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Mesto Trenčín
prostr
sen, a. s., v spolup edníctvom spoločnosti Marius
na území mesta ráci s Mestskou políciou a občanmPederJeden z nich bude
počas 8 sobôt
slúžiť
i vykoná ne
v mesiacoch marec
2020 jarné uprato
na odkladanie biologi výhradvanie.
, apríl a máj
cky rozložiteľného odpadu
(konáre, odpad zo záhrad,
Využite, prosím
trávnikov a pod.),
, túto možnosť. Prispejme
rozložiteľného
odpadu na sklád- druhý na odkladanie iného odpatak spolu k čistote mesta. Nakoľk
ku, zber odpadu
du, okrem drobné
o podľa zákona
sa bude uskuho stavebnéplatí zákaz ukladan
točňovať do 2
ho odpadu.
rôznych veľkoob
ia biologicky
jemových kontajn
Hádzať do VOK
erov (VOK).
akýkoľvek
iný odpad ako
Od 8.00 hod. do
ten, na ktorý je
12.00 hod.

Jasene v mestských
lesoch umierajú

– Východná (pri
vchode 9C – blízko
– M. Bela (oproti
školy)
garážam 5370 –
3795)
– Saratovská –
Novomeského
21. 3.
(križova
– Kyjevská (pred
KS – Verejná knižnica tka ulíc)
– Šmidkeho (roh
2020
M. Rešetku)
uličiek – nádoba
na sklo – oproti
– Halalovka (pri
MŠ)
bytovke 24)
SOBOTA – Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD
– 28. októbra (na
č. 1)
rázcestí s Ulicou
Dlhé Hony)
– Beckovská (na
rázcestí s Ul. 28.
28. 3.
októbra)
– Družstevná (koniec
ulice, pred domom
– S. Chalupku
2020
č. 1)
– Slnečné námest
ie (stred ulice)
– Soblahovská
(pri bytových domoch
1104 – 1105)
SOBOTA – Pod Komárky (námestie)
– Nozdrkovce
(otoč autobusu
oproti
– J. Zemana (2
– 4/2394 – nádoba domu č. 21/1934)
4. 4.
na
– Záhumenská
(autobusová zastávk sklo)
– Električná (za
a – OTOČ)
2020
autobus. zast. pri
smetných nádobá
– Horný Šianec
ch)
(trávnatá plocha
medzi domami
13 a 15)
SOBOTA – Žabinská (oproti domu č. 34)
– Ľ. Stárka – Piešťan
– Veľkomoravská ská (pred zákazovou značkou)
(oproti RD 2116/10
18. 4.
– Školská (oproti
)
RD č. 50)
– Zlatovská – Továren
2020
ská
(križova
tka oproti SBD 2182)
– Ľ. Stárka (v zákrute
k žel. mostu)
SOBOTA – Okružná (RD č.
37/V.672)
– Detské mesteč
ko (v
– Záblatská – Poľnoh objekte DM – zadná brána)
25. 4.
ospodárska (oproti
– Dolné Pažite
RD 100/A)
– Rybáre (most
2020
– RD 172/4)
– Pri parku (pošta
– KD)
SOBOTA – M. Turkovej (bytovk
a č. 36 – oproti
– Gen. Goliana
škôlke)
– Kpt.
– Nábrežná – Študen Nálepku (oproti zim. štadión
16. 5.
u)
tská
(bytovk
a
– Kpt. Nálepku
č. 12)
(pri dome 1675)
2020
– Holubyho nám.
(oproti RD 1692)
SOBOTA – Potočná (v blízkost
– Horeblatie (oproti i domu č. 50 – 58)
domu č. 617)
– Clementisova
23. 5.
(detské ihrisko
– nádoba na sklo
– Žilinská (stojisko
č. 18907)
2020
nádob oproti zber.
– Odbojárov (oproti
surovinám)
RD 21 – 23)
SOBOTA – Kukučínova – horná časť pod Brezino
č.18246 – zákruta
u (nádoba na sklo
)
– Pred poľom (oproti
garážam na rázcestí
30. 5.
– K výstavisku
za domom č. 11)
(pri SOŠ)
– Pod Sokolice
2020
(pri č. 17/514)
– Kubrá – námest
ie (oproti RD 116,
pri tel. búdke)

SOBOTA





Od 13.00 hod.

VOK budú umiest
nené podľa
harmonogramu
:

do 17.00 hod.

– Lavičková (pri
domove dôchod
cov)
– Šafárikova (nad
garážami na rohu
– Liptovská (pri
–
trafostanici č. 68008) nádoba na sklo)
– Západná (pri
vchode 24, približn
e stred
– J. Halašu (trávnat
á plocha pri schodo ulice)
ch, resp. začiatok
ul.)
– Soblahovská
– Krátka (oproti
parkovi
– Bezručova (pri
sku)
dele)
– Pod Juhom (oproti
č. 12)
– Soblahovská
(bytovka pri Leoni)
– Partizánska
(pri cintoríne)
– Partizánska
(okolo domu č.
73)
– Stromová (pred
MŠ)
– Karpatská –
Puškinova (v križovat
– Nad tehelňo
ke)
u (oproti garážam
, nádoba na sklo
– Nad tehelňo
č.7097)
u – Pod Brezino
u (oproti RD č. 64)
– Jilemnického
(oproti RD č.16
– elektrorozvodň
a)
– Duklianskych
hrdinov 16 – J.
Hollého (parkov
– Bavlnárska –
isko)
Obchod
– Kožušnícka (oproti ná (pri nádobe na KO)
RD
č.
40)
– Hlavná (pri kaplnke
)
– Hanzlíkovská
– J. Psotného (pri
nádobe na sklo
18416)
– Majerská (oproti
RD
– Kasárenská (križova č. 9)
– Orechové kaplnk tka smer do Stavív)
a (zákruta – zrkadlo
– Horné Orecho
)
vé (nádoba na sklo
– Súhrady – Široká
č. 7749)

STR. 6

– Pod čerešňami
(pri RD č. 1)
– Pádivého (pred
bytovkou 5/686
– oproti 679)
– Považská (bytovk
a
– Hodžova (bezbar 1708, oproti garážam 99 – 101)
iérová bytovka
–vedľa tel. búdky)
– Hurbanova (oproti
byt. domu č. 54
– pri garážach)
– Mlynská (začiato
k ul.)
– Opatovská (okolo
č. 90 – 95)
– Sibírska (bytovk
a 12/696)
– Niva (pri plote
MŠ)
– Potočná (v blízkost
i domu č. 139)
– Kubranská –
Pred
– Kubrica – námest poľom (pri byt. dome č. 374 –
375)
ie (otoč autobus
– Kubranská (pri
u)
Kyselke)
– Kubrá – Pažítky
(pri RD č. 59)
– Kubrá pri kríži
(pri RD č. 249)

Harmonogram
jarného upratovania

Do VOK nie je možné
ukladať
elektroodpad,
vyradené batérie
a akumulátory,
žiarivk
šrot ani iné nebezp y, železný
ečné odpady. Môžete ich
vyložiť
nerom, odvoz zabezp ku kontajnosť Marius Pederse ečí spoločn, a.
Pneumatiky podľa s.
zákona
o odpadoch nie
sú súčasťou komunálnych odpado
v, a preto ich

počas upratovania
nie
odovzdávať. Občani je možné
a ich môžu
odovzdať bezplat
ne
rov a v pneuservisochu distribúto.
Aj počas uprato
vania sú
otvorené tri
zberné dvory
–
na Zlatovskej,
na Soblahovskej
a na Ulici K zábran
iu. V nich je
možné odovzd
ať druhy odpadu
podľa platného
Všeobecne zá-

STR. 7

väzného nariade
nia
nakladaní s komunč. 7/2016 o pad po odveze
ní kontajnerov.
álnymi od- Na
padmi a drobný
disciplinovanosť
mi
pri uklaodpadmi na území stavebnými daní odpadu
budú dohliad
ať
čín, ktoré je uverejn mesta Tren- p r a c o v n í c i
ené na www.
trencin.sk.
Marius Pedersen, a. s.,
Prosíme občano
v, aby dodržiavali označe
nie kontajnerov a Mestskej
a ukladali do
nich len určený polície.
odpad, a aby
nevykladali od-

NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?

Prvé verejné stretnutie k pripravovanému Plánu udržateľnej mestskej mobility mesta
Trenčín sa konalo 25. novembra 2019. Diskutovať o súčasnej dopravnej situácii v meste
prišlo vtedy do Hviezdy viac ako 70 ľudí. Dôležitou súčasťou stretnutia boli participačné
aktivity. Podnety občanov sú pre spracovateľov plánu veľmi cenné. V tomto roku sa uskutočnia ešte tri verejné stretnutia.

kontajner určený
, je prísne zakázané! Prosím
e o disciplinované dodržiavanie
účelu kontajnerov. PRÍSNE
SA
vykladať odpad ZAKAZUJE
po odvezení
kontajnera. Pri
porušení hrozí
pokuta 1 500 €.

harmo

nogram

Reklamácie roznosu hláste,
prosím, do pondelka
9. marca 2020 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Trenčín v pohybe – bude druhá verejná diskusia
Práce na rozsiahlom strategickom dokumente, na Pláne
udržateľnej mestskej mobility (PUMM), ktorý určí koncepciu dopravy v Trenčíne na ďalšie dekády, pokračujú.
Na rad prichádza druhé stretnutie s vami, obyvateľmi.
Uskutoční sa v pondelok 6. apríla 2020 o 17.00 hodine
vo Hviezde.

Prvé verejné stretnutie v novembri minulého roka ponúklo
zoznámenie sa s celým konceptom a harmonogramom prác
na tvorbe Plánu. Zároveň to bola
príležitosť na vyjadrenie vašich
názorov na súčasný stav dopravy a verejných priestorov v Trenčíne, a to ako pozitívnych, tak
i negatívnych.
Spracovateľ plánu tak získal vďaka vám ďalší „kamienok“
do mozaiky pre vytvorenie analytickej časti plánu, ktorá má popísať súčasnosť v oblasti mestskej

mobility. Pre vznik tejto časti
bolo zároveň nutné získať množstvo dát o všetkých druhoch dopravy, kvôli čomu sa uskutočnilo
niekoľko prieskumov, napr. sčítanie cyklistov a automobilov, či
prieskum dopravného správania
sa obyvateľov.
Finálnu verziu analytickej
časti odovzdajú spracovatelia
z Centra dopravního výzkumu
mestu Trenčín tento mesiac.
Druhé verejné stretnutie
bude, okrem iného, venované aj predstaveniu poznatkov

a súvislostí, ktoré vyplynuli
zo všetkých analýz, prieskumov
a meraní. Dozvieme sa, aké sú
silné a slabé stránky mesta Trenčín, čo sa týka dopravy, v čom by
sa mali ďalej rozvíjať a na ktoré
hrozby sa pripraviť.
Ak sa rozhodnete do Hviezdy
6. apríla 2020 o 17.00 hodine
na verejné stretnutie prísť, samozrejme, dostanete priestor
na svoje otázky a pripomienky,
ktoré budete môcť povedať priamo spracovateľskému tímu.
Rovnako dôležitou súčasťou
popoludnia bude ďalšia participačná aktivita, vďaka ktorej budete môcť prispieť svojimi vlastnými
nápadmi do nasledujúcej etapy
projektu spracovania PUMM.
Vzhľadom na to, že Plán
udržateľnej mestskej mobility

zohľadňuje všetky druhy dopravy, vrátane bezemisných, ale tiež
aj rôzne skupiny obyvateľstva, či
už sú to ľudia so zdravotným obmedzením, deti, seniori a pod.,
je dobré, keď sa do týchto spoločných aktivít zapojí čo najširšie spektrum obyvateľov.
Prijmite teda, prosím, pozvanie na stretnutie a prispejte svojím pohľadom k zlepšeniu
dopravy a kvality života v našom
meste.
(RED) FOTO: P. S.
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Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
keď píšeme tieto riadky,
sme v takej zvláštnej situácii. V tomto momente je ešte
pred voľbami, ale Info vyjde
už po tom, ako rozhodneme,
kto bude riadiť našu krajinu.
V tejto chvíli veríme, že všetko
dopadne pre Slovensko a ľudí,
ktorí v ňom žijú, dobre. Vy, ktorí teraz tieto riadky čítate už
viete, a snáď sa tešíte. Zvláštna
situácia... Preto poďme k tomu,
čo bolo isté už pred 29. februárom. Prečítajte si o plánoch
mesta, s ktorými sa počíta v už
schválenom rozpočte (str. 2,
3). Pripomíname, že regulácia
parkovania na Juhu a zvyšku Sihote sa blíži (str. 4 – 5).
Do pozornosti dávame i neveselú správu o tom, že jasene
v mestských lesoch umierajú
(str. 6). Ale máme aj pozitívne
správy – naši piataci dopadli v testovaní nadpriemerne,
píšeme o skvelých úspechoch
trenčianskych športovcov
aj o dobrých ľuďoch, ktorí darovali svoje staré bicykle iným.
Prinášame harmonogram jarného upratovania – bude fajn,
ak sa opäť zapojí čo najviac
ľudí. Mimochodom, nezabudli ste, že marec je mesiacom
knihy? Tak, do toho! Čítanie
je dobré a zdravé. Inak, naša
knižnica ponúka široký výber
pre všetkých už celých 95 rokov.
Ale skôr, ako ju navštívite, prečítajte si celé Info. Veríme, že
sa dozviete opäť niečo, čo vás
zaujme.
Videli ste už výstavu víťazného, ale aj všetkých ostatných
návrhov revitalizácie pešej
zóny Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského, Sládkovičova? Nájdete ju ešte minimálne do konca marca v Centre
rozvoja mesta na Farskej ulici
od pondelka do štvrtka od 8.00
– 16.30 h. a v piatok od 8.00
do 14.00 h.
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Z Breziny na hrad pohodlnejšie

Okrem chodníka pribudne v Čerešňovom sade nový mobiliár.
Mesto Trenčín zrekonštruuje prístupovú cestu k južnému
opevneniu hradu a vybuduje chodník okolo Čerešňového
sadu, kde doplní i nový mobiliár. Naplní tak svoju úlohu
v rámci spoločného projektu cezhraničnej spolupráce
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčína a Bučovíc. Jeho názov znie „Trenčín, Bučovice, Chránime európske tradície (TreBuCHET)“.

Chodník okolo Čerešňového
sadu s dĺžkou 430 metrov a šírkou 2 metre bude súčasťou debarierizácie Breziny. Na jeho
povrchovú úpravu bude použitá
mlatová konštrukcia z prírodného drveného kameniva a organických prímesí. Z Čerešňového
sadu sa napojí na už existujúce
chodníky a schody, ktoré vedú
k pamätníku. Vo viacerých

miestach bude križovaný lesnými cestičkami a na konci bude
napojený na prístupovú cestu
k južnému opevneniu hradu.
Tú v rámci projektu Trebuchet mesto Trenčín tiež zrekonštruuje. V súčasnosti je prístup možný len po nespevnenej
lesnej ceste. Navrhovaná rekonštrukcia sa začína napojením
na asfaltovú cestu, ktorá vedie

TRÚBENIE VLAKOV JE OBMEDZENÉ
Železnice SR odstránili 15. januára 2020 pred všetkými
protihlukovými stenami na modernizovanej železničnej
trati výstražné kolíky, pre ktoré museli rušňovodiči prechádzajúcich vlakov trúbiť.

