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Na náhradnú výsadbu má
mesto 180 stromov

STR. 2



Kvetinová zmes TRENČÍN
ide do sveta
STR. 3
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Trenčianske VÁŽKY
oslavujú 10 rokov
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NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu hláste,
prosím, do pondelka
7. mája 2018 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Po zisku juniorského a dorasteneckého majstrovského titulu mali k nemu blízko aj muži
HK Dukla Trenčín. Prebojovali sa do finále po 11 rokoch. Titul síce nezískali, ale svojou
hrou a srdcom priniesli opäť hokejovú radosť do celého Trenčína.
FOTO: ERIK KOVALČÍK

Chystá sa otvorenie námestia
Posledný aprílový týždeň bolo na Mierovom námestí mimoriadne rušno. Priviezli hlavnú časť fontány, montovali
lavičky, testovali osvetlenie, ozvučenie, wifi.

Na námestí dokončili pódium z tropického dreva po obvodoch odstupňované tromi
schodmi. Koncom apríla sadili
stromy. V chodníkoch vysadili 7 celtisov. Priestor pre ďalšie
stromy, resp. kry je v stredovom
ostrovčeku a pred múzeom, kde
budú vysadené do kvetináčov.
Kvetiny budú zdobiť ostrovčeky
pred bankou na konci námestia.
Lipa slobody zostáva na námestí, presadená bola lipka ústavy,
aby mohla ďalej rásť v Parku pod
Juhom.
Pri Trenčianskom múzeu
bude archeologické nálezy prezentovať tvarom i veľkosťou

odlišná dlažba. Iný typ dlažby by
mal odkazovať na takzvanú Hornú (Vodnú) bránu, predbránie
a hradby. Uložená bude tak, aby
kopírovala pôdorysy nálezov.
V tomto mieste osadia i liatinové tabule s informáciou o Hornej
bráne v slovenskom i anglickom
jazyku.
Námestie ponúka i nový mobiliár – lavičky, odpadkové koše,
ale aj cyklostojany, ktoré dávajú možnosť „zaparkovať“ 62 bicyklom. Integrované osvetľovacie stĺpy svietia, koncom apríla
ešte pokračovalo testovanie wifi
a ozvučenia. Farské schody sú
zrekonštruované a otvorené.

V stredovom ostrovčeku je namontovaná
hlavná časť
f o n t á n y
v tvare misy.
Na fontáne
bude i známy
citát
Marca Aurélia v latinčine i slovenčine a bude
vybavená
i nočným osvetlením. Fontána
bude na námestí úplne novým
prvkom, ktorý spríjemní pobyt
v historickom centre. Na osvieženie bude slúžiť i pitná fontánka. Slávnostné otvorenie
Mierového námestia po jeho

rekonštrukcii sa pripravuje
na 19. mája, v Deň múzeí a galérií s kultúrnym programom, výstavou a prednáškami o najstarších dejinách nášho mesta. Viac
na str. 8.


(RED) FOTO: P. S.

2 | INFO

aktuality 

 EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
držíte v rukách májové vydanie
mestských novín plné informácií, ktoré ovplyvňujú život nášho mesta.
Máj zvykne voňať, tešiť
naše zmysly, pozývať nás
na pobyt vonku. V týchto dňoch
pomaly končí prvé celoplošné
kosenie v meste, ktoré sa začalo
18. apríla. Čisté ulice by mali
zostať aj po strojovom zametaní, ktoré sa v máji presunie
z mestskej časti Západ na Juh
a Sever. Aj po našich výletoch
v prírode by malo zostať
upratané. Tak, ako na Deň
Zeme 22. apríla, kedy sa tím
dobrovoľníkov z Kultúrneho
centra Aktivity spolu so
Zelenou Hliadkou Trenčín
a 32. zborom skautov a skautiek Ale Vivo v Trenčíne vybrali
do lesoparku Brezina, aby
pomohli prírode a vyzbierali to,
čo tam nepatrí. Dvadsaťosem
dobrovoľníkov naplnilo malým
odpadom 10 vriec.

číslo 5 | ročník XX

Práce na Morovom stĺpe pokračujú
Druhá etapa reštaurátorských prác na významnej pamiatke v centre mesta sa začala 16. apríla 2018 priamo na Mierovom námestí. Mala by trvať maximálne tri mesiace.

Prvá etapa kompletnej rekonštrukcie
spodnej
časti

Morového stĺpa, na ktorú Trenčín získal dotáciu z Ministerstva

kultúry SR, je ukončená. Vyžiadala si necelých 30 tisíc eur.
Ministerstvo kultúry poskytlo
mestu dotáciu 15 tisíc eur a zvyšok doplatí mesto zo svojho
rozpočtu.
Zrekonštruované balustrádové zábradlie a dva schodové
stupne pod ním privezie reštaurátor Martin Mikuláš zo svojej
dielne späť na námestie po skončení druhej etapy prác. Počas nej
pracuje na samotnom stĺpe, nápisoch na ňom a zreštauruje aj
Svätú Trojicu, ktorá sa vyníma
na vrchole Morového stĺpa.
Mesto
podalo
koncom
roka 2017 žiadosť o dotáciu aj
na druhú etapu rekonštrukcie.
Rozhodnutie ministerstva zatiaľ
nie je známe.
(RED), FOTO: P. S.

Vo výsadbe je 180 stromov

V polovici apríla priviezli do areálu Mestského hospodárstva a správy lesov 180 stromov na náhradnú výsadbu.
Tá sa začala v prvých májových dňoch.

Po tom, ako v novembri minulého roka bolo na Soblahovskej ulici náhradne vysadených
28 sakúr, už čoskoro pribudne
ďalších 70 krásne kvitnúcich
stromov. Ďalšie sakury budú vysadené na Inoveckej ulici.
Na Štúrovom námestí zasadia javory. Duby a tiež javory
pribudnú na rekonštruovanom

detskom ihrisku na Karpatskej
ulici. Na náhradnú výsadbu sú
pripravené aj dva ambrovníky.
Jeden má určené miesto pri ZUŠ
K. Pádivého a ďalší v parku pod
Juhom pri ihrisku Žihadielko.
Stromy zasadia aj vo vnútrobloku ulíc Halalovka – M. Bela. Pôjde o ginká a bude ich pätnásť.


(RED), FOTO: P. S.

MESTO PRENAJME NEBYTOVÉ PRIESTORY
V máji môžu vašu domácnosť navštíviť pracovníci Štatistického úradu SR, ktorí sa
musia preukázať špeciálnym
poverením, aby sa mohli pýtať
na príjmy a životné podmienky
a zároveň zisťovať vybavenosť
domácnosti informačnými a komunikačnými technológiami.
O máji sa veľa hovorí aj
v súvislosti s láskou. Jeden deň
v ňom je viac venovaný mamám.
Možno si ich neoceniteľnú
úlohu, ktorú v našich životoch
majú, pripomeniete napríklad
aj spoločným prejdením Míle
pre mamu už 12. mája.
Príjemný mesiac plný šťastných a úspešných dní!
Ďalšie vydanie novín čakajte v schránkach od 5. júna.
Vaša redakcia

Mestské
hospodárstvo
a správa lesov, m. r. o., Trenčín
má zámer prenajať nebytové
priestory (68 m²) na I. nadzemnom podlaží v objekte Zimného štadióna P. Demitru na Považskej ulici 34 na obchodné

a skladové využitie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti za cenu v zmysle VZN Mesta
Trenčín č. 12/2011. Záujemcovia môžu svoje ponuky doručiť
v zalepenej obálke s označením
NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM

NP ZŠPD poštou alebo osobne na adresu: Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o.,
Soblahovská 65, 912 50 Trenčín
v lehote do 31. 5. 2018 do 11.00
hod.

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte dve vstupenky na finále súťaže Pole Art International 2018, ktoré
sa uskutoční v sobotu 12. mája 2018 o 17.00 h v trenčianskom Piano Clube.
Aké športy združuje Slovenská asociácia Air Power Atletics?
Vyhrajte dve vstupenky na výstavu TORTY & SVET PEČENIA, ktorá sa
uskutoční 11. – 12. mája 2018 na výstavisku Expo Center v Trenčíne.
O koľký ročník celoslovenskej cukrárskej výstavy pôjde tento raz?
Vyhrajte vstupenku na festival tanečnej hudby EDMANIA OPEN AIR 2018,
ktorý sa uskutoční 22. – 23. júna 2018 na výstavisku Expo Center v Trenčíne.
Ktorý slovenský DJ vystúpi na main stage festivalu EDMANIA?
Odpovede posielajte do 8. mája 2018 na info@trencin.sk.

2. máj 2018

Kvetinová zmes „Trenčín“ ide do sveta
Centrum Trenčína na prelome marca a apríla rozkvitlo
farbami tisícok kvetov. V plnej kráse sa postupne ukazuje 75 tisíc cibuľovín v rôznych farbách. Veľkú pozornosť
pútala červeno – biela kombinácia kvetov pri fontáne
v susedstve Základnej umeleckej školy K. Pádivého. 26.
apríla získala názov „Trenčín“.

„Na objednávku mesta, aby
tu rástli kvety vo farbách Trenčína, sme namiešali špeciálnu
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zmes zo štyroch druhov cibuľovín.
Najskôr kvitli biele krokusy spolu
s nízkymi červenými tulipánmi

a v druhej fáze vysoké červené tulipány a biele narcisy. Zmes dostala meno Trenčín, lebo takáto
zmes sa ani v štruktúre zloženia
cibuliek, ani vo farbe nikdy predtým v rámci Európy nevysadila,“
povedal krátko po krste tejto
trenčianskej zmesi kvetov Vlado
Oravec, ktorý zastupuje holandskú spoločnosť Verver Export
na Slovensku.
„Trenčín sa môže teraz a aj
v budúcnosti prezentovať ako
mesto kvetov. V tomto čase sa
mení vo veľkom štýle a táto výsadba k tomu prispieva,“ uviedol majiteľ spoločnosti Tijmen
Verver s tým, že zmes „Trenčín“ bude zaradená do budúcoročného katalógu a prezentovaná v iných mestách Európy.
Holanďania mestu venovali aj
zmes ľalií a poľných kvetov. Tá
bola vysadená 26. apríla do časti
stredového zeleného pásu na Ul.
M. Rázusa. Rozkvitne o dva
mesiace.


(E. S.) FOTO: V. O.

 STRUČNE

O

bnova fasády piaristického Kostola sv. Františka
Xaverského pokračuje.
Najväčším prekvapením sú
sochy svätého Petra a Pavla
vyrobené z lipového dreva, nie
z kameňa. Zreštaurované ich
osadia do priečelia kostola ešte
tento rok. Na obnovu čaká
hlavný vstupný portál, kde
zatiaľ spravili nové kamenné
schody. Po ukončení prác
na námestí znova postavia celé
lešenie a práce budú pokračovať. Obnovu plánujú dokončiť
v tomto roku. Zdroj: mytrencin.sme.sk

V

apríli sa začala sezóna
na trhovisku na Ulici 28.
októbra (pri OC Družba).
Hlavnými predajnými dňami
sú utorok, piatok a sobota
od 6.00 do 18.00 h.

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA T
Mestský parlament rokoval 25. apríla 2018. Spoločnú
schôdzu poslancov ste opäť mohli sledovať v priamom
prenose.

 O finančnej situácii mesta
informoval primátor Richard
Rybníček. Celkový dlh Trenčína
bol k 28. 2. 2018 vo výške 13,93
mil. eur, čo predstavuje 254 eur
na obyvateľa. K 31. 12. 2010 to
bolo 714 eur na jedného Trenčana. Celková suma dlhu definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách bola ku koncu februára

tohto roka 29,86 percenta, pričom zákonná maximálna možná
miera zadlženosti je 60 percent.
 Poslanci schválili prenájom
nebytových priestorov na Zimnom štadióne Pavla Demitru
s plochou cca 100 m² pre Miloša Radosu, ktorý tu má záujem
zriadiť hokejové múzeum. Prenájom bude na dobu neurčitú

za symbolické 1 euro ročne.
 Nová ulica v mestskej časti
Západ, ktorá vzniká výstavbou
rodinných domov, sa bude volať Cez ohrady. Rozhodlo o tom
mestské zastupiteľstvo.
 Mesto podá ešte v máji žiadosť o štátnu dotáciu na rekonštrukciu telocvične ZŠ, Kubranská, kde chce vyriešiť zatekajúcu
strechu, výmenu palubovky a vykurovacích telies.
 Poslanci budú opäť rokovať
30. 5. 2018.
(E. S.)

Mesto obnoví ďalšiu materskú školu
Trenčín v minulom roku žiadal o nenávratný
finančný príspevok na obnovu Materskej školy
na Kubranskej ulici. Dobrú správu o tom, že peniaze dostane, prijal 5. apríla 2018.

Vo výzve, do ktorej sa mesto
zapojilo, išlo o zníženie spotreby
energie pri prevádzke verejných
budov. Trenčín získal pre obnovu MŠ, Kubranská takmer 835
tisíc eur. Táto suma predstavuje
95 % z celkových nákladov na realizáciu projektu. Zvyšných 5 %
dá mesto zo svojho rozpočtu.
Materskú školu čaká zateplenie obvodového a strešného

plášťa, nové okná, modernizácia vykurovania,
osvetlenia a vzduchotechniky. Škôlku aktuálne navštevuje 134 detí.
„Veríme, že procesy budú zvládnuté tak, aby sme s obnovou začali ešte v tomto roku,“ hovorí
primátor Richard Rybníček.
Splnenie podmienok poskytnutia príspevku overila

renčín bol oslobodený pred
73 rokmi. Pri Pamätníku
umučených na Brezine
na historické udalosti z konca
druhej svetovej vojny Trenčania spomínali 10. apríla 2018.

