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STR. 7

NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?

Aj takto by mala vyzerať v budúcnosti časť Hviezdoslavovej ulice. Víťazný návrh architektonickej súťaže na revitalizáciu pešej zóny na uliciach Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského a Sládkovičova prináša podľa požiadaviek mesta viac zelene, nové vodné prvky,
lavičky, dlažbu, viaceré atraktívne prvky. Viac čítajte na strane 3. VIZUALIZÁCIA: ATELIÉR ART

Reklamácie roznosu
hláste, prosím, do piatka
10. januára 2020 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Pri zástave srdca sa počíta každá sekunda
Najnovšie máme v Trenčíne k dispozícii 5 nových defibrilátorov. Štyri zakúpilo mesto, piaty venoval sponzor.
Ovládanie je jednoduché. Najdôležitejšie je, nebáť sa!

Tieto defibrilátory nie sú vyvinuté pre profesionálov – záchranárov, ale pre laickú verejnosť. Sú plne automatické,
ovládané len jedným tlačidlom.
Po jeho stlačení prístroj začne

hovoriť, resp. dávať pokyny. Ak
prístroj zistí zástavu srdca, resp.
krvného obehu, hneď reaguje
tým, že dá prvé pokyny.
„Od človeka, laika, sa vyžaduje teda len znalosť, že takýto
prístroj existuje, a kde
sa nachádza. Stačí ho
potom len zapnúť a počúvať pokyny,“ hovorí
Josef Rapant zo spoločnosti Aura Trade,
od ktorej mesto defibrilátory kúpilo. Sú vybavené dvoma typmi
elektród – pre dospelých a pre dieťa do 8
rokov, resp. pre dieťa

s váhou do 25 kg.
Podľa slov J. Rapanta prístroj reaguje okamžite, najmä v prípadoch, kedy
by záchranka mohla
prísť už neskoro. „Pri
zástave srdca sa počíta každá sekunda
a každou minútou klesá šanca na záchranu
života o 10 percent.
Čiže po 10 minútach je teoreticky
šanca na záchranu takmer nulová a nie vždy dokážu byť záchranári do tohto času na mieste, nie
ich vinou. V tom je zmysel automatických defibrilátorov,“ vysvetľuje J. Rapant a dodáva, že
tieto prístroje ročne zachránia
život vyše 4 500 ľuďom na svete.
Nový defibrilátor nájdete

v Mestskej športovej hale na Sihoti, v OC Južanka, jedným disponuje mestská polícia, ďalším
dobrovoľní hasiči v Opatovej.
Na prvý pohľad je viditeľný prístroj na budove mestského úradu pri hlavnom vchode. Mesto
ho dostalo do daru od spoločnosti RZP Trenčín. Ďakujeme.
(RED)
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 EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
v januárovom Infe sa venujeme
udalostiam z konca roka, kedy
mestský parlament schválil rozpočet a aj zvýšenie daní
z nehnuteľností a niektorých
poplatkov. Dôvodov je hneď niekoľko a takmer všetky smerujú
do Národnej rady SR. Budeme
to musieť zvládnuť, aby aj naše
mesto zvládlo fungovať tak, ako
si to predstavujeme.
Dôležité je, že Trenčín má ambíciu sa rozvíjať a krásnieť. Pozrite sa, ako by napríklad mala
vyzerať Hviezdoslavova ulica
(str. 1 a 3). V tomto roku by
už mala nastať výrazná zmena v átriu, vo vnútroblokoch
na Juhu, Sihoti aj pri Úspechu.
Opäť nám v novinách nestačil priestor, preto vás aspoň
na tomto mieste chceme upozorniť na 7 vyhradených parkovacích miest pri krytej plavárni.
Smie na nich parkovať iba návštevník plavárne, a to maximálne 2,5 hodiny.
Tragédia na východe Slovenska zasiahla koncom roka aj
Trenčianky a Trenčanov. Naše
mesto poslalo ľuďom do Prešova 7 tisíc eur na aspoň čiastočné zmiernenie dopadov udalosti, aká sa – veríme – už nikde
a nikdy nezopakuje.
Prajeme všetkým zdravý, úspešný, pokojný rok 2020 a len
samé dobré správy.
Vaša redakcia

POLÍCIA
PRIJME DVOCH
PRÍSLUŠNÍKOV
Máte záujem
o prácu mestského policajta? Príďte na výberové konanie
21. 1. 2020 o 8.00
do budovy Mestskej polície
na Hviezdovej ulici. Príslušníkom obecnej polície sa podľa
zákona môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne
a odborne spôsobilá na plnenie
úloh obecnej polície. V deň pohovoru absolvujú uchádzači aj
testy fyzickej zdatnosti, preto
si so sebou prineste aj športový
úbor. Zároveň je potrebné vopred poslať životopis so žiadosťou o prijatie do zamestnania
na peter.sedlacek@trencin.sk
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Trenčín v pohybe – aká je súčasná doprava?

V pondelok 25. novembra 2019 sa v kine Hviezda konalo
prvé verejné stretnutie k pripravovaného Plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM). Zoznámiť sa s procesom jeho spracovania a predovšetkým diskutovať
o súčasnej dopravnej situácii prišlo viac ako 70 ľudí.

Prvá časť dvojhodinového programu sa venovala podrobnejšiemu predstaveniu práve vznikajúceho plánu, fázam
a harmonogramu jeho spracovania, dôvodom pre jeho vznik
i možnostiam zapojenia občanov. Záznam z prezentácie si
môžete pozrieť na webe mesta. V druhej časti stretnutia sa
pri štyroch tematicky rozdelených okrúhlych stoloch diskutovalo o kladoch a záporoch
súčasnej dopravy a verejného
priestoru mesta.
Cenné podnety od vás, občanov Trenčína, poslúžia ako
ďalšie z podkladov pre tvorbu
PUMM. Spracovateľom trenčianskeho plánu mobility je
brnianske Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ktoré sa
v spolupráci s Mestom Trenčín na podujatí organizačne
podieľalo.
Aké veci sú podľa vás problematické a ktoré naopak v meste
fungujú veľmi dobre? Z každej
témy vyberáme niekoľko príspevkov, ktoré od účastníkov
získali v záverečnom hlasovaní

najviac preferenčných bodov.
V rámci automobilovej dopravy je pozitívne vnímaná existencia druhého mosta, prínosom z pohľadu obyvateľov je tiež
to, že ťažké nákladné vozidlá
spravidla nezachádzajú do centra mesta. Problém ľudia vidia
v nedostatočnej priepustnosti na svetelných križovatkách
a nastavení semaforov (napr.
križovatka Gen. M. R. Štefánika – Hasičská a Nám. SNP – Palackého), chýba im aj prepojenie
v nákupnej zóne medzi hypermarketom Tesco a OC Laugaricio zo zadnej strany.
Vo verejnej doprave je kladne
hodnotená postupná inštalácia
elektronických informačných
tabúľ. Nevyhovujúca je však
nadväznosť verejnej dopravy
medzi vlakovými a autobusovými spojmi, nedostatočná je tiež
početnosť a frekvencia spojov
MHD. Zlepšiť by sa mala podľa názoru obyvateľov i obslužnosť niektorých okrajových častí
mesta (Záblatie, Orechové).
V prípade pešej a cyklistickej dopravy vnímajú občania

pozitívne revitalizáciu
Mierového
námestia
a všeobecne
Trenčín v pohy
zlepšujúcu
be
sa situáciu
v cyklodoprave. Plusové body
získalo napríklad začlenenie
Trenčína do Vážskej cyklotrasy
i postupná realizácia cyklotrás
na území mesta. Jednako ľudia
vyjadrili nespokojnosť so súčasným stavom infraštruktúry
pre peších a cyklistov a želali by
si vhodnejšie prepojenie v najvyťaženejších smeroch. Verejnosť
by tiež uvítala zabezpečené cyklostojany, napr. pri železničnej
stanici a viac zdieľaných mestských bicyklov.
Takzvaný bike sharing prišiel, samozrejme, na reč aj
v téme zdieľaná mobilita, kde
sa potvrdila obľuba súčasného projektu Mestský bicykel.
Účastníci tiež ocenili parkovaciu politiku mesta, ktorá podľa
nich prispela k vyššiemu počtu
spolujázd v automobiloch napr.
do zamestnania. Naopak, čo
ľuďom chýba, je možnosť vziať
si bicykel do autobusu MHD
a systematické riešenie zdieľanej mobility.


DENISA MORONGOVÁ, CDV
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NEZABUDNITE PODAŤ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Nastala u vás zmena vo vlastníctve nehnuteľností?
Do konca januára treba podať daňové priznanie.

Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sa
týka občanov, ktorí v roku 2019
predali, kúpili, darovali, dedili nehnuteľnosť alebo im bolo
vydané stavebné či kolaudačné rozhodnutie. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

je potrebné podať do 31. januára 2020 so stavom k 1. januáru 2020. K podaniu je nutné
predložiť doklady preukazujúce konkrétne skutočnosti, napríklad rozhodnutie o povolení
vkladu, osvedčenie o dedičstve,
stavebné povolenie, kolaudačné

rozhodnutie. Tlačivá k dani
z nehnuteľností sú k dispozícii
v Klientskom
centre MsÚ
Trenčín a tiež
na internetovej stránke
mesta v časti
Ako vybaviť.
tlačivá dane

2. januára 2020

Poznáme víťazný návrh revitalizácie pešej zóny
Novú tvár dostane verejný priestor na uliciach Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova. Autorom víťazného návrhu je ATELIÉR ART.

Verejná dvojkolová anonymná urbanisticko-architektonicko-krajinárska projektová súťaž

návrhov na revitalizáciu pešej
zóny v Trenčíne trvala od júna
do decembra 2019.

Víťazný návrh je
podľa poroty najpresvedčivejší,
kultivovaný
a prezentu- www.archinf
o.sk
je najlepšie ucelené komplexné
riešenie. „Som rád, že sa podarilo nájsť vynikajúce riešenie pomerne rozsiahlej a zložitej pešej
zóny na kvalitatívne veľmi slušnej a vysokej úrovni,“ uviedol
hlavný architekt Trenčína Martin Beďatš.
Všetky odovzdané návrhy
i hodnotenia poroty sú zverejnené na www.archinfo.sk. Vystavené budú od konca januára minimálne dva mesiace aj vo
vestibule Centra rozvoja mesta
na Farskej ulici 10 v Trenčíne.
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VIZUALIZÁCIA: ATELIÉR ART

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Poslednýkrát v roku 2019 sa mestskí poslanci stretli
na spoločnej schôdzi 11. decembra.

 Na úvod sa hovorilo o finančnej situácii. Celkový dlh mesta
k 31. októbru 2019 bol vo výške 16,2 milióna eur, teda 296
eur na obyvateľa. Mesto od roku
2011 pokračuje v znižovaní
dlhu. V rokoch 2011 – 2019 poklesol o 45,98 %.
 Poslanci schválili zvýšenie
sadzby dane z nehnuteľností v priemere o 35%. Jej výška
sa zásadne nemenila od roku
2011. Navýšenie je reakciou najmä na zmeny v legislatíve štátu,
ktoré zásadne znižujú príjmy
mesta a zároveň zvyšujú jeho
výdavky. Mesto je povinné, aj
popri neustále sa meniacich zákonoch, udržať svoje služby minimálne na rovnakej úrovni. Bez

úpravy vlastných príjmov by to
nešlo. Takisto by sa nedal zostaviť rozpočet na rok 2020 v súlade s legislatívou.
 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
sa v Trenčíne zvýšil o 10 %. Dôvodom je nová výška zákonného poplatku za uloženie odpadu
na skládku. V roku 2019 bol vo
výške 7 € za 1 tonu, v roku 2020
to bude 12 € a v roku 2021 až
18 € za tonu.
 Mestský parlament schválil rozpočet mesta na rok 2020.
Ten predpokladá celkové príjmy
a výdavky na úrovni 62,15 mil.
eur. Viaceré zákony zvyšujú výdavky mesta na rok 2020 minimálne o 3,5 mil. eur. Na údržbu

chodníkov pôjde takmer 400
tisíc €, zákonné zvyšovanie
miezd zamestnancov znamená
vyššie výdavky o 2,7 mil. €, rekreačné poukazy budú mesto
stáť 301 tisíc €. Vyššie budú
i výdavky na údržbu detských
ihrísk, „obedy zadarmo“ a pod.
Rozpočet počíta s investíciami
za 11,3 mil. €. Z toho zo zdrojov
EÚ a štátneho rozpočtu za 5,3
mil. €. Konkrétnym investičným akciám na r. 2020 sa budeme venovať v najbližšom Infe.
Záznam
z decembrového rokovania MsZ
nájdete
na www.
trencin.sk.
videozáznam
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PRE DAŇOVÉ NEDOPLATKY MÔŽETE PRÍSŤ O VODIČÁK
Od 1. 1. 2020 je účinná novela zákona daňového poriadku. Okrem iného oprávňuje správcu dane vykonať voči
daňovníkovi s nedoplatkami exekúciu zadržaním vodičského preukazu.

Týka sa to nedoplatkov
na miestnych daniach (daň
z nehnuteľností, daň za psa, daň
za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie) a tiež
nedoplatkov
na
miestnom

INFO | 3
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poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad.
Mesto Trenčín ako správca
dane
môže
využívať
na vymoženie nedoplatkov
na miestnych daniach všetky

dostupné prostriedky, a teda aj
exekúciu zadržaním vodičského
preukazu.
Preto upozorňujeme občanov mesta, aby si skontrolovali,
či nemajú evidované daňové nedoplatky na miestnych daniach.
Overiť si to môžu aj telefonicky
alebo osobne v Klientskom centre MsÚ Trenčín.
(RED)

 STRUČNE

O

tužovanie na Mierovom
námestí si mohli ľudia
vyskúšať v nedeľu 8. decembra. Voda v bazéne mala
príjemných 9,5 °C vítaní boli
aj úplní začiatočníci, ktorým
otužilci a zimní plavci z Trenčianskych tuleňov radi
poradili, ako s otužovaním
začať. Pravidelne sa kúpu
na Ostrove každú stredu
o 16.00 a v nedeľu o 9.00
a 16.00 h. Viac na www.
otuzilcitrencin.sk.