Odstránenie návestí „Pískajte“ je trvalé. Potvrdil to Ľubomír
Mitas z odboru komunikácie
ŽSR. „Aj napriek opatreniu však
musíme konštatovať, že prichádzajú sťažnosti na ŽSR na „nevhodné“
trúbenie,
nakoľko

rušňovodič jednotlivých dopravcov je oprávnený použiť návesť
Pozor (trúbenie) v opodstatnených prípadoch.“ Je to podľa neho najmä pre bezpečnosť
na varovanie osôb v koľajisku
alebo v blízkosti trate.
(RED)

POĎTE DO DIVADLA
Súťažte a vyhrajte
 Odpovedzte a vyhrajte dve vstupenky na divadelné predstavenie
Vytrvalý dážď 10. 3. 2020 o 18.30 vo Hviezde.
V akom meste sa odohráva príbeh divadelnej hry Vytrvalý dážď?
 Odpovedzte a vyhrajte dve vstupenky na premiéru divadelného
predstavenia Už nič! 14. 3. 2020 o 18.00 vo Hviezde.

Užite si prvý jarný mesiac najlepšie, ako sa dá. Aprílové Info
vyjde 31. marca.
Vaša redakcia

Ako dlho je na trenčianskej divadelnej scéne ochotnícke divadlo
Normálka?
Odpovede píšte do 6. 3. 2020 na info@trencin.sk.
Viac o oboch divadelných predstaveniach sa dočítate na strane 9.

pod hotelom Brezina k pamätníku a pokračuje okolo Čerešňového sadu až po južné opevnenie hradu. Na konci je navrhnutý
„otoč“. Výhľadovo sa tu počíta
s vyhliadkovými jazdami turistického vláčika, ktorý by mal premávať po tejto ceste z centra
Trenčína po Kukučínovej ulici
na Brezinu s konečnou stanicou
pri južnom opevnení hradu.
Dĺžka prístupovej cesty aj
s obratiskom bude takmer 580
metrov a šírka 3,3 metra. Okrem
turistického vláčika bude slúžiť
chodcom, cyklistom a záchranárskym zložkám. Mesto na tieto práce získalo 500 tisíc eur. Archeologický prieskum však bude
hradený z rozpočtu mesta. Participácia Trenčína na projekte sa
začne po dokončení rekonštrukcie južného opevnenia, ktoré je
aktuálne v rukách Trenčianskeho samosprávneho kraja. Mesto
zatiaľ v rámci prípravy na stavebné práce vyhlási verejné
obstarávanie.
„Po dokončení prác v rámci
projektu TreBuCHET počítame
aj s rekonštrukciou celej Matúšovej ulice, vrátane cesty na hrad,“
povedal primátor Trenčína Richard Rybníček.


(E. S.) FOTO: P. S.
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Hlava5 má namierené do Benátok M

 STRUČNE

esto Trenčín je zriaďovateľom deviatich základných škôl. Zápis do prvého
ročníka sa v nich uskutoční
v prvej polovici apríla. Ak vaše
dieťa dovŕši do 31. 8. 2020 šesť
rokov, je vašou povinnosťou
zapísať ho do niektorej základnej školy. Termíny konania zápisu v priestoroch jednotlivých
škôl nájdete v nasledujúcom
vydaní INFO TRENČÍN, ktoré
vyjde 31. marca 2020.

Projekt mladých dizajnérov, architektov
a umelcov s názvom Hlava5 si všimol svet.
Pozvali ich do Benátok, aby prezentovali
svoje aktivity v Trenčíne.

Projekt sa orientuje na výtvarné diela z rokov 1965 – 1989
s cieľom zmapovať ich a postupne aj za pomoci mesta obnoviť.
V minulom roku sa z rozpočtu
Trenčína vyčistili dve sochárske diela – Orbis na Považskej
ulici a Tulipán na sídlisku Kvetná. Tento rok sa počíta s opravou Kubika na Soblahovskej ulici, s čistením súsošia Karpatská
idyla (Medvede), Morskej panny
(socha pred plavárňou), či súsošia matky s dieťaťom na Sihoti.
Tím projektu Hlava5 najnovšie pozvali na Bienále architektúry 2020 v Benátkach. Prestížne podujatie navštevuje až

300 tisíc ľudí. Je
pravdepodobné,
že prezentácia
Trenčína v rámci projektu Hlava5 bude jedinou slovenskou
výstavou oficiálneho programu.
„Chceme
tam fyzicky presunúť dielo akademického sochára Jozefa Fizela,
ktoré sa nachádza pred areálom
bývalej Meriny. Komunikujeme
s vlastníkom areálu, dcérou autora, ale najmä hľadáme finančné
možnosti, aby sme v máji mohli

V
Trenčín ukázať slávnym Benátkam. V tomto smere je každá pomoc vítaná,“ hovorí spoluautor
projektu Alexander Topilin.


(RED), FOTO: ARCHÍV HLAVA5

Nové odborné učebne pre školu
Mesto Trenčín dobuduje učebne v Základnej škole na ulici
Dlhé Hony. Pôjde o nové odborné triedy, ktoré budú mať
kapacitu 80 žiakov. Na túto investičnú akciu je v mestskom rozpočte pripravených 430 tisíc eur.

Základná škola na Dlhých
Honoch sa už dlhší čas trápi
s malými priestorovými podmienkami na výučbu odborných predmetov. A tak na tento
účel využíva i pivničné priestory,

ktoré nie sú vyhovujúce.
Novú počítačovú učebňu, jazykové triedy a dielňu Mesto vybuduje v tomto roku v samostatnom stavebnom objekte, ktorý
bude prepojený spojovacou

chodbou s budovou, kde je jedáleň a prvácke triedy. V prístavbe sa počíta so sociálnymi zariadeniami a kabinetom. Nutná
je aj rekonštrukcia kanalizačnej
a elektrickej prípojky.
Mesto vyhlási verejné obstarávanie na stavebné práce, ktorého výsledkom bude uzavretie
zmluvy o dielo.


(E. S.)

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Prvýkrát v tomto roku sa mestskí poslanci stretli na spoločnej schôdzi 5. februára.

 Úvod schôdze patril informácii o finančnej situácii mesta. Celkový dlh mesta k 30.
novembru 2019 bol vo výške
17,4 milióna eur, teda 313 eur
na obyvateľa.
 Mestský parlament súhlasil s kúpou železničného mosta s priľahlými pozemkami
do vlastníctva mesta Trenčín
od Železníc Slovenskej republiky. Ešte v januári vláda SR
schválila uvoľnenie 456 tisíc
pre Trenčín na odkúpenie mosta.

VEREJNÉ
ZASADNUTIE
ZASTUPITEĽSTVA

Nasledoval proces prípravy
zmluvy a napokon 19. februára
2020 vládny kabinet definitívne
rozhodol a predaj povolil. Pôjde
o formu priameho predaja, čiže
o odplatný prevod.
 Poslanci schválili niekoľko
zmien v rozpočte. Vyčlenili peniaze na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka okolo Čerešňového
sadu, ale aj na doplnenie herných prvkov do vnútrobloku J.
Halašu. Pribudnú tam napríklad

11. 3. 2019 o 9.30 hodine

hojdačky, prevažovačka, pieskovisko či basketbalový kôš.
 Mestské zastupiteľstvo súhlasilo, aby poslanec Peter
Hošták, pokračoval aj v ďalšom
funkčnom období ako zástupca
mesta Trenčín v predstavenstve
Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“.
Bude predsedom predstavenstva,
rovnako
ako
počas prechádzajúceho funkčného obdobia.


sobotu 28. marca sa môžeme opäť pripojiť k celosvetovej akcii Hodina Zeme
2020, ktorej cieľom je zvýšiť
povedomie o klimatických
zmenách. Pripojiť sa dá jednoducho, napríklad aj zhasnutím
svetiel o 20.30 na 60 minút.

(E. S.)

videozáznam

Pozývame občanov na marcové 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 v priamom prenose na www.trencin.sk.

T

ento rok bude v Trenčíne na Mierovom námestí
8 jarmokov. Ak máte záujem
predávať na niektorom z nich
svoje výrobky, prihláste sa na:
www.trencin.sk/jarmoky/

P

ri príležitosti 10. výročia
prevádzkovania zubnej
pohotovosti v Poliklinike JUH
Trenčín sa 11. februára konala prezentácia modernizácie
vybavenia ambulancie zubno-lekárskej pohotovostnej
služby. Za uplynulé roky bolo
v ambulancii ošetrených viac
ako 26 600 pacientov z celého
Slovenska.

P

rimátor mesta Trenčín Richard Rybníček otvára pravidelne dvere svojej kancelárie
pre ľudí, ktorí majú záujem
aktívne komunikovať a vyjadriť svoje názory, pripomienky,
sťažnosti a námety. Najbližší
Deň otvorených dverí bude
v pondelok 30. marca 2020
od 14.00 do 18.00 hodiny.
Termín návštevy je možné si
rezervovať na 032 6504 330
alebo 0902 911 135. Príďte povedať, čo vám v našom meste
chýba, a čo by ste zmenili.
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Rozširujeme zónu regulovaného parkovania
Od 15. apríla 2020 budeme parkovať po novom aj na sídliskách Juh a Sihoť 3, 4. Predaj kariet pre Juh a Sihoť 3, 4
sa začne od 16. marca 2020.

V zóne s regulovaným státím
môže vodič stáť iba na vyznačených parkovacích miestach. Počas doby spoplatnenia musí mať
vozidlo uhradené parkovné, a to
buď jednorazovo (mobilná platba, automat, sms) alebo parkovacou kartou.

 ÚZEMIE NOVÝCH
PÁSIEM

Pásmo J – celé sídlisko Juh
Bazovského, Gen. Svobodu ,
Halalovka, Jána Halašu, Južná,
K. Šmidkeho, Kyjevská, L. Novomeského, Lavičková, Liptovská, Mateja Bela, Saratovská,
Šafárikova, Vansovej, Východná, Západná.
Pásmo H – rozšírené o ulice:
Brigádnická, I. Krasku,
Jasná, Odbojárov, Opatovská (od podchodu pri Bille po most cez Kubranský

potok), Pádivého, Clementisova, Pod čerešňami, Pod Skalkou,
Pri Tepličke, Sibírska, Žilinská.
Mapu pásiem nájdete na parkovanietrencin.sk

 PARKOVACIE KARTY
 Karta nemá fyzickú podobu,
ide o záznam evidenčného čísla
vozidla (EČV) v databáze parkovacích kariet.
 Karta je neprenosná, EČV =
iba jedna karta.
 Jeden žiadateľ si môže zakúpiť viacero abonentských alebo
rezidentských kariet.
 Cena rezidentskej karty sa
odvíja od počtu už vydaných kariet na byt.
 Počas ročnej platnosti karty
môžete zmeniť EČV, na ktoré bola
karta vydaná. Dočasne dvakrát
(max. na 12 týždňov) – ak máte
napr. auto v servise. A raz trvale
napr. pri kúpe nového vozidla.

 Karty sú trojmesačné a ročné. Ročná platí jeden rok od dňa
zakúpenia (365 dní).
 Cez elektronické konto vybavíte kartu pre návštevy, dočasnú
aj trvalú zmenu EČV, predĺženie
alebo zrušenie karty.
 Po uplynutí doby platnosti
sa stáva karta neaktívnou, nie je
potrebné ju odhlasovať.
Predaj kariet pre Juh a Sihoť 3, 4 sa začne od 16. marca v klientskom centre MsÚ
v Trenčíne (otváracie hodiny:
pondelok až štvrtok od 8.00
do 16.30 h. piatok od 8.00
do 14.00 h.) Prvé zakúpenie karty je možné iba osobne v klientskom centre. Vybavenie karty
trvá niekoľko minút, kým pracovníčka všetky informácie overí a spracuje. Nenechávajte si,
prosím, vybavenie karty na poslednú chvíľu, vyhnete sa dlhšiemu čakaniu v rade. Ak v žiadosti o vydanie parkovacej karty
uvediete e-mailovú adresu, založíme vám elektronické konto.
Cez konto si môžete následne

spravovať kartu na webstránke
karty.parkovanietrencin.sk.

 PRE REZIDENTOV
Rezidentskú kartu vybavíte,
ak:
 máte trvalý pobyt v Trenčíne
(nie prechodný pobyt, podnájom a pod.).
 máte vzťah k vozidlu: vlastník/držiteľ, lízingová zmluva,
dohoda od zamestnávateľa, konateľ, živnostník
 ak nemáte voči mestu žiadne
nedoplatky
Pre vybavenie doložíte, ak ste
rezident:
 s vlastným vozidlom – veľký technický preukaz (preukázanie dĺžky vozidla, typ pohonu
a pod.), preukaz totožnosti,
 rezident so služobným vozidlom – zamestnanec – veľký technický preukaz, preukaz
totožnosti a zmluvu so zamestnávateľom o používaní služobného vozidla na súkromné účely v zmysle zákona č. 595/2003

REZIDENTSKÉ KARTY, TYPY A ÚZEMNÁ PLATNOSŤ

Platnosť karty

Typ karty

Cena
(1. karta na byt)

Celé pásmo
a jeho dlhodobé
parkoviská

Dlhodobé
parkoviská
v iných pásmach

Parkoviská v iných
pásmach

Zľava
na hodinové
parkovné
v pásme A, B

Karta Pásmo H

20 eur/rok

pásmo G a H







Karta Pásmo J

20 eur/rok

pásmo J







Karta Pásmo H a dlhodobé

50 eur/rok

pásmo G a H







Karta Pásmo J a dlhodobé

50 eur/rok

pásmo J







Karta Pásmo H a mesto okrem A a B

80 eur/rok

pásmo G a H



Karta Pásmo J a mesto okrem A a B

80 eur/rok

pásmo J



Platí v C, D, F, G, H, J.
Neplatí v A, B
Platí v C, D, F, G, H, J.
Neplatí v A, B

Karta Dlhodobé

30 eur/rok

iba dlhodobé
parkoviská !







Karta Návšteva pásma H alebo J

3 eurá/2 dni

pásme G a H
alebo J







Ostatné parkoviská
v pásme

Zľava
na hodinové
parkovné
v pásme A, B




Dlhodobé parkoviská zahŕňajú aj parkoviská označené ako Dlhodobé nočné. Celý cenník nájdete na webe: parkovanietrencin.sk/cennik

ABONENTSKÉ KARTY, TYPY A ÚZEMNÁ PLATNOSŤ

Platnosť karty

Typ karty

Cena
(1. karta)

Abonent dlhodobé v pásme H

130 eur/rok

pásmo H

Abonent dlhodobé v pásme J

130 eur/rok

pásmo J

Abonent dlhodobé

240 eur/rok

všetky dlhodobé parkoviská

Abonent mesto okrem A a B

480 eur/rok

celé pásma C, D, F, G, H, vrátane dlhodobých parkovísk

Dlhodobé
Ostatné dlhodobé
parkoviská
parkoviská
v jednom pásme
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osobne v klientskom centre
od 16. marca 2020. Karty typov Pásmo Pásmo J, Pásmo H,
Pásmo J a dlhodobé, Pásmo H
a dlhodobé, Pásmo J a mesto
okrem A a B alebo Pásmo H
a mesto okrem A a B, budú platiť až od 15. apríla 2020.

technický preukaz a overený súhlas vlastníka bytu s užívaním
bytu a vydaním karty.