V

máji bude do práce v Trenčíne chodiť na bicykli minimálne 251 ľudí. Vytvoria 73 tímov, ktoré sa zapoja do piateho
ročníka súťaže Do práce na bicykli. Tímy z firiem, inštitúcií
a organizácií alebo študentov
z rovnakej školy sa môžu ešte
registrovať na www.dopracenabicykli.eu do 5. mája 2018.

N

ajbližší Deň otvorených
dverí u primátora mesta Richarda Rybníčka bude
v pondelok 14. mája 2018
od 14.00 do 18.00 h v jeho kancelárii na 1. poschodí MsÚ.

Slovenská inovačná a energetická agentúra v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR
ako riadiaceho orgánu pre Operačný program „Kvalita životného prostredia“. (E. S.), FOTO: P. S.

N

áčelník Mestskej polície Trenčín Ivan Liptai
bude mať Deň otvorených
dverí v utorok 22. mája 2018
od 14.00 do 17.00 h v sídle
Mestskej polície na Hviezdovej ulici.

4 | INFO

aktuality

číslo 5 | ročník XX

Mestské investičné akcie Nové parkoviská na Juhu
Pravdepodobne do polovice
mája bude trvať obnova asi
150 metrového
úseku chodníka na Vlárskej
ulici. Poškodený asfaltový
povrch nahradí
nová zámková
dlažba. Zároveň
budú vymenené cestné a záhradné obrubníky chodníka.
Na Juhu rozširujú
cesty, pribudne
priestor na parkovanie. Na Východnej ul. bude
možné vyznačiť
14 kolmých a 5
pozdĺžnych parkovacích miest.
Na Ul. gen. Svobodu bude vytvorených 34 miest.
Cestu rozširujú
aj na Saratovskej
ul. pre 31 nových
miest na státie.
Ihrisko Kiosk
na Brezine je obnovené. Všetky nové
herné zostavy, lavičky, altánky i odpadkové koše sú
z agátového dreva
a s erbom Trenčína.
Bonusom je nová
herná zostava
na lúke nad Juhom.
Na veľkej obnove
ihriska na Karpatskej ul. zatiaľ práce
pokračujú.
Mesto rieši statickú dopravu aj
na Cintorínskej
ulici pri križovatke
so Soblahovskou.
Stavia sa tu 13 nových parkovacích
miest s kolmým
státím. Pôvodný
chodník nahradí
iný za novým parkoviskom. Ďalších
6 nových stojísk
bude na Strojárenskej ul. pri škôlke.

Sídlisko Juh zaznamenáva najväčší nárast počtov automobilov a terajšie miesta na parkovanie nestačia. Mesto
ich budovaním dobieha dlh z minulosti. Aktuálne sú nové
parkoviská na Kyjevskej, Halalovke a Lavičkovej.

Na Kyjevskej ulici, pred domom č. 2491/ 6 a 8, bola rozšírená
cesta i už existujúce parkovisko.
Celkovo tu je 27 kolmých parkovacích miest. Úpravou cesty a zasunutím protiľahlého parkoviska
bolo možné vybudovať pri dome
namiesto pôvodných pozdĺžných
kolmé státia. Takto tu dnes zaparkuje 16 vozidiel, predtým len
sedem. Zmenil sa aj priestor pôvodného parkoviska pred budovou kultúrneho strediska, kde
jeho úpravou bolo možné vybudovať a vyznačiť ďalších 59 parkovacích miest. Nové parkovisko
s 12 miestami pribudlo pri dome
Kyjevská 2505. Celkovo v tejto
lokalite je teda vyznačených 114

parkovacích miest.
V priestore pri dome Lavičková č. 2383 a Mateja Bela č.
2503, 2504 bolo vybudovaných
30 parkovacích miest medzi garážami, domami a trafostanicou
a ďalších 22 v uličke ku kostolu,
oproti už existujúcemu parkovisku pri detskom ihrisku. Zároveň je zrekonštruovaná aj cesta
za domom a opravené kanalizačné vpuste.
Na Halalovke pri poliklinike pribudlo ešte vlani 13 nových
parkovacích miest, 5 pozdĺžnych a 8 kolmých. Tento rok sa
dobudovalo vyše 40 stojísk pre
vozidlá na Halalovke č. 2389 až
2398.
(RED) FOTO: P. S.

Odstávka plynu na Sihoti
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.
Dôvodom odstávky je obnova plynovodu.

„Obyvatelia sa po zrekonštruovaní plynovodu budú okamžite napájať, preto sa za normálnych okolností doba odstávky
výrazne skráti,“ hovorí Richard
Neklapil, vedúci útvaru investícií východ z SPP-distribúcia, a. s.
„Urobíme všetko pre to, aby sme
práce čo najviac urýchlili, dobu
prerušenia distribúcie plynu čo
najviac skrátili a stavby odovzdali v požadovanej kvalite.“ Rekonštrukčné práce bude realizovať
spoločnosť REPROGAS. Kontaktné osoby: Ing. Belica, +421
2204 023 29, 0911 049 991, peter.belica@spp-distribucia.sk.
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. Otvorenie hlavného uzáveru plynu si musia
občania zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
(napr. revízneho technika plynových zariadení) a táto osoba
je povinná bezodkladne informovať spoločnosť SPP – distribúcia o otvorení hlavného uzáveru plynu telefonicky na čísle
0911 049 991 alebo e-mailom:
peter.belica@spp-distribucia.
sk. Počas rekonštrukčných prác
treba počítať aj s dočasným dopravným obmedzením, ktoré
bude nutné dodržiavať.(RED)

2. máj 2018

čisté mesto
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Mesto čistí komunikácie po zimnej údržbe
Prosíme občanov, aby si všímali oznamy o čistení v ich lokalite. Na vchodoch bytových domov a vo výveskách mesta
sú umiestnené približne týždeň vopred. Zároveň je nevyhnutné rešpektovať prenosné dopravné značenia a v čase
plánovaného čistenia preparkovať vozidlá.

Čistenie je v réžii zmluvného partnera mesta, spoločnosti Marius Pedersen. Mesto však na vybrané komunikácie využíva i svoj
stroj. Po tom, ako boli zametené cesty v mestskej časti Stred, od 27.
4. sa čistenie presunulo do mestskej časti Západ. Ďalej bude nasledovať Juh a Sihoť. Mesto vyšlo v ústrety obyvateľom zo Zámostia,
ktorí sa v minulých rokoch sťažovali, že sú vždy poslední. V niektorých lokalitách bude čistenie ulíc vykonané v dvoch termínoch. Najskôr na jednej strane ulice a potom na druhej, aby nebolo obmedzené parkovanie áut naraz po oboch stranách ulice.
2. 5. 2018
18.00 – 6.00

18.00 – 6.00

6.00 – 18.00

ul. Kvetná, Dukl.
Budovateľská

hrdinov,

Hollého,

18.00 – 6.00

18.00 – 6.00

Školská,

Orechové, Istebník – Jánošíkova, Medňanského, Podjavorinskej, Ružová
ul. Továrenská, Súťažná, Súhrady, Lesnícka
ul. M. Slovenskej, Záhradná, Hroznová, Slivková, J.
Prháčka
Orechové, Istebník – ul. M. Kišša, Žabinská, Radlinského, Kvetinová, Široká
Zlatovce – ul. Okružná, Na záhrade, Na dolinách
ul. Majerská, novostavby, Horné Orechové
Zlatovce – ul. Poľovnícka, Severná, Jarná, Malozáblatská, Kňažská

10. 5. 2018
6.00 – 18.00
18.00 – 6.00

18.00 – 6.00

6.00 – 18.00
18.00 – 6.00

6.00 – 18.00
18.00 – 6.00

Záblatie – ul. Pri parku, Ku kyselke

6.00 – 18.00
18.00 – 6.00

dorábky, nedorobky

6.00 – 18.00

6.00 – 18.00

ul. gen. Svobodu, Východná po poslednú odbočku

6.00 – 18.00
18.00 – 6.00

ul. Východná po poslednú odbočku, výjazdy na Ul.
gen. Svobodu
ul. Východná od poslednej odbočky po kotolňu

18.00 – 6.00

ul. Liptovská, Šafárikova – horná (aj pod garážami)
ul. Bazovského, Vansovej

ul. Švermova, Hurbanova, Golianova
ul. Komenského, Smetanova, Jiráskova od Nábrežnej
po Rázusovu
ul. gen. Viesta, Vodárenská, Smetanova od Rázusovej
po Hodžovu
ul. 17. novembra, Holubyho námestie, Jiráskova
od Rázusovej po Hodžovu
ul. Šoltésova, Gagarinova
ul. Osvienčimská, Turkovej
ul. K výstavisku

6.00 – 18.00

6.00 – 18.00
18.00 – 6.00

ul. Považská – bočná, Pod Skalkou, Brigádnická, Pri
Tepličke
ul. Kukučínova – dolná i horná
ul. Clementisova, Pádivého, Armádna, Pod čerešňami,
Jasná
ul. Potočná

1. 6. 2018
6.00 – 18.00
18.00 – 6.00

ul. Kraskova, Sibírska, Odbojárov, Tichá
ul. Kubranská, Dubová, Záhrady, M. Hricku

6.00 – 18.00
18.00 – 6.00

ul. Niva, Mníšna, Mlynská, Pod driením, Horeblatie
ul. Pod horou, Pod lipami

5. 6. 2018

17. 5. 2018
6.00 – 18.00

ul. Študentská, Nábrežná

4. 6. 2018

16. 5. 2018
6.00 – 18.00

ul. Rázusova od svetelnej križovatky po zimný štadión, kpt. Nálepku – pravá strana

30. 5. 2018

14. 5. 2018

15. 5. 2018

ul. Považská, Žilinská

29. 5. 2018

31. 5. 2018
ul. Saratovská, gen. Svobodu

ul. Rázusova od svetelnej križovatky po zimný štadión, kpt. Nálepku – ľavá strana

28. 5. 2018

18.00 – 6.00
Záblatie – ul. Záblatská od otoču autobusov, Poľnohospodárska, Rybáre, Dolné pažite

ul. Hodžova

25. 5. 2018

18.00 – 6.00

18.00 – 6.00

dorábky, nedorobky

24. 5. 2018

HARMONOGRAM ČISTENIA – MESTSKÁ ČASŤ JUH
6.00 – 18.00

ul. M. Bella, Halalovka – ľavá strana od Ul. gen. Svobodu

23. 5. 2018

18.00 – 6.00
ul. Hlavná, Hanzlíkovská od Kamenca po žel. priecestie

11. 5. 2018
6.00 – 18.00

6.00 – 18.00

6.00 – 18.00

9. 5. 2018
6.00 – 18.00

ul. Kyjevská, Lavičková, Južná

21. 5. 2018

18.00 – 6.00

7. 5. 2018
6.00 – 18.00

18.00 – 6.00

ul. M. Bela, Halalovka – pravá strana od Ul.
gen. Svobodu

22. 5. 2018

Orechové – ul. Orechovská, Chotárna

4. 5. 2018
18.00 – 6.00

6.00 – 18.00

HARMONOGRAM ČISTENIA – MESTSKÁ ČASŤ SEVER:

ul. Kožušnícka, Bavlnárska, Obchodná

3. 5. 2018
6.00 – 18.00

ul. Západná, Šmidkeho

18. 5. 2018

18.00 – 6.00

HARMONOGRAM ČISTENIA – MESTSKÁ ČASŤ ZÁPAD
6.00 – 18.00

18.00 – 6.00

ul. Halašu – horná (aj pod garážami), Novomeského –
horná (aj pod garážami)

6.00 – 18.00
18.00 – 6.00

ul. Zelnica, J. Fabu, Rovná, Pred poľom, Pod Sokolice
dorábky, nedorobky
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Dotácie v oblasti školstva
V oblasti školstva, výchovy
a vzdelávania bolo na aktivity
v roku 2018 rozdelených 10 tisíc eur medzi 18 projektov: Susan Slovakia, s. r. o. – 100. výročie vzniku prvej ČSR(560 €),
OZ ZLATÁ TEHLIČKA – Krok
za krokom vo finančnom vzdelávaní (800 €), RR pri ZUŠ K. Pádivého – Medzinárodný festival
komorných telies (520 €), AUTIS – Učíme sa ako učiť deti (551
€), RZ pri MŠ, Soblahovská –
Separujme denne trošku, budeme mať peknú knižku (300 €),
Galéria M. A. Bazovského – Galéria a škola 2018 (400 €), CEA
– Poznaj a chráň prírodu Trenčína (590 €), Verejná knižnica
M. Rešetku – Motivačné a vzdelávacie súťaže pre deti (400 €),
OZ rodičov pri MŠ, Stromová

– Dopraváčik (686 €), OZ. Kolotoč pri CVČ – Vedomosti do hrsti! (672 €), OZ. Komenský –
Deti maľujú školský plot (450
€), OA M. Hodžu – Účasť cvičnej firmy na Medzinárodnom
veľtrhu cvičných firiem (622 €),
OZ. pri ZŠ, Na dolinách – Čitateľský twinning (560 €), OZ. pri
ZŠ, Na dolinách 27 – Relaxačná
a oddychová zóna v priestoroch
základnej školy (579 €), OZ.
pri ZŠ, Na dolinách 27 – Veselá
olympiáda (672 €), OZ. Komenský – Súťaž v hľadaní najkrajších
slovenských a svetových výrokov
(430 €), TeCeM-ko – Tímovačky
VI. + VII. – Buďme spolu lepší
tím (708 €), KC Aktivity – Ako
sa žije zvieratkám na farme (500
€). Podrobnosti nájdete na www.
trencin.sk.

