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Futbalisti AS Trenčín pripravili pre svojich fanúšikov opäť nezabudnuteľné chvíle. Na Slo-
vensku v priebehu dvoch sezón vyhrali všetko, čo sa dalo. Druhé double – zisk majstrov-
ského titulu a Slovenského pohára oslávili spolu s nimi aj na Mierovom námestí 21. mája 
2016. FOTO: P. S.

Trenčín opäť oslavoval

V nočných uliciach ožije Legenda o hradnom šašovi 
Chôdza po lane či tanec na zvislej stene, dobová poľovač-
ka aj cigánske tance, živé kone i ohňové efekty sľubuje 
tretie pokračovanie open air podujatia Príbehy z Trenčína. 

 Mesto Trenčín a umelec-
ká agentúra KVART predstavia 
na konci júna už tretie pokračo-
vanie nočného podujatia v uli-
ciach mesta, kde diváci nese-
dia pasívne na jednom mieste, 
ale putujú spoločne s príbehom 
po jednotlivých javiskách. Uply-
nulé ročníky sa stretli s neča-
kaným záujmom zo strany oby-
vateľov a návštevníkov mesta. 
Okolo 4 tisíc divákov sa stalo pre 
organizátorov výzvou aj do toh-
to roku. Podujatie sa uskutoční 
v prvý prázdninový deň, v piatok 
1. júla. Cesta príbehom sa za-
čne pri altánku v mestskom par-
ku o 21.00 h. Legenda predstaví 

pomerne neznámu postavu Tren-
čianskeho hradu – šaša Porra. 
Príbeh jeho lásky k cigánskej 
akrobatke Jolanke sa bude od-
víjať na 11 javiskách, predsta-
via sa desiatky profesionálnych 
aj amatérskych umelcov. Naj-
väčšiu časť programu obstará 
slovenský predstaviteľ nového 
cirkusu súbor Cirkus-kus. Divá-
kov určite zaujmú javiská, kde 
sa účinkujúci budú vznášať nad 
zemou, chodiť po lane a tancovať 
na zvislej stene. Skupina Hector 
predvedie originálnu dobovú po-
ľovačku. Súbor Rom z Podskal-
ky zasa zavedie divákov do pro-
stredia cigánskych tancov. Náš 

región budú zastu-
povať účinkujúci zo 
skupiny historickej 
hudby Musica Poeti-
ca, tanečnice Campa-
nillas, ale napríklad 
aj kone a vozy ranča 
Santána a freerunisti 
Born to Trick. Úlohy 
šaša Porra sa zhostí 
Adrián Ohrádka. Ten-
to príbeh lásky vyjde, 
rovnako ako minulý 
rok, aj v knižnej podo-
be. Autorom útlej kni-
žočky Porro – hradný 
šašo je Vlado Kulíšek s krásny-
mi ilustráciami Jozefa Vydrná-
ka. Diváci si ju môžu zakúpiť už 
teraz napríklad v Kultúrno-in-
formačnom centre, ale aj tesne 
pred predstavením na Mierovom 

námestí v Trenčíne. Prípravy 
na toto veľké podujatia vrcho-
lia. Už teraz je isté, že obyvateľov 
a návštevníkov mesta čaká ďalší 
nevšedný zážitok.
 (RED), FOTO: R. J.
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Vážení Trenčania,
milí čitatelia, 

držíte v rukách júnové vydanie 
mestských novín, ktoré je pri-
pravené ponúknuť vám prehľad 
udalostí, ktoré sa stali a aj tých, 
ktoré očakávame. Radosť má 
zrejme väčšina z nás z opätov-
ného dvojitého úspechu našich 
futbalistov, potešilo aj otvorenie 
podjazdu na Vlárskej ulici. Sa-
mozrejme, ešte tam treba čo to 
urobiť, aby bol v tomto objekte 
dosiahnutý napríklad aj prija-
teľný vizuálny efekt. Je príjem-
né skonštatovať, že trenčianski 
deviataci dosiahli v testovaní 
z celoslovenského hľadiska nad-
priemerné výsledky. A tešia nás 
aj početné úspechy trenčian-
skych športovcov (i mimo futba-
lu), ktoré sa nám do tohto vyda-
nia všetky nezmestili. Určite sa 
k viacerým vrátime v júli. 
To boli tie dobré správy, no 
máme aj horšie. Všimnite si 
na strane 5, ako dokážu konať 
niektorí ľudia. Vybrali sme len 
dva príklady, no verte, že ich je 
v našom meste oveľa viac. 
V Infe chceme ale upozorniť aj 
na možnosť pripomienkovania 
takmer úplne nového grafi konu 
MHD, v ktorom sú zapracované 
aj viaceré pripomienky k pô-
vodne predloženému návrhu. 
Zároveň pozývame na verejnú 
prezentáciu do kina Hviezdy. Ak 
vás táto téma zaujíma, chcete 
vedieť viac alebo máte konkrét-
ne otázky, určite príďte. 
Trenčínom však hýbe aj pri-
pravovaná nová parkovacia 
politika. Mnohí Trenčania za-
reagovali a posielali konkrét-
ne návrhy a podnety, z ktorých 
opäť viaceré boli zapracované 
do návrhu VZN o parkovaní. 
S upraveným VZN sa určite 
budete môcť zoznámiť. Sledujte 
mestský web. 
Jún prinesie do Trenčína nie-
koľko už očakávaných poduja-
tí. Udalosťou, akú naše mesto 
ešte nezažilo, bude veľkolepá 
boxerská šou nášho najúspeš-
nejšieho boxera Tomiho Kida 
Kovácsa. V júni sa už po devia-
tykrát stretnú výtvarníci a lite-
ráti na sympóziu ORA ET ARS 
SKALKA 2016. Knižnica znovu 
otvorí letnú čitáreň. A 1. júla sa 
budú môcť Trenčania i návštev-
níci mesta vybrať na nočnú pre-
chádzku príbehom lásky tren-
čianskeho hradného šaša Porra.
Prežite pekný a vydarený jún. 

Vaša redakcia

  MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte

Vyhrajte vstupenky na Gentlemen‘s BOXing Night. Uskutoční sa v sobotu 11. 
júna 2016 o 18.00 h v Mestskej športovej hale.

Koľko medzinárodných titulov má na konte slovenský profesionálny boxer Tomi 
KID Kovács?
Odpoveď posielajte do 10. júna 2016 na info@trencin.sk. 

Vyhrajte vstupenky na koncert PETER LIPA BAND & hosť MILAN LASICA, 
ktorý sa uskutoční v piatok 10. júna 2016 o 19.00 h v Posádkovom klube (ODA). 

Ako sa volajú CD, ktoré vznikli zo spolupráce Petra Lipu a Milana Lasicu?
Odpoveď posielajte do 9. júna 2016 na info@trencin.sk.

Podjazd Vlárska je v predčasnom užívaní 
Prvé autá prešli novým podjaz-
dom na Vlárskej ulici 24. mája 
popoludní. 

 Podľa informácií Železníc SR, bol 
podjazd daný iba do predčasného užíva-
nia, čo znamená, že spĺňa všetky pred-
poklady z hľadiska úžitkových vlastnos-
tí a bezpečnosti. Zhotoviteľ stavby ešte 
urobí povrchové úpravy v celom obvode 
podjazdu tak, aby sa dosiahol požado-
vaný vizuálny koncept. Evidentné ne-
dostatky ako presahujúca izolácia, ne-
rovnosti povrchu a podobne by tak mali 
byť v blízkej budúcnosti defi nitívne od-
stránené. (RED), FOTO: P. S.

Priecestie na Hlavnej ulici je natrvalo zatvorené
Železničné priecestie na Hlavnej ulici uzavreli 30. mája. 
MHD premáva po novej trase.

 Pre chodcov je v mieste prie-
cestia zriadené dočasné prie-
cestie, ktoré bude funkčné až 
do otvorenia podchodu pre pe-
ších na Hlavnej ulici. Vodiči 
majú k dispozícii dva podjazdy 
– na Brnianskej a Vlárskej uli-
ci. Podľa informácií od zhoto-
viteľa modernizácie železnič-
nej trate zostáva Bavlnárska 
ulica ešte uzatvorená pre práce 

na pripájaní kanalizácie, kto-
ré sú počas júna naplánované 
na Bratislavskej ulici. 