P

racovníci Štatistického
úradu SR budú v roku
2020 zisťovať informácie
o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch
domácností. Opytovateľ je povinný preukázať sa osobitným
poverením. Na Slovensku bolo
do zisťovania vybraných viac
ako 230 miest a obcí, medzi
nimi aj mesto Trenčín.

Č

asť podchodu zo železničnej stanice na Hodžovu
ulicu je od decembra 2019
opatrená protišmykovým
„kobercom“. Je tak bezpečnejšia najmä v čase dažďa
a sneženia.

F

ontána Marca Aurelia
na Mierovom námestí nie je
určená ani prispôsobená
na hru detí. Prosíme rodičov,
aby deťom nedovolili po nej
behať a skákať. Ľahko môže
dôjsť k úrazu detí i poškodeniu
umeleckého diela.
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Trenčín túži byť Európskym hlavným mestom kultúry
O uplynulom roku, o aktuálnych plánoch a rozvoji mesta,
ale aj o vízii do budúcna sme sa už tradične porozprávali
na začiatku nového roka s primátorom Trenčína Richardom Rybníčkom.

 Po voľbách v roku 2018 sa
z jednej tretiny obmenilo zloženie mestského zastupiteľstva. Podarilo sa naštartovať
konštruktívnu spoluprácu?

V minulom roku sme prijímali s novým zastupiteľstvom
hneď dva rozpočty – jeden v januári na rok 2019 a druhý v decembri na rok 2020. Obidva rozpočty ukazujú, že zastupiteľstvo
je zložené zo zodpovedných ľudí,
ktorí myslia na mesto a hája záujmy „svojich“ mestských častí.
Som rád, že sme spolu udržali kontinuitu a rozvoj mesta sa
nezastavil.

 Ako je to s finančnou kondíciou mesta, s dlhom?

Platí, že keď som prišiel
na túto pozíciu, bol dlh 40 miliónov. Dnes je na úrovni 17,3
milióna a stále klesá. Už ho nepotrebujeme radikálne znižovať,
finančná situácia mesta je stabilizovaná. Dlh je znesiteľný v rámci rozpočtu i dlhovej brzdy. Tá má
byť na úrovni maximálne 60 %
a my sme na úrovni 29 %. Ak sú
dobré časy, tak ich nedávame len
na splácanie dlhu, ale časť z nich
investujeme do rozvoja a zvyšovania hodnoty majetku mesta.

 Ako sa mesto vysporiada

s rozhodnutiami NR SR ako
chodníková novela, rekreačné
poukazy, takzvané obedy zadarmo, zvyšovanie platov zamestnancov v školstve, opatrovateľkám a podobne.
Smutné je, že poslanci NR
SR a politické strany nepovažujú mestá a obce za svojich partnerov. Štát bez miest a obcí a bez
ľudí v nich by bol len imaginárny
pojem. Lenže oni to tak nevnímajú, prijímajú populistické zákony
a hovoria, že ľuďom niečo prinášajú. Lenže v skutočnosti im ubližujú. Namiesto toho, aby pomáhali, svojimi rozhodnutiami
im zvyšujú výdavky. A zodpovednosť za ťažké politické rozhodnutia prenášajú na starostov a primátorov, ktorí sú potom v očiach
ľudí tí vinní. Ale trvám na tom,
že nepopulárne opatrenia – ako
zvyšovanie daní a poplatkov je
dôsledkom
nezodpovednosti

a častej nekompetentnosti tzv.
„veľkých“ politikov v Bratislave.

 V tomto roku Trenčín

vystúpil zo ZMOSu a stal sa
členom Únie miest Slovenska.
Vy ste sa navyše stali prezidentom únie, môže to byť
pre Trenčín a Trenčanov výhodou?´
Únia zastupuje 50 miest,
v ktorých žije 1,8 milióna ľudí.
Moja pozícia znamená veľa práce a zodpovednosti, ale je to aj
prestíž a dobrá vizitka pre Trenčín. Moja úloha je nielen chrániť
mesto a jeho občanov, ale aj pomáhať. Ak by sme mali (mestá
a obce) viac financií a kompetencií, dokázali by sme si lepšie
spravovať svoje územie. O to sa
v únii snažíme, pripravujeme návrh reformy verejnej správy, rokujeme s politickými stranami,
aby sa nová vláda a parlament zaoberali zmenou správy štátu. Aby
bola jednoduchšia a bližšie k občanom, aby moc šla zdola hore
a nie zhora dole. Aj to je momentálne súčasťou mojej práce, pričom ale stále venujem pozornosť
Trenčínu – je to spojená nádoba.

 Rozvoj mesta. Na čo sa

treba sústrediť v Trenčíne najviac?
Častokrát občania vidia len
to, čo sa urobí alebo neurobí
v území, kde bývajú. My sa ale
musíme pozerať na mesto ako
na jeden celok. Investície musíme rozložiť do jednotlivých
mestských častí. Trenčín nemá
toľko financií, aby sme mohli
urobiť všetko naraz. Musíme si
veci plánovať z roka na rok a určiť si priority. A tie sú dve: revitalizácia verejných priestorov
s pribúdajúcou zeleňou, vodných
prvkov a opatrení, ktoré reflektujú na klimatické zmeny. Druhá priorita je rekonštrukcia ciest
a chodníkov. Popritom ale musíme pokračovať aj v investíciách
do sociálnej oblasti, do obnovy
škôl a škôlok, do podpory kultúry, športu a bezpečnosti.

 Trenčínu sa opäť darilo

v získavaní peňazí z eurofondov. Je ale fakt, že napr.
átrium sme prezentovali ako

úspešný projekt už pomerne
dávno, no v teréne sa nič nedeje.
Hovoril som o tom s ministerkou pôdohospodárstva, pani
Matečnou. Stále čakáme na rozhodnutie po takzvanej druhej
ex-ante kontrole, aby sme mohli
začať s realizáciou. Uznala, že
procesy na úrovni štátu trvajú
dlho. Verím, že do jari sa to vyrieši, a budeme môcť začať. Sme
naozaj veľmi úspešní s projektmi, zatiaľ nám schválili 99 % projektov. Len v roku 2019 to bolo
takmer za 4 milióny eur. Pravda
je, že odkedy povedia, že vám
schválili peniaze, je to ešte dlhá
cesta, kedy môžete ísť do realizácie. Niekedy namiesto 30 dní čakáme 8 a viac mesiacov.

 Starý železničný most.

Ako sa vyvíja snaha získať ho
do majetku mesta?
Sú rozbehnuté procesy, aby
most najneskôr do konca februára bol náš. Verím, že premiér dodrží sľub, a mesto ho dostane zadarmo, resp. za 1 euro.

 Znovuotvorenie divadel-

nej sály v Posádkovom klube
(ODA) bolo témou petície,
ktorú ste pred vyše rokom
iniciovali. Tá bola zastavená pre prísľub ministerstva
obrany.
Ministerstvo koncom roka
podpísalo zmluvu s víťazom
súťaže, odovzdali mu stavbu
a do piatich mesiacov by strecha
i interiér divadelnej sály mali byť
zrekonštruované. Mám informáciu, že práce sa už začali. Preto
verím, že koncom júna by mohla
byť divadelná sála otvorená.

 Hviezda. Jej rekonštruk-

cia je jednou z vašich priorít
na toto volebné obdobie.
Trenčín je jedno z mála miest
a možno jediné, ktoré je z môjho pohľadu absolútne pripravené na čerpanie financií z výzvy
na kultúrno-kreatívne centrum.
Podali sme projekt (9. 12.) už aj
s právoplatným stavebným povolením. Už dnes sme pripravení na rekonštrukciu exteriéru
i interiéru Hviezdy za 8 miliónov
eur. Pri ideálnom scenári by sme
v dohľadnej dobe mali poznať
vyhodnotenie. Veríme, že budeme úspešní, a na jeseň by sme
mohli začať. Kompletná rekonštrukcia Hviezdy bude trvať asi
dva roky, ide o národnú kultúrnu pamiatku.

 Autobusová a železničná
stanica. Nastal nejaký progres?

Posunuli sme sa v rokovaniach so spoločnosťou SIRS,
ktorá obhospodaruje pozemky na autobusovej stanici. Rozhodli sa, že pôjdu do výstavby
autobusovej stanice v podstatne
menšom prevedení v porovnaní s tým, ako pôvodne prezentovali. Naposledy sme sa stretli
pred Vianocami, situácia sa vyvíja dobre. Čo sa týka železničnej stanice, to je trochu inak.
Generálni riaditelia Železníc SR
sa posledných 9 rokov neustále menia. Je ťažké stále novému
a novému riaditeľovi vysvetľovať a žiadať vyriešenie situácie
so železničnou stanicou, ktorá im patrí. Posledný riaditeľ,
pán Tkáč, mi hovoril, že navrhli do rozpočtu peniaze na jej rekonštrukciu. Medzitým aj jeho
odvolali, takže musím zistiť, ako
to s touto investíciou dopadlo.
Isté je, že to nenechám tak.
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 Ako si predstavujete Trenčín o 10 rokov?

Moja najväčšia túžba je, aby
sme oživili centrum mesta a dostali život na oba brehy Váhu.
Aby sme z Trenčína urobili ešte
atraktívnejšie mesto, akým je
dnes. Aby Trenčania boli hrdí
a šťastní, že tu žijú. Moja vízia je, aby sa z Trenčína stalo
mesto kultúry, športu, turizmu,
mesto mladých rodín a tiež dobré
miesto pre život seniorov. Človek
musí mať aj vízie, ktoré presahujú volebné obdobie. Mne mandát
končí v roku 2022, ale verím, že
v roku 2026 by mohol byť Trenčín Európskym hlavným mestom
kultúry. Tento titul dostane jedno mesto zo Slovenska a jedno
z Fínska. Konkurencia bude veľmi silná, my už začíname na tom
pracovať. Zmyslom je, aby sa
na tom spolupodieľali aj ľudia,
ktorí v meste kultúru priamo robia. Bez nich to nepôjde. Verím,
že spoločne pripravíme atraktívny a zaujímavý projekt, ktorí sa
nám podarí obhájiť, a tak získať
pre Trenčín spomínaný titul.

 Vy ste na jeseň minulého

roka oslávili 50-tku. A mali ste
takú zvláštnu prosbu alebo želanie voči gratulantom.
Mám radosť a ďakujem
Bohu, že som sa v zdraví dožil
tohto veku, lebo v dnešnej dobe
to nie je celkom samozrejmé. To,
že moji priatelia to so mnou oslávili, bol pre mňa krásny a silný
pocit. Ja som ich pri tejto príležitosti poprosil, aby mi pomohli
zveľadiť zeleň v meste. Tak sa mi
podarilo vyzbierať veľmi slušnú
sumu peňazí, za ktorú sme koncom roka vysadili v Trenčíne 64
stromov. Ak teda môžem, aj touto cestou všetkým ďakujem.

 Pracovný život máte mi-

moriadne bohatý. Ale i doma

aktuality
máte vzácne „bohatstvo“
a s ním spojené radosti i starosti.
Je úžasné, keď sa vo všetkých chvíľach môžete spoľahnúť
na rodinu. Mám pevné zázemie
a ďakujem svojej manželke Lucii. Musím priznať, že starať sa
o mesto a popritom aj o rodinu, o dieťa, je ťažšie, ako som
si dokázal predstaviť. Ale je to
zároveň krásne a obrovské naplnenie môjho života. Je to nekonečne motivujúce na ešte
väčší výkon a ešte väčšiu prácu
nielen pre moju rodinu, ale aj
pre Trenčín.
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Kompletná obnova cesty v dĺžke takmer 470 metrov
na Okružnej ulici je ukončená. Pozdĺž nej pribudol z jednej strany chodník. Zároveň sa tu zvýšil počet odstavných
miest pre autá a upokojila sa doprava.

 Aké je vaše novoročné
prianie pre Trenčanov?

Všetkým prajem veľa zdravia.
Nech trochu viac myslia na seba
– na svoju dušu, na svoje zdravie,
na svoj vlastný život, aby boli veselí. Všetkým úprimne prajem,
aby sa zbavili svojich strachov,
aby prestali mať obavy z budúcnosti, aby išli za svojím cieľom
bez pochybností. Verím, že sa
nás 29. februára 2020 zíde vo volebných miestnostiach čo najviac. Treba trochu aj zariskovať
a veriť, že bude všetko fajn. Trenčanov chcem poprosiť, aby sa naďalej zapájali do života mesta,
aby ho neignorovali, aby si uvedomili, že ten priestor, v ktorom
žijú oni a vyrastajú ich deti, vnúčatá, netreba vnímať len z pohľadu okolia svojho domu a ulice,
kde bývajú. Trenčín je komplexný ako celok a má úžasných ľudí.
Budem rád, keď nám budú pomáhať, my zase, spolu s poslancami a mojimi kolegami na úrade, budeme robiť všetko pre to,
aby sa nám tu spolu dobre, slušne a šťastne žilo. To je moje želanie a prosba zároveň. Prajem požehnaný celý rok 2020.


ROZHOVOR PRIPRAVILA



E. SÁGOVÁ

Mesto ukončilo i práce v piatich vnútroblokoch na Strojárenskej ulici. Občania tu majú k dispozícii spolu 80 parkovacích miest, v každom vnútrobloku 16 miest. Už teda nebude možné parkovať na chodníku na Strojárenskej ulici.

Chodník a schodisko v blízkosti podjazdu popod Električnú
ulicu z centra mesta na sídlisko Noviny sú osvetlené a pre
chodcov bezpečnejšie.

PRVÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
U PRIMÁTORA R. RYBNÍČKA
V NOVOM ROKU
V pondelok 20. januára 2020

v čase od 14.00 do 18.00 hod.
na Mestskom úrade, Mierové nám. 2, 1. poschodie.
Primátor mesta, Richard Rybníček, pravidelne otvára dvere svojej kancelárie všetkým, ktorí majú záujem aktívne komunikovať,
vyjadriť svoje názory, pripomienky, sťažnosti a námety. Príďte
a povedzte, čo vám v našom meste chýba, a čo by ste zmenili.

