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Folklórny súbor Nadšenci z Trenčína sa v druhej sérii folklórnej televíznej šou Zem spieva
pretancoval až do finále 24. marca 2018, v ktorom o víťazovi rozhodli hlasy divákov. Energickí folkloristi najprv zaujali odbornú porotu, ktorá im pridelila divokú kartu a postup
do semifinále. Z neho ich do finálového večera zasa posunula porota patriotov. V Trenčíne
ich naživo uvidíme na pódiu počas Trenčianskeho majálesu. 
FOTO: RTVS/PATRIK RATAJSKÝ

Reklamácie roznosu
hláste, prosím, do utorka
3. apríla 2018 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Tento odpa
vať. Občania
vzdád je
ich môžu odov
vyložiť ku
kontajnerom možné bezplatne v
rámci siete zdať
, odkiaľ
odvoz zabe
búto
zpeč
distririus Pedersen í spoločnosť Ma- čas rov a pneuservisov.
Aj
,
v zmysle záko a. s. Pneumatiky tri upratovania sú otvo porené
na o odpadoch
zberné dvor
y – na Zlat
nie skej,
ovna Soblaho
vskej a na
uli-

platného Všeoodpadu v zmysle oznaobčanov, aby dodržia
vali
becne závä
čenie kontajn
nariadenia
zného dali
erov a ukla
č.
do nich len
daní s kom 7/2016 o nakla- a
aby nevyklad určené odpady
unálnymi
odpadmi
a drobným
ali odpad po
veze
i stav
odmi na územ ebnými odpad- plin ní kontajnerov. Na
discií
ktoré je uver mesta Trenčín, du ovanosť pri ukladan
í
odp
budú dohliad
ejnené na
atrencin.sk.
www. Mar
ať pracovní
Ešte raz
ius Pederse
ci
prosí- skej
n, a.s., a Mes
polície.
t-

Zachránil chlapca z ľadovej vody
Primátor mesta Richard Rybníček prijal v piatok 9. marca
vo svojej kancelárii Miloša Karella, aby mu poďakoval
za záchranu života 11-ročného chlapca, pod ktorým sa
na zamrznutom Váhu preboril ľad.

Bol pondelok 5. marca 2018
okolo 16. hodiny. Profesionálny
vojak Miloš Karell práve bežal
po hrádzi neďaleko Zátoky pokoja, keď začul detský krik. Možno sa hrajú, pomyslel si a najprv mu nevenoval pozornosť.
Chýbalo mu ešte pár kilometrov
behu po Trenčíne a potom pravidelných desať domov do Novej Dubnice. Keď počul volanie
po druhýkrát, už jasne vnímal, že
ide o zúfalý krik o pomoc. V prvom momente neveril tomu, čo
vidí. Ľudia, venčiaci psov, ukazovali na hladinu, jeden z nich
skúšal telefonovať. Asi 20 metrov

od brehu trčal z ľadu chlapec, bol
po hruď vo vode. „Nebolo na čo
čakať,“ hovorí Miloš Karell, ktorý ako otužilec z klubu Trenčianskych tuleňov vie, čo spraví studená voda s organizmom za pár
minút. Keď vstúpil na ľad, počul
praskanie. Ľahol si, aby rozložil váhu tela na čo najväčšiu plochu a začal sa plaziť. Veľa si z tých
rýchlo bežiacich sekúnd nepamätá. Ako hovorí, adrenalín urobil
svoje. Strach o seba necítil. Bývalý člen vodnej záchrannej služby,
ktorý počas štúdií na vojenskej
akadémii asistoval pri pretekoch
na otvorenej vode v Mikulášskom

kanáli, pozná silu
vody. Vedel, že
chlapcovi
musí
podať ruku prvý.
„Našťastie mi hodil jeden pán konár z brehu, za čo
som mu vďačný.
Pomocou konára
som chlapca chytil a potiahol. Som rád, že sa ľad
pod ním nepreboril, je tam tečúca
voda a hlboká, mohlo by ho vtiahnuť a to by bolo bez šance. Bál som
sa jediného, že sa mi stratí pred
očami, s tým by som nechcel žiť,“
hovorí. Našťastie, všetko dobre dopadlo a chlapca si na brehu prevzali záchranné zložky.
Miloš Karell je rodený Trenčan,
bývalý žiak VI. základnej školy, študent Gymnázia Ľ. Štúra

a absolvent Vojenskej akadémie
v Liptovskom Mikuláši, amatérsky triatlonista. Pracuje v Trenčíne. V Novej Dubnici býva s rodinou osem rokov. Je otcom piatich
detí a s manželkou sa venuje v ich
občianskom združení hipoterapii – liečbe koňom pre fyzicky
a mentálne hendikepované deti.
Piateho marca 2018 bol v správny čas na správnom mieste.


(E. M.)

 EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
aj v aprílovom Infe zachytávame najdôležitejšie trenčianske
udalosti posledných približne
30 dní. Správou č. 1 bola určite záchrana ľudského života.
Hrdinom je Miloš Karell. Píšeme o ňom i jeho úžasnom čine
celkom prirodzene na titulnej
strane.
Určite ale čítajte i ďalej.
Južania a časť ľudí zo Sihote iste upriamia pozornosť
na správy týkajúce sa regulácie
parkovania (str. 2). Mierové
námestie čoraz intenzívnejšie
mení svoju tvár (str. 3) a vzniká
nám tu i celkom nové námestíčko (str. 4).
Mesto kontrolovalo taxíky
a nedopadlo to celkom ideálne. Píšeme o tom na str. 4,
kde už teraz chceme upozorniť aj na rozsiahlejší výpadok
dodávky plynu na konkrétnych
uliciach počas letného obdobia.
Bude to náročné, pripravte sa!
V hlasovaní o ďalšie ihrisko Žihadielko sme neuspeli,
ale opäť máme šancu podporiť
dobrú vec pre Trenčín. V rámci súťaže Krajšie Slovensko sa
uchádza o naše hlasy skvelý
projekt o. z. Pre prírodu z Trenčína. Pozrite sa na to na str. 6!
Blíži sa celoplošné jarné upratovanie. Kedy a kde
budú postavené veľkoobjemové
kontajnery? Harmonogram je
na str. 7.
Upratujme, tešme sa z príchodu jari, zájdime na kultúrne
a spoločenské podujatia, športujme, ale ešte predtým si užime veselé veľkonočné sviatky.
Nezabudnite na Trenčiansky
majáles a po ňom si už pozerajte v schránkach nové Info.
Najbližšie mestské noviny vyjdú
2. mája 2018.
Vaša redakcia
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Parkovanie v Trenčíne po roku
Už rok sa v širšom centre Trenčína parkuje po novom.
Zámerom bolo regulovať enormný nárast parkujúcich
vozidiel, zvýhodniť domácich obyvateľov a klásť dôraz aj
na bezpečnosť.

Odstránilo sa celodenné parkovanie v centre. Parkovacie
miesta boli vyznačené tak, aby
boli cesty prejazdné aj pre záchranné zložky. Trenčín rieši mobilitu ako jeden celok, systémovo
a komplexne. Spolu s reguláciou
vozidiel rieši aj dopravnú obslužnosť, hromadnú dopravu, cyklodopravu i podmienky pre peších.
Regulácia viedla k zvýšenému využívaniu MHD. Zamestnávatelia
začali vytvárať priestor na parkovanie pre svojich zamestnancov
v areáloch firiem.
Parkovacie miesta na miestnych komunikáciách prevádzkuje Mesto Trenčín. Vybrané
peniaze idú na špeciálny účet
mesta. Z vybraných prostriedkov pôjde do r. 2019 až 70 %
na nové parkovacie miesta
a 30 % na zlepšenie mobility.
Reguláciu parkovania upravuje VZN 10/2016 o dočasnom
parkovaní. Počas roka bolo novelami vylepšované. Zmeny sa
týkali najmä podnetov z praxe.

 VÝDAJ VÄČŠÍ
AKO PRÍJEM

V r. 2017 mesto do vybudovania nových a do rozrobených
parkovacích miest dalo z rozpočtu vyše 800 tisíc eur. V tomto roku je pripravené investovať do parkovania cca 2 milióny
eur, mimo doteraz vybraných
603 555 eur, ktoré šli na špeciálny účet ako príjem z parkovného
a z predaja kariet.
Do 15. 3. 2017, kedy bol spustený nový systém parkovania,
bolo vyznačených 4 200 parkovacích miest. Nových stojísk pre
autá mesto dovtedy vybudovalo

roka predalo 5 079 kariet, z toho
3 896 rezidentských a 688 abonentských a 495 kariet Návšteva
pásma. Držiteľom väčšiny parkovacích kariet je v centre mesta na prvú hodinu poskytovaná
50 % zľava.

 NOVÉ MIESTA

107 a vo vnútroblokoch stavebne
obnovilo 133 miest. Pri letnom
kúpalisku vzniklo 62 miest, pri
krytej plavárni 236 a na Mládežníckej pri Kolibe 140 miest.

 ZÁUJEM O KARTY
Od začiatku predaja parkovacích kariet sa do jedného

Na Juhu je 89 nových parkovacích miest, ďalších 252 mesto
dokončí. Na Sihoti III a IV je vo
výstavbe 61 parkovacích miest.
V tomto roku je mesto pripravené vybudovať ďalších viac ako
600 parkovacích miest. Proces
prípravy na výstavbu však minimálne o 100 dní zdržal pán
Slávik z Bratislavy. Spustiť regulované parkovanie na Juhu
bez toho, aby boli vybudované a
skolaudované všetky parkovacie
miesta, si mesto nemôže dovoliť.
(RED)

REGULÁCIA PARKOVANIA
NA JUHU A ČASTI SIHOTE JE
V TOMTO ROKU NEISTÁ
Nový systém parkovania mesto zaviedlo 15. marca
2017. Od tohto leta plánovalo zaviesť regulované
parkovanie aj na Juhu a pokračovať na Sihoti III a IV.
Žiaľ, do 50 konaní sa prihlásilo Združenie domových
samospráv z Bratislavy.

Združenie
reprezentuje
Marcel Slávik, podľa ktorého
mesto malo vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie. O týchto námietkach
rozhodne nadriadený orgán.
Legislatíva
umožňuje komukoľvek sa prihlásiť
do územných a stavebných konaní, čo častokrát predlžuje
procesy a aj výstavbu. Mesto
to nedokáže nijako ovplyvniť.

„Plánované parkovacie miesta
určite vybudujeme, ale nebude to pravdepodobne do leta.
S pánom Slávikom sa stretneme a verím, že ho presvedčíme
o tom, že sa mýli,“ hovorí primátor mesta Richard Rybníček. O celom procese konania
a začiatku výstavby ďalších
parkovacíh miest bude mesto
občanov informovať.
(RED)

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte dve vstupenky na veľtrh ZÁHRADKÁR. Jeho 24. ročník sa uskutoční
11. – 15. apríla 2018 na výstavisku Expo Center v Trenčíne.
Aké výstavy sa budú na výstavisku súčasne s veľtrhom konať?
Odpovede posielajte do 3. apríla 2018 na info@trencin.sk.
Vyhrajte dve vstupenky na megakoncert DALIBOR JANDA a kapela
PROTOTYP, ktorý sa uskutoční 25. apríla 2018 o 19.00 h v Mestskej
športovej hale v Trenčíne.
Koľko Zlatých slávikov má na konte Dalibor Janda?
Odpovede posielajte do 15. apríla 2018 na info@trencin.sk.

24-0007
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V marci začali stavať nové pódium V
Kultúrne a spoločenské akcie sa budú na zrekonštruovanom Mierovom námestí odohrávať na úplne novom
pódiu. Práce na ňom začali 12. marca, kedy odkryli časť
dlažby a obnažili deväť pätiek pre ukotvenie pódia.

Ako informoval zhotoviteľ,
zabetónované pätky boli pod
dlažbou ukryté ešte v minulom
roku. Dnes je už pódium ukotvené a práce na jeho montáži

pokračujú.
Pódium zaberie 121,86 m2
plochy námestia. Jeho pôdorys
bude mať tvar rovnoramenného lichobežníka. Jeho najdlhšia

strana bude dlhá takmer 14
metrov. Drevené pódium bude
po obvode odstupňované tromi schodmi. Na túto časť pódia
montovali od 19. marca dosky
z tropického dreva.
Pódium bude mať opláštenú strechu, zadnú stenu a čiastočne bočné steny. V čase, kedy
nebude pódium využívané, sa
konštrukcia zastrešenia môže
demontovať a zložiť do podoby
lavíc.
Mesto má už uskladnené
i nové lavice, ktoré budú umiestnené pred pódiom a budú ladiť
s dizajnom námestia.
Zároveň na Mierovom námestí pokračujú práce na rekonštrukcii Farských schodov, v línii
stromov osádzajú stĺpy s integrovaným osvetlením, robotníci
kladú dlažbu a v najbližšom čase
budú asfaltovať poslednú, tretiu
vrstvu základov pod fontánu.