Dotácie v oblasti sociálnych vecí
Na základe odporúčania
Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku schválil primátor R. Rybníček dotáciu
z grantového programu mesta
15 neštátnym subjektom: Ars
vivendi, o. z. Pre pomoc duševne chorým – Kvalitnejšia terapia v Dennom psychiatrickom
a psychoterapeutickom stacionári v Trenčíne (800 €), Asociácia nepočujúcich Slovenska
– Sociálno-rekondičný pobyt
(900 €), Skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby – Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne (2100 €), Klub
abstinentov Trenčín – Rodinná
terénna terapia Kunerad (800
€), Liga proti reumatizmu –
Rekondičný pobyt (1000 €),
LUNA, n. o. – Zriadenie pracoviska Bezpečného ženského
domu Trenčín pre účely pracovnej terapie (1500 €), Organizácia postihnutých chronickými chorobami v Trenčíne

– Sociálne poradenstvo a prevencia, Rekondičný pobyt pre
zdravotne postihnutých (1000
€), Rotary Club Trenčín Laugarício – Podpora prevádzky chránenej dielne – kaviareň Na ceste dostane (1800 €), Slovenský
zväz sclerosis multiplex, Klub
SM pri SZSM Trenčín – činnosť
klubu (1000 €), Slovenský zväz
telesne postihnutých ZO č. 17 –
Hydroterapia k regenerácii ťažko telesne postihnutých (800
€), Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 57 – Rekondično-integračný program pre
členov ZO (1000 €), StarDOS,
n. o. – Mobilný dezinfekčný
ozónový prístroj (490 €), ZO
nedoslýchavých v Trenčíne –
činnosť ZO v roku 2018 (1000
€), Zväz diabetikov Slovenska,
o.z. DIAVIA Trenčín – činnosť
v roku 2018 (1000 €), JDS ZO
02 – Akadémia tretieho veku –
Celoživotné vzdelávanie seniorov (320 €).

MESTO PRENAJME PRIESTORY
NA LETNOM KÚPALISKU
Mestské
hospodárstvo
a správa lesov, m. r. o., Trenčín
chce prenajať nebytové priestory a časti pozemkov v objekte
letného kúpaliska na Ostrove
za účelom prevádzkovania bufetov a zriadenia letných terás
a časti pozemkov na umiestnenie
vlastných
zariadení
na predaj nápojov, mrazených

výrobkov, sladkých a slaných
múčnych jedál a rýchleho občerstvenia. Prenájom bude realizovaný prostredníctvom elektronickej aukcie. Vstupné kolo
pre všetky aukcie trvá do 10. 5.
2018 do 10.00 h. Viac na www.
trencin.sk v časti transparentné
mesto, elektronické aukcie.
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Primátor ocenil učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov
ocenil 27. marca 2018 primátor
mesta Richard Rybníček dvanásť pedagógov: Vieru Čajdovú
(MŠ, Kubranská), Kamilu Gejdošovú (ZŠ, Kubranská), Alenu Golianovú (MŠ, Šmidkeho),
Evu Jamborovú (ZŠ, Hodžova), Gabrielu Kotlárikovú (MŠ,
J. Halašu), Silviu Kozinkovú

(MŠ, Stromová), Andreu Labákovú (ZŠ, Dlhé Hony), Máriu
Nagyovú (MŠ, Legionárska),
Ivanu Pomajbovú (ZŠ, Bezručova), Adrianu Sobkovú (MŠ,
Šafárikova), Ludvíka Soukupa (ZUŠ K. Pádivého) a Katarínu Spačkovú (ZŠ, Veľkomoravská). Blahoželáme!


FOTO: P. S.

JARNÁ DERATIZÁCIA
V MESTE TRENČÍN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Trenčíne vydal výzvu na reguláciu živočíšnych
škodcov v termíne od 1. do 31. mája 2018.

Vyzýva Mesto Trenčín, fyzické osoby – občanov, fyzické
osoby – podnikateľov a právnické osoby na území mesta Trenčín. Cieľom je predchádzanie vzniku a šíreniu
prenosných ochorení. Touto
výz
vou je uložená povinnosť
zabezpečiť plnenie opatrenia podľa zákona o ochrane,
podpore a rozvoji verejného
zdravia. Výzva je uverejnená na webovej stránke úradu
www.ruvztn.sk, i na stránke
mesta www.trencin.sk.
 Od 2. do 16. mája zabezpečí deratizáciu priestranstiev
verejnej zelene Mesto Trenčín v rozsahu približne 110
ha vrátane stojísk smetných
nádob na verejnej zeleni a objektov v majetku mesta. Pôjde
o lokality: sídlisko Kvetná; Zámostie – Nové Zlatovce, Zlatovce; Zámostie – pred železnicou; JUH; Centrum – Dolné
mesto; Bytovky pri Leoni; Noviny; Sihoť I., II., III., IV; Pod
Sokolice; Kubrá; Kubrica;

Opatová. Majitelia domácich
a spoločenských zvierat by
v tomto čase mali zvýšiť kontrolu ich pohybu na verejných
priestranstvách zelene a zabrániť kontaktu s návnadami.
 Od 7. do 16. mája bude
na území mesta deratizovať
verejnú kanalizáciu, ktorú má
v správe, spoločnosť TVK, a.
s., Trenčín.
 Povinnosť zabezpečiť deratizáciu svojich objektov, ich
okolia a prípojok kanalizácie
pred objektmi majú aj všetky
bytové družstvá, bytové spoločenstvá, poľnohospodárske
družstvá, podniky, prevádzky podnikania a organizácie,
ktoré spravujú objekty na území mesta Trenčín, vlastníci bytových domov a objektov, užívatelia nehnuteľností
a pozemkov.
Zvýšený výskyt hlodavcov na verejných pozemkoch
nahláste na Útvar stavebný
a životného prostredia MsÚ
v Trenčíne.

2. máj 2018

Dotácie v oblasti športu

V tomto roku poskytne mesto zo svojho grantového
programu v oblasti športu na projekty spolu 20 tisíc eur,
činnosť športových klubov podporí sumou 50 tisíc eur.

O pridelení dotácií rozhodol
primátor mesta Richard Rybníček na základe odporučenia Komisie mládeže a športu.

 DOTÁCIE NA PROJEKTY
Plavecké preteky Veľká cena
primátora mesta Trenčín zdravotne znevýhodnenej mládeže
– Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku (900 €),
Slovenský pohár detí a žiakov
1. kolo – ŠK real Trenčín, o. z.
(700 €), 4. Trenčín inline 2018
– Majstrovstvá Slovenska maratón 42,7 km – KC Sihoť (500
€), Meč Matúša Čáka 2018 –
Slovenská asociácia silných mužov (900 €), Trenčiansky polmaratón – Martin Vlnka, s. r. o.
(1000 €), 6. Benefičný beh PRO
AUTIS (700 €), Medzinárodné
preteky dračích lodí – Trenčiansky Ypsilon – ŠK Dračia Légia
2012 (500 €), VI. Detská športová olympiáda – Tenisové centrum mládeže (600 €), Buď lepší
– CHALENGE DAY 8 (950 €),
Medzinárodný turnaj 5. ročníkov, memoriál Jozefa Hantáka – HK DUKLA, n.o. (950 €),
ŠKP CUP 2018 – Športový klub
Polície v Trenčíne (300 €), Majstrovstvá Európy v Air Power
Athletics – Sport Pole Dance Federation Slovakia (400 €), Svetový pohár v pretekoch dronov
2018 – Facility, s. r. o. (500 €),
Pohár oslobodenia mesta – Stolnotenisový klub Keraming Trenčín (700 €), Small Dragon Boat
Festival – Promopline PLUS,
s. r. o. (900 €), Medzinárodný
turnaj v hádzanej žien Memoriál
Ernesta Brosku – Hádzanársky
klub Asociácie športov Trenčín
(600 €), Najrýchlejší chlapec
a dievča mesta 2018 – Jednota SOKOL (400 €), Muay Thai
Evening 9 – Elite Fight Promotion, o. z. (800 €), Hviezdy deťom – AS Trenčín, a.s. (800 €),
Pohyb je pre každého – Centrum
včasnej intervencie, n.o. (300
€), LCC Fight Night – Laugaricio Combat Club, o. z. (900
€), Festival Sokolských pódiových skladieb – Považská Sokolská župa (200 €), Yonex Slovak
junior 2018 – Bedmintonový
klub AS Trenčín (600 €), Trenčianska regata 61. ročník – Kanoistický klub TTS Trenčín (900
€), Medzinárodný futbalový
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dobré správy

turnaj obcí s názvom Záblatie
28. ročník – Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie (500
€), Zimný halový turnaj mladších žiakov – Šport center (300
€), Trenčiansky odznak zdatnosti – Slávia ŠG Trenčín (400
€), Letná atletická paralympiáda – Spojená škola internátna
(500 €), Enduro cup stred – Pro
šport team, o. z. (500 €), Born
to trick Challenge 2018 – 3run
Slovakia, o.z (400 €), Trenčania
Trenčanom 2018 – ŠK 1.FBC
Trenčín (500 €), Bavíme sa florbalom – VI. ročník florbalového
turnaja žiakov I. stupňa ZŠ – TeCeMko – Trenčianske centrum
mládeže, o. z. (400 €).

 DOTÁCIE NA ČINNOSŤ
Strelecký klub INOVEC
(806 €), ŠK real team Trenčín
(2648 €), Golfový a športový
klub Trenčín (1358 €), ŠK Dračia Légia 2012 Trenčín (789 €),
Vzpieračský klub KOFI Trenčín
(1785 €), Športový klub nepočujúcich TN (819 €), Tenisové centrum mládeže (1843 €),
Buď lepší, o. z. (1394 €), Tanečný klub DUKLA Trenčín (2100
€), Telovýchovná jednota CEVA
Trenčín (1640 €), Tenisový klub
AS Trenčín (1940 €), Stolnotenisový klub Keraming Trenčín (2111 €), Laugaricio Trenčín – klub karate Slovakia (989
€), Trenčiansky kolkársky klub
(1348 €), Jednota SOKOL Trenčín (2766 €), Elite fight promotion, o. z. (1457 €), Miestny klub
Slovenského orla (2000 €), Laugaricio Combat Club, o. z. (2186
€), Klub Slovenských turistov
(1701 €), Dračia Légia Trenčín,
o. z. (1185 €), Kanoistický klub
TTS Trenčín (2389 €), Karate
klub Ekonón Trenčín, o. z. (1571
€), Climberg športový klub (573
€), TJ Slávia športové gymnázium Trenčín (2400 €), TK
ASICS Trenčín (658 €), Musher
klub Trenčín (253 €), bikeacademy.sk (380 €), Badminton
klub MI Trenčín (2424 €), KRASO Trenčín (497 €), Honkadori Aikido Dojo Trenčín (835 €),
Športový klub Polície (1837 €),
Bedmintonový klub AS Trenčín
(916 €), Mestská únia malého
futbalu (1802 €), Považská Sokolská župa (600 €).

Majstrovská zbierka medailí
Tanečné páry TK Dukla Trenčín pod vedením manželov
Paškovcov získali v tohtoročnej sérii majstrovstiev
Slovenska 4 pódiové umiestnenia, z toho jeden majstrovský titul.

MSR v desiatich tancoch sa
konali v Nitre (10. 2.), v latinsko-amerických tancoch v Poprade (3. 3.) a v štandardných
sa súťažilo v Nových Zámkoch
(24. 3.). Manželia Šúkalovci si
vytancovali v kategórii Senior
II. na prvých dvoch MSR titul
vicemajstrov, v Nových Zámkoch 3. miesto. Najmladší reprezentanti klubu Milan Balažoviech a Chiara Habajová, pre
ktorých boli MSR premiérou,
získali trikrát semifinálové
miesto, pričom im finále vždy
ušlo len o vlások. Mário Kurtiš

s Barborou Ľahkou
skončili na latinových MSR v Poprade v kategórii Senior
I. štvrtí. V Nových
Zámkoch sa klubu
darilo najviac. Už
tretí raz s veľkým prehľadom obhájil titul
taliansko-slovenský
pár Matteo Cicchitti
a Simona Brecíková v najvyššej kategórii dospelí. V nej sa
do finále dostal aj druhý trenčiansky pár v taliansko-slovenskom zložení Martin Šrámka
a Erika Ferrara, ktorí vybojovali 4. miesto. Slovenský zväz
tanečného športu ocenil aj samotný klub TK Dukla Trenčín.
Vďaka minuloročným výsledkom je druhým najúspešnejším klubom na Slovensku
za rok 2017. Informoval Dušan
Paška. Blahoželáme!


FOTO: ARCHÍV TK DUKLA

Mimoriadna sezóna Kraso klubu
Kraso klub Trenčín sa stal v sezóne 2017/18 celkovým
víťazom Slovenského pohára Klubov.

