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Pripravte sa na zmeny 
v parkovaní od 15. 1. 2018 
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Harmonogram vývozov triedených zložiek odpadu 1. – 6. 2018
JANUÁR1 P

sviatok2 U Vrecia 1 Nádoby 13 S Vrecia 2 Nádoby 24 Š FIRMY5 P Vrecia 3 Nádoby 3+46 S
7 N
8 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 19 U Papier 3 Nádoby 210 S FIRMY Sklo 211 Š Papier 4 Sklo 312 P Nádoby 3+413 S

14 N
15 P Nádoby 1 Sklo 416 U Nádoby 217 S FIRMY Sklo 518 Š

Sklo 619 P Nádoby 3+420 S
21 N
22 P Papier 2 Nádoby 123 U Papier 3 Nádoby 2 Kovy24 S Papier 1 

25 Š Papier 4
26 P Nádoby 3+427 S

28 N
29 P Vrecia 1 Nádoby 1 Sklo 130 U Vrecia 2 Nádoby 2 Sklo 231 S FIRMY Sklo 3

FEBRUÁR1 Š Vrecia 3 Sklo 42 P Nádoby 3+4 Sklo 53 S
4 N
5 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 6 VKM6 U Papier 3 Nádoby 27 S FIRMY

8 Š Papier 4
9 P Nádoby 3+410 S

11 N
12 P Nádoby 113 U Nádoby 214 S FIRMY15 Š

16 P Nádoby 3+417 S
18 N
19 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 120 U Papier 3 Nádoby 221 S Papier 1 Sklo 222 Š Papier 4 Sklo 323 P Nádoby 3+4 Sklo 424 S

25 N
26 P Vrecia 1 Nádoby 1 Sklo 527 U Vrecia 2 Nádoby 2 Sklo 628 S FIRMY

MAREC1 Š Vrecia 3
2 P Nádoby 3+43 S

4 N
5 P Papier 2 Nádoby 1 VKM6 U Papier 3 Nádoby 27 S FIRMY

8 Š Papier 4
9 P Nádoby 3+410 S

11 N
12 P Nádoby 1 Sklo 113 U Nádoby 2 Sklo 214 S FIRMY Sklo 315 Š

Sklo 416 P Nádoby 3+4 Sklo 517 S
18 N
19 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 6 Kovy20 U Papier 3 Nádoby 221 S Papier 1 

22 Š Papier 4
23 P Nádoby 3+424 S

25 N
26 P Vrecia 1 Nádoby 127 U Vrecia 2 Nádoby 228 S FIRMY29 Š Vrecia 3

30 P Nádoby 3+431 S

APRÍL1 N
2 P

sviatok3 U Papier 2 Nádoby 1 VKM4 S Papier 3 Nádoby 25 Š FIRMY Sklo 16 P Papier 4 Nádoby 3+4 Sklo 27 S
8 N
9 P Nádoby 1 Sklo 310 U Nádoby 2 Sklo 411 S FIRMY Sklo 512 Š

Sklo 613 P Nádoby 3+414 S
15 N
16 P Papier 2 Nádoby 117 U Papier 3 Nádoby 218 S Papier 1 

19 Š Papier 4
20 P Nádoby 3+421 S

22 N
23 P Vrecia 1 Nádoby 1 Sklo 124 U Vrecia 2 Nádoby 2 Sklo 225 S FIRMY Sklo 326 Š Vrecia 3 Sklo 427 P Nádoby 3+4 Sklo 528 S

29 N
30 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 6

MÁJ1 U Papier 3 Nádoby 22 S FIRMY
3 Š Papier 4
4 P Nádoby 3+4 VKM5 S

6 N
7 P Nádoby 1 Sklo 18 U Nádoby 29 S FIRMY Sklo 210 Š

Sklo 311 P Nádoby 3+412 S
13 N
14 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 4 Kovy15 U Papier 3 Nádoby 216 S Papier 1 Sklo 517 Š Papier 4 Sklo 618 P Nádoby 3+419 S

20 N
21 P Vrecia 1 Nádoby 122 U Vrecia 2 Nádoby 223 S FIRMY24 Š Vrecia 3

25 P Nádoby 3+426 S
27 N
28 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 129 U Papier 3 Nádoby 230 S FIRMY Sklo 231 Š Papier 4 Sklo 3

JÚN1 P Nádoby 3+4 Sklo 42 S
3 N
4 P Nádoby 1 Sklo 55 U Nádoby 26 S FIRMY7 Š

Sklo 68 P Nádoby 3+49 S
10 N
11 P Papier 2 Nádoby 1 VKM12 U Papier 3 Nádoby 2 Elektro13 S Papier 1 Elektro14 Š Papier 4

15 P Nádoby 3+416 S
17 N
18 P Vrecia 1 Nádoby 1 Sklo 119 U Vrecia 2 Nádoby 220 S FIRMY Sklo 221 Š Vrecia 3 Sklo 322 P Nádoby 3+4 Sklo 423 S

24 N
25 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 526 U Papier 3 Nádoby 227 S Papier 1 Sklo 628 Š Papier 4

29 P Nádoby 3+430 S

PLASTY
Vrecia 1 Zlatovce, Orechové, Horné Orechové, Istebník, Záblatie, Zámostie

28 dní pondelok
Vrecia 2 Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum, Dolné mesto, Nozdrkovce

28 dní utorok
Vrecia 3 Opatová, Kubrá, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej ulice, Sihoť

28 dní štvrtok
Nádoby 1 Juh, Belá

týždenne pondelok

Nádoby 2 Sihoť, Zámostie 
týždenne utorok

Nádoby 3 Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum
týždenne piatok

Nádoby 4 Dolné mesto, Soblahovská, Dlhé Hony, Kubrá a Kubrica týždenne piatok

FIRMY � rmy

14 dní streda

PAPIER A1
Papier 1 individuálna bytová výstavba - Sihoť, Hodžova, Noviny, Zlatovce 

28 dní streda
Papier 2 Juh, Belá, 

14 dní pondelok

Papier 3 Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie 14 dní utorok
Papier 4 Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Kubrá, Kubrica, Dolné mesto 14 dní štvrtok

FIRMY � rmy

28 dní streda

SKLO A3
Sklo 1 Zámostie

21 dní
Sklo 2 Noviny, Biskupice 

21 dní
Sklo 3 JUH 

21 dní
Sklo 4 JUH, Soblahovská, Dlhé Hony

21 dní
Sklo 5 mesto Centrum 

21 dní
Sklo 6 Sihoť, Kubrá, Kubrica, Pod Sokolice

21 dní
ELEKTRO

Elektro Celé mesto. Odvoz je potrebné objednať na tel č. 0902 999 
446 v čase týždeň pred vývozom od 07.00 - 16.00 hod. podľa harmonogramu

KOVY
Kovy určené ulice mesta

podľa harmonogramu

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (napr. Tetrapaky,...)

VKM určené ulice mesta
podľa hamonogramu
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Trenčín má schválený 
rozpočet na rok 2018 

  STR. 2

V meste pribudne tretí 
zberný dvor 

  STR. 3

Rozhovor s primátorom 
mesta R. Rybníčkom  

 STR. 4 – 5

NEPRIŠLO VÁM 
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu hláste, 
prosím, do pondelka 
8. januára 2018 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
032/6504 287.

Svetelná výzdoba, ktorou od adventu po zotmení ožíva centrum nášho mesta, teší deti i dospelých. 
Ako napísali viaceré médiá, výzdoba sa okamžite stala obľúbenou turistickou atrakciou, ktorá láka 
do večerného mesta nielen jeho obyvateľov, ale aj návštevníkov z okolia. FOTO: JURAJ MAJERSKÝ

Trenčín má ambície získať ďalšie peniaze z EÚ
V roku 2017 mesto podalo 19 projektov. Týkali sa cyk-
lotrás, zelenej infraštruktúry či modernizácie škôl. 
V závere roka bola jasná podpora pre 4 projekty. Rozhod-
nutia o ďalších prídu v novom roku.

 V decembri 2017 pri hod
notení žiadostí o nenávratné fi
nančné prostriedky z fondov EÚ 
podporilo Ministerstvo pôdo
hospodárstva a rozvoja vidieka 
SR v rámci Slovenska 14 projek
tov zameraných na rozvoj cyklis
tickej infraštruktúry. Dva z nich 
boli z Trenčína. 
 Na vybudovanie cyklotra
sy v dĺžke 270 metrov na Kar
patskej ulici dostane 118 617 
eur. Nenávratný finančný prís
pevok vo výške 195 491 eur 
získalo mesto na 2. etapu cyk
lotrasy spod Juhu do centra. 
Tu ide o preplatenie už mestom 

vynaložených prostriedkov.
 V novembri schválilo minis
terstvo Trenčínu 576 000 eur 
na vypracovanie komplexného 
strategického dokumentu v ob
lasti dopravy. Dokument „Plán 
udržateľnej mobility funkčného 
územia krajského mesta Tren-
čín“ bude riešiť motorovú i ne
motorovú dopravu ako celok 
s analýzou súčasného stavu, sta
novením vízie, cieľov a zámerov, 
výber vhodných opatrení, ich 
aktívnu komunikáciu, monito
ring a hodnotenie.
 V rámci Programu cezhra
ničnej spolupráce Slovenská 

republika – Česká republika zís
kalo v októbri Mesto Trenčín ako 
partner projektu „TreBuChET 
– Trenčín, Bučovice, Chráni-
me Európske Tradície“ 508 000 
eur na realizáciu cesty od Pa
mätníka umučených na Brezine 
po vstup na Trenčiansky hrad 
cez Južné opevnenie. Cesta bude 
rozšírená, mal by po nej premá
vať vláčik. V pláne je aj spevne
nie chodníka okolo Čerešňového 
sadu, terénne úpravy pri Mlyn
skej veži a pri vjazde do prie
kopy, vytvorenie voľnočasovej 
hracej plochy a úprava areálu 
ohnísk. Celkový rozpočet pro
jektu, ktorého vedúcim partne
rom je Trenčiansky samospráv
ny kraj, tvoria takmer 3 milióny 
eur. Cezhraničným partnerom 
projektu je mesto Bučovice.

 Na prelome rokov podalo 
Mesto Trenčín 4 projekty. Z nich 
dva sa týkajú cyklotrás. Ide o vy
budovanie cyklotrasy na Zlatov
skej ulici, vrátane prepojenia 
s Hlavnou ulicou a vybudovanie 
cyklotrasy na Ulici Ľ. Stárka. 
Ďalšie dva podané projekty rie
šia revitalizáciu vnútroblokov 
na sídlisku Juh na Východnej 
ulici a na Ulici J. Halašu. Proces 
schvaľovania žiadostí trvá pri
bližne 6 mesiacov.
 Rozhodnutie o podpore os
tatných 11 už podaných pro
jektov by malo byť známe v pr
vom štvrťroku 2018. V prípade 
úspešnosti všetkých podaných 
projektov by mesto mohlo získať 
okolo 4 miliónov eur.

 (RED)

Šťastný nový rok 2018!
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 � EDITORIÁL

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte

Vyhrajte dve vstupenky na divadelné predstavenie Mestského divadla 
Trenčín „Nikto nie je dokonalý alebo Pobozkaj tetu Myrtle“, ktoré sa 
uskutoční v nedeľu 14. 1. 2018 o 17. 30 h vo Hviezde. 

Ktorý z hercov, stvárňujúcich hlavné postavy v kultovom filme „Pacho, hybský 
zbojník“, účinkuje v hre Mestského divadla Trenčín „Nikto nie je dokonalý“? 

Odpovede posielajte do 8. januára 2018 na info@trencin.sk.

Trenčín má schválený rozpočet na rok 2018
Budúcoročný rozpočet schválil mestský parlament 
13. decembra 2017. Počíta s dokončením rekonštrukcie 
Mierového námestia, kúpou 48 nájomných bytov a ďal-
šími investíciami do ciest, chodníkov, parkovísk, cyk-
lotrás, ihrísk a do čistoty a verejnej zelene. Z eurofondov 
budú obnovené materské školy Opatovská a Šafárikova. 

 Na vzdelávanie a sociálnu 
oblasť pôjde viac ako 53 % bež
ných výdavkov. Kapitálové vý
davky sú rozpočtované v sume 
14,16 mil. eur. Čistota a sta
rostlivosť o verejný priestor 
bude jednou zo základných 
úloh mesta v roku 2018. Roz
počtovaných je 6 celoplošných 
kosení. Na orezy stromov a krí
kov poslanci schválili 350 tisíc 
eur. Údržba komunikácií bude 
na úrovni roka 2017 s dôrazom 
na pravidelné čistenie. 
 Výška sadzieb daní sa ne
mení s výnimkou sadzby dane 
za ornú pôdu, chmeľnice, vini
ce, ovocné sady a trvalé trávnaté 
porasty, kde bude znížená. Pre
vádzky na Mierovom námestí 
budú aj v roku 2018 oslobodené 
od dane za letné terasy. 
 Z mestských zdrojov bude 
dofinancovaný projekt APRO
GEN, prenájom štadióna Gábo
ríka pre žiakov hokejových tried, 
energie na školách, údržba špor
tových areálov a diétne stravo
vanie na školách. 

 � DO ČOHO MESTO 
INVESTUJE

 Z najzaujímavejších inves
tičných akcií vyberáme: rekon
štrukciu cesty na Ul. gen. Svo
bodu, rozšírenie bufetov, 
sociálnych zariadení a tienidiel 
v areáli letného kúpaliska, vy
budovanie nových priechodov 
pre chodcov, vrátane priechodu 
pri Fiate v Kubrej, vybudovanie 
polopodzemných kontajnerov 
v mestskej časti Západ, Sever 
a Juh, rekonštrukcia spojovacej 
chodby a šatní v ZŠ Kubranská, 
oprava hrádze na Sihoti, presun 
autobusovej zastávky na Hodžo
vej ulici, nová cesta spájajúca 
Opatovskú ul. s Armádnou a iné.
 V Trenčíne pribudnú aj nové 
chodníky – Sigôtky + Záblatská, 
Ul. gen. Svobodu – Východná, 
smerom do Nozdrkoviec v úseku 
ČOV. Ďalšie chodníky budú ob
novené – Staničná, Zlatovská, 
chodník v Parku M. R. Štefáni
ka, od kruhového objazdu pri 

Keramoprojekte po nemocnicu, 
Stromová ul., chodník na Brati
slavskej ulici od Veľkomoravskej 
po kruhový objazd pri Lidli.
 V r. 2018 bude pokračovať 
výstavba nových parkovacích 
miest – ul. J Halašu, Pred poľom, 
Opatovská, Pod Skalkou, Žilin
ská, Ul. gen. Svobodu, Gagari
nova, Saratovská, Bazovského, 
Cintorínska, Novomeského, So
blahovská, Šmidkeho, Západná. 
 Investície pôjdu aj do ih
rísk a športovísk – dokončenie 
workoutu a cvičiska pre senio
rov na Juhu, vybudovanie pump 
treck dráhy pri skateparku, ob
nova lesného ihriska KIOSK. 

 � DLH BUDE NIŽŠÍ

 Mesto Trenčín má schvále
ný vyrovnaný rozpočet v celko
vej výške takmer 57,74 milióna 
eur. Výšku dlhu ku koncu roka 
2018 prognózuje na úrovni 17 
– 17,5 mil. eur, pričom na konci 
roka 2014 bol dlh vo výške 19,45 
mil. eur. Dlhovú službu defino
vanú zákonom o rozpočtových 
pravidlách mesto prognózu
je na konci roka 2018 vo výške 
34,2% bežných príjmov pred
chádzajúceho roka. Na konci 
roka 2014 to bolo 52,87%.
  (RED)

Rekonštrukcia má prestávku
Pred Vianocami boli prerušené práce na rekonštrukcii 
Mierového námestia. Pokračovať budú začiatkom roka, 
v závislosti od počasia.

