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Harmonogram vývozu bioodpadu v roku 2019

Vysvetlivky:
BIO 1 celá MČ Západ (Zámostie, Záblatie...)

periodicita podľa harmonogramu

BIO 2 celá MČ Sever (Opatová, Kubrá, Kubrica, Sihoť) + Noviny, Biskupice, Nozdrkovce, Belá, Pod Komárky periodicita podľa harmonogramu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEPT.
1 N
2 P
3 U BIO 1
4 S BIO 2 
5 Š BIO 3 
6 P
7 S
8 N
9 P

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

OKT.
1 U BIO 1
2 S BIO 2 
3 Š BIO 3 
4 P
5 S
6 N
7 P
8 U BIO 1
9 S BIO 2 

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

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

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

V mesiacoch január, február a december sa bioodpad nevyváža.
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V druhom januárovom týždni pokryla naše mesto štedrá snehová pokrývka. V priebehu 
niekoľkých hodín napadlo do 40 cm snehu. Údržba komunikácií bola komplikovaná pre 
neustávajúce sneženie. Vďaka patrí všetkým Trenčanom, ktorí mestu pomohli v odstra-
ňovaní snehu z chodníkov. FOTO: JURAJ MAJERSKÝ

Reklamácie roznosu hláste, 
prosím, do pondelka 
4. februára 2019 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
032/6504 287.

Pomôže s kontrolou i štatistikou v statickej doprave
Inteligentné monitorovacie vozidlo CamCar dokáže 
v priaznivých poveternostných podmienkach skontro-
lovať za hodinu približne tisícku vozidiel. Od 10. januára 
2019 sa pohybuje po uliciach v Trenčíne.

 Bielu Toyotu Yaris hybrid so 
šiestimi kamerami na streche 
môžete vidieť v zónach s regu-
lovaným parkovaním. Lokalitu 
prejde vždy dvakrát a nasníma-
né evidenčné čísla porovná s da-
tabázami. Jednoduchý a intui-
tívny systém je priamo napojený 
na mestskú políciu. Podozre-
nia na priestupky vidia policajti 
na mape a idú iba na tieto mies-
ta. Nemusia už fyzicky preve-
rovať všetky vozidlá na parko-
visku. „Doteraz sme dokázali 
skontrolovať a vyriešiť približne 
630 vozidiel za deň,“ hovorí Pe-
ter Sedláček, poverený vedením 
Mestskej polície Trenčín. „Auto 

viacnásobne zefektívni prá-
cu pri kontrole regulovaného 
parkovania.“
 Samotné vozidlo vyšlo mesto 
na približne 16 tisíc eur, techno-
lógia na necelých 30 tisíc eur 
a mesačné prevádzkové náklady 
na jej servis budú 618 eur. 
 „Plánujeme rozširovať regu-
láciu parkovania zo súčasných 
4 400 miest na približne 8 800. 
Tým by sme mali zvyšovať aj po-
čet policajtov na kontrolu. Vďaka 
využitiu CamCar budeme potre-
bovať menej ľudí na pokračova-
nie regulácie statickej dopravy. 
Ide najmä o ochranu Trenčanov, 
ktorí si kúpili parkovacie karty, 

aby mali parkovacie plochy pre 
svoje užívanie.“
 Vozidlo má veľký význam aj 
z hľadiska zberu štatistických 
údajov. „Zbiera anonymizova-
né dáta o parkovacích plochách 
v meste. Vďaka nim budeme môcť 
vyhodnocovať, ako systém fungu-
je a čo treba zlepšiť. To, čo by sme 
teraz museli robiť pracne ručne 
s našimi zamestnancami alebo 
si objednávať externe, spraví toto 
vozidlo svojou bežnou prevádz-
kou,“ hovorí P. Žák.
 Technológiu, využívajú-
cu umelú inteligenciu, dodala 
na auto olomoucká spoločnosť. 
„Trenčín vnímame v mnohých 
ohľadoch ako jednotku,“ pove-
dal predseda predstavenstva FT 
Technologies, a. s., Daniel Bed-
nařík. „K vám sa chodia pozerať 
mnohé mestá z Čiech i Slovenska 

práve na unikátny spôsob rie-
šenia parkovania a následných 
krokov. Technológia Cam-
Car je prvou implementáciou 
na Slovensku.“
 V trenčianskom okrese stú-
pol medziročne počet nových re-
gistrovaných áut o 4 percentá. Je 
to približne 1700 vozidiel, čo len 
potvrdzuje trend narastajúcej 
automobilovej dopravy a potre-
bu starostlivo sa venovať static-
kej doprave. 
 (RED) FOTO: P. S.
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Mesto využije na komunikáciu aj umelú  
inteligenciu
Unikátny spôsob komu-
nikácie mesta s občanmi 
Smart City – Chatbot A.I., 
ktorý využíva prvky umelej 
inteligencie, predstavili 
v Trenčíne 9. januára 2019 
jeho tvorcovia. 

 Vďaka nemu by sa naše 
mesto mohlo stať prvým mestom 
na Slovensku s podobným ko-
munikačným kanálom a zaradiť 
sa tak medzi svetové veľkomestá 
ako Singapur, Viedeň či Berlín.
 K vízii približovania sa k mo-
derným európskym mestám 
patrí v našom meste aj pod-
pora a realizácia takzvaných 
smart projektov. Jedným z nich 
je „Smart komunikácia s obyva-
teľmi mesta“, projekt v spoluprá-
ci s bot.media – víťazom inovač-
nej súťaže Ideas and Solutions. 
 Smart City – A.I. chatbot je 
počítačový program, ktorý si-
muluje konverzáciu obvyklú 
medzi ľuďmi. Dokáže v reálnom 
čase a vo veľkom objeme komu-
nikovať s viacerými obyvateľmi 
naraz. Vie prispôsobovať komu-
nikáciu podľa kontextu konver-
zácie, správania či preferencií 

obyvateľov. „Je k dispozícii oby-
vateľom a návštevníkom mesta 
nepretržite v ktorúkoľvek dennú 
i nočnú hodinu. Občania si budú 
môcť zvoliť informácie, ktoré 
chcú prednostne dostávať pros-
tredníctvom „chatbota“ v Mes-
senger aplikácii ako aj formou 
webchatu,“ hovorí Patrik Serbin 
zo spoločnosti bot.media. 
 Podstata fungovania bude 
v interaktívnej personali-
zovanej komunikácii medzi 
mestom a obyvateľmi o hlav-
ných témach ako sú aktuali-
ty, pozvánky na kultúrne pod-
ujatia, zmeny v organizácii 

dopravy, upozornenia na opra-
vy, pripomienky k úradnej ta-
buli a informácie z mestského 
zastupiteľstva. 
 Projekt má dve fázy, ktoré 
budú trvať spolu 6 mesiacov. V sú-
časnosti sa pripravuje prvá fáza 
– Štúdia uskutočniteľnosti. Jej 
súčasťou je aj prieskum o komuni-
kácii s Mestom Trenčín, zacielený 
prostredníctvom sociálnych sie-
tí mesta (facebook) na jeho oby-
vateľov. Do prieskumu sa od 14. 
do 20. januára a zapojilo celkovo 
2.434 respondentov. O výsled-
koch prieskumu si môžete prečí-
tať na strane 4. (RED)
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 � EDITORIÁL

Vážení Trenčania,
milí čitatelia,

tak sme sa dočkali snehu. A ako 
inak, okamžite po skončení 
zimných prázdnin. Ale ho nasy-
palo! Trenčín bol pod poriadne 
hrubou perinou. Takto bielo 
u nás nebolo aspoň 20 rokov. 
Škoda len, že popri komentova-
ní, ako mesto nestíha odhŕňať 
cesty, chodníky a parkovis-
ká, sme sa akosi zabudli tešiť 
zo zimnej krásy. Ale áno, je 
nutné, aby po snežení boli čo 
najrýchlejšie zjazdné komuni-
kácie a „priechodné“ chodníky. 
O to sa všetci, ktorí sa o zimnú 
údržbu v našom meste stara-
jú, celkom vážne snažili. Boli 
v teréne aj so všetkou technikou 
non-stop. A je úžasné, že vo 
viacerých prípadoch sa k nim 
pridali i mnohí z vás a pomohli 
ste. Vďaka! To bola totiž situá-
cia, kedy sa ukazuje spolupat-
ričnosť k svojmu mestu a ocho-
ta podať pomocnú ruku. 
 Áno, boli problémy, a tí, 
ktorí pomáhali odhŕňať chod-
níky, vedia, aké to bolo zložité. 
Len čo odhrnuli sneh a otočili 
sa, videli opäť čerstvo nasneže-
nú vrstvu, a tak stále dokola. 
Nesnežilo totiž hodinu, či tri. 
Bola to intenzívna „meteli-
ca“. V takýchto prípadoch je 
nemožné zvládnuť starostli-
vosť o všetky chodníky, pretože 
ešte sú tu cesty, po ktorých musí 
premávať autobusová doprava, 
zásobovanie a podobne. Práve 
preto sú v Zimnom operačnom 
pláne rozdelené komuniká-
cie do skupín podľa dôležitosti 
(podľa ich vyťaženosti). 
 Ďalšou kapitolou boli par-
kovacie miesta, ktoré celkom 
logicky zostali viac-menej ne-
dostupné. Ich údržba nasleduje 
až po cestách a chodníkoch, no 
i potom je dôležité, aby boli voľ-
né, čo nie je možné stopercent-
ne zabezpečiť. Boli teda dve 
možnosti, že vodiči boli pripra-
vení a odhrnuli si sami alebo 
cestovať MHD. Ukázalo sa, že 
ak príde kalamita, ani Copper-
field by sa nevedel o všetky cesty 
a chodníky, ako káže zákon, po-
starať. Čo dodať? Zima sa ešte 
neskončila. Je štedrá a zdravo 
mrazivá. Príjemné prechádzky, 
dobré lyžovačky a veselé šante-
nie so snehom!

Vaša redakcia 

Najbližšie Info  
vyjde 26. 2. 2019.

Mesto chce obnoviť pešiu zónu

Pešia zóna na Hviezdoslavovej ulici nie je veľmi príve-
tivá. Z jednej strany sú obchody s panelákmi a z druhej 
stavba bývalého Domu armády. Tento priestor si zaslúži 
celkovú obnovu a oživenie.

 Mesto chce pešej zóne, ktorá 
cez Sládkovičovu ulicu a Štúro-
vo námestie plynule nadväzuje 
na už zrekonštruované Mierové 
námestie, venovať pozornosť. 
Ešte v tomto roku by mala byť 
vyhlásená architektonická sú-
ťaž, ktorá bude v samostatnej 
etape pamätať aj na priestor 
po bývalej „jame“. S týmto 

miestom zatiaľ radnica nemôže 
nič výraznejšie urobiť, lebo nie 
je doriešený súdny spor s býva-
lým investorom o vecné breme-
no. Hoci v minulom roku dal súd 
za pravdu mestu, investor sa od-
volal. Termín ďalšieho pojedná-
vania zatiaľ nie je známy. 
 „Projekt, ktorý vzíde z ar-
chitektonickej súťaže, bude 

teda zvlášť riešiť pešiu zónu 
na Hviezdoslavovej ulici a zvlášť 
priestor po jame. Konečný výsle-
dok však bude tvoriť kompaktný 
ucelený priestor. Na Hviezdosla-
vovej ulici je okrem inžinierskych 
sietí nutné nielen obnoviť povrch, 
ale i osvetlenie, mobiliár, malo by 
tu byť viac zelene a aj zaujímavý 
vodný prvok,“ priblížil hlavný ar-
chitekt mesta, Martin Beďatš.
 „Našou snahou bude dohod-
núť sa so správcami inžinier-
skych sietí tak, ako to bolo pri 
rekonštrukcii Mierového námes-
tia, aby sme aj tu postupovali ko-
ordinovane a aby išlo o rekon-
štrukciu pod i na povrchu pešej 
zóny,“ doplnil primátor, Richard 
Rybníček. 
 Vyhlásenie súťaže je podmie-
nené schválením financií v roz-
počte, o ktorom majú poslanci 
hlasovať 13. februára 2019. Prí-
pravný proces nebude jednodu-
chý, no revitalizácia pešej zóny 
na Hviezdoslavovej ulice by sa 
mala začať ešte v tomto voleb-
nom období.  (E. S.), FOTO: P. S.
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 � STRUČNE

VEREJNÉ 
ZASADNUTIE 

ZASTUPITEĽSTVA

13. 2. 2019 o 13.30 hod.
Pozývame občanov na prvé verejné zasadnutie trenčianskeho Mestského 
zastupiteľstva v tomto roku. Bude sa konať v zasadacej miestnosti č. 101 
na I. poschodí Mestského úradu v Trenčíne. Rokovanie zastupiteľstva 
budete mať možnosť sledovať aj online na www.trencin.sk.

Od začiatku regulácie 
parkovania v roku 2017 

doteraz bol príjem do rozpoč-
tu mesta približne 1,5 milióna 
eur. Do prevádzky a rozširo-
vania parkovacích plôch bolo 
investovaných približne 4 mi-
lióny eur. V tomto roku mesto 
plánuje pokračovať v budova-
ní nových parkovacích miest 
za viac ako 2 milióny eur.

Pošta Trenčín 6 zostáva 
z prevádzkových dôvodov 

naďalej zatvorená. Ako mesto 
informoval riaditeľ CRPP 
Trenčín Marek Sopko, pred-
pokladané obdobie dočasného 
zatvorenia je do 30. 6. 2019. 
Poštové služby v lokalite za-
bezpečuje Pošta Trenčín 5. 

Hokejoví fanúšikovia môžu 
aj v novom roku, mini-

málne do play off, počítať 
s posilovým spojom, ktorý 
ich vždy po domácom zápa-
se HK Dukla Trenčín zavezie 
z hokeja na sídlisko Juh. Po-
silový spoj bude na linke č. 8, 
pristavený na zastávke Zimný 
štadión a zastaví na všetkých 
zastávkach s konečnou na Uli-
ci gen. Svobodu. Dohodlo sa 
na tom Mesto Trenčín a SAD 
Trenčín.

Česká investičná spoločnosť 
Redside kúpila od fir-

my AU Optronics Slovakia 
priemyselný areál v Trenčíne 
za takmer 90 miliónov eur. 
Podľa Redside išlo o najväč-
šiu transakciu priemyselných 
nehnuteľností v minulom roku 
na Slovensku.

Mobilná ľadová plocha pri 
vodníkovi Valentínovi zo-

stáva v prevádzke počas celého 
februára od 10.00 do 21.00 
hodiny každý deň. Ak poča-
sie dovolí, bude fungovať až 
do 10. marca, kedy deťom kon-
čia jarné prázdniny. 

Zápis detí do 1. ročníka 
základných škôl sa usku-

toční 7. – 21. apríla, zápis 
do materských škôl bude 
v máji. Podrobnejšie informá-
cie nájdete v marcovom vydaní 
novín. 

Najbližší Deň otvorených 
dverí u primátora mes-

ta, Richarda Rybníčka, bude 
v pondelok 25. februára 2019 
od 14.00 do 18.00 hodiny.

Rokovania o Termináli sú obnovené
Investor a Mesto Trenčín spoja sily a upra-
via projekt revitalizácie územia autobusovej 
stanice tak, aby vyhovoval obom stranám, no 
najmä občanom. To je výsledok obnoveného 
rokovania primátora Richarda Rybníčka so 
zástupcom investora Georgeom Trabelssiem, 
ktoré sa uskutočnilo na trenčianskej radnici 
23.januára 2019. 

