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NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?

Reklamácie roznosu
hláste prosím do pondelka
10. júla 2017 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

podľa harmonogr.

Letné kúpalisko na Ostrove je otvorené
Trenčania sa po troch rokoch môžu kúpať a slniť
na mestskom kúpalisku. Otvorené bolo v pondelok
19. júna o 9. hodine. Za prvý týždeň prešlo jeho bránami
9 874 návštevníkov.

Medzi prvými, ktorí vyskúšali vodu v bazénoch bol Peter Urbánek. „Je to fajn a som rád, že
vidím odtiaľto aj na hrad. Voda je
čistá. Som starší ročník, takže 25
metrový bazén mi úplne vyhovuje.
Budem sem chodiť každý deň.“
12-ročná Kristína netajila radosť z atrakcií kúpaliska. „Páčia
sa mi najmä tobogány. Nie som
z Trenčína, ale cez prázdniny sem
rada zájdem.“ Ľudo a Ľubica
Kuhlöffelovci boli zvedaví, ako
sa v novom prostredí budú cítiť.
„Musíme sa priznať, že prvý pocit máme dobrý. Tešíme sa z toho,
lebo to nejakú chvíľu trvalo.“

V areáli kúpaliska sú štyri
bazény – rekreačný (1 400 m2),
plavecký (425 m2), detský (282
m2) a dopadový s tobogánmi
(778 m2). Spolu je to 2 885 m2
vodnej plochy, čo je o 266 m2
viac ako na starom kúpalisku.
Pre návštevníkov je bezplatne k dispozícii 100 ležadiel a 50
slnečníkov, ihrisko na plážový
volejbal, 2 stolnotenisové betónové stoly, detské ihrisko s hracími prvkami pre deti od 2 do 12
rokov, pitná fontána a zábavné atrakcie, napríklad trampolíny a tiež wifi pripojenie. Občerstvenie ponúkajú dva bufety,

prevádzka zmrzlinových produktov a stánok na fresh nápoje,
ovocné a zeleninové šaláty i varenú kukuricu.
Pri kúpalisku je vybudovaných 62 parkovacích miest,
z toho 5 pre ŤZP. Pri krytej plavárni je 236 parkovacích miest,
z toho 7 pre ŤZP. Parkovanie pri
plavárni i kúpalisku je zdarma.
Pred vstupom do areálu kúpaliska sú umiestnené cyklostojany.
Priestor je monitorovaný. Okolo areálu je vybudovaný chodník
s osvetlením. Kúpalisko bude
do konca júla otvorené počas
pracovných dní od 9.00 do 19.00
h a cez víkendy od 9.00 do 20.00
h. V auguste bude v prevádzke
od pondelka do piatku v čase
od 10.00 do 18.00 h a počas víkendov od 10.00 do 19.00 h.

Obyvatelia Trenčína majú
zvýhodnené vstupné, preto je
dôležité mať pri sebe občiansky preukaz. Cena celodenného
vstupného pre dospelú osobu –
Trenčana je 3 € (po 15.00 h 2 €)
a pre návštevníka mimo Trenčína
4 € (po 15.00 h 3 €). Dieťa do 5
rokov má vstup zdarma. Za celodenný vstup dieťaťa od 5 do 15
rokov zaplatíte 2 € (po 15.00 h
1,50 €). Študenti a dôchodcovia
z Trenčína za vstup na celý deň
zaplatia 2,50 € (po 15.00 h 2 €),
ostatných študentov a dôchodcov stojí celodenný vstup 3 €
(po 15.00 h 2,50 €). Cena vstupu do areálu kúpaliska na celý
deň je pre návštevníka ZŤP 2 €
(po 15.00 h 1,50 €). Sprievodca ZŤP osoby vstupné neplatí.


(E. S.)

2 | INFO

 EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
vysvedčenia sú rozdané, prázdniny, výlety a dovolenky sa môžu
začať. Ak práve balíte kufre,
pribaľte si na cestu aj júlové Info.
Horúce letné dni prišli tento rok
o niečo skôr, ale na druhej strane,
v pravý čas. Od 19. júna máme
otvorené letné kúpalisko a už počas prvého týždňa bolo zrejmé, že
nebude núdza o jeho návštevníkov. Niet sa čo čudovať, jeho príbeh od začatia výstavby po sprístupnenie bol príliš dlhý. Niektorí
sa nevedeli dočkať, trpezlivo
dúfali, iní zase pochybovali, že
vôbec príde deň, kedy sa bude dať
kúpať v bazénoch. Na strane 4 si
prečítajte, ako to celé bolo.
V centre mesta pokračuje rekonštrukcia námestia a tempo prác
všetkých zainteresovaných ide
podľa harmonogramu. Zdržanie
zatiaľ nespôsobili ani archeologické objavy. Viac na strane 3.
Naši poslanci v zastupiteľstve
schválili zmeny vo VZN o dočasnom parkovaní, a tak od 22.
júla vstúpia do platnosti novinky,
ktoré viacerým uľahčia situáciu.
Napríklad parkovaciu kartu bude
možné kúpiť si aj na dobu troch
mesiacov. O všetkých zmenách sa
dočítate na strane 5. Tam nájdete
aj aktuálny cenník MHD, ktorý
bude platiť aj v autobusoch prímestskej dopravy. Ale pozor! Len
na území mesta Trenčín. V Infe je
toho oveľa viac, čo by ste mali vedieť. Prečítajte si ho a popritom si
užívajte príjemné a tento mesiac
určite aj „Pohodové“ dni.
Vaša redakcia

POLÍCIA
PLÁNUJE PRIJAŤ
ŠTYROCH
PRÍSLUŠNÍKOV
Ak máte záujem o prácu
mestského policajta v Trenčíne, príďte na výberové konanie
vo štvrtok 27. júla 2017 o 8.00
h do budovy Mestskej polície
na Hviezdovej ulici. V deň pohovoru absolvujete aj testy fyzickej zdatnosti, preto si so
sebou prineste športový úbor.
Podľa zákona sa príslušníkom obecnej polície môže stať
len bezúhonná osoba, staršia
ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej
polície.

aktuality 
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Výstavba cyklotrasy pokračuje druhou etapou
Cyklistické prepojenie
centra mesta so sídliskom
Juh bude mať dĺžku takmer
2 km. Ide o jednu z najväčších mestských investičných akcií.

Stavba cyklotrasy je rozdelená na dve etapy. Kým prvú
postupne dokončujú, práce
na druhej etape sa začali 7. júna
2017.
Výstavba prvej etapy od kruhového objazdu pri Keramoprojekte do centra v dĺžke asi 990
metrov bude mesto stáť takmer
300 tisíc eur. Ešte bude preasfaltovaný cyklopruh v smere
od Poštovej banky po Slovenskú
sporiteľňu a potom sa už len vyznačí a osadí dopravné značenie.
Ďalší úsek cyklotrasy povedie od kruhového objazdu
pri Keramoprojekte po úroveň kaplnky na cintoríne pod
Juhom. Zhotoviteľ rozširuje Soblahovskú ulicu, upraví

križovatku Soblahovská – Cintorínska. Autobusové zastávky zasunú mimo komunikácie.
Zhotoviteľ vybuduje i chodník pri cintoríne. Za výstavbu druhej etapy tejto cyklotrasy mesto zaplatí 196 tisíc eur.

Pozor na zrušenú zastávku MHD
Od 26. júna 2017 je dočasne zrušená autobusová zastávka Soblahovská v oboch
smeroch. Dôvodom sú práce
na výstavbe druhej etapy cyklotrasy. Oba priestory na zastavenie autobusu budú vysunuté
do zeleného pásu vedľa komunikácie, treba počítať s búraním
a uložením obrubníkov v okolí

zastávok a tiež s potrebným časom na tuhnutie betónu, čo je
približne 28 dní. Zastávka bude
v oboch smeroch opäť v prevádzke pravdepodobne začiatkom augusta 2017. Úprava sa
postupne dotkne aj ostatných
zastávok MHD na Soblahovskej
ulici.
(RED)



(RED) FOTO: P. S.

OTVORILI
PODCHOD
PRI BILLE
Od 14. júna 2017 slúži
na prechod do oblasti za železničnou traťou pri Bille výhradne
nový podchod. Železničné priecestie pre chodcov bolo v ten deň
zatvorené. Podchod spriechodnili s malými obmedzeniami. Ešte
približne týždeň tam dokončovali podlahu, takže chodci mali
k dispozícii polovicu šírky podchodu. Ide o súčasť modernizácie železničnej trate. (RED)

Kubranská ulica je dočasne jednosmerná
Od 26. júna 2017 je pre práce na rekonštrukcii plynovodu
na Kubranskej ulici zmenený
dopravný režim. Od križovatky
na Ulici gen. M. R. Štefánika ku
križovatke Pred poľom je Kubranská ulica smerom do Kubrej
jednosmerná. Cestujúci MHD

Trenčín majú k dispozícii dočasné autobusové zastávky. Zastávka pri Bille na Kubranskej nie je
obsluhovaná, autobus zastavuje pred svetelnou križovatkou
na Gen. M. R. Štefánika (v blízkosti bývalého žel. priecestia
k Milexu) smerom do centra.

Zastávka Pred poľom je posunutá o približne 100 m ďalej
smerom ku kruhovému objazdu
Pred poľom. Tento stav by mal
trvať pravdepodobne do začiatku augusta.
(RED)

VODA ZO STUDNIČKY NIE JE VHODNÁ NA PITIE
V júni na požiadanie Mesta Trenčín vykonali Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
(TVK) rozbor vzoriek odobraných z výtokového potrubia
studničky na Partizánskej ulici,
ktorá sa nachádza na súkromnom pozemku. Zo záverečného
hodnotenia vyplynulo, že vodu
zo studničky nie je možné považovať za pitnú. Voda v čase

odberu obsahovala koliformné baktérie, ktorých zdrojom
môžu byť ľudské alebo zvieracie
exkrementy alebo sú produktom rozkladajúcich sa rastlinných zvyškov. Niektoré kmene
týchto baktérií sú patogénne,
vytvárajú toxíny, ktoré môžu
preniknúť do tkanív a ohroziť
zdravie. Pri požití vody, v ktorej sú koliformné baktérie,

môžu nastať nevoľnosti, hnačky a zvracanie. Voda tiež obsahovala enterokoky, ktoré sú
indikátorom čerstvého fekálneho znečistenia, nakoľko mimo
črevný trakt rýchlo hynú. Sú
pôvodcami infekcií močových
ciest, zápalu srdcového svalu,
brušných infekcií a môžu spôsobovať hnačky hlavne u malých detí.(RED)

4. júl 2017

Rekonštrukcia námestia zatiaľ bez komplikácií
Na Mierovom námestí pokračujú všetky
práce podľa harmonogramu. Ich postup je
prispôsobený archeologickému výskumu,
ktorý doteraz nespôsobili žiadne omeškanie.

Obnova vodovodu, kanalizácie i plynovodu pri Mestskej veži
bola ukončená. Plynári dokončili práce aj na Ulici F. Xaverského a presunuli sa na Farskú
ulicu, kde 29. júna začali vodári
robiť na prepojoch vodovodných
prípojok.
Rekonštrukcia vodovodu,
vodovodných a kanalizačných
prípojok pokračuje na pravej
strane Mierového námestia pod
hradom, kde súbežne plynári
obnovujú svoje siete. Hlavný vodovod je už zatiahnutý v celom
úseku od Mestskej veže po hotel
Elizabeth.

 NAŠLI BRÁNU I DLAŽBU
Archeológovia Slovenského
archeologického a historického
inštitútu (SAHI) pokračujú vo
výskume podľa plánu. V polovici júna objavili v priestore medzi
hotelom Elizabeth a Trenčianskym múzeom tzv. hornú bránu,

ktorá
bola
v stredoveku
neodmysliteľnou súčasťou mestského opevnenia.
„Našli
sme
základy brány,
ktorá je v prameňoch nazývaná aj ako Vodná
brána, pretože sa nachádzala
v blízkosti bočného ramena rieky Váh,“ povedal Róbert Májsky
zo SAHI. Kedysi bola jednou zo
vstupných brán do mesta. „Jeden zo vstupov do mesta bol cez
Dolnú bránu, ktorá bola rovnako ako Horná alebo Vodná brána
súčasťou hradieb. Námestie tak
prepájali práve tieto dve brány,“
vysvetlil R. Májsky. Archeológovia v súčinnosti s Mestom Trenčín predpokladajú, že by miesta,
kde brána zasahovala, mohli byť
vyznačené na chodníkoch.
Dnes je ale isté, čo bude
s prechádzajúcim nálezom

dlažby, ktorú pravdepodobne
Trenčania vybudovali po katastrofálnej povodni v roku 1625
a ktorá s opravami slúžila zrejme až do 80-tych rokov 19. storočia. Po dohode s Krajským
pamiatkovým úradom v Trenčíne dlažbu archeológovia vybrali, uskladnili a opäť ju položia
na plochu približne 5 x 5 metrov
v rámci rekonštrukcie Mierového námestia. Pôjde o priestor,
kde bude na novom námestí osadený vianočný stromček.
O náleze bude informovať nápis
na poklope pre stromček.


(RED), FOTO: P. Ž.

KRÁTKE SPRÁVY Z MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Posledná riadne plánovaná schôdza mestského parlamentu pred prázdninami sa konala 21. júna 2017.

