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

Letnú sezónu otvorí príbeh o prievozníkovi
Nočná artistická show sa uskutoční 29. a 30. júna 2018.
Hlavnou postavou piateho voľného pokračovania Príbehov z Trenčína bude prievozník Jozef Malota.

V našom meste sa v ostat
ných rokoch udomácnilo ne
zvyčajné podujatie. Pod náz
vom Príbehy z Trenčína sa vždy
v nočných uliciach alebo iných
priestoroch odvíja legenda z his
tórie nášho mesta. Na viacerých
javiskách sa predstavujú pro
fesionálni a amatérski umelci
mnohých žánrov – od taneční
kov a hercov cez historických
šermiarov až po akrobatov, nad
výkonmi ktorých sa doslova tají
dych. Keď k tomu pridáme ohňo
vé, svetelné, zvukové a vodné
efekty, nie je žiadnym prekva
pením, že každoročne sa podu
jatie teší veľkej popularite a jeho

návštevníci sa rátajú na tisíce.
Mesto Trenčín v spolupráci
s umeleckou agentúrou Kvart už
takto predstavili príbehy o vod
níkovi Valentínovi, o bubeníkovi
Štefanovi, hradnom šašovi Por
rovi a v minulom roku o opátovi
Štefanovi. „Opát žil na Skalke
pri Trenčíne v čase vlády Matúša Čáka Trenčianskeho a práve
do tohto obdobia je vsadený dej aj
tohtoročnej legendy,“ hovorí zo
stavovateľ príbehu a režisér noč
nej show Vlado Kulíšek.
„V dávnom období boli neodmysliteľnou súčasťou života
miest pri rieke prievozníci. Trenčiansky prievozník Jozef Malota

prevzal živnosť po svojom otcovi a zdalo sa, že nič nemôže narušiť jeho pokojný život. Jedného
dňa sa však stalo niečo, čo navždy zmenilo jeho osud. Čo, to sa
už dozviete priamo v scénach prírodného divadla.“
Množstvo vystúpení bude
priamo súvisieť s vodou, ale aj so
svetlom, ohňom a inými efekta
mi. Viac nám do uzávierky novín
usporiadatelia nechceli prezra
diť. Novinky z príprav budú zve
rejňovať na stránke facebook.
com/kic.trencin. Ak chcete ve
dieť, ako sa príbeh skončí, príď
te 29. alebo 30. 6. k lodenici
na brehu Váhu medzi cestným
a starým železničným mostom. Začiatok programu bude
vždy o 21.30 hod.
Knižnú podobu legendy

s ilustráciami Jozefa Vydrnáka
predstavia verejnosti 18. júna
o 10.00 v trenčianskej knižnici
na Hasičskej ulici v oddelení li
teratúry pre deti a mládež. Zá
ujemcovia si ju budú môcť kú
piť pred predstavením a neskôr
v KIC.
(RED)
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Trenčín má vynovené historické námestie

 EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
držíte v rukách júnové vydanie
mestských novín. Je pripravené
vám ponúknuť prehľad udalostí, ktoré sa stali a aj tých,
ktoré očakávame. Top udalosťou bolo otvorenie Mierového
námestia, v meste sa však pracuje i na ďalších investičných
akciách (str. 4) a postupne sa
upratujú aj nelegálne bilbordy
(str. 3).
Slnečné dni už lákajú
k vode, na kúpalisku sa dejú
posledné úpravy a 16. júna
bude otvorené (str. 3). V Infe
uvádzame veľa ďalších dobrých
správ, niektoré sa opäť nevošli,
ale je fakt, že sa rozbehli vo
veľkom aj orezy stromov a krov.
Pribúda i množstvo kultúrnych
podujatí, určite si z ponuky
vyberiete.
Ďalšie vydanie Infa očakávajte 3. júla 2018. Ak vás
ale môžeme poprosiť, venujte
v týchto novinách zvýšenú pozornosť strane 7. Ďakujeme.
Prajeme vám pekný a úspešný
jún!
Vaša redakcia

BRONZOVÝ MODEL
MESTA PÚTA
POZORNOSŤ
Je súčasťou rekonštrukcie Mierového námestia
a nájdete ho pred Piaristickým kostolom sv. F.
Xaverského.

Jeho autorom je akademic
ký sochár Igor Mosný, ktorý
dal pred 20 rokmi svoju pečať
Štúrovmu námestiu v podobe
Vodníka.
„Robiť zákazku do verejného priestoru je veľká výzva. Je
dôležité, aby sa život v Trenčíne
z nákupných centier vrátil späť
do centra. Atmosféra tohto prostredia pod hradom sa nedá ničím nahradiť,“ povedal I. Mos
ný pri otvorení námestia.
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(E. S.)

Najvýznamnejšia mestská investičná akcia dala novú
tvár Mierovému námestiu. I po rekonštrukcii si zachovalo jedinečnú atmosféru. Otvorené bolo v sobotu 19. mája
2018.

„Veríme, že tak, ako bolo Mierové námestie kedysi centrom verejného života, miestom korzovania a spoločných stretnutí, bude
tomu tak i po jeho komplexnej
obnove,“ povedal primátor Ri
chard Rybníček. „Mierové námestie je srdcom a dušou Trenčína. Jeho rekonštrukcia bola
jedným z najrozsiahlejších zásahov od prelomu 12. a 13. storočia. K obnove námestia sme
pristupovali citlivo, je výsledkom
niekoľkoročnej diskusie a participácie odbornej i laickej verejnosti. Chcem poďakovať majiteľom budov, ich obyvateľom,
podnikateľom a vôbec všetkým

Trenčanom, ktorí trpezlivo znášali celý rok obmedzenia spôsobené rekonštrukciou,“ dodal.
Mesto investovalo do obno
vy námestia takmer 3,2 mil. eur.
Zhotoviteľom rekonštrukcie boli
Cesty Nitra, a. s. Súbežne obno
vili opotrebované inžinierske
siete na svoje náklady ich správ
covia za ďalšie približne 2 milió
ny eur.
Autormi architektonického
návrhu novej podoby námes
tia sú Ivan Wahla, Tomáš Rusín
a Petr Mutina z brnianskeho ate
liéru RAW. „Mierové námestie
má obrovskú európsku hodnotu.
Ešte viac ju posilňuje fontána

Marca Aurelia, okolo ktorej sú
bronzové dosky s dátami z dejín
Trenčína. Verím, že Mierové námestie ako srdce Trenčína bude
mať taký silný tep, ako ho cítime
dnes. Je to zázračný okamih,“
vyjadril sa v deň otvorenia ná
mestia architekt T. Rusín.
Na námestí sú rozšírené
chodníky, je bezbariérové, má
nové pódium z tropického dre
va, nové lavičky, smetné koše,
cyklostojany pre 62 bicyklov.
„Hlavným prvkom rekonštrukcie
bola výmena spevnených plôch
a chodníkov. Chodníky boli pôvodne z liateho asfaltu. Ten je
nahradený novými prírodnými
materiálmi. Na chodníky bolo
použitých 1,25 milióna rezaných
kociek, hlavná plocha je z pôvodnej dlažby a pokrýva ju vyše 400
tisíc kociek,“ povedal výkonný
riaditeľ spoločnosti Cesty Nitra
Juraj Serva.
Námestie je vybavené novým
typom osvetlenia, ktoré bude sú
časťou novej koncepcie smart
city. Ide o integrované – LED
osvetlenie, wifi, ozvučenie a ka
mery. V stredovom ostrovčeku je
nový trávový koberec s vysade
nými stromami. Pred kostolom
na námestí je bronzový model
mesta. Ďalšou novinkou a zá
roveň dominantou, ktorá bude
pripomínať historickú minulosť
nášho mesta, je bronzová fon
tána Marca Aurélia. Na námestí
sa ešte počíta aj s osviežovačmi,
ktoré ľudia ocenia v letných me
siacoch. 
(E. S.)

Fontána pripomína rímsku minulosť Trenčína
Trenčín je jedno z troch najstarších miest na Slovensku. Okrem slávneho nápisu na hradnej skale bude jeho
rímsku minulosť pripomínať aj fontána Marca Aurelia
na Mierovom námestí.

pri Neratoviciach. Úloha to bola
náročná predovšetkým pre nedostatok času a v závere ešte skomplikovaná poslednou nekvalitnou
dodávkou bronzu. Tavbu posledFontána predstavuje bron rímskych légií do Laugaricia.
ných troch kusov zo 17 – tich
zovú misu s prepadávajúcou
Autorom fontány je akade museli opakovať, vrátane výroby
vodnou hladinou. Súčasťou fon mický sochár Jiří Plieštik. „Prí- nových voskových modelov. Mnotány je aj dvojitá bron
hí sme nespali niekoľko
zová zvlnená stena
Memento tamen neminem aliam amittere
nocí. Bol to môj najnás korytom na vodu,
vitam quam ipsam eam quam vivat neque
ročnejší projekt. Železo
ktorá padá do misy.
aliam vivere quam eam quam amittat.
s vami pri práci hovorí,
Na zvlnenej ploche je
kameň, aj ten najtvrdší,
rímskymi písmenami
Pamätaj, že každý stráca len ten život, ktorý
mlčí, ale dá sa opracovať.
v zlatistom lesku uve
prežíva a prežíva len ten, ktorý stráca.
Ale bronz, ten si robí,
dený citát Marca Au
čo chce a je nepredvídarelia v slovenčine i latinčine.
prava trvala asi rok, samotná teľný,“ povedal J. Plieštik. Len
Symbolika plynúceho živo výroba 9 mesiacov. Pre technickú na rošte fontány je 1,6 km bron
ta je stvárnená zvlnenou bron náročnosť bolo ťažké nájsť zlie- zovej pásoviny. „Želám si, aby
zovou stenou, ktorá je aj sym vareň. Diely misy napokon odlia- sa fontána páčila a tešila všetbolom vlajúcej zástavy v smere li v Novom Ransku a druhé teleso kých, ktorí k nej prídu,“ dodal J.
predpokladaného
príchodu sochy odliala zlievareň v Tuhani Plieštik.
(E. S.)
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V Trenčíne zmizli ďalšie bilbordy
Na území mesta je aktuálne 329 povolených reklamných
stavieb. Počet nelegálnych bilbordov v máji klesol na 47.
Všetky sú v konaní o odstránenie.

Asociácia vonkajšej rekla
my po dohode s Mestom Trenčín
mala pôvodne v máji odstrániť
15 nepovolených reklamných
stavieb
popri
komunikácii
od nového cestného mosta sme
rom na Trenčiansku Turnú. Na
pokon ich odstránila len sedem,

pretože o zmiznutie zvyšných 8
bilbordov sa postarali ich maji
telia. Všetky spomínané nelegál
ne bilbordy boli na súkromných
pozemkoch. Ich vlastníkov naj
skôr stavebný úrad vyzval na od
stránenie reklamných stavieb.
Urobili tak len niektorí.

Asociácia vonkajšej reklamy
je záujmové združenie vlastní
kov reklamných stavieb, ktoré
má oprávnenie po doručení sú
hlasu stavebného úradu odstrá
niť reklamnú stavbu na náklady
jej vlastníka. Podľa platných zá
konov môže týmto spôsobom
odstrániť nelegálny bilbord aj
vlastník pozemku alebo stav
by, kde sa nelegálny bilbord
nachádza.
„Táto téma by mala byť intenzívnejšie komunikovaná v zákone. Mesto by malo rozhodovať, či
bude alebo nebude mať reklamu
na svojom území. Nemyslím, že
by všetka reklama mala zmiznúť,
ale mesto by si malo povedať,
koľko jej chce mať, kde a ako by
mala vyzerať. Poznáme spôsob,
ako v najbližšom období pomerne
výrazným spôsobom obmedzíme
reklamný smog v Trenčíne. Ešte
v tomto roku bude táto vec riešená,“ povedal primátor Richard
Rybníček.


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

Juh bude mať viac zelene i nové ihriská
Vnútrobloky J. Halašu a Východná čakajú pozitívne zmeny. Mesto uspelo s projektami a dostane peniaze na ich
oživenie.

Na komplexnú revitalizáciu
vnútrobloku J. Halašu získa ne
celých 760 tisíc eur a na vnút
roblok Východná takmer 272
tisíc eur. Ide o 95 percent z cel
kových oprávnených nákladov,
pričom zvyšných 5 percent do
platí mesto zo svojho rozpočtu.
V oboch prípadoch dôjde k od
stráneniu pôvodného mobiliáru
a spevnených plôch, ktoré nahra
dia nové komunikácie, ihriská,
oddychové zóny. Pôvodné drevi
ny sa ešte doplnia o nové stromy,
kry a zeleň, obohatenú aj o krovi
ny s jedlými plodmi. Vo vnútrob
loku J. Halašu budú vybudované
herné a športové prvky s mobili
árom v oddychových miestach.
Vo vnútrobloku Východná sa po
staví detské ihrisko, šmýkačka,
ktorá bude kopírovať svahovi
tý terén a komunikačná infraš
truktúra s verejným osvetlením.
V území sa budú integrovať prv
ky zelenej a sivej infraštruktúry
pre trvalo udržateľné hospodá
renie so zrážkovými vodami na
pomáhajúce adaptabilite úze
mia mesta na klimatickú zmenu.
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V prípade vnútrobloku J. Halašu
to bude v podobe vsakovacích
kanálov, ktoré nahradia existu
júce povrchové žľaby a v prípade
vnútrobloku Východná v podo
be protieróznych rýh, do ktorých
budú vysadené kroviny umožňu
júce vsakovanie dažďovej vody.
Trenčín uspel v 3. kola výzvy

Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR na predkla
danie žiadostí o poskytnutie Ne
návratného finančného príspev
ku. Výzva sa týkala zlepšenia
environmentálnych
aspektov
v mestách prostredníctvom bu
dovania prvkov zelenej infraš
truktúry a adaptáciou urbani
zovaného prostredia na zmenu
klímy ako aj zavádzaním systé
mových prvkov znižovania zne
čistenia ovzdušia a hluku.  (E. S.)