 „Dohodli sme sa, že zno-
vu otvoríme spoločnú diskusiu 
o tom, ako by to mohlo vyzerať. 
Chceme sa do prípravy projek-
tu zapojiť a pomáhať architek-
tom investora,“ povedal R. Ryb-
níček, ktorý obnovu rokovaní 
inicioval. 
 „Je nám jasné, že treba nájsť 
projekt, ktorý splní všetky potre-
by občanov a zúži sporné mo-
menty vo vzťahu k parku, dopra-
ve a podobne. Pôvodný projekt sa 
prekope, aby naplnil funkčnosť 
dopravného terminálu a slu-
žieb pre občanov, ale aj aby bol 
dôstojnou bránou do Trenčína 
v kontexte celého územia. Veľmi 
vítam ochotu pána primátora, 
že architekti mesta budú súčin-
ní s našim tímom,“ vyjadril sa G. 
Trabelssie.

 � TERMINÁL OŽIL 
TAKMER PO ROKU

 O dopravnom termináli 
v priestoroch autobusovej a že-
lezničnej stanice sa v Trenčíne 
hovorí od roku 2013. Mesto spo-
ločnosti SIRS predalo pozem-
ky. Odvtedy sa však nič neudia-
lo, a tak začiatkom roka 2018 
Mesto odstúpilo od kúpnych 
zmlúv. Spoločnosť SIRS sa to 
rozhodla riešiť súdnou cestou 
a zdalo sa, že autobusová sta-
nica sa v dohľadnej budúcnosti 

k lepšiemu nezme-
ní. Súdny spor je 
stále živý, no primá-
tor preferuje dohodu. „Chcem 
sa dohodnúť na tom, aby sme čo 
najskôr mohli predstaviť rieše-
nie tohto územia. To je pre Tren-
čanov oveľa dôležitejšie, než ča-
kať, ako dopadne súdny spor,“ 
skonštatoval.
 S tým súhlasí i zástupca in-
vestora. „Nerád by som sa vra-
cal k tomu, čo bolo. Treba uro-
biť za tým hrubú čiaru. Dnes sú 
už jasnejšie kontúry rozvoja toho 
územia, máme lepší obraz o tom, 
čo tam chceme priniesť a verím, 
že vďaka spolupráci tam vznik-
ne niečo unikátne,“ povedal 
Trabelssie. 

 � BUDE SA RIEŠIŤ AJ 
ŽELEZNIČNÁ STANICA?

 Spoločnosť SIRS už dáv-
nejšie uspela v súťaži na rekon-
štrukciu železničnej stanice, 
ktorá mala byť súčasťou projek-
tu Terminál. Malo ísť o plynulé 
prepojenie autobusovej a želez-
ničnej stanice. No Železnice SR 
vypovedali investorovi zmluvu, 
pretože sa nevedeli dohodnúť 
na konečnom znení a uzavre-
tí zmluvy. „Tender sme vyhrali 
a chceme v tom pokračovať. Urči-
te budeme hovoriť so Železnica-
mi, aby prehodnotili svoj názor. 

Verím, že nájdeme dohodu,“ 
uviedol Trabelssie. Ak sa nedo-
hodnú, chce sa investor obrátiť 
na súd. Isté je, že aj železničná 
stanica chátra. „O opätovnom 
vyhlásení súťaže na jej revitali-
záciu neuvažujeme. V budúcnos-
ti pristúpime k jej rekonštrukcii 
investičným počinom z vlastných 
zdrojov,“ uviedol hovorca Želez-
níc SR, Michal Lukáč.
 „I keď ide o vzťah pána Tra-
belssieho so Železnicami, ja bu-
dem tiež lobovať, aby zvážili svoje 
rozhodnutie. Strácam totiž tr-
pezlivosť, za 8 rokov je tam šiesty 
generálny riaditeľ a každý z nich 
mi rozprával niečo iné. Budem 
žiadať jasnú informáciu, čo bude 
so železničnou stanicou v Trenčí-
ne. Tvrdia, že asi ju budú rekon-
štruovať sami, ale nevedia kedy. 
Ak si myslia, že stanicu necha-
jú ešte ďalších 10 rokov v stave, 
v akom je, tak im odkazujem, že 
ten tlak zo strany mesta narastie 
dramatickým spôsobom,“ pove-
dal R. Rybníček s tým, že Mesto 
bude so spoločnosťou SIRS hľa-
dať riešenia projektu Terminál, 
či už so železničnou stanicou 
alebo bez nej. Architekti mesta 
i investora budú v jednom tíme 
a projekt bude od začiatku pod 
obojstrannou kontrolou.  (E. S.)

Prvým Trenčanom roka 2019 je Leonard Laurinčík
Narodil sa v trenčianskej pôrodnici 1. ja-
nuára o 01.07 hodine.

Leonard ako vytúžené prvorodené dieťa vážil 
4 420 gramov a meral 54 centimetrov. Vo štvr-
tok 3. januára 2019 ráno navštívil mamičky 
a ich bábätká na klinike primátor Richard Ryb-
níček, aby im zaželal veľa zdravia a šťastný ži-
vot. Malému Leonardovi venoval zlatú retiazku 
a rodičom pamätný list. 
 FOTO: P. S.
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Kotolňa na biomasu na Liptovskej ulici skončí
Mesto Trenčín uzavrelo v októbri minulého roka so spo-
ločnosťou Služby pre bývanie s.r.o. a LIPTOVSKA s.r.o. 
Dohodu o urovnaní. Jej výsledkom má byť ukončenie 
činnosti kotolne na biomasu na Liptovskej ulici. 

 Občania zo sídliska Juh sa 
už dlhodobo sťažovali na hluk 
a popolček, ktorý znečisťo-
val bezprostredné okolie ich 
domácností.
 Spoločnosť Liptovská, ktorá 
prevádzkuje kotolňu na bioma-
su, má zabezpečiť, aby po 31. 12. 
2019 v areáli na Liptovskej ulici 
neboli najmenej 30 rokov pre-
vádzkované žiadne zariadenia 
kotolne na biomasu. Rovnako tu 

nesmú skladovať žiadne palivo 
využívané pri výrobe tepla a tep-
lej vody z kotolne na biomasu.
 Spoločnosť má zároveň po-
žiadať o zrušenie povolenia 
na podnikanie v energetike ale-
bo o jeho zmenu. Zároveň má 
najneskôr do 31. 3. 2020 odstrá-
niť napojenie, ktoré dnes slú-
ži na dopravu paliva do zaria-
denia na výrobu tepla v kotolni 
na biomasu.

 

Aktuálne teda plynie leho-
ta na splnenie týchto po-
vinností. Obe spoločnosti 
súhlasili, že ak ich porušia 
alebo nedodržia, uhradia 
mestu Trenčín zmluvnú 
pokutu 300 tisíc eur.

 � PRESŤAHUJÚ SA?

 Dohoda nehovo-
rí o povinnosti kotolňu 
na biomasu presťahovať do are-
álu na Východnej ulici. Prevádz-
ku tejto kotolne na Liptovskej 
ulici však musia k 31. 12. 2019 
zrušiť. Ak sa ale spoločnosť roz-
hodne kotolňu presťahovať, 
mesto Trenčín jej poskytne po-
trebnú súčinnosť. 
 Mesto ešte v roku 2011 pre-
dalo pozemky na Východnej uli-
ci (areál bývalej kotolne na uh-
lie) spoločnosti Služby pre 

bývanie, ktorá tu plánovala zria-
diť logistické a výrobné centrum 
pre výrobu a distribúciu tepla. 
Kotolňu na biomasu z Liptov-
skej ulice tu mali presťahovať 
pôvodne do konca roka 2013.
 Upozorňujeme, že prevádz-
ka plynovej kotolne v areáli 
na Liptovskej ulici nie je spo-
mínanou dohodou dotknutá 
a môže fungovať naďalej.
 (E. S.), FOTO: P. S.

Z výsledkov prieskumu 
Komunikácia s Mestom Trenčín 
Prostredníctvom mestského facebooku sa do priesku-
mu od 14. do 20. 1.2019 zapojilo celkovo 2 434 obyvate-
ľov mesta a okolia. 

 V odpovediach na trinásť 
otázok hodnotili komunikáciu 
so samosprávou i kvalitu a do-
stupnosť informácii o dianí 
v meste. „Zisťovali sme tiež, kto-
ré oblasti spoločenského a kul-
túrneho života obyvateľov naj-
viac zaujímajú, a akou formou 
sa k nim najčastejšie dostávajú, 
respektíve, akú formu komuni-
kácie s Mestom by do budúcna 
preferovali,“ hovorí Patrik Ser-
bin zo spoločnosti bot.media.
 Pozitívne – známkou 1 
a 2 – hodnotilo komuniká-
ciu s Mestom 52,88 % zapoje-
ných obyvateľov a len 2,68 % 
známkou 5 – nedostatočne. 
Až 61,96 % respondentov sa 
vyjadrilo, že pri komuniká-
cii s Mestom nenarazili nikdy 
na žiaden problém. 
 Za najčastejšie sa objavu-
júci nedostatok bol 15,86 % 

respondentov označený prob-
lém nájsť vhodný kontakt, 
na koho sa so svojím dopytom 
obrátiť, 10,54 % uviedlo, že 
chceli komunikovať elektronic-
ky, ale boli nútení svoj problém 
riešiť osobnou návštevou. 
 Až 86,82 % respondentov 
využíva primárne na osobnú 
komunikáciu aplikáciu Face-
book Messenger a až 57,10 % 
by uvítalo možnosť dostávať 
pravidelné informácie o dianí 
v meste do mobilu. 
 „Výsledky prieskumu potvr-
dili, že rozhodnutie Mesta vy-
skúšať nový moderný spôsob 
komunikácie, ktorý bude efek-
tívnejší a k dispozícii non-stop 
v aplikácii, ktorú používa väč-
šina obyvateľov na komuniká-
ciu, bolo správne,“ uzatvára 
P. Serbin. 
 (RED)

Rozhodnime o detskom ihrisku
Až dva hlasy denne môžeme pridať nášmu mestu 
v súťaži o detské ihrisko Žihadielko. V tomto roku ich 
postaví spoločnosť Lidl desať. Jedno z nich by mohlo 
opäť vyrásť aj v Trenčíne.

 Prvým krokom je registrá-
cia na www.zihadielko.lidl.sk. 
Na prvý hlas stačí prihlásiť sa 
cez facebook alebo prostredníc-
tvom mailovej adresy. Pre ove-
renie je potrebné uviesť svoje 
telefónne číslo. Druhý – bonu-
sový hlas, možno získať v jed-
noduchej hre. Naše mesto sú-
ťaží v kategórii „Víťazi 2016 
– 2018“ s ďalšími 18 mestami. 
V roku 2017 sa Trenčínu po-
darilo vyhrať v kategórii miest 
s počtom obyvateľov nad 35 ti-
síc prvé miesto. Detské ihrisko 

Žihadielko vďaka tomu stojí 
v parku pod Juhom. Na víťaz-
stvo vtedy stačilo 138 299 odo-
vzdaných hlasov. Skúsme za-
bojovať opäť! Minulý rok bol 
Trenčín tretí za Senicou a Tr-
navou. Teraz to môže byť inak. 
Zmobilizujme sily, pripomínaj-
me kolegom, priateľom, väčším 
deťom. Hodnota jedného ihris-
ka je 87 tisíc eur. Mohlo by vy-
rásť už toto leto pri futbalovom 
ihrisku v Záblatí. Hlasovanie 
trvá do 28. februára 2019.
 (E. M.)

V NOVOM ROKU S 54 705 OBYVATEĽMI
 K 1. januáru 2019 evidova-
lo Mesto Trenčín 54 705 oby-
vateľov. Do nášho mesta sa po-
čas minulého roka prisťahovalo 
774 občanov a odsťahovalo 887 
ľudí, v oboch prípadoch prevaž-
ne z pracovných a rodinných 
dôvodov.
 V roku 2018 sa narodilo 515 
nových Trenčanov, z toho 283 
chlapcov a 232 dievčat. Naj-
častejšie mená, ktoré rodičia 
svojim deťom dali, boli Jakub, 
Tomáš, Samuel a u dievčat – 
Eliška, Viktória a Nina.
 Do štatistiky o počte 

obyvateľov, žiaľ, patria i úmr-
tia. V minulom roku zomrelo 
595 Trenčanov. Radostnejšími 
udalosťami boli sobáše. Svoje 
„áno“ si povedalo 356 párov. 
Cirkevných sobášov bolo 163 
a civilných 193.
 Na druhej strane došlo 
i k rozvodom. Mesto ich eviduje 
až 143. Toto číslo sa však netý-
ka len Trenčanov, mesto eviduje 
rozvody párov, ktoré sa kedysi 
zosobášili v našom meste. Vo 
viacerých prípadoch išlo o ob-
čanov iných miest, či obcí.
 (E. S.)

Sobášiť bude primátor i všetci poslanci
 Trenčianske mestské zastu-
piteľstvo na svojom prvom ro-
kovaní v decembri 2018 pove-
rilo na nasledujúce štyri roky 
sobášiacich poslancov. Na roz-
diel od minulého volebného 
obdobia budú tentoraz sobášiť 
všetci poslanci. Samozrejme, 
stále platí, že obrad vykonáva 
i primátor. Sobášnou miestnos-
ťou je Obradná sieň Mestské-
ho úradu v Trenčíne. Sobáše sa 
v nej konajú v polhodinových 

intervaloch predovšetkým v so-
botu od 12.00 do 17.00 h.
 Na matrike je možné požia-
dať o možnosť uzavretia man-
želstva v iný deň i na inom mies-
te. V tomto prípade však treba 
počítať so správnym poplat-
kom 20 eur za iný sobášny deň 
(okrem soboty) a 70 eur za inú 
sobášnu miestnosť. Sobáše sa 
neuskutočňujú v dňoch pracov-
ného pokoja a v dňoch štátneho 
sviatku. (E. S.)
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Je čas na podávanie žiadostí o dotácie 
Mesto Trenčín plánuje aj v roku 2019 podporiť aktivity 
v oblasti kultúry a záujmovej činnosti, v oblasti práce 
s mládežou, v oblasti sociálnych vecí, v oblasti športu 
a telesnej kultúry, aktivity v oblasti školstva, výchovy 
a vzdelávania a tiež v oblasti životného prostredia. O pri-
delení dotácií bude rozhodnuté po schválení rozpočtu 
Mesta Trenčín na rok 2019.

 Aktuálne vyhlásilo Mesto 
Trenčín 6 výziev na podávanie 
žiadostí o dotácie. Každá z ob-
lastí má stanovený svoj termín, 
do ktorého je potrebné podať 
žiadosť o podporu.
 Mesto môže poskytnúť do-
táciu právnickým osobám, kto-
rých zriaďovateľom nie je mesto 
a fyzickým osobám – podnika-
teľom, ktorí majú sídlo alebo tr-
valý pobyt na území mesta, pô-
sobia alebo vykonávajú činnosť 
na území mesta, poskytujú služ-
by obyvateľom mesta. 
 Dotácie môžu byť poskytnu-
té oprávneným subjektom len 
na základe riadne vyplnenej žia-
dosti na predpísanom formulá-
ri spolu s povinnými prílohami, 
ktoré nájdete na www.trencin.
sk/dotacie. Tam sú uvedené aj 
všetky informácie o podmien-
kach poskytovania dotácií. Pri-
pomíname, že žiadateľ musí mať 
vysporiadané záväzky voči mes-
tu, inak nie je možné dotáciu 
poskytnúť. 

 � AKO PODAŤ ŽIADOSŤ?

