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Harmonogram jarného upratovania 2019

 Do VOK nie je možné ukladať 
elektroodpad, vyradené batérie 

a akumulátory, žiarivky, železný 
šrot ani iné nebezpečné odpady. 

Môžete ich vyložiť ku kontaj-
nerom, odkiaľ odvoz zabezpe-

čí spoločnosť Marius Pedersen, 
a. s. Pneumatiky podľa zákona 

o odpadoch nie sú súčasťou ko-
munálnych odpadov, a preto ich 

počas upratovania nie je mož-
né odovzdávať. Občania ich 

môžu odovzdať bezplatne v rám-
ci siete distribútorov a pneu-

servisov.  Aj počas upratovania 
sú otvorené tri zberné dvory 
– na Zlatovskej, na Soblahov-
skej a na ulici K zábraniu. Tu 

je možné odovzdať druhy odpa-
du v zmysle platného Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 7/2016 
o nakladaní s komunálnymi od-

padmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Tren-

čín, ktoré je uverejnené na www.
trencin.sk. Prosíme občanov, 
aby do kontajnerov ukladali 
len určené odpady a nevykla-
dali odpad po odvezení kontaj-
nerov. Na disciplinovanosť pri 

ukladaní odpadu budú dohli-
adať pracovníci Marius Peder-
sen, a. s., a Mestskej polície. 

 Obraciame sa na obča-
nov, aby túto možnosť využili 
a prispeli tak k čistote mesta. Na-
koľko podľa zákona platí zákaz 

ukladania biologicky rozložiteľ-
ného odpadu na skládku, zber 
odpadu sa bude uskutočňovať 
do 2 rôznych veľkoobjemových 

kontajnerov (VOK). Jeden z nich 
bude slúžiť výhradne na odklada-
nie biologicky rozložiteľného od-
padu (konáre, odpad zo záhrad, 
trávnikov a pod.), druhý na od-
kladanie iného odpadu, okrem 
drobného stavebného odpadu. 
 Hádzať do VOK akýkoľvek 
iný odpad ako ten, na ktorý je 

kontajner určený, je prísne za-
kázané! Prosíme o disciplinova-
né dodržiavanie účelu kontajne-
rov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE 
vykladať odpad po odvezení 
kontajnera. Pri porušení hrozí 
pokuta do 1 500 €. VOK budú umiestňované 

podľa harmonogramu: 

V sobotu 23. marca začalo Mesto Trenčín prostredníctvom 

spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s Mestskou 

políciou a občanmi na území mesta jarné upratovanie. Pokra-

čovať bude aj počas ďalších siedmich sobôt až do mája.

harmonogram

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

SOBOTA 

30. 3. 
2019

 – Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)

 – 28. októbra (na rázcestí s ulicou Dlhé Hony)

 – Beckovská (na rázcestí s Ul. 28. októbra)

 – Družstevná (koniec ulice, pred domom č. 1)

 – S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)

 – Soblahovská (pri bytových domoch 1104 – 1105)

 – Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku)

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

SOBOTA 

6. 4. 
2019

 – Pod Komárky (námestie) – Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)

 – J. Zemana (2 – 4/2394 – nádoba na sklo)

 – Záhumenská (autobusová zastávka – OTOČ)

 – Električná (za autobus. zast. pri smetných nádobách)

 – Horný Šianec (trávnatá plocha medzi byt. domom 13 a 15)

 – Stromová (pred MŠ) – Karpatská – Puškinova (v križovatke)
 – Nad tehelňou (oproti garážam, nádoba na sklo č.7097)

 – Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64)

 – Jilemnického (oproti RD č.16 – elektrorozvodňa)

SOBOTA 

13. 4. 
2019

 – Žabinská (oproti domu č. 34)
 – Ľ. Stárka – Piešťanská (pred zákazovou značkou)

 – Veľkomoravská (oproti RD 2116/10)
 – Školská (oproti RD č. 50) – Zlatovská – Továrenská (križovatka oproti SBD 2182)

 – Ľ. Stárka (v zákrute k žel. mostu)

 – Duklianskych hrdinov 16 – J. Hollého (parkovisko)

 – Bavlnárska – Obchodná (pri nádobe na KO)

 – Kožušnícka (oproti RD č. 40)
 – Hlavná (pri kaplnke) – Hanzlíkovská – J. Psotného (pri nádobe na sklo 18416)

SOBOTA 
– 27. 4. 
2019

 – Okružná (RD č. 37/V.672) – Detské mestečko (v objekte DM – zadná brána)

 – Záblatská – Poľnohospodárska (oproti RD 100/A)

 – Dolné Pažite – Rybáre (most – RD 172/4)

 – Pri parku (pošta – KD)
 – Majerská (oproti RD č. 9) – Kasárenská (križovatka smer do Stavív)

 – Orechové kaplnka (zákruta – zrkadlo)

 – Horné Orechové (nádoba na sklo č. 7749)

 – Súhrady – Široká

SOBOTA 

4. 5. 
2019

 – M. Turkovej (bytovka č. 36 – oproti škôlke)

 – Gen. Goliana – Kpt. Nálepku (oproti zim. štadiónu)

 – Nábrežná – Študentská (bytovka č. 12)

 – Kpt. Nálepku (pri dome 1675)
 – Holubyho nám. (oproti RD 1692)

 – Pod čerešňami (pri RD č. 1)
 – Pádivého (pred bytovkou 5/686 – oproti 679)

 – Považská (bytovka 1708, oproti garážam 99 – 101)

 – Hodžova (bezbarierová bytovka –vedľa tel. búdky)

 – Hurbanova (oproti byt. domu č. 54 – pri garážach)

SOBOTA 

11. 5. 
2019

 – Potočná (v blízkosti domu č. 50 – 58)
 – Horeblatie (oproti domu č. 617)
 – Clementisova (detské ihrisko – nádoba na sklo č. 18907)

 – Žilinská (stojisko nádob oproti zber. surovinám)

 – Odbojárov (oproti RD 21 – 23)

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

SOBOTA 

18. 5. 
2019

 – Kukučínova – horná časť pod Brezinou (nádoba na sklo 

č.18246 – zákruta) – Pred poľom (oproti garážam na rázcestí za domom č. 11)

 – K výstavisku (pri SOŠ) – Pod Sokolice (pri č. 17/514)
 – Kubrá – námestie (oproti RD 116, pri tel. búdke)

 – Kubranská – Pred poľom (pri byt. dome č. 374 – 375)

 – Kubrica – námestie (otoč autobusu)
 – Kubranská (pri Kyselke) – Kubrá – Pažítky (pri RD č. 59)

 – Kubrá pri kríži (pri RD č. 249)

Tento rok vykvitne v našom meste viac ako 189 tisíc kvetov. Cibuľoviny vysadené minulú 
jeseň sa práve v týchto dňoch prebúdzajú. Len v Parku M. R. Štefánika na ploche 954 met-
rov štvorcových pribudlo 64 tisíc cibuliek. Čoskoro sa ukáže vo svojej plnej kráse aj ďalších 
50 tisíc cibuľovín vysadených v novembri v iných častiach mesta a všetky spolu sa tak pri-
dajú k 75 tisícom kvietkov z roku 2017. FOTO: SLOVENSKOKVITNE.SK

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

Na Trenčianskom majálese zahrá Le Payaco i Hudba z Marsu
Prvé tohtoročné mestské podujatie na Mierovom ná-
mestí ponúkne priaznivcom dychovej hudby legendárnu 
Moravanku, milovníkom dobrej nálady nákazlivý inteli-
gentný poprock kapely Le Payaco a pravdepodobne naj-
pozitívnejšiu slovenskú kapelu Hudba z Marsu. Súčasťou 
majálesu bude aj prvý tohtoročný farmársky jarmok.

 Prípravy sa rozbehnú už v uto-
rok 30. apríla, kedy muži z Mest-
ského hospodárstva a správy 
lesov postavia na námestí tradič-
ný symbol podujatia. Máj prídu 
potom o 16.00 hodine vyzdobiť 
dievčatá z detského folklórne-
ho súboru Radosť. Na počúvanie 
i do tanca pre všetkých bude hrať 
Trenčianska dvanástka.
 Prvomájový program 
na druhý deň rozbehne o 10.00 
hodine stálica moravskej dycho-
vej hudby, Moravanka, pod ve-
dením Jána Slabáka. O 12.30 sa 
predstavia stále mladí tanečníci 

a speváci z folklórneho súboru 
Seniorklub Družba, ktorých vy-
striedajú malí trenčianski folklo-
risti z Korničky a mládežníci zo 
súboru Trenčan.
 Na chytľavé hity trnavské-
ho zoskupenia Hudba z Marsu 
si treba počkať do 17.00 hodiny. 
V dobrej nálade a šírení pozitív-
nej energie bude pokračovať aj 
ďalší hudobný hosť majálesu, ka-
pela Le Payaco. Bude to šanca za-
spievať si s nimi ich najväčšie hity 
ako Dobrý večer, priatelia, alebo 
Sadni si mi na kolená. Pódium im 
bude patriť od 19.00.

 Deti sa môžu te-
šiť na veselú roz-
právku Zlatovláska 
v podaní divadelno-im-
provizačného súboru 
Kapor na scéne. Herci 
budú čakať na svojich 
divákov o 11. 00 hodine 
na Farskej ulici. V rám-
ci tvorivých dielní si 
budú môcť deti vyrobiť 
retro prvomájové má-
vadlá, so záhradníkom Kvetkom 
pripraviť kvetináč s kvietkom. 
Na námestí sa udomácnia i živé 
zvieratká z farmy.
 Majálesom sa začne aj sezó-
na pravidelných farmárskych jar-
mokov v meste. Ten prvý ponúkne 
v stánkoch priesady a kvety do zá-
hradky či na balkón, bylinky, skal-
ničky, farmárske produkty ako 
syry, bryndzu, mäsové špeciality, 

koláče, medy, džemy či medovní-
ky. Dobroty na ochutnanie budú 
slané i sladké, pečené prasiatko, 
vína z malých vinohradov či reme-
selné pivá. Podrobný program náj-
dete v apríli na visit.trencin.sk, 
facebook/kic.trencin. Podujatie 
organizuje Mesto Trenčín. Vstup 
je voľný.

 (RED)
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 � EDITORIÁL

Vážení Trenčania, 
milí čitatelia,

tak sa nám začala jar! 
A v Trenčíne pekne farebná! 
Všimli ste si, ako mesto kvitne? 
Aj život v centre ožíva, ľudia 
sedia na lavičkách, prechádza-
jú sa a so silnejúcimi slnečnými 
lúčmi sa čoraz viac usmievajú. 
A hoci v rádiu nás už straši-
li jarnou únavou, v Trenčíne 
nemá šancu. Teda aspoň pokiaľ 
ide o rozbiehajúce sa investičné 
akcie. Už sa to začína a bude 
toho stále viac. V pláne sú skve-
lé veci, niektoré spomíname 
na str. 4. 
Pracuje sa aj na čistení ciest 
a chodníkov po zime. Veľmi 
pekne prosíme vodičov, aby 
si všímali prenosné dopravné 
značenia na uliciach. Je nao-
zaj dôležité, aby v čase, kedy je 
naplánované čistenie tej vašej 
ulice, ste tam neparkovali. 
Myslíme si, že sa to dá na tých 
niekoľko hodín zvládnuť. Urči-
te sa to oplatí, ak chceme mať 
čisto. Potom sa bude ľahšie 
a najmä efektívnejšie riešiť ob-
nova vodorovného dopravného 
značenia. ĎAKUJEME, že to 
zoberiete na vedomie! Harmo-
nogram čistenia komunikácií 
nájdete na str. 5.
No a začalo sa jarné upratova-
nie. Ak sa zapojíte, ako to robí-
te každý rok, budeme mať čisto 
a pekne. Aj tu máme pre vás 
harmonogram (str. 7).
Je toho viac, čo prináša jar. 
V polovici apríla napríklad 
ožije trhovisko pri OC Družba. 
Dni predaja zostávajú nezme-
nené – utorok, piatok, sobota 
už od 6.00 h.
V apríli sa prvým koncertom 
začne Trenčianska hudob-
ná jar, bude Lesnícky deň, 
Trenčiansky robotický deň 
a množstvo ďalších veľmi fajn 
kultúrnych, spoločenských 
i športových akcií. Apropó, 4. 
apríla spoznáme najlepších 
športovcov Trenčína za minu-
lý rok. A keď už sme pri športe, 
v Infe nájdete zoznam klubov 
a podujatí, ktorým mesto po-
skytlo dotáciu. Obdobný zo-
znam prinášame aj pre organi-
zácie pracujúce s mládežou. 

Príjemné čítanie! Najbliž-
šie Info čakajte v schránke už 
od 30. apríla 2019.

Vaša redakcia

Väčšina Trenčanov volila prezidentku
V 1. kole prezidentských volieb u trenčianskych voličov 
výrazne zabodovala Zuzana Čaputová, na druhom mies-
te ich zaujal Maroš Šefčovič a tretí najväčší počet hlasov 
získal Štefan Harabin. Volebná účasť v Trenčíne dosiahla 
55,64 %.

 V našom meste odovzda-
lo v sobotu 16. marca 2019 
svoj platný hlas jednému 

z kandidátov na pre-
zidenta SR spo-
lu 25 260 obča-
nov. Z nich 12 251 
(48,49%) podpo-
rilo Zuzanu Čapu-
tovú, 4 796 tren-
čianskych voličov 
(18,98%) dalo svoj 
hlas Marošovi Šefčo-
vičovi. Tretí v poradí 
skončil Štefan Ha-
rabin s 3 491 hlas-
mi (13,82%), štvr-
tý Marián Kotleba, 
ktorého volilo 1 497 
Trenčanov (5,92%) 

a na piatom mieste z hľadis-
ka počtu odovzdaných hlasov 
skončil v našom meste František 

Mikloško (1 291 hlasov, 5,11%). 
Ostatní prezidentskí kandidá-
ti získali menej ako päť percent 
hlasov.
 V druhom kole prezident-
ských volieb sa v sobotu 30. 
marca 2019 budú o hlasy i tren-
čianskych voličov uchádzať 
Zuzana Čaputová a Maroš Šef-
čovič. Pre občanov budú k dis-
pozícii tie isté volebné miest-
nosti, ako v prvom kole volieb 
od 7.00 do 22.00 h. 
 Kto nebude môcť voliť vo 
svojom volebnom okrsku, môže 
požiadať o vydanie hlasovacie-
ho preukazu. Vybaviť si ho je 
možné najneskôr posledný pra-
covný deň predo dňom kona-
nia volieb v úradných hodinách 
mesta, teda najneskôr 29. mar-
ca 2019 do 14.00 h v Klient-
skom centre Mestského úradu 
v Trenčíne. 
 (E. S.) FOTO: P. S.

ZO ZÁPISNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE
V piatok 22. februára 2019 hliadka MsP Trenčín kontro-
lovala parkovanie pomocou vozidla Cam Car, s ktorým 
o 15.15 h zastavili na semaforoch na Električnej ulici (pri 
čerpacej stanici OMV). Pred ich služobným autom stálo 
osobné motorové vozidlo, ktorého vodič nereagoval 
na zelenú farbu na svetelnej signalizácii.

 Na sedadle vodiča našli 
ženu, ktorej z úst vytekala pena. 
Vodička nereagovala na otázky, 
bola v bezvedomí. Hliadka MsP 
okamžite kontaktovala Rých-
lu zdravotnú pomoc. Podľa in-
štrukcií z tiesňovej linky 155 sa 
podarilo vodičke otvoriť ústnu 
dutinu a obnoviť dýchacie funk-
cie. Následne ju uložili do sta-
bilizovanej polohy a pomaly sa 
začala preberať z bezvedomia, 
no naďalej bola dezorientovaná. 

Následne hliadka zabezpečila jej 
vozidlo proti ďalšiemu pohybu.
 Po príchode sanitky čle-
novia hliadky mestskej polície 
pomáhali pri presune vodičky 
dovnútra. Jej auto preparkova-
li, s jej súhlasom na parkovisko 
čerpacej stanice OMV, aby neb-
ránilo v bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky. O 15.44 h od-
viezla ženu sanitka do Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne. Všetko 
dobre dopadlo, prácu mestských 

p o l i c a j -
tov osob-
ne ocenil 
i manžel spo-
mínanej ženy.

