účinkujú aj Štefan Richtárech 
a  Jakub Ružička z  Ďurovčíkovho Na  skle 
maľované.
15. 2. | 19.00 | Europeana – 
Stručné dejiny 20. storočia
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Dramatizáciu sve-
toznámej knihy Patrika Ouředníka uvádza 
trenčianske divadlo Dogma (ex Kolomaž).
15. 2. | 19.00 | Letná noc
KINO HVIEZDA | Originálna komédia o  ge-
nerácii štyridsiatnikov, ktorí sa uprostred 
jednej noci, ale aj uprostred svojich živo-
tov a vzťahov vzájomne spoznávajú a strá-
cajú a míňajú a nachádzajú. Hrajú Kristína 
Farkašová a Marcel Ochránek.
20. 2. | 19.00 | Také zo života

KINO HVIEZDA | Zábavná talkshow Mária 
Šmýkala. Hostia: Matej Sajfa Cifra (mo-
derátor, vloger), Pavol Seriš (mím, herec), 
Anand Lalan Gupta (projektový manažér), 
kapela Kreins.
23. 2. | 19.00 | Silné reči
KINO HVIEZDA | Stad-up show. Účinkujú: 
Simona, Matej Makovický, Martin Hatala, 
Docent.

 � KONCERTY
1. 2. | 19.00 | Fragile
PIANO KLUB | Koncert slovenskej vokálnej 
skupiny zloženej z  populárnych osobnos-
tí, známych z rôznych televíznych seriálov, 
divadelných, muzikálových produkcií či TV 
šou. Bez použitia hudobných nástrojov, 

teda a cappella, skupina interpretuje zná-
me rock/pop/jazzové hity svetových umel-
cov.
7. 2. | 18.00 | Balalajka Tour

KINO HVIEZDA | Sólisti Donského kozácke-
ho chóru VOLNIJ DON prinášajú z rodného 
Rostova na Done v Rusku svoje piesne o ži-
vote, láske, práci, piesne o vojne, oddychu, 
pití vodky a zábave.
8. 2. | 19.00 | Pink Horse Trio
COFFEE SHEEP | Koncert žilinskej nu-jazzo-
vej formácie.
11. 2. | 18.00 | Monika Csibová
ZUŠ K. PÁDIVÉHO | Klub priateľov vážnej 
hudby pozýva na klavírny recitál.
15. 2. | 19.00 | Anton Jaro Trio
COFFEE SHEEP | Koncert slovenskej jazzovej 
legendy.
15. 2. | 19.00 | Gladiator 
– akustické turné

PIANO KLUB |

23. 2. | 19.00 | Zuzana 
Smatanová
PIANO KLUB | Zuzana je jedna z  historicky 
najúspešnejších slovenských interpretov. 
Získala 6 zlatých slávikov a  mnoho iných 
cien a ocenení.
2. 3. | 19.00 | Kapely starnú
PIANO KLUB | Happening trenčianskych ka-
piel.

 � PRE DETI
4. 2. | 17.00 | Korčuľovanie 
rodín z deťmi
ZŠ P. DEMITRU | Organizuje Centrum pre ro-
dinu Trenčín.
8., 22. 2. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo
GMAB | Veselé tvorivé a  hravé stretnutie 
pre malé deti do 6 r. a ich rodičov.

 � NEDAJTE SI UJSŤ

február 2018



kam v trenčíne číslo 2 |  ročník XX2 | KAM

10. 2. | 10.00 – 17.00 | Máme 
narodeniny!
GMAB | Program pri príležitosti 49. výročia 
vzniku Galérie M. A. Bazovského v Trenčí-
ne. Hravé úlohy s  dielami pre deti i  rodi-
čov, komentované prehliadky výstav a ex-
pozícií, o 15.00 sladké prekvapenie. Voľný 
vstup.

12. 2. | 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.

18. 2. | 10.00 | Dedko Mirko 
a babka Zuzka
KATOV DOM | Čítanie pre deti od 4 – 10 r.