Na Šmidkeho ulici v blízkosti bytových domov 2189/18
a 2189/17 pribudlo spolu 12 stojísk pre autá. Koncom roka
finišovali práce aj na Opatovskej ulici (na foto), kde mesto
vybudovalo 19 stojísk a v ďalších dvoch vnútroblokoch
na Inoveckej ulici, kde je spolu 70 parkovacích miest.
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Diskutovali s úradníkmi Vo verejnej zeleni pribudlo
298 stromov
Žiaci z trenčianskych základných škôl, ktorí organizovali prednášky o životnom prostredí a triedení odpadu pre
svojich mladších spolužiakov, sa stretli 28. novembra
2019 na mestskom úrade.

Rozprávali sa o priebehu
prednášok a porovnali si svoje skúsenosti s prezentovaním.
Na stretnutí sa zúčastnil aj viceprimátor Patrik Žák, vedúca
útvaru školstva Ľubica Horňáčková, špecialista pre metodiku Darina Drusová, referentka
pre životné prostredie Zuzana

Čachová a koordinátorka práce
s mládežou Veronika Sučanská.
Spoločne so žiakmi diskutovali
o ďalších aktivitách na podporu životného prostredia v meste a na školách aj o návrhoch,
ako naučiť ľudí správne triediť
odpad.
Stretnutie bolo poslednou

aktivitou trojmesačného projektu s názvom Separovanie v školách. Na prednáškach, ktoré počas neho viedli žiaci druhého
stupňa, sa zúčastnilo približne
1450 detí zo 69 tried. Učili sa,
ako správne triediť odpad ako
prebieha recyklácia odpadu či
ako dlho sa v prírode odpad roz-

kladá. Súčasťou projektu bolo
aj zakúpenie nádob na triedenie odpadu do škôl. Projekt bol
podporený grantovým environmentálnym programom Zelené
oči, ktorý tvorí súčasť projektu
Zelená župa Trenčianskeho samosprávneho kraja.


(RED) FOTO: P. S.

Čistota ovzdušia a vykurovanie
V zimnom období sa zhoršuje kvalita ovzdušia aj pod
vplyvom vykurovania domácností tuhými palivami. Pri
nesprávnom spôsobe kúrenia sa do ovzdušia dostávajú
látky, ktoré poškodzujú ľudské zdravie.

 ZÁSADY SPRÁVNEHO
KÚRENIA

 používať len palivá (palivové drevo, drevené brikety, drevené pelety a uhlie) uvedené
výrobcom zariadenia v návode
na obsluhu,
 v zariadeniach na spaľovanie
dreva spaľovať len čisté prírodné drevo s vlhkosťou pod 20 %
(sušené cca 2 roky),
 v kotloch spaľujúcich uhlie
používať palivo s požadovanou
sírnatosťou,
v
kotloch
 nespaľovať
a kozuboch mokré drevo, drevotriesku, OSB dosky, rámy
okien, chemicky ošetrené drevo
a iný stavebný odpad,
 nespaľovať komunálny odpad (plienky, plastové fľaše,
viacvrstvové obaly od nápojov,
fólie, celofarebné letáky a časopisy, textil, ...),

 dodržiavať správny postup
pri rozkurovaní a dodržiavať
podmienky pre dokonalé spaľovanie, nedusiť horenie,
 pravidelne čistiť vykurovacie
zariadenie a spalinovody (komín, dymovod),
 udržiavať vykurovacie zariadenie v dobrom technickom
stave,
 používať moderné vykurovacie zariadenia.
Upozorňujeme všetkých prevádzkovateľov
zariadení
na spaľovanie tuhých palív, že
spaľovať odpad je zakázané.
Praktické informácie o kúrení
v domácnostiach sú prístupné
na webovej stránke vykurovanie.enviroportal.sk
Aktuálne informácie o kvalite
ovzdušia sú zverejnené na webovej stránke Slovenského hydrometeorologického
ústavu
www.shmu.sk (ÚSŽP)

Vy s a d e n é
boli v poslednom mesiaci uplynulého
roka. Išlo najmä o duby,
sakury, okrasné
jablone,
hrušky, hlohy, pagaštany
a ginká. Ich
novým domovom sa stala verejná zeleň vo všetkých
mestských častiach, no najviditeľnejšie sú tam, kde pribudli v skupinách – napríklad čerešne na Inoveckej ulici, ginká
na Halalovke, ďalšie stromčeky

na Clementisovej ulici, Pod
Skalkou či v areáli MŠ, Na dolinách. Išlo o náhradnú výsadbu
za výruby v predchádzajúcich
rokoch.


(RED) FOTO: P. S.

ZBER ODPADU
V CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE
Od 1. januára do 31. marca sa zber označených vriec
so zmesovým odpadom v centrálnej mestskej zóne vykonáva

len raz denne. Vrecia vykladajte
v čase od 8.00 do 9.00 hodiny.
Zberová spoločnosť zabezpečí
ich odvoz do 10.00 hodiny.

Čo s vianočným stromčekom?
Vianočné stromčeky sa
zo sídlisk začnú najskôr zbierať v utorok 7. januára 2020
v mestskej časti Juh.
Odvoz vianočných stromče
kov zo stanovíšť nádob na ko
munálny odpad zo sídliskových
častí (nie z lokalít individuálnej
rodinnej zástavby) bude Mesto
Trenčín zabezpečovať prostredníctvom Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. o. Vždy

v pondelok a utorok z mestskej
časti (MČ) Juh, v stredu z MČ
Stred, vo štvrtok v MČ Sever
a v piatok v MČ Západ. Nevyvezený stromček je možné nahlásiť na tel. č. 0904 631 726 alebo
na peter.kadak@trencin.sk.
Vianočný stromček je tiež
možné bezplatne odovzdať vo
všetkých troch zberných dvoroch – na Zlatovskej, Soblahovskej i na ulici K zábraniu.(RED)

AKO S NADROZMERNÝM ODPADOM?
Starý nábytok, sedačku
či koberce, teda komunálny odpad, ktorý pre jeho veľkosť nemožno uložiť do štandardných
nádob, vyložte v predvečer dňa
vývozu na stojisko zberných nádob. Rozložte ho na čo najmenšie možné časti. Rešpektujte
deň vývozu a nedávate odpad
ku kontajnerom kedykoľvek.
Nadrozmerným odpadom nie
sú vrecia naplnené stavebným
odpadom či iným komunálnym
odpadom.
DNI VÝVOZU
PÁRNY TÝŽDEŇ: Štvrtok
– Juh I., II., Nad Tehelňou,

vrátane priľahlých ulíc s IBV,
Piatok – Soblahovská, Dlhé
Hony, Noviny, Centrum, Biskupice a Nozdrkovce, vrátane priľahlých ulíc s IBV.
NEPÁRNY TÝŽDEŇ: Štvrtok – Sihoť I., II., III., IV., Pod
Sokolice, Pred poľom, vrátane priľahlých ulíc s IBV, Piatok
– Kvetná, Nové Zlatovce, Zámostie, vrátane priľahlých ulíc
s IBV.
POSLEDNÁ STREDA V MESIACI: Záblatie, Zlatovce,
Kubrá, Kubrica, Opatová, Istebník, Orechové, Horné Orechové, Belá.

2. januára 2020
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Harmonogram vývozov triedených zložiek odpadu 1. – 6. 2020
1 S
2 Š
3 P
4 S
5 N
6 P
7 U
8 S
9 Š
10 P
11 S
12 N
13 P
14 U
15 S
16 Š
17 P
18 S
19 N
20 P
21 U
22 S
23 Š
24 P
25 S
26 N
27 P
28 U
29 S
30 Š
31 P

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

JANUÁR
SVIATOK
FIRMY
Nádoby 3+4

FEBRUÁR

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Sklo 1 VKM
Papier 4
Sklo 2 KOVY
Nádoby 3+4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3
Nádoby 3+4

Sklo 3
Sklo 4
Sklo 5
Sklo 6

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4
Nádoby 3+4

Nádoby 1 Sklo 1
Nádoby 2 Sklo 2
FIRMY Sklo 3
Sklo 4
Nádoby 3+4 Sklo 5

MÁJ
Nádoby 3+4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3
Nádoby 3+4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4
Sklo 1
Nádoby 3+4 Sklo 2

Nádoby 1 Sklo 3
Nádoby 2 Sklo 4
FIRMY Sklo 5
Sklo 6
Nádoby 3+4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4
Nádoby 3+4

VKM
KOVY

1 S
2 N
3 P
4 U
5 S
6 Š
7 P
8 S
9 N
10 P
11 U
12 S
13 Š
14 P
15 S
16 N
17 P
18 U
19 S
20 Š
21 P
22 S
23 N
24 P
25 U
26 S
27 Š
28 P
29 S

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

Papier 2 Nádoby 1 Sklo 6
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
VKM
Papier 4
KOVY
Nádoby 3+4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3
Nádoby 3+4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 1
FIRMY
Sklo 2
Papier 4
Sklo 3
Nádoby 3+4 Sklo 4

Nádoby 1 Sklo 5
Nádoby 2 Sklo 6
FIRMY
Nádoby 3+4

JÚN
Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3
Sklo 1
Nádoby 3+4 Sklo 2

Papier 2 Nádoby 1 Sklo 3
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 4
FIRMY
Sklo 5
Papier 4
Sklo 6
Nádoby 3+4

MAREC
1 N
2 P
3 U
4 S
5 Š
6 P
7 S
8 N
9 P
10 U
11 S
12 Š
13 P
14 S
15 N
16 P
17 U
18 S
19 Š
20 P
21 S
22 N
23 P
24 U
25 S
26 Š
27 P
28 S
29 N
30 P
31 U

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4
Nádoby 3+4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3
Nádoby 3+4

Nádoby 3+4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 1
Papier 1
Sklo 2 VKM
Papier 4
Sklo 3 KOVY
Nádoby 3+4

Nádoby 1
Nádoby 2 Sklo 4

VKM
KOVY

Sklo 1
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4
Sklo 5

Papier 2 Nádoby 1 Sklo 6
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4
Nádoby 3+4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3+4

Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2

Papier 1
Papier 4

Sklo 3 VKM
Sklo 4 KOVY
Nádoby 3+4 Sklo 5

Vrecia 1 Nádoby 1 Sklo 6
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3
Nádoby 3+4

SVIATOK
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4
Nádoby 3+4
Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY Sklo 1
Sklo 2
Nádoby 3+4 Sklo 3

Papier 2 Nádoby 1 Sklo 4
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 5
Papier 1
Sklo 6 VKM
Papier 4
KOVY

PLASTY
Vrecia 1
Vrecia 2
Vrecia 3
Nádoby 1
Nádoby 2
Nádoby 3
Nádoby 4
FIRMY
PAPIER
Papier 1

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY

APRÍL
1 S
2 Š
3 P
4 S
5 N
6 P
7 U
8 S
9 Š
10 P
11 S
12 N
13 P
14 U
15 S
16 Š
17 P
18 S
19 N
20 P
21 U
22 S
23 Š
24 P
25 S
26 N
27 P
28 U
29 S
30 Š

Papier 2
Papier 3
Papier 4

Zlatovce, Orechové, Horné Orechové,Istebník, Záblatie,
Zámostie
Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum,
Dolné mesto, Nozdrkovce
Opatová, Kubrá, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej
ulice
Juh, Belá
Sihoť, Zámostie
Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum
Dolné mesto, Soblahovská, Dlhé Hony
právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia
individuálna bytová výstavba - Sihoť, Hodžova, Noviny,
Zlatovce
Juh, Belá
Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie
Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny,
Kubrá, Kubrica, Dolné mesto
právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia

28 dní

pondelok

28 dní

utorok

28 dní

štvrtok

týždenne pondelok
týždenne utorok
týždenne štvrtok
týždenne piatok
14 dní streda
28 dní

streda

14 dní
14 dní

pondelok
utorok

14 dní

štvrtok

FIRMY
28 dní streda
SKLO
Zámostie
28 dní pondelok
Sklo 1
Sklo 2
Noviny, Biskupice
28 dní utorok
Sklo 3
JUH
28 dní streda
Sklo 4
JUH, Soblahovská, Dlhé Hony
28 dní štvrtok
Sklo 5
mesto Centrum
28 dní piatok
Sklo 6
Sihoť, Kubrá, Kubrica, Pod Sokolice
28 dní pondelok
KOVY
určené ulice
podľa harmonogramu
Kovy
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (napr. tetrapaky...)
určené ulice
podľa hamonogramu
VKM
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Potešili knižkou
takmer dvesto detí

Trenčianske školy

„Jubilantky“

V poslednom štvrťroku uplynulého roka slávili viaceré
školy v našom meste okrúhle jubileum.

 Základná škola na Ulici L.
Novomeského oslávila 13. decembra svoje 40. narodeniny.
Od roku 1979 doteraz vypreva-

Dominik Tatarka, Karol Kállay, Richard Lintner, Miroslav
Šatan či Monika Chochlíková.
Mená 18 významných absolventov sú aj na bronzových tabuľkách, ktoré škola pri príležitosti výročia osadila vo vnútri
budovy.
FOTO: P. S.
 V roku 1919 začala písať
svoju históriu aj Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne. Sté výročie oslávila 7. novembra v Posádkovom klube.
Škola vychovala tisíce absolventov, ktorí sú úspešní v rôznych oblastiach života. Medzi

dila do života 3543 detí, vystriedalo sa v nej 211 pedagogických
pracovníkov, ktorých riadilo 10
zástupkýň. Škole šéfovalo 6 riaditeľov, z ktorých každý v nej zanechal svoju stopu. Vďaka patrí
všetkým učiteľom, ktorí zasvätili život náročnej a dôležitej
vzdelávacej a výchovnej práci
a takisto množstvu nepedagogických zamestnancov, ktorí sa
starali o jej chod. Na oslavách
jubilea školy sa zúčastnili bývalí
i terajší zamestnanci a zástupcovia Mesta Trenčín, pozreli si
pekný program, ktorý pripravili
žiaci školy. 
FOTO: ARCHÍV ZŠ
 Sto rokov od založenia oslávilo 29. novembra slávnostnou
akadémiou v Posádkovom klube Gymnázium Ľudovíta Štú-

nich patrí napríklad aj operný
spevák Dušan Vitázek, hokejista Tomáš Kopecký, primátor
mesta Trenčín Richard Rybníček i zakladateľ religionistiky
na Slovensku profesor Ján Komorovský, ktorý má od decembra 2019 v priestoroch školy
pamätnú tabuľu. O tom, že ide
o jednu z najúspešnejších škôl
svedčí aj jej každoročné popredné umiestnenie v rebríčku
slovenských odborných škôl,
ktorý vypracováva Inštitút pre
ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Podľa toho najnovšieho je OA Milana Hodžu
na štvrtej priečke v rámci Slovenska a na prvej v kraji.


ra. Jedno z najväčších gymnázií
v trenčianskom kraji si súčasne
pripomenulo aj 70. výročie založenia FS Trenčan a 20. výročie založenia slovensko-francúzskej bilingválnej sekcie.
Gymnázium vychovalo dodnes
množstvo významných osobností, jeho študentmi boli napríklad Vojtech Zamarovský či

FOTO: P. S.