(RED), FOTO: P. S.

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Mestské zastupiteľstvo rokovalo 14. marca 2018.
Schôdzu poslancov ste opäť mohli sledovať v priamom
prenose.

 Primátor Richard Rybníček
informoval poslancov o finančnej situácii mesta. Celkový dlh
Trenčína bol k 31. 12. 2017 vo
výške 14,56 mil. eur, čo predstavuje 265 eur na obyvateľa. K 31.
12. 2010 to bolo 714 eur na jedného Trenčana. Celková suma
dlhu definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 31. 12.
2017 bola 33,17 percenta, pričom zákonná maximálna možná

miera zadlženosti je 60 percent.
 Poslanci schválili na dobu neurčitú výpožičku pozemku o výmere 800 m² na Ulici gen. Svobodu v blízkosti kruhového objazdu
pre trenčianske Občianske združenie Vieme to lepšie. Združenie
tu chce vybudovať a prevádzkovať
oplotenú psiu prekážkovú dráhu. Bude otvorená neobmedzene
a bezplatne. Jej údržba bude v rukách občianskeho združenia.

 Od 1. júna 2017 platí jednotný cenník pre cestujúcich
mestskou hromadnou dopravou a prímestskými autobusmi
na území mesta. Skúšobné obdobie malo trvať do konca marca 2018. Po dohode mesta, TSK
a SAD Trenčín poslanci odsúhlasili predĺženie do 30. 6. 2018.
 Hlavná kontrolórka potvrdila, že pri budovaní cyklotrasy
spod Juhu do centra mesto nakladalo s verejnými finančnými prostriedkami hospodárne
a efektívne.
(RED)

Novinka v doručovaní rozhodnutí miestnych daní
Kým doteraz boli rozhodnutia doručované prostredníctvom doporučených zásielok do vlastných rúk, v súčasnosti je správca dane na základe novej právnej úpravy
povinný doručovať podania právnickým osobám len
elektronicky.

Právnickým osobám, ktoré
sú daňovníkmi miestnych daní,
konkrétne dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie
verejného priestranstva a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, začal
správca dane 22. 3. 2018 doručovať rozhodnutia do elektronických schránok.

„Pri elektronickom doručení platí fikcia doručenia,“ upozorňuje špecialista pre dane
a poplatky MsÚ Ján Margetín.
„Znamená to, že ak daňový subjekt neprijme elektronicky zaslané rozhodnutie v lehote stanovenej zákonom, bude správca dane
považovať zaslané elektronické
rozhodnutie za doručené, aj keď

sa daňovník o tom nedozvedel.
Rozhodnutie bude právoplatné,
vykonateľné a bude mať právnu
záväznosť voči daňovníkovi v jeho
daňovej povinnosti.“
Rozhodnutia
miestnych
daní občanom budú zasielané
od mája 2018 tak ako doteraz,
teda doporučene do vlastných
rúk. Ak občan požiada o elektronické zasielanie rozhodnutí
a bude mať aktívnu elektronickú
schránku, správca dane mu ich
zašle elektronicky. Tak isto bude
platiť fikcia doručenia.
(RED)

erejné občianske zhromaždenia Za slušné
Slovensko sa v marci konali aj
v Trenčíne. Zorganizovali ich
Klaudia Brázdilová a Mária
Galánková Janíčková s účasťou v priemere 2 tisíc ľudí.

N

ajbližšie riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne bude v stredu 25.
apríla 2018 o 13.00 hodine.
Občania ho budú môcť opäť
sledovať aj v priamom prenose
na www.trencin.sk.

S

lovenská advokátska komora opäť organizuje v našom meste bezplatné právne
poradenstvo pre občanov.
V spolupráci s Mestom Trenčín ich pozýva v stredu 25.
apríla 2018 do Sobášnej siene
Mestského úradu na Mierovom námestí 2. Ľuďom budú
radiť regionálni advokáti
v oblasti pracovného, obchodného, civilného i trestného
práva. Poradenstvo sa uskutoční v čase od 9.00 do 14.00
hodiny.

S

heslom HRAJ SA V MESTE DO SÝTOSTI sa uskutočnia v sobotu 28. apríla
od 10.00 do 18.00 hodiny
v školskej jedálni Gymnázia
Ľ. Štúra Trenčianske HRAdosti. Pripravených je viac ako
300 hier pre dospelých i pre
deti, úplne nové hry, moderné
hlavolamy i hry plné zábavy
a tvorivosti. Popri hraní môžete zbierať pečiatky a získať niektorú z hier na pamiatku.

S

ociálny šatník so sídlom
na Soblahovskej ulici 65
(pred areálom Mestského
hospodárstva a správy lesov,
m. r. o.) je otvorený v pondelok
a vo štvrtok v čase od 13.00
do 16.00 hodiny. Kontakt:
0905 461 041
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Pripravte sa na prerušenú dodávku plynu
Obyvatelia ulíc Hodžova, Smetanova, Jiráskova, Vodárenská, Gen. Viesta a Holubyho námestia by sa mali
pripraviť na odstávku zemného plynu od 4. 6. do 31. 8.
2018. Tento časový úsek však treba, podľa vyjadrenia
plynárov, vnímať ako termín s veľkou časovou rezervou.

„Obyvatelia
spomínaných
ulíc sa po zrekonštruovaní plynovodu budú okamžite napájať,
preto sa za normálnych okolností doba odstávky výrazne
skráti,“ zdôraznil Richard Neklapil, vedúci útvaru investícií východ z SPP-distribúcia,
a. s. „Zákon o energetike zaväzuje našu spoločnosť, ako prevádzkovateľa distribučnej siete
zemného plynu, udržiavať plynovody v stave, aby dodávky plynu do domácností boli vždy bezpečné a spoľahlivé. Z hľadiska
bezpečnosti distribučnej siete
plynu je nevyhnutné vykonávať
pravidelné revízie a hodnotenie
technického stavu plynovodov.
Na základe spomínaného hodnotenia pristupuje naša spoločnosť

aj k rekonštrukciám plynovodov
a plynových prípojok na vyššie
uvedených uliciach. Preto sme
v rámci uvedenej rekonštrukcie nútení prerušiť distribúciu
zemného plynu do spomínaných odberných miest,“ dodal R.
Neklapil.
Zástupcovia SPP – distribúcia, a. s., požiadali Mesto Trenčín o informovanie dotknutých
občanov o prerušení distribúcie plynu v predstihu tak, aby
mali dostatok času zabezpečiť si náhradný zdroj energie.
„Obmedzenie komfortu občanov vnímame veľmi citlivo, preto
urobíme všetko pre to, aby sme
rekonštrukciu čo najviac urýchlili, dobu prerušenia distribúcie
plynu čo najviac skrátili a stavby

Odstávky a rozkopávky na webe
Na novej internetovej stránke budú zverejňované vopred ohlásené rozkopávky na území mesta Trenčín. K rozkopávkam sa pridajú aj hlásenia od dodávateľov energií. Prvou spoločnosťou, ktorá
bude zverejňovať odstávky aj takýmto spôsobom, bude Západoslovenská distribučná, a. s. Od 1. mája tak nájdete informácie na adrese www.trencin.sk/odstavky-a-rozkopavky.(RED)

odovzdali v požadovanej kvalite,“ doplnil R. Neklapil.
Rekonštrukčné práce bude
realizovať
spoločnosť
REPROGAS. Kontaktné osoby:
Ing. Belica, +421 2204 023 29,
0911 049 991, peter.belica@
spp-distribucia.sk.

informovať spoločnosť SPP –
distribúcia o otvorení hlavného uzáveru plynu telefonicky
na čísle 0911 049 991 alebo e-mailom:
peter.belica@spp-distribucia.sk

 OTVORENIE HLAVNÉHO

Počas rekonštrukčných prác
treba počítať aj s dočasným dopravným obmedzením, ktoré
bude nutné dodržiavať. „Našu
spoločnosť mrzí, že musí zasahovať do terénneho vzhľadu
ulíc a komfortu občanov. Rekonštrukcia plynovodov je však nevyhnutná pre zvýšenie bezpečnosti, ochrany životov, zdravia
a majetku, ako aj bezpečnosti
a spoľahlivosti dodávok zemného plynu do domácností. Preto prosíme dotknutých občanov
o trpezlivosť a zhovievavosť,“
povedal R. Neklapil z SPP – distribúcia, a. s.

UZÁVERU

Zákonnou povinnosťou SPP
– distribúcia, a. s., je po ukončení prác obnoviť distribúciu
zemného plynu po hlavný uzáver plynu, teda po bod medzi
plynárenskou prevádzkovanou
sieťou a odberným plynovým
zariadením občanov. Podľa vyjadrenia plynárov otvorenie
hlavného uzáveru plynu si musia občania zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej
osoby (napr. revízneho technika plynových zariadení) a táto
osoba je povinná bezodkladne

 PROSBA O TRPEZLIVOSŤ

(RED)

Vzniká Námestie študentov

NA CHODNÍK DALI ZÁMKOVÚ DLAŽBU
V lete minulého roka prekladali v križovatke ulíc M. Rázusa
a Študentská pri Obchodnej akadémii M. Hodžu v rámci modernizácie železničnej trate kanalizáciu. Zhotoviteľ po ukončení
prác upravil povrch chodníka
asfaltom. V povolení od mesta

mal však uvedené dať komunikácie do pôvodného stavu, čiže povrch chodníka zabezpečiť zámkovou dlažbou. Mesto odmietlo
priestor prevziať, kým nedôjde
k náprave. V marci sa tak stalo
a povrch chodníka pokrýva zámková dlažba.
(E. S.), FOTO: P. S.

Ako dopadla kontrola taxíkov
Zo 14 skontrolovaných vozidiel taxislužby bolo len šesť
v poriadku. Za nedostatky hrozia pokuty.

Mesto Trenčín spoločne s Obvodným oddelením Policajného
zboru SR v Trenčíne, inšpektorátom práce a metrologickým inšpektorátom skontrolovali 16.
februára 14 taxíkov. Pri ôsmich
z nich zistili niekoľko nedostatkov. Chýbala napríklad základná
sadzba cestovného na viditeľnom
mieste či označenie obchodným
menom prevádzkovateľa taxislužby na dverách vozidla. Tri taxíky

nemali taxameter, dvaja šoféri
nepredložili preukaz vodiča taxislužby, zistené bolo i vozidlo
bez vydanej koncesie. Za nedostatky hrozí podľa zákona pokuta
od 100 do 15 tisíc eur, za niektoré porušenia od 100 do 5 tisíc eur.
Mesto Trenčín ako odborný dozor
nad taxislužbou bude kontroly
vykonávať aj naďalej, a to samostatne alebo v spolupráci s inými
kontrolnými orgánmi. (RED)

V druhej polovici marca sa začali búracie práce tehlového plotu na rohu Gymnázia Ľ. Štúra. Tak odštartovala
investičná akcia mesta, ktorej výsledkom bude malé
námestie s novým posedením a zeleňou.

Autormi myšlienky a pôvodného návrhu sú architekti
Július Bruna a Radovan Zelík.
Návrh vznikol v rámci projektu
Mestské zásahy Trenčín v roku
2013. Podľa hlavného architekta mesta Martina Beďatša bol
jednoznačne najlepší zo všetkých návrhov mestských zásahov. Námestie študentov bude
slúžiť najmä ľuďom čakajúcim
na autobusový spoj a študentom
gymnázia. Zámerom je aj zvýšiť
estetickú hodnotu územia medzi ulicami Rozmarínová a 1.
mája. „Otvorí sa priehľad na kostol Notre Dame, vznikne primeraná oddychová plocha k jednej

z najfrekventovanejších zastávok,
s možnosťou na posedenie a zakúpenie si občerstvenia v existujúcom stánku. Celkovo sa tento,
pomerne často využívaný priestor
nadýchne. Na konci Ulice 1. mája
býva umiestnená terasa priľahlého podniku. Túto terasu námestie opticky aj funkčne prepojí
so zastávkami MHD,“ hovorí M.
Beďatš. Pozitívom bude teda aj
zlepšenie prepojenia mestských
komunikácií. Námestie študentov bude vydláždené, doplnené
kvitnúcou i nekvitnúcou zeleňou
a mobiliárom. Investičná akcia
za takmer 28 600 eur by mala byť
ukončená v polovici mája. (E. S.)