 Vyplnené žiadosti aj s po-
vinnými prílohami je potrebné 
do uzávierky odovzdať v poda-
teľni Mestského úradu Trenčín 
na Mierovom námestí 2 (v pra-
covných dňoch pondelok – štvr-
tok 8.00 – 16.30 h, piatok 8.00 
– 14.00 h) alebo zaslať poštou, 
pričom rozhoduje dátum pošto-
vej pečiatky na obálke. 
 Ak žiadate o podporu 

v oblasti kultúry a záujmovej 
činnosti, je potrebné úplnú žia-
dosť s rozpočtom projektu zaslať 
aj v elektronickej podobe na ma-
ilovú adresu kultura@trencin.
sk. 
 Žiadosť s povinnými prílo-

hami aj v elektronickej forme 
vyžaduje tiež dotačné kolo v ob-
lasti práce s mládežou. Treba ich 
poslať na mladez@trencin.sk. 

 � KONZULTÁCIE 
VÝHODOOU

 Všetky informácie o pod-
mienkach poskytovania dotácií 
nájdete na www.trencin.sk/ do-
tacie. V oblasti práce s mláde-
žou sa odporúča projekt vopred 

konzultovať s koordinátorkou 
práce s mládežou Veronikou 
Sučanskou. Kontakt: mladez@ 
trencin.sk alebo 0911 046 629. 
Uprednostnené budú projekty, 
ktoré iniciujú, zostavujú a reali-
zujú samotní mladí ľudia. 
 Žiadatelia o dotácie v ob-
lasti kultúry a záujmovej čin-
nosti nájdu pomoc a informácie 
na útvare Kultúrno-informač-
ných služieb MsÚ v Trenčíne, 
032/6504 710. 

 � DÔLEŽITÉ

 Upozorňujeme, že na roko-
vanie komisií budú predložené 
len kompletne a čitateľne vypl-
nené žiadosti so všetkými po-
vinnými prílohami. Podporené 
môžu byť iba projekty, ktorých 
termín realizácie bude do konca 
roka 2019. 
 Mesto Trenčín vyhlásilo do-
tačné kolá v súlade so Všeobec-
ne záväzným nariadením Mesta 
Trenčín č.7/2012 „O poskytova-
ní dotácií z roz-
počtu Mes-
ta Trenčín“. 
Jeho presné 
znenie nájde-
te na www.
t r e n c i n . s k . 
 (RED) všetko o dotáciách

 � UZÁVIERKY PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ

Školstvo, výchova 
a vzdelávanie

15. február 2019

Životné 
prostredie

15. február 2019

Šport a telesná 
kultúra

28. február 2019

Sociálne 
veci

28. február 2019

Práca 
s mládežou

28. február 2019

Kultúra a záujmová 
činnosť

22. február 2019

Navrhnite najlepších športovcov roka 2018
Mesto Trenčín odovzdá v apríli 2019 ocenenia najlepším 
športovcom a športovým kolektívom, ktoré pôsobia 
v našom meste. Navrhnúť športovca na ocenenie môže 
každý občan, a to do 28. februára 2019.

Ocenenia budú odovzdané 
v týchto kategóriách:

 � Najlepší športovec mesta 
Trenčín za rok 2018 v seniorskej 
kategórii

 � Najlepší športovec mesta 
Trenčín za rok 2018 v juniorskej 
kategórii

 � Najlepší športový seniorský ko-
lektív mesta Trenčín za rok 2018

 � Najlepší športový mládežníc-
ky kolektív mesta Trenčín za rok 
2018

 � Najlepší handicapovaný 
športovec mesta Trenčín za rok 
2018

 � Ocenenie za celoživotný 
a výnimočný prínos v športe 
v Trenčíne
 Nomináciu do ktorejkoľvek 
kategórie môže navrhnúť každý 

občan mesta Trenčín, organi-
zácia so športovým zameraním 
a každý športový klub pôsobiaci 
na území mesta Trenčín.
 Uzávierka nominácií je 28. 
februára 2019. Návrh je po-
trebné doručiť do tohto termínu 
buď elektronic-
ky na vladimir.
mraz@trencin.
sk alebo písom-
ne na podateľ-
ňu Mestské-
ho úradu 
v Trenčíne. 

V nominá-
cii musí byť 
uvedené:

 � K a t e g ó -
ria, v ktorej 

navrhovateľ navrhuje športovca 
resp. kolektív oceniť

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

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

 � šport, v ktorom športovec, 
resp. kolektív súťaží

 � športový klub, v ktorom je 
športovec registrovaný

 � športové výsledky v roku 
2018

 � úroveň, na ktorej športové 
úspechy, resp. výsledky dosiahol 
(OH, MS, ME, MSR atď.)

 � naskenovanú fotokópiu dip-
lomu alebo akéhokoľvek dokla-
du o úspechoch nominovaného 

 � stručná charakteristika špor-
tovca, resp. kolektívu a ich špor-
tovej kariéry

NOMINÁCIE ZASIELAJTE V NASLEDUJÚCEJ FORME

KATEGÓRIA

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

NOMINOVANÝ ŠPORTOVEC (KOLEKTÍV) Meno/názov klubu

NÁZOV ŠPORTU V ktorom nominant súťaží

REGISTROVANÝ V KLUBE V akom klube je nominant registrovaný

ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY V ROKU 2018 Úspechy a výsledky nominanta v roku 2018

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

STRUČNÝ POPIS ŠPORTOVCA (KOLEKTÍVU) Uveďte stručnú športovú kariéru

FOTOKÓPIA DIPLOMU a iných dokladov Príloha č. 1
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Vyhodnotenie Jesenného upratovania 2018
Počas ôsmich sobôt sa v našom meste od 22. septembra 
do 10. novembra 2018 vyzbieralo celkovo 367,823 t odpadov.

 Z 85 stanovíšť, na ktorých 
boli podľa časového harmono-
gramu umiestňované vždy dva 
veľkoobjemové kontajnery, bolo 
vyvezených 118 kontajnerov 
s objemným odpadom a 84 kon-
tajnerov s biologicky rozloži-
teľným odpadom. Objemný od-
pad bol zneškodnený uložením 
na skládke Spoločnosť Stredné 
Považie, a. s. „Luštek“ Dubni-
ca nad Váhom. Biologicky roz-
ložiteľný odpad bol zhodnote-
ný na kompostárni v Trenčíne. 

Nebezpečné odpady boli dočas-
ne uložené v skladoch nebez-
pečných odpadov v Trenčíne, 
na Zlatovskej ulici 2200 a ná-
sledne odvezené na zhodnote-
nie a zneškodnenie. Celkové 
náklady na toto organizované 
jesenné upratovanie vyšli mesto 
na 29 723,69 eur. Útvar staveb-
ný a životného prostredia všet-
kým občanom i organizáciám, 
ktorí sa zapojili do tejto akcie, 
srdečne ďakuje.

Čo môžete odovzdať 
v zberných dvoroch?
Pre občanov mesta Trenčín je odovzdanie odpa-
dov v zberných dvoroch bezplatné, okrem drobných 
stavebných odpadov a odpadov z domácnosti s obsahom 
škodlivín.

 � ZBERNÝ DVOR SA 
SOBLAHOVSKEJ ULICI

ÁNO  plasty, papier, kovy, 
VKM (tetrapaky), BIO odpad, 
šatstvo a textil, drobný staveb-
ný odpad, nadrozmerný odpad, 
jedlé oleje a tuky v uzatvorených 
fľašiach, resp. bandaskách.
NIE  elektroodpady (napr. tele-

vízory, počítače, a pod.) a iné ne-
bezpečné odpady. 
Prevádzkové hodiny: pondelok 
– sobota 8.00 – 17.30, pre odo-
vzdanie drobného stavebného 
odpadu (DSO) do 17.00 hod. 
Tel. kontakt: 0902 999 458

 � ZBERNÝ DVOR 
NA ZLATOVSKEJ ULICI

ÁNO  nebezpečné odpady, 
napr. batérie, akumulátory, vy-
radené elektrospotrebiče a pod., 
papier, sklo, plasty, bioodpad, 
drobný stavebný odpad, nadroz-
merný odpad, kovy, VKM (tetra-
paky), šatstvo a textil, jedlé oleje 
a tuky v uzatvorených nádobách. 
Prevádzkové hodiny: pondelok 

– sobota 6.30 – 17.30, pre odo-
vzdanie DSO do 17.00 hod. Tel. 
kontakt: 0902 999 446

 � ZBERNÝ DVOR NA ULICI 
K ZÁBRANIU

ÁNO  sklo, plasty, papier, kovy, 
VKM (tetrapaky), BIO odpad, 
šatstvo a textil, drobný staveb-
ný odpad, nadrozmerný odpad, 
jedlé oleje a tuky v uzatvorených 
nádobách, z nebezpečných od-
padov len žiarivky, spotrebnú 
elektroniku a bielu techniku.
NIE  iné nebezpečné odpady.

Prevádzkové hodiny: pondelok 
– sobota 8.00 – 17.30, pre odo-
vzdanie DSO do 17.00 hod. Tel. 
kontakt: 0914 362 111, dispe-
čing: 032/640 13 40

 Zberný dvor je iba jednou zo 
súčastí nakladania s odpadom 
na území mesta a nenahrádza 
pravidelný vývoz komunálneho 
odpadu od obyvateľov. Zberné 
dvory pre Mesto Trenčín pre-
vádzkuje spoločnosť Marius Pe-
dersen, a. s. (RED)

Nenechaj to na zemi 
 Veríme, že aj vy patríte 
k psíčkarom, ktorí sa bez vrecúš-
ka so svojím štvornohým miláči-
kom nevyberú ani na krok a keď-
že im záleží na čistote, upratujú 
po svojom psíkovi či je leto ale-
bo zima. Sneh sa totiž časom 
roztopí a ukáže, koľko sme toho 
do neho zahrabali. Aby sme sa 
potom nemuseli hanbiť, sta-
čí jednoducho nenechať „TO“ 
na zemi. 
 V Trenčíne máme 103 nádob 
na psie exkrementy. Vyvážané 
sú raz za 14 dní. Ak nie je na-
blízku takáto špeciálna nádoba, 
odpad po psíkovi môžeme po-
kojne vhodiť aj do bežnej ulič-
nej nádoby alebo nádoby na ko-
munálny odpad. 

 O povinnostiach majiteľov 
zvierat v našom meste hovorí aj 
Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 3/2002. 
 Ak pes znečistí verejné 
priestranstvo výkalmi, je ten, kto 
psa vedie, povinný výkaly bez-
prostredne odstrániť a umiest-
niť ich do zbernej nádoby. Ak to 
neurobí, dopustí sa priestupku, 
za čo mu hrozí pokuta do 65 eur.
 (RED)

VÝVOZ STROMČEKOV TRVÁ DO 14. FEBRUÁRA
 Vždy v utorok a vo štvrtok odváža Mestské hospodárstvo 
a správa lesov, m. r. o. zo sídlisk vianočné stromčeky. Nevyvezený 
strom ček je možné nahlásiť na tel. č. 0904 631 726 alebo na pe-
ter.kadak@trencin.sk. Vianočný stromček môžete tiež bezplatne 
odovzdať vo všetkých troch zberných dvoroch – na Zlatovskej, 
Soblahovskej i na ulici K zábraniu.

Do Sociálneho šatníka v stredu
Každú stredu od 13.00 do 16.00 hodiny je občanom v nú-
dzi k dispozícii Sociálny šatník na Soblahovskej ulici. 

 Ľudia, ktorí sa ocitli v zloži-
tej životnej situácii, tam nájdu 
najmä oblečenie a obuv. Sociál-
ny šatník je zároveň druhou šan-
cou pre veci, ktoré iní ľudia už 
doma nepotrebujú. Priniesť ich 
môžu v rovnakom čase. Prosíme 
však darcov, aby nosili len čisté, 

nepoškodené, poskladané a naj-
viac päť rokov staré oblečenie. 
Kontakt na koordinátorku Soci-
álneho šatníka: Mária Dobiášo-
vá, v pracovných dňoch od 13.00 
do 17.00, 0950 269 409, e-mail: 
charitatrencin@gmail.com
 (E. M.)

ZOZBIERANÉ MNOŽSTVÁ ODPADOV V T

Obaly obsahujúce nebezpečné látky 7,323

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované 
uhľovodíky 1,505

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 7,546

Biologicky rozložiteľný odpad 173,760

Objemný odpad 177,340

Ostatné nebezpečné odpady 0,349

Spolu 367,823

Obdobie Bioodpad 
v( t) 

Objem-
ný odpad 

v (t)
Spolu os-
tatné v (t) 

Celkom 
za uprato-
vanie v (t) 

Jar 2014 96,814 213,720 14,765 325,299

Jeseň 2014 126,740 174,840 17,033 318,613

Jar 2015 104,700 270,820 20,004 395,524

Jeseň 2015 126,710 130,500 13,937 271,147

Jar 2016 140,670 228,505 18,266 387,441

Jeseň 2016 159,440 183,110 13,156 355,706

Jar 2017 148,410 236,940 26,461 411,811

Jeseň 2017 140,370 162,200 11,992 314,562

Jar 2018 137,390 239,860 14,100 391,350

Jeseň 2018 173,760 177,340 16,723 367,823
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Harmonogram vývozu bioodpadu v roku 2019

Vysvetlivky:
BIO 1 celá MČ Západ (Zámostie, Záblatie...) periodicita podľa harmonogramu
BIO 2 celá MČ Sever (Opatová, Kubrá, Kubrica, Sihoť) + Noviny, Biskupice, Nozdrkovce, Belá, Pod Komárky periodicita podľa harmonogramu
BIO 3 MČ Stred (Centrum, Dolné mesto, Soblahovská a okolie...) + MČ JUH periodicita podľa harmonogramu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEPT.
1 N
2 P
3 U BIO 1
4 S BIO 2 
5 Š BIO 3 
6 P
7 S
8 N
9 P

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

OKT.
1 U BIO 1
2 S BIO 2 
3 Š BIO 3 
4 P
5 S
6 N
7 P
8 U BIO 1
9 S BIO 2 

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

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

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

V mesiacoch január, február 
a december sa bioodpad 
nevyváža.

Nie všetko, čo horí, je palivo
Pri nesprávnom spôsobe kúrenia a spaľovaní odpadu sa do ovzdušia do-
stávajú látky poškodzujúce naše zdravie – prachové častice, oxid uhoľ-
natý, dioxíny, polyaromatické uhľovodíky, polychlórované bifenily, oxid 
siričitý. 

 V súvislosti s množiacimi sa podnet-
mi občanov o spaľovaní vecí, ktoré by sa 
v kachliach na kúrenie nemali v žiadnom 
prípade ocitnúť, pripomína Útvar stavebný 
a životného prostredia Mestského úradu 
v Trenčíne zákaz spaľovať odpad vo vyku-
rovacích zariadeniach v domácnostiach.
 V kotloch na tuhé palivo, kozuboch 
a kachliach sa môžu spaľovať len palivá 
predpísané výrobcom zariadenia. 
 Ako môžeme pri vykurovaní objektov 
prispieť k zníženiu množstva znečisťujú-
cich látok v ovzduší?

 � používať len palivá (palivové drevo, 
drevené brikety, drevené pelety a uhlie) 
uvedené výrobcom zariadenia v návode 
na obsluhu, 

 � v zariadeniach na spaľovanie dreva spa-
ľovať len čisté prírodné drevo s priemer-
nou relatívnou vlhkosťou do 20 %, 

 � v kotloch, spaľujúcich uhlie, používať 
palivo s požadovanou sírnatosťou,

 � nespaľovať v kotloch a krboch mok-
ré drevo, drevotriesku, OSB dosky, rámy 
okien, chemicky ošetrené drevo a iný sta-
vebný odpad, 

 � nespaľovať komunálny odpad (plienky, 
plastové fľaše, viacvrstvové obaly od ná-
pojov, fólie, celofarebné letáky a časopisy, 
textil, ...),

 � dodržiavať správny postup pri rozkuro-
vaní a dodržiavať podmienky pre dokonalé 
spaľovanie, 

 � pravidelne čistiť vykurovacie zariadenie 
a spalinovody (komín, dymovod),

 � udržiavať vykurovacie zariadenie v dob-
rom technickom stave.
 Praktické informácie o kúrení v do-
mácnostiach nájdete aj na vykurovanie.en-
viroportal.sk (RED)

ČO DO BIONÁDOBY PATRÍ?
ÁNO – zelený odpad zo záhrad, par-
kov a  cintorínov, zvyšky ovocia a  zeleni-
ny, tráva, lístie, konáre, orezy zo stromov 
a kríkov, vetvičky, burina, slama, seno, pi-
liny, hobliny, kvety, drevná štiepka

NIE – kuchynský a  reštauračný odpad, 
zvyšky jedál a potravín, kamene, cigare-
tové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvie-
rat a pod.