NA KÚPALISKO UŽ 16. JÚNA

 STRUČNE

P

očas celoeurópskej Noci
múzeí a galérií (19. 5.) si
nedalo ujsť pohľad z Mestskej
veže takmer 1600 návštevní
kov.

D

o detskej pátracej hry
Tajomstvá Mierového
námestia sa od 14. do 21. mája
zapojilo 698 detí.

S

cieľom výmeny skúseností
v oblasti mobility, moder
nizácie železničnej trate a re
konštrukcie centrálnej mest
skej zóny navštívil 25. mája
primátor Trenčína R. Rybní
ček na pozvanie primátora
Miroslava Adámeka partner
ské mesto Zlín. „Aj toto mesto
čakajú veľké zmeny, rekon
štrukcia hlavného námestia,
tiež som sa dozvedel, s akými
problémami a požiadavkami
občanov sa stretáva ich samo
správa,“ povedal R. Rybníček.
Išlo o prvé z naplánovaných
stretnutí. V najbližšom obdo
bí sa návšteva zo Zlína príde
osobne pozrieť na jednotlivé
premeny mesta Trenčín.

M

esto Trenčín si 7. júna
pripomenie 100. výročie
Kragujevackej vzbury.
V Posádkovom klube sa
o 13.00 h začne prednáškové
pásmo o histórii „drotárske
ho“ pluku, priebehu vzbury
a jej odkaze pre súčasnosť.
Prednášky o 14.30 h vystrieda
film Paľa Bielika Štyridsaťštyri
(1957) inšpirovaný vzburou
vojakov 71. pešieho pluku
rakúsko-uhorskej armády
proti ich veleniu.

Ak bude priaznivé počasie, trenčianske kúpalisko
otvorí svoje brány v sobotu 16. júna o 10.00 h. Vstupné zostáva nezmenené, otváracie hodiny budú upravené podľa želania viacerých návštevníkov z minulej
sezóny.

V areáli kúpaliska boli vy
sadené stromy, v najbližších
dňoch bude prekryté detské ih
risko, čím bude zabezpečený
tieň. Vstup do bazénovej čas
ti je upravený pre imobilných
návštevníkov, vrátane vstupu
do relaxačného bazéna. „Dokúpili sme 130 nových ležadiel,

k dispozícii ich tak bude 250.
Začiatkom leta do detského bazéna pribudne zábavný prvok,“
uviedol správca kúpaliska Ró
bert Buchel. Počas celej sezó
ny bude kúpalisko otvorené
v pondelok od 12.00 do 20.00
h a v utorok až nedeľu od 10.00
do 20.00 h.

N

ajbližší Deň otvorených
dverí u primátora mes
ta Richarda Rybníčka bude
v pondelok 25. júna v čase
od 14.00 do 16.00 h v jeho
kancelárii na 1. poschodí
MsÚ.
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Mestské investičné akcie Trenčín bude mať ďalších
Nové detské ihrisko
na Karpatskej ulici
deťom okrem bežných hracích prvkov ponúka aj malý
vodný svet. Deti tu
nájdu aj veľkú multifunkčnú preliezačku v tvare lode,
bager v piesku, laná
vo svahu, zemnú
trampolínu, hracie
triangle i drevené
korýtka s mechanickou pumpou
a mlynčekom.

V máji bolo dokončené Námestie študentov. Jeho návrh
vznikol v rámci projektu Mestské zásahy Trenčín v roku
2013. Autormi sú architekti Július Bruna a Radovan Zelík. Podľa hlavného architekta mesta Martina Beďatša
ide o najlepší zo všetkých návrhov mestských zásahov.
Ďalšie chodníky
sú v rekonštrukcii.
Pracuje sa na chodníkoch na cintoríne v Zlatovciach,
na Stromovej ulici
a obnovuje sa aj
povrch chodníka od kruhového objazdu pri
Keramoprojekte
takmer po vrátnicu nemocnice.
Všetky budú mať
nový povrch zo
zámkovej dlažby.
V druhej polovici
júna sa začne súvislá rekonštrukcia komunikácie
na Ulici gen. Svobodu.Jej súčasťou bude i výmena asfaltového
povrchu za betónový na štyroch
autobusových
zastávkach, kde
pribudnú i kasselské obrubníky.
Zastávky budú dočasne presunuté.

26 nájomných bytov
Po tom, ako mesto kúpilo 48 nájomných bytov v polyfunkčnom dome „Obytný súbor Condominium Eurozeta
Trenčín“ na Veľkomoravskej ulici, získa v tomto roku
ešte ďalších 26 bytov, vrátane parkovacích miest a prislúchajúcej infraštruktúry.

V budove bývalej adminis
tratívy Ozety na Veľkomorav
skej ulici prerobili niekdajšie
kancelárie na byty. Investorom
bola spoločnosť Solum, od kto
rej mesto kúpilo 48 nových ná
jomných bytov. Trenčín získal
dotáciu z ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja a aj pod
poru zo Štátneho fondu rozvoja
bývania (ŠFRB). Celková kúpna
cena 48 nájomných bytov, vrá
tane 48 parkovacích miest, bola
vyše 2,3 milióna eur. Do 26 jed
noizbových a 22 dvojizbových
bytov by sa prví nájomcovia mali
nasťahovať v lete 2018 po tom,
ako žiadateľom odporučí prideliť
byty komisia sociálnych vecí (6.
6. 2018) a následne uzavretie ná
jomných zmlúv odsúhlasí mest
ské zastupiteľstvo (4. 7. 2018).
Ďalších 26 nájomných bytov
by malo mesto získať ešte v tom
to roku na rovnakej adrese. Ich
kúpu schválili mestskí poslan
ci vo februári 2018, a to formou

úveru zo Štátneho fondu rozvoja
bývania (ŠFRB) a dotácie z Mi
nisterstva dopravy a výstavby
SR. 16 jednoizbových a 10 dvo
jizbových bytov má cenu takmer
1,2 milióna eur, z toho 65 % by
zabezpečil úver zo ŠFRB a 35 %
dotácia z ministerstva. Parkova
cie miesta a pozemky pod parko
vacími miestami by mesto odkú
pilo za 1 euro.

 KDE TREBA ŽIADAŤ
O MESTSKÝ
NÁJOMNÝ BYT?

Žiadosť spolu s povinný
mi prílohami treba odovzdať
v Klientskom centre Mestského
úradu v Trenčíne. Žiadateľom
môže byť len občan s trvalým
bydliskom v Trenčíne. Čo všetko
treba doložiť k žiadosti a celý po
stup od žiadosti k prideleniu ná
jomného bytu nájdete na webe
mesta: sekcia Pre občanov – Bý
vanie.(RED)

Rekonštrukcia
chladiarenského zariadenia
Ministerstvo školstva poskytlo Slovenskému zväzu ľadového hokeja financie na obnovu hokejovej infraštruktúry. Mesto Trenčín uspelo vo výzve SZĽH a získalo dotáciu
vyše 535 tisíc eur, ďalších takmer 132 tisíc eur zaplatí zo
svojho rozpočtu.

Na Zimnom štadióne Pavla
Demitru tak mohla začať obno
va vyše 20 – ročného chladiaren
ského zariadenia, vrátane rozvo
dov. „Táto investícia je dôležitá
najmä z hľadiska bezpečnosti.
Už nebudeme musieť žiadať
o udelenie výnimky na prevádzku. Stará technológia uskladňovala 8 ton čpavku, teraz bude nahradená modernou, automaticky
riadenou technológiou,“ uviedol
primátor Richard Rybníček.
Práce by mali byť ukonče
né do polovice augusta. Mesto
ako vlastník zimného štadióna
má vypracovanú aj projekto
vú dokumentáciu, ktorá počíta
s obnovou obvodového plášťa,

otvorových konštrukcií, dažďo
vých zvodov, žľabov a obnovou
interiéru. Projekt navrhuje vý
menu pôvodných rozvodov elek
triky a zhotovenie nových rozvá
dzačov a osvetlenia a v časti 1.
nadzemného podlažia aj novú
vzduchotechniku.
(E. S.)
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Koho diskriminuje regulované parkovanie? NOVINKY
Po novom parkujeme v niektorých častiach mesta už
viac ako rok. Zámer regulovať, obmedziť množstvo vozidiel na uliciach, sa podaril. Aj napriek merateľným výsledkom sa vo verejnej debate stále objavujú emotívne
úvahy a názory, ktoré sa snažia prekričať tie racionálne.

 PREČO PLATIA

OBČANIA,
KTORÍ BÝVAJÚ
V REGULOVANOM
PÁSME?

Každá lokalita mesta, kde sa
zaviedlo regulované parkovanie,
bola dôkladne pripravená. Nešlo
iba o vyznačenie parkovísk. Prí
pravy zahŕňali celý rad doprav
ných opatrení a riešení sme
rujúcich k väčšej bezpečnosti
na uliciach. Niektoré komuniká
cie boli zjednosmernené. Dlhé
priechody boli stavebne upra
vené s deliacimi ostrovčekmi
v križovatkách, niektoré osvet
lené, aby boli pre chodcov bez
pečnejšie. So zámerom upokojiť
dopravu bola vytvorená Zóna 30
v Dolnom meste.
Väčšina ciest je z čias, kedy
sa nepočítalo, že sa na nich bude
parkovať v takom rozsahu ako
v súčasnosti. Z hľadiska bezpeč
nosti je dôležité, aby boli pre
jazdné. Pre hasičov a záchraná
rov. Mesto s hasičmi testovalo
prejazdnosť ciest s tým najväč
ším vozidlom, aké majú k dispo
zícii. Tam, kde vznikli problémy,
sa parkovacie miesta upravovali,
aby boli ulice naozaj bezpečné.
Obyvatelia regulovaných pásiem
dostali protihodnotu, bezpeč
nejšiu lokalitu, prejazdné cesty.
Z tohto pohľadu by sa diskrimi
novaní mohli cítiť občania z ešte
neregulovaných pásiem. Aj tí,
ktorí nemajú auto a z daní pri
spievajú na výstavbu a údržbu
parkovísk. S nárastom počtu
áut rastú aj požiadavky na viac
parkovacích miest. Mnohí by
chceli parkoviská všade a veľa.

Výstavba jedného nového mies
ta stojí približne dve a viac tisíc
eur, podľa územných podmie
nok a rozsahu prác. Napriek
naplánovanej výstavbe nových
parkovacích miest, mesto nech
ce ísť cestou zvyšovania dane
z nehnuteľnosti. Zaťažilo by to
aj občanov, ktorí žiadne vozidlo
nemajú. Spravodlivejšie je, že
prispievajú tí, ktorí priestor vy
užívajú, na parkovanie svojich
vozidiel.

 PREČO JE ABONENTSKÁ
KARTA DRAHŠIA?

Vytvorením systému abo
nentských a rezidentských ka
riet boli cielene zvýhodnení do
máci občania s trvalým pobytom
v Trenčíne. Cena rezidentskej
karty je podstatne výhodnej
šia, pretože na základe trvalého
pobytu sa prerozdeľujú výno
sy z podielových daní od štátu.
Každé mesto, či už na Sloven
sku alebo v zahraničí, upred
nostní skôr vlastných občanov
pred dochádzajúcimi. Pre abo
nentov bol vytvorený typ kariet
s platnosťou pre dlhodobé par
koviská, ktoré boli umiestnené
ďalej od odbytných blokov, aby
priestory pri nich zostali pre
domácich.
Ako uvádza Inštitút verejnej
dopravy, nedostatok parkova
cích plôch v mestách vyvolávajú
hlavne prichádzajúci obyvatelia
z okolia miest. Ak sa tisíc obyva
teľov blízkeho vidieka rozhodne
prísť do mesta autom, potrebu
jeme pre nich 625 parkovacích
miest, čo je takmer 1,25 hektára
mestského priestoru.

 PREČO POTREBUJÚ

PARKOVACIU
KARTU AJ OBČANIA
Z NEREGULOVANÝCH
PÁSIEM?

Ak občania jazdia a parkujú
aj v iných častiach mesta a nech
cú vždy riešiť parkovné, je kom
fortnejšie mať parkovaciu kar
tu, ktorá je výhodnejšia. Podľa
štatistiky predaja kariet si oby
vatelia z neregulovaných lokalít
zakúpili takmer tisícku parkova
cích kariet (k 21. 2. 2018 presne
981).

októbra 2018. Dovtedy musí
investor, spoločnosť SPP distri
búcia, kompletne dokončiť prá
ce aj s povrchovými úpravami.
V aktuálnom mieste rekonštruk
cie pre stavebné práce rozkopú
chodníky, vozovku a obmedzia aj
parkovanie. Pracoviská sú ozna
čené dopravnými značkami.
Prosíme vodičov i chodcov o ich
rešpektovanie. Na jednotlivých

V

iac ako tridsať novovybu
dovaných parkovacích
miest majú vodiči k dispozícii
na Saratovskej ulici. Vyznače
ný je tam parkovací pás.

