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NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Aj vo februári pokračovali robotníci na Mierovom námestí v pokladaní dlažby, obrubníkov a betónovali aj základy pod fontánu (na foto). V marci budú inštalovať 41 stĺpov s moderným integrovaným
osvetlením, reproduktormi, wifi, kamerami, výstražnými osvetľovacími prúžkami a predprípravou na
zásuvky na nabíjanie mobilných telefónov.
FOTO: RED

Reklamácie roznosu hláste,
prosím, do pondelka
12. marca 2018 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Koniec vrakov v Trenčíne
Nemajú evidenčné číslo ani platnú technickú a emisnú
kontrolu. Dlhodobo zaberajú parkovacie miesto či iný
priestor, ohrozujú alebo poškodzujú životné prostredie,
narušujú estetický vzhľad prostredia.

Autovraky sú problémom
každého mesta. V Trenčíne sa
ale s nimi už nepočíta. Pracovníci Útvaru mobility MsÚ Trenčín skontrolovali ulice a vyzvali majiteľov zatiaľ jedenástich
vozidiel, ktoré svojím vzhľadom možno považovať za vraky
a svojím stavom ohrozujú životné prostredie.

 AK SA VLASTNÍK
NEOZVE, VRAK
IDE DO ŠROTU

Vlastníci vozidiel majú 60
dní na to, aby sa o ne postarali.

Ak tak neurobia, mesto dá vraky
odtiahnuť na určené parkovisko.
Ak sa ani po ďalších 30 dňoch
ich majitelia neprihlásia, na základe súhlasu okresného úradu
a vyhlásenia vozidla za staré,
bude vozidlo zošrotované.
Na výzvu zatiaľ zareagovali majitelia dvoch vozidiel. Štyri
vraky, ku ktorým sa v lehote nikto neprihlásil, dalo mesto už odtiahnuť. Pre ostatných majiteľov
ešte plynie 60-dňová lehota.
Iný postup zvolí mesto, ak
dlhodobo odstavené vozidlo už
preukázateľne poškodzuje životné prostredie. V tom prípade

bude takéto vozidlo
bezodkladne
odtiahnuté. Odťahovú službu vrakov
v oboch prípadoch
(ak vozidlo ohrozuje a aj ak vozidlo
poškodzuje životné prostredie) pre
mesto zabezpečuje
na základe zmluvy spoločnosť
Kolman z Dubnice nad Váhom.

 PARKUJME OBOZRETNE
Mesto začína riešiť aj veľmi
rýchly odťah vozidiel, ktoré tvoria prekážku v cestnej doprave. Na tento účel má zmluvu so
spoločnosťou ODŤAH TISO.
Odporúčame preto vodičom
parkovať obozretne, ideálne

na vyznačených parkovacích
miestach. Náklady na odťah takýchto vozidiel budú totiž od ich
majiteľov vymáhať spoločnosti,
ktoré odťah vykonali.
Ak evidujete vo vašom okolí vozidlá, ktoré treba riešiť,
oznámte to, prosím, na Útvar
mobility MsÚ Trenčín, tel. č.
032/6504 421 alebo mailom
na adresu slavomira.gaborova@trencin.sk. (RED), FOTO: P. S.
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 EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
vo vašich schránkach ste si našli marcové vydanie Infa, ktoré,
hoci je plné najmä dobrých
správ, sa nám písalo ťažko. Aj
nás hlboko zasiahla hrozná
správa, ktorá poznačila našu
krajinu a myslíme si, že otriasla každým... Bol to veľmi smutný deň pre slovenskú žurnalistiku a ten „blbý“ pocit stále trvá.
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť
rodine a blízkym Jána Kuciaka a jeho snúbenice. A spolu
s nimi veríme, že ich vražda
bude čo najrýchlejšie a naozaj
vyšetrená.
Život musí ísť ďalej, napriek
tomu, že nám ešte nejaký čas
potrvá, mať ten čudný pocit.
Ale, uvidíme...
Info vám ponúka správy o tom,
že mesto začalo razantnejšie
riešiť vraky v uliciach, že sa
bude uchádzať o získanie peňazí na kúpu ďalších nájomných
bytov a že dve škôlky v meste sa
začali kompletne rekonštruovať. Ďakujeme za podporu petície, v ktorej sme všetci spoločne
žiadali ministerstvo obrany
o urýchlené kroky k znovuotvoreniu divadelnej sály v Posádkovom klube. Poslali nám list
a teda písomný prísľub, že
na jar 2019 by mohla byť divadelná sála otvorená. Ďakujeme
aj za všetky hlasy pre Žihadielko, najneskôr 14. marca budeme vedieť, ako sme dopadli.
No a prosíme vás ešte o ďalšiu
spoluprácu. Pozrite sa na novú
webstránku mesta, ktorá je
v skúšobnej prevádzke, a dajte
nám vedieť váš názor – viac
na str. 6. Budeme veľmi radi,
ak si prečítate celé noviny. Je tu
veľa informácií, ktoré môžu byť
pre vás užitočné alebo zaujímavé. Aprílové Info vyjde 27.
marca 2018.
Vaša redakcia
Deň otvorených dverí
u primátora mesta Richarda
Rybníčka bude v pondelok
26. marca 2018 v čase
od 14.00 do 18.00 h. priamo
v jeho kancelárii na 1.
poschodí mestského úradu.
Deň otvorených dverí bude
mať aj náčelník Mestskej
polície Trenčín Ivan Liptai.
Navštíviť ho môžete
v sídle Mestskej polície
na Hviezdovej ulici v utorok
20. marca 2018 od 14.00
do 17.00 h.
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Petícia za opravu divadelnej sály je ukončená
Ministerstvo obrany SR prisľúbilo investovať do komplexnej rekonštrukcie strechy Posádkového klubu do 400 tisíc
eur, pričom práce zrealizujú do prvej polovice roku 2019.

Petíciu za opravu divadelnej
sály, ktorú začali Trenčania podpisovať 6. februára 2018, primátor mesta Richard Rybníček 26.
februára zastavil. „Dal som sľub
ministerstvu obrany, že pokiaľ
dostanem rozumnú a zmysluplnú odpoveď, tak ukončím petíciu,
ktorú sme spolu s viceprimátormi
Jánom Forgáčom a Patrikom Žákom spustili,“ povedal.
Generálny tajomník Ministerstva obrany SR Ján Hoľko
v liste uviedol, že sa ministerstvo
rozhodlo urobiť na Posádkovom
klube komplexnú rekonštrukciu
strešného plášťa. Predpokladajú,
že práce budú zrealizované v období do prvej polovice roku 2019,
a to v rozsahu do 400 tisíc eur.
Petíciu do pondelka 26. februára podpísalo viac ako 2200

ľudí, pričom boli v tento deň
mnohé petičné hárky ešte nepozbierané a podpisy nezarátané.
„Ľudia sa do petície spontánne zapojili,“ povedal R. Rybníček. „Podpisovali aj obyvatelia
z okolitých obcí, dokonca prišli
podpisy Trenčanov žijúcich v Anglicku.“ Petícia podľa primátora
splnila svoj účel. Dokázala, že
ľudia považujú divadelnú sálu
v Posádkovom klube za nesmierne dôležitú pre kultúrny život v meste.
„Chcel by som sa poďakovať
všetkým občanom, ktorí sa zapojili do petície a všetkým, ktorí
nám pri nej pomáhali. Napriek
tomu, že tá cesta bola strastiplná, ďakujem aj ministerstvu obrany, ministrovi a generálnemu tajomníkovi, ktorí mi
po spustení petície zatelefonovali
a okamžite konali. Výsledkom je
list, ktorý mi poslali. Teraz už len
verím, že tak, ako som ja dodržal
sľub, že petíciu zastavíme, tak ho
dodrží aj ministerstvo obrany,“
vyjadril sa primátor.
Divadelnú sálu zatvorili

na jeseň 2016, čím sa výrazne
obmedzil komfort produkovania
kultúry v Trenčíne. Pre zatekanie bola v tom roku strecha nad
divadelnou sálou opravená PVC
fóliou. Ako ale uvádza ďalej v liste generálny tajomník ministerstva obrany J. Hoľko, vplyvom
zatekania dažďovej vody pred
opravou došlo k poškodeniu
pohľadových dosák a oceľovej
konštrukcie, na ktorej sú dosky
osadené.
Pohľadové dosky je podľa neho potrebné vymeniť v celom rozsahu a celú oceľovú konštrukciu opatriť protikoróznym
náterom. Vymeniť svietidlá osadené v pohľade tak, aby bola zabezpečená svetelná pohoda v divadelnej sále, vrátane výmeny
celej elektroinštalácie.
Objekt bol daný do užívania
ešte v 80. rokoch a doteraz nebola opravovaná izolácia pod
obkladom z kamenných dosiek,
preto je nutná nová hydroizolácia. Poškodené sú aj omietky
a klampiarske prvky na atikách.
To všetko je dôvodom na komplexnú rekonštrukciu strešného
plášťa.


(E. M.) FOTO: P. S.

V marci začnú s obnovou vodovodov
Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK)
bude v tomto roku rekonštruovať verejný vodovod
na viacerých trenčianskych uliciach.

„Som rád, že sa pre ulice J.
Kráľa, Krátka, Nová, Zelená, Záhradnícka, Tatranská, Partizánska (od Legionárskej po Cintorínsku ul.) a Olbrachtova (krátka
ulička – odbočka z Olbrachtovej)
našli peniaze nielen na obnovu
vodovodu, ale aj s tým spojenú rekonštrukciu komunikácií,“ uviedol primátor Richard Rybníček,
ktorý túto investíciu presadil
v predstavenstve TVK.
TVK obnoví vodovodné

potrubia na hlavnej vetve verejného vodovodu. Vodovodné prípojky, ktoré ešte neboli
rekonštruované, chce vymeniť
za nové, na pozemkoch nehnuteľností len so súhlasom a v spolupráci s majiteľmi.
Počas prác treba počítať
s dopravnými obmedzeniami,
možno i s dočasnou zmenou
dopravného režimu na jednotlivých uliciach. Harmonogram
opráv a súvisiacich obmedzení

budú TVK a mesto Trenčín pravidelne aktualizovať na svojich
webstránkach. „Majiteľov dotknutých nehnuteľností budeme
kontaktovať písomne,“ upozornila hovorkyňa TVK, Zdenka
Pepelová.
V ďalšej etape budú Trenčianske vodárne a kanalizácie
rekonštruovať vodovod na Stromovej ulici, na časti Ružovej ulice a na Hodžovej ulici (od Radegastu po školu). TVK vybuduje
v tomto roku aj novú kanalizáciu
na Opatovskej ceste (pri bývalom Výskumnom ústave ovčiarskom).
(E. S.)

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte dve vstupenky na veľtrh BEAUTY FORUM TRENČÍN 2018. Jeho
26. ročník sa uskutoční 23. a 24. marca 2018 na výstavisku Expo Center
v Trenčíne.
Súčasťou sprievodného programu veľtrhu bude tento rok aj Barber show. Koho
označuje slovo barber?
Odpovede posielajte do 15. marca 2018 na info@trencin.sk.

6. marec 2018

Mesto kúpi 26 nájomných bytov
Kúpu a spôsob ich financovania schválili mestskí poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva
27. februára 2018.

Ide o 26 nájomných bytov
v polyfunkčnom dome „Obytný súbor Condominium Eurozeta Trenčín“ na Veľkomoravskej ulici, s nimi aj o 26

z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Šestnásť jednoizbových a desať dvojizbových bytov má cenu 1 184 939,21 eur,
z toho 65 % by zabezpečil úver
zo ŠFRB (770 210 €) a 35 % dotácia z ministerstva (414 720 €).
Parkovacie miesta a pozemky
mesto odkúpi za 1 euro. Kúpa
však bude realizovaná len v prípade, ak bude Mestu Trenčín poskytnutý úver aj dotácia.
Trenčín už v minulom roku
získal úver i dotáciu na obstaranie 48 nájomných bytov v tomto dome. Ich majiteľ, spoločnosť
SOLUM, v súčasnosti pripravuje odovzdanie bytov mestu.
Na jar by mohli byť pridelené
nájomcom. „Chceme to urobiť
štýlom žrebovania, máme okolo
120 záujemcov,“ povedal novinárom viceprimátor Ján Forgáč,
ktorý návrh na kúpu ďalších 26
bytov zastupiteľstvu predložil.
Ak mesto bude aj teraz úspešné
v žiadaní o úver a dotáciu, môže
mať k dispozícii spolu 74 nájomných bytov.

parkovacích miest a prislúchajúcu infraštruktúru. Pri tejto
kúpe sa chce mesto uchádzať
o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a o dotáciu



(E. M.), FOTO: P. S.

Výrubové práce v Parku M. R. Štefánika sú hotové
Pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov
ukončili 26. februára práce, ktoré súvisia s prípravou
územia parku na revitalizáciu zelene.