Jubilantkám do ďalších rokov želáme veľa žiakov a študentov, ktorí sa chcú učiť,
vynikajúcich a zanietených pedagógov, ktorí chcú učiť, rodičov, ktorí chcú mať spokojné
a vzdelané deti a všetkým, aby
mali radosť zo života a radi aj
po skončení tej ich školy na ňu
v dobrom spomínali.
(RED)

Knižný darček dostalo pred
Vianocami 17. decembra vďaka projektu „Otvor srdce, daruj knihu“ Trenčianskej nadácie 189 detí. Prišli z dvadsiatich
materských a základných škôl
z Trenčína, Trenčianskeho Jastrabia a Bánoviec nad Bebravou
do Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne. „Ďakujeme všetkým zúčastneným za obrovskú
ochotu pomáhať. Za pätnásť rokov trvania projektu sme mohli
obdarovať 2904 detských čitateľov,“ povedala Nikola Sedláčková z Trenčianskej nadácie.
Predvianočný projekt je každoročne venovaný deťom z mnohodetných rodín, deťom osamelých matiek, deťom, ktorých

rodina sa dočasne či dlhodobo
ocitla v núdzi. Starostlivo vybrané knihy bolo možné kupovať v piatich kníhkupectvách
v Trenčíne. Okrem želaných
kníh ľudia navyše darovali stavebnice, plyšové hračky a ďalšie
knihy. Za všetky splnené knižné
želania ďakujeme.


(E. M.) FOTO: TNN

BALIAREŇ NA CESTE JE OTVORENÁ

Od 11. decembra 2019
v priestoroch Denného centra na Osvienčimskej ulici pracuje chránená dielňa, v ktorej
ručne balia kávu a ďalšie výrobky štyria klienti Domova
sociálnych služieb DSS v Adamovských
Kochanovciach.
Ide o druhú chránenú dielňu

prevádzkovanú neziskovou organizáciou Rotary Club Trenčín
Laugaricio. Pribudla ku Kaviarni Na Ceste, ktorá ponúka služby už dva a pol roka na prízemí
Katovho domu v podhradí. Spolu zamestnávajú osem ľudí, pre
ktorých je otvorený trh práce
príliš hektický. Pracujú s podporou asistentov, spôsobom
a tempom, ktorý im vyhovuje.
Získavajú nové priateľské a kolegiálne vzťahy, zažívajú osobnostný rozvoj, ale aj celkom
bežné veci, ako je napríklad cestovanie mestskou hromadnou
dopravou a orientácia v novom
prostredí. 
(RED), FOTO: P. S.

Trenčianske ZŠ v prvej tridsiatke
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil
najnovší rebríček základných škôl
na Slovensku. Hodnotenie prebehlo v školskom roku 2018/2019
na základe celoštátneho testovania piatakov a deviatakov.
Z trenčianskych základných škôl
dopadla najlepšie v hodnotení

Základná škola na Dlhých Honoch, ktorá v celkovom rebríčku obsadila osemnástu priečku.
V prvej tridsiatke škôl na Slovensku je okrem nej ešte Základná
škola na Novomeského ulici, ktorá je o dve miesta nižšie na 20.
priečke. Úplný rebríček nájdete
na www.skoly.ineko.sk 
(E. M.)

HĽADÁ SA RIADITEĽ ŠKOLY
Mesto Trenčín vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy na Potočnej
ulici 86 v Trenčíne. Uzávierka prihlášok je 23. januára
2020. Podrobné informácie

o požadovaných kvalifikačných predpokladoch, kritériách a dokladoch uchádzačov
nájdete zverejnené na www.
trencin.sk v sekcii Samospráva/Mestský úrad/Voľné pracovné miesta.

2. januára 2020

Trenčianky
majsterkami Slovenska

Pretekári Karate klubu
Ekonóm Trenčín, o. z. doniesli
z Majstrovstiev SR kadetov,
juniorov a dorastencov v karate, ktoré sa konali 7. 12. 2019
v Trnave, tri zlaté a jednu striebornú medailu. Spomedzi 52
klubov z celého Slovenska tak
v medailovej štatistike skončili na 10. mieste. Majsterkami Slovenska sa stali Ema Pápištová (kumite kadetky nad
54 kg) a Adela Vlasáková (kumite kadetky do 54 kg). Titul vicemajsterky Slovenska a druhé
miesto získala Lucia Mrázová (kumite kadetky do 47kg).

Všetky tri dievčatá ako tím vyhrali kategóriu kumite družstvá kadetky a získali zároveň titul majsteriek Slovenska
v družstvách. Za svoju doterajšiu prácu bol počas šampionátu vedením Slovenského zväzu
karate ocenený aj tréner Miroslav Ďuďák (7.Dan). Vychoval
veľa úspešných športovcov, ktorí reprezentovali a reprezentujú
Slovensko na majstrovstvách
sveta i Európy, svetových pohároch a medzinárodných súťažiach. Informoval Michal Kubiš. Blahoželáme!


Úspech Kubranských
nadšencov na FLL
Tím Kubranských nadšencov – žiaci zo ZŠ, Kubranská a osemročného Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne sa
6. 12. 2019 v Žiline zúčastnil
regionálneho kola medzinárodnej robotickej súťaže First
Lego League. Na splnení robotických misií ako aj na inovačnom projekte, ktorého
úlohou bolo nájsť urbanistický problém a navrhnúť jeho
riešenie, pracovali už od augusta. Aj s pomocou odborníkov
z mesta Trenčín sa im podarilo
získať spomedzi desiatich súťažiacich tímov 3. miesto. Ďalšou úspešnou disciplínou bola
Robot Game, v ktorej skončili
takisto tretí. Celkové 5. miesto
potešilo, ako aj množstvo



TEXT A FOTO: EVA MAREKOVÁ,



ZŠ, KUBRANSKÁ

Naplánujte si jarné
prázdniny už teraz
Centrum voľného času srdečne pozýva deti vo veku od 7
do 13 rokov do Prímestského jarného tábora.

Juricovej z Trenčína. Od začiatku roka 2019 preteká za klub
STARSforSTARS
Bratislava a 1. 12. 2019 si pripísala
na konto ďalší skvelý úspech –
na Majstrovstvách sveta vo fitness žien v Bratislave sa jej podarilo obhájiť titul seniorskej
majsterky sveta.

Počas jarných prázdnin
od 24. do 28. februára 2020
na deti čaká v tábore bohatý
program: výroba masiek a karneval, tvorivé dielničky s Knihomoľom, návšteva Pohyblivých betlehemov v Novom
Meste nad Váhom, kino a laser
aréna. Popritom nebudú chýbať

 Vo finálovom kole 13. ročníka turnaja O pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja TSK FLORBALKI
SK CUP 2019 si 9. 12. v Mestskej športovej hale vybojovali
1. miesto chlapci z Gymnázia
Ľ. Štúra Trenčín. Medzi dievčatami boli najúspešnejšie študentky trenčianskej Obchodnej
akadémie.

spoločenské hry, súťaže, pobyt
na čerstvom vzduchu a veľa zábavy. Cena tábora je 50 € (obed,
olovrant, pitný režim, cestovné, vstupné a ceny). Tábor sa
uskutoční pri minimálnom
množstve počte 10 detí. Bližšie informácie na: www.cvctn.
edupage.org(CVČ)

Obhájili zlato
Na 7. ročníku turnaja Trenčín florbal cup 2019 „O pohár
primátora mesta Trenčín“ sa
12. 12. 2019 v Mestskej športovej hale na Sihoti podarilo
opäť zvíťaziť chlapcom zo ZŠ,
Hodžova pod vedením Patrika Zelenku. Na turnaji sa zúčastnili družstvá trenčianskych

 Trenčiansky tanečný pár
Marián Duda a Pavla Pikusová získali titul majstrov sveta v Showdance Latin WADF
2019. Otvorené tanečné Majstrovstvá sveta sa konali v Liberci 17. – 23. novembra 2019.
 V poslednom minuloročnom vydaní novín sme vás informovali o juniorskej majsterke sveta vo fitness Kristíne

cenných skúseností, ktoré žiaci
získali počas práce na projekte.
Svoje osobnosti opäť posunuli
o kúsok vpred a teší aj presvedčenie, že po načerpaní novej sily
a energie zopakujú účinkovanie
v súťaži aj o rok.

FOTO: ARCHÍV KLUBU

BLAHOŽELÁME!
 Vzpierač z Trenčína Sebastián Cabala, člen Dukly Banská
Bystrica a Juniorského olympijského tímu, získal v decembri na Majstrovstvách Európy
do 17 r., ktoré sa konali v Izraeli, dve bronzové medaily za nadhod (160 kg) a dvojboj (290 kg).
Informovala I. Cabalová.
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škôl, žiaci druhého stupňa. Najlepší strelec: Andrej Rendl (ZŠ,
Hodžova), najlepší hráč: Matúš
Strieženec (ZŠ, Na dolinách),
najlepší brankár: Adam Líška
(ZŠ, Hodžova). Turnaj organizoval ŠK 1. FBC Trenčín s podporou Mesta Trenčín.


FOTO: ARCHÍV ZŠ
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Hľadajú domov
Plánujete si zadovážiť
zvieracieho spoločníka?
Možno vás oslovia práve
tieto psíky, ktoré túžia
po domove.

Asi 5 – 6-ročný kríženec
Buddy je v starostlivosti karanténnej stanice od 2. 12.
2017. Má rád prechádzky.
Hodí sa do rodiny s deťmi či
k aktívnym majiteľom, ktorí sa
mu budú každý deň venovať.

číslo 1 | ročník XXII

Stretli sa po
40 rokoch
Na výzvu uverejnenú v INFO
č. 11 zareagovali pamätníci obdobia rozkvetu trenčianskeho
lyžovania zo 70. – 80. rokov minulého storočia a 13. decembra
2019 sa ich v Posádkovom klube (Dome armády) zišlo zo Slovenska i zahraničia spolu 52.
Iniciátor a organizátor akcie
MUDr. Bohumil Bočkay v príhovore priblížil toto obdobie,
vyzdvihol aktivitu členov pri
budovaní „lyžiarskeho areálu
Soblahov“ a tiež úspechy, ktoré trenčianski alpskí lyžiari dosahovali v kraji, na Slovensku

i v Československu, vychovali aj československého reprezentanta. Počas 7-hodinového
stretnutia si účastníci zaspomínali na príhody a zážitky zo spoločných tréningov a pretekov,

Na skenovanie QR kódu mobilným zariadením potrebujete
niekoľko sekúnd. V INFO Trenčín sme ich začali používať s cieľom zvýšiť informačnú hodnotu
novín ako odkaz na ďalšie informácie na mestskom webe.
Quick Response QR kód
tvorí špeciálne usporiadanie
malých (väčšinou) čiernych
a bielych štvorčekov. Tri väčšie
štvorce v rohoch a jeden menší
pri poslednom rohu kódu slúžia na informáciu pre QR čítačku, v ostatných, na prvý pohľad chaoticky usporiadaných

štvorčekoch, je uložená informácia. Na čítanie QR kódov pre
bežných užívateľov sa používajú mobilné telefóny s fotoaparátom a príslušnou aplikáciou.
Niektoré smartfóny čítačku QR kódov v sebe majú už
nainštalovanú rovno pri kúpe
mobilu, do ostatných si ju musíte nainštalovať manuálne.
Po spustení aplikácie sa objaví akoby aplikácia fotoaparátu.
Potom stačí už len „namieriť“
na QR kód a aplikácia ho automaticky preloží. V prípade web
stránky sa objaví jej URL adresa

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
(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
keramika: kurz, klub.
Asi 3-ročný psík Nero je kanárska doga. Čaká na skúseného majiteľa, ktorý sa mu bude
venovať, a brať ho ako rovnocenného partnera. Mohol by žiť
v byte aj v dome. V prípade záujmu o adopciu budú potrebné
viaceré návštevy.
Všetky psy sú očkované
a čipované. Viac sa môžete dozvedieť 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.


FOTO: M. RAKÚS



TEXT A FOTO: B. B.

 FOTO: ÚSPEŠNÍ TRENČIANSKI LYŽIARI

Na čo sú zvláštne štvorčekové kódy?
V uplynulom roku sme ich v INFE začali používať čoraz
častejšie. Na čo sú dobré a ako ich používať?

Deny je asi 5-ročný pes,
zachránený z nevhodných
podmienok. V stanici čaká
na adopciu od apríla 2018. Je
vhodný na dvor s vlastnou búdou, aj k starším ľuďom, nie
je hyperaktívny. Má zhoršený
zrak, ale v priestore sa orientuje bez problémov.

obnovili staré a nadviazali nové
priateľstvá s odhodlaním v týchto stretnutiach pokračovať.

2. 1. – 17. 1.

