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

Projekt s názvom Výtvarné trávniky na Štúrovom námestí mal u ľudí veľmi pozitívnu odozvu. Trávové koberce a stromy v kvetináčoch okolo vodníka Valentína navrhol na pár dní nainštalovať krajinný
architekt Zoltán Balko. Svojimi výtvarnými prácami ich v Svetový deň životného prostredia vyzdobili
žiaci piatich základných škôl. Cieľom bolo podnietiť ľudí k premýšľaniu o životnom prostredí, čo sa
i podarilo. 
FOTO: P. Ž.

Leto v Trenčíne bude výnimočné
Piatkové večerné Hudobné pikniky ako hudba na tráve, obľúbené detské Divadielka pod vežou a koncerty
s Petrom Lipom, Marcelou Laiferovou a ďalšími skvelými
interpretmi.

Sériu Hudobných pikni
kov v Átriu pod Mestskou ve
žou tento rok otvorí spievajúca
huslistka Miriam Kaiser v pia
tok 6. júla o 19.00. Na záver
ďalšieho pracovného týždňa
sa môžete odmeniť návštevou
výnimočného koncertu skupi
ny LONGITAL a špičkových
hráčov klasickej hudby. Na pik
niku zahrajú a zaspievajú aj
trenčianska jazzová formácia
LadyMoon, Pacora Trio a Kamil
Mikulčík, Cimbal project – Ľu
bomír Gašpar a ďalší.
Pre deti sú aj toto leto pri
pravené
obľúbené
nedeľné

Divadielka pod vežou. Otvoril
ich 1. júla Janko Hraško. Vy
strieda ho pyšná princezná, prí
de aj šašo a kráľ i postavy zo zvie
racej ríše. Svoje príbehy deťom
predstavia v Átriu pod Mestskou
vežou vždy o 16.00 hodine, pre
to si nezabudnite chytiť miesto.
Každú nedeľu môžete po pred
stavení získať pečiatku do det
skej súťaže, ktorej žrebovanie
bude na konci každého mesiaca.
Sériu letných koncertov s náz
vom Hudobná nedeľa otvorilo
trenčianske spevácke trio Kraj
ka s členmi orchestra Zlaté
husle. Ďalšie júlové nedeľné

popoludnia na Mie
rovom
námes
tí spríjemnia ob
ľúbená
Marcela
Laiferová, Idiotape
– hviezda kórejskej
elektronickej hud
by a Slovak tango
– mladí hudobníci
z Banskej Bystrice,
ktorí zahrajú hity
Františka Krišto
fa Veselého a Gej
zu Dusíka. Posled
ná júlová nedeľa sa
bude niesť v duchu
osláv 100. výročia
vzniku Československej repub
liky. Hrať bude C. a K. Dychový
komorný orchester a na módnej
prehliadke uvidíme elegantné
modely z čias prvej republiky.

Program všetkých podujatí
na júl i august nájdete na www.
visittrencin.sk, facebooku KIC
a na plagátoch.


(RED), FOTO: J. MAJERSKÝ
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 EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
pozdravujeme vás na začiatku letného prázdninového
obdobia. Pre školopovinné deti
sa začína najkrajší čas, plný
dobrodružstiev, hier a zábavy.
A veríme, že aj dospeláci budú
mať príležitosť trochu pribrzdiť z pracovného tempa, dať si
pauzu a načerpať energiu. Ak
vyrážate na cesty, pribaľte si aj
júlové Info. Dozviete sa, čo je
nové v našom meste.
Informujeme o aktuálnych
investičných akciách i o tom, čo
sa v poslednom čase podarilo
zdarne ukončiť. Letné kúpalisko je otvorené, už len aby
počasie prialo... Upozorňujeme
však na odstávku krytej plavárne. Áno, nie je to veľmi dobrá
správa, no na druhej strane je
potrebné urobiť naplánované
a zároveň potrebné práce. Preto prosíme o pochopenie.
Trenčín spomínal na udalosti spred 100 rokov, keď
8.júna boli bez milosti popravení vzbúrenci, no zároveň hrdinovia 71. Trenčianskeho pluku.
Píšeme o tom na str. 3 a 6.
Zoznámte sa s najvýraznejšími detskými osobnosťami
mesta Trenčín, (str. 8). Fantastickým úspechom Trenčanov sa
venujeme na strane 9.
Ako pokračuje občianske
združenie Pre Prírodu v budovaní Prírodného parku pri
Váhu, informujeme na str. 6.
A do pozornosti dávame harmonogram vývozu triedených
zložiek odpadu na 2. polrok
(str. 7).
Užívajte si leto a tešte sa na
ďalšie Info, ktoré vyjde 31. júla.
Vaša redakcia

UŽ KVITNÚ

Počas Jarnej slávnosti cibu
ľovín 26. apríla boli v Trenčí
ne vysadené ľalie a poľné kve
ty v časti stredového zeleného
pásu na Ulici M. Rázusa pri
Obchodnej akadémii. Mestu
ich venovala holandská spo
ločnosť Verver Export. Kon
com júna začali kvitnúť.
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Hlavná cesta na Juh je v obnove
Stav prístupovej komunikácie na najväčšie sídlisko
v Trenčíne zodpovedá jej
veku a náporu vozidiel, ktoré ňou každý deň prechádzajú. Od jej vybudovania
sa tu nerobili žiadne veľké
opravy. Súvislá rekonštrukcia takmer 50-ročnej cesty
na Ulici gen. Svobodu sa
začala 18. júna.