3. marec 2020
Z. z. o dani z príjmov,
 so služobným vozidlom –
štatutár, konateľ spoločnosti –
veľký technický preukaz, preukaz totožnosti,
 ak nie ste vlastníkom
nehnuteľnosti, kde máte trvalý pobyt – veľký technický preukaz, preukaz totožnosti a overený súhlas (jedného) vlastníka
bytu s užívaním bytu a vydaním
parkovacej karty (tlačivo nájdete aj na webe parkovanietrencin.sk/tlaciva-na-stiahnutie/).
Pre účely na vybavenie karty je
overenie podpisu bezplatné.

na súkromné účely v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov,
 abonent so služobným vozidlom – konateľ, štatutár –
veľký technický preukaz a preukaz totožnosti

 PRE ABONENTOV

Od 15. 4. sa rozširuje platnosť väčšiny parkovacích kariet,
pričom ich cena ako aj dĺžka
platnosti zostáva rovnaká. Karta Mesto okrem A, B aj Abonent
mesto okrem A a B budú platiť aj
v rozšírenom pásme H a novom
pásme J. Rovnako tak karta platná na dlhodobých parkoviskách
bude po novom zahŕňať aj pridané dlhodobé parkoviská v pásme
H a J, vrátane dlhodobých nočných parkovísk na Juhu. Obdobne to platí pre abonentské karty.
Rozšírenie platnosti parkovacej
karty vykonáme automaticky,
nie je potrebné oň žiadať.

Abonentskú kartu vybavíte,
ak:
trvalý
pobyt
 nemáte
v Trenčíne
 a nemáte voči mestu žiadne
nedoplatky

Pre vybavenie doložíte, ak ste:
 abonent s vlastným vozidlom
– veľký technický preukaz (preukázanie dĺžky vozidla, typ pohonu a pod.) a preukaz totožnosti,
 abonent so služobným
vozidlom
–
zamestnanec
pri kúpe karty Abonent dlhodobé v pásme preukaz totožnosti, veľký technický preukaz
a zmluvu so zamestnávateľom
o používaní služobného vozidla

 PRE FIREMNÉ VOZIDLÁ
(PRÁVNICKÁ OSOBA)

 sú k dispozícii dva typy kariet
Abonent dlhodobé a Abonent
mesto okrem A a B.

 MÁM UŽ KARTU

 NEMÁM EŠTE KARTU
Prvú

kartu

vybavíte

iba

 PRÍKLADY
Mám trvalý pobyt v Trenčíne,
používam požičané auto. Vybavím rezidentskú kartu?
Kartu vybavuje vlastník/držiteľ vozidla. Ak má trvalý pobyt
v Trenčíne, tak rezidentskú, ak
nemá, abonentskú. Ak si kartu
vlastník/držiteľ nemôže prísť vybaviť, môžete to urobiť za neho
v zastúpení, na základe plnej
moci. Držiteľom parkovacej karty nebudete vy, ale držiteľ/vlastník vozidla.
Mám trvalý pobyt v Trenčíne, ale vozidlo je napísané
na manželku, ktorá tu trvalý
pobyt nemá.
Môžete si vybaviť rezidentskú kartu. Majetok manželov
považujeme za spoločný (pokiaľ
nemáte vysporiadané inak).
Mám trvalý pobyt v Trenčíne,
ale nevlastním nehnuteľnosť.
Aké potrebujeme doklady?
Preukaz totožnosti, veľký

Nemám trvalý pobyt v Trenčíne, ale vlastním tu byt. Získam
rezidentskú kartu?
Nie, vybaviť si môžete abonentskú kartu. Rozhodujúci
je trvalý pobyt, nie vlastníctvo
nehnuteľnosti.
Nemám trvalý pobyt v Trenčíne, bývam v podnájme. Ak mi
dá majiteľ bytu súhlas, získam
rezidentskú kartu?
Ste abonent, vybavíte si iba
abonentskú kartu. Žiadne doklady od vlastníka nehnuteľnosti nepotrebujete. Odporúčame vám pokúsiť sa s majiteľom
nehnuteľnosti dohodnúť na zapísaní Vášho trvalého bydliska.
Je to jednoduchý administratívny proces, ktorý môže majiteľ
nehnuteľnosti ľahko zvrátiť.
Ak potrebujete viac informácií, prípadne poradiť s výberom karty, kontaktujte nás
na tel. čísle 0902 911 220 (pondelok až štvrtok od 8.00 h.
do 16.00 h. piatok od 8.00 h.
do 14.00 h.) alebo e-mailom
na parkovanie@trencin.sk.
www.parkovanietrencin.sk


ÚTVAR MOBILITY MSÚ

Prevádzková doba parkovísk na Juhu a Sihoti
Vyznačená bude na dopravných značkách pri parkovacích miestach.

budete stáť aj v čase ich spoplatnenia, čiže od 8.00 h. do 16.00 h.

 KDE A KEDY MÔŽEM

a Žilinská.
 Juh: Lavičková, Saratovská,
Gen. Svobodu a Východná.
Presné určenie úsekov dlhodobých parkovísk nájdete
na stránke: www.parkovanietrencin.sk/mapa/
Dlhodobé
parkoviská sú vyznačené hrubou čiernou čiarou.
Ak vám postačuje parkovanie po 16.00 h. a ráno do 8.00
h., môžete využiť dlhodobé parkoviská, a to i bez parkovacej
karty. Kartu (platnú na dlhodobých parkoviskách) potrebujete
v prípade, ak na týchto miestach

 TNJ3 – na dlhodobých nočných parkoviskách bude bezplatné parkovanie v pracovných dňoch od 8.00 h. do 19.00
h. a počas víkendov a sviatkov
nonstop. Parkovisko s týmto režimom bude na Saratovskej ulici
pri cintoríne. Má umožniť bezplatné parkovanie v denných hodinách (počas pohrebov) a spoplatnením v noci zabrániť, aby
sa z parkoviska stala skládka nepoužívaných vozidiel.
Na dlhodobých nočných
parkoviskách môžete parkovať s kartou, ktorá je platná

Platené parkovanie

TNH
TNJ

TNH2
TNJ2
dlhodobé parkoviská

TNJ3
dlhodobé
nočné parkoviská

pracovné dni

0.00 – 24.00 h.

8.00 – 16.00 h.

0.00 – 8.00
a 19.00 – 24.00 h.

víkendy a dni pracovného
pokoja

0.00 – 8.00 a 19.00 – 24.00 h.

–

–

PARKOVAŤ BEZPLATNE?

 TNH, TNJ – iba počas víkendov a sviatkov v čase od 8.00 h.
do 19.00 h.
 TNH2, TNJ2 – na dlhodobých parkoviskách v pracovných dňoch do 8.00 h.
a od 16.00 h. víkendy a sviatky
budú bezplatné nonstop.
Dlhodobé parkoviská budú
na vybraných úsekoch týchto
ulíc:
 Sihoť 3, 4: Hodžova, Odbojárov, Opatovská, Pod čerešňami

pre pásmo J alebo pre dlhodobé
parkoviská.
Na sídlisku Juh budú aj neplatené úseky (24 h. denne/7
dní v týždni). Ide o parkoviská mimo zóny plateného státia.
Budú na Východnej ulici v oblúku okolo Kostola Sv. Rodiny smerom k Ul. gen. Svobodu
a na Východnej ulici za poslednou križovatkou smerom
ku kotolni.

parkovanie
mapa
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Jasene v mestských
lesoch umierajú

Hynutie jaseňov je v posledných rokoch vážnym problémom v celej Európe a neobišlo ani trenčianske mestské
lesy. Problém je v Soblahove, Mníchovej Lehote, ale aj
na Brezine. Ďalšie napadnuté stromy musia byť odstránené.

Ochorenie má na svedomí
patogénna huba Čiašočka jaseňová. Je veľmi agresívna, spôsobuje odumieranie výhonkov,
tvorbu nekróz kôry a rakovinových rán. Šíri sa veľmi rýchlo spórami, roznášanými vetrom v júli a auguste. Oslabené
stromy napádajú ďalší škodcovia – chrobák lykokaz jaseňový
a huba podpňovka. Napadnuté
jasene nemajú šancu na prežitie a aj vzhľadom na suché a teplé počasie v posledných rokoch
hromadne umierajú.
„V tomto roku nám zatiaľ jasene popadali pod hradom, smerom na Štefánikovu vyhliadku
a v poraste nad výstaviskom. Menšie poškodenie stromov evidujeme aj v iných častiach lesoparku.
Všetky poškodené stromy, ak nám
počasie dovolí, plánujeme odstrániť do konca marca 2020. Pôjde

o stromy ohrozujúce návštevníkov lesoparku,“ hovorí Ivan Jančička z Mestského hospodárstva
a správy lesov (MHSL).
Tento problém je ešte závažnejší v mestských lesoch v Soblahove a Mníchovej Lehote,
kde je jaseň druhou najviac zastúpenou drevinou. „Suché alebo vyvrátené, mŕtve a polomŕtve jaseňové stromy sú tu častým
obrazom. Pre minimalizáciu
škôd a spomalenie šírenia nákazy pristupujeme v tomto roku
k dôslednejšiemu odstraňovaniu
napadnutých stromov a k snahe o zmiernenie tejto kalamity.
V súvislosti s odstraňovaním následkov ekologickej katastrofy
žiadame verejnosť o pochopenie
a porozumenie,“ hovorí Ľuboš
Balušík z MHSL.
(RED)

Z NAŠICH ŠKÔL
 V Základnej škole na Ulici
L. Novomeského sa vo februári začal realizovať preventívny
program s názvom „Dospievam a čo teraz?“ Jeho cieľom
je posilniť zdravý psychický
a fyzický vývin detí s osobitným zameraním na predchádzanie rizikovému správaniu
a na ochranu pred sexuálnym
násilím a zneužívaním. Projekt je výsledkom spolupráce zástupcov školstva, zdravotníctva, štátnej a mestskej
polície.
celoslovenskej
sú V
ťaži
mladých
chemikov

„Objavujeme čaro chémie“
obsadila Natália Jurtinusová zo 7. A ZŠ, Dlhé Hony tretie miesto. Slávnostné vyhodnotenie 5. ročníka súťaže sa
konalo 3. 2. na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.
Blahoželáme!
 Víťazkou krajského kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko sa 20. februára stala Lianka Klačková zo 6. B triedy ZŠ,
Veľkomoravská. Kraj bude reprezentovať 20. marca v Šali v
celoslovenskom kole. Držíme
palce!
ZDROJ: FB ZŠ
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V matematike a slovenčine
sú lepší ako slovenský priemer
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných
škôl z matematiky a slovenského jazyka a literatúry
sa uskutočnilo 20. novembra 2019 na 1 490 základných
školách. Z trenčianskych mestských škôl sa na ňom
zúčastnilo 542 žiakov 5. ročníka.

V teste z matematiky bola
celoslovenská
priemerná
úspešnosť 63,4 percenta. Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ
mesta Trenčín dosiahla 72,98
percenta, čo je o 9,58 percenta
lepší výsledok ako celoslovenský priemer.
Najlepší výsledok v matematike dosiahla ZŠ, Bezručova
(78,8 %), za ňou ZŠ, Kubranská (75 %) a ZŠ, Veľkomoravská s výsledkom 74,5 %.
V predmete slovenský jazyk
a literatúra celoslovenský priemer predstavoval 64,8 percenta.
Trenčianske základné školy dosiahli priemer 72,38 percenta, čo
je o 7,58 percenta lepší výsledok
ako je celoslovenský priemer.

Najlepšie výsledky zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli opäť žiaci zo ZŠ na Bezručovej
ulici (79,9 %), na druhom mieste sú žiaci ZŠ na Veľkomoravskej ulici (74,4 %), tretí najlepší výsledok dosiahli piataci ZŠ
na Kubranskej ulici (74,1 %).
Testovanie zabezpečuje Národný ústav certifikovaných
meraní vzdelávania (NÚCEM).
Cieľom testovania piatakov
je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií
o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov pri prechode z 1. na 2.
vzdelávací stupeň ZŠ. (RED)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, POTOČNÁ 86, TRENČÍN
Sme škola rodinného typu v malebnom prostredí mestskej časti
Trenčína – Opatová, so školským dvorom, v ktorom sa nachádza
ekodomček. Sme škola vhodná pre žiakov, ktorí potrebujú malý
kolektív v triedach, tvorivú atmosféru a profesionálny prístup
pedagógov k žiakom.

Ponúkame:

– odbornosť vyučovania
– školu s výpočtovou technikou
– vyučovanie ANJ v I. ročníku
– záujmové krúžky – počítačový, športový, Všetkovedko
– účasť v rôznych súťažiach (Matematický Klokan, iBobor), vo
výtvarných súťažiach a športových olympiádach
– zaujímavé akcie – Deň matiek, Deň otcov, Andersenova noc...
PRÍĎTE K NÁM!
kontakt: 0902 911 169, e-mail: skola@zspotocnatn.edu.sk
Mesto Trenčín vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy, Na dolinách 27, Trenčín.
Predpokladaný termín nástupu je 1. 5. 2020.
Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými
dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením hesla:
„Výberové konanie MŠ, Na dolinách 27, Trenčín – NEOTVÁRAŤ“
na adresu: Mestský úrad Trenčín, Útvar školstva, Mierové
námestie 2, 911 64 Trenčín.
Uzávierka prihlášok je 19. 3. 2020.
Uchádzači, ktorí splnia predpoklady a požiadavky, budú pozvaní
na výberové konanie.
Bližšie informácie získate na: www.trencin.sk

3. marec 2020
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čisté mesto

Harmonogram jarného upratovania 2020
Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi vykoná
na území mesta počas 8 sobôt v mesiacoch marec, apríl a máj
2020 jarné upratovanie.

Využite, prosím, túto možnosť. Prispejme tak spolu k čistote mesta. Nakoľko podľa zákona
platí zákaz ukladania biologicky

rozložiteľného odpadu na skládku, zber odpadu sa bude uskutočňovať do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov (VOK).

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

SOBOTA
21. 3.
2020
SOBOTA
28. 3.
2020
SOBOTA
4. 4.
2020
SOBOTA
18. 4.
2020
SOBOTA
25. 4.
2020
SOBOTA
16. 5.
2020
SOBOTA
23. 5.
2020
SOBOTA
30. 5.
2020

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

kontajner určený, je prísne zakázané! Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE
vykladať odpad po odvezení
kontajnera. Pri porušení hrozí
pokuta 1 500 €.
VOK budú umiestnené podľa
harmonogramu:

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

–
–
–
–
–
–

Východná (pri vchode 9C – blízko školy)
M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795)
Saratovská – Novomeského (križovatka ulíc)
Kyjevská (pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku)
Šmidkeho (roh uličiek – nádoba na sklo – oproti MŠ)
Halalovka (pri bytovke 24)

–
–
–
–
–

Lavičková (pri domove dôchodcov)
Šafárikova (nad garážami na rohu – nádoba na sklo)
Liptovská (pri trafostanici č. 68008)
Západná (pri vchode 24, približne stred ulice)
J. Halašu (trávnatá plocha pri schodoch, resp. začiatok ul.)