 Zhotoviteľ osadil obrubníky 
v dĺžke 700 metrov. Na chodní
koch je dlažba položená na asi 
troch pätinách z ich celkovej vý
mery a na komunikácii v strede 
námestia na ploche 2 100 m2. 
Na námestí je 29 nových ulič
ných vpustov, pribudnú ešte tri.
Pripravená je kabeláž pre nové 
verejné osvetlenie, wifi, kamery 
i ozvučenie. 
 Plynári a vodári komplex
ne ukončili práce na Mierovom 

námestí. 
 Elektrikárom zostávajú už 
len dokončovacie práce. Arche
ologický výskum bol pred Via
nocami takmer uzavretý. 
 Ako potvrdil zhotoviteľ re
konštrukcie námestia, robotní
ci sa vrátia do práce, ak počasie 
dovolí, začiatkom roka. Dokon
čia obnovu farských schodov 
a priľahlých oporných múrov, 
dlažbu na celom námestí, osa
dia fontánu a upravia jej okolie, 

nainštalujú nové inteligentné 
verejné osvetlenie, mobiliár, vy
sadia stromy a položia trávo
vé koberce tak, aby boli všetky 
práce ukončené ku koncu apríla 
2018.
 (RED)

Vážení Trenčania, 
milí čitatelia,

a je to tu. Sme o rok starší, ale 
snáď i rozumnejší, skúsenejší. 
A pripravení na nové výzvy. Pra-
jeme vám zdravý, úspešný a po-
kojný celý rok 2018. Veríme, že 
vám počas nasledujúcich 12 
mesiacov budeme prinášať čo 
najviac dobrých správ. Jednou 
z nich je aj to, že naše mesto má 
prijatý rozpočet na rok 2018, 
ktorý by mal zabezpečiť lepšiu 
kvalitu života v Trenčíne. Píše-
me o ňom na tejto strane a ho-
vorí o tom aj primátor Richard 
Rybníček, ktorý v tradičnom 
rozhovore odpovedá na naše 
otázky. 
V Infe vás upozorňujeme na viac 
vecí. Prosíme, venujte pozornosť 
novelizovanému VZN o odpa-
doch (str. 3), novinkám v parko-
vaní (str. 6) a aj zmene vo vývo-
ze odpadu z centrálnej mestskej 
zóny (str. 11). Nezabudnite 
tiež, že do konca januára tre-
ba podať daňové priznanie 
(str. 11). V mestských novinách 
na 11. strane nájdete aj dve vý-
zvy. Jedna z nich smeruje k ob-
čanom v súvislosti s ukončením 
modernizácie železnice a druhá 
je adresovaná športovým klu-
bom v súvislosti s dotáciami. 
Dôležitou informáciou najmä 
pre obyvateľov mestskej čas-
ti Sever je, že začiatkom roka 
bude otvorený 3. zberný dvor 
v Trenčíne, konkrétne na ul. 
K zábraniu (str. 3). 
Seniorom pripomíname, že aj 
v roku 2018 je možné využí-
vať Kartu pre seniorov v nie-
ktorých obchodoch, lekárňach, 
kultúrnych zariadeniach, op-
tike, cestovnej kancelárii a po-
dobne. Zoznam partnerov toh-
to programu je na str. 12 spolu 
s návodom, ako si kartu vybaviť. 
Vývoz triedených zložiek odpa-
du bude, samozrejme, pokračo-
vať aj v roku 2018. Jeho harmo-
nogram na 1. polrok uvádzame 
na str. 7.
Aj v januári môžete ísť za kul-
túrou, do kina, na šport ale-
bo na spoločenské stretnu-
tia. Program podujatí nájdete 
v KAM v Trenčíne.
Vážení a milí čitatelia, ďakuje-
me za priazeň a v mnohých prí-
padoch i za spoluprácu. Nech 
sa v novom roku nášmu mestu, 
nám i vám len dobre darí. 
Ďalšie vydanie Infa čakajte vo 
svojich schránkach od 30. janu-
ára 2018. 

Vaša redakcia
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 � STRUČNE

 � ZBERNÉ DVORY BUDÚ POČAS SVIATKOV ZATVORENÉ

Vianočné prázdniny trvajú 
do piatka 5. januára 2018. 

V prvom týždni nového roka 
od 2. do 5. januára 2018 budú 
mať v prevádzke po jednej 
triede iba dve materské školy 
– na Legionárskej ulici 37 
a na Kubranskej ulici 20. 
Všetky ostatné mestské MŠ 
otvoria na základe prieskumu 
medzi rodičmi až v pondelok 
8. januára 2018.

Od konca novembra je naše 
mesto aj na Instagrame. 

Aktuality a zaujímavosti 
z Trenčína nájdete na adrese 
instagram.com/mesto.trencin.

Trenčín zažil 5. decembra 
netradičný príchod 

Mikuláša. Na Mierové 
námestie prišiel na bicykli. 

Prvý decembrový víkend sa 
vo švajčiarskom stredis

ku St. Moritz udeľovali ceny 
World Luxury Hotel Awards 
za rok 2017. V kategórii Lu
xury Cultural Retreat zvíťazil 
trenčiansky Hotel Elizabeth. 
Ocenenie v jednej z top ka
tegórií získal za zachovanie 
kultúrneho dedičstva predo
všetkým v súvislosti so zná
mym rímskym nápisom z roku 
179 a secesnou architektúrou.

Pripomíname, že používa
nie pyrotechniky na území 

mesta je povolené len na Sil
vestra a Nový rok, presnejšie 
31. 12. 2017 od 6.00 hodiny 
a 1. 1. 2018 do 22.00 hodiny. 
V ostatných dňoch je podľa 
VZN 14/2016 používanie py
rotechniky zakázané.

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Posledné rokovanie mestského parlamentu v roku 2017 
sa uskutočnilo 13. decembra 2017. Viacerým témam sa 
venujeme samostatne, k niektorým ponúkame aspoň 
stručné informácie.

 � O finančnej situácii mesta in
formoval primátor Richard Ryb
níček. Celkový dlh Trenčína bol 
k 31. 10. 2017 vo výške 11,91 
mil. eur, čo predstavuje 216 eur 
na obyvateľa. Celková suma 
dlhu definovaná zákonom o roz
počtových pravidlách k 31. 10. 
2017 bola 26,06 percenta, pri
čom zákonná maximálna možná 
miera zadlženosti je 60 percent.

 � Poslanci svojím hlasovaním 
zosúladili otvárací čas v pre
vádzkach s pohostinskou čin
nosťou v centrálnej mestskej 
zóne. Doteraz mali prevádzky 
v centre mesta, ktoré susedi
li s obytnými priestormi, skrá
tené otváracie hodiny oproti 
ostatným podnikom v centre. 
Mestské zastupiteľstvo rozhodlo 
o jednotnom prevádzkovom čase 

pre všetky prevádzky v centre 
mesta, a to od 6.00 hod. do 5.00 
hod. počas celého týždňa.

 � Mesto Trenčín odpredá svoj 
spoluvlastnícky podiel v budo
ve na Mierovom námestí, kde 
sídlila Slovenská sporiteľňa. Ide 
najmä o priestory, kde sa na
chádza ArtKino Metro. Novým 
vlastníkom zvyšku budovy je 
spoločnosť Mierové námestie 
č. 4. Tá požiadala o odkúpenie 
podielu mesta z dôvodu pláno
vanej kompletnej rekonštruk
cie celej nehnuteľnosti. Mestské 
zastupiteľstvo schválilo odpre
daj za podmienky zabezpeče
nia prevádzky ArtKina Metro 
s tým, že jeho prevádzkovateľom 
na najbližších 10 rokov i naďa
lej zostane občianske združenie 
LampArt. Branislav Hollý z o. z. 

LampArt pre médiá potvrdil, 
že kino potrebuje komplexnú 
rekonštrukciu. Podľa neho sú 
nová strecha a elektrické rozvo
dy nevyhnutnosťou. Novú vzdu
chotechniku, kotolňu, rozvody 
kúrenia či sociálne zariadenia 
považuje za potrebu, ktorú vy
žaduje dobový štandard. Spo
ločné rokovanie s novým vlast
níkom boli podľa neho korektné 
a ústretové. ArtKino Metro bude 
10 rokov v bezplatnom nájme, 
vrátane energií. 

 � O ďalších rozhodnutiach 
mestského parlamentu sa do
zviete zo záznamu z rokovania, 
ktorý je zverejnený na www.
trencin.sk. V novom roku sa 
poslanci zídu 
po prvýkrát 
na verejnom 
r o k o v a n í 
v stredu 24. ja
nuára o 13.00 
h.
 (RED)

Máme novelizované VZN o nakladaní s odpadmi
V meste pribudnú oranžové nádoby i vrecia na bioodpad. 

 Na decembrovom zasadnu
tí Mestského zastupiteľstva bola 
schválená novelizácia VZN č. 
7/2016 o nakladaní s komunál
nymi odpadmi a drobnými sta
vebnými odpadmi na území 
mesta Trenčín. Do nariadenia 
boli doplnené spôsoby zberu 
odpadu prostredníctvom polo
podzemných kontajnerov, čer
vených nádob na kovový odpad, 
oranžových nádob na odpad 
z viacvrstvových kombinovaných 

materiálov na báze lepenky 
a 120 l vriec určených na biood
pad. Červené nádoby na kovy 
boli v meste rozmiestnené už 
v júli 2017. Začiatkom roka 2018 
prídu na rad oranžové nádoby 
na odpad z viacvrstvových kom
binovaných materiálov na báze 
lepenky. Doplnkovou službou 
pre triedenie tzv. “zeleného“ bio
odpadu bude možnosť odvozu 
bioodpadu z kompostovateľných 
120 l vriec označených nálepkou 

„Marius Pedersen“ určených vý
lučne na bioodpad. Bude možné 
ich zakúpiť v Klientskom centre 
MsÚ. Od 1. 1. 2018 je účinná no
velizácia vyhlášky k zákonu o od
padoch. V súvislosti s ňou určuje 
VZN mesta povinnosť pre každý 
bytový dom, ktorý má vo svojom 
vlastníctve záhradu alebo poze
mok so zeleňou, do 31. 1. 2018 
sa rozhodnúť, ako bude nakladať 
s bioodpadom, či bude kompos
tovať alebo si vyberie bionádobu. 
VZN nájdete na www.trencin.sk.
 (RED)

Tretí zberný dvor pribudne už čoskoro
V januári by mal byť otvorený 3. zberný dvor v meste. 
Bude sídliť v mestskej časti Sever na ulici K zábraniu. 

 Prístup do zberného dvora, 
ktorý sa nachádza v oplotenom 
areáli pri nákladnej vrátnici spo
ločnosti Trens, bude odbočkou 
priamo z mestskej komunikácie 
na Kubranskej ulici. Otvorený 

bude od pondelka do soboty 
v čase od 8.00 do 17.30 h, pre 
odovzdanie drobného staveb
ného odpadu do 17.00 h. Urče
ný bude na zber ostatných od
padov (nie nebezpečných), pre 

ktoré budú v areáli rozmiest
nené označené veľkoobjemové 
kontajnery. Z nebezpečných od
padov tu bude možné odovzdať 
len žiarivky, spotrebnú elektro
niku a bielu techniku. Telefonic
ký kontakt: 0914 362 111, dis
pečing 032/640 13 40.
 (RED)

 Zberný dvor na Zlatovskej 
ulici aj Zberný dvor na Sobla
hovskej ulici budú v sobotu 30. 
12. 2017, v pondelok 1. 1. 2018 
a v sobotu 6. 1. 2018 zatvorené. 
 Vývozy komunálneho 

odpadu sú v 52. týždni roka 
2017 a v 1. týždni roka 2018 
posunuté o jeden deň. Piatko
vé vývozy (29. 12.) sa posunú 
na sobotu 30. 12. 2017. To isté 
platí aj pre týždeň od pondelka 

1. 1. 2018. Rovnako bude po
sunutý aj vývoz vriec s plastami 
v prvom týždni roka 2018. Vý
voz pripadajúci na pondelok 1. 
1. bude realizovaný v utorok 2. 
1., atď.
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Rok 2018 zlepší kvalitu života v meste
Od roku 2012 vám pravidelne prinášame koncoročný roz-
hovor s primátorom nášho mesta Richardom Rybníčkom. 

 � Pán primátor, sme na kon-
ci roka 2017. Ako by ste ho 
charakterizovali? 

 Bol to rok veľkých investícií 
a zmien. Začala sa rekonštruk-
cia Mierového námestia, zaviedli 
sme reguláciu parkovania, otvo-
rili sme letné kúpalisko. Skon-
čila sa modernizácia železnice. 
Za výnimočné považujem, že sa 
nám podarilo zrealizovať 103 in-
vestičných akcií. 

 � Napriek tomu, ľudia v nie-
ktorých prípadoch kritizujú 
dlhotrvajúcu alebo nekvalitnú 
prácu. 

 Tá kritika má opodstatnenie 
aj logiku. No keď získate pozí-
ciu a s ňou zodpovednosť, musíte 
dodržiavať zákony, v tej chvíli sa 
vám tá logika rúca. Ovplyvňujú 
ju legislatívne pravidlá. V tom-
to prípade je to pravidlo, že mu-
síte verejne obstarávať. My mô-
žeme dať najtvrdšie podmienky, 
no vždy víťazí cena. Ak takýto 
víťaz svoju prácu pokazí a musí 
ju opravovať, je to v súlade so 
zákonom. My ho môžeme sank-
cionovať, neprebrať prácu, re-
klamovať. My nemôžeme priamo 
objednať prácu, musíme súťažiť, 
kde napríklad vyhrá firma mimo 
Trenčína, ktorá po pol roku skra-
chuje a nič sa nedá robiť. Samo-
zrejme, aj my robíme chyby, ne-
máme však problém to priznať, 
ospravedlniť sa a napraviť ich. 

 � Zásadnou zmenou v meste 
je regulované parkovanie...

 Nerobili sme to preto, aby 
sme ľuďom komplikovali život, 
ale preto, že sme museli začať 
regulovať parkovanie. Parkova-
nie riadi mesto a každý cent ide 
na špeciálny účet, odkiaľ penia-
ze smerujú na rozvoj mobility. 
Regulácia parkovania ale nie je 
o tom, aby sme od ľudí vyzbierali 
peniaze na opravu komunikácií, 
cyklotrasy, nové priechody, par-
kovacie miesta. Do toho ide pod-
statne viac peňazí. Ale iné rieše-
nie, ako znížiť počet áut v meste 
a urobiť poriadok s autami, nie 
je. Verejný priestor patrí aj tým, 
ktorí autá nemajú a nepoužívajú. 
 Tak, ako človek musí aj doma 
počítať s výdavkami, tak si aj pri 
parkovaní rozmyslí, či, kde a ako 

dlho bude parkovať, či napríklad 
neskúsi po Trenčíne cestovať au-
tobusom. Máme nový grafikon 
MHD, zjednotili sme na úze-
mí mesta cestovanie červenými 
a modrými autobusmi, zaviedli 
sme novú linku 31. Zastavili sme 
3-percentný pokles cestujúcich 
v autobusoch a naopak, zvýšili 
sme ich počet o 1 percento. 