 Pri pohľade na tento „chodník“ 
v našom Parku M. R. Štefánika 
asi mnohí neveria svojim očiam. 
Kto to mohol urobiť a prečo? Isté 
je, že ich je viac a isté je, že si ani 
len trochu nevážia prácu ľudí, 
ktorí pripravovali a revitalizovali 
park, založili nový trávnik a vy-
sadili kvetinové záhony. Kvetom 
ani tráve nedali šancu. Bezcitne 
a ľahostajne. Netrápia ich ani in-
vestované peniaze. Pošliapali by 
takto aj svoju prácu, svoju záhra-
du, zničili svoj majetok? Čo by si 
podľa vás zaslúžili? (RED), FOTO: P. S.

PREČO?

DEŇ OTVORENÝCH 
DVERÍ U NÁČELNÍKA 

MSP TRENČÍN

Náčelník trenčianskej 
Mestskej polície, Peter 
Sedláček, opäť prijme 

občanov i v najbližší Deň 
otvorených dverí. Uskutoční 

sa vo štvrtok 25. apríla 
2019 od 14.00 do 17.00 h 
v budove Mestskej polície 

na Hviezdovej ulici.
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 � STRUČNE

VEREJNÉ 
ZASADNUTIE 

ZASTUPITEĽSTVA

24. 4. 2019 o 9.30 hodine
Pozývame občanov na aprílové verejné zasadnutie trenčianskeho 
Mestského zastupiteľstva. Bude sa konať v zasadacej miestnosti č. 101 
na I. poschodí Mestského úradu v Trenčíne. Rokovanie budete mať 
možnosť sledovať aj online na www.trencin.sk.

V súťaži o detské ihrisko Ži-
hadielko sme sa tento rok 

prebojovali iba na 7. miesto 
s počtom 19 926 hlasov. 
Na prvé Komárno nám chýba-
lo 137 616 hlasov.

V KC Dlhé Hony sa 12. 
marca uskutočnil 11. 

ročník súťažnej prehliadky 
seniorov v prednese poézie, 
prózy a v speve ľudových pies-
ní. Trenčiansky okres budú 
v krajských kolách reprezento-
vať v prednese poézie Mar-
ta Luptáková (ZO JDS č. 27 
Trenčín), v prednese vlastnej 
poézie Jaroslav Daniš (ZO 
JDS č. 27 Trenčín)  a v pred-
nese vlastnej prózy Emília Ba-
tovská (ZO JDS 29 Drietoma). 
Do krajského kola v speve 
ľudových piesní porota vybrala 
spevácku skupinu „Stankov-
čanka“ zo ZO JDS 09 Tren-
čianske Stankovce. 

Vo štvrtok 18. apríla 2019 
sa začínajú veľkonoč-

né prázdniny, ktoré potrvajú 
do utorka 23. apríla. Vyučova-
nie sa začne v stredu 24. apríla 
2019.

Zápis detí do materských 
škôl bude prebiehať jed-

notne vo všetkých materských 
školách, a to vo štvrtok 2. mája 
2019 od 10.00 do 16.00 ho-
diny a v piatok 3. mája 2019 
od 8.00 do 12.00 hodiny.

Slovenská advokátska ko-
mora pri príležitosti Dňa 

advokácie 2019 organizuje 
v Trenčíne bezplatné práv-
ne poradenstvo pre občanov. 
V stredu 24. apríla 2019 v čase 
od 9.00 do 14.00 hodiny vám 
v obradnej sieni MsÚ poradia 
regionálni advokáti v oblas-
tiach pracovného, rodinného, 
civilného i trestného práva. 
Do projektu sa v roku 2018 
v Trenčíne zapojilo deväť ad-
vokátov a pre právne rady si 
prišlo 50 občanov.

Najbližší Deň otvorených 
dverí u primátora mes-

ta, Richarda Rybníčka, bude 
v pondelok 29. apríla 2019 
od 14.00 do 18.00 hodiny.

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Mestskí poslanci sa na spoločnej schôdzi stretli aj v mar-
ci. Prinášame vám stručné informácie z ich rokovania 13. 
3. 2019. 

 � O finančnej situácii mesta 
informovala poslancov vedú-
ca Útvaru ekonomického MsZ 
Trenčín, Mária Capová. „Celkový 
dlh mesta k 31. 1. 2019 bol vo výš-
ke 16,7 milióna eur, teda 306 eur 
na obyvateľa,“ uviedla. Celková 
suma dlhu Mesta Trenčín defi-
novaná zákonom o rozpočtových 
pravidlách k 31. 1. 2019 predsta-
vovala 30,27 percenta bežných 
príjmov mesta za rok 2018, pri-
čom zákonná maximálna možná 
miera zadlženosti je 60 percent.

 � Poslanci svojím hlasovaním 
doplnili do rozpočtu milión 139 
tisíc eur na rekonštrukciu Zimné-
ho štadióna P. Demitru. Tá bude 
financovaná z dotácie štátneho 

rozpočtu (milión eur) a zvyšok 
pôjde zo zdrojov Mesta. Pôjde 
o výmenu sedačiek a rekonštruk-
ciu podložia, rekonštrukciu ka-
bíny hostí a vstupného vestibulu 
s priľahlými chodbami. 

 � Do príslušného VZN mestské 
zastupiteľstvo doplnilo možnosť 
prípravy a predaja jedál a nápo-
jov na trhových miestach -Štú-
rovo námestie a ulice Sládkovi-
čova, Jaselská, Hviezdoslavova, 

1. mája. 
 � Mestský parlament reago-

val i na žiadosť o schválenie tr-
hového poriadku v súvislosti 
s Majstrovstvami sveta v ľado-
vom hokeji, (10. – 26. 5. 2019). 
Slovenský zväz ľadového ho-
keja chce aj v Trenčíne zabez-
pečiť Fanzónu slovenského ho-
keja medzi ulicami Jaselská, 
Hviezdoslavova a pri Posádko-
vom klube. Poslanci odsúhlasili 
Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Trenčín s  Trhovým po-
riadkom príležitostného trhu 
v rámci tejto „Fanzóny“. (E. S.)

Droždiareň nechcú občania a ani Mestu nevonia
Dôvodom je najmä zápach, ktorý je neznesiteľný a často 
sa šíri až na druhý breh Váhu. Droždiarni vyprší dočasný 
súhlas na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia 
31. marca 2019. 

 „Tomuto problému sa venu-
jeme už dlho. Mám na to jasný 
názor, ale ešte to konzultujem 
s okresným úradom i minister-
stvom. Budeme postupovať v sú-
lade so všetkými zákonmi v rámci 
preneseného výkonu štátnej sprá-
vy tak, aby sme naším rozhodnu-
tím neohrozili mesto vážnymi 
súdnymi spormi. Je to ale tak veľ-
mi právne zložité, že musíme po-
stupovať opatrne. Pri našich kro-
koch pamätáme aj na obyvateľov 
Zámostia, hoci to tak niektorí 
z nich nevnímajú,“ tvrdí primá-
tor, Richard Rybníček. 
 

 � ČO UROBILO MESTO 
DOTERAZ?

 
 Už pred 3 rokmi nariadilo 
sušiarni droždia vykonať opatre-
nia na elimináciu zápa chu. Za-
hraničná spoločnosť ich urobi-
la. Čiastočné zníženie zápachu 
z prevádzky opakovane preuká-
zali merania, ktoré doložili akre-
ditované firmy. Keďže legislatíva 
na Slovensku nestanovuje limity 
na pachové látky, výsledky me-
raní boli porovnané s limitmi 
v okolitých štátoch EU, tie pre-
vádzka spĺňa. 
 Mesto teda tromi dočasnými 
súhlasmi muselo predĺžiť pre-
vádzku malého zdroja znečiste-
nia ovzdušia. Legislatíva Mestu 

Trenčín nedávala inú možnosť, 
iba vydať súhlas na prevádzku, 
čo Mestu potvrdilo aj Minister-
stvo životného prostredia SR. 
 

 � SNAHA CHRÁNIŤ 
OBČANOV AJ 
SÚDNOU CESTOU

 
 Mesto i naďalej prijíma-
lo sťažnosti nahnevaných ľudí. 
„Podali sme žalobu na prevádz-
kovateľa droždiarne, ktorou sme 
žiadali, aby spoločnosť Old He-
rold Hefe nad mieru primeranú 
pomerom neobťažovala občanov 
zápachom. Okresný súd žalobu 
3. mája 2018 zamietol s odôvod-
nením, že mesto nie je oprávne-
né podať žalobu a majú ju podať 
občania, hoci obdobnou žalobou 
v inej kauze sa súd zaoberal. Ža-
lobu sme však podali v záujme na-
šich obyvateľov práve preto, aby sa 
nemuseli oni sami súdiť so zahra-
ničnou spoločnosťou a platiť dra-
hé právne služby. Odvolali sme sa, 
krajský súd zatiaľ nerozhodol,“ 
hovorí vedúca Útvaru právne-
ho MsÚ Trenčín, Katarína Mrá-
zová. „Mrzí nás, že ľudia útočia 
na Mesto, ktoré v tejto veci nao-
zaj aktívne konalo v snahe pomôcť 
obyvateľom, avšak musí rešpekto-
vať platnú legislatívu. Popri kona-
niach, ktoré vedie mesto by som 
odporúčala obyvateľom, aby aj oni 

boli aktívni a podali aj občiansko-
-právnu žalobu,“ doplnila. 
 

 � ČO BUDE ĎALEJ?
 
 V súčasnosti stále pokračujú 
konania, preto nie je možné vo-
pred hovoriť o výsledku. „Mu-
síme sa tiež vysporiadať s novou 
žiadosťou o trvalý súhlas na pre-
vádzku malého zdroja znečiste-
nia ovzdušia. Niektoré zaintere-
sované správne orgány nemajú 
rovnaký názor. Je to aj otázka 
legislatívy, aby sme sa mali o čo 
oprieť. Prečo v okolitých kraji-
nách majú zákonom stanovené li-
mity na zápach a Slovensko nie? 
Mohlo byť už po probléme. Takto 
si tam oni síce niečo namontujú, 
ale ministerstvo nám na základe 
toho oznámi – nie je dôvod nepo-
voliť,“ upozorňuje primátor.   
 Ak Mesto a iné úrady do 31. 
marca 2019 nerozhodnú, sušia-
reň droždia bude musieť preru-
šiť svoju prevádzku. „Nebudeme 
naťahovať čas, budeme sa sna-
žiť rozhodnúť začiatkom aprí-
la. Platí ale, že ja tu túto pre-
vádzku nechcem, a to som im aj 
jasne povedal. Celý ten priestor 
má v budúcnosti plniť úplne inú 
funkciu, majú tam byť byty, ka-
viarne, športoviská. Je to priestor 
v širšom centre mesta, ktorý má 
byť ľuďom sprístupnený. Prekáža 
mi, že je tam takáto prevádzka, 
ale mám zodpovednosť voči záko-
nom tohto štátu. Preto je to také 
veľmi komplikované,“ doplnil R. 
Rybníček. (E. S.)



aktuality číslo 4 |  ročník XXI4 | INFO

Mestské investičné akcie

Bezbariérové pre-
pojenie Mariánske-
ho námestia s le-
soparkom Brezina 
od otvoru v opev-
není nad Karnerom 
sv. Michala k ploche 
pred farským kos-
tolom je ukončené. 
Na lávku so zábrad-
lím získalo Mesto 
Trenčín 10 tisíc eur 
od Nadácie EPH. 
Ďalších necelých 7 
tisíc eur platilo zo 
svojho rozpočtu. 

Revitalizácia vnút-
robloku na Ulici J. 
Halašu sa začala. 

Pribudne tu naprí-
klad 9 herných a 6 

športových prvkov, 
mobiliár, 45 stro-

mov, 648 krov. Práce 
by mali byť hotové 

do 5 mesiacov. Pro-
jekt je financovaný 

z Európskeho fondu 
regionálneho rozvo-
ja (85%) a zo štátne-

ho rozpočtu (10%). 
Zvyšok platí mesto.

V týchto dňoch 
sa začína výstav-
ba 7 kolmých 
stojísk pre autá 
na Žilinskej ulici 
(za obchodným 
domom). Na Ga-
garinovej pri výš-
kovom paneláku 
oproti námestiu 
Rozkvet vybudujú 
8 pozdĺžnych par-
kovacích miest. 
Pôvodný chodník 
tu vybúrajú a na-
hradia novým. 

 � AKÉ VÄČŠIE INVESTÍCIE 
SÚ SCHVÁLENÉ 
V ROZPOČTE 
NA TENTO ROK?

 Cyklotrasa na Karpatskej 
ulici, chodníky Sigôtky + Zá-
blatská, chodník Partizán-
ska – Saratovská, kruhový ob-
jazd Brnianska, Zlatovská, 
rekonštrukcia ciest na Ružovej 
a Okružnej ulici, napojenie Opa-
tovskej ul. na Armádnu, nové 
parkovacie miesta v mestských 
častiach Juh, Stred a Sever, 

modernizácia školských priesto-
rov, výmena umelého trávnika 
v športovom areáli ZŠ, Novo-
meského, revitalizácia átria pod 
Mestskou vežou a vnútrobloku 
Východná, polopodzemné kon-
tajnery v MČ Sever a Stred, vy-
budovanie výťahu v sociálnom 
zariadení na Piaristickej ulici. 
Rozpočet počíta i s vybudova-
ním cyklotrás na uliciach Pieš-
ťanská, Zlatovská a Kasárenská 
a s ďalšími investičnými akcia-
mi, o ktorých budeme pravidel-
ne informovať.

Trenčín chystá plán 
udržateľnej mestskej mobility
Proces vypracovania plánu počíta so zapojením širokej 
verejnosti.

 Naše Mesto sa rozhodlo 
do konca roka 2020 zostaviť do-
kument, ktorý navrhne tvár do-
pravy v jeho vnútri na niekoľko 
ďalších desaťročí. Ide o takzva-
ný plán udržateľnej mestskej 
mobility. Mal by zorganizovať 
dopravu tak, aby zodpovedala 
potrebám obyvateľov, bola bez-
pečnejšia, neobťažovala hlukom 
a emisiami, nezaťažovala životné 
prostredie. Opatrenia v doprave 
by mali zvýšiť kvalitu mestského 
prostredia v prospech všetkých 
obyvateľov, v prospech ekono-
mického i spoločenského rozvoja 
mesta.
 Plán na základe odborných 
analýz a v spolupráci s obyvateľ-
mi mesta, expertmi a všetkými in-
štitúciami a organizáciami, kto-
ré ovplyvňujú súčasnú podobu 

v meste, bude vypracovaný 
Centrom dopravného výskumu 
z Brna. Jeho príprava bude mať 
tri fázy. Ako Mesto informovali 
zástupcovia centra, každá z nich 
bude prerokovaná s odbornou 
i laickou verejnosťou a až potom 
navrhnutá mestskému zastupi-
teľstvu na schválenie. „Zapojenie 
širokej verejnosti do jednotlivých 
fáz spracovania Plánu mobility 
je neoddeliteľnou súčasťou celého 
procesu,“ povedal Michal Baj-
gart z Centra dopravného výsku-
mu. Prieskumy a merania, kto-
ré budú organizovať na území 
nášho mesta a susedných obcí, 
by mali prísť na rad už v najbliž-
ších mesiacoch. „Na spoluprácu 
s vami pri tvorbe nového koncep-
tu dopravy Mesta Trenčín sa teší-
me,“ doplnil M. Bajgart. (RED

Zápis budúcich prvákov 
v základných školách
 Mesto Trenčín je zriaďovate-
ľom deviatich základných škôl. 
Zápis detí na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v školskom 

roku 2019/2020 sa uskutoční 
v priestoroch jednotlivých zák-
ladných škôl v druhom aprílo-
vom týždni.