S orezávaním krov a malých stromov začali 19. februára a od 21. februára pokračovali ostatnými výrubmi. Územie
v parku dočistili a pripravili pre
zhotoviteľa revitalizácie zelene,
ktorá sa uskutoční ešte v tomto
roku.
Mesto na ňu získalo nenávratný finančný príspevok vo
výške 398 853,99 eur, keď uspelo vo výzve Integrovaného regionálneho operačného programu

a generačne doplnené nové. Revitalizácia sa prejaví aj výmenou krátkovekých drevín za dlhoveké s rozšírením druhového
zastúpenia. Park bude farebne
oživený kvitnúcimi drevinami,
kvetinovými plochami a čiastočnou regeneráciou trávnikových
plôch. Projekt počíta aj s doplnením protihlukovej izolácie
od vedenia železničného i dopravného ťahu. Mesto chce zo
svojho rozpočtu v tomto roku
zrekonštruovať aj hlavný chodník cez park.

2014 – 2020 s projektom Zelené pľúca mesta – Revitalizácia
Parku M. R. Štefánika, Trenčín.
Projekt získal maximálny počet
bodov.
Revitalizácia zelene sa dotkne celej plochy, územia vo
vlastníctve mesta i plôch v majetku Železníc SR.
Asanácia
krov
presvetlí spodnú etáž parku, ošetrené budú vzácne druhy drevín,
odstránené poškodené dreviny

(RED)

TRENČÍN ZABODOVAL S ĎALŠÍM PROJEKTOM
Ministerstvo
pôdohospodárstva schválilo vo výzve
Zelená infraštruktúra Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 –
2020 ďalší trenčiansky projekt
Stratégia adaptability mesta
Trenčín na klimatickú zmenu.
Na vypracovanie strategického dokumentu tak získa samospráva nenávratný finančný
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príspevok vo výške 104 525,23
eur. Adaptačná stratégia je pre
mesto dôležitá z hľadiska zodpovedného plánovania udržateľného urbanizmu tak, aby
bolo územie Trenčína schopné
koncepčne čeliť zmenám a rizikám vyplývajúcim z klimatickej zmeny. Dokument mesto
vypracuje ešte v tomto roku.
Bude podkladom pre prijatie

všeobecne záväzného nariadenia o adaptačnej stratégii.
Okrem iného bude obsahovať
aj návrh adaptačných opatrení
v environmentálnej, ekologickej, sociálnej i ekonomickej oblasti na elimináciu negatívnych
vplyvov klimatických zmien
s využitím ich pozitívnych
účinkov.


(E. S.)

 STRUČNE

O

byvatelia Kubrej si 3.
februára pripomenuli
tradíciu zabíjačky spojenú
s dychovou hudbou, ľudovým
spevom a tancom a nespočetným množstvom zabíjačkových špecialít.

P

rvé stretnutie Rady starších
s primátorom Richardom
Rybníčkom v roku 2018 sa konalo 14. februára. Zúčastnilo
sa ho 15 predsedov seniorských
klubov v Trenčíne. Stretnutie
prebiehalo v príjemnej atmosfére plnej podnetov a návrhov. Členovia vyjadrili spokojnosť s vianočným programom
a s možnosťami kultúrneho
vyžitia v Trenčíne. Primátor ich
informoval o pripravovaných
akciách v meste Trenčín, o plánovaných termínoch dokončenia rekonštrukcie námestia a inom. Vyjadril im vďaku
za výraznú pomoc pri zbieraní
podpisov na petíciu za rekonštrukciu divadelnej sály v Posádkovom klube. Nasledujúce
stretnutie sa uskutoční v apríli.

O

d 15. februára má Mestský úrad v Trenčíne samostatný Útvar investícií.
Občania ho nájdu na Farskej
ulici 10. Útvar má päť referentov pre investície, vedie ho Ján
Korienek. Zabezpečuje najmä
prípravu realizácie investícií
mesta a ich kontrolu. Agenda
investícií pôvodne patrila pod
Útvar interných služieb.

M

obilné klzisko na Štúrovom námestí zostáva
otvorené aj v marci. Ak to počasie dovolí, korčuľovať sa bude
dať denne od 9.00 do 18.00 h.
Zostáva vstup zdarma a platí aj
to, že pre korčuliarov je k dispozícii teplý čaj.

M

esto Trenčín je zriaďovateľom deviatich základných škôl. Zápis do prvého
ročníka sa v nich uskutoční
v prvej polovici apríla. Ak vaše
dieťa dovŕši do 31. 8. 2018 šesť
rokov, je vašou povinnosťou
zapísať ho na niektorú základnú školu. Termíny konania zápisu v priestoroch jednotlivých
škôl nájdete v nasledujúcom
vydaní INFO TRENČÍN, ktoré
vyjde 27. marca 2018.
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Obnova dvoch
škôlok sa začala
V prvých februárových dňoch si robotníci v areáloch
materských škôl na Šafárikovej a Opatovskej ulici zložili
stavebný materiál a začali s prvými prácami na celkovej
obnove oboch budov. Mesto získalo na túto investíciu
nenávratný finančný príspevok vo výške spolu takmer 2
milióny eur.

Na konci roka 2016 uspel
Trenčín vo výzve na zníženie
spotreby energie pri prevádzke
verejných budov. Obe materské
školy čaká zateplenie obvodového a strešného plášťa, nové
okná, modernizácia vykurovania, osvetlenia i vzduchotechniky. Vo verejnej súťaži vyhral
v oboch prípadoch rovnaký zhotoviteľ, 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 obnovy zostávajú obe materské
školy v prevádzke. Deti budú
rozmiestnené vždy v ostatných
pavilónoch. Cez letné prázdniny sa však škôlky zatvoria.
Po dohode s rodičmi budú deti
umiestnené v iných predškolských zariadeniach a v septembri 2018 sa vrátia do svojich vynovených škôlok.
„Škôlku na Šafárikovej ulici
navštevuje vyše dvesto detí a škôlku na Opatovskej ulici necelá

OKOLIE NOVÝCH
PRÍSTREŠKOV UPRAVIA
V minulom roku dostalo deväť autobusových zastávok nové prístrešky a v meste pribudli aj štyri nové
prístrešky na odloženie bicyklov. Tie sú typologicky
na Slovensku jedinečné, premiéru majú práve v Trenčíne.
Okolie prístreškov je však ešte nutné upraviť.

Niekde
zostal
poškodený trávnik,
narušená
asfaltová plocha, či zvyšky
stavebného odpadu. „Stavebné práce
ešte nie sú ukončené. Úpravu trávnikov
i výsadbu trávy budeme realizovať pri
vhodných
klimatických
podmienkach. Na niektorých
miestach budeme pokladať asfalt, na to je tiež potrebné lepšie
počasie. Dodávateľovi sme nahlásili aj nejaké reklamácie, ktoré bude musieť opraviť. Na záver
bude okolie prístreškov upratané,“ uviedol Martin Valušek
zo spoločnosti euroAWK, ktorá prístrešky obnovila na základe zmluvného vzťahu s Mestom
Trenčín. V tomto roku vymení ešte prístrešok na zastávke
Opatovská pri Radegaste (smer
centrum). Mesto má záujem aj
o ďalšie tri cykloprístrešky.
Nové prístrešky na autobusových zastávkach: Kubranská

stovka detí. Som veľmi rád, že sa
nám podarilo s našimi projektami uspieť,“ povedal primátor
mesta Richard Rybníček.

 INVESTÍCIE DO ŠKÔLOK
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín je 16
predškolských zariadení. Len
za ostatné dva roky mesto
do viacerých z nich investovalo
nemalé financie.
MŠ Šmidkeho – výmena okien
vo všetkých pavilónoch
MŠ Na dolinách – výmena všetkých okien a dverí
MŠ Stromová – rekonštrukcia
strechy
MŠ Opatovská – rekonštrukcia
sociálnych zariadení

MŠ Šafárikova – rekonštrukcia
sociálnych zariadení
MŠ Halašu – rekonštrukcia sociálnych zariadení
MŠ Soblahovská – oprava strechy a nový smart povrch ihriska
MŠ Považská – čiastočná výmena okien
MŠ Turkovej – čiastočná výmena okien
MŠ Medňanského – obnovené
dopravné ihrisko
MŠ Niva – oprava fasády, doplnená o maľbu s rozprávkovými
motívmi
MŠ Legionárska – prístavba
dvoch pavilónov (štátna dotácia
+ rozpočet mesta)
V areáloch škôlok mesto postupne obnovuje hracie prvky.
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Osud stanice je zatiaľ otvorený

ulica (pri pneuservise, smer
centrum), Opatová – družstvo,
smer centrum, Opatovská ulica,
smer Opatová (dva prístrešky),
Soblahovská ulica, smer z mesta (pri novinovom stánku), Soblahovská ulica, smer do centra
(pri zmrzline), Opatová (pred
ZŠ – pri kostole), Opatová – Horeblatie a Majerská ulica, smer
Záblatie.
Kde nájdete nové cykloprístrešky? Pred krytou plavárňou,
pri trhovisku, pred mestskou
športovou halou, pred ZUŠ K.
Pádivého.
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Súčasný stav železničnej
a autobusovej stanice nezodpovedá tomu, čo by si naše krajské
mesto zaslúžilo. Stanica je často
prvým dotykom s centrom. Tú
našu však nie je možné považovať za dôstojný vstup do Trenčína. Aj preto Mesto v roku 2011
privítalo rokovania so spoločnosťou SIRS Development o novom autobusovom Termináli,
ktorý by bol prepojený s obnovenou budovou železničnej stanice. Mesto s investorom uzavrelo
dve zmluvy o prevode pozemkov
od železničnej stanice až po oplotenie bývalých kasární(v r. 2011
a 2012). Ale investor nedodržal zmluvné podmienky, nezačal stavať, doteraz nemá vydané
stavebné povolenia. Hovorkyňa
Ivana Strelcová túto tému počas
posledného roka komunikovala takto: „Na projekte Terminál
sa intenzívne pracuje. Hľadáme
najšetrnejší spôsob výstavby a následného fungovania pre všetkých
zainteresovaných a bývajúcich

v bezprostrednom okolí.“
Mesto Trenčín však stratilo
trpezlivosť. „Investor nedodržal
zmluvné podmienky. Pristúpili
sme k odstúpeniu od zmlúv a dotknuté pozemky chceme takto
získať späť,“ povedal viceprimátor Ján Forgáč. Investor s týmto postupom nesúhlasí a avizoval, že sa bude s mestom súdiť
a do skončenia súdneho konania sa bude k pozemkom správať
ako k vlastným.
K autobusovému Terminálu mala byť napojená aj obnovená budova železničnej stanice.
Tú mala zrevitalizovať ako víťaz
súťaže spred 7 rokov spoločnosť
SIRS. „Spoločnosť SIRS a Železnice SR zmluvu o revitalizácii Železničnej stanice Trenčín doteraz
neuzatvorili. Vedenie Železníc
SR sa budúcnosťou stanice Trenčín zaoberá, v tejto veci zatiaľ nepadlo definitívne rozhodnutie,“
uviedla hovorkyňa Železníc SR
Martina Pavlíková.
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Mesto pritom myslí na ľudí,
ktorí sa venujú street art umeniu. Má dokonca VZN, v ktorom
sú presne špecifikované plochy
a podmienky, kde sa aké aktivity tohto typu môžu vykonávať.
Všetko ostatné, teda čmáranie
kade tade, nie je povolené.
„Len nedávno sme dávali stanovisko združeniu, ktoré nás požiadalo o poskytnutie priestorov
v podchode na Hasičskej ulici,

kde chcú usporiadať na jar akciu
a vymaľovať podchod v umeleckom štýle,“ informovala Adriana
Mlynčeková, poverená vedením
Útvaru územného plánovania
MsÚ Trenčín s tým, že v tomto roku pripravujú novelizáciu
VZN č. 8/2008 o povoľovaní
a vykonávaní niektorých výtvarných aktivít na území mesta
Trenčín.

Vandali opäť v akcii
Možno sa cítia byť hrdinami, ale opak je pravdou.
Na toto nevieme nájsť vhodné slová. Je to hanba, drzosť
a neúcta.

„Je vrchol, ak vandali striekajú po stenách a múroch, ale že
budú striekať aj po sklách, to by
asi nikomu nenapadlo,“ hovorí
nahnevaný Martin Beďatš, hlavný architekt mesta. „So železnicami a ochranármi som riešil
makety vtákov na protihlukovej
sklenej stene na novom železničnom moste, aby ich tam nebolo
nalepených veľa a aby zostalo to
sklo priehľadné. A teraz nám to
tu bude niekto takto ničiť? Je to
hrozný pohľad – aj pre okoloidúcich, ale aj pre ľudí vo vlakoch,“
doplnil.
Hoci ide o majetok Železníc
SR, most je súčasťou nášho mesta. „Nedokážeme riešiť ľudskú

necitlivosť a zlomyseľnosť. Nerozumiem tomu, prečo sa niektorí ľudia takto správajú k vlastnému mestu,“ tvrdí primátor
Richard Rybníček, ktorý zároveň pripomína, že akýkoľvek
druh vandalizmu treba nahlásiť
štátnej alebo mestskej polícii.
Tá v súčasnosti využíva 59 kamier. Mesto plánuje tento počet navýšiť o kamery v nových
podchodoch.
Tí, čo sa tešia z toho, že pod
rúškom tmy za čo najkratší čas
dočmárajú hocičo a hocikde
a ešte sa o nich aj píše, nemajú
žiadny vzťah k mestu, v ktorom
žijú. Nedochádza im veľa vecí
a nevážia si nič a nikoho.