Zverenkyniam
trénera
Petra Hebra sa
darilo. Natália
Chibuzor Ostrolucka je víťazkou Slovenského pohára (SP)
a
Majsterkou
SR v kategórii
10-ročných Nádejí. Medzi 9-ročnými je Majsterkou SR Nikola Fojtiková
(v SP štvrtá). Piata na MSR
Nina Benková (9 r.) je ďalšou víťazkou SP. Piate miesto
na MSR sa podarilo získať aj
Denise Adamkovičovej (8 r.),
v konečnom poradí SP je tretia. V rovnakej kategórii skončila na MSR Tatiana Orlovská
na 11. mieste, v SP je štrnásta. Sedemročná Paulína Hrebíková bola na svojich prvých
MSR najlepšia a je ďalšou víťazkou SP. Najmladšia Ella
Drličková pretekala mimo SP
v kategórii Hviezdičky. Všade,
kde sa ukázala, bola prvá. Darilo sa aj dievčatám trénerky

Jany Omelinovej. Medzi mladšími žiačkami 12 r. sa víťazkou MSR a zároveň víťazkou
SP stala Erika Balážová, ktorá
na MSR starších žiačok skončila druhá. V kategórii Nádeje 8 r. Nina Balážová na MSR
obsadila 4. miesto, v SP je ale
víťazkou. Klub výborne reprezentuje aj najstaršia pretekárka Agáta Bačová. Vedie ju ruský tréner Vladimír Dvojnikov.
Na MSR v kategórii Staršie
žiačky bola tretia. V Slovenskom pohári jej patrí celkové
4. miesto. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov do ďalšej
sezóny.


ZDROJ: KRASO KLUB
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kultúra
Mesto Trenčín vás pozýva na

OTVORENIE
STIA
NÁME19.
máj 2018
SLÁVNOSTNÉ KONCERTY NA MIEROVOM NÁMESTÍ
STUDŇA LÁSKY – pôvodný muzikál žiakov a pedagógov ZUŠ K. Pádivého Trenčín
SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER BRATISLAVA
a KOMORNÝ ORCHESTER MESTA TRENČÍN – spoločný galakoncert
20.30 FALLGRAPP – elektronickoakustický koncert víťazov Radio_Head Awards 2017
11.00
16.00

PREDNÁŠKY O NAJSTARŠÍCH DEJINÁCH TRENČÍNA
Praveký Trenčín – prednáša Mgr. Roman Vávra
Kelti, Germáni a Rimania na Považí a rímsky nápis
na hradnej skale – prednáša Mgr. Róbert Májsky
18.00 Slovanský a včasnostredoveký Trenčín a okolie.
Veľkomoravské hradiská a počiatky mesta Trenčín –
13.30

číslo 5 | ročník XX

Nedajte si ujsť Noc múzeí a galérií
Tretia májová sobota bude
i tento rok patriť múzeám a galériám. Do celoeurópskeho projektu sa 19. mája zapojí Mestská
veža, Trenčianske múzeum, Galéria M. A. Bazovského, Piaristické gymnázium J. Braneckého, Trenčiansky hrad, Karner sv.
Michala, Katov dom, Hvezdáreň prof. Alojza Cvacha a Ateliér
Nová Vlna.
Zdarma budú prístupné bežne nedostupné priestory Gymnázia J. Braneckého – Vyhliadková veža a Pamätná izba pátra
Braneckého. Hvezdáreň prof. A.
Cvacha v priestoroch Gymnázia
Ľ. Štúra až do 24.00 h ponúkne
zdarma prednášky, prehliadku
hvezdárne, nočné pozorovanie
oblohy a videoprojekcie. V Ateliéri Nová Vlna v budove Noe
bude zdarma prístupná výstava
nominovaných a víťazných diel
na cenu CE∙ZA∙AR za architektúru roku 2017.
Za jednoeurovú vstupenku
si budete môcť pozrieť expozície
v Trenčianskom múzeu, Karneri sv. Michala, Katovom dome

a Mestskej veži. Galéria M. A.
Bazovského ponúkne v rámci
spoločného vstupného komentované prehliadky, divadielko,
tvorivé ateliéry i záverečnú baterkovú prehliadku.
Na Trenčiansky hrad návštevníci zaplatia samostatnú
vstupenku. Počas dňa tam bude
možné vidieť dobové módne prehliadky, historické tance a divadelné scénky.
Mierové námestie bude žiť
v tento deň zároveň aj slávnostným otvorením po jeho rozsiahlej rekonštrukcii. Na novom pódiu ponúkne muzikál v podaní
žiakov a pedagógov ZUŠ K. Pádivého, slávnostný koncert Slovenského komorného orchestra
Bratislava a Komorného orchestra mesta Trenčín a večer víťazov
Radio_Head Adwards 2017 skupinu Fallgrapp. Výstava Mierové
námestie na starých pohľadniciach predstaví život na námestí v minulosti. Program Noci
múzeí a galérií nájdete na www.
trencin.sk, na stránkach zapojených inštitúcií a v Kam. (RED)

14.30

prednáša Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD.
(Galéria Vážka, vchod od Zlatej Fatimy)

MIEROVÉ NÁMESTIE NA STARÝCH POHĽADNICIACH
Výstava reprodukcií pohľadníc zo zbierky Jána Hanušina.

TAJOMSTVÁ MIEROVÉHO NÁMESTIA
Detská pátracia hra. Hľadajte s deťmi indície ukryté v centre mesta a dozviete sa viac o histórii
námestia. Hrací plán nájdete od 14. mája v Kultúrno-informačnom centre a na www.visittrencin.
sk, hra prebieha od 14. do 21. mája.
Počas dňa sa môžete zapojiť i do podujatí Noci múzeí a galérií (program na osobitnom
plagáte).
O RGAN I ZÁ TOROM P OD UJATIA JE

PODUJATIE PO DPORILI

VYMAĽUJÚ
PODCHOD NA
HASIČSKEJ ULICI

Na sobotu 19. mája si občianske združenie Face2bass
Klub naplánovalo jednodňový
festival v podchode na Hasičskej ulici a na parkovisku pri
bývalej Kolibe na Mládežníckej
ulici. Cieľom ich projektu Fest
ART Trenčín 2018 je zveľadiť neatraktívny podchod. O jeho vizuál sa postarajú lokálni umelci Rastislav NOMÁD Jakubek,
Pavol Seriš, Albinus Grammar,
Juraj Holman, Peter a Viktória
Štuller, Dominika Šikulincová,
Filip Ovádek a mnoho ďalších.

PÁTRACIA HRA BUDE O NÁMESTÍ
Hľadajte s deťmi indície ukryté v centre mesta, vyriešte zadané úlohy a dozviete sa viac o Mierovom námestí a jeho histórii.
Po splnení všetkých úloh
čaká na deti sladká odmena
a žrebovanie o ceny. Hrací plán si
môžete vyzdvihnúť od 14. mája
v Kultúrno-informačnom centre
na Mierovom námestí 9 alebo
stiahnuť na stránkach www.visittrencin.sk a www.trencin.sk.
Do hry sa môžete zapojiť do 21.

mája 2018. Piaty ročník detskej
pátracej hry má tému Mierové
námestie. Od dávnych čias je
srdcom mesta. Počas storočí sa
na ňom konali jarmoky, trhy, ale
aj popravy, vítali sa tu dôležité
návštevy, stretávali ľudia. Detská pátracia je súčasťou podujatia Noc múzeí a galérií. Minulý
rok sa do hry zapojilo viac ako
430 detí nielen z Trenčína, ale aj
z okolia, z Myjavy či z Hlohovca.
(RED)

Noc literatúry a známe tváre
V stredu 16. mája budú čítať ukážky z kníh súčasných
európskych autorov na netradičných miestach Trenčína
Oľga Belešová, Marián Leško či Radovan Stoklasa.

Počas celého dňa bude akcia
sprevádzaná marketom, chillout a gastro zónou a hudobným sprievodom dj-ov. Podujatie podporené Mestom Trenčín
a Trenčianskou nadáciou uzavrie afterparty.(RED)

Maratón čítania sa začne
o 17.30 v Letnej čitárni Verejnej knižnice M. Rešetku. Publicista, komentátor a glosátor
Marián Leško a novinár Tomáš
Gális budú čítať z Tajného denníka Hendrika Groena. Na novom pódiu Mierového námestia
bude Noc literatúry pokračovať
o 19.00 ukážkou z knihy Štvrť
od portugalského spisovateľa
Gonçala M. Tavaresa v podaní
herečky Oľgy Belešovej. V záhrade Centra pre rodinu, ukrytej

pod mestskými hradbami, bude
o 20.00 čítať fotograf Radovan
Stoklasa z knihy Osem hôr od Paola Cognetti. Poslednou zastávkou na ceste za literatúrou bude
Galéria M. A. Bazovského, kde
spisovateľ Dušan Mikolaj prečíta
úryvok z knihy Svet za chrbtom
od Thomasa Melleho, ktorý v nej
otvorene rozpráva o svojom prekliatí – bipolárnej poruche, duševnom ochorení známom aj pod
názvom maniodepresia. Vstup
na čítania je zdarma.(RED)

2. máj 2018
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O dotáciách na kultúru

Vážky vydali debutový album
Milí priaznivci
zborového spevu!

Pozývame Vás na koncert
Detského speváckeho zboru Vážky
pri príležitosti jeho 10. výročia, ktorý
bude spojený s krstom debutového CD.
Koncert sa uskutoční dňa 12.5.2018
o 1700 hod. v priestoroch
Evanjelického a.v. kostola
na Vajanského ul.30 v Trenčíne.

V tomto roku poskytne mesto zo svojho grantového
programu v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na podujatia a projekty spolu 67 400 eur. Záujmovú umeleckú činnosť podporí sumou 26 100 eur.

Detský spevácky zbor Vážky pri príležitosti 10. výročia
založenia vydal debutové CD. Uvedú ho na svojom koncerte v Evanjelickom kostole v sobotu 12. mája o 17.00
hodine.

O pridelení dotácií rozhodol
primátor mesta Richard Rybníček na základe odporučenia Komisie kultúry a cestovného ruchu.

Za 10 rokov urobili 30 koncertov pre verejnosť, päťkrát sa
zúčastnili súťaže detských speváckych zborov Mládež spieva. Z celoštátneho kola dvakrát
(2013, 2015) priviezli strieborné pásmo, v minulom roku získali zlaté pásmo a cenu poroty za hlasovú kultúru. Primátor
mesta Richard Rybníček zbor
v roku 2014 zaradil medzi Detské osobnosti mesta Trenčín.
V októbri 2017 zboru udelil
predseda TSK cenu Flores musarum za dosiahnuté úspechy a reprezentáciu kraja. Ako spomína
zakladateľka a dirigentka zboru
Miroslava Kaliňáková, doteraz
pôsobilo vo Vážkach 80 spevákov. Pri ZŠ na Dlhých Honoch

 DOTÁCIE NA PODUJATIA
A PROJEKTY

Trenčianske HRAdosti (500
€), Bella (a) capella (400 €), GIBON JAMM (800 €), Benefičný Mariánsky koncert (500 €),
LUAN – Divadelné predstavenie
pre deti a mládež (500 €), DFS
Kornička – Z našej kuchyne &
Dobre nech je tomu domu (1000
€), Benefičný koncert pre pacientov Hospicu Milosrdných sestier
(420 €), Dogma Divadlo – Konzervatívec (1000 €), Kultúrne
leto na Severe (3450 €), Slovník
významných osobností mesta
Trenčín 20. st. (300 €), Kultursheep: kultúrno-osvetové podujatia (1500 €), Okolo Trenčína
(2000 €), Presahy videomappingu (1000 €), TEDx Trenčín (800
€), Zachovávanie kultúrnych
tradícií a zvyklostí v ms. časti
Zlatovce (1000 €), Naše spevy
a tance III. Seniorklub Družba
(500 €), Tance pre radosť (480
€), HALA Festival súčasného
umenia (4500 €), XI. Tanečný
dom v Trenčíne (1000 €), 3. festival Víno pod hradom (2000 €),
Leto v Galérii M. A. Bazovského (650 €), Míľa pre mamu (500
€), 13. trenčianske vodnícke
stretnutie (300 €), VW BUG meeting Slovakia (1350 €), Otvorený kultúrny priestor 2018:
SYN-TÉZA (3000 €), Slabomyseľná – premiéra Divadla 21
Opatová (1300 €), Oslavy 780.
výročia prvej písomnej zmienky v obci Opatová nad Váhom
(4000 €), Dobrý bazár (500 €),
Otvor srdce, daruj knihu (300
€), Gympelrock 2018 (1000 €),
„Ad Fontes Musicae – K prameňom hudby" XVIII. medzinárodný festival starej hudby (400
€), Renesančné Vianoce (300
€), Country Majáles (500 €),
Trenčianske folklórne združenie
STODOLA – Hojné požehnanie
vám nesieme (500 €), Adventný festival speváckych zborov
Daj boh šťastia 2018 (500 €), X-Mas dance show TK Aura Dance (500 €), Večer slovenského
a českého folklóru pri príležitosti 100. výročia vzniku spoločnej

republiky (1000 €), Združená
výstava Klubu filatelistov k 100.
výročiu ukončenia 1. sv. vojny
a vzniku Československa (1000
€), Deň rodiny v Trenčíne (2500
€), ZRNTLS, s. r. o. – Netradičný priestor pre prezentáciu viacerých foriem umenia (1000 €),
10. výročie tanečnej školy Tancujúce tigríky (300 €), Jazz v meste 2018 (1000 €), XXV. festival
Jazz pod hradom (3000 €), Ódy
módy 2018 (300 €), Výstavy súčasného vizuálneho umenia III.
(2000 €), Oslavy 85. výročia FS
Kubrá (3000 €), Výstavy a tvorivé dielne v KC Kubrá (500 €),
Zachovávanie kultúrnych tradícií FS Kubrá (500 €), Škola tkania v KC Kubrá (300 €), Laugaricio orient festival 2018 (500
€), Udržiavanie kultúrnych tradícií v ms. časti Záblatie (1000
€), 11. Zlatovský festival dychových hudieb (2000 €), Kultúrne
leto na Zámostí (3900 €), The
Youniverse Pop-Up Shop (1000
€), Fest Art Trenčín 2018 (500
€), OZ Komenský – Folkloristika
(500 €), Dni Maximiliána Hella
2018 (350 €), Biojarmok (2000
€).