 O finančnej situácii mesta
informoval poslancov primátor
Richard Rybníček. Celkový dlh
Trenčína bol k 31. máju 2017 vo
výške 13, 3 milióna eur, čo predstavuje 241 eur na obyvateľa.
Celková suma dlhu definovaná
zákonom o rozpočtových pravidlách k 31. 5. 2017 bola 29,16
percenta, pričom zákonná maximálna možná miera zadlženosti
je 60 percent.
 Zastupiteľstvo odobrilo niekoľko zmien v rozpočte. Napríklad vyčlenilo peniaze na vybudovanie 33 nových parkovacích
miest pri ZŠ. L. Novomeského, na rekonštrukciu chodníka na Ul. duklianskych hrdinov,
komunikácie na Vlárskej ulici,
na vodovod na cintoríne v Záblatí a aj na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu cesty
na Hanzlíkovskej ulici.
 Poslanci schválili podmienky prijatia úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na investičné akcie mesta v r.
2017 vo výške 3 120 tisíc eur so
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splatnosťou 10 rokov.
 Po tom, ako mestskí poslanci dali súhlasné stanovisko,
mesto 26. júna 2017 predložilo 8 žiadostí na obnovu odborných učební v 8 základných školách o nenávratný finančný
príspevok, ktorý v celkovom súčte predstavuje 442 665, 63 eur
s povinnou spoluúčasťou mesta
vo výške 23 298,14 eur.
 Mesto v júni podalo i ďalšie
žiadosti o nenávratné finančné
prostriedky – na revitalizáciu
Parku M. R. Štefánika, na cyklotrasu na Karpatskej ulici,
na strategické dokumenty Plán
udržateľnej mobility a Stratégia adaptability mesta Trenčín
na klimatickú zmenu.
 Na základe rokovaní Mesta
Trenčín s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) a SAD
Trenčín schválilo mestské zastupiteľstvo zmluvu o spolupráci.
Od 1. júla 2017 môže cestujúca verejnosť mestskou hromadnou dopravou využívať na území mesta Trenčín aj autobusy

prímestskej dopravy za jednotnú
tarifu – totožnú s tarifou MHD.
Výnimkou bude len kúpa zá
kladného jednorazového cestovného lístka v hotovosti u vodiča. Pri rokovaniach sa muselo
v niektorých prípadoch prispôsobiť aj mesto podmienkam svojich partnerov, preto je od 1. júla
zrušená zľava pre občanov od 60
do 62 rokov. Jednotný cenník
platný od 1. 7. 2017 pre cestujúcich „červenými“ i „modrými“
autobusmi na území mesta nájdete na strane 5.
 Zmluva medzi Mestom Trenčín, TSK a SAD Trenčín bola
uzavretá na 5 rokov do konca
augusta 2022 so skúšobnou dobou do konca tohto roka. „Očakávame zvýšenie podielu verejnej
dopravy voči individuálnej, eliminovanie dopravných zápch v meste, zníženie negatívnych dopadov
na životné prostredie a najmä
skvalitnenie dopravnej obslužnosti územia,“ povedal primátor Richard Rybníček. Zmluvu
môže počas jej trvania ukončiť
TSK alebo mesto aj bez uvedenia
dôvodu, s výpovednou lehotou 1
mesiac.
(E. S.)

 STRUČNE

K

rytá plaváreň je od 1. júla
do 7. augusta 2017 zatvorená. Dôvodom sú práce
na výmene fólií v oboch bazénoch, rekonštrukcia dávkovania chémie v detskom bazéne
a výmena piesku vo filtroch.
V rámci odstávky zabezpečí
správca plavárne Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r.
o. v jej priestoroch aj potrebné
údržbárske práce.

P

očas celých letných prázdnin
naďalej trvá zbierka školských pomôcok, ktorá pomôže
aj tento rok naplniť školské tašky
deťom zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských
domovov na Slovensku. Všetko, čo môžu deti v škole využiť,
môžete priniesť do Centra pre
rodinu na Farskej 12, (ut. a št.
9.00 – 11.00, str. 16.00 – 18.00),
do Rodinného centra Južanček,
KS Juh (po. a št. 15.00 – 18.00,
ut. a str. 9.00 – 12.00 a 15.00 –
18.00). Kontakt: 0910 686 078.

T

renčania najazdili v máji
do práce na bicykli 76 332
kilometrov. Vďaka nim skončil Trenčín na treťom mieste
na Slovensku v počte najazdených kilometrov na jedného
obyvateľa (1,388 km). Slávnostné vyhodnotenie 4. ročníka celoslovenskej kampane Do práce na bicykli sa uskutočnilo
16. júna v Bratislave. Lokálne
vyhodnotenie súťaže sa konalo
29. júna spolu s vyhlásením výsledkov ankety Cykloosobnosť
Trenčína za rok 2016. Správu
z podujatia si prečítate v budúcom vydaní novín.

O

bnova plynovodov v meste
pokračuje. Aktuálne plynári pracujú aj na Radlinského
ulici od nového železničného mosta smerom k Vlárskej
ulici. Práce by mali trvať do 6.
augusta. Takmer do konca
augusta bude v rekonštrukcii
i plynovod na Istebníckej ulici.
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Kúpalisko budeme splácať do konca r. 2020
Letné kúpalisko stálo Mesto Trenčín 7,8 milióna eur. Jeho
výstavba začala na jeseň 2009, otvorené bolo 19. júna
2017.

Výstavba
kúpaliska
na
Ostrove bola investičnou akciou
Mesta Trenčín. V jesenných mesiacoch 2010 Trenčania obdivovali farebné tobogány a naoko
dokončené dielo. Ukázalo sa
však, že k areálu neboli dotiahnuté inžinierske siete – voda,
kanalizácia, plyn.
„Ešte pred 6,5 rokom som
neveril, že toto kúpalisko niekedy otvoríme. Neexistovali žiadne
zmluvné záväzky o jeho dostavbe. Jediná cesta teda bola pokúsiť sa dohodnúť s ministerstvom
dopravy a vedením Železníc SR
na uvoľnení financií. Po dvoch
rokoch pomerne náročných

rokovaní sme v júni 2013 dospeli k zmluve, na základe ktorej začali práce smerujúce k otvoreniu
kúpaliska,“ povedal primátor
Richard Rybníček, ktorý nastúpil do funkcie v decembri 2010.
Ešte predtým prevzali vtedajší
pracovníci mestského úradu kúpalisko ako hotovú stavbu, preto
nebolo a nie je možné riešiť nejaké reklamácie a uplatniť voči
zhotoviteľovi sankcie.
Železnice SR sa teda v júni
2013 zmluvne zaviazali, že uvoľnia zo štátneho rozpočtu 6,5
milióna eur na takzvanú malú
stavbu. Väčšia časť z tejto sumy
pritom bola na vybudovanie

Most na Ostrov je takmer nový
Otvorenie kúpaliska bolo podmienené aj dokončením
rekonštrukcie mosta na Ostrov. Jej výsledkom je takmer
nový most.

Prvé prieskumné práce
na moste začali koncom apríla 2015. Vtedy zhotoviteľ zistil problémy so statikou podložia, preto museli naprojektovať
spevnenia podložia injektážnymi prácami. Následne obhliadka spodnej konštrukcie mosta zo
zaveseného lešenia odhalila ďalšie statické problémy mostovej
konštrukcie. Keďže statika bola
najdôležitejšia, zhotoviteľ zosilnil trámy na šmyk, vymenil ložiská, kotevné bloky, zrealizoval
priečne predopnutie predpínacími tyčami a pozdĺžne predopnutie voľne vedenými káblami.
Napokon ešte zvýšil únosnosť
mosta spriahovacou doskou.
Samotná
rekonštrukcia
mosta priniesla jeho rozšírenie
o bočné lávky pre peších a pre
cyklistov a zväčšenie prejazdnej

šírky pre automobily z 5 na 6
metrov. Okrem prác na inžinierskych sieťach zhotoviteľ zlepšil
odvodnenie mosta cez kompozitné obrubníky, pribudli zvodidlá, zábradlie, osvetľovacie
stožiare. Po statickej zaťažkávacej skúške 29. 5. 2017 bola potvrdená projektovaná únosnosť
mosta obmedzená pre vozidlá
do 27 ton a pre jediné samostatné vozidlo do 60 ton.
„Všetky stavebné práce sme
robili s minimálnymi dopravnými obmedzeniami. Môžem potvrdiť, že z 95 percent ide o úplne nový most. Verím, že prispeje
k pohodovejšiemu životu návštevníkov aj obyvateľov Trenčína,“
povedal generálny riaditeľ TSS
Grade Dušan Chovanec.


(E. S.) FOTO: P. S.

infraštruktúry k novému letnému kúpalisku, vrátane nevyhnutnej rekonštrukcie mosta
na Ostrov. Celá malá stavba stála napokon až 9,2 milióna eur.
„Samotné kúpalisko je extrémne
predražené. Ešte do konca roku
2020 ho budeme splácať mesačne sumou 10 500 eur,“ upozornil
R. Rybníček.
Staré kúpalisko absolvovalo svoju poslednú sezónu v lete
2013. Na začiatku septembra ho
mesto odovzdalo Železniciam
SR. Búracie práce trvali do konca októbra. Nové kúpalisko
malo byť otvorené už v lete 2015.
No počas prác na moste zhotoviteľ zistil, že ten je v omnoho horšom stave, ako sa predpokladalo a jeho rekonštrukcia bude

trvať dlhšie. „Uvedomujem si,
že sme prezentovali viacero termínov, kedy malo byť kúpalisko otvorené, no vždy prišiel zo
strany zhotoviteľa objektívny dôvod, pre ktorý to nebolo možné,“
uviedol primátor. Rozhodnutie
o predčasnom užívaní inžinierskych sietí ku kúpalisku doručil
Okresný úrad v Trenčíne Železniciam SR 17. 8. 2016. „Vtedy už
nemalo veľký zmysel spúšťať proces s odbermi vzoriek vody a podobne. Som ale rád, že problém
s kúpaliskom je vyriešený a my sa
môžeme už len sústrediť na vylepšovanie služieb, ktoré areál
kúpaliska jeho návštevníkom ponúka,“ uviedol primátor.


(E. S.)

CENNÍK MHD PLATÍ AJ
V „MODRÝCH“ AUTOBUSOCH
Cestujúci v rámci územia
mesta cestujú od 1. 7. 2017
v prímestskej autobusovej doprave podľa platnej tarify MHD
Trenčín. Jediný rozdiel je pri
kúpe základného cestovného
lístka v hotovosti u vodiča. Jeho
cena nebude 80 centov, ale 60
centov. Od 1. júla 2017 vzniká
pre seniorov nárok na zľavnenú prepravu po dovŕšení veku
62 rokov. Podmienkou je vybavenie a používanie dopravnej

karty. Ak si občania nad 60
rokov (a ešte nie 62-roční) zakúpili zľavnený časový cestovný lístok MHD ešte pred 1. 7.
2017, bude akceptovaný pri
preprave „modrými“ autobusmi až do ukončenia jeho platnosti. Inak si musia dopravné
karty pretypovať v kanceláriách predpredaja SAD Trenčín,
a to do 31. 8. 2017 bezplatne.
Cenník nájdete na strane 5.
(RED)

4. júl 2017
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NOVINKA: Trojmesačná parkovacia karta
Parkovaciu kartu bude možné zrušiť, zmeniť na iné
vozidlo alebo zakúpiť na dobu troch mesiacov. Zmeny vo
VZN o parkovaní budú platné od 22. júla 2017.

Už v čase prípravy na regulované parkovanie mohli
občania pripomienkovať pripravované VZN o dočasnom
parkovaní a mesto aj naďalej
zaznamenáva a vyhodnocuje všetky pripomienky a námety smerujúce k vylepšeniu celého systému. Prišlo viacero
žiadosti od ľudí dochádzajúcich
do Trenčína za prácou, ktorí
chceli parkovaciu kartu zrušiť,
pretože z dôvodu straty či zmeny zamestnania už nepotrebujú
parkovať v Trenčíne.
Rozšíriť možnosti za akých
sa dá karta zrušiť, skôr ako uplynie jej ročná platnosť, požadovali aj občania, ktorí si zakúpili nové vozidlo a s vozidlom,
na ktoré mali zakúpenú parkovaciu kartu, už nebudú parkovať v Trenčíne. Požadovali, aby
si mohli už vydanú parkovaciu
kartu preniesť na nové vozidlo.
Týmto a podobným prípadom sa vyhovelo. Novelizované VZN o dočasnom parkovaní
umožňuje prepísať parkovaciu
kartu jedenkrát počas doby jej

platnosti na iné vozidlo, samozrejme toto vozidlo musí spĺňať
podmienky pre danú parkovaciu
kartu, t. j. najmä je nutné preukázať vzťah držiteľa parkovacej
karty aj k tomuto inému vozidlu v súlade s VZN. Táto zmena nebude mať vplyv na dobu
platnosti karty, poradie a počet
vydaných kariet na byt ako aj
na počet už využitých dočasných
zmien vozidla, pre ktoré je karta
vydaná.
Rozširujú sa aj doterajšie
dôvody na zrušenie parkovacej
karty počas jej platnosti (presťahovanie a zrušenie trvalého pobytu, predaj vozidla alebo kúpa
drahšej karty). Držiteľ rezidentskej alebo abonentskej
parkovacej
karty s dobou platnosti 1 rok ju môže
zrušiť, s úhradou
storno poplatku vo
výške desať percent
z pôvodnej ceny
karty.
Novinkou
je
možnosť vybaviť si

parkovaciu kartu platnú tri mesiace, čím sa zohľadnili podnety
najmä zo strany študentov, ktorí nevyužijú celoročnú kartu. Jej
cena je približne tretina z ročnej parkovacej karty, podľa typu
karty.
Poslanci na zasadnutí 21.6.
2017 schválili aj ďalšie úpravy VZN. Podľa nich si už občania , ktorí majú trvalý pobyt iba
„Mesto Trenčín“, budú môcť
vybaviť rezidentskú parkovaciu kartu (doteraz mohli iba
abonentskú). Povinným dokladom k vybaveniu bude nájomná zmluva resp. obdobná zmluva, z ktorej bude zrejmá adresa
pobytu.
Novelizáciou VZN sme vyhoveli aj obyvateľom bytového domu na Ul. kpt. Nálepku
2, ktorí žiadali, aby bola doba

CENA CESTOVNÉHO ZA JEDNOTLIVÚ CESTU A DOVOZNÉHO
ZA PREPRAVU BATOŽINY, PSA A DETSKÉHO KOČÍKA

základný jednorazový cestovný
lístok (JCL)

JCL zakúpený prostredníctvom
dopravnej karty (DK)

JCL zakúpený
v hotovosti u vodiča

0,40 €

0,80 €

zľavnený JCL – žiak, študent
do veku 26 rokov, občan nad 62
rokov veku, držiteľ preukazu ŤZP
alebo ŤZP-S (s výnimkou cestujúcich
na invalidnom vozíku a nevidiacich)

0,25 €

0,50 €

zľavnený JCL – občan nad 70 rokov

0,00 €

0,30 €

nočné cestovné – JCL na nočný spoj

1,00 €

1,00 €

prestupný JCL – pri prestupe do 40
min.