Nový webový portál na správu
parkovacích kariet
Mesto Trenčín spustilo nový elektronický systém spravovania parkovacích kariet. Od začiatku marca môžu
držitelia kariet cez tento systém predĺžiť ich platnosť.
Jeho adresa je karty.parkovanietrencin.sk

Cez elektronický systém
môžu komunikovať držitelia
kariet prostredníctvom užívateľského konta s prihlasovacím
menom a heslom. Zriadenie
konta je dobrovoľné a bezplatné. Osobám, ktoré pri vybavovaní parkovacej karty uviedli
svoj email, zaslalo Mesto Trenčín aktivačný email spolu s inštrukciami pre vytvorenie konta.
Po prihlásení sa do konta získa
užívateľ prehľad o parkovacích
kartách a môže požiadať o predĺženie platnosti parkovacej karty.
Ak máte záujem o elektronickú komunikáciu, ale neuviedli ste mailovú adresu pri
kúpe parkovacej karty, navštívte

Klientske centrum Mestského
úradu Trenčín, kde tento údaj
doplníte a následne dostanete
aktivačný email.
Klientske centrum navštívte
pre všetky zmeny ohľadom typov karty, vozidla či osoby, držiteľa karty. Tieto údaje sú v profile užívateľa iba k nahliadnutiu.
Elektronický systém pre
správu parkovacích kariet je
spustený v I. etape, k dispozícii je funkcia pre požiadanie
o predĺženie platnosti karty. Pripravujeme rozšírenie systému
o ďalšie funkcie, napr. dočasnú
alebo trvalú zmenu EČV, či zrušenie parkovacej karty.


ÚTVAR MOBILITY MSÚ
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Obnoviť karty v klientskom
centre bude jednoduchšie
Parkovacie karty, vydané pred začiatkom regulovaného
parkovania, platia do 14. marca 2018. Obnoviť ich platnosť už môžete v Klientskom centre MsÚ Trenčín.

Takmer trom
tisíckam parkovacích
kariet,
ktoré boli vybavené v termíne od 9. februára do 15. marca
2017, končí platnosť 14. marca
2018. Predĺžiť
ich môžete už
v týchto dňoch
v
Klientskom
centre
MsÚ
Trenčín. Od 26.
februára sú tu
posilnené kapacity a pribudlo
ďalšie pracovisko, v zasadačke
klientskeho centra.
 Vybavenie bude rýchlejšie
a jednoduchšie, pretože na predĺženie platnosti kariet postačí
menej dokladov.
 Ak chcete rovnaký typ karty
a nenastala žiadna zmena vašich osobných údajov ani údajov
o vozidle, stačí na preukázanie
totožnosti občiansky a „malý“
technický preukaz (k nahliadnutiu). Žiadosť na obnovenie
parkovacej karty vytlačí zamestnanec klientskeho centra. Po jej
skontrolovaní ju podpíšete.
 Kartu môžete uhradiť v hotovosti alebo kartou na úrade (potvrdenie o zakúpení parkovacej

karty dostanete osobne) alebo
prevodom na účet (potvrdenie
príde na zadaný email).
 Nová karta bude platiť až
po ukončení platnosti pôvodnej. Ak má karta platnosť do 14.
marca a vybavíte si jej predĺženie napr. 10. marca 2018, platiť
bude od 15. marca 2018 do 14.
marca 2019.
 Ak chcete iný typ karty, prípadne kartu pre iné vozidlo
a pod., nejde o obnovenie platnosti, ale o vystavenie novej karty. Predkladáte iba doklady, pri
ktorých došlo k zmene (napr.
pri novom vozidle „veľký“ technický preukaz, prípadne dohodu
o používaní služobného vozidla
na súkromné účely atď.).


(Ľ. S.)
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Videli ste už novú mestskú webstránku? Pripomienkujte ju.
Skúšobne je dostupná na novy.trencin.sk. Jej obsah sa
postupne napĺňa. Podobne je to aj s novou turistickou
podstránkou visit.trencin.sk. Dizajn a funkcionalita
oboch stránok nie sú finálne a budú ešte upravované.

Web novy.trencin.sk je naprogramovaný na otvorenej platforme Wordpress, čo znamená,
že v budúcnosti bude vylepšovanie stránky oveľa jednoduchšie,
ako bolo doteraz.
Nový dizajn podporuje aj
tablety a smartfóny. Prepracovaná je štruktúra informácií, vylepšená sekcia Otázky a odpovede s možnosťou prikladať súbory
k podnetom a umiestňovať ich
na mape.
Nová stránka prináša širokú
možnosť notifikácií, či už o novinkách, nových elektronických

aukciách
alebo
otázkach
a odpovediach.
Pripravuje sa aj Facebook
Messenger Chatbot, ktorý bude
notifikovať užívateľov o novinkách na webe. Nová je multimediálna sekcia pre fotky, videá a live kamery. Vylepšené je
vyhľadávanie,
prepracovaná
sekcia zasadnutí mestského zastupiteľstva, výborov mestských
častí a komisií, kde budú jednotlivé zasadnutia na jednom
mieste.
Nová hlavná mestská stránka novy.trencin.sk aj nová

Klub darcov ponúka podporu
Verejnoprospešné aktivity obyvateľov miest a obcí
okresov Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou podporí Klub darcov Trenčianskej nadácie prostredníctvom
grantového kola.

Grantové kolo bolo vyhlásené 5. marca. Je zamerané na podporu projektov týkajúcich sa voľného času detí
a mladých ľudí, kultúry, športu,
skvalitňovania životného prostredia, sídliskových aktivít,
podporu tradícií, prevencie kriminality, vzdelávania i pomoci
zdravotne postihnutým.
Do 16. marca sa môžu záujemcovia prihlásiť na seminár, ktorý im pomôže zostaviť
projekt v súlade s grantovou
výzvou a pripraví ich pre projektové a finančné riadenie projektu a jeho propagáciu počas
realizácie. Seminár sa uskutoční v termíne do 30. marca
2018 v priestoroch Trenčianskej nadácie. Kontakt v prípade záujmu o účasť na seminári:

tnn@trencianskanadacia.sk,
0907 403 253, projektová manažérka Nikola Sedláčková.
Uzávierka
predkladania
projektov bude 6. apríla 2018.
Do tohto termínu musia byť
projekty doručené do kancelárie Trenčianskej nadácie
na Kniežaťa Pribinu 3, 911 01
Trenčín.
O grant sa môžu uchádzať
mimovládne organizácie, kultúrne a voľnočasové inštitúcie či
neformálne skupiny obyvateľov.
Celková hodnota projektu nie je
obmedzená, ale maximálna odporúčaná výška podpory jedného projektu je 500 eur. Viac
o grantovom kole ako aj o Klube darcov nájdete na www.trencianskanadacia.sk.


(E. M.) FOTO: ARCHÍV TNN

turistická stránka
visit.trencin.sk sa
v súčasnosti plnia
obsahom z predošlých stránok, čo
potrvá
niekoľko
týždňov, vzhľadom
na množstvo informácií, ktoré treba
preniesť.
Užívatelia
môžu počas tejto prevádzky svoje
pripomienky hlásiť
emailom na webmaster@trencin.
sk alebo cez tlačidlo „spätná väzba“ v spodnej
časti stránky.
Nová webová stránka bude
presunutá na www.trencin.sk

30. apríla 2018 a počas prechodného obdobia budú dostupné obidve stránky – pôvodná aj
nová.(RED)

Prvé vysvedčenie
im rozdával kráľ
Kráľ Mudroslav 31. januára
2018 v sobášnej
sieni mestského úradu pasoval za rytierov
42 prvákov z 1.
A a 1. B triedy
Základnej školy na Bezručovej ulici. Triedni
učitelia Katarína
Lubjáková a Pavol Dúcky svojich žiakov na pasovanie dokonale pripravili. Kráľ Mudroslav,
Miloslav „Lasky“ Križan, člen
SHŠ Wagus, preveril otázkami
ich bystrosť a za rytierov ich pasoval historickým mečom. Slávnosti sa zúčastnili rodičia a príbuzní prvákov. ZŠ, Bezručova
dlhoročne udržiava túto milú
tradíciu. Na prvom vysvedčení,

ktoré prváci dostávajú od kráľa
Mudroslava, nenájdete známky. Budúci rytieri získavajú drahokamy do zlatých korún za krasočítanie, krasopis,
počítanie, muziku, šikovnosť
rúk a tela za reč anglickú. Samostatne sa hodnotí rytierske
správanie. TEXT: ZŠ, BEZRUČOVA


FOTO: FOTO VRÁTNY

VÝSLEDKY SPOZNÁME V MARCI
Celkové výsledky internetového hlasovania o detské ihrisko Žihadielko budú zverejnené najneskôr 14. marca 2018
do 12.00 h na oficiálnej stránke súťaže www.zihadielko.
sk. Naše mesto súťažilo v kategórii víťazov, nakoľko jedno
detské ihrisko Žihadielko už
máme. Ďalšie ihrisko v hodnote 87 tisíc eur by mohlo vyrásť na mieste bývalého ihriska

Opavia vo vnútrobloku na Beckovskej ulici.
(RED)
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pre obyvateľov Sihote, Opatovej, Kubrej, Kubrice, sídliska
Pod Sokolicami a Pred poľom.
„Z hľadiska veľkosti tejto mestskej časti aj počtu jej obyvateľov,
je to dôležitá služba, ktorú budú
mať nablízku. Dnes má už každá
mestská časť zabezpečenú lepšiu
dostupnosť do zberného dvora,“
uviedol R. Rybníček.
Prístup do zberného dvora,

ktorý sa nachádza v oplotenom
areáli pri nákladnej vrátnici spoločnosti Trens, je odbočkou priamo z Kubranskej ulice. Otvorený
je od pondelka do soboty v čase
od 8.00 do 17.30 hodiny, pre
odovzdanie drobného stavebného odpadu do 17.00 h. Telefonický kontakt: 0914 362 111,
dispečing: 032/640 13 40.

Tretí zberný dvor
oficiálne otvorili
Po tom, ako bol 9. januára 2018 pre verejnosť sprístupnený už tretí zberný dvor v Trenčíne, oficiálne ho otvorili
2. februára. Nachádza sa v mestskej časti Sever na ulici
K zábraniu.

Náklady na vybudovanie
zberného dvora znášala spoločnosť Marius Pedersen. Jeho
prevádzku bude platiť mesto,
ktoré pomohlo vytipovať vhodný pozemok. „Celková investícia dosiahla 73 tisíc eur. Dvor
má rozlohu 660 m² a je vybavený
ekoskladom na nebezpečné odpady, váhou na váženie drobného
stavebného odpadu a veľkoobjemovými kontajnermi aj pre triedené zložky komunálneho odpadu,“ povedal generálny riaditeľ
Marius Pedersen, a. s., Oliver
Šujan.

Trenčania tu môžu zdarma odovzdať vytriedený papier,
plast, sklo, kovy, viacvrstvové
kombinované materiály, biologicky rozložiteľný odpad. Môžu
sem doviezť i drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad,
jedlé oleje a tuky i elektroodpad
z domácností. Z nebezpečných
odpadov tu môžu odovzdať žiarivky, spotrebnú elektroniku
a bielu techniku.
Podľa primátora mesta Richarda Rybníčka je otvorenie
tretieho zberného dvora veľkou
udalosťou pre mesto a najmä
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Vývoz odpadu počas Veľkej noci
Pozor na veci, ktoré
 Všetky zberné dvory budú  Zber nadrozmerného odpaspaľujeme v peciach a krboch počas
veľkonočných sviatkov du, ktorý by sa mal robiť vo sviaMokré drevo, drevotrieska, rámy okien, chemicky ošetrené drevo ani komunálny odpad ako plienky, plastové
fľaše, viacvrstvové obaly od nápojov, fólie, celofarebné
letáky, časopisy či textil do kotla, pece a krbu nepatria.

V zimných mesiacoch prispieva spaľovanie tuhých palív v kotloch, krboch a pieckach
k zvýšeným koncentráciám
znečisťujúcich látok v ovzduší. Pri zhoršených rozptylových
podmienkach sa v dôsledku nepriaznivých meteorologických
podmienok prachové častice
a ostatné látky vznikajúce pri
spaľovaní tuhých palív držia
v dýchacej zóne ľudí. Zvýšené
koncentrácie prachových častíc
majú potom nepriaznivé účinky na ľudské zdravie. Aktuálne
informácie o úrovni znečistenia ovzdušia zverejňuje Slovenský hydrometeorologický ústav
(SHMÚ) na svojom webovom
sídle.