 Zberná nádoba na bioodpad je hnedá. 
V deň vývozu ju treba vyložiť na verejne prí-
stupné miesto o 6.00 h. Doplnkovou službou 
pre triedenie bioodpadu, sú kompostovateľ-
né 120 l vrecia označené nálepkou „Marius 
Pedersen“. Určené sú výlučne na bioodpad 
a nenahrádzajú domácnosťou zvolený systém 
triedenia bioodpadu. Vrecia kúpite v Klient-
skom centre MsÚ. V cene sú zahrnuté náklady 
na jeho odvoz a uloženie odpadu na kompos-
táreň. Vrece môže byť vyložené len v termíne 
podľa Harmonogramu vývozu bioodpadu, ak 
sa na ulici nachádzajú nejaké bionádoby. Uk-
ladať bioodpad do zberných nádob na ko-
munálny odpad, na iné miesta než je urče-
né alebo ho spaľovať je zakázané.
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Majsterka sveta v Spartan 
Race pochádza z Trenčína
 V í ť a z k o u 
Spartan Ultra 
World Cham-
pionship 2018 
sa v decembri 
na Islande sta-
la slovenská re-
p r e z e n t a n t k a 
v extrémnych 
p r e k á ž k o v ý c h 
behoch, Janka 
Pepová. Absol-
ventka športo-
vého gymnázia 
sa dnes venuje 
športovým koňom vo Švajčiar-
sku. Extrémnych prekážkových 
behov má za sebou 27, z toho 21 
umiestnení na stupni víťazov. 

Na Islande ju počas 24-hodino-
vého podujatia predbehlo iba 
sedem mužov. Blahoželáme!
 ZDROJ: MYTRENCIN.SME.SK 

Svoje turné začali i uzavreli v charitatívnom duchu
 Trenčianska rocková kape-
la Volume počas prvého kon-
certu ich turné Pravá tvár tour 
2018 v marci vyzbierala približ-
ne 1 400 eur pre OZ Trenčiansky 
útulok, ktorý sa venuje opuste-
ným psíkom a zvieratkám v tren-
čianskej Karanténnej stanici. 
Pod heslom hudba má spájať, 
hudba má pomáhať, sa niesol aj 
záver turné 22. decembra 2018. 
„V kapele sme sa dohodli, že výťa-
žok z posledného koncertu venu-
jeme opäť na dobrú vec. Rozhodli 
sme sa podporiť Neurologické od-
delenie v trenčianskej nemocnici. 
Radi by sme poďakovali všetkým 
partnerom, ktorí pri nás počas 

celého roka stáli i tým, ktorí náš 
zámer bez váhania podporili,“ 
povedal spevák kapely Majo 
Krátky. Počas koncertu i pros-
tredníctvom transparentného 
účtu sa podarilo vyzbierať 1 577 
eur, ktoré hudobníci odovzda-
li na konci decembra primárke 
Neurologického oddelenia Fa-
kultnej nemocnice v Trenčíne, 
MUDr. Andrei Cimprichovej. 
Na charitatívnom koncerte vy-
stúpili aj ďalšie zvučné mená 
lokálnej scény, medzi ktorými 
nechýbalo MF, Uhol dopadu či 
Particles. 

 (RED), FOTO: ARCHÍV VOLUME 

Mladí florbalisti 
s medzinárodným úspechom

 Starší žiaci 1. FBC Florbal 
Trenčín vybojovali v medziná-
rodnej konkurencii na 3. roč-
níku turnaja PRAGUE FLO-
ORBALL CUP počas prvého 
novoročného víkendu bronzové 
medaily. Uspeli v konkurencii 
30 popredných tímov z Česka, 
Švédska a Slovenska. Ich tré-
ner Patrik Bulko potvrdil, že ide 
o výnimočný úspech, pod kto-
rý sa podpísalo srdce a tímová 

práca. „Chlapci siahli na dno 
svojich síl. Mnohokrát išli i cez 
bolesť. V klube nám rastie skvelá 
generácia a výnimočná partia. 
Zásluhu na úspechu má i hlavný 
tréner tejto kategórie – Marek 
Bulko. Rodičia vytvorili skvelú 
atmosféru, zdieľali s nami kaž-
dú sekundu turnaja. Sám som 
veľmi zvedavý, kam až siaha sila 
tohto kolektívu“.
 (E. S.), FOTO: ARCHÍV KLUBU

Ninka zbiera víťazstvá
 Zo 7 pretekov, ktoré kra-
sokorčuliarka Nina Benková 
z 5. C ZŠ na Kubranskej ulici 
od októbra v aktuálnej sezóne 
absolvovala, priviezla domov 
4 strieborné a 3 zlaté medai-
ly. Pretekárka KRASO klu-
bu Trenčín získala 1. miesto 
na medzinárodnej súťaži 60. 
Grand Prix of Bratislava (14. 
12.), na Veľkej cene Púchova 
(18. 11.) aj počas prvého janu-
árového víkendu v Dubnici nad 
Váhom na 2nd Figure skating 
challenge. Krasokorčuľovaniu 
sa venuje od svojich 6 rokov 
a v súčasnosti súťaží za 10-roč-
né dievčatá. Čakajú ju ešte tri 
preteky a v marci Majstrovstvá 
Slovenska. Blahoželáme a drží-
me palce! FOTO: ARCHÍV N. B.

Najkrajší Európan je z Trenčína
 Fitness tréner Ján Pal-
ko sa prebojoval do finá-
le mužskej súťaže krásy 
Mister Supranational 
2018. V Poľsku sa ako je-
den z 39 mužov z 39 kra-
jín sveta v závere minu-
lého roka dostal do top 
desiatky najkrajších mu-
žov sveta a získal titul 
Mister Supranational 
Europe. Blahoželáme!
 FOTO: INSTAGRAM/ 
 JANPALKO

Ján Palko

Janka Pepová

Nina Benková

Rocková kapela Volume a  
MUDr. Andrea Cimprichová 
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„HRÁME SPOLU“ Národný 
týždeň manželstva 2019 
 V dňoch 11. – 17. februá-
ra 2019 sa s podporou Mesta 
Trenčín, pod záštitou primátora 
Richarda Rybníčka, bude konať 
Národný týždeň manželstva 
v Trenčíne. Heslom tohto roč-
níka je „Hráme spolu“. Počas 
týždňa sa manželom vytvára 
priestor, aby niečo pekné spo-
lu zažili, vyšli z každodennosti, 
strávili spolu čas príjemnou ak-
tivitou, obnovili romantiku ale-
bo jednoducho len urobili niečo 
dobré pre svoj vzťah.
 Počas týždňa je pre manžel-
ské páry pripravených množ-
stvo akcií napr.: 
 Duet Tour – hodnot-
ný vzdelávaco-spoločenský 
program, ktorý upriami pozor-
nosť na základné piliere a hod-
noty manželstva. 
 Duet Ihrisko – príďte si za-
hrať do Centra pre rodinu zá-
bavnú komunikačnú hru pre 
manželov – DUET 2, ktorá od-
zrkadľuje 7 partnerských zruč-
ností, dôležitých pre spokojný 
a naplnený vzťah.
 Kurz Manželské večery – 
pozostáva z 8 tematických ve-
čerov. Je určený pre manžel-
ské páry, ktoré chcú svoj vzťah 

prehĺbiť a posilniť. 
 „Hodina“ spoločenské-
ho tanca v tanečnej škole 
Paškovcov.
 Divadelné predstavenie 
Shakespaere a Alžbeta – Mest-
ské divadlo Trenčín.
 Vstup do Galérie M.A.B. 
na výstavy a expozície zadarmo.
 Obnovenie manželských 
sľubov počas sv. omše vo štvr-
tok 14. 2. 2019 o 18.30 v Kosto-
le Sv. Rodiny na Juhu.
 Vo vybraných prevádzkach 
sú pre manželov pripravené 
rôzne zľavy.
 Počas NTM sa manželia 
môžu zapojiť i do Manželskej 
hry. Podrobnosti o nej a tiež 
o všetkých akciách a zľavách 
poskytovaných počas NTM 
v rámci mesta Trenčín sa do-
zviete na stránke cprtrencin.sk, 
na stránke ntm.sk, na FB strán-
ke alebo v Kultúrno-informač-
nom centre. 
 Národný týždeň manžel-
stva je v našom meste tento rok 
po piatykrát. História NTM 
začala v roku 1996 v Anglic-
ku. Momentálne sa koná v 20 
krajinách.

Galéria M. A. Bazovského 
oslavuje polstoročnicu
Pri príležitosti 50. výročia založenia otvorili v galérii 
stálu expozíciu venovanú Milošovi Alexandrovi Bazov-
skému a ocenili bývalých i súčasných zamestnancov 
galérie.

 Vznikla vo februári 
1969, rok po smrti M. A. Ba-
zovského. V priebehu svojej 
existencie pripravila zhruba 
1400 individuálnych a kolek-
tívnych výstav nielen vo svojom 
sídle, ale i v rôznych ďalších in-
štitúciách na Slovensku a v za-
hraničí. V súčasnosti sa v jej de-
pozitároch nachádza približne 
4900 zbierkových predmetov 
v piatich sekciách – maľba, so-
cha, kresba, grafika a fotogra-
fia. V roku 2019 navyše uplynie 
120 rokov od narodenia veľké-
ho slovenského umelca, ma-
liara M. A. Bazovského, ktorý 
prispel k formovaniu moder-
nej slovenskej kultúry. Práve 
jeho umeleckej tvorbe sa venu-
je aj nová stála expozícia, kto-
rú sprístupnili verejnosti 10. 
januára. Svojej histórii sa galé-
ria bude venovať počas celého 
roka v ďalších siedmich výsta-
vách. Ocenenie z radu býva-
lých zamestnancov si prevza-
la Alena Hejlová (za dlhoročný 
rozvoj a dosiahnuté úspechy 
v oblasti kultúry a výtvarného 

umenia) a Eva Melkovičová 
(za dôkladné a predovšetkým 
úspešné plnenie úloh vo funk-
cii dlhoročnej účtovníčky galé-
rie). Zo súčasných pracovníkov 
ďakovný list dostala Elena Po-
rubänová (za dlhoročný rozvoj 
a dosiahnuté úspechy v oblasti 
kultúry a výtvarného umenia), 
Monika Drocárová (za dlhoroč-
ný rozvoj a dosiahnuté úspechy 
v oblasti vzdelávania návštevní-
kov), Blanka Špačková (za vy-
naložené úsilie pri budovaní 
dobrého mena galérie) a Bar-
bora Varga Petríková (súčasná 
riaditeľka galérie). Výnimoč-
né výročie galéria oslávi s náv-
števníkmi aj v sobotu 2. febru-
ára celodenným programom 
od 10.00 do 16.00, tvorivými 
aktivitami s Ateliérom Majstra 
Galerka, komentovanými pre-
hliadkami výstav a krstom no-
vej detskej publikácie. O 17.00 
otvoria novú výstavu diel žijú-
cich umelcov, z ktorých mnohí 
patria medzi renomované a ve-
rejnosti dobre známe osobnosti 
mesta Trenčín.  ZDROJ: GMAB.SK

Pozvanie na Večer 
študentského divadla
 V Kultúrnom dome v Opatovej 
sa 17. 2. 2019 o 16.00 hodine mô-
žete zoznámiť s legendárnym príbe-
hom o výnimočnom klaviristovi so 
zvláštnym menom Danny Boodman 
T. D. Citrón Tisícdeväťsto. V mono-
dráme s názvom Legenda 1900, kto-
rej predlohu napísal Alessandro Ba-
ricco, sa predstaví študent piateho 
ročníka Katedry herectva Akadémie 
umení v Banskej Bystrici, Štefan Pal-
fi. Hre na klavíri sa intenzívne veno-
val na Štátnom konzervatóriu v Ko-
šiciach. V monodráme spája svoje 
hudobné umenie s hereckým a na-
plno využíva všetky svoje dosiaľ nadobudnuté skúsenosti. Za ré-
žiou a úpravou textu stojí absolventka divadelnej réžie AU Jana 
Ovšonková. Vstupné na predstavenie je dobrovoľné. Večer orga-
nizuje Kultúrne stredisko Opatová v spolupráci v Trenčianskym 
osvetovým strediskom v Trenčíne. Už v minulosti mali možnosť 
diváci v Opatovej vidieť študentov herectva. Spomeňme napríklad 
monodrámu Zločin? v podaní Martina Juríčka, dnes známeho aj 
z relácie RTVS Ahoj Slovensko. Nedávno bolo vďaka podpore mes-
ta v Kultúrnom dome v Opatovej upravené javisko a osvetlenie, čo 
nedeľný zážitok z divadla môže len umocniť. (E. M.) 

Vyskúšame v Trenčíne 
FEBRUÁR NASUCHO?
Podobná kampaň funguje v Anglicku ako Dry January, 
v Kanade majú DryFeb, v Českej republike Suchej únor. 
A o čom to je? Nevypiť celý mesiac ani kvapku alkoho-
lu. Nechať pečeň aj peňaženku odpočívať a ochutnať 
čistokrvný život. 

 „Skúsiť mesiac úplne ab-
stinovať je pre mnohých ľudí 
mimo ich komfortnej zóny, keď-
že alkohol je súčasťou ich živo-
ta,“ hovorí organizátorka pro-
jektu FEBRUÁR NASUCHO 
MUDr. Klára Dzúriková. Pod-
ľa nej to pre mnohých môže byť 
nová skúsenosť – uvedomenie 
si, aká silná môže byť chuť na al-
kohol. „Aké to je, keď vás ponúka-
jú, kde sa pije a vy poviete, že ab-
stinujete. Zážitok, ako sa skúsiť 
zabaviť bez alkoholu a zároveň si 
zažiť tých, ktorí v našej blízkosti 
pijú.“ MUDr. Dzúriková upo-
zorňuje najmä na v našej kultúre 
pomerne rozšírené príležitost-
né pitie. Môže mať rôzne formy, 
od jedného pohárika na oslave, 
až po tzv. “resetovanie si hlavy“ 

v piatok večer. „Pri príležitost-
nom pití sme zvyknutí na prítom-
nosť alkoholu a počítame s ním. 
Rizikom sú najmä situácie, kedy 
vplyvom nepriaznivých životných 
udalostí siahneme po alkohole, 
ako po forme lieku, ktorý nám 
má pomôcť zabudnúť, neriešiť, 
utopiť emócie. V tomto je medzi 
príležitostným a rizikovým pitím 
tenká hranica.“ Lekárku v pro-
jekte podporuje OZ Psychiat-
rická klinika. Na fcb je založe-
ná skupina, v ktorej môžu ľudia 
zdieľať skúsenosti a zážitky po-
čas celého februára. Na začia-
tok marca je plánovaná diskusia 
a spoločné zhodnotenie, čo kon-
krétne to každému zo zúčastne-
ných prinieslo.
 (E. M.)
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Plánujete si zadovážiť 
zvieracieho spoločníka? 
Možno vás oslovia práve 
tieto psíky, ktoré túžia 
po domove.