70 % z výšky cestovného
nastaveného na DK

dovozné – batožina, pes, detský
kočík bez dieťaťa – prázdny

0,25 €

0,30 €

CENA ČASOVÉHO PREDPLATNÉHO CESTOVNÉHO LÍSTKA
Druh časového predplatného lístka (ČPL)

30 dní

90 dní

základný ČPL

15 €

40 €

9€

24 €

zľavnený ČPL – žiak, študent do veku 26 rokov,
občan nad 62 rokov veku, držiteľ preukazu ŤZP alebo
ŤZP-S (s výnimkou cestujúcich na invalidnom vozíku
a nevidiacich)

Parkovaciu kartu
• môžete počas jej
platnosti preniesť
trvale na iné EČV
• s dobou platnosti 1 rok
môžete zrušiť buď bez
úhrady storno poplatku z dôvodov určených
aj v aktuálne účinnom
VZN (presťahovanie,
predaj vozidla, zakúpenie drahšej karty), alebo s uhradením storno
poplatku vo výške desať percent z ceny karty aj z iných dôvodov
• zakúpite aj na dobu
troch mesiacov
• rezidentskú kartu
vybavia aj občania
s trvalým pobytom
iba „Mesto Trenčín“

Cenník autobusovej dopravy v Trenčíne
Druh cestovného lístka

ZMENY STRUČNE

spoplatnenia na časti parkoviska pri ZŠ, Hodžova v pracovných dňoch nonstop od 00.00
h do 24.00 h a nie ako bola pôvodne od 8.00 h do 16.00 h. Táto
zmena bude platiť už od 7. júla
2017.
Novelizované znenie VZN
nájdete na webovej stránke trencin.sk/parkovanie.
(Ľ. S.)

 ROZŠÍRENIE PLATNOSTI

UHRADENÉHO JEDNORAZOVÉHO
PARKOVNÉHO

Úprava VZN 10/2017 o dočasnom parkovaní, ktorá začne platiť od 22. júla, prináša rozšírenie platnosti uhradeného parkovného pre rovnaké a lacnejšie pásma. Ide o ďalšie zjednodušenie
systému, s cieľom vyjsť v ústrety požiadavkám
občanov.
Vodič, ktorý uhradil jednorazové parkovné
v parkovacom automate cez sms alebo mobilnou aplikáciou a opustí parkovacie miesto ešte
pred uplynutím predplatenej doby parkovania,
môže do času, na ktorý má parkovné zaplatené (predplatená doba parkovania vyznačená
na parkovacom lístku, v potvrdzujúcej SMS alebo v potvrdení o úhrade parkovného cez mobilnú platbu), zastaviť a stáť aj na inom parkovisku
aj v inom pásme. Podstatné je, aby suma za hodinové parkovné bola aj v preparkovanom pásme rovnaká alebo nižšia ako v tom, kde parkovné
uhradil. Teda z pásma A alebo B môže preparkovať do každého iného pásma. Ak však uhradí
parkovné v pásme s nižšou sumou, pre parkovanie v cenovo vyššom pásme musí parkovné opäť
uhradiť.
(Ľ. S.)
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Počas Jarného upratovania 2017 sa zozbieralo viac ako
400 ton odpadu
Organizované jarné upratovanie sa konalo v našom meste počas sobôt od 25. marca do 20. mája 2017.

Obyvatelia mohli v tomto období využiť na odloženie odpadu
veľkoobjemové kontajnery, ktoré boli v jednotlivých častiach
mesta rozmiestňované podľa
harmonogramu. Na jednotlivých stanovištiach boli umiestnené vždy dva veľkoobjemové
kontajnery, do ktorých ukladali biologicky rozložiteľný odpad
a objemný odpad.
„Aby nedošlo k miešaniu jednotlivých zložiek odpadu, znehodnocovaniu biologicky rozložiteľného odpadu, prípadne aby
do kontajnerov neboli umiestňované nepovolené druhy odpadov, na každom stanovišti bol
počas celej doby pristavenia kontajnerov zodpovedný zamestnanec Marius Pedersen, a. s.
Trenčín, ktorý koordinoval celý
systém odberu odpadu na danom stanovišti,“ povedala Zuzana Čachová (Útvar stavebný
a životného prostredia MsÚ).
„Chceme všetkým občanom, ktorí

sa zapojili do tejto akcie, srdečne
poďakovať.“
Z 84 stanovíšť bolo vyvezených 171 kontajnerov s objemným odpadom a 83 kontajnerov
s biologicky rozložiteľným odpadom. Celkovo išlo o 411,811
tony odpadu. Z toho najväčšiu časť tvoril objemný odpad
(236,94 t). Biologicky rozložiteľného odpadu sa zozbieralo
148,41 tony, vyradených elektrických a elektronických zariadení 11,856 tony, obalov obsahujúcich nebezpečné látky bolo
10,94 tony, vyradených zariadení obsahujúcich chlórfluórované uhľovodíky bolo 2,705 tony
a ostatných nebezpečných odpadov 0,96 tony.
Biologicky rozložiteľný odpad bol zhodnotený na kompostárni biologicky rozložiteľných
odpadov v Trenčíne, objemný odpad zneškodnený uložením na skládke Spoločnosť
Stredné Považie, a. s. „Luštek“

Klub darcov podporí
osem projektov

HISTÓRIA VYZBIERANÉHO MNOŽSTVA ODPADU POČAS
ORGANIZOVANÝCH UPRATOVANÍ V MESTE
Bioodpad v( t)

Objemný
odpad v (t)

Spolu
ostatné v (t)

Celkom
za upratovanie
v (t)

Jar 2012

102,51

200,75

20,189

323,449

Jeseň 2012

128,11

119,79

12,938

260,838

Jar 2013

75,1

211,9

14,739

301,739

Jeseň 2013

98,03

155,17

13,714

266,914

Jar 2014

96,814

213,72

14,765

325,299

Obdobie

Jeseň 2014

126,74

174,84

17,033

318,613

Jar 2015

104,7

270,82

20,004

395,524

Jeseň 2015

126,71

130,5

13,937

271,147

Jar 2016

140,67

228,505

18,266

387,441

Jeseň 2016

159,44

183,11

13,156

355,706

Jar 2017

148,41

236,94

26,461

411,811

Dubnica nad Váhom a nebezpečné odpady boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných
odpadov na Zlatovskej ulici
v Trenčíne a následne odvezené

na zhodnotenie a zneškodnenie.
Celkové náklady na Jarné
upratovanie 2017 vyšli mesto
na 24 992,66 eur.(RED)

TRENČÍN UŽ MÁ NÁDOBY AJ NA KOVY
Zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových
plechoviek môže byť jeden rám na bicykel. Oceľové
plechovky možno použiť na výrobu kľúčov.

Členovia Klubu darcov Trenčianskej nadácie sa stretli 1.
júna. Vypočuli si desať predkladateľov projektov a rozhodli sa podporiť osem z nich.

Do uzávierky grantovej výz
vy bolo do nadácie doručených
osemnásť žiadostí. Na prezentáciu pred členmi klubu bolo pozvaných desať, ktoré podľa grantovej
komisie najlepšie obstáli v predkole hodnotenia. Finančnú podporu na realizáciu aktivít v celkovej výške 3 651 € získalo osem
projektov.
„Nakresli si príbeh“ Mateja
Zámečníka, ktorý sa rozhodol pre
deti predškolského veku vytvoriť
audio CD na motívy svojej knihy.
„Vianočný cimbalový kon
cert“ Trenčianskeho osvetového
strediska pre mladé talenty s cieľom propagovať hudobný nástroj.
„Športový deň nepočujú
cich“ Športového klubu nepočujúcich v Trenčíne.
„Deň otvorených dverí –
Vitajte v Handrbolke“, pretože o lesnej pedagogike a alternatívnom vzdelávaní detí nielen
v predškolskom veku sa treba

rozprávať.
Nultý ročník letného hudobného festivalu strunových nástrojov „Teplické struny 2017“
v Trenčianskych Tepliciach, ktorý
zorganizuje partia okolo Miloša
Lutku.
Druhý letný „Festival detí
2017“ občianskeho združenia
TRAKT plný kultúrneho, vzdelávacieho a zábavného programu.
Pokračovanie
úspešného
projektu z roku 2016 pod náz
vom „Brezina pre všetkých“.
Občianske združenie Zaži Trenčín doplní na Brezine vybavenie na cvičenie v streetworkout
parku.
Pod
názvom
projektu
„Prázdniny pod Trenčianskym
hradom“ sa skrýva organizácia
denného letného tábora s atraktívnym programom pre deti zo
sociálne slabších rodín, o ktorý
sa postará Centrum pre rodinu
v Trenčíne.(RED)

Mesto Trenčín po dohode
s organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, ktorá
financuje náklady na zabezpečovanie triedeného zberu, zaviedlo od júla 2017 triedený
zber kovov prostredníctvom
červených nádob. Na tento
účel bolo v našom meste rozmiestnených 84 kusov 1 100
litrových nádob. Ich vývoz je
zaradený do harmonogramu
vývozu triedených zložiek odpadu od augusta.
Doteraz bolo možné vytriedené kovy odovzdávať
len v zberných dvoroch alebo počas jarného a jesenného

upratovania.
Do nádoby na zber kovov
patria kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Nepatria tam kovové obaly
kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov
a pást, tiež kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Kovový odpad sa
ďalej triedi, strihá, láme, lisuje a drví. Putuje do hút, kde sa
pretaví. Recykluje sa na plechovky, konzervy, odliatky,
tyče, dosky, kľúče, rámy bicyklov a iné.(RED)

4. júl 2017
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Harmonogram vývozov triedených zložiek odpadu 7. – 12. 2017
JÚL
1 S
2 N
3 P
4 U
5 S
6 Š
7 P
8 S
9 N
10 P
11 U
12 S
13 Š
14 P
15 S
16 N
17 P
18 U
19 S
20 Š
21 P
22 S
23 N
24 P
25 U
26 S
27 Š
28 P
29 S
30 N
31 P

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

Nádoby 1 Sklo 6
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3, 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4
Nádoby 3, 4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3
Nádoby 3, 4

Okruh 3
Okruh 4

Okruh 1
Okruh 2

Okruh 3
Okruh 4

Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
FIRMY
Sklo 3 Okruh 5
Papier 4
Sklo 4 Okruh 1
Nádoby 3, 4 Sklo 5 Okruh 2

Nádoby 1 Sklo 6

NOVEMBER
Papier 1
Papier 4
Nádoby 3, 4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3
Nádoby 3, 4

Okruh 1
Okruh 2

Okruh 3
Okruh 4

Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
FIRMY
Sklo 3
Papier 4
Sklo 4 Okruh 1,2
Nádoby 3, 4 Sklo 5

Nádoby 1 Sklo 6
Nádoby 2
FIRMY Elektro
Elektro Okruh 3
Nádoby 3, 4
Okruh 4

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

Okruh 5
Okruh 1

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

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

AUGUST
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3, 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4
Nádoby 3, 4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3
Nádoby 3, 4

Okruh 3
Okruh 4

Okruh 1
Okruh 2

Kovy
Okruh 3
Okruh 4

Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
FIRMY
Sklo 3
Papier 4
Sklo 4 Okruh 1
Nádoby 3, 4 Sklo 5 Okruh 2

Nádoby 1 Sklo 6
Nádoby 2
FIRMY
Okruh 5
Okruh3,4

DECEMBER
Nádoby 3, 4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3
Nádoby 3, 4

Okruh 2

Kovy
Okruh 3
Okruh 4

Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
FIRMY
Sklo 3
Papier 4
Sklo 4 Okruh 1
Nádoby 3, 4 Sklo 5 Okruh 2

Nádoby 1 Sklo 6
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3, 4

Sviatok
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3, 4

Okruh 3
Okruh 4

Okruh 5
Okruh 1
Okruh 2

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

SEPTEMBER
Nádoby 3, 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4
Nádoby 3, 4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3
Nádoby 3, 4

OKTÓBER

Okruh 1
Okruh 2

Okruh3,4

Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
FIRMY
Sklo 3
Papier 4
Sklo 4 Okruh 1
Nádoby 3, 4 Sklo 5 Okruh 2

Nádoby 1 Sklo 6
Nádoby 2
FIRMY
Okruh 5
Okruh 3
Nádoby 3, 4
Okruh 4

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

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4
Nádoby 3, 4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3
Nádoby 3, 4

Okruh 1
Okruh 2

Kovy

Okruh 3
Okruh 4

Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
FIRMY
Sklo 3
Papier 4
Sklo 4 Okruh 1
Nádoby 3, 4 Sklo 5 Okruh 2

Nádoby 1 Sklo 6
Nádoby 2
FIRMY
Okruh 5
Okruh 3
Nádoby 3, 4
Okruh 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2