  ZMENY V MDH 

LINKA Č. 3 premáva od zastáv-
ky Zlatovská, SAD – Zlatovská 
VOD-EKO – Záblatská, poš-
ta – Záblatská – Hanzlíkovská 
– Zlatovce, Detské mestečko 

– Kasárenská, Majerská – Isteb-
nícka – Orechové, Vlárska. 
LINKA Č. 13 premáva od za-
stávky Záblatská, Rybáre – 
Záblatská, pošta – Záblatská 
– Hanzlíkovská – Zlatovce, Det-
ské mestečko – Kasárenská, 
Majerská – Istebnícka – Brati-
slavská OLD Herold a následne 
ide po pôvodnej trase. 
LINKA Č. 16 premáva od za-
stávky Bratislavská OLD, He-
rold – Zlatovce, Žel. stanica – 
Bratislavská – Zlatovce, Detské 
mestečko – Kasárenská, Majer-
ská – Kasárenská VOP. 
LINKA Č. 19 premáva od za-
stávky Bratislavska OLD, He-
rold premávať ako linka č. 16.
LINKA Č. 27 premáva od za-
stávky Zlatovce, Detské mesteč-
ko – Hanzlíkovská – Záblatská 
pošta – Záblatská – Zlatovská, 
VOD-EKO – Zlatovská, SAD 
– Zlatovská – Veľkomoravská 
a pokračovať bude po pôvodnej 
trase. 
 Zastávka v Istebníku sme-
rom k podjazdu Vlárska je pre-
miestnená na Istebníckej ulici 
za škôlkou.  (RED)

KONIEC VODY V PODJAZDE BRNIANSKA?
 Problémy s odvá-
dzaním zrážkovej vody 
v podjazde na Brnian-
skej ulici by mali byť 
natrvalo vyriešené. 
Zhotoviteľ stavby 19. 
mája umiestnil v pod-
jazde čerpaciu tech-
niku, ktorá svojím 
výkonom zabezpečí pl-
nohodnotné a spoľah-
livé odvádzanie zráž-
kovej vody.
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  STRUČNE

Míľu pre mamu 2016 prešlo 
7. mája v Trenčíne 1030 

zaregistrovaných účastníkov. 
V rámci Slovenska takto 
oslávilo Deň matiek spolu 
28 272 účastníkov.

Predseda TSK Jaroslav 
Baška a primátor mesta 

Richard Rybníček podpísali 
10. mája Memorandum 
o spolupráci v záujme vzájom-
nej kooperácie v oblasti 
prípravy a realizácie Plánu 
udržateľnej mobility Trenčian-
skeho samosprávneho kraja 
a Mesta Trenčín.

Premiérový Deň rodiny 
v Trenčíne prilákal 15. 

mája do centra stovky ľudí. 
Hry a súťaže detí s rodičmi, 
program na pódiu, chutné 
občerstvenie a približne 60 
dobrovoľníkov – to všetko 
prispelo k vydarenému 
podujatiu, ktoré sa bude konať 
aj o rok.

Do 5. júna zamestnanci 
mesta doručovali do do-

mácností daňové rozhodnutia. 
Nezastihnutí adresáti si môžu 
platobný výmer prevziať osob-
ne v sobášnej sieni v dňoch 
od 7. do 9. júna v čase od 8.00 
do 16.00 hodiny.

Správy z júnového rokova-
nia mestských poslancov 

(8. 6.) prinesie júlové INFO. 
Najbližšie riadne MsZ bude 
6. júla 2016.

Najbližší Deň otvorených 
dverí u primátora mes-

ta Richarda Rybníčka bude 
po letných prázdninách. 

Pripomienkujte nový návrh organizácie MHD 
Nový návrh grafikonu Mestskej hromadnej dopravy 
(MHD) v Trenčíne prináša nové trasovanie liniek, nové 
zastávky a nový cenník. Je zverejnený na webe mesta 
a občania ho môžu pripomienkovať do 12. júna 2016 
na mhd@trencin.sk .

 Vzhľadom na zmeny v dopra-
ve po otvorení nového cestné-
ho mosta a postupnú dostavbu 
jednotlivých objektov moderni-
zácie železničnej trate vznikla 
prirodzená potreba reorganizá-
cie MHD. Nový návrh, v ktorom 
sú zapracované i pripomienky 
občanov k pôvodne predložené-
mu návrhu, je dielom odborné-
ho tímu Mesta Trenčín pod ve-
dením Milana Kadlecaja, ktorý 
v oblasti verejnej dopravy pra-
cuje a ako Trenčan dobre pozná 
miestne pomery.
 Návrh v čo najväčšej miere 
zachováva súčasné čísla liniek. 
Jeho prednosťou je takmer do-
konalý preklad medzi jednotli-
vými linkami, ktoré majú väč-
šiu časť trasy spoločnú, ale aj 

využitie nového cestného mos-
ta a tiež pravidelnejšie odcho-
dy a zjednodušenie trasovania 
v miestach, kde je to možné. 
Súčasťou návrhu je aj skrátenie 
niektorých názvov zastávok. 
 Pri niektorých linkách ná-
vrh počíta so zavedením no-
vých zastávok v rozvíjajúcich sa 

častiach mesta – priemyselný 
park, Zlatovce – Vinohrady, Zá-
blatie, sídlisko Noviny, Brnian-
ska ulica. 
 Nový grafi kon MHD mesto 
plánuje uviesť do platnosti od 1. 
8. 2016, kedy bude cestujúcej 
verejnosti umožnený i nástup 
všetkými dverami. Skúšobná 
prevádzka by mala byť ukonče-
ná k 10. 12. 2016, kedy dôjde 
k celoštátnej zmene cestovných 
poriadkov (vlaky, prímestské 
autobusové linky, diaľkové auto-
busové linky). 
 Spolu s uvedením nové-
ho grafi konu MHD do skúšob-
nej prevádzky mesto uvažuje aj 
s úpravou cenníka cestovného 
tak, aby bol viac zvýhodnený ča-
sový predplatný cestovný lístok 
(mesačník, resp. štvrťročník) 
pred jednorazovými cestovnými 
lístkami. 
 Návrh novej organizácie 
MHD Trenčín počíta s 18 den-
nými a 1 nočnou linkou. Pozrieť 
si ho môžete pod rovnomen-
ným bannerom na webstránke 
mesta.
 (RED), FOTO: ARCHÍV MSU

Mesto Trenčín pozýva občanov

v pondelok 13. júna 2016 o 17.00 hod. do kina Hviezda na 

VEREJNÚ PREZENTÁCIU NÁVRHU NOVEJ 
ORGANIZÁCIE MHD.

Návrh je zverejnený na hlavnej stránke www.trencin.sk 
pod bannerom „Návrh novej organizácie MHD“.

Pripomienkovať ho je možné do 12. júna 2016 na adrese 
mhd@trencin.sk.

Rekonštrukcia plynovodov 
v meste pokračuje
Treba počítať s obmedzeniami na cestách o chodníkoch.

 K uzávierkam komuniká-
cií dôjde len pri výkopových 
prácach s osadením potru-
bia, zásypom a pri konečnej 
úprave spevnených plôch. 
Všetky obmedzenia budú vy-
značené. V týchto dňoch za-
čali práce i na Palackého ulici. 
Potrvajú do polovice augusta 
2016. Rozkopávka je ozna-
čená prenosným dopravným 
značením. Rekonštrukcia 
plynovodu je na Palackého 
ulici riešená popri chodní-
ku od Hasičskej ulice. Parko-
vanie po celej pravej strane 
v jazde od hotela Elizabeth 

bude až do ukončenia prác 
obmedzené. 

Okrem pokračujúcich prác sa 
v najbližšom čase začnú nové:

• I. etapa – Legionárska ulica 
od 6. 6. 2016 do 29. 7. 2016 
• I. a II. etapa – Legionárska 
a Beckovská ulica od 13. 6. 
2016 do 26. 8. 2016 
• Jilemnického ulica od 13. 6. 
2016 do 2. 9. 2016 
• Legionárska (Centrum II), 
Nám. sv. Anny od 4. 7. 2016 
do 3. 9. 2016

MESTSKÁ POLÍCIA 
PRIJME NOVÝCH 
PRÍSLUŠNÍKOV
Mestská polícia Trenčín má 
záujem prijať troch nových 
príslušníkov. Výberové kona-
nie sa uskutoční 21. 6. 2016 
o 8.00 h v sídle Mestskej polí-
cie na Hviezdovej ulici.