Aktívny Silver je 4 – 5-ročný 
psík, vhodný k deťom alebo 
starším ľuďom, na dvor s vlast-
nou zateplenou búdou. Je to 
nenáročný psík, ktorý má rád 
spoločnosť ľudí. 

Dvojročný Nero je kanárska 
doga. Vzbudzuje rešpekt, ale 
nie je strážny pes a nesmie 
byť držaný a chovaný s tým-
to účelom. Je to pes jedného 
majiteľa, je verný a poslušný. 
Môže ísť iba k majiteľovi so 
skúsenosťami.

Trojročný Benny je kríže-
nec pokojnej povahy, oddaný, 
vhodný aj do rodiny s deťmi. 
Zvyknutý je na dvor s vlastnou 
voliérou a výbehom.

 Viac o psíkoch sa môže-
te dozvedieť aj na www.utu-
lok-trencin.sk. Ak si osvojíte 
psíka z karanténnej stanice, 
budete oslobodení od dane 
za psa. Osvojenie psíka ste 
povinní oznámiť na úrade.

Hľadajú domov Novinky z našich základných škôl
 � V telocvični ZŠ na Východnej 

ulici bude 7. februára o 16.00 h 
Veľký južanský karneval. Orga-
nizujú ZŠ, farnosť Trenčín – Juh 
a RC Južanček. 

 � Kristián Filimpocher zo 7. 
A triedy ZŠ na Bezručovej ulici 
vyhral 16. januára v okresnom 
kole olympiády v anglickom ja-
zyku 1. miesto v kategórii 1A 
a postupuje do krajského kola.

 � Žiak ZŠ na Veľkomoravskej 
ulici, Ján Marušinec, obhájil 17. 
januára minuloročné prvenstvo 
v okresnom kole olympiády ne-
meckého jazyka v kategórii 1A 
a postúpil do krajského kola.

 � Žiaci ZŠ na Ulici L. Novo-
meského vyzbierali v decem-
bri v rámci akcie „Adventný 

kalendár naopak“ množstvo 
hračiek, oblečenia, školských 
a športových potrieb, knižiek, 
drogérie a trvanlivých potra-
vín, ktoré odovzdali OZ Cen-
trum pre rodinu a OZ Silnejší 
slabším. V novom roku oslovi-
li OZ Trenčiansky Útulok a OZ 

Trenčianske Labky a do 14. 2. 
zbierajú pre opustené zvieratká 
zvieracie pamlsky, piškótky, tab-
letky na odčervenie, deky, papló-
ny, obojky, vôdzky, hračky, savé 
podložky a iné potrebné veci.

 � Základná umelecká škola K. 
Pádivého vyhlásila VI. ročník 
celoslovenskej výtvarnej súťaže 
Bienále figurálnej kresby a maľ-
by 2019 pre žiakov základných 
umeleckých škôl a stredných 
umeleckých škôl od 6 do 19 ro-
kov. Uzávierka súťaže je 15. 2. 
2019. Vybrané a ocenené práce 
budú vystavené v priestoroch 
Mestskej veže v Trenčíne od 15. 
3. do 14. 4. 2019. 

 �
 ZDROJ: WEBSTRÁNKY ZŠ

Dobrý bazár pokračuje online
 Do Dobrého bazára prijala 
Trenčianska nadácia v decem-
bri 2018 množstvo hodnotných 
darov a veľa z nich našlo po-
čas zlatej soboty 22. 12. svo-
jich nových majiteľov. Veľa pek-
ných darovaných vecí však ešte 
má nadácia vo svojom sídle vo 
Hviezde. Dobrý bazár tak môže 
pokračovať online. Nahliadni-
te do galérie darovaných pred-
metov a ak sa vám niečo za-
páči, volajte na 0903175863 
alebo píšte na tnn@trencian-
skanadacia.sk. Cenu predme-
tov si stanovíte sami. Pridá sa 
k 1660 eurám, získaným po-
čas Dobrého bazára na Miero-
vom námestí. Spolu poputujú 
do nadačného fondu Dr. Klaun, 

ktorý už 16 rokov organizu-
je divadelné predstavenia pre 
deti v zariadeniach sociálnej 

a zdravotníckej starostlivosti 
po celom Slovensku.
 (RED),  FOTO: ARCHÍV TNN

Centrum voľného času v Trenčíne 
organizuje

JARNÝ DENNÝ TÁBOR
4. 3. 2019 – 8. 3. 2019

Čaká na vás široká paleta rôznych záujmo-
vých činností v CVČ spojená s kinom, laser 
arénou, návštevou knižnice a Galerkovom.
Uzávierka prihlášok: 15. 2. 2019.
Poplatok 60 € (zahŕňa obed, olovrant, cestov-
né, poistné, pedagogický dozor, materiálne 
zabezpečenie, ceny a pitný režim). 
Prihlášky posielajte na cvctn@cvctn.sk
Kontakt: 0911 886 007, 032/ 74 33 502

KC Aktivity na Kyjevskej ulici a Laci Strike 
organizujú

JARNÝ DENNÝ TANEČNÝ 
TÁBOR S LACI STRIKE-OM 
A SDA
4. 3. – 8. 3. 2019 

Jarný denný tábor je určený deťom od 6 do 16 
rokov. Deti nemusia (ale aj môžu) byť taneč-
ne zdatné. Počas tábora je zabezpečený pitný 
režim, ovocie a obedy. Na tréningy deti po-
trebujú tenisky a oblečenie. Budú sa veno-
vať rôznym štýlom tanca, a tak nielen deti, 
ale aj oblečenie dostane zabrať. Prihlasovanie 
na stanka@streetdance.sk, 0911 47 22 99. Viac 
informácií na www.letoslacim.sk

 � UŽ MÁTE PLÁN NA JARNÉ PRÁZDNINY?
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Upozornenie na oznamovaciu povinnosť
Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
majú povinnosť najneskôr do 15. februára 2019 ozná-
miť mestu údaje potrebné pre určenie výšky poplatku 
za znečisťovanie ovzdušia. 

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

 � MALÉ ZDROJE 
ZNEČISŤOVANIA 
OVZDUŠIA

 Podľa zákona o ovzduší sú to 
technologické celky, obsahujúce 
stacionárne zariadenie na spa-
ľovanie palív so súhrnným te-
pelným príkonom do 0,3 MW 

(300 kW), ostatné technologic-
ké celky nepatriace do kategó-
rie veľkých a stredných zdrojov 
znečisťovania, plochy, na kto-
rých sa vykonávajú práce, ktoré 
môžu spôsobovať znečisťovanie 
ovzdušia, skládky palív a suro-
vín, produktov a odpadov, ak nie 
sú súčasťou veľkého alebo stred-
ného zdroja znečisťovania, iné 
stavby, zariadenia a činnosti 
výrazne znečisťujúce ovzdušie. 
Kategorizácia zdrojov je uvede-
ná v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP 
SR č. 410/2012 Z. z.

 � VZN O POPLATKU 
ZA ZNEČISŤOVANIE 
OVZDUŠIA

 Právnické osoby a fyzické 

osoby oprávnené na podnikanie, 
ktoré prevádzkujú malé zdroje 
znečisťovania ovzdušia, sú po-
vinné oznámiť MsÚ v Trenčíne 
za každý zdroj spotrebu palív 
a surovín, z ktorých znečisťujú-
ce látky vznikajú a ďalšie údaje 
potrebné na zistenie množstva 
a škodlivosti znečisťujúcich lá-
tok vypustených do ovzdušia 
za uplynulý rok (§ 6 ods.4 zá-
kona č. 401/1998 Z. z. o poplat-
koch za znečisťovanie ovzdu-
šia). Náležitosti oznámenia 
údajov a podrobnosti o poplatku 
za znečisťovanie ovzdušia malý-
mi zdrojmi upravuje Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Tren-
čín č. 17/2017. 
 Malými zdrojmi znečisťova-
nia ovzdušia sú spaľovacie za-
riadenia s menovitým tepelným 
príkonom do 0,3 MW, čerpacie 
stanice benzínu, kompostár-
ne s kapacitou do 0,75 t spra-
covaného kompostu za hodinu, 

p r e s t r i e -
k a v a n i e 
áut, me-
chanické 
s p r a c o -
vanie dreva s projekto-
vaným množstvom dreva do 50 
m3/deň, zariadenia na praženie 
kávy s projektovanou kapacitou 
do 75 kg/h, pivovary s projekto-
vanou výrobou do 5000 hl/rok 
a ďalšie. 
 Výška poplatku za znečisťo-
vanie ovzdušia sa vypočíta podľa 
sadzobníka poplatkov, ktorý je 
prílohou VZN. Poplatok je po-
vinný prevádzkovateľ malého 
zdroja znečisťovania ovzdušia 
zaplatiť po nadobudnutí právo-
platnosti rozhodnutia, ktorým je 
výška poplatku určená.
 Tlačivo nájdete v Klientskom 
centre MsÚ alebo na www.tren-
cin.sk v časti Ako vybaviť/Tlači-
vá/Životné prostredie.
 ÚTVAR STAVEBNÝ A ŽP 

životné prostredie

CENTRUM SENIOROV NA OSVIENČIMSKEJ ULICI  
(PO – ŠTV 9.00 – 17.00, PIA 9.00 – 14.00)

Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň: knihy, TV, no-
viny a časopisy (SME, Život, Slovenka), spoločenské hry, šachy, karty, PC, internet, 
hudobné kurzy: flauta, gitara, mandolína. 

4. 2. 2019 – 28. 2. 2019 Uhol pohľadu – výstava amatérskych 
fotografií trenčianskych turistov

Pravidelná činnosť

pondelok:
cvičenie ženy I. 9.30 – 10.30
spevácka skupina „Sihotiar “ 10.00 – 12.00
joga I. 14.00 – 15.30
joga II. 15.30 – 17.00
utorok:
cvičenie ženy II.  10.00 – 11.00
výbor JDS 27 párny týždeň od 10.00 hod.
stolný tenis 12.00 – 16.00
Jednota dôchodcov Slovenska č. 5 nepárny t.  14.00 – 16.00
kartové hry 14.00 – 17.00
streda:
brušné tance 10.00 – 11.00
stolný tenis 13.00 – 15.00
diabetes konzultácie 15.00 – 17.00
štvrtok:
cvičenie ženy I.  9.30 – 10.30
keramika klub 10.00 – 12.00
stolný tenis 12.00 – 16.00
kartové hry 14.00 – 17.00
keramika – klub 14.30 – 16.30
Skleróza multiplex – klub TN (posl. štvrtok v mesiaci) 15.00 – 17.00
piatok:
cvičenie ženy II.  10.00 – 11.00
stolný tenis 11.00 – 14.00

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

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO

Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred

4. 2. Ing. Darina Neverišová – Život svätej Agáty.

12. 2. Mgr. Aneta Dubrovayová – Starostlivosť o pacienta 
v domácom prostredí.

18. 2. Darina Tinková – Prehľad činnosti Klubu ZKS Trenčín 
za rok 2018.

25. 2. František Macka – Bratislava – Grenoble očami turistu.

Iné akcie:

10. 2. – Ján Snopko: Gróf Norton a jeho sluha James – Hviezda TN
11. 2. – Georges Bizet: Carmen – opera – SND BA

Výbory mestských častí 
si zvolili svojich predsedov
 Výbory mestských častí majú 
za sebou svoje prvé zasadnutia. 
Jedným z bodov ich programu 
bola voľba predsedov VMČ. 

 � VMČ Juh zasadal 7. januára. 
Jeho novým predsedom sa stal 
Dominik Gabriel. 

 � VMČ Sever sa zišiel 10. janu-
ára. Viesť ho bude nový predse-
da Miloslav Baco.

 � VMČ Stred mal zasadnutie 

14. janu-
ára. Jeho 
n o v ý m 
predsedom je Šimon Žďársky.

 � VMČ Západ sa stretol 23. ja-
nuára, jeho predsedom sa stal 
Tomáš Vaňo.
 Zasadnutia výborov sú ve-
rejné. Zápisnice z nich nájde-
te na www.trencin.sk v časti 
Samospráva.

trencin.sk/vmc

 � ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 11. 2. 2019 o 16.00 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 27. 2. 2019 o 16.30 v KD Záblatie

VMČ Juh 4. 2. 2019 o 17.30 v KC Juh

VMČ Sever 7. 2. 2019 o 16.00 v KD Opatová
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 � Plánuje sa v najbližších ro-
koch zriadiť kanalizácia v ob-
lasti Kubrice? Viem, že Kubrá 
kanalizáciu má, ale Kubrica 
nie a prejavuje sa to vo veľkom 
znečistení miestneho potoka. 
  ALENA P.
Zdenka Pepelová, hovor-
kyňa Trenčianskych vodární 
a kanalizácií:
 Zámerom Trenčianskych vo-
dární a kanalizácií bolo vybudo-
vať kanalizáciu v Kubrici v rám-
ci veľkého investičného projektu, 
ktorý sa realizoval v posledných 
rokoch. Názov projektu bol In-
tenzifikácia ČOV, odkanalizova-
nie a zásobovanie pitnou vodou 
v trenčianskom regióne. Jednou 
z podmienok jeho realizácie, kto-
rá priamo vyplýva zo záväzkov 
SR voči EÚ, bolo odkanalizova-
nie aglomerácií nad 2000 obyva-
teľov, pričom vzdialenostný limit 
medzi mestskými časťami mo-
hol byť maximálne 500 m. Keďže 
vzdialenosť medzi Kubrou a Kub-
ricou je väčšia ako stanovených 
500 m, experti z Európskej komi-
sie, žiaľ, pri posudzovaní žiadosti 
o dotáciu Kubricu z projektu vy-
lúčili. Projekt dobudovania kana-
lizácie naďalej postupne pripra-
vujeme, no s ohľadom na vysoké 
investičné náklady (geologické 
podmienky, majetkovo-právne 
vysporiadania a priechody cez 
potok), ešte nebolo možné pri-
stúpiť k jeho realizácii. Vybudo-
vanie prepojov medzi vzdialený-
mi časťami obcí je vždy finančne 
aj realizačne náročné. V prípade 
Kubrice je nutné vybudovať pre-
poj medzi Kubrou a Kubricou 
(cca 1 km v župnej ceste, vrátane 
čerpacej stanice) a následne sa-
motnú kanalizáciu v časti Kubri-
ca (v celkovej dĺžke cca 1,5 km), 
to všetko v hodnote cca 1,5 milió-
na eur. V tomto roku z uvedených 
dôvodov, žiaľ, túto investičnú ak-
ciu nebudeme realizovať.

 � Prečo pred bytovkami 
medzi ulicami Strojárenská 
a Dlhé Hony naďalej stoja 
zaparkované autá? Mestskí 
policajti to riešili ústne, ale nie 
všetci to rešpektovali. Keď tam 
nemôžu parkovať jedni, tak 
nech tam neparkujú aj ostatní. 
  ZUZANA
Zdeno Marousek, zástupca ná-
čelníka mestskej polície:
 Parkovanie pred bytovka-
mi medzi ulicami Strojárenská 

a Dlhé Hony nie je povolené. 
Hliadky mestskej polície pri-
stupujú z hľadiska parkovania 
k jednotlivým prípadom indi-
viduálne, nakoľko v niektorých 
vnútroblokoch Mesto Trenčín 
už v minulosti schválilo vybudo-
vanie parkovacích miest. V kon-
trole parkovania v týchto vnút-
roblokoch budeme pokračovať. 
V roku 2019 Mesto Trenčín aj 
v tejto lokalite plánuje investič-
nú akciu na vybudovanie nových 
parkovacích miest. 