Tešíme sa na Vašu účasť.
Vstupné dobrovoľné.



(E. M.)

Divadlo 21 pozýva na premiéru
Divadlo 21 Opatová

na motívy P. Hamiltona

Plynové lampy

Svoju šiestu divadelnú hru uvedie súbor z Opatovej
YSEL
SLABOM
v premiére
27. mája
o NA
18.00 na domácej pôde v kultúrnom dome a 31. mája o 18.30 vo Hviezde.

 DOTÁCIE NA ČINNOSŤ
Z. Soukupová – Campanillas
(500 €), Spevácky zbor Piarissimo (800 €), FS Trenčan (1000
€), FS Nadšenci (2800 €), FS
Seniorklub Družba (1000 €),
TRAKT – Činnosť kreatívcov
(2000 €), TK Aura Dance (500
€), Country TS Maryland (500
€), DFS Radosť (2800 €), TFS
Stodola (500 €), Klub detí a mládeže Tigríky (100 €), Fistulatoris Consort – detský súbor starej
hudby (200 €), Musica Poetica
súbor starej hudby (300 €), Komorný orchester mesta Trenčín
(1000 €), DFS Kubranček (1000
€), KC Kubrá – Nahrávanie CD
(1000 €), J. Oravec Youniverse –
CMYK (1000 €), Trenčiansky ev.
spevokol ZVON (1000 €), Džamál (300 €) , FS Družba (1500
€), DH Textilanka (2000 €),
Trenčiansky spevácky zbor (300
€), DFS Kornička (4000 €).
Podrobne
o
dotáciách
na webstránke mesta v časti Dotácie na aktivity v oblasti
kultúry a záujmovej umeleckej
činnosti.

tak už desaťročie pracuje jeden
z troch detských speváckych
zborov na Slovensku, ktoré sa intenzívne venujú zborovému spevu v rámci bežného záujmového
krúžku na škole. Všetky ostatné detské zbory pracujú v ZUŠ,
kde majú zborový spev zaradený do výuky. Vážky svoje desiate
narodeniny oslávia koncertom
a krstom ich debutového albumu
so 16 skladbami.

Detektívny príbeh na motívy hry
Patricka Hamiltona naštudovalo
Divadlo 21 Opatová v réžii Romana Oravca. Základnú hereckú zložku tvoria stabilní členovia
Ondrej Ďuriš, Branislav Ševčík,
Lýdia Lišková, Ivana Oravcová,

novou členkou divadla je Aneta
Hlavová. Hra je nevhodná pre
diváka mladšieho ako 15 rokov.
Manželia Jack a Bella sa
nasťahujú do domu, kde sa
pred pár rokmi stala neobjasnená vražda. Zatiaľ čo Jack odchádza každý večer za prácou,
Bella pod rúškom noci začína
boj s temnými myšlienkami.
Veci sa strácajú, menia miesto
a z podkrovia sa ozývajú tajomné kroky. Plynové lampy menia samovoľne intenzitu svetla
a naháňajú strach.(ASJ)

Bude opäť Trenčín na korze
Prvý ročník podujatia sa
v septembri 2017 vydaril nad
očakávania. Prekvapil počtom
ľudí, ktorí prišli, i tým, ako dlho
pobudli na ulici, ktorá počas víkendu neponúka veľa dôvodov,
prečo by na nej mal človek zostať.
OZ Sýkorka sa preto rozhodlo
Ulicu 1. mája zaplniť aj v sobotu
26. 5. 2018. Už o 9.30 h na nej
budú stánky s výrobkami od šikovných ľudí hlavne z okolia
Trenčína. Súčasťou opäť budú
sprievodné aktivity ako workshopy, prednášky, pozorovania
v Hvezdárni či kultúrny program.
Do neho prispejú divadlo pre deti

Jaja, súbor Nadšenci, hudobná skupina Evolet či Random
Choices a DJ Kvasnica. Presný
program naplánovaný predbežne
do 18.00 h nájdete na facebooku
a instagrame podujatia.
 (RED), FOTO: I. PORUBAN SANTOVÁ
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Hľadajú domov
Plánujete si zadovážiť
zvieracieho spoločníka?
Možno vás oslovia práve
tieto psíky, ktoré túžia
po domove.

Kríženec akita inu Jajo má
4 roky. Vhodný je k aktívnym
ľuďom a väčším deťom na dvor,
príp. byt s častými prechádzkami. Má priateľskú povahu. Ak
poznáte pôvodných majiteľov,
dajte prosím vedieť do karanténnej stanice.

Ročného kríženca dlhosrstého nemeckého ovčiaka naši
v Skalke nad Váhom. Skaly je
pokojný prítulný psík, vhodný
aj k starším ľuďom. Bol vychovávaný vonku. Hodí sa na dvor
s vlastnou búdou.

Kríženec Deny má 3 – 4
roky a poškodený zrak. Vyrastal pravdepodobne na dvore.
V priestore sa orientuje skvelo. Naučí sa na všetky prekážky a funguje ako zdravý. Vhodný je skôr na dvor s vlastnou
búdou.
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.

spektrum
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Hviezdy tanečnej hudby
mieria do Trenčína
Trenčiansky tanečný festival EDMANIA počas dvoch dní
22. – 23. júna 2018 prinesie na výstavisko Expo Center
viac ako 40 rôznych DJs z celého sveta.

Festival, ktorý prepisuje históriu tanečnej hudby na Slovensku, ponúkne napríklad spoločnú slovenskú premiéru dvojice
AXWELL Λ INGROSSO. Členovia legendárnej Swedish House Mafia prinesú svoje najväčšie
hity ako „More Than You Know“,
„Sun Is Shining“ či „Dark River“. Vystúpenie v Trenčíne
si pre skvelé ohlasy zopakuje austrálsky trancer MARLO.

Z Austrálie pricestuje aj ďalší
headliner TIMMY TRUMPET,
ktorý do kufra pribalí aj svoju povestnú trúbku. To, že festival reflektuje aktuálny dopyt
fanúšikov, dokazuje pridanie
UNDERGROUND stagu, ktorého headlinerom bude slovinská techno a techhouse legenda
UMEK! Na pódiu pod holým nebom predstavia aj ďalšie hviezdy
– Sam Feldt, David Gravell, Ben

Nicky Salvatore Ganacci či Juicy M. Slovenské farby na main
stage bude reprezentovať špička
DJingu – DJ EKG. Viac informácií na www.edmania.eu. Vstupenku na festival môžete získať
aj v súťaži na strane 2. Ak nevyhráte, stále si ju môžete kúpiť
na www.edmania.eu/vstupenky.

Doprajte si s INFOm výnimočný zážitok

V Trenčíne sa v máji budú
konať dve neobyčajné športové podujatia. Asociácia Slovak
Association Air Power Atletics,

združujúca viacero atletických
športov (pole dance, aerial
hoop, aerial silk, workout a jamping) organizuje práve v našom
meste Majstrovstvá Slovenska v Aerial Air Power Athletics
2018 a Finále Pole Art International 2018. V sobotu 12. mája
2018 sa v trenčianskom Piano
clube od 12.00 h začnú súťaže
v pole sport (akrobatické cvičenie na tyči) a aerial hoop, čo je
akrobatické cvičenie na zavesenom kruhu. Ako informovala
Tamara Adamíková zo Slovak

Association Air Power Atletics,
najmladší súťažiaci môžu mať
len 6 rokov. Súťaží sa v kategóriách babies, junior, children
amatéri a profi. O 17.00 h sa
na tom istom mieste pred verejným publikom predvedú finalisti súťaže Pole Art International 2018. V akrobacii a tanci
na tyči sa vo svojich choreografiách predvedú viaceré vekové kategórie. Voľné vstupenky na toto
podujatie môžete získať v súťaži
na strane 2.
(RED)

Poďte s INFOm na výstavy
Výstavný areál Expo Center v Trenčíne zaplní 11. – 12.
mája štvorica podujatí. Výstava
REGION TOUR EXPO ponúkne množstvo zaujímavých cestovateľských inšpirácií. Prírodné krásy a kultúrne pamiatky
predstavia predovšetkým vystavovatelia zo Slovenska a Česka.
Na podporu slovenských potravinárskych i nepotravinárskych
výrobkov je zameraná výstava

Chuť Slovenska. Ochutnajte
teda slovenskú kvalitu, výrobky z mäsa, mlieka, syrov či pečiva. Chýbať nebude tradičný
slovenský salaš či ponuka vína
i medoviny. Výstava Torty a svet
pečenia je určená nielen pre profesionálnych cukrárov, ale aj
pre amatérov. Aj vďaka praktickým ukážkam sa môžu priučiť
niečomu novému. Inšpiratívna bude aj celoslovenská súťaž

o najkrajšiu tortu. Aj tento rok
bude májové podujatie obohatené o prezentáciu tradičných
ľudových umeleckých remesiel.
Vstupenky na výstavy môžete
vyhrať aj v súťaži na strane 2.

UŽITE SI DEŇ RODINY V TRENČÍNE
Tretí ročník podujatia sa
bude niesť v duchu motta Stojíme pri sebe! Rodinné popoludnie prinesie v nedeľu 20. mája
od 14.30 na Mierové námestie
množstvo hudobných vystúpení, súťaží a športových aktivít. V programe vystúpia Hugo
Sníček, Nina Kohoutová, The

Gospel Family, DFS Radosť,
Happy English a Tancujúce
Tigríky. Bude aj rodinná olympiáda, nafukovacie atrakcie,
modelovanie z balónov, tvorivé
dielničky a veľa iného. Záštitu
nad podujatím prevzal primátor mesta Richard Rybníček.
Podujatie s podporou Mesta

Trenčín organizuje Centrum
pre rodinu a RC Južanček.
(RED)

2. máj 2018
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PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI (PO – PIA: 9.00 – 17.00)

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO

Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň: knihy, TV,
noviny a časopisy (Pravda, Život, Slovenka), spoločenské hry, PC, internet, hudobné
kurzy: akordeón, flauta, gitara, klavír, keramika: kurz, klub.

Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred

Pondelok a štvrtok 9.30 – 10.30

Cvičenie ženy I.

Pondelok 10.00 – 12.00

spevácka skupina Sihotiar

Pondelok 14.00 – 15.30

joga I.

Pondelok 15.30 – 17.00

joga II.

Pondelok 16.30 – 18.30

Keramika – klub

Utorok a piatok 10.00 – 11.00

Cvičenie ženy II.

Utorok párny týždeň od 10.00

výbor JDS 27

Utorok štvrtok 12.00 – 16.00

Stolný tenis

Utorok nepárny týždeň 13.00 – 16.00 JDS 05
Utorok a štvrtok 14.00 – 17.00

Kartové hry

Streda 10.00 – 11.00

brušné tance

Streda a piatok 13.00 – 15.00

stolný tenis

Streda 15.00 – 17.00

diabetes konzultácie

Štvrtok 10.00 – 12.00 a 14.30 – 16.30 keramika klub
Kontakt: 0901 714 266 (počas pracovných dní a otváracích hodín centra)
mail: centrum.seniorov@trencin.sk

7. 5.

Mgr. Ján Vician – Starý zákon

14. 5.

Deň matiek

21. 5.

František Macka – Rok turistu

28. 5.

Mgr. Mária Kubelová – Stretnutie v biskupickom kostolíku

Iné akcie:
22. 5.

Nabucco – BA

24. 5.

Po stopách architekta D. Jurkoviča

25. 5.

Poľská krv – BA

29. 5.

Rožnov pod Radhoštěm

Seniori mali turnaj v stolnom tenise
Uskutočnil sa 12. apríla
2018 už po siedmykrát v Centre seniorov na Osvienčimskej
ulici. Zúčastnilo sa ho 10 seniorov, ktorí pravidelne využívajú
priestor telocvične centra, aby
si zašportovali. Víťazom sa stal
Dušan Ovšonka, pred druhým
Ľubomírom Špačekom a tretím Petrom Fraňom. Veľký obdiv a uznanie si zaslúžila Eva
Švančarová, ktorá súťažila spolu s mužmi. Ďakujeme za účasť,
skvelú atmosféru a tešíme sa
na ďalší turnaj.



ZDENKA BUXAROVÁ,



CENTRUM SENIOROV

OCHLAĎTE SVOJ DOMOV
SO ZEON KLIMA
ŠPIČKOVÉ JAPONSKÉ KLIMATIZÁCIE
VÝHODNEJŠIA ELEKTRINA
PREDĹŽENÁ ZÁRUKA NA 4 ROKY
OVLÁDANIE NA DIAĽKU CEZ SMARTFÓN

WWW.ZEON.SK

INOVÁCIE OD
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 Boli navrhované presuny

zastávok MHD na Sihoti občanom niekde zverejnené, zaoberali sa nimi aj volení zástupcovia pre Sihoť? Uvádzate,
že deti z Opatovej je potrebné priviezť priamo ku škole
na Hodžovej ulici, na druhej
strane zastávku vzďaľujete
od školy a sťažujete starším ľuďom príchod do zdravotného
strediska na Považskej ulici.
MIKULOVÁ

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Presun zastávok a úprava križovatky na Považskej ulici boli
iniciované poslancami za mestskú časť Sever a aj podnetmi
mnohých občanov, ktorí sa dožadujú priechodu pre chodcov.
Posun zastávky pred ZŠ, Hodžova iniciovali obyvatelia Hodžovej
ulice, a to najmä bytového domu
41-57.
Zastávku na Považskej ulici vzďaľujeme od školy preto, že
v súčasnej polohe je umiestnená pred garážami, kde v zmysle platných predpisov umiestnená nesmie byť. Nie je tu

možné vybudovať ani priechod
pre chodcov, nehovoriac o tom,
že jej umiestnenie je nebezpečné. Keďže garáže sú postavené
v jednej línii od zimného štadióna až po križovatku so Žilinskou
ulicou, bolo zastávku možné posunúť na jednu alebo druhú stranu. Zimný štadión je ďaleko a pri
ňom sa jedna zastávka už nachádza. Búrať garáže nikto nechcel,
takže zostalo zastávku premiestniť na jediné bezpečné miesto –
do križovatky so Žilinskou ulicou. Presun zastávok navyše
umožní vybudovanie cyklotrasy
z centra mesta cez ulice Rázusovu, Považskú, Žilinskú do Opatovej a Kubrej. Toto riešenie bolo
prezentované aj na verejnom Výbore mestskej časti Sever.