 Príslušníkom mestskej polície 
sa môže stať len bezúhonná osoba, 
staršia ako 21 rokov, telesne a du-
ševne spôsobilá, ktorá má úplné 
stredné vzdelanie alebo úplné stred-
né odborné vzdelanie.
 Záujemcovia o prácu v mestskej 
polícii môžu podať žiadosť o prijatie 
na Mestskú políciu Trenčín, Hviez-
dová 129/2, 911 01 Trenčín do 20. 
júna 2016.
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Nemocnica modernizovala vybavenie 
Fakultná nemocnica Trenčín koncom roka 2015 uspela 
v projekte Operačného programu zdravotníctvo a získala 
3 480 988,30 € z fondov EU na modernizáciu zdravotníc-
keho vybavenia. 

 Hlavnou prioritou bolo zvý-
šenie kvality a rozsahu poskyto-
vaných služieb ako aj zvýšenie 
komplexnosti poskytovanej zdra-
votnej starostlivosti. Význam-
nou je investícia do obstarania 
moderného plne digitálneho an-
giografi ckého prístroja s integ-
rovaným ultrazvukom a 3D zo-
brazením. Rádiodiagnostické 
oddelenie FN Trenčín tak patrí 
medzi najmodernejšie pracovis-
ká intervenčnej rádiológie na Slo-
vensku. Nový prístroj poskytuje 
prístup k najmodernejším metó-
dam diagnostiky a liečby vasku-
lárnych a nevaskulárnych ocho-
rení s využitím minimálneho 
množstva RTG žiarenia. 

 „Pomocou nového angiogra-
fi ckého prístroja dokážeme zo-
braziť veľké cievy v tele, cievne 
zásobovanie orgánov napr. mo-
zog, pečeň, obličky, maternica 
alebo nájsť zdroj možného krvá-
cania,“ hovorí MUDr. Ladislav 
Badík, primár rádiodiagnos-
tického oddelenia. „Postihnu-
té miesto dokážeme ihneď ošet-
riť pomocou najmodernejšieho 
a najkvalitnejšieho inštrumen-
tária. Ošetrujeme cievne zúženia 
alebo uzávery z rôznych príčin 
napr. pri cukrovke, cievne výdu-
te v bruchu a na končatinách. 
Odhalíme miesta možného vnú-
torného krvácania s jeho zasta-
vením bez nutnosti operácie. 

V prípade nádorov dokážeme 
presne popísať ich cievne záso-
benie a naplánovať optimálny 
chirurgický zákrok. Plánujeme 
vyťahovať a rozpúšťať krvné zra-
zeniny v cievach mozgu pri náhlej 
cievnej mozgovej príhode.“
 Celkovo sa vďaka prostried-
kom z fondov EÚ obstaralo 11 
kvalitných a moderných prístro-
jov, ktoré každý deň pomáhajú 
lekárom zachraňovať ľudské ži-
voty a skvalitňovať poskytovanú 
zdravotnú starostlivosť, vyme-
nilo sa 115 nemocničných lôžok 
a 30 lôžok na jednotkách inten-
zívnej starostlivosti. Na operač-
né sály sa zakúpilo šesť ope-
račných lámp, dva mobilné 
operačné stoly pre chirurgickú 
kliniku a jeden pre gynekologic-
ko – pôrodnícku kliniku.

 ZDROJ: FN TN

Rok 2015 = 92 investícií a nižší dlh
Rozpočet a hospodárenie Trenčína v roku 2015 boli za-
merané na pokračovanie v konsolidácii financií mesta. 
Záverečný účet to potvrdil, poslanci ho schválili na roko-
vaní 27. apríla. 

 Celkový dlh mesta k 31. 12. 
2015 bol vo výške 16,45 milió-
na eur, čiže 298 eur na obyva-
teľa. Oproti stavu z konca roka 
2010 poklesol dlh mesta o viac 
ako 58 percent. Hospodársky vý-
sledok Trenčína k 31. 12. 2015 
dosiahol prebytok vo výške 3,98 
milióna eur. Primátor a poslanci 
ho prerozdelili v rámci rozpočtu 
na tento rok najmä na investičné 
akcie a vyše pol milióna eur šlo 
do rezervného fondu. Najvyš-
šie čerpanie bežných výdavkov 
v minulom roku sa týkalo fi nan-
covania vzdelávania, zberu a od-
vozu odpadu, mestskej hromad-
nej dopravy a sociálnych služieb. 

 Najvýznamnejšie nedaňo-
vé kapitálové príjmy – vyše mi-
lióna eur malo mesto z predaja 
pozemkov v priemyselnej zóne. 
V roku 2015 mesto zrealizova-
lo 92 investičných akcií. Medzi 
najväčšie ukončené investičné 

akcie patrila komplexná moder-
nizácia časti verejného osvet-
lenia, súvislá rekonštrukcia as-
faltového povrchu na uliciach 
Opatovská a Žilinská, športový 
areál v ZŠ Dlhé Hony, rekon-
štrukcia komunikácie na Západ-
nej ulici, nákup stroja na výtlky 
a traktora s nakladačom. 
 Záverečný účet Mesta 
Trenčín za rok 2015 nájdete 
na www.trencin.sk.  (RED)

V ŠKOLÁCH BUDE 
V SEPTEMBRI 
VIAC DETÍ
Zo základných škôl Mes-
ta Trenčín v júni odíde 
na stredné školy 388 
deviatakov. Na ich mies-
ta v septembri nastúpia 
prváčikovia, ktorých by 
malo byť o 108 viac. 

 Vyplynulo to z výsledkov 
zápisu do ZŠ. Zúčastnilo sa 
ho 584 šesťročných detí, z nich 
nastúpi v septembri do pr-
vých tried pravdepodobne 
496. O odklad povinnej škol-
skej dochádzky požiadalo 88 
zákonných zástupcov. Roz-
hodne odborné vyšetrenie 
Centra pedagogicko-psycholo-
gického poradenstva a preven-
cie (CPPPP). Najviac detí (115) 
zapísali v najväčšej trenčian-
skej ZŠ, Hodžova, kde o odklad 
požiadalo 17 rodičov. Pre 98 
prvákov plánujú otvoriť štyri 
triedy. V ZŠ, L. Novomeského 
bolo na zápise 99 detí, nastú-
pi 81. O ZŠ na Dlhých Honoch 
prejavilo záujem 97 rodičov, 
avšak z kapacitných dôvodov 
môže škola prijať 73 prvákov. 
Do prvej triedy pre mimoriad-
ne nadané deti – projekt ERIN 
v ZŠ, Kubranská pravdepodob-
ne nastúpi 24 prváčikov. Pred-
tým však musia absolvovať in-
teligenčné testy v CPPPP.
  (RED), FOTO: ZŠ DLHÉ HONY

MÁME NADPRIEMERNÝCH DEVIATAKOV
 Podľa výsledkov celoslovenského testovania žiakov 9. roč-
níka základných škôl, získali deviataci z Trenčína v matematike 
i v slovenskom jazyku a literatúre viac bodov, ako bol priemer 
Slovenska. Testovania sa zúčastnilo 388 deviatakov z ôsmich 
trenčianskych ZŠ. V matematike dosiahli úspešnosť 58,5 %, čo je 
v porovnaní s celoslovenským výsledkom o 5,7 % lepšie. Získali 
v priemere 11,71 bodu, čo je o 1,11 viac ako priemer v rámci SR. 
V teste zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli Trenčania 68 % 
úspešnosť, čo je o 5,4 % lepšie ako je slovenský priemer. V počte 
bodov presiahli priemer Slovenska o 1,4 bodu. Blahoželáme žia-
kom aj ich pedagógom.  (RED)

Kostol bude mať vynovenú fasádu
Práce na Piaristic-
kom kostole sv. 
Františka Xaver-
ského by nemali 
narúšať jeho bežnú 
prevádzku.