Trenčianske Vianoce – výstava fotografií Júliusa
Kákoša

15., 22. a 29. 1.,
Dia mapa – konzultácie
15.00
30. 1., 15.00

Skleróza multiplex – klub Trenčín

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 9.00 – 10.00, Keramika
klub ŠT 10.00 – 12.00 a 14.30 – 16.30, Kartové hry UT a ŠT 14.00 –
17.00, Spevácka skupina Sihotiar PO 10.00 – 12.00, Výbor JDS 27
párny týždeň UT od 10.00, JDS 05 nepárny týždeň UT 14.00 – 16.00.
Prevádzkovateľom Denného centra je Útvar sociálnych vecí MsÚ
Trenčín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch počas
otváracích hodín centra 0901 714 266.

a vy sa môžete jednoducho dostať na jej obsah.(RED)

DAŇ ZA PSA
SA NEMENÍ
 Každý pes držaný viac ako
90 dní na území mesta podlieha evidencii psov, ktorú vedie Útvar klientskeho centra
a matriky MsÚ.
 Daň za psa zostáva aj v roku
2020 na sume 30 € ročne, v prípade rodinného domu alebo
nehnuteľnosti s výbehom pre
psa 12 € ročne.
 Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov, ktorý je chovaný na území mesta Trenčín.
Občania starší ako 70 rokov si
môžu uplatniť 50 % zníženie tejto dane.
 Záchranárske psy s výcvikom, policajné psy, alebo psy
osvojené z karanténnej stanice v Trenčíne sú od dane
oslobodené.
 Pri dani za psa je dôležité
oznamovať ako nadobudnutie,
tak i stratu, úhyn, odsťahovanie
a predaj psíka.
 V prípade neprihlásenia psíka má správca dane možnosť
dovyrubovať daň za minulé obdobia a uložiť sankcie za neoznámenie, čo nie je pre občana
príjemné. Neodhlásenie psíka
z evidencie pri strate, úhyne alebo pri predaji spôsobuje, že daň
za psa je vyrubená, evidujú sa
na neho nedoplatky, čo nie je
prospešné ani pre občanov, ani
pre správcu dane.(RED)
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Palackého 27, Trenčín – 50%
zľava na vstup do expozícií.
 Hotel Elizabeth, Gen. M.
R. Štefánika 2, Trenčín – káva
(presso s mliekom) – 1,40 €, čaj
– 1,20 €, víno 1dl – 1,20 €.
 Hotel Most Slávy, 17. novembra č. 11, Trenčianske Teplice – 15% na poskytnuté služby.
 INTERSPORT, OC Laugaricio, Trenčín – 10% zľava na nákup tovaru vo výške 50 eur.
CLIVIA,
 Kaderníctvo
Gen. M. R. Štefánika 19, Trenčín – objednávky telefonicky
na 0903/250 585 – strihanie,
fúkaná alebo natočenie vlasov 10 €, regenerácia vlasov
zdarma.
 Kaviareň Na ceste, Katov
dom, Matúšova ulica, Trenčín –
koláčik a nápoj (káva, čaj alebo
sirup) spolu za 2,50 €.
 Kaviareň Omar, Mierové
nám., Trenčín – 10% na všetky
produkty.
 Lekáreň Soblahovská, Dlhé
Hony 3, Trenčín – 7% z voľnopredajného tovaru pri nákupe
nad 7 € s DPH.
 Mäsiarstvo, Námestie sv.
Anny 15, Trenčín – 5% z nákupu
v pondelok a v sobotu.
 McCafé, OC Laugaricio,
Trenčín – za zvýhodnenú cenu
1€ malý teplý nápoj (cappuccino, espresso, espresso grande)

v priestoroch McCafé, zdarma
malý sýtený nápoj v reštaurácii
McDonald’s (0,25 l coca-cola,
fanta, sprite, coca-cola light, ľadový čaj).
 Optika Zita Ježová, Braneckého 10, Trenčín – 10% zľava
na kompletnú zákazku (okuliarový rám, okuliarové šošovky,
puzdro), zadarmo bežné úpravy, v prípade potreby doručenie
zákazky.
 Penzión Tiberia, Kukučínova 13, Trenčín – 10%
na ubytovanie.
 Verejná knižnica M. Rešetku, Jaselská 2, Trenčín –
60% zľava na ročný registračný
poplatok.
 Zlatníctvo JGJ, Hodžova
3/1473, Trenčín – 10% na opravy a čistenie šperkov a 5% z nákupu neakciového tovaru.

2. januára 2020

Už máte Kartu pre seniorov?
KARTA PRE SENIOROV je program samosprávy mesta
Trenčín. Cieľom je prostredníctvom benefitov a zliav priblížiť trenčianskym seniorom tovary a služby ponúkané
v meste a jeho blízkom okolí. V roku 2019 bolo vydaných
266 týchto kariet.

Nárok na vydanie karty má
občan starší ako 60 rokov s trvalým pobytom v meste Trenčín,
ktorý je poberateľom predčasného, starobného alebo invalidného dôchodku. Žiadosť o vydanie
karty je dispozícii v Klientskom
centre Mestského úradu v Trenčíne alebo na www.trencin.
sk v časti Ako vybaviť/ Sociálna pomoc/ Seniorkarta. Vyplnenú žiadosť treba odovzdať
v Klientskom centre spolu s aktuálnou fotografiou s rozmermi
3 x 3,5 cm a poplatkom 1 euro
na krytie nákladov spojených
s vydaním karty. Pri podávaní
žiadosti o vydanie karty je potrebné preukázať sa dokladom
totožnosti (občianskym preukazom). Žiadosť o vydanie karty
však môžete podať aj prostredníctvom splnomocnenej osoby.
Karta bude vydaná približne o 2
týždne. Vďaka nej potom budete môcť so zľavami využívať vybrané služby v oblasti kultúry,
športu, relaxu, zdravia, stravovania a podobne. Seniorskú zľavu si treba uplatňovať hneď pri
objednávke. Výšku zliav a formu bonusov určujú výhradne
ich poskytovatelia.
Karta
je
neprenosná a slúži
na kúpu
tovarov
ta a služieb
ar
rk
io
en
/s
.sk
trencin
výhradne

pre potreby jej držiteľa. Stratu
alebo odcudzenie karty by ste
mali nahlásiť v Klientskom centre MsÚ.

 ZOZNAM

POSKYTOVATEĽOV
VÝHOD

 Andrea Martiny Collection,
Mierové nám. 8, Trenčín – 10%
na všetky výrobky.
 A. R. M. TOP SERVIS, Liptovská 6863/2A, Trenčín – zľava 10% na čistiace a tepovacie
práce.
 BON BON, Mierové námestie 28, Trenčín – 15%
na všetky druhy občerstvenia.
 CK FIRO TOUR, OC Laugaricio, Trenčín – zľava 30% z letného zájazdu do zahraničia priamo v pobočke.
 DANTIK, Mierové nám. 14,
Trenčín – 10% zľava na všetky
druhy tovaru.
 E d u k a č n o - r e h a b i l i t a č né centrum, Bezručova 1012,
Trenčín – 29% na masáže, 12%
na vodoliečbu, 18% na rašelinové obklady, 22% na pobyt v saune a 32% na pobyt v infrakabíne.
 Eiffel Optic, OC Laugaricio,
Trenčín – 10% na nezľavnený tovar a služby.
 eXpres FOTO, Farská 4,
Trenčín – 15% z fotografovania na preukazy a kopírovania,
5% zo spracovania digitálnych
fotografií.
 Galéria M. A. Bazovského,

Spevácka skupina Sihotiar ďakuje
Pred 11 rokmi založila
pani Marta Luptáková v Trenčíne seniorskú spevácku skupinu Sihotiar. Z pôvodných 5
členov sa skupina postupne
rozrastala až do počtu 18 spevákov. Podarilo sa jej nahrať
CD, prezentovať sa na rôznych akciách v našom meste,
na Slovensku, ale i na podujatiach medzinárodného formátu, kde zožala úspech. Pred 2
rokmi na medzinárodnej súťaži v Michalovciach obsadila 1.
miesto, v máji 2019 v Chorvátsku získala dve ocenenia – 3.
a 1. miesto za kreativitu medzi

9 zúčastnenými štátmi. Všetko
toto bolo hlavne zásluhou Marty Luptákovej, za čo jej patrí
naše veľké poďakovanie. Vďaka tvorivým a organizačným
schopnostiam dokázala spevácku skupinu Sihotiar doviesť
do povedomia nielen u nás, ale
i vo svete. Keďže sa rozhodla
venovať iným aktivitám, chceme sa jej verejne úprimne a zo
srdca poďakovať a zároveň jej
popriať veľa dobrého zdravia,
osobného šťastia a radosti zo
života. Ďakujeme.


VLASTA ČERVENCOVÁ,



SS SIHOTIAR

Zoznam poskytovateľov výhod pre seniorov je priebežne aktualizovaný. Ak ste prevádzkovateľom
zariadenia
poskytujúceho tovary alebo
služby a máte záujem sa zapojiť
do programu KARTA PRE SENIOROV, pošlite správu na adresu seniorkarta@trencin.sk.
Podrobné informácie o Karte seniorov nájdete na www.trencin.
sk/seniorkarta.

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
13. 1.

Mgr. Henrieta Žilková – Hospic Milosrdných sestier
v Trenčíne

20. 1.

Mgr. Peter Beňo, dekan – Skalka – dielo Božích rúk

27. 1.

Ľubica Gálisová – Sociálna politika na Slovensku

Iné akcie:
15. 1.

Stretnutie u Ondreja
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 „Kruhový objazd” v kri-

žovatke ulíc Brnianska-Zlatovská – je to už konečný stav
realizácie? Asfalt je krivý,
na výjazde smerom k Ulici
Ľ. Stárka je vyššie ako celá
križovatka. Aké boli náklady na realizáciu? Dopravný
inšpektorát PZ SR už odobril
používanie tejto križovatky
v tomto stave? DUŠAN
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Táto križovatka je zaitaľ iba
dočasným riešením. Cieľom
bolo čo najrýchlejšie vyriešiť
komplikovanú dopravnú situáciu. Stavba sa realizovala bez
prekládok inžinierskych sietí,
a to najmä kanalizácie DN 2200
(s priemerom 2,2 m), ako aj
bez výkupu susedných pozemkov, asanácií okolitých stavieb
a pod. Uvedomujeme si, že stav
pôvodného asfaltu nie je dobrý
ani v križovatke a ani v priľahlých komunikáciách Brnianska
a Zlatovská. Vzhľadom na fakt,
že tu budú v najbližších rokoch
rekonštruovať inžinierske siete
(plyn, voda), bolo by nehospodárne vynakladať peniaze na výmenu hornej vrstvy vozoviek.
Lokálne opravy výtlkov opravia najneskôr na jar pracovníci
Mestského hospodárstva a správy lesov.
Stavba zatiaľ nebola kolaudovaná, nie je ukončená. Na jar
dokončia terénne úpravy, ide
teda stále o stavbu. Dopravný
inšpektorát súhlasil s prejazdom vozidiel cez stavenisko. Asfalt smerom k Ulici Ľ. Stárka je
vyvýšený, nakoľko všetky okolité cesty sú vyspádované práve
na toto miesto. Bez vyvýšenia by
sa tu tvorila obrovská mláka. Vyvýšenie zabezpečuje odtok vody
do kanalizačných vpustov. Vyvýšenie v okružných križovatkách nie je nič výnimočné u nás
ani vo svete. V Trenčíne je takýchto vyvýšení niekoľko, aj keď
možno nie sú voľným okom tak
viditeľné.

 Bolo by možné upraviť

spomaľovač na križovatke
Karpatská – Rybárska? Šoféri
ho obchádzajú v protismere,
vôbec teda nezvyšuje bezpečnosť, ale skôr znižuje. JÁN
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:

Spomaľovač upravíme na jar
2020.

 Má mesto v pláne úpravu

uličky medzi Hasičskou a Palackého ulicou? Je to ulička
hneď pod zastávkou MHD
na Hasičskej, ktorou ľudia
chodia od autobusu smerom
na Mierové námestie.
Martin Beďatš, hlavný architekt mesta:
Pripravujeme štúdiu debarierizácie podchodu pod Hasičskou, s tým bude súvisieť aj riešenie uličky, ktorú spomínate.

 Pripravujete cyklotrasu aj

po Brnianskej ulici, od Bratislavskej k hrádzi? Táto cyklotrasa je veľmi potrebná, aby
sa ľudia zo Zlatoviec, Záblatia
a Nových Zlatoviec bezpečne
dostali na novú Vážsku cyklomagistrálu, ktorá bude ústiť
pri novom cestnom moste. JÁN
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Záblatie, Zlatovce a Istebník
budú na hrádzu a ďalej na Vážsku cyklomagistrálu pripojené
tromi cyklotrasami. Prvá povedie od Záblatského podchodu
cez priemyselný park až na nový
most. Väčšina tejto cyklotrasy je
už vybudovaná. Ďalšia cyklotrasa bude od kruhového objazdu
na Hanzlíkovskej, cez podjazd
po Brnianskej až na hrádzu
s odbočkou na nový most. Úsek
na Brnianskej ulici je v povoľovacom procese. A do tretice
pôjde o cyklotrasu Na Kamenci
– Kasárenská – Kišša – Radlinského na hrádzu a starý železničný most.

 Hanba mestu, že v Kultúr-

nom dome v Opatovej je také
kúrenie, že nevykúri a ešte je
aj hlučné. 
MÁRIA P.
Benjamín Lisáček, vedúci útvaru interných služieb:
Budova patrí spoločnosti
COOP Jednota. V jej kompetencii je aj výmena kúrenia. Mesto
nemôže investovať do cudzieho
majetku. Jediné, čo môžeme, je
žiadať Jednotu o zmenu vykurovania, čo sme už viackrát urobili, žiaľ, bez výsledku.

 Napriek tomu, že triedenie

odpadu v centrálnych zónach
a na verejných priestranstvách, kde je veľký pohyb
ľudí, nevykazuje dobré výsledky a vytriedená zložka odpadu
býva znehodnotená, predsa
len, dalo by sa niečo s tým
urobiť? Aby tam zberné nádoby na triedenie odpadu boli?
Všetky veľké mestá tým disponujú. Prosím, urobte s tým
niečo aspoň na skúšku.


MAREK J.