 Ďakujem za krásnu jarnú

tulipánovo – krokusovú výzdobu mesta. Denne však prechádzam stanicou, podchodom a stále sa hanbím, že je
to prvá vec, čo vidí návštevník
krajského mesta.


KATARÍNA MASAŘÍKOVÁ

Andrea Fraňová, útvar majetku

Pripravte sa na oslavu
Dňa detí s Paci Pac
Všetko sa začne v sobotu 2. júna 2018 o 13.00 hodine
na Mierovom námestí, kde vypukne veľkolepá oslava určená
najmladším obyvateľom nášho
mesta. Hlavným hosťom oslavy
bude známa dvojica detských
pesničkárov Paci Pac, ktorá poteší svojím zábavným koncertom najmenšie deti. Tie väčšie
si určite rady a s obdivom pozrú akrobatické kúsky trenčianskych parkouristov zo skupiny
Born To Trick či interaktívne
predstavenie prvej školy nového cirkusu Cirkus Kus. Na najodvážnejších potom čaká cirkusový a parkourový workshop,
na ktorom si budú môcť vyskúšať svoje schopnosti a niečo sa
naučiť. Na pravej oslave nesmie
chýbať tanec, o to sa už postarajú domáce tanečné skupiny. Deti
si budú môcť zblízka pozrieť záchranárske a policajné vozidlá,
tvoriť v dielňach, zasúťažiť si

o sladkú odmenu, šantiť na skákacom hrade či skúsiť niektorú
z adrenalínových hier. O malé
drobnosti a všakovaké dobroty
sa postará detský jarmok. Podrobnosti o programe nájdete
na plagátoch a webstránkach
mesta. Vstup je zdarma. Podujatie pripravuje Mesto Trenčín.
(RED)

mesta:
Na obchodné stánky v tomto
podchode je uzatvorená Zmluva o výpožičke medzi Mestom
Trenčín ako požičiavateľom
a Michaelom Hanákom ako vypožičiavateľom za účelom ich
zrenovovania na kultúrno-reprezentatívne priestory a vytvorenia modernej streetartovej galérie. Vypožičiavateľ sa zaviazal
do 30. 6. 2018 obnoviť obchodné stánky a po celú dobu trvania
zmluvy zabezpečovať v nich bežnú údržbu a čistotu na vlastné
náklady. Zmluva je zverejnená
na mestskej webstránke.

 V roku 2017 sa malo rea-

lizovať prepojenie Armádnej
ulice s Opatovskou. Nič sa neudialo. PAVOL
Ján Korienek, vedúci útvaru
investícií:
V súčasnosti prebieha územné konanie, po vydaní právoplatného stavebného povolenia sa
začne s realizáciou. Predpoklad:
september – október 2018.

 Bolo by možné povoliť

prejazd aj v protismere jednosmeriek pre cyklistov pri
novom železničnom moste?
Konkrétne na uliciach Žabinská – Istebnícka. Cyklista
sa nemá ako priamo dostať
na starý železničný most. Ešte
lepšie by bolo dobudovať cyklochodník popri novom moste.
MILAN

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Na základe hromadnej žiadosti obyvateľov priľahlých ulíc
bude táto jednosmerka otočená. S protismernou jazdou cyklistov uvažovať možné je, pokiaľ
to schváli dopravný inšpektorát.
Cyklochodník popri múre nového železničného mosta je už
naprojektovaný.

 Plánuje sa po vybudovaní

parkovacích miest medzi Clementisovou a Pádivého ulicou
aj súvislá oprava cesty? ANTON
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Opraviť cestu plánujeme už
v rámci výstavby parkovacích
miest.

VYJADRITE SA K RIEŠENIU
CINTORÍNSKEJ ULICE
Návrh dopravného riešenia
na Cintorínskej ulici predstavil
poslancom na aprílovom VMČ
Stred vedúci útvaru mobility Róbert Hartmann. Poslanci
pozývajú občanov, aby na májovom zasadnutí VMČ vyjadrili k navrhovanému riešeniu
svoj názor. Celý návrh podrobne opisuje zápisnica z aprílového VMČ Stred, ktorú nájdete na www.trencin.sk/124812.
Rieši zjednosmernenie Cintorínskej od garáží (schodiska
na Ulicu Nová) po Ulicu Janka Kráľa v smere od Soblahovskej na Partizánsku. Vznikne 29
parkovacích miest s pozdĺžnym

státím, ktoré by mali slúžiť 2025 rodinným domom. Zmenila
by sa prednosť v jazde, čím by
mohlo dôjsť k upokojeniu dopravy. Realizácia Cintorínskej
ulice bude možná až po skončení komplexnej rekonštrukcie vodovodov TVK a.s.na uliciach Janka Kráľa, Zelená,
Krátka, Tatranská, Záhradnícka, Nová a na dolnej časti Partizánskej ulice. Predpokladajú,
že to bude do konca septembra
2018. Občania sa môžu k návrhu riešenia Cintorínskej ulice
prísť vyjadriť na VMČ Stred 14.
5. 2018 o 15.30 do veľkej zasadačky MsÚ.(RED)

 ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred

14. 5. o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 23. 5. o 17.00 v KS na Medňanského ul. v Istebníku
VMČ Juh

7. 5. o 17.30 hod. v Kultúrnom stredisku JUH

VMČ Sever

3. 5. o 16.00 v Centre seniorov
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19. 5. | 20.30 | Fallgrapp

Mierové námestie | Koncert v rámci
otvorenia zrekonštruovaného námestia.

 DIVADLO

 KONCERTY

7. 5. | 19.00 | Tri letušky v Paríži

4. 5. | 20.00 | Kali a Peter Pann
PIANO KLUB |

4. 5. | 19.00 | Majáles
u Štefánika

KAVIAREŇ ŠTEFÁNIK | Tancovačka pri dycho-

vej hudbe Hrozenčané.

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

Už 50 rokov jedna z najúspešnejších komédií. Hrajú: Viki Ráková, Henrieta Mičkovicová, Ivana Kubačková, Mária Breinerová, Richard Stanke, Ján
Dobrík
KINO HVIEZDA

|

6. 5. | 18.00 | Husľový koncert

Eliseu Silva –
Portugalsko (husle), Marián Pivka (klavír).
PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM

|

12. 5. | 17.00 | Detský spevácky
zbor Vážka

9. 5. | 18.30 | Jozef Gregor
Tajovský: Ženský zákon

v klietke

14. 5. | 18.30 | Július Barč-Ivan:
Mastný hrniec

KINO HVIEZDA | Jednu z najlepších sloven-

ských veselohier o nemennom ľudskom
charaktere, pokrytectve, pretvárke a pätolizačstve uvádza Mestské divadlo Trenčín.
22. 5. | 19.00 | Herečky

Koncert pri príležitosti 10. výročia + krst debutového CD.
EVANJELICKÝ KOSTOL

Predpremiéru muzikálového príbehu zo života Milana Rastislava
Štefánika uvádza Radošinské naivné divadlo v spolupráci s tanečníkmi a hudobníkmi Slovenského ľudového umeleckého
kolektívu.
KINO HVIEZDA

|

27. 5. | 18.00 | Slabomyseľná

Premiéra Divadla 21 Opatová. V psychologickej dráme v réžii Romana
Oravca hrajú Ondrej Ďuriš, Branislav Ševčík, Lýdia Lišková, Ivana Oravcová a Aneta
Hlavová. Nevhodné do 15 rokov.
KD OPATOVÁ |

28. 5. | 19.00 | Rybárik
kráľovský

Komédia s hviezdnym obsadením: Emília Vašáryová, Milan Kňažko,
Milan Lasica.
KINO HVIEZDA |

31. 5. | 18.30 |

Slabomyseľná

KINO HVIEZDA | Divadlo 21 Opatová uvádza

temnú psychologickú drámu Slabomyseľná na motívy hry Patricka Hamiltona Plynové lampy (Gaslight). Nevhodné do 15
rokov.

KC AKTIVITY | Krúžok pre deti a mládež od 5

r. Info 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.
utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 |
Korzo dance

KC AKTIVITY | Škola moderného tanca SZUŠ

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

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

piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting
na Juhu

GALÉRIA VÁŽKA | Koncert sláčikového kvar-

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

13. 5. | 19.00 | Hana Zagorová

3., 17., 31. 5. | 9.30 – 11.30 |
Galerkovo

19. 5. | 11.00 |

Malý veľký

|

13. 5. | 18.00 | Moyzesovo
kvarteto

26. 5. | 16.00, 19.00 |
muž

utorok, streda | 15.00 – 16.30 |
Klub keramikárov

KC AKTIVITY

teta.

|

KC AKTIVITY | Info 0911 603 068.

streda | 10.00 – 11.00 |
Keramické patlámo

Komédia. Na súkromný
kurz herectva sa prihlásia nielen mladí
ľudia, ale aj tri frustrované ženy. Hrajú:
Zuzana Kronerová, Gabika Dzuriková, Darina Abrahámová, Viktor Horján.
KINO HVIEZDA

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

KC STRED |

Predstavenie Súkromnej
základnej umeleckej školy v Trenčíne.
|

0915 101 051.

Mamička a dieťa sa pri spoločnej hre učia riekanky.

hru uvádza Mestské divadlo Trenčín.
KINO HVIEZDA

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

streda | 9.00 – 10.00 |
Riekankovo

KINO HVIEZDA | Klasickú slovenskú veselo-

13. 5. | 17.00 | Andulky

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

| Galakoncert jednej
z najväčších hviezd česko-slovenskej hudobnej scény.

POSÁDKOVÝ KLUB

Studňa lásky

| Pôvodný muzikál.
Účinkujú žiaci a pedagógovia ZUŠ K. Pádivého.

MIEROVÉ NÁMESTIE

19. 5. | 16.00 |

Slovenský
komorný orchester Bratislava
a Komorný orchester mesta
Trenčín
MIEROVÉ NÁMESTIE |

19. 5. | 20.30 | Fallgrapp
MIEROVÉ NÁMESTIE |

 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

|

pondelok, streda a piatok |
Tanečná škola Aura dance

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

|

KC AKTIVITY

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

GMAB

6., 20. 5. | 14.00 – 17.00 | Hradné
dielničky pre tvorivé detičky

 NEDAJTE SI UJSŤ
5. 5. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom:
Mierové námestie

| Ďalšia prechádzka z cyklu Prechádzky mestom so sprievodcom,
ktoré pripravuje Kultúrno-informačné
centrum Trenčín. Témou májovej prechádzky bude 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? 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

16. 5. | 17.30 | Noc literatúry

| Verejné čítanie
na netradičnom mieste s diskusiou
a prezentáciou literárnej tvorby. 17.30
VKMR JASELSKÁ čítajú novinár Marián
Leško a komentátor Tomáš Gális, 19.00
MIEROVÉ NÁMESTIE číta herečka Oľga
Belešová, 20.00 CENTRUM PRE RODINU
číta fotograf Radovan Stoklasa, 21.00
GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO číta spisovateľ Dušan Mikolaj

CENTRUM MESTA

19. 5. | 11.00 – 21.30 |
Otvorenie námestia

TRENČIANSKY HRAD |

12. 5. | 14.00 | Preteky lezúňov

Batoľa musí mať vek do 12 mesiacov a musí prejsť v čo najkratšom čase 5
metrov lezením po štyroch.
OC MAX |

12. 5. | 16.00 | Tučniaky

Úsmevná rozprávka s pesničkami pre celú rodinu.
KINO HVIEZDA |

14. – 21. 5. | Tajomstvá
Mierového námestia

CENTRUM MESTA | Detská pátracia hra. Hľa-

dajte indície ukryté v centre mesta. Hrací
plán od 14. 5. v Kultúrno-informačnom
centre a na www.visit.trencin.sk.
15. 5. | 10.00 | Websterovci

| Spisovateľka Vanda Rozenbergová predstaví knihu spracovanú na motívy rovnomenného televízneho seriálu. Účasť treba vopred nahlásiť
(032/7460715, deti@vkmr.sk).

VKMR HASIČSKÁ

18. 5. | 8.00 – 13.00 | Ako sa žije
zvieratkám na farme

Zážitkové vzdelávacie podujatie pre deti ZŠ I. stupňa.
KC AKTIVITY |

11.00 Studňa lásky – pôvodný muzikál žiakov a pedagógov ZUŠ K. Pádivého Trenčín, 16.00
Slovenský komorný orchester Bratislava a Komorný orchester mesta Trenčín
– spoločný galakoncert, 20.30 FALLGRAPP – elektronickoakustický koncert víťazov Radio_Head Awards 2017.
MIEROVÉ NÁMESTIE |

19. 5. | 13.30 | O najstarších
dejinách Trenčína

| Prednášky pri príležitosti otvorenia zrekonštruovaného
Mierového námestia. 13.30 Praveký
Trenčín, 14.30 Kelti, Germáni a Rimania na Považí a rímsky nápis na hradnej

GALÉRIA VÁŽKA

2 | KAM

kam v trenčíne
19. 5. | 13.00 | Balónová show

 NEDAJTE SI UJSŤ
skale, 18.00 Slovanský a včasno-stredoveký Trenčín a okolie. Veľkomoravské hradiská a počiatky mesta Trenčín.