 � V budúcom roku bude re-
gulácia parkovania zavedená 
aj do ďalších častí mesta?

 Na to, aby sme mohli regulo-
vať parkovanie na Juhu, museli 
sme a ešte musíme vybudovať par-
kovacie miesta. Juh je iné, špeci-
fické miesto na rozdiel od širšie-
ho centra Trenčína. V roku 2018 
budeme mať 1 110 nových par-
kovacích miest, pričom ďalších 
vyše 300 sme obnovili. Doprav-
ný inšpektorát, hasiči i dopravní 
projektanti urobili kus práce tak, 
aby sa zabezpečila bezpečnosť 
pri prejazde záchranných zlo-
žiek, ale aj aby bolo parkovanie 
komfortné bez necitlivých zása-
hov do verejného priestoru a zele-
ne. Je to živý proces, ktorý sme ale 
museli odštartovať. Vo viacerých 
lokalitách to ľudia ocenili a to 
vďaka tomu, že s nimi neustále 
komunikujeme. Reguláciu sme 
zaviedli a tento systém sa nezrú-
til, funguje a je na nás, aby sme 
ho zdokonaľovali.

 � Po piatich rokoch sa skonči-
la modernizácia železničnej tra-
te. V akom štádiu je táto vec?

 Už robia len úpravy v jednot-
livých stavebných objektoch a ich 
okolí, ktoré žiadame dokončiť 
skôr, než ich preberieme. O sta-
vebné objekty sa má zatiaľ starať 
zhotoviteľ alebo investor. Najmä 
v prípade podchodov a podjaz-
dov to však nerobia a hádajte, 
komu ľudia nadávajú. Mne, po-
slancom, úradníkom. Ľuďom to 
síce logiku nedáva, a ja sa tomu 
ani nečudujem, ale zase sme pri 
našej legislatíve, čo môžeme a čo 
nie. Momentálne začína proces 
kolaudácie. Stavba mala trvať 3 
roky, trvala 5 rokov. Bolo to šia-
lené, no napriek všetkým kompli-
káciám mestu pomohla. 

 � Mesto spustilo i proces 
zmeny územného plánu – 

konkrétne Centrálnej mest-
skej zóny...

 Už siedmy rok pracujeme 
na stratégii mesta, ktorú málo 
ľudí ocení, lebo ju zatiaľ nie je 
vidieť. Je však dôležitá pre naše 
deti a vnúčatá. Verím, že na kon-
ci roka 2018 budeme môcť schvá-
liť územný plán centrálnej mest-
skej zóny a vyčleníme územia 
na dopravu, bývanie, kultúru, 
oddych a šport. Je to strategická 
vízia pre budúce generácie.  Naj-
dôležitejším je dopravné riešenie 
v centre. Hasičská ulica je každý 
deň preplnená autami. My máme 
riešenie, preto rokujeme s minis-
terstvom dopravy a Slovenskou 
správou ciest o rekonštrukcii sta-
rého cestného mosta tak, aby sme 
si spolu s ňou vyriešili aj mestský 
tranzit cez centrum.

 � Mnohé mestá sa trápia 
s modernizačným dlhom. Aj 
v Trenčíne je to vážny prob-
lém, ktorý sa nedá vyriešiť 
za rok, ani za dva. Bude mesto 
v jeho znižovaní pokračovať?

 Musíme. Toto bol aj spor 
s niektorými poslancami pri ro-
kovaní o rozpočte na budúci 
rok. Tí, čo rozpočet nepodporili, 
chceli, aby bol čo najviac zníže-
ný dlh mesta ako taký. A tí, ktorí 
za rozpočet hlasovali, tiež chcú, 

aby sa dlh znižoval, ale pomal-
šie s tým, aby mesto investovalo 
práve do znižovania modernizač-
ného dlhu. Ak si zoberieme cesty, 
chodníky, školy, škôlky, kultúr-
ne strediská, potrebujeme vyše 
100 miliónov eur. Do budúcnosti 
je prioritou rekonštrukcia Kina 
Hviezda a aspoň čiastočná sa-
nácia župného domu, kde sídli 
Trenčianske múzeum. A musíme 
pokračovať v rekonštrukciách 
ciest a chodníkov. Podobne je to 
aj so školami a škôlkami. 

 � Najdôležitejší dokument, 
resp. zákon nášho mesta, roz-
počet na rok 2018, je schvále-
ný. Aký bude z tohto pohľadu 
rok 2018? 

 Rozpočet myslí na zlepšenie 
kvality života ľudí v meste. Zvyšu-
jeme výdavky na mzdy pre našich 
nepedagogických zamestnancov 
– kuchárky, upratovačky, učiteľky 
z centra voľného času i základnej 
umeleckej školy, ale aj opatrova-
teľky. Ide o asi 700 zamestnan-
cov. Posilňujeme komunitný život 
seniorov a navyšujeme aj penia-
ze pre mestské kluby seniorov 
i kluby Jednoty dôchodcov Slo-
venska. Budeme rekonštruovať 
ďalšie cesty a chodníky, školy aj 
škôlky, ale aj ihriská, napríklad 
na Brezine. Skúsime spolu pre 
Trenčín opäť zabojovať o ďalšie 
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Žihadielko. Ak sa podarí, mohlo 
by vyrásť za Perlou, na mieste bý-
valého ihriska Opávia. Prioritou 
bude čistota a starostlivosť o ve-
rejnú zeleň. Radi by sme zrevi-
talizovali Park M. R. Štefánika 
aj s obnovou hlavného chodníka. 
Veľký balík pôjde na orezy, čo ob-
čania dlhodobo žiadajú. Chcem 
poprosiť občanov, aby, ak môžu, 
pomohli pri čistote okolia svojho 
bydliska. Napríklad aj tým, že 
nás upozornia na niečo, čo sa im 
nepáči alebo aj tým, že zdvihnú 
papier na zemi a dajú ho do koša. 
Ďakujem všetkým, ktorí tak ro-
bia. Rád by som spomenul ľudí 
zo Zelenej hliadky, ktorí sú veľmi 
aktívni. To sú skutoční občianski 
aktivisti. Nie je to o tom, že príde 
niekto, kto všetko uprace, vyčistí. 
Nedá sa to fyzicky a ani ekono-
micky. Ale, ak si aj v rodine ľudia 
pomáhajú, pridajú sa priatelia, 
ide všetko lepšie. Podarilo sa mi 
vybaviť peniaze mimo rozpoč-
tu, teda z iného zdroja, na opra-
vu vodovodov a kanalizácie spo-
lu s rekonštrukciou komunikácií 
na uliciach J. Kráľa, Krátka, Zá-
hradnícka, Tatranská, Nová, Ze-
lená, Partizánska. V budúcom 
roku sa aj obyvateľom týchto ulíc 
zlepší život. Ľudia si to zaslúžia, 
lebo som primátorom 7 rokov, 
z toho 5 rokov som riešil kom-
plikované problémy s moderni-
záciou železnice a aj znižovanie 
dlhu. Tým, že sa nám ekonomic-
ky dobre darí, budeme investovať 
do zlepšenia života. A budeme aj 
znižovať dlh, no o niečo pomalšie. 

 � Prečo sa v iných mestách 
napriek nezhodám vedia po-
slanci jednohlasne postaviť 
za rozpočet, a v Trenčíne nie? 

 Nikdy by som nepredlo-
žil rozpočet, za ktorý by som sa 
musel hanbiť. Môže mať niekto 

výhrady, že by sa mal urobiť iný 
chodník a nie tamten a podob-
ne. Je to o dohode väčšiny. Tých 
chodníkov, ktoré treba urobiť, je 
veľa a nie je možné ich opraviť 
všetky naraz. Pri tak dôležitom 
zákone mesta, ako je rozpočet, 
by mal vždy prevážiť občan. To, 
že sa našlo 8 poslancov, ktorí ne-
hlasovali za rozpočet, je pre mňa 
z ich strany prejav neúcty k obča-
nom Trenčína. Boli proti navýše-
niu miezd, navyšovaniu peňazí 
pre seniorov, proti podpore čisto-
ty a investovaniu do ciest a chod-
níkov, do zlepšenia kvality života. 
Ak by sa takto zachovali aj ostat-
ní poslanci, šli by sme do rozpoč-
tového provizória, čo by bolo zlé. 
Ľudia nás volili preto, aby sme 
ich nezaťažovali spormi, ale aby 
sme sa dohodli a aby naše mesto 
napredovalo. Našťastie, je tu 17 
poslancov, ktorí s nami na tvorbe 
rozpočtu spolupracovali a množ-
stvo ich požiadaviek sa do roz-
počtu aj premietlo. 

 � Na sociálnych sieťach je 
pomerne často spochybňova-
ná transparentnosť Trenčína. 

 V tomto meste sa nekradne. 
Dnes vie každý cez trojriadkový 
status na niekoho napísať, že je 
zlý a onaký, vymýšľať si, klamať 
a tak vyvolávať napätie. Najdô-
ležitejším sudcom všetkého je 

čas. A za sedem rokov tu nie je 
jediný dôkaz alebo škandál, kto-
rý by sa týkal verejných financií. 
Máme za sebou veľkú kontrolu 
Najvyššieho kontrolného úradu, 
ktorá dopadla najlepšie zo všet-
kých krajských miest. V Trenčíne 
môže občan prísť a aktívne sa zú-
častniť rokovaní komisií, všetky 
objednávky, faktúry, zmluvy sú 
na internete, mám Dni otvore-
ných dverí, každý rok je verejná 
diskusia s občanmi, sú tu Otáz-
ky a odpovede na webe mesta. 
Len tento rok sme zodpovedali 
na takmer 2 000 otázok. To, čo 
robíme my v otvorenosti a komu-
nikácii s občanmi, robí naozaj 
málo miest na Slovensku.

 � Na jeseň ste oznámili, že 
do veľkej politiky nepôjdete 
a zostanete verný Trenčínu. 
Čo bolo zlomovým momentom 
tohto vášho rozhodnutia?

 Nevedel som si predstaviť ísť 
do takého veľkého projektu bez 
transparentného finančného 
krytia. Nechcel som sa dostávať 
do pavučiny niečoho, čo som ne-
vedel finančne zvládnuť. A po-
tom, keď sa vám v 47 rokoch ži-
vota narodí prvé dieťa, poviete 

si, že ísť sa hádzať do vôd, ktoré 
by vás ešte viac odtiahli od rodi-
ny, by bolo vrcholne nezodpoved-
né. Najväčší projekt môjho života 
mám doma. V tomto meste je roz-
robených veľa zaujímavých vecí, 
ktoré potrebujú starostlivosť 
a pozornosť. Samospráve verím. 
A aj keď sú tu hádky a je to také 
komplikované, byť v blískosti ľudí 
na ulici a počúvať ich, má zmysel. 
Trenčín je mesto, v ktorom chcem 
žiť a dožiť a v ktorom bude vyras-
tať moje dieťa. To všetko zatieni-
lo moje ambície angažovať sa vo 
veľkej politike. Ako primátor však 
budem stále žiadať viac peňazí 
i kompetencií pre mestá a obce. 
Najreálnejšia politika pre ob-
čana sa totiž deje tam, kde žije. 
Práve o tom bude aj kniha, ktorú 
pripravujem.

 � V tomto roku ste sa stali ot-
com. Ako vás to zmenilo?

 Narodením Olivera má môj 
život celkom iný zmysel a hodno-
tu. Stále sa naplno venujem mes-
tu, ale v každej voľnej chvíli som 
s rodinou. Spím oveľa menej ako 
predtým, nepotrebujem budík, 
šoférujem bezpečnejšie. Trochu 
mi chýba čas na čítanie, behy 
na Brezine, po hrádzi, ale verím, 
že sa k tomu časom opäť dosta-
nem. V čom sa však snažím po-
kračovať, je samovzdelávanie. To 
je pre mňa dôležité. 

 � Aké je Vaše prianie do no-
vého roka pre Trenčín a Tren-
čanov? 

 Verím, že Trenčania prežíva-
jú pekný vianočný čas, tešili sa 
z novej vianočnej výzdoby, trhov 
a koncertov. Do nového roku im 
prajem pevné zdravie, veľa rodin-
nej a priateľskej súdržnosti, aby 
sme boli v našom meste šťastní, 
aby sme si pomáhali a mali sa 
v úcte. Všetkým zo srdca prajem 
pekný a požehnaný rok 2018!

PRVÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
U PRIMÁTORA R. RYBNÍČKA 

V NOVOM ROKU 

V pondelok 29. januára 2018 
v čase od 14.00 do 18.00 hod. 

na Mestskom úrade, Mierové nám. 2, 1. poschodie. 

Primátor mesta Richard Rybníček pravidelne otvára dvere svo-
jej kancelárie všetkým, ktorí majú záujem aktívne komunikovať, 

vyjadriť svoje názory, pripomienky, sťažnosti a námety. Príďte 
a povedzte, čo vám v našom meste chýba a čo by ste zmenili.

Zaregistrovali  
ste poruchu 
na verejnom 
osvetlení? 
 
Nahláste ju na  
0905 316 690  
alebo  
dispecing@trencin.sk

Modernizácia železnice skončila, samospráva môže viac investovať do čistoty mesta.

mailto:dispecing@trencin.sk
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 � PRIPRAVTE SA NA ZMENY V PARKOVANÍUPOZORŇUJEME
Je vyhradené parkova-
cie miesto nepoužívané? 
Informujte o tom.

 Držitelia parkovacieho 
preukazu, ktorý vydáva Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodi
ny (ÚPSVaR) osobám s ťaž
kým zdravotným postihnutím, 
môžu požiadať o vyhradenie 
konkrétneho parkovacieho 
miesta. Žiadosť podávajú 
na Útvare mobility Mestského 
úradu (MsÚ). Vyhradenie je 
oslobodené od miestnej dane. 
Označenie dopravným vodo
rovným aj zvislým značením si 
zabezpečuje držiteľ. 
 Po skončení dôvodov vy
užívania vyhradeného par
kovacieho miesta nestačí len 
odovzdať parkovací preukaz 
na UPSVaR. Je potrebné, aby 
držiteľ preukazu (resp. príbuz
ný) o tejto skutočnosti infor
moval aj Útvar mobility MsÚ 
a následne uviedol priestran
stvo do pôvodného stavu. Ak 
takto nepostupuje, ostáva par
kovacie miesto rezervované 
a nemôže byť k dispozícii ostat
ným vodičom. 
 Žiadame preto obyvateľov, 
aby nevyužívané alebo neprá
vom užívané vyhradené mies
ta nahlásili na Útvar mobility 
MsÚ na číslo 032/6504 421.

Parkovisko na Mládežníckej bude dlhodobé
Od 15. januára 2018 bude parkovisko pri bývalej reštau-
rácii Koliba a tiež oproti Mestskej športovej hale a Soko-
lovni zaradené do pásma F ako dlhodobé. Okrem parko-
vacích kariet na dlhodobé parkoviská tu budú platiť aj 
celomestské karty.