Najskôr zbúrali štyri auto
busové zastávky, ktoré sú do
časne presunuté. Zastávky budú
mať betónový povrch. Betón
potrebuje na stvrdnutie približ
ne 4 týždne, prosíme cestujúcu
verejnosť MHD o trpezlivosť.
Provizórne nástupištia sme
rom na Juh sú na spevnenej plo
che, smerom z Juhu sú v zeleni
na umelom trávniku. Po ukon
čení prác na zastávkach pristú
pi vysúťažený zhotoviteľ, kto
rým sú Cesty Nitra, k plošnej
oprave štyroch jazdných pruhov

v úseku od kruhového objazdu
pod Juhom po miesto otáča
nia autobusov na konci Ulice
gen. Svobodu.
Rekonštrukcia prinesie nie
koľko dopravných obmedzení
v povolenej rýchlosti vozidiel

Krytá plaváreň bude
do 12. augusta zatvorená

i v parkovaní. Upozornia na ne
prenosné dopravné značky.
Práce na obnove štvorprúdovej
cesty v dĺžke asi 1 250 metrov
by mali byť ukončené približne
do konca septembra.


(RED), FOTO: P. S.

OREZY STROMOV
A KROV

Oznamujeme návštevníkom Mestskej krytej plavárne, že od 1. júla až do 12. augusta je naplánovaná jej
odstávka.

K dočasnému uzavretiu
krytej plavárne dochádza kaž
dý rok počas letných mesia
cov. Dĺžka odstávky je vždy len
na nevyhnutný čas podľa toho,
do akej miery sú naplánova
né údržbárske práce a v ostat
ných rokoch i investičné akcie.
„V tomto roku budeme čistiť dná a steny bazénov, maľovať vnútorné priestory plavárne, ale aj rekonštruovať
sprchy v bazénovej hale, špárovať podlahy a steny. V pláne je aj spevnenie presklenej

steny od Váhu osadením opornej oceľovej konštrukcie. Tým,
že Slovenský vodohospodársky
podnik vyrúbal stromy na ľavom brehu Váhu, dochádza
k omnoho väčším nárazom
vetra do sklenej výplne steny
bazénovej haly a tá pod náporom vetra pracuje. Ide teda
o zvýšenie bezpečnosti,“ pove
dal správca plavárne Róbert
Buchel. Krytá plaváreň bude
opäť otvorená v pondelok 13.
augusta.
(RED)

ŠTARTOVACIE BYTY PRE MLADÝCH
Krajské mesto je pripra
vené prijať nových obyvate
ľov. Trenčín ponúka projekt
„Štartovacie byty“. Mladí ľu
dia, resp. mladé rodiny do 35
rokov nielen z Trenčína, môžu
už dnes podať žiadosť o nájom
ný byt. Žiadosť je k dispozícii
na www.trencin.sk (sekcia Pre

občanov – Bývanie) alebo pria
mo v Klientskom centre MsÚ.
Žiadateľ musí spĺňať kritériá
podľa zákona o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní. Jednou zo základných
podmienok pre pridelenie štar
tovacieho bytu je trvalý pobyt
v Trenčíne.

Po viacerých rokoch sa
v máji začal významnejší orez stromov a krov
na mestských pozemkoch.

Jeho význam spočíva nielen
v bezpečnosti, ale aj v udrža
ní a zlepšení zdravotného sta
vu drevín. V Trenčíne sa aktu
álne vykonávajú cez vysúťažené
spoločnosti arboristické ore
zy alejových ulíc, orezy vyso
ko vzrastlých stromov lanovou
technikou a orezy krov. Mesto
zadáva orezy podľa zmapovanej
situácie a stavu drevín a akcep
tuje i opodstatnené požiadavky
občanov. Do orezov investuje
v tomto roku takmer 300 tisíc
eur.
(E. S.), FOTO: P. S.
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Ani po sto rokoch nezabúdame
Vzbura 71. pešieho Trenčianskeho pluku na sklonku prvej
svetovej vojny v Kragujevci bola najväčšou a najtragickejšou vzburou v rakúsko-uhorskej armáde. Revolta bola
potlačená, 44 slovenských vojakov bez milosti popravili.
Túto udalosť a jej hrdinov sme si v Trenčíne pripomenuli
7. júna.