 PREČO SA EŠTE

JUH NEZARADIL
DO REGULÁCIE?

Sídlisko Juh charakterizu
je veľká hustota osídlenia na po
merne malej ploche, štatisticky
je tu najväčší medziročný nárast
počtu vozidiel. V tomto ohrani
čenom priestore sa náročnejšie
ako inde v meste, hľadali mož
nosti pre žiadané nové parko
viská. Pred zavedením regulácie
na Juhu však mesto chce a musí
najskôr vybudovať primeraný po
čet parkovísk. Ich výstavba sa za
čala vlani. Ďalšiu, naplánovanú
na tento rok, zablokovalo napad
nutie stavebných konaní občian
skym združením Marcela Slávika
Združenie domových samospráv.
O jeho námietkach musí rozhod
núť prokuratúra a kým nerozhod
ne, nemôže sa stavať. Celý proces
oddialil pripravovanú regulá
ciu a výstavbu, ktorá by prinies
la lepšie podmienky parkovania
nielen pre obyvateľov Juhu, ale aj
Sihote. Ide o výstavbu parkovísk
na uliciach Saratovská pri záhra
dách, Šmidkeho, L. Novomeské
ho, Západnej, Bazovského, Ga
garinovej, J. Halašu, Liptovskej,
Pod Skalkou.
(Ľ. S.)

PARKOVANIE NA SIHOTI OBMEDZUJE
REKONŠTRUKCIA PLYNOVODU
Plynári začali opäť rekon
štruovať potrubie v meste. Až
do jesene budú pracovať na Si
hoti I. Rozsiahla rekonštrukcia
postupuje po etapách a zasiah
ne ulice Hodžova, Jiráskova,
gen. Viesta, Vodárenská, Ho
lubyho námestie, Smetanova,
Rázusova a kpt. Nálepku. Za
čala sa v polovici mája, ukonče
nie prác je naplánované do 15.

K PARKOVANIU

uliciach dôjde k odstávke ply
nu. Dátum a doba odstávky
bude oznámená obyvateľom 15
dní vopred. Listami v poštových
schránkach (rodinné domy),
oznámeniami na vchodoch (by
tové domy). V prípade akýchkoľ
vek otázok kontaktujte zodpo
vedného pracovníka spoločnosti
SPP distribúcia Ing. Petra Beli
cu 0911 049 991.

P

o vyčistení lesíka okolo
cesty, povrchu vozovky
a úprave vegetácie boli
na Východnej ulici vyznačené
parkovacie miesta. Vzhľadom
k dostatočnej šírke cesty boli
vyznačené aj šikmé stojiská
(na pravej strane v smere
od mesta), kde zaparkuje viac
áut ako doteraz. Na ľavej
strane je parkovací pás.
Zároveň bola vyznačená trasa
cyklopruhu, ktorý končí
v križovatke s ulicami M. Bela
a Lavičkovou. Cyklisti plynule
prejdú z cyklopruhu na komu
nikáciu na začiatku skupiny
parkovacích miest. Pred
bytovým domom 2425 a 2426
bola upravená a rozšírená
plocha doterajšieho parkovis
ka.

N

a Ulici gen. Svobodu pre
bieha úprava priestoru
pred bytovými domami 2755
až 2750 a výstavba parko
vacích miest. Terajší chod
ník bude posunutý čiastoč
ne do zelene a na rozšírenej
komunikácii budú vyznačené
šikmé stojiská pre 41 vozidiel.
Pred začiatkom prác bola táto
časť cesty zjednosmernená
a prepojená s hlavnou ulicou.
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O prerokovaní Zmien
Materské školy počas prázdnin
Prevádzka materských škôl otvorené a v auguste zatvorené.
a doplnkov č. 3 a 4 Územného v zriaďovateľskej
pôsobnosti  MŠ na Ulici 28. októbra a Pri
Mesta
Trenčín
bude
počas let parku budú v prevádzke v júli
plánu mesta Trenčín
ných prázdnin prerušená pre len do 27. 7., od 30. 7. bude až
Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania oznamuje verejnosti a dotknutým orgánom prerokovanie
Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta (ÚPN)
Trenčín a Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Trenčín –
Centrálna mestská zóna

Proces obstarania Zmien
a doplnkov č. 3 a Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Trenčín – CMZ vyplynul z uznese
nia MsZ č. 683 zo dňa 12. 12.
2012, ktorým sa schvaľoval
platný ÚPN, ďalej z ustanovení
§30 ods. 4 a §31 zákona, kto
rým je orgán územného plá
novania povinný pravidelne,
najmenej však raz za 4 roky pre
skúmať schválený ÚPN. Ná
sledne z uznesenia MsZ č. 946
zo dňa 21. 6. 2017, ktorým or
gány mesta schválili proces ob
starania ZaD č. 3, vrátane prí
lohovej časti, tvoriacej sumár
podnetov na ZaD č. 3 a z uzne
senia MsZ č. 869 zo dňa 10. 5.
2017, ktorým schválili proces
obstarania Zmien a doplnkov
č. 4 ÚPN mesta Trenčín – Centrálna mestská zóna.
Mesto Trenčín ako orgán
územného plánovania záro
veň podal listom zo dňa 26. 4.
2018 a 14. 5. 2018 Oznáme
nia o strategickom dokumente
Okresnému úradu v Trenčíne
– odbor starostlivosti o životné
prostredie v rámci príslušnej
legislatívy.
Nutnosť obstarať, spraco
vať, ukončiť a schváliť v orgá
noch mesta ZaD č. 3 k ÚPN
mesta a ZaD č. 4 ÚPN mesta
Trenčín – CMZ vyplynula z po
treby zosúladiť územno-tech
nické, hospodárske a sociálne
predpoklady, na základe kto
rých bola navrhnutá koncepcia
organizácie územia s novými
skutočnosťami a požiadavkami
vlastníkov, investorov a vybra
ných orgánov, ako aj potreba
opraviť zrejmé chyby a zapra
covať skutočnosti vyplývajúce
z rozhodnutí v zmysle staveb
ného zákona.
Čo sa týka ZaD č. 4 ÚPN
mesta – CMZ Trenčín aj z po
treby zosúladiť predpoklady,
na základe ktorých bola na
vrhnutá koncepcia organizá
cie územia najmä v dotknutom
priestore centrálnej mestskej
zóny, nábrežia a návrhu rieše
ní hmotovo – priestorovej kon
cepcie územia centra mesta

vrátane prislúchajúcich väzieb.
Výsledkom tohto procesu bude
definovanie dopravnej kos
try a podrobnejšie stanovenie
priestorového
usporiadania
územia a následné vytvorenie
legislatívneho rámca pre ďalší
stupeň – územný plán zóny.
Zároveň Mesto Trenčín ako
orgán územného plánovania
zvoláva aj verejné prerokovania
spojené s odborným výkladom
spracovateľa.

V stredu 13. 6. 2018
o 16.00 h vo veľkej
zasadacej miestnosti
MsÚ v Trenčíne,
Mierové nám. 2, 1.
poschodie sa uskutoční
verejné prerokovanie
Zmien a doplnkov č. 3.
Verejné prerokovanie
ZaD č. 4 ÚPN mesta
– CMZ Trenčín sa
uskutoční v stredu
20. 6. 2018 o 16.00 h
na tom istom mieste.
Písomné pripomienky môže
podať verejnosť v termíne do 30
dní odo dňa zverejnenia ozná
mení na úradnej tabuli Mesta
Trenčín, každé zmeny a dopln
ky však majú svoje lehoty na po
danie pripomienok. Kompletná
dokumentácia k obom zmenám
a doplnkom, t. j. č. 3 a č. 4, je
zverejnená na webovej stránke
mesta, www.trencin.sk.


ÚTVAR ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA

rekonštrukčné práce, maľova
nie a čistenie priestorov, de
zinfekciu prostredia a hračiek,
ako aj pre čerpanie dovolenky
zamestnancov.
 V júli budú zatvorené a v au
guste do 24. 8. otvorené MŠ
na Soblahovskej a MŠ Niva.
 Počas letných prázdnin budú
z dôvodu rekonštrukcie celej
škôlky zatvorené MŠ na Opa
tovskej a Šafárikovej ulici. Pre
rekonštrukciu kuchyne v ZŠ
Na dolinách bude zatvorená aj
MŠ Na dolinách, nakoľko sa
tam deti z MŠ stravujú.
 MŚ na Šmidkeho, J. Halašu,
Legionárskej, Stromovej, Kub
ranskej, Turkovej, Medňanské
ho a Východnej ulici budú v júli

do konca prázdnin zatvorená.
 MŠ na Švermovej bude za
tvorená prvé dva júlové týžd
ne a tiež od 13. 8. až do konca
prázdnin. V prevádzke bude
od 16. 7. do 10. 8.
 MŠ na Považskej ulici bude
prvé dva júlové týždne v pre
vádzke. Zatvoria ju od 16. 7.
do 10. 8. Opäť bude otvorená
od 13. do 24. 8.
V poslednom augustovom
týždni 27. – 31. 8. bude pre deti
otvorená MŠ na Soblahovskej
ulici. Vo všetkých ostatných MŠ
budú prebiehať prípravné práce
na nový školský rok tak, aby ho
mohli všetky v pondelok 3. sep
tembra otvoriť.
(RED)

Prihláste svoje smart city
riešenia do súťaže

Mesto Trenčín hľadá inovátorov pre zavádzanie smart
city riešení pre kino Hviezda, v oblasti starostlivosti
o seniorov a komunikácie s občanmi. Uzávierka je 10.
júna.

Inovačné výzvy sú vyhláse
né v rámci súťaže Ideas & So
lutions v rámci medzinárodné
ho projektu OpenMaker, ktorý
na Slovensku realizuje spoloč
nosť Centire s.r.o. Všetky infor
mácie o zadaniach Smart kino
Hviezda, Smart home pre senio
rov a Smart komunikácia s ob
čanmi nájdete na www.centire.
com.
Pre riešenia, ktoré sa budú
predstaviteľom Mesta Trenčín
najviac páčiť, sa bude mesto
snažiť hľadať zdroje na ich re
alizáciu. Bonusom pre víťazov
je príležitosť získať dokument
potvrdzujúci záujem mesta

o budúcu spoluprácu, ktorý je
podmienkou pre zapojenie sa
do aktuálne vyhlásenej dotač
nej výzvy Ministerstva hospo
dárstva SR. V rámci nej môžu
vlastníci smart city riešení pre
mestá získať 10 000 eur pre vy
pracovanie štúdie uskutočni
teľnosti a 50 000 pre realizáciu
smart city riešenia v praxi. Ino
vačné zadania Mesta Trenčín
sú otvorené do 10. 6. 2018. Váš
profil firmy a popis riešenia za
sielajte projektovému manažé
rovi súťaže Ideas & Solutions
Ľubomírovi Billému na lubo
mir.billy@centire.com.
(RED)

Dotácie na prácu s mládežou II.
Na základe odporučenia Ko
misie mládeže a športu rozhodol
primátor mesta Richard Rybní
ček o pridelení dotácii z granto
vého programu Mesta Trenčín
v oblasti mládež na rok 2018
v II. dotačnom kole. Okrem sub
jektov, ktoré získali podporu
v prvom dotačnom kole, budú
v tomto roku podporené ďal
šie štyri projekty: Aktívne ženy
Trenčína a okolia Občianskeho

združenie JUŽANIA – RC
Južanček, o. z. (500 €), projekt
Zero Waste-Deň pre nás a našu
zem Kultúrneho centra AKTI
VITY o. z. (830 €), Kreatívne
workshopy Trakt o. z. (1 500 €)
a Motivačný lezecký kurz Slo
venského skautingu, 93. Prí
stav Tortuga Trenčín (800 €).
Podrobné info na www.trencin.
sk/samosprava/transparentny
-trencin/dotacie .
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riešiť.“
Podľa spoločnosti Envi-pak
má mesto na počet obyvateľov
dostatok nádob. Platiť za vyvá
žanie vzduchu a poloprázdnych
nádob by nechcel nikto, preto je
dôležité obaly stláčať a napĺňať
čo najefektívnejšie.

K preplňovaniu nádob však
neraz pomáhajú i prevádz
ky, ktoré by mali triediť odpad
na svoje náklady. O povinnosti,
ktorá im vyplýva zo zákona o od
padoch, by mali vedieť a dodr
žiavať ju.