 � Kedy bude opravená 
dlažba pri podchode Pred po-
ľom pri Bille, ktorá bola nedo-
končená pri výstavbe podcho-
du pod železnicu? JÁN H.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Dlažba je na pozemku Želez-
níc SR. Je na nich, aby sa o ňu 
postarali. 
Ľubomír Mitas, Železnice SR:
 Podchod pri Bille bol vyho-
tovený v súlade s platnou doku-
mentáciou a stavebným povo-
lením. Čo sa týka plochy pred 
týmto stavebným objektom, ide 
o parcelu vo vlastníctve Želez-
níc Slovenskej republiky, ktorej 
účel a význam aktuálne nesú-
visí s potrebami prevádzky že-
lezničnej infraštruktúry a ani 
s bezpečnosťou cestujúcej ve-
rejnosti, resp. chodcov. Povr-
chovú úpravu, ktorá je v danom 
mieste prevedená, považujeme 
za dostatočné stavebné riešenie 
vzhľadom na jej „využiteľnosť“.

 � V akom termíne bude 
prebiehať zápis detí do ma-
terských škôl na školský rok 
2019/2020? Bude možné si 
prihlášku stiahnuť zo stránky 
mesta? MICHAELA K.
Nadežda Andelová, Školské za-
riadenia Mesta Trenčín, m.r.o.:
 Podávanie žiadostí o prija-
tie dieťaťa do materskej školy 
pre školský rok 2019/2020 bude 
prebiehať v materských ško-
lách Mesta Trenčín v máji 2019. 
Presný termín bude včas zve-
rejnený. Dieťa sa do materskej 
školy prijíma na základe písom-
nej žiadosti rodiča, ktorá je do-
stupná v každej materskej škole, 
na webovej stránke mesta a we-
bových stránkach materských 
škôl. Miesto, termín a podmien-
ky podávania žiadostí na pri-
jatie dieťaťa na predprimárne 

vzdelávanie zverejnia riaditeľky 
na budovách materských škôl 
a inom verejne prístupnom 
mieste od 15. 2. 2019 do 15. 3. 
2019. Tieto informácie budú 
zverejnené i v mestských novi-
nách Info a na mestskom webe. 

 � Ako je možné, že vedľa 
cintorína na Juhu stojí novší 
rodinný dom. Neplatí v tom-
to prípade pre stavbu domu 
ochranné pásmo pohrebiska 
50 metrov? PETER K.
Adriana Mlynčeková, vedúca 
útvaru územného plánovania:
 Ochranné pásmo cintorína 
je definované zákonom o poh-
rebníctve a je vo vzdialenosti 
50 m od pohrebiska. Účinnosť 
zákona od 1. 11. 2005 umožňuje 
v ochrannom pásme pohrebiska 
umiestniť a povoliť tie stavby, 
ktoré boli v územných plánoch 
pred týmto dátumom. Ak urči-
té lokality v ochrannom pásme 
cintorínov boli určené územným 
plánom na výstavbu pred tým-
to dátumom, ochranné pásmo 

pohrebiska je v územných plá-
noch graficky vyznačené a je 
možné tam umiestniť stavbu. 
Rodinný dom je v ochrannom 
pásme cintorína, no zároveň bolo 
toto územie určené na výstav-
bu už pred účinnosťou zákona 
o pohrebníctve. Mesto Trenčín 
spravuje na celom svojom úze-
mí 11 existujúcich cintorínov, 
z ktorých každý má vyznačené 
ochranné pásmo vo vzdialenos-
ti 50 metrov, ale reálne väčšina 
okolitých pozemkov bola pred-
chádzajúcimi územnými plán-
mi pred 1. 11. 2005 definovaná 
na výstavbu. Je to dané aj tým, 
že cintoríny boli umiestňova-
né na okraji zastavaných území 
a postupným rozvojom mesta sa 
dostali do centrálnejších polôh.  
Nový centrálny cintorín, ktorý 
je plánovaný v lokalite pod Vý-
chodnou ulicou, má ochranné 
pásmo už v zmysle tejto legisla-
tívy. V ňom žiadne stavby, okrem 
tých, ktoré súvisia s pohrebníc-
tvom, nesmú byť umiestnené 
a postavené. 

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste

Kúpele v regióne

Termálne bazény:  

Bazén Grand:            

Predaj procedúr (budova Kaštieľ) Po - Ne 9:00 - 17:30 hod.
                                         predajprocedur@slktn.sk

v budove Rehabilitačného bazéna Po - Ne 10:00 - 18:00 hod.

1.12. - 23.12.2018  a  2.1. - 28.2.2019

vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov
Zľavy nie sú kumulovateľné, sú neprenosné a platia vždy pre 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom 

s trvalým pobytom v danom meste.
Vstup do bazénov je podmienený ich voľnou kapacitou (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

50% zľava 

na všetky 

termálne bazény 

30% zľava 

na bazén Grand

www.kupele-teplice.sk

aj pre občanov

NÁŠHO MESTA

mailto:info@trencin.sk


2. 2. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Židovské zvyky pri narodení 
a svadbe

KIC | Cyklus prechádzok mestom so 
sprievodcom pokračuje aj v roku 2019. 
Vo februári bude prechádzka zame-
raná na  židovské zvyky. Podľa židov-
skej viery bol človek stvorený ako pár, 
preto život osamelého človeka nie je 
plnohodnotný a  manželstvo je jediný 
správny stav. Rodina a  deti predsta-
vujú budúcnosť a narodenie dieťaťa je 
požehnaním Boha pre celú rodinu. Aké 
sú tri veľké povinnosti pre ženu? Prečo 
sa nesmie konať sobáš v sobotu? Kedy 
sa nekoná obrad pidjon ha-ben? Príď-
te na  prechádzku mestom a  dozviete 
sa viac.
2. 3. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Ferdinand Silberstein 
– Silvan a jeho stavby

KIC | Marcová prechádzka mestom so 
sprievodcom bude venovaná Ferdinan-
dovi Silbersteinovi – Silvanovi. Známy 
slovenský architekt židovského pôvo-
du, ktorý významne ovplyvnil vzhľad 
mesta Trenčín v priebehu 30. rokov 20. 
storočia, je autorom viacerých funcio-
nalistických stavieb. Kvôli emigrácii sa 
o jedinečnosti jeho diel mohlo hovoriť 
až po roku 1989. Prečo mal Silberstein 
– Silvan osobitný plat u  známeho ar-
chitekta a  staviteľa M. M. Harminca? 
Ako sa interpretuje zmenené priezvis-
ko Silvan? Ktoré stavby sú považované 
za vrchol tvorby Ferdinanda Silberstei-
na – Silvana? Viac sa o tejto významnej 
osobnosti dozviete na prechádzke.

 � DIVADLO
10. 2. | 19.00 | Lord Norton 
a Sluha James (po dvadsiatich 
rokoch)
KINO HVIEZDA | Vychutnajte si nezameni-
teľný humor, veselé a  netradičné príhody 
so skvelým hereckým obsadením – Ľubo-
šom Kostelným a Jozefom Vajdom.
14. 2. | 18.30 | Miro Gavran: 
Shakespeare a Alžbeta

KINO HVIEZDA | Historická dráma, ktorá 
polemizuje o  láske a  vlastnení, slobode 
a  moci, o  snahe ovládať životy druhých. 
Príbeh z  obdobia renesancie predstavu-
je významné postavy histórie na  pozadí 
ľúbostného vzťahu mladého dramatika 
a anglickej kráľovnej. Hrá Mestské divadlo 
Trenčín. 
16. 2. | 18.00 | Skupinová 
terapia
KINO HVIEZDA | Divadlo Normálka uvádza 
hru, v  ktorej sa stretne niekoľko náhodne 
vybraných, v  podstate zdravých ľudí tvo-
riacich terapeutickú skupinu. Pod vedením 
skúsenej terapeutky postupne rozpoveda-
jú svoje životné príbehy plné absurdných 
situácií a nečakaných zvratov. 
17. 2. | 16.00 | Legenda 1900
KS OPATOVÁ | Neobyčajný príbeh o neoby-
čajnom človeku.  Monodráma poslucháča 
5. ročníka Akadémie umení v Banskej Bys-
trici, Štefana Palfiho.
22. 2. | 19.00 | Predstavím ťa 
oteckovi
KINO HVIEZDA | Čo všetko sa môže zomlieť, 
ak váš nastávajúci túži spoznať vašich ro-
dičov, lenže otecko vlastne nie je vaším 
oteckom? Zašmodrchaná zápletka plná 
nečakaných zvratov s výborným hereckým 
obsadením: Kamilou Magálovou a  Joze-
fom Vajdom. 
28. 2. | 18.30 | Nikto nie je 
dokonalý
KINO HVIEZDA | Bláznivá komédia vás za-
vedie do malého londýnskeho bytu, v kto-
rom žije nesmelý rozvedený Leonard so 
svojou pubertálnou dcérou a  vždy dobre 
naladeným otcom. Kvôli mizernému platu 
sa Leonard rozhodne napísať román pod 
ženským pseudonymom. Všetko sa začne 
nečakane zamotávať, keď jedného dňa za-
zvoní telefón a Leonard zistí, že jeho knihu 
sa chystá vydať feministická vydavateľka. 

 � KONCERTY
1. 2. | 19.00 | Koncert Petra 
Kulicha
SAVANNA CAFÉ | Peter Kulich sa venuje 
akustickej hudbe a prezentovaniu vlastnej 
tvorby, ktorá by sa dala charakterizovať 
ako akustická alternatíva. 
4. 2. | 19.00 | Fragile
PIANO CLUB | Slovenská vokálna skupina, 
ktorá bez použitia hudobných nástrojov, 
teda a  cappella, interpretuje známe rock, 
pop a jazzové hity svetových umelcov.
10. 2. | 18.00 | Duo Accosphere
GALÉRIA VÁŽKA | Klub priateľov vážnej 
hudby pozýva na  koncert Aleny Budzi-
ňákovej (akordeón) a  Grzegorza Palusa 
(akordeón).
15. 2. | 19.00 | Koncert Lýdie 
Novotnej

SAVANNA CAFÉ | Vypočujte si koncert pes-
ničkárky, ktorá spieva o  tom, čo píše sám 
život. V  jej skladbách je cítiť životnú skú-
senosť, nadhľad nad malichernosťami, hu-
mor a sem-tam i smútok a bolesť.
21. 2. | 19.30 | No Name
PIANO CLUB | Skupina No Name prichádza 
do Trenčína v rámci akustického turné Der-
macol No Name Tour 2019.
24. 2. | 16.00 | Vršatec
POSÁDKOVÝ KLUB | Foklórny súbor Vršatec 
vznikol v roku 1953. Pozrite si vystúpenie 
plné spevu,  tancov, krásnych krojov a bo-
hatých tanečných variácií.
27. 2. | 18.00 | Balalajka 2019 – 
Volnij Don
KINO HVIEZDA | Jubilejné desiate európ-
ske turné prináša známe ruské melódie, 
tradičné piesne donských kozákov, nových 
hostí aj nové piesne.

 � VÝSTAVY
do 19. 2. | Prezentačná výstava 
Strednej odbornej školy 
stavebnej Emila Belluša
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava. 
do 28. 2. | Výstava vláčikov
TRENČIANSKY HRAD | Do konca februára si 
s  deťmi môžete pozrieť viac ako 150 mo-
delov vláčikov, 35 m pojazdnej železničnej 
trate, dobové železničiarske uniformy aj 
historické fotografie.

do 28. 2. | Osudové osmičky 
Trenčína
TRENČIANSKY HRAD | Výstava približuje 
históriu Trenčína prostredníctvom osudo-
vých osmičkových letopočtov, ktoré formo-
vali moderné dejiny slovenského národa.
do 28. 2. | Slovensko 1993 
– 2004
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.
do 3. 3. | Party v 21. storočí

GALÉRIA VÁŽKA | Limitovaná kolekcia ob-
razov takmer zaniknutých slovenských 
párt. Výstava je spoločným projektom fo-
tografov Ľubomíra Saba a Zuzany Sénašio-
vej, maliarky Sarah I. Avni a  etnologičky 
Kataríny Chabrečekovej. Zámerom je pri-
pomenúť tradičné hodnoty Slovenska mo-
derným spracovaním. Dni s autormi: 2. a 3. 
marca od 11.00 do 17.00. 
do 31. 3. | Fotograf Bazovský
GMAB | Základom výstavy je pomerne roz-
siahly súbor negatívov z  Archívu umenia 
Slovenskej národnej galérie.
celoročne | Nová stála 
expozícia M. A. Bazovského
GMAB | Pri príležitosti 50. výročia založe-
nia Galérie M. A. Bazovského bola otvore-
ná nová stála expozícia jeho diel.
1. – 28. 2. | Kroky prírodou
KIC | Výstava Michaely Rónaiovej.
1. – 28. 2. | Generál Štefánik
TSK | Výstava pri príležitosti 100. výro-
čia úmrtia  M. R. Štefánika. Vernisáž 1. 2. 
o 15.00 vo vestibule TSK.
1. – 28. 2. | Štetcom a farbou

SAVANNA CAFÉ | Výstava výtvarných diel 
Viktora Motusa. 
1. – 28. 2. | Keď hory, tak Tatry
VKMR JASELSKÁ | Výstavka dokumentov 
z fondu trenčianskej knižnice, tvoriaca te-
matickú súčasť besedy s „tatranským“ re-
portérom Jozefom Kubánim.

 � NEDAJTE SI UJSŤ
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1. – 28. 2. | Strašidelné čítanie
VKMR | Tematická výstavka kníh pre deti 
a  mládež s  podtitulom Deti, zoznámte sa 
s niečím novým!
1. 2. – 15. 3. | Stretnutie 
– Setkání
TSK | 34. družobná výstava výtvarníkov 
a  fotografov regiónov Trenčín a  Uherské 
Hradište. Vernisáž 1. 2. o 17.00.
celoročne | Trenčania – staršia 
a stredná generácia

GMAB | Pri príležitosti celoročných osláv 
50. výročia vzniku galérie predstaví diela 
ďalšej generácie umelcov celoslovenské-
ho významu, ako aj umelcov celoživotne 
pôsobiacich v trenčianskom regióne. Sláv-
nostné otvorenie výstavy 2. 2. o 17.00.
4. – 28. 2. | Uhol pohľadu
CENTRUM SENIOROV | Výstava amatérskych 
fotografií trenčianskych turistov. Vernisáž 
5. 2. o 16.00.
7. 2. – 15. 3. | 19.00 | Merina
NOVÁ VLNA | Výstava slovenských výtvarní-
kov mladej generácie: Juraja Floreka a Ju-
raja Tomana, ktorí predstavia najnovšiu 
sériu diel zachytávajúcu pohľady a zákutia 
na industriálny areál Meriny. Vernisáž 7. 2. 
o 19.00. 
8. 2. – 12. 3. | Fotovidenia
MESTSKÁ VEŽA | Autorská výstava fotogra-
fií Janky Kollárikovej. Vernisáž 8. 2. 2019 
o 17.00.
22. 2. – 27. 3. | Foto klub 2019
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií.