Hrdinstvo slovenských voja
kov, ktorí sa vzbúrili proti ne
zmyselnosti vojny, vyzdvihol aj
prvý radca Veľvyslanectva Srb
skej republiky Dragan Stojovic:
„Srbský národ považuje vzburu Slovákov za svoj vlastný boj
za slobodu. Ich obete vníma ako
svoje vlastné obete a pristupuje
k nim s úctou ako k bojovníkom,
ktorí položili svoje životy za mier
a slobodu nielen ich národa, ale
aj srbského národa. Buď večná
sláva slovenským hrdinom.“
V priestoroch Posádkového
klubu bol po prednáškach k tej
to téme premietnutý film „Štyridsať štyri“ režiséra Paľa Bieli
ka, inšpirovaný práve vzburou
slovenských vojakov.

 SPOMIENKA

V KRAGUJEVCI

Mesto Trenčín v spoluprá
ci s Veliteľstvom pozemných síl
OS SR, Trenčianskym samo
správnym krajom, Klubom his
tórie protifašistického odboja,
Klubom generálov a Klubom
vojenských veteránov Trenčín
pripravili spomienkové stretnu
tie pri pamätníku, ktorý stojí už
60 rokov za múrmi trenčian
skych kasární. Na jeho pylóne
je bronzová tabuľa s menami
popravených účastníkov vzbury
a nápisom „Na večnú pamäť hrdinským príslušníkom 71. pešieho pluku sídliaceho v týchto kasárňach, ktorí sa v dňoch 1. – 2.

júna 1918 v Kragujevci – Juhoslávii vzbúrili proti vojne a proti
rakúsko-uhorskej monarchii“.
Na spomienke sa zúčastnil
aj primátor Trenčína Richard
Rybníček: „Som rád, že sa nezabúda na statočných vojakov,
ktorí nám nechali odkaz, že si
treba vážiť samého seba, ľudskú
dôstojnosť, svoj národ, slobodu,
svoje mesto. Je to vždy veľmi dôležité, lebo od jednotlivca začína
vždy tá najväčšia sila dobra, ale
aj zla. Boli to vojaci, ktorí boli
priamo spojení s naším mestom.
Tu bolo sídlo ich pluku. Česť ich
pamiatke.“

V deň, kedy pred 100 rokmi
popravili 44 slovenských hrdi
nov, 8. júna, sa primátor Richard
Rybníček zúčastnil spomienko
vého podujatia priamo v Kragu
jevci. Uctil si aj obete 2. svetovej
vojny. Pamätník v tvare zlome
ných krídel pripomína masaker,
počas ktorého zahynulo vyše 3
tisíc obyvateľov, vrátane študen
tov a učiteľov miestneho gym
názia. Na záver svojej návštevy
podpísal Memorandum o obno
ve vzťahov Trenčína a Kragujev
ca. O udalostiach spred 100 ro
kov píšeme na strane 6.


(RED), FOTO: V. S.

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Mestské zastupiteľstvo rokovalo 30. mája. Schôdzu ste
mohli sledovať v priamom prenose.

 O finančnej situácii Trenčí
na informoval primátor Richard
Rybníček. Celkový dlh mesta
bol k 30. 4. 2018 vo výške 13,4
mil. eur, čo predstavuje 244 eur
na obyvateľa. K 31. 12. 2010 to
bolo 714 eur na jedného Trenča
na. Celková suma dlhu defino
vaná zákonom o rozpočtových
pravidlách bola ku koncu apríla
tohto roka 28,56 percenta, pri
čom zákonná maximálna možná
miera zadlženosti je 60 percent.
 Poslanci schválili niekoľko
zmien v rozpočte i Záverečný
účet mesta za rok 2017. V mi
nulom roku išlo najviac pe
ňazí z rozpočtu na program
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Vzdelávanie (takmer 16 mil.
eur) a na program Doprava
(vyše 7,1 mil. eur).
 K 31. 12. 2017 bol príjem
z parkovného vo výške 603 555
eur, a to z predaja 4 529 parkova
cích kariet a z jednorazového par
kovného cez automaty, SMS a QR
kód. Investície do parkovania
a na zlepšenie mobility boli oveľa
vyššie, takmer 1,5 milióna eur.
 Trenčianski poslanci odsú
hlasili niekoľko zmien v rozpoč
te. Schválili peniaze na opravu
oporného múru pod cintorínom
na Soblahovskej a Cintorín
skej ulici, nasvietenie dvoch no
vých priechodov pre chodcov

k autobusovým zastávkam
na Východnej ulici i rekonštruk
ciu 40 okien v pavilóne, riaditeľ
ni, na chodbách a v kuchyni MŠ
na Považskej ulici, čím budú vy
menené okná na celej škôlke.
parlament
sú
 Mestský
hlasil aj s investíciou do po
lopodzemných
kontajnerov
na Olbrachtovej a Soblahovskej
ulici a podporil presun 2 zastá
vok, vybudovanie 3 priechodov
pre chodcov
a
stavebnú
úpravu kri
žovatky Po
važská
–
Žilinská
s vybudova
ním nového
chodníka.
vid


(E. S.)

eozázna

m

 STRUČNE

T

renčín obsadil v tohto
ročnej kampani Do práce
na bicykli 4. miesto z 81 pri
hlásených samospráv, za Mar
tinom, Galantou a Liptovským
Mikulášom. Naša samospráva
registrovala 163 tímov od 74
zamestnávateľov. Do práce
na dvoch kolesách tak v máji
dochádzalo 569 ľudí, ktorí
spolu najazdili 91 697,26 km,
čo znamená ušetrených
23 320,04 kg CO². Oficiálne
vyhodnotenie bude na jeseň
spolu s vyhlásením cyklo
-osobnosti roka.