 Zrekonštruovať povrch par
koviska pri bývalej reštaurá
cii Koliba a upraviť celé okolie 
bolo možné až po ukončení stav
by modernizovanej železničnej 
trate. Práce sa začali v novem
bri, po mesiaci bola plocha vy
asfaltovaná, opravené chodníky 
a vyznačené parkovacie miesta. 
Vodiči tu môžu do 15. januára 
parkovať bezplatne.
 Od 15. 1. 2018 tu budú môcť 
parkovať vodiči až po úhra
de jednorazového parkovné
ho v sume 0,60 €/h, a to buď 
v parkovacom automate, cez 
SMS alebo mobilnou platbou. 
Na parkovisku budú platiť aj 
parkovacie karty na dlhodobé 
parkoviská ako aj celomestské 
parkovacie karty. Ich držitelia 
nemusia o rozšírenie územnej 
platnosti žiadať, tieto typy ka
riet budú o pásmo F rozšírené 
automaticky. Karta „Abonent 
dlhodobé v pásme“ bude aj na
ďalej platiť iba v jednom pásme, 

ktoré si pri zakúpení určí žiada
teľ. Parkovisko bude spoplatne
né v pracovných dňoch od 8.00 
do 16.00 hodiny.
 Parkovisko na Mládežníc
kej ulici rozšírilo možnosti par
kovania v blízkosti centra o 141 
miest pri Kolibe. Oproti špor
tovej hale bude zatiaľ v užívaní 
22 miest, ďalších 23 miest čaká 

na doasfaltovanie na jar budúce
ho roka. V tejto lokalite sú aj ďal
šie možnosti parkovania, a to pri 
krytej plavárni, kde je 236 par

kovacích miest ako aj tri miesta 
pre autobusy. Toto parkovisko 
zostáva aj po 15. 1. 2018 bez
platné a slúži ako záchytné. 
 Na okraji parkoviska pri 
Kolibe povedie trasa pre cyklis
tov. Jej doznačenie a napojenie 
na existujúce komunikácie bude 
doriešené na jar.
  (RED)

Zjednotenie spoplatnenia pásiem 
S výnimkou pásiem A a B, čo je centrum mesta a blízke 
okolie, bude vo všetkých regulovaných pásmach od 15. 1. 
2018 rovnaká doba spoplatnenia. Cieľom zmien je zjed-
nodušiť systém parkovania a vyhovieť požiadavkám 
občanov.

 � 1. Pásma C, D, G, H budú 
v pracovných dňoch spoplatnené 
zhodne od 0.00 do 24.00 h, cez ví
kendy budú bezplatné. Opatrenie 
vychádza v ústrety domácim oby
vateľom, rezidentom, ktorí, hoci 
mali zakúpené parkovacie karty, 
mali problém večer po skončení 
doby spoplatnenia v niektorých 

lokalitách zaparkovať.
 � 2. Pásma A a B majú naďa

lej dobu spoplatnenia v pracov
ných dňoch od 8.00 do 18.00 
h, pásmo A aj v sobotu od 8.00 
do 12.00 h.

 � 3. Na parkoviskách ozna-
čených ako DLHODOBÉ bude 
zjednotená doba spoplatnenia 

vo všetkých pásmach, kde sú dl
hodobé parkoviská, a to v pra
covných dňoch od 8.00 do 16.00 
h.

 � 4. Víkendy a dni pracovné-
ho pokoja zostávajú bezplat
né (s výnimkou pásma A, kto
ré je spoplatnené aj v sobotu 
dopoludnia).

 � 5. Parkovisko na Mládež-
níckej ulici, zaradené do nové
ho pásma F, bude mať režim dl
hodobého parkoviska s dobou 
spoplatnenia od 8.00 do 16.00 
h. Označenie pásma bude TNF2

OZNAČENIE LOKALITY BUDE 
BEZ KONCOVÉHO ČÍSLA 1 A 3

 � Pri úhrade parkovného cez 
SMS alebo mobilnú platbu 
uvádzajte lokalitu napr. TNA, 
TNB, TNC, TND, TNG, TNH 
už bez koncového čísla 1 alebo 
3. Na identifikáciu pásma na
príklad TND1 bude stačiť uviesť 
iba TND.

 � Ak po 15. 1. 2018 pošlete ne
správny tvar SMS, systém vás 
bezplatnou SMS upozorní, aby 
ste použili označenie lokality 
bez čísla.

 � Označenie dlhodobých par
kovísk koncovým číslom 2 sa 
nemení, zostáva naďalej TNC2, 

TND2, TNG2, TNH2 a pridáva 
sa TNF2 (Mládežnícka).

Koncom decembra sa na parkovisku dobudovávalo jeho 
osvetlenie. FOTO: P. S.

VÝVOZ 
NADROZMERNÉHO 
ODPADU

 � PÁRNY TÝŽDEŇ:
Štvrtok – Juh I., II., Nad Te
helňou, vrátane priľahlých 
ulíc s IBV
Piatok – Soblahovská, Dlhé 
Hony, Noviny, Centrum, 
Biskupice a Nozdrkovce, 
vrátane priľahlých ulíc s IBV 

 � NEPÁRNY TÝŽDEŇ:
Štvrtok – Sihoť I., II., III., 
IV., Pod Sokolice, Pred Po
ľom, vrátane priľahlých ulíc 
s IBV
Piatok – Kvetná, Nové Zla
tovce, Zámostie, vrátane 
priľahlých ulíc s IBV

 � POSLEDNÁ STREDA 
V MESIACI:

Záblatie, Zlatovce, Kubrá, 
Kubrica, Opatová, Istebník, 
Orechové, Horné Orechové, 
Belá
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Harmonogram vývozov triedených zložiek odpadu 1. – 6. 2018
JANUÁR

1 P sviatok
2 U Vrecia 1 Nádoby 1
3 S Vrecia 2 Nádoby 2
4 Š FIRMY
5 P Vrecia 3 Nádoby 3+4
6 S
7 N
8 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1
9 U Papier 3 Nádoby 2

10 S FIRMY Sklo 2
11 Š Papier 4 Sklo 3
12 P Nádoby 3+4
13 S
14 N
15 P Nádoby 1 Sklo 4
16 U Nádoby 2
17 S FIRMY Sklo 5
18 Š Sklo 6
19 P Nádoby 3+4
20 S
21 N
22 P Papier 2 Nádoby 1
23 U Papier 3 Nádoby 2 Kovy
24 S Papier 1 
25 Š Papier 4
26 P Nádoby 3+4
27 S
28 N
29 P Vrecia 1 Nádoby 1 Sklo 1
30 U Vrecia 2 Nádoby 2 Sklo 2
31 S FIRMY Sklo 3

FEBRUÁR
1 Š Vrecia 3 Sklo 4
2 P Nádoby 3+4 Sklo 5
3 S
4 N
5 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 6 VKM
6 U Papier 3 Nádoby 2
7 S FIRMY
8 Š Papier 4
9 P Nádoby 3+4

10 S
11 N
12 P Nádoby 1
13 U Nádoby 2
14 S FIRMY
15 Š
16 P Nádoby 3+4
17 S
18 N
19 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1
20 U Papier 3 Nádoby 2
21 S Papier 1 Sklo 2
22 Š Papier 4 Sklo 3
23 P Nádoby 3+4 Sklo 4
24 S
25 N
26 P Vrecia 1 Nádoby 1 Sklo 5
27 U Vrecia 2 Nádoby 2 Sklo 6
28 S FIRMY

MAREC
1 Š Vrecia 3
2 P Nádoby 3+4
3 S
4 N
5 P Papier 2 Nádoby 1 VKM
6 U Papier 3 Nádoby 2
7 S FIRMY
8 Š Papier 4
9 P Nádoby 3+4

10 S
11 N
12 P Nádoby 1 Sklo 1
13 U Nádoby 2 Sklo 2
14 S FIRMY Sklo 3
15 Š Sklo 4
16 P Nádoby 3+4 Sklo 5
17 S
18 N
19 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 6 Kovy
20 U Papier 3 Nádoby 2
21 S Papier 1 
22 Š Papier 4
23 P Nádoby 3+4
24 S
25 N
26 P Vrecia 1 Nádoby 1
27 U Vrecia 2 Nádoby 2
28 S FIRMY
29 Š Vrecia 3
30 P Nádoby 3+4
31 S

APRÍL
1 N
2 P sviatok
3 U Papier 2 Nádoby 1 VKM
4 S Papier 3 Nádoby 2
5 Š FIRMY Sklo 1
6 P Papier 4 Nádoby 3+4 Sklo 2
7 S
8 N
9 P Nádoby 1 Sklo 3

10 U Nádoby 2 Sklo 4
11 S FIRMY Sklo 5
12 Š Sklo 6
13 P Nádoby 3+4
14 S
15 N
16 P Papier 2 Nádoby 1
17 U Papier 3 Nádoby 2
18 S Papier 1 
19 Š Papier 4
20 P Nádoby 3+4
21 S
22 N
23 P Vrecia 1 Nádoby 1 Sklo 1
24 U Vrecia 2 Nádoby 2 Sklo 2
25 S FIRMY Sklo 3
26 Š Vrecia 3 Sklo 4
27 P Nádoby 3+4 Sklo 5
28 S
29 N
30 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 6

MÁJ
1 U Papier 3 Nádoby 2
2 S FIRMY
3 Š Papier 4
4 P Nádoby 3+4 VKM
5 S
6 N
7 P Nádoby 1 Sklo 1
8 U Nádoby 2
9 S FIRMY Sklo 2

10 Š Sklo 3
11 P Nádoby 3+4
12 S
13 N
14 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 4 Kovy
15 U Papier 3 Nádoby 2
16 S Papier 1 Sklo 5
17 Š Papier 4 Sklo 6
18 P Nádoby 3+4
19 S
20 N
21 P Vrecia 1 Nádoby 1
22 U Vrecia 2 Nádoby 2
23 S FIRMY
24 Š Vrecia 3
25 P Nádoby 3+4
26 S
27 N
28 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1
29 U Papier 3 Nádoby 2
30 S FIRMY Sklo 2
31 Š Papier 4 Sklo 3

JÚN
1 P Nádoby 3+4 Sklo 4
2 S
3 N
4 P Nádoby 1 Sklo 5
5 U Nádoby 2
6 S FIRMY
7 Š Sklo 6
8 P Nádoby 3+4
9 S

10 N
11 P Papier 2 Nádoby 1 VKM
12 U Papier 3 Nádoby 2 Elektro
13 S Papier 1 Elektro
14 Š Papier 4
15 P Nádoby 3+4
16 S
17 N
18 P Vrecia 1 Nádoby 1 Sklo 1
19 U Vrecia 2 Nádoby 2
20 S FIRMY Sklo 2
21 Š Vrecia 3 Sklo 3
22 P Nádoby 3+4 Sklo 4
23 S
24 N
25 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 5
26 U Papier 3 Nádoby 2
27 S Papier 1 Sklo 6
28 Š Papier 4
29 P Nádoby 3+4
30 S

PLASTY

Vrecia 1 
Zlatovce, Orechové, Horné Orechové, Istebník, Záblatie, 
Zámostie

28 dní pondelok

Vrecia 2 
Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum, 
Dolné mesto, Nozdrkovce

28 dní utorok

Vrecia 3 
Opatová, Kubrá, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej 
ulice, Sihoť

28 dní štvrtok

Nádoby 1 Juh, Belá týždenne pondelok
Nádoby 2 Sihoť, Zámostie týždenne utorok
Nádoby 3 Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum týždenne piatok
Nádoby 4 Dolné mesto, Soblahovská, Dlhé Hony, Kubrá a Kubrica týždenne piatok
FIRMY � rmy 14 dní streda
PAPIER A1

Papier 1 
individuálna bytová výstavba - Sihoť, Hodžova, Noviny, 
Zlatovce 

28 dní streda

Papier 2 Juh, Belá, 14 dní pondelok
Papier 3 Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie 14 dní utorok

Papier 4
Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, 
Kubrá, Kubrica, Dolné mesto

14 dní štvrtok

FIRMY � rmy 28 dní streda
SKLO A3
Sklo 1 Zámostie 21 dní
Sklo 2 Noviny, Biskupice 21 dní
Sklo 3 JUH 21 dní
Sklo 4 JUH, Soblahovská, Dlhé Hony 21 dní
Sklo 5 mesto Centrum 21 dní
Sklo 6 Sihoť, Kubrá, Kubrica, Pod Sokolice 21 dní
ELEKTRO

Elektro
Celé mesto. Odvoz je potrebné objednať na tel č. 0902 999 
446 v čase týždeň pred vývozom od 07.00 - 16.00 hod.

podľa harmonogramu

KOVY
Kovy určené ulice mesta podľa harmonogramu
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (napr. Tetrapaky,...)
VKM určené ulice mesta podľa hamonogramu
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Pripravovali sa na Vianoce

 Deti z Materskej školy 
na Ulici 28. októbra v Trenčí
ne sa vo sviatok svätej Lucie 
obliekli za Lucie a husím pier
kom si povymetali všetky kúty, 
aby odohnali z materskej školy 
všetko zlo a choroby. A pretože 

je Lucia zároveň nositeľkou 
svetla, poroznášali do všetkých 
priestorov svetielka. Celý obrad 
sa vykonával v tichu. Aj takto sa 
cez adventné obdobie naše deti 
pripravovali na Vianoce.
 KOLEKTÍV MATERSKEJ ŠKOLY

Obdarovali seniorov
 Bohatú vianočnú nádielku 
pletených šálov, čiapok a po
nožiek priniesli pred Viano
cami z Nízkoprahového den
ného centra do Zariadenia 
opatrovateľskej služby na Pia
ristickej ulici. Dve klientky cen
tra, 56ročná Vierka a 57roč
ná Danka, počas roka zhotovili 
z darovaných rozpletených sta
rých svetrov spolu okolo 400 
kusov výrobkov. Predávali sa 

počas Vianočných trhov a čas
ťou z nich urobili radosť aj na
šim starším spoluobčanom. 
Pletená čiapka so šálom poteši
la vo sviatočnom čase a v pred
večer 90. narodenín aj pani 
Alenu Sotákovú. Darčeky jej 
odovzdala sociálna pracovníč
ka Nízkoprahového denného 
centra Michaela Ružičková. 

 TEXT A FOTO: P. S.

Dobrý bazár Trenčianskej nadácie
 Počas striebornej soboty 16. 
decembra 2017 sa v Dobrom ba
zári nazbierala veľmi symbolická 
suma 2017 €. Poputuje do na
dačného fondu Dr. Klaun, kto
rý už pätnásť rokov organizuje 

divadelné predstavenia pre deti 
v zariadeniach sociálnej a zdra
votníckej starostlivosti po celom 
Slovensku. A bude ich môcť or
ganizovať aj v roku 2018.
  FOTO: J. MAJERSKÝ

O Mikuláša v nocľahárni 
sa postarali gymnazisti
 Pracovníci Nízkoprahové
ho denného centra a Nocľahár
ne v Trenčíne pripravili pre žia
kov Piaristického gymnázia J. 
Braneckého prednášku na tému 
„Sociálna práca, sociálne služ-
by a prevencia bezdomovectva“. 
Téma žiakov natoľko zaujala, že 
sa podujali zorganizovať cha
ritatívny projekt „Mikuláš“. 
Koordinovala ho študentka 
Dominika Porubská. Gymna
zisti pre ľudí bez domova, ktorí 

momentálne využívajú služby 
Nízkoprahového denného cen
tra a nocľahárne v Trenčíne, 
vyzbierali trvanlivé potraviny 
a sladkosti. Ako mikulášske ba
líčky ich odovzdali na Mikuláša 
klientom zariadenia. „Ďakujeme 
žiakom Piaristického gymnázia 
za spríjemnenie predvianočného 
obdobia sociálne slabším obyva-
teľom mesta Trenčín“ povedal 
vedúci centra Mário Barinec.