27. marec 2018
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V oblasti práce s mládežou Na obede s prezidentom
mesto vyhlásilo druhé
dotačné kolo
Na základe odporučenia Komisie mládeže a športu
rozhodol primátor mesta Richard Rybníček o pridelení
dotácií šiestim subjektom v celkovej hodnote 6 tisíc eur.
Uzávierka druhého kola je 30. apríla 2018.

Schválené dotácie v prvom kole Občianske združenie
JUŽANIA – RC Južanček, o. z.
na projekt Farský deň (1300
€), TeCeMko, o. z. – Trenčianske centrum mládeže na projekt Remeslo má zlaté dno (700
€), Trakt o. z. na Multifestival
(1800 €), Športové gymnázium, ktorého súčasťou je školský internát na Internátny časopis (280 €), o.z. 3run Slovakia
na dovýstavbu areálu Born to
Trick Park – 2. časť (773 €)
a Kultúrne centrum AKTIVITY
o. z. na projekt Štyri ročné obdobia – dobrovoľníctvo v kocke
cez umenie (1147 €).

 DRUHÉ KOLO
Nakoľko niektoré projekty nespĺňali podmienky VZN
o dotáciách, neboli rozdelené všetky finančné prostriedky
určené na dotácie pre mládež.
Mesto Trenčín preto v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením č. 7/2012 „O poskytovaní
dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín“ vyhlásilo druhé dotačné
kolo, v ktorom môže rozdeliť 4
tisíc eur.

 PODMIENKY
Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len
na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári spolu s povinnými prílohami,
ktoré nájdete na www.trencin.
sk/dotacie a za predpokladu, že
žiadateľ má vyrovnané záväzky

voči mestu. Žiadosti predkladané do grantového systému v oblasti mládež nesmú byť podané
v iných oblastiach alebo odboroch mesta Trenčín v tom istom
roku.
V dotačnom kole budú podporené iba projekty, ktorých
termín realizácie bude do konca roka 2018. Budú uprednostnené projekty, ktoré iniciujú,
zostavujú a realizujú samotní
mladí ľudia.

 KONZULTÁCIE SÚ
POTREBNÉ

Všetky informácie o podmienkach poskytovania dotácií nájdete na www.trencin.sk/
dotacie alebo osobne prostredníctvom koordinátora práce
s mládežou (e-mail mladez@
trencin.sk alebo na tel. čísle
0911 046 629 – Veronika Sučanská. Odporúča sa konzultovať projekt s koordinátorom
pred jeho predložením. Žiadosť
treba poslať do 30. apríla 2018.
Na rokovanie komisie budú
predložené len kompletne a čitateľne vyplnené žiadosti so
všetkými povinnými prílohami.
Žiadosti a povinné prílohy treba
odovzdať do 30. apríla v podateľni Mestského úradu Trenčín,
Mierové nám. č. 2, (pondelok
– štvrtok 8.00 – 16.30 h, piatok 8.00 – 14.00 h) alebo zaslať
poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke), a taktiež poslať v elektronickej forme
na e-mail mladez@trencin.sk.
(RED)

ŽIHADIELKO SME NEVYHRALI
V internetovom hlasovaní o detské ihrisko Žihadielko
skončil Trenčín na treťom mieste
za prvou Senicou a druhou Trnavou. Výsledky hlasovania zverejnil 14. marca 2018 portál zihadielko.lidl.sk. Za ihrisko v našom
meste hlasovalo v období od 15.
januára do 28. februára 4776
hlasujúcich. Spolu poslali 79546
hlasov, ktoré však v konečnom

poradí stačili iba na tretie miesto.
Druhá Trnava predbehla Trenčín o 4239 hlasov, o ktoré sa postaralo 5861 hlasujúcich. Senica
na prvom mieste má vďaka 3173
hlasujúcim o 7667 hlasov viac
ako naše mesto.
Ďakujeme všetkým Trenčanom a priaznivcom nášho
mesta, ktorí sa do hlasovania
zapojili.(RED)

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien pozval prezident
SR Andrej Kiska 8. marca desať
žien na slávnostný obed v Prezidentskom paláci. Medzi nimi
bola aj Regina Vraždová (piata zľava) vyučujúca matematiky

a fyziky na Gymnáziu Ľudovíta
Štúra v Trenčíne – podľa prezidenta perfektná učiteľka, ktorej
žiaci dosahujú výborné výsledky aj na olympiádach a vedeckých podujatiach.


ZDROJ: INSTAGRAM.ANDREJKISKA

Zápis budúcich prvákov
v základných školách
Mesto Trenčín je zriaďovateľom deviatich základných
škôl. Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
v školskom roku 2018/2019 sa uskutoční v jednotlivých
základných školách v druhom aprílovom týždni.

Základná škola

Dátum zápisu

Čas zápisu

Bezručova 66

9. 4. – 10. 4. 2018

14.00 – 17.00

Dlhé Hony 1

9. 4. – 10. 4. 2018

14.00 – 17.00

Hodžova 37

9. 4. – 10. 4. 2018

14.00 – 17.00

Kubranská 80 – bežné triedy

10. 4. – 11. 4. 2018

14.00 – 17.00

Kubranská 80 – APROGEN

11. 4. – 12. 4. 2018

14.00 – 17.00

Na dolinách 27

9. 4. – 10. 4. 2018

14.00 – 17.00

Ul. L. Novomeského 11

9. 4. – 10. 4. 2018

14.00 – 17.00

11. 4. 2018

14.00 – 17.00

Veľkomoravská 12

9. 4. – 10. 4. 2018

14.00 – 17.00

Východná 9

9. 4. – 10. 4. 2018
11. 4. 2018

14.00 – 18.00
14.00 – 17.00

Potočná 86

Zápis detí do materských
škôl bude v máji
Vo všetkých materských školách (MŠ) v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Trenčín sa zápis uskutoční v stredu 2.
mája 2018 v čase od 10.00 do 16.00 hodiny a vo štvrtok
3. mája 2018 v čase od 8.00 do 12.00 hodiny.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti, ktorej tlačivo je
dostupné v každej materskej
škole, na webstránke mesta či
na webstránke MŠ. Zákonní
zástupcovia spolu so žiadosťou predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
od všeobecného lekára pre deti
a dorast, ktoré musí obsahovať
aj údaj o povinnom očkovaní.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá
spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa aj vyjadrenie príslušného
školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa bude
riaditeľkami MŠ osobne prípadne poštou vydané rodičom najneskôr do 31. mája 2018.(RED)
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Podporme Krajšie Slovensko, hlasujme za Trenčín
Občianske združenie Pre prírodu z Trenčína sa prihlásilo
do súťaže Krajšie Slovensko s projektom „Vŕbové arborétum s náučným chodníkom“. Podporme ho.

Podmienkou finančnej podpory sumou 1 500 eur na jeho
realizáciu je najvyšší počet hlasov spomedzi štyroch projektov
na západnom Slovensku.
V rámci projektu chce o. z.
Pre prírodu na pravom brehu
Váhu v okolí nového železničného mosta obnoviť zeleň a založiť
prvé Vŕbové arborétum v Trenčianskom kraji. Plánujú tam vysadiť 30 stromov, kvetinovú lúku
a vybudovať 200 m dlhý bezbariérový chodník z recyklovaných
paliet.
Areál
arboréta
doplnia
o atraktívne oázy pre vzdelávanie

detí – vŕbový tunel, štrkovú záhradu pre výučbu umenia, lezeckú vežu so šmýkačkou, úkryty
pre zvieratá, hmyzí hotel a vtáčie kŕmidlá.
Ich plánom je aj vyrobiť netradičné lavičky s vertikálnymi
výsadbami a osadiť dve solárne
osvetlenia. Cieľom projektu je
zároveň vznik ENVIRO učebne
na podporu vzdelávania detí už
od predškolského veku.
Hlasovať za tento projekt
môžeme do 30. apríla (do 23.59
h) výlučne na www.krajsieslovensko.sk, kde treba vyplniť
číslo projektu, za ktorý chceme

Kúsok lesa
bude opäť na námestí
Mottom 12. ročníka celoslovenských
lesníckych dní sú
Storočné letokruhy.
Symbolizovať majú
spoločnú
lesnícku
históriu slovenského
a českého lesníctva.
Spoločné podujatie
lesníkov a ochranárov
chce zároveň povedať,
že lesníctvo a ochrana
prírody patria k sebe.
Lesnícky deň v Trenčíne bude na Mierovom námestí 27. apríla od 10.00 do 14.00
hodiny (v prípade nepriaznivého počasia 4. 5. 2018). Spolu
s Mestom Trenčín ho pripravuje LESNÉ HOSPODÁRSTVO
INOVEC s. r. o. Partnermi sú
Lesy SR, š. p. Odštepný závod
Trenčín, Okresný úrad Trenčín,

CHKO Biele Karpaty, Mestské
hospodárstvo a správa lesov,
m. r. o., Pre Prírodu, o. z., Slovenský poľovnícky zväz, RgO
Trenčín a Marius Pedersen, a.
s. Na námestie v tom čase pozývajú Trenčanov i návštevníkov
mesta, žiakov a študentov škôl či
rodičov s deťmi. (RED)

Vývoz odpadu počas Veľkej noci
 Všetky zberné dvory budú
počas Veľkonočných sviatkov
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.
nadrozmerného
 Zber

odpadu, ktorý by sa mal robiť
vo sviatok 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)

hlasovať a svoju emailovú adresu. Pozor, počas celej doby hlasovania môže každý z nás podporiť skvelý trenčiansky projekt
s číslom 3 len raz, preto je dôležité, aby nás bolo čo najviac.

Výsledky hlasovania budú
zverejnené na stránke www.
krajsieslovensko.sk najneskôr
14. mája 2018.
(RED)

SKÚSME ZMENIŤ SVOJ POHĽAD
NA CESTU DO PRÁCE
Mesto Trenčín sa opäť zaregistrovalo do celonárodnej kampane Do práce na bicykli. Dvoj
– až 4-členné tímy vytvorené zo
zamestnancov firiem, inštitúcií a organizácií alebo študentov
z rovnakej školy sa už môžu registrovať na www.dopracenabicykli.eu. Tým potvrdia, že budú
v období od 1. do 31. mája 2018
dochádzať do práce alebo do školy na bicykli. O svojich cestách
si budú viesť evidenciu na spomenutej stránke. Študenti musia v deň začiatku kampane (1.
5.) dosiahnuť vek minimálne 15

rokov. Registrácia tímov je možná až do 5. mája 2018.
Mottom piateho ročníka súťaže je
„Odhodlaj sa zmeniť svoj pohľad
na cestu do práce!“, vyhlasovateľom je národný cyklokoordinátor
Peter Klučka z Ministerstva dopravy a výstavby SR. V minulom
roku najazdili tímy zaregistrované v našej samospráve do práce
na bicykli spolu 76 332,11 kilometra, čo bolo na jedného obyvateľa 1,388 km. Vďaka tomu Trenčín získal medzi samosprávami
tretie miesto.(RED)

SÚŤAŽ POZNAJ A CHRÁŇ
PRÍRODU TRENČÍNA
Žiakom základných a stredných škôl je určená korešpondenčná súťaž o prírode Trenčína. Na 30 vylosovaných
úspešných riešiteľov čaká okrem
vecných cien celodenná prírodovedná exkurzia. Vyhľadať desať správnych odpovedí môžu
v teréne, v knihách či na internete. Majú na to čas do 15. mája
2018. Do tohto termínu ich

treba doručiť na adresu CEA,
Mierové námestie 29 v Trenčíne
alebo poslať na cea@changenet.sk. Súťaž pripravili Centrum
environmentálnych
aktivít,
Štátna ochrana prírody SR –
Správa CHKO Biele Karpaty
a Trenčianske múzeum v Trenčíne. Leták s otázkami nájdete na www.cea.sk i na stránke
Trenčianskeho múzea.(RED)

 ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred

9. 4. 2018 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 18. 4. 2018 o 17.00 v KD Zlatovce
VMČ Juh

3. 4. 2018 o 17.30 hod. v ZŠ, Východná

VMČ Sever

5. 4. 2018 o 16.00 v KS Opatová

27. marec 2018
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Harmonogram jarného upratovania 2018
Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi vykoná
na území mesta v mesiacoch apríl a máj 2018 jarné upratovanie, ktoré bude prebiehať opäť počas 8 sobôt.