V

iacúčelové oplotené
ihrisko na Západnej ulici
s umelým trávnikom a rozlo
hou 600 m² Mestu Trenčín
darovala Nadácia Slovenskej
sporiteľne. Ako prvé ho
vyskúšali deti z okolitých škôl
počas slávnostného otvorenia
10. mája. Pôvodne asfaltová
plocha je dnes atraktívnym
miestom na šport a voľný čas
pre deti i dospelých.

N

a pôde Mestského úradu
Trenčín boli 14. júna oce
není zástupcami Slovenského
červeného kríža a Národnej
transfúznej služby (NTS) SR
darcovia krvi. Z rúk medicín
skej riaditeľky NTS SR Nataši
Chovancovej si Zlatú Jánske
ho plaketu prevzali Trenča
nia E. Červeňanová, R. Hvišč,
R. Krivošová, J. Mendel, M.
Peter, A. Petrová, M. Plško, T.
Rýdzi, P. Šimonffy, M. Truhlík,
J. Vančová a T. Žilík. Za Mesto
Trenčín im poďakoval vicepri
mátor P. Žák.

T

retie kosenie verejnej ze
lene sa začalo 28. júna
na sídlisku Juh a v prvom júlo
vom týždni sa kosenie rozbeh
ne aj v ostatných mestských
častiach.

Ž

iadame návštevníkov det
ského ihriska na Karpat
skej ulici, aby auto, ktorým
prídu, zaparkovali na verej
nom parkovisku necelých 200
metrov od ihriska. Parkovanie
na ulici zakazujú platné do
pravné značky.
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Mestské investičné akcie Hrad bude mať vstup aj z Breziny
V areáli kúpaliska je vybudovaný
bezbariérový vstup
do bazénovej časti
kúpaliska, vrátane
vstupu imobilných
návštevníkov do relaxačného bazéna. Sú tu vysadené
stromy, detské ihrisko má tieň, detský bazén šmýkačku. K dispozícii je
250 ležadiel, z toho
je 130 nových.
Práce na chodníku pri
nemocnici finišujú,
asfalt nahradila zámková dlažba. Chodník
na Stromovej ul. je zrekonštruovaný, V tomto
čase je v obnove i chodník na Bratislavskej ul.
od kruhového objazdu
pri Lidli k Veľkomoravskej ulici. Práce začínajú
i na stavbe chodníka,
ktorý prepojí chodníky na Ul. gen. Svobodu
a Východná. Pribudne tu
aj priechod pre chodcov.

Južné opevnenie hradu čaká rekonštrukcia. Jej výsledkom bude aj sprístupnenie hradu z Čerešňového sadu
na Brezine. Hovorí o tom spoločný projekt cezhraničnej
spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK),
miest Trenčín a Bučovice s názvom „Trenčín, Bučovice,
Chránime európske tradície (TreBuCHET)“.

Prepojením Trenčianskeho
hradu s Brezinou vznikne nový
priestor pre oddych rodín s deť
mi a očakáva sa i zvýšenie náv
števnosti hradu. Predpokladané
náklady sú približne 3 milióny
eur. Polovica z tejto sumy pôjde
na rekonštrukciu južného opev
nenia, ďalších asi 500 tisíc eur
bude investovaných do vybu
dovania prístupovej cesty z le
soparku a náučného chodníka
a približne milión eur bude stáť
rekonštrukcia Kniežacieho par
ku v Bučoviciach na Morave.

Práce na obnove južného
opevnenia počítajú s rekon
štrukciou Mlynskej veže, pri
budne nový vstup, pokladňa.
Vstup by mal viesť po malom
mostíku okolo Mlynskej veže
a pokračovať mostom cez prie
kopu. V priekope sa zrekon
štruuje schodisko, ktoré vedie
na horné terasy. Vznikne tak
úplne nový návštevnícky okruh.
Ukončenie prác sa predpokladá
o rok.
Trenčín bude patricipovať
na projekte až v budúcom roku,
po dokončení rekonštrukcie juž
ného opevnenia. „V rámci projektu sme získali 500-tisíc eur
na predĺženie cesty z Čerešňového sadu, na chodník okolo sadu
a nový mobiliár. Po dokončení
uvažujeme s rekonštrukciou celej Matúšovej ulice, vrátane cesty
na hrad,“ povedal primátor
Trenčína Richard Rybníček.