19. – 23. 2. | 8.00 – 16.00 | Jarný 
tábor v CVČ |
CVČ | Prihlášky do  19. 2.  na 
www.cvctn.edupage.org, 0911  886  007, 
032/743 35 02.

19. 2. – 23. 2. | 10.30 – 12.00 | 
Prázdninové superkluby
VEREJNÁ KNIŽNICA | Tvorivé dielne počas 
jarných prázdnin s  dôrazom na  zážitko-
vé poznávanie literatúry, kreslenie, stri-
hanie, lepenie s  patričnou dávkou zá-
bavy. Info a  prihlásenie: 032/746 07  15, 
deti@vkmr.sk; 032/652 33 14, juh@vkmr.sk;  
032/652 20  86, dlhehony@vkmr.sk;  
032/743 73 68, kubra@vkmr.sk.

21. 2. | 14.30 – 16.00 | 
Fašiangový karneval v CVČ |
CVČ | Všetkým deťom, malým, veľkým, 
na známosť sa dáva, že sa chystá veľká slá-
va. Nech si na  tú oslavu, krásavci aj krás-
ky, prichystajú dopredu fašiangové masky. 
Vstupné 0,50 €.

24. 2. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé 
dielničky pre deti
OC LAUGARICIO | Zaujímavé tvorivé aktivity 
v zimnom duchu.

27. 2. | 16.30 | Máme radi 
umenie
VKMR HASIČSKÁ | Prezentácia umeleckej 
činnosti žiakov Súkromnej ZUŠ Trenčín.

3. 3. | 16.00 | H. Ch. Andersen – 
Šimon Spišák: Škaredé káčatko
KINO HVIEZDA | Pouličná inscenácia pre 
deti od  5 rokov. Aké je to byť „iný“? Akú 
váhu majú slová? Môžeme svojím kona-
ním ovplyvniť život ľudí okolo nás? Ako? 
To vám prezradí pouličná inscenácia plná 
hravosti i  humoru, na  motívy slávneho 
dánskeho rozprávkara H. Ch. Andersena 
a jeho svetoznámej rozprávky o škaredom 
káčatku, z  ktorého sa jedného dňa stala 
krásna labuť...

denne | Brick by Brick – zábava 
s Legom
KREATIVO | Kurzy pre deti (4 – 11 
r.), voľné hodiny na  hru s  kocka-
mi Lego pre deti s  rodičmi i  bez rodi-
čov. Viac na  www.kreativotn.sk alebo 
0918 883 505.

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

pondelok | 16.00 – 17.00 | streda 
| 16.00 – 18.00 | Tanečná škola 
goonies
KC AKTIVITY | Moderný tanec (od 3 r.). Info 
0915 101 051.

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 | Keramický krúžok pre deti 
a mládež od 5 r. s výučbou základnej prá-
ce s  hlinou, glazúrou a  inými netradičný-
mi materiálmi. Možné je prihlásiť sa aj 
počas školského roka. Info 0918 561 320, 
mirka@kcaktivity.sk.
utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 | 
Korzo dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného 
tanca SZUŠ Trenčín pre deti a mládež (3 – 
20 r.). Info 0903 793 557.
utorok, streda | 10.00 – 11.00 | 
Keramické patlámo
KC AKTIVITY | Pre deti od  2 r. v  sprievo-
de jedného z  rodičov. Info 0918  561  320, 
mirka@kcaktivity.sk.
štvrtok | 16.30 – 17.30 | DFS 
Kubranček
KC KUBRÁ | Nácvik detského folklórneho 
súboru.
piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting 
na Juhu
KC AKTIVITY | Schôdzky 32. skautské-
ho zboru. Info R. Kopecká 0908  683  393 
romcako@gmail.com.