–
–
–
–
–
–

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)

–
–
–
–
–
–

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 domami 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)

–
–
–
–
–
–

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)

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–

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 (bezbariérová bytovka –vedľa tel. búdky)
Hurbanova (oproti byt. domu č. 54 – pri garážach)

–
–
–
–
–

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)

– 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 ukladať
elektroodpad, vyradené batérie
a akumulátory, žiarivky, železný
šrot ani iné nebezpečné odpady. Môžete ich vyložiť ku kontajnerom, odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a. s.
Pneumatiky podľa zákona
o odpadoch nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich

počas upratovania nie je možné
odovzdávať. Občania ich môžu
odovzdať bezplatne u distribútorov a v pneuservisoch.
Aj počas upratovania sú
otvorené tri zberné dvory –
na Zlatovskej, na Soblahovskej
a na Ulici K zábraniu. V nich je
možné odovzdať druhy odpadu
podľa platného Všeobecne zá-

väzného nariadenia č. 7/2016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Trenčín, ktoré je uverejnené na www.
trencin.sk.
Prosíme občanov, aby dodržiavali označenie kontajnerov
a ukladali do nich len určený
odpad, a aby nevykladali od-

pad po odvezení kontajnerov.
Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu budú dohliadať
pracovníci
Marius Pedersen, a. s.,
a Mestskej
polície.
harmono

gram
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Zo Slovenského pohára
karate mládeže

V Mestskej športovej hale
na Sihoti sa 16. 2. konalo 1.
kolo Slovenského pohára (SP)
karate mládeže. Na turnaji sa
zišlo 505 pretekárov z 54 klubov z celého Slovenska. Mladí
karatisti bojovali nielen o cenné
kovy, ale tiež o body a nomináciu na Majstrovstvá SR mládeže v máji v Košiciach. Súperili
v troch disciplínach: agility, súborné cvičenie kata a v športovom zápase kumite. O organizáciu podujatia sa postaral ŠK
REAL TEAM TRENČÍN s podporou partnerov. Samotný klub
reprezentovalo 36 športovcov,

Športovci roka 2019
Primátor mesta Richard Rybníček a predseda Komisie
športu pri MsZ Martin Smolka odovzdali 8. februára
2020 v Posádkovom klube jedenásť cien najlepším športovcom za minulý rok.

Cenu, ktorej autorom
je sochár Ladislav Galko, si v kategórii najlepší športovec senior prevzali fitnesska Kristína
Juricová (na fotografii)
a kickboxerka Monika
Chochlíková. Najlepším
športovcom juniorom sa
stali rýchlostná kanoistka Dagmar Čulenová a vzpierač
Sebastián Cabala. Najlepšími
seniorskými kolektívmi sú Florbalový klub AS Trenčín a ŠK
Dračia Légia 2012 Trenčín.
Za najlepšíie juniorské kolektívy vyhlásili atlétky TJ SLÁVIA
Športového gymnázia Trenčín
a juniorských hokejistov DUKLA Trenčín. Ocenenie najlepší

ktorí svojimi výkonmi s bilanciou 6 zlatých, 8 strieborných
a 19 bronzových, získali prvenstvo v rámci turnaja s celkovým počtom 33 medailí. Zlato: Lamačka, Milčíková, Gallo,
Horváthová 2x, Pummerová.
Striebro: Beňo, Bystrická, Fraňová, Gallo, Kalafut, Kalafutová, Pšenka a Pavlíková. Bronz:
Beňo V., R., Kalafut, Lamačka,
Kalafutová, Laifer, Pummerová, Mošková, Pavlíková, Podolánová, Sliva, Suchánová, Šelapugina U.,S. Blahoželáme!
Informovala Lenka Beňová.


(RED), FOTO: ARCHÍV KLUBU

Výzva je určená obyvateľom
miest a obcí okresu Trenčín,
Ilava a Bánovce nad Bebravou.
Kladie dôraz na prospešnosť
aktivít pre komunitu, participáciu verejnosti a dobrovoľníkov a dlhodobý efekt výsledkov
projektu. O grant sa môžu uchádzať mimovládne organizácie,
neformálne skupiny obyvateľov i organizácie s inou právnou formou, napríklad kultúrne
a voľnočasové inštitúcie, knižnice, múzeá, galérie alebo centrá
voľného času. Uzávierka grantového kola je 2. apríla 2020.
V máji budú predložené projekty prezentované pred členmi
Klubu darcov a zhruba od začiatku júna bude možné úspešné

FOTO: ARCHÍV KLUBU

ĽUDIA DAROVALI 220 BICYKLOV ČI KOLOBEŽIEK
Charitatívna zbierka Bicy
kel do každej rodiny trvala pod
záštitou mesta Trenčín 23 februárových dní. Počas nich svoj
starý či nepoužívaný bicykel, odrážadlo alebo trojkolku do OC
Max v Trenčíne prinieslo množstvo ľudí. „Vyzbierali sme presne 220 kusov. Prevažnú väčšinu

tvoria bicykle. Tento projekt sme
rozbehli, aby sme zomkli ľudí
pre dobrú vec,” povedal riaditeľ
centra Rastislav Korenko. Vyzbierané bicykle čaká renovácia,
o ktorú sa postará trenčianska
spoločnosť Liberty Trade. Približne 30 dopravných prostriedkov už má potrebný servis



FOTO: P. P.

Trenčianska nadácia vyhlásila 17. ročník grantovej
výzvy Klubu darcov na podporu verejnoprospešných
aktivít z oblasti kultúry, športu, životného prostredia,
vzdelávania či na pomoc zdravotne postihnutým. Uzávierka je 2. apríla 2020.

Titul majsterky
Slovenska získali Denisa Adamkovičová
(kategória
N10),
Paulína Hrebíková (N9), Ella
Drličková (N8)
a Nela Petríková
(N7). Titul vicemajsterky SR si
v kategórii mladšie žiačky vykorčuľovala Natália
Chibuzor Ostrolucká a 4. miesto
v tej istej kategórii patrí Nikole
Fojtíkovej. Blahoželáme! Informovala Zuzana Petríková, tajomník Kraso Trenčín.


(RED)

Výzva Klubu darcov

Máme štyri majsterky Slovenska

Na Majstrovstvách Slovenska v krasokorčuľovaní juniorov, žiakov a nádejí 22. – 23. 2.
2020 v Bratislave reprezentovalo naše mesto 6 pretekárok
z klubu Kraso Trenčín, päť z nich
získalo medailové umiestnenia.

handicapovaný športovec si
odniesol nepočujúci cyklista
Július Maťovčík. Za celoživotný prínos v športe boli ocenení taneční tréneri Eva a Dušan
Paškovci a tréner Ľudovít Kuhlöffel. Všetkým oceneným športovcom blahoželáme!

za sebou, ďalšie to ešte čaká.
V marci budú darované bicykle
odovzdané vytipovaným sociálne slabším rodinám. Tie, ktoré
sa nepodarí umiestniť do rodín,
poputujú do detských domovov.
Za každý darovaný bicykel ďakujeme! (RED)


FOTO: OC MAX

projekty realizovať.
Ak práve nemáte žiadny
plán, ako zrealizovať vlastný
projekt a napriek tomu chcete
byť aspoň rok súčasťou niečoho tvorivého, staňte sa členom
Klubu darcov a prispejte na jedinečné nápady druhých ľudí.
Môžete zároveň hrať s nadáciou
hru Od novembra do novembra,
zúčastniť sa na hodnotení projektov a stať sa spolutvorcom
mozaiky tých najlepších. Podrobné informácie o grantovej výzve, Klube darcov i o hre Od novembra do novembra nájdete
na www.trencianskanadacia.sk.
V prípade otázok kontaktujte
Trenčiansku nadáciu na tnn@
trencianskanadacia.sk. (TNN)

3. marec 2020

Trenčianska knižnica má 95 rokov

Sídlo knižnice na Jaselskej ulici
Pôvodná Mestská knižnica v Trenčíne bola otvorená 14.
februára 1925 v štátnej ľudovej škole. Disponovala fondom
400 zväzkov kníh a evidovala
76 čitateľov. Od roku 1968 má

trenčianska knižnica krajskú
pôsobnosť. Počas 95 rokov šesťkrát menila domovskú adresu.
V roku 1989 v nej nainštalovali prvý počítač a od roku 1994
nesie v názve meno národovca

Michala Rešetku. Počas existencie sa v nej vystriedalo šestnásť
riaditeľov. V súčasnosti pozostáva Verejná knižnica M. Rešetku
zo šiestich pracovísk na území
mesta, eviduje 6 646 registrovaných čitateľov a priemerne
ju denne navštívi viac ako 350
používateľov. Knižničný fond
sa rozrástol na 225 386 zväzkov. Ročný prírastok je viac ako
8500 nových kníh. Vlani navštívilo knižnicu 180 901 záujem
cov o podujatia alebo elektronické služby. Výstavu tematických
fotografií, dokumentov a knižničných artefaktov, ktoré pripomínajú históriu knižnice, nájdete v budove na Hasičskej ulici
do konca marca 2020.(RED)

Krištáľové krídlo pre Rudolfa Dobiáša
Básnik, prozaik, spisovateľ
pre deti a mládež, rozhlasový autor, publicista a garant literárnej
sekcie sympózia ORA ET ARS
Skalka Rudolf Dobiáš sa 9. februára 2020 stal laureátom ocenenia
Krištáľové krídlo v kategórii publicistika a literatúra. Na ocenenie za rok 2019 bol nominovaný

Vieme,
kedy bude
sympózium
V areáli Malej a Veľkej Skalky pri Trenčíne sa 15. – 20. júna
2020 uskutoční už 13. ročník
Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET
ARS Skalka. Jeho cieľom je
poskytnúť umelcom možnosť
tvorby spojenej s praktickou
konfrontáciou svojich skúseností v maliarskom, grafickom, sochárskom či literárnom
odbore a umožniť tak dialóg
umeleckých disciplín, ktoré sa
navzájom obohacujú. Organizátori sympózia: Mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianske osvetové
stredisko, Farský úrad Skalka
nad Váhom; Občianske združenie T-via pozývajú na tento ročník sympózia umelcov
z Poľska, Čiech a Slovenska,
aby pripomenuli význam a duchovnú silu miesta, ktoré bolo
darom duchovného, vzdelanostného a všeobecného kultúrneho vzrastu celého Považia
a značnej časti Slovenska. (RED)
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kultúra

za zbierku noviel „Tajní ľudia
a iné príbehy“, ako aj za doterajšie pôsobenie v oblasti literatúry
na Slovensku. Kniha je dokladom
o dobe a režime, ktorý výrazným
spôsobom zasiahol nielen do autorovho života, ale aj do života hlavných postáv jeho noviel.
Rudolf Dobiáš bol nespravodlivo odsúdený a strávil takmer
7 rokov v komunistickom väzení, väčšinu času v uránových baniach. Literárne však nikdy neprestal pôsobiť. Za svoju tvorbu

bol slovenským Klubom nezávislých spisovateľov dvakrát navrhnutý na Nobelovu cenu za literatúru. Zdroj: kristalovekridlo.sk


FOTO: P. S.

V Archívnom okienku
o zavedení vodovodu
v Trenčíne
Napriek tomu, že sa majitelia Trenčianskeho hradu z rodu
Ilešháziovcov zapísali ako dobrodinci, ich konflikty dokazujú, že to boli vládcovia, tvrdo si
presadzujúci svoju vôľu. O čo
sa sporili mešťania s hradným
panstvom? Aké právo odopieral mestu Štefan Ilešházi?

Prečo bola
Archívne
okienko
k r č m a
pri mestskej
fare tŕňom v oku mestskej
rady? Čítajte v najnovšom príspevku Archívneho okienka
na www.trencin.sk. Ide o spoločný projekt mesta a Štátneho
archívu v Trenčíne.

PRVÁ DETSKÁ PRECHÁDZKA
V TOMTO ROKU
Detská prechádzka mestom
so sprievodcom bude o tajnom
odkaze rímskych vojakov. Pozor, treba sa na ňu vopred zaregistrovať cez formulár na visit.
trencin.sk. Kapacita prechádzky je 30 detí. Trvať bude približne 60 minút a najlepšie si ju
užijú deti vo veku 7 až 10 rokov.

Na prechádzku môžete ísť spolu
s dieťaťom, ale ak je samostatné,
nemusíte sa báť nechať ho počas
prechádzky so sprievodkyňou.
Vstupné je 1 €. Po stopách tajného odkazu rímskych vojakov
sa vyberieme v sobotu 7. marca
o 14.30 hodine.
(RED)

Poďte s INFOm
do divadla
 SEDENIE VÝNIMOČNE
NA JAVISKU

Už najbližší utorok 10.
marca môžete v trenčianskej
Hviezde zažiť divadelnú hru
Vytrvalý dážď priam na dotyk
s hercami Kamilom Mikulčíkom a Jurajom Hrčkom. Keďže diváci sedia na javisku, počet
miest je obmedzený. Mysteriózny príbeh dvoch policajtov z ulíc Chicaga vychádza zo
skutočných udalostí, ktoré sa
udiali v osemdesiatych rokoch.
Za dynamickým a rozprávačsky umne napísaným textom
je významný súčasný americký
dramatik Keith Huff, ktorý spolupracoval na kritikou oceňovaných televíznych seriáloch ako
Mad Men, American Crime či
House of Cards. Vstupenky môžete vyhrať v súťaži na strane 2,
kúpiť v KIC alebo online na visit.trencin.sk/podujatia.

RÉŽIA : MICHAEL VYSKOČÁNI

10.3. 2020 o 18:30
Kino Hviezda Trenčín

VSTUPENKY: TICKETPORTAL.SK/ KIC TRENČÍN

 DIVADLO NORMÁLKA

POZÝVA NA PREMIÉRU

Niekedy sa zdá, že už nič nebude, ako bolo. Človek sa zrazu cíti ako vymenený, ako keby
to ani nebol on. Autorské divadelné predstavenie s názvom
Už nič! (Neuveriteľný príbeh
Martiny H.) uvedie v premiére
v sobotu 14. marca vo Hviezde
trenčianske Divadlo Normálka.
Od apríla 2004, kedy bolo divadlo založené, vyprodukovalo
15 poväčšine vlastných autorských divadelných predstavení,
ktorým nechýba vtip a láskavý
humor. V hre o Martine, ktorá bývala kedysi veselá a krásna, ku všetkým milá a láskavá,
ale už nie je, sa predstavia Lucia Cagáň Petreková, Monika
Schwandtnerová, Miroslav Ďuriš, Peter Hlavnička a Rudolf
Kochajda. Vstupenky môžete
vyhrať v súťaži na strane 2, kúpiť
v KIC alebo priamo na mieste.
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Hľadajú domov

Nenechaj to na zemi

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

Nestie je asi ročný psík plemena stafford. Hľadá milujúcu a aktívnu rodinu. Povahovo
je zvedavý, nekonfliktný, rád
sa vozí autom a učí nové veci.
Vhodný je do bytu, chladnejšie
počasie mu nevyhovuje.