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

MESTO VYBRALO NAJLEPŠIE
SMART PROJEKTY
Inovátori mali predstaviť svoje riešenia na zadané témy.
Ich hlavnou motiváciou bola možnosť získať odporúčania pre aktuálnu dotačnú výzvu Ministerstva hospodárstva SR.

V parku nad Južankou si môžu zacvičiť mladí i starší.
Mesto tu vybudovalo workoutové športovisko a aj cvičisko pre seniorov.
Do polovice júna
bude v oprave povrch
hrádze od elektrárne
pri zimnom štadióne
po most na Ostrov.
Súčasťou tohto úseku
je aj tá časť, ktorá sa
pred časom opravovala a za ktorú
mesto nezaplatilo
pre nekvalitnú prácu. Pribudnú tu nové
lavičky a po ukončení mesto zabezpečí
i doplnenie nových
smetných nádob.

Mesto Trenčín sa rozhodlo
využiť vyhlásenú dotačnú vý
zvu Ministerstva hospodárstva
SR, ktorá finančne podporí re
alizáciu smart city riešení v slo
venských mestách. Preto vy
hlásilo inovačnú súťaž pre tri
oblasti aplikácie smart rieše
ní – komunikácia s občanmi,
starostlivosť o seniorov a Kino
Hviezda. V rámci výzvy môžu
firmy získať financovanie na vy
pracovanie štúdie realizova
teľnosti a následné zavádzanie
smart city riešení do praxe.
Prezentácia smart city rieše
ní sa konala 13. júna v Trenčíne.
Na základe predstavených ideí
sa mesto rozhodlo odporučiť tri
projekty pre potenciálne finan
covanie zo strany ministerstva.
Aliter Technologies ponúklo
riešenie pre seniorov využiteľné
nielen v domovoch dôchodcov,

ale i v terénnej opatrovateľskej
službe.
Bot Media sa do dotačnej vý
zvy zapojí s projektom smart ko
munikácie s občanmi prostred
níctvom chatbotu, využívajúc
umelú inteligenciu.
Tretím odporúčaným projek
tom je Invipo – flexibilná a otvo
rená platforma, ktorá integru
je kľúčové informácie o meste
a ich zdieľanie prostredníctvom
online dashboardu a mobilnej
aplikácie.
Inovačná súťaž bola zorga
nizovaná spoločnosťou Centire
s.r.o. v rámci medzinárodného
projektu OpenMaker. Tren
čín sa tak zaradil k spoločnos
tiam ako Volkswagen a Monde
léz. Do projektu sa zapojilo 13
subjektov a v Trenčíne sa z nich
predstavilo 11.
(RED)
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Je bezplatné parkovanie
spravodlivé a naozaj zadarmo?
Parkovanie zadarmo neexistuje. Budovanie parkovacích
miest aj ich údržbu vždy musí niekto zaplatiť. Za bezplatné parkovanie platia všetci občania. Aj tí, ktorí auto
nemajú. Je teda spravodlivé, ak sa na nákladoch podieľajú práve tí, ktorí priestor využívajú. Nie paušálne všetci
obyvatelia, napríklad vo forme zvýšenej dane z nehnuteľnosti.

Často a radi sa porovnávame
s inými krajinami, mestami. Po
ukazujeme na to, aké majú pek
ne upravené cesty, veľa zelene,
čisto, ako ľudia jazdia na bicyk
loch, a na autá medzi obytnými
blokmi či v centre nenarazíte.
Prečo to tak nejde aj u nás? – pý
tajú sa mnohí a vzrušene deba
tujú na sociálnych sieťach.
Akonáhle je však možnosť
priblížiť sa k týmto trendom
a objaví sa snaha systémovo rie
šiť situáciu, a tým zlepšiť život
ľuďom v mestách, hneď je všet
ko inak. Najlepší úmysel nara
zí na odmietanie a neochotu čo
i len trochu zmeniť svoje doprav
né návyky.

 AKO VNÍMA NÁKLADY
NA PARKOVANIE
EURÓPAN?

Ako poukazuje šéf českej

parkovacej aso
ciácie Petr Hor
ský, riešenia sú
viac o ľuďoch ako
o technike. „Vnímanie verejného
priestoru a vzťah
obyvateľov k svojmu okoliu je v Európe o niečo ďalej.
Európan vníma
náklady, súvisiace s parkovaním
vozidla ako súčasť bežných prevádzkových nákladov. My to vnímame ako akýsi trest, nutné zlo.“
Podobne to cítiť aj v Tren
číne. Vo verejných diskusiách
o regulácii parkovania prevlá
dajú viac emocionálne úvahy.
Je predsa len ťažšie prijať zme
nu – zrazu sú tu isté pravidlá,
treba ich dodržiavať a treba pla
tiť za niečo, čo bolo v minulosti
„zadarmo“.