 � VÝSTAVY
25. 1. – 4. 3. | Marián Súčanský – 
Nepokoj v duši
GMAB | Pripomenutie nedožitej osemde-
siatky talentovaného trenčianskeho ma-
liara.
25. 1. – 4. 3. | Ľudovít Bránsky 
– Metamorfózy Trenčína 
a krajiny
GMAB | Výber z  tvorby pri príležitosti ne-
dožitého 100. výročia narodenia autora. 
Patril v  prvej polovici 20. storočia medzi 
významných predstaviteľov kultúry. Ak-
tívne rozvíjal výtvarné umenie v  Trenčí-
ne, pomáhal formovať mladú, významnú 
generačnú vlnu trenčianskych výtvarných 
umelcov.
do 6. 2. | Prezentačná výstava 
SOŠ stavebnej Emila Belluša
POSÁDKOVÝ KLUB |

do 19. 2. | Jozef Švikruha, Viktor 
Motus – „Z vŕšku do doliny“
GALÉRIA VÁŽKA |

1. – 18. 2. | História zimných 
športov
ZOC MAX |

1. – 28. 2. | Krojované bábätká
SAVANNA CAFÉ | Výstava obrazov Mgr. Mo-
niky Klučiarovej.
1. – 28. 2. | Pestrosť a krása 
motýľov – Petra Michalcová
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.
1. – 28. 2. | Hrôzostrašná 
história
VKMR HASIČSKÁ | Tematická výstavka kníh 
s  podtitulom Deti, zoznámte sa s  niečím 
novým!
1. – 28. 2. | Fašiangy: čas 
radosti, hojnosti a veselosti
VKMR JASELSKÁ | Dokumenty z fondu tren-
čianskej knižnice.

1. – 28. 2. | Pjongčang a jeho 
olympijský duch
VKMR JASELSKÁ | Z fondu trenčianskej kniž-
nice.
1. – 28. 2. | Krása čipky
CENTRUM SENIOROV | Vystavujú Júlia Pav-
látková a Jarmila Fabiánová.
7. – 21. 2. | Európa v nás
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava výtvarných prác 
detí a mládeže z trenčianskeho okresu, za-
pojených do  súťaže, ktorú vyhlásilo CVČ 
v Trenčíne.
2. – 26. 2. | Eleonóra Žůrková: 
Variácie

MESTSKÁ VEŽA | Mesto Trenčín a  autorka 
pozývajú na výstavu fotografií. Vernisáž 2. 
2. o 17.00 hod.
22. 2. – 18. 3. | Milada Ždrnja – 
Textilná tvorba
GALÉRIA VÁŽKA | Vernisáž 22. 2. o 17.00.
1. – 28. 3. | Prvý československý 
zbor v bojoch za oslobodenie 
Československa (1944 – 1945)
POSÁDKOVÝ KLUB | Vernisáž 28. 2. o 14.00.
2. – 4. 3. | Fishing show Carp & 
Spinning 2018
EXPO CENTER | 13. ročník medzinárodnej 
výstavy rybárskych potrieb.

 � PRE SENIOROV
streda | 15.00 | DIA mapa
CENTRUM SENIOROV |

streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli 
mi to mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž 
na zvládnutie základov PC a komunikácie 
prostredníctvom e-mailu. Účasť treba vo-
pred nahlásiť. Kontakt: 032/770 83 14.
2. 3. | 15.00 | Oslava MDŽ
KC STRED | Spoločenské posedenie. Organi-
zuje JDS ZO č. 30
6., 20. 2. | 9.00 – 11.30 | Ateliér 
pre seniorov
GMAB |

7. 2. | 13.30 | Akadémia tretieho 
veku
KC STRED | Seminár XXXI. ročníka 
ATV. Program: Sociálna politika štátu 
(doc.  PhDr.  Oľga Bočáková, PhD., UCM Tr-
nava), CO – najdôležitejšie rady pri mimo-
riadnej udalosti (Ing. Ľubica Držková, refe-
rent krízového riadenia, TSK Trenčín), HČS 
– Zhodnotenie činnosti ZO 02 JDS a  ATV 
Trenčín za rok 2017.
12. 2. | 14.00 | Fašiangové 
posedenie s dôchodcami
KC KUBRÁ |

15. 2. | 15.00 | Fašiangové 
spoločenské stretnutie 
seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
ských veteránov.