Kto môže za
preplnené nádoby?
Ak sa pozrieme na začiatok,
a teda tam, kde vlastne odpad
vzniká, vidíme seba ako spo
trebiteľa, ktorý, aby uhasil svoj
smäd, kúpi si v obchode nápoj
v plechovke. Prázdny obal pu
tuje do koša a z neho do kontaj
nera na kovy. Ak ho nestlačím,
vojde sa ich do zbernej nádo
by menej. Doslova z nej potom
„kypia“. Hneváme sa so sused
mi, prečo to nevyvezú, veď to vy
zerá hrozne! Máme málo nádob
a málo vývozov. Naozaj?
Triedený zber nefinancu
je Mesto Trenčín, a teda nemá
celkom priamy dosah na počet
nádob a frekvenciu vývozu. Má
zmluvu so spoločnosťou Envi
-pak, ktorá je oprávnenou or
ganizáciou, zastupuje výrobcov
a financuje náklady na triede
ný zber odpadov z obalov, ich
zhodnocovanie a recykláciu.
A má aj zmluvu so spoločnosťou
Marius Pedersen, ktorá nádoby
vyváža. Od 1. 7. 2017 je v mes
te rozmiestnených 84 nádob

na kovy. Možnosti na triedenie
tohto typu odpadu sú vytvorené
aj v zberných dvoroch.
„Minulý rok vyvážali nádoby raz za 2 mesiace, pre tento
rok nám Envi-pak schválil vývoz
približne jedenkrát za 6 týždňov,
čo znamená preplatenie ôsmich
vývozov za rok,“ hovorí Zuzana
Čachová z Útvaru stavebného
a životného prostredia MsÚ.
Spoločnosť Marius Peder
sen sleduje naplnenosť jednot
livých nádob. „Vyhodnotíme ju
a tam, kde nie je nádoba využívaná na 100 % ju stiahneme a presunieme do lokalít, kde sa nádoba využíva viac ako na 100 %.
Ak budú naplnené všetky nádoby na 100 %, budeme rokovať
s Marius Pedersen a Envi-pakom
o častejšom vývoze alebo pridaní
nádob,“ vysvetľuje možné rieše
nia s tým, že všetky podnety ob
čanov o preplnených nádobách
sú zasielané aj obidvom spoloč
nostiam. „Situáciu vyhodnotíme a určite sa ju budeme snažiť

STLÁČANÍM ODPADU ŠETRÍME
Do 1100-litrovej nádoby
sa zmestí približne 733 stlače
ných 1,5-litrových PET fliaš,
nestlačených približne 200.
Čím viac PET fliaš, kartónov či
plechoviek sa do nádoby zmes
tí, tým viac sa zníži interval vý
vozu zberných nádob a ušetrí

sa na prepravných nákladoch.
Stláčanie obalov pomáha aj
pri ich jednoduchšej manipu
lácii a recyklácii, čím sa znova
znižujú náklady. Častokrát to
môže byť aj niekoľko desaťtisíc
eur za rok.



(E. M.)

DOTÁCIE V OBLASTI
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Na základe odporučenia Ko
misie životného prostredia, do
pravy, investícií a územného
plánovania pri Mestskom za
stupiteľstve v Trenčíne rozho
dol primátor mesta R. Rybníček
o pridelení dotácií na aktivity
v oblasti životného prostredia
na rok 2018. Celková suma 3200
eur je rozdelená medzi päť sub
jektov: Rodičovské združenie
pri MŠ, Soblahovská 22, pro
jekt Stromčeky sadíme, prírodu
chránime – nákup stromčekov,
osiva na zatrávnenie (469 €),

Zaži Trenčín, o. z., projekt Čis
tá Brezina – prenájom 2 ks mo
bilých toaliet (608 €), OZ Vieme
to lepšie, projekt Psia dráha –
vybudovanie psej dráhy pod Ju
hom (713 €), Zaži Trenčín, o. z.,
projekt Náučná Brezina – vybu
dovanie náučného chodníka s 5
informačnými tabuľami (736
€), Slovenský skauting, 93. prí
stav Tortuga Trenčín, projekt
Ekologické vzdelávanie – pred
nášky, diskusie na ekologické
témy, čistenie mesta, workshop
tvorba „Eco sáčkov“ (674 €).

ROBIA PROJEKTY
NA EURÓPSKEJ
ÚROVNI
Aby námaha nevyšla nazmar
Prosíme
občanov,
kto
rí si pred svojimi bytovkami
chcú skrášliť prostredie a vysa
dia do verejnej zelene okrasné
rastliny, aby výsadbu viditeľne
označili viacerými kolmi oko
lo rastliny alebo osadili tabu
ľu s nápisom nekosiť. Záhon,
o ktorý sa budú starať, musí byť
označený tak, aby ho pri kosení
verejnej zelene nedopatrením

nevykosili spolu s trávou. Stalo
sa tak počas kosenia na sídlis
ku Juh pri bytovke na Západnej
ulici 11, kde obyvatelia vysadili
okrasné kríky a kvety. Dodáva
teľ kosenia, s ktorým má mesto
podpísanú zmluvu, sa obyvate
ľom prostredníctvom zástupky
ne vlastníkov bytov ospravedlnil
a ponúkol im finančnú náhradu.
(RED)

V dňoch 12. – 14. 4. 2018 sa
učiteľka Eva Mareková zo ZŠ,
Kubranská zúčastnila medziná
rodného seminára eTwinning
Coding and Robotics v portu
galskom Lisabone. Spoznala
kolegov z Európy, získala kon
takty na perspektívnych spo
lupracovníkov a zároveň nové
znalosti a zručnosti v oblasti kó
dovania a robotiky. Osemdesiat
vyučujúcich z 11 krajín vytvorilo
predpoklady pre ďalší úspešný
rozvoj spolupráce v eTwinnin
gových projektoch. Absolvovali
prednášky a workshopy na témy

Nástroje Web 2.0, Gamifikácia,
Kódovanie a Robotika, Tvorba
projektov, Spoznávacie aktivi
ty či Pracovné skúsenosti. Ako
jeden z najzaujímavejších sa ja
vil najmä workshop, v ktorom
vyučujúca pracovala s robotic
kou stavebnicou micro:bit pod
vedením odborných školiteľov.
Informoval riaditeľ školy Milan
Marton.
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Najlepší športovci mesta 2017
Najlepších športovcov mesta Trenčín za rok 2017 vyhlásili
2. mája 2018 v sobášnej sieni Mestského úradu v Trenčíne.

Ocenenie
športovcom
odovzdávali primátor mes
ta Richard Rybníček a pred
seda Komisie mládeže a špor
tu Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne Ľubomír Horný.
„Mesto Trenčín je vďaka
vám prítomné vo svete, v ušiach
ľudí, o ktorých my ani netušíme,
že existujú,“ povedal R. Rybní
ček. „Netlieskajú len vám, ale
tlieskajú aj Trenčínu a Slovensku. Veľká vďaka za všetko, čo
ste v minulom roku pre Trenčín
urobili.“
Najlepšími
športovými
mládežníckymi kolektívmi sa
stali hokejoví dorastenci HK
Dukla Trenčín a mládežnícke
družstvo Fitness Gabrhel. V ka
tegórii Najlepší handicapovaný

športovec prevzal ocenenie ne
počujúci cyklista Július Maťov
čík. Za najlepších trénerov vy
hlásili kondičného trénera
Branislava Lobotku a Radova
na Šimočka (kanoistika). Najlepšími športovými kolektívmi sa stali florbalové kluby
AS Trenčín a 1. FBC Tren
čín. Ocenenia pre najlepších
športovcov za rok 2017 pat
ria Monike Chochlíkovej (kic
kbox), Michaele Pavleovej (fit
ness) a Adele Ondrejovičovej
(bodyfitness). Za celoživotný
a výnimočný prínos v športe v Trenčíne ocenili bývalého
futbalistu a trénera Jozefa Jan
kecha. Blahoželáme!


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

Vŕbové arborétum
vyhralo, vďaka za hlasy
Projekt na obnovu zelene
pod novým železničným mos
tom pri Váhu „Vŕbové arboré
tum s náučným chodníkom"
vyhral v súťaži Krajšie Sloven
sko medzi projektami zo západ
ného Slovenska a zároveň zís
kal najvyšší počet hlasov v celej
SR (2390), a tým aj finanč
nú podporu vo výške 1.500 €.
Za podporu projektu občian
skeho združenia Pre Prírodu

ďakujeme všetkým hlasujúcim.
Ako informovala Ingrid Sou
hradová z občianskeho zdru
ženia, kostru budúceho areálu
vŕbového arboréta bude tvoriť
drevený bezbariérový chodník
v okolí mostného piliera na pra
vom brehu Váhu. Združenie ho
s pomocou dobrovoľníkov zača
lo budovať 19. mája. Viac o ďal
ších aktivitách projektu si prečí
tate v najbližšom vydaní novín.

ONDREJOVIČOVÁ MÁ SVETOVÚ FORMU
Profesionálna bodyfitnes
ska Trenčianka Adela Ondre
jovičová si v tejto sezóne pri
pisuje na svoje konto jedno
víťazstvo za druhým. Po prven
stve na prvej tohoročnej súťaži
24. marca v Grécku, PRO Na
fplio Show, kde nedala súper
kám najmenšiu šancu, zvíťazila

aj 15. apríla v Nitre na Elite Pro
Show Slovakia. Skvelý výsledok
dosiahla aj 19. mája v Johan
nesburgu v Južnej Afrike, kde
sa na Arnold Classic Africa sta
la tak isto víťazkou. Najnovšie
prvé miesto získala na Elite
Pro Madrid 2018 (25. – 26. 5.)
v Španielsku. Blahoželáme!
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KARATISTKY NA VÝJAZDE
V LAS VEGAS
Trenčianky Emma Kubi
šová, Lucia Mrázová (karate
klub Ekonóm Trenčín), Klau
dia Mičková a Linda Predanocy
(ŠK Real team Trenčín) spolu
so svojím trénerom KATA, Bra
nislavom Zubričaňákom, vyra
zili za „veľkú mláku“ do Neva
dy (USA) s cieľom čo najlepšie
reprezentovať Trenčín a sloven
ské karate a porovnať sa s kon
kurenciou na inej strane sve
ta. Po dvojdňovom lete a veľmi
krátkej aklimatizácii nastúpili
30. 3. 2018 na prvé porovnanie

súťaží a rozhodovaním rozhod
cov. Hneď na druhý deň nastú
pili dievčatá na súťaž USA ka
rate Open, opäť v Las Vegas.
Skúsenosti z predchádzajúceho
dňa zúročili. Súperky, hlavne zo
Severnej a Južnej Ameriky, do
nútili pozrieť do mapy a zistiť,
kde je Slovensko. Emma zví
ťazila v kategórií KATA diev
čatá 14-15 r., Lucia získala 3.
miesto v kategórií KATA diev
čatá 12-13 r. a Klaudia taktiež
získala pekné 3. miesto v ka
tegórií KATA ženy elite 18-20

so súperkami na súťaži Junior
karate Cup Las Vegas USA
2018. Najlepšie obstála Lin
da Predanocy, ktorá získala 1.
miesto v kategórií KATA 10-r.
dievčatá. Do bojov zasiahli aj
Emma Kubišová a Lucia Mrá
zová. Obe bojovali statočne,
ale do zápasov o medaily sa im
nepodarilo dostať. Získali však
skúsenosti, „obzreli“ si súper
ky, zoznámili sa s organizáciou

ročné. Za zverenkyňami neza
ostal ani ich tréner Branislav
Zubričaňák. Tiež si obliekol
kimono a nastúpil na tatami.
Bola to jeho prvá osobná súťaž
v kategórií KATA. Nevyšlo mu
to podľa jeho predstáv, avšak aj
„zemiaková“ medaila nie je zlá.
Výsledky jeho zverenkýň sú ob
razom jeho práce.


TEXT MICHAL KUBIŠ,



FOTO MARTIN MRÁZ

V Kubrej rastú skvelí
programátori
Z
celosloven
ského finále súťaže
žiakov základných
škôl v programo
vaní hier, ktoré sa
konalo 18. 4. pod
záštitou UPJŠ v Ko
šiciach, priviezli tri
družstvá ZŠ, Kub
ranská mimoriadny
úspech. Ráchel Bu
čeková a Alexandra Kmentová
z 8. A získali ocenenie za naj
lepšiu hru v programe Scratch.
Tím zo 6. A Barbora Jenčová,
Katarína Balážová a Martina
Matejková ocenili za najlep
šiu prácu s hernými módmi.

Najvýraznejší úspech dosiahlo
družstvo v zložení Matej Pučko,
Júlia Maliariková, Martin Ša
maj a Zuzana Mareková zo 6. A,
ktoré v celkovom hodnotení ob
sadilo 3. miesto. Blahoželáme!

5. jún 2018

kultúra
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Príbehy z Trenčína 5
Mesto Trenčín a agentúra Kvart vás pozývajú na

nočnú open air show

O prievozníkovi

Jozefovi

29. a 30. júna 2018 o 21.30

začiatok pri Lodenici
(medzi cestným mostom a starým železničným mostom)
• lietajúci artisti • akrobati nad vodou a pod vodou
• premietanie na vodnú stenu • svetelné a ohňové divadlo
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Hľadajú domov

Za poctivú prípravu zaslúžené ovocie

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

Inteligentný trojročný krí
ženec Baddy má veľmi rád spo
ločnosť ľudí. Potrebuje pohyb.
Je vhodný do domu s výbehom,
skôr k mladším aktívnejším
ľuďom, ktorí ho budú brávať
na výlety a prechádzky, má rád
aj deti. Stretnutie so psíkom si
treba vopred dohodnúť.

Pre karatistov ŠK Real team
Trenčín boli Majstrovstvá SR
detí a žiakov 2018 jednotliv
cov, družstiev a karate agili
ty v Košiciach (19. 5.) vrcho
lovým turnajom, ku ktorému
viedla ich príprava v rámci celej

číslo 6 | ročník XX

sezóny. Klub vyslal na šampio
nát 25 najlepších reprezentan
tov. Z 54 klubov, 536 preteká
rov, 1064 štartov sa Real team
v celkovom hodnotení všetkých
disciplín umiestnil na 1. mieste
s počtom 17 medailí – 8 zlatých,

MAJSTRI SLOVENSKA

Asi 2-ročný kríženec lab
radora Karo je priateľský psík
k ľuďom aj k deťom, nie je však
hyperaktívny. Postráži rodin
ný dom, kde môže mať vlastnú
búdu. Vedel by žiť aj v byte, no
potreboval by dlhé prechádzky.