Nakoľko podľa zákona platí
zákaz ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládku,

SOBOTA
– 7. 4.
2018

SOBOTA
– 14. 4.
2018

SOBOTA
– 21. 4.
2018

SOBOTA
– 28. 4.
2018

SOBOTA
– 5. 5.
2018

SOBOTA
– 12. 5.
2018

SOBOTA
– 19. 5.
2018

SOBOTA
– 26. 5.
2018

zber odpadu sa bude uskutočňovať do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Je-

den z nich bude slúžiť výhradne
na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (t. j. konáre, odpad zo záhrad, trávnikov
a pod.), druhý na biologicky rozložiteľný odpad, okrem drobného stavebného odpadu. Je
prísne zakázané hádzať do

VOK akýkoľvek iný odpad ako
ten, na ktorý sú určené. PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykladať
odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta
166 €. VOK budú umiestnené
podľa nasledovného harmonogramu:

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Východná (pri vchode 9C – blízko školy)
– M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795)
– Saratovská – Novomeského (križovatka ulíc)
– Kyjevská (pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku)
– Šmidkeho (roh uličiek – nádoba na sklo – oproti MŠ)
– Halalovka (pri bytovke 24)

– Lavičková (pri domove dôchodcov)
– Šafárikova (nad garážami na rohu – nádoba na sklo)
– Liptovská (pri trafostanici č. 68008)
– Západná (pri vchode 24, približne stred ulice)
– J. Halašu (v zákrute oproti domu č. 5 – trávnatá plocha pri
schodoch)

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
– 28. októbra (na rázcestí s Ulicou Dlhé Hony)
– Beckovská (na rázcestí s ul. 28.októbra)
– Družstevná (koniec ulice, pred domom č. 1)
– S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)
– Soblahovská (pri bytových domoch 1104 – 1105) *

– Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku)
– Bezručova (pri dele)
– Pod Juhom (oproti č. 12)
– Soblahovská (bytovka pri Leoni)
– Partizánska (pri cintoríne)
– Partizánska (okolo domu č. 73) *

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Belá – za plotom TESCO (oproti RD č. 9/1959)
– Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
– J. Zemana (2 – 4/2394 – nádoba na sklo)
– Záhumenská (autobusová zástavka – OTOČ)
– Električná (za autobus. zast. pri smetných nádobách)
– Horný Šianec (trávnatá plocha medzi byt. domom 13 a 15)

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

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

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

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

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

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

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

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

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

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

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

* Upozornenie: Z dôvodu rekonštrukcie vodovodov sa jednotlivé stanovištia môžu meniť v závislosti od stavebných prác. Aktuálne informácie budú uverejňované na www.trencin.sk

Do VOK nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky,
železný šrot ani iné nebezpečné
odpady. Tento odpad je možné
vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ
odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a. s. Pneumatiky
v zmysle zákona o odpadoch nie

sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich počas upratovania nie je možné odovzdávať. Občania ich môžu odovzdať
bezplatne v rámci siete distribútorov a pneuservisov. Aj počas upratovania sú otvorené
tri zberné dvory – na Zlatovskej, na Soblahovskej a na uli-

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

me občanov, aby dodržiavali
označenie kontajnerov a ukladali do nich len určené odpady
a aby nevykladali odpad po odvezení kontajnerov. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu budú dohliadať pracovníci
Marius Pedersen, a.s., a Mestskej polície.
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Trenčiansky majáles roztancuje Polemic
Mestské podujatie ponúkne aj svetovo oceňovanú skupinu The Backwards i tradične netradičných, divokých
a svojských folkloristov z trenčianskeho súboru Nadšenci. Majáles zároveň otvorí sezónu obľúbených Farmárskych jarmokov.

Symbol podujatia – máj postavia na Mierovom námestí
v pondelok 30. apríla pracovníci Mestského hospodárstva
a správy lesov. O 16.00 hodine
ho ozdobia dievčatá z Detského
folklórneho súboru RADOSŤ.
Na počúvanie i do tanca zahrá trenčianska dychová hudba
OPATOVANKA.

súboru SENIORKLUB DRUŽBA. O štrnástej hodine ich s jarným pásmom vystriedajú deti
z DFS RADOSŤ a o 15.00 mládež z Folklórneho súboru Gymnázia Ľ. Štúra TRENČAN. Folklórny program uzavrú o 16.00
originálne hviezdy druhej série
televíznej šou Zem spieva FS
NADŠENCI z Trenčína.

 NA ĽUDOVÚ NÔTU

 DO SPEVU I TANCA

Prvomájový program otvorí o 10.00 h najstaršia dychová
hudba v trenčianskom regióne
DRIETOMANKA. O 12.30 h sa
na novom pódiu Mierového námestia predstavia stále mladí tanečníci a speváci z najstaršieho
registrovaného seniorského súboru na Slovensku – folklórneho

Zaspievať si známe hity
legendárnych Beatles budú
môcť návštevníci Trenčianskeho majálesu o 17.00 h spolu s hudobnou skupinou THE
BACKWARDS. Dokonalá interpretácia, kostýmy, skvelá šou
a dvojnásobné víťazstvo na prestížnom New York Beatlefeste

Ako sa „varí“ elita
Mestské divadlo Trenčín uvedie vo svojej 17. sezóne už
tretiu premiéru. Hru Júliusa Barča – Ivana Mastný hrniec
predstaví divákom 12. apríla 2018 o 18.30 vo Hviezde s Bibianou Ondrejkovou a Štefanom Richtárechom v hlavných úlohách.

sú zárukou dobrej zábavy, ktorú
do Trenčína dvojníci „chrobákov“ prinesú.
Pravá prvomájová tancovačka
by mala na námestí vypuknúť
o 19.00 h. Páni v originálnych
outfitoch z kapely POLEMIC
za 30 rokov svojho účinkovania
naučili milovať žáner ska aj tých,
ktorí ho bežne nepočúvajú. Hity
ako Ona je taká, Ja som to vedel
či Komplikovaná určite prinútia
spievať a tancovať každého.

 MAJÁLES DEŤOM
Veselú hudobnú rozprávku
s názvom „Rozprávkový hrniec“
uvedie v utorok 1. mája Divadlo
Portál. Herci budú čakať na svojich malých divákov o 11.00 h
na Farskej ulici. V rámci popoludňajších retro tvorivých
dielní si budú môcť deti vyrobiť prvomájové mávadlá.
Na námestí sa udomácnia i živé

zvieratká z farmy, sokoliari a novinkou budú ukážky podkúvania
koníka.

 PRVÝ Z JARMOKOV
Majálesom sa začína i sezóna
Farmárskych jarmokov v meste. Stánky na Mierovom námestí
ponúknu čerstvú jarnú zeleninu,
priesady a kvety do záhradky či
balkón, farmárske produkty –
syry a bryndzu, mäsové špeciality, koláče, medy, džemy, dobroty
na zahryznutie a iné poctivé farmárske potraviny. Až do októbra
sa budú farmári do Trenčína vracať pravidelne každú prvú sobotu v mesiaci.
Program
Trenčianskeho
majálesu nájdete v časti KAM
v Trenčíne na 1. strane a tiež
na www.trencin.sk, facebook/
kic.trencin. Podujatie organizuje Mesto Trenčín. Vstup je voľný.
(RED)

APRÍL PRINESIE AJ
TRENČIANSKU HUDOBNÚ JAR

Hru autor napísal ako svoju jedinú veselohru. Premiéru
mala 9. marca 1940 v SND, kde
ju okamžite zakázali. Na ochotníckych scénach v nej vtedajšie
Ministerstvo školstva a národnej osvety zakázalo účinkovať
učiteľom a profesorom. Satira
na malomestskú morálku, ktorej jedinou hodnotou je honba
za majetkom a spoločenskou
prestížou, je aktuálna dodnes.
Na uvedenie v Trenčíne ju tento

raz pripravil tím na fotografii:
Miloš Slemenský, Jaroslava
Cvrková, Jakub Ružička, Zuzana Mišáková (produkcia), Juraj
Budzovský, Simon Kopunec,
Diana Minarovičová, Štefan
Richtárech, Bibiana Ondrejková, Michaela Mäsiarová, Paula
Pokorná (vizáž), Michaela Gallová (asistent produkcie), Silvia
Ďurovcová (scénografia), Karol
Rédli (réžia), Radovan Stoklasa
(foto). (RED)

Podujatie zaradené do najvyššieho ratingu festivalov
vážnej hudby na Slovensku
otvorí nezvyčajný koncert Slovenského mládežníckeho orchestra s austrálsko-holandským dirigentom Benjaminom
Baylom. Veľký orchester sa
predstaví 15. 4. o 18.00 h
v univerzálnej sále Posádkového klubu. Do Refektára Piaristického gymnázia zavíta
počas druhého festivalového
koncertu sólista Opery SND
Jozef Benci so svojou manželkou, klaviristkou Janou Nagy-Juhasz. Tretí a štvrtý koncert

zveril usporiadateľ Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne
umelcom zo zahraničia. V galérii Vážka sa 29.apríla predstaví so svojím recitálom akordeonista Tibor Iván, ktorý žije
vo Fínsku a týždeň po ňom sa
môžu tešiť priaznivci komornej hudby na skvelého portugalského huslistu Eliseu Silvu.
Podujatie, ktoré sa uskutoční
predovšetkým vďaka finančnej
podpore Mesta Trenčín, uzavrie 13. mája v galérii Vážka
renomovaný slovenský súbor
Moyzesovo kvarteto.
(RED)
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Súťažili v lúštení SUDOKU
Centrum seniorov Trenčín,
Sihoť v spolupráci so ZO JDS
č. 27 Trenčín zorganizovali 14.
marca 2018 pre seniorov mesta súťaž, ktorej sa zúčastnilo
17 seniorov z rôznych ZO JDS
v rámci Trenčína. SUDOKU
pripravil Jozef Kováčik, ktorému patrí za to veľká vďaka. Súťažiaci mali v časovom limite
1,5 hodiny vylúštiť 4 zadania.

Do hodiny sa to bez chyby podarilo Pavlovi Prekopovi, ktorý medzi mužmi aj zvíťazil. Zo
žien bola najrýchlejšia Hilda
Lojdlová. Informovala predsedníčka ZO JDS č. 27 Trenčín Anna Blašková. Ďalšie kolo
súťaže v lúštení krížoviek chcú
pripraviť na jeseň 2018. Víťazom blahoželáme.


show za sprievodu pôvodnej
kapely Prototyp zaspieva svoje najväčšie hity. Hosťom koncertu v trenčianskej Mestskej
športovej hale bude 25. apríla
aj speváčka Jiřina Anna Jandová. Vstupenky na koncert
si môžete kúpiť v KIC na Mierovom námestí alebo vyhrať
v súťaži na strane 2. (RED)

Seniori súťažili v speve a recitácii
V Kultúrnom stredisku
Dlhé Hony sa 6. marca pod záštitou Okresnej organizácie
JDS Trenčín konala súťaž seniorov v prednese poézie, prózy a v speve ľudových piesní.
Na jubilejnom 10. ročníku súťaže s mottom „Mladosť ducha
slovenskej tvorby“ sa zúčastnilo 95 účinkujúcich zo ZO JDS
okresu Trenčín. V súťaži speváckych skupín 1. miesto a postup do krajského kola prehliadky speváckych skupín získala
spevácka skupina Teplanka zo

ZO JDS č. 10 Trenčianska Teplá. V krajskom kole sa tiež predstaví Helena Uherková zo ZO
JDS 10 Trenčianska Teplá, ktorá s básňou Teplanský kroj získala 1. miesto v prednese poézie. Podujatie s názvom Poézia,
próza a spevy jesene 2018 malo
veľmi dobrý ohlas medzi súťažiacimi i medzi divákmi, ktorí
prišli účinkujúcich povzbudiť.
Niet divu, že už teraz sa tešia
na jeho budúci ročník. Informoval organizačný výbor OO JDS
Trenčín.(RED)

Poslanci Výboru mestskej časti Trenčín-Juh v rámci podujatí
DNI JUHU 2018 v spolupráci s Mestom Trenčín, ZŠ Východná
9 Trenčín, RC Južanček a Centrum voľného času v Trenčíne pozývajú vo štvrtok 5. apríla 2018 o 16.00 h všetky deti na veľkú

PRVOAPRÍLOVÚ PÁRTY
v telocvični Základnej školy, Východná 9 na sídlisku Juh.
Na deti čakajú súťažné stanovištia, tvorivé hranie, cukrová
vata, skákací hrad, tombola a známy hosť Miro JILO.

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
9. 4.

Mgr. Peter Beňo – Naša Skalka

TÝŽDENNÁ PONUKA CENTRA SENIOROV V APRÍLI
PONDELOK

16. 4.