 OPATRENIA PRI
VYKUROVANÍ

Útvar stavebný a životného
prostredia MsÚ v Trenčíne preto upozorňuje a zároveň prosí
občanov o dlhodobé dodržiavanie nasledujúcich opatrení pri
vykurovaní rodinných domov
a objektov:
-

-

-

spaľovať len palivá odporúčané výrobcom kotla,
v zariadeniach na spaľovanie dreva spaľovať len dostatočne vysušené čisté prírodné drevo,
v kotloch spaľujúcich uhlie
používať palivo vyhovujúce požiadavkám na kvalitu
palív,
pravidelne čistiť kotol
a komín,
nastaviť regulačné klapky
tak, aby mal vzduch prístup k palivu, nedusiť oheň.

(RED)

 ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred

12. 3. 2018 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 28. 3. 2018 o 18.00 v Kultúrnom dome v Záblatí
VMČ Juh

5. 3. 2018 o 17.30 hod. v ZŠ L. Novomeského

VMČ Sever

5. 4. 2018 o 16.00 v KS Opatová

zatvorené, a to aj v sobotu 31. 3.
2018.
 Komunálny odpad bude 30.
3. (Veľký piatok) vyvezený ako
obvykle. Počas Veľkonočného
pondelka (2. 4.) sa vývozy robiť
nebudú, ale posunú sa na utorok. Všetky vývozy budú tak o 1
deň posunuté – utorkové na stredu, atď. piatkové na sobotu.

tok Veľký piatok (30. 3.) sa bude
robiť vo štvrtok (29. 3.). Keďže
ide o nepárny týždeň, v tento deň
bude vyvezený nadrozmerný odpad z lokalít Sihoť I., II., III., IV.,
Pod Sokolice, Pred poľom, vrátane priľahlých ulíc s IBV (bývajú vyvážané vo štvrtok) a tiež
aj z Kvetnej, Nových Zlatoviec,
Zámostia, vrátane priľahlých
ulíc s IBV, ktoré sa inak podľa
VZN vyvážajú v piatok.(RED)

ZBER STARÝCH
ELEKTROSPOTREBIČOV
V sobotu 17. marca 2018 organizuje Mesto
Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov
elektrospotrebičov pre recykláciu odvoz
starých spotrebičov priamo z domácností.
Zber starých elektrospotrebičov je bezplatný.
Ako na to?
Môžete zatelefonovať na Mestský úrad Trenčín na 032/650 44 18 alebo
poslať e-mail na viera.gugova@trencin.sk a nahlásiť nasledovné údaje:
1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť.
2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a tel. kontakt.
V určený deň bude z vašej adresy nahlásený elektroodpad odobraný. Elektroodpad musí byť vyložený vo vchode bytového domu alebo za bránou
rodinného domu už o 9.00 hod. ráno v deň zberu, nie na ulici. Zároveň je
potrebné, aby ste v priebehu dňa až po odvoz umožnili vstup do týchto
priestorov. Z časových dôvodov nevynášame elektroodpad z bytov,
pivníc a povál.
POZOR! Vaše údaje môžete nahlasovať do do 14. marca 2018. Telefonicky
počas úradných hodín mestského úradu, e-mailom kedykoľvek do tohto termínu. Odvezieme veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory), ako aj
malé spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény), ktoré tiež nepatria do
bežného kontajnera.
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Ich robot pozná farby
Robot GETIPAK poskladali z legových kociek tak šikovne,
že ním presvedčili porotu 13. ročníka Trenčianskeho robotického dňa a v kategórii Free Style do 16 rokov získali
víťazstvo.

Autormi sú žiaci Základnej
školy na Kubranskej ulici Martin Šamaj (6. A), Zuzka Mareková (6. A) a Juraj Marek (5. B).
„Raz, keď sme s bratom Jurajom
a spolužiakom Martinom hrali hru Pandemic, napadlo nám,
že by sme mohli vymyslieť robota na triedenie pandemic kociek.
Princípom hry je potláčať rozširujúce sa choroby, ktoré sú v hre zastúpené kockami štyroch rôznych
farieb. Nápad sa nám podarilo
zrealizovať. A tak, teraz po vhodení kocky do stroja ju robot naskenuje a posunie vozík s nádobami na kocky podľa príslušnej
farby,“ vysvetlila Zuzka. Nazvali ho Geniálny Triedič Pandemic
Kociek GeTiPaK. Okrem nich
sa na celoslovenskom podujatí

zúčastnili aj ďalší žiaci školy,
ktorým sa na vyučovaní i v krúžku robotiky venuje Ing. Eva Mareková. „Víťazného robota ako aj
ostatných robotov stavali žiaci
počas vyučovania, nakoľko sme
potrebovali ďaleko viac času ako
máme na krúžku. Pracovali sme
dva celé dni. Víťazstvo ma veľmi teší. Čas a energia venované
deťom sa prejavili v úspechu, čo
je najväčšia odmena pre pedagóga.“ povedala E. Mareková.
Jej žiaci zožali úspech aj v skladaní elektronických obvodov
pomocou stavebnice BOFFIN.
Najlepšie sa darilo Benjamínovi Trokanovi (5. A), ktorý skončil na 1. mieste. Druhé miesto
si vybojovala Zuzka Mareková
(6. A) a tretiu priečku obsadil

Domáci karatisti víťazmi

Športový klub Real team
Trenčín získal 10. 2. v Mestskej
športovej hale v 1. kole Slovenského pohára v karate detí do 11
rokov 30 medailí a 1. miesto zo
všetkých klubov. Zo zisku zlata sa tešili Monika Horváthová, Viktória Kadlecajová, Rafael Beňo a Viviana Kováčová
(v agility), Rafael Beňo, Klára
Chrastinová a Linda Predanocy (kata) a Viktor Beňo (kumite). Striebro vybojovali Sofia
Štefaneková a Timotej Sládek
(agility), Monika Horváthová,
Michelle Grznárová a Kristián

Kosík (kata), Klára Chrastinová a Lenka Melicháreková (kumite). Bronz získali Nina Pummerová, Alexandra Blizmanová,
Matúš Lamačka, V. Beňo, Ema
Zajačková, Matej Galko a Stela
Bystrická (agility), V. Beňo, Nikolas Kalafut, L. Melicháreková,
Tereza Podolánová a S. Štefaneková (kata), M. Horváthová,
Adela Pišojová, Tamara Podolánová a E. Zajačková (kumite).
Z výborného štartu v roku 2018
sa tešili aj tréneri Lenka Beňová,
Ivan Kostelný a Jozef Beňo.


ZDROJ: ŠK REAL TEAM TN

MEDZI NAJLEPŠÍMI VO SVETE
V rebríčku najlepších pív
a pivovarov z 92 krajín sveta,
ktorý vzišiel z hlasovania RateBeer Best Awards 2017, obsadil v kategórii „Speciality“ 14.

miesto trenčiansky pivovar Lanius. Za pivo Belgian Cassis Tripel 20° získal zároveň bronzovú
medailu. Blahoželáme!


ZDROJ: BRATISLAVA.DNES24.SK

Martin Šamaj (6. A). Blahoželáme! Trenčiansky robotický
deň sa konal 14. a 15. 2. 2018
v Strednej odbornej škole Pod
Sokolicami 14. Zúčastnilo sa ho

47 základných a stredných škôl,
ktorých žiaci v súťažiach predstavili 158 robotov.


(RED) FOTO: P. S.

BLAHOŽELÁME K OCENENIAM
 Spoločnosť Adient Slovakia, s. r. o., ktorá má v Trenčíne progresívne technologické
centrum, získala tretie miesto
v prestížnej ankete Najatraktívnejší zamestnávateľ 2017
v kategórii Centrá zdieľaných
služieb. O víťazoch v ankete,
ktorú organizuje portál Profesia.sk, rozhoduje verejnosť.
 Trenčianska agentúra Universal Consulting, s. r. o.
získala prestížne ocenenie
Recruit
Rank Awards 2017,
ktoré udeľuje spoločnosť Profesia firmám a personálnym
agentúram s najlepšie hodnotenými výberovými procesmi na základe priamej spätnej
väzby od uchádzačov. Cenu
za sprostredkovanie práce
do zahraničia a 2. miesto v kategórii veľkých personálnych
agentúr si prevzala 25. januára
v bratislavskom hoteli Double

Tree by Hilton zakladateľka
a riaditeľka spoločnosti Lucia
Henčelová (na fotografii).
 V kategórii Malá firma
na RecruitRank Awards 2017
získal 2. miesto Ústav na výkon
trestu odňatia slobody a Nemocnica pre odsúdených a obvinených Trenčín – jediná väzenská nemocnica na Slovensku.


(RED) FOTO: ARCHÍV L. H.

POMÔŽU CHORÝM NOVORODENCOM
Fakultná nemocnica v Trenčíne má od 22. januára 2018
nový set špičkových prístrojov
na liečbu kriticky chorých novorodencov. Novorodenecké výhrevné lôžko, prístroj na vysoko
prietokovú kyslíkovú liečbu kontinuálnym pretlakom a fototerapeutickú LED lampu na liečbu
žltačky získala klinika vďaka zákazníkom reťazca Lidl v rámci projektu „Dobré rozprávky“.
Klinika pediatrie a neonatológie
FN v Trenčíne prístroje získala

ako jedno z 53
novor o d e neckých
p r a covísk
v nemocniciach,
k t o r é
na Slovensku umožňujú bezplatný pôrod. Informovala Kamila Klučková z Lidl SR.


FOTO: ARCHÍV K. K.

6. marec 2018

Trenčín má Seniorku roka 2017

Najstarší občan Trenčína
má 103 rokov
Ako dieťa prežil 1. svetovú
vojnu, ako mladík okúsil 2. svetovú vojnu. Bol vojakom Slovenskej aj Československej armády. Dnes major vo výslužbe
Ján Pafčuga sa narodil 17. februára 1915 v Trstenej. V Trenčíne žije od roku 1949. Člen
Klubu vojenských veteránov je
aj vo svojom úctyhodnom veku

Ocenenie Senior roka 2017
odovzdali v Zlatej sále na Bojnickom zámku 22. januára 2018
Janke Polákovej. Fórum pre pomoc starším takto každoročne
oceňuje najaktívnejších seniorov, ktorí sú svojimi aktivitami
príkladom pre mladú generáciu
a skvalitňujú nielen život seniorov, ale aj našu spoločnosť. Ako
napísal Peter Martinák v Trenčianskych novinách, Janka Poláková pracovala tridsať rokov
v trenčianskej knižnici. Nadväzovala kontakty so školami, organizovala besedy so spisovateľmi, pričom neustále hľadala
nové formy propagácie literatúry. V septembri 1996 iniciovala vznik Literárneho klubu
Omega v Trenčíne. Dodnes moderuje
kultúrno-spoločenské
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podujatia, recituje, manažuje,
organizuje a vyhodnocuje literárne súťaže. Predsedá Miestnemu odboru Matice slovenskej
v Trenčíne, pracuje vo výbore
krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, prednáša poslucháčom Akadémie tretieho veku aj členom Krajskej
organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska. Pri príležitosti jej 70.
narodenín pripravila Verejná
knižnica M. Rešetku 26. januára stretnutie s touto výnimočnou ženou ako Poctu literárnej
propagátorke Janke Polákovej
(na fotografii so spisovateľom
Rudolfom Dobiášom, ktorému medzi čitateľov uvádzala
takmer všetky knihy). Blahoželáme k oceneniu i k životnému
jubileu!
(RED) FOTO: P. S.

v dobrej kondícii. S manželkou
vychovali tri deti. V kruhu svojej rodiny sa teší z každého prežitého dňa. Pri príležitosti jeho
103. narodenín oslávencovi zaželal veľa zdravia, šťastia a pohody aj primátor mesta Richard
Rybníček. K blahoželaniam sa
pripájame.


(RED) FOTO: ANTON ŠVANČARA

Cena za prínos do umenia

Diela zo Skalky
sú v Dubnickom kaštieli

Za prínos v oblasti výtvarného umenia udelili 20. februára 2018 v Primaciálnom paláci v Bratislave cenu patróna
umelcov Fra Angelico dvanástim osobnostiam. Medzi nimi
aj historikovi umenia, súdnemu znalcovi pre výtvarné umenie a pedagógovi Mariánovi

Ako ORA ET ARS VIATOR – Skala putujúca zavítal
výber diel zo zbierky medzinárodného výtvarno-literárneho
sympózia ORA ET ARS Skalka aj do kaštieľa v Dubnici nad
Váhom. Výstavu otvorili 23.

januára. Diela budú v kaštieli
do 1. apríla. Potom sa výstava
presunie do Bratislavy. V Dvorane Ministerstva kultúry SR
bude od 5. do 27. apríla 2018.