 NIE JE TO ROZMAR
Upraviť ulice, vyznačiť mies
ta, osadiť dopravné značky je
rýchlejšie, ako zmeniť myslenie
ľudí. Je len prirodzené, že trvá
dlhšie, kým pochopia to, o čom
je regulácia parkovania a prečo
je nevyhnutné ju zaviesť. A že
regulácia parkovania, teda ur
čenie kritérií pre používanie
áut v meste, je predovšetkým
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v prospech obyvateľov mes
ta a zlepší kvalitu života. Nejde
o rozmar či svojvôľu mesta, ide
o nutnosť.
Samozrejme, ani v kraji
nách, kde regulácia už dlhoroč
ne a k spokojnosti funguje, ju
spočiatku neprijímali občania
s nadšením. Pochopili však, že
situáciu s pribúdajúcim počtom
áut treba riešiť a tým riešením
nie je budovať stále nové par
kovacie miesta. Riešením je re
gulovať počty parkujúcich vo
zidiel na uliciach aj na základe
spoplatnenia.

Parkovisko na Cintorínskej
ulici pre 13 vozidiel bolo vybu
dované pred križovatkou so
Soblahovskou, čiastočným zá
berom trávnika a presunom
chodníka.

 PARKOVAŤ ČO

NAJBLIŽŠIE K DVERÁM

Ľudia si kúpia auto (do rodi
ny druhé, tretie, firemné) a ne
riešia, kde ho budú parkovať.
Za samozrejmé považujú, že to
bude iba v blízkosti domov, čin
žiakov, kde žijú, pred obchodmi,
športoviskami, kinami. Nové
stojiská sa hľadajú zložito, naj
mä v lokalitách, kde už nie sú
voľné pevné plochy. Kompromi
som je budovanie parkovacích
miest aj s čiastočným záberom
zelene, no s ohľadom na väčšinu
existujúcich stromov a kríkov.
Ak občania nesúhlasia s novou
výstavbou, naplánované pros
triedky sa presunú na výstav
bu do inej lokality. Po zavedení
regulácie však bude parkova
nie možné iba na vyznačených
miestach. Môže tak nastať situá
cia, že počet miest blízko domov
nebude postačovať a nakoniec
zaparkujú ďalej, ako boli pôvod
ne plánované parkoviská.


Šesť parkovacích miest pri
budlo na komunikácii Strojá
renskej ulice ústiacej do areálu
ZŠ, Bezručova.

Parkovisko na Clementiso
vej ulici bolo od minulého roka
vo výstavbe, práce prerušila
zima, v súčasnosti je už plocha
vyasfaltovaná s vyznačenými
61 miestami pre kolmé a šikmé
státie.

(Ľ. S.)

ZMENU EČV VYBAVIA MAJITELIA PARKOVACÍCH KARIET ONLINE
Od 13. júna pribudli pre držiteľov parkovacích kariet možnosti ich spravovania cez webový portál karty.parkovanietrencin.sk.

V marci 2018 spustilo Mesto
Trenčín nový elektronický sys
tém spravovania parkovacích
kariet. Držitelia kariet si mohli
cez tento systém predlžovať plat
nosť existujúcej karty. Od 13.
júna 2018 sú pridané aj ďalšie
funkcie. Bez návštevy úradu,
resp. klientskeho centra, môžu
vykonať s kartou ďalšie úpravy,
a to dočasnú alebo trvalú zmenu
EČV, zrušenie parkovacej karty

či vybavenie novej, ak už jednu
kartu majú.
Užívateľské konto s pri
hlasovacím menom a heslom
na správu kariet si mohli založiť
tí držitelia kariet, ktorí uviedli
v žiadosti o kartu na seba ema
ilový kontakt. Jeho založenie je
dobrovoľné a bezplatné.
Kto prejaví záujem o elek
tronickú komunikáciu, ale neu
viedol mailovú adresu pri kúpe

parkovacej karty, mal by nav
štíviť Klientske centrum Mest
ského úradu Trenčín, kde tento
údaj doplní a následne dostane
aktivačný email. Ak ste uviedli
emailovú adresu, ale aktivačný
link ste nedostali, volajte na čís
lo 0902 911 220 alebo napíšte
na parkovanie@trencin.sk.
Pre všetky ďalšie zmeny
ohľadom typov karty, vozidla či
osoby – držiteľa karty, je potreb
né navštíviť Klientske centrum
MsÚ Trenčín. Tieto údaje sú
v profile užívateľa iba k nahliad
nutiu.
(Ľ. S.)