Plasty
Vrecia 1 Zlatovce, Orechové, Horné Orechové,Istebník, Záblatie, Zámostie
Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum, Dolné
Vrecia 2 Noviny,
mesto, Nozdrkovce
Vrecia 3 Opatová, Kubrá, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej ul., Sihoť
Nádoby 1 Juh, Belá
Nádoby 2 Sihoť, Zámostie
Nádoby 3 Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum
Nádoby 4 Dolné mesto, Soblahovská, Dlhé Hony
FIRMY firmy
Papier
Papier 1 individuálna bytová výstavba – Sihoť, Hodžova, Noviny, Zlatovce
Papier 2 Juh, Belá
Papier 3 Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie
Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Kubrá,
Papier 4 Pod
Kubrica, Dolné mesto
FIRMY firmy
Sklo
Sklo 1 Zámostie
Sklo 2 Noviny, Biskupice
Sklo 3 JUH
Sklo 4 JUH, Soblahovská, Dlhé Hony
Sklo 5 mesto Centrum
Sklo 6 Sihoť, Kubrá, Kubrica, Pod Sokolice
Elektro
mesto. Odvoz je potrebné objednať na tel č. 0902 999 446
Elektro Celé
v čase týždeň pred vývozom od 7.00 – 16.00 hod.
Nadrozmerný odpad
Okruh 1 Juh I., II. Nad tehelňou a priľahlé ulice s rodinnými domami
Dlhé Hony, Noviny, Centrum, Biskupice, Nozdrkovce
Okruh 2 Soblahovská,
a priľahlé ulice s rodinnými domami
I., II., III., IV., Pod Sokolice, Pred Poľom a priľahlé ulice s
Okruh 3 Sihoť
rodinnými domami
Okruh 4 Kvetná, Nové Zlatovce, Zámostie a priľahlé ulice s rod. domami
časti – Záblatie, Zlatovce, Kubrá, Kubrica, Opatová,
Okruh 5 Okrajové
Istebník, Orechové, Horné Orechové, Belá
Kovy
Kovy
určené ulice mesta

28 dní pondelok
28 dní utorok
28 dní
týždenne
týždenne
týždenne
týždenne
14 dní

štvrtok
pondelok
utorok
štvrtok
piatok
streda

28 dní streda
14 dní pondelok
14 dní utorok
14 dní štvrtok
28 dní

streda

28 dní pondelok
28 dní utorok
28 dní streda
28 dní štvrtok
28 dní piatok
28 dní pondelok
podľa harmonogr.
párny týž.
párny
týždeň
nepárny
týždeň
nepár. týž.
mesiac

štvrtok
piatok
štvrtok
piatok
posledná
streda

podľa harmonogr.
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Predstavujeme najvýraznejšie detské osobnosti

Pamätný list a plaketu Detská osobnosť mesta Trenčín
za rok 2017 si z rúk primátora mesta Richarda Rybníčka prevzalo 20. júna v sobášnej sieni 33 talentovaných
žiakov.

V kategórii predmeto
vé olympiády bol za najlepšieho matematika vyhlásený Jozef Tóth (Základná škola, Dlhé
Hony), najlepším fyzikom a geografom sa stala Zuzana Blahušiaková z tej istej školy, najlepšou žiačkou v anglickom jazyku
Karolína Bystrická (ZŠ, Dlhé
Hony), v nemeckom jazyku Maximiliána Muchová (ZŠ, Bezručova) a v slovenskom jazyku Natália Přibylová (ZŠ, Dlhé Hony).
V kategórii umelecké sú
ťaže boli ocenení: za reprezentáciu v súťaži Slávik Slovenska Petra Zichová (ZŠ,
Hodžova), za umelecký prednes

prózy Tatiana Stašáková (ZŠ,
Veľkomoravská), za umelecký
prednes poézie Jakub Chromiak
(ZŠ, Hodžova), za umiestnenie
v súťaži rétoriky Izabela Mišáková (ZŠ, Dlhé Hony).
V kategórii ZUŠ sa najvýraznejšou detskou osobnosťou
stali huslistka Simona Jandová a klaviristka Sára Adamková (obe zo Základnej umeleckej
školy K. Pádivého).
V kategórii športové súťa
že boli ocenení: atlétka Tamara
Balajová (ZŠ, Veľkomoravská),
bedmintonistky Ema Baďurová a Lucia Hríbiková (ZŠ, Dlhé
Hony), bedmintonisti Jozef

Mitocha a Matúš Čarnogurský
(ZŠ, Kubranská), gymnastky
štvorbojárky Zuzana Mikušincová, Tamara Kvasnicová, Sara
Ferancová, Romana Doričková a Kristína Sapáčková (ZŠ,
L. Novomeského), za futbalistov mladších žiakov ocenenie
prevzal kapitán Samuel Bagin
(ZŠ, L. Novomeského), za tím
futbalistov
starších
žiakov

kapitán Adam Straka (ZŠ, L.
Novomeského), za družstvo
futsalistov starších žiakov kapitán Michal Kukučka (ZŠ, L.
Novomeského), za tím hokejistov kapitán Samuel Štofik (ZŠ,
Hodžova), za volejbalistov starších žiakov kapitán Matúš Martiška (ZŠ, L. Novomeského).
Mimoriadne ocenenie získali najlepší animátori Matej
Suchý a Petra Svoreňová (Centrum voľného času), najlepšie
programátorky Ráchel Bučeková, Ema Jenčová a Alexandra
Kmentová (ZŠ, Kubranská),
najlepšia krasokorčuliarka Agáta Bačová (ZŠ, Hodžova) a najlepší astronóm Adam Kováč
(ZŠ, Veľkomoravská).
Školou, ktorej sa za uplynulý školský rok najlepšie darilo
v predmetových olympiádach
a umeleckých súťažiach je ZŠ,
Dlhé Hony a najlepšia v športových súťažiach je ZŠ, L. Novomeského. Blahoželáme!


(RED) FOTO: P. Ž.

Kde vznikajú naj... školské časopisy

Deviataci dosiahli opäť
nadpriemerné výsledky
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných
škôl sa uskutočnilo 5. mája 2017. Z ôsmich trenčianskych
ZŠ sa ho zúčastnilo 395 deviatakov.

V
matematike
dosiahli
úspešnosť 63,13 %, čo je v porovnaní s celoslovenským výsledkom o 6,73 % lepšie.
Trenčianski deviataci získali v priemere 12,61 bodu, čo je
o 1,31 viac ako priemer v rámci
SR. Pochváliť sa môžu deviataci
zo ZŠ na Bezručovej ulici, ktorí boli tento rok veľmi úspešní.
V matematike dosiahli percentil
96,3. Len 3,7 % základných škôl
celého Slovenska malo lepší výsledok ako oni. Pyšní môžu byť
aj žiaci ZŠ, Dlhé Hony, ktorí dosiahli percentil v hodnote 94.
V teste zo slovenského jazyka

a literatúry mali Trenčania 66 %
úspešnosť, čo je o 4,81 % lepšie
ako slovenský priemer. V počte
bodov ho presiahli o 1,2 bodu.
Deviataci zo ZŠ, Bezručova dosiahli percentil 97,1 a deviataci
ZŠ na Dlhých Honoch 96,7, čo
sú výborné výsledky aj v celoslovenskom meradle. Informovala
Ľubica Kršáková z Útvaru školstva MsÚ v Trenčíne.
Absolventom
základných
škôl prajeme, aby sa im darilo rozvíjať svoj potenciál v štúdiu na stredných školách. Veľká
väčšina v testovaní dokázala, že
na to má.(RED)

Vyhodnotenie 22. ročníka
súťaže v tvorbe školských časopisov sa konalo 23. júna 2017
v Základnej škole na Kubranskej ulici. Svoje časopisy tento
rok poslalo 11 základných škôl.
Do zlatého pásma porota zaradila časopisy NONSTOP (ZŠ,
Kubranská), (ZÁ)ŠKOLÁČIK
(ZŠ, Bezručova), BOCIANY
(ZŠ s MŠ Svinná), DOMINO 4
(ZŠ, Veľkomoravská), ÚSMEV

(Spojená škola internátna Trenčín). Strieborné pásmo obsadili časopisy ÚLET (ZŠ, Východná), ŠKOLÁK (ZŠ s MŠ
Soblahov),
CHOCHOLÚŠIK
(ZŠ Chocholná-Velčice), JEDENÁSTKA (ZŠ, Novomeského).
Do bronzového pásma boli zaradené časopisy ZA DVERAMI,
ZŠ Potočná a SVORADKO, ZŠ
sv. Andreja-Svorada a Benedikta. Blahoželáme!
FOTO: P. S.

ZÍSKALI ZLATÉ PÁSMO

Detský spevácky zbor Vážky ocenili v celoslovenskom kole súťaže detských speváckych zborov „Mládež spieva 2017“ zlatým
pásmom a cenou poroty za hlasovú kultúru. Finále 48. ročníka postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov sa konalo
8. – 9. júna 2017 v Prievidzi. Zbor pracuje pod vedením Miroslavy
Kaliňákovej pri ZŠ, Dlhé Hony. Blahoželáme!

4. júl 2017
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Navrhli vzhľad protihlukovej steny
Barbora Mičová a Martina
Miškolciová majú len 11 a 13
rokov. Sú žiačkami Základnej školy, Na dolinách a zároveň najmladšími slovenskými autorkami dizajnu
protihlukovej steny.

Podľa ich návrhu ju na vlakovej stanici Trenčín – Zlatovce
postavila spoločnosť mmcité+.
Vizuál protihlukovej steny vzišiel z výtvarnej súťaže, do ktorej sa zapojili práve žiaci 5. až
7. ročníka ZŠ, Na dolinách.
Porota, zložená zo zástupcov
školy, mesta a stavebnej spoločnosti rozhodla, že konečná
podoba steny bude kombináciou návrhov Barbory Mičovej
a Martiny Miškolciovej. Tvorbu

výnimočného farebného dizajnu umožňuje posledný typ novej generácie protihlukových
stien. Ľahká kovová konštrukcia
je pokrytá panelmi zvukovej izolácie z recyklovanej gumy, ktoré
je možné nafarbiť a kombinovať.

Vlaková stanica Trenčín –
Zlatov
ce je prvým verejným
priestorom na Slovensku s takýmto originálnym dizajnom
protihlukovej steny. Slávnostne
ho otvorili 5. júna 2017.


(RED), FOTO: P. S.

MAJÚ NOVÚ UČEBŇU A HERŇU V PRÍRODE

Základná škola na Ulici L.
Novomeského má nový prírodný
priestor na vyučovanie hudobnej a výtvarnej výchovy, prvouky

O DOTÁCIÁCH
NA AKTIVITY
V OBLASTI PRÁCE
S MLÁDEŽOU

V druhom dotačnom kole získali podporu štyri projekty.
Na základe odporučenia Komisie mládeže a športu o tom rozhodol primátor mesta Richard
Rybníček. Z grantového programu Mesta Trenčín v oblasti mládež na rok 2017 bolo pridelených Občianskemu združeniu
JUŽANIA-RC Južanček na projekt Modrý koberec 1 050 eur, pre
Slovenský skauting, 93. prístav
Tortuga Trenčín na Desaťročnicu
Tortugy 600 eur, pre TRAKT o.
z., Inovecká na projekt Digitálny
nomád 900 eur a pre TeCeMko –
Trenčianske centrum mládeže, o.
z. na Prázdninovú zážitkovú školu života v Trenčíne 450 eur.(RED)

a techniky. Popoludní ho bude využívať školský klub
detí. Učebňa a herňa je výsledkom
snaženia asi dvadsiatky ľudí, ktorí sa
zapojili do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku
Naše Mesto. Jeho organizátorom je Nadácia Pontis. Projekt
budovania učebne sa začal už
vlani a spojil dobrovoľníkov,

pedagógov i žiakov. „Dobrovoľníci vykopali základy, navozili
štrk a upravili palety,“ povedala
vychovávateľka školského klubu
a koordinátorka projektu Tatiana Čáková. S prípravou pomáhali v rámci predmetu technika
i samotní žiaci. „Veríme, že spolupráca s Nadáciou Pontis a dobrovoľníkmi bude pokračovať aj
v budúcnosti a naša škola sa aj
vďaka takýmto akciám stane
atraktívnejšou,“ povedal riaditeľ
školy Marián Hrnčár.