Základná škola Dátum zápisu Čas zápisu

Bezručova 66 8. – 9. 4. 2019 14.00 – 17.00

Dlhé Hony 1 8. – 9. 4. 2019 14.00 – 17.00

Hodžova 37 8. – 9. 4. 2019 14.00 – 17.00

Kubranská 80 – bežné triedy 8. – 9. 4. 2019 14.00 – 17.00

Kubranská 80 – APROGEN 9. – 10. 4. 2019 14.00 – 17.00

Na dolinách 27 8. – 9. 4. 2019 14.00 – 17.00

Ul. L. Novomeského 11 8. – 9. 4. 2019 14.00 – 17.00

Potočná 86 9. 4. 2019 14.00 – 17.00

Veľkomoravská 12 8. – 9. 4. 2019 14.00 – 17.00

Východná 9 8. – 10. 4. 2019 14.00 – 17.00

 Mestské hospodárstvo 
a správa lesov, m. r. o., Tren-
čín chce prenajať nebytové 
priestory a časti pozemkov 
v objekte letného kúpalis-
ka na Ostrove za účelom pre-
vádzkovania bufetov a zria-
denia letných terás a tiež 
časti pozemkov na umiestne-
nie vlastných zariadení na pre-
daj nápojov, mrazených vý-
robkov, sladkých a slaných 

múčnych jedál. Prenájom bude 
realizovaný prostredníctvom 
elektronickej aukcie. Vstup-
né kolo pre všetky aukcie za-
čína 24. 4. 2019 od 8.00 hod. 
a bude trvať do 9. 5. 2019 
do 9.00 h. Viac na www.tren-
cin.sk v časti Samospráva, 
Transparentný Trenčín, Profil 
verejného obstarávateľa, Elek-
tronické aukcie.
 (MHSL, M.R.O.)

 � OZNAM
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Pokračuje 
čistenie 
po zime
Strojné a ručné čistenie 
miestnych komunikácií 
po zime sa začalo 18. marca 
v mestskej časti Juh. Prosí-
me občanov, aby si všímali 
oznamy o čistení v ich 
lokalite a preparkovaním 
áut pomohli k efektívnemu 
výsledku. 

 Na vchodoch bytových do-
mov a vo výveskách mesta 
sú oznamy umiestnené vždy pri-
bližne týždeň pred čistením. Zá-
roveň je nevyhnutné rešpekto-
vať prenosné dopravné značenia 
a v čase plánovaného čistenia 
neparkovať na týchto miestach.
 „Okrem vozidiel zmluvné-
ho partnera, spoločnosti Marius 
Pedersen, využívame na čistenie 
komunikácií aj náš stroj. Ten už 
v zimných mesiacoch, keď to po-
časie umožnilo, čistil cyklotrasy 
a miestne komunikácie vo vybra-
ných lokalitách,“ hovorí riaditeľ 
Mestského hospodárstva a sprá-
vy lesov, m. r. o., Roman Jaroš.
 Čistenie komunikácií v za-
stavaných častiach mesta, vrá-
tane parkovacích miest, sa za-
čalo 18. marca v mestskej časti 
Juh. Potom sa presunie do mest-
ských častí Sever, Stred a napo-
kon Západ. „Prosíme občanov, 
aby rešpektovali prenosné zvislé 
dopravné značenie. Od toho totiž 
závisí kvalita výkonu čistenia,“ 
upozorňuje R. Jaroš. „V niekto-
rých lokalitách sa čistia komu-
nikácie raz na jednej strane uli-
ce a druhýkrát na druhej strane, 
aby sme neobmedzili parkovanie 
áut naraz po oboch stranách uli-
ce,“ doplnil R. Jaroš s tým, že aj 
v tomto roku budú dbať na čis-
totu ciest a chodníkov priebež-
ne počas celého roka. Chodníky 
sú čistené súbežne s priľahlými 
cestami.
 Úplný harmonogram čiste-
nia vo všetkých častiach mesta 
nájdete aj na www.trencin. Ak 
pre nepriaznivé počasie nie je 
možné dodržať harmonogram 
čistenia podľa stanovených ter-
mínov, na do-
čistenie kon-
k r é t n y c h 
ulíc bude vy-
p r a c o v a n ý 
d o d a t o č n ý 
h a r m o n o -
gram.

Harmonogram čistenia v mestskej časti Juh
26. 3. 7.30 – 19.30 cesty – M. Bela, Halalovka, Východná – pravá strana od Ul. gen. Svobodu

27. 3. 7.30 – 19.30 cesty – M. Bela, Halalovka, Východná – ľavá strana od Ul. gen. Svobodu

Harmonogram čistenia v mestskej časti Sever
28. 3. 7.30 – 19.30 Hodžova – obojstranne, Žilnská – obojstranne

28. 3. 19.30 – 7.30 Železničná, Kragujevackých hrdinov, Dolná Kukučínova, Horná Kukučínova – PDZ 
po zastavané územie

29. 3. 7.30 – 19.30  Považská – bočná, Pod Skalkou, Brigádnická, Pri Tepličke

29. 3. 19.30 – 7.30 Mládežnícka – od Študentská – pravá strana, parkoviská plaváreň /krytá, letná/, most 
na Ostrov, hrádza po tabuľu Trenčín

1. 4. 7.30 – 19.30 Sihoť IV – Clementisova, Pádivého, Armádna, Pod čerešňami, Jasná

1. 4. 19.30 – 7.30 Mládežnícka – od Študentská – ľavá strana, parkovisko pri Kolibe

2. 4. 7.30 – 19.30 Sihoť IV – Kraskova, Sibírska, Odbojárov, Tichá

2. 4. 19.30 – 7.30 parkovisko Madov, Palackého

3. 4. 7.30 – 19.30 Rázusova od svetelnej križovatky – pravá strana, Považská – obojstranne

4. 4. 7.30 – 19.30 Rázusova od svetelnej križovatky – ľavá strana, kpt. Nálepku – obojstranne, kpt. Nálepku 
– vnútrobloky

5. 4. 7.30 – 19.30 Študentská, Nábrežná, Nábrežná – vnútroblok ,Jiráskova po Rázusova – obojstranne

8. 4. 7.30 – 19.30 Gen. Goliana, Hurbanova, Švermova – od Študentská – pravá strana

9. 4. 7.30 – 19.30 Gen. Goliana, Hurbanova, Švermova – od Študentská – ľavá strana

10. 4. 7.30 – 19.30 Komenského, Smetanova – pravá strana, Jiráskova od Rázusa po Hodžova – pravá strana, 
Holubyho námestie

11. 4. 7.30 – 19.30 Komenského, Smetanova – ľavá strana, Jiráskova od Rázusa po Hodžova – ľavá strana, 17. 
novembra – obojstranne

12. 4. 7.30 – 19.30 Vodárenská, Gen. Viesta, Šoltésovej – obojstranne

15. 4. 7.30 – 19.30 Gagarinova, Osviečimská, M. Turkovej – obojstranne, vnútroblok medzi Považská a Hodžova

16. 4. 7.30 – 19.30 Niva, Mníšska, Mlynská, Horeblatie, 10. apríla, Pod drienim, Potočná – po zastavané územie

17. 4. 7.30 – 19.30 Horná Kukučínova – zastavané územie, Pod Sokolice časť od Piano po SOU, K výstavisku 
od Štefánikova po Konštrukta, Pred poľom

17. 4. 19.30 – 7.30 K výstavisku od Konštrukta po výstavisko, Súvoz

18. 4. 7.30 – 19.30 Pod Sokolice časť od SOU po bytovky K výstavisku, Pod lipami, Zelnica, Fabu, Rovná, Stará 
Kubranská, Dubová, Záhrady, Hricku, Pod horou

Harmonogram čistenia v mestskej časti Stred
23. 4. 7.30 – 19.30 Mierové nám., Matúšova, Farská, Štúrovo nám., Pešia zóna, Vajanského, 

23. 4. 19.30 – 7.30 Rozmarínová, Braneckého, poza Prior, Nám. sv. Anny, Dolná Hasičská – bez PDZ

24. 4. 7.30 – 19.30 Horný Šianec – od Hviezdoslavovej, Hviezdoslavova

24. 4. 19.30 – 7.30 K dolnej stanici, Legionárska po Keramoprojekt, Jilemnického, 1. mája, Nešporova

25. 4. 7.30 – 19.30 Piaristická hlavná aj bočná, Súdna medzi Piaristická a Električná

25. 4. 19.30 – 7.30 Jesenského, Dolný Šianec – Telecom, kruh. križovatka Karpatská

26. 4. 7.30 – 19.30 Karpatská, J.Zemana, Rybárska

26. 4. 19.30 – 7.30 Električná – dolná, Bernolákova, Kolárova, Súdna – od Piaristická po Nám. sv. Anny

29. 4. 7.30 – 19.30 Dlhé Hony, Dlhé Hony – vnútrobloby, Beckovská, Bezručova

29. 4. 19.30 – 7.30 Nemocničná, Panenská, Kuzmányho, Kmeťova, Moyzesova

30. 4. 7.30 – 19.30 Noviny – Riznerova, Sasinkova, Puškinova, Nové Prúdy, Narcisová, Palárikova, Bottova, 
Úzka, Stromova, Záhumenská

30. 4. 19.30 – 7.30 parkovisko Družba, parkovisko 28.októbra, parkovisko Štatistický úrad

2. 5. 7.30 – 19.30 Pod Brezinou, Nad tehelňou, J. B. Magina, Krmana, Lipského, Mudr. Churu

3. 5. 7.30 – 19.30 Partizánska, horná Partizánska – bočné, Olbrachtova

6. 5. 7.30 – 19.30 Kúty, Dolný Šianec, J. Kráľa, Tatranská

7. 5. 7.30 – 19.30 Nová, Záhradnícka, Krátka, Zelená

9. 5. 7.30 – 19.30 28. októbra, Kalinčiakova, Družstevná, Strojárenská

Harmonogram čistenia v mestskej časti Západ bude uverejnený 
v nasledujúcom vydaní INFO TRENČÍN. čistenie komunikácií



čisté mesto číslo 4 |  ročník XXI6 | INFO

AKO VYTVORIŤ  
Z ULICE KREATÍVNY PRIESTOR

 Stredoškoláci z nášho kraja 
sa pozreli na Ulicu 1. mája 
v Trenčíne a s využitím svojej 
fantázie navrhovali jej zmenu 
na kreatívny a kultúrny priestor 
pre študentov a širokú verej-
nosť. Išlo o súčasť študentské-
ho programu I AMbitious, ktorý 
ich učí komunikovať s verejným 
sektorom, vyjadrovať svoj ná-
zor, učí ich byť aktívnym vo svo-
jom meste, pracovať v tíme a re-
alizovať svoje nápady. Počas 
dvoch mesiacov absolvovali aj 
tri stretnutia na Mestskom úra-
de v Trenčíne. Venovali sa práve 

Ulici 1. mája, ktorou za zaoberá 
aj hlavný architekt mesta Mar-
tin Beďatš. Mesto v tomto roku 
dá vypracovať architektonickú 
štúdiu na zmenu tohto verejné-
ho priestoru. Študenti svoje prá-
ce prezentovali pred zástupcami 
mesta, TSK a Gymnázia Ľ. Štú-
ra. Ako uviedli koordinátori pro-
jektu, Veronika Sučanská, Mi-
lan Zongor a Patrik Žák, cieľom 
bolo, aby sa študenti viac zapá-
jali do verejného diania, prispie-
vali svojimi nápadmi a nebáli sa 
ich prezentovať. 
 (E. M.), FOTO: ARCHÍV I AMBITIOUS

Nový zákon dvíha 
poplatky za odpad, 
triedenie je výhodnejšie
Od 1. 1. 2019 je v platnosti nový zákon o poplatkoch 
za uloženie odpadu na skládku č. 330/2018. Má motivo-
vať ľudí k tomu, aby zodpovednejšie triedili a vytvárali 
menej odpadu, ktorý skončí na skládkach.

 Nový zákon určuje výšku po-
platku, ktorý naše mesto zapla-
tí za uloženie komunálneho od-
padu na skládku. Ceny rastú pre 
všetkých. Mestám, ktoré triedia 
viac, sa zdvihnú pomalšie.
 Za rok 2018 mesto Trenčín 
dosiahlo 40,08-percentnú úro-
veň vytriedenia komunálneho 
odpadu. Na skládku putovalo 
17 854 ton odpadov a 404 ton 
drobných stavebných odpadov.
 Aj preto od 1. marca 2019 
za každú tonu zmesového 

komunálneho odpadu a objem-
ného odpadu, ktorú uložíme 
na skládku, zaplatíme nie 36,17 
eur, ale 38 eur. Sadzba je plat-
ná na celý rok až do 28. februára 
2020.
 Na skládku odpadov putuje 
všetok odpad, ktorý vytvoríme, 
ale nevytriedime. Spolu jedna 
tona takéhoto odpadu mesto vyj-
de na 38 eur. Prevádzkovateľovi 
skládky mesto platí podľa súčas-
nej zmluvy prevádzkový poplatok 
31 eur za tonu odpadu, k tomu 

sa pridáva zákonný poplatok. 
Do 28. februára 2019 mesto pla-
tilo zákonný poplatok 5,17 eur 
za 1 tonu, od 1. marca 2019 však 
už musí platiť 7 eur za tonu.
 Výška zákonného poplatku sa 
odvíja od úrovne vytriedenia ko-
munálneho odpadu, ktorú mesto 
dosiahlo počas uplynulého roka.
 Dôležité je vedieť, že zákon-
ný poplatok bude každým ďalším 
rokom rásť a dosť výrazne. Na-
príklad, ak by sme aj v roku 2019 
dosiahli úroveň vytriedenosti 
odpadu od 40 do 50 %, zákonný 

poplatok v ďalšom roku 2020 
bude 12 eur za 1 tonu odpadu. Ak 
dosiahneme vytriedenosť pod 
40 %, zaplatíme 13 eur za tonu. 
 Zákonný poplatok pre mestá, 
ktorým sa podarí dosiahnuť 
v tomto roku viac ako 60-per-
centnú vytriedenosť, bude v roku 
2020 na úrovni 8 eur. Výška po-
platku bude pri rovnakej úrov-
ni vytriedenosti rásť aj v ďalších 
rokoch.
 Svedomito triediť odpad sa 
preto mestám a ich obyvateľom 
oplatí. (RED)

Poďte v máji do práce na bicykli! 
Registrácia tímov sa začala 4. marca 2019 a potrvá do 5. 
mája 2019. 

 Hlavnou motiváciou pre za-
pojenie sa do 6. ročníka celoná-
rodnej kampane a zároveň súťa-
že s názvom Do práce na bicykli 
by mal byť predovšetkým dobrý 
pocit zo zdravého pohybu, šetre-
nia svojich financií, svojho mes-
ta a životného prostredia. 
 Ak je to pre vás výzva 
a viete vytvoriť 2 – 4-člen-
ný tím zamestnancov firmy, 
inštitúcie alebo organizá-
cie, zaregistrovať sa môžete 
na www.dopracenabicykli.eu. 
Počas celého mája by ste potom 
mali dochádzať do zamestna-
nia na bicykli a zároveň si o tom 
viesť na uvedenej internetovej 
stránke evidenciu. 
 Súťaže sa môžu zúčastniť aj 
tímy študentov z rovnakej ško-
ly. Musia však v deň začiatku 

kampane (1. 5.) dosiahnuť vek 
minimálne 15 rokov.
 Vyhlasovateľom súťaže 
je národný cyklokoordinátor, 
Peter Klučka, a Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR. V sna-
he zatraktívniť podujatie sú pre 
tento ročník súťaže priprave-
né i bonusy navyše. Viac o nich 
na www.dopracenabicykli.eu/
co-mozem-ziskat. 
 Naše mesto obsadilo v mi-
nuloročnej kampani Do práce 
na bicykli 4. miesto z 81 prihláse-
ných samospráv. Trenčín regis-
troval 163 tímov od 74 zamest-
návateľov. Do práce na dvoch 
kolesách tak v máji 2018 dochá-
dzalo 169 ľudí, ktorí spolu naj-
azdili 91 697,26 km, čo zname-
nalo ušetrených 23 320,04 kg 
CO

2
.  (RED)

Odpadky sa im nepáčia, 
začali ich zbierať
 Začiatkom marca 2019 
vznikla v našom meste skupina, 
ktorá si hovorí TBO – Trenčín 
bez odpadkov. Založili ju dvaja 
mladí ľudia, ktorí na svojej prvej 
upratovacej akcii popri Váhu vy-
zbierali za dve hodiny 6 plných 
vriec smetí. Ako hovoria, pre-
stalo ich baviť iba sa na odpadky 

pozerať, a tak sa rozhodli niečo 
proti tomu robiť. Okrem uprato-
vania sa snažia všímať si aj ľudí, 
ktorí neporiadok po sebe na ve-
rejných priestranstvách nechá-
vajú. Viac sa o ich činnosti mô-
žete dozvedieť na facebooku 
TBO-Trenčín bez odpadkov, kde 
sa k nim môžete pridať. (E. M.)

 � ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 15. 4. 2019 o 16.00 vo veľkej zasadačke na MsÚ

VMČ Západ 17. 4. 2019 o 16.30 v KD v Zlatovciach

VMČ Juh 1. 4. 2019 o 17.30 v KC Juh

VMČ Sever 4. 4. 2019 o 16.00 v SOŠ, Pod Sokolice 14
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Harmonogram jarného upratovania 2019

 Do VOK nie je možné ukladať 
elektroodpad, vyradené batérie 
a akumulátory, žiarivky, železný 
šrot ani iné nebezpečné odpady. 
Môžete ich vyložiť ku kontaj-
nerom, odkiaľ odvoz zabezpe-
čí spoločnosť Marius Pedersen, 
a. s. Pneumatiky podľa zákona 
o odpadoch nie sú súčasťou ko-
munálnych odpadov, a preto ich 

počas upratovania nie je mož-
né odovzdávať. Občania ich 
môžu odovzdať bezplatne v rám-
ci siete distribútorov a pneu-
servisov.  Aj počas upratovania 
sú otvorené tri zberné dvory 
– na Zlatovskej, na Soblahov-
skej a na ulici K zábraniu. Tu 
je možné odovzdať druhy odpa-
du v zmysle platného Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 7/2016 
o nakladaní s komunálnymi od-
padmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Tren-
čín, ktoré je uverejnené na www.
trencin.sk. Prosíme občanov, 
aby do kontajnerov ukladali 
len určené odpady a nevykla-
dali odpad po odvezení kontaj-
nerov. Na disciplinovanosť pri 

ukladaní odpadu budú dohli-
adať pracovníci Marius Peder-
sen, a. s., 
a Mestskej 
polície. 

 Obraciame sa na obča-
nov, aby túto možnosť využili 
a prispeli tak k čistote mesta. Na-
koľko podľa zákona platí zákaz 

ukladania biologicky rozložiteľ-
ného odpadu na skládku, zber 
odpadu sa bude uskutočňovať 
do 2 rôznych veľkoobjemových 

kontajnerov (VOK). Jeden z nich 
bude slúžiť výhradne na odklada-
nie biologicky rozložiteľného od-
padu (konáre, odpad zo záhrad, 
trávnikov a pod.), druhý na od-
kladanie iného odpadu, okrem 
drobného stavebného odpadu. 
 Hádzať do VOK akýkoľvek 
iný odpad ako ten, na ktorý je 

kontajner určený, je prísne za-
kázané! Prosíme o disciplinova-
né dodržiavanie účelu kontajne-
rov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE 
vykladať odpad po odvezení 
kontajnera. Pri porušení hrozí 
pokuta do 1 500 €.
 VOK budú umiestňované 
podľa harmonogramu: 

V sobotu 23. marca začalo Mesto Trenčín prostredníctvom 
spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s Mestskou 
políciou a občanmi na území mesta jarné upratovanie. Pokra-
čovať bude aj počas ďalších siedmich sobôt až do mája.

harmonogram

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

SOBOTA 

30. 3. 
2019

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

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

SOBOTA 

6. 4. 
2019

 – Pod Komárky (námestie)
 – Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
 – J. Zemana (2 – 4/2394 – nádoba na sklo)
 – Záhumenská (autobusová zastávka – OTOČ)
 – Električná (za autobus. zast. pri smetných nádobách)
 – Horný Šianec (trávnatá plocha medzi byt. domom 13 a 15)

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

SOBOTA 

13. 4. 
2019

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

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

SOBOTA 
– 27. 4. 

2019

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

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

SOBOTA 

4. 5. 
2019

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

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

SOBOTA 

11. 5. 
2019

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

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

SOBOTA 

18. 5. 
2019

 – Kukučínova – horná časť pod Brezinou (nádoba na sklo 
č.18246 – zákruta)

 – Pred poľom (oproti garážam na rázcestí za domom č. 11)
 – K výstavisku (pri SOŠ)
 – Pod Sokolice (pri č. 17/514)
 – Kubrá – námestie (oproti RD 116, pri tel. búdke)

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

 Do VOK nie je možné ukla-
dať elektroodpad, vyradené ba-
térie a akumulátory, žiarivky, 
železný šrot ani iné nebezpečné 
odpady. Môžete ich vyložiť ku 
kontajnerom, odkiaľ odvoz za-
bezpečí spoločnosť Marius Pe-
dersen, a. s. Pneumatiky podľa 
zákona o odpadoch nie sú sú-
časťou komunálnych odpadov, 
a preto ich počas upratovania 
nie je možné odovzdávať. Ob-
čania ich môžu odovzdať bez-
platne v rámci siete distribúto-
rov a pneuservisov. Aj počas 
upratovania sú otvorené tri 
zberné dvory – na Zlatovskej, 

na Soblahovskej a na ulici 
K zábraniu. Tu je možné odo-
vzdať druhy odpadu v zmysle 
platného Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 7/2016 o nakla-
daní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpad-
mi na území mesta Trenčín, kto-
ré je uverejnené na www.tren-
cin.sk. Prosíme občanov, aby 
do kontajnerov ukladali len ur-
čené odpady a nevykladali od-
pad po odvezení kontajnerov. 
Na disciplinovanosť pri ukla-
daní odpadu budú dohliadať 
pracovníci Marius Pedersen, 
a. s., a Mestskej polície. 

VÝVOZ ODPADU POČAS VEĽKEJ NOCI
 � Všetky zberné dvory budú 

počas veľkonočných sviatkov 
zatvorené, a to aj v sobotu 20. 
4. 2019.

 � Komunálny odpad bude 19. 
4. (Veľký piatok) vyvezený ako 
obvykle. Počas Veľkonočné-
ho pondelka (22. 4.) sa vývo-
zy robiť nebudú, ale posunú sa 
na utorok. Všetky vývozy budú 
tak o 1 deň posunuté – utor-
kové na stredu, atď. piatkové 

na sobotu. 
 � Zber nadrozmerného od-

padu, ktorý by sa mal robiť vo 
sviatok Veľký piatok (19. 4.), 
sa bude robiť vo štvrtok (18. 
4.). Keďže ide o párny týždeň, 
v tento deň bude vyvezený nad-
rozmerný odpad z lokalít So-
blahovská, Dlhé Hony, Noviny, 
Centrum, Biskupice, Nozdr-
kovce vrátane priľahlých ulíc 
s IBV.
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Dotácie v oblasti športu
V roku 2019 poskytne mesto zo svojho grantového 
programu v oblasti športu na projekty spolu 20 tisíc eur, 
činnosť 35 športových klubov podporí celkovou sumou 
50 tisíc eur.

 O pridelení dotácií rozhodol 
primátor mesta, Richard Ryb-
níček, na základe odporučenia 
Komisie mládeže a športu, ktorá 
sa zišla 12. marca 2019. O pod-
poru sa uchádzalo 57 projektov, 
z nich komisia odporučila pod-
poriť 34. 

 � DOTÁCIE NA ČINNOSŤ

 Strelecký klub Inovec (394 
€), ŠK Real team Trenčín (2296 
€), Golfový a športový klub 
Trenčín (2002 €), ŠK Dračia Lé-
gia 2012 Trenčín (436 €), Vzpie-
račský klub KOFI Trenčín (1470 
€), Športový klub nepočujúcich 
TN (550 €), Tenisové centrum 
mládeže (954 €), Buď lepší, o. 
z. (1738 €), Tenisový klub AS 
Trenčín (2379 €), Stolnoteniso-
vý klub Keraming Trenčín (1463 
€), Laugaricio Trenčín – klub ka-
rate Slova (714 €), Trenčiansky 
kolkársky klub (1292 €), Jedno-
ta Sokol Trenčín (2905 €), Elite 
fight promotion, o. z. (671 €), 
Miestny klub slovenského orla 
(1097 €), Laugaricio Combat 
Club, o. z. (2437 €), Klub slo-
venských turistov RR TN (3125 
€), Dračia Légia Trenčín, o. z. 
(1281 €), Kanoistický klub TTS 
Trenčín (2062 €), Karate klub 
Ekonóm Trenčín, o. z. (362 €), 
Climberg športový klub (483 €), 
TJ Slávia športové gymnázium 
Trenčín (4637 €), TK ASICS 
Trenčín (692 €), ILYO Taekwon-
do Trenčín (2853 €), bikeacade-
my.sk (309 €), Badminton klub 
MI Trenčín (2099 €), KRASO 
Trenčín (222 €), Športový klub 
Polície (2068 €), Bedmintonový 
klub AS Trenčín (583 €), Nordic 
Walking Trenčín a okolie (701 
€), Unipláž – plážový volejbal 
(221 €), Luan – dračie lode (497 
€), Vysokohorský klub VKT pri 
SVTS TN (189 €), Letci Trenčín 
– hokej (2385 €), Považská So-
kolská župa (2433 €).

 � DOTÁCIE NA PROJEKTY

 Elite Fight Promotion – Muay 
Thai Evening (400 €), Tenisový 
klub AS Trenčín – Denné športo-
vo tenisové tábory (300 €), Zaži 
Trenčín – 3. Športová olympiáda 
pre zdravotne postihnutých (300 
€), Spojená škola internátna, 
Ľ. Stárka TN – Letná atletická 

paralympiáda (400 €), AS Tren-
čín, a. s. – This is my sen (1200 
€), Šport center – Letný futba-
lový turnaj prípraviek (500 €), 
Laugaricio Combat Club – LCC 
Fight Night (400 €), Trenčian-
sky futbalový klub 1939 Zábla-
tie – Oslavy 80. výročia založenia 
futbalového klubu v Záblatí (900 
€), Promoline Plus – Small Dra-
gon Boat Festival 2019 (800 €), 
Capoeira Vrbové – Capoeira pre 
deti a dospelých v Trenčíne (200 
€), Kynologický klub Laugaricio 
– M Slovenska ZŠK, M Sloven-
ska SKBO, kvalifikácia na MS 
FCI (200 €), Hádzanársky klub 
AS Trenčín – Medzin. turnaj v há-
dzanej dorasteniek (900 €), Ta-
nečný klub Aura Dance – Dance 
Motion (200 €), ILYO Taekwon-
do Trenčín – Trenčín Open 2019 
– International Taekwondo WT 
Tournament (500 €), Stolnote-
nisový klub Keraming Trenčín 
– Medzinárodný turnaj k oslo-
bodeniu mesta Trenčín (400 
€), Športový klub nepočujúcich 
Trenčín – 13. ročník Športové-
ho dňa nepočujúcich v Trenčíne 
(700 €), HK Dukla Trenčín – Me-
dzinárodný turnaj 5. ročníkov, 
memoriál J. Hantáka (900 €), Te-
nisové centrum mládeže Trenčín 
– VII. Detská športová olympiá-
da (500 €), Spoločnosť Downov-
ho syndrómu na Slovensku – Pla-
vecké preteky (800 €), KC Sihoť 
– 5. Trenčín inline 2019 – M Slo-
venska maratón (1100 €) a 5. 
Trenčianska bežecká liga (800 
€), Buď lepší – Challenge day 9 
(800 €), Šport center – Memori-
ál K. Borhyho 20. ročník (600 €), 
Asociácia fitness Ganrhel – Špor-
tfestival 2019 (400 €), Športový 
klub Real team – Slovenský po-
hár detí a žiakov v karate (500 
€), Slovenská asociácia silných 
mužov – Meč Matúša Čáka 2019 
(600 €), Sportkemp – Night run 
Trenčín (500 €), Mestská únia 
malého futbalu – Mestská liga 
v malom futbale (500 €), Martin 
Vlnka – Trenčiansky polmaratón 
(400 €), Luan – Prebudenie dra-
ka (700 €), Bedmintonový klub 
AS Trenčín – FZ Forza Slovak 
junior 2019 (600 €), Športový 
klub Polície – Hokejbalový turnaj 
Sihoť (700 €) a Cross run Opato-
vá (700 €), Kanoistický klub TTS 
Trenčín – 62. Trenčianska regata 
(600 €). (RED)

Dotácie 
v oblasti práce s mládežou
O pridelení dotácií na aktivity v oblasti práce s mlá-
dežou na rok 2019 rozhodol primátor mesta Trenčín 
Richard Rybníček, na základe odporúčania Komisie 
mládeže a športu zo dňa 12. marca 2019.

 Z dotačného programu 
Mesta Trenčín v oblasti práce 
s mládežou bude v tomto roku 
podporených 13 projektov: 
projekt Medzigeneračné uče-
nie Silnejší slabším, o. z. (400 
€), Deň farnosti OZ JUŽANIA 
– RC Južanček, o. z. (850 €), 
projekt Na vlastných nohách 
neziskovej organizácie Voices 
(700 €), projekt Úsmev detí or-
ganizátora Slnko Sihote (400 
€), projekt Knižnica vecí Kul-
túrneho centra AKTIVITY, o. 
z. (700 €), projekt Filmový 
workshop organizátora Trakt 
(1 500 €), projekt Neboj sa re-
mesla organizátora Moja pie-
seň (1 500 €), projekt Aktívne 

ženy Občianskeho združenia 
JUŽANIA – RC Južanček, o. 
z. (400 €), projekt Iambitio-
us organizátora Dom pozna-
nia – združenie pre osobný 
rozvoj (1 500 €), Interaktívny 
workshop o triedení odpadu, 
recyklácii a zero waste organi-
zátora Zaži Trenčín OZ (650 
€), projekt Mladí dobrovoľní-
ci v akcii organizátora Tecem-
ko (400 €), projekt Vodácka 
cesta za poznaním Slovenské-
ho skautingu, 93. prístav Tor-
tuga Trenčín (800 €), projekt 
Skvalitnenie podmienok pohy-
bu pre deti o. z. 3run Slovakia 
(200 €).
 (RED)

Úradníci počúvali deti

 O potrebách mladých ľudí 
v Trenčíne diskutovalo 19. feb-
ruára 2019 na Mestskom úra-
de v Trenčíne 14 zástupcov 
žiackych školských rád zo sied-
mich mestských základných 
škôl.
 Pomenovali plusy a mínu-
sy mesta a zadefinovali návr-
hy, ako by chceli mesto zmeniť. 
Určili si aktivity v oblasti vzde-
lávania, kultúry, participácie, 
mobility, informačných tech-
nológií, životného prostredia 
a využitia voľného času.
Ich názory si vypočuli vicepri-
mátor mesta, Patrik Žák, asis-
tent primátora, Vladimír Sed-
lák, špecialistka pre majetok 

mesta a pozemky, Eva Hudeco-
vá a referentka pre životné pro-
stredie, Zuzana Čachová.
 Aj takýmito stretnutiami 
sa žiaci učia jasne formulovať 
svoje požiadavky, vystupovať 
na verejnosti a zároveň zisťujú, 
ako funguje samospráva a ako 
môžu veci meniť k lepšiemu.
 Stretnutie sa uskutočnilo 
v rámci projektu „Kam spolu 
pre mladých“ s podporou Mes-
ta Trenčín, Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja, Regionál-
neho centra mládeže – Trenčín, 
ERASMUS+.
 VERONIKA SUČANSKÁ, 
  KOORDINÁTOR PRÁCE S MLÁDEŽOU
 FOTO: P. S.
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Trenčín bude mať 
vlastnú bankovku
Pôjde o suvenír so zberateľskou hodnotou, s rozmermi 
ako 20-eurová a farebnosťou podobnou 500-eurovej 
bankovke. V Kultúrno-informačnom centre bude v pre-
daji od 18. mája 2019.