Trenčania v literárnej 
súťaži J. Braneckého
 Vo Verejnej knižnici M. Re
šetku v Trenčíne odovzdali 1. 
decembra ocenenia 28 laure
átom jubilejného 25. ročníka 
celoslovenskej literárnej súťaže 
Jozefa Braneckého „Studňa sa 
tajne s dažďom zhovára“. Medzi 
nimi bolo 11 autorov z Trenčí
na. Za poéziu získali v kategórii 
mládež (15 – 20 r.) Cenu primá
tora Mesta Trenčín Alexandra 
Hoštáková a Cena Miestneho 
odboru Matice slovenskej (MO 
MS) v Trenčíne Agáta Záchen
ská. Za prózu v rovnakej veko
vej kategórii ocenili Cenou MO 

MS Emu Nemčovičovú. V ka
tegórii dospelých v žánri poé
zia zvíťazila Andrea Trusková, 
2. miesto získal Martin Lan
čarič, tretie Ľubomír Maretta 
a zvláštnu cenu poroty Mária 
Reháková. V žánri próza zvíťa
zil opäť Trenčan Jaroslav Janeč
ka. Cenu Verejnej knižnice M. 
Rešetku v Trenčíne odovzdali 
Ružene Viskupičovej. V tema
tickej oblasti s názvom Pravde 
a národu zvíťazil Milan Maťa
še, Trenčín, 3. miestom ocenili 
Lýdiu Šimkovú. Blahoželáme!
 (RED)

Vysnívanú knižku už má 152 detí
 Trinásty ročník projektu 
Otvor srdce, daruj knihu Tren
čianskej nadácie uzavrelo 19. 
decembra predstavenie Mest
ského divadla Trenčín "Mrázik" 
v divadelnej sále kina Hviezda, 
po ktorom si deti z rúk rozpráv
kových postáv prevzali knižný 

vianočný darček. Vďaka pomo
ci a podpore mnohých darcov 
a priateľov, mohla tento raz na
dácia odovzdať 152 knižiek de
ťom, ktoré by inak knihu pod 
stromčekom nenašli. Za všetky 
deti ďakujeme.
 (RED)



5. – 23. december 2017
Trenčín,  Mierové námestie

31. december o 21.00
MIEROVÉ NÁMESTIE

SILVESTER
21.00 DJ Luky  •  22.00 Hajšovci  •  23.00 DJ Luky 

23.30 Happy Band Orchestra 
00.00 Ohňostroj  •  00.30 Novoročná diskotéka

Organizátorom 
podujatia je mesto

Podujatie podporili:
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Hľadajú domov
Plánujete si zadovážiť 
zvieracieho spoločníka? 
Možno vás oslovia práve 
tieto psíky. A možno je 
medzi nimi aj ten, ktorý 
sa stratil práve vám.

 Dvojročná Romča je kríže
nec Jack Russel Teriera. Našli 
ju pri Tescu podvyživenú a za
nedbanú. Vhodná je k mladším 
a aktívnym ľuďom i k deťom, 
do bytu alebo domu s trvalým 
prístupom dnu.

 Asi 2ročný Nero je inteli
gentný čistokrvný psík americ
kej akity. Vhodný je do domu 
s výbehom, bude však potrebo
vať aj prechádzky, preto sa od
porúča k mladším aktívnym ľu
ďom, ideálne so skúsenosťami 
s touto rasou. 

 Aktívny kríženec Body má 
asi 3 – 4 roky. Vhodný je k de
ťom a k mladším ľuďom, ktorí 
sa mu budú môcť veľa venovať. 
Môže byť na dvore s vlastnou 
búdou. Potrebuje vysoký plot, 
vie vysoko skákať. Povahu má 
priateľskú. 
 Karanténnu stanicu mô-
žete navštíviť osobne alebo 
využiť kontakt 0915 785 007. 
Ľudia, ktorí si osvoja psíka 
z karanténnej stanice, budú 
oslobodení od dane za psa. 
Osvojenie psíka sú povinní 
oznámiť na úrade.

Vyspievali si 
prvé miesta 
Mesto Trenčín v spolupráci 
so Základnou umeleckou 
školou K. Pádivého zorga-
nizovali 48. ročník regionál-
nej súťaže v speve ľudo-
vých piesní Trenčianske 
hodiny (14. – 15. 11. 2017). 

 Pred porotou zaznelo 118 
slovenských ľudových piesní 
v podaní 59 dievčat a chlapcov 
z 19 základných škôl a osemroč
ných gymnázií z celého regiónu. 
Spevákom z trenčianskych škôl 
sa darilo. Počas prvého dňa sú
ťaže (14. 11.) skončila v I. ka
tegórii Emma Žáčiková, druhá 
a Matúš Chudý tretí. Obaja sú 
žiakmi ZŠ, L. Novomeského. 
V II. kategórii si 1. miesto vy
spievala Veronika Chromiako-
vá z rovnakej školy, na 2. priečke 

sa umiestnili Natália Halgošo-
vá (ZŠ, Veľkomoravská) a Klau-
dia Rybárová (ZŠ, L. Novo
meského). V III. kategórii na 2. 
mieste skončila Nina Melichá-
reková (ZŠ, Veľkomoravská).
 V druhý súťažný deň v prvej 
kategórii zvíťazila Ema Vav-
ríková (ZŠ, Dlhé Hony), 3. 
miesto získala Zoja Sládečko-
vá (ZŠ, Hodžova). V druhej ka
tegórii sa o prvé miesto podelili 
Petra Zichová (ZŠ, Hodžova) 

a Soňa Maradíková (ZŠ, Dlhé 
Hony), na 3. mieste skončila 
Jasmína Miklušová (ZŠ, Dlhé 
Hony). V tretej kategórii poro
ta prvé miesto udelila Tomášo-
vi Lendvayovi (ZŠ, Dlhé Hony) 
a Laure Laurinčíkovej (Gym
názium Ľ. Štúra), druhé miesto 
si vyspieval Urban Záhumen-
ský (ZŠ, Dlhé Hony) a tretie 
Hana Scheerová (ZŠ, Hodžo
va). Blahoželáme!
 (RED)

Noví majstri SR 
v gymnastike sú z Trenčína

 Koniec sezóny bol pre gym
nastický klub Pavlo úspešný. 
Na Majstrovstvách SR žien 
v Detve vybojovala 2. decembra, 
za účasti 73 pretekárok, titul 
majsterky SR juniorka Michae-
la Mokošová, ktorá sa zároveň 
stala víťazkou všetkých štyroch 
kôl Slovenského pohára (SP) 
za rok 2017. V kategórii star
ších žiačok získala bronz Soňa 
Jankovičová. Ďalší majstrov
ský titul i víťazstvo SP za rok 
2017 priviezol domov Oliver 

Kasala z Majstrovstiev SR mu
žov v kategórii starších žiakov 
9. decembra v Šamoríne. Veľ
mi pekný výkon podal aj Pat-
rik Pavlíček, ktorý získal bronz. 
Všetky gymnastky a gymnasti 
si zaslúžia veľký obdiv za to, že 
venujú tréningom veľa voľné
ho času a driny. Svoje športové 
umenie na všetkých náradiach 
určite zúročia v budúcom roku. 
Za klub informovala K. Pavlíč
ková. Blahoželáme!
  FOTO: ARCHÍV GK PAVLO

Ferenčík má 
zlato z Balkánu
 Samuel Ferenčík z tren
čianskeho klubu Laugaricio 
vybojoval vzácnu zlatú medai
lu v slovinskom Trbovlje na 45. 
ročníku Európskeho pohára 
v karate. Získal ju v súbornom 

cvičení kata v žiackej kategórii. 
Na najstaršom turnaji Európy 
štartovalo vyše 700 pretekárov 
zo 16 štátov. „Mám obrovskú ra-
dosť,“ povedal Ferenčíkov tréner 
Dušan Hajmach, ktorý zisk me
daily považuje za veľký úspech 
pre trenčianske karate. „Bol 
to náš posledný turnaj v tomto 
roku, prajem všetkým úspešný 
rok 2018.“ K úspechu blahože
láme!  FOTO: ARCHÍV KLUBU

 � SÚ NAJLEPŠÍ V MARIÁŠI
 Záverečné kolo Majstrovstiev Slovenska v mariáši Grand Prix 
Vysoké Tatry sa konalo 2. decembra 2017 v Poprade. Zúčastnilo 
sa ho 342 hráčov. Najúspešnejšie družstvo bolo z Trenčína. Bla
hoželáme! Zdroj: Noviny Poprad
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Zmena vo vývoze odpadu z centrálnej mestskej zóny
Od 1. 1. 2018 sa budú vrecia s odpadom z centrálnej mest-
skej zóny vyvážať len raz denne. Zmena vo frekvencii 
odvozu potrvá do 31. 3. 2018. V ostatnom období roka, 
teda od 1. 4. do 31. 12. kalendárneho roka bude odvoz 
zabezpečovaný dva razy denne. 

 Zber zmesového komunál
neho odpadu je v centrálnej 
mestskej zóne pre fyzické oso
by – podnikateľov (FOP) a práv
nické osoby (PO) zabezpečova
ný vrecovým systémom, pričom 
ide o čierne 100litrové vre
cia označené logom „MARIUS 

PEDERSEN“.
 Vrecia je potrebné vyzdvih
núť si v príslušnom kalendár
nom roku, inak nárok zani
ká. FOP a PO sú povinné si 
prednostne vyčerpať nárok 
na počet vriec, ktorý im vzni
kol v zmysle prihlásenia sa 

k poplatku za komunálny od
pad (KO) a drobný stavebný od
pad (DSO). V prípade, že po
trebujú ešte ďalšie vrecia, môžu 
si ich zakúpiť podľa potreby 
v Klientskom centre MsÚ ale
bo požiadať o zmenu v prihlá
sení k poplatku za KO a DSO. 
Označené vrecia sa môžu v cen
trálnej mestskej zóne vykladať 
na verejné priestranstvo v čase 
od 8.00 do 9.00 hodiny. Zberová 
spoločnosť zabezpečí ich odvoz 
do 10.00 h. 

 Do centrálnej mestskej 
zóny patria: Mierové námestie, 
Štúrovo námestie, ulice Far
ská, Matúšova, Marca Aurélia, 
Sládkovičova, Vajanského, časť 
Hviezdoslavovej ulice, Palac
kého, Hasičská, Hviezdová ul., 
Vojtecha Zamarovského, Jasel
ská, Rozmarínova a Marián
ske námestie. Ide o miesta, kde 
nie je možné prideliť nádobu 
na zber zmesového komunálne
ho odpadu.
 (RED)

Výzva pre občanov
Poškodili vám pri stavbe modernizácie železnice naprí-
klad plot? Napíšte na zeleznica@trencin.sk.

 Vážení občania, stavba mo
dernizácie železničnej trate sa 
končí. Všetky stavebné objekty 
sú v predčasnom užívaní. Zho
toviteľ je povinný dokončiť úpra
vy terénov v ich okolí. Vzhľadom 
k tomu, že tieto investičné ak
cie Železníc SR na území mes
ta Trenčín čaká ešte proces ko
laudácie, prosíme vás, ak máte 
nejaké poznatky o negatívnom 
vplyve na verejný priestor ako 
zeleň, ulice či chodníky alebo 

ste zaznamenali negatívny do
pad na váš majetok (poškodený 
plot, budova a podobne), napíš
te o tom na adresu zeleznica@
trencin.sk. Pracovníci mesta, 
samozrejme, takisto kontrolujú 
stav a kvalitu prác v záverečnej 
fáze celej investície. No budeme 
radi, ak sa v prípade objektívne
ho dôvodu vyjadríte k tejto veci 
i vy. Ďakujeme za spoluprácu.

 MESTO TRENČÍN

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO

Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred

8. 1. Mgr. Vladimír Uhrín – O modlitbe

15. 1. Anna Vojtková a spolupútnici – Svätojakubská cesta 
na Slovensku

22. 1. Doc. Ivan Mrva, CSc. – Štefan Moyzes

29. 1. Ing. Peter Škrovánek – Budkov–najmladšie pútnické 
miesto na Slovensku

Ďalšie akcie:

18. – 25. 1. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

18. 1. Giacomo Puccini: Triptych – opera SND

26. 1. Ján Palárik: Dimitrij Samozvanec – DJP

 � ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 15. 1. 2018 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 31. 1. 2018 o 17.00 v Klube seniorov v Istebníku

VMČ Juh 8. 1. 2018 o 17.30 v KC Juh

VMČ Sever 11. 1. 2018 o 16.00 v Centre seniorov

VÝZVA PRE ŠPORTOVÉ KLUBY 

Mesto Trenčín vyzýva športové kluby a oddiely, 
ktoré pôsobia na území mesta Trenčín, aby 
do 31. januára 2018 predložili do podateľne Mestského úradu 
v Trenčíne vyplnený „Dotazník pre športové kluby a oddiely 
na území mesta Trenčín“. Dotazníky poskytnú 
mestu evidenciu existujúcich športových klubov 
na území mesta a zároveň tvoria povinnú 
prílohu k Žiadosti o dotáciu na činnosť pre 
oblasť šport. Tlačivo dotazníka je uverejnené 
na oficiálnej webstránke mesta Trenčín www.
trencin.sk (Občan – Tlačivá – Šport).

Do konca januára treba 
podať daňové priznanie
 Daňová povinnosť k dani 
z nehnuteľností sa týka obča
nov, ktorí v minulom roku pre
dali, kúpili, darovali, dedili 
nehnuteľnosť alebo im bolo vy
dané stavebné či kolaudačné 
rozhodnutie. Daňové priznanie 
k dani z nehnuteľností je potreb
né podať do 31. januára 2018 
so stavom k 1. januáru 2018. 

K podaniu je nutné predložiť do
klady preukazujúce konkrétne 
skutočnosti, napríklad rozhod
nutie o povolení vkladu, osved
čenie o dedičstve, stavebné 
povolenie, kolaudačné rozhod
nutie. Tlačivá k dani z nehnu
teľností sú k dispozícií v Klient
skom centre MsÚ Trenčín aj 
na internetovej stránke mesta.

ABY DETI NEPODĽAHLI RIZIKÁM
 Pedagógovia a psychológo
via pôsobiaci v základných ško
lách sa zúčastnili 9. 11. 2017 
na odbornom seminári s témou 
Kyberšikana na školách, kto
rý sa uskutočnil pod garanciou 
Trenčianskeho osvetového stre
diska v Trenčíne. Renomovaní 
odborní lektori Ing. Jaroslav Os
ter – OZ Preventista, Mgr. Jana 
Vindišová, PhD. a Mgr. art. Ma
rek Janičík svojimi prednáška
mi prítomným prezentovali, ako 

reálne môže vyzerať účinná pre
vencia proti IT kriminalite, dis
kutovali o metódach, ako efek
tívne a účinne pôsobiť na deti, 
aby nepodľahli rizikám nadmer
ného používania IKT zariadení. 
Všetci odborníci sa zhodli, že 
bez podpory a spolupráce ro
dičov detí sa pozitívne výsled
ky dosiahnuť nedajú. Informo
vala M. Rečičárová, sociálny 
pedagóg.
 (RED)

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO 
Advokátska kancelária JUDr. Karol Porubčin na Branec-
kého ulici 14 (1. posch. U Šánera) poskytuje bezplatné 
právne poradenstvo každý piatok v  čase od  9. do  11. 
hodiny. Viac na www.advokatporubcin.sk.
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Karta pre seniorov sa oplatí
Prinášame aktualizovaný zoznam prevádzok poskytu-
júcich zľavu pre seniorov. Program samosprávy Mesta 
Trenčín chce priblížiť trenčianskym seniorom tovary 
a služby distribuované v meste a jeho blízkom okolí. 