(RED), FOTO: ARCHÍV TNOS

Kvasničkovi z Trenčína. Cenu
ako prejav uznania udeľuje
Rada Konferencie biskupov
Slovenska pre vedu, vzdelanie
a kultúru popredným umelcom,
vedcom a teoretikom od roku
2002. Blahoželáme! Zdroj:
tkkbs.sk


FOTO: TK KBS/ PETER ZIMEN

Primátor prijal umelcov
Pri príležitosti 80. výročia
narodenia prijal primátor mesta Richard Rybníček 2. februára 2018 výtvarníka a jedného
zo zakladajúcich členov Galérie
Miloša Alexandra Bazovského

Ladislava Moška a pri príležitosti 70. narodenín výtvarníka
a pedagóga Igora Meška. Obom
zaželal pevné zdravie a veľa inšpirácie do ich ďalšej umeleckej
tvoby.
(FOTO: P. S.)
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Hľadajú domov

Štartuje Trenčianska bežecká liga 2018

Plánujete si zadovážiť
zvieracieho spoločníka?
Možno vás oslovia práve
tieto zvieratká, ktoré túžia po novom domove.

číslo 3 | ročník XX

Štvrtý ročník športového podujatia pre širokú verejnosť
sa začne úvodným bežeckým podujatím 18. marca.

Priaznivci behu otvoria novú
sezónu 1. kolom v Trenčíne so
štartom na Ostrove pri M-Športe. Ďalej budú bežecké podujatia
pokračovať pravidelne raz mesačne v blízkom okolí Trenčína.
Pripravené sú osvedčené obľúbené bežecké trasy aj zopár nových

atraktívnych lokalít. Výsledkový
servis, ako aj priebežné štatistiky
a nové informácie, sú pravidelne
aktualizované na stránke www.
tbl.sk. V 9 súťažných kolách minulého ročníka Trenčianskej bežeckej ligy sa zúčastnilo celkovo
1102 bežcov a viac ako 300 detí,

21 bežcov absolvovalo všetky
preteky. Bežci svojou účasťou
počas roka potvrdili nielen to, že
im záleží na zdravom životnom
štýle, ale zároveň spoločne podporili dobrú vec – na organizáciu
Svetielko nádeje (centrum pomoci detskej onkológie) prispeli
sumou vo výške 571 eur.


TEXT A FOTO: ORGANIZAČNÝ



KOLEKTÍV TBL

Trenčianski učitelia hrajú bowling
Prítulná európska krátkosrstá mačka Madlénka má 5
mesiacov a hodí sa do bytu k ľuďom všetkých vekových kategórií. Je v dočasnej opatere a hľadá
stály domov. Pri adopcii dostane
so sebou veterinárny pas, novú
prepravku, mäkučký pelech
a vrecko kvalitného krmiva.
Bola testovaná na infekčné choroby, je zdravá. Kontakt v prípade záujmu 032 642 08 68, danubia-2@bluewin.ch
V posledný januárový deň sa
konal už 10. ročník tradičného
bowlingového turnaja učiteľov
a zamestnancov školstva. Až 30
nadšencov sa stretlo na podujatí, ktoré sa pravidelne koná pri
príležitosti ukončenia prvého
Asi 8-ročný kríženec Norman je pokojný psík vhodný
do bytu, k seniorom či pracovne vyťaženým ľuďom. Je dominantný pes, a tak na ostatné
zvieratká i na menšie deti vrčí.
Rád leží v pelechu a oddychuje.

polroka. V kategórii mužov sa
v aktuálnom ročníku najviac darilo Michalovi Galkovi zo ZŠ,
Dlhé Hony a v kategórii žien Lucii Benešovej zo ZŠ na Kubranskej. Organizátorom tohto výnimočného stretnutia je Jaromír

Felgr zo ZŠ, Kubranská, ktorému patrí veľká vďaka. Už teraz
sa tešíme na stretnutie o rok!



EVA MAREKOVÁ,



ZŠ, KUBRANSKÁ, TRENČÍN

Krav Maga Academy je už aj v Trenčíne
Krav Maga v hebrejčine znamená boj zblízka. V súčasnej
dobe je považovaný za najúčinnejší bojový systém na svete.
Venovať sa mu môžete aj prostredníctvom Krav Maga Academy, ktorá pôsobí v Trenčíne už
viac ako rok. Výučbu vedie inštruktor Krav Maga Academy

Peter Moravec. Myšlienkou
Krav Maga je naučiť ľudí intuitívnej a údernej, ale hlavne súcitnej a humánnej obrane
proti rozmanitým druhom násilných útokov. Vhodná je pre
ženy i mužov. Zlepšuje fyzickú
kondíciu, posilňuje psychiku
a zvyšuje sebadôveru, naučí ako

predchádzať útokom, správne
reagovať na konfliktné situácie
a efektívne ubrániť seba i svojich blízkych v prípade nebezpečenstva. Viac na www.kma.sk
alebo každý utorok o 16.30 v telocvični ZŠ, Na dolinách.
(RED)

CHALLENGE DAY 8.
8. jún 2018

Asi 2-ročný kríženec labradora Karo je priateľský psík
k ľuďom aj k deťom. Má rád hru
s loptičkou a venčenie. Vhodný je na dvor s búdou alebo aj
do bytu, nie je príliš energický.
Ľudia, ktorí si osvoja
psíka z karanténnej stanice (kontakt 0915 785 007),
budú oslobodení od dane
za psa. Osvojenie psíka sú povinní oznámiť na úrade.

2%

#budlepsi.sk

Ďakujeme

6. marec 2018

Vstupenky do týždňa vypredali
Na Plese seniorov sa 27. januára 2018 v Posádkovom klube
zišli návštevníci od Myjavy cez
Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilavu až po Považskú Bystricu. Krajský ples, ktorý po tretíkrát v Trenčíne organizovalo
Občianske združenie TRENČANIA PRE TRENČÍN bol tento rok beznádejne vypredaný
už do 7 dní. O plesovú náladu
sa postarali Otto Weiter a Andrea Fischer, hudobná skupina
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ALEX, senior Vršatec, ľudová
hudba Adamko, bohatá tombola i akrobatické vystúpenie
na stuhách. Dobrý pocit z po
dujatia umocnili dva symbolické šeky – organizátori odovzdali
500 eurovú poukážku Martinkovi do Opatovej a druhú v rovnakej hodnote Krajskej organizácii
Jednoty dôchodcov Slovenska
na dofinancovanie ich aktivít.
Informoval Martin Petrík.


(E. M.), FOTO: ARCHÍV OZ

Centrum seniorov je otvorené
pre všetkých Trenčanov
Centrum
seniorov
na Osvienčimskej ulici je otvorené v pracovných dňoch
od 9.00 do 17.00 hodiny. V tomto čase slúži na voľnočasové aktivity ako pre jednotlivcov, tak
i pre skupiny seniorov, ktorí
majú chuť buď využiť niektorú z ponúkaných pravidelných
činností centra, alebo sa len tak
stretnúť, príjemne si posedieť
a porozprávať sa so svojimi rovesníkmi. Centrum seniorov
svoje priestory ponúka všetkým
občanom Trenčína v seniorskom veku, pričom nemusia byť

organizovaní v žiadnom zo seniorských klubov.
Denne môžu využiť čitáreň, v ktorej nájdu knihy, TV,
noviny a časopisy (Pravda, Život, Slovenka), PC a internet,
zahrať si biliard, stolný tenis či
spoločenské hry, šachy alebo
karty, zacvičiť si jogu, brušné
tance či pridať sa k cvičeniu pre
ženy, využiť akupresúrne lôžko
CERAGEM, na ktoré je však
potrebné sa objednať, môžu si
pozrieť aktuálnu výstavu nainštalovanú v Centre seniorov.

TÝŽDENNÁ PONUKA V MARCI
PONDELOK
pedikúra

10.00 – 17.00

cvičenie ženy I.

9.30 – 10.30

spevácka skupina „Sihotiar “

10.00 – 12.00

joga I.

14.00 – 15.30

joga II.

15.30 – 17.00

cvičenie ženy II.

10.00 – 11.00

UTOROK

Poďte s INFOm na veľtrh
BEAUTY FORUM TRENČÍN 2018 na svojom 26. ročníku v dňoch 23. a 24. marca predstaví novinky zo sveta krásy.

Medzinárodný kozmetický veľtrh organizuje výstavisko Expo Center v spolupráci
s nemeckou spoločnosťou Health & Beauty Germany GmbH.
Predstaví sa viac ako 200 kozmetických značiek. Atraktívny
sprievodný program ponúkne
pavilón 7 ako nové programové centrum výstavy. Na jeho pódiu sa budú konať módne prehliadky, hairstylistická i Barber
show, hudobné vystúpenia, semináre či workshopy. Súčasťou
veľtrhu bude Svadobná výstava,

ktorá ponúkne budúcim nevestám
všetko potrebné pod jednou strechou.
Spoznáme nových víťazov odborných súťaží Beauty Foot
Slovakia 2018, Majstrovstiev
SR v Nail Design a Nail Art
Trophy, Vlasy Vizáž Cup 2018
i Majstrovstiev SR v Make-upe.
Súťaž o vstupenky na veľtrh nájdete na strane 2.


(E. M.)

výbor JDS 27 párny týždeň

od 10.00

stolný tenis

12.00 – 16.00

Jednota dôchodcov Slovenska č.5 nepárny

14.00 – 16.00

kartové hry

14.00 – 17.00

brušné tance

10.00 – 11.00

stolný tenis

13.00 – 15.00

diabetes konzultácie

15.00 – 17.00

STREDA

ŠTVRTOK
cvičenie ženy I.

9.30 – 10.30

keramika klub

10.00 – 12.00

stolný tenis

12.00 – 16.00

kartové hry

14.00 – 17.00

keramika – klub

14.30 – 16.30

Skleróza multiplex – klub TN (posl. štvrtok v mesiaci)

15.00 – 17.00

PIATOK

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
5. 3.

Ing. Darina Neverišová – Príhody ľudí z Titaniku

12. 3.

Rudolf Dobiáš – Dobrý Dobran z Dobrej

19. 3.

Darina Tinková – Výročná správa o činnosti Klubu

26. 2.

Mgr. Mária Kubelová – Významné osmičky v našich dejinách

Ďalšie akcie:
2. 3.

Božena Slančíková Timrava: Ťapákovci – DJP TT

10. 3.

DFS Kornička: Z našej kuchyne – Hviezda TN

23. 3.

Beaty Forum – Expocenter TN

cvičenie ženy II.

10.00 – 11.00

stolný tenis

13.00 – 15.00

Prevádzkovateľom Centra seniorov je Útvar sociálnych vecí MsÚ
Trenčín. Kontakt: centrum.seniorov@trencin.sk, v pracovných dňoch
0901 714 266.

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO
Advokátska kancelária JUDr. Karol Porubčin na Braneckého ulici 14 (1. posch. U Šánera) poskytuje bezplatné právne poradenstvo každý piatok v čase od 9.
do 11. hodiny. Viac na www.advokatporubcin.sk.
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Prihláste deti do speváckej súťaže
Centrum voľného času v Trenčíne organizuje KARAOKE SONG pre materské a základné školy. Prihlásiť sa
treba do 12. marca 2018.

Mestskú spevácku súťaž pre deti zá
kladných a materských škôl v oblasti populárnej detskej hudby pripravilo CVČ
s cieľom objaviť nové spevácke talenty,
podporiť ich rozvoj v oblasti interpretácie
populárnej piesne a poskytnúť im priestor
pre získanie skúseností s vystupovaním
na javisku.
Priebeh súťaže
1. Súťažiaci si pripraví jednu súťažnú pieseň z oblasti populárnej alebo detskej hudby.
2. Podmienkou je priniesť so sebou hudobný podklad na CD/
USB kľúči (kto má problém nájsť, podklad zabezpečíme).
3. Možný je i sprievod súťažiaceho na hudobnom nástroji.
4. Hudobný podklad by mal byť kvalitný, a to buď čistý (t. j. karaoke verzia bez spevu) alebo aspoň s potlačeným spevom.
5. Výkony súťažiacich budú hodnotiť mediálne známe spevácke osobnosti.
6. Súťažiaceho môže prísť povzbudiť transparentmi školská
trieda.
Vyplnené prihlášky treba poslať alebo priniesť do CVČ Trenčín, Východná 9, 911 08 najneskôr do 12. 3. 2018. Súťaž sa uskutoční 22. marca 2018 v Kultúrnom stredisku Dlhé Hony. Bližšie
informácie: 0911 886 007, sankova.cvctn@gmail.com.

číslo 3 | ročník XX

Čo pripravilo Centrum pre rodinu na marec
 V spolupráci s občianskym
združením Úsmev ako dar vás
19. 3. 2018 o 17.00 pozývame
na prednášku prof. MUDr. Jozefa Mikloška, PhD. s názvom Význam raného detstva pre duševné
zdravie, korene problémov a riešenia s osobitným zameraním
na prenatálny vývin dieťaťa. Pediater J. Mikloško pôsobí na Vysokej škole sv. Alžbety. Od roku
1991 je predsedom Spoločnosti Úsmev ako dar. Prednáška sa
uskutoční v refektári Piaristického gymnázia J. Braneckého,
vchod je z Palackého ulice.
 Ak máte pocit, že si niekedy neviete dať rady s výchovou
svojich detí, možno vás zaujme
Kurz efektívneho rodičovstva.
Zážitkovo vedený program tvorí 9 stretnutí dvoch lektorov
s uzavretou skupinou rodičov
bez prítomnosti detí. Naučí vás
krok za krokom lepšie zvládať
klasické a stále sa opakujúce krízové situácie, do ktorých sa pri
výchove svojich detí dostávate. Prvý kurz sa začal 5. 3. 2018
v Zázračnej škôlke na Záhumenskej ulici. Druhý sa začne 10. 4.