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia:

Zabezpečenie triedenia odpadu je ekonomicky náročné
a ak nemá plniť aj environmentálny význam, lebo v konečnom dôsledku sa bude musieť
vyvážať vytriedený odpad s komunálnym odpadom, je takáto snaha zbytočná. Ani veľké
mestá nemajú plošne zavedené
triedenie odpadu v centrálnych
zónach a tých niekoľko miest,
čo to má, práve potvrdzuje, že
to musia vyvážať s komunálnym odpadom, lebo vytriedené
zložky sú znehodnotené iným
odpadom.
Navyše, s ohľadom na blížiace sa zavedenie zálohovania
plastových fliaš a obalov z kovov-plechoviek, vzniká predpoklad, že tento odpad už bude
končiť v obchodných prevádzkach a nebude problémom
na verejných priestranstvách.
Ďakujeme za Váš podnet, touto
problematikou sa už dlhodobo zaoberáme a ak budú na to
vhodné možnosti a podmienky, je možné, že sa to nastaví
inak.
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 Ktoré parkoviská na Juhu

a zvyšku Sihote budú dlhodobé? MATIN
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Zatiaľ nie je rozhodnuté, ktoré parkoviská budú dlhodobé.
Predbežne sa na Juhu uvažuje o časti parkovísk na uliciach
Saratovská (v zákrute a pri cintoríne) a Gen. Svobodu (v dolnej časti). Časť parkovísk na Východnej ulici a Saratovskej ulici
by mala byť bezplatná. Na Sihoti budú medzi dlhodobé parkoviská zaradené pravdepodobne ulice Čerešňová, Odbojárov
a na časti ulice Opatovská.

2.12. - 23.12.2019 v pracovné dni
2.1. - 29.2.2020 denne
aj pre občanov

NÁŠHO MESTA

vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov

Zľavy nie sú kumulovateľné, sú neprenosné a platia vždy pre 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom
s trvalým pobytom v našom meste.
Vstup do bazénov je podmienený ich voľnou kapacitou (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

Rezervácia a predaj procedúr:
Termálne bazény: Predaj procedúr (budova Kaštieľ) denne
Bazén Grand:
v budove Rehabilitačného bazéna denne

www.kupele-teplice.sk
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Šťastný nový rok 2020!

 DIVADLO

17. 1. | 17.00 | Ľ. Feldek:
Perinbaba

KINO HVIEZDA | Rozprávkový muzikál v podaní Mestského divadla Trenčín. Rodinná
inscenácia v réžii Karola Rédliho s hudbou
Diany Minarovičovej všetkých príjemne
naladí na zimný čas.

 VÝSTAVY

1. 1. – 29. 2. | Art Dizamo

január 2020
do 31. 1. | Škótska krajina
– farebná divočina

 NEDAJTE SI UJSŤ
4. 1. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom:
Tradičná strava

TRENCHILL | Výstava fotografií. Fotografic-

ké umenie ako vizuálny jazyk.

22. 1. | 18.00 | Panikári

KINO HVIEZDA | Komédia o súčasníkoch
a o ich zábavných riešeniach aktuálnych
problémov. Hrdinovia sú možno občas
smiešni, dojemne trápni, ale predovšetkým dojímavo ľudskí. Hrajú: Marcel Ochránek, Juraj Hrčka, Jakub Rybárik.

24. 1. | 18.30 | Agatha Christie:
A tak nezostal žiaden

KINO HVIEZDA | Desať ľudí a jeden rafinovaný vrah ukrývajúci sa na ostrove, z ktorého niet úniku. Majstrovské dielo kráľovnej detektívky, Agathy Christie, kde je
každý potenciálnou obeťou i vrahom.

27. 1. | 19.00 | Už ti nikdy
nenaletím

KINO HVIEZDA | Skvelá španielska komédia
o manipulácii, podvodoch a mimoriadnom
prekvapení na záver. Účinkujúci: Maroš
Kramár, Marko Igonda, Henrieta Mickovičová / Lenka Barilíková.

 KONCERTY
16. 1. | 19.00 | Koncert
Svätoslava Hamaliara

2. 1. – 28. 1. | Slovenské
výtvarné umenie na poštových
známkach
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

do 8. 1. | Vertikály iným smerom

GALÉRIA VÁŽKA | Spoločná koncoročná vý-

stava výtvarníkov trenčianskeho regiónu
s odbornou kuratelou PhDr. Mariána Kvasničku. Výstavu si môžete pozrieť v pracovných dňoch od 13.00 do 17.00 alebo v sobotu od 10.00 do 13.00.
do 10. 1. | Cestovateľ stáročiami
– 100 rokov Vojtecha
Zamarovského

TRENČIANSKY HRAD | Výstava pri príležitos-

ti 100. výročia narodenia Vojtecha Zamarovského.
10. 1. – 19. 2. | FullSizeRender

GALÉRIA VÁŽKA | Výstava Pavly Hrdlíkovej
Pádivej a Lucie Hornákovej Černayovej.
Vernisáž 10. 1. o 17.00.

14. 1. | Už máme vianočnú
náladu

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava prác výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ Trenčín.

16. 1. – 20. 2. | Prezentačná
výstava Strednej odbornej
školy stavebnej E. Belluša

Koncert detvianskeho pesničkára a skladateľa. Námety jeho
piesní sú historické, duchovné a ľúbostné,
hrá väčšinou epické a lyrické balady.
SAVANNA CAFÉ

|

19. 1. | 18.00 | Gitarový koncert

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje PK a Stredná
odborná škola stavebná E. Beluša Trenčín.

do 17. 1. | Trenčianske Vianoce

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Výstava fotografií trenčianskeho fotografa Júliusa Kákoša.

(gitara) a Radky Krajčovej (gitara).

do 20. 1. | Herbár ľudu Váhu –
Herbarium Populi Vagi

24. 1. | 22.00 – 04.00 |
Soundsystem movement

nografiu ľudového odevu Považia s umeleckou fotografiou Michala Zahornackého.

HOTEL ELIZABETH | Koncert Martina Krajča

KLUB LÚČ | Dub from the ground soundsystem +friends. Noc plná rozličnej bass music, dubu a cumbie, a to všetko na vlastnoručne zhotovenom zvuku.

31. 1. | 21.00 | Metal Scream
Night vol. II

KLUB LÚČ | Inner Scream uvádza death core

metal koncert kapiel Inner Scream, Stercore, Old Coccots a Prison of My life.

TRENČIANSKY HRAD | Výstava spájajúca et-

do 21. 1. | Krása, moja záľuba

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava ručných prác
s vianočnou tematikou.

do 24. 1. | Ján Vasilko

NOVÁ VLNA | Výstava súčasného slovenské-

ho umelca Jána Vasilka. Primárnym ťažiskom jeho tvorby je technický svet modernej spoločnosti.

SAVANNA CAFÉ | Výstava fotografií Jiřího
Skřipského, podľa ktorého je pre zachytenie čo najpôvodnejšej krajiny, resp. prírody, severné Škótsko dobrou voľbou.

do 31. 1. | Zimné inšpirácie

MESTSKÁ VEŽA | Výstava prác žiakov výtvarného odboru Zimné inšpirácie.

do 31. 1. | Tajomné savany
africké

TSK | Autorská výstava fotografií Jozefa
Česlu, fotografa zo Starej Ľubovne.

do 31. 1. | Celebrity 70-tych
rokov

KIC | Reprodukcia pôvodnej zbierky Tatiany
Mizerákovej: autogramy svetových hviezd
filmu a hudby.

do 16. 2. | HORIZONTY
SÚČASNOSTI V.

Ide v poradí už o piaty rozsiahly
spoločný projekt Galérie Miloša Alexandra
Bazovského v Trenčíne, ktorého cieľom je
zdokumentovať najaktuálnejšie trendy výtvarného umenia trenčianskeho regiónu.
GMAB

|

 DETI
pondelok – piatok | 9.00 –
12.00| Rána pre maminy

KREATIVO | Deti predškolského veku pri hre
s kockami LEGO DUPLO® v spoločnosti svojich mamičiek. Prihlásenie: 0915 863 688.

pondelok, streda | 10.00 |
Neonity Dance

KC AKTIVITY | Tanečné skupiny moderného tanca pre deti od 3 – 14 rokov. Info:
0915 101 051.

pondelok, streda | 10.00 |
Folklórny klubík Drobci
KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov.

KIC | Tradičná strava bola jednoduchá
a rýchla na prípravu. Prevažnú väčšinu
potravín si naši predkovia dopestovali
sami a dopĺňali zberom z okolitej prírody. Mnohé jedlá v upravenej podobe
pretrvávajú do súčasnosti a nestrácajú
na svojej obľúbenosti.
Ako sa konzumovala kaša a čo symbolizovala? Kedy sa stal chlieb každodennou potravinou? Čo je potrebné na prípravu ščepkovej omáčky? To všetko sa
dozviete na januárovej prechádzke.

1. 2. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom:
Liečenie a nemocnice

KIC | Človek od začiatku svojej existencie trpel rozličnými chorobami, ktoré
skracovali jeho život. V stredoveku sa
liečením zaoberali rehoľníci, neskôr
študovaní lekári. Zdravotnícke služby
poskytovali aj felčiari, kúpeľníci, kováči a ľudoví liečitelia. Na liečenie sa
najčastejšie používali liečivé rastliny
vo forme obkladov, odvarov, ale aj ako
súčasť mastí, olejov a zmesí na okurovanie.
Kedy vznikol mestský špitál v Trenčíne? Prečo sa chorí spočiatku vyhýbali
hospitalizácií v župnej nemocnici? Čo
údajne pomáhalo pri cholere? Príďte
na februárovú prechádzku a dozviete
sa viac.

 FILM
13. 1. | 18.00 | HoryZonty
– Festivalové reprízy N° 1

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

KC AKTIVITY | Pre deti a mládež od 5 – 20
rokov. Info: 0911 603 068

utorok | 15.30 – 17.00 | Klub
malých keramikárov

KC AKTIVITY | Keramický krúžok pre deti
a mládež od 5 rokov s výučbou základnej
práce s hlinou a inými netradičnými materiálmi. Prihlasovanie: 0908 211 131.

| Premietanie
adrenalínových filmov

SAD, ZLATOVSKÁ UL.

úspešných

2 | KAM

 FILM
vybraných z hlavného programu festivalu HoryZonty.
CINEMAX
od 2. 1. | Na nože

kam v trenčíne
streda, štvrtok | 15.50 – 16.50 |
piatok | 17.00 – 18.00 | Folklórny
klubík Drobci
KC AKTIVITY | Pre deti od 3 do 6 rokov.

utorok | 10.00 | Le club francais
maman

MC SRDIEČKO | Klub francúzsky hovoriacich

mamičiek, deti sa pri mame hrajú.

utorok | 15.00 – 16.00 | utorok |
Spievaná angličtina

MC SRDIEČKO – KC STRED | Deti s rodičmi
spievajú a hrajú sa v anglickom jazyku.
Vhodné pre deti od dvoch rokov.

Americká krimi, dráma. Keď slávneho
autora detektívok Harlana Thrombeyho (Christopher Plummer) nájdu mŕtveho v jeho sídle tesne po oslave 85.
narodenín, na mieste činu sa záhadne
objaví svojrázny a šarmantne neodbytný detektív Benoit Blanc (Daniel
Craig). Postupne sa zoznamuje s členmi rozhádanej excentrickej rodiny aj
s oddaným služobníctvom, aby rozmotal sieť dômyselne utkanú zo lží a poloprávd a vylovil z nej pravdu o smrti
starého pána.
od 2. 1. | Špindl 2

Česká komédia. Silvia je úspešná lekárka a verí, že konečne našla recept
aj na šťastný vzťah. Renáta je manželka známeho spisovateľa, vo svojich
kruhoch dodáva ďalším ženám odvahu a silu k lepšiemu životu, ale v jej
vlastnom živote jeden osudový prvok
chýba. Herečka a tanečnica Eliška stojí
na začiatku dobre rozbehnutej kariéry,
ale komplikuje sa jej vzťah s priateľom
– muzikantom. A chlapi z horskej služby sú vždy pripravení pomôcť. Kde inde
by sa mohli všetky príbehy pretnúť
a vyriešiť ako v zasneženom Špindli?
od 2. 1. | Zakliate pierko

utorok, streda, štvrtok | 15.00|
Kreatívno-vzdelávacie kurzy
pre deti s kockami LEGO®

KREATIVO | Malý konštruktér s kockami
LEGO DUPLO pre deti od 4 – 5 rokov. Veľký
inžinier pre deti od 6 – 11 rokov. Kurzy začínajú o 15.00, 16.00 a 17.00.

utorok | 17.00 – 18.00 | Hráme
sa a športujeme

Spoločné hry rodičov a detí v telocvični 5. ZŠ. Vedie Daniela Púdelová.
5. ZŠ |

streda | 10.00 | Mommie‘s
English Club

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

piatok | 10.00 – 11.00 |
Keramické patlámo

Pre deti od 2 rokov v sprievode jedného z rodičov. Prihlasovanie:
0918 561 320.
KC AKTIVITY |

piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting
na Juhu

KC AKTIVITY | Schôdzky detí a mládeže 32.skautského zboru Ale Vivo. Info:
0908 683 393.

do 31. 1. | Pasovanie prvákov
v knižnici

VKMR | Ponuka pre 1. ročník ZŠ, v rámci ktorej prváčikov čaká slávnostný zápis
do knižnice.

do 31. 1. | Čítajme všetci, čítanie
je super

VKMR | Vyhlásenie jubilejného 56. ročníka
medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne v čítaní.

do 31. 1. | Vitajte v knižnici

MC SRDIEČKO – KC STRED | Mamička a dieťa

sa pri spoločnej hre učia aj riekanky.
2. 1. – 31. 1. | Kto je rýchlejší
(zážitkové čítanie)

VKMR | Ponuka pre žiakov ZŠ na realizáciu

vyučovacej hodiny v knižnici hravou formou s dramatizovaným čítaním z knižky
Iryny Zelyk. Info: 032/746 07 15.
6. 1. | 17.00 – 18.00 |
Korčuľovanie rodín z deťmi

ZIMNÝ ŠTADIÓN P. DEMITRU | Hodina korču-

ľovania plná zimnej atmosféry a zábavy.
12. 1. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné
vianočné výtvorky

GMAB | Prehliadka výstav spojená s tvorením pre deti od 6 rokov a ich rodičov.