 Myšlienka vytvoriť 0-eurovú  
bankovku vznikla v roku 2015 
vo Francúzsku s cieľom vzbudiť 
u ľudí záujem o historické pa-
miatky, múzeá, galérie a ďalšie 
zaujímavosti. Postupne sa roz-
šírila do ďalších krajín západnej 
Európy a v roku 2018 prišla aj 
na Slovensko. Suvenírové ban-
kovky sú zo 100 % bavlneného 
papiera, ktorý sa používa aj pri 
výrobe klasických eurobanko-
viek. Obsahujú viacero ochran-
ných prvkov ako hologram, mik-
rotlač či UV ochranné prvky, 
sú však vytvorené tak, aby ich 
neprijal žiaden bankomat ani 
počítačka peňazí. Na jej pred-
nej strane býva zobrazená his-
torická pamiatka, udalosť alebo 
osobnosť, zadná strana je pre 

všetky suvenírové 0-eurové ban-
kovky rovnaká.
 Prvá takáto slovenská ban-
kovka bola vydaná 8. mája 2018 
pri príležitosti výročia ukonče-
nia 2. svetovej vojny s motívom 
múzea SNP v Banskej Bystri-
ci. Odvtedy pribudli 0-eurové 
bankovky viacerým slovenským 
mestám, hradom, zoologickým 
záhradám a svoju bankovku má 
aj Lomnický štít, Štrbské pleso, 
Medzinárodné letecké dni SIAF, 
či Juraj Jánošík.
 Od mája k nim pribudne aj 
bankovka s Trenčianskym hra-
dom. Predaj sa začne v sobotu 
18. mája o 8.00 hodine v Kultúr-
no-informačnom centre na Mie-
rovom námestí. Vydaná bude 
v náklade 15 tisíc ks a jej cena je 

stanovená na 2,50 € za kus. 
 Suvenírové bankovky sú 
vzácne z viacerých dôvodov. 
Sú emitované v obmedzenom 
množstve a ich hodnota postu-
pom času rastie. Každá ban-
kovka má, samozrejme, svo-
je vlastné sériové číslo – vo 
všeobecnosti sú hodnotnejšie tie 
s čo najnižším číslom. Bankov-
ky je zvyčajne možné kúpiť len 
na konkrétnom mieste, čo tiež 
zvyšuje jej atraktívnosť. Špecia-
litou sú bankovky s nejakou chy-
bou, či nedostatkom. Napríklad 
pri vydaní bankovky Bratislav-
ského hradu došlo k preklepu. 

V názve Bratislavský hrad chý-
balo „s“, čo spôsobilo u zberate-
ľov ešte väčší záujem. 
V súčasnosti je väčšina z 0-eu-
rových bankoviek, ktoré boli vy-
dané v minulom roku na Sloven-
sku, už vypredaná. Zároveň sa 
pripravujú emisie ďalších ban-
koviek – Čachtického hradu, 
Beckovského hradu, Kežmar-
ského hradu, košického Dómu 
sv. Alžbety aj Národnej ZOO 
v Bojniciach. Pre viac informácií 
sledujte visit.trencin.sk.
 ALENA CHRENKOVÁ, 
 ÚTVAR KULTÚRNO-INFORMAČNÝCH 
 SLUŽIEB MESTA TRENČÍN

ZAČÍNA SA TRENČIANSKA 
HUDOBNÁ JAR 2019
 Klub priateľov vážnej hud-
by aj v tomto roku chystá pre 
obyvateľov a návštevníkov mes-
ta dva veľké hudobné festivaly. 
Na ten jarný pripravil jeho dra-
maturg František Pergler veľmi 
zaujímavý a príťažlivý program. 
Na otvorení festivalu 14. 4. sa 
v refektári Piaristického gym-
názia predstavia sólistky Ope-
ry SND a Slovenskej filharmó-
nie Klaudia Derner a Katarína 
Hanko v sprievode vynikajúcej 
Oksany Zvinek. 
 Každú ďalšiu nedeľu sa di-
váci môžu tešiť na iný druh ko-
morného zoskupenia. Recitál 

talentovaného klaviristu Tamá-
sa Feketeho a  violončelový kon-
cert Pavla Muchu sa uskutočnia 
v koncertnej sále ZUŠ K. Pádi-
vého. Prvú májovú nedeľu zaví-
tajú do Piaristického gymnázia 
zrejme najlepší slovenskí „dy-
chári“ zoskupení v Slovenskom 
dychovom kvintete. O záver 
festivalu sa v galérii Vážka po-
starajú jediní zahraniční hos-
tia – Graffovo kvarteto z Brna. 
Hudobníci vedia, že v sláčiko-
vom kvartete hrá aj violončelo. 
V tomto koncerte však zaznejú 
dokonca dva tieto nádherné ná-
stroje. (V. K.)

Mimozemšťan  
Pavol Seriš vo Hviezde

 Prvýkrát počas 13-ročného 
hereckého pôsobenia nebude 
mať Pavol Seriš prvú premié-
ru svojej novej autorskej insce-
nácie v rodnom Trenčíne. Už 
dva dni po premiére v Brne sa 
však predstaví aj trenčianske-
mu publiku. V nedeľu 7. aprí-
la o 19.00 h. rozohrá na javis-
ku Kina Hviezda predstavenie 

„Pozemšťan“. Pre-
miéra v Brne je vý-
sledkom čoraz tes-
nejšieho spojenia 
Seriša s Divadlom 
Bolka Polívku. Bláz-
nivý príbeh mimo-
zemšťana, ktorý túži 
stať sa pozemšťa-
nom, sa pripravoval 
a uvádza sa pod hla-
vičkou tohto brnian-
skeho divadla. Bolek 
Polívka sa podieľal 
na tvorbe inscenácie 
ako supervízor. Aj 
režisérka Hana Mi-
kolášková a drama-
turg Matěj Randár 
už majú v českých 
divadelných kru-
hoch svoje renomé. 

 „Pozemšťan“ je fyzický 
stand-up a komediálna pan-
tomíma o tom, ako sa chová-
me a akí sme. Satirickým po-
hľadom sleduje chaotický svet, 
ktorý dnešný človek prijíma ako 
normu. Je to divadelná správa 
o ľuďoch 21. storočia, ktorí sa 
pozerajú všade okolo seba, len 
nie do zrkadla. (OC)

 � VEREJNÉ ZASADNUTIA KOMISIÍ

Finančná a majetková komisia 4. 4. 2019 o 16.00 h. 

Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného 
plánovania 9. 4. 2019 o 16.00 h.

Komisia školstva 2. 4. 2019 o 14.30 h.

Komisia mládeže a športu 9. 4. 2019 o 14.00 h.

Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku 3. 4. 2019 
o 14.00 h.

Komisia kultúry a cestovného ruchu 16. 4. 2019 o 16.00 h. 
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Plánujete si zadovážiť 
zvieracieho spoločníka? 
Možno vás oslovia práve 
tieto psíky, ktoré túžia 
po domove.

Silver je asi 5-ročný aktívny 
psík, vhodný k deťom alebo 
starším ľuďom na dvor s vlast-
nou zateplenou búdou. Je ne-
náročný, má rád spoločnosť 
ľudí. 

K mladším aktívnym ľuďom 
i s deťmi, je vhodný aktívny 
Buddy. Má 5 rokov a potrebuje 
iba dom so záhradou, vlastnou 
búdou a svoju rodinu, ktorá mu 
dá to najcennejšie.

Deny je asi 5-ročný pes zachrá-
nený z nevhodných podmie-
nok. Môžu si ho adoptovať aj 
starší ľudia, nie je hyperaktívny 
a má rád prechádzky.

Všetky psy sú očkované a či-
pované. Viac sa môžete do-
zvedieť aj na www.utulok-
-trencin.sk. Ak si osvojíte 
psíka z karanténnej stanice, 
budete oslobodení od dane 
za psa. Osvojenie psíka ste 
povinní oznámiť na úrade.

Hľadajú domov Bodovali v Slovenskom pohári
 Športový klub Real team 
Trenčín v spolupráci so Sloven-
ským zväzom karate privítal 16. 
2. 2019 na domácej pôde 50 ka-
rate klubov z celého Slovenska 
na 1. kole Slovenského pohára 
detí a žiakov do 12 rokov. V sil-
nej konkurencii takmer 600 pre-
tekárov sa trenčianske kluby 
Real team a Ekonóm nestratili. 
Súťaž prebiehala v kategóriách 
agility, kata, kumite a súčasne 
Majstrovstvá SR v kumite te-
amov 6 až 7-ročných. ŠK Real 
team sa v olympijskom hodno-
tení umiestnil z 51 klubov na 2. 
mieste s 24 medailami. Z toho 
bolo 7 zlatých (Nikolas Kala-
fut, Viktória Kadlecajová, Lu-
káš Kostelný, Matúš Lamač-
ka, Mário Gallo, Nela Fraňová 
a Monika Horváthová), 10 strie-
borných (Peter Hrnčárik, Stela 
Bystrická, Mário Gallo, Lenka 

Melicháreková, Sofia Štefáne-
ková, Monika Horváthová, Es-
ter Ilenčíková, Nina Pumme-
rová, Adela Suchánová a Ema 
Zajačková) a 7 bronzových (Ta-
mara Mošková, Nikolas Ka-
lafut, Viktória Kadlecajová, 
Viktor Beňo, Peter Hrnčárik, 
Jasmína Gazdíková a kumite 
team Horváthová, Pummerová, 
Bystrická). Klub Ekonóm získal 

dve bronzové medaily (Linda 
Predanocy a Viktória Vašíčko-
vá) a 43. miesto. Počas súťaže 
si zároveň hlavná trénerka ŠK 
Real team Trenčín, Lenka Beňo-
vá, prevzala od prezidenta Slo-
venského zväzu, Daniela Lišku, 
cenu Najlepší tréner roka 2018 
v kategórii mládeže do 12 rokov. 
Blahoželáme! 
 (RED), FOTO: ARCHÍV ŠK

VICEMAJSTERKY SR 
V HOKEJOVEJ EXTRALIGE
 Dve mladé trenčianske ho-
kejistky, Katarína Brosková 
a Vladimíra Bičanovská, odcho-
vané v hokejovom klube Dukla 
Trenčín, sa stali 17. marca 2019 

vicemajsterkami Slovenka v Ex-
tralige žien. Cennú striebornú 
medailu v sezóne 2018/2019 
získali s hokejovým klubom 
MHK Martin. Blahoželáme!

POĎTE SI 
ZABEHAŤ 
PRE ZDRAVIE 
A DOBRÚ VEC
 Benefičný beh PRO AU-
TIS sa uskutoční už 13. aprí-
la 2019. Ako informoval jeho 
organizátor Martin Vlnka, 6. 
ročník prináša dve novinky. 
„Prvou je, že každá disciplína 
bude mať zvlášť štart. Druhou 
zmenou je meranie časov elek-
tronickou časomierou vďaka 
firme Sunbell. Či už patríte 
k rekreačným alebo vrcholo-
vým športovcom, či máte jeden 
rok alebo sto, určite si tu náj-
dete disciplínu vhodnú práve 
pre vás.“ Nezabudnite sa za-
registrovať na stránke www.
sportkemp.sk alebo www.
trencianskypolmaraton.sk. 
Celé štartovné bude venované 
trenčianskemu autistickému 
centru PRO AUTIS. (RED)

Kúsok lesa opäť priamo na námestí
 Lesnícky deň sa 
uskutoční na Štú-
rovom námes-
tí 25. apríla 2019 
od 10.00 do 14.00 
hod. V prípade ne-
priaznivého poča-
sia bude náhradný 
termín zverejnený 
p r o s t r e d n í c t v o m 
webstránky Mesta 
Trenčín.
 T r e n č i a n s k y 
Lesnícky deň je sú-
časťou celosloven-
ských Lesníckych 
dní. Ich témou sú 
Lesy a vzdelávanie. 
Pri príležitosti sto-
ročnice Strednej odbornej les-
níckej školy v Banskej Štiavni-
ci, by chceli lesníci oslavovať les 
a naučiť sa ho milovať. 
 Lesnícky deň organizuje 
Mesto Trenčín a Lesné hospo-
dárstvo Inovec s. r. o. so svoji-
mi partnermi – podnikom Lesy 
SR, š. p. OZ Trenčín, Okresným 

úradom Trenčín, Pozemkovým 
a lesným odborom a Odborom 
opravných prostriedkov, MHSL, 
m. r. o. Trenčín, Správou CHKO 
Biele Karpaty, o. z. Pre Príro-
du, spoločnosťou Marius Peder-
sen a Slovenským poľovníckym 
zväzom.
 (J. V.)
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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, 
noviny a časopisy (SME, Život, Slovenka), spoločenské hry, PC, internet, hudobné 
kurzy: flauta, gitara, mandolína.

2. – 30. 4. 2019 MUDr. Jozef Jakuš – výstava fotografií a drevore-
zieb, vernisáž 2. 4. o 14.00

Pravidelná činnosť

Cvičenie ženy I. PO a ŠT 9.30 – 10.30, Cvičenie ženy II. UT a PIA 
10.00 – 11.00, Stolný tenis UT a ŠT 12.00 – 16.00, STR 13.00 – 15.00, 
PIA 11.00 – 14.00, Brušné tance STR 10.00 – 11.00, Keramika klub 
ŠT 10.00 – 12.00 a 14.30 – 16.30, Diabetes konzultácie STR 15.00 – 
17.00, Kartové hry UT a ŠT 14.00 – 17.00, Spevácka skupina Siho-
tiar PO 10.00 – 12.00, Výbor JDS 27 párny týždeň UT od 10.00, JDS 
05 nepárny týždeň UT 14.00 – 16.00, Skleróza multiplex – klub TN 
posledný ŠT v mesiaci 15.00 – 17.00.

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

1. 4. Ing. Vojtech Brabenec – Katolícky kultúrny dom 
v Trenčíne. História.

8. 4. Ing. Katarína Darvašová – Za Pátrom Piom.

15. 4. PaedDr. Rudolf Vilček – Životný štýl a dlhovekosť.

22. 4. Veľkonočný pondelok

29. 4. Mgr. Ivan Kňaze – Misijná krajina Rwanda

Iné akcie:

10. 4. – Brigáda na Skalke

Zomrel  
Štefan Šicko
 Dlhoročný šéfredaktor Tren-
čianskych novín, Štefan Šicko, 
zomrel po krátkej chorobe 18. 
marca 2019 v Trenčíne vo veku 
83 rokov. Kálnický rodák bol ne-
oddeliteľnou súčasťou Trenčian-
skych novín v rokoch 1960 až 
1991. Venoval sa spravodajstvu, 
publicistike i profilom význam-
ných trenčianskych osobností. 
Zaoberal sa aj históriou a vy-
pracoval dejiny nášho okresu. 
Posledná rozlúčka so Štefanom 

Šickom sa uskutočnila v ponde-
lok 25. marca v Trenčíne. Česť 
jeho pamiatke!
 ZDROJ: MYTRENCIN.SME.SK
 FOTO: P. S.