Ing. Darina Neverišová – Život sv. Juraja

23. 4.

ThLic. Viktor Jakubov – Pápežské misijné diela

30. 4.

Ing. Katarína Darvašová – Patagónia

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
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

(RED), FOTO: ARCHÍV ZO

POĎTE S INFOM NA DALIBORA JANDU
Spevák s typickým hlasom
počas svojej kariéry odohral
viac ako 4 tisíc koncertov. Držiteľ platinovej platne za dva
milióny predaných nosičov
sa pri príležitosti 65. narodenín vydáva na turné s názvom
„Říká si hurikán“. V rámci
neho sa zastaví aj v Trenčíne,
kde v bezmála dvojhodinovej

INFO | 9

spektrum

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
cvičenie ženy II.

10.00 – 11.00

stolný tenis

13.00 – 15.00

Prevádzkovateľom Centra seniorov na Osvienčimskej ulici je Útvar
sociálnych vecí MsÚ Trenčín. Centrum je otvorené v pracovných dňoch
od 9.00 do 17.00 h. Kontakt: centrum.seniorov@trencin.sk, v pracovných
dňoch 0901 714 266.

Poďte s INFOm na Záhradkára
Pestrá ponuka od záhradkárov, záhradníkov, výrobcov
a pestovateľov ovocných stromov a rastlín sa na jednom
mieste stretne od 11. do 15.
apríla 2018. Výstavisko Expo
Center privíta novú pestovateľskú sezónu tradičným trenčianskym vítaním jari so skvelou
atmosférou a novými nápadmi pre ľudí, ktorí milujú svoje záhradky a prírodu. Veľtrh
Záhradkár v minulom roku
navštívilo rekordných 27 556
návštevníkov. Jeho 24. ročník
má opäť zaujímavý program.
Predseda SZZ Ing. Eduard Jakubek bude prakticky školiť záhradkárov v rýchlom vrúbľovaní ovocných odrôd. Návštevníci
môžu priniesť svoje podpníky,
ktoré im v rámci ukážky zaštepí. Účasť na veľtrhu a na prednáškach potvrdil aj prof. Ivan
Hričovský. Najmenším návštevníkom je určená prednáška
poľovníkov, na ktorej sa môžu

naučiť, ako spoznať zvuky vtákov a cicavcov v prírode. Súčasťou veľtrhu Záhradkár budú
výstavy Poľovníctvo, Včelár
a Zdravý životný štýl. Na trase
Železničná stanica – výstavisko
bude premávať kyvadlová doprava. Vstupenky na veľtrh môžete vyhrať v súťaži na strane 2.
(RED)
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Hľadajú domov

Poďte bežať pre deti s autizmom

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

Asi polročná energická
Majla je kríženec nemeckého ovčiaka. Nový majiteľ by
mal mať skúsenosti so psíkmi,
aby ju zvládal. Učí sa rýchlo.
Vhodná je do domu so záhradou k mladším ľuďom a väčším
deťom..

Benefičný beh PRO AUTIS charakteristický svojou rodinnou atmosférou sa pobeží
lesnými cestami v sobotu 21.
apríla od bývalej horárne v Soblahove. Celý výťažok šiesteho
ročníka podujatia je venovaný
deťom s autizmom, ktoré na
vštevujú Trenčianske autistické
centrum PRO AUTIS v Soblahove a Súkromnú ZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami v Trenčíne. Detské behy

číslo 4 | ročník XX

na 800 m štartujú o 10.00 h,
beh na 5 km a 10 km (prevýšenie 69 m) budú mať štart o 11.00
h a beh na 13,5-kilometrovej
novej trati s prevýšením 800 m
štartuje o 11.15 hodine. Na registráciu je lepšie prísť skôr. Pri
väčšom počte pretekárov môže
byť problém s parkovaním. Online registráciu nájdete na www.
trencianskypolmaraton.sk. Už
tradične sa na podujatí zúčastňujú vrcholoví i rekreační bežci či ľudia, ktorí hoci nebehajú,

prídu podporiť jeho myšlienku
svojou účasťou.
(RED)

Zahraničný úspech trenčianskeho taekwonda

Päť zlatých, 4 strieborné a 3 bronzové medaily získal klub ILYO Taekwondo Trenčín 10. marca v Prahe
na medzinárodnom turnaji Cobra
Cup 2018. V konkurencii 20 klubov
tak obsadil štvrté miesto a titul najúspešnejší slovenský team. Zlatú medailu domov priviezli Martin Bolo,
Šimon Šedivý, Tomáš Bažant , Lívia
Joneková a Filip Jonek. Striebro vybojovali Zlatica Hlaváčová, Erik Nevláčil, Tadeáš Ferletják a Sean Kubát,
bronz majú Peter Patka, Lea Meravá
a Adrián Kuča. Blahoželáme!


FOTO: ARCHÍV KLUBU

Blahoželáme!
Hravá Ľubka má asi 1,5
roka. Je kríženec ovčiaka. Čaká
na pôvodného majiteľa alebo nového záujemcu. Vhodná
je do mladšej rodiny, ktorá sa
jej bude môcť venovať. V byte
by asi trpela, potrebuje pohyb
a výbeh.

 Patrik Pavlíček (8. A ZŠ, Kubranská) sa 11. marca
zúčastnil Slovenského pohára v športovej gymnastike
v Prievidzi. V náročnom povinnom šesťboji obhájil prvenstvo aj napriek tomu, že v kategórii starších žiakov súťaží
v tomto roku po prvýkrát. Blahoželáme!


ZDROJ: ZSKUBRANSKATN

 Ocenenie Najúspešnejší klub – tréner – v kategórii
mládeže do 12 rokov za najväčší celkový počet získaných
medailí na súťažiach Slovenského pohára a Majstrovstvách Slovenskej republiky v roku 2017 a tiež za šírenie dobrého mena slovenského karate doma i v zahraničí
odovzdali 11. marca 2018 na Grand Prix Slovakia v Bratislave trénerke Športového klubu Real team Trenčín Lenke Beňovej (na fotografii s viceprezidentom Slovenského
zväzu karate Júliusom Valentom). 
FOTO: ARCHÍV KLUBU

ŠPECIÁLNE MAJSTROVSTVÁ V PLÁVANÍ
Asi 2,5-ročný čistokrvný labrador Browny pozná
niektoré povely. Vhodný je
do domu s výbehom k aktívnym ľuďom a väčším deťom.
Ak sa neozve majiteľ, bude psík
ponúknutý na adopciu.
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.

Pod záštitou primátora mesta Richarda Rybníčka sa konali 13. – 14.
marca na Mestskej plavárni v Trenčíne
Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych
olympiád v plávaní. Na 12. ročníku sa
zúčastnilo 71 športovcov s mentálnym
postihnutím. Podujatie bolo plné výborných výkonov a najmä radosti zo športu. Trenčín reprezentovala Monika Plšková (38), ktorá pretekala po prvýkrát.
Už to, že sa na súťaž odhodlala, je pekný
úspech. (RED)

27. marec 2018

inzercia
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Tajomstvo, prečo odchádzajú malí
dodávatelia energií z trhu, odhalené
Zmenili ste niekedy dodávateľa elektriny alebo plynu? Ak áno, možno ste
tak urobili v nádeji, že ušetríte, alebo ste len chceli vyskúšať niečo nové.
Otázkou však ostáva, či sa táto zmena skutočne vypláca.
Výhodou stabilných dodávateľov energií je
aj rokmi dlhodobo zvyšovaná úroveň zákazníckej starostlivosti. Keď nastane problém,
potrebujeme ho vyriešiť bez zbytočného odkladu. Dnešná doba je rýchla a komunikácia
medzi zákazníkmi a firmami sa čoraz viac
presúva do online prostredia. Prozákaznícky
orientované spoločnosti preto využívajú
rôzne formy komunikácie, aby mohli flexibilne reagovať na zákazníkove potreby.

Pravdou totiž je, že z dôvodu regulácií
cien energií ušetrí zákazník pri zmene
dodávateľa ročne len niekoľko eur. Napríklad rodina žijúca v dome ušetrí zmenou
dodávateľa elektriny priemerne len 8 eur
za rok, rodina žijúca v byte ušetrí dokonca
ešte menej. Za zmienku určite stojí aj to, že
menší hráči postupne odchádzajú z trhu
a ukončujú poskytovanie svojich služieb,
pretože nedokážu konkurovať svojou ponukou. Dôkazom toho je, že v priebehu
minulého a začiatkom tohto roka ukončili
svoju činnosť až štyria dodávatelia energií.
„Elektrina sa nakupuje na burzách. Výhodou veľkých spoločností je, že sú schopné
nakupovať ju vo veľkých objemoch a dokážu tak zabezpečiť stabilnú dodávku
energií pre svojich zákazníkov na dlhšie
obdobie. Navyše, zamestnávajú skúsených
expertov, ktorí vedia spoľahlivo zrealizovať
obchodovanie elektriny a plynu. Aj vďaka
našej schopnosti, zabezpečiť pre zákaz-

níkov výhodné ceny, sa nám za posledné
4 roky podarilo 4-násobne zvýšiť počet zákazníkov odoberajúcich plyn,“ informuje
Marián Ponechal, vedúci tímu propozícií
a analýz v ZSE.
Stabilná dodávka elektriny a plynu je pre
zákazníkov veľmi dôležitá. Každý chce
mať istotu, že v domácnosti bude všetko fungovať tak, ako má – svetlo bude
svietiť, chladnička chladiť, plynový kotol
vykurovať... „ZSE poskytuje svoje služby domácnostiam, firmám aj verejnému sektoru
už viac ako 95 rokov. Zároveň zodpovedne
pristupuje k pomoci a finančne podporuje
rôzne verejnoprospešné aktivity, napríklad
projekt Rozprúdime regióny, zameraný
na oživenie komunitného a kultúrneho
života v obciach, alebo projekt Dostaneme
ťa do školy, ktorý umožňuje školám získať
príspevok na vybudovanie bezbariérového
prístupu pre žiakov s postihnutím,“ dopĺňa
Marián Ponechal zo ZSE.

„Na našu spoločnosť sa denne spolieha milión zákazníkov. Sme otvorení komunikácii
s nimi, a preto sme dostupní na sociálnych
sieťach, sprístupnili sme live chat na svojom
webe a zároveň sme vytvorili ďalšiu komunikačnú platformu – online účet. V rámci neho
si zákazník môže jednoducho a kedykoľvek
z pohodlia svojho domova vybaviť väčšinu záležitostí týkajúcich sa elektriny, plynu
a doplnkových služieb, napríklad zmeniť
výšku mesačných záloh, dátum splatnosti, aktualizovať kontaktné údaje, aktivovať
elektronickú faktúru, získava prístup ku
všetkým faktúram za posledných 6 rokov,
môže si podrobne analyzovať svoju spotrebu
elektriny aj s tipmi a trikmi na úspory energií alebo využiť ďalšie výhody online účtu,“
dodáva Marián Ponechal, vedúci propozícií
a analýz v ZSE.
Viac informácií na www.zse.sk
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 V týchto dňoch sa u nás

revitalizuje zeleň, odstraňujú
nevyhovujúce stromy. Nedali by sa odstrániť aj náletové
dreviny, ktoré vyrástli v hornej
časti parku pod Juhom? Vzniká tam skládka odpadu.


MÁRIA OBEDOVÁ

Ingrid Kuľhová, útvar stavebný
a životného prostredia:
Pozemky v hornej časti parku pod Juhom nepatria mestu,
preto nie je možné vykonávať
ich údržbu. I napriek tomu, že
vlastník pozemku je povinný sa
v zmysle zákona o dreviny starať, zasielané výzvy sa opätovne vracajú na mestský úrad ako
nedoručiteľné.
Patrícia Omachelová, Mestské
hospodárstvo a správa lesov,
m. r. o.:
Tú časť, ktorá je na mestskom pozemku, sa budeme snažiť skultúrniť. Výruby náletových drevín sa však budú môcť
zrealizovať až po 1. 10. 2018,
kedy budú právoplatné rozhodnutia na výrub žiadaných drevín (náletových, prehusťujúcich, v zlom zdravotnom stave
a pod.). Vtedy zároveň začína
výrubové obdobie.

 Kde konkrétne sa budú

na Mierovom námestí nachádzať stojany na bicykle?