(RED) FOTO: ARCHÍV ZŠ

Jubilejná športová olympiáda
Už po dvadsiatykrát sa 2.
júna 2017 v športovom areáli ZŠ,
L. Novomeského
rozhorel olympijský oheň, zaviala
olympijská vlajka
a zaznel olympijský sľub. Keď sa
uskutočnila športová olympiáda
žiakov I. stupňa v tejto škole
po prvýkrát, nikto nepredpokladal, že sa stretne s takým
pozitívnym ohlasom u žiakov,
rodičov i učiteľov. Žiaci aj počas 20. olympiády absolvovali veľké množstvo tradičných
i netradičných športových
disciplín. V duchu olympizmu
bojovali fair play. Nebolo dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.
Aj tak boli všetci víťazmi, lebo

prekonali lenivosť a rozhýbali svoje telá. Najlepší boli ocenení a skúsili si, aké je to stáť
na stupienku víťazov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa za tých
dvadsať rokov podieľali na príprave školskej olympiády a veríme, že radosť a spokojnosť
našich žiakov bude aj do budúcna hnacím motorom pri
príprave ďalších ročníkov.
MGR. MARIÁN HRNČÁR, RIADITEĽ ZŠ
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RADOSŤ,
VEĽA ZÁBAVY
A ŠPORTU

To všetko platilo pre piaty
ročník Detskej športovej olympiády 2017. Športové podujatie
pre deti predškolského a mladšieho školského veku zorganizovalo Tenisové centrum mládeže Trenčín v areáli Hoss sport
centre. Súťažné športy boli tentokrát obohatené o ďalšie atraktívne disciplíny ako lukostreľba
a baseball. Teší nás a motivuje
veľká účasť detí predškolského
veku. To je totiž náš hlavný dlhodobý cieľ – ukázať rodičom
a ich ratolestiam možnosť, že
voľný čas sa dá vypĺňať spôsobom, ktorý prinesie radosť
a prispeje ku zdraviu.
Olympiáda dopadla dobre, spokojní boli rodičia, organizátori, ale hlavne deti. Všetci
účastníci boli odmenení za svoje úsilie medailami, športovými trofejami, knižkami, farbičkami a drobnými darčekmi. Čo
však bolo najdôležitejšie, odniesli si so sebou príjemné zážitky a poznanie, že zaujímavá
pohybová a športová činnosť
je najvhodnejšou alternatívou
na vyplnenie voľného času. Toto
bezplatné športové podujatie
bolo jedným zo série podujatí,
ktoré združenie pre deti a mládež v priebehu roka organizuje.
Do prázdnin sme stihli organizačne participovať na historicky prvom podujatí Dračích lodí
pre stredoškolskú mládež a žiakov ZŠ. Usporiadali sme viacero podujatí pre stredné školy
z Trenčína. Navštívili nás športovci z OŠG Trenčianske Teplice
a pre volejbalistov z OŠG Trenčín sme zorganizovali vyhliadkovú plavbu na Dračej lodi.
Pre deti, rodičov a mládež
pripravujeme nové zaujímavé
aktivity, ktoré prezradíme pri
nástupe do nového školského
roka. Sledujte fb stránku Pohyb
pre zdravie Trenčín a fb stránku Tenisové centrum mládeže
Trenčín. Miesta a termíny našich akcií budeme zverejňovať
aj v INFO Trenčín. Dovidenia
na jeseň. Teší sa na vás Mgr. Ľ.
Kuhlöffel a kolektív.
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Hľadajú domov

Mladí florbalisti získali historický úspech

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

Asi 3-mesačné šteniatka
Zdenko (vľavo) a Peťka budú
pravdepodobne
stredného
vzrastu. Učia sa hygienickým
návykom. Vhodné sú do domu
s výbehom, do bytu, k mladším
ľuďom aj deťom. Sú prítulné,
aktívne a učenlivé.

číslo 7 | ročník XIX

Družstvo mladších žiakov ŠK 1. FBC Trenčín priviezlo z medzinárodného turnaja HUMMEL OPEN GAME
v Brne (15. – 18. 6.) bronzové medaily, čo možno označiť
za historicky najväčší medzinárodný úspech spomedzi mládežníckych družstiev klubu. V konkurencii 51 družstiev nechýbal
žiadny z popredných českých
klubov, zástupcovia z Lotyšska
a Maďarska. Trenčania v siedmich zápasoch za sebou nad súpermi zvíťazili, ich ťaženie zastavil až v semifinále suverénny
víťaz turnaja 1.SC Tempish Vítkovice. Blahoželáme!


ZDROJ: 1FBCTRENCIN.SK

V Trenčíne budú súťažiť drony ÚSPECHY NAŠICH
PLAVCOV

Nemecký ovčiak Baro má
4 roky. Ide o pracovného psíka,
vhodného aj na stráženie objektov. Nie je žiaden maznáčik.
Pozná viaceré povely. K ľuďom
má rešpekt, ak ho majú ľudia
k nemu.
V sobotu 8. júla 2017 sa
v priemyselnej zóne (areál Facility System Hub) uskutoční
Svetový pohár v pretekoch dronov na Slovensku. Celodenný
program otvoria o 9.00 h tréningy a kvalifikácia pretekárov.
Deny je pravdepodobne
kríženec Jacka Russella. Má
3 – 4 roky. Potrebuje dlhé prechádzky a výlety. Vhodný je pre
turistov alebo bežcov. Je to veľmi aktívny psík, ktorý potrebuje rovnako aktívneho majiteľa,
jeho pozornosť a výchovu.
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.

Freestyle, ukážka pre divákov,
príde na rad o 12.00 h. Vyskúšať si lietanie s dronmi budú mať
možnosť aj návštevníci podujatia. Vstup naň je voľný.


(RED), FOTO: ARCHÍV IDRS

CENNÉ KOVY PRE VICTORY GYM
Bojovníci z Victory Gym
Trenčín získali na Majstrovstvách SR v kickboxe 3. júna
v Banskej Bystrici 5 zlatých medailí. Súťaže sa zúčastnilo 308
štartujúcich z 27 klubov Slovenska. Klub z Trenčína reprezentovali štyria zápasníci. Tomáš Tadlánek v disciplínach
lowkick, fullcontact a K1 pôsobil suverénne a získal zlato. Ivana Miklášová vybojovala ďalšie
dve zlaté medaily v disciplínach
lowkick a fullcontact. Medzi

juniormi v disciplíne K1 získal bronz 16-ročný Kristián
Hromník. Rovnako sa mu darilo aj v disciplíne kicklight
v senioroch, kde v ťažkej konkurencii tiež vybojoval bronzovú medailu. Posledným a najmladším zástupcom bol ešte
len 15-ročný Daniel Ďuriš, ktorý získal v disciplíne kicklight
medzi kadetmi tretie miesto.
Blahoželáme!


ZDROJ: NASTRENCIN.SK

Na plaveckých pretekoch
O pohár mesta Handlová mal
zastúpenie aj Trenčiansky plavecký oddiel. Jeho najmladší
členovia Dominik Struk, Zuzana Kuchťáková a Marko Fukala
spoločne získali tri zlaté a jednu striebornú medailu. Úspešní boli aj ich starší kolegovia.
Na Letných majstrovstvách SR
starších žiakov v Štúrove reprezentovali Karin Janušková
a Jakub Štern. Okrem zlepšenia osobných časov obsadil Jakub 4. miesto z 24 pretekárov
v disciplíne 200 m znak. Informoval tréner Róbert Pastierik.

Kuchár roka
2017
V dvadsiatke najlepších slovenských šéfkuchárov, zostavenej z nominácií odborných
hodnotiteľov gastronomického
sprievodcu Gurmána na Slovensku a šéfkuchárov z najlepších
reštaurácií Slovenska, sa na 10.
priečke umiestnil Michal Škorec
z Trenčína (Diva pri Synagóge).
Odborné ocenenia v gastronómii Gurmán Award odovzdávali
v hoteli Carlton 25. 6. 2017. Blahoželáme!
ZDROJ: TERAZ.SK

4. júl 2017
PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI (PO – PIA: 9.00 – 17.00)
Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň (knihy, video,
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
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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

Streda 16.30 – 18.30

Keramika – kurz

Štvrtok 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.30 Keramika klub
Centrum seniorov Mesta Trenčín, Osvienčimská 3, Trenčín – Sihoť,
0911 041 820 – Ing. Zdenka Buxarová, referent pre sociálne veci,
www.trencin.sk, mail: centrum.seniorov@trencin.sk

Deň rodiny v materskej škole

Akadémia tretieho veku
uzatvorila jubilejný ročník
Osvedčenie o absolvovaní 30. ročníka Akadémie tretieho
veku (ATV) Trenčín v školskom roku 2016/2017 odovzdali
7. júna na záverečnom seminári 155 poslucháčom.

Ako informovala prvá podpredsedníčka Rady ATV Anna
Pinďáková, v uplynulom školskom roku absolvovali 20 prednášok v podaní 23 lektorov
z rôznych inštitúcií bez nároku
na honorár. Na vybraných seminároch vystúpilo 12 speváckych
a tanečných súborov i jednotlivcov. „Záštitu nad ATV prevzali Trenčiansky samosprávny kraj a Mesto Trenčín, ktorí
tiež prispeli finančnou pomocou i osobnou účasťou, za čo im
patrí veľká vďaka,“ povedala A.
Pinďáková. Na seminároch sa
zúčastňovali i zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR,
Ministerstva práce, soc. vecí
a rodiny SR i Verejný ochranca
práv SR. Záujem týchto inštitúcií je zárukou, že ATV v Trenčíne bude pokračovať vo vzdelávaní seniorov trenčianskeho
regiónu. Rada ATV a Výbor ZO
02 JDS i tento rok spracovali

podklady pre vydanie informačnej ročenky. Do života ju
uviedli lupienkami ruží. Hostia
v príhovoroch ocenili 30-ročnú
tradíciu ATV, vyzdvihli záujem
seniorov vzdelávať sa, získavať
nové skúsenosti, dôstojne prežívať plnohodnotný život a tak si
spríjemňovať svoju jeseň života.
Slávnostnú atmosféru umocnili
Trenčiansky spevácky zbor pod
vedením PaedDr. Jozefa Vakoša, PhD. a Detský folklórny súbor Radosť pod vedením Emílie
Šteiningerovej.


(RED) FOTO: ARCHÍV ATV

UČILI SA FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

Netradičné popoludnie venované rodinám zažili 14. júna
deti z MŠ, 28. októbra 7 v Trenčíne spoločne s ich rodičmi
a starými rodičmi.

Občianske združenie rodičov využilo možnosť poskytovania dotácií od Mesta Trenčín v oblasti školstva, výchovy
a vzdelávania a vypracovalo
projekt s názvom Deň rodiny
v materskej škole. Mesto projekt schválilo a poskytlo financie
na pokrytie časti nákladov. Cieľom bolo pripomenúť dôležitosť
rodiny, vytvárať vzájomnú dôveru, budovanie nadštandardných
vzťahov s rodinami detí na partnerskej úrovni prostredníctvom
športových aktivít.
Rodinné tímy hrali petang,
sudoku, chodili na kráčadlách

aj po pohyblivých schodoch, hádzali do basketbalového koša
či kruhmi na cieľ, skladali puzzle, skákali vo vreci. Kolektívne
športy ako softball otcov, loptová naháňačka v kruhu, človeče
s deťmi na pleciach otcov a kolobežková prekážková dráha boli
tou zábavnejšou časťou.
Ďakujeme Mestu Trenčín, že
finančne podporuje oblasť školstva. V našom prípade umožnilo rodinám lepšie porozumieť významu predprimárneho
vzdelávania.


(EP), FOTO: ARCHÍV MŠ

V mesiacoch máj a jún sa
v základných školách v Trenčíne uskutočnili dvojdňové
semináre pod názvom Krok
za krokom vo finančnom vzdelávaní. Realizovalo ich občianske združenie Zlatá tehlička
v spolupráci s Mestom Trenčín.
Hlavným cieľom bolo priblížiť
žiakom oblasť bankovníctva,
poisťovníctva a rodinných financií. Pod vedením skúsených

lektorov Ing. Kataríny Vavríkovej, Mgr. Aleny Mazánovej
a Mgr. Evy Blažekovej si žiaci vyskúšali svet peňazí formou
hier, súťaží a praktických cvičení. Po ukončení seminárov čakali žiakov testy finančnej gramotnosti, ktoré zvládli úspešne.
Najlepší boli odmenení vecnými
cenami a diplomom. Informovala Alena Mazánová, lektorka o.
z. Zlatá tehlička.(RED)

SOCIÁLNY ŠATNÍK BUDE OPÄŤ OTVORENÝ
Sociálny šatník so sídlom
na Soblahovskej ulici, ktorý bol
pre chorobu od 5. júna 2017
dočasne zatvorený, bude opäť
k dispozícii občanom od 24.
júla. Pre ľudí v zložitej životnej
situácii ponúka oblečenie, obuv
a iné potrebné veci. Otvorený

bude dva dni v týždni – v pondelok a vo štvrtok v čase od 13.00
do 16.00 hodiny. V tomto čase
je k dispozícii aj ľuďom, ktorí chcú veci do šatníka priniesť.
Kontakty pre viac informácií:
0905 603 479, 0905 461 041.
(RED)

 ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred

10. 7. 2017 o 15.30 v sobášnej sieni

VMČ Západ 23. 8. 2017 o 17.00 v KD v Zlatovciach
VMČ Juh

3. 7. 2017 o 17.30 v ZŠ, Východná

VMČ Sever

6. 7. 2017 o 16.00 v Centre seniorov na Sihoti
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otázky a odpovede
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 Plánuje mesto skultúrniť

stav trávnika na kúpalisku a do
siať ho? Je použitá dlažba vhod
ná pre toto prostredie? Plánuje
te navýšiť počet bufetov. TOŠO
Róbert Buchel, správca letného
kúpaliska:
Áno, trávnik sa pravidelne
podsieva. To, akú dlažbu okolo
bazénov navrhol architekt a projektant, už nezmeníme. Po skončení sezóny uvidíme, v akom
stave sa bude súčasná dlažba
nachádzať a následne vyhodnotíme ďalšie kroky. V budúcom
roku plánujeme navýšenie počtu bufetov. Rozšírenie kapacity personálu bufetov je v plnej
kompetencii nájomcov bufetov.

 Mesto vydávalo rozhod

nutia, ktorým bol obyvateľom
vyrubený miestny poplatok
za komunálne odpady a drob
né stavebné odpady. Mňa
by zaujímala časť poplatku
drobné stavebné odpady. Čo je
v tejto časti poplatku zahrnu
té? Drobný stavebný odpad
nemôžem vyložiť do žiadnej
nádoby ako komunálny od
pad, mesto ho nevyváža a keď
ho priveziem do zberného
dvora, musím za likvidáciu
znovu zaplatiť podľa množ
stva. Neplatím teda za likvi
dáciu drobného stavebného
odpadu dvakrát?
PETER

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia:
V zmysle zákona o odpadoch vzniká mestu povinnosť
zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu (ďalej
len DSO). DSO je odpad z bežných udržiavacích prác, na ktoré sa nevyžaduje žiadne povolenie. Množstvový zber DSO
znamená, že pôvodca je povinný
zaplatiť poplatok, resp. sadzbu
schválenú vo Všeobecne záväznom nariadení o miestnych
daniach a miestnom poplatku
úmernú odovzdávanému množstvu. Poplatok za DSO sa vyrubuje samostatne pri odovzdávaní. Je to samostatná sadzba,
ktorú platí len ten, kto vyprodukuje DSO. Sadzba vychádza
z nákladov spojených s nakladaním a likvidáciou DSO. Sadzba
za komunálny odpad je samostatná sadzba – bez DSO, ktorá zahŕňa náklady na nakladanie a likvidáciu s komunálnymi

odpadmi, čiže vývozy bežných
nádob na komunálne odpady,
vývozy uličných nádob, vývozy
a likvidáciu odpadu z cintorínov,
náklady na jarné a jesenné upratovanie, odstraňovanie nelegálnych skládok, prevádzku zberných dvorov.