Vo vnútrobloku Považská
1707 č. 37 až 45 bude po úpra
ve plochy, odkanalizovaní a vy
asfaltovaní vyznačených 39
parkovacích miest, plus ďalšie
budú v pozdĺžnom parkova
com páse pred domom 1708.
Doterajšie parkovacie miesta
pri stojiskách na komunálny
odpad budú situované na opač
nú stranu plochy.
(Ľ. S.)
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Pred 100 rokmi popravili 44 POMÁHALI PRE KRAJŠIE MESTO
lokality pri hrádzi i územie pri
vojakov Trenčianskeho pluku
novom železničnom moste. Vy

Popravili ich, lebo sa vzbúrili proti manierom veliteľov
a národnostnému útlaku. V končiacej vojne bojovali
proti vojne, za život a ľudskú dôstojnosť. Išlo o najväčšiu revoltu v rámci rakúsko-uhorskej armády.

V roku 1860 vznikol 71. ci
sársko-kráľovský pluk. Koncom
19. storočia sa jeho sídlom stal
Trenčín a odvtedy ho oficiálne
nazývali Trenčiansky. Rukova
li tu najmä mládenci z Kysúc
a Považia. Aj preto ho posmeš
ne volali „drotársky“ pluk. Pri
bojoch s Rusmi v Karpatoch sa
vyše 2 tisíc príslušníkov pluku
dostalo do ruského zajatia, ne
skôr im bol umožnený návrat
domov, no znova museli naru
kovať. Vojna sa pre Rakúsko
-Uhorsko neskončila a hlavné
veliteľstvo dalo pluku rozkaz
nastúpiť na balkánsky front.
Museli ísť všetci, aj vysilení na
vrátilci z Ruska. Keď dorazili
do srbského Kragujevca, do
zvedeli sa, že ich čaká presun
na taliansky front. S blížiacim
sa koncom prvej svetovej vojny
to odmietali.

 ZÚFALSTVO

VYSTRIEDAL HNEV

Bolo 2. júna 1918, noc zo
soboty na nedeľu. Vojaci ráno
dostali žold a pobrali sa na pivo
do kragujevských krčmičiek.
Neskoro večer sa vracali do ka
sární. Medzi nimi aj alkoholom
rozveselený Martin Riljak. Do
zorný jednej roty to postrehol
a zapísal do hlásenia. Ráno Ril
jaka čakal raport, pri nástupe
mu veliteľ útvaru prečítal trest
za nedôstojný návrat do kasár
ní. Za Riljakom však stála veľká
skupina vojakov a tí sa veliteľa
pokúšali prehovoriť, aby z toho
nerobil aféru. No on na nich kri
čal, nech sa mu do toho neple
tú. To vojakov vyprovokovalo
a dostal výprask. Zrazu boli celé

kasárne na nohách.
Vypukla vzbura. Vo voja
koch, ktorí boli už zúfalo vy
čerpaní, sa vystupňovala všetka
nenávisť k vojne. Obsadili ka
sárne, vylomili jeden zo skladov
zbraní a vzali z neho 500 pušiek
a niekoľko tisíc nábojov, ani si
nevšimli, že väčšinou šlo o sle
pé náboje. V kanceláriách zniči
li dokumentáciu pluku aj s evi
denciou mužstva a v pokladnici
našli 110 tisíc korún.
V chaose šla jedna skupina
vzbúrených vojakov do mesta
zatýkať dôstojníkov, iná sku
pina zahatala prístupové cesty
do mesta, demontovali aj koľaj
nice v oboch smeroch.

 VZBURA SKONČILA
TRAGICKY

Veľmi rýchlo zareagoval
veliteľ práporu podplukovník
Marx, ktorý nechal obsadiť tie
najdôležitejšie body v meste,
vrátane kasární. Vzbura bola
potlačená 3. júna skoro ráno.
Obvinili 81 vojakov.
Pred sto rokmi 8. júna za
sadal v Kragujevci mimoriad
ny vojenský súd. Rozhodoval
o osude 81 obvinených vojakov.
Viacerí dostali dlhoročné tresty,
ale 44 čakal trest smrti. Popra
va sa mala konať ešte v ten deň
o 14. hodine. Odsúdení na smrť
mohli napísať listy na rozlúčku,
no mnohí tak nemohli urobiť.
Nevedeli písať. Poprave sa, iba
päť mesiacov pred podpísaním
prímeria, musel údajne prizerať
celý pluk.
Zdroj: webstránka VHÚ,
Obrana 5/2018 a Slovenské ná
rodné noviny

Dobrovoľníci v Trenčíne si
8. júna vysúkali rukávy a pra
covali na dostavbe budúceho
útulku pre psíkov, pri tvorbe
vŕbového arboréta na brehu
Váhu, v areáli Kultúrneho cen
tra na Juhu i Základnej školy
na Novomeského ulici, čistili

berali si z aktivít ponúkaných
prostredníctvom projektu Na
dácie Pontis – NAŠE MESTO
2018, ale hľadali si miesta, kde
by mohli svojou prácou po
môcť, aj sami. Do podujatia fi
remného dobrovoľníctva sa
zapojili zamestnanci spoloč
ností Adient, ČSOB, IRISOFT,
Philip Morris Slovakia, Slovak
Telekom a Tatra banka. S prá
cami pomohli občianske zdru
ženia Kultúrne centrum Aktivi
ty, Trenčiansky Útulok, Zelená
hliadka Trenčín, Pre Prírodu
a Deťom n. f. Všetkým dobro
voľníkom ďakujeme!
(E. M.)