DUŠAN TALABA

Martin Beďatš, hlavný architekt mesta:
V projekte bolo navrhnutých
17 rámov cyklostojanov pre 34
bicyklov, počet sme zvýšili o 14
rámov, čiže spolu bude na námestí možné „zaparkovať“ 62 bicyklov: 10 bicyklov pred VÚB, 6
bicyklov pred odbočkou na Matúšovu ulicu, 6 bicyklov pred
poštou, 6 bicyklov pred Dielom,
6 bicyklov pred KIC, 6 bicyklov
pred kostolom, 6 bicyklov pred
bývalou sporiteľňou, 6 bicyklov
oproti úradu na Farskej ulici a 10
bicyklov pred mestským úradom.

 Chystá sa výstavba

v priestore, kde je umiestnené
delo – pri penzióne Formula?


PETRA M.

Martin Beďatš, hlavný architekt mesta:
Nie, priestor dela je vedený v územnom pláne ako park.
Možná je výstavba na susednom
pozemku penziónu Formula.

 Bude novorealizované ih-

risko na Karpatskej ulici pri
Váhu voľne prístupné? DALIBOR
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Samozrejme, ihrisko, ktoré je aktuálne na Karpatskej
ulici vo výstavbe, bude voľne
prístupné.

 V rozpočte na rok 2018

som objavil všetkými dlho očakávanú položku „Rekonštrukcia Ulice gen. Svobodu“. Rád
by som sa teda opýtal, kedy je
plánovaná a v akom rozsahu.


MARTIN MINÁRIK

Ján Korienek, útvar interných
služieb:
V rámci rekonštrukcie Ul.
gen. Svobodu bude vymenená
súvislá vrstva asfaltového povrchu od kruhového objazdu
na začiatku ulice až po koniec
Ul. gen. Svobodu – otoč MHD
a taktiež sa zrekonštruuje povrch autobusových zastávok
na tejto ulici, vrátane dobudovania kasselských obrubníkov
na zastávkach MHD. Práce by
mali začať na jar.

rozhodnutia budú občanom
mesta doručené v máji 2018.

 Budete opravovať scho-

dy oproti cintorínu smerom
na Ulicu Jána Halaša? Sú
v dezolátnom stave.


ANNA DEDÍKOVÁ

Roman Jaroš, poverený vedením Mestského hospodárstva
a správy lesov, m. r. o.:
Áno, s opravou týchto schodov počítame – pravdepodobne
v lete.

 Prečo firma, ktorá realizu-

je parkovisko pri kultúrnom
centre na Kyjevskej ulici, nie
je schopná to dokončiť od decembra?RASTISLAV
Ján Korienek, útvar interných
služieb:
V zimnom období bola pozastavená výroba asfaltu. Keď
bude opäť spustená (pravdepodobne začiatkom apríla), práce
dokončia. Prosíme o trpezlivosť.

 Aké má mesto plány so

starým ihriskom na Novinách,
na Karpatskej ulici? ANDREJ
Martin Beďatš, hlavný architekt mesta:
Priestor je v územnom pláne
zaregulovaný sčasti ako verejné
parky a parkové úpravy a sčasti ako športové plochy. Tento
priestor je zatiaľ rezervovaný pre
dopravné ihrisko.

 Mám otázku ohľadom celo-

denného parkovného. V cenníku je uvedené, že v pásme D je
maximálne parkovné 3 eurá.
Znamená to, že ak si ráno o 8:00
h zadám dobu parkovania viac
ako 8 hodín (kód 9), zaplatím
maximálne 3 eurá?IVANA
Ľuboslava Sedláková, kancelária primátora:
Symbolom 9 si hradíte parkovné na viac ako 8 hodín a platí
až do doby spoplatnenia parkoviska v daný deň. Ak teda ráno
o 8.00 h zašlete SMS so symbolom 9, budete mať parkovné
uhradené do 24.00 h daného dňa
a jeho cena bude 3 eurá.

 Patrí parkovisko za do-

pravným inšpektorátom mestu? Je v katastrofálnom stave,
obrovské jamy môžu poškodiť
auto. 
LUCIA R.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Parkovisko je vo vlastníctve
Ministerstva vnútra SR. Podľa
informácií, ktorými mesto disponuje, ministerstvo pripravuje
jeho rekonštrukciu. O časovom
období, kedy rekonštrukcia prebehne, informáciu nemáme.

 Poslala som vyplnené tla-

čivo na daň z nehnuteľností
6. novembra 2017 a ešte stále
mi neprišiel žiadny výpis, koľko a kde mám platiť. Kam sa
mám obrátiť? 
JANA V.
Ján
Margetín,
útvar
ekonomický:
Ak ste si podali daňové priznanie k dani z nehnuteľností
na rok 2018, splnili ste si svoju povinnosť nepeňažnej povahy, ktorá je stanovená v uvedených prípadoch do 31. 1. 2018.
Správca dane postupne spracuje všetky podané daňové priznania k dani z nehnuteľností a následne vyrúbi daň rozhodnutím.
V ňom budú všetky údaje potrebné k zaplateniu dane, pričom
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30. 4. a 1. 5.
Trenčiansky majáles
Mierové nám.

apríl 2018
 DIVADLO
4. 4. | 19.00 | Temné Kecy

CINEMAX | Stand-up comedy naživo.

12. 4. | 18.30 | Július Barč-Ivan:
Mastný hrniec

Premiéra klasickej slovenskej veselohry, ktorá „zatne do živého“
a satirickým spôsobom ukazuje, ako „sa
varí elita“.
KINO HVIEZDA |

13. 4. | 17.00 | Jááánošííík

Už klasická divadelná hra
Radošinského naivného divadla v podaní
dramatického odboru Súkromnej základnej umeleckej školy na Novomeského.
KINO HVIEZDA |

18. 4. | 19.00 | Apropo

7. 4. | 19.00 | Peter Lipa Band
PIANO KLUB |

KC AKTIVITY

12. 4. | 19.00 | Hex ft. Silné Reči

KC STRED |

| Hosť: Dětské taneční
studio Ondrášek z Brna.

POSÁDKOVÝ KLUB

PIANO KLUB | Stand-up comedy + koncert.

15. 4. | 18.00 | Slovenský
mládežnícky orchester

25. 4. | 19.00 | Dalibor Janda
s kapelou Prototyp

19. 4. | 18.30 | Simon Williams:
Nikto nie je dokonalý

KINO HVIEZDA | Búrlivá komédia o nesme-

ŠPORTOVÁ HALA |

29. 4. | 18.00 | Akordeónový
recitál

GALÉRIA VÁŽKA | Tibor Iván – Fínsko (akor-

deón).

lom Leonardovi (Štefan Richtárech), ktorému komplikuje život jeho senilný a vitálny
otec (Karol Čálik) a pubertálna dcéra (Diana Minarovičová).

6. 5. | 16.00 | Jožka Černý
a cimbálová muzika Gracia

23. 4. | 3 a 1/2 chlapa

PIARISTICÉ GYMNÁZIUM | Eliseu Silva – Por-

POSÁDKOVÝ KLUB |

6. 5. | 18.00 | Husľový koncert

tugalsko (husle), Marián Pivka (klavír).

 PRE DETI
denne | Brick by Brick – zábava
s Legom

| Kurzy i voľné hodiny na hru
s kockami pre deti s rodičmi i bez nich.
Viac na www.kreativotn.sk alebo
0918 883 505.

KREATIVO

KINO HVIEZDA | V

jedinečnom predstavení
divadla LA KOMIKA účinkujú Roman Pomajbo, Tomáš Palonder a Števo Martinovič
so zvláštnym hosťom, ktorý bude prekvapením večera.
25. 4. | 19.00 | Zo ZOO + Autor

Nezmeškajte jedinečnú možnosť vidieť počas jedného večera dve
autorské komédie jedného herca, trenčianskeho divadelníka Paľa Seriša. Pohybovú komédiu Zo ZOO vystrieda po krátkej
pauze inscenácia Autor.
KLUB LÚČ

|

 KONCERTY
6. 4. | 19.00 | Kapely (ne)starnú

PIANO KLUB | Tradičný happening trenčian-

skych kapiel. Erbetes Q, Abnormal, Nanovo, Hajšo banda, Machine head, Rockarea.
6. 4. | 19.00 | Jazz za železnou
oponou

GALÉRIA VÁŽKA | Koncert jazzovej kapely.

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

5., 19. 4. | 9.30 – 11.30 |
Galerkovo

18. 4. | 19.00 | Vzhúru
do divočiny

| Komédia, ktorá vás vráti
do života. Karel Roden a Jana Krausová.

piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting
na Juhu

22. 4. | 18.00 | Vokálny koncert

Jozef Benci (bas),
Jana Nagy-Juhasz (klavír).

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

rodičov.

5. 4. | 16.00 | Prvoaprílová
párty

ZŠ VÝCHODNÁ | Súťaže, tvorivé hry, skákací

hrad, tombola a hosť Miro Jilo.

6., 20. 4. | 16.00 – 18.00 |
Tvorivé dielničky
KC KUBRÁ

i babičky.

|

Pre šikovné detičky, rodičov

8. 4. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné
výtvorky

GMAB | Veľkonočná tvorivá dielňa pre deti.

8., 22. 4. | 14.00 – 17.00 | Hradné
dielničky pre tvorivé detičky

| Prvé divadlo mydlových
bublín! Úžasná, zábavná a nezvyčajná detská show, kde hlavní hrdinovia sú mydlové
bubliny.

KINO HVIEZDA

0915 101 051.

14. 4. | 16.00 | Najlepšia
rozprávka o Červenej Čiapočke

KC STRED |

ne tvoria.

Deti (od 1,5 r.) a rodičia spoloč-

KC AKTIVITY | Info 0911 603 068.

Veselá klauniáda pre deti
od 3 r. Rozprávka plná veselých scén, vtipov a pesničiek.

utorok, streda | 15.00 – 16.30 |
Klub keramikárov

15. 4. | 15.00 – 18.00 |
Narodeninová párty

KC AKTIVITY | Krúžok pre deti a mládež od 5

r. Info 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.
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

Trenčín (3 – 20 r.). Info 0903 793 557.

30. 4. | Trenčiansky majáles

11. 4. | 17.00 | Dobrodružstvá
Mydlinky a Bublíka
v Bublilande

12. 4. | 16.30 | Tvorenie
v Srdiečku

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

| Židovský cintorín
na Partizánskej ulici slúžil ako pohrebisko pre židovských obyvateľov Trenčína a okolitých obcí už od polovice 17.
storočia. Doteraz funkčný cintorín je
miestom odpočinku obchodníkov, 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? Príďte na prechádzku
mestom a dozviete sa viac. Prechádzka začne o 16.00 pri Kaplnke sv. Anny.
Vstupenky si môžete kúpiť do 6. apríla v KIC alebo v sobotu 7. apríla pred
začiatkom prechádzky pri Kaplnke sv.
Anny.

KAPLNKA SV. ANNY

KASÁREŇ TN HRADU |

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

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

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

Mamička a dieťa sa pri spoločnej hre učia aj riekanky.
KC AKTIVITY

(Austrália). Spoluúčinkuje Stanislav Masaryk (trúbka).

 NEDAJTE SI UJSŤ

streda | 9.00 – 10.00 |
Riekankovo

POSÁDKOVÝ KLUB | Diriguje Benjamin Bayl

PIARISTICÉ GYMNÁZIUM |

KINO HVIEZDA

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

8. 4. | 15.00 | DFS Radosť:
Jarné vystúpenie pre rodičov
a priateľov folklóru

PIANO KLUB

| Účinkuje trojica zabávačov
Rasťo Piško, Štefan Skrúcaný a Ján Snopko.

utorok, streda | 10.00 – 11.00 |
Keramické patlámo

KINO HVIEZDA |

| 16.00 Zdobenie
a stavanie mája – spievajú a zdobia
dievčatá z DFS Radosť, 16.30 Opatovanka – na počúvanie i do tanca hrá
obľúbená trenčianska dychovka

MIEROVÉ NÁMESTIE

1. 5. | Trenčiansky majáles

Tanečné vystúpenie detského klubu Bambula, tvorivé dielničky
pre detičky a mamičky.
OC LAUGARICIO |

16. 4. | 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 |

| 10.00 Drietomanka – májový koncert najstaršej
dychovej hudby v trenčianskom regióne, 11.00 Rozprávkový hrniec –
veselé predstavenie Divadla Portál

MIEROVÉ NÁMESTIE

2 | KAM

kam v trenčíne

 NEDAJTE SI UJSŤ
o pomiešaných rozprávkach (Farská
ulica), 12.30 Seniorklub Družba – vystúpenie stále mladých trenčianskych
folkloristov, 14.00 Radosť – radostný
májový program detí z folklórneho súboru, 15.00 Trenčan – vystúpenie folklórneho súboru Gymnázia Ľ. Štúra,
16.00 Nadšenci – tradične netradičný
program trenčianskych hviezd šou Zem
spieva, 17.00 The Backwards Najlepšia
Beatles Show na svete, 19.00 Polemic
– prvomájová tancovačka s kapelou,
ktorá prinesie dobrú náladu a energiu
1. 5. | 10.00 – 18.00 |
farmársky jarmok

Májový

22. 4. | 10.00 | Čítanie rozprávok
pre deti
KATOV DOM |

Mirko.