2018 o 17.00 v centre na Farskej
ulici. Prihlasovací formulár nájdete na www.cprtrencin.sk/ker.
 Na Tvorivých dielňach v nedeľu 18. 3. 2018 o 16.00 budeme
v centre na Farskej ulici vyrábať
jarné dekorácie z kartónu a farebného baliaceho papiera.
 V centre ďalej prebiehajú
pravidelné stretnutia svojpomocných skupín (Svojpomocná skupina AA „12 statočných“,
svojpomocná skupina EA, svojpomocná skupina SA a svojpomocná skupina rozvedených),
ktoré sú otvorené aj pre verejnosť. Program skupín nájdete
na stránke www.cprtrencin.sk.
Podporu centru pre rodinu môžete prejaviť darovaním
2% z vašich daní občianskemu
združeniu CPR Trenčín. Tlačivá a postupy pre zamestnancov, FO i PO nájdete na našej
stránke. Váš záujem a podpora
nás posúva ďalej. Viac o akciách a kurzoch na www.cprtrencin.sk a www.facebook.com/
cprtrencin.


(M. HATALOVÁ, CPR TRENČÍN, O.Z.)

Obnovili si manželský sľub
Viac ako 50 párov si prišlo do Kostola Sv. Rodiny na Juhu
obnoviť svoj manželský sľub. Išlo o jednu z aktivít, ktoré
ponúkal v dňoch 12. – 18. februára Národný týždeň manželstva (NTM).

Témou
tohto ročníka bolo
Manželstvo
ako
umenie lásky. Pripravených
bolo
množstvo
akcií
a podujatí, z ktorých najatraktívnejšie boli opäť
Kurz Manželské
večery či „hodina“
tanca v tanečnej škole manželov Paškovcov. „Oproti minulému ročníku sme ponuku pre
manželov rozšírili napr. o galériu, ktorá ponúkla manželom počas NTM vstup zdarma na všetky výstavy, možnosť vyskúšať si
spoločne Nordic Walking, dať
si dobré víno, zákusky či čokoládu za priaznivú cenu, nakúpiť so
zľavou kvety i šperky. Veríme, že
si manželia našli to svoje a využili tento týždeň pre posilnenie
a oživenie svojho vzťahu,“ povedala za organizátorov NTM

v Trenčíne Mária Machová.
Manželia mohli navyše počas tohto týždňa zbierať pečiatky v Manželskej hre. Jej žrebovanie sa uskutoční 7. marca 2018
v Kultúrno-informačnom centre, kde si bude možné ceny vyzdvihnúť. Výhercovia budú informovaní telefonicky.
Národný týždeň manželstva
je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá sa konala
v 20 krajinách. V našom meste
bola po štvrtýkrát.


(E. M.) FOTO: JANKA MUCHOVÁ
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marec 2018
 DIVADLO
16. 3. | 20.00 | Sit down ladies
comedy

KINO HVIEZDA | Komediálna show Dagmar

Didiany Dianovej a Lujzy Garajovej Schramekovej prvýkrát v Trenčíne. Hostia: kúzelník Talostan a speváčka Mirka Miškechová.
17. 3. | 19.00 | Pánska šatňa

Chýlková v radikálnej komédii o dvoch
manželských krízach a jednom úmyselne
založenom požiari.
10. 4. | 19.00 | Írska kliatba

| Veľká komédia o malých
problémoch. Hrajú J. Jackuliak, J. Loj, M.
Majeský, B. Deák, M. Mňahončák.

KINO HVIEZDA

9. 3. | 19.00 | La Bomba. Fiesta
Latina.

18. 3. | 18.00 | Lada svetom

sa postarajú Dj Kurro & Gonzalez, podporiť ich príde Dj Steff, chýbať nebudú tanečné showky & animácie Vivas Dance Group
a live percussion vstupy s Juliom Flimmenezom.

KINO HVIEZDA | Cestovateľská stand-up co-

medy show. Dvojmesačná cesta na dvoch
Ladách do juhovýchodnej Ázie bola dosiaľ
najkolosálnejšia výprava projektu LADA
Svetom.
20. 3. | 18.00 | Ander z Košíc

| Účinkuje legenda slovenského humoru a spevácko-kabaretné trio
Traja z Raja.

KINO HVIEZDA

22. 3. | 19.00 | Jakub Lužina –
Divný muž

KINO HVIEZDA | Prvý stand-up comedy špe-

ciál komika zo Silných rečí.

23. 3. | 18.30 | Ženský zákon

 NEDAJTE SI UJSŤ

23. 3. | 19.00 | Desmod –
Molekuly zvuku tour 2018

7. 4. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom:
Židovský cintorín

COFFEE SHEEP | Koncert jazzovej kapely.

 KONCERTY

Hrajú, spievajú a improvizujú Martin Dejdar, Jiří Lábus, Pavel Nový,
Jan Jiráň, Martin Janouš a Petr Hojer.
KINO HVIEZDA |

22. 3. | 19.00 | Silvia Speaks

PIANO KLUB | O horúce latino rytmy a beaty

9., 16., 23. 3. | 18.00 – 21.00 |
Hudobný večer

LETISKO TRENČÍN | Posedenie pri príjemnej

hudbe.

10. 3. | 15.00 | Z našej kuchyne
KINO HVIEZDA |

DFS Kornička.

Tradičné jarné vystúpenie

11. 3. | 18.00 | Uno, duo, trio

| Koncert Klubu
priateľov vážnej hudby. Eliška Čonková
(violončelo), Iris Wefers (klavír), Tamás Fekete (klavír), Michal Slamka (husle).

PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM

16. 3. | 19.00 | Pustite Karola
– Horkýže Slíže tour 2018

PIANO KLUB | Koncert.

24. 3. | 19.00 | Sweet (GB)

PIANO KLUB | Britská hudobná legenda.

 PRE DETI
denne | Brick by Brick – zábava
s Legom

| Kurzy pre deti (4 – 11
r.), voľné hodiny na hru s kockami Lego pre deti s rodičmi i bez rodičov. Viac na www.kreativotn.sk alebo
0918 883 505.

KREATIVO

pondelok, streda a piatok |
Tanečná škola Aura dance

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

KC AKTIVITY

pondelok | 16.00 – 17.00 | streda
| 16.00 – 18.00 | Tanečná škola
Goonies

KC AKTIVITY | Moderný tanec (od 3 r.). Info

0915 101 051.
Tradične, ale pritom živo
a moderne uvádza Mestské divadlo Trenčín klasickú veselohru Jozefa Gregora Tajovského. Láskavý humor i satira, emócie, akcia i spomienka, ako to bolo kedysi
a v niečom je stále aj dnes.
KINO HVIEZDA

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

|

27. 3. | 18.30 | Agatha Christie:
A tak nezostal žiaden

KC AKTIVITY | Info 0911 603 068.
PIANO KLUB | Tretí koncert turné.

16. 3. | 19.00 | Hip hop live separ
2018
EXPO CENTER |

21. 3. | 19.00 | Lenka Filipová

utorok | 15.00 – 17.00 | Klub
keramikárov

| Keramický krúžok pre deti
a mládež od 5 r. s výučbou základnej
práce s hlinou, glazúrou a inými netradičnými materiálmi. Info 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.

KC AKTIVITY

| Ďalšia prechádzka z cyklu Prechádzky mestom so sprievodcom,
ktoré pripravuje Kultúrno-informačné
centrum Trenčín. Témou aprílovej prechádzky bude cintorín na Partizánskej
ulici, ktorý slúžil ako pohrebisko pre
židovských obyvateľov Trenčína a okolitých obcí už od polovice 17. storočia.
Doteraz funkčný cintorín je miestom
odpočinku obchodíkov, remeselníkov,
umelcov aj predstaviteľov miestnej židovskej náboženskej obce. Akú funkciu
mala Chevra kadiša? Prečo sa na hroby
prinášajú kamienky? Aké vyobrazenia
zdobia náhrobky a čo symbolizujú? Odpovede na tieto otázky a ešte omnoho
viac sa dozviete, ak si nedáte ujsť najbližšiu Prechádzku mestom so sprievodcom. Vstupné: 1 € dospelí, 0.50 €
deti od 6 rokov. Predaj v KIC na Mierovom námestí 9.

KIC

 FILM
CINEMAX
od 1. 3. | Bratříček Karel

utorok | 17.00 – 18.00 | Hráme
sa a športujeme

5. ZŠ | Rodičia cvičia s deťmi v telocvični.

utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 |
Korzo dance

KC AKTIVITY | Škola moderného tanca SZUŠ
KINO HVIEZDA | Majstrovské dielo kráľovnej detektívky v naštudovaní Mestského
divadla Trenčín. Okrem hercov MDTn hrajú aj Peter Trník, Juraj Rašla, Milan Bahúl
a ďalší.

3. 4. | 19.00 | Klára a Bára
KINO HVIEZDA

|

Eva Holubová a Ivana

Trenčín pre deti a mládež (3 – 20 r.). Info
0903 793 557.
| Koncert venovaný celej
rade úprav skladieb pre klasickú gitaru,
zaznejú i úpravy ľudových piesní, šansonu,
ukážky keltských piesní a aj najväčšie hity
speváčky.

KINO HVIEZDA

utorok, streda | 10.00 – 11.00 |
Keramické patlámo

| Pre deti od 2 r. v sprievode jedného z rodičov. Info 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.

KC AKTIVITY

Česko-poľský dokumentárny film
o „malom spevákovi s veľkým hlasom“.
Čo bolo na ňom tak príťažlivé, že viac
ako dvadsať rokov po jeho smrti ľudia
stále spievajú jeho pesničky a čítajú jeho poéziu? Aké je miesto umelca v tragických dejinách vlasti? Môže
jednotlivec ovplyvniť chod dejín? Bol
Kryl obeťou dejín svojho národa? Milovali ho davy, ale umieral opustený

2 | KAM

 FILM

kam v trenčíne
streda | 9.00 – 10.00 |
Riekankovo

Mamička a dieťa sa pri spoločnej hre učia aj riekanky.

a zatrpknutý – pretože nikdy nerobil
kompromisy.

KC STRED |

od 1. 3. | Nikdy si tu nebol

piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting
na Juhu

| Schôdzky 32. skautského zboru. Info R. Kopecká 0908 683 393
romcako@gmail.com.

KC AKTIVITY

7. 3. | 11.00 | Antonie
Krzemieňová: Pohádkový
tábor

| Beseda žiakov ZŠ s terapeutkou a spisovateľkou, zaoberajúcou sa vplyvom myslenia na zdravie človeka. Počet miest je obmedzený, účasť
treba vopred nahlásiť (032/7460715;
deti@vkmr.sk).

VKMR HASIČSKÁ

Mysteriózny thriller získal Cenu za najlepší scenár v Cannes 2017. Vojnový
veterán Joe má priviesť späť neplnoletú dcéru senátora, ktorá skončila v jednom z anonymných domov s detskou
prostitúciou. Jeho existencia sa dostáva do krvavej špirály, ktorej násilnosť
prekonáva aj predchádzajúce traumatické zážitky.
od 1. 3. | Winchester: Sídlo
démonov

GMAB | Tvorivé

stretnutie pre deti. Veľko-

nočná dielňa.

27. 3. | 17.00 |
umenie

Máme radi

9. 3. | 9.00 | Tvorím, tvoríš,
tvoríme

Divadelná prehliadka najúspešnejších súborov a sólistov divadla
hraného deťmi, divadla mladých, ochotníckych divadelných súborov hrajúcich pre
deti a amatérskych divadelných súborov
Trenčianskeho kraja. Organizuje TNOS.
KINO HVIEZDA |

11. 3. | 16.00 | Červená čiapočka

Autorský prepis známej
rozprávky uvádza Dogma Divadlo. Hra
plná vizuálnych efektov a dynamického
príbehu podfarbeného tanečnou hudbou.
|

dovými rozprávkami Pavla Dobšinského.
Ukážka pletenia veľkonočných korbáčov
v podaní Trenčana Vojtecha Brabenca.
19. 3. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

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

23. 3. | 18.00 | Noc
s Andersenom s Kristínou
Baluchovou

18. ročník dobrodružného medzinárodného podujatia. Literárny
hosť: K. Baluchová. Účasť treba vopred nahlásiť: 032/7460715, deti@vkmr.sk.
VKMR HASIČSKÁ |

24. 3. | 10.00 – 13.00 |

Jedlé
výrobky na detskú párty

Záujemcovia sa
môžu prihlásiť na 0948 035 225.
KAVIARNIČKA NA CESTE

|

24. 3. | 15.00 – 18.00 |
Veľkonočné tvorenie

| Dinosauria veľkonočná
kraslica, zdobenie medovníčkov, maľovanie a zdobenie kraslíc voskovou technikou,
kuriatko PíP, jarná minidekorácia.