CINEMAX
od 1. 2. | Zmenšovanie

Matt Damon hrá v originálnej komédii 
Alexandera Paynea (Bokovka) chlapí-
ka, ktorý sa nechá za  vidinou bohat-
stva dobrovoľne zmenšiť. Paradoxne až 
ako desaťcentimetrový začne konečne 
poriadne žiť.
od 1. 2. | Niť z prízrakov

Trojnásobný držitel Oscara Daniel Day-
-Lewis hrá v dráme Niť z prízrakov ču-
dáckeho módneho návrhára, ktorému 
do života vstúpila láska a skoro ho zni-
čila.
od 1. 2. | Daj mi tvoje meno

Milostná dráma odohrávajúca sa počas 
horúceho leta na  talianskom vidieku 
nominovaná na  tri Zlaté glóbusy. Prí-
beh tínedžera Elia, ktorý sa zamilu-
je do  staršieho amerického študenta 
Olivera, si po  premietaní na  New York 
Film Festival vyslúžil najdlhší potlesk 
v  55-ročnej histórii festivalu. Vhodný 
od 15 r.
od 15. 2. | Čierny panter

Akčný sci-fi film štúdia Marvel je dob-
rodružstvom bojovníka T´Challa, ktorý 
sa po smrti svojho otca vracia do tech-
nologicky vyspelej africkej krajiny, aby 
sa stal novým právoplatným kráľom.

 � FILM
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22. 2. | 15.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Klub.

 � CVIČENIE
pondelok | 17.00 – 20.00 | 
Tai-chi
KC STRED |

pondelok | 17.15 – 19.15 | SM 
system
KC AKTIVITY | Cvičenie na  regeneráciu 
chrbtice. Komplexný cvičebný systém za-
meraný na  odstránenie bolestí a  prob-
lémov s  pohybovým aparátom. Info: 
0905 705 431.
pondelok | 17.30 – 18.30 | Zumba
KC KUBRÁ |

pondelok | 18.30 – 19.30 | 
Aerobik
KC KUBRÁ |

pondelok | 18.15 – 19.30 | 
Kruhový tréning
KC AKTIVITY | Súbor cvikov odcvičených je-
den po druhom s využitím fitness náčinia.
pondelok | 19.30 – 20.30 | streda 
| 19.30– 20.30 | piatok | 19.00– 
20.00 | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Vysoký energetický výdaj, 
zlepšenie ohybnosti a  schopnosti koordi-
nácie. Info 0903 793 557.
utorok | 16.30 – 17.30 | Aerobic
CVČ |

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 | 18.15 – 20.00 | 
Capoeira – nábor nových 
záujemcov
KC AKTIVITY | Brazílske bojové umenie spo-
jené s akrobaciou, hudbou a tancom. Tré-
ningy u Abadá Capoeira sú náročné po fy-
zickej aj psychickej stránke, študentom 
sa venujú kvalifikovaní inštruktori, škole-
ní v  anatómii ľudského tela a  moderných 
učebných postupoch. Tréner Tomáš Šev-
čík. Info a  prihlasovanie: Michal Jančár 
0911 087 631.
utorok | 19.00 – 20.15 | Joga
KC AKTIVITY | Vhodné aj pre začiatoční-
kov. Info a  prihlasovanie: Alena Spurná 
0903 271 444.
utorok | 19.00 – 20.00 | Dance 
aerobik
KC STRED |

utorok, štvrtok | 16.30 – 17.30 | 
Gymnastika
CVČ |

streda | 18.00 – 19.00 | 
Bodywork
KC AKTIVITY | Hodina s  prvkami dan-
ce aerobiku s  posilňovaním a  strečin-
gom. Info a prihlasovanie: 0903 772 157, 
0907 673 887.
streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty 
a bodywork
KC AKTIVITY | Info a  prihlasovanie: 
0948 855 870.
streda | 19.00 – 20.00 | Joga
KC STRED |