21. 5. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

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

19. 5. | Noc múzeí a galérií

Vstupné 1 € sa platí
iba v prvej z navštívených inštitúcií.
MESTSKÁ VEŽA | 10.00 – 22.00 Výstava
maturitných prác
PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM | 15.00 –
20.00 sprístupnené bežne nedostupné
priestory – Vyhliadková veža, Pamätná
izba pátra Braneckého, bližšie informácie na www.piar.gtn.sk
GMAB | 10.00 – 22.00 hry a plenér
na nádvorí galérie, Teatro Galerio, Galerkova cesta umením – hravý detský
sprievodca výstavami, posudzovanie
diel a starostlivosť o umenie, komentované prehliadky výstav, výtvarné
ateliéry – tvorenie pre malých i veľkých, fotokútik, večerná baterková
prehliadka výstav. Bližšie informácie
na www.gmab.sk
TRENČIANSKE MÚZEUM | 9.00 – 16.00
expozícia Z histórie a kultúry slobodného kráľovského mesta Trenčín
KATOV DOM | 9.00 – 17.00 expozície
Majster spravodlivosti Kat a Remeslo,
cechy a cechové zriadenie
KARNER SV. MICHALA | 9.00 – 17.00 expozícia Z dejín karnera a sakrálneho
umenia od obdobia gotiky až po barok
TRENČIANSKY HRAD | (samostatné
vstupné 1 €) 9.00 – 18.00 sprístupnené Dolné nádvorie, Kasáreň, Hladomorňa, Matúšova veža 18.00 – 22.00
sprístupnené Dolné nádvorie, Kasáreň, Hladomorňa, Matúšova veža, Ľudovítov palác, Barborin palác, Rotunda, Lapidárium a ďalšie priestory, viac
na www.muzeumtn.sk
ATELIÉR NOVÁ VLNA | budova Noe 4.
poschodie, areál Merina 12.00 – 22.00
Výstava cien CE∙ZA∙AR za architektúru roku 2017 všetkých nominovaných
a víťazných diel, vstup zdarma, viac
na www.novavlna.sk
CENTRUM MESTA |

HVEZDÁREŇ PROF. ALOJZA CVACHA

Uletená hudobno-interaktívna show pre celú rodinu.
KINO HVIEZDA |

|

(Gymnázium Ľ. Štúra – vstup cez točité schodisko v prístavbe) 14.00
– 24.00 prednášky, prehliadka
hvezdárne, nočné pozorovanie, videoprojekcie, vstup zdarma, viac
na www.hvezdaren.tnuni.sk
2. 6. | 8.00 – 12.00 |
Farmársky jarmok

26. 5. | 9.00 – 17.00 | Tvorivý
svet

Tvorivé dielne na modernom mestskom trhu – Trenčín na korze.
ULICA 1. MÁJA |

27. 5. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé
dielničky

OC LAUGARICIO | Spojené so zábavou, súťa-

žami a spevom. O 16.00 tanečné vystúpenie TS Goonies.

číslo 5 | ročník XX
2. – 31. 5. | Jubilanti Richard
Marsina a Milan Šišmiš

| Tematická výstavka
na počesť významných historikov pôsobiacich v Trenčíne, pri príležitosti ich životných jubileí.

VKMR JASELSKÁ

4. – 31. 5. | Prezentačná výstava
fotokrúžku CVČ Trenčín – Juh
POSÁDKOVÝ KLUB |

10. – 24. 5. | Výstava
maturitných prác študentov

Vystavujú študenti odboru Priemyselný dizajn Strednej umeleckej
školy v Trenčíne.
MESTSKÁ VEŽA |

10. 5. – 24. 6. | Ján H. Blicha 1939
– 1999

Marionetové predstavenie Divadla pod hríbikom.

do 20. 5. | Hračky minulosti
TRENČIANSKY HRAD |

do 31. 5. | Tváre sveta

OC MAX | Fotografie Vojtecha Rušína.

1. 5. – 4. 6. | Spomienky

EXPO CENTER | 7. ročník výstavy cestovné-

ho ruchu regiónov.

11., 12. 5. | Chuť Slovenska 2018

| 3. ročník výstavy slovenských potravinárskych a nepotravinárskych produktov.

EXPO CENTER

EXPO CENTER

mesiel.

|

Prezentácia tradičných re-

11. – 24. 5. | Výstava
maturitných prác študentov

Animovaná tvorba, dizajn interiéru, odevný dizajn, propagačná grafika,
propagačné výtvarníctvo, reklamná tvorba, scénická a kostýmová tvorba.

1. – 18. 5. | Francúzsko
a Slovensko vo Veľkej vojne
(1914 – 1918)

GMAB

ského vojska vo Francúzsku.

11. – 24. 5. | Výstava
maturitných prác študentov

TRENČIANSKY HRAD |

1. – 31. 5. | Dáma zo zámku
alebo eklektické reminiscencie

|

TSK |

11. – 24. 5. | Výstava
maturitných prác študentov
ATRIO | Dizajn exteriéru.

19. 5. | Mierové námestie
na starých pohľadniciach

Reprodukcie pohľadníc zo zbierky Jána Hanušina.
MIEROVÉ NÁMESTIE

|

do 6. 5. | Paulína Halasová
– Absencia reality

MIEROVÉ NÁMESTIE | Farmárske produk-

ty a výrobky z blízkych regiónov, syry,
mäsové výrobky, ovocie, zelenina a iné
dobroty.
Koncert Paci Pac,
vystúpenia Born To Trick, Cirkus Kus,
tanečné skupiny, workshopy, dielničky,
súťaže, atrakcie, detský jarmok.

Trenčín sa spája s viacerými
príbehmi a legendami, z ktorých
KIC

|

CENTRUM SENIOROV |

9. 5. | 13.30 | Akadémia tretieho
veku

nie Bičianka z doliny, účinkujú poslucháči
Univerzity tretieho veku Trnava. Praktické
poznatky a rady z práce Verejného ochrancu práv SR – prof. JUDr. Mária Patakyová,
PhD. Čo vieme o metabolizme základných
živín – RNDr. Janka Gugová.
11. 5. | 16.00 | Skleróza
multiplex

CENTRUM SENIOROV | Cvičenie.

15., 29. 5. | 9.00 – 11.30 | Ateliér
pre seniorov
GMAB | Tvorivé

dielne nielen pre seniorov
na rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.
31. 5. | 15.00 | Skleróza
multiplex

CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.

24. 5. | 15.00 | Majáles

Spoločenské stretnutie
seniorov pripravuje Klub vojenských veteránov.
POSÁDKOVÝ KLUB |

 CVIČENIE
pondelok | 10.00 – 11.00 |
Outdoorové cvičenia rodičov
s deťmi
HOSS SPORT CENTER |

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 |

KC KUBRÁ |

pondelok | 18.15 – 19.30 |
Kruhový tréning

|

2. 6. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom:
Trenčianske povesti

stavy bezlepkových a prirodzene bezlepkových výrobkov.

pondelok | 17.30 – 18.30 | Zumba

2. 6. | 13.00 – 18.00 | Deň detí
MIEROVÉ NÁMESTIE

EXPO CENTER | 2. ročník medzinárodnej vý-

KC STRED | Program: Divadelné predstave-

11., 12. 5. | Ľudové umelecké
remeslá 2018

1. – 31. 5. | Artúr Lieskovský –
maliar Trenčína

1., 2. 6. | Gluten free expo
Slovakia 2018

11., 12. 5. | Region tour EXPO
2018

rárskej výstavy.

POSÁDKOVÝ KLUB | Fotografie českosloven-

TSK | Amatérska fotografická tvorba.

streda | 15.00 | DIA mapa

EXPO CENTER | 6. ročník celoslovenskej cuk-

Autorská výstava fotografií Eleonóry Žůrkovej k životnému jubileu. Vernisáž 3. 5. o 17.00.

31. 5. – 6. 7. | AMFO
trenčianskeho kraja

| Prierez najcharakteristickejších
prác všestranne tvorivého autora od urbanizmu cez architektúru, interiér a sochu až
po grafický dizajn.

GMAB

11., 12. 5. | Torty & svet pečenia
2018

POSÁDKOVÝ KLUB |

v Trenčíne.

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

LANOVÝ PARK NA BREZINE |

MESTSKÁ VEŽA |

GMAB | Kolektívna výstava pedagógov SUŠ

VKMR JASELSKÁ

3. 6. | 10.00 – 14.00 | Deň detí
na Brezine

do 7. 5. | Jozef Syrový: Kovové
inšpirácie

31. 5. – 24. 6. | Stredná
umelecká škola – Spoza
katedry

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

|

 VÝSTAVY

GMAB |

 PRE SENIOROV

27. 5. | 16.30 | Perníková
chalúpka
CENTRUM PRE RODINU

do 25. 5. | Stredná umelecká
škola – maturitné práce

Súbor cvikov s využitím fit-

SAVANNA CAFÉ | Fotografie Moniky Kľučia-

KC AKTIVITY |

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

pondelok | 19.00 – 20.00 |
Strong by Zumba

ness náčinia.

rovej.

POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

2. – 31. 5. | Čarovná príroda

VKMR HASIČSKÁ | Tematická výstavka kníh.

KD OPATOVÁ |

GMAB | V dielach mladej autorky sa posta-

vy vymaňujú z pasce sociálneho statusu
a žijú si svoj sen.

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

2. máj 2018
utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates

| Vhodný pre začiatočníkov
a ľudí s bolesťami chrbta.

Matúša Bakytu o tom, ako predchádzať,
rozpoznať a zvládnuť syndróm vyhorenia. Lístky sú v predaji na mieste. Viac
na www.voices.sk

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

2., 9., 16., 23., 30. 5. | 20.00 –
23.00 | Hvezdáreň v Trenčíne

KC AKTIVITY

KC AKTIVITY |

utorok, štvrtok | 18.15 – 20.00 |
Capoeira

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

|

streda | 18.00 – 19.00 |
Bodywork a tabata

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

KC AKTIVITY

| Obdivujte objekty
blízkeho a vzdialeného vesmíru pomocou
špeciálnych ďalekohľadov zo strechy gymnázia.

GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA

3. 5. | 16.00 | Vojna v Kórei 1950
– 1953

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Jozef Korený.

3. 5. | 16.00 | Literárny klub
Omega

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

|

3. 5. | 19.00 | Potulky
Černobyľom

KINO HVIEZDA | Aj unikátne zábery zo stav-

by nového sarkofágu, života starousadlíkov alebo ukrajinskú raketovú základňu.

streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty
a bodywork

7. 5. | 19.00 | Večerné

0948 855 870.

REFEKTÁR PIAR. GYMNÁZIA |

KC AKTIVITY

|

Info a prihlasovanie:

streda | 18.30 – 19.30 | Zumba
KC AKTIVITY |

streda | Cvičenie pre tehotné
– profylaxia

KC STRED | Vedie pôrodná asistentka Zuza-

na Duncová.

štvrtok | 17.20 – 18.20 | Strong
by Zumba
KD OPATOVÁ |

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Pilates
začiatočníci a mierne pokročilí

KC AKTIVITY

|

na 0903 949 966.

Prihlasovanie potrebné

15., 22., 29. 5. | 9.00 – 10.00 |
Joga pre mamičky
KC STRED | Vhodné

dňov po pôrode.

pre mamičky už 6 týž-

15., 22., 29. 5. | 17.00 – 18.00 |
Hráme sa a športujeme
5. ZŠ | Rodičia s deťmi v telocvični.

 PREDNÁŠKY
utorok | 10.00 | Mami spricht
Deutsch

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

|

streda | 10.00 | Mommie‘s
English Club

MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-

glicky a deti sa pri nich hrajú.

štvrtok | Podporná skupina
nosenia detí
MC SRDIEČKO |

2. 5. | 17.00 – 18.30 | Ako
nevyhorieť?

CAFÉ SLÁDKOVIČ | Rozprávanie psychológa

KC STRED |

čiek.

Stretnutie rodičov a detí dvoji-

22. 5. | 19.00 | Cestovateľské
kino: Sjáumst Ísland –
Dovidenia Island

| Manželia Janka &
Roman Thunder Hromníkovci predstavia
tajomnú a nádhernú krajinu Island. Počet miest je limitovaný, rezervácia nutná
na kaviarenstefanik@gmail.com.

KAVIAREŇ ŠTEFÁNIK

24. 5. | 16.00 | Čo sú
svojpomocné skupiny?

do detských domovov

Prezentácia monografie
a beseda o unikátnom systéme výchovy
a starostlivosti o opustené deti v niekdajšom Detskom mestečku v Zlatovciach.
VKMR HASIČSKÁ

|

9. 5. | 17.00 | Zdravý životný
štýl
SAVANNA CAFÉ

26. 5. | 9.30 – 16.30 | Škola
intuície

Nový koncept alternatívneho vzdelávania detí a teenagerov v oblasti
rozvoja pravej hemisféry, intuície a vedomej tvorby života. www.intuicia.eu. Info :
pelachova@3balance.sk 0915 850 251.
KC AKTIVITY

|

30. 5. | 16.30 | Trenčianske
súvislosti Kragujevackej
vzbury

Zdravotná problematika včelstiev – prednáša Vieroslav Pelech.
POSÁDKOVÝ KLUB |

15., 22., 29. 5. | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

KC STRED | Vhodné aj pre tehotné, ako prí-

Prednáška Vojtecha Brabenca zameraná na predchádzajúce aj následné súvislosti známej vzbury.
VKMR HASIČSKÁ |

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

15. 5. | 18.00 – 19.30 | Choices:
O ľuďoch a vzťahoch

KC AKTIVITY | Keramická dielňa pre dospe-

lých. Info: info@kcaktivity.sk.