 � DETI
pondelok, streda | 15.45 – 18.15 | 
Tanečná škola Goonies
KC AKTIVITY | Škola moderného tanca pre 
deti od  3 rokov – skupiny: Svetlušky, Ne-
onky, Neonity. Info: 0915 101 051.
pondelok – piatok | 9.00 – 12.00 
| Rána pre maminy
KREATIVO | Deti predškolského veku pri hre 
s kockami LEGO DUPLO® v spoločnosti svo-
jich mamičiek.
pondelok | 9.30 – 10.30 | streda 
| 9.00 – 10.00 | Folklórny klubík 
Drobci
KC AKTIVITY | Tancujeme, spievame, hrá-
me sa, rozvíjame priestorovú orientáciu, 
rytmus, rečový prejav. Pre deti od 2 rokov. 
Info: 0904 927 161.
pondelok | 10.00 – 11.00 | 
Hudobníček a Spevuľka
KC AKTIVITY | Hudobné aktivity v kolektíve 
pre max. 10 detí od  1,5 do  3 rokov. Vyu-
žívajú sa prvky muzikofiletiky za  pomo-
ci spevu, rytmu, dynamiky a  výtvarného 
umenia. Info: www.mterapio.sk.
pondelok | 10.00 – 11.00 | 
Keramické patlámo
KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov v sprievo-
de jedného z rodičov, aby sa nielen zašpinili 
od hliny, ale aby si vytvorili svoje prvé kera-
mické misky, ozdoby, darčeky či dekorácie. 
Info: mirka@kcaktivity.sk, 0918 561 320.

pondelok | 15.00 – 16.30 | Klub 
malých keramikárov
KC AKTIVITY | Keramický krúžok pre deti 
a  mládež od  5 rokov s  výučbou základnej 
práce s  hlinou,  glazúrou a  inými netra-
dičnými materiálmi. Do  klubu je možné 
sa prihlásiť aj počas školského roka. Info: 
mirka@kcaktivity.sk, 0918 561 320.
pondelok, utorok, štvrtok | 
16.30 – 18.00 | Karate klub 
ekonóm
KC AKTIVITY | Info: Miroslav Duďák, 
0911 603 068.
utorok | 10.00 | Mami spricht 
Deutsch
MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú 
po nemecky a deti sa pri nich hrajú. Vedie 
Eva Trúnková.
utorok – štvrtok | od 15.00 | 
Kreatívno-vzdelávacie kurzy 
pre deti s kockami LEGO®

KREATIVO | Malý konštruktér  4 – 5 ro-
kov. Veľký inžinier  6 – 11 rokov. Info: 
www.kreativotn.sk, 0918 883 505.
utorok, štvrtok, piatok | 15.30 – 
16.15 | Mental Games
KC AKTIVITY | Unikátny koncept pohy-
bových a  mentálnych hier, ktoré prepá-
jajú rozum, zmysly a  telo. Pomáha roz-
víjať schopnosť koncentrácie a  budovať 
sebadôveru pod vlastnou kontrolou. Info: 
www.achillesteam.sk, 0905 393 872.
utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 | 
Korzo dance
SZUŠ NOVOMESKÉHO | Tanečná škola mo-
derného tanca SZUŠ Trenčín pre deti od 3 
do 20 rokov. Info: 0903 793 557.
utorok | 17.00 – 18.00 | Hráme 
sa a športujeme
5. ZŠ | Spoločné hry rodičov a detí v  telo-
cvični 5. ZŠ. Vedie Katka Matejková.
streda | 9.00 – 10.00 | 
Riekankovo
MC SRDIEČKO – KC STRED | Mamička a dieťa 
sa pri spoločnej hre učia aj riekanky. Vedie 
Katarína Školová.
streda | 10.00 | Mommie‘s 
English Club
MATERSKÉ CENTRUM | Mamy sa rozprávajú 
po anglicky a deti sa pri nich hrajú. Vedie 
Veronika Čibenková.
streda, štvrtok | 16.00 | piatok | 
17.00 | Folklórny súbor Drobci
KC AKTIVITY | Folklórny súbor pre najmen-
šie deti od  3 do  6 rokov. Ľudové tance, 
spev, prípravka na  pokračovanie záujmo-
vej činnosti detí vo folklórnych súboroch. 
Info: 0904 927 161.
piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting 
na juhu
KC AKTIVITY | Schôdzky detí a  mláde-
že 32. skautského zboru Ale Vivo. Info: 
0908 683 393.
piatok | 16.30 | Habibti – 
orientálne tance pre deti
KC AKTIVITY | Tance pre deti od 4 do 6 ro-
kov. Pred prvou návštevou kontaktujte 
lektorku: mvolnikova@yahoo.com.

do 28. 2. | Pasovanie prvákov 
v knižnici
VKMR | Ponuka pre 1. ročník ZŠ, v rámci kto-
rej prváčikov čaká slávnostný zápis do kniž-
nice. Bližšie informácie: www.vkmr.sk.
do 28. 2. | Čítajme všetci, 
čítanie je super

VKMR | 55. ročník medziškolskej a medzi-
triednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne v číta-
ní v  školskom roku 2018/2019. Bližšie in-
formácie: www.vkmr.sk.
7. 2. | 16.00 | Veľký Južanský 
karneval
ZŠ VÝCHODNÁ | Deti sa môžu tešiť na súťa-
že, tanečné vystúpenie a veľa zábavy.
14., 28. 2. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo
GMAB | Tvorivé dielničky pre deti od  18 
mesiacov do 6 rokov.
17. 2. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné 
výtvorky
GMAB | Víkendové tvorivé stretnutie pre 
deti, ktoré sa chcú zoznámiť s umením.
17. 2. | 16.30 | Valentínsky 
galaprogram Tancujúcich 
tigríkov
KINO HVIEZDA | Účinkujú deti z  tanečnej 
školy Tancujúce tigríky a  tanečná skupina 
Princess.
18. 2. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VKMR | Čítanie rozprávok pre najmenšie 
deti a ich rodičov. Podujatie sa koná v po-
bočkách na  Hasičskej (v  sekcii literatúry 
pre deti a mládež), na Juhu (KC Aktivity), 
Dlhých Honoch a v Kubrej (KC Kubrá).
23. 2. | 15.00 – 18.00 | 
Hudobníček a Spevuľka
OC LAUGARICIO | Hudobný workshop pre 
deti, ktoré baví hudba, spojený s výrobou 
netradičných akustických nástrojov z  re-
cyklovaných predmetov. 
26. 2. | 17.00 | Máme radi 
umenie
VKMR | Prezentácia umeleckej činnosti žia-
kov Súkromnej základnej umeleckej školy 
Trenčín.

 � SENIORI
streda | 8.00 | Babi, pošli mi to 
mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž 
na zvládnutie základov PC a komunikácie 
prostredníctvom e-mailu. Účasť treba vo-
pred nahlásiť na tel. č. 032 770 83 14.
8. 2. | 15.00 – 19.30 | Výročná 
členská schôdza JDS č. 30
KC AKTIVITY | Výročná schôdza Jednoty dô-
chodcov Slovenska.
12., 26. 2. | 9.00 – 11.30 | Ateliér 
pre seniorov
GMAB | Tvorivé dielne na rôzne témy a tech-
niky, prepojené s vystavenými dielami.
14., 28. 2. | 15.30 – 17.30 | Klub 
JDS č. 30
KC AKTIVITY | Klubová činnosť Jednoty dô-
chodcov. Info: 0905 982 132.

CINEMAX
od 7. 2. | Potomok
Americký horor. V  hlavnej úlohe sa 
predvedie Taylor Schilling ako Sarah, 
ktorá musí pomôcť svojmu synovi. 
Ten, zdá sa, už od narodenia prejavuje 
zvláštne známky vo svojom správaní, 
ktoré môžu mať na svedomí nadpriro-
dzené sily. Ak chce Sarah svojho syna 
oslobodiť, musí riskovať viac, ako sa 
na prvý pohľad zdalo.
od 7. 2. | Mária, kráľovná 
Škótska 
Historická dráma. Dve výnimočné ženy 
v  spore o  jeden trón. Takáto kombi-
nácia nikdy nemôže dopadnúť dobre. 
Na  troch Oscarov nominovaná Saoirse 
Ronan v  titulnej role vo filme Mária, 
kráľovná Škótska, ukazuje, kadiaľ ve-
die cesta na popravisko.
od 7. 2. | Amatéri
Komédia o ospalom švédskom mesteč-
ku Lafors, ktoré nutne potrebuje na-
kopnúť. Pomôcť by mal reťazec Super-
billy. Aby mesto presvedčilo investora, 
rozhodne sa vyrobiť bombastické re-
klamné video, ktoré vyzdvihne jeho 
klady. Proti tomu sa však postavia dve 
dospievajúce dievčatá z imigrantských 
rodín. Vyzbrojené mobilmi a  selfie ty-
čami sa rozhodnú dať hlas tým, ktorí sa 
do  oficiálnej verzie rozprávania o  La-
forse nehodia.
od 14. 2. | Goliáš
Dráma, krimi. Film zobrazuje chlapcov 
surový vstup do dospelosti a skúma as-
pekty sociálneho dedičstva a  patriar-
chálnej štruktúry v  čase, keď upadá 
sociálny systém a  Švédsko prechádza 
zmenou.
od 14. 2. | Alita: bojový anjel 
Americký akčný, sci-fi. Alita je normál-
ne dievča s  robotickým telom predur-
čené k veľkým veciam. Len o tom zatiaľ 
nevie. James Cameron a  Robert Rod-
riguez, dve výnimočné mená svetovej 
kinematografie, vás pozývajú na  ne-
obyčajný príbeh o páde anjela a zrode-
ní bojovníčky.

3. 2. | 9.15 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– ICE Players Sereď
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, U14 – regi-
onálne kolo.
3. 2. | 12.45 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– FBC 11 Trnava
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, U14 – regi-
onálne kolo.
4. 2. | 10.00 | Majstrovstvá 
Slovenskej republiky – finále
ŠPORTOVÁ HALA | Aerobik.
8. 2. | 19.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Žilina 
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
muži.
9. 2. | 18.00 | Muay Thai 
Evening 10
ŠPORTOVÁ HALA | Zápasy thajského 
boxu a K1.
10. 2. | 9.00 – 16.00 | Turnaj 
AS Trenčín U8
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal.

 � FILM

 � ZÁPASY
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20. 2. | Výlet na Štrbské Pleso, 
Hrebienok
KC AKTIVITY | Výlet do Tatier s JDS č. 30. Od-
chod vlaku 20. 2. o 7.35. Info: 0905 982 132.
21. 2. | 15.00 | Fašiangové 
spoločenské stretnutie 
seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
ských veteránov.

 � PREDNÁŠKY
streda | 15.00 | DIA mapa
CENTRUM SENIOROV |

2. 2. | 15.00 | Cestovateľská 
prezentácia Evy Šandalovej
KAVIARNIČKA NA  CESTE | Prezentácia 
o geograficky najväčšej krajine sveta, kto-
rá má 9 časových pásiem, je známa mat-
rioškami, ale aj neuveriteľnými vzdiale-
nosťami. Reč bude o Rusku, svetoznámom 
Petrohrade s  Jantárovou komnatou, ma-
gickom Bajkale aj tatárskej Kazani.
5. 2. | 16.00 | Národný program 
eradikácie moru včelieho 
plodu
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša plk.  v. v. 
Ing. Vieroslav Pelech.
5. 2. | 16.30 | Veronika 
Homolová Tóthová: Mama 
milovala Gabčíka
VKMR | Beseda s  televíznou a  rozhlaso-
vou reportérkou a  spisovateľkou Veroni-
kou Homolovou Tóthovou, spojená s  pre-
zentáciou jej novej knihy Mama milovala 
Gabčíka  o  príbehu Jozefa Gabčíka, Anny 
Malinovej a jej dcéry Alenky, ktorý sa týka 
nás všetkých.
6. 2. | 19.00 | Z Indie až domov 
s Trabantom po boku
KINO HVIEZDA | Videá, slideshow a rozprá-
vanie s  banskobystrickým cestovateľom 
Marekom Slobodníkom o  veľkej ceste do-
mov z ďalekej Indie na 61-ročnej Jawe 250 
spolu so žltými Trabantmi.
11. 2. | 16.00 | Beseda 
k aktuálnym otázkam 
záhradkárov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje KVV – sekcia 
záhradkárov.
12. 2. | 16.30 | Antonia 
Dvoranová: (Ne)známy 
Kazachstan
VKMR | Beseda s  trenčianskou cestovateľ-
kou o jej potulkách svetom spojená s pre-
zentáciou fotografií a zážitkov z putovania 
po najväčšej vnútrozemskej krajine sveta.
13. 2. | 15.30 | Lietanie 
na teplovzdušnom balóne
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing.  Ján Ka-
lafút.
14. 2. | 16.30 | Deti a hranice – 
čo dieťaťu povoliť, čo už nie
MC SRDIEČKO – KC STRED | Cyklus rodičov-
ských diskusií s psychologičkou Mgr. Vero-
nikou Kuricovou.
19. 2. | 16.30 | Jozef Kubáni: 
Z Tatier Jožo Kubáni
VKMR | Beseda s  reportérom Jozefom Ku-
bánim nielen o jeho novej knižke, v ktorej 
opísal svoju prácu v  spravodajstve TV JOJ 
i množstvo hodín v teréne, ktoré na obra-
zovkách nevidno.
21. 2. | 16.00 | Ako žiť so 
schizofréniou?
VKMR | Čo je schizofrénia, aké sú možnosti 
liečby a resocializácie? Diskutuje MUDr. M. 
Margočová.

21. 2. | 16.30 | Zdravé 
stravovanie
MC SRDIEČKO – KC STRED | Chudnutie a vý-
živa trochu inak. Vedie Mgr.  Ivana Hudec 
Strápková.
21. 2. | 16.30 | Útek Františka 
Rákociho II. po porážke v bitke 
pri Trenčíne a osudy jeho 
vojakov
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša: plk.  v. v. 
Ing. Ján Dibala a Mgr. Helena Grežďová.

 � KURZY
pondelok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk – mierne 
pokročilí
KC AKTIVITY | Kurz s  Madame Smejkalo-
vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk.
utorok, streda | 17.00 – 20.00 | 
Klub keramikárov – dospelí
KC AKTIVITY | Po  absolvovaní kurzu kera-
miky môžu účastníci navštevovať keramic-
ké kluby, kde naďalej rozvíjajú svoju tvori-
vú činnosť. Info: info@kcaktivity.sk.
utorok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk – pokročilí
KC AKTIVITY | Kurzy s  Madame Smejkalo-
vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk.
utorok | 19.00 – 20.00 | 
Francúzsky jazyk – II. ročník
KC AKTIVITY | Kurzy s  Madame Smejkalo-
vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk.
piatok | 16.30 – 18.30, 19.00 – 
21.00 | Kurz keramiky a točenie 
na kruhu I. a II.
KC AKTIVITY | Na  8-týždňovom kurze sa 
naučíte viac o  práci s  keramickou hlinou, 
jej druhoch, spracovaní a  použití. Vyskú-
šate si základné modelovanie aj tvore-
nie dekorácií. Info: mirka@kcaktivity.sk, 
0918 561 320.
12., 26. 2. | 16.00 – 18.30 | 
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB | Tvorivý ateliér na rôzne témy a tech-
niky, prepojené s vystavenými dielami.
30. 1. – 1. 2. | Dramatizuj!
VKMR | Workshopy dramatizácie literárnej 
predlohy rozprávok P.  Dobšinského a  au-
torského písania s cieľom využiť nadobud-
nuté zručnosti pri tvorbe dramatických 
textov a scenárov. Info: info@vkmr.sk.
6. 2. | 17.00 – 20.00 | Klub 
Patchwork Trenčín
KC AKTIVITY | Stretnutie členov a milovní-
kov patchworku.
16. 2. | 8.30 – 18.30 | Škola 
intuície
KC AKTIVITY | Nový koncept alternatívne-
ho vzdelávania detí a teenagerov v oblasti 
rozvoja pravej hemisféry, intuície a  vedo-
mej tvorby života. Info: www.intuicia.eu, 
0915 850 251.
23. 2. | 14.00 – 18.00 | 
Bezlepkové kváskovanie
KC STRED | Vedie Andrea Kováčová – lek-
torka kváskovania. Info: 0908 186 564 .
26. 2. | 16.30 – 19.00 | Využitie 
muzikofiletiky v práci s deťmi
KC AKTIVITY | Zážitkový workshop určený 
pre učiteľov, vychovávateľov a  animáto-
rov. Obsahom bude využívanie muzikofi-
letických akčných techník a  metód. Info: 
www.mterapio.sk.
28. 2. | 15.00 – 16.30 | Šijeme si 
látkové vrecká na potraviny
KC STRED | Šijacie stroje, látky, nitky a od-
borná pomoc sú pripravené.