 Karta pre seniorov umožňu
je jej držiteľovi využívať rôzne 
služby so zaujímavými zľavami 
alebo bonusmi pri kultúrnych 
podujatiach, v oblasti špor
tu, relaxu, zdravia, stravovania 
a podobne. Dôležité je, aby si se
niori zľavu uplatňovali hneď pri 
objednávke.

 � AKO KARTU VYBAVIŤ?

Nárok na vydanie Karty pre se
niorov majú občania s trvalým 
pobytom na území mesta Tren
čín, ktorí sú poberateľmi pred
časného, starobného alebo inva
lidného dôchodku, starší ako 60 
rokov. 
 Žiadosť o vydanie kar
ty nájdu v Klientskom centre 
i na www.trencin.sk v sekcii Ob
čan pod bannerom KARTA PRE 
SENIOROV. Vyplnenú žiadosť 
spolu s aktuálnou fotografiou 
s rozmermi 3 x 3,5 cm treba odo
vzdať v klientskom centre, kde je 
potrebné tiež uhradiť poplatok 
na krytie nákladov spojených 
s vydaním karty vo výške jedné
ho eura. 
 Pri odovzdávaní žiadosti 
o vydanie karty sa každý žiadateľ 
musí preukázať dokladom totož
nosti, a preto by mal prísť osob
ne. Žiadosť však môže podať aj 
prostredníctvom ním splnomoc
nenej osoby. Karta bude vydaná 
približne do dvoch týždňov.
 Úradné hodiny klientskeho 
centra sú v pondelok až vo štvr
tok od 8.00 do 16.30 h a v piatok 
od 8.00 do 14.00 h. 
 Karta pre seniorov sa vydáva 

na dobu neurčitú a jej platnosť je 
neobmedzená. Karta je nepre
nosná a slúži na kúpu tovarov 
a služieb výhradne pre potreby 
jej držiteľa.

 � STRATU KARTY 
TREBA NAHLÁSIŤ

Stratu, prípadne odcudzenie 
karty by mal jej držiteľ nahlásiť 
v klientskom centre, kde môže 
podať žiadosť o vydanie novej. 
Pri jej vybavovaní, rovnako ako 
pri vydaní prvej karty bude po
trebovať aj fotografiu s rozmer
mi 3 x 3,5 cm, preukaz totož
nosti a tiež musí uhradiť nanovo 
eurový poplatok na krytie nákla
dov spojených s vydaním karty.

 � ZOZNAM ZARIADENÍ 
NIE JE UZAVRETÝ

 Prevádzky, ktoré sa zapojili 
do tohto programu, sú označe
né samolepkami s logom Karty 
pre seniorov. Výšku zliav a for
mu bonusov určuje výhradne ich 
poskytovateľ.
 Mesto Trenčín sa snaží pre 
držiteľov Karty pre seniorov vy
tvoriť zaujímavú paletu ponuky 
zliav a benefitov, preto je zoz
nam poskytovateľov výhod pre 
seniorov otvorený, priebežne 
aktualizovaný a dopĺňaný.
 Prevádzky, ktoré majú zá
ujem zapojiť sa ako partner 
programu karta pre seniorov, 
môžu sa informovať na tel. čís
le 032/6504330 alebo prostred
níctvom mailovej adresy senior
karta@trencin.sk.

Zoznam partnerov programu 
Karta pre seniorov: 

 � DANTIK, Mierové nám. 14, 
Trenčín – 10 % zľava na  všetky 
druhy tovaru

 � Optika Zita Ježová, Branecké-
ho 10, Trenčín – 10 % zľava na kom-
pletnú zákazku (okuliarový rám, 
okuliarové šošovky, puzdro), za-
darmo bežné úpravy, v  prípade 
potreby doručenie zákazky

 � EXpres FOTO, Mierové nám. 
11, Trenčín – 15 % z fotografovania 
na  preukazy a  kopírovania, 5 % za 
spracovanie digitálnych fotografií

 � Mäsiarstvo, Námestie sv. Anny 
15, Trenčín – 5 % z nákupu v pon-
delok a v sobotu

 � Andrea Martiny Collection, 
Mierové nám. 8, Trenčín – 10 % 
na všetky výrobky

 � Eiffel Optic, OC Laugaricio, 
Trenčín – 10 % na nezľavnený tovar 
a služby

 � INTERSPORT, OC Laugaricio, 
Trenčín – 10 % zľava na  nákup to-
varu vo výške 50 eur.

 � Lekáreň Soblahovská, Dlhé 
Hony 3, Trenčín – 7 % z  voľnopre-
dajného tovaru pri nákupe nad 7 € 
s DPH

 � Zlatníctvo JGJ, Hodžova 
3/1473, Trenčín – 10 % na  opravy 
a  čistenie šperkov a  5 % z  nákupu 
neakciového tovaru

 � CK FIRO TOUR, OC Laugari-
cio, Trenčín – zľava 30 % z  letné-
ho zájazdu do  zahraničia priamo 
na pobočke

 � Kaderníctvo CLIVIA, Gen.  M. 
R. Štefánika 19, Trenčín – objed-
návky telefonicky na 0903 250 585 
– strihanie, fúkaná alebo natoče-
nie vlasov 10 €, regenerácia vlasov 
zdarma

 � A. R. M. TOP SERVIS, Liptov-
ská 6863/2A, Trenčín – zľava 10% 
na čistiace a tepovacie práce

 � Edukačno-rehabilitačné cen-
trum, P.  Bezruča 1012, Trenčín 
– 29 % na  masáže, 12 % na  vodo-
liečbu, 18 % na  rašelinové obkla-
dy, 22 % na  pobyt v  saune a  32 % 
na pobyt v infrakabíne

 � Pamätná izba Ľudmily Podja-
vorinskej, Bzince pod Javorinou 
– 50 % zo vstupného do expozície

 � Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dub-
čeka, Uhrovec – 50 % zo vstupné-
ho do expozície 

 � Podjavorinské múzeum, Nám. 
Slobody 6, Nové Mesto nad Váhom 
– 50 % zo vstupného do expozície

 � Trenčianske múzeum, Miero-
vé nám. 46, Trenčín – 50 % zľava 
na  vstupné do  expozície i  na  se-
zónne výstavy

 � Katov dom, Matúšova 14, 
Trenčín – 50 % zo vstupného 
do expozície 

 � Expozícia sakrálneho umenia, 
Karner sv. Michala, Mariánske ná-
mestie, Trenčín – 50 % zo vstupné-
ho do expozície

 � Trenčiansky hrad, Trenčín – 
50 % zo vstupného do expozície

 � Draškovičov kaštieľ, Čachtice 
– 50 % zo vstupného do expozície

 � Kúria Ambrovec, Beckov – 50 % 
zľava na vstupné do expozície

 � Galéria M. A. Bazovského, Pa-
lackého 27, Trenčín – 50 % zľava 
na vstup do expozícií

 � Verejná knižnica M. Rešetku, 
Jaselská 2, Trenčín – 60 % zľava 
na ročný registračný poplatok

 � Penzión Tiberia, Kukučínova 
13, Trenčín – 10 % na ubytovanie

 � Hotel Most Slávy, 17. novem-
bra č. 11, Trenčianske Teplice – 
15 % na poskytnuté služby

 � Hotel Elizabeth, M. R. Štefáni-
ka 2, Trenčín – káva (presso s mlie-
kom) – 1,40 €, čaj – 1,20 €, víno 1dl 
– 1,20 €

 � McCafé, OC Laugaricio, Tren-
čín – zdarma malý teplý nápoj 0,2 l, 
zdarma malý sýtený nápoj 0,25 l 

 � Kaviareň Omar, Mierové nám., 
Trenčín – 10 % na všetky produkty

ČO SO STROMČEKOM PO SVIATKOCH?
Vianočné stromčeky zo sídlisk začnú zbierať 9. januára 2018 
a potom vždy v utorok a vo štvrtok až do 13. februára 2018.

 Odvoz vianočných stromče
kov zo stanovíšť nádob na ko
munálny odpad zo sídliskových 
častí (nie z lokalít individuál
nej rodinnej zástavby) bude 
Mesto Trenčín zabezpečovať 
prostredníctvom Mestského 

hospodárstva a správy lesov, 
m. r. o. Nevyvezený strom
ček je možné nahlásiť na tel. č. 
0902 911 051 alebo na lubos.ku
senda@trencin.sk.
 Pripomíname, že vianočný 
stromček je možné bezplatne 

odovzdať 
v zber
n ý c h 
d v o r o c h 
na Zla
t o v s k e j 
a Sobla
hovskej ulici a od januára aj 
v novom zbernom dvore K zá
braniu. (RED)

mailto:info@trencin.sk


31. 12. | 21.00 | Silvester
MIEROVÉ NÁMESTIE | Najväčšie česko-
-slovenské a svetové hity zahrajú Haj-
šovci, Happyband Orchestra a DJ Luky.

6. 1. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: M. 
A. Bazovský, J. Branecký
KIC | Rektor piaristov, profesor a  kul-
túrny činiteľ Jozef Branecký svojou 
rozsiahlou spisovateľskou činnosťou 
propagoval dejiny Trenčína a  okolia. 
Miloš Alexander Bazovský, významný 
predstaviteľ slovenského výtvarného 
umenia 20. storočia, prežil posledné 
roky v Trenčíne. Prečo si dával Branec-
ký po príchode do Trenčína kontrolovať 
kázne a príhovory lingvistom? Aké boli 
záľuby Jozefa Braneckého? Ako sa sna-
žil Bazovský spropagovať a predať svo-
je diela?
3. 2. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Dominikáni a Námestie sv. 
Anny
KIC | Námestie svätej Anny vzniklo 
na  mieste troch ramien Váhu pri ces-
te, ktorá spájala mesto s južnými pred-
mestiami, a  stalo sa centrom dolného 
mesta s  viacerými hostincami. Kapln-
ku svätej Anny počas 2.svetovej vojny 
spravovali dominikáni, ktorí boli zná-
mi svojimi kázňami, aktívnou prácou 
s mládežou a vlastným vydavateľstvom 
s  duchovným časopisom. Čo malo byť 
dominantou parčíku pred krajským sú-
dom? Kde sa mal nachádzať domini-
kánsky kostol? Aký program pripravo-
vali dominikáni pre mládež? Odpovede 
na všetky tieto otázky sa dozviete, ak 
prijímete pozvanie na ďalšiu prechádz-
ku mestom so sprievodcom.

 � DIVADLO
10. 1. | 19.00 – 20.00 | Re re re
KLUB LÚČ | Inscenácia Divadla Stoka. Si-
tuácia sa zhoršuje. Stále tie isté džaburi-
ny a  znova a  znova. Nič sa nestalo a  deje 
sa to pritom stále. Agresivita v  rodinných 
vzťahoch. Sme po  pás vo výkaloch, alebo 
od pása na vzduchu? Reč je už nezrozumi-
teľná, postavy sa znova a  znova púšťajú 
do nič neriešiacich pseudodialógov. Sú pri-
pútané k  prostrediu so svojimi úzkosťami 
a fóbiami. Má zmysel hovoriť pravdu? Má 
zmysel ju hľadať? Je vulgarizmus katar-
ziou? Kedy sa doba vymkla z  kĺbov? Bolo 
to pred päťsto alebo pred tritisíc rokmi? 
Alebo sa ešte len vymkne? Pane Bože, čo 
nás ešte čaká?
14. 1. | 17.30 | Nikto nie je 
dokonalý alebo pobozkaj tetu 
Myrtle 

KINO HVIEZDA | Bláznivá komédia s  Karo-
lom Čálikom v úlohe šarmantného deduš-
ka, Štefanom Richtárechom v  dvojúlohe 
Leonarda/Myrtle, Zuzanou Mišákovou 
v  úlohe feministickej vydavateľky Harriet 
a  Dianou Minarovičovou v  úlohe Leonar-
dovej pubertálnej dcéry. Uvádza Mestské 
divadlo Trenčín.
18. 1. | 19.00 – 20.00 | Pavol 
Seriš: Samko Tále

KLUB LÚČ | Komediálna monodráma o tom, 
čo všetko nenávidíme. „Za mňa sa nik ne-
musí hanbiť, lebo ja veľmi viem, že čo 
a  ako a  čo. Lebo ja mám veľmi inteligen-
ciu. Lebo ja nie som žiadny debil, lebo mňa 
si ľudia vážia.” Samko Tále je prostý človek. 
Samko odhaľuje naše potlačované obavy 
a predsudky voči všetkému „inému“, ktoré 
v nás stále driemu. Aké sú hlboké? Naozaj 
sa snažíme porozumieť svetu alebo poho-
dlne skĺzneme do  všeobjímajúcej nená-
visti? Inscenácia je dramatizáciou slávnej 
slovenskej novely spisovateľky Daniely Ka-
pitáňovej „Kniha o cintoríne”.

22. 1. | 19.00 | Navždy alebo 
Nikdy
KINO HVIEZDA | Čierna komédia o  láske, 
z  ktorej by sa jeden zbláznil. Za  všetkým 
však hľadaj ženu....
26. 1. | 18.30 | Agatha Christie: 
A nezostal ani jeden
KINO HVIEZDA | Premiéru jednej z  najlep-
ších detektívok všetkých čias na trenčian-
skych divadelných doskách uvedie Mest-
ské divadlo Trenčín (MDTn) v réžii Štefana 
Richtárecha. Okrem známych hercov MDTn 
v predstavení hrajú Peter Trník, Juraj Rašla, 
Milan Bahúl a ďalší.
29. 1. | 19.00 | Otvorené 
manželstvo
KINO HVIEZDA | Veselá herecká dvojica 
Anka Šišková a  Ady Hajdu sa predstavia 
s ich novou divadelnou komédiou Otvore-
né manželstvo.
31. 1. | 19.00 – 20.00 | 
Europeana. Stručné dejiny 20. 
storočia
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Predstavenie tren-
čianskeho divadla Dogma (ex Kolomaž) 
je dramatizáciou svetoznámej knihy Pat-
rika Ouředníka „Europeana aneb stručné 
dějiny dvacáteho věku“. Vychádza z  opisu 
veľkých očakávaní, ktoré panovali na konci 
19. storočia. Prichádzajúce storočie malo 
byť celkom inou érou v  dejinách ľudstva 
– racionálnejšou, humánnejšou a  radost-
nejšou. Všetko sa nakoniec vyšmyklo z rúk 
ako mokré mydlo. Čím pevnejšie sa ho 
snažíme držať, tým je nevyspytateľnejšie. 
To mydlo...
14. 2. | 18.30 | Neil Simon: Druhá 
kapitola

KINO HVIEZDA | Oslávte Deň sv. Valentína 
brilantnou konverzačnou komédiou o hľa-
daní partnera, ktorá má dušu. Tlieskali jej 
na Broadway a rovnomenný film je oven-
čený Oscarmi. V predstavení Mestského di-
vadla Trenčín účinkujú aj Štefan Richtárech 
a  Jakub Ružička z  Ďurovčíkovho Na  skle 
maľované.