13. 1. | 10.00 | Hľadáme stratenú
rozprávku

VKMR | Na základe indícií spolu nájdeme rozprávku, ktorú vám rodiča prečítajú
v knižnici alebo doma.

16. 1. | 15.00 – 17.30 | LEGO® kvíz
Oteckovia

KREATIVO Pre oteckov s deťmi vo veku
od 5 – 12 rokov je pripravený súťažný LEGO kvíz s odmenou pre výherný
team. Prihlášky najneskôr do 16. 1. 2020
na kreativotn@gmail.com.
|

25. 1. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé

Tvorivé dielničky pre deti od 18
mesiacov do 6 rokov.
12. 1. | 16.00 – 17.00 | Detský
divadelný klub: Fedor z krajiny
mala

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša pplk. v. v. Ing.
Miroslav Pivoluska.

7. 1. | 16.00 | Prerokovanie plánu
na rok 2020

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša plk. v. v.
Ing. Vieroslav Pelech, Ivan Štefánek. Pripravuje KVV – sekcia včelárov.

9. 1. | 15.00 | Príbeh umenia III.

GMAB | Cyklus prednášok o umení minulosti a súčasnosti. Rozhovory o dejinách
a zaujímavostiach výtvarného umenia pre
dospelých i študentov. Vstup voľný.

11. 1. | 9.30 – 17.00 | Živel oheň –
škola sebapoznania I.

KC AKTIVITY | Splynutie so živlom oheň,
jeho spoznanie, prepojenie s ľudským
telom, zmyslami, s energetickým systémom, ľudskými vlastnosťami. Živlové cvičenia. Rezervácia: 0907 493 654.

11. 1. | 15.00 – 16.30 | Joga
smiechu

KC AKTIVITY | Prihlasovanie: 0908 455 859.

13. 1. | 16.00 | Výber odrôd,
výsadba, staré a krajové
odrody jabloní

POSÁDKOVÝ KLUB | Pestovanie vinnej révy
v podmienkach trenčianskeho regiónu.

14. 1. | 18.00 – 20.00 |
Na vlastných nohách 8

26. 1. | 16.00 – 17.00 | Detský
divadelný klub: Dlhý, široký
a bistrozraký

KLUB LÚČ | Bábková rozprávka na motívy
Karla Jaromíra Erbena s drevenými totemovými bábkami, ktoré sú inšpirované
poetikou výtvarníka Zbyňka Sekala. Predstavenie je vhodné pre deti od 3 rokov.

 SENIORI
streda | 8.00 | Babi, pošli mi to
mejlom

7. , 21. 1. | 14.30 – 15.30 | Cvičenie
pre seniorov

|

2. 1. | 16.00 | Príprava na VČS

OC LAUGARICIO| Dielničky so zimnou tematikou a výroba kŕmidiel pre vtáčiky.

9. 1., 23. 1. | 9.30 – 11.30 |
Galerkovo
GMAB

 PREDNÁŠKY

dielničky

VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž
na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov.
Kontakt: 032/770 83 14.

|

KC AKTIVITY |

7. 1., 21. 1. | 9.00 – 11.30 | Ateliér
pre seniorov

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

GALÉRIA VÁŽKA | Séria podujatí o tom, ako
ľudia robia to, čo ich baví a na čom im záleží, pokračuje aj v roku 2020. Januároví
hostia: Marianna Masaryková, Martin Staňo, Tomáš Ulej a Anetta Vaculíková.

15. 1. | 15.00 | DIA mapa

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Konzultácie.

15. 1. | 18.00 – 21.30 | Cestou
necestou

KLUB LÚČ | Cestovateľský festival. Prednáška o najťažšom a najdlhšom treku
(5000 km) v USA, ktorý ešte žiadny Slovák
nepokoril a šialená indická jazda na dvoch
kolesách v najhoršej doprave na svete.

16. 1. | 16.00 | Technológia
včelárenia
POSÁDKOVÝ KLUB

|

Ing. Vieroslav Pelech.

Prednáša plk. v. v.

16., 31. 1. | 16.00 | Zoomovanie

15. 1. | 13.30 | Seminár XXXIII.
ročníka Akadémie tretieho veku

KC STRED | Program: Latinčina ako jazyk
medicíny – PhDr. Soňa Bučková. Choroby
pečene v staršom veku – MUDr. Marián
Kaščák.

od 2. 1. | Nenávisť

Americký horor. Záhadná kliatba sa
z Japonska dostala do USA, kde mučila každého, kto vstúpil do jej domova.
Detektívka Muldoonová je však v meste nová a v nadprirodzené sily neverí.
Názor však zmení, keď do prekliateho
domu vstúpi aj ona a rozhodne sa kliatbu zastaviť za každú cenu...

štvrtok | 10.00 | Riekankovo

Informačné hodiny pre žiakov ZŠ
v knižnici. Ponuka pre pedagógov na realizáciu vyučovania formou zážitkového čítania, či tvorivých dielní.
VKMR

Nová rozprávka Zdeňka Trošku. Aninka
žije na statku s dvomi nafúkanými sestrami, ktorým musí stále slúžiť. Jedného dňa ale nájde pierko, pomocou ktorého si privolá princa Vítka, zakliateho
do vtáčej podoby. Keď zlé sestry zistia,
že sa Aninka stretává s pekným mládencom, pierko jej vezmú, zničia ho
a Vítek zmizne. Jediná možnosť, ako
zlomiť Vítkove prekliatie, je nájsť ho
v ďalekom svete. A tak sa Aninka vydáva na cestu, aby zachránila svojho
milovaného. Jej spoločníkom sa stáva
vodník, ktorého na začiatku putovania
zachráni pred zlým sedliakom. Spoločne prežijú nielen veľa dobrodružstiev,
ale aj zábavy.

číslo 1 | ročník XXII

KLUB LÚČ | Autorská rozprávka o chlapcovi,

ktorý sa tak veľmi bál všetkého, že si prial
zmenšiť sa, aby ho nikto viac nevidel. Veselá bábková rozprávka s pesničkami, ktorá nás vedie k láske k prírode a živým tvorom. Vhodné pre deti 4 – 8 rokov.

16. 1. | 15.00 | Novoročné
spoločenské stretnutie
seniorov

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-

ských veteránov.

31. 1. | 15.00 – 19.30 | Výročná
členská schôdza
KC AKTIVITY |

GMAB | Priblíženie aktuálnej výstavy Horizonty súčasnosti V. z rôznych pohľadov.
Prehliadka výstavy zameraná na zaujímavé diela a ich súvislosti.

16. 1. | 16.00 | Hnev náš
každodenný

VKMR | Pravidelná diskusia s odborníkmi
na podporu duševného zdravia, tento raz

2. januára 2020
na tému: Ako pracovať s vlastným hnevom, agresiou a negatívnymi emóciami.
16. 1. | 16.30 | Ambulantný pôrod
na Slovensku

MC SRDIEČKO – KC STRED | Prednáška z po-

hľadu legislatívy a skutočnosti v praxi.
16. 1. | 19.00 | Metódy
vypočúvania a získavania
informácií

KINO HVIEZDA | Oproti vám sedí podozrivý.

Hovorí pravdu alebo klame? Chcete vedieť,
ako investigatívci čítajú mysle a ako sa dostávajú k pravde? Prednáška kriminálneho
psychológa Ondreja Kubíka.
18. 1. | 9.00 – 17.00 | Očista
a harmonizácia obličiek
a močového mechúra

KC AKTIVITY | Intenzívny jednodňový seminár zameraný na očistu podľa ročného biorytmu. Info a rezervácia na 0907 493 654.

18. 1. | 15.00 | Irán – krajina
na hodvábnej ceste a jej ľudia

KAVIARNIČKA NA CESTE | Možno budete
prekvapení, aká táto krajina blízkeho východu skutočne je. Rozprávať budú Martin
Gajdoš a Martina Novotová.

22. 1. | 16.30 | J. Zacher
Pajpachová: Spoveď
kamionistky

VKMR | Beseda s najstaršou slovenskou kamionistkou Jarmilou Zacher Pajpachovou.

25. 1. | 9.00 | Úprava pomerov
a menová reforma v ČSR po 2.
svetovej vojne
POSÁDKOVÝ KLUB

|

Šustek, CSc.

Prednáša Ing. Zbyšek

28. 1. | 18.00 – 19.30 | Ľudsky
o umelej inteligencii

streda | 16.00 – 18.00 | Tvorilky

CVČ | Tvorivé popoludnie pre deti aj dospe-

lých. Info: 0911 886 007.

štvrtok | 17.00 – 19.00 | Kurz
šitia

KC AKTIVITY | Lektorka Mgr. Zuzana Stašáková. Info a prihlasovanie: 0944 212 392.

pondelok | 17.30, 18.30 | streda |
17.30, 18.30 | Jumping Interval

8. 1. | 18.45 – 20.00 | Joga pre
začiatočníkov

GEMINI CENTRUM | 5-týždňový kurz, počas
ktorého sa naučíte základné pozície jogy.
Info: 0944 548 885.

9. 1. | 17.15 – 18.30 | Relaxácia
a meditácia pre začiatočníkov

GEMINI CENTRUM | 8-týždňový kurz, počas
ktorého sa naučíte rôzne relaxačné, meditačné techniky úplne od základov. Info:
0944 548 885.

11. 1. | 10.00 – 15.00 | Maľovanie
mandaly

GEMINI CENTRUM | Naučíte sa metódu zostavenia mandaly podľa dátumu narodenia. Info: 0944 548 885.

13. 1. | 16.00 – 17.15 |
Hormonálna joga

GEMINI CENTRUM | 5-týždňový kurz, počas

ktorého sa naučíte účinnú zostavu cvikov,
ktoré reaktivujú tvorbu ženských pohlavných orgánov. Info: 0944 548 885.
14., 28. 1. | 16.00 | Večerný
ateliér pre dospelých II.

GMAB | Ďalší tvorivý ateliér pre nových záujemcov – rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

14. 1. | 16.00 | Stretnutie s...

jou. Porozpráva o svojich inšpiráciách
i technikách a pod jej vedením si vytvoríte
obrázok z plsti.
S odborníkom na umelú
inteligenciu Jurajom Jánošíkom sa porozprávame o budúcnosti pokročilých technológií. Umelú inteligenciu si zrozumiteľne predstavíme, potom si povieme viac
o strojovom a hlbokom učení, neurónových sieťach, autonómnych autách a osobných asistentoch. Dozvieme sa, ako umelá
inteligencia ovplyvní náš život, pracovný
trh či kybernetickú bezpečnosť.

28. 1. | 16.00 | Stretnutie s...

29. 1. | 16.30 | A. Dvoranová:
Na skok do Maroka

GMAB | Tvorivé stretnutie so Zuzanou
Malcovou. Bude mať špeciálny „Kreatívny kurz“ o abstraktnom myslení, hudbe,
poézii, empatii, emócii, expresii, depresii,
eufórii, hľadaní a trápení. Tak jednoducho
– o obyčajnej ľudskosti.

Beseda s prezentáciou fotografií
a zážitkov trenčianskej cestovateľky Antonie Dvoranovej z jej potuliek po kráľovstve
v Severnej Afrike.

 KURZY
pondelok | 17.30 – 18.00 |
Francúzsky jazyk – pokročilí I.

KC AKTIVITY | Info a prihlasovanie:
smejkal@mail.t-com.sk

pondelok | 19.00 – 20.00 |
Francúzsky jazyk – začiatočníci

Info a prihlasovanie:
smejkal@mail.t-com.sk
KC AKTIVITY

|

utorok | 17.30 – 18.00 |
Francúzsky jazyk – pokročilí II.

KC AKTIVITY | Info a prihlasovanie:
smejkal@mail.t-com.sk

pondelok | 17.30 – 18.30 | Wheel
Yoga

GMAB | Tvorivý ateliér – rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

pre dospelých I.

GMAB | Tvorivé stretnutie s Miladou Ždrn-

|

YOGA STUDIO TRENČÍN |
Rozvrh:
www.yogastudio-tn.sk.Info: 0907507808.

GEMINI CENTRUM | Jogové cvičenie obohatené kruhovou pomôckou pre zlepšenie
ohybnosti a sily. Info 0944 548 885.

25. 1. | 16.00 | Stretnutie s...

VKMR

pondelok – piatok | YOGA
s Monikou

7., 21. 1. | 16.00 | Večerný ateliér

GMAB | Tvorivé stretnutie s umelcom Vladom Vakovom, ktorý sa okrem výtvarného
umenia venuje aj poézii.