číslo 3 | ročník XXII

Veríme, že aj vy patríte k psíčkarom, ktorí sa bez
vrecúška so svojím štvornohým miláčikom nevyberú
ani na krok a keďže im záleží na čistote našich spoločných verejných priestranstiev, upratujú po svojom
psíkovi, či je leto alebo zima.

V Trenčíne máme 103 nádob
na psie exkrementy. Vyvážané
sú raz za 14 dní. Ak nie je nablízku takáto špeciálna nádoba, odpad po psíkovi môžeme pokojne
vhodiť aj do bežnej uličnej nádoby alebo nádoby na komunálny
odpad.
O povinnostiach majiteľov
psov v našom meste hovorí Všeobecne záväzné nariadenie č.
3/2002.
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je
ten, kto psa vedie, povinný

výkaly bezprostredne odstrániť
a umiestniť ich do zbernej nádoby. Ak to neurobí, dopustí sa
priestupku, za čo mu hrozí pokuta do 65 eur.
Držiteľ psa sa dopustí
priestupku aj vtedy, ak umožní,
aby psa viedla osoba, ktorá nie
je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, predchádzať tomu,
aby útočil či ohrozoval človeka
alebo zvieratá a tiež zabraňovať
vzniku škôd na majetku, prírode
a životnom prostredí.

Vstup so psom je v meste
zakázaný na kúpaliská, športoviská, detské ihriská, cintoríny
a pietne miesta, do úradných
budov, do zdravotníckych, školských, kultúrnych a sociálnych
zariadení, stravovacích zariadení, obchodov, zariadení pre
poskytovanie služieb okrem
vodiacich psov v zmysle platných predpisov, pokiaľ vlastník,
správca alebo užívateľ nerozhodol inak.
(RED)

Triedením skla šetríme prírodné zdroje
Sklo je skvelým materiálom,
ktorý je možné recyklovať
donekonečna.

Veľmi energický, hravý, ale
poslušný 11-mesačný kríženec labradora a špica Riko má
rád dlhé prechádzky. Priestor
v byte je pre neho pritesný, potrebuje výbeh aspoň na dvore.

Psík Benny je vhodný
na stráženie objektu alebo firmy. Má asi 5 rokov a je to kríženec s ovčiakom. Povahovo
nie je zlý, ale nie je to typický
maznáčik.
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

Vďaka jeho recyklácii ušetríme množstvo energie, a tým aj
primárne suroviny (napr. povrchovo ťažené sklárske piesky).
Na druhej strane, ak sklo skončí
nevytriedené v prírode, trvá až 4
tisíc a viac rokov, kým sa rozloží.
Aj preto by sme vratné fľaše mali
vždy vrátiť do obchodu a zvyšné vhodiť do zeleného kontajnera, odkiaľ poputujú na recykláciu. Správnym vytriedením
skla a jeho následnou recykláciou opätovne získame materiál,
z ktorého je bez akejkoľvek straty na kvalite možné vytvoriť znovu fľaše či iné produkty.
Do kontajnera na sklo
patrí: nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby,

sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, tabuľové sklo
z okien a dverí a pod.
Nepatrí tam: pozlátené
a pokovované sklo, drôtené sklo,
porcelán, keramika, autosklo,

zrkadlá či počítačové obrazovky.
Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI
– PAK.


ZDROJ: ENVI – PAK

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV
V sobotu 4. apríla 2020 organizuje mesto Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov elektrospotrebičov
pre recykláciu a organizáciou E-cycling, s. r. o., bezplatný odvoz starých spotrebičov z domácností.
Ako na to?
Zatelefonujte na MsÚ na 032/650 44 18 alebo napíšte na viera.gugova@trencin.sk:
1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť.
2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a tel. kontakt.
V sobotu 4. apríla 2020 bude z vašej adresy nahlásený elektroodpad odvezený. Vyložte ho vo vchode bytového domu
alebo za bránou rodinného domu už o 9.00 h. ráno v deň zberu, nie, prosím, na ulicu. Zároveň je potrebné, aby ste v priebehu dňa až po odvoz umožnili vstup do týchto priestorov. Z časových dôvodov nevynášame elektroodpad z bytov,
pivníc a povál. Odvezieme veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory), ako aj malé spotrebiče (vysávače, žehličky,
kávovary, fény), ktoré tiež nepatria do bežného kontajnera.
POZOR! Vaše údaje môžete nahlasovať do 1. apríla 2020. Telefonicky počas úradných hodín MsÚ, e-mailom kedykoľvek
do tohto termínu.
Mesto Trenčín informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
a organizácie E-cycling, s. r. o., a to len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.

3. marec 2020
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Združenie kresťanských seniorov jubiluje
„Dôstojnosť človeka si vyžaduje, aby v staršom veku,
najmä v dôchodku, životná úroveň seniora bola úmerná
životným potrebám, vrátane jeho duchovnej a kultúrnej
dimenzie,“ píše sa v stanovách Združenia kresťanských
seniorov (ZKS).

Členovia ZKS Trenčín –
mesto sa zišli 10. februára
2020 na svojom pravidelnom
stretnutí. Pri príležitosti 25.

výročia zriadenia ZKS na Slovensku zavítali do klubu aj primátor mesta Richard Rybníček,
predseda ZKS Slovenska Peter

Od roku 2003 nesie názov Združenie kresťanských seniorov.
V úlohe predsedu trenčianskeho klubu sa postupne vystriedali Daniela Pešková, Vojtech Filín,
Darina Tinková a dnes je pri kormidle Anna Plánková. Činnosť
klubu zahŕňa prednášky, besedy,
turistiku, návštevy divadelných
i koncertných podujatí, zájazdy,
poznávacie pobyty, športové aktivity, púte, spoločenské akcie,
brigády, dobrovoľnícku i vzájomú pomoc a takto prispieva
k aktívnemu procesu starnutia,
k poznávaniu, zlepšeniu kondície a udržaniu zdravia, ale taktiež
k prežívaniu dobrej a družnej atmosféry i k rozvíjaniu ľudskej
spolupatričnosti.


MÁRIA MÄSIAROVÁ



FOTO: P. S.

Z bowlingového turnaja
učiteľov

VEĽKÝ RODINNÝ
KARNEVAL
V Základnej škole na Východnej ulici sa 18. februára 2020 v popoludňajších
hodinách rozprúdila tá správna karnevalová nálada. Už
po štvrtýkrát hostila naša škola
podujatie Veľký rodinný karneval. Úžasnú atmosféru dotvorili vystúpenia detských skupín,
disco tancovačka, súťaže, tvorivé dielničky pre rodiny s deťmi.
Lákadlom bolo aj chutné občerstvenie, najmä cukrová vata,

Mach a podpredsedníčka Marta
Gregušová.
Pri založení celoeurópskej organizácie Európska únia seniorov v Madride sa v roku 1995 Slovensko hneď stalo jej členom a vo
februári 1995 bola zriadená samostatná organizácia Združenie
kresťanských dôchodcov. V júni
1996 pod vedením MUDr. Ladislava Kvasničku, ktorý sa
stal koordinátorom v trenčianskom regióne, sa konala aj v našom meste zakladajúca schôdza
Združenia kresťanských dôchodcov. Zakladajúcimi členmi
boli aktívne ženy Daniela Pešková, Darina Tinková, Alžbeta
Trusinová, Celestína Šimurková
a Alžbeta Soukalová. Na zakladajúcej schôdzi klubu Trenčín sa
členovia stretli už 5. júna 1997.

zlatým klincom programu bolo
už tradičné defilé v maskách,
ktoré svojou početnosťou a nápaditosťou aj tento rok príjemne prekvapili. Tie najkrajšie boli
ocenené. Veľká vďaka patrí spoluorganizátorom – VMČ Juh,
RC Južanček a CVČ Trenčín. Už
teraz sa tešíme na ďalší ročník.


TATIANA HRIBOVÁ, ZŠ, VÝCHODNÁ

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.
1. – 31. 3.

„Marec – mesiac knihy“ – čitateľské stretnutia –
prines, vymeň a odnes si knihu

2. – 31. 3.

„Art keramika“ – výstava klubu keramiky pod vedením Gabriely Sedilekovej

19. 3. 16.00

Skleróza multiplex – cvičenie

26. 3. 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, DIA mapa – konzultácie STR 15.00 – 17.00,
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.

Na konci prvého
polroka sa už tradične učitelia trenčianskych i okolitých škôl
stretnú pri bowlingovej dráhe s úmyslom
vybojovať pre seba
a školu titul majstra
okresu v bowlingu.
Športová aktivita sa tento rok
uskutočnila za účasti 25 pedagógov z ôsmich škôl. Po troch
kolách výkonov rôznej úrovne, avšak konštantne vysokého
úsilia a nasadenia, bolo možné stanoviť poradie. Kategória žien: 1. miesto: E. Mareková (ZŠ, Kubranská), 2. miesto:
M. Filipová (Horná Súča), 3.
miesto: E. Kuníková (ZŠ, Veľkomoravská). Kategória mužov: 1. miesto: P. Boláček (ZŠ,
Hodžova), 2. miesto: V. Laurinec (Horná Súča), 3. miesto:

J. Felgr (ZŠ, Kubranská). Kategória mix: 1. miesto: E. Mareková a J. Felgr (obaja ZŠ, Kubranská), 2. miesto: L. Benešová
(ZŠ, Kubranská) a P. Boláček
ZŠ, Hodžova), 3. miesto: M. Filipová a V. Laurinec (obaja Horná Súča). Víťazom blahoželáme
a hoci nie je dôležité zvíťaziť, ale
zúčastniť sa, predsa len si neodpustíme radu pre porazených:
Trénovať, trénovať, trénovať.


MILAN MARTON,



ZŠ, KUBRANSKÁ, TRENČÍN

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
2. 3.

Mgr. Ľubica Tomalová – 100 rokov SND – osobnosti

9. 3

Mgr. Alena Pašková – Obchodná akadémia M. Hodžu
v Trenčíne – storočná

16. 3.

Ing. Katarína Darvašová – Južná Afrika

23. 3.

Mgr. Peter Beňo – Skalka naša

30. 3.

Výročná členská schôdza

Iné akcie:
3. 3.

Národná rada SR
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 Chcem vás požiadať o in-

formáciu, či vedenie mesta
podniká nejaké kroky ohľadom prehratého súdneho
sporu so súkromnou spoločnosťou (jama pred ODA),
o ktorom rozhodol Ústavný
súd SR? Som občan tohto
mesta a platca daní, preto ma
zaujíma vyriešenie tohto problému. 
MICHAL Z.
Katarína Mrázová, vedúca
útvaru právneho:
Mesto podalo dovolania
na Najvyšší súd SR, o ktorých
zatiaľ ale nebolo rozhodnuté.
Mesto využíva všetky prostriedky na svoju obranu. V kauze ho
zastupuje skúsená advokátska
kancelária.

 Kedy sa konečne začne sta-

vať prístupová cesta z Opatovskej na Armádnu ulicu?JOZEF
Ján Korienek, vedúci útvaru
investícií:
Realizácia napojenia ulíc
Opatovská – Armádna je naplánovaná na jún 2020.

 Bolo by možné osadiť

na hrádzi od Ulice Ľ. Stárka
nejakú rampu, ktorá by zabránila vjazdu vozidiel k Váhu?
Je tam síce zákazová tabuľa,
no od jari do jesene sa ocitajú na brehu Váhu v tesnej
blízkosti vody desiatky áut rybárov a v lete je to jeden veľký
kemping.
KAROL K.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
S riešením, ktoré navrhujete, nesúhlasí Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý je
majiteľom hrádze a inundačných pozemkov rieky Váh.

 Ako naloží mesto s peniaz-

mi, ktoré boli schválené v rozpočte na kúpu starého železničného mosta (400 tis. eur)?
Ako naloží mesto s peniazmi,
ktoré boli schválené a navýšené v rozpočte na odhŕňanie
ciest a chodníkov? MIROSLAV K.
Mária Capová, vedúca útvaru
ekonomického:
V schválenom rozpočte mesta Trenčín na rok 2020 bolo
na kúpu starého železničného
mosta vyčlenené 1 euro. Čiastka
456 tisíc eur bola v rozpočte vyčlenená v roku 2019. Nakoľko sa
finančné prostriedky v minulom

roku neminuli, prešli cez hospodársky výsledok do príjmov rozpočtu mesta v roku 2020. Budú
použité na výdavky, ktoré sú rozpočtované v roku 2020.
Ušetrené finančné prostriedky zo zimnej údržby komunikácií navrhujeme presunúť na doplatok úhrady za stratu mestskej
hromadnej dopravy za rok 2019.
Celková strata mestskej hromadnej dopravy za rok 2019 dosiahla 2,4 mil. eur.

 Zaujímalo by ma, či je v zá-

ujme mesta riešiť úplne rozbité chodníky pri autobusovej
zastávke oproti nemocnici
na Legionárskej ulici. ROMAN K.
Ján Korienek, vedúci útvaru
investícií:
V apríli – máji 2020 je v pláne rekonštrukcia chodníkov
a zastávok MHD pri fakultnej
nemocnici.

 Aké sú plány na najbližšie

obdobie so zimným štadiónom? Ešte by ma zaujímalo,
prečo sú lavice na striedačkách riešené cik-cak systémom a nie sú v jednej rovine?


PATRIK K.

Róbert Buchel, správca zimného štadióna:
Momentálne sa vypracovávajú projektové dokumentácie
na dokončenie opláštenia štadióna, výmenu strešného plášťa, vzduchotechniky, výmenu
elektroinštalácií, vrátane osvetlenia ľadovej plochy. Samotná
realizácia je podmienená finančnými prostriedkami. Čo sa týka
striedačiek – tie sú voľne položené a hráči si ich môžu ľubovoľne
posunúť.

 Prečo mesto nie je schop-

 Pravidelne parkujú osob-

né investovať do košov na psie
exkrementy? Bývam v časti
Súvoz a pohľad na niektoré
okrajové časti je katastrofálny.

 Uvažuje nad tým, že bude

Viera Gugová, útvar stavebný
a životného prostredia:
V Trenčíne je rozmiestnených 103 nádob na psie exkrementy. Nádoby sú osadené
na pozemkoch vo vlastníctve
mesta, na miestach, kde je pohyb psov vhodný. V časti Súvoz sa nenachádzajú pozemky
vo vlastníctve mesta, preto tam
nemôže byť umiestnená nádoba na psie exkrementy. Výkaly
je možné vhodiť do nádob na komunálny odpad a do uličných
smetných nádob.

né autá pred lekárňou Arnica
a v okolí vjazdu na parkovisko
Keramoprojektu. Obmedzujú
vjazd a výjazd na parkovisko
a súčasne blokujú premávku
na Ulici Dolný Šianec. EMIL L.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Pripravujeme úpravu státia
a zastavenia pred lekárňou. Zrealizujeme ju vo vhodných klimatických podmienkach, pravdepodobne v apríli, resp. v máji
2020.
spoplatnené parkovanie
na Zámostí – Odeva, Orechové, Istebník?
PAVOL J.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Pri bývalej Odeve s reguláciou parkovania počítame,
v Orechovom a Istebníku nie.

 Chcem sa spýtať na situá-

ciu okolo KD Opatová. Už sa
mal odkúpiť, doteraz však nič
nie je jasné. A budova chátra.



MÁRIA S.