Trenčiansky robotický deň  
na výstavisku už o pár dní
 Témou medzinárodnej sú-
ťažnej prehliadky autonómnych 
robotov je Ekorobotika a In-
dustry 4.0. Trenčiansky robo-
tický deň sa uskutoční 3. a 4. 4. 
2019 na výstavisku Expo Center 
s účasťou najlepšieho českého 
startupu 2018 firmy Hardwa-
rio s.r.o. a druhého najlepšieho 
startupu 2017 v SR – Sensoneo 
j.s.a. Uvidíme prezentácie vyso-
kých škôl a regionálnych firiem 
v oblasti robotiky a, samozrej-
me, aj súťaž mladých robotikov 
zo základných a stredných škôl 
v troch základných kategóriách 
(Follower, DoIt! a Free style). 
Podujatie, ktoré popularizuje 

vedu a techniku medzi mladý-
mi ľuďmi trenčianskeho regió-
nu, organizuje Stredná odbor-
ná škola, Pod Sokolicami 14, 
Trenčín v spolupráci s Tren-
čianskym samosprávnym kra-
jom a Mestom Trenčín. Spo-
luvyhlasovateľom súťaže je 
Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR. Záštitu nad 
14. ročníkom prevzali: primátor 
mesta Trenčín, predseda TSK, 
prezident Zväzu strojárskeho 
priemyslu SR a predseda Slo-
venskej obchodnej a priemysel-
nej komory. Program oboch dní 
nájdete na www.trencianskyro-
botickyden.sk. (RED)

Sokol v Trenčíne jubiloval
 V priestoroch reštaurácie 
Gastrocentrum v Trenčíne sa 
14. marca 2019 konala výročná 
členská schôdza občianskeho 
združenia Jednota Sokol Tren-
čín. Trenčiansky Sokol si 20. 
februára 2019 pripomenul sto 
rokov od svojho vzniku. Hoci bol 
v čase komunistického režimu 
zakázaný, po nežnej revolúcii 
povstal a vrátil sa do Sokolovne 
na trenčianskej Sihoti. Rokova-
nie otvorila starostka Sokola, 
Ľubica Držková. V príhovore 

spomenula najstaršie dejiny So-
kola v Trenčíne, významné osob-
nosti, činnosť v prospech ve-
rejného života či angažovanosť 
trenčianskych sokolov v proti-
fašistickom odboji. Zástupca 
primátora mesta Trenčín, Pat-
rik Žák, vyzdvihol zanietenosť 
pre telovýchovnú činnosť, zdru-
žovanie členov a ich súdržnosť. 
V jubilujúcom roku Sokol zor-
ganizuje viacero podujatí aj pre 
verejnosť mesta Trenčín.
 (SOKOL)

„ON JE ŽIVÝ“ V TRENČÍNE
 On je živý je názov stretnu-
tia pre mladých. Pravidelne sa 
koná počas troch dní (piatok, 
sobota, nedeľa). V roku 2019 
organizuje katolícka komu-
nita Emanuel už jeho 24. roč-
ník, tentokrát v Trenčíne. Cie-
ľom stretnutia je povzbudiť 
mladých ľudí vo viere, umož-
niť im prežiť Božie milosrden-
stvo a zažiť spoločenstvo. Sú-
časťou programu sú prednášky 
hlavného hosťa, zaujímavé 

worksho-
py, chvá-
ly, sv. 
o m š a , 
a d o r á -
cia, večer 
m i l o s r -
d e n s t v a 
s možnosťou sv. spovede 
a modlitby príhovoru. Viac 
www.onjezivy.sk; na FB a In-
stagrame komunity Emanuel. 

Materská škola na Šafárikovej ulici v januári a vo febru-
ári uskutočnila korčuliarsky a lyžiarsky výcvik pre deti 
v spolupráci s klubom Penguin Sport. Oboch výcvikov sa 
zúčastnilo takmer 70 detí. Ďakujeme za odborne pripra-
venú organizáciu kurzov a tešíme sa na ďalšie spoločné 
projekty. ZLATA MURÁRIKOVÁ, RIADITEĽKA MŠ 
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 � Chcem upozorniť na veľ-
mi zlý stav Kukučínovej ulice 
od križovatky so Štefánikovou 
smerom k hotelu Brezina. Mi-
nulý rok tu boli stavebné prá-
ce (plyn), polovica ulice bola 
rozkopaná. Firma po dokon-
čení prác síce jamy zasypala 
a zaasfaltovala, ale od kvalit-
nej práce to má ďaleko. Mohol 
by, prosím, niekto kompetent-
ný prísť na obhliadku stavu 
ulice a danú prácu zhodnotiť, 
resp. reklamovať? MR. J.
Róbert Hartmann, vedúci 
útvaru mobility: 
 Povrchovú úpravu rozkopáv-
ky na hlavnej vetve Kukučíno-
vej ulice sme neprevzali. Takto 
vykonané práce nepovažujeme 
za dostatočné. Keďže stavba 
nie je ukončená a v tomto roku 
sa v nej pokračuje – konkrétne 
na Štefánikovej ulici a na Ná-
mestí SNP, mesto sa s investo-
rom (SPP-distribúciou) a sta-
vebnou firmou pri preberacom 
konaní dohodlo, že povrch bude 
vymenený v rámci prác v tomto 

roku. Na bočných vetvách sme 
práce prevzali.

 � V júni mali v Trenčíne 
účinkovať Alexandrovci. Poču-
la som ale, že nebudú. Lístky 
sa predávajú už od novembra 
minulého roka. Prečo koncert 
v Trenčíne nebude a ako to 
mienite riešiť? 
 DANIELA V.
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
 Koncert sa v Trenčíne ne-
uskutoční z dôvodu rekonštruk-
cie zimného štadióna, na ktorú 
vláda SR schválila vo februári 
2019 dotáciu v hodnote milión 
eur. Organizátori koncert pre-
sunuli na zimný štadión do Pieš-
ťan. Termín zostáva rovnaký. 
Podľa našich informácií je mož-
né vrátiť vstupenky. 

 � Prečo sú na bilbordoch sta-
ré plagáty už dávno po skon-
čení akcie. Napr. kandidáti 
na primátora a iné. A vôbec, 
nedal by sa zredukovať ich po-
čet?  ANNA

Beáta Bredschneiderová, 
útvar stavebný a životného 
prostredia: 
 Mesto Trenčín povoľuje 
akékoľvek stavby, aj reklamné, 
podľa platných právnych pred-
pisov. Ak žiadateľ splní pod-
mienky stanovené legislatívou, 
stavebný úrad musí stavbu po-
voliť. Stavby je možné regulovať 
iba prostredníctvom územné-
ho plánu, preto Mesto Trenčín 
koncom minulého roka v rámci 
schválených zmien a doplnkov 
územného plánu č. 3 schválilo 
aj reguláciu reklamných zaria-
dení na svojom území. Staveb-
ný úrad aktuálne môže povoliť 
reklamnú stavbu iba v prípade, 
že jej umiestnenie, typ a veľkosť 
bude v súlade s platným územ-
ným plánom. Výlep plagátov 
na reklamnej stavbe je plne v ré-
žii jej vlastníka. Mesto Trenčín 
nie je oprávnené kontrolovať ob-
sah a aktuálnosť reklamy. 

 � Stĺpiky pred Smažienkou 
sú nízke. Vodiči, najmä vozi-
diel s vyššou prednou kapo-
tou, ich z blízkosti nevidia. 
Preto bol jeden už vyvráte-
ný, ďalšie narazené. Bolo by 
vhodné ich zvýšenie o cca 
20 cm? L. N.
Róbert Hartmann, vedúci 
útvaru mobility: 
 V tomto roku sa plánuje pre-
stavba celého priestoru pred 
Smažienkou. V rámci nej budú 
odstránené aj všetky stĺpiky. Tie 
nemajú predpísanú výšku. Ak 
vodič stĺpik spoza volantu nevi-
dí, mala by ho navigovať náleži-
te poučená osoba. 

 � Centrálnej zóne mesta 
chýba kontajner na sklo. Mo-
mentálny stav je taký, že pre-
vádzky vyvážajú sklo na zber-
né dvory samostatne alebo 
vkladajú sklo do štandard-
ných vriec na komunál. Nie je 
možné zabezpečiť odvoz skla 
tak, ako aj papiera? Pokojne 
aj raz za mesiac a pokojne aj 
za príplatok. RICHARD J.
Zuzana Čachová, útvar sta-
vebný a životného prostredia: 
 Podnikateľské subjekty, 
právnické osoby a organizá-
cie sú povinné odpad zo svojej 
činnosti triediť, ale na vlast-
nú zodpovednosť a vo vlast-
nej finančnej réžii. Nie je 

povinnosťou mesta zabezpečovať 
týmto subjektom službu odvozu 
triedeného odpadu. To, čo je mož-
né vytriediť, nemôže skončiť v ko-
munálnej nádobe, lebo je to poru-
šením zákona. V prípade kontroly 
musia podnikateľské subjekty ve-
dieť preukázať, že odpad triedia, 
a odovzdávajú oprávnenej osobe. 
Zberné dvory sú pre podnikateľov 
možnosťou pre odovzdanie vy-
triedeného odpadu, ale nie je to 
riešenie ich povinností v zmysle 
zákona o odpadoch. Službu odvo-
zu kartónov z centra mesta reali-
zuje spoločnosť Marius Pedersen 
nie na náklady mesta. Táto služ-
ba nie je ani zazmluvená, ani vo 
všeobecne záväznom nariadení, 
a teda môže byť kedykoľvek ukon-
čená a treba ju chápať len ako do-
hodu z minulých rokov. Realizu-
je sa len z Mierového a Štúrovho 
námestia.

 � Aká je možnosť obmedziť 
parkovanie automobilov nad 
5 m (hlavne skriňových dodá-
vok) v blízkosti križovatiek 
a priechodov pre chodcov? Ide 
hlavne o mestskú časť JUH.
 ZDENKO R.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Parkovanie dodávok bude 
obmedzené spustením regulácie 
parkovania na sídlisku Juh.

 � V roku 2018 som písala 
o zastávke na Cintorínskej 
ulici. Každý druhý deň vo-
zím dcéru na vozíku z ERC 
na Bezručovej. Obrubník, 
ktorým je ukončený priechod 
pre chodcov, je taký vysoký, že 
iba s veľkou námahou sa mi 
podarí dostať vozík na chod-
ník. Prisľúbili ste úpravu, kedy 
k nej dôjde? GABRIELA K.
Ľubomír Kadlečík, správca 
miestnych komunikácií:
 Obrubníky na tejto autobu-
sovej zastávke upravíme v jar-
ných mesiacoch. Čakáme len 
na začiatok stavebných prác. 
Prosíme ešte o trpezlivosť.

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste

trencin.sk/oao

Toto je výber 
otázok a 
odpovedí 
z rovnomennej rubriky na 
mestskom 
webe. 
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6. 4. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Kaplnka sv. Anny a Kostol 
Notre Dame

KIC | Neskorobaroková Kaplnka sv. 
Anny určená pre obyvateľov Dolného 
mesta, Biskupíc a Nozdrkoviec bola po-
stavená iba za 15 mesiacov. Generálnu 
obnovu kaplnky zabezpečil jej dlho-
ročný kurát Jozef Diera. Neorománsky 
kláštorný Kostol Notre Dame pôvodne 
patril reholi vincentiek, ktoré sa veno-
vali výchove dievčat a  pôsobili v  žup-
nej nemocnici. Čím prispel trenčiansky 
župan, Ján Baptista Ilešházi, ku stavbe 
Kaplnky sv. Anny?  Prečo bola Kapln-
ka sv. Anny vyhľadávaným cirkevným 
miestom? Ako je spojená rodina Zama-
rovských s Kostolom Notre Dame? Viac 
sa dozviete na aprílovej prechádzke.
4. 5. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Barok v Trenčíne

KIC | Kvôli viacerým požiarom a  po-
četným prestavbám sa v  Trenčíne za-
chovalo iba zopár pamiatok v  bohato 
zdobenom barokovom štýle. Piaristic-
ký kostol, bývalý Župný dom aj Moro-
vý stĺp sú však doteraz dominantami 
mesta a  zdobia hlavné námestie. Čo 
bolo cieľom okázalého a  monumen-
tálneho barokového slohu?  Aká maľ-
ba sa nachádzala na  priečelí Župného 
domu? Prečo je na svätožiare Jána Ne-
pomuckého päť hviezd? Viac sa dozvie-
te na prechádzke. 

 � DIVADLO
1. 4. | 18.00 | N. V. Gogoľ: Ženba 
– premiéra
KINO HVIEZDA | Alebo ako oženiť starých 
mládencov. Absolútna klasika svetovej 
dramatiky a  komédie! V  tomto príbehu si 
každý nesie svoje fóbie, a tak nebude nú-
dza o smiešne groteskné postavičky či ko-
mické situácie.
3. 4. | 19.00 | Čudné popoludnie 
Dr. Zvonka Burkeho
KINO HVIEZDA | Jedna z  najlepších a  naj-
úspešnejších komédií v  moderných de-
jinách česko-slovenského divadla. Hra-
jú: Marián Miezga, Zuzana Konečná, Lukáš 
Latinák, Juraj Kemka, Róbert Jakab.
7. 4. | 19.00 | Pozemšťan
KINO HVIEZDA | Slovenská premiéra - diva-
delná správa mimozemšťana Pavla Seriša 
o ľuďoch 21. storočia, ktorí sa dívajú všade 
okolo seba, len nie do zrkadla.
16. 4. | 18.30 | Július Barč-Ivan: 
Mastný hrniec
KINO HVIEZDA | Veselohra o  nemenlivom 
ľudskom charaktere, pokrytectve, pretvár-
ke a pätolízačstve presvedčí aj vás o  tom, 
že najlepšia kritika je cez satiru a najlepší 
smiech je cez slzy! 
17. 4. | 19.00 | Otvorené 
manželstvo

KINO HVIEZDA | Brilantní herci Karel Ro-
den a  Jana Krausová ako manželský pár 
v  zúfalo jedovatej tragikomédii. Ponorte 
sa do peripetií dvoch ľudí, ktorí neohraba-
ným, ba až komickým spôsobom hľadajú 
lásku a navzájom sa pri tom ubíjajú.
29. 4. | 19.00 | Predstavím ťa 
oteckovi
KINO HVIEZDA | Čo všetko sa môže zomlieť, 
ak váš nastávajúci túži spoznať vašich rodi-
čov, lenže otecko vlastne nie je vaším otec-
kom? Zápletka plná nečakaných zvratov 
s  výborným hereckým obsadením Kamily 
Magálovej a Jozefa Vajdu.
30. 4. | 19.00 | Rita
KINO HVIEZDA | Nová autorská komédia. 
„RITA alebo Časopis nielen pre všetkých“ je 
hra z  dielne trojice hercov  Oľga Belešová, 
Roman Pomajbo a  Štefan Martinovič. 
Show plná pesničiek, rôznych postáv, div-
ných „týpkov“ a nezameniteľného humoru 
vás naladí na Vianoce v ktorejkoľvek časti 
roka, v akýkoľvek deň.

 � KONCERTY
5. 4. | 19.00 | Adam Ďurica 
a hostia
PIANO KLUB | Akustické turné v  sprievode 
špeciálnych hostí a  skvelých hudobníkov: 
Peter Bič ,Victoria z Peter Bič Project a Kar-
men Pál-Baláž.
6. 4. | 21.00 | Slobodná Európa
PIANO KLUB | Pri príležitosti jubilejného 
výročia vystúpi táto formácia aj v Trenčíne, 
v rámci 30 rokov Tour 2019.  
11. 4. | 19.59 | Tomáš Klus 2019 
tour SpOlu
ŠPORTOVÁ HALA | V rámci turné, kde Tomáš 
Klus predstaví nový album SpOlu, vystúpi 
aj Juraj Hnilica, známy z účinkovania v sú-
ťaži Česko-Slovensko má talent.
12. 4. | 19.00 | Koncert Kristíny 
Prableskovej
SAVANNA CAFÉ | Koncert nitrianskej rodáč-
ky, speváčky a džezovej hudobníčky.
12. 4. | 20.00 | Abraxas 
unplugged
PIANO KLUB | Koncert českej rockovej sku-
piny.
13. 4. | 19.00 | Kapely starnú
PIANO KLUB | Tradičný happening trenčian-
skych kapiel.
14. 4. | 18.00 | Spevácky koncert
PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM | Podujatie 
v  rámci  Trenčianskej hudobnej jari 2019. 
Účinkujúci:  Klaudia Dernerová (soprán), 
Dominika Hanko (mezzosoprán), Oksana 
Zvinek (klavír).
21. 4. | 18.00 | Klavírny recitál
ZUŠ K. PÁDIVÉHO | Podujatie v rámci Tren-
čianskej hudobnej jari 2019. Účinkujúci: 
Tamáš Fekete (klavír).
26. 4. | 18.00 | Šlágr Parta
KINO HVIEZDA | Veselá parta v zložení Karel 
Peterka, Helena Hamplová, Mára a Frankie 
Zhyrnov. Kombinácia modernej hudobnej 
tvorby v štýle pop a dance music spojené 
s harmonikou a zborovým spevom.
26. 4. | 19.00 | Koncert Tomáša 
Pohorelca
SAVANNA CAFÉ | Koncert banskobystrické-
ho speváka, gitaristu a  skladateľa. Hosť: 
Juraj Smutný. 
28. 4. | 18.00 | Violončelový 
koncert
ZUŠ K. PÁDIVÉHO | Podujatie v rámci Tren-
čianskej hudobnej jari 2019. Účinkujúci: 
Pavol Mucha (violončelo), Hana Muchová 
(klavír).
4. 5. | 18.30 – 21.00 | Koncert 
skupiny Devítka
KINO HVIEZDA | Jedinečný koncert folkovej 
skupiny a priateľov: Ľubo Konečný, Cali Po-
dolský a Robo Pelešenský.