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Aerobik 
pre ženy
KC STRED |

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Pilates 
začiatočníci a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Info a prihlasovanie Marcela 
Holodová 0905 705 431.
piatok | 14.00 – 15.00 | Pilates 
a Fitlopty
CVČ |

piatok | 18.30 – 20.00 | Zumba
KC STRED |

1. – 28. 2. | Centrum pohybu 
a tanca
MS ŠPORTOVÁ HALA | Deti: TK Bambula 
od  1 do  5 r., cvičenie na  Fit loptách pre 
deti od 5 mesiacov, balet s profesionálnou 
lektorkou (4 – 9 r.). Ženy: skupinové cviče-
nia step, Tabata, body work, Port de Bras. 
Kontakt: 0903 449 732.
7., 21., 27. 2. | 18.30 – 19.30 | 14. 2. 
| 19.15 – 20.15 | Zumba
KC AKTIVITY | Prihlasovanie potrebné 
na 0903 949 966.

 � PREDNÁŠKY
1. 2. | 16.00 | Literárny klub 
Omega
VKMR HASIČSKÁ | Pre všetkých priaznivcov 
literatúry. Diskusia a  prezentácia vlastnej 
tvorby.
1. 2. | 19.00 | Divotvorba
COFFEE SHEEP | Literárny večer tvorby mla-
dých spisovateľov z  trenčianskeho regió-
nu.
2. 2. | 9.00 – 16.30 | Ľudový 
liečiteľ
KC STRED | Stretnutie s liečiteľom.
5. 2. | 19.00 | Večerné 
zamyslenia
REFEKTÁR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA | Spo-
jené s diskusiou s rektorom kostola piaris-
tov Petrom Franekom. Téma diskusie bude 
zameraná na aktuálne otázky a problémy 
veriaceho človeka. Otázky môžete posielať 
na diskusia@cprtrencin.sk.
6. 2. | 16.00 | Národný program 
eradikácie moru včelieho 
plodu
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje sekcia včelá-
rov KVV.
6. 2. | 16.00 | Trenčiansky hrad 
ako inšpirácia pre umelcov
GMAB | Beseda s  historikom Trenčianske-
ho múzea Vladimírom Pinďákom o  hrade 
a jeho histórii.
6. 2. | 16.30 | Zo zákutí 
trenčianskej vlastivedy
VKMR HASIČSKÁ | Prednáška Vojtecha Bra-
benca o  najpútavejších kapitolách z  dejín 
trenčianskej vlastivedy s  podtitulom „Za-
budnutí autori, stratené diela“. Podujatie 
organizované v  spolupráci s  Klubom sta-
rých Trenčanov.
12. 2. | 16.00 | Používanie hnojív 
v jednotlivých obdobiach 
vegetácie
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje sekcia zá-
hradkárov KVV.
13. 2. | 16.30 | Jozef Banáš: 
Somár je Švajčiar
VKMR HASIČSKÁ | Beseda so spisovateľom 
spojená s prezentáciou jeho novej knihy.

14. 2. | 15.30 | Stavba 
historického lietadla CAPRONI
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub letcov 
a parašutistov SLZ.
15. 2. | 16.00 | Ako zvládnuť 
pôrod a popôrodné obdobie?
VKMR HASIČSKÁ | Diskusia s  odborníkmi 
na podporu duševného zdravia. Diskutuje: 
MUDr. V. Jakešová. Podujatie organizované 
v spolupráci s OZ Ars Vivendi – umenie žiť.
15. 2. | 16.00 | Prevencia 
a tlmenie chorôb včiel
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje sekcia včelá-
rov KVV.
15. 2. | 16.00 | Z minulosti 
vlastivedy v Trenčíne
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub numiz-
matikov a DVaT.
17. 2. | 15.00 | Čítanie: 
sesternice Havierové
KATOV DOM | Poviedky jazzového veku 
od Fitzgeralda.
20. 1. | 9.30 – 16.30 | Škola 
intuície
KC AKTIVITY | Nový koncept alternatív-
neho vzdelávania detí a  teenagerov 
v  oblasti rozvoja pravej hemisféry, in-
tuície a  vedomej tvorby života. Info: 
pelachova@3balance.sk, 0915 850 251.
20. 2. | 16.30 | Největší 
tajemství Třetí říše: Případ 
Zlatého vlaku
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s bádateľom, zá-
hadológom, autorom literatúry faktu, dr-
žiteľom ceny E. E. Kischa – Milanom Za-
chom Kučerom, spojená s  prezentáciou 
jeho novej knihy.
24. 2. | 15.00 | Niektoré 
zabudnuté a významné liečivé 
rastliny
KATOV DOM | Prednáška Antona Blahuša – 
predsedu OZ Veronica – klubu zberateľov 
a  pestovateľov liečivých rastlín spojená 
s ochutnávkou bylinkového čaju.
3. 3. | 15.00 | Prednáška o Etiopii
KATOV DOM |