 Kto sa bude starať

o údržbu podchodov? Pod
chod v Zlatovciach sa otvoril
nedávno a už je tam špina.
Taktiež hrozí kolízia medzi
cyklistami v mieste, kde sa
podchod zatáča. Nebolo by
tam vhodné umiestniť zr
kadlo, aby cyklista videl, že
niekto ide z druhej strany
oproti nemu? Ďakujem.JANA
Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:
Podchod sa síce otvoril, ale
ide len o predčasné užívanie.
Za čistotu je teda stále zodpovedný stavebník, ktorého sme
na to upozornili. Je to stále stavenisko, kde dochádza k väčšej
prašnosti a znečisteniu. Údržba
a udržiavanie čistoty v podchode bude mesto zabezpečovať
po jeho skolaudovaní a súčasnom prevzatí do majetku.
Čo sa týka prejazdu cyklistov, táto otázka zatiaľ nie je definitívne doriešená – existujú
názory za aj proti. V pôvodnom
stanovisku ku stavbe bol prejazd
cyklistov zakázaný.

 Po zavedení novej par

kovacej politiky nie je mož
né parkovať vo vnútrobloku
za bytovkou na Považskej ulici
1707 (vedľa Magnusu). Aké
sú plány s týmto nezákonným
parkoviskom? Bude tam vybu
dované oficiálne parkovisko?
Ak áno, kedy? Ak nie, bude
plocha upravená do pôvodné
ho stavu, teda vysadená aspoň
tráva? 
PETER FRAŇO
Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:
Na výstavbu parkoviska
v spomínanom vnútrobloku prebieha stavebné konanie, ktoré by
malo byť (ak nedôjde k žiadnym
komplikáciám) správoplatnené do 3-och mesiacov. Následne bude možné spustiť stavebné
práce.

 Chcem sa opýtať zodpo

vedných, čo opravujú po
vrch chodníka na Električnej

ulici pri nemocnici, či budú
osádzať aj nové obrubníky.
Zároveň by som rada navrhla
výstavbu cca 100 metrov chod
níka od zastávky pri nemoc
nici v smere na Laugaricio/
Tr. Turná. Od tejto zastávky
urobiť cca 100 metrov chodní
ka k Ulici Poľná na Novinách.
Odjakživa tadiaľ chodili ľudia
na zastávku. 
IRENA W.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:
Nové obrubníky sa osádzať
nebudú – ide len o výmenu zvetraného povrchu. Žiaľ, chodník
medzi Električnou ulicou a železničnou traťou do Chynorian
určite budovať nebudeme – ide
totiž o pozemok Železníc SR
a tie nedovolia výstavbu chodníka k neexistujúcemu železničnému priecestiu, nakoľko
nové železničné priecestia zákon o dráhach neumožňuje
zriaďovať.

 Prečo niektoré zóny sú

spoplatnené 24 h denne v zóne
D? O ulicu ďalej na Ul. J. Krá
ľa je spoplatnené parkovanie
len od 8.00 – 16.00 h. Ako
chcete byť spravodliví? JÁN
Ľuboslava Sedláková, kancelária primátora:
Cieľom nového parkovania je
regulácia parkujúcich vozidiel,
zabezpečiť parkovanie vozidiel
rezidentov, poskytnúť voľné parkovacie miesta, vylúčiť dlhodobé
státie z centra mesta atď. Pri príprave regulácie sa robili analýzy
dopravných režimov, presunov
vozidiel a sčítavanie parkujúcich vozidiel v jednotlivých hodinách, počas celého dňa i noci.
Nie je možné riešiť jednu časť
mesta bez ohľadu na dopravný
režim susediacich pásiem, problém s parkovaním by sme nijako
nevyriešili, iba odsunuli. Pásmo
D má charakter sídliska, prevažujú tu bytové domy nad rodinnými domami, a jej okrajové
časti susedia s ešte nezregulovanými pásmami mesta. Problém
je tu skôr s nočným státím ako
státim cez deň, preto je tu zavedený 24 režim spoplatnenia, aby
nemali domáci – rezidenti problém s parkovaním po návrate
z práce. V každom takomto pásme boli vytvorené dlhodobé parkoviská, ďalej od obytných blokov s režimom 8 – 16 h, aby ich
využili práve nerezidenti, ktorí

si zakupujú abonentské parkovacie karty na dlhodobé parkoviská alebo vodiči bez kariet
a neparkovali domácim na parkoviskách medzi domami.

 Kedy sa konečne začne

s výstavbou chodníka na Kasá
renskej?
ROMAN BITAROVSKÝ
Ján Korienek, útvar interných
služieb:
K uvedenej stavbe už bolo
vydané rozhodnutie o jej umiest
není, v súčasnosti prebieha sta
vebné konanie. Keď bude vydané
stavebné povolenie, začne reali
zácia cyklochodníka a chodníka.

 Prečo má parkovisko

na Rozmarínovej ulici pri
Evanjelickom kostole nama
ľované modré čiary? Ako som
sa dozvedela, patrí pod sprá
vu Trenčianskej parkovacej
spoločnosti a nie pod Mesto
a výhody pre držiteľov parko
vacích kariet na ňom neplatia!
Prípadne zaviesť iné SMS čís
lo a inak označiť túto parkova
ciu zónu, nie A1?ZUZANA
Ľuboslava Sedláková, kancelária primátora:
Modré čiary znamenajú, že
ide o platené parkovisko, na ktorom sú podľa vyhlášky 9/2009
Z.z. takto vyznačené parkovacie
miesta. Prevádzkovateľom parkovacích miest je od 15. marca
2017 Mesto Trenčín. Dve parkoviská na súkromných pozemkoch (parkovisko na Rozmarínovej ulici a na Ul. 28. októbra
za NKÚ – pri OC Družba) naďalej prevádzkuje Trenčianska
parkovacia spoločnosť (TPS),
a. s. TPS je mestská akciová
spoločnosť, kde stopercentným vlastníkom je Mesto Trenčín. Na parkoviskách Trenčianskej parkovacej spoločnosti
neplatia parkovacie karty vydané Mestom Trenčín a zľavy z parkovného. Rovnako tak parkovacie karty vydané TPS neplatia
na parkoviskách Mesta Trenčín.
Pri úhrade cez sms zadávate iný
kód lokality, nie TN, ale TC (TC
medzera A1 medzera EČV medzera hod). Formát sms je napísaný na automatoch. Doklad
si vytlačíte na stránke Trenčianskej parkovacej spoločnosti. Informácia o tom, že tieto dve parkoviská prevádzkuje TPS , a. s.
sú aj na dopravnej značke.
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HUDOBNĚ PIKNIKY na tráve budú toto leto
na novom mieste – každý piatok v ÁTRIU POD
MESTSKOU VEŽOU.

 KONCERTY
7. 7. | 19.00 | 3D Band

Hudobné pikniky otvoria Trenčania, ktorí spájajú lásku
k hudbe a poéziu. Kombinujú rock, folk,
jazz a blues, texty sú zhudobnenými básňami gitaristu Dušana Žembera, ale aj
známych slovenských básnikov.
ÁTRIUM POD MS VEŽOU

|

 PRE DETI
denne | Brick by Brick – zábava
s Legom

ÁTRIUM POD MS VEŽOU | Energické a živelné

latino miešané s rockom, popom, world-music a rôznymi ďalšími vplyvmi, ktoré do nej prinášajú pribúdajúci členovia.
V Trenčíne sa predstaví plná zostava, osem
výborných muzikantov vrátane dychovej
sekcie.
16. 7. | 17.00 | Naďa Urbánková

Päťnásobná držiteľka Zlatého slávika, jedna z najvýraznejších československých speváčok sedemdesiatych rokov, členka legendárneho
Semaforu, dáma s fantastickým hlasom
a neodmysliteľnými okuliarmi zaspieva
s Lubošom Javůrkom a jeho kapelou Bokomara.
ŠTÚROVO NÁMESTIE

|

21. 7. | 19.00 | Michal Matejčík
(harfa)

| Unikátna príležitosť vypočuť si harfu mimo koncertnej
sály a v rukách špičkového hráča. Michal
Matejčík okrem klasickej hudby hrával aj
s Georgeom Michaelom a ako špeciálny
hosť Depeche Mode.

ÁTRIUM POD MS VEŽOU

23. 7. | 17.00 | Pavol Hammel

Legenda slovenskej
populárnej hudby, zakladateľ nemenej legendárnych Prúdov sa predstaví piesňami
z najnovšieho albumu Z pekla šťastie.
ŠTÚROVO NÁMESTIE

|

28. 7. | 19.00 | Jerguš Oravec 3JO

Unplugged zahrá
trojica špičkových mladých hudobníkov,
ktorí sa okrem sólového hrania a svojho
tria pohybujú aj v ďalších skupinách najvyššej hudobnej ligy.
ÁTRIUM POD MS VEŽOU |

28. 7. | 20.00 | Gladiator
na hrade
TRENČIANSKY HRAD

|

skupina DRÍST.

Predkapela – ilavská

30. 7. | 17.00 | Morenito De
Triana & group

Letná fiesta plná
španielskeho temperamentu. Andalúzske
flamenco v podaní slovensko-českých hudobných majstrov tohto žánru a tanečnice
s vášňou v krvi.
ŠTÚROVO NÁMESTIE

|

22. 7. | 15.00 | ORA ET ARS
SKALKA 2017

| Divadielko pod
vežou. Účinkuje banskobystrické Divadlo
Clipperton.

ÁTRIUM POD MS VEŽOU

10. – 14. 7. | 7.30 – 16.00 | Laci
Strike – tanečný tábor

| Deti trénujú denne tanec a pracujú na spoločnej choreografii.
Tú odprezentujú rodičom spolu s Lacim
Strikom a jeho tanečníkmi v spoločnej
SHOW na záver tábora v piatok. Prihlášky
a info na: stanka@streetdance.sk alebo
0911 47 22 99.

KC AKTIVITY

ŠTÚROVO NÁMESTIE

14. 7. | 19.00 | Los Massakeros

| Tvorivé dielničky pre malé deti
od 18 mesiacov do 5 r.

GMAB

 NEDAJTE SI UJSŤ

9. 7. | 16.00 | Polepetko

9. 7. | 17.00 | All Stars Refugee
Band

| Originálna muzika
v podaní českej kapely so svetovým obsadením. Bláznivá zmes štýlov zmiešaných
z kurdského folku, čínskej popovej hudby,
švajčiarskeho kabaretu, rapu či brassu.

6., 20., 27. 7. | 9.30 – 11.30 |
Galerkovo

| Kreatívno-vzdelávacie centrum. Lego kurzy pre deti od 4 do 11 r., ale
aj voľné hodiny na hru s kockami Lego pre
deti s rodičmi i bez rodičov. Viac informácií
a presné termíny na fcb kreativosro alebo
www.kreativotn.sk.

KREATIVO

pondelok, štvrtok | 9.00 –
12.00 | Leto v knižnici

| Prázdninový
program. Tvorivé dielne s kreslením, strihaním, lepením či riešením, prázdninová
súťaž o najaktívnejšieho čitateľa leta so
zaujímavými cenami pre víťazov. Účasť
treba vopred nahlásiť na:
deti@vkmr.sk, 032/746 07 15;
dlhehony@vkmr.sk, 032/652 20 86;
kubra@vkmr.sk, 032/743 73 68;
juh@vkmr.sk, 032/652 33 14.

VKMR VŠETKY POBOČKY

utorok, štvrtok | 9.00 – 13.00 |
Staroveké civilizácie

KC AKTIVITY | Letné tvorivé workshopy pre

deti (6 – 13 r.). V cene 5 € je zabezpečený pracovný materiál, pomôcky, výdatná
desiata, pitný režim, lektorovanie. Prihlásenie vopred u Mirky 0918 561 320,
info@kcaktivity.sk. Témy: 11. 7. Batikovanie – Vzory mystiky – farbenie textilu
(treba si priniesť vlastné tričko, tielko bielej farby), 13. 7. Enkaustika – Púšť a more
Egypta – maľovanie horúcim voskom, 18.
7. Maľba, kombinovaná technika – Scarabeus – maľba, perokresba a tieňovanie,
20. 7. Keramika Sumeru – Výroba brošní,
príveskov a magnetiek.
2. 7. | 16.00 | O chlapcovi, ktorý
hľadal vôňu čokolády...

| Interaktívne predstavenie pre deti i dospelých plné fantázie
a dobrodružstva s Martinom Danišom
a jeho „čokopríbehom“ O chlapcovi, ktorý
hľadal vôňu čokolády...

ČAJOVŇA DÉJA VU

2. 7. | 16.00 | Červeňkráľ
a Žltovláska

| Divadielko pod
vežou. Činoherno-bábkové predstavenie
na motívy rozprávky P. Dobšinského. Účinkuje Thalia Teatro.

ÁTRIUM POD MS VEŽOU

16. 7. | 16.00 | Klaun Pepele

| Divadielko pod
vežou. Rozprávková klauniáda Divadla Žihadlo pre všetky deti plná pesničiek, hier
a dobrej nálady.

ÁTRIUM POD MS VEŽOU

| Vernisáž výstavy diel z 10. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia
ORA ET ARS Skalka 2017.