Čítajú babka Zuzka a dedko

28. 4. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé
dielničky

Zaujímavé tvorivé aktivity s jarnou tematikou a zábavným programom.
OC LAUGARICIO |

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

do 13. 5. | Hračky minulosti

Príďte si zaspomínať
na vlastné detstvo. Od tradičných ľudových až po retro hračky.
TRENČIANSKY HRAD |

do 16. 4. | Výtvarné spektrum
trenčianskeho kraja

Výstava diel krajského
kola súťaže neprofesionálnej výtvarnej
tvorby.
GALÉRIA VÁŽKA

|

do 25. 4. | Sviatky jari
MIEROVÉ NÁMESTIE | Čerstvá jarná zele-

nina, priesady a kvety, farmárske produkty – syry a bryndza, mäsové špeciality, koláče, medy, džemy, dobroty
na zahryznutie a iné poctivé farmárske
potraviny.
1. 5. | 10.00 – 17.00 |
Pre deti

POSÁDKOVÝ KLUB | Ručné práce s veľkonoč-

nou tematikou.

do 29. 4. | Fero Lipták – výber
z diel

číslo 4 | ročník XX
3. – 30. 4. | ...a vlastne, vieme
my, kde kvitnú kvety múz?

10., 24. 4. | 9.00 – 11.30 | Ateliér
pre seniorov

5. 4. – 6. 5. | Paulína Halasová –
Absencia reality

11. 4. | 13.30 | Akadémia tretieho
veku

| Tematická výstavka
na počesť významnej poetky Kataríny Hudecovej, pri príležitosti jej nedožitých 90.
narodenín.

VKMR JASELSKÁ

GMAB | V dielach mladej autorky sa posta-

vy vymaňujú z pasce sociálneho statusu
a žijú si svoj sen.
6. 4. – 7. 5. | Kovové inšpirácie
– plastika

Mesto Trenčín vás pozýva
na výstavu Jozefa Syrového. Vernisáž 12.
4. o 17.00.
MESTSKÁ VEŽA |

10. 4. – 4. 5. | Milan Medúz:
Slovensko Európe a svetu

| Výstava výtvarných biografií významných osobností Slovenska venovaná
25. výr. vzniku samostatnej SR.

TSK

11. – 15. 4. | Záhradkár 2018

24. ročník veľtrhu potrieb
pre záhradkárov.
EXPO CENTER

|

11. – 15. 4. | Včelár 2018

kych potrieb.

GALÉRIA VÁŽKA

MIEROVÉ NÁMESTIE | U farmára na dvore

– živé zvieratá z farmy a ukážka podkúvania koňa (10.00 – 17.00), Prvomájové retro dielne – výroba mávadiel
(14.00 – 17.00), vozenie na koni, nafukovací hrad, sokoliari.
5. 5. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom:
Mierové námestie

OC MAX | Umelecko-predajná výstava.

22. 4. | Akvatera Trenčín 2018

OC MAX |

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

1. – 30. 4. | Gregoriáda

| Perokresby a kolorované
kresby Markéty Gregorovej. Vernisáž 9. 4.
o 17.00 h.

SAVANNA CAFÉ

1. – 30. 4. | Artúr Lieskovský –
maliar Trenčína

Mierové námestie ako pôvodné centrum politického, ekonomického, kultúrneho a spoločenského
života mesta prešlo viacerými premenami. Najhonosnejšie stavby mesta
boli svedkami jarmokov, trhov, popráv,
ale aj vítania najvýznamnejších návštev. Čo bolo najväčším lákadlom Baru
Parisiensis? Na ktorom dome je vyobrazený včelí úľ a prečo? Ako sa zachránil František Palacký počas povodne
v roku 1813?

21., 22. 4. | Dni originality

do 29. 4. | July Haluzová –
V kvetinovom odtieni

KIC |

|

o 17.00.

Vernisáž výstavy: 19. 4.

EXPO CENTER | Medzinárodná výstava zvie-

do 30. 4. | Výstava učiteľov ZUŠ
K. Pádivého

KIC

|

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

rat.

24. 4. – 31. 5. | Výstava
fotografií: Tváre sveta
27. 4. | 9.00 – 17.00 | 28. 4. | 9.00
– 16.00 | Skalničky, sukulenty
a bonsaje

V ponuke výpestky členov
klubu: skalničky, sukulenty, ihličňany,
kaktusy.
KD ZLATOVCE

|

3. 5. – 10. 6. | Igor Piačka –
výber z diel
GALÉRIA UMENIA VALOREM |

 PRE SENIOROV
pondelok, štvrtok | 10.00 –
12.00 | Klub dôchodcov

TRENČIANSKY HRAD |

KC KUBRÁ | Stolové hry, kartové hry, tvorivé

1. 4. – 31. 5. | 2. svetová vojna
na poštových dokumentoch –
Jozef Korený

streda | 15.00 | DIA mapa

POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

3. – 25. 4. | Foto klub 2018

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií.

3. – 30. 4. | Tvorba slovenských
autorov
VKMR HASIČSKÁ | Tematická

výstavka kníh
(možnosť spojenia s tematickou zážitkovou hodinou v knižnici pre žiakov MŠ a ZŠ).

12. 4. | 16.00 | Skleróza
multiplex

CENTRUM SENIOROV | Cvičenie.

19. 4. | 15.00 | Privítanie jari

Spoločenské stretnutie

26. 4. | 15.00 | Skleróza
multiplex

EXPO CENTER | 11. ročník výstavy poľovníc-

19. 4. – 27. 5. | Alena Teicherová
– Obraz je môj odraz

GMAB

CENTRUM SENIOROV |

11. – 15. 4. | Poľovníctvo 2018

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

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

12. 4. | 12.00 – 17.00 | Turnaj
v stolnom tenise

POSÁDKOVÝ KLUB |

|

EXPO CENTER |

GALÉRIA UMENIA VALOREM |

| Program: Nové formy konaní
páchateľov podvodov a trestnej činnosti,
ochrana seniorov – kpt. Mgr. Danka Adámiková, starší referent špecialista KRPZ
Trenčín, Činnosť mestskej polície Trenčín
zameraná na seniorov – Jelka Vlnová, koordinátor preventívnych činností, Mestská
polícia Trenčín, Alzheimerova choroba, rizikové faktory a jej prevencia – PhDr. Lucia
Mičíková, RÚVZ so sídlom v Trenčíne.

KC STRED

22. ročník výstavy včelárskych potrieb a včelích produktov.
EXPO CENTER

11. – 15. 4. | Zdravý životný štýl
2018

1. máj

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

dielne, čítanie – časopisy, noviny, knihy.
CENTRUM SENIOROV |

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

Bezplatná inštruktáž
na zvládnutie základov PC a komunikácie
prostredníctvom e-mailu. Účasť nahlásiť
na 032/ 7708314.
VKMR JASELSKÁ

|

6. 4. | 14.30 | Spevácka skupina
Sihotiar

| Program pri príležitosti
9. výročia založenia súboru v jedálni ZŠ,
Hodžova.

ZŠ, HODŽOVA

seniorov.

CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.

 CVIČENIE
pondelok – štvrtok | 18.45 –
20.00 | Joga pre začiatočníkov
GEMINI CENTRUM |

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 | 17.00 – 20.00 |
Tai-chi
KC STRED |

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 | 16.30 | Krav Maga
Academy
ZŠ NA DOLINÁCH | Výučba

bojového systému sebaobrany pre ženy i pre mužov.
utorok | 19.00 – 20.00 | Dance
aerobik
KC STRED |

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

27. marec 2018
pre začiatočníkov a mierne
pokročilých

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

streda | 10.00 | Mommie‘s
English Club

MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-

glicky a deti sa pri nich hrajú.

18. 4. | 16.30 | Deň kultúrneho
dedičstva – folklór nášho
regiónu
TRENČIANSKE MÚZEUM

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

štvrtok | Podporná skupina
nosenia detí

Lehocký, Jozef Ďuráči.

utorok, štvrtok | 18.15 – 20.00 |
Capoeira

4. 4. | 16.30 | Jaroslav Švorc:
Smrť si nevyberá

POSÁDKOVÝ KLUB

KC AKTIVITY |

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

Beseda so záchranárom,
horským nosičom, publicistom, predsedom Tatranskej horskej služby o veselých
i smutných príbehoch z prostredia slovenských veľhôr.
4., 11., 14., 18., 25., 28. 4. | 20.00
– 23.00 | Hvezdáreň v Trenčíne

streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia
streda | 19.00 | Joga

5. 4. | 16.00 | Literárny klub
Omega

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 | 18.00 – 19.00 |
Chi-gong
KC KUBRÁ

|

0904 614 333.

Meditačné cvičenia. Info

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Pilates
začiatočníci a mierne pokročilí

|

|

9. 4. | 16.00 |

Striedanie plodín
v záhrade, ich symbióza
a neznášanlivosť
POSÁDKOVÝ KLUB |

vič.

Prednáša Miroslav To-

19. 4. | 16.00 | Gambling a jeho
dopad na človeka

VKMR HASIČSKÁ | Diskutujú Mgr. B. Opatov-

Prednáša Emil Polako-

zamyslenia spojené s diskusiou
GYMNÁZIA

12. 4. | Nick Cave & The Bad
Seeds – ARTMAX KONCERT

Koncertný film zrežíroval oceňovaný
filmár David Barnard.
od 1. 4. | Odnikiaľ

Francúzsko-nemecká kriminálna dráma o pomste a spravodlivosti. V hlavnej úlohe exceluje Diane Kruger.
od 1. 4. | Operácia Entebbe

20. 4. | 15.30 | Srdiečkové
dvojičkovo

Politický thriller inšpirovaný skutočnými udalosťami z roku 1976, kedy bolo
unesené lietadlo spoločnosti Air France
na linke Tel Aviv – Paríž.

čiek.

od 1. 4. | Ready player one

ská, Mgr. T. Sovišová.

KC STRED |

Stretnutie rodičov a detí dvoji-

21. 4. | 15.00 | Jan Tluka:
Krása a tajomstvá srbských
kláštorov

Americký akčný sci-fi thriller Stevena
Spielberga.
od 1. 4. | Sherlock Gnomes

| Architektúra a história významných cirkevných pamiatok starého
Srbska.

25. 4. | 19.00 | Potulky
Černobyľom

26. 4. | 19.00 | Dominika
na ceste cez Južnú Ameriku

Cestovateľské kino o tom,
ako najpomalšie osamote prejsť Južnou
Amerikou z Kolumbie do Uruguaja na ešte
pomalšej motorke!
KINO HVIEZDA |

PIARISTICKÉGO

CINEMAX

KINO HVIEZDA | Cestovateľské kino.

9. 4. | 19.00 | Večerné
REFEKTÁR

Prednášajú Jozef

 FILM

KATOV DOM

Pre všetkých členov
a priaznivcov literatúry na diskusiu a prezentáciu vlastnej tvorby.
VKMR HASIČSKÁ

|

man.

VKMR HASIČSKÁ |

GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA

|

19. 4. | 16.00 | Z dejín mesta
Ilavy I.

MC SRDIEČKO |

Obdivujte objekty
blízkeho a vzdialeného vesmíru pomocou
špeciálnych ďalekohľadov. Vstup voľný,
posledný vstup o 22.00.

KC STRED |

KAM | 3

kam v trenčíne

|

Stretnutie s rektorom kostola piaristov
p. Petrom Franekom. Otázky môžete posielať na diskusia@cprtrencin.sk.

 KURZY

10. 4. | 16.30 | Ľuba Lesná:
Tisícročná žena

pondelok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk pokročilí

Animovaná komédia voľne nadväzuje
na úspešnú trpasličiu shakespearovskú
adaptáciu Gnomeo a Júlia, len žáner
romantickej drámy nahrádza detektívkou. Kým na plátne sa to bude hemžiť
trpaslíkmi, na pozadí filmu stoja samí
obri. Produkoval ho spevák a skladateľ
Elton John, réžie sa ujal tvorca prvej
Kung Fu Pandy John Stevenson.