 � KONCERTY
6. 1. | 16.00 | Trojkráľový 
koncert
PIARISTICKÝ KOSTOL | Účinkujú Školský 
spevácky zbor Piaristického gymnázia Jo-
zefa Braneckého v  Trenčíne Piarissimo, 

Komorný orchester ZUŠ Karola Pádivého 
v Trenčíne a hostia.
12. 1. | 22.00 | Modré hory: Čau 
ty tour
KLUB LÚČ | Koncom roku 2017 oslávili desať 
rokov od  nahratia prvého dema vydaním 
nového albumu Luxus clan a  teraz vyrá-
žajú na cesty. Lyrik, Bene a Roland Kánik, 
jedno pódium a  veľká radosť z  predsta-
venia nového albumu. Vraj rap pre trid-
siatnikov, vravia niektorí, týmto trom tri-
dsiatnikom je to jedno, ide o  hudbu a  tú 
zbožňujú.
14. 1. | 18.00 | In Symbiosis – 
akordeonové duo
HOTEL ELIZABETH | Klub priateľov vážnej 
hudby pozýva na  koncert Evy Ptačinovej 
a Michala Ochodnického.
20. 1. | 20.00 | Bolka + Adam 
Juraszek + Andrej Danóczi
KLUB LÚČ | Bolka (Matúš Kobolka) je slo-
venský hudobník a performér, spätý s bra-
tislavskou experimentálnou scénou, ktorý 
podľa jeho vlastných slov „hrá na počítači“. 
Adam Juraszek je elektronický zjav z Lon-
dýna presídlený v  Bratislave. Andrej Da-
nóczi je osamelý bežec trenčianskej alter-
natívnej scény.
23. 1. | 20.00 – 23.00 | Lvmen 
(CZ) + Tomáš Palucha (CZ)
KLUB LÚČ |

28. 1. | 19.00 | Josef Laufer
KINO HVIEZDA | Strhujúca hudobná show 
plná hitov známeho herca, speváka, tex-
tára a zabávača.
1. 2. | 19.00 | Fragile

PIANO KLUB | Koncert slovenskej vokálnej 
skupiny zloženej z  populárnych osobnos-
tí, známych z  rôznych televíznych seriá-
lov, divadelných, muzikálových produkcií 
či TV šou. Bez použitia hudobných nástro-
jov, teda a  cappella, skupina interpretuje 
známe rock/pop/jazzové hity svetových 
umelcov.

 � PRE DETI
3. 1. | 10.00 | Kuchyňa s tetou 
Evou
KATOV DOM | Príprava detskej párty. Pre 
obmedzené počty treba prihlásiť na  č.t. 
0948 035 225.

 � NEDAJTE SI UJSŤ

január 2018

TROJKRÁĽOVÝ 
KONCERT
6. 1. | 16.00
Piaristický kostol
Účinkuje PIARISSIMO, 
Komorný orchester ZUŠ 
K. Pádivého a hostia.
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14. 1. | 16.00 | Kocúr v čižmách
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Divadelné predsta-
venie s mapetovou bábkou. Stačí len otvo-
riť knihu plnú rozprávkových postáv a ko-
cúr v čižmách vám vyrozpráva celý príbeh. 
V rámci Detského divadelného klubu uvá-
dza Divadlo Koráb.
21. 1. | 10.00 | Babka Zuzka 
a dedko Mirko
KATOV DOM | Čítanie rozprávok pre malé 
detičky.
22. 1. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a  rodičia spoloč-
ne čítajú v knižnici na Hasičskej, v poboč-
ke na Juhu, na Dlhých Honoch a v pobočke 
Kubrá.
27. 1. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé 
dielničky pre deti
OC LAUGARICIO | Zaujímavé tvorivé aktivity 
v zimnom duchu.
28. 1. | 16.00 – 16.45 | 
Snehulienka a sedem 
trpaslíkov
PK DIVADELNÁ SCÉNA | V  tejto verzii roz-
právky si deti spolu so Spachtošom pripo-
menú čísla na hodinách. S Vedkom zistia, 
čo sa môže stať, keď necháme v  kúpeľni 
tiecť vodu bez dozoru. A  možno aj princ 
bude pri prebúdzaní Snehulienky potrebo-
vať malú radu a pomoc. V rámci Detského 
divadelného klubu uvádza Divadlo Kapor 
na scéne.
30. 1. | 16.30 | Máme radi 
umenie
VKMR HASIČSKÁ | Prezentácia umeleckej 
činnosti žiakov Súkromnej základnej ume-
leckej školy Trenčín na  pôde trenčianskej 
knižnice.
denne | Brick by Brick – zábava 
s Legom
KREATIVO | Kurzy pre deti (4 – 11 
r.), voľné hodiny na  hru s  kocka-
mi Lego pre deti s  rodičmi i  bez rodi-
čov. Viac na  www.kreativotn.sk alebo 
0918 883 505.
pondelok, streda a piatok | 
Tanečná škola Aura dance
KC AKTIVITY | Moderný tanec (5 – 15 r.) 
Info 0908 731 125.
pondelok | 16.00 – 17.00 | streda 
| 16.00 – 18.00 | Tanečná škola 
goonies
KC AKTIVITY | Moderný tanec (od 3 r.). Info 
0915 101 051.
pondelok, utorok, štvrtok | 
16.30 – 18.00 | Karate klub 
Ekonóm
KC AKTIVITY | Info 0911 603 068.
utorok | 10.00 – 11.00 | Tvorenie 
pre najmenších
KC AKTIVITY | Pre deti od  2 rokov v  sprie-
vode dospeláka. Info 0918  561  320, 
mirka@kcaktivity.sk.
utorok | 15.00 – 16.30 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Keramický krúžok pre deti 
a  mládež od  5 r. s  výučbou základnej 
práce s  hlinou, glazúrou a  inými netra-
dičnými materiálmi. Do  klubu je možné 
sa prihlásiť aj počas školského roka. Info 
0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.
utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 | 
Korzo dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného 
tanca SZUŠ Trenčín pre deti a mládež (3 – 
20 r.). Info 0903 793 557.

streda | 10.00 – 11.00 | 
Keramické patlámo
KC AKTIVITY | Pre deti od  2 rokov v  sprie-
vode jedného z  rodičov, aby sa nielen 
zapatlali od  hliny, ale aby si vytvori-
li svoje prvé keramické misky, ozdoby, 
darčeky či dekorácie. Info 0918  561  320, 
mirka@kcaktivity.sk.
piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting 
na Juhu
KC AKTIVITY | Schôdzky 32. skautské-
ho zboru. Info R. Kopecká 0908  683  393 
romcako@gmail.com.

 � VÝSTAVY
2. – 31. 1. | 25 rokov 
samostatnosti (1993 – 2018)
VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka doku-
mentov z fondu trenčianskej knižnice, pri-
bližujúca štvrťstoročie existencie samos-
tatnej Slovenskej republiky.
do 14. 1. | Ladislav Moško 
– Obrazy
GALÉRIA VÁŽKA |

do 14. 1. | Kamil Varga – 
Súkromný vesmír
GMAB | Fotografie.
do 14. 1. | Jana Gombiková / 
Zuzana Janíček Muranicová 
– Stopy
GMAB | Výstava fotografií zameraná na bý-
valú textilnú fabriku Merina.
1. – 17. 1. | Krása, moja záľuba
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava ručných prác 
s vianočnou tematikou.
do 26. 1. | Čaro modrého sveta
KASÁRNE HRAD | Ukážka unikátneho ucele-
ného súboru modrotlačových foriem.
do 31. 1. | Zimné inšpirácie
MESTSKÁ VEŽA | Práce žiakov výtvarného 
odboru ZUŠ Karola Pádivého.
do 31. 1. | Záhrady zabudnutých 
snov

SAVANNA CAFÉ | Výstava fotografií Jana 
Tluku.
do 31. 1. | Výstava fotografií
CENTRUM SENIOROV | Výstava fotokrúžku 
Centra voľného času Trenčín – Juh pod ve-
dením Miroslava Volníka.
1. – 31. 1. | Pestrosť a krása 
motýľov – Petra Michalcová
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.
12. 1. – 6. 2. | Prezentačná 
výstava Strednej odbornej 
školy stavebnej Emila Belluša
POSÁDKOVÝ KLUB |

26., 27. 1. | Stredoeurópska 
výstava poštových holubov
EXPO CENTER | 6. ročník výstavy.

 � PRE SENIOROV
streda | 15.00 | DIA mapa
CENTRUM SENIOROV |

streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli 
mi to mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž 

na zvládnutie základov PC a komunikácie 
prostredníctvom e-mailu. Účasť treba vo-
pred nahlásiť. Kontakt: 032/ 7708314.
10. 1. | 13.30 | Akadémia tretieho 
veku
KC STRED | Ďalší seminár XXXI. ročníka 
ATV. V programe odznie novoročný prího-
vor predsedníčky Rady ATV MUDr. Terézie 
Drobnej, Liečebná telesná výchova u  se-
niorov – (PaedDr. Iveta Rosinová Petríková, 
PhD., MHA, Fakulta zdravotníctva TnUAD 
Trenčín), Kvalita a  zdravotná bezpečnosť 
pitnej vody, pitný režim (MUDr.  Ľudmila 
Bučková, MPH, riaditeľka RÚVZ so sídlom 
v Trenčíne) a Vznik SR, pripomenutie. Or-
ganizátori a  Rada ATV si dovoľujú požia-
dať o  nahlásenie účasti/neúčasti na  se-
minári do 9. 1. 2018 na A. Pinďáková, tel: 
032/6524642, mobil: 0915117463, e-ma-
il: anickapin@centrum.sk.
11. 1. | 14.00 – 16.00 | Novoročná 
súťaž v lúštení krížoviek
CENTRUM SENIOROV | Pre seniorov zo ZO 
JDS Trenčín.
18. 1. | 17.00 | Novoročné 
spoločenské stretnutie 
seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
ských veteránov.

 � CVIČENIE
pondelok | 17.00 – 20.00 | 
Tai-chi
KC STRED |

pondelok | 17.15 – 19.15 | SM 
system
KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrb-
tice. SM Systém je komplexný cvičebný 
systém vytvorený MUDr. Smíškom, ktorý je 
zameraný na odstránenie bolestí a problé-
mov s pohybovým aparátom človeka. Info: 
0905 705 431.
pondelok | 17.30 – 18.30 | Zumba
KC KUBRÁ | Kontakt: 0903  94  99  66, 
www.zumba-trencin.sk.
pondelok | 18.15 – 19.30 | 
Kruhový tréning
KC AKTIVITY | Súbor cvikov odcvičených je-
den po druhom s využitím fitness náčinia.
pondelok | 19.00 – 20.00 | 
štvrtok | 17.20 – 18.20 | Strong 
by Zumba
KD OPATOVÁ | Kontakt: 0903  94  99  66, 
www.zumba-trencin.sk.
pondelok | 19.30 – 20.30 | streda 
| 19.30– 20.30 | piatok | 19.00– 
20.00 | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Vysoký energetický výdaj, 
zlepšenie ohybnosti a  schopnosti koordi-
nácie. Info 0903 793 557.
utorok | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates

KC AKTIVITY | Vhodný pre začiatočníkov 
a ľudí s bolesťami chrbta.
utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok | 
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates 
pokročilí
KC AKTIVITY |

CINEMAX
od 4. 1. | Coco

Nikdy ste nazatúžili stretnúť svojich 
predkov? Tvorcovia filmov Hľadá sa 
Dory a Toy Story vás pozývajú na veselý 
výlet na onen svet.
od 4. 1. | Insidious: Posledný 
kľúč
Štvrtá časť kultovej hororovej série In-
sidious odhalí záhadnú minulosť dnes 
vyhľadávanej démonologičky Elise.
od 4. 1. | Svadba
Osemnásťročná belgická Pakistanka 
Zahira si je veľmi blízka so všetkými 
členmi svojej rodiny až do dňa, kedy ju 
začnú nútiť do tradičného manželské-
ho zväzku.
od 11. 1. | Čertoviny

Hlavnými hrdinami rozprávky Čerto-
viny sú dvaja nešikovní čerti Popelák 
a  Uhelák, ktorí sú vládcom pekiel po-
slaní za trest do sveta, aby do mesiaca 
priviedli každý jednu hriešnu dušu.
od 11. 1. | Dvojitý milenec
Psychoerotický thriller o  mladej žene, 
jej psychoterapeutovi a  jeho jednova-
ječnom dvojčati.
od 11. 1. | Najtemnejšia 
hodina
Gary Oldman ako jedna z  najväčších 
osobností 20. storočia. Winston Chur-
chill na začiatku druhej svetovej vojny 
musí urobiť rozhodujúce rozhodnutie...
od 25. 1. | S láskou Vincent
Diela holandského fauvistu a  expre-
sionistu Vincenta Van Gogha patria 
k  tomu najhodnotnejšiemu, čo vý-
tvarné umenie kedy splodilo – nachá-
dzajú sa vo svetových galériách i  súk-
romných zbierkach a  ich cena sa ráta 
v  miliónoch. Van Goghove práce, ale 
aj jeho pohnutý osud a záhadná smrť, 
inšpirovali tisícky ďalších autorov a  sú 
predmetom živej odbornej diskusie aj 
127 rokov po jeho smrti.
od 25. 1. | Všetky prachy 
sveta
V  roku 1973 v  Ríme zmizol John Paul 
Getty III., vnuk jedného z najbohatších 
mužov sveta, ropného magnáta J. Pau-
la Gettyho. O dva dni neskôr jeho mat-
ku kontaktovali únoscovia a žiadali vý-
kupné 17 miliónov dolárov.
od 18. 1. | Zúfalé ženy robia 
zúfalé veci
„To bol teda pôrod!“ – je presná defi-
nícia nielen vstupu hrdinky Oľgy (Klá-
ra Issová) na  svet vzácnou „čelnou“ 

 � FILM
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utorok | 19.00 – 20.15 | Joga

KC AKTIVITY | Cviky sú navrhnuté pre po-
stupný a trvalý rozvoj človeka. Cvičenie je 
otvorené pre všetkých, bez ohľadu na vek 
a fyzickú kondíciu. Vhodné aj pre začiatoč-
níkov. Info a  prihlasovanie: Alena Spurná 
0903 271 444. 
utorok | 19.00 – 20.00 | Dance 
aerobik
KC STRED |

streda | 18.00 – 19.00 | 
Bodywork
KC AKTIVITY | Hodina s  prvkami dan-
ce aerobiku s  posilňovaním a  strečin-
gom. Info a prihlasovanie: 0903 772 157, 
0907 673 887.
streda | 18.30 – 19.30 | Zumba
KC AKTIVITY | Tanečná fitness hodina plná 
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady, 
kombinuje latinsko-americké tance spolu 
s aeróbnymi pohybmi v rytme dynamickej 
latinsko-americkej a  exotickej hudby. Pri-
hlasovanie potrebné na tel. 0903 949 966.
streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty 
a bodywork
KC AKTIVITY | Info a  prihlasovanie: 
0948 855 870.
streda | 19.00 – 20.00 | Joga
KC STRED |

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Pilates 
začiatočníci a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Cvičenie je zamerané na  hl-
boký svalový systém, podporu krížovej 
chrbtice a laterálne hrudné dýchanie. Zos-
tava cvikov natiahne skrátené a  posilní 
oslabené svaly. Bližšie informácie a prihla-
sovanie poskytne lektorka – fyzioterapeut 
a inštruktor Pilates Metódy Sabongui Pila-
tesn Academy v  Prahe Marcela Holodová 
na 0905 705 431.
štvrtok | 19.00 – 20.00 | Aerobik 
pre ženy
KC STRED |

piatok | 18.30 – 20.00 | Zumba
KC STRED |

1. – 31. 1. | Centrum pohybu 
a tanca
MS ŠPORTOVÁ HALA | Deti: TK Bambu-
la od 1 do 5 r, cvičenie na Fit loptách pre 
deti od 5 mesiacov, balet s profesionálnou 
lektorkou (4 – 9 r.). Ženy: skupinové cviče-
nia step, Tabata, body work, Port de Bras. 
Kontakt: 0903 449 732.
14., 21., 28. 1. | 8.30 | Hathajoga
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Info 
0908  788  560 alebo anide@seznam.cz, 
www.anidestudio.sk.
14. 1. | 12.30 | Flirt dance 
– workshop
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Info 
0908  788  560 alebo anide@seznam.cz, 
www.anidestudio.sk.
19., 26. 1. | 19.00 | Havajské 
tance pre začiatočníkov
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Info 
0908  788  560 alebo anide@seznam.cz, 
www.anidestudio.sk.