 Je v pláne na novovy-

budovaných parkoviskách
na Strojárenskej ulici doriešiť
umiestnenie smetných nádob?
Teraz sú niektoré umiestnené na svahu výjazdu/vjazdu
na parkovisko, čo nie je veľmi
bezpečné. Ešte by ma zaujímalo, či sa budú zatrávňovať
plochy okolo týchto parkovísk?


KRISTÍNA M.

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Kontajnery majú byť uložené na prvých 2 parkovacích
miestach, a to až do doby, kým
sa nevybudujú polopodzemné
kontajnery. Plochy v okolí parkovísk sa zatrávnia. Nakoľko
však výstavba skončila v závere
jesene, pristúpi sa k vegetačným
úpravám až na jar.

 Žiadam o vyjadrenie, na čí

podnet a z akého dôvodu boli
osadené značky zákazu zastavenia na Partizánskej ulici.
Bývam tu už 40 rokov a nikdy
nebol problém s parkovaním.
Kde mám teraz parkovať, keďže nemám garáž ani dvor? JAROSLAV B.

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Značky boli osadené na podnet obyvateľov Partizánskej ulice. Túto požiadavku nám tlmočili i volení zástupcovia
obyvateľov, teda poslanci mestského zastupiteľstva.
Značky sú osadené tak, aby
bola v každom čase zabezpečená
prejazdnosť ulice, nakoľko svojvoľným a hlavne nezákonným
parkovaním dochádzalo k situáciám, keď sa niektorí majitelia
domov a pozemkov nevedeli dostať k svojmu majetku, nehovoriac o prejazdnosti pre záchranné zložky.
V zmysle platnej legislatívy
je možné parkovať len tam (ak
to značkami nie je určené inak),
kde pre každý jazdný smer zostane voľná šírka cesty 3 m a voľná šírka chodníka 1,5 m. Zastaviť je možné len tam, kde zostane
voľná šírka cesty pre oba smery
aspoň 3 m. Z toho vyplýva, že
na hornej časti Partizánskej ulice parkovať nemožno a zastaviť
možno po jednej strane v zmysle
osadeného dopravného značenia. Taktiež podľa platných právnych úprav si parkovacie miesto
má zabezpečiť majiteľ nehnuteľnosti, pri ktorej sa parkuje.

MÁRIA

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Mesto Trenčín je pripravené na odkúpenie časti Domu
kultúry v Opatovej. Problém je
na strane vlastníka – Coop Jednoty, kde sa musia dohodnúť
na jasnom stanovisku.

 ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred

9. 3. o 16.00 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 25. 3. o 16.30 v Klube dôchodcov Medňanského
VMČ Juh

6. 4. o 17.30 v ZŠ, Novomeského

VMČ Sever

5. 3. o 16.00 v KS Kubrá
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Vytrvalý dážď
10. 3. | 18.30 | Kino Hviezda

 DIVADLO
5. 3. | 19.00 | Čudné popoludnie
Dr. Zvonka Burkeho

KINO HVIEZDA | Dr. Burke, podnájomník
u pani Útechovej, je k svojej izbičke, kde
žije dlhé roky, veľmi pripútaný. Keď sa dozvie, že domáca pani chce zrušiť zmluvu,
začne sa odchodu brániť zubami-nechtami. Účinkujú: M. Miezga, Z. Konečná, L. Latinák, J. Kemka, R. Jakab.

9. 3. | 19.00 | Kvarteto

KINO HVIEZDA | Hra o sláve, páde a túžbe
žiť štyroch kedysi slávnych spevákov, ktorí
sú dnes „odložení“ v penzióne pre „nepotrebných“. Účinkujú: B. Turzonovová, Z. Kocúriková, D. Jamrich, F. Kovár.

10. 3. | 18.30 | Vytrvalý dážď

KINO HVIEZDA | Mysteriózny príbeh z poli-

6. 3. | 21.00 | Interior Sounds:
Detekm Birthday Edition

KLUB
Detekm (Maroš Sabo) oslavuje
30. narodeniny, a preto zahrá spolu s kamarátmi. Predstavia sa: RAFO, Detekm, Tiff
+ M.Bulwa, Sten + Twist, Mapo.
LÚČ |

7. 3. | 19.00 | Polemic & Medial
Banana

Dve ikony slovenského ska
a reggae spájajú sily na spoločnom turné.
PIANO KLUB

|

8. 3. | 18.00 | Eduard Lenner
ZUŠ K. PÁDIVÉHO | Klavírny recitál.

11. 3. | 19.00 | Lucie Bíla – To
o mně tour 2020

21. 3. | 15.00 | Dobre nech je
tomu domu

Jarné vystúpenie detských
folklórnych súborov Kornička a Hájenka.
KINO HVIEZDA |

26. 3. | 17.00 | Hviezdy nad
Trenčínom

PIANO | Verejná nahrávka TV Šláger.

26. 3. | 18.00 | Koncert Zdeňka
Hladíka

SAVANNA CAFÉ | Koncert českého hudobníka hrajúceho na indickom nástroji sitara.

27. 3. | 20.00 | Korpiklaani &
Arzén tour 2020

Lucie Bílá prichádza
s novým albumom a kapelou Petra Maláska.

PIANO | Koncert folk metal superstars
z Fínska – kapely Korpiklaani. Hosťom
bude žilinská kapela Arzén.

13. 3. | 19.00 | Lola Marsh

27. 3. | 21.00 | E-Turn

POSÁDKOVÝ KLUB

|

cajného prostredia z ulíc Chicaga. Účinkujú: K. Mikulčík, J. Hrčka.

LÚČ | Z Orlanda príde do Trenčína rapperka E-Turn, ktorej minuloročné CD Young
World vyšlo na Ceschi label Fake Four.

12. 3. | 19.00 | To je divadlo!

28. 3. | 21.00 | Deer Bass vol. 15

Predstavenie o tom, ako vzniká predstavenie na doskách, ktoré znamenajú svet. Hrá Dogma Divadlo.
KLUB LÚČ |

Normálka. Niekedy sa zdá, že Už nič! nebude ako bolo. Človek sa zrazu cíti ako vymenený, ako keby to ani nebol on. Aj Martina
bývala kedysi veselá a krásna, na každého
sa usmievala, ale už nie je. A nikto nevie
prečo, čo sa stalo a ako to celé skončí.
19. 3. | 18.30 | Bábka

Príbeh muža, ktorý nie je
napriek zrelému veku schopný nadviazať
plnohodnotný dlhodobý vzťah so ženou.
Hrá Mestské divadlo Trenčín.
KINO HVIEZDA |

30. 3. | 19.00 | Lord Norton
a sluha James (po dvadsiatich
rokoch...)

KINO HVIEZDA | Nezameniteľný humor, ve-

selé príhody a výborné herecké obsadenie
– J. Vajda a Ľ. Kostelný.
2. 4. | 19.00 | Starí majstri

Dvaja bratia De Manovci
(M. Lasica a M. Huba) sú poslední potomkovia slávnej divadelnej rodiny. Celý život
sa nemajú radi, ale na starobu sú nútení
spolu hrať v spoločnom predstavení. Zmení sa nenávisť na bratskú lásku?
KINO HVIEZDA

|

PIANO KLUB | Izraelská kapela predstaví dlho očakávaný druhý album. Koncert
otvorí trenčianska speváčka N. Kohoutová.

14. 3. | 20.00 | Sima – Krst
albumu „Bombím“

Tour po slovenských a českých mestách s úplne novou show.
PIANO KLUB

|

15. 3. | 20.00 | Seine

KLUB LÚČ | Seine hrali v roku 2016 na Demo

Feste v Banje Luke a vyhrali najprestížnejšiu hudobnú cenu kapiel v regióne.
18. 3. | 17.00 | Heligonky
v Trenčíne

KINO HVIEZDA | Moderuje Janko Grabec.
Predpredaj vstupeniek: 0902 091 441.

20. 3. | 19.00 | Kapely starnú
PIANO | Tradičný

kapiel.

happening trenčianskych

20. 3. | 21.00 | Hoten Toten 2020
LÚČ | Jarná tour skupiny Hoten Toten.

21. 3. | 21.00 | Depeche Mode
Black Party

 KONCERTY

6. 3. | 19.00 | Paľo Drapák band
& Limetall

PIANO KLUB | Bývalý frontman skupiny Me-

talinda Paľo Drapák sa stretne na jednom
pódiu s bývalými členmi skupiny Citron.

do 19. 4. | Tomáš Žemla:
do-poli/na-poli

TSK | Fotografie pomedzia – Fotografie
pomezí. IV. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže.
GALÉRIA VÁŽKA | Výstava dvoch generácií
výtvarníkov rodiny Meškovcov.

GMAB | Ojedinelý maliar z mladej generácie autorov dokonale ovláda realistickú
kresbu a maľbu, venuje sa najmä krajinomaľbe.

do 19. 4. | Bienále plastiky
malého formátu 2019 – 2020

GMAB | Komorná 3D tvorba mladej a strednej generácie slovenských vizuálnych
umelcov a prizvaných hostí zo zahraničia.

do 26. 4. | Skryté príbehy
z múzea

TRENČIANSKY HRAD | Výstava sleduje
osudy zaujímavých zbierkových predmetov a dokumentuje cestu, akou sa predmety do múzea dostávajú.

TRENČIANSKY HRAD | Výstava prostredníctvom bábok z inscenácií Starého divadla
K. Spišáka v Nitre poodhaľuje rozprávkový
svet, zákulisie a život divadelných bábok
a bábkového divadla.

KINO HVIEZDA | Skupina Progres oslavuje
25. výročie založenia.

Večer pod taktovkou DJa Skodisa,
ktorý zahrá známe aj menej známe piesne
z produkcie britskej kultovej kapely.
LÚČ

|

7. 3. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom:
Turci v Trenčíne

28. 3. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom:
Stavby zo začiatku 20.
storočia

do 10. 3. | FOPO 2019

do 10. 5. | Z rozprávky
do rozprávky

6. 3. | 17.00 | Gala koncert
skupiny Progres

KIC | Ktoré písmeno abecedy nenájdeme na nápise na hradnej skale? Čo
má spoločné Trenčín so starovekým
mestom Zana v Afrike? Ako Rimania
nazvali osadu, ktorá bola na mieste
dnešného Trenčína? Odpovede na tieto otázky a oveľa viac sa deti dozvedia
na marcovej prechádzke mestom. Potrebná registrácia vopred na visit.trencin.sk/detske-prechadzky.

do 31. 3. | Obrazy – Meškovci

 VÝSTAVY

KINO HVIEZDA | Premiéra novej hry Divadla

7. 3. | 14.30 | Detská
prechádzka mestom: Tajný
odkaz rímskych vojakov

KIC | Nebezpečenstvo tureckých nájazdov nám hrozilo od 16. storočia, preto
sa mestá aj dediny snažili čo najlepšie
pripraviť. V Trenčíne sa vylepšovalo
opevnenie hradu aj mesta, vybudovali sa nové obranné valy, Horný a Dolný
Šianec. Najnebezpečnejší turecký útok
v októbri 1663 obrancov mesta prekvapil. Turci vypálili južné predmestia aj
17 dedín a zajali mnoho ľudí. Kto dozeral na stavbu Horného a Dolného Šianca? Kde by ste hľadali Tureckú vežu? Čo
spája jezuitu Jána Gludovacsa a kata
Carniflexa Slobodu? Príďte na prechádzku mestom a dozviete sa viac.

LÚČ | Prídu zahrať hostia z Drumatch
a DNB Family.

14. 3. | 18.00 | Už nič!

 NEDAJTE SI UJSŤ

1. – 31. 3. | Naše palety

MESTSKÁ VEŽA | Výstava diel pedagógov
ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne. Finisáž 27. 3.
o 17.00.

KIC | Aprílová prechádzka mestom je
mimoriadne presunutá na poslednú
marcovú sobotu. Na prelome storočí
sa Trenčín rýchlo rozrastal a pribúdali nové moderné stavby, ktoré dodnes
zdobia naše mesto. Mohutný hotel Erszébet, Tatra resp. Elizabeth sa stal jedným zo symbolov mesta. Secesné stavby nájdeme aj na Štúrovom námestí
a Námestí sv. Anny. Sté narodeniny nedávno oslávila aj trenčianska synagóga. Ako MUDr. Brežný prispel k zlepšeniu dopravy? Ktorá farba prevažovala
vo vnútornej výzdobe synagógy? Kde
by ste našli sedriu? Odpovede na tieto otázky sa dozviete na prechádzke
mestom.

2 | KAM

 FILM

kam v trenčíne
1. – 31. 3. | Prebudenie

SAD | Premietanie úspešných adrenalínových filmov vybraných z hlavného
programu festivalu HoryZonty.

štvrtok | 10.00 | Riekankovo

MC SRDIEČKO | Mamička a dieťa sa pri spo-

ločnej hre učia aj riekanky.

piatok | 10.00 | Spievaná
angličtina

CINEMAX

Americký horor, sci-fi, thriller. Keď Cecilia (Elisabeth Moss) pochopila, že
chodí s psychopatom, bolo už neskoro. Odrezaná od sveta v luxusnom sídle
majetníckeho vynálezcu pochopí, že ak
chce prežiť, musí ujsť. Podarí sa jej to
a keď sa od ex partnerovho právnika
navyše dozvie, že ten jej odchod neuniesol a spáchal samovraždu, môže sa
po rokoch znovu slobodne nadýchnuť.
Ale prečo je stále nepokojná? Prečo sa
okolo nej dejú veci, ktoré si nevie vysvetliť? Buď sa Cecília celkom zbláznila
alebo sa v jej blízkosti pohybuje niekto,
kto má jediný cieľ – pripraviť Cecíliu
o všetko, na čom jej v živote záleží.
od 11. 3. | Macbeth

Shakespeareovský príbeh o túžbe
po moci je v dnešných časoch obzvlášť
aktuálny. Stav spoločnosti neustále
dokazuje, že ctižiadosť, pýcha a sebectvo sú chorobami ľudstva bez ohľadu
na storočie. Čaká vás svetoznáma opera plná strhujúcich árií a famóznych
hereckých i speváckych výkonov s extrémne silným posolstvom. V hlavných
úlohách Anna Netrebko a Plácido Domingo.
od 12. 3. | 3 Bobule

KIC | Mesto Trenčín a autorka Elizabeth pozývajú na výstavu umelekých diel.

1. – 31. 3. | Prečo majú ľudia
farebné okná, keď je tma?

Výstava diel ukrajinskej
výtvarníčky Márie Lutsiv-Terletskei.
SAVANNA CAFÉ

|

2. – 31. 3. | 95 rokov trenčianskej
knižnice

Výstava fotografií, dokumentov
a artefaktov, ktoré dotvárajú 95-ročnú históriu verejnej knižnice v Trenčíne.
VKMR

|

2. – 31. 3. | Deň ľudovej
rozprávky/Pavol Dobšinský

VKMR | Tematická výstavka kníh pre deti.

2. – 31. 3. | 95 rokov filatelie
v Trenčíne

POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

2. – 30. 3. | Foto Klub 2020

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií.

2. – 31. 3. | Slováci
v československom
zahraničnom odboji

Pripravuje Klub vojenskej histórie protifašistického odboja.
POSÁDKOVÝ

KLUB |

2. – 31. 3. | Art keramika

6. 3. | 15.00 | MDŽ – spoločenské
posedenie

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-

ských veteránov.