OC LAUGARICIO

do 3. 4. | Martin Mayrhofer:
horizontály – vertikály
– diagonály

 VÝSTAVY
do 18. 3. | Milada Ždrnja
– Textilná tvorba

MESTSKÁ VEŽA |

do 13. 5. | Hračky minulosti

| Výstava hračiek
od tradičných ľudových až po retro hračky.
Príďte si zaspomínať na vlastné detstvo.

TRENČIANSKY HRAD

rodičov.

ria. Vhodné pre deti od 1,5 r.

| Témou výstavy je gesto ľudskej
ruky, oka a mysle voľne manipulujúcej
s pozbieranou skutočnosťou. Gesto, ktoré
v koláži prístupov ukladá na seba fotografické predlohy prerastané krajinou.

GMAB

| Prezentácia žiakov Súkromnej ZUŠ Trenčín.

CENTRUM SENIOROV

KC STRED | Detičky a rodičia spoločne tvo-

do 1. 4. | Zoltán Agócs –
Domček z karát

VKMR HASIČSKÁ

GALÉRIA VÁŽKA |

VKMR HASIČSKÁ | Nové dobrodružstvo s ľu-

Tragikomédia Martina Šulíka a Mareka
Leščáka s hudbou Vladimíra Godára.
Svojrázne roadmovie o dvoch pánoch,
ktorí cestujú krížom cez Slovensko, aby
spoznali pravdu o vlastnej minulosti.
V hlavných úlohách Oscarový režisér

25. 3. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné
výtvorky

8. a 22. 3. | 9.30 – 11.30 |
Galerkovo

16. 3. | 9.00 | Deň ľudovej
rozprávky

od 1. 3. | Tlmočník

a dedko Mirko.

Beseda žiakov ZŠ so spisovateľkou, publicistkou, prekladateľkou
z Trenčína, spojená s prezentáciou jej poučného knižného príbehu zo života súčasnej rodiny. Účasť treba vopred nahlásiť
(032/7460715; deti@vkmr.sk).

KINO HVIEZDA

Americký thriller. Dominika Egorová
(Jennifer Lawrence) má mnoho tvárí.
Je oddanou dcérou, ktorá je odhodlaná
ochrániť svoju matku za každú cenu.
Tiež primabalerínou, ktorú doviedla
jej dravosť až na absolútnu hranicu síl.
A predovšetkým je majsterkou v zvádzaní a manipulácii.

KAVIARNIČKA NA CESTE | Čítajú babka Zuzka

VKMR HASIČSKÁ |

8. 3. | 16.30 | Tvorenie
v Srdiečku

od 1. 3. | Červená volavka

25. 3. | 10.00 | Čítanie rozprávok
pre deti

8. 3. | 10.00 | Margita
Ivaničková: S tromi psami
za pätami

GMAB | Tvorivé dielne pre deti do 6 r. a ich

Americko-austrálsky horor inšpirovaný
skutočnými udalosťami s Helen Mirren
v hlavnej úlohe. Najstrašidelnejším domom ľudskej histórie je sídlo rodiny
Winchesterovcov, ktoré je postavené
v Kalifornii v USA. Je vraj postavené
na tenkej hranici nášho pozemského
sveta a samotného pekla, kde sa duchovia a démoni zjavujú už takmer 150
rokov.

číslo 3 | ročník XX

do 20. 3. | Krása čipky
|

a Jarmila Fabiánová.

Júlia Pavlátková

do 21. 3. | Žena vo výtvarnom
umení
POSÁDKOVÝ KLUB | Výber

diel z Depozitára
predmetov kultúrnej hodnoty OS SR.
do 25. 3. | Vesmír očami detí
ZUŠ K. PÁDIVÉHO | Výstava

z regionálneho
kola 33. ročníka celoslovenskej výtvarnej
súťaže pre materské, základné a základné umelecké školy okresov Bánovce n. B.,
Nové Mesto n. V. a Trenčín.
do 29. 3. | Stretnutie – Setkání

Výstava výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín a Uherské Hradiště pri príležitosti významných výročí: 100. výročia
vzniku ČSR, 50. výročia Pražskej jari a 25.
výročia novodobej samostatnosti ČR a SR.
TSK |

do 29. 3. | Foto klub 2018

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií.

do 29. 3. | Prvý čs. zbor
v bojoch za oslobodenie
Československa (1944 – 1945)

Pripravuje Klub vojenskej histórie pri PK TN, ZO SZPB.
POSÁDKOVÝ KLUB

|

do 31. 3. | Výstava učiteľov ZUŠ
K. Pádivého
KIC |

do 31. 3. | Hľadanie
zabudnutého – výstava Zuzany
Bobovskej-Boškovej

Autorka tvorí vo svojom
ateliéri v Trenčianskych Tepliciach. Vo svojich dielach je inšpirovaná hlavne prírodou
a jej svetom.
SAVANNA CAFÉ

|

do 31. 3. | Knihy včera a dnes

Tematická výstavka unikátnych kníh z fondu trenčianskej knižnice
pri príležitosti marca – mesiaca knihy.
VKMR JASELSKÁ |

do 31. 3. | Mýty a legendy
VKMR HASIČSKÁ | Tematická

výstavka kníh
s podtitulom Deti, zoznámte sa s niečím
novým!
do 31. 3. | Vodné vtáky – Ondrej
Sulo
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

8. 3. – 29. 4. | Ženy v zbierkach
GMAB | – ŽENA ULICA DLAŇ
KOSŤ

| Výber diel autoriek, ktoré svojou
tvorbou a nie vždy celkom „ženskými“ témami významne prispeli k zhodnoteniu
výtvarného umenia na našom území.

GMAB

8. 3. – 29. 4. | July Haluzová –
V kvetinovom odtieni

Mladá maliarka vo svojich farbou
hýriacich obrazoch odkazuje na pozitívnu
energiu, radosť zo života i grotesknosť niektorých situácií.
GMAB |

21. – 25. 3. | Veľkonočná
výstava

KC KUBRÁ | Výstava spojená s predajom. Ak

máte šikovné ruky a záujem sa prezentovať, kontaktujte nás. Veci treba priniesť 19.
3. Kontakt 0907 516 720.
22. 3. – 16. 4. | Výtvarné
spektrum trenčianskeho kraja

| Výstava diel krajského
kola súťaže neprofesionálnej výtvarnej
tvorby. Vernisáž 22. 3. o 17.00 hod.

GALÉRIA VÁŽKA

23. – 24. 3. | 10.00 – 18.00 |
Beauty Forum Trenčín 2018
EXPO CENTER

tický veľtrh.

|

26. medzinárodný kozme-

29. 3. | 19 00 | Vernisáž

NOVÁ VLNA | Vernisáž súčasného slovenského výtvarníka Štefana Šoltisa so sprievodným programom.

 PRE SENIOROV
streda | 15.00 | DIA mapa
CENTRUM SENIOROV |

streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli
mi to mejlom

| Bezplatná inštruktáž
na zvládnutie základov PC a komunikácie
prostredníctvom e-mailu. Účasť treba nahlásiť: 032/ 7708314.

VKMR JASELSKÁ

7. 3. | 13.30 | Akadémia tretieho
veku

| Program: Kolorektálny karcinóm, prevencia – MUDr. Marián Kaščák,
PhD., Katedra špeciálnych disciplín TnUAD Trenčín, Depresívne stavy a zvládanie
bolesti – Ing. Mária Lauková, akreditovaný špecialista detoxikácie, Mesiac knihy,
MDŽ, pripomenutie, kultúrny program.

KC STRED

6. marec 2018
7. 3. | 14.00 | MDŽ

POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské posedenie

pripravuje Klub vojenských veteránov.
14. 3. | 14.00 – 16.00 | Súťaž
v lúštení sudoku
CENTRUM SENIOROV |

15. 3. | 15.00 | Spoločenské
stretnutie seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB

|

ských veteránov.

Pripravuje Klub vojen-

15. 3. | 16.00 | Skleróza
multiplex – cvičenie
CENTRUM SENIOROV |

22. 3. | 15.00 | Skleróza
multiplex

streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia
KC STRED |

streda | 18.00 – 19.00 |
Bodywork a tabata

| Hodina s prvkami dance aerobiku s posilňovaním a strečingom. Info a prihlasovanie: 0903 772 157,
0907 673 887.

KC AKTIVITY

streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty
a bodywork
KC AKTIVITY

|

0948 855 870.

Info a prihlasovanie:

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Pilates
začiatočníci a mierne pokročilí

CENTRUM SENIOROV | Klub.

KC AKTIVITY | Info a prihlasovanie Marcela

28. 3. | 14.00 | Stretnutie
s jubilantmi

nedeľa | 8.30 | Hathajoga

POSÁDKOVÝ KLUB |

ských veteránov.

Pripravuje Klub vojen-

13. 3, 27. 3. | 9.00 – 11.30 | Ateliér
pre seniorov

Program orientovaný na skôr narodených priaznivcov výtvarného umenia,
ktorí sa na stretnutiach venujú rôznym výtvarným technikám.
GMAB |

 CVIČENIE
pondelok | 17.15 – 19.15 | SM
system

Komplexný cvičebný systém
zameraný na odstránenie bolestí a problémov s pohybovým aparátom. Info:
0905 705 431.
KC AKTIVITY |

pondelok | 17.30 – 18.30 | Zumba
KC KUBRÁ |

pondelok | 18.15 – 19.30 |
Kruhový tréning

KC AKTIVITY | Súbor cvikov odcvičených je-

den po druhom s využitím fitness náčinia.
pondelok | 18.30 – 19.30 |
Aerobik
KC KUBRÁ |

pondelok | 19.30 – 20.30 | streda
| 19.30– 20.30 | piatok | 19.00–
20.00 | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Info 0903 793 557.

utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre
mamičky

KC STRED | Vhodné už 6 týždňov po pôrode.

Opatrovanie detí je zabezpečené.
utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates

| Vhodný pre začiatočníkov
a ľudí s bolesťami chrbta.

KC AKTIVITY

utorok, štvrtok | 17.00 |
nedeľa | 9.00 | Powerjoga

pre začiatočníkov a mierne
pokročilých

Nedeľa je zameraná na pomalšie rozvíjanie pozícií a dýchania.
LADY E CLUB |

utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok |
18.00 – 19.00 | Pilates pokročilí
KC AKTIVITY |

utorok, štvrtok | 18.15 – 20.00 |
Capoeira – nábor nových
záujemcov

Brazílske bojové umenie
spojené s akrobaciou, hudbou a tancom. Info a prihlasovanie: Michal Jančár
0911 087 631.
KC AKTIVITY

|

utorok | 19.00 – 20.15 | Joga

Vhodné aj pre začiatočníkov. Info a prihlasovanie: Alena Spurná
0903 271 444.
KC AKTIVITY

|

KAM | 3

kam v trenčíne

Holodová 0905 705 431.

Info 0908 788 560 alebo
anide@seznam.cz.
TŠ ANIDE

|

1. – 31. 3. | Centrum pohybu
a tanca

| 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 cvičenia step, Tabata, body work, Port de Bras.
Kontakt: 0903 449 732.

MS ŠPORTOVÁ HALA

vesmíru pomocou špeciálnych ďalekohľadov na streche gymnázia. Diskusie s odborníkmi. Ak bude zamračené, filmy s prírodovednou tematikou. Viac
na www.hvezdaren.tnuni.sk. Posledný
vstup do 21.00.
8. 3. | 17.00 | Literárny Klub
Omega Trenčín

SAVANNA CAFE | Ukážky z tvorby členov li-

| Premietanie pôvodného
slovenského dokumentu s diskusiou.

COFFEE SHEEP

9. 3. | 16.30 | Oľga
Škvareninová: Ako úspešne
komunikovať?

VKMR HASIČSKÁ | Beseda z cyklu „Poznáva-

me Trenčanov“ s vysokoškolskou pedagogičkou, špecialistkou na výučbu slovenčiny, mediálnou a komunikačnou trénerkou
o témach (nielen) zo zákulisia rečovej komunikácie, reči tela, rétoriky a jazykovej
kultúry v médiách.
12. 3. | 16.00 | Hlavné zásady
jarného rezu ovocných
a okrasných drevín

utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

sovateľa, riaditeľa historického ústavu
Matice slovenskej doc. PhDr. Ivana Mrvu,
CSc., pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Podujatie
je organizované v spolupráci s MO Matice
slovenskej v Trenčíne a KO Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne.

prava na dojčenie.

14. 3. | 15.30 | Kórejská vojna

 PREDNÁŠKY
KC STRED | Vhodné aj pre tehotné, ako prí-

utorok | 10.00 | Mami spricht
Deutsch

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

|

streda | 10.00 |
English Club

Mommie‘s

MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-

glicky a deti sa pri nich hrajú.

štvrtok | Podporná skupina
nosenia detí
MC SRDIEČKO |

6. 3. | 16.00 | Pokyny
a informácie k objednávaniu
liečiv. Centrálny register
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáška.