GALÉRIA VÁŽKA |

KAM | 3
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LION FITNESS | Dynamický tréning na profi
trampolínkach. Info: 0917 483 921.

pondelok | 17.45 – 18.45 | streda
| 17.00 – 18.00 | Zumba

KS OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina plná
energie, skvelej hudby a dobrej nálady.
Info: 0903 949 966.

pondelok | 18.15 – 19.15 |
Kruhový tréning s Monikou

 FILM
od 9. 1. | Cats

Muzikál, Veľká Británia, USA. Príbeh sa
odohráva na legendárnom mačacom
bále, ktorý sa uskutočňuje raz ročne
a jedna vybraná mačka na ňom vždy
dostane šancu na nový život. Voľbu
sprevádza tá najstaršia z nich, pravidlá
pozná snáď len ona, ale všetci sa snažia, čo im schopnosti a sily stačia, aby sa
práve oni stali tými vyvolenými. V Cats
sa stretli herecké ikony Judi Dench, Ian
McKellen a Idris Elba s hviezdami súčasnej populárnej hudby Taylor Swift
a Jason Derulo. V tanečných sekvenciách zase žiari primabalerína Kráľovského baletu Francesca Hayward po boku
Les Twins, asi najlepších hiphopových
tanečníkov súčasnosti..
od 9. 1. | Pod vodou

KC AKTIVITY | Info: 0907 673 887

pondelok | 19.00 – 20.00 |
štvrtok | 17.45 – 18.45 | Strong
by Zumba

KD OPATOVÁ | Vysokointenzívny silový tréning s váhou vlastného tela. Info:
0903 949 966.

utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný Pilates

Vhodný pre začiatočníkov
a ľudí s bolesťami chrbta.
KC AKTIVITY

|

utorok | 8.30 – 9.30 | Joga pre
mamičky

MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodná už 6 týž-

dňov po pôrode.

utorok | 17.50 – 18.50 | Cvičenie
Pilates pokročilí
KC AKTIVITY |

utorok | 18.30 – 19.30 |, štvrtok |
16.30 – 17.30 | Joga začiatočníci
s Yoga Mirka
KC AKTIVITY | Prihlasovanie: 0944707631.

utorok | 19.00 – 20.15 | Joga
s Alenou Spurnou

KC AKTIVITY | Cviky sú navrhnuté pre postupný a trvalý rozvoj človeka. Prihlasovanie: 0903 271 444

štvrtok | 19.00 – 20.00 |
Cvičenie Pilates začiatočníci
a mierne pokro

Americký akčný film. Je to možno jedno z najhorších a najnebezpečnejších
pracovísk na Zemi. Podmorské vedecké
laboratórium stojí na jednom z najhlbších miest morského dna. Je obklopené úplnou temnotou, zvierané extrémnym tlakom, teplota vody sa blíži nule.
Výskumný tím robí sondážne vrty, keď
príde nečakané a ničivé zemetrasenie.
Do tejto chvíle bezpečné priestory laboratória sa stávajú smrteľnou pascou.
Jedinou šancou pre členov posádky je
evakuácia pomocou hlbinných skafandrov. Lenže v okamihu, keď sa ocitnú
mimo zdevastovanú stanicu, zistia,
že ich zásahy do morského dna a následné zemetrasenie prebudili niečo,
čo do tejto chvíle zostávalo ukryté pod
morským dnom.
od 16. 1. | Príliš osobná
známosť

KC AKTIVITY | Info: 0905 705 431

utorok | 17.30 – 18.45 | Joga –
zdravý chrbát

GEMINI CENTRUM | Cvičenie zamerané
na odbúranie bolestí chrbta, posilnenie
svalového korzetu a zlepšenie zdravia. Info:
0944 548 885, www.geminicentrum.sk.

utorok, štvrtok | 19.15 | Body
forming a kruhový tréning pre
ženy

 ŠPORT
pondelok | 19.30 – 20.30 |,
streda, piatok | 19.00 – 20.00 |
Cvičenie pre ženy s Vladom

KC AKTIVITY | Cvičenie pre ženy zamerané na posilňovacie cviky v intervalovom cvičení s fázami odpočinku. Info:
0903 793 557

pondelok | 17.15 – 19.15 | SM
Systém

Cvičenie na regeneráciu
chrbtice . Info: 0905 705 431.
KC AKTIVITY

|

LION FITNESS | Spevnenie svalstva, formovanie postavy, spaľovanie kalórií, zlepšenie kondície. Info: 0917 483 921.

utorok | 18.00 – 19.00 | streda
| 16.30 – 17.30 | Jemné cvičenie
s relaxáciou
SOKOLOVŇA

|

Vhodné pre ženy každého

Komédia. Slovensko, Česká republika. Hlavná postava je Natália (Petra
Hřebíčková), slobodná tridsiatnička.
Žije sama, pracuje v dizajnovom štúdiu a má najlepšiu priateľku Simonu
(Tatiana Dyková). Tá je čerstvo po rozvode, po ktorom jej 11 ročný syn odchádza žiť s otcom Stanom (Ľuboš
Kostelný) a ona je nútená začať žiť
odznovu. Cez malé dievčatko sa Natália zoznamuje s Marekom (Branislav
Trifunović), vdovcom a podnikateľom.
Začína medzi nimi vzťah, ktorý z diaľky
pozorným okom sleduje aj jeho svokra
Eva (Eliška Balzerová), ktorá mu pomáha s malou dcérkou. Zo začiatku sa Eva
správa ako poriadna potvora, postupne však Natáliu prijíma na miesto svojej dcéry. Eva začína hľadať svoj nový
zmysel života a aj do jej života zrazu
vstúpi nový muž.
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 FILM

veku na rozcvičenie celého tela a upokojenie mysle. Kontakt: 0910 196 456.

od 23. 1. | Králiček Jojo

streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia

Cvičenie vedie
pôrodná asistentka Zuzana Duncová.
MC SRDIEČKO – KC STRED

|

streda | 18.00 | Tabata
s Monikou

KC AKTIVITY | hodina s prvkami dance ae-

robiku. Prihlasovanie: 0907 673 887
Americká komediálna dráma. Byť v nacistickej Tretej ríši malým blondiakom
znamená, že máte ideálnu štartovaciu pozíciu pre život. Jedným z prvých
krokov je samozrejme členstvo v organizácii Hitlerjugend, čiže v „Hitlerovej
mládeži,“ čo obnáša trošku vojenského
drilu. Riadnym a plnohodnotným nacistom chce byť aj desaťročný chlapec
Jojo (Roman Griffin Davis), ktorému
v tom pomáha jeho imaginárny priateľ, tak trochu nahlúply Adolf Hitler
(Taika Waititi). Zlom v Jojovom živote
nastane v okamžiku, keď zistí, že jeho
mama (Scarlett Johansson) ukrýva
v podkroví židovské dievča (Thomasin
McKenzie).

 ZÁPASY
4. 1. | 8.00 – 17.00 | TFK
OPATOVÁ – futbalový turnaj
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal, žiaci.

10. 1. | 19.00 | 1. FBC

FLORBAL Trenčín – FBK
Púchov
ŠPORTOVÁ HALA

|

ga, muži.

Florbalová extrali-

11. 1. | 9.00 – 15.30 | HK AS
TRENČÍN – minihádzaná

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.

12. 1. | 9.00 – 16.00 | AS
TRENČÍN – futbalový turnaj
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, žiaci.

13. 1. | 17.30 | 1. FBC FLORBAL
TRENČÍN – FBK AS Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal, dorast.

18. 1. | 8.00 – 16.30 | FZ
Trenčín – futbalový turnaj

ŠPORTOVÁ HALA | Futbal, starší žiaci

19. 1. | 9.00 | 1. FBC FLORBAL
Trenčín – Dubnica n./V

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga,

mladší žiaci.

19. 1. | 12.40 | 1. FBC FLORBAL
Trenčín – DFA Nitra

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga,
mladší žiaci – tréningová hala.

25. 1. | 13.30 | 1. FBC FLORBAL
Trenčín – Mútne

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga,

juniori.

25. 1. | 17.00 | 1. FBC FLORBAL
Trenčín – Prešov
ŠPORTOVÁ HALA

ga, muži.

|

Florbalová extrali-

25. 1. | 9.00 – 16.00 | AS
TRENČÍN – futbalový turnaj

ŠPORTOVÁ HALA | Futbal, žiačky – tré-

ningová hala.

26. 1. | 14.00 | 1. FBC
FLORBAL Trenčín – Žilina

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga,

juniori.
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 TANEC
pondelok | 19.00 – 20.00 | Kurz
swingového tanca

PLEJS FOR DANCE | Kurzy swingových tancov pod vedením trénera Charlieho z Charlie Dance Studio z Bratislavy. Prihláste sa
cez www.charlie.sk/Trencin.

streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre
radosť

SOKOLOVŇA | Kolektívne a párové tance
z rôznych kútov sveta. Info: 0910 196 456.

štvrtok | 17.00 – 18.00 |
Hormonálna joga s Yoga Mirka

17. 1. | 18.30 | MS Ples 2020

KC AKTIVITY | Prihlasovanie: 0944707631.

5. ročník reprezentatívneho
plesu tanečného štúdia MS Dance Studio.
Info: 0915 223 845.

piatok | 16.30 – 17.45 | Klasická
joga so sound therapy

24. 1. | 19.00 | 10. Východniarsky
ples

GEMINI CENTRUM | Jemné cvičenie spojené

s hraním na tibetských miskách a prikladaním na telo. Info 0944 548 885.
5. 1. | 17.00 – 18.30 |
Transcendentálna joga
a meditácia

GEMINI CENTRUM | Lekcia využíva color
terapiu, rezonančnú terapiu a sústredí sa
na postupné aktivovanie energetických
centier. Info 0944 548 885.

10., 24. 1. | 17.00 – 20.00|
MOHENDŽODÁRO –
TANTRAJOGA pre ženy

Posvätné tantrické cvičenie.
Info a prihlasovanie: 0948 609 701
KC AKTIVITY |

PIANO KLUB |

Do tanca zahrá Ľudová hudba Stana Baláža z Raslavíc, Happyband Orchestra a Laugarício Quartet. Hosťom plesu bude Štefan Štec, moderátorom
bude Štefan Skrúcaný. Info: 0905 409 073.
POSÁDKOVÝ KLUB |

 INÉ...

známe zimné turistické lokality v Slovenskej republike.
2. 1. – 31. 1. | Výber
na Hviezdoslavov Kubín

VKMR | Tematická výstavka kníh pre deti
a mládež s podtitulom Deti, zoznámte sa
s niečím novým!

4. 1. | Burza starožitností
a gazdovské

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

9. 1. | 16.00 | Literárny klub
Omega s D. Lázničkom

POSÁDKOVÝ KLUB | Diskusia a prezentácia
vlastnej tvorby, spojená s prezentáciou
zbierky úvah Dušana Lázničku.

10. 1. | 16.00 – 18.00 |, 11. 1.
| 8.00 – 16.00 |Celoštátna
výstava poštových holubov.

EXPO CENTER | Celoštátna výstava poštových holubov, na ktorej budú predstavené
najlepšie poštové holuby Slovenska.

12. 1. | 9.00 – 12.00 | Stretnutie
zberateľov pivných kuriozít

utorok | 10.00 | utorok | 10.00
| Podporná skupina mamičiek
v dojčení

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub zberateľov pivných kuriozít.

hotné, ako príprava na dojčenie. Vedie laktačná poradkyňa Milka Hromníková.

GMAB | Netradičné výpravné prehliadky
za dielami aktuálnych výstav pre dospelých i rodiny s deťmi.

MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodné aj pre te-

2. 1. – 31. 1. | Zimná turistika

VKMR JASELSKÁ | Výstavka kníh a tematických dokumentov z fondu trenčianskej knižnice zameraná na známe i menej

KONTAKTY
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
Osvienčimská 3, dcsihot@trencin.sk, 0901714266
CVČ – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Východná 9, 032/743 35 02
CINEMAX
OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk
Bavlnárska 320/15, 032/640 08 40
FITNESS LION CENTER
Mierové nám. 19, 0915 382 532
GALÉRIA VÁŽKA
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
GEMINI CENTRUM
Mierové námestie 14, 0944 548 885
KC STRED
Ul. 28. októbra 2, 032/652 21 36
TRENČIANSKY HRAD
032/743 56 57, www.muzeumtn.sk
KS OPATOVÁ
Opatovská 96, ksopatova@gmail.com
KIC Kultúrno-informačné centrum Mierové námestie 9, 032/ 6504 709
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
MC SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
MESTSKÁ VEŽA
Sládkovičova ulica, 032/6504210
HOTEL ELIZABETH
Gen. M. R. Štefánika 2, 032/650 61 11
NOVÁ VLNA
Kukučínova 718, budova NOE, areál Merina
OC LAUGARICIO
Belá 7271, 032/658 53 94, www.oclaugaricio.sk
ZIMNÝ ŠTADIÓN P. DEMITRU
Považská 1705/34, 032/743 54 29
PLEJS FOR DANCE
Dolný Šianec 1 (Keramoprojekt), 0949 786 476
PIANO KLUB
Pod Sokolice 12, 0905 278 785
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
SAVANNA CAFÉ
Rastislavova 1, 0910 999 222
SOKOLOVŇA
Mládežnícka 2, 0918 859 811, sokoltrencin.sk
SAD
Zlatovská ulica 2191/29, 032/652 30 14
TRENCHIL
M. R. Štefánika 373/11
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice JaselVKMR
ská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 032/770 83 00
VÝSTAVISKO EXPO CENTER
Pod Sokolice 43, www.expocenter.sk
YOGA STUDIO TRENČÍN
Jesenského 3175, 0907 507 808
YOGA STUDIO TRENČÍN
Jesenského 3175, yogastudio.tn@gmail.com
ZUŠ K. PÁDIVÉHO
Nám. SNP 2, 032/743 55 21, www.zustrencin.sk

12. 1. | 16.00 – 17.00 | Nedeľné
výpravy

13., 27. 1. | 10.00 | Podporná
skupina nosenia detí
MC SRDIEČKO

Čižmárová.

|

Vedie lektorka Zuzana

18. 1. | 11.00 – 15.00 | Akú cenu
majú obrazy, ktoré máte doma?

GMAB | Obrazy či kresby, kúpené za pár
korún, alebo darované pred desiatkami
rokov od vtedy neznámych autorov dnes
môžu mať veľkú historickú cenu. Máte ich
doma? Hodnotu diel môžete prísť konzultovať s odborníkmi z TOTO! je galéria.

19. 1. | 15.00 | Nedeľný výťah

GMAB | Výťah z depozitu je netradičnou
koncepciou sprievodného programu, pri
ktorom majú hlavné slovo zbierkové diela
galérie. Tentokrát do spoločnej konfrontácie postavíme diela od neznámejších autorov zo slovenského umenia a tie, ktoré sú
prítomné na výstave Horizonty súčasnosti.

23. – 25. 1. | Drevodomy + pasív,
strechy a izolácie

EXPO CENTER | Špecializovaný stavebný
veľtrh, na ktorom budú prezentované moderné trendy v oblasti stavebníctva.

25. 1. | 8.00 | Výročná členská
schôdza numizmatikov

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub numizmatikov, plk. v. v. Ing. Ján Dibala.

30. 1. | 15.00 | Skleróza
multiplex

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Klub Trenčín

do 31. 1. | Miniburza kníh

VKMR JASELSKÁ | Jedinečný spôsob, ako
získať vyradenú literatúru z fondu knižnice
za symbolický poplatok.