11. 3. | 13.30 | Seminár XXXIII.
ročníka Akadémie tretieho veku

2. 3. | 9.00 | M. Zámečník:
Zábudlivé Ginko

VKMR | Beseda so spisovateľom M. Zámečníkom o jeho ekologickej knihe pre deti.

KC STRED | Program: Otvorenie a predstavenie hostí. Prevencia osteoporózy, ako
s ňou ďalej žiť – MUDr. Ľudmila Bučková,
MPH. Kultúrny program pri príležitosti
MDŽ, divadelná skupina Teatro Orlus zahrá
predstavenie Tajomný náhrdelník.

4. – 6. 3. | 66. Hviezdoslavov
Kubín – Podjavorinskej Bzince

26. 3. | 15.00 | Stretnutie
s jubilantmi

TSK | Obvodné kolá v umeleckom prednese
poézie a prózy detí.

5., 19. 3. | 9.30 | Galerkovo

GMAB | Tvorivé dielničky pre deti od 18
mesiacov do 6 rokov.

6. – 8. 3. | Cimbalová dielňa

VKMR DLHÉ HONY | Vzdelávanie mladých
cimbalistov pod vedením M. Budinského.

6. 3. | 9.30 | Minitalent

Prehliadka talentov detí z materských škôl v Trenčíne a okolí.
VKMR |

8. 3. | 16.00 | Detský divadelný
klub: Dlhý, široký a bystrozraký

LÚČ | Princ Drevomír sa má stať kráľom.
Lenže predtým musí oslobodiť princeznú.

10. 3. | 10.00 | Čo vieš
o hviezdach?

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-

ských veteránov.

 PREDNÁŠKY
streda | 18.00 – 21.00 |
Hvezdáreň v Trenčíne

ASTRONOMICKÁ POZOROVATEĽŇA A. CVACHA | Prednáška o objektoch aktuálnej

nočnej oblohy spojená s pozorovaním.
streda | 15.00 | DIA mapa

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Konzultácie.

2. 3. | 12.00 | A. Baláž: Dva
slovenské osudy

VKMR | A. Baláž sa ako jeden z mála súčasných autorov vracia k povojnovým dejinám.
Podujatie je spojené s prezentáciou novej
knihy o osudoch J. Špitzera a A. Macha.

2. – 31. 3. | Kniha ako študijný
skvost

12. 3. | 9.00 | Jazykový kvet

3. – 27. 3. | Vesmír očami detí

16. 3. | 9.00 | Deň ľudovej
rozprávky

4. 3. | 10.00 | Novinky vo svete
zvukových kníh

17. 3. | 16.30 | Ukážka
vzdelávacích LEGO® kurzov

5. 3. | 15.00 | Príbehy umenia III.

ramiky pod vedením G. Sedilekovej.

Česká komédia. Honza (Kryštof Hádek)
a Klára (Tereza Ramba) sa stali majiteľmi vinárstva a rodičmi roztopašných
dvojčiat. Každodenné starosti však dokážu byť občas nesmierne unavujúce,
takže v manželstve im to teraz až tak
neklape. Navyše prichádza rozhodujúci
čas vinárskeho roka – vinobranie. Honza sa po rokoch stretáva s kumpánom
Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten sa nadšene hrnie na návštevu, aby pomohol
so zbieraním úrody. Pritom Honzovi
celkom zabudne spomenúť, že zároveň uteká pred dlhmi, ktoré stihol nazbierať, a že svojho pubertálneho syna,
ktorý prišiel s ním, tak trocha uniesol.
Jirkova prítomnosť vnesie do života
všetkých okolo nevítaný rozruch.

12. 3. – 9. 4. | Stretnutie
– Setkání

od 12. 3. | Bloodshot

Hravou formou sa pri pohybe
podporuje rozvoj lozenia, státia a chodenia. Info: 0949 872 131.

Americký horor. Vďaka tomu, že Abbottovci dodržali dôležité pravidlo,
dokázali (teda skoro všetci) prežiť Tiché miesto I. Pokračovanie úspešného

|

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-

ských veteránov.

GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA | Regionálne kolo 30.
ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže.

ZUŠ K. PÁDIVÉHO | Výstava z regionálneho
kola 35. ročníka celoslovenskej výtvarnej
súťaže pre deti a žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ.

od 19. 3. | Tiché miesto: časť II

Deti sa s rodičom hrajú
a spievajú v anglickom jazyku.
MC SRDIEČKO

5. 3. | 15.00 | Jarné spoločenské
stretnutie seniorov

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Výstava klubu ke-

VKMR | Výstavka kníh a dokumentov inšpirovaná vzácnymi formami literatúry.

Americký akčný thriller. Vin Diesel sa
v novom thrilleri predstaví ako Bloodshot – supervojak, ktorý je vďaka armáde nanobotov v jeho žilách prakticky neporaziteľný. Ako sa zachová, keď
zistí, že spoločnosť, ktorá ho vytvorila,
mu vyrába falošné spomienky a využíva ho ako zbraň?

streda | 10.00 | Mommie‘s
English Club

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

9. 3. | 18.30 | HoryZonty –
Festivalové reprízy No. 3

od 5. 3. | Neviditeľný

číslo 3 | ročník XXII

TSK 35. družobná výstava výtvarníkov
z regiónov Trenčín a Uherské Hradiště. Vernisáž: 12. 3. o 17.00.
|

31. 3. – 4. 4. | Veľkonočná
výstava
KC KUBRÁ | Info: 0907 516 720.

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

KREATIVO | Deti predškolského veku pri hre
s kockami LEGO DUPLO® v spoločnosti mamičiek.

utorok | 11.30 | Panda Gym
OC MAX

|

utorok | 10.00 | Le club francais
maman

MC SRDIEČKO | Klub francúzsky hovoriacich
mamičiek, deti sa pri mame hrajú.

utorok – štvrtok | 15.00, 16.00,
17.00 | Kreatívno-vzdelávacie
kurzy pre deti s kockami LEGO®

KREATIVO | Malý konštruktér pre deti od 4

– 5 rokov. Veľký inžinier pre deti od 6 do 11
rokov.

Krajské semifinále celoslovenskej
súťaže pre deti a mládež v prednese poézie, prózy a drámy.
VKMR

|

Zažite nové dobrodružstvá s rozprávkami P. Dobšinského v spoločnosti
krojovaných knihovníčok.
VKMR

|

3. 3. | 17.00 | Offroadové cesty
manželov Hromníkovcov

VKMR | Beseda s Jankou a Romanom
Hromníkovcami, ktorí štýlom „jeeping“
precestovali Európu, Južnú Ameriku, Áziu,
kúsok Afriky aj Blízkeho východu.

VKMR | Prednáška o novinkách vo svete
zvukových kníh a službách pre nevidiacich
a slabozrakých.

KREATIVO | Deň otvorených dverí. Prihlášky do 15. 3. na kreativotn@gmail.com.

22. 3. | 16.00 | Detský divadelný
klub: Maya Gal Hanna

LÚČ | Zahrať si s deťmi muziku, ktorá ich
baví, je zážitok (pop, metal aj hip hop).

23. 3. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

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

27. 3. | 17.30 | Pirátska Noc
s Andersenom

VKMR | Dobrodružné medzinárodné podujatie pre deti s bohatým programom plným hier a zábavných úloh.

 SENIORI
streda | 8.00 | Babi, pošli mi to
mejlom

VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž
na zvládnutie základov PC a komunikácie
prostredníctvom e-mailu pre seniorov.

3., 17., 31. 3. | 9.00 – 11.30 |
Ateliér pre seniorov

GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov
na rôzne témy a techniky.

GMAB | Témou bude zobrazovanie svätcov
v umení. Podľa čoho ich identifikovať?

5. 3. | 16.00 | Slovenskí padákoví
strelci
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ján Dibala.

5. 3. | 16.30 | A. Dolog: Vládol
Samo v Trenčíne?

VKMR | Beseda s autorom knihy Naše dejiny úplne inak spojená s prednáškou.

7. 3. | 15.00 | Zaujímavosti
a čriepky o troch veľkých
náboženstvách Blízkeho
východu

KAVIARNIČKA NA CESTE | Čo je mikve, kto
bol Šuka a kde je qibla? Prednáša Peter Rea.

10. 3. | 16.00 | Hnojenie
a používanie hnojív
v jednotlivých obdobiach
vegetácie

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Peter Zelizňák.

3. marec 2020
10. 3. | 16.30 | A. Coddington:
Tenis je môj život

VKMR | Beseda so žurnalistkou a spisovateľkou spojená s prezentáciou jej najnovšej
knihy o Dominike Cibulkovej.

10. 3. | 18.00 | Na vlastných
nohách 9

 KURZY
pondelok | 17.30 – 19.00 |

Príprava tela a mysle na pôrod

MC SRDIEČKO – KC STRED | Pripravte sa
na pôrod po psychickej stránke a umocníte
tým telesnú uvoľnenosť. Info: 0904 909 435.

utorok | 19.00 | Sebaobrana pre
ženy

OC JUŽANKA | Efektívna sebaobrana pre
ženy od 14 rokov. Info: 0904 481 001.

štvrtok | 19.00 | Kurz
havajských tancov

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Kurz pre začiatoč-

níkov.
GALÉRIA VÁŽKA | Hosťami budú Peter Bátor, Alica Kucharovič, Lucia Pašková, Martin
a Peter Velitsovci. Viac na www.voices.sk.

11. 3. | 15.30 | Problematika
činnosti leteckého aeroklubu
v súčasných podmienkach

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Boris Kavka.

11. 3. | 16.30 | Ľubica Tomalová:
100 rokov SND

VKMR | Rozprávanie milovníčky divadla
o vzniku a formovaní erbovej kultúrnej inštitúcie – Slovenského národného divadla.

11. 3. | 16.30 | Beseda s autorkou
knihy Žijeme s histamínom

TSK | Zaujímavosti o histamíne sa dozviete

na besede s Jankou Blažejovou.

11. 3. | 17.00 | Úvodná prednáška
k praktickému použitiu bylín
v dennom živote
KAVIARNIČKA NA CESTE |

ka Repková.

Prednáša Veroni-

13. 3. | 16.00 | Stretnutie s...

GMAB | Stretnutie s vystavujúcou autorkou
H. Lukášovou pri príležitosti aktuálnej výstavy „Bienále plastiky malého formátu“.

14. 3. | 15.00 | Stredná Ázia 2019

KAVIARNIČKA NA CESTE Cesta do krajín
okolo Čierneho a Kaspieckého mora. Prednášajú B. a V. Rekšákovci.
|

19. 3. | 16.00 | 530. výročie
úmrtia kráľa Mateja Korvína

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša M. Bulko.

19. 3. | 16.00 | Čo je hraničná
porucha osobnosti?

VKMR | Diskusia s odborníkmi na podporu

duševného zdravia na tému: Liečba a psychoterapia hraničnej poruchy osobnosti.
Diskutuje PhDr. T. Divéky, PhD.
19. 3. | 16.00 | Zoomovanie

Prostredníctvom krátkych komentovaných prehliadok sa zoznámite s autormi, témami, technikami a objavíte súvislosti medzi slovenským a svetovým umením.
GMAB |

19. 3. | 19.00 | Whiskyho
cestovateľské kino

LÚČ | Spevák kapely Slobodná Európa si zaspomína na jednu z najkrajších a najodľahlejších ciest sveta Carretere Austral.

24. 3. | 18.00 | Skrytá sila
introvertov

Psychológ Matúš Bakyta
porozpráva o tichej kráse, vnútornej sile
a živote introvertov. Info: www.choices.sk.
GALÉRIA VÁŽKA |

25. 3. | 16.00 | Stretnutie s...

GMAB | Pri príležitosti aktuálnej autorskej výstavy „do-poli/na-poli“ sa predstaví T. Žemla.

25. 3. | 17.00 | Povedz mi, čo
čítaš... Marián Hossa

VKMR | Talkšou Z. Mišákovej nielen o literatúre. Hosťom bude Marián Hossa.

KAM | 3

kam v trenčíne

3., 17., 31. 3. | 16.00 – 18.30 |
Večerný ateliér pre dospelých I.

GMAB | Tvorivý ateliér pre dospelých – rôz-

ne témy a techniky.

od 5. 3. | 17.00 – 20.00 |
Kubranská parta

Na kurze sa naučíte zhotoviť jednotlivé časti party aj to, ako ju „prišiť“ na hlavu. Info:
www.nebojsaremesla.sk/kurzy.
ŠVERMOVA 23

|

7. 3. | 9.00 | Smiechojoga
s Majdou

Workshop. Hravé spojenie
smiechu a hier s jogovým dýchaním.
YOGA SHALA

|

10., 24. 3. | 16.00 | Večerný
ateliér pre dospelých II.

GMAB | Ďalší tvorivý ateliér pre nových zá-

ujemcov – rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.
od 11. 3. | 17.00 – 20.00 | Tkanice
z Trenčianska

ŠVERMOVA 23 | Vytvorte si vlastné tkanice
podľa vzorov z Dubodiela či Omšenia. Info:
www.nebojsaremesla.sk/kurzy.

17., 24., 31. 3. | 17.30 – 20.00 |
Veľkonočné kraslice

ŠVERMOVA 23 | Ozdobte si kraslice voskom

alebo oblepovaním močiarnou sietinou.
Info: www.nebojsaremesla.sk/kurzy.
21. 3. | 8.50 – 16.00 | Kurz
metódy Wima Hofa

GEMINI CENTRUM | Účastník získa teoretic-

ké znalosti a prakticky si vyskúša dychové
cvičenia, vystavenie sa chladu a mindset.
26. 3. | 16.30 | Aromaterapia
nielen pre deti

MC SRDIEČKO – KC STRED | Na workshope si

vyrobíte masážne oleje, repelenty a osviežovače vzduchu. Info: 032/74 30 432.
28. 3. | 9.00 – 17.00 | Očista
a harmonizácia pečene
a žlčníka

KC AKTIVITY | Seminár zameraný na očistu
podľa ročného biorytmu. Lektor: Stanislav
Kertis. Info: 0907 493 654.

28. 3. | 10.00 – 15.00 | Meditácia
so slovenským mníchom
GEMINI CENTRUM | Info: 0944 548 885.

 ŠPORT
pondelok | 8.30 | Terapeutická
joga

YOGA SHALA | Kladie dôraz na liečivé účin-

ky jogovej praxe.

pondelok, štvrtok, piatok
| 16.30 | utorok | 18.00 | Hatha
yoga

YOGA STUDIO | Začína s dychovými cvičeniami, pokračuje asanami, ukončuje sa relaxáciou a meditáciou.

pondelok, streda | 17.30, 18.30 |
Jumping Interval

LIONFITNESS | Dynamický tréning na profi

trampolínach.

pondelok | 17.45 | streda | 17.00
| Zumba
KS OPATOVÁ | Info: 0903 949 966.

pondelok | 18.00 | Body Styling

HANGÁR KLUB | 10-týždňový skupinový
kurz zameraný na tónovanie postavy a budovanie svalov. Info: www.unidc.sk.

pondelok | 18.30 | streda | 18.00
| Power yoga
YOGA STUDIO

|

a asany.