4. 5. | 19.00 – 21.00 | 
Švajčiarsko-slovenský 
folklórny GALAvečer
KURSALON, TRENČIANSKE TEPLICE | Hudob-
ný večer. Účinkuje švajčiarska hudobná 
skupina, ktorá predstaví jeden z  najstar-
ších dychových nástrojov - tradičný švaj-
čiarsky alphorn. Ďalší účinkujúci:  FS Tren-
čan, FS Machnáč, DFS Radosť, Fujaristi 
a ďalší.
5. 5. | 18.00 | Slovenské 
dychové kvinteto
PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM | Podujatie v rám-
ci Trenčianskej hudobnej jari 2019. Účinku-
júci: Tomáš Janošík (flauta), Jozef Luptáčik 
(klarinet), Roman Mešina (fagot), Igor Fá-
bera (hoboj), Viliam Vojčík (lesný roh).

 � VÝSTAVY
1. – 30. 4. | 70 rokov úspešnej 
poľnohospodárskej školy 
v Trenčianskom kraji
POSÁDKOVÝ KLUB | Prezentácia odborov 
a aktivít Strednej odbornej školy Pruské.
1. – 30. 4. | Generál Štefánik
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava 
s témou M. R. Štefánik – vedec, vojak, dip-
lomat M. R. Štefánik vo filatelii na numiz-
matike.
1. – 30. 4. | Kvety na palete
SAVANNA CAFÉ | Výstava akvarelov rodáčky 
z Trenčína, Anny Skřipskej,  je jarnou spo-
mienkou na nedávno zosnulú výtvarníčku, 
ktorej tvorba bola vždy plná svetla a opti-
mizmu. 
1. – 30. 4. | Papierová história
TRENČIANSKY HRAD | Výstava papierových 
modelov hradov, zámkov a iných historic-
kých objektov. 
1. – 30. 4. | Veľkonočné tvorenie
VKMR | Tematická výstavka kníh pre deti 
a  mládež s  podtitulom Deti, zoznámte sa 
s niečím novým!
1. – 30. 4. | Veľká noc 
v literatúre
VKMR JASELSKÁ | Výstavka tematických 
dokumentov z  fondu trenčianskej knižni-
ce.
2. – 30. 4. | Jozef Jakuš
CENTRUM SENIOROV | Výstava fotografií 
a drevorezieb MUDr. Jozefa Jakuša. Verni-
sáž: 2. 4. o 14.00.
3. – 4. 4. | Trenčiansky 
robotický deň
EXPO CENTER | Výstava robotov. Podtémou 
14. ročníka Trenčianskeho robotického dňa 
je ekorobotika.
5. – 30. 4. | Sviatky jari
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava ručných prác 
s veľkonočnou tematikou v oknách Posád-
kového klubu. 

 � NEDAJTE SI UJSŤ

apríl 2019
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10. – 14. 4. | Záhradkár 2019

EXPO CENTER | 25. ročník veľtrhu potrieb 
pre záhradkárov.
10. – 14. 4. | Včelár 2019
EXPO CENTER | 23. ročník výstavy včelár-
skych potrieb a včelích produktov.
10. – 14. 4. | Poľovníctvo 2019
EXPO CENTER | 12. ročník výstavy poľovníc-
kych potrieb.
10. – 14. 4. | Zdravý životný štýl 
2019
EXPO CENTER | 21. ročník výstavy zamera-
nej na  zdravie, relax a  vyváženosť osob-
nosti.
11. 4. – 9. 6. | Príbeh začína 
v roku 1969...
GMAB | Pri príležitosti svojho významné-
ho jubilea – 50. výročia vzniku, pripravi-
la galéria rozsiahlu výstavnú kolekciu diel 
osobností spätých s  jej vznikom v  roku 
1969. 
do 14. 4. | Celoslovenské 
bienále figurálnej kresby 
a maľby
MESTSKÁ VEŽA | Výstava prác žiakov zá-
kladných a  stredných umeleckých škôl 
na Slovensku.
do 14. 4. | Emil Mlynárčik: 
Zastavenia
GALÉRIA VÁŽKA | Výstava. 
15. 4. – 14. 5. | Tajomstvá ženy
MESTSKÁ VEŽA | Výstava výtvarných diel 
Eleonóry Žurkovej. Vernisáž: 15.4.  o 17.00.
19. 4. – 14. 5. | Tramontána 
v Trenčíne
GALÉRIA VÁŽKA | Výstava fotografií, kera-
miky a maľby skupiny autorov „Tramontá-
na“. Vernisáž: 18. 4. o 17.00.
do 29. 4. | Impresie
KIC | Výstava malieb autorky Martiny Ba-
covskej.
do 30. 4. | „Svet z drôtu vs. 
Príbehy drotárov“

TRENČIANSKY HRAD | Výstava súčasného 
drotárskeho remesla.
do 2. 5. | Blaho-Byty_Katarína 
Balúnová
NOVÁ VLNA | Katarína Balúnová sa vo svo-
jej tvorbe venuje presahom maľby v súčas-
nom svete nových médii. Vernisáž: 28. 3. 
o 19.00. Sprievodný program : Erich Vladár 
& friends. Info na tel. č. 0948 455 543.
4. 5. | 9.00 – 16.00 | Výstava 
skalničiek, sukulentov 
a bonsajov
KD ZLATOVCE | V  ponuke budú výpestky 
členov Klubu skalničkárov Trenčín – skal-
ničky, sukulenty, ihičňany, kaktusy a iné.

do 10. 5. | Jiří Tomis a Vojtech 
Tichý: Fotografie
TSK| Autorská výstava. 

do 12. 5. | Lucia Horňáková 
Černayová: Cesta spásy
GMAB | Autorka vyzýva ľudí #pridajknihu-
dovystavy, aby vytvorila site specific inšta-
láciu z kníh priamo pre priestor Galérie M. 
A. Bazovského.

 � DETI
pondelok - piatok |9.00 – 12.00 | 
Rána pre maminy
KREATIVO | Deti predškolského veku pri hre 
s kockami LEGO DUPLO® v spoločnosti svo-
jich mamičiek. Je potrebné sa vopred do-
hodnúť na tel. č. 0915 863 688.

pondelok | 9.30 – 10.30 | streda 
| 9.00 – 10.00 | Folklórny klubík 
Drobci
KC AKTIVITY | Tancujeme, spievame, hráme 
sa. Pre deti od 2 rokov. Info: 0904 927 161.

pondelok | 15.30 – 17.00 | Klub 
malých keramikárov
KC AKTIVITY | Keramický krúžok pre deti 
a  mládež od  5 rokov s  výučbou základnej 
práce s hlinou, glazúrou a inými netradič-
nými materiálmi. Info: 0918 561 320.

pondelok, streda | 15.45 – 18.15 | 
Svetlušky, Neonky a Neonity
KC AKTIVITY | Tanečné skupiny moder-
ného tanca pre deti od  3 rokov. Info: 
0915 101 051.

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

utorok | 10.00 | Mami spricht 
Deutsch
MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú 
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.

utorok - štvrtok | 15.00, 16.00, 
17.00 | Kreatívno-vzdelávacie 
kurzy pre deti s kockami 
LEGO®
KREATIVO | Malí konštruktéri: 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 pohybo-
vých a mentálnych hier pre deti a mládež, 
ktoré prepájajú rozum, zmysly a telo. Info: 
www.achillesteam.sk, 0905 393 872.

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.

streda | 10.00 – 10.00 | 
Mommie‘s English Club
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
glicky a deti sa pri nich hrajú.

streda, štvrtok | 16.00 – 
17.00 | piatok | 17.00 – 18.00 | 
Folklórny súbor Drobci
KC AKTIVITY | Folklórny súbor pre najmen-
šie deti od 3 do 6 rokov. Info: 0904 927 161.

piatok | 10.00 – 11.00 | 
Keramické patlámo
KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov v sprievo-
de jedného z rodičov. Info: 0918 561 320.
piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting 
na Juhu
KC AKTIVITY | Schôdzky detí a  mláde-
že 32. skautského zboru Ale Vivo. Info: 
0908 683 393.
utorok | 15.00 – 16. 00| 
Spievaná angličtina
MC SRDIEČKO – KC STRED | Deti s  rodič-
mi spievajú a  hrajú sa v  anglickom jazy-
ku. Vhodné pre deti od jedného roka.
1. 4. | 16. 00 | Prvoaprílová 
párty Východná
ZŠ VÝCHODNÁ | Na  deti čakajú súťaž-
né disciplíny, maľovanie na  tvár, skákací 
hrad, modelovanie z  balónov, zlosovanie, 
hudba, šport aj špeciálny hosť Zahrajko.
1. 4. – 18. 4. | Pasovanie prvákov 
v knižnici
VKMR| Slávnostný zápis prváčikov do kniž-
nice. Vo všetkých pracoviskách s  literatú-
rou pre deti a mládež. Termín treba vopred 
dohodnúť. Info: www.vkmr.sk.
1. – 18. 4. | Píšem, píšeš, píšeme
VKMR | Vyhlásenie 17. ročníka literárnej 
súťaže pre žiakov ZŠ a  8-ročných gymná-
zií vo všetkých pracoviskách s  literatúrou 
pre deti a mládež. Uzávierka súťaže: 18. 4. 
2019. Info: 032/7460715.
1. – 30. 4. | Vitajte v knižnici
VKMR | Informačné hodiny pre žiakov ZŠ 
vo všetkých pracoviskách knižnice s litera-
túrou pre deti a mládež. Termín treba vo-
pred dohodnúť. Bližšie info: deti@vkmr.sk
1. 4. – 30. 4. | Malá kniha 
o Veľkej noci
VKMR | Ponuka pre žiakov a  pedagógov 
ZŠ na realizáciu vyučovacej hodiny v kniž-
nici hravou formou s  dramatizovaným čí-
taním. Bližšie informácie: 032/7460715; 
deti@vkmr.sk; www.vkmr.sk.
9. 4. | 17.00 | Máme radi umenie
VKMR| Prezentácia umeleckej činnosti žia-
kov Súkromnej základnej umeleckej školy 
Trenčín na pôde trenčianskej knižnice.
11., 25. 4. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo
GMAB | Tvorivé dielničky pre malé deti 
od 18 mesiacov do 6 rokov.
11. 4. | 16.30 | Podporná skupina 
znakovania
MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodné pre ro-
dičov detí približne 7-mesačných, ktorí si 
chcú s dieťaťom porozumieť.
13. 4. | 10.00 – 12.00 | Mental 
games workshop pre deti 
a mládež

KC AKTIVITY | Prvá časť workshopu charak-
terizuje generáciu terajších detí, v  druhej 
časti prebiehajú hry. Info: 0905 393 872.
14. 4. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné 
VEĽKONOČNÉ výtvorky
GMAB | Víkendové tvorivé stretnutie pre 
všetky deti, ktoré sa chú zoznámiť s ume-
ním. 

CINEMAX
od 28. 3. | Arctic: Ľadové 
peklo
Dráma, Island. Muž z  havarovaného 
lietadla uviazne v  Arktíde, nepriazni-
vej a opustenej ľadovej pustatine, kde 
bojuje o svoje prežitie. Postupne sa ale 
naučí, ako bojovať so zimou a  víchri-
cami, ako byť ostražitý voči ľadovým 
medveďom a ako si uloviť potravu...
od 28. 3. | Jednou nohou 
v base 

Talianska komédia o tom, že zákon ne-
musí vždy platiť pre všetkých rovnako. 
Mladý právnik Antonio sníva o  tom, 
že sa stane spoločníkom vo vychyte-
nej firme svojho profesora. Ten je však 
známy egoista a tyran, a tak sa Antonio 
stáva jeho asistentom, osobným šofé-
rom či kuchárom. 
od 28. 3. | My
Americký horor, thriller. Štastná rodin-
ka na letnom byte, ktorej prázdninovú 
pohodu naruší štvorica votrelcov. Tra-
dičná hororová zápletka? Ani omylom. 
V podaní oscarového scenáristu a reži-
séra Jordana Peelea ide o totálne nie-
čo nové.
od 28. 3. | Úhoři mají nabito
Česká čierna komédia o  partičke chla-
pov, ktorí sa vo voľnom čase hrajú 
na  členov URNA – Útvaru rýchleho 
nasadenia. Zasahujú v  domoch do-
mnelých zločincov, evakuujú kultúrne 
domy a do svojich hier zaťahujú nič ne-
tušiace okolie. Ich motiváciou je túžba 
po  adrenalíne a  falošná predstava, že 
sú ako Robin Hood a jeho družina, kto-
rí bohatým brali a chudobným dávali. 
od 4. 4. | Shazam! 

Americký akčný, dobrodružný film. 
V každom z nás sa ukrýva superhrdina 
a k jeho odhaleniu postačí občas trochu 
mágie. V prípade Billyho Batsona stačí 
vykríknuť slovo – SHAZAM! – a toto 14 
ročné decko vychované ulicou sa záslu-
hou čarodejníka môže premeniť na do-
spelého superhrdinu Shazama.
od 11. 4. | Hellboy
Akčný, fantazijný film. Obľúbený tem-
ný hrdina sa vydáva do Londýna, kam 
sa zo záhrobia vrátila obávaná čarodej-
nica Nimue. „Krvavá Kráľovná“ potre-
buje nabrať silu, pretože v dávnych do-
bách ju zabil samotný kráľ Artuš a kusy 
jej rozštvrteného tela ukryl v  rôznych 
častiach Anglicka. Hellboy teraz musí 
zabrániť, aby Nimue na svet ľudí zosla-
la smrtiacu morovú ranu. 

 � FILM
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15. 4. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VKMR | Čítanie rozprávok pre najmen-
šie deti a  ich rodičov v  pobočkách na  Ha-
sičskej (v  sekcii literatúry pre deti a  mlá-
dež), na Juhu (KC Aktivity), Dlhých Honoch 
a v Kubrej (KC Kubrá).

19., 20. 4. | od 9.00 | 
Veľkonočná dielnička
TRENČIANSKY HRAD | Veľkonočné tvorivé 
dielničky pre deti.

27. 4. | 15.00 – 18.00 | 
Mamičkovo
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti 
s vystúpením detských tanečných skupín. 

30. 4. | 17.00 | Máme radi 
umenie
VKMR | Prezentácia umeleckej činnosti žia-
kov Súkromnej základnej umeleckej školy 
Trenčín. 

 � SENIORI
pondelok | 10.30 – 11.30 | Fyzio 
cvičenie pre seniorov
KC KUBRÁ | Cvičenie pre seniorov. 
Info: 0944 405 735.

utorok | 14.00 – 16.00 | Cvičenie 
pre seniorov
KC AKTIVITY | Cvičenie v  rámci klubo-
vej činnosti Jednoty dôchodcov. Info: 
0905 982 132.

streda | 8.00 | Babi, pošli mi to 
mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž 
na zvládnutie základov PC. Účasť treba vo-
pred nahlásiť na tel. č. 032/7708314.

5. 4. | 14.30 – 19.30 | Pele Mele
KC AKTIVITY | Popoludnie pre seniorov: 
prednáška o  bylinkách, kvíz, spievanie aj 
tanec.

8. 4., 29. 4. | 16.00 – 18.00| 
Ovládanie mobilných 
telefónov
KC AKTIVITY | Prednáška v  rámci Klu-
bovej činnosti Jednoty dôchodcov. 
Info: 0905 982 132.

9. 4., 23. 4. | 9.00 – 11.30 | Ateliér 
pre seniorov
GMAB | Tvorivé dielne na  rôzne témy 
a techniky.

25. 4. | 14.00 | Privítanie jari
POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské stretnutie 
seniorov.

 � PREDNÁŠKY
streda | 15.00 | DIA mapa
CENTRUM SENIOROV |

streda | 20.00 – 22.00 | 
Hvezdáreň v Trenčíne
GYMNÁZIUM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA| Pozorova-
nie nočnej oblohy pomocou astronomic-
kých ďalekohľadov spojené s  prednáškou 
a diskusiou.