KLÁŠTOR NA VEĽKEJ SKLAKE

5. 8. | 8.00 – 12.00 |
Farmársky jarmok

17. 7. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

Deti a rodičia spoločne čítajú v knižnici na Hasičskej, v pobočke na Juhu, na Dlhých Honoch a v pobočke
Kubrá.
VEREJNÁ KNIŽNICA |

17. – 21.7. | 7.00 – 17.00 |
Legendy starovekého Grécka

KC AKTIVITY | Denný tábor (5 – 12 r.). Fasci-

nujúce časy plné mýtov a legiend budú našou inšpiráciou pri hraní táborových hier,
lúskaní orieškov, súťaží a zaujímavých aktivít pri objavovaní starovekého Grécka.
Výlet na Koziu farmu Lízinka v Trenčianskych Miticiach, jazda na koníkoch, ukážky podkúvania a dojenia kozičiek, život
na farme.
23. 7. | 16.00 | O Maruške
a dvanástich mesiačikoch

ÁTRIUM POD MS VEŽOU | Divadielko pod ve-

žou. Láskavá a poučná rozprávka divadla
Hotel Maria o zlej macoche a jej márnivej
dcére Dore, o milej a pracovitej Maruške,
ktorá hľadala jahody v hore.
29. 7. | 15.00 – 18.00 | Leto je tu!

OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti.

30. 7. | 16.00 | Cestou-necestou

ÁTRIUM POD MS VEŽOU | Divadielko pod ve-

HVIEZDOVÁ ULICA | Prvú augustovú so-

botu sa môžete tešiť na ďalší farmársky jarmok. Od 8.00 do 12.00 si pred
synagógou budete môcť kúpiť čerstvé
sezónne ovocie a zeleninu, kvety, bylinky, farmárske produkty z blízkych
regiónov – syry, vína, mäsové výrobky, domáce koláče, špaldové pečivo,
tekvicové semiačka a za studena lisované oleje, med priamo od medárov.
O 10.30 zahrajú DH Bodovanka a Bosoráci z Piechova – gajdošské duo.
5. 8. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom:
Evanjelický cintorín

žou. Teáter Komika – Adrián Ohrádka uvedie veselú klauniádu.
31. 7. – 4. 8. | 7.00 – 17.00 | Cesta
do vesmíru

KC AKTIVITY | Denný tábor (5 – 12 r.). Ces-

tuj s nami kozmickými diaľavami. Pridaj sa
k Malému princovi a navštív každý deň inú
planétu. Športové i nešportové hry, súťaže
a aktivity inšpirované tajuplným svetom
planét.

KIC

|

Témou augustovej prechádzky

2 | KAM

 NEDAJTE SI UJSŤ
mestom so sprievodcom bude Evanjelický cintorín v Trenčíne a osobnosti,
ktoré sú na ňom pochované.

 KINO
CINEMAX
od 6. 7. | 47 Metrov

kam v trenčíne

 VÝSTAVY
do 7. 7. | Misia v kontextoch
a súvislostiach
TSK | Putovná výstava.

do 23. 7. | Ján Mathé 1922 –
2012, Sochy a kresby

| K nedožitým 95. narodeninám
akademického sochára, jedného z najvýznamnejších slovenských sochárov.

GMAB

do 23. 7. |

Re-kreácia v Trenčíne

Absolventi a študenti Fakulty
umení Technickej univerzity v Košiciach
sú reprezentantmi najmladšej generácie umelcov, ktorá si svojou ambicióznou
a kreatívnou tvorbou získava čoraz vyššie
renomé.
GMAB

|

do 31. 8. | Valaská kolonizácia

Originálne predmety zo salašov, pastiersky odev, pastierske biče, zdobené pastierske palice, ale
aj hudobné nástroje alebo bačovský riad,
črpáky alebo veľké varechy. Hoci valaská
kolonizácia prešla viacerými európskymi
krajinami, najvýraznejšie kultúrne stopy
zanechala na území Slovenska.
TRENČIANSKY HRAD

Britský horor. Keď sa potápačská klietka s Kate a Lisou odtrhne z lode, uväznené klesajú na morské dno, obklopené krvilačnými žralokmi s rýchlo sa
znižujúcou zásobou kyslíka.
od 6. 7. | Spider-man: Návrat
domov

do 31. 8. |

|

ziliškovia, ale aj morské panny či mámivé
sirény sa ukrývajú v erboch európskych
šľachtických rodov. Nadprirodzené bytosti
v životnej i nadživotnej veľkosti návštevníkom odkryjú tajomstvo erbov.
POSÁDKOVÝ KLUB

|

Klubu filatelistov.

od 6. 7. | V utajení

3. – 31. 7. | Pohľady do prírody

Výstava fotografií –
Igor Gašparík a Jaroslav Matejček.
CENTRUM SENIOROV

|

3. – 31. 7. | 7.00 – 18.00 |
Prázdninové čítanie

Výstavka kníh pre deti
a mládež s podtitulom Zoznámte sa s niečím novým.
VKMR HASIČSKÁ

|

3. – 31. 7. | 7.00 – 18.00 |
Dovolenka s knihou

Filatelistická výstava

1. 7. –11. 8. | Náš svet 6

Výtvarné práce žiakov
Súkromnej ZUŠ Novomeského 11, Trenčín.
POSÁDKOVÝ KLUB

|

1. 7. – 2. 8. | Svet očami detí

Absolventská výstava
Súkromnej ZUŠ Gagarinova 7, Trenčín.
POSÁDKOVÝ KLUB

|

1. 7. – 31. 8. | V dobrej
spoločnosti (Jozefa
Braneckého)

25. 7. – 10. 9. | ORA ET ARS
Skalka 2017
KC AKTIVITY | Vhodné aj pre začiatočníkov.

Info a prihlasovanie: 0903 271 444.

12., 19. 7. | 18.00 – 19.00 | Fit
lopty a bodywork

KC AKTIVITY | Cvičenie, pri ktorom sa pracu-

je hlavne s váhou vlastného tela. Prihlasovanie: 0948 855 870.
19. 7. | 18.00 – 19.00 | Zumba

MESTSKÁ VEŽA | Diela z 10. ročníka medzi-

národného výtvarno-literárneho sympózia.
25. 7. – 18. 8. | Premeny Trenčína
TSK | Výstava

fotografií Milana Strieženca
z mestskej zástavby Trenčína v 70. rokoch
20. storočia dokumentuje už neexistujúce
budovy, ulice či zátišia mesta.
27. 7. – 10. 9. | Juraj Jaroš – 14
minút obyčajného súkromia

| Autorská výstava má ambíciu
predstaviť maliarske diela jedného z najzaujímavejších umelcov najmladšej generácie trenčianskeho regiónu.

GMAB

27. 7. – 10. 9. | Jozef Baus –
Pohľad z druhej strany

GMAB | Zámerom výstavy je predstaviť ši-

rokospektrálnu, predovšetkým veľkoformátovú tvorbu maliara a pedagóga.

od 13. 7. | Láska stojí
za všetko

25. 7. | 9.00 – 11.30, 16.00
– 18.30 | Letný ateliér pre
dospelých a seniorov

Mesto Trenčín a autori pozývajú
na výstavu Mariany Ďurišovej a Juraja Majerského – fotografie z hudobných piknikov 2015 a 2016.
3. – 23. 7. | Slnko na palete
Júliusa Rempera

GMAB | Viete

ako sa plstí z ovčieho rúna?
Vytvoríme si drobnosť, darček z plste, koráliek či drôtu. Doneste si so sebou mydlo,
uterák.
27. 7. | 15.00 | Skleróza
multiplex

CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.

 CVIČENIE
10., 17. 7. | 17.15 – 18.00 | SM
systém

KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrb-

tice. Kontakt: Marcela Holodová na tel. č.
0905 705 431.
Americká dráma. Madeline má sedemnásť a veľa číta. Nič iné totiž robiť nemôže. Jej imunita nedokáže bojovať
s vonkajším svetom, a preto je stále
zavretá doma vo svojej sterilnej izbe.
Keďže sa nemôže so záhadným novým
susedom stretnúť, začnú si vymieňať

10., 17. 7. | 18.00 – 19.00 |
Cvičenie pilates

| Lektorka – fyzioterapeut
a inštruktor Pilates Metódy Sabongui Pilates Academy v Prahe Marcela Holodová
0905 705 431.

KC AKTIVITY

Pozýva Mesto Trenčín
a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. Vernisáž 3. 7. o 17.00.
MESTSKÁ VEŽA

|

12., 19. 7. | 19.00 – 20.15 | Joga

TSK | Výber z tvorby Kataríny Vozárikovej.

CENTRUM SENIOROV |

|

lovom cvičení s fázami odpočinku. Vysoký energetický výdaj, zlepšenie ohybnosti
a schopnosti koordinácie, spevnené partie
bokov, brucha, stehenných a sedacích svalov.

4. – 21. 7. | Katkina paleta

streda | 15.00 | DIA mapa

KIC

KC AKTIVITY | Posilňovacie cviky v interva-

Výstavka knižných sprievodcov po známych-neznámych slovenských i zahraničných turistických destináciách.
VKMR JASELSKÁ

 PRE SENIOROV

Špičková agentka americkej CIA Alice Racine (Noomi Rapace) sa ocitá
v ohrození a musí urobiť všetko pre to,
aby zabránila pripravovanému útoku
na Londýn.

10., 31. 7. | 18.00 – 19.00 | 12. 7.
| 18.00 – 19.00 | Cvičenie pre
ženy

|

Erbové beštie

TRENČIANSKY HRAD | Draci, jednorožce, ba-

1. 7. – 31. 8. | Slovensko 1993 –
2008 – Vladimír Bečár

Talentovaný Tom Holland ako Peter
Parker sa po skúsenosti s Avengermi
vracia domov k tete May a jeho mentorom sa stáva Tony Stark alias Iron Man.
Na scéne sa však objaví nová hrozba,
ktorá môže zničiť všetko, čo je Petrovi
tak drahé.

číslo 7 | ročník XIX

KC

AKTIVITY

|

na 0903 949 966.

Prihlasovanie

 PREDNÁŠKY
4. 7. | 16.00 | Zdravotná
problematika včelstiev

| Letné preliečenie
na báze prírodných produktov.

POSÁDKOVÝ KLUB

10. 7. | 16.00 | Beseda
k aktuálnym otázkam
záhradkárov

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Cyril Boldiš.

1. 8. | 16.00 | Poistné udalosti,
včelárstvo a právo, monitoring
spádu klieštika
POSÁDKOVÝ KLUB |

lech.

Prednáša Vieroslav Pe-

 KURZY
utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých

4. 7. a 11. 7. Letné svieže šperky, 18. 7. a 25. 7. Enkaustika –
maľovanie horúcim voskom. Prihlásenie
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk
OC LAUGARICIO |

10. – 12. 7. | 9.00 – 13.00 | Rýmuj
ako Petiar

| V trojdennej hudobno-textárskej dielni sa s Petrom Lachkým môžete naučiť písať básničky tak, aby z nich
boli pekné a chytľavé pesničky. Na záver
najlepšie texty navlečieme do vhodnej
muziky a spolu si ich zahráme a zaspievame. Doobedňajšia tvorivá dielňa je
pre všetkých od 15 rokov. Prihlasovanie
na www.voices.sk/podujatia.

VOICES

12. 7. | 15.00 | Workshop
s Dominikom Mončekom

GMAB | Pozrieme si výstavu Jána Mathého

a spoločne s akad. sochárom Dominikom
Mončekom si vyskúšame, ako sa tvorí socha z hliny a drôtu. Pre deti i dospelých.
Môžete sa k nám pridať kedykoľvek počas
celého trvania stretnutia.
17. – 19. 7. | 9.00 – 13.00 | Písanie
s Mirkou

| Ako písať tak, aby nás ľudia čítali? V pisateľsko-blogerskej dielni si
s Mirkou Gúčikovou namixujeme správnu

VOICES

4. júl 2017
kombináciu príbehu, emócií a faktov. Naučíme sa zaujať nadpisom, správne uvádzať zdroje, používať synonymá a vyjadrovať pocity. Doobedňajšia tvorivá dielňa
je pre všetkých od 15 rokov. Prihlasovanie
na www.voices.sk/podujatia.
18. 7. | 9.00 – 11.30, 16.00
– 18.30 | Letný ateliér pre
dospelých a seniorov: Batika

GMAB | Naučíme sa techniky viazanej, vos-

kovej i africkej batiky a vytvoríme si veselé
a originálne tričko, šatku, tašku. Doneste
si, čo chcete batikovať: tričko, šaty, obliečky, tašku, šatky a iné – z bavlny, predprané.
19. 7. | 16.00 – 18.30 | Tvorivé
stredy pre staršie deti
a dospelých

Krajinomaľba 1 – Voda a obloha.
Maľovanie pri Váhu. Stretneme sa o 16.00
v galérii alebo za nami príďte k „Lodenici“.
Ukážeme si, ako sa maľuje voda a obloha.
GMAB |

25. 7. | 9.00 – 11.30, 16.00
– 18.30 | Letný ateliér pre
dospelých a seniorov: Plstený
šperk, drôtovaná ozdoba
GMAB | Viete

ako sa plstí z ovčieho rúna?
Vytvoríme si drobnosť, darček z plste, koráliek či drôtu. Doneste si so sebou mydlo,
uterák.
26. 7. | 16.00 – 18.30 | Tvorivé
stredy pre staršie deti
a dospelých

Krajinomaľba 2 – Stromy a domy.
Čerešňový sad a hrad. Prejdeme sa
do čerešňového sadu a vyskúšame maľovať stromy a hrad. Môžete sa k nám
pridať kedykoľvek počas celého trvania stretnutia. V prípade dažďa sa „krajinomaľby“ uskutočnia v galérii. Všetky pomôcky zabezpečuje galéria. Viac
na monika.drocarova@gmab.sk.
GMAB |

 INÉ
pondelok, štvrtok | 10.00 –
16.00 | Letná čitáreň

Knihy, noviny a časopisy
dostupné vonku, bezplatne a pre všetkých
od júna do septembra. Doprajte prechádzke mestom pridanú hodnotu a načerpajte
energiu vo dvore knižnice pod holým nebom v historickom centre mesta.
VKMR JASELSKÁ |

sobota | 10.00 – 20.00 | Leto
v galérii

GMAB | Letné soboty s celodenným progra-

mom plným kreatívnych hier a úloh,
workshopov, či koncertov. Počas všetkých
sobôt v priebehu leta je vstup do galérie
zdarma. Viac na www.gmab.sk.
5., 12., 19., 26. 7. | 20.00 |
Hvezdáreň v Trenčíne

Príďte si vychutnať
vesmír na vlastné oči. Objekty blízkeho
a vzdialeného vesmíru môžete obdivovať pomocou špeciálnych ďalekohľadov
na streche gymnázia. Odborníci s vami
radi podiskutujú na témy, ktoré vás zaujímajú. Ak bude zamračené, môžete si
pozrieť filmy s prírodovednou tematikou.
Viac na www.hvezdaren.tnuni.sk.
GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA |

KAM | 3

kam v trenčíne
15. 7. | 20.00 | Historky
z mučiarne

| Nočná tematická
prehliadka hradu ponúkne návštevníkom
parodické a vtipne spracované scénky
na motívy stredovekého mučenia na Trenčianskom hrade.