 V máji dominantu 
západnej časti Miero-
vého námestia zakrylo 
lešenie. Ako mesto in-
formoval správca pia-
ristického kostola páter 
Peter Franek, cemen-
tovú omietku budovy 
bolo nutné odstrániť, 
nakoľko urýchľovala 
deštrukciu hlavne pies-
kovcových častí muriva. 
Nahradia ju špeciálnou omietkou bez cementu. „Tieto práce by sme 
mali ukončiť do konca septembra,“ povedal. Zároveň budú reštauro-
vať aj kamenné časti kostola, čo bude oveľa náročnejšie. Tieto práce 
majú byť ukončené v novembri budúceho roku.  (RED), FOTO: P. S.
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Zaži Trenčín na Brezine
 Rok po otvorení lanového 
parku v korunách stromov Tar-
zania pribudlo na Brezine aj 
kvalitné detské ihrisko. Pôvod-
ný zámer na základe dohody 
s Mestom Trenčín predpokla-
dal ihrisko s piatimi prvkami. 
V spolupráci s OZ Materské 
centrum Srdiečko vznikla idea 
detského ihriska Srdiečko ako 
komplexného priestoru pre ro-
diny s deťmi a dobudovania oko-
lia aj pre všetkých návštevníkov 
lesoparku. 
 Aj vďaka fi nančným prí-
spevkom verejnosti, hlavnému 

investorovi spoločnosti Lukas 
Co., s. r. o., partnerovi spoloč-
nosti Green Project, s. r. o. sa 
podarilo vybudovať priestor 
nad rámec dohody doplnený la-
vičkami a iným vybavením. La-
vičky boli tiež vďaka iniciatí-
ve občanov z OZ MC Srdiečko 
a s podporou Trenčianskej nadá-
cie osadené aj popri ceste. 
 OZ Zaži Trenčín sa tiež za-
pojilo do tejto spolupráce a ten-
to rok vybudovalo pieskovis-
ko a stará sa o celý priestor. 
Každoročne sa tu koná Detská 
športová olympiáda, Deň detí 

na Brezine, Štefan na lanách 
a množstvo iných akcií pre širo-
kú verejnosť.
 Okrem detského ihriska tu 
vznikol aj priestor pre aktív-
nu mládež v podobe vybavenia 
pre streetworkout. S budovaním 
začalo OZ Ideš hore a v jeho do-
pĺňaní a udržiavaní pokračuje 
OZ Zaži Trenčín. Tento priestor 
si obľúbila napríklad aj skupina 
Workout Fanatics. 
 Lesopark Brezina ožíva. Aj 
keď sa možno mohlo zdať, že 
na začiatku ide len o komerčný 

projekt lanového parku, dnes je 
už isté, že na základe dlhodobej 
práce a vďaka úsiliu ľudí z OZ 
Zaži Trenčín sa darí budovať 
a rozširovať krásny a upravený 
priestor, ktorý môžu využívať 
všetci návštevníci lesoparku. Ide 
o názornú ukážku výbornej spo-
lupráce Mesta Trenčín, súkrom-
ných spoločností a ľudí z občian-
skych združení, ktorí venovali 
tomuto projektu svoj čas a úsilie 
bez nároku na odmenu. 

 TEXT A FOTO: J. O.

Pozor na povinnosť 
predchádzať šíreniu burín
 Vlastníci a užívatelia pôdy sú podľa zákona povinní udržiavať 
svoje poľnohospodárske i nepoľnohospodárske pozemky v nezabu-
rinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín. Na zá-
konom stanovenú povinnosť upozorňuje Okresný úrad Trenčín, po-
zemkový a lesný odbor s tým, že za takýto priestupok môže uložiť 
fyzickej osobe pokutu až do výšky 330 eur, za nesplnenie povinnos-
ti uloženej orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy až do výšky 
995 eur. Právnickej alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uloží poku-
tu od 166 do 33 200 eur za každý ha poľnohospodárskej pôdy, ak sa 
na ňom dopustí správneho deliktu.

Vývoz nadrozmerného odpadu
PÁRNY TÝŽDEŇ:

Štvrtok – Juh I., II., 
Nad tehelňou
Piatok – Soblahovská, Dlhé 
Hony, Noviny, Centrum, Bisku-
pice a Nozdrkovce 

NEPÁRNY TÝŽDEŇ:

Štvrtok – Sihoť I., II., III., IV., 
Pod Sokolice, Pred poľom
Piatok – Kvetná, Nové Zlatov-
ce, Zámostie

POSLEDNÁ STREDA V MESIACI:

Záblatie, Zlatovce, Kubrá, Kub-
rica, Opatová, Istebník, Orecho-
vé, Horné Orechové, Belá 

  ODPAD VYLOŽTE 
V PREDVEČER VÝVOZU

 Občania mesta môžu nadroz-
merný odpad bezplatne odovzdať 
v zbernom dvore. Okrem toho 
prebieha na území mesta pravi-
delný mobilný zber nadrozmer-
ného odpadu podľa stanoveného 
harmonogramu. Objemný odpad 
sa musí vyložiť len v predvečer 
dňa vývozu na stanovište zber-
ných nádob na KO. V ostatnom 
čase je nadrozmerný odpad vykla-
dať zakázané. Ak zistíte, že niekto 
vyložil nadrozmerný odpad v iný 
termín než je určené, obráťte sa, 
prosím, na mestskú políciu tel. 
159, mail msp@trencin.sk.

SOCIÁLNY ŠATNÍK 
ZMENIL OTVÁRACIE 
HODINY
 Sociálny šatník na Sobla-
hovskej ulici 65 v Trenčíne 
je od 1. júna 2016 až do od-
volania otvorený iba tri dni 
v týždni. 
 V pondelok je občanom 
k dispozícii od 10.00 do 17.00 
h, v stredu od 13.00 do 17.00 
h a v piatok od 10.00 do 17.00 
h. V utorok a vo štvrtok je So-
ciálny šatník zatvorený.

NEPOCHOPITEĽNÉ KONANIE 
„SPOLUOBČANOV“ 
Počas necelého týždňa niekto opakovane poškodil oplo-
tenie mestského cintorína na Juhu. Na Holubyho námestí 
niekto vytvoril čiernu skládku. 

 Po tom, ako hliadka mestskej 
polície upozornila na rozstrihané 
oplotenie pri garážach na Cinto-
rínskej ulici, správcovská spo-
ločnosť Pohrebníctvo Dvonč 
ho opravila. Prešlo len päť dní 

a situácia sa presne na tom istom 
mieste zopakovala. Žiaľ, podob-
ných situácií je viac – na detských 
ihriskách či v lesoparku Brezina. 
 Skládka odpadu vznikla 
na Holubyho námestí v pomer-
ne frekventovanej, ale aj veľmi 
peknej lokalite. Dva veľkoobje-
mové kontajnery tam boli pri-
stavené v rámci jarného uprato-
vania 7. mája a na druhý deň bol 
niekto schopný vytvoriť priamo 
na chodníku smetisko.
 V meste pritom stále fungu-
je pravidelný odvoz nadrozmer-
ného odpadu. Mestská polícia 
zistila jedného z pôvodcov tejto 
skládky. Dostal blokovú pokutu 
a odstránil z nej to, čo tam sám 
uložil. Ďalší pôvodcovia ziste-

ní neboli. Susedia nič nepočuli 
a nevideli. Skládku teda muse-
lo odstrániť mesto, samozrejme, 
za peniaze zo spoločnej kasy všet-
kých obyvateľov.  (RED)
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MESTO VYHLÁSILO DRUHÉ DOTAČNÉ 
KOLO NA AKTIVITY V OBLASTI 
PRÁCE S MLÁDEŽOU

Druhé dotačné kolo na aktivity v oblasti práce s mládežou 
na rok 2016 bolo vyhlásené v súlade so Všeobecno-záväzným 
nariadením Mesta Trenčín č.7/2012 „O poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Trenčín“.

Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len 
na základe riadne vyplnenej žiadosti, a to na predpísanom 
formulári spolu s povinnými prílohami a za predpokladu, že 
žiadateľ má vyrovnané záväzky voči mestu. Žiadosť o dotáciu 
v oblasti práce s mládežou nájdete na www.trencin.sk – Občan – 
Tlačivá – Mládež.
Žiadosti predkladané do grantového systému v oblasti mládež 
nesmú byť podané v iných oblastiach alebo odboroch mesta 
Trenčín v tom istom roku. V dotačnom kole budú podporené 
iba projekty, ktorých termín realizácie bude do konca roka 2016. 
Budú uprednostnené projekty, ktoré iniciujú, zostavujú a realizujú 
samotní mladí ľudia.

Uzávierka prijímania žiadostí je 29. júna 2016.

Všetky informácie o podmienkach poskytovania dotácií 
nájdete na webovej stránke mesta Trenčín: www.trencin.sk 
– Mesto Trenčín – transparentné mesto – dotácie – dotácie 
na aktivity v oblasti mládeže alebo osobne prostredníctvom 
koordinátorov práce s mládežou. Odporúča sa konzultovať 
projekt s koordinátorom pred jeho predložením. Kontaktovať 
koordinátora môžete cez e-mail mladez@trencin.sk alebo na tel. 
čísle 0911 046 629 – Joana Detoni.

Na rokovanie komisie budú predložené len kompletne a čitateľne 
vyplnené žiadosti so všetkými povinnými prílohami.

Žiadosti a povinné prílohy treba odovzdať 
do 29. júna v podateľni Mestského úradu 
Trenčín, Mierové nám. č. 2, (pondelok – 
štvrtok 8.00 – 16.30 h, piatok 8.00 – 14.00 
h) alebo zaslať poštou (rozhoduje dátum 
poštovej pečiatky na obálke), a tiež poslať 
v elektronickej forme na e-mail mladez@
trencin.sk.