 � PREDNÁŠKY
2. 1. | 16.00 | Zimné ošetrenie 
včelstiev
POSÁDKOVÝ KLUB |

3., 10., 13., 17., 24., 27., 31. 1. 
| 18.00 – 22.00 | Hvezdáreň 
v Trenčíne
GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA | Obdivujte objek-
ty vesmíru pomocou špeciálnych ďale-
kohľadov na  streche gymnázia. Disku-
sie s  odborníkmi. Ak bude zamračené, 
filmy s  prírodovednou tematikou. Viac 
na  www.hvezdaren.tnuni.sk. Posledný 
vstup do 21.00.
5. 1. | 9.00 – 16.30 | Ľudový 
liečiteľ
KC STRED | Stretnutie s ľudovým liečiteľom.
8. 1. | 16.00 | Beseda 
k aktuálnym otázkam 
záhradkárov
POSÁDKOVÝ KLUB |

9. 1. | 19.00 – 20.30 | Whiskyho 
cestovateľské kino: Gruzínsko
KLUB LÚČ | Spevák kapely Slobodná Európa 
sa po  rokoch cestovania po  odľahlých kú-
toch piatich kontinentov rozhodol vytiah-
nuť na svetlo sveta svoje zážitky a fotogra-
fie zo svojich výprav.
10. 1. | 15.00 | História 
výsadkového vojska 
v československej armáde
POSÁDKOVÝ KLUB |

11. 1. | 16.00 | Literárny klub 
Omega
VKMR HASIČSKÁ | Pozvánka do  LK Omega 
v Trenčíne pre všetkých členov a priazniv-
cov literatúry na prezentáciu vlastnej tvor-
by. Januárové stretnutie je spojené s osla-
vou životných jubileí členov LK Omega 
– Jany Polákovej a  Dušana Žembera. Hu-
dobný hosť: 3D band.
13. 1. | 15.00 | Green Life 
na Sumatre
KATOV DOM | Tomáš Šmátrala porozpráva 
o  projekte Green Life na  Sumatre. Ochra-
na dažďového pralesa a  ohrozených dru-
hov zvierat.
15. 1. | 19.00 – 22.00 | Večer 
najlepších filmov a reklám 2017
KLUB LÚČ | Filmový večer so šéfredaktorom 
portálu Kinema.sk Petrom Konečným.
18. 1. | 16.00 | Povojnová mena 
Československa
POSÁDKOVÝ KLUB |

18. 1. | 16.00 | V čom by mi 
mohla pomôcť psychoterapia?
VKMR HASIČSKÁ | Pravidelná diskusia s od-
borníkmi na  podporu duševného zdravia. 
Diskutuje: MUDr.  D. Ralaus. Podujatie je 
organizované v spolupráci s OZ Ars Vivendi 
– umenie žiť.
20. 1. | 9.30 – 16.30 | Škola 
intuície
KC AKTIVITY | Nový koncept alternatív-
neho vzdelávania detí a  teenagerov 
v  oblasti rozvoja pravej hemisféry, in-
tuície a  vedomej tvorby života. Info: 
pelachova@3balance.sk 0915 850 251.
20. 1. | 15.00 | Stephen Leacock 
– kanadský spisovateľ 
a humorista
KATOV DOM | Čítajú sesternice Havierové.
25. 1. | 16.30 | Pakistan 
a severná India
VKMR HASIČSKÁ | Sonda do  Indického 
polostrova s  podtitulom „Cesta štyrmi 

náboženstvami: islam, sikhizmus, hindu-
izmus, budhizmus“. Podujatie je spojené 
s  prezentáciou fotografií a  zážitkov tren-
čianskeho cestovateľa Róberta Margoča.

26. 1. | 15.00 | Pocta 
knihovníčke a literárnej 
propagátorke Jane Polákovej
VKMR HASIČSKÁ | Stretnutie s  dlhoročnou 
knihovníčkou, moderátorkou, recitátorkou 
a literárnou propagátorkou pri príležitosti 
jej vzácneho životného jubilea. Hudobný 
hosť: ZUŠ K. Pádivého. Podujatie je orga-
nizované v spolupráci s MO Matice sloven-
skej, KO Spolku slovenských spisovateľov 
a KO Únie žien Slovenska.

 � KURZY
17. 1. | 17.30 – 20.30 | Klub 
Patchwork
KC AKTIVITY | Stretnutie členov a milovní-
kov patchworku. Vedie Hanka Nekoranco-
vá.

22. 1. | 17.30 – 19.30 | Kurz 
patchworku
KC AKTIVITY | 8 týždňový kurz pod vedením 
dobrovoľníčky a  lektorky Hanky Nekoran-
covej. Viac na www.kcaktivity.sk.

pondelok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk pokročilí
KC AKTIVITY |

pondelok | 18.00 – 20.00 | Klub 
keramikárov dospelí
KC AKTIVITY | Tvorivé keramické dielne pod 
vedením dobrovoľníčky Zuzany Jargašovej. 
V symbolickom poplatku je zahrnutý vše-
tok materiál (tri druhy hliny, glazúry, pre-
žah a výpal glazúry, všetky nástroje). Info 
info@kcaktivity.sk.

utorok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk mierne 
pokročilí
KC AKTIVITY |

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý 
ateliér pre dospelých
OC LAUGARÍCIO | 9. a  16. 1. Lapač snov, 
23. a 30. 1. Zimný obrázok, kombinovaná 
technika. Prihlásenie na  0918  561  320, 
mirka@kcaktivity.sk.

utorok | 19.00 – 20.00 | 
Francúzsky jazyk začiatočníci
KC AKTIVITY | Info a  prihlášky smejkal@
mail.t-com.sk.

streda | 15.00 | Klavírna škola
KC AKTIVITY | Hudobný záujmový klub. Info 
0908 210 940 info@kcaktivity.sk.

streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre 
radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne a  kruhové tance 
sveta (FR, GB, Izrael, Macedónsko, Grécko, 
SK...). Začíname 10. 1. 2018.

štvrtok | 14.00 – 20.00 | Škola 
hry na gitaru a klavír
KC AKTIVITY | Vedú Dušan Dobiaš a  Irena 
Buchtíková.

utorok – štvrtok | 15.00 – 16.00 | 
Malý konštruktér
KREATIVO | Kurzy stavania z  lega pre deti 
od 4 – 5 rokov.

utorok – štvrtok | 15.00 – 16.00 | 
Veľký inžinier
KREATIVO | Kurzy stavania z  lega pre deti 
od 6 – 11 rokov.

 � FILM

 � ŠPORT

polohou, ale táto veta vystihuje i  jej 
túžbu nájsť tu pravú lásku.
2. 1. | 18.00 | Don Carlos 
z Paríža – ARTMAX OPERA
Ak existuje opera, ktorá definuje hra-
nice každého druhu, či už dramatické 
alebo dramaturgické, je to rozhodne 
Verdiho Don Carlos.
23. 1. | 19.30 | Andrea Chénier 
z Milána – ARTMAX OPERA
Najväčšiu opernú udalosť – otvorenie 
sezóny v  milánskom divadle La Scala 
si diváci kín CINEMAX vychutnajú zo 
záznamu už pár týždňov po jej konaní.

Areál SAD
15. 1. | 18.00 | HoryZonty – 
Festivalové reprízy N° 2.
Premietanie úspešných adrenalíno-
vých filmov vybraných z  hlavného 
programu festivalu HoryZonty.

6. 1. | 15.00 | 1. FBC Trenčín 
– Sabinov
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal extraliga 
muži.
6. 1. | 18.00 | 1. FBC Trenčín 
– Topoľčany
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal 1. liga ženy.
13. 1. | 11.00 | COP Trenčín „B“ 
– VKP Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | M. hala. Volejbal 1. 
liga muži.
13. 1. | 13.00 | COP Trenčín „B“ 
– VKP Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | M. hala. Volejbal 1. 
liga muži.
13. 1. | 8.00 – 16.00 | Turnaj 
AS Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | V. hala. Futbal juniorky.
13. 1. | 18.00 | HK AS Trenčín 
– Písek
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná WHIL ženy.
13. 1. | 18.00 | TJ ŠTADIÓN 
Trenčín – Holíč
ŠPORTOVÁ HALA | M. hala. Basketbal 
žiaci.
14. 1. | 9.00 – 16.00 | Turnaj 
OBFZ Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | V. hala. Futbal dorast.
19. 1. | 19.00 | Memoriál 
Jaromíra Šinku
SOKOLOVŇA | 24-hodinový vo-
lejbalový maratón. Bližšie info 
na maraton@sokoltrencin.sk.
20. 1. | 8.30 – 17.00 | 
BORHYHO MEMORIÁL
ŠPORTOVÁ HALA | V. hala. Futbal – 18. 
ročník turnaja.
20. 1. | 18.00 | HK AS Trenčín 
– Veselí
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná WHIL ženy.
21. 1. | 15.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Spišská Nová Ves
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal extraliga 
muži.
27. 1. | 11.00 | COP Trenčín „B“ 
– ŽILINA
ŠPORTOVÁ HALA | M. hala. Volejbal 1. 
liga muži.



kam v trenčíne číslo 1 |  ročník XX

 � INÉ
13. 1. a 3. 2. | Burza starožitností 
a gazdovské trhy
EXPO CENTER | Burza starožitností, zbera-
teľských predmetov a zaujímavostí a Gaz-
dovské trhy.
14. 1. | 9.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

19. 1. | 19.00 | III. reprezentačný 
MS ples
PIANO KLUB | Hosť večera Janko Slezák. 
Špičkový interaktívny varieté program, 
tanečné animácie, tombola, Erbetes Qu-
artet.
27. 1. | 19.00 | XIII. Benefičný 
ples
HOTEL BREZINA | Ples na  podporu Hospicu 
Milosrdných sestier.
sobota, nedeľa | 10.00 – 12.00, 
14.00 – 16.00 | Letecké múzeum 
Hangar X
LETISKO TRENČÍN | Múzeum bolo založené 
v roku 2017. Zameriava sa na plne funkč-
né československé lietadlá, ktorých má vo 
svojej flotile aktuálne 10. Príďte sa poko-
chať lietadlami ako Zlín Z-526 alebo Let 
L-200 Morava a  dozvedieť sa o  nich čosi 
viac. Exponáty sú pripravené predviesť 
sa aj vo vzduchu a  kto bude mať záujem, 
let v  oblakoch si môže vyskúšať na  letec-
kom simulátore 3-SIM. Zažite prezentáciu 
technických pamiatok modernou formou 
a  získajte historické a  technické informá-
cie počas interaktívnej expozície, na ktorej 
sa určite nebudete nudiť.

4 | KAM

KONTAKTY
CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3

CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 
032/741 92 40, www.cine-max.sk

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

GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk 
032/650 61 11

HOTEL ELIZABETH Gen. M. R. Štefánika 2
Katov dom Matúšova

KC Aktivity Kyjevská 3183, 032/658 26 08,  
www.kcaktivity.sk

KC Kubrá Kubranská 94, kckubra@gmail.com,  
0907 516 720

KC STRED 28. októbra, 032/652 21 36
KC SIHOŤ Osvienčimská 3, 032/743 45 35, 0910 965 257
KD ZLATOVCE Hlavná ulica 10
KIC Kultúrno-informačné 
centrum

Mierové námestie 9, 32/ 6504 709, 6504 711, 
6504 712 

KINO HVIEZDA Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk,  
0902 911 480

KLUB LÚČ Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910,  
www.klubluc.sk

MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,  
www.mcsrdiecko.sk

MC SRDIEČKO Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 
032/743 04 32

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/7436336
OC LAUGARICIO Belá
OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426
PIANO KLUB Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785
PIARISTICKÝ KOSTOL Mierové námestie 43
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 
SAD Zlatovská
SAVANNA CAFÉ Rastislavova 1
TSK Trenčiansky samosprávny 
kraj K dolnej stanici, 032/655 53 23

VKMR Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne,  
ulice Jaselská a Hasičská 1

VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

27. 1. | 13.00 | COP Trenčín „B“ 
– ŽILINA
ŠPORTOVÁ HALA | M. hala. Volejbal 1. 
liga muži.
27. 1. | 9.00 – 16.00 | Turnaj 
AS Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | V. hala. Futbal mlad-
ší žiaci.
27. 1. | 17.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Rimavská Sobota
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal 1. liga ženy.
28. 1. | 9.00 – 15.30 | Turnaj 
OBFZ Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | V. hala. Futbal dorast.
28. 1. | 16.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Cassovia Košice
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal 1. liga ženy.
3. 2. | 8.30 – 16.00 | Turnaj 
OBFZ Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | V. hala. Futbal prí-
pravka.
4. 2. | 9.00 – 16.00 | Turnaj AS 
Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | V. hala. Futbal prí-
pravka.

 � ŠPORT

Kúpele v regióne

www.kupele-teplice.sk

Termálne bazény: 

Bazén Grand:

 Predaj procedúr (budova Kaštieľ) Po - Ne 9:00 - 18:00 hod.
                                         +421-32-6514 140 / 775    predajprocedur@slktn.sk

            v budove Rehabilitačného bazéna Po - Ne 10:00 - 18:00 hod.  +421-32-6514 771

1.12. - 20.12.2017  a  2.1. - 28.2.2018

vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov
Zľavy nie sú kumulovateľné a sú neprenosné. 

Platia vždy na 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom s trvalým pobytom v danom meste.
Vstup do bazénov je podmienený voľnou kapacitou daného bazéna (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

aj pre občanov

NÁŠHO MESTA

50% zľava 

na všetky 

termálne bazény 

30% zľava 

na bazén Grand

PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV 
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI (PO – PIA: 9.00 – 17.00)

Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň (knihy, TV, 
noviny a časopisy – Pravda, Život, Slovenka), spoločenské hry, šachy, karty, stolný 
tenis, cvičenie ženy, PC, internet, výstava, hudobné kurzy (akordeón, flauta, gitara, 
klavír / KC Sihoť, o.z.), keramika – kurz, klub (KC Sihoť, o. z.).

Pondelok a štvrtok 9.30 – 10.30 Cvičenie ženy I.

Pondelok 10.00 – 17.00 Pedikúra

Pondelok 10.00 – 12.00 Spevácka skupina „Sihotiar“

Pondelok 15.30 – 17.00 Joga

Pondelok 16.30 – 18.30 Keramika – klub

Utorok a piatok 10.00 – 11.00 Cvičenie ženy II.

Nepárny utorok od 10.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 27

Utorok, štvrtok, piatok 12.00 – 16.00 Stolný tenis

Utorok 13.00 – 16.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 5

Utorok a štvrtok 14.00 – 17.00 Kartové hry

Streda 10.00 – 11.00 Brušné tance

Streda a piatok 13.00 – 15.00 Stolný tenis

Streda 15.00 – 17.00 Diabetes konzultácie

Štvrtok 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.30 Keramika klub

Centrum seniorov Mesta Trenčín, Osvienčimská 3, Trenčín – Sihoť, 
Kontakt: 0901 714 266 (počas pracovných dní a otváracích hodín centra) 
mail: centrum.seniorov@trencin.sk
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