6. 3. | 16.30 | Branislav
Podhoranský: Ako neprísť
o dieťa

VKMR HASIČSKÁ | Beseda s lekárom, peda-

gógom a publicistom spojená s prezentáciou príručky prvej pomoci, patriacej
do rúk všetkým, ktorí sa pohybujú v prítomnosti detí.
6. 3. | 17.00 | Fotostredisko

TSK | Pravidelné stretnutie neprofesionál-

nych fotografov – téma mesiaca: Stretnutia.
7. 3. | 16.30 | Antonie
Krzemieňová: Manipulácia

| Prednáška terapeutky,
spisovateľky zaoberajúcej sa psychosomatikou, psychohygienou a vplyvom myslenia na zdravie človeka. Je možné silou
myšlienky ovládnuť iného človeka? Kto sú
manipulátori a kto manipulovaní?

VKMR HASIČSKÁ

7., 10., 14., 21., 24., 28. 3. | 18.00
– 22.00 | Hvezdáreň v Trenčíne
GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA

|

Obdivujte objekty

Americká akčná dráma s Bruceom Willisom v hlavnej úlohe. Má všetko, čo
si len človek môže želať. Jedného dňa
sa však všetko zmení. Po brutálnom
napadnutí v ich vlastnom dome jeho
manželka (Elisabeth Shue) zomiera
a dcéra (Camila Morrone) zostane v nemocnici ležať v kóme.
od 22. 3. | Králik Peter

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Cyril Boldiš.

na 0903 949 966.

Prihlasovanie potrebné

od 8. 3. | Prianie smrti

8. 3. | 19.00 | 10 rokov lásky

14. 3. | 10.00 | 25 rokov
samostatnosti SR

|

a publikom milovaný český filmár Jiří
Menzel a rakúsky herec Peter Simonischek, nositeľ Európskej filmovej
ceny Felix za najlepšieho herca roku
2016.

terárneho klubu pod vedením Janky Polákovej.

7., 21., 28. 3. | 18.30 – 19.30| 14. 3.
| 19.15 – 20.15 | Zumba
KC AKTIVITY

 FILM

VKMR HASIČSKÁ | Prednáška historika, spi-

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Jozef Korený.

14. 3. | 16.30 | Ján „Johny“ Peťko:
Démon Chlast I.

| Beseda s bývalým rozhlasovým moderátorom a hercom spojená
s prezentáciou jeho autobiografie s podtitulom Nalej, hrozí vytriezvenie...!

VKMR HASIČSKÁ

15. 3. | 16.00 | Význam nálezov
mincí z hradov Trenčianskeho
kraja

Dobrodružná komédia podľa knižnej
predlohy Beatrix Potterovej štýlovo využíva kombináciu skutočných hercov
a počítačovej animácie. Rebelský králik
Peter žije svoj veselý bezstarostný život
spolu s ostatnými zvieratami na farme. Nový majiteľ sa však o svoj životný
priestor deliť nemieni – a už vôbec nie
so zvieratami. Začína sa bizarná vojna
o teritórium medzi ním a obyvateľmi
záhrady.
20. 3. | Lohengrin z Drážďan
– ARTMAX OPERA

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ján Hunka.

15. 3. | 18.00 | Jan Tluka:
Hviezdny plášť

SAVANNA CAFE | Stretnutie so srbskou lite-

ratúrou – čítanie ukážok srbských autorov
Ivo Andriča, Vasko Popa a MIlorada Paviča
spolu s rozprávaním o Balkáne.
19. 3. | 10.00 | Novinky vo svete
zvukových kníh

| Prednáška o novinkách
vo svete zvukových kníh a službách pre
nevidiacich a slabozrakých. Podujatie je
organizované v spolupráci s Krajským strediskom Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska v Trenčíne.

VKMR HASIČSKÁ

21. 3. | 17.00 | Povedz mi, čo
čítaš... Štefan Skrúcaný

Romantická opera nemeckého hudobného skladateľa Richarda Wagnera.
V hlavnej úlohe Anna Netrebko a Piotr
Beczał.
Areál SAD
12. 3. | 18.00 | HoryZonty
– Festivalové reprízy N° 3.

VKMR HASIČSKÁ | Talkšou

trenčianskej herečky Zuzany Mišákovej v knižnici nielen
o literatúre. Hosť: trenčiansky rodák, herec, moderátor, humorista a spevák Štefan
Skrúcaný.
22. 3. | 16.00 | Poruchy
osobnosti a ich vplyv na okolie

VKMR HASIČSKÁ | Pravidelná diskusia s od-

borníkmi na podporu duševného zdravia.
Diskutujú: MUDr. B. Bírešová, PhDr. T. Divéky, PhD. Podujatie je organizované v spolupráci s OZ Ars Vivendi – umenie žiť.

Premietanie úspešných adrenalínových filmov vybraných z hlavného
programu festivalu HoryZonty.
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22. 3. | 16.30 | Štvrtkové
vzdelávania

 ŠPORT
10. 3. | 8.30 – 14.30 | Turnaj
mladšie žiačky – HK AS
Trenčín

ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala. Hádzaná.

16. 3. | 18.00 | HK AS Trenčín
– Poruba
ŠPORTOVÁ HALA

Hádzaná WHIL ženy

|

HK AS Trenčín.

Cyklus rodičovských diskusií
s psychologičkou Mgr. Veronikou Kuricovou. Téma: „O potrebách...“ Aké sú potreby
detí, aké sú potreby rodičov, ako ich spoznávať a napĺňať.
KC STRED

|

22. 3. | 17.00 | Ľubomíra
Romanová – Vlasy dupkom

SAVANNA CAFE | Blogerka a prednostka kli-

17. 3. | 15.00 | COP Trenčín
– Košice

niky anestéziológie a intenzívnej medicíny v Prešove. Prezentácia knižky poviedok
z lekárskeho prostredia.

17. 3. | 19.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín 3. zápas play off

23. 3. | 17.30 | MUDr. Jan
Hnízdil – Príbehy obyčajného
uzdravenia

| Veľká hala. Volejbal
extraliga muži o umiestnenie.

ŠPORTOVÁ HALA

ŠPORTOVÁ HALA

|

muži.

Florbal extraliga

18. 3. | 15.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín 4. zápas play off
ŠPORTOVÁ HALA

|

muži.

Florbal extraliga

24. 3. | 10.40 | ŠK 1. FBC
Trenčín – ŠK VS Nová
Dubnica
ŠPORTOVÁ HALA

|

kolo mladší žiaci.

Florbal regionálne

24. 3. | 13.10 | ŠK 1. FBC
Trenčín – FK AS Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA

|

kolo mladší žiaci.

Florbal regionálne

24. 3. | 11.00 | COP Trenčín
„B“ – Revúca

ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala. Volejbal 1.

liga muži.

24. 3. | 13.00 | COP Trenčín
„B“ – Revúca

ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala. Volejbal 1.

liga muži.

24. 3. | 18.00 | TJ ŠTADIÓN
Trenčín – Levice

ŠPORTOVÁ HALA | Malá hala. Basketbal

žiaci.

25. 3. | 9.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – ŠK VS Nová
Dubnica
ŠPORTOVÁ HALA

|

kolo dorast.

Florbal regionálne

25. 3. | 13.45 | ŠK 1. FBC
Trenčín – FK AS Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA

kolo dorast.

|

Florbal regionálne

| Rozprávanie o zdraví
a chorobách ľudí i celej spoločnosti.
Rezervácia miest cez rezervačný formulár
na www.smart-people.sk/hnizdil alebo
na 0948 213 119.

POSÁDKOVÝ KLUB

24. 3. | 9.30 – 16.30 | Škola
intuície

Nový koncept alternatívneho vzdelávania detí a teenagerov v oblasti
rozvoja pravej hemisféry, intuície a vedomej tvorby života.
KC AKTIVITY

|

 KURZY
pondelok | 17.00 – 18.30 |
Skupina začiatočníkov
Taoistického Tai Chi

KC STRED | Viac informácii na www.taoist.sk

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, štvrtok | 15.00 | Malý
konštruktér

KREATIVO | Skladanie lega pre deti od 4 –

5 r.

utorok, štvrtok | 15.00 | Veľký
inžinier

KREATIVO | Skladanie lega pre deti od 6 –

11 r.

utorok | 16.00 – 18.30 | Večerný
ateliér pre dospelých
GMAB |

utorok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk mierne
pokročilí
KC AKTIVITY |

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých
25. 3. | 17.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín baráž o extraligu

| 13. 3. Jarný aranžmán,
20., 27. 3. Šperky z recyklovaných materiálov. Prihlásenie: 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.

31. 3. | COP Trenčín – Zvolen

utorok | 18.15 – 19.15 | Tance pre
radosť

OC LAUGARICIO

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal ženy baráž.
| Veľká hala. Volejbal
extraliga muži o umiestnenie.

ŠPORTOVÁ HALA

KINO HVIEZDA | Kolektívne a kruhové tance

sveta (FR, GB, Izrael, Macedónsko, Grécko,
SK...)
utorok | 19.00 | Havajské tance
pre začiatočníkov
TŠ ANIDE |

utorok | 19.00 – 20.00 |
Francúzsky jazyk začiatočníci
KC AKTIVITY

|

mail.t-com.sk.

Info a prihlášky smejkal@

číslo 3 | ročník XX
streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre
radosť

Kolektívne a kruhové tance
sveta (FR,GB, Izrael, Macedónsko, Grécko,
SK).
SOKOLOVŇA |

14. 3. | 17.30 – 20.30 | Klub
Patchwork

KC AKTIVITY | Vedie Hanka Nekorancová.

18. 3. | 15.00 | Maľovanie
na hodváb
KAVIARNIČKA NA CESTE

|

na 0948 035 225.

Prihlásenie

24. 3. | 13.00 | Zdobenie kraslíc

S Júliou Vlčkovou, ktorá
sa maľovaniu kraslíc venuje od roku 1992
a svoje výrobky prezentuje doma i v zahraničí. Rezervácie a info: 0910/999 222.
Vstup voľný.
SAVANNA CAFÉ

|

24. 3. | 15.00 – 18.00 | Otvorený
veľkonočný tvorivý ateliér
OC LAUGARICIO | Veľkonočná dekorácia.

5. – 11. 3. | 17.00 | Cirkus
Metropol

ratká.

| Netradičná talk show pri príležitosti Dňa žien. Hostia: Milo Kráľ a Marek
Geišberg.

GMAB

17., 18. 3. | Jarno-letná burza

| Burza dojčenského, detského,
tehotenského oblečenia, obutia a kočíkov
a iných potrieb pri deťoch.

KC STRED

23. 3. | 15.00 | Srdiečkovské
dvojičkovo
KC STRED |

čiek.

Stretnutie rodičov a detí dvoji-

24. 3. | 8.00 – 12.00 |
Celoslovenská burza
zberateľov pivných kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

24. 3. | 14.00 – 17.00 | Kubranský
blšák/bazár
KC KUBRÁ |

24. 3. | Deň tanca

| Regionálna súťažná prehliadka tanečných kolektívov, súborov
a jednotlivcov v rôznych štýloch a žánroch
moderného tanca určená pre všetky vekové kategórie.

KINO HVIEZDA

 INÉ
PRI OC LAUGARICIO |

12. 3. | 17.00 | Muži v galérii

Artisti, klauni a zvie-

10. 3. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností a gazdovské trhy
EXPO CENTER |

7. 4. | 18.00 | Jarný Bal folk

Prineste si jedlo, pitie, neformálny odev, pohodlnú obuv, partnera
netreba.
KD ZLATOVCE |

KONTAKTY
Osvienčimská 3
OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40,
CINEMAX
www.cine-max.sk
Mierové námestie 19, 0915 382 532, motycka@
GALÉRIA VÁŽKA
microinvent.com
Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
GMAB Galéria M. A. Bazovského
032/650 61 11
KAVIARNIČKA NA CESTE
Katov dom, Matúšova
COFFEE SHEEP
Marka Aurélia 930/9
KC Aktivity
Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
KC Kubrá
Kubranská 94, kckubra2@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
Mierové námestie 9, 032/6504 709, 6504 711,
KIC Kultúrno-informačné
centrum
6504 712
KINO HVIEZDA
Kn. 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
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,
MC SRDIEČKO
www.mcsrdiecko.sk
MC SRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
Mládežnícka ul., 032/7436336
OC LAUGARICIO
Belá
OC MAX
Gen. M. R. Štefánika 426
PIANO KLUB
Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785
PIARISTICKÝ KOSTOL
Mierové námestie 7
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
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice JaVKMR
selská a Hasičská 1
VÝSTAVISKO EXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
ZUŠ K. PÁDIVÉHO
Základná umelecká škola K. Pádivého, Nám. SNP 2
NOVÁ VLNA
Kukučínova 718, Budova NOE, Areál Merina
LADY E CLUB
Legionárska 3735/5
TŠ ANIDE
Kyjevská 3183
PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM
Mierové námestie
CENTRUM SENIOROV