MATERSKÉ ŠKOLY POČAS PRÁZDNIN
 Prevádzka v materských 
školách, ktorých zriaďovate-
ľom je Mesto Trenčín, bude 
počas letných prázdnin z dô-
vodov potreby dôkladného 
čistenia priestorov materskej 
školy, dezinfekcie prostredia 
a hračiek, ako aj čerpania do-
volenky zamestnancov. 

  V júli budú v prevádzke 
od 1. do 29. júla a v auguste 
zatvorené budú tieto škôlky: 
MŠ, Kubranská 20, MŠ, Opa-
tovská 39, MŠ, Legionárska 
37, MŠ, Stromová 3, MŠ, Šver-
mova 24, MŠ, M. Turkovej 5, 
MŠ, J. Halašu 11, MŠ, Šmidke-
ho 12, MŠ, Pri parku 14, MŠ, 

Na dolinách 27 a MŠ, Šafári-
kova 11.

  V júli zatvorené a v auguste 
v prevádzke od 1. do 26. augus-
ta budú: MŠ, Niva 9, MŠ, So-
blahovská 22, MŠ, Medňan-
ského 9 a elokované triedy ZŠ, 
Východná.

  MŠ, Považská 1 bude v júli 
v prevádzke od 1. 7. do 15. 7., 
v auguste bude v prevádzke 
od 15. 8. do 26. 8. 

  MŠ, 28. októbra 3 bude 
v júli v prevádzke od 1. 7. do 22. 
7., v auguste bude zatvorená.
 Prevádzka všetkých mater-
ských škôl sa začne dňa 5. sep-
tembra 2016, ktorý bude prvým 
dňom nového školského roka.

Slovinsko v škole Na dolinách
 V rámci Slovinských dní v Trenčíne zavítala 13. mája do na-
šej školy veľvyslankyňa Slovinskej republiky Bernarda Gradišnik, 
spisovateľka Lila Prap a lektorka slovinského jazyka. Lila Prap 
predstavila piatakom svoje knihy, najmä tú najnovšiu Dinosaury. 
Niekoľko kníh venovala školskej knižnici. Slovinská lektorka pri-
pravila pre deti krátky kurz slovinčiny veľmi pútavou a hravou for-
mou, o rozdieloch a podobnostiach v slovenčine a slovinčine.
 TEXT A FOTO: ZŠ, NA DOLINÁCH

Zážitok z lesa v centre mesta
 Pri príležitosti Mesiaca lesov 
a celoslovenských Lesníckych 
dní 28. apríla lesníci, ochraná-
ri a priatelia lesa na Mierovom 
námestí predstavili les, prácu 
lesníkov, najbližšie chránené 
územia, aj to, že odpad do lesa 
nepatrí. Návštevníci si mohli 
vliezť do medvedieho brloha, 
„vypestovať“ papierový les, zis-
tiť, čo urobí víchrica s ihličnatým 
lesom, pochopiť potravinovú 

pyramídu či vyrobiť si pozdrav 
z lesa. Vďaka Mestu Trenčín 
mohol byť les prinesený pria-
mo do centra mesta. Zážitkové 
hry pripravili a návštevníkom 
sa venovali zamestnanci Lesné-
ho hospodárstva Inovec, s. r. o., 
Lesov SR, š. p., OÚ v Trenčíne, 
Správy CHKO Biele Karpaty, 
spoločnosti Marius Pedersen, a. 
s., MHSL, m. r. o. a OZ ALEA.
 (J. V.)

PONUKA AKTIVÍT PRE DETI NA PRÁZDNINY 
  LETNÉ ŠANTENIE 2016

Denné tábory v KC Aktivity pre deti od 6 do 13 rokov: Z rozprávky 
do rozprávky (18. 7. – 22. 7.), Tvorivý svet (1. 8. – 5. 8.), Cestou ne-
cestou za ďalšou povesťou (8. 8. – 12. 8.), Zvieratká v meste (15. 8. 
– 19. 8.) Info a prihlasovanie:
www.kcaktivity.sk, 0908 210 940.

  LETNÉ TVORIVÉ WORKSHOPY
Séria prázdninových tvorivých dielní pre deti od 7 do 13 rokov. 
Stretávať sa budeme vybrané utorky a štvrtky od 9.00 do 13.00 h. 
O deti sa počas workshopov postarajú lektori a dobrovoľnícky tím 
KC Aktivity. Zabezpečené sú pomôcky, pracovný materiál, pitný re-
žim a bohaté občerstvenie vo forme desiaty. Termíny a prihlasovanie 
nájdete na www.kcaktivity.sk, mirka@kcaktivity.sk, 0918 561 320.

  Víťazom krajského kola futbalového turnaja McDonald´s Cup 
sa stalo (24. 5.) družstvo ZŠ, Novomeského. Víťazstvo na kraj-
skom kole obhájili už po tretíkrát a postúpili do celoslovenského 
fi nále, ktoré bude 16. – 17. júna na štadióne Národného trénin-
gového centra SFZ v Poprade. 

  Víťazom 4. ročníka fl orbalového turnaja pre žiakov prvého 
stupňa základných škôl v Trenčíne sa 2. 5. stalo družstvo ZŠ, 
Hodžova.

  Deviatak zo ZŠ, Východná Dominik Raninec získal za svoju 
poéziu 1. miesto v súťaží Píšem, píšeš, píšeme... Literárnu súťaž 
organizovala Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne v spoluprá-
ci s TSK a mestom Trenčín.

  ÚSPECHY NAŠICH ŠKÔL
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MESTO MÁ ZÁUJEM O KÚPU BYTOV

Mesto Trenčín oznamuje, že má záujem 
o kúpu bytov do svojho vlastníctva, v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií 
na obstaranie náhradných nájomných bytov, ktoré budú 
dané do prenájmu občanom s priznaným nárokom na bytovú 
náhradu v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe 
usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom.

Ide o 3 jednoizbové byty, 5 dvojizbových 
a 1 trojizbový byt. 

Kúpna cena za byty bude uhradená prostredníctvom dotácie 
poskytnutej Ministerstvom dopravy, výstavby a RR SR. 
Vymedzenie charakteristiky náhradných nájomných bytov je 
uvedené v § 11 zákona č. 261/2011 Z. z. Náhradné byty musia 
okrem obytných miestností obsahovať vstupný priestor, priestor 
na varenie, priestor na uskladnenie potravín, priestor na osobnú 
hygienu, musia mať centrálne alebo diaľkové vykurovanie alebo 
elektrické alebo plynové etážové vykurovanie obsluhované 
z jedného miesta v byte. Priestor na osobnú hygienu musí byť 
vybavený splachovacím záchodom a vaňou alebo sprchovacím 
kútom. Priestor na varenie musí byť vybavený zariadením 
na varenie a pečenie jedál a na uskladnenie riadu a jeho 
umývanie s výtokom teplej a studenej vody. Povrchová úprava 
stien vnútorných konštrukcií v priestore na osobnú hygienu 
a v priestore na varenie musí byť z keramických obkladov; 
v ostatných priestoroch príslušenstva bytu a obytných 
miestnostiach musia byť hladké omietky s konečnou povrchovou 
úpravou. Povrchová úprava podláh musí byť realizovaná 
v konečnom prevedení keramickou dlažbou, plávajúcou 
podlahou alebo podlahovou krytinou.
 Výpočet plochy bytu pre účely poskytnutia dotácie je 
nasledovný: od plochy bytu uvedenej na liste vlastníctva 
(čitateľ zlomku uvádzajúceho podiel na spoločných častiach 
a zariadeniach domu) sa odpočíta skutočná plocha pivnice 
a pripočíta sa skutočná plocha balkóna, terasy, lodžie, ak k bytu 
prislúcha. Výsledok musí byť v súlade s údajmi uvedenými v § 
11 ods. 1 zákona č. 261/2011 Z. z. tzn. 90 m² pre byt so štyrmi 
obytnými miestnosťami, 75 m² pre byt s tromi obytnými 
miestnosťami, 60 m² pre byt s dvomi obytnými miestnosťami, 45 
m² pre byt s jednou obytnou miestnosťou. 
 Maximálna výška sumy dotácie na m² podlahovej plochy bytu 
(určenej výpočtom ako je uvedené vyššie) je 1 000 €. Byt nesmie 
byť zaťažený žiadnou ťarchou 
 V prípade záujmu o bližšie informácie, resp. pre účely podania 
ponuky na predaj bytu, kontaktujte Útvar majetku mesta, 
Farská 10, prízemie, č. dv. 112, Mgr. Daniela Beniačová, telefón 
0902 911 503, mail: daniela.beniacova@trencin.sk.

PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV 

NA OSVIENČIMSKEJ ULICI (PO – PIA: 8.00 – 17.00)

Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň (knihy, video, 

TV, noviny a časopisy), spoločenské hry, šachy, karty, stolný tenis, hudobné kurzy 

(akordeón, fl auta, gitara, klavír), PC, internet.

pondelok 8.00 – 17.00 Pedikúra
pondelok, štvrtok 8.30 – 9.30 Cvičenie ženy I.

pondelok, štvrtok 10.00 – 11.00 Cvičenie ženy II.
pondelok 10.00 – 12.00 Spevácka skupina Sihotiar
pondelok 14.30 – 16.00 Joga začiatočníci
pondelok 16.30 – 18.00 Joga ženy
pondelok 16.30 – 18.30 Keramika – kurz

utorok, piatok 8.30 – 9.30 Cvičenie ženy III.
utorok, piatok 10.00 – 11.00 Cvičenie ženy IV.
utorok, štvrtok 12.00 – 16.00 Stolný tenis

utorok 13.00 – 16.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 5
utorok, štvrtok 14.00 – 17.00 Kartové hry

streda 10.00 – 11.30 Brušné tance
streda 14.00 – 15.30 Výbor JDS č. 27
streda 14.00 – 16.00 Stolný tenis
streda 15.00 – 17.00 Diabetes konzultácie
štvrtok 10.00 – 12.00 

a 14.30 – 16.30
Keramika klub

piatok 12.00 – 16.00 Stolný tenis
Osvienčimská 3, Trenčín-Sihoť, 032/7434 535, 0911 041 818 
(p. Matejková), 0911 041 820 (p. Buxarová)

Odišiel lekár Ivan Javorský
 Uznávaný telovýchov-
ný lekár Ivan Javorský pôsobil 
v Trenčíne takmer 56 rokov. Ro-
dák z Budmeríc (nar. 22. decem-
bra 1935) bol krajským odborní-
kom pre telovýchovné lekárstvo 
(1975 – 2000), členom zdra-
votnej komisie Československé-
ho futbalového zväzu (1973 – 
1994) aj lekárom olympijského 
mužstva Československa.
 Okrem toho v Trenčíne 

pracoval vyše dvadsať rokov 
vo futbalových kluboch mláde-
že i seniorov a často vypomáhal 
aj v trenčianskej ženskej hádza-
nej, spolupracoval s AŠK Dukla 
a OŠG Trenčín. Rešpektovaný 
lekár zomrel po ťažkej chorobe 
18. mája 2016. Posledná roz-
lúčka sa konala 23. mája 2016 
v Dome smútku na Juhu. 

 ZDROJ: NASTRENCIN.SK

Uviedli do života knihu 
„Pán doktor, príďte... 2“
 Knihu MUDr. Jozefa Jaku-
ša, ktorá je pokračovaním titu-
lu „Pán doktor, príďte...“, uviedli 
do života 27. apríla 2016 členo-
via Senior klubu pedagogických 
pracovníkov. Rodák z Trenčína, 
lekár, fotograf, amatérsky fi lmár 
a rezbár Jozef Jakuš na 95 stra-
nách oboznamuje čitateľa s Ky-
sucami, kde pôsobil ako lekár 

takmer 40 rokov. O Kysučanoch 
píše s veľkou láskou a pochope-
ním. Knihu pokrstila predsed-
níčka klubu Margita Marečková 
vodou z prameňa „Živčáková“ 
pomocou injekčnej striekač-
ky. Informovala ZO JDS č. 19 
– Senior klub pedagogických 
pracovníkov.

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA

KLUB TRENČÍN – MESTO

Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
13. 6. JUDr. Anna Pčolová – Dedičské konanie

20. 6. Mgr. Mária Kubelová – Trenčianske pivovary – história

27. 6. Záverečné stretnutie pred prázdninami

Ďalšie akcie:

16. 6. Stretnutie na Ostrove

24. – 30. 6. Turisticko-rekreačný pobyt v Tatranskej Lomnici

Sme tu pre tých, ktorí chcú riešiť svoj problém s alkoholom

ANONYMNÍ ALKOHOLICI
Pravidelné stretnutia: streda o 17.00 h, Kostol Sv. Rodiny na sídlisku 
Juh, pastoračná miestnosť, štvrtok o 19.00 h, Fakultná nemocnica, 

Psychiatrická klinika – klubovňa, sobota 18.00 h, Farská 12, Centrum 
pre rodinu, nedeľa o 18.00 h, Fakultná nemocnica, Psychiatrická 

klinika – klubovňa
www.anonymnialkoholici.info • tel: 0944 521 223 

  ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 13. 6. 2016 o 15.30 v sobášnej sieni MsÚ

VMČ Západ 15. 6. 2016 o 16.00 v KS Zlatovce

VMČ Juh 4. 7. 2016 o 17.30 v KC Aktivity 

VMČ Sever 7. 7. 2016 o 16.00 v Centre seniorov
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Na Skalku prídu opäť umelci
Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET 
ARS SKALKA 2016 privíta na svojom 9. ročníku od 20. – 
26. júna 10 výtvarníkov zo Slovenska, Poľska, Španiel-
ska a 5 literátov zo Slovenska. 

 Vo výtvarnej sekcii sa zú-
častnia Eugeniusz Molski (PL), 
Maria Jesus Machek-Rivero 
(ESP), Martin Kellenberger 
(Bratislava), Ján Gáll (Košice), 
Katarína Babálová (Trenčín), 
Iva Jarošová – Štrbová (Brati-
slava), Peter Krupa (Levoča), 
Katarína Šubjaková (Martin), 
Ján Hubinský (Trenčín) a Jozef 
Vydrnák (Dubnica nad Váhom) 
– koordinátor výtvarnej sekcie.
 Svoje diela po prvýkrát 
predstavia verejnosti na pra-
covnej vernisáži v sobotu 26. 
júna v zrekonštruovanom 
Kostole sv. Andreja-Svora-
da na Malej Skalke. Slávnost-
ná vernisáž sympózia s kultúr-
nym programom sa uskutoční 

v priestore kláštora na Skalke 
v sobotu 16. júla o 15.00 h. Ak 
ste ešte neboli na Skalke, nedaj-
te si ujsť príležitosť v čase, kedy 
toto najstaršie pútnické miesto 
obsadia umelci, aby tam vytvo-
rili a prezentovali svoje diela. 
Súčasťou sympózia bude aj od-
borný seminár v refektári Pia-
ristického gymnázia 23. júna, 
venovaný 10. výročiu úmrtia 
významnej slovenskej arche-
ologičky, dlhoročnej pracov-
níčky Trenčianskeho múzea 
a objaviteľky predrománskej 
rotundy na trenčianskom hra-
de Tamary Nešporovej. Podrob-
ný program sympózia nájdete 
na www.trencin.sk a www.tnos.
sk. (RED)

Peter Lipa & band a Milan 
Lasica v Trenčíne
 Po siedmich 
rokoch sa vracia 
do Trenčína Pe-
ter Lipa so svo-
jou skupinou. 
Koncert naži-
vo odohrá v Po-
sádkovom klu-
be (ODA) už 
v piatok 10. júna 
o 19.00 h. Na ja-
visku s ním bude 
divákov zabávať 
skvelý Milan Lasica. Odznejú piesne, ktoré vznikli na texty tohto 
ojedinelého textára. Piesne z dvoch spoločných CD Lipa spieva La-
sicu a Návšteva po rokoch, v ktorých sa spieva o vzťahoch, politike, 
snoch i erotike. Tri spoločné duety a vynikajúce muzikantské výko-
ny sľubujú pohodovú atmosféru. Tento jedinečný program s podti-
tulom Lipa spieva Lasicu prináša do nášho mesta Mestské divadlo 
Trenčín, ktoré poskytlo pre čitateľov INFO aj dve voľné vstupenky 
na koncert. Súťaž nájdete na strane 2. (RED)