Mladší žiaci 1. FBC Trenčín sú Majstrami Slovenska vo
florbale. Na suverénnej ceste za titulom nestratili ani
bod, v 7 zápasoch nastrieľali 52 gólov. Blahoželáme!

Šteniatka Pat a Mat majú
asi 3 – 4 mesiace. Pravdepo
dobne boli zámerne vyhodené.
V dospelosti môžu byť stredné
ho vzrastu. Na adopciu budú
pripravené najskôr o 2 až 3 me
siace. Nový majiteľ musí byť tr
pezlivý a citlivý človek.
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.

4 strieborné, 5 bronzových. Ti
tul Majster SR získali: Viktor
Beňo, Viktória Kadlecajová,
Tamara Podolánová, Michelle
Grznárová, Linda Predanocy,
Kata team 6-7 CH (Beňo, Ka
lafut, Hrnčárik), Kata team 6-7
D (Pummerová, Chrastinová,
Horváthová), kata team 10-11 D
(Grznárová, Štefaneková, Kad
lecajová). Vicemajstrami SR sú
Stelka Bystrická, Matúš Lamač
ka, Viviana Kováčová a Laura
Pavlíková. Bronz získali Ema
Zajačková, Lenka Horáčková,
Eva Klimačková, Sofia Štefa
neková a Viktória Kadlecajová.
Blahoželáme!

ÚSPEŠNÁ
V STOLNOM
TENISE

Hráčka Stolnotenisového
oddielu Keraming Trenčín
Monika Marousková pod
vedením trénera mládeže
Dušana Zelmana vybojovala na Majstrovstvách
SR v kategórii dorast 12.
– 13. 5. v Čadci dve bronzové medaily. V štvorhre dievčat a v zmiešanej
štvorhre. Blahoželáme!g

AKO SA DARILO KARATISTOM
Z KK LAUGARICIO

Medaily pre
bedmintonistov

V Českej Lípe sa v apríli
uskutočnil 23. ročník medziná
rodného turnaja „Pohár nadějí“. Zlatú i striebornú medailu
na krk zavesili Martinovi Tvr
doňovi a Jakubovi Otrusinovi,
striebro tiež priviezli Matej Nun
hart, Andrea Ješková a tím A.
Strigáč, T. Pavlíková, D. Šimun.
Tretie miesto vybojovali Terézia
Pavlíková a tím Nunhart, Pavlík,
Tvrdoň. Na ďalšom aprílovom
turnaji v českom Vamberku sa

V konkurencii viac ako 80
detí z rôznych kútov Slovenska
zúročili bedmintonoví nadšen
ci z klubu BK MI Trenčín svo
ju snahu na tréningoch a 13.
mája na turnaji v Piešťanoch
získali 3 zlaté (D. Štrofeková,
J. Marek, B. Jenčová), 2 strie
borné (J. Mitocha, P. Lehocká)
a 2 bronzové medaily (T. Mi
chalková, Z. Mareková). Bla
hoželáme! Peter Ludík, BK MI
Trenčín

darilo najmä Matejovi Nunhar
tovi (2 zlaté), Aurelovi Strigá
čovi a Davidovi Šimunovi – oba
ja zlato a bronz. Martin Tvrdoň
vybojoval bronz, rovnako aj tím
Tvrdoň, Nunhart, Otrusina.
Na poslednom turnaji v sezóne
Grand Prix Morava Open v Ha
vířove získali striebornú a bron
zovú medailu A. Strigáč a J.
Otrusina, bronz Nina Mistríko
vá, po dve bronzové S. Kišš a D.
Šimun. Blahoželáme!

5. jún 2018
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 Z Východnej ulice na Ul.

gen. Svobodu nové vodorovné
značenie, zrejme cyklochodníka, ústi do obrubníka so
stožiarom osvetlenia a následným zvodidlom. Autá jazdia
tesne pri čiare a ako cyklista
musíte dávať veľký pozor, aby
vás nezrazili. Zrejme sa pri
kreslení čiar nikto nezamyslel
nad zmyslom a bezpečnosťou
značenia. 
SOŇA PŮLPÁNOVÁ
Róbert Hartmann, vedúci útva
ru mobility:
Značenie pre cyklistov bude
nadväzovať na cyklistický pruh
na Ulici gen. Svobodu. Toto zna
čenie sa zrealizuje po výmene
povrchu na Ulici gen. Svobo
du v tomto roku. Zatiaľ je pre
to pruh pre cyklistov ukonče
ný v križovatke s Východnou
ulicou. Prosíme o trpezlivosť
a opatrnosť.

 Kedy sa konečne začne

robiť chodník na Kasárenskej
ulici? Hlavne, že sa minulý
rok preventívne vyrúbali stromy.
ROMAN BITAROVSKÝ
Miroslav
Sádecký,
útvar
investícií:

Chodník je viazaný na novú
cyklotrasu. Všetko je priprave
né, v najbližších týždňoch ča
káme na potvrdenie finančných
prostriedkov z EÚ.

 Prosím o urýchlené opravy

všetkých poklopov na Východnej ulici. Došlo tu k prekresleniu dopravného značenia
a tým dochádza k navádzaniu
áut priamo nad poklopy.


JAN KANUSCIN

Eva Mišovičová, kancelária
primátora:
V čase uzávierky novín sa za
čali práce na oprave poklopov.
Realizujú ich Trenčianske vo
dárne a kanalizácie, nakoľko po
klopy sú v ich správe.

 Na základe akých kritérií

sa bude posudzovať zjednosmernenie Cintorínskej ulice? Táto varianta znižuje možnosť dopravy smerom z centra
na Soblahov alebo Juh, inak
ako cez Soblahovskú ulicu.
Kvôli cca 29 miestam na státie pri rodinných domoch
dokážete obmedziť možnosti prepravy po dôležitých

PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI (PO – PIA: 9.00 – 17.00)
Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň: knihy, TV,
noviny a časopisy (Pravda, Život, Slovenka), spoločenské hry, PC, internet, hudobné
kurzy: akordeón, flauta, gitara, klavír, keramika: kurz, klub.
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

komunikáciách v meste.


MARTIN STEININGER

Róbert Hartmann, vedúci útva
ru mobility:
Upokojenie dopravy a umož
nenie parkovania požadujú pria
mo obyvatelia Cintorínskej uli
ce. Tá má však danú šírku a nie je
možné zabezpečiť aj parkovanie
a aj obojsmernú premávku. Pred
asi 5 rokmi spísali za týmto úče
lom petíciu.
Obyvateľom
prítomným
na Výbore mestskej časti Stred
(14. 5. 2018) sme preto pred
ložili návrh na riešenie doprav
nej situácie. Keďže sa však me
dzi sebou nevedeli dohodnúť,
otázka zjednosmernenia zostala
otvorená a nateraz sa zachováva
status quo.

 Kedy sa začnú práce na revitalizácii parku M. R. Štefánika? Došlo k výrubu stromov
a úprave krov, mesto dostalo
príspevok vo výške 400 tis.
a zatiaľ sa nič nedeje.


MAREK PAVLÍČEK

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Najskôr mesto zrekonštruu
je chodník cez park (jún 2018)

a vzápätí sa začne revitalizovať
zeleň.

 V súvislosti s rekonštruk-

ciou vodovodu v oblasti ulíc
Záhradnícka, Krátka a okolie sa chcem spýtať: bol nám
zabraný kus parkoviska, ktoré
je už teraz značne znečistené.
Kto ho po odchode stavebníkov bude čistiť? O tom, že nám
stavebníci plnia kontajnery pri
dome ani nehovorím. Kedy by
mali byť práce na rekonštrukcii ukončené.


IRENA BARTEK

Zdenka Pepelová, hovorkyňa
TVK, a. s.:
Po ukončení prác celý
priestor po sebe vyčistíme, po
zametáme a budeme sa snažiť
dostať ho do stavu, v akom sme
ho prevzali. Na vynášanie od
padkov boli všetci naši pracov
níci upozornení, za doterajšie
nepríjemnosti sa ospravedlňu
jeme a veríme, že sa tento prob
lém už nebude opakovať. Termín
ukončenia prác v rámci tejto in
vestičnej akcie je podľa staveb
ného povolenia 11. 9. 2018.

Poznáte značku Nehera?
Slovenské múzeum dizaj
nu v Bratislave hľadá do svo
jich zbierok odevy tejto značky.
Ján Nehera založil svoj podnik
v Trenčíne v roku 1939 a pod
týmto názvom tu fungoval
takmer desať rokov. Firma vy
rábala dámsku, pánsku a det
skú konfekciu a patrila vo svojej
dobe k najvýznamnejším v Čes
koslovensku. Do zbierky Slo
venského múzea dizajnu hľada
jú odevy s touto značkou, ale aj
pamätníkov, ktorí majú naprí
klad reklamy, plagáty či fotodo
kumentáciu. Kontakt: smd@
scd.sk, alebo +421 907 549 510

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
11. 6.

Radíme si – lebo: „Dobrá rada stojí groš!“

18. 6.

Čo zaujímavé sme prečítali – beseda

25. 6.

Informácie o prázdninových akciách

Iné akcie:
6. 6.

Letný bowlingový turnaj

14. a 19. 6. Banská Štiavnica a okolie – poznávací zájazd
20. 6.

Únos zo serailu – muzikál – SND
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číslo 6 | ročník XX

Brigáda v materskej škole ZMENA SPÔSOBU INFORMOVANIA
Koncom apríla 2018 Mater
ská škola na Ulici 28. októbra
zorganizovala brigádu rodičov.
Ošetrili a zrenovovali záhradné
detské vybavenie na školskom
dvore, záhradný domček na od
kladanie športových potrieb.
zrovnali terén, vysadili kvety
a odstránili stolárske nedostat
ky. Za zveľadenie interiéru a ex
teriéru našej MŠ im v mene detí
a zamestnancov ďakujeme.
 NADEŽDA PETROVÁ, RIADITEĽKA MŠ

Vydarená akcia
trenčianskych reumatikov
Koncom apríla (28. – 30. 4.
2018) sa miestna pobočka Tren
čín zúčastnila rekondičného po
bytu v kúpeľoch Nimnica, kde
31 našich členov nabralo nové
sily a prispelo k pevnejšiemu
zdraviu. Počas voľnej chvíle si
niektorí urobili turistický výstup
na vrchol Holíš (536 m), ostatní

ju využili na relaxačný pohyb
v prírodnom fitnes v areáli kúpe
ľov. Za tento príjemne strávený
víkend vďačíme Mestu Trenčín,
ktoré nám poskytlo grant vo výš
ke 1000 €. Bola to iba časť po
trebnej sumy, zvyšok si uhradil
každý sám.


O ODSTÁVKACH ENERGIE
Západoslovenská distribuč
ná a. s. od 1. 6. 2018 mení v mes
te Trenčín spôsob oznamovania
o plánovaných odstávkach do
dávok elektrickej energie. Zme
na sa týka odberateľov, ktorí ne
majú dohodnuté oznamovanie
prostredníctvom doporučených
listov.
Všetky informácie o plánovaných odstávkach elektrickej energie budú uverejňované na www.trencin.sk v časti
Odkazy/Odstávky a rozkopávky. Informácie o plánovaných

odstávkach sú 15 dní pred
ich realizáciou umiestnené aj
na stránke spoločnosti www.
zsdis.sk a www.diportal.sk Od
berateľ tam nájde zoznam plá
novaných odstávok s uvedením
presného dátumu aj času, koľ
ko bude odstávka trvať. Zároveň
si môže vyhľadať aj informáciu
o aktuálnych nahlásených po
ruchách s trvaním viac ako 15
minút spolu s odhadovaným ča
som, dokedy by mala byť poru
cha odstránená.
(RED)

Lesnícky deň bol
na Štúrovom námestí

MARIÁN KUČERA

TRENČIANSKE

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
XXXVIII. ROČNÍK

9. JÚN 2018 • MNÍCHOVA LEHOTA
PROGRAM:
SOBOTA 9. 6. 2018 • AMFITEÁTER MNÍCHOVA LEHOTA
14.00 OTVORENIE
14.15 RATOLESTI • DFS Čajka Horná Súča, Nezábudky
Drietoma, Selčanka Selec, Kornička a Radosť Trenčín
15.15 ZAHRAJ SI, TANCUJ, SPIEVAJ • FS Družba, Trenčan,
DFS Kornička, Radosť a ŽSSk Dolinečka zo Soblahova
16.30 TRENČANSKÚ DOLINÚ • FSk Kubra z Kubrej,
Selčan Selec, Rozvadžan Trenčianske Stankovce, FTS Trúfalci
Mníchova Lehota, DH Opatovanka Opatová n. V., DFS Kornička
a MSSk Škrupinka Trenčín
18.00 DOŽINKY • DFS Bysterec, FTS Trúfalci, ĽH Jáderko
19.00 NADŠENIE V ŠKRUPINKE • Jubilanti, FS Nadšenci
a MSSk Škrupinka z Trenčína
20.00 ZATANCUJME SI • Tanečná škola ľudových tancov

SPRIEVODNÝ PROGRAM:
MAJSTRI ĽUDOVÉHO REMESLA
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
HLAVNÝM PARTNEROM PROJEKTU JE FOND NA PODPORU UMENIA
Z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia

Viac info na www.tnos.sk

Spoločnosť Lesné hospodár
stvo Inovec s. r. o. spolu s part
nermi 27. apríla opäť zorgani
zovali Lesnícky deň, tentoraz
na Štúrovom námestí. Všet
ci spoluorganizátori pripravi
li zaujímavé aktivity. V zmysle
tohtoročného hesla „Storočné
letokruhy“ pripravili letokruhy
storočného duba a zaujali „storočným“ česko-slovenským les
níckym slovníkom. Poľovníci za
bezpečili stánok o poľovníctve.
Lesníci tiež asistovali pri vstupe
do medvedieho brloha po les
nom chodníčku a pri pílení dre
va. Činnosť štátnej ochrany prí
rody bola deťom priblížená aj

formou hier. Na drevených skla
dačkách si vyskúšali rôzne po
znávačky a naživo mohli vidieť
známe aj neznáme druhy vŕb,
ktoré budú vysadené aj vo vŕbo
vom arboréte pod novým želez
ničným mostom. Aby v „lese“
bol poriadok, všetci mali mož
nosť triediť odpad do priprave
ných kontajnerov. A napokon,
táto akcia by sa neuskutočnila
bez poskytnutia Štúrovho ná
mestia Mestom Trenčín a pro
pagácie v mestských médiách.
Poďakovaním pre organizátorov
bola vysoká účasť na Lesníckom
dni. 
JAROSLAVA VANYOVÁ,


LHI, S. R. O.

 ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred

11. 6. 2018 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 27. 6. 2018 o 17.00 v ZŠ, Veľkomoravská
VMČ Juh

4. 6. 2018 o 17.30 v ZŠ, Novomeského

VMČ Sever

7. 6. 2018 o 16.00 v SOŠ Pod Sokolice
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jún 2018

29. – 30. 6. | 21.30 |

O prievozníkovi Jozefovi

LODENICA | Piate pokračovanie Príbehov z Trenčína.

 DIVADLO
15. 6. | 20.00 | Blázon

PKDS | Monodráma o chlapcovi, ktorý žije

vo svojom vnútornom svete a neuvedomuje si, čo presne sa okolo neho odohráva.
Podľa predlohy francúzskeho autora Patricka Grégoire „Le Imbecile“.
24. 6. | 19.00 | Odchody vlakov

16. 6. | 19.00 | SĽUK – To
najlepšie zo SĽUKu – ZMENA
TERMÍNU

Predstavenie je
z technických príčin presunuté na 20.
10. 2018. Zakúpené vstupenky zostávajú
v platnosti.
MS ŠPORTOVÁ HALA

|

16. 6. | 20.00 | ToCaLo –
Flamencové trio

piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting
na Juhu

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

do 31. 8. |

Dobový tábor so
sokoliarmi

POSÁDKOVÝ KLUB | Hudobno-tanečné vystúpenie, v ktorom sa prepojí slovensko-španielsky temperament. Účinkujú: La
Libu – tanec (Slovensko); Juan Cardénas
– spev (Španielsko); Valle Monje – gitara
(Španielsko).

16. 6. | 20.00 | Postižená oblast
(CZ) + Bumfrang3 (CZ)

Adela a Viktor Vinczeoví sa
predstavia v invenčnej komédii úspešného
českého režiséra Petra Zelenku. Komédia
rozpráva príbeh dvoch neúspešných hercov, ktorí sa aj za cenu totálneho kolapsu
snažia zachrániť svoje predstavenie, dobrú
povesť a zvláštny milenecký vzťah.
KINO HVIEZDA |

28. 6. | 20.00 | Višegrád-1

Svetová premiéra divadelnej inscenácie dramatického textu enfant terrible
českej literatúry a drámy Davida Zábranského.
PKDS |

 KONCERTY
8. 6. | 16.00 | Gympelrock

Neprehliadnuteľná udalosť,
ktorá každoročne dáva domácim kapelám
priestor ukázať sa.
KLUB LÚČ

|

8. 6. | 18.45 | Tancuj, spievaj,
zahraj si

MIEROVÉ NÁMESTIE | Pozvánka na 38. roč-

ník Trenčianskych folklórnych slávností
v Mníchovej Lehote. Účinkujú FS Družba,
Trenčan, Radosť a Kornička.
10. 6. | 18.00 – 19.30 | Klavírny
recitál Magdalény Bajuszovej

Klub priateľov vážnej hudby pozýva
na záverečný koncert sezóny 2017/2018.
ZUŠ |

15. 6. | 16.30 | Koncoročný
koncert žiakov hudobných
kurzov
KC SIHOŤ |

KLUB LÚČ | Koncert.

22. – 24. 6. | Letná Edmania
EXPO CENTER

hudba.

|

Elektronická tanečná

 PRE DETI
denne |

Brick by Brick – zábava
s Legom

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

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

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

KC AKTIVITY | Moderný tanec (od 3 r.). Info
0915 101 051.

VKMR HASIČSKÁ | Štvrtý týždeň čítania ob-

ľúbenej detskej knihy v rámci celoslovenského projektu. Účasť treba vopred nahlásiť na 032/746 0715 alebo deti@vkmr.sk.
4. – 22. 6. | Čítajme všetci,
čítanie je super

Séria slávnostných vyhodnotení 54. ročníka medziškolskej
a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne v čítaní.
VKMR HASIČSKÁ

|

6., 13. 6. | 10.00 – 11.00 |
Keramické patlámo

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

|

8. 6. | 10.00 | Rozprávky Aleny
Penzešovej

pondelok, streda a piatok |
Tanečná škola Aura dance

10. 6. | 16.00 | Detský divadelný
klub: Aero

utorok, streda | 15.00 – 16.30 |
Klub keramikárov

14. 6. | 9.30 – 11.30 | Galerkovo

KLUB LÚČ | Vzdušné laboratórium pre deti
od 1,5 do 3 rokov, ich rodičov a všetkých,
ktorí majú chuť si uletieť.

KC AKTIVITY | Krúžok pre deti a mládež od 5

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

utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 |
Korzo dance

16. 6. | 10.00 – 18.00 | LEGO®
EVENT – Veľký hrací deň

15. 6. | 18.00 – 22.00 | Sviatok
hudby

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

hrajú študenti Základnej umeleckej školy
K. Pádivého a po nich Komorný orchester mesta Trenčín. Na záver sa návštevníci
môžu tešiť na trenčiansku premiéru diela
minimalistického skladateľa Phillipa Glassa v prevedení Fera Királya spoločne s videoprojekciou na mieru.

KC AKTIVITY | Škola moderného tanca SZUŠ
Trenčín (3 – 20 r.). Info 0903 793 557.

COFFEE SHEEP | V uličke Marka Aurélia za-

4. – 8. 6. | 10.00 | Celé
Slovensko číta deťom

VKMR HASIČSKÁ | Beseda žiakov ZŠ s autorkou obľúbených detských kníh Alenou
Penzešovou (nielen) o jej najnovšej literárnej tvorbe. Účasť treba vopred nahlásiť
na 032/746 07 15 alebo deti@vkmr.sk.

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

streda | 9.00 – 10.00 |
Riekankovo

KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč-

nej hre učia aj riekanky.

18. 6. | 10.00 |
O prievozníkovi Jozefovi

VKMR HASIČSKÁ | Uvedenie novej trenčianskej legendy v literárnej podobe
za účasti autorov Vlada Kulíška (text)
a Jozefa Vydrnáka (ilustrácia). Súčasťou podujatia bude aj tlačová beseda
k nočnej open air show s rovnomenným názvom.

TRENČIANSKY HRAD | Návštevu hradu v letných mesiacoch spestrí tradičný dobový
tábor, sokoliarske a lukostrelecké umenie,
dobové atrakcie aj hry pre deti.

pondelok, utorok, štvrtok |
16.30 – 18.00 | Karate klub
Ekonóm
KC AKTIVITY | Info 0911 603 068.

 NEDAJTE SI UJSŤ

GMAB

|

OC MAX | Veľký hrací deň sa koná v rámci
LEGO® festivalu (14. – 27. 6.). Pripravené
budú hracie bazéniky s LEGO kockami aj
rôzne súťaže o zaujímavé LEGO ceny.

22. 6. | 16.00 | Dovidenia
školička

KC AKTIVITY | Rozlúčka detí z MŠ Šafárikova so škôlkou.

18. – 24. 6. | ORA ET ARS
SKALKA 2018

SKALKA PRI TRENČÍNE | 11. ročník medzinárodného výtvarno-literárneho
sympózia privíta 20 umelcov, z toho 4
zahraničných a 9 slovenských výtvarníkov a 7 literátov.

19. 6. | 9.30 | Okno
do histórie pozorovania
hviezd

KONGRESOVÁ SÁLA TSK | Kultúrno-historický seminár v rámci sympózia ORA
ET ARS SKALKA 2018.

20. 6. | 10.00 | Autorské
čítanie

VKMR | Čítajú účastníci literárnej sekcie
sympózia ORA ET ARS SKALKA 2018.

29. – 30. 6. | 21.30 |
O prievozníkovi Jozefovi

LODENICA | Piate pokračovanie Príbehov z Trenčína sa tento raz bude odohrávať na brehu Váhu v priestore medzi
cestným mostom a starým železničným mostom. Uvidíme lietajúcich artistov, akrobatov nad i pod vodou,
premietanie na vodnú stenu, svetelné
a ohňové divadlo. Vstup je voľný.

1. 7. | 16.00 | Janko Hraško

ÁTRIUM POD MS VEŽOU | Prvé z cyklu
nedeľných detských Divadielok pod vežou. Účinkuje Divadlo pod balkónom.

1. 7. | 17.00 | Krajka
a členovia orchestra Zlaté
husle

MIEROVÉ NÁMESTIE | Prvý z nedeľných
letných koncertov ponúkne spojenie
výnimočného ženského tria s virtuóznymi muzikantmi so strhujúcim štýlom, ktorí s ľahkosťou hrajú slovenský
folklór, balkánske a cigánske melódie.

2 | KAM

kam v trenčíne
22. 6. | 16.30 | Tancujúce tigríky
– 10. výročie

 FILM
COFFEE SHEEP
14. 6. | 19.00 – 21.00 |
Remo – Arsy Versy

Miro

Premietanie s diskusiou. Film je životným príbehom matky a jej syna Ľuboša,
ktorý otočil svet hore nohami. Realizoval jedinečný výskum netopierov. Ľudia,
ktorí ho „poznali“, si mysleli, že je blázon, ale len dovtedy, kým nevideli film
hore nohami. Teraz sú z toho oni blázni!

MIEROVÉ NÁMESTIE| Oslávte s Tancujúcimi
tigríkmi 10 rokov ich činnosti.

23. 6. | 15.00 – 18.00 | 13.
trenčianske vodnícke
stretnutie „Vodník párty“

Dojemný a pôsobivý príbeh ženy, ktorá
sa previnila tým, že sa narodila do zlej
doby. V hlavných úlohách historickej
drámy sa predstavia na Oscara nominovaní Rooney Mara, Joaquin Phoenix
a Chiwetel Ejiofor.
7. 6. | 20.15 | Červená volavka

Jennifer Lawrence v úlohe bývalej baletky prejde tvrdým výcvikom ruskej
tajnej spravodajskej služby, aby využívala svoje telo a myseľ ako dokonalé
zbrane. Je nasadená na dôstojníka CIA
– Joela Edgertona. Dokáže ju presvedčiť, že jemu jedinému môže veriť?
8., 9. 6. | 19.00 | 13. 6. | 20.00 |
Niť z prízrakov

Romantická dráma rozpráva príbeh
muža posadnutého zničujúcou dokonalosťou. Muža natoľko sústredeného
na každučký detail, že mu medzi prstami uniká všetko podstatné. Muža, ktorého láska zničila, ale aj zachránila.
od 8. 6. |

10. 6. | 18.00 | Obyčajná tvár

Dojímavý príbeh o tom, aké ťažké je
pre 10-ročného chlapca so zdeformovanou tvárou zapadnúť medzi normálnych rovesníkov v škole.
10. 6. | 20.00 | Eric Clapton

Dokumentárny film prináša divákom
nevšedný intímny pohľad na umelcov
osobný život, kariéru, vzostupy a pády.
13. 6. | 20.00 | Niť prízrakov
14. 6. | 18.00 | 15. – 16. 6.
| 19.00 | 17. 6. | 18.00 | Ja,
Simon

Americká rodinná komédia je otvoreným príbehom o dospievaní, ceste
k nájdeniu seba samého a najmä o hľadaní pravej lásky.

28. 6. – 12. 8. | MIROIR NOIR
– MRB

VKMR HASIČSKÁ | Tematická výstavka kníh
s podtitulom Deti, zoznámte sa s niečím
novým!

do 1. 7. | Žiaci

GMAB | Výstava absolventských prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ K. Pádivého
v Trenčíne.
ŠTÚROVO NÁMESTIE | Deti a rodičia preoblečení do masiek vodníkov, víl alebo vodných živočíchov budú súťažiť o získanie
vodníckeho preukazu.