VKMR HASIČSKÁ | Beseda s investigatívnou

KC AKTIVITY |

od 1. 4. | Eric Klapton

Holodová 0905 705 431.

novinárkou a prozaičkou, spojená s prezentáciou jej knižnej novinky.

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Aerobik
pre ženy

11. 4. | 16.00 | Baníctvo v Čavoji
pohľadom Mateja Bela

pondelok | 18.00 – 20.00 |
streda | 17.00 – 19.30 | Klub
keramikárov dospelí

KC AKTIVITY | Vedie Zuzana Jargašová. Info:

od 5. 4. | Apoštol Pavol

KC AKTIVITY | Info a prihlasovanie Marcela

KC STRED |

TRENČIANSKE MÚZEUM

piatok | 18.30 – 20.00 | Zumba
KC STRED |

piatok | 18.30 – 20.00 | Čakra
Joga

Chrastina.

|

Prednáša Peter

11. 4. | 17.00 | Povedz mi, čo
čítaš... Bibiana Ondrejková

VKMR HASIČSKÁ | Talkšou Zuzany Mišákovej

GEMINI CENTRUM |

Harmonizovanie čakier
pomocou jogy, meditácie a mantier.

nielen o literatúre. Hosť: herečka, moderátorka, spisovateľka Bibiana Ondrejková.

nedeľa | 8.30 | Hathajoga

11. 4. | 17.00 | Niektoré
zabudnuté a významné liečivé
rastliny

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

|

1. – 30. 4. | 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

4., 11., 25. 4. | 18.30 – 19.30 | 18.
4. | 19.15 – 20.15 | Zumba
KC AKTIVITY

|

na 0903 949 966.

Prihlasovanie potrebné

 PREDNÁŠKY
utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

KC STRED | Vhodné aj pre tehotné, ako prí-

prava na dojčenie.

utorok | 10.00 |
Deutsch

Mami spricht

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

|

SAVANNA CAFÉ | Prednáška Antona Blahuša

spojená s ochutnávkou bylinkových čajov.
16. 4. | 18.00 | Sedem podnetov
pre krajšie manželstvo

Prednáška manželov Kondelovcov. Sú súčasťou
tímu, ktorý realizuje kurzy prípravy najmä
mladých na sviatosť manželstva a život vo
dvojici.
REFEKTÁR PIARISTICKÉGO GYMNÁZIA |

17. 4. | 17.00 | Fotostredisko

TSK | Pravidelné stretnutie neprofesionál-

nych fotografov – téma mesiaca: Vlasy.
17. 4. | 18.00 | Digithink –
digitálna konferencia

| Marketingovo-digitálna
prednáška pre malých a stredných podnikateľov budúcnosti.

HOTEL MAGNUS

17. 4. | 18.00 – 19.30 | Choices:
Lepšie mestá. Ako na to?

| O hľadaní návodu na lepšie
mesto s architektom a hudobníkom Matúšom Vallom a Lenkou Antalovou Plavuchovou.

KLUB LÚČ

Dokumentárny film. Nevšedný intímny
pohľad na umelcov osobný život, kariéru, vzostupy a pády.

info@kcaktivity.sk.

Historický príbeh o jednej z najväčších
osobností kresťanstva.

utorok, štvrtok | 15.00 | Malý
konštruktér

od 5. 4. | Deň čo deň

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

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých

OC LAUGARICIO | 4., 10. 4. Jarný aranžmán,

17., 24. 4. Textilné variácie. Prihlásenie
na 0918 561 320 mirka@kcaktivity.sk.

Romantický film nakrútený podľa
úspešného bestselleru Davida Levithana. Príbeh 16-ročnej Rhiannon, ktorá
sa zamiluje do niekoho, kto sa prebúdza každý deň v inom tele a každý deň
žije život niekoho iného.
17. 4. | Piková dáma
z Amsterdamu – ARTMAX
OPERA

Záznam predstavenia. Opera P. I. Čajkovského v troch dejstvách a siedmich
obrazoch o mladíkovi, ktorý kvôli vyhliadke na pozemské bohatstvo riskuje
svoju šancu na lásku a šťastie.

 ŠPORT

utorok | 19.00 – 20.00 |
Francúzsky jazyk začiatočníci

6. 4. | 18.00 | HK AS Trenčín
– Hodonín

mail.t-com.sk.

HK AS Trenčín.

KC AKTIVITY

|

Info a prihlášky smejkal@

streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre
radosť

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

utorok | 17.00 – 20.00 | Klub
spoločenských hier

KC AKTIVITY | Stretnutie nadšencov moder-

ných spoločenských hier. Info a prihlasovanie peterbiras@gmail.com.

ŠPORTOVÁ HALA |

Hádzaná WHIL ženy

7. 4. | 18.00 | Muay Thai
Evening 9
ŠPORTOVÁ HALA |

7. 4. | 19.00 | TJ Štadión
Trenčín – Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA

muži.

|

Basketbal 2. liga

4 | KAM

kam v trenčíne
9. 4. | 17.00 – 20.00 | Klub
Patchwork II.

 ŠPORT
8. 4. | 8.00 – 13.30 | HK AS
Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA |

šie žiačky.

Hádzaná turnaj star-

8. 4. | 14.00 | 1. FBC Florbal
Trenčín – Prešov
ŠPORTOVÁ HALA

|

o extraligu.

Florbal ženy baráž

ŠPORTOVÁ HALA |

rast.

Hádzaná mladší do-

8. 4. | 18.30 | HK AS Trenčín
– Nitra
ŠPORTOVÁ HALA

|

rast.

Hádzaná starší do-

13. 4. | 18.00 | HK AS Trenčín
– Šaľa
ŠPORTOVÁ HALA |

HK AS Trenčín.

Hádzaná WHIL ženy

14. 4. | 13.30 | HK AS Trenčín
– Košice
ŠPORTOVÁ HALA |

rast.

Hádzaná mladší do-

14. 4. | 15.30 | HK AS Trenčín
– Košice
ŠPORTOVÁ HALA

|

rast.

Hádzaná starší do-

15. 4. | 9.00 – 14.00 | HK AS
Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA

|

mladšie žiačky.

Hádzaná turnaj

21. 4. | 9.30 – 18.00 | Ilyo
Taekwondo Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Trenčín

2. ročník.

open 2018 –

21. 4. | 10.00 | Benefičný beh
PRO AUTIS

| 6. ročník bežeckého po
dujatia pre deti i dospelých pri bývalej
horárni.

SOBLAHOV

22. 4. | 15.00 | HK AS Trenčín
– Šaľa
|

rast.

Hádzaná mladší do-

22. 4. | 17.00 | HK AS Trenčín
– Šaľa
ŠPORTOVÁ HALA

10., 24. 4. | 16.00 – 18.30 |
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB |

10. 4. | 17.00 | Kurz efektívneho
rodičovstva
CENTRUM PRE RODINU |

8. 4. | 16.30 | HK AS Trenčín
– Nitra

ŠPORTOVÁ HALA

Stretnutie členov a milovníkov patchworku.
KC AKTIVITY |

|

rast.

Hádzaná starší do-

23. 4. | 12.00 – 20.00 | SAŠŠ –
KCVČ | Trenčín

11. 4. | 17.30 – 20.30 | Klub
Patchwork I.

Stretnutie členov a milovníkov patchworku.
KC AKTIVITY |

12., 25. 4. | 18.00 | OM Chanting

Rezervácia miest
na www.smart-people.sk/omchanting/
alebo 0948 213 119.
PENZIÓN KEROLA

|

11. 4. | 17.30 | Kurz: vedomé
dýchanie

| Rezervácia miest
na
www.smart-people.sk
alebo
0948 213 119.

PENZIÓN KEROLA

19. 4. | 17.30 | Varovné signály
tela a stravovanie pre zdravý
život

PENZIÓN KEROLA | Na kurz je potrebné si re-

zervovať miesto na www.smart-people.sk
alebo 0948 213 119.
22. 4. | 16.00 | Tvorivé dielne
CENTRUM PRE RODINU |

28. 4. | 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 |

 INÉ
3. – 30. 4. | Burza kníh

VKMR JASELSKÁ | jedinečný spôsob, ako zís-

kať vyradenú literatúru z fondu knižnice
za symbolický poplatok.
6. 4. | 9.00 – 16.30 | Stretnutie
s liečiteľom
KC STRED |

6. 4. | 19.00 | Večer v rytme
swingu

ŠTEFÁNIK | Hrá hudobná skupina Doris day band. Počet miest je obmedzený. Rezervácie
na kaviarenstefanik@gmail.com.
KAVIAREŇ

| Florbal – Majstrovstvá Slovenska stredných škôl 2018 –
Finálový turnaj.

7. 4. | 8.00 – 13.00 |
Celoslovenské stretnutie
numizmatikov

24. 4. | 8.00 – 14.00 | SAŠŠ –
KCVČ | Trenčín

mizmatického materiálu.

ŠPORTOVÁ HALA

Florbal – Majstrovstvá Slovenska stredných škôl 2018 –
Finálový turnaj.
ŠPORTOVÁ HALA

|

28. 4. | 9.00 – 13.00 | HK AS
Trenčín

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná turnaj žiač-

ky.

28. 4. | 13.30 | HK AS Trenčín –
Hlohovec / Šurany
ŠPORTOVÁ HALA |

rast.

Hádzaná mladší do-

POSÁDKOVÝ KLUB | S burzou a aukciou nu-

7. 4. | 8.00 – 12.00 | Cena Mesta
Trenčín

POSÁDKOVÝ KLUB | Súťažné stretnutie plas-

tikových modelárov.

7. 4. | 18.00 | Jarný Bal folk

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

7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29.
4. | 10.00 – 15.00 | Čriepky
minulosti

| Inscenované prehliadky hrá divadlo „Z malého Ríma“ každú celú hodinu od 10.00 do 15.00.

28. 4. | 15.30 | HK AS Trenčín
– Hlohovec / Šurany

TRENČIANSKY HRAD

rast.

8. 4. | 9.00 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít

ŠPORTOVÁ HALA

|

Hádzaná starší do-

POSÁDKOVÝ KLUB |

číslo 4 | ročník XX
12. 4. | 17.00 | Juraj Oravec
monografia
GALÉRIA VÁŽKA

|

do života.

Uvedenie publikácie

14. 4. | 10.00 – 14.00 |
Kubranský bazár/blšák
15. 4. | 16.30 | Rodinný
teambuilding

MIEROVÉ NÁMESTIE | Podujatie organizova-

Na túto aktivitu
je potrebné prihlásiť sa vopred vyplnením prihlasovacieho formulára na stránke www.cprtrencin.sk. Vhodné pre rodiny
s deťmi staršími ako 12 rokov.
|

16. 4. | 17.00 | Odkazy Katky
Hudecovej

Spomienkový program k nedožitým 90. narodeninám spisovateľky Kataríny Hudecovej. Hostia: Sima Martausová,
Krajka, členovia orchestra ZLATÉ HUSLE.
GMAB

|

21. 4. | 11.00 – 13.00 | Hatha Joga
a Zvukototerapia – Tibetské
misky
GEMINI

CENTRUM

0944 548 885.

|

| Orientálna show tanečnej skupiny Džamál a jej hostí, spojená
s orientálnym bazárom.

KINO HVIEZDA

27. 4. | 10.00 – 14.00 | Lesnícky
deň

KC KUBRÁ |

CENTRUM PRE RODINU

21. 4. | 18.00 | Laugarício orient
festival

Rezervácie

né lesníckymi inštitúciami na Slovensku,
ktoré svojimi aktivitami informuje o význame lesa pre spoločnosť. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční 4. 5.
28. 4. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností a gazdovské trhy
EXPO CENTER |

28. 4. | 10.00 – 18.00 |
Trenčianske HRAdosti

V školskej jedálni bude
pripravených viac ako 300 druhov hier.
GYMNÁZIUM Ľ. Š. |

28. 4. | 18.00 | Škrupinka
KINO HVIEZDA | Repríza programu k 10. vý-

ročiu založenia chlapskej speváckej skupiny Škrupinka.

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
Mierové nám 14/14, 0944 548 885, gemini.cenGEMINI CENTRUM
trum.zdravia@gmail.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
KIC Kultúrno-informačné centrum Mierové námestie 9, 032/ 6504 709, 6504 711,
KINO HVIEZDA
Kn. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
KRAV MAGA ACADEMY
www.kma.sk, info@kma.sk, 0903 467 617
KreaTivo
Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0905 319 861
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrMC SRDIEČKO
diecko.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
PENZIÓN KEROLA
Kasárenská 5
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, 032/6555323
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice JaselVKMR
ská 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