KOLOMAŽ NA FESTIVALOCH 
V KOSOVE 
A ČIERNEJ HORE
 Trenčianske dogmatické di-
vadlo Kolomaž bude hosťovať 
na medzinárodných divadel-
ných festivaloch na Balkáne. Ako informoval režisér divadla Kamil 
Bystrický, divadlo prijalo pozvanie na kosovský festival divadla 
jedného herca „Monoakt“ v meste Peja a na alternatívny divadel-
ný festival „Korifej“ v meste Kolašin v Čiernej Hore. S monodrá-
mou „Blázon“ o človeku, ktorý sa považuje za Ježiša, bude divadlo 
účinkovať v Kosove koncom júna. Hosťovanie Divadla Kolomaž 
na festivale „Monoakt“ podporila Kosovská nadácia pre otvorenú 
spoločnosť. V Čiernej Hore odohrá Kolomaž v júli inscenáciu „Eu-
ropeana“ o stručných dejinách 20. storočia. (RED)

Knižnica opäť otvorila 
letnú čitáreň
 Návštevníci letnej čitárne v Trenčíne sa po predchádzajúcich 
dvoch ročníkoch môžu tešiť na ďalšie zážitky pod holým nebom. Ob-
ľúbená služba vo dvore knižnice na Jaselskej ulici je dostupná bezplat-
ne od 6. júna do 8. septembra dva dni v týždni – každý pondelok a štvr-
tok. Ako informoval koordinátor projektu Peter Martinák, čitateľské 
menu tretieho ročníka letnej čitárne získalo na kvalite i kvantite. Kni-
hy z burzy dochucujú regionálne obecné a mestské noviny, ako aj šty-
ridsať priebežne aktualizovaných titulov periodík. Dosiaľ rekordný 
počet denníkov, týždenníkov, odborných časopisov a voľno-časových 
magazínov uspokojí kritériá čitateľov všetkých žánrov. Ich komfort 
pri čítaní v priebehu júna zvýši rolovateľná markíza, ktorá poskytne 
úkryt pred priamym slnkom. Viac o čitárni na www.vkmr.sk.

FILMOVÝ FESTIVAL V TRENČIANSKYCH 
TEPLICIACH POKRAČUJE
 Na neprerušenú tradíciu 
fi lmových predstavení a osláv 
fi lmového umenia nadviaže 
od 23. do 26. júna 2016 už 24. 
ročník podujatia. Nesie ná-
zov International Film Festi-
val Trenčianske Teplice. Tituly 
z jeho programu sa budú pre-
mietať v kine Prameň, v Kursa-
lone, na kúpalisku Zelená žaba 
a na námestí v Trenčianskych 
Tepliciach. Niektoré z nich 

uvedie aj trenčianske Artkino 
Metro. Cenu Umelcova misia 
získa tento rok Chiara Mastro-
ianni, francúzsko-talianska he-
rečka, dcéra Catherine Deneu-
ve a Marcella Mastroianniho. 
Ocenenie Zlatá kamera odo-
vzdajú slovenskému scenáris-
tovi Marekovi Leščákovi. Vy-
hlasovateľom festivalu je Mesto 
Trenčianske Teplice. Podrobné 
info na festivalteplice.sk. (RED)

Mestská veža s rekordnou 
návštevnosťou
 Počas Noci múzeí a galérií 
v sobotu 21. mája 2016 zazname-
nala Mestská veža rekordnú náv-
števnosť. Nádherný panorama-
tický výhľad na centrum mesta si 
nenechalo ujsť 1924 návštevníkov.
 Ak ste výhľad z veže ešte ne-
stihli, môžete ju navštíviť každý 
deň od 10.00 h do 20.00 hodiny.
 (RED)
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akrobatická a ohňová show 

a desiatky ďalších účinkujúcich
CIRKUS KUS

nočnú open air show
Mesto Trenčín a agentúra Kvart vás pozývajú na

Nočná prechádzka 
príbehom lásky 
trenčianskeho 
šaša Porra

• vzdušní a pozemní akrobati • povrazochodci • ohňová a svetelná show
• premietanie na hradnú skalu • jazdci na koňoch • tanečníci a hudobníci

1. júla 2016 o 21.00
začiatok v altánku v Mestskom parku v Trenčíne
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Úspešná žatva karatistov z Real team Trenčín
Na Majstrovstvách SR v karate detí a žiakov v Poprade 
(14. 5. 2016) vybojoval klub 16 medailí a v bodovom hod-
notení získal 4. miesto. 

 Zo športového klubu Real 
team Trenčín postúpilo na vr-
cholnú súťaž sezóny 24 zveren-
cov trénerov Lenky Beňovej, Jo-
zefa Beňa a Ivana Kostelného. 
Medzi 60 klubmi a 462 prete-
kármi z celého Slovenska obstáli 
výborne. „Všetkým sa nepodarilo 
odísť z majstrovstiev s medailou, 
ale ceníme si každý jeden výkon, 
v ktorom bola snaha a bojovnosť. 
Úspechy nášho klubu sú aj vďaka 
výbornej partii detí a rodičov,“ 
povedala Lenka Beňová.

 V disciplíne agility zlato 
v kategórii 8-ročných dievčat 
získala Viktória Kadlecajová, 
striebro medzi 7-ročnými Mi-
chelle Grznárová. 
 V kata jednotlivcov v kategó-
rii 8 – 9 r. dievčatá začiatočníčky 
Linda Predanocy nedala šancu 
24 súperkám a stala sa majster-
kou Slovenska a zároveň bola 
ocenená medzi najlepšími víťaz-
mi Slovenského pohára. 
 Vicemajsterkou v 8 – 9 
r. pokročilých sa stala Sofi a 

Štefaneková. Bronz v kata ešte 
získali 6 – 7 r. pokročilé Ema Za-
jačková a Laura Pavlíková, 6 – 7 r. 
začiatočníčky Michelle Grznáro-
vá, 8 – 9 r. chlapci pokročilí Kris-
tián Kosík a medzi najmladšími 
do 5 rokov Viktor Beňo, ktorý sa 
tešil aj z titulu „víťaz Slovenského 
pohára“ vo svojej kategórii. 
 V športovom zápase kumite 
sa najviac tešili medailistky 6 – 
7 r. do 20 kg strieborná Adelka 
Pišéjová a bronzová Ema Zajač-
ková. V 8 – 9 r. do 37 kg Vivien 
Kováčová v silnej konkurencii 
získala 3. miesto.
 Kategórie družstiev boli 
silným zážitkom. Zo zlata sa 
oprávnene tešilo dokonale zla-
dené trio kata team 8 – 9 roč-
ných dievčat – Sofi a Štefaneko-
vá, Linda Predanocy, Viktória 
Kadlecajová. Strieborné 10 – 
11 ročné (Kňazovčíková, Hrn-
čáriková, Kováčová) vo fi ná-
le podľahli Športovej škole 
z Prievidze. Bronz do 7 rokov 
mali dievčatá (Pavlíková, Grz-
nárová, Zajačková) a chlapci 
tiež (Beňo, Benko, Lamačka). 
Blahoželáme!
 FOTO: ARCHÍV KLUBU 

  Celkovým víťazom škol-
ských majstrovstiev Slovenska 
žiakov stredných škôl vo fl or-
bale sa v Leviciach (12. – 13. 
5.) stali žiaci Dopravnej aka-
démie v Trenčíne, keď za celý 
turnaj dostali iba jeden gól.

  Trenčianski reprezentan-
ti olympijského bojového 
umenia Taekwondo WTF vy-
bojovali v máji na medziná-
rodných turnajoch Cassovia 
Open – Košice a Scorpions 
Cup – Olomouc 8 zlatých 
(Tadeáš Ferletják, Ľubomír 
Olexa, Martin Šácha, Zlati-
ca Hlaváčová, Erik Nevláčil 
2x, Damián Ferletják, Tobias 
Scherhaufer), 6 strieborných 
(Zlatica Hlaváčová 2x, Tobias 
Scherhaufer, Erik Nevláčil, 
Juraj Tavali, Damián Ferle-
tják) a 3 bronzové medaily 
(Tobias Scherhaufer, Tade-
áš Ferletják, Damián Ferlet-
ják). V júni ich čaká najväčší 
slovenský turnaj Bratislava 
Open.

  Na Majstrovstvách SR 
vo fl orbale v kategórii star-
ších žiakov (7. – 8. 5.) v Dub-
nici nad Váhom si ŠK 1. FBC 
Trenčín vybojoval bronz.

  BLAHOŽELÁME!

Hľadajú domov
Plánujete si zadovážiť 
psieho spoločníka? Možno 
vás oslovia práve tieto 
psíky, čakajúce na nové-
ho majiteľa. A možno je 
medzi nimi aj psík, ktorý 
sa stratil práve vám.

Zeus je asi 7-ročný kríženec. 
Našli ho v blízkosti Záblatia. Je 
možné, že sa majiteľovi zatúlal. 
Má prítulnú povahu, je učen-
livý a hravý. Vhodný do domu 
s výbehom, k mladším i star-
ším ľuďom aj k deťom. 