 � KURZY
pondelok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk pokročilí
KC AKTIVITY |

pondelok | 18.00 – 20.00 | 
streda | 17.00 – 19.00 | Klub 
keramikárov dospelí
KC AKTIVITY | Vedie Zuzana Jargašová. Info: 
info@kcaktivity.sk.
utorok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk mierne 
pokročilí
KC AKTIVITY |

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý 
ateliér pre dospelých
OC LAUGARICIO | 6. a 13. 2. Maľba na textil, 
20. a 27. 2. Kresba ceruzkou – tieňovanie.
Prihlásenie: 0918  561  320, mirka@ 
kcaktivity.sk.
utorok | 18.15 – 19.15 | Párové 
tance
KINO HVIEZDA | Základné kroky: valčík, pol-
ka a mazurka po novom.
utorok | 19.00 – 20.00 | 
Francúzsky jazyk začiatočníci
KC AKTIVITY | Info a  prihlášky smejkal@
mail.t-com.sk.

 � FILM

 � ŠPORT

od 8. 2. | Päťdesiat odtieňov 
slobody

Erotický thriller. Fenomén Päťdesiat 
odtieňov vstupuje do tretej, záverečnej 
fázy. Anastasia Steele a Christian Grey 
sa dobrovoľne zriekli svojej slobody 
a pred svadobnými svedkami povedali 
rozhodné “Áno”. Žiť šťastne až do smrti 
im ale dopriate nebude.

Areál SAD
12. 2. | 18.00 | HoryZonty 
– Festivalové reprízy N° 3.

Premietanie úspešných adrenalíno-
vých filmov vybraných z  hlavného 
programu festivalu HoryZonty.