2. 4. | 16.30 | Vojtech Brabenec: 
Zavedenie elektriny 
do Trenčína
VKMR | Prednáška milovníka trenčianskej 
histórie, Vojtecha Brabenca, o  počiatkoch 
elektrifikácie Trenčína s dôrazom na osob-
nosti a miestne elektrárne. 

2. 4. | 18.00 – 20.00 | 
Na vlastných nohách 4

GALÉRIA VÁŽKA | Štvrté pokračovanie série 
podujatí o tom, ako rozmanito sa dajú re-
alizovať vlastné nápady. V apríli medzi nás 
prídu Vlado Ďurajka, Petra Kotuliaková, 
Zuzka Ščepková, Alexander Topilin a Jakub 
Vríčan. 
8. 4. | 16.00 | Beseda 
k aktuálnym otázkam 
záhradkárov
POSÁDKOVÝ KLUB | Besedu vedie pplk.v.v. 
Dr. Peter Zelizňák.
8. 4. | 18.00 | Cestovateľské 
kino – Od Belize po Panamu 
alebo Farebná cesta medzi 
Amerikami
KAVIAREŇ ŠTEFÁNIK | Rozprávanie cestova-
teľky Eriky Strapkó.
10. 4. | 15.30 | Letecké boje 
26. júna 1944 nad západným 
Slovenskom
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáška s MUDr. Ma-
riánom Hrodeghom.
10. 4. | 16.30 | Z Tatier Jožo 
Kubáni
VKMR | Beseda s reportérom nielen o jeho 
novej knižke.
16. 4. | 18.00 – 19.30 | Na Zemi 
dobre mi
GALÉRIA VÁŽKA | Večer plný nápadov, ako 
sa správať ohľaduplnejšie a  šetrnejšie 
k  našej planéte. Diskusia je organizovaná 
pri príležitosti Dňa zeme. Vstup voľný.
18. 4. | 16.00 | Viete, čo sú 
svojpomocné skupiny?
VKMR| Pravidelná diskusia s  odborníkmi 
na  podporu duševného zdravia, tentokrát 
o skupinách pre abstinujúcich alkoholikov; 
pre ľudí žijúcich s alkoholikom v minulosti, 
alebo tu a teraz a ďalšie. 
18. 4. | 16.30 | 50 rokov pobočky 
Slovenskej numizmatickej 
spoločnosti v Trenčíne
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáška plk.v.v., 
Ing. Ján Dibala.
25. 4. | 16.30 | Cesta k pravde: 
Katynský masaker
VKMR | Beseda o masovej vražde poľských 
dôstojníkov z  roku 1940, skutočnostiach 
a  mýtoch, ktoré sa okolo nej vytvorili, aj 
o percepcii masakru v Československu.

 � KURZY
pondelok, utorok | 17.00 – 20.00 
| Klub keramikárov – dospelí
KC AKTIVITY | Info: 0908 211 131.
pondelok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk – mierne 
pokročilí
KC AKTIVITY | Kurzy s  Madame Smejkalo-
vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk.
utorok | 17.00 | Kurz Ashtanga 
joga pre začiatočníkov
YOGA SHALA | Kurz trvajúci 10 týždňov, 
kde sa zoznámite so základnými princípmi 

Ashtanga jogy, základmi správneho dý-
chania a detailne vybranými pozíciami.
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.
štvrtok | 17.00 | Kurz Ashtanga 
joga pre pokročilých
YOGA SHALA | Kurz trvajúci 10 týždňov, kde 
sa zoznámite aj s  náročnejšími pozíciami 
prvej série Ashtanga jogy. 
piatok | 16.30 – 18.30 | 19.00 – 
21.00 | Kurz keramiky a točenie 
na kruhu I. a II.
KC AKTIVITY | Info: 0918 561 320.
štvrtok | 18.15 | Bezplatný kurz 
meditácie s Vladom Kulíškom
KC AKTIVITY | Potrebuješ novú ener-
giu?  Chceš zmeniť niečo vo svojom živo-
te? Info a prihlasovanie: kulisek@psg.sk.
5. 4. | od 13.00 | Šachový krúžok
CVČ | Záujmový útvar určený pre deti 
od 7-15 rokov. Pre začiatočníkov aj nada-
ných šachistov.
10. 4. | 17.00 – 20.00 | Klub 
Patchwork Trenčín
KC AKTIVITY | Stretnutie členov a milovní-
kov patchworku.
13. 4. |  | 10.00 – 12.00 |  | 13.00 
– 15.00 | Neboj sa remesla – 
Veľkonočné dielne
GALÉRIA VÁŽKA | Remeselné dielne, kde sa 
naučíte zdobiť veľkonočné vajíčka, pliesť 
korbáče a zdobiť veľkonočné medovníčky. 
16. 4. | 16.00 – 18.00 | Ateliér +: 
tvoríme podľa maliara M. A. 
Bazovského
GMAB | M. A. Bazovský II. – AKVAREL 
A GVAŠ. Druhá časť z cyklu o spoznaní diel 
Bazovského cez vlastnú tvorbu.
23. 4. | 16.00 – 18.30 | Večerný 
ateliér pre dospelých
GMAB | Rôzne témy a techniky, prepojené 
s vystavenými dielami.
25. 4. | 16.30 | Workshop – 
prečo, v čom, ako, odkedy
MC SRDIEČKO – KC STRED | Nosenie bábätka 
v nosiacich pomôckach.
27. 4. | 8.30 – 18.30 | Škola 
intuície
KC AKTIVITY | Nový koncept alternatívne-
ho vzdelávania detí a  teenagerov. Info: 
0915 850 251.
27. 4. | 9.00 – 17.00 | Maľovanie 
osobných mandál
YOGA SHALA | Kurz s Anitou Tiralovou pod-
ľa pythagorovej numerológie, tj podľa 
mena, priezviska a dátumu narodenia. Pri-
hlasovanie na anita@mandalafactory.sk. 

 � ŠPORT
pondelok | 17.15 – 19.15 | SM 
Systém
KC AKTIVITY | Cvičenie na  regeneráciu 
chrbtice. Info: 0905 705 431.
pondelok | 17.40 – 18.40 | Zumba
KS OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina. Info: 
0903 949 966. 
pondelok | 18.00 – 19.00 | 
Tabata
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.

 � FILM
od 11. 4. | Princ Krasoň 

Kanadský rodinný animovaný film. Čo 
majú spoločné Snehulienka, Šípková 
Ruženka či Popoluška? Všetky sú zaľú-
bené do  Princa Krasoňa. Ešte keď bol 
malý chlapček, zlomyseľne ho zaklia-
la zlá kráľovná. Odvtedy sa do  neho 
každé dievča v  kráľovstve beznádejne 
zaľúbi. Aby prelomil kliatbu a  našiel 
pravú lásku, vydá sa na  dobrodružnú 
cestu.

6. 4. | 9.00 | 1. FBC Florbal 
Trenčín – Trnava
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, dorast
6. 4. | 13.45 | 1. FBC Florbal 
Trenčín – Nitra
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, dorast
6. 4. | 17.00 | 1. FBC Florbal 
Trenčín – PLAY OFF 
semifinále 3. zápas
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
muži – v prípade postupu
7. 4. | 9.00 | HK AS Trenčín 
„B“ – Lehota pod Vtáčnikom
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky
7. 4. | 10.00 | HK AS Trenčín 
„A“ – Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky
7. 4. | 11.30 | HK AS Trenčín 
„A“ – Lehota pod Vtáčnikom
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky
7. 4. | 12.30 | HK AS Trenčín 
„B“ – Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky
7. 4. | 16.00 | 1. FBC Florbal 
Trenčín – PLAY OFF 
semifinále 4. zápas
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
muži – v prípade postupu
14. 4. | 11.00 | HK AS Trenčín 
– Nitra
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, starší do-
rast
14. 4. | 13.00 | HK AS Trenčín 
– Nitra
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší do-
rast
29. 4. | 13.30 – 19.30 | SAŠŠ, 
KCVČ Trenčín 
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, Majstrovstvá 
Slovenska, stredné školy – chlapci, zá-
pasy v skupinách
30. 4. | 8.00 – 13.00 | SAŠŠ, 
KCVČ Trenčín 
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, Majstrovstvá 
Slovenska, stredné školy – chlapci, zá-
pasy o umiestnenie

 � ZÁPASY
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pondelok | 18.15 – 19.15 | 
Kruhový tréning s Monikou
KC AKTIVITY |  Info: 0907 673 887.
pondelok | 19.00 – 20.00 | 
štvrtok | 17.30 – 18.30 | Strong 
by Zumba
KD OPATOVÁ | Silový tréning s váhou vlast-
ného tela. Info: 0903 949 966.
pondelok, štvrtok | 19.00 – 
20.00 | Port De Bras
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
pondelok | 19.30 – 20.30 | streda 
| 19.00 – 20.00 | piatok | 19.00 
– 20.00 | Cvičenie pre ženy 
s Vladom
KC AKTIVITY | Posilňovacie cviky v interva-
lovom cvičení. Info: 0903 793 557.
utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre 
mamičky
MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodná už 6 týž-
dňov po pôrode.
utorok | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY | Vhodný pre začiatoční-
kov a  ľudí s  bolesťami chrbta. Info: 
0905 705 431.
utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok | 
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates 
pokročilí
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlboký 
svalový systém. Info: 0905 705 431.

utorok | 18.00 – 19.00 | Jemné 
cvičenie s relaxáciou
KINO HVIEZDA | Vhodné pre ženy každého 
veku. Info: 0910 196 456.
utorok | 18.15 – 19.15 | Kruhový 
tréning
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
utorok | 19.00 – 20.15 | Joga 
s Alenkou
KC AKTIVITY | Vhodné aj pre začiatočníkov. 
Info: 0903 271 444.
streda | 15.00 – 16.00 | Body 
work s Ivankou
MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodné pre začia-
točníkov 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 | Tabata 
s Monikou
KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance ae-
robiku. Info: 0907 673 887.
streda | 18.30 – 19.30 | Deep 
Work
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
streda | 18.30 – 19.30 | 
Rehabilitačné cvičenie
KC AKTIVITY | Info: 0915 101 903.

štvrtok | 16.30 – 17.30 | Joga pre 
začiatočníkov s Yoga Mirka
KC AKTIVITY | Info: 0944 707 631.
štvrtok | 18.00 – 19.00 | Body 
Work
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
štvrtok | 19.00 – 20.00 | Joga
KC KUBRÁ | Info: 0903 271 444.
štvrtok | 19.00 – 20.00 | 
Cvičenie pilates – začiatočníci 
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlboký 
svalový systém. Info: 0905 705 431.
celoročne | VisionBody Trenčín
DAFE FITNESS CENTRUM | Tréning celé-
ho tela, pri ktorom sa využíva stimulá-
cia svalov elektrickými impulzami. Info: 
0911 554 111.
3., 10., 24. 4. | 18.30 – 19.30 | 
17. 4. | 19.15 – 20.15 | Zumba 
s Petrou
KC AKTIVITY | Tanečná fitness hodina. 
Info: 0903 949 966.
12. 4. | 16.30 – 19.30 | 
Mohendžodáro – tantrajoga 
pre ženy
KC AKTIVITY | Posvätné tantrické cvičenie. 
Info: 0948 609 701.
13. 4. | Vojenská päťdesiatka
TRENČÍN SOKOLOVŇA | 44. ročník diaľko-
vého pochodu usporiadaný pri príležitosti 
74. výročia oslobodenia Trenčína.
13. 4. | 8.00 | Maratón pohybu
KC AKTIVITY | 4 hodiny pohybu, relaxu 
a zábavy. Prihlásenie: 0911 886 007.

 � TANEC
streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre 
radosť
SOKOLOVŇA | Naučíte  sa tance z  rôznych 
kútov sveta. Info: 0910 196 456. 
6. 4. | 14.30 – 16.00 | Workshop 
írskych tancov
KD ZLATOVCE | Naučte sa tancovať írske 
tance. Info: 0910 196 456.
6. 4. | 18.00 | Jarný BalFolk
KD ZLATOVCE | Príďte si zatancovať kolek-
tívne tance z  rôznych kútov  sveta. Hosť: 
kapela Drowsy Maggie z  Trenčína. Info: 
0910 196 456.
21. 4. | 20.00 | Veľkonočná 
zábava
KS OPATOVÁ | Zábava s  dychovou hud-
bou Žadovjáci. Spievajú Olinka Baričičová 
a Lenka Králová. Info: 0907 220 370. 

 � 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.
1. 4. – 18. 4. | Miniburza kníh
VKMR JASELSKÁ | Pre milovníkov kníh je-
dinečný spôsob, ako získať vyradenú lite-
ratúru z knižnice za symbolický poplatok. 
3. 4. | 17.00 | Lásky Milana 
Rastislava Štefánika
SAVANNA CAFÉ | Prezentácia knihy s jej au-
torkou Blankou Kovarčíkovou. Vstup voľný.

4. 4. | 16.00 | Literárny klub 
Omega
VKMR | Pozvánka pre priaznivcov literatúry 
na diskusiu a prezentáciu vlastnej tvorby.
5. – 6. 4. | Burza
KC KUBRÁ | Burza detského oblečenia 
a detských potrieb Info: 0907 516 720.
6., 7., 14. 4. | 8.00 – 16.00 | Súťaž 
v šachu
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Šachový 
klub.
6. 4. | 13.30 | Zatancujme si
KINO HVIEZDA | Tanečné, hudobné a  spe-
vácke nadanie odprezentujú dospelí, mlá-
dežníci a deti z FS, DFS, FSk i jednotlivci.
6. 4. | 18.00 | Mantrovanie – 
spoločný chanting
YOGA SHALA | Sprevádza: Kristi Rybanská 
a Jan Kramář.
11., 25. 4. | 9.30 – 11.30 | 
Podporná skupina nosenia detí
MC SRDIEČKO | Vedú lektorky nosenia, 
Zuzana Čižmárová a Ivana Kubáňová.
25. 4. | 14.30 | Skleróza 
multiplex – klub Trenčín
CENTRUM SENIOROV |

12. 4. | 9.00 | Jazykový kvet
VKMR | Krajské semifinále celoslovenskej 
akreditovanej súťaže pre deti a mládež. 
13. 4. | 8.00 – 12.00 | 
Celoslovenská burza 
zberateľov pivných kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB | Zberateľský materiál 
s pivnou a chmeľovou tematikou.
13. 4. | 8.00 – 12.00 | Cena Mesta 
Trenčín – súťažné stretnutie 
plastikových modelárov
POSÁDKOVÝ KLUB | Súťaž modelov lieta-
diel, vojenskej pásovej i  kolesovej techni-
ky, civilných automobilov a iných modelov.
14. 4. | 9.00 – 16.00 | Deň tanca 
Trenčianskeho kraja 2019
KINO HVIEZDA | Krajské kolo celoslovenskej 
postupovej súťaže moderného tanca.
17. 4. | 17.00 | Povedz mi, čo 
čítaš...
VKMR | Talkšou Zuzany Mišákovej nielen 
o literatúre. Hostia: Richard Rybníček, Ró-
bert Rybníček.
18. 4. | 18.00 | Veľkonočné 
dielničky
CVČ | Príďte si vytvoriť dekoráciu alebo 
ozdobiť vajíčka. Je potrebné sa prihlásiť  
na: 0911 886 007.
20. 4. | Burza starožitností 
a gazdovské trhy
EXPO CENTER | Burza pre zberateľov mincí 
a iných zberateľských zaujímavostí. 
24. 4. | Šláger TV – verejné 
nahrávanie
PIANO KLUB | Verejné nahrávanie
26. 4. – 28. 4. | On je živý
ŠPORTOVÁ HALA | Stretnutie pre mladých.
28. 4. | 9.00 | Veriť, milovať, 
pracovať…
EVANJELICKÝ KOSTOL | Spomienka na  ge-
nerála Milana Rastislava Štefánika pri prí-
ležitosti 100. výročia tragickej smrti.
30. 4. | 9.00 | „Spievaj“
KINO HVIEZDA | Spevácka súťaž pre deti. 
Prihlášky treba poslať do  19.4.2019 
na sankova.cvctn@gmail.com.
30. 4. | 19.00 | Stavanie mája
KC KUBRÁ | Tradičné ručné stavanie mája.
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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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