25. 6. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

VKMR Čítanie rozprávok pre najmenšie
deti a ich rodičov v pobočkách na Hasičskej, Juhu (v KC Aktivity), na Dlhých Honoch a v Kubrej.
|

26. 6. | 17.00 | Máme radi
umenie

Prezentácia umeleckej
činnosti žiakov Súkromnej ZUŠ Trenčín.
VKMR HASIČSKÁ

|

27. 6. | 9.30 | Dovidenia škola

KC AKTIVITY | Tanečný a zábavný program

pre deti zo ZŠ na Juhu.

30. 6. | 15.00 – 18.00 | Hurá
prázdniny

OC LAUGARÍCIO | Rozlúčka so školským ro-

kom plná zábavy, súťažných hier a tvorivých dielničiek pre deti a ich rodičov.

 VÝSTAVY
do 24. 6. | Ján H. Blicha 1939
– 1999

do 2. 7. | AMFO Trenčianskeho
kraja 2018
TSK | Amatérska fotografická tvorba.

do 30. 8. | Da Vinciho
lietajúceho stroje –
interaktívna výstava
Aeronautica
TRENČIANSKY HRAD |

4. 6. – 29. 6. | Makety
drevených kostolíkov

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava makiet drevených kostolíkov vyrobených z drevených
špajdlí a papiera od autora Štefana Mihálika.

5. 6. – 25. 6. | NÁŠ SVET 7

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava výtvarných
prác žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy Trenčín, Novomeského.

7. 6. – 29. 6. | Jaroslav Svetlík –
Vám pre potešenie

Vernisáž sa uskutoční 7.
6. o 17.00, hudobným hosťom bude vokálna skupina Vocalatté z Bratislavy.
GALÉRIA VÁŽKA |

7. 6. – 31. 8. | Aký kroj, tak sa
stroj...

TRENČIANSKY HRAD | Slávnostné otvorenie
bude 7. 6. o 16.30 v kasárni na Trenčianskom hrade. Účinkuje FS Kubrá.

7. 6. – 30. 6. | Ján Kostaa –
Parafráza sociálnej ťarchy
na pleciach jednotlivca II.

Ghost Stories

Čarovný príbeh Ruslana a Mily sa odohráva v dobe statočných rytierov, krásnych princezien a zlých čarodejníkov.
Podarí sa im zdolať všetky nástrahy
a dokázať, že skutočná láska je silnejšia než akékoľvek čary?

do 30. 6. | V zdravom tele
zdravý duch

liusa Kákoša.

Britský horor o skeptickom profesorovi
Phillipovi Goodmanovi, ktorý sa zaoberá vyvracaním zdanlivo nadprirodzených udalostí. Vo chvíli, keď začne riešiť
tri nevysvetliteľné prípady, sa on sám
dostane do desivej hororovej špirály.
10. 6. | 16.00 | Ukradnutá
princezná – detské
predstavenie

sveta v mätúcej internetovej realite dneška.

CENTRUM SENIOROV | Výstava fotografií Jú-

6. 6. | 20.00 | Tom of Finland

7. 6. | 18.00 | 8. 6. | 17.00 |
Mária Magdaléna

príležitosti 21. Majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku.

do 30. 6. | Žena krásna
v každom veku

ARTKINO METRO

Príbeh dôstojníka Touka Laaksonena,
ktorý hľadá útočisko z povojnových
Helsínk, kde sú všetci muži nútení, aby
sa oženili a mali deti. Jeho umelecká
tvorba prispela k rozdúchaniu gay revolúcie.

číslo 6 | ročník XX

Voľné pokračovanie výstavy Jana Kostuu Parafráza sociálnej ťarchy
na pleciach jednotlivca I. Vernisáž sa uskutoční 7. 6. o 19.00 v ateliéri budovy NOE
(na 4. poschodí v areáli bývalej Meriny).
NOVÁ VLNA

GMAB Prierez najviac charakteristických
prác všestranne tvorivého autora Jána H.
Blichu od urbanizmu cez architektúru, interiér a sochu až po grafický dizajn.
|

|

12. – 14. 6. | AQUA 2018

GMAB | Skupinu Miroir Noir (v preklade
Čierne zrkadlo) tvoria Katalánec Rai Escalé a Slovák Miloš Kopták, ktorí na výstave
predstavia svoje maliarske interpretácie
pôvodných Bazovského kresieb.

29. 6. – 25. 7. | Trenčín – Brezina
archeologické nálezisko

TRENČIANSKY HRAD | V letnej veži si môžete pozrieť exponáty z depozitára Trenčianskeho múzea.

29. 6. – 30. 7. | Sylvia Juhászová
– Vášnivá žena
MESTSKÁ VEŽA | Výstava malieb.

 PRE SENIOROV
streda | 15.00 | DIA mapa
CENTRUM SENIOROV |

12. 6. | 9.00 – 11.30 | Ateliér pre
seniorov

GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov
na rôzne témy a techniky prepojené s vystavenými dielami.

21. 6. | 15.00 | Juniáles

POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské stretnutie

seniorov.

28. 6. | 15.00 | Skleróza
multiplex

CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.

 CVIČENIE
pondelok | 17.15 – 19.15 | SM
system

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

pondelok | 17.30 – 18.30 | Zumba
KC KUBRÁ |

pondelok | 18.15 – 19.30 |
Kruhový tréning s Monikou
KC AKTIVITY |

ness náčinia.

Súbor cvikov s využitím fit-

pondelok | 19.00 – 20.00 |
Strong by Zumba
KD OPATOVÁ

|

na 0903 949 966.

Info a prihlasovanie

EXPO CENTER | 22. ročník medzinárodnej
výstavy vodného a odpadového hospodárstva, hydroenergetiky a ochrany životného
prostredia.

pondelok | 19.30 – 20.30 | streda
| 19.30 – 20.30 | piatok | 19.00–
20.00 | Cvičenie pre ženy

GMAB | Kolektívna výstava pedagógov SUŠ
v Trenčíne.

14. 6. – 27. 6. | LEGO® Festival

do 27. 6. | Martin Kopunec –
Keď farby hovoria

kociek pre celú rodinu. Počas celej výstavy
bude k dispozícii LEGO® hracia zóna.

pondelok – štvrtok | 18.45 –
20.00 | Joga pre začiatočníkov

do 30. 6. | Nadežda Koyšová
– Kvety

GMAB | Oficiálne ukončenie výstavy spoje-

do 24. 6. | Spoza katedry

MESTSKÁ VEŽA| Výstava malieb.

KIC | Výstava akrylových malieb.

do 30. 6. | Vanda Kráľovičová –
Abstraktnou líniou

SAVANNA CAFÉ | Diela Vandy Kráľovičovej
vyjadrujú snahu o oslobodenie sa od predmetného sveta a tendenciu „nechať sa
viesť abstraktnou líniou“.

do 30. 6. | Za cisára v boji
i na popraviskách

POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

do 30. 6. | Inšpirácie
(futbalového) Ruska
VKMR JASELSKÁ

|

Tematická výstavka pri

OC MAX | Výstava sôch a modelov z LEGO®

24. 6. | 17.00 | Finisáž výstavy
Ján H. Blicha 1939 – 1999

né s komentovanou prehliadkou v podaní
autorky výstavy Lucie Mlynčekovej.
26. 6. – 31. 7. | Svet očami detí

POSÁDKOVÝ KLUB | Absolventská výstava
prác žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy Trenčín, Gagarinova.

28. 6. – 12. 8. | Martina
Rötlingová, Simona Papšová –
Selfie Yourself!

GMAB | Autorky sa zaoberajú vplyvom so-

ciálnych sietí na súčasnú generáciu. Konfrontáciou ich tvorby a zároveň prepojením ich diel v rámci inštalácie vznikne
celistvý výstup venujúci sa téme ženského

KC AKTIVITY | Info 0903 793 557.

GEMINI CENTRUM |

utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre
mamičky

KC STRED | Joga pre mamičky vhodná už 6
týždňov po pôrode. Opatrovanie detí je zabezpečené.

utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates

KC AKTIVITY | Vhodný pre začiatočníkov
a ľudí s bolesťami chrbta.

utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok |
18.00 – 19.00 | Pilates pokročilí
KC AKTIVITY | Info na 0905 705 431.

utorok, štvrtok | 18.15 – 20.00 |
Capoeira

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

5. jún 2018
utorok | 19.00 – 20.15 | Joga

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

|

5. 6. | 16.00 | Prehliadky
včelstiev – Zdravotná
problematika

POSÁDKOVÝ KLUB | Vieroslav Pelech poroz-

streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia

práva o témach týkajúcich sa zabezpečenia vzoriek do súťaže o najlepší slovenský
med, medovinu, peľ.

na Duncová.

5. 6. | 16.30 | Veronika
Krásnohorská: Vo vetre života

KC STRED | Vedie pôrodná asistentka Zuza-

streda | 18.00 – 19.00 |

VKMR HASIČSKÁ | Beseda s Veronikou Krás-

Bodywork a tabata

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

|

streda | 18.15 – 19.15 |
a bodywork
KC AKTIVITY

|

0948 855 870.

Fit lopty

Info a prihlasovanie:

štvrtok | 17.20 – 18.20 | Strong
by Zumba
KD OPATOVÁ

|

na 0903 949 966.

Info a prihlasovanie

nohorskou – výtvarníčkou, baletnou choreografkou, spisovateľkou, držiteľkou I.
medzinárodnej ceny UNICEF spojená s prezentáciou jej románu Vo vetre života.
6. 6. | 17.00 | Zdravý životný
štýl – Mentálna sila

SAVANNA CAFÉ | Ako si udržať mozog
v dobrej kondícii? Ste unavený, neviete
sa sústrediť? Diskusia na tému mentálna
sila s Mgr. Dašou Miščíkovou.

7. 6. | 16.00 | Literárny klub
Omega

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Pilates
začiatočníci a mierne pokročilí
KC AKTIVITY

|

0905 705 431.

piatok | 18.30 – 20.00 |

Čakra

GEMINI CENTRUM | Harmonizovanie čakier
pomocou jogy, meditácie a mantier. Info
0944 548 885, www.geminicentrum.sk.

1. – 30. 6. | Centrum pohybu
a tanca

MS ŠPORTOVÁ HALA | Deti: TK Bambula
od 1 do 5 r., cvičenie na fit loptách pre deti
od 5 mesiacov, balet s profesionálnou lektorkou (4 – 9 r.). Ženy: skupinové cvičenia
step, Tabata, body work, Port de Bras. Kontakt: 0903 449 732.

5. 6. | 18.45 – 20.15 | Joga pre
začiatočníkov

GEMINI CENTRUM | 5-týždňový kurz pre za-

VKMR HASIČSKÁ | Stretnutie je spojené
s predstavením novej knihy predsedu LK
Omega Jána Maršálka – Kristus prichádza.

8. 6. | 10.30 | Projekt Green Life
– ochrana dažďových pralesov

13. 6. | 19.15 – 20.15 | Zumba
s Petrou

11. 6. | 16.00 | Integrovaná
ochrana ovocných drevín
a zeleniny

30. 6. | 9.00 – 13.00 | Zdravý
chrbát

13. 6. | 16.00 | Ján Čomaj: Knieža
Matúš

KC AKTIVITY | Prihlasovanie: 0903 949 966.

GEMINI CENTRUM | Workshop zameraný na prevenciu a úľavu od bolesti chrbta. Rezervácie www.geminicentrum.sk,
0944 548 885.

 PREDNÁŠKY
utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

KC STRED | Podporná skupina mamičiek
v dojčení, vhodné aj pre tehotné, ako príprava na dojčenie. Vedie : laktačná poradkyňa Milka Hromníková

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

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

|

štvrtok | 10.00 |

Podporná
skupina nosenia detí

MC SRDIEČKO | Vedú lektorky nosenia –
Zuzana Čižmárová a Janka Mištinová.

|

21. 6. | 16.00 | Psychická
traumatizácia v detstve
a možné dôsledky v dospelosti

VKMR HASIČSKÁ | Pravidelná diskusia s odborníkmi na podporu duševného zdravia.
Diskutuje: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.

21. 6. | 16.30 | Mamičkovské
tvorenie

KC STRED | Téma: Fimo – výroba náušníc
alebo iných ozdôbok. Opatrovanie detí je
zabezpečené, záujemkyne hláste sa vopred, poplatok 5 €.

23. 6. | 9.30 – 16.30 | Škola
intuície

KC AKTIVITY | 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.

GMAB | Adriana Mlynčeková, Martin Beďatš a Alexander Topilin porozprávajú
viac o urbanistickom vývoji Trenčína, zásadných vývojových momentoch, ktoré
ovplyvnili jeho rozvoj, ako aj o urbanistickej štúdii mesta.

24. 6. | 15.00 | Vlastivedná
prechádzka II.

14. 6. | 20.00 | 15. 6. | 21.00 |
Pablo Escobar: Nenávidený
a milovaný
15. 6. | 17.00 | 17. 6. | 16.00
| Luis a ufóni – detské
predstavenie
16. 6. | 21.00 | 17. 6. | 20.00 |
The Post: Aféra v Pentagone

Napínavá dráma z prostredia najvyšších politických kruhov USA. Rozpráva skutočný príbeh Kay Grahamovej
a Bena Bradleho z The Washington
Post, ktorí sa pustia do boja s vládnou
mašinériou a chcú zverejniť informácie
o tzv. Pentagon Papers.
21., 22. 6. | 19.00 | Dvojitý
milenec

Mladá krehká žena sa počas psychoterapie zaľúbi do svojho psychológa. Postupne zisťuje, že v jeho minulosti niečo
nehrá. Prečo pred všetkými tají, že má
brata? Aké dávne tajomstvo ich spája?
22., 23. 6. | 21.00 | Flákači

Americká dráma o stratenom tínedžerovi, ktorý prežíva náročné leto medzi chorým otcom a matkou, ktorá trvá na tom,
aby si našiel priateľku. V snahe uniknúť
realite nadväzuje kontakt s delikventami,
ktorý bude mať neočakávané dôsledky.
23. 6 | 19.00 | Ismaelove
prízraky

KC STRED | Štvrtkové vzdelávanie v MC Srdiečko pokračuje diskusiou s psychologičkou Mgr. Veronikou Kuricovou na tému
detská hra.