So psychologičkou a psychoterapeutkou Júliou Halamovou o tom, ako sa
menia partnerské vzťahy, čo ich ovplyvňuje, ako si ich udržať a možno aj zlepšovať.

utorok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk mierne
pokročilí

17. 5. | 16.00 | Význam nálezov
mincí z hradov Trenčianskeho
kraja

utorok | 18.00 – 19.00 | Jemné
cvičenie a relaxácia

KLUB LÚČ |

KC AKTIVITY |

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ján Hunka.

KINO HVIEZDA | Pridať sa dá kedykoľvek.

17. 5. | 16.30 | Svetový týždeň
rešpektu k pôrodu

utorok | 19.00 – 20.00 |
Francúzsky jazyk začiatočníci

rode.

mail.t-com.sk.

KC STRED | Hlavná téma: Práva žien pri pô-

od 3. 5. | Pomsta

Francúzsky akčný thriller nevhodný
do 15 r.
od 3. 5. | Tiché miesto

Americký horor. Čo všetko je človek
schopný vymyslieť a obetovať, aby aj
v neľudských podmienkach zachránil
svoju rodinu.
od 10. 5. | Polnočná láska

Romantický film. Príbeh 17-ročnej Katie, ktorá od detstva bojuje so zriedkavou chorobou a aj ten najmenší záblesk
slnečného svetla jej môže ublížiť.
od 10. 5. | Taxi 5

pondelok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk pokročilí

15. 5. | 17.00 | Fotostredisko

Stretnutie neprofesionálnych fotografov – téma mesiaca: Starožitnosti.

Štúdio Marvel prináša do kín najsmrtonosnejšiu a najepickejšiu vojnu všetkých čias. Nevhodné do 12 r.

 KURZY
KC AKTIVITY |

|

od 1. 5. | Avengers:
Nekonečná vojna

CAFÉ SLÁDKOVIČ |

prava na dojčenie.
TSK

CINEMAX

29. 5. | 17.00 – 18.30 | Fair
Shared Cities, Férovo zdieľané
mestá

14. 5. | 16.00 | Úprava
a tvarovanie kôstkovín,
redukcia násady plodov

15. 5. | 16.00 | Prezentovanie
chovu matiek

 FILM

KC STRED | Téma: Dekupáž, zdobenie pred-

| Richard Mareček porozpráva aj o tom, či sú značky pre ľudí
naozaj dôležité, alebo ako je to s láskou
k značkám. Lístky v Café Sládkovič. Viac
na www.voices.sk.

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Cyril Boldiš.

najznámejšia je povesť o trenčianskej
hradnej studni. Často spomínané aj
menej známe príbehy majú reálny základ, ktorý dopĺňa množstvo vymyslených postáv a udalostí. Prečo vznikol
príbeh o tajnej chodbe z Trenčína? Kde
bola zaživa pochovaná mladá šľachtičná? Ako skončil mladý tekovský župan
František Forgáč? Na všetko odpovie
júnová prechádzka mestom.

borníkmi na podporu duševného zdravia.
Diskutuje: Mgr. H. Vojtová.

Ako vytvárať hodnotné
a príjemné mestské prostredie tak, aby
to bolo čo najviac spravodlivé pre všetkých? Neformálna prednáška Miloty Sidorovej o férovom urbanizme. Lístky v cene
5 € sú v predaji v Café Sládkovič. Viac
na www.voices.sk.

CAFÉ SLÁDKOVIČ

 NEDAJTE SI UJSŤ

VKMR HASIČSKÁ | Pravidelná diskusia s od-

9. 5. | 16.30 | Návrat pedagogiky

9. 5. | 17.00 – 18.30 | Mýty
a bludy marketingu

2., 9., 30. 5. | 18.30 – 19.30 | 16.,
23. 5. | 19.15 – 20.15 | Zumba

18. 5. | 15.30 | Srdiečkové
dvojičkovo

metov servítkovou technikou. Záujemkyne
prihláste sa vopred. Opatrovanie detí je zabezpečené, poplatok 5 €.

Spojené s diskusiou na aktuálne otázky a problémy veriaceho človeka.

1. – 31. 5. | 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.

| Talkšou herečky Zuzany
Mišákovej v knižnici nielen o literatúre.
Hosť: advokátka a poslankyňa Mestského
zastupiteľstva Trenčín Danica Birošová.

VKMR HASIČSKÁ

24. 5. | 16.30 | Mamičkovské
tvorenie

Info a prihlasovanie Marcela
Holodová 0905 705 431.
MS ŠPORTOVÁ HALA

17. 5. | 17.00 | Povedz mi, čo
čítaš...

zamyslenia s rektorom kostola
piaristov p. Petrom Franekom

| Prvá zo série prednášok
s Mgr. Dašou Miščíkovou na tému: Jarná
očista organizmu – Aloe vera a bylinné
čaje, spojenej s ochutnávkou. Vstup voľný.

KC AKTIVITY |

KAM | 3

kam v trenčíne

KC AKTIVITY

|

Info a prihlášky smejkal@

Pokračovanie akčnej francúzskej série
s legendárnym bielym taxíkom v hlavnej úlohe.
od 17. 5. | Deadpool 2

Akčná americká komédia.

od 24. 5. | Dámsky klub

Americká komédia. V hlavných úlohách
Diane Keaton a Jane Fonda.
od 24. 5. | Solo: A Star Wars
story

Vydajte sa na cestu naprieč najvzdialenejšou galaxiou v novom dobrodružstve s najobľúbenejším darebákom vo
vesmíre.

4 | KAM

kam v trenčíne
streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre
radosť

 FILM
od 31. 5. | Kým prišla búrka

| Kolektívne tance sveta (FR,
B, Izrael, Macedónsko, Grécko, SK).

pred materským centrom Srdiečko,
od 10.00 do 13.30 sa môžete registrovať,
od 10.15 do 14.00 bude prebiehať nepretržite program.

plné hudobných vystúpení, súťaží a športových aktivít.

štvrtok | 16.30 – 18.30 | a |
19.00 – 21.00 | Kurz keramiky
a točenie na kruhu

13. 5. | 9.00 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít

FACILITY SYSTEM HUB | Prednáška.

SOKOLOVŇA

Info a prihlasovanie:
mirka@kcaktivity.sk 0918 561 320.
KC AKTIVITY

Americký romantický dobrodružný
film. Tami Oldham a Richard Sharp milujú plavbu po mori a vydajú sa na dlhú
cestu krížom cez oceán.
16. 5. | Korzár z Milána –
ARTMAX BALET

Priamy prenos predstavenia v La Scale, spievané v taliančine s anglickými
titulkami.
29. 5. | Carmen z Zurichu –
ARTMAX OPERA

Záznam opery Georga Bizeta. Pod naštudovaním nemeckého režiséra Matthiasa
Hartmanna a dirigentskou taktovkou
Franza Welser – Möst sa predstavia Vasselina Kasarova a Jonas Kaufmann.

 ŠPORT
2. 5. | 10.00 – 15.30 |

HK AS
Trenčín – 1. semifinálová
skupina

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – 44. ročník

celoslovenskej súťaže ml. žiačok

12. 5. | 13.00 | HK AS Trenčín
– Bytča

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladšie do-

rastenky

12. 5. | 15.00 | HK AS Trenčín
– Bytča
ŠPORTOVÁ HALA |

rastenky

Hádzaná staršie do-

12. 5. | 12.00 | Majstrovstvá
Slovenska Pole Sport &
Aerial Hoop 2018
PIANO KLUB |

12. 5. | 17.00 | Pole Art
PIANO KLUB |

na tyči.

Súťaž v akrobacii a tanci

19. 5. | 8.30 – 16.30 | HK AS
Trenčín – turnaj
ŠPORTOVÁ HALA

HK AS Trenčín

|

Hádzaná prípravka

20. 5. | 9.00 – 13.30 | HK AS
Trenčín – turnaj

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná staršie žiač-

ky HK AS Trenčín

21. 5. | 12.00 – 20.00 |
Chlapci/SAŠŠ – KCVČ |
Trenčín – Majstrovstvá
Slovenska základných škôl
2018 – Finálový turnaj

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal zápasy v sku-

pinách

22. 5. | 8.00 – 14.00 | Chlapci/
SAŠŠ – KCVČ | Trenčín – MSR
ZŠ 2018 – Finálový turnaj
ŠPORTOVÁ HALA

o umiestnenie

|

Florbal zápasy

26. 5. | 21.00 – 23.00 | Night
run Trenčín 2018

TRENČIANSKY HRAD | 4. ročník populár-

neho bežeckého podujatia ulicami večerného Trenčína.

číslo 5 | ročník XX

|

2., 9., 15., 22., 29. 5. | 17.30 –
19.00 | Tvorivý ateliér pre
dospelých

2., 9. 5. Retro design,
recyklujeme kazety, 15., 22. 5. Asambláž, technika oživenia starých predmetov, 29. 5. Kašírované šperky. Prihlásenie
na 0918 561 320 mirka@kcaktivity.sk.
OC LAUGARÍCIO

|

9. 5. | 17.00 – 20.00 | Klub
Patchwork

Stretnutie členov a milovníkov patchworku.
KC AKTIVITY |

15., 29. 5. | 16.00 – 18.30 |
Večerný ateliér pre dospelých

Tvorivý ateliér pre dospelých
na rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.
GMAB

|

31. 5. | 16.30 | Ako ti mám
rozumieť, keď ešte
nerozprávaš

Verbálna a neverbálna komunikácia. Workshop pre rodičov detí od 6
mesiacov.
KC STRED

|

9. 6. | 9.00 – 17.00 | Očista
a harmonizácia srdca
a tenkého čreva

| Intenzívny jednodňový kurz zameraný na letnú očistu
podľa ročného biorytmu. Lektor: Stanislav Kertis. Info a rezervácia miesta: zuzana.kozacek@gmail.com, +421
907 493 654.

KERAMOPROJEKT

 INÉ
utorok | 17.00 – 20.00 | Klub
spoločenských hier

| Stretnutie nadšencov moderných spoločenských hier. Prihlasovanie
na peterbiras@gmail.com.

KC AKTIVITY

1. 5. – 31. 8. | Dobový tábor so
sokoliarmi
TRENČIANSKY HRAD |

1. 5. | Zamilované panstvo

| Bozk pod rozkvitnutou čerešňou – fotenie.

TRENČIANSKY HRAD

2. – 31. 5. | Burza kníh
VKMR JASELSKÁ |

5. 5. | 6.00 | Soblahovská 35-ka

| Tradičný turistický pochod
a Detský výstup na Ostrý vrch. Prezentácia
v areáli športového klubu od 6.00 do 8.30.

SOBLAHOV

5. 5. | 9.00 | Deň tanca
Trenčianskeho kraja 2018
KINO HVIEZDA

|

ťaže.

Krajské kolo tanečnej sú-

5. 5. | 19.00 | Country Majáles

Príďte osláviť 25. narodeniny tanečnej skupiny Maryland. Do tanca
a na počúvanie vám zahrá hudobná skupina Návrat zo Špačiniec.
PIANO KLUB |

9. 5. | 13.00 | Spomienkové
stretnutie k 73. výročiu
ukončenia 2. svetovej vojny
POSÁDKOVÝ KLUB |

12. 5. | 10.00 | Míľa pre mamu
2018
SLÁDKOVIČOVA

|

O 10.00 h. sa stretneme

POSÁDKOVÝ KLUB |

16. 5. | Marketing I: Online
marketing & SEO
FACILITY SYSTEM HUB | Prednáška.

17. 5. | 17.30 | Módna šou JarLeto 2018

GALÉRIA VÁŽKA | Módna prehliadka butiku

Anna S. priblíži módu, ktorú máme na Slovensku, v Českej republike i jedinečné európske značky. Rezervácia vstupeniek:
annastrencin@gmail.com
19. 5. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností a gazdovské trhy
EXPO CENTER |

19., 20. 5. | 8.00 – 19.00 | Tuning
speed show

Tradičné stretnutie
priaznivcov tuningu a nablýskaných áut.
LETISKO TRENČÍN

|

20. 5. | 14.30 | Deň rodiny
MIEROVÉ NÁMESTIE

|

Rodinné popoludnie

22. 5. | Moderná biznis etiketa
III.
25. 5. | 20.00 | Noc kostolov
2018

| 20.00 Divadelné predstavenia „Ty ma voláš“.
21.00 Premiéra dokumentárneho filmu
„Svätci zo Skalky“.

KLÁŠTOR SKALKA PRI TRENČÍNE

26. 5. | 10.00 – 17.00 | Trenčín
na korze

ULICA 1. MÁJA | Kultúrno-predajné poduja-

tie. Umelci, hand-made tvorcovia dizajnových výrobkov, kvalitní gastro predajcovia.
Workshopy, tvorivé dielničky, hvezdáreň,
divadlo, koncert.
27. 5. | 11.00 – 16.00 | Oficiálne
otvorenie leteckého múzea
Hangár X

| Hudobné vystúpenia,
bohatý program pre deti aj dospelých.

LETISKO TRENČÍN

31. 5. | 16.00 | Láska v minulosti

| Čo ukrýva depozitár
alebo pohľad do minulosti.

TRENČIANSKY HRAD

KONTAKTY
Osvienčimská 3
OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40,
CINEMAX
www.cine-max.sk
Bratislavská 614, 032/744 49 99, www.fsh.sk
FACILITY SYSTEM HUB
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
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