3. 2. | 8.30 – 16.00 | Turnaj 
OBFZ Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala. Futbal prí-
pravka.
4. 2. | 9.00 – 16.00 | Turnaj AS 
Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala. Futbal prí-
pravka.
9. 2. | 16.30 | COP Trenčín 
– Košice
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal extraliga 
muži.
10. 2. | 8.00 – 18.00 | 
Slovenský pohár detí 
a žiakov, 1.kolo
ŠPORTOVÁ HALA | Karate.
10. 2. | 11.00 | COP Trenčín 
„B“ – Komjatice
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži.
10. 2. | 13.00 | COP Trenčín 
„B“ – Komjatice
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži.
11. 2. | 7.30 – 12.45 | Hádzaná
ŠPORTOVÁ HALA | Mini turnaj prípravka.
11. 2. | 10.45 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – AS Trenčín čierni
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal regionálne 
kolo staršia prípravka.
11. 2. | 14.05 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – FBC Skalica zelení
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal regionálne 
kolo staršia prípravka.
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utorok – štvrtok | 15.00 – 16.00 | 
Malý konštruktér
KREATIVO | Kurzy stavania z  lega pre deti 
od 4 – 5 r.
utorok – štvrtok | 15.00 – 16.00 | 
Veľký inžinier
KREATIVO | Kurzy stavania z  lega pre deti 
od 6 – 11 r.
streda | 15.00 | Klavírna škola
KC AKTIVITY | Hudobný záujmový klub. 
Info: 0908 210 940, info@kcaktivity.sk.
streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre 
radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne a  kruhové tance 
sveta (FR, GB, Izrael, Macedónsko, Gréc-
ko, SK).
štvrtok | 14.00 – 20.00 | Škola 
hry na gitaru a klavír
KC AKTIVITY | Vedú Dušan Dobiaš a  Irena 
Buchtíková.
5., 12., 19., 26. 2. | 17.30 – 19.30 | 
Kurz patchworku
KC AKTIVITY | 8-týždňový kurz vedie Hanka 
Nekorancová. Viac na www.kcaktivity.sk.
6., 20. 2. | 16.00 – 18.30 | 
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB | Tvorivé stretnutia pre všetkých 
priaznivcov výtvarného umenia.
14. 2. | 17.30 – 20.30 | Klub 
Patchwork
KC AKTIVITY | Stretnutie členov a milovní-
kov patchworku. Vedie Hanka Nekoranco-
vá.
16. 2. | 17.00 | Manželské večery
CENTRUM PRE RODINU | Prvé z  8 stretnutí 
kurzu. Prihlásenie na www.cprtrencin.sk.
18. 2. | 16.00 | Tvorivé dielne
CENTRUM PRE RODINU | Téma „Šperkovo“. 
Budeme robiť rôzne typy náušničiek a prí-
veskov, skúsime vyrobiť malý darček k blí-
žiacemu sa dňu žien pre mamu či pre seba, 
len tak pre potešenie. Vhodné pre rodičov 
s menšími i väčšími deťmi.
25. 2. | 15.30 | Kurz prirodzených 
metód plánovaného 
rodičovstva
CENTRUM PRE RODINU | Prvé z  3 stretnutí. 
Obsahom kurzu je predstavenie prízna-
kov ženskej plodnosti, ich vyhodnotenie 
pre predchádzanie tehotenstva, ale aj 
túžbu tehotenstvo dosiahnuť. Prihlásenie 
na www.cprtrencin.sk.
4. 3. | 14.00 | Veľkonočné 
dekorácie s Mirkou
KATOV DOM | Workshop. Počet účastníkov 
obmedzený na  15, prihlásiť sa môžete 
do 1. 3. na 0948 035 225. Veková hranica 
od 8 r.

 � INÉ
sobota, nedeľa | 10.00 – 12.00, 
14.00 – 16.00 | Letecké múzeum 
Hangar X
LETISKO TRENČÍN | 
piatok | 19.00 – 21.00 | FS 
Kubran
KC KUBRÁ | Nácvik folklórnej skupiny.
1. – 28. 2. | Burza kníh
VKMR JASELSKÁ |

3. 2. | 11.00 – 15.00 | Fašiangová 
zabíjačka
KC KUBRÁ | 
3. 2. | 19.00 | 2. benefičný 
maškarný ples
HOTEL BREZINA | Rotary Club Trenčín 

Laugaricio pozýva na 2. ročník benefičné-
ho maškarného plesu. Predpredaj vstupe-
niek na 0903 778 321 (možnosť zakúpenia 
sponzorských vstupeniek bez účasti).
10. 2. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností a gazdovské trhy

EXPO CENTER |

10. 2. | 19.00 | Swingový ples
KAVIAREŇ ŠTEFÁNIK | Hrá kapela Erbetes 
Quartet, Vox. Čakajú vás aj rôzne tanečné 
animácie a kúzelník. Predpredaj v KIC.
11. 2. | 9.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

13. 2. | 19.00 | Pochovávanie 
basy
KC KUBRÁ | 
14. 2. | 8.00 – 13.00 | 
Valentínska kvapka krvi
ZOC MAX | Odbery krvi priamo v  obchod-
nom centre.