TRENČIANSKY HRAD

17. – 23. 7. | Diecézna púť
na Skalke
Kresťan rád na Skalku putuj;
cesty, času, neľutuj!
• • •

Sv i a t o k s v. A n d re j a -Svo r a d a a B e ň a d i k a
09:00 • Príležitosť ku sv. spovedi
09:15 • Posvätný ruženec
10:00 • Slávnostná svätá omša
• celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup
• po nej procesia na Kláštor
15:30 • Korunka Božieho milosrdenstva
16:00• Svätá omša

15:00 • Vernisáž z diel Medzinárodného výtvarnoliterárneho sympózia ORA ET ARS – Skalka 2017
(kláštor – Stará Skalka)
17:00 • Privítanie pútnikov, príležitosť ku sv. spovedi
17:45 • Krížová cesta
19:00 • Slávnostná svätá omša
• celebruje ThDr. Pavol Zvara, PhD., rektor Pápežského
slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme
21:00 • Gréckokatolícka sv. liturgia
• celebruje o. Igor Cingel, gr. kat. farár v Trenčíne (kláštor
– Stará Skalka)

20:45 • „Aktuálnosť Fatimského posolstva“, prednáška
Vdp. Pavla Benku SF
21:30 • Sviečková procesia s modlitbou posvätného ruženca
22:00 • Modlitby dvoch tichých sŕdc – pásmo slova a piesní
23:00 • Svätá omša • celebrujú novokňazi nitrianskej diecézy
s udelením novokňazského požehnania, spievajú Južania
24:00 • Piesne chvál a začiatok celonočnej adorácie

06:00 • Svätá omša • celebruje o. Dušan Berta
08:30 • Odchod pešej procesie z Dolnej Súče
09:00 • Odchod pešej procesie z Orechového a zo Skalky n. V.
08:00 • Svätá omša pre poľských pútnikov • celebruje
o. Stanislav Pietrzak, emeritný farár v Tropie (Poľsko)
09:45 • Posvätný ruženec

10:30 • SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA •
celebruje arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár

Kongregácie pre východné cirkvi

15:15 • Posvätný ruženec za chorých
16:00 • Svätá omša pre starých a chorých,Te Deum • celebruje
vdp. kanonik Jozef Sliepka

•••

KOSTOL NA MALEJ SKALKE | 17. 7. Sviatok sv.

Andreja-Svorada a Beňadika – 9.00 Príležitosť ku sv. spovedi, 9.15 Posvätný ruženec, 10.00 Slávnostná svätá omša, celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup,
po nej procesia ku Kláštoru, 15.30 Korunka
Božieho milosrdenstva, 16.00 Svätá omša.
22. 7. 15.00 Vernisáž z diel Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA
ET ARS – Skalka 2017 (kláštor – Stará
Skalka), 17.00 Privítanie pútnikov, príležitosť ku sv. spovedi, 17.45 Krížová cesta,
19.00 Slávnostná svätá omša, celebruje
ThDr. Pavol Zvara, PhD., rektor Pápežského

slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda
v Ríme, 21.00 Gréckokatolícka sv. liturgia, celebruje o. Igor Cingel, gr. kat. farár
v Trenčíne (kláštor Stará Skalka), 20.45
„Aktuálnosť fatimského posolstva“, prednáška Vdp. Pavla Benku SF, 21.30 Sviečková procesia s modlitbou posvätného ruženca, 22.00 Modlitby dvoch tichých sŕdc
– pásmo slova a piesní, 23.00 Svätá omša,
celebrujú novokňazi nitrianskej diecézy
s udelením novokňazského požehnania,
spievajú Južania, 24.00 Piesne chvál a začiatok celonočnej adorácie
23. 7. 6.00 Svätá omša, celebruje o. Dušan Berta, 8.30 Odchod pešej procesie
z Dolnej Súče, 9.00 Odchod pešej procesie
z Orechového a zo Skalky n. V., 8.00 Svätá omša pre poľských pútnikov, celebruje
o. Stanislav Pietrzak, emeritný farár v Tropie (Poľsko), 9.45 Posvätný ruženec, 10.30
SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA, celebruje arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie
pre východné cirkvi, 15.15 Posvätný ruženec za chorých, 16.00 Svätá omša pre starých a chorých, Te Deum, celebruje vdp.
kanonik Jozef Sliepka.
22. 7. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností a Gazdovské trhy

emaily. Madeline si čoskoro uvedomí,
že jej život nie je skutočný a naberie
odvahu všetko risknúť.
od 20. 7. | Personal shopper

Mladá Američanka Maureen sa živí
v Paríži ako osobná nákupkyňa oblečenia pre obletovanú mediálnu celebritu. Svoj voľný čas trávi v zvláštnom
opustenom dome, kam sa nasťahovala
po smrti jej brata. Je presvedčená, že
s ním vie nadviazať kontakt.
od 20. 7. | Dunkirk

Americká akčná vojnová dráma. Prvý
film kultového anglického režiséra
Christophera Nolana.
od 20. 7. | Valerian a mesto
tisícich planét

EXPO CENTER |

KONTAKTY
Osvienčimská 3
Farská 12
OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40,
CINEMAX
www.cine-max.sk
CVČ
Východná, 032/743 35 02
GALÉRIA VÁŽKA
Mierové námestie 19, 0915 382 532
Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
GMAB Galéria M. A. Bazovského
032/650 61 11
ILYO TAEKWONDO TRENČÍN
Gen. Svobodu 1, kurzy@soulart.sk, 0907493654
KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
KC KUBRÁ
Kubranská 94
KC STRED
28. októbra, 032/652 21 36
KC SIHOŤ
Osvienčimská 3, 032/743 45 35, 0910 965 257
KD OPATOVÁ
Opatovská 96, ksopatova@gmail.com
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
KREATIVO
Gen. M. R. Štefánika 379/19, 915 863 688
LAUGARICIO COMBAT CLUB
Stromová 1, Trenčín, 0903 860 349
MASARYČKY BUSINESS CENTER
Legionárska 7158/5
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 MAX
Gen. M. R. Štefánika 426
PIANO KLUB
Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
SAVANA CAFÉ
Rastislavova 1
SOKOLOVŇA
Mládežnícka, 0910 196 456
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE
www.anidestudio.sk.
TELOCVIČŇA ILYO TEAKWONDO
Južanka, www.taekwondo-tn.sk, 0804 481 001
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/6555323
TNOS Trenčianske osvetové stredisko K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice JaselVKMR
ská a Hasičská 1
VOICES
Sládkovičova 8, www.voices.sk
VÝSTAVISKO EXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
CENTRUM SENIOROV
CENTRUM PRE RODINU

 NEDAJTE SI UJSŤ

Dobrodružný film Luca Bessona nás
zavedie do toho najpodivuhodnejšieho vesmíru, aký bol doposiaľ stvorený.
S rozpočtom 180 miliónov dolárov ide
o vôbec najdrahší projekt európskej kinematografie.
od 27. 7. | Baby driver

Akčná krimikomédia Edgara Wrighta
rozpráva príbeh hudbou posadnutého
mladíka, ktorý robí šoféra bankovým
lupičom. Keď sa zamiluje, chce dať
zbohom kriminálnej minulosti a začať
nový život so ženou svojich snov.
22. 7. | André Rieu – 2017
Maastricht concert

Výročný koncert slávneho hudobníka
v priamom prenose. André Rieu oslavuje 30 rokov so svojím Johann Strauss
Orchestra. Kulisou koncertu bude prekrásne stredoveké námestie v Andrého
rodnom meste Maastricht. Práve tam
aj tento rok vystúpi šesťdesiatčlenný
Johann Strauss Orchestra, jeho vynikajúci tenori, sopranistky a špeciálni hostia. Exkluzívne v kinách uvidia diváci
naviac zákulisné rozhovory so samotným Andrém.

hudba na tr áve
KAŽDÝ PIATOK > 19.00 > TRENČÍN, ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU

3D Band

7.7.

Los Massakeros

Hudobné pikniky symbolicky otvoria
Trenčania, ktorí spájajú lásku k hudbe
a poéziu. V hudbe kombinujú rock, folk,
jazz a blues, texty sú výnimočnými
perličkami: zhudobnenými básňami gitaristu Dušana Žembera, ale aj známych
slovenských básnikov.

14.7.
Energické a živelné latino miešané s rockom, popom, world-music a rôznymi
ďalšími vplyvmi, ktoré do nej prinášajú
pribúdajúci členovia. V Trenčíne sa
predstaví plná zostava, osem výborných
muzikantov vrátane dychovej sekcie.

Michal Matejčík (harfa)

21.7.

Jerguš Oravec 3JO

v spolupráci s

Unplugged zahrá trojica špičkových
mladých hudobníkov, ktorí sa okrem
sólového hrania a svojho tria pohybujú
aj v ďalších skupinách najvyššej hudobnej ligy. Na pikniku zaznie ich najnovší
album v „najfajnovejšej“ forme, prearanžovaný do akustickej podoby.

Unikátna príležitosť vypočuť si harfu
mimo koncertnej sály a v rukách
špičkového hráča. Ako sólový kráľovský
nástroj ju predstaví Michal Matejčík,
ktorý okrem klasickej hudby hrával aj
s Georgeom Michaelom a ako špeciálny
hosť Depeche Mode.

28.7.
Podujatia organizuje

JÚL 2017

Červeňkráľ
a Žltovláska

Klaun Pepele

Cestou-necestou

23.7.

Klaun Pepele vždy radostne
vstáva z postele, zbytočne
ústami nemelie, zato spieva si
vesele. A keď zahrá pre deti,
slnko mu v očiach zasvieti.
DIVADLO ŽIHADLO

9.7.

Švárny Červeňkráľ a krásna
Žltovláska! Najprv ho nechcela,
pre červenú briadku fóry robila.
A potom? Aká veľká láska!
THALIA TEATRO

KAŽDÚ NEDEĽU > 16.00 > TRENČÍN, ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU

2.7.

Polepetko

Medzi nami žije jeden chlapec
známy. Je milý, len trochu
popletený. A keďže pri ňom
na chaos sa mení všetko, volajú ho Polepetko.
DIVADLO CLIPPERTON

16.7.

O Maruške a dvanástich mesiačikoch

Láskavá a poučná rozprávka o zlej
macoche a jej márnivej dcére
Dore, o milej a pracovitej Maruške, ktorá hľadala jahody v hore.
DIVADLO HOTEL MARIA

30.7.

Veselý klaun ide cestou, ten
smutný necestou. V jednom
smutno-smiešnom bode sa
však všetky cesty spájajú,
preto klaunovky dobrý koniec
mávajú.
TEÁTER KOMIKA,
ADRIÁN OHRÁDKA

HUDOBNÁ

N E DE Ľ A

J Ú L 20 1 7

Folkrocková kapela výtvarníka Igora
Cvacha. Jeho piesne sú príbehmi
všedných dní, prežitých lások,
ďalekých ciest. Príjemný nedeľný
koncert bude premiešaný piesňami
rockových majstrov Jimmyho Hendrixa, Boba Dylana či Beatles.

3Drive

K A Ž D Ú N E D E Ľ U > 1 7. 0 0 > T R E N Č Í N , Š T Ú R O VO N Á M E S T I E

2.7.

All Stars Refugee Band

9.7.

Letná fiesta plná španielskeho temperamentu priamo na Štúrovom námestí
– vychutnajte si andalúzske flamenco
v podaní slovensko-českých hudobných
majstrov tohto žánru a tanečnice s vášňou v krvi.

Morenito De Triana &
group

23.7.

Päťnásobná držiteľka Zlatého slávika,
jedna z najvýraznejších československých
speváčok sedemdesiatych rokov, členka
legendárneho Semaforu, dáma s fantastickým hlasom a neodmysliteľnými
okuliarmi zaspieva v Trenčíne s Lubošom
Javůrkom a jeho kapelou Bokomara.

Naďa Urbánková

Festivalovú pohodovú tancovačku si môžete užiť i na Štúrovom námestí. Zaznie
originálna muzika v podaní českej kapely
so svetovým obsadením. Môžete sa tešiť
na bláznivú zmes štýlov zmiešaných
z kurdského folku, čínskej popovej hudby,
švajčiarskeho kabaretu, rapu či brassu.

16.7.

Pavol Hammel

Legenda slovenskej populárnej
hudby, zakladateľ nemenej legendárnych Prúdov sa predstaví
piesňami z najnovšieho albumu
Z pekla šťastie. Nebudú chýbať
ani hity ako Medulienka, Čas
malín či Učiteľka tanca.

30.7.