Rendy je temperamentný asi 
9-mesačný kríženec. Potrebuje 
aktívnu rodinu a základný vý-
cvik. Je veľmi učenlivý, vhodný 
do domu so záhradkou k mlad-
ším ľuďom i deťom.

Asi ročného kríženca ovčiaka 
a stredoaziata našli na Isteb-
níckej ulici. Frenklie je veľ-
ký pes vzbudzujúci rešpekt. Je 
však hravý a učenlivý. Hľadá 
pôvodného majiteľa alebo novú 
rodinu. Vhodný je do domu 
s vlastnou búdou a výbehom.

Karanténnu stanicu môžete 
navštíviť osobne alebo využiť 
kontakt 0915 785 007. Ľudia, 
ktorí si osvoja psíka z karan-
ténnej stanice, budú oslobo-
dení od dane za psa. Osvoje-
nie psíka sú povinní oznámiť 
na úrade.

DVAJA NOVÍ BRONZOVÍ MEDAILISTI EURÓPY
 S obrovským úspechom sa 
vrátil v máji z Paríža klub Chan-
bara Trenčín. Na Majstrov-
stvách Európy v japonskom 
športe Chanbara (športová for-
ma boja s mečom) získali v kon-
kurencii 231 pretekárov z 12 
krajín Európy a Japonska tri 
bronzové medaily. Jednu Matej 

Babinský v súťaži teamov a dve 
František Rehák (v Kihon dosa 
a v boji s dlhým mečom). Naj-
bližšie klub čaká medzinárod-
ný turnaj v Bielorusku spojený 
s dvojtýždenným seminárom, 
na ktorý hľadajú sponzorov. 
Kontakt: ilasenkova@gmail.
com, 0904 481 001.

Projekt Pohyb pre zdravie 
je odštartovaný
 Hneď v jeho úvode sa do bez-
platnej športovej aktivity PO-
HYB PRE ZDRAVIE zapojilo 
450 malých školákov, ktorí už 
majú za sebou prvé športové 
podujatie. Informoval koordiná-
tor projektu Ľ. Kuhlöffel. „Za-
čali sme ukážkami a precvičova-
ním základných prvkov z atletiky, 
overili si zručnosť v hokejbale, te-
nise a šikovnosť v rámci rôznych 
koordinačných súťaží,“ pove-
dal s tým, že sú pripravené ďal-
šie zaujímavé súťaže a ukážky 
netradičných športov. Zároveň 

budú vyhodnocovať dosiahnuté 
výsledky. Najlepší za zúčastnia 
fi nále o hodnotné športové tro-
feje. Podmienkou účasti detí je 
dobrý zdravotný stav, sprievod 
dospelého člena rodiny, špor-
tové oblečenie, chuť športovať 
a optimálna dávka disciplíny. 
Treba prísť na čas, aby nesko-
rým príchodom nevyrušova-
li už športujúce deti. Podrobné 
informácie na facebook.com / 
Pohyb pre zdravie Trenčín. Pri-
hlasovanie i naďalej na pohy-
basport12@gmail.sk. 
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PIATOK 10. 6. 2016: Kultúrny dom Mníchova Lehota

18.30 
Hudobno-spevný program muzikantov, spevákov, speváckych skupín

          Úèinkujú: Èajka, Chotár Horná Súèa, Rozvadžan Trenèianske Stankovce, Škrupinka, 
          Tomáš Hanáèek a ženy FS Nadšenci Trenèín, Podžiaran Papradno, Barbora Burianová, 
          Štefan Pavlík Mníchova Lehota.

BALADY A VOJANSKÉ PIESNE
          

20.00 
Úèinkujú DFS Kornièka, FS Nadšenci, FTS Trúfalci a sólisti taneèníci.
TANEÈNÉ DEDIÈSTVO II.

          

SOBOTA 11. 6. 2016: Amfiteáter Mníchova Lehota

14.00 OTVORENIE

14.10 
Program najmenších detí z detských folklórnych súborov Èajka Horná Súèa,

          Štvorlístok Trenèianska Turná, Kornièka, Rados� Trenèín.

AKO SA DETI NA VE¼KÝCH HRALI
          

15.20 
Program DFS Selèanka Selec, Bysterec, FTS Trúfalci, FSk Leho�anka a ¼H Jáderko Mn. Lehota.
V LEHOTE PRI POTEKU ŠELIÈO SA DEJE

          

16.00 
Prezentácia hudobnej, spevnej, taneènej kultúry Trenèianskeho kraja prostredníctvom ¾udových hudieb, 

          speváckych skupín, sólistov spevákov a taneèníkov, ví�azov regionálnych a krajských sú�aží.

TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI
          

17.15 
Program trenèianskych folklórnych súborov, Družba, Kornièka, Nadšenci, Rados�, 

          Senior klub Družba, Trenèan, Zahumenkári

SPOD TRENÈIANSKEHO HRADU
          

18.20 
Prezentácia taneènej kultúry západného Slovenska prostredníctvom taneèníkov - sólistov a kolektívov, 

          ví�azov sú�aží a nosite¾ov taneèných tradícií myjavského, trenèianskeho a trnavského regiónu.

KRATOCHVÍ¼A PO PRÁCI
          

19.30 
Program Vysokoškolského súboru GYMNIK Bratislava.
PO ROBOTE NA LEHOTE

          

20.15 
Taneèná škola ¾udových tancov z mikroregiónu Púchovskej doliny interaktívnym spôsobom pre verejnos� so 

          Slávom Ondejkom a Jankou Zelenayovou.

V PÚCHOVSKEJ DOLINE
          

Sprievodný program:

Majstri  ¾udového remesla – prezentácia remeselníkov s ukážkami výroby a výsledkami tvorby.

Folklórny  fotomaratón – o najlepšiu fotografiu trenèianskych folklórnych slávností.

�������	
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Podujatie sa uskutoèní pod záštitou predsedu Trenèianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku

Kultúrne podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA WWW.TNOS.SK
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Poďte s INFOm na Gentlemen's BOXing Night
V Trenčíne sa 11. júna 2016 uskutoční veľkolepá boxerská 
show, na ktorej sa predstaví v súčasnosti náš najznámejší 
a najúspešnejší boxer Tomi KID Kovács.

ZSE inz Info Trencin 191x132 ri.indd   1 17.5.2016   14:35

 Zápas, aký ešte na Slovensku 
nebol. Tomi KID bude boxovať o ti-
tul IBF. Okrem toho uvidia divá-
ci v špeciálne upravenej Mestskej 
športovej hale aj ďalší profesionál-
ny titulový zápas Róberta Rácza, 
8 zápasov slovenského výberu 
najlepších boxerov proti Srbsku, 
3 zápasy K1 a niekoľko prekvape-
ní. Na podujatí bude mať premié-
ru Christian Noriega Martinez 
z Kuby, ktorému Tomi umožnil bo-
xovať vo farbách klubu KO BOX 
CLUB Galanta. „Trenčín je veľmi 
pekné mesto. Dlhodobo sa na Slo-
vensku snažím predvádzať box 
v plnej kráse. Chodíme po školách 
a vystupujeme na rôznych akciách. 
V Trenčíne sa podobný galavečer 
ešte nekonal,“ hovorí Tomi, ktorý 
sa na svoj zápas poctivo pripravuje 
v dvojfázovom tréningu. „Prípravu 
beriem veľmi vážne. Nie je dôležitý 
len perfektný fyzický stav, ale najmä 

ten psychický,“ hovorí. Na men-
tálnu prípravu má vyhradený sa-
mostatný čas. Svojich fanúšikov 
zároveň pozýva už dva dni pred 
zápasom vo štvrtok 9. júna na ve-
rejný tréning Tomiho KIDa a jeho 
súpera Beroshviliho o 17.00 h 
v OC Laugaricio. Galavečer s 13 
zápasmi sa uskutoční v Mest-
skej športovej hale v sobotu 11. 
júna od 18.00 h pod záštitou pri-
mátora mesta Richarda Rybníč-
ka. Hrdinom večera však bude aj 
malý Filipko, s ktorým sa Tomi 
stretol na onkológii v Bratislave. 
Vstupenky na podujatie je možné 
kúpiť v sieti ticketportal aj pria-
mo na mieste. Kapacita haly je 
však obmedzená. Všetky potreb-
né informácie nájdete na stránke 
www.tomikid.com. Súťaž o vstu-
penky nájdete v INFO na strane 2.

 (RED)
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