20. 2. | 19.00 | Shaolin tour 2018

MS ŠPORTOVÁ HALA | Jedno z  najstarších, 
najväčších a najznámejších bojových ume-
ní, šaolinské kung fu, sa vracia na Sloven-
sko. Dych vyrážajúce cvičenia v najvyššom 
majstrovstve predvedie skupina mníchov 
a majstrov pod vedením 75-ročného staré-
ho majstra kláštora. Je vôbec možné rozdr-
viť dlažobnú kocku na tele? Tlačiť oštepom 
ťažké bremená? Či hodiť cez sklo ihlu?
23. 2. | 18.00 – 21.00 | Hudobný 
večer
LETISKO TRENČÍN | Klavírna hudba Mirosla-
va Krátkeho v SKY Restaurant.
23. 2. | Vibe Fest
EXPO CENTER | Hudobné podujatie.
4. 3. | 16.30 | Rodinný 
teambuilding
CENTRUM PRE RODINU | Séria hier a aktivít, 
pri ktorej sa zabavíte i preveríte súdržnosť 
a  šikovnosť vašej rodiny. Je potrebné pri-
hlásiť sa vopred na  www.cprtrencin.sk. 
Vhodné pre rodiny s  deťmi staršími ako 
12 rokov. 
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KONTAKTY
CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3

CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40, 
www.cine-max.sk

GALÉRIA VÁŽKA Mierové námestie 19, 0915 382 532, motycka@
microinvent.com

GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk 
032/650 61 11

HOTEL ELIZABETH Gen. M. R. Štefánika 2
Katov dom Matúšova
KC Aktivity Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
KC Kubrá Kubranská 94, kckubra@gmail.com, 0907 516 720
KC STRED 28. októbra, 032/652 21 36
KC SIHOŤ Osvienčimská 3, 032/743 45 35, 0910 965 257
KD ZLATOVCE Hlavná ulica 10
KIC Kultúrno-informačné 
centrum

Mierové námestie 9, 032/6504 709, 6504 711, 
6504 712 

KINO HVIEZDA Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 
0902 911 480

KLUB LÚČ Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
KreaTivo Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0905 319 861

MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsr-
diecko.sk

MC SRDIEČKO Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 
032/743 04 32

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/743 63 36
OC LAUGARICIO Belá
OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426
PIANO KLUB Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785
PIARISTICKÝ KOSTOL Mierové námestie 43
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 
SAD Zlatovská
SAVANNA CAFÉ Rastislavova 1
SOKOLOVŃA Mládežnícka
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/655 53 23

VKMR Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Ja-
selská a Hasičská 1

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

11. 2. | 17.25 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – FBC Skalica bieli
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal regionálne 
kolo staršia prípravka.

11. 2. | 13.30 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Zvolen
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal extraliga 
juniori.
11. 2. | 16.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Záhorská Bystrica
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal extraliga 
muži.
17. 2. | 8.00 – 17.00 | Turnaj 
ObFZ Trenčín mládež
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal.
17. 2. | 19.00 | COP Trenčín 
– Zvolen
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal extraliga 
muži.
18. 2. | 10.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – AS Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal extraliga 
juniori.
18. 2. | 13.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Lido Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal 1. liga ženy.
24. 2. | 18.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal extraliga 
juniori play off 1. zápas.
24. 2. | 18.00 | TJ Štadión 
Trenčín – Nitra
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal žiaci.
25. 2. | 9.00 – 15.00 | Turnaj 
TFK Záblatie U13
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal.
25. 2. | 16.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal extraliga 
juniori play off 2. zápas.
3. 3. | 11.00 | COP Trenčín „B“ 
– Banská Bystrica
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži.
3. 3. | 13.00 | COP Trenčín „B“ 
– Banská Bystrica
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži.
3. 3. | 15.00 | HK AS Trenčín 
– Most
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná.
3. 3. | 18.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Hurikán Bratislava 
„B“
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal 1. liga ženy.
4. 3. | 9.00 – 15.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal regionálne 
kolo starší žiaci.
4. 3. | 16.00 | COP Trenčín 
play off
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal extraliga 
muži.

 � ŠPORT
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