6., 20., 27. 6. | 18.30 – 19.30 |
Zumba s Petrou

KC AKTIVITY | Prihlasovanie: 0903 949 966.

Prednáška o výstave
poštových známok v roku 1928.
POSÁDKOVÝ KLUB

 FILM

7. 6. | 16.30 | Cyklus
rodičovských diskusií
s psychologičkou

Prednáška (nielen) pre
študentov zameraná na ochranu dažďového pralesa a ohrozených druhov zvierat
v Indonézii.

čiatočníkov.

21. 6. | 16.00 | Prvá výstava
poštových známok
na Slovensku – Trenčín 1928

23. 6. | 18.00 | Prednáškový
cyklus: Architektúra

Info a prihlasovanie

Joga
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VKMR HASIČSKÁ

|

POSÁDKOVÝ KLUB |

PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM | Beseda s profesorom Matúšom Kučerom spojená s prezentáciou knihy Jána Čomaja o živote
a diele významného slovenského historika, diplomata a spisovateľa.

14. 6. | 17.00 | Povedz mi, čo
čítaš... Branko Radivojevič

Talkšou herečky Zuzany
Mišákovej v knižnici nielen o literatúre.
Hosťom bude Branko Radivojevič.
VKMR HASIČSKÁ |

14. 6. | 17.00 |
s kváskom

Pokračujeme

KC STRED | Lenka Pillárová poradí, ako pracovať s kváskom a poskytne kvások na pečenie vlastného chleba.

18. 6. | 17.00 – 19.00 | Fakty
a mýty o potravinových
alergiách a intoleranciách

FACILITY SYSTEM HUB | Máte o potravinových alergiách a intoleranciách správne
informácie? Prednáša Veronika Mičianová,
ktorá sa dlhodobo zaoberá tematikou vedy
a zdravej výživy.

JUH | Prejdite sa s autorkou výstavy Ján H.

Blicha 1939 – 1999 Luciou Mlynčekovou
po stopách tohto trenčianskeho architekta
z Juhu (od Domu smútku) do GMAB.
28. 6. | 16.00 | Trenčín – Brezina
archeologické nálezisko

TRENČIANSKE MÚZEUM | Čo ukrýva depozi-

tár alebo pohľad do minulosti s Mgr. Petrom Schreiberom.

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

KC AKTIVITY | Keramická dielňa pre dospelých. Info: info@kcaktivity.sk.

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých

OC LAUGARÍCIO | 5. a 12. 6. Farebné
mandaly, 19. a 26. 6. Kamienkové obrázky. Prihlásenie na 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.

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

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

5. 6. | 17.00 | Fotostredisko

TSK | Pravidelné stretnutie neprofesionál-

nych fotografov – téma mesiaca: Klobúky.
7. 6. | 16.30 – 18.30 | Gurmánsky
workshop: Šaláty a zálievky I.

FACILITY SYSTEM HUB | Executive Chef Ján
Duda vás naučí, ako správne pripraviť

Francúzska dráma o režisérovi Ismaelovi, ktorému záhadne zmizla manželka. Po 20 rokoch, keď nadviaže vzťah
s inou ženou, sa objaví žena, ktorá tvrdí, že je jeho manželka a začne sa odvíjať celkom nepredvídateľný príbeh.
24. 6. | 16.00 | Ferdinand –
detské predstavenie

Animovaná rozprávka o veľkom priateľstve medzi Ninou a veľkým býkom
Ferdinandom.
24. 6. | 18.00 | Ready Player
One: Hra sa začína

Americký akčný sci-fi film legendárneho režiséra Stevena Spielberga.
27., 28. 6. | 20.00 | 29. 6. |
19.00 | Láska bez bariér

Jocelyn je úspešný podnikateľ, sukničkár a nenapraviteľný klamár. Snaží sa
zviesť mladú a krásnu Júliu predstieraním, že je telesne postihnutý. Ona mu
však predstaví svoju sestru Florence,
ktorá je na invalidnom vozíku.
29., 30. 6. | 21.00 | Sicario 2.
Soldado

V pokračovaní úspešného americko-talianskeho thrilleru eskaluje vojna
drogových kartelov, v ktorej neplatia
žiadne pravidlá.
29. 6. | 17.00 | 30. 6. | 19.00 |
1. 7. | 16.00 | Pat a Mat znovu
v akci

Séria obľúbených rozprávok o Patovi
a Matovi.
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najobľúbenejšie šaláty na svete. Viac informácií a registrácia na: www.fsh.sk.

CINEMAX

12. 6. | 16.00 – 18.30 | Večerný
ateliér pre dospelých

od 7. 6. |

Ghost Stories

Britský horor o skeptickom profesorovi
Phillipovi Goodmanovi, ktorý sa zaoberá vyvracaním zdanlivo nadprirodzených udalostí. Vo chvíli, keď začne riešiť
tri nevysvetliteľné prípady, sa on sám
dostane do desivej hororovej špirály.
od 14. 6. | Luis a ufóni

Animovaná komédia o troch mimozemšťanoch, ktorí urobia všetko pre
to, aby získali bezkonkurenčne najlepší masážny matrac z teleshoppingu. Pri svojej ceste na Zem stroskotajú
a stretnú samotárskeho chlapca Luisa,
s ktorými zažijú nečakané veľkolepé
dobrodružstvá.
od 14. 6. |

Pablo Escobar:
Nenávidený a milovaný

Životopisná dráma o legendárnom
narkobarónovi Pablovi Escobarovi.
V hlavnej úlohe sa predstaví oscarový
Javier Bardem. Rozprávačom príbehu
o jednom z najväčších zločincov všetkých čias je novinárka, ktorá s Escobarom prežila vášnivý milenecký vzťah.
Vo filme ju hrá Bardemova životná
partnerka Penélope Cruz.
od 28. 6. |

Jim Gombička,
Lukáš a lokomotíva Ema

Dobrodružný rodinný film rozpráva príbeh
z malého ostrova Morrowland, na ktorom
žije len päť obyvateľov. Jedným je rušňovodič Lukáš, ktorý má starú lokomotívou
Emu. Jedného dňa príde na ostrov poštár
a prinesie záhadný balík, v ktorom je bábätko. Čo z neho vyrastie?
od 28. 6. | Psí detektív

Americká rodinná komédia o jednom
z najlepších policajných psov. Ten sa
musí v prestrojení zúčastniť prestížnej
výstavy psov, aby so svojím partnerom
z FBI odhalili medzinárodný gang pašerákov zvierat.
12. 6. | Labutie jazero –
ARTMAX BALET

Romantický príbeh princa Siegfrieda
a krásnej princeznej Odetty.
26. 6. | Trubadúr zo
Salzburgu – ARTMAX OPERA

Sopranistka Anna Netrebko svieti ako
Leonora v tragickej opere Giuseppe
Verdiho Trubadúr s Plácido Domingom
ako grófom di Luna.

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

15. – 17. 6. | Divadelná dielňa
2018

Naučte sa vybrať
správne jedlo, zvoliť vhodné miesto,
svetlo, štýl aj doplnky. Registrácia
na kurzy@zoerentals.eu.
SAVANNA CAFÉ

|

 INÉ
utorok | 17.00 – 20.00 | Klub
spoločenských hier

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

7. 6. | 13.00 | 100. výročie
Kragujevskej vzbury

Spomienkové stretnutie začne o 13.00 prednáškovým pásmom,
o 14.30 bude pokračovať premietaním filmu Štyridsaťštyri.
POSÁDKOVÝ KLUB |

7. 6. | 16.00 | Stretnutie členov
Klubu vojenských výsadkárov
POSÁDKOVÝ KLUB |

7. 6. | 19.00 – 21.00 | Večer
nezabudnuteľných svetových
reklám

KLUB LÚČ | Šéfredaktor portálu Kinema.sk
vybral viac ako 150 reklám, ktoré považuje
za výnimočné v symbióze kreatívy a prevedenia.

8. 6. | 9.00 – 14.00 | Naše Mesto
2018

KC AKTIVITY | Stretnutie firemných dobrovoľníkov za účelom úpravy zelene, sadenia
kvetov, opravy mozaiky a pod.

10. 6. | 9.00 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

14. 6. | 17.00 – 20.00 | Burza
platní

Volejbal, finálový

24. 6. | 8.00 – 18.00 | Mini
hádzaná HK AS TRENČÍN
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná.

25. 6. | 8.00 – 18.00 | Mini
hádzaná HK AS TRENČÍN
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná.

27. 6. | 8.00 – 18.00 |
Majstrovstvá Slovenska
MIDIcoolvolley
ŠPORTOVÁ HALA

turnaj trojíc.

|

Volejbal, finálový

28. 6. | Burza barefoot obuvi
KC STRED |

30. 6. | Burza starožitností
a Gazdovské trhy

MIEROVÉ A ŠTÚROVO NÁMESTIE | 35 vinárov, 300 druhov vína. Zažite pohodovú
sobotu pod hradom vďaka skvelému vínu.

21. 6. | 20.00 | Ódy módy

TRENČIANSKY HRAD | Módna prehliadka
bývalých študentov Strednej umeleckej
školy v Trenčíne, v súčasnosti úspešných
slovenských návrhárov, na Trenčianskom
hrade.

podujatím bude TechDay tnTEL, na ktorom
si môžete vyskúšať, ako funguje termodynamika, virtuálna realita, 3D tlač, elektrobicykle či elektromobily, odviezť sa na Tesle alebo segwayi.
7. 7. | 8.00 – 12.00 | Farmársky
jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Na júlovom farmárskom jarmoku si môžete kúpiť čerstvé ovocie a zeleninu, kvety, syry, bryndzu, mäsové špeciality, med, džemy a ďalšie poctivé
farmárske produkty.

7. 7. | 16.00 |Prechádzky
mestom so sprievodcom:
Mestské hradby

|

13. 6. | 8.00 – 18.00 |
Majstrovstvá Slovenska
MINIcoolvolley
ŠPORTOVÁ HALA

KC STRED | Stretnutie rodičov a detí dvojičiek v pobočke MC Srdiečko v KC Stred.

16. 6. | 14.00 | 27. 6. | 16.00 |
Ako dokonale fotiť jedlo aj
mobilom

16. 6. | 13.30 – 20.30 | Víno pod
hradom

turnaj trojíc.

22. 6. | 15.30 | Srdiečkovské
dvojičkovo

ZŠ SV. ANDREJA-SVORADA | Séria prednášok a workshopov zameraných na podporu amatérskej divadelnej tvorivosti s dôrazom na činoherné divadlo.

KLUB LÚČ |

 ŠPORT

číslo 6 | ročník XX

EXPO CENTER | Burza starožitností, zberateľských predmetov, zaujímavostí a Gazdovské trhy

1. – 30. 6. | Burza kníh
VKMR JASELSKÁ |

30. 6. | 10.00 – 21.30 | Preteky
dronov a TechDay

FACILITY SYSTEM HUB | Na Svetovom pohári
v pretekoch dronov FPV sa predstavia pretekári z viac ako 20 krajín. Sprievodným

KIC | Právo vybudovať kamenné mestské
hradby získalo mesto Trenčín na základe
výsad od uhorského panovníka Žigmunda Luxemburského v roku 1412. Hradby
prispeli k rozvoju mesta, obchodu, remesiel a bezpečnosti jeho obyvateľov. Udržiavanie hradieb však bolo finančne náročné.
Ktorá časť mesta bola najskôr opevnená?
Prečo boli hradby a opevnenie zrušené?
Aká výbušnina bola použitá pri odstraňovaní mestského opevnenia? Príďte na prechádzku mestom a dozviete sa viac o histórii Trenčína.

KONTAKTY
Osvienčimská 3
OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 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
Mierové námestie 9, 32/ 6504 709, 6504 711,
KIC Kultúrno-informačné
centrum
6504 712
KINO HVIEZDA
Kn. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
KRAV MAGA ACADEMY
www.kma.sk, 0903 467 617, 0905 575 041
KreaTivo
Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0905 319 861
MC SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
MC SRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
Mládežnícka ul., 032/7436336
NOVÁ VLNA
Kukučínova 718, Budova NOE, Areál Merina
OC LAUGARICIO
Belá
OC MAX
Gen. M. R. Štefánika 426
PENZIÓN KEROLA
Kasárenská 5
PIANO KLUB
Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785
PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM
Mierové námestie
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
TŠ ANIDE
Kyjevská 3183
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice JaselVKMR
ská a Hasičská 1
VÝSTAVISKO EXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
ZŠ SV. ANDREJA-SVORADA
Braneckého 4, 032/652 94 06
A BENEDIKTA
ZUŠ K. PÁDIVÉHO
Základná umelecká škola K. Pádivého, Nám. SNP 2
CENTRUM SENIOROV
CINEMAX