 � ŠPORT
pondelok | 17.15 – 19.15 | SM 
Systém
KC AKTIVITY | Komplexný cvičebný sys-
tém zameraný na  odstránenie bolestí 
a problémov s pohybovým aparátom. Info: 
0905 705 431.
pondelok | 17.40 – 18.40 | Zumba
KS OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina plná 
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady 
kombinuje latinsko-americké tance spolu 
s aeróbnymi pohybmi Info: 0903 949 966, 
zumba-trencin.sk.
pondelok | 18.00 – 19.00 | 
Tabata
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
pondelok | 18.15 – 19.15 | 
Kruhový tréning s Monikou
KC AKTIVITY | Súbor cvikov s  využitím fit-
ness náčinia. Info: 0907 673 887.
pondelok | 19.00 – 20.00 | 
štvrtok | 17.30 – 18.30 | Strong 
by Zumba
KD OPATOVÁ | Vysokointenzívny si-
lový tréning s  váhou vlastného tela 
v  sprievode  motivačnej hudby. Info: 
0903 949 966, zumba-trencin.sk.
pondelok, štvrtok | 19.00 – 
20.00 | Port De Bras
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
pondelok | 19.30 – 20.30 | 
streda, piatok | 19.00 – 20.00 | 
Cvičenie pre ženy s Vladom
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na  po-
silňovacie cviky v  intervalovom cvičení 
s  fázami odpočinku, ktorého výsledkom 
je zlepšenie ohybnosti a  schopnosti ko-
ordinácie, spevnené partie bokov, bru-
cha, stehenných a  sedacích svalov. Info: 
0903 793 557.
utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre 
mamičky
MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodná už 6 týž-
dňov po  pôrode, ideálny pohyb s  relaxá-
ciou vás posilní, vaše dieťatko bude blízko 
vás. Opatrovanie detí je zabezpečené.
utorok | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY | Vhodný pre začiatoční-
kov a  ľudí s  bolesťami chrbta. Info: 
www.pilatestn.mypage.cz, 0905 705 431.
utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok | 
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates 
pokročilí
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlbo-
ký svalový systém, podporu krížovej chrb-
tice a  laterálne hrudné dýchanie. Info: 
www.pilatestn.mypage.cz, 0905 705 431.
utorok | 18.00 | Poweryoga

KD ZLATOVCE | Príďte načerpať novú ener-
giu, rozhýbať i  zrelaxovať telo aj myseľ. 
Cvičenie vhodné pre začiatočníkov. Info: 
0908 125 267.
utorok | 18.00 – 19.00 | Jemné 
cvičenie s relaxáciou
KINO HVIEZDA | Vhodné pre ženy každého 
veku na rozcvičenie celého tela a upokoje-
nie mysle. Info: 0910 196 456.

 � ZÁPASY
16. 2. | 8.30 – 17.30 | ŠK Real 
Team Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Karate, slovenský po-
hár žiakov – 1. kolo.
16. 2. | 18.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – FBK Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, 1. 
liga ženy. 
17. 2. | 8.45 – 17.30 | Turnaj 
ObFZ Trenčín mládež
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal.
17. 2. | 9.00 – 15.30 | Turnaj AS 
Trenčín žiačky U 15
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal.
17. 2. | 16.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Topoľčany
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, 1. liga ženy.
21. 2. | 18.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Prievidza
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, U14 – regi-
onálne kolo.
22. 2. | 15.00 | HK AS Trenčín 
– Šala
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší do-
rast HK AS Trenčín.
22. 2. | 16.45 | HK AS Trenčín 
– Šala
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, starší do-
rast HK AS Trenčín.
22. 2. | 19.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Hurikán Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
muži.
23. 2. | 8.00 – 16.45 | Turnaj 
ObFZ Trenčín U10
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal.
23. 2. | 18.00 | ŠK 1. 
FBC Trenčín PLAY OFF 
– štvrťfinále
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
juniori.
24. 2. | 9.00 | HK AS Trenčín 
„B“ – MHáK Martin
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky HK AS Trenčín.
24. 2. | 10.00 | HK AS Trenčín 
„A“ – THA Martin
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky HK AS Trenčín.
24. 2. | 11.15 | HK AS Trenčín 
„A“ – MHáK Martin 
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky HK AS Trenčín.
24. 2. | 12.15 | HK AS Trenčín 
„B“ – THA Martin
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky HK AS Trenčín.
24. 2. | 13.20 | HK AS Trenčín 
„A“ – HK AS Trenčín „B“ 
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky HK AS Trenčín.
24. 2. | 16.00 | ŠK 1. 
FBC Trenčín PLAY OFF 
– štvrťfinále
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
juniori.
28. 2. | 18.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Púchov
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, U14 – západ.
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utorok | 18.15 – 19.15 | Kruhový 
tréning
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
utorok | 19.00 – 20.15 | Joga 
s Alenkou
KC AKTIVITY | Cviky sú navrhnuté pre po-
stupný a  trvalý rozvoj človeka. Cvičenie 
je otvorené všetkým – bez ohľadu na vek 
a kondíciu. Info: 0903 271 444.
streda | 14.00 – 15.00 | Body 
work s Ivankou
MC SRDIEČKO – KC STRED | Posilňovanie 
vlastným telom vhodné pre začiatočníkov 
i pokročilých. Info: 0917 483 921.
streda | 17.00 | Cvičenie pre 
tehotné – profylaxia
MC SRDIEČKO – KC STRED | Cvičenie vedie 
pôrodná asistentka, Zuzana Duncová.
streda | 18.00 – 19.00 | 
Bodywork a Tabata s Monikou
KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance ae-
robiku spojená s  posilňovaním a  strečin-
gom. Info: 0907 673 887.
streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty 
a bodywork s Nikou
KC AKTIVITY | Ideálne cvičenie, pri ktorom 
sa pracuje hlavne s váhou vlastného tela. 
Info: 0948 855 870.
streda | 18.30 – 19.30 | Deep 
Work
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.

6., 20., 27. 2. | 18.30 – 19.30 | 13. 
2. | 19.15 – 20.15 | Zumba
KC AKTIVITY | Tanečná fitness hodina plná 
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady. 
Info: 0903 949 966, zumba-trencin.sk.
štvrtok | 16.30 – 17.30 | Joga pre 
začiatočníkov s Yoga Mirka
KC AKTIVITY | Vhodné pre úplných nováčikov, 
ktorí sa pohrávajú s myšlienkou skúsiť jogu, 
ale aj pre tých, ktorí by chceli prehĺbiť svoju 
jogovú prax. Info: mirenka19@centrum.sk, 
0944 707 631.
štvrtok | 18.00 – 19.00 | Body 
Work
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
štvrtok | 19.00 – 20.00 | 
Cvičenie pilates – začiatočníci 
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlbo-
ký svalový systém, podporu krížovej chrb-
tice a  laterálne hrudné dýchanie. Info: 
www.pilatestn.mypage.cz, 0905 705 431.
nedeľa | 8.30 | Hatha joga
KC AKTIVITY | Info: www.anidestudio.sk.
15. 2. | 16.30 | Mohendžodáro – 
tantrajoga pre ženy
KC AKTIVITY | Posvätné tantrické cvičenie 
vychádzajúce zo starodávnej indickej tra-
dície. Ženy, ktoré pravidelne cvičia tantra-
-jogu sú známe svojou krásou a sviežosťou 
do vysokého veku. Info: 0948 609 701.

 � TANEC
streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre 
radosť
SOKOLOVŇA | Naučíte  sa tance z  rôznych 
kútov sveta. Info: 0910 196 456.
1. 2. | 19.00 | 9. Východniarsky 
ples
POSÁDKOVÝ KLUB | Do  tanca zahrá Ľudo-
vá hudba Stana Baláža z Raslavíc, Happy-
band Orchestra,  Laugarício Quartet  a  Vi-
deo Disco. Moderátorom plesu bude Štefan 
Skrúcaný. Info: 0905 409 073.
16. 2. | 16.00 | XIV. benefičný 
ples Hospicu Milosrdných 
sestier v Trenčíne
HOTEL BREZINA | Výťažok bude v plnej výš-
ke použitý na  starostlivosť o  nevyliečiteľ-
ne chorých pacientov Hospicu Milosrdných 
sestier v Trenčíne. Info: 0902 911 450.
23. 2. | 19.00 | Benefičný 
maškarný Rotary ples
HOTEL BREZINA | Výťažok z plesu bude ve-
novaný na  komunitný projekt v  Trenčíne. 
Info: 0918 722 873.

 � INÉ...
utorok | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodné aj pre te-
hotné ako príprava na dojčenie. Vedie lak-
tačná poradkyňa, Milka Hromníková.
utorok | 17.00 – 20.15 | Klub 
spoločenských hier
KC AKTIVITY | Stretnutie nadšencov 
moderných spoločenských hier. Info: 
peterbiras@gmail.com.
streda | 18.00 – 21.00 | 
Hvezdáreň v Trenčíne

GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA | Pozorovanie objek-
tov nočnej oblohy pomocou astronomic-
kých ďalekohľadov spojené s prednáškou. 
Info: www.hvezdaren.tnuni.sk.
1. – 28. 2. | Burza kníh
VKMR | Ponuka pre milovníkov kníh a jedi-
nečný spôsob, ako získať vyradenú literatú-
ru z fondu knižnice za symbolický poplatok.
2. 2. | 17.00 | Máme narodeniny
GMAB | Pri príležitosti  50. narodenín Ga-
lérie M. A. Bazovského v  Trenčíne  čaká 
návštevníkov bohatý program. Prístupné 
budú všetky výstavy v priestoroch galérie, 
nebudú chýbať rôzne tvorivé aktivity pre 
malých aj veľkých, komentované prehliad-
ky či narodeninová torta.
5. 2. | 18.00 | Ostrov hudby 

GALÉRIA VÁŽKA | Ostrov hudby, ktorý už 
v  troch edíciách spojil nezávislé hudobné 
vydavateľstvá a  komunity muzikantov, sa 
rozrástol o  dokument približujúci súčasnú 

alternatívnu slovenskú hudobnú scénu zahra-
ničnému publiku. Premietanie filmu a rozho-
vor s jeho režisérkou a producentkou M. Slo-
vákovou, autorom námetu R. Čermákom a M. 
Turzíkom z  hudobného vydavateľstva Dead-
red Records. Viac na www.choices.sk.
7. 2. | 16.00 | Literárny klub 
Omega
VKMR | Pozvánka pre všetkých priaznivcov 
literatúry na diskusiu a prezentáciu vlast-
nej tvorby.
7., 21. 2. | Podporná skupina 
nosenia detí
MC SRDIEČKO | Vedú lektorky nosenia, 
Zuzana Čižmárová a Ivana Kubáňová.
9. 2. | 18.00 | Rýdzo slovenský 
kvíz
SAVANNA CAFÉ | Príďte sa zabaviť a overiť 
si svoje vedomosti o  Slovensku. Čaká vás 
dobrá zábava, veľa nových informácií a za-
ujímavé ceny. Je potrebné sa vopred pri-
hlásiť na tel. č. 0910 999 222.
11. 2. | 18.00 | HoryZonty – 
Festivalové reprízy N° 2
SAD, ZLATOVSKÁ UL. | Premietanie úspeš-
ných adrenalínových filmov vybraných 
z hlavného programu festivalu HoryZonty. 
www.horyzonty.sk
16. 2. | 13.00 – 19.00 | Kváskový 
chlieb – ako na to?
KC AKTIVITY | Kompletná príprava a peče-
nie kváskového chleba podľa receptu sta-
rých mám. Účastníci si odnesú vlastnoruč-
ne upečený bochník kváskového chleba, 
receptúru na domácu prípravu kváskového 
chleba aj materský kvások. Lektor: Ľubo-
mír Kobeda.
19. 2. | 18.00 | Na vlastných 
nohách
GALÉRIA VÁŽKA | Trenčianska talkshow 
o tom, ako realizovať vlastné nápady a ro-
biť to, čo máme radi a na čom nám záleží. 
O svojej práci porozprávajú Marek Hattas, 
Miša Chmelíčková, Peter Michalík, Števo 
Oliš a Zuzana Vasková. Info: www.voices.sk
22. 2. | 18.00 | Kvíz o výtvarnom 
umení
SAVANNA CAFÉ | Vedomostný kvíz o výtvar-
nom umení s kvízmajstrom – výtvarníkom 
Jánom Hubinským. Tí najlepší odídu obo-
hatení o originálne diela známych výtvar-
níkov – I. Mosného, J. Oravca, J. Hubinské-
ho a V. Weberovej. Je potrebné sa vopred 
prihlásiť na tel. č. 0910 999 222.
23. 2. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností
EXPO CENTER | Burza je určená pre zbera-
teľov mincí, medailí, bankoviek, známok, 
pohľadníc, umelecko-remeselných výrob-
kov a iných zberateľských zaujímavostí.
24. 2. | 13.00 – 17.00 | Letecký 
Hangár X

LETISKO TRENČÍN | Pozývame vás do letec-
kého sveta, v ktorom piloti zažívajú pôžit-
ky z letu v oblakoch.
28. 2. | 14.30 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.
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KONTAKTY
CENTRUM PRE RODINU Farská 12, 0910 686 078, www.cprtrencin.sk
CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3
CVČ – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Východná 9, 032/743 35 02
CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk
FITNESS LION CENTER Bavlnárska 320/15, 032/640 08 40

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

GEMINI CENTRUM Mierové nám. 14/14, 0944 548 885,  
www.geminicentrum.sk

GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
KAVIAREŇ NA CESTE Katov dom, Matúšova ulica
KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
KC KUBRÁ Kubranská 94, 0907 516 720, kckubra2@gmail.com
KC STRED Ul. 28. októbra 2, 032/652 21 36
KC SIHOŤ Opatovská 23, 0904 339 401, www.kcsihot.sk
KD ZLATOVCE Hlavná ulica 10, 0904 920 306
KIC  
Kultúrno-informačné centrum

Mierové námestie 9, 032/ 6504 709, 650 47 11, 
650 47 12 

KINO HVIEZDA Kn. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ Kn. Pribinu 3, 0903 027 910, www.klubluc.sk
KreaTivo Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0918 883 505
Ladies Eclub Legionárska 7185/5, 0911 730 790, ladyeclub.sk
MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
MC SRDIEČKO – KC STRED Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/743 63 36 
NOVÁ VLNA Kukučínova 718, budova NOE, areál Merina
OC LAUGARICIO Belá 7271, 032/658 53 94, www.oclaugaricio.sk
OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 91 25

PIANO KLUB Pod Sokolice 12, 0905 278 785, 
piano.mytootoot.com

PIARISTICKÝ KOSTOL Mierové námestie 43
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 
SAVANNA CAFÉ Rastislavova 1, 0910 999 222
ŠTÁTNY ARCHÍV Kožušnícka 915/1, 032/651 74 10
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23

VKMR Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel-
ská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 032/770 83 00

VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolice 43, www.expocenter.sk
YOGA SHALA Osloboditeľov 667/1A, 0944 394 471, yogashala.sk
ZUŠ K. PÁDIVÉHO Základná umelecká škola K. Pádivého, Nám. SNP 2
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