 FILM
hororu im však do cesty postaví nové,
oveľa náročnejšie výzvy. Matka Evelyn
(Emily Blunt) zostala po smrti manžela (John Krasinski) sama s tromi deťmi.
Opúšťajú svoju farmu, ktorá bola vďaka systému pomerne prísnych pravidiel relatívne bezpečným miestom.
Vydávajú sa na extrémne nebezpečnú
cestu, na konci ktorej snáď čaká niekto,
kto im pomôže.
od 19. 3. | Snežná hliadka

Variácie pozdravu slnka

pondelok, streda | 18.45 | piatok
| 16.30 | Klasická joga

GEMINI CENTRUM | Jemné cvičenie vhodné
aj pre začiatočníkov.

pondelok | 19.00 | štvrtok | 17.45
| Strong by Zumba

KD OPATOVÁ | Vysokointenzívny silový tré-

ning. Info: 0903 949 966.

utorok, streda | 8.00 | Ranná
yoga

YOGA STUDIO TRENČÍN | Pre naštartovanie
dňa. Príjemný ranný hatha flow.

utorok | 8.30 | Joga pre
mamičky

MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodná už 6 týž-

dňov po pôrode.

utorok | 8.30 | Jemná joga (aj)
pre seniorov.

YOGA SHALA | Lekcia jogy (aj) pre seniorov.

utorok, štvrtok | 17.00 | Fit
Challenge

LIONFITNESS | Formovanie postavy, zlepšenie kondície a spaľovanie kalórií.

utorok | 18.00 | piatok | 10.00 |
Jemné cvičenie s relaxáciou

KINO HVIEZDA | Vhodné pre ženy každého
veku na precvičenie celého tela a upokojenie mysle. Info: 0910 196 456.

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

LIONFITNESS | Spevnenie svalstva, formovanie postavy a zlepšenie kondície.

streda, piatok | 8.30 | Joga flow

YOGA SHALA | Plynulé prepojenie dychu
a pohybu v jógovej sekvencií.

Animovaná rozprávka. Polárny lišiak
Swifty doručuje zásielky a každý deň
sníva o tom, že sa stane najlepším
kuriérom v družine Hviezdnych severských psov. Aby dokázal, že na to má,
rozhodne sa doručiť záhadnú zásielku
na tajné miesto. Až pred dverami zistí,
že ide o nedobytnú pevnosť, kde prefíkaný zloduch Otto Von Walrus spriada plány na ovládnutie sveta. Swifty
neváha a s pomocou svojich priateľov
zostaví Snežnú hliadku, ktorá musí odvrátiť hroziace nebezpečenstvo.
od 19. 3. | Zabudnutý princ

Francúzska rodinná dobrodružná komédia. Režisér Michel Hazanavicius
obsadil očarujúceho Omara Sy do ďalšej z nezabudnuteľných úloh. Tentokrát
ho čakajú neobyčajné dobrodružstvá
očarujúceho detského sveta. Všetko v Djibiho živote sa točí okolo jeho
milovanej sedemročnej dcérky Sofie.
Oddaný otec samoživiteľ nikdy nepríde neskoro na jej večernú rozprávku.
Každú noc, keď Sofie zaspáva, ju berie
do „Rozprávkolandu“, vymysleného filmového štúdia, kde sa stávajú hlavnými hrdinami svetoznámych dobrodružných filmov. O päť rokov neskôr sa zo
Sofie stáva pubertiačka a príbehy jej
otca ju už až tak neberú. Preto musí
Djibi vymyslieť, ako zostať v živote
dcéry dôležitou postavou.
od 26. 3. | Mulan

streda | 16.30 | Jemné cvičenie
s relaxáciou

SOKOLOVŇA | Vhodné pre ženy každého
veku. Info: 0910 196 456.

streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia

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

štvrtok | 8.30 | Kundalíní joga
(nielen) pre seniorov

YOGA SHALA | Zostavy jednoduchých cvikov zamerané na ich dynamiku a dych.

štvrtok | 18.30 | Yin yoga

YOGA STUDIO | Sekvencia asán je praktikovaná veľmi pomaly a jemne.

štvrtok | 18.35 | Nové začiatky

YOGA SHALA | Kurz jogy vhodný pre úplných začiatočníkov.

piatok | 15.30 | Teen joga

Jogové výzvy, uvoľnenie
a mindfulness pre tinedžerov.
YOGA SHALA

|

Keď čínsky cisár vydá nariadenie, že jeden muž z rodiny musí slúžiť v cisárskej
armáde na obranu krajiny pred útočníkmi zo severu, Hua Mulan, najstaršia dcéra váženého bojovníka, zaujme
miesto svojho chorého otca. V prestrojení za muža prekonáva Hua Jun nástrahy na každom kroku svojej cesty
a učí sa využívať svoju vnútornú silu
a prijať skutočný potenciál. Táto epická
cesta z nej nielen urobí váženého bojovníka, ale vyslúži si aj rešpekt celého
národa a tiež aj hrdého otca.
Zmena programu vyhradená. Viac informácií na www.cine-max.sk.
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8. 3. | 17.00 | Transcendentálna
joga a meditácia

 ZÁPASY
1. 3. | 11.00 | HK AS Trenčín
– Michalovce
ŠPORTOVÁ HALA

|

dorastenky.

Hádzaná, mladšie

1. 3. | 13.00 | HK AS Trenčín
– Michalovce

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie do-

rastenky.

1. 3. | 16.00 | 1. FBC Florbal
Trenčín – Záhorská Bystrica

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga
juniori – 2. zápas štvrťfinále play off.
8. 3. | 9.00 – 16.00 | OBFZ

Trenčín

ŠPORTOVÁ HALA | Futbalový turnaj.

14. 3. | 8.00 | HK AS Trenčín
„B“ – HK AS Trenčín „A“

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná prípravka.

14. 3. | 9.10 | HK AS Trenčín
„B“ – Bánovce nad Bebravou

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.

14. 3. | 9.45 | HK AS Trenčín
„A“ – MHáK Martin „B“

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.

14. 3. | 10.55 | HK AS Trenčín
„B“ – MHáK Martin „B“

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.

14. 3. | 11.30 | HK AS Trenčín
„A“ – Bánovce nad Bebravou

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.

14. 3. | 12.05 | HK AS Trenčín
„B“ – MHáK Martin „A“

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.

14. 3. | 13.15 | HK AS Trenčín
„A“ – MHáK Martin „A“

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.

14. 3. | 14.30 | 1. FBC Florbal
Trenčín – 1. zápas semifinále

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga

juniori – semifinále play off.

14. 3. | 18.00 | 1. FBC Florbal
Trenčín – 1. zápas štvrťfinále

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga
muži – štvrťfinále play off.

15. 3. | 13.00 | 1. FBC Florbal
Trenčín – 2. zápas semifinále

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga

juniori – semifinále play off.

15. 3. | 16.00 | 1. FBC Florbal
Trenčín – 2. zápas štvrťfinále

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga
muži – štvrťfinále play off.

21. 3. | 18.00 | Muay Thai
Evening XI

ŠPORTOVÁ HALA | Galavečer thajského

boxu a muay thai.

22. 3. | 12.00 | HK AS Trenčín
– Prešov
ŠPORTOVÁ HALA

dorastenky.

|

Hádzaná, mladšie

22. 3. | 14.00 | HK AS Trenčín
– Prešov

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie do-

rastenky.

28. 3. | 17.00 | 1. FBC Florbal
Trenčín – 1. zápas semifinále

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga
muži – semifinále play off.

29. 3. | 16.00 | 1. FBC Florbal
Trenčín – 2. zápas semifinále

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga

muži – semifinále play off.

Cvičenia prechádza cez
všetky úrovne zmyslového vnímania.
GEMINI CENTRUM |

19. 3. | 16.00 | Skleróza
multiplex – cvičenie

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Pravidelné cvičenie.

21. 3. | 8.00 | Maratón pohybu
KC AKTIVITY | Info: 0911 886 007.

 FESTIVALY
24. 3. | 18.00 | Cestou necestou

PIANO Päť filmov plných dobrodružstva,
domorodých kmeňov, divokej vody, behu
i surfovania.
|

 TANEC
pondelok | 19.15 | Latino Lady
Style

Kurz základov latinsko-amerických tancov. Info: www.unidc.sk.
HANGÁR KLUB

|

utorok | 18.00 | Ľudovky pre
devy

HANGÁR KLUB | Skupinový kurz pre ženy,
ktoré sa chcú naučiť základné kroky ľudových tancov a poriadne sa vytancovať.
Info: www.unidc.sk.

číslo 3 | ročník XXII
utorok | 19.15 | Spoločenské
tance začiatočníci
HANGÁR KLUB | Info: www.unidc.sk.

streda | 17.45 | Tance pre radosť

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

|

streda | 18.00 | MTV Lady Style
HANGÁR KLUB | Info: www.unidc.sk.

streda | 19.15 | Ľudovky
začiatočníci

HANGÁR KLUB | Info: www.unidc.sk.

7. 3. | 19.00 | Punková
tancovačka

LÚČ | Do tanca zahrajú Začiatok konca, Par-

ketový Lev, Beatiful Bastards a True Reason.
14. 3. | 21.00 | Balkan Bashavel

utorok | 19.00 | Meditácia

GEMINI CENTRUM | Vedená meditácia.

2. – 31. 3. | Miniburza kníh

VKMR JASELSKÁ | Ponuka pre milovníkov
kníh na získanie vyradenej literatúry.

4. 3. | 16.00 | Výročná členská
schôdza filatelistov

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-

ských veteránov.

4. 3. | 17.00 | Fotostredisko

TSK | Pravidelné stretnutie fotografov.

5. 3. | 16.00 | Literárny klub
Omega

SAVANNA CAFÉ | Pozvánka pre priaznivcov
literatúry na diskusiu a prezentáciu tvorby.

5. 3. | 17.00 | Február nasucho

LÚČ |

GALÉRIA VÁŽKA | Aký bol pre vás mesiac
bez alkoholu? Podeľte sa o svoje zážitky.

22. 3. | Deň tanca 2020

5., 12. 3. | 17.00 | Literárne
štvrtky v Savanna Café

Tešte sa tradičný mix balkan beats,
gypsy music, reggae a world music.
KINO HVIEZDA | Regionálna súťaž amatérskych tanečných kolektívov a jednotlivcov.

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

MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodné aj pre tehotné ako príprava na dojčenie.

KONTAKTY
ASTRONOMICKÁ POZOROVATEĽŇA Ul. 1. mája (budova Gymnázia Ľ. Štúra), www.
A. CVACHA
hvezdaren.tnuni.sk
CENTRUM PRE RODINU
Farská 12, info@cprtrencin.sk, 0903 440 132
CINEMAX
OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk
Osvienčimská 3, dcsihot@trencin.sk, 0901714266
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
Bavlnárska 320/15, 032/640 08 40
FITNESS LION CENTER
Mierové nám. 19, 0915 382 532
GALÉRIA VÁŽKA
GEMINI CENTRUM
Mierové námestie 14, 0944 548 885
GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
University Dance Center Trenčín, areál Merina,
HANGÁR KLUB
0948 092 018, www.unidc.sk
KAVIAREŇ NA CESTE
Katov dom, Matúšova ulica
KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
KC KUBRA
Kubranská 94, 0907 516 720
KC STRED
Ul. 28. októbra 2, 032/652 21 36
KIC Kultúrno-informačné centrum Mierové námestie 9, 032/ 6504 709
KINO HVIEZDA
Kn. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KreaTivo
Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0918 883 505
KS OPATOVÁ
Opatovská 96, ksopatova@gmail.com
MC SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
MC SRDIEČKO – KC STRED
Ul. 28. októbra 2, www.mcsrdiecko.sk
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
Mládežnícka 1, 032/ 743 63 36
OC LAUGARICIO
Belá 7271, 032/658 53 94, www.oclaugaricio.sk
OC MAX
M. R. Štefánika 426, 032/741 93 32
PIANO KLUB
Pod Sokolice 12, 0905 278 785
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
SAD
Zlatovská ulica 2191/29, 032/652 30 14
SAVANNA CAFÉ
Rastislavova 1, 0910 999 222
SOKOLOVŇA
Mládežnícka 2, 0918 859 811, sokoltrencin.sk
KS Juh, Kyjevská ulica, 0908 788 560,www.aniTANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE
destudio.sk
TRENČIANSKE MÚZEUM
Mierove namestie 46, 032 7434431
TRENČIANSKY HRAD
032/743 56 57, www.muzeumtn.sk
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 SHALA
Osloboditeľov 667/1A, 0949 371 331
ZŠ, VÝCHODNÁ
Východná 2435/9, Sídlisko Juh, 032/652 85 13
ZUŠ K. PÁDIVÉHO
Nám. SNP 2, 032/743 55 21, www.zustrencin.sk

SAVANNA CAFÉ | Literárny klub Omega
predstaví tvorbu členov klubu: 5. 3. – Mária Reháková, Ľubomír Maretta, Dušan
Láznička. 12. 3. – Andrea Truková, Ľubor
Benkovič.

6. – 7. 3. | 9.00 – 18.00 | Burza
detského oblečenia

KC KUBRÁ | Burza jarného a letného oblečenia, hračiek a iných potrieb pre deti.

7. 3. | 10.00 | Pozorovanie
vodného vtáctva

HAŤ TRENČIANSKE BISKUPICE | Pozorujte
vodné vtáctvo na Váhu spolu s ornitológmi. Info: www.poznavanievtactva.sk.

8. 3. | 15.00 | MDŽ

VKMR KUBRÁ | Slávnostné podujatie.

9., 23. 3. | 10.00 | Podporná
skupina nosenia detí

MC SRDIEČKO | Vedie Zuzana Čižmárová.

13. 3. | Tvorím, tvoríš, tvoríme

KINO HVIEZDA | Prehliadka amatérskeho
divadelného umenia v Trenčianskom kraji.

14. – 15. 3. | Jarno-letná burza

KC STRED | Burza dojčenského, detského,
tehotenského oblečenia, obuvi a kočíkov.

17. 3. | 17.00 | Máme radi umenie

VKMR | Prezentácia umeleckej činnosti žiakov SZUŠ Novomeského, Trenčín.

19. 3. | 17.00 | Literárne štvrtky
v Savanna Café

SAVANNA CAFÉ | Stoptime alebo Zopár tónov navyše. Jazzovú poéziu 60. rokov uvádza J. Tluka.

22. 3. | 9.00 – 12.00 | Stretnutie
zberateľov pivných kuriozít

POSÁDKOVÝ KLUB | Príprava na celoslovenskú burzu 4. apríla 2020.

24. 3. | 13.00 | Vansovej
Lomnička

VKMR | Okresné kolo 53. ročníka festivalu
umeleckého prednesu poézie a prózy.

26. 3. | 15.00 | Skleróza
multiplex

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Klub Trenčín.

28. 3. | 17.00 – 20.00 | Burza
platní

LÚČ | Veľký výber platní, všetky žánre.

29. 3. | 8.00 – 16.00 | 3. liga
v šachu (11. kolo)
POSÁDKOVÝ KLUB

klub.

|

Pripravuje Šachový

31. 3. | 12.30 | Vansovej
Lomnička

VKMR | Krajské kolo 53. ročníka festivalu
umeleckého prednesu poézie a prózy.