Areál Vŕbového arboréta
pomaly rastie
Jeho kostru bude tvoriť bezbariérový drevený chodník,
na ktorom pracovali dobrovoľníci aj 8. júna (na fotografii).

Chodník
bude
napojený na betóno
vú cestu popri Váhu
a v jeho okolí bude
niekoľko hracích prv
kov pre deti. Ako in
formovala
Ingrid
Souhradová, členka
o. z. Pre Prírodu –
„Asi najviditeľnejšia bude lezecká veža zo šmykľaviek vo farbách
loga Prírodného parku – modrá,
žltá, zelená.“ Osadené budú
na kopci z hliny vybagrovanej
z chodníka. Kopec dotvoria ka
mene, rastliny a drevené pne
stromov z výrubov pri revitali
zácii Parku M. R. Štefánika.
Podľa I. Souhradovej budú
mať v arboréte veľký význam
nové druhy vŕb, vysadené me
dzi novým a starým železnič
ným mostom. „Obohatia biotopy
v danom území a zároveň poslúžia pre výchovno-vzdelávacie aktivity a výskum.“ Ďalšie stromy
a kríky bude sadiť Mesto Trenčín
v septembri ako náhradné vý
sadby za výruby v tejto oblasti.
Pribudnú aj nové lavičky, oddy
chová zóna pri drevenom kríži,
vŕbový tunel, vtáčie búdky, úkry
ty pre zvieratá, solárne osvetle
nie, informačná tabuľa a štrková
záhrada s vtáčou galériou a ume
leckými prvkami od žiakov ZUŠ
K. Pádivého v Trenčíne.
Väčšiu časť areálu plánu
jú urobiť do konca roka 2018.
„Na jeho tvorbe sa podieľa veľké

množstvo dobrovoľníkov, bez
ktorých by sme si nevedeli poradiť,“ povedala I. Souhrado
vá. Na druhej strane sú jedinci,
ktorí ničia ich prácu, napr. mo
torkami prejdú novovysadené
stromy. „Preto prosíme Trenčanov, aby napomínali vandalov,
prípadne ich nahlásili Mestskej
polícii. Keď budú vidieť záujem
a všímavosť občanov o svoje okolie, nebudú takí smelí.“
Areál Vŕbového arboréta
je súčasťou Prírodného parku
na pravom brehu Váhu v Tren
číne – Orechovom. Finančnými
prostriedkami bol podporený
z dotácií Mesta Trenčín, z Na
dácie Ekopolis – grant „Zelené
oázy“, z Trenčianskeho samo
správneho kraja – grant „Zelené oči“ a z výhry v hlasovacej sú
ťaži „Krajšie Slovensko“.
Ak sa chcete pridať k dobro
voľníkom, termíny brigád prie
bežne zverejňujú v Pardone,
na facebooku a webe o. z. Pre
Prírodu, tiež na plagátoch, kto
ré visia priamo v parku pri Váhu.
Všetkým dobrovoľníkom ďaku
jeme!
(RED), FOTO: ARCHÍV OZ
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Harmonogram vývozov triedených zložiek odpadu 7. – 12. 2018
Júl
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

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3+4

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

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

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

Nádoby 1 Sklo 1
Nádoby 2

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

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

Papier 4
Nádoby 3+4

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

Sklo 1
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

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

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3+4

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

August
FIRMY Sklo 2
Sklo 3
Nádoby 3+4 Sklo 4

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

September

VKM

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

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

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

December
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 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

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

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

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

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

Vrecia 2
Vrecia 3
Nádoby 1
Nádoby 2
Nádoby 3
Nádoby 4
FIRMY
PAPIER
VKM

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

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

Október
Papier 2 Nádoby 1 Sklo 5 Kovy
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4
Sklo 6 VKM
Nádoby 3+4

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

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

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

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1

PLASTY

Vrecia 1

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

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

VKM

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

Papier 1
Papier 2
Papier 3
Papier 4

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

28 dní

pondelok

28 dní

utorok

28 dní

štvrtok

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

streda

14 dní
14 dní

pondelok
utorok

14 dní

štvrtok

FIRMY
28 dní
streda
SKLO
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
KOVY
Kovy
určené ulice mesta
podľa harmonogramu
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (napr. Tetrapaky,...)
VKM
určené ulice mesta
podľa hamonogramu
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Primátor ocenil detské osobnosti mesta
Najvýraznejšie detské osobnosti v školskom roku
2017/2018 vyhlásili 20. júna 2018 v sobášnej sieni. Z rúk
primátora mesta Richarda Rybníčka si počas slávnosti
prevzalo ocenenie 17 jednotlivcov, 11 tímov a dve školy.

Základným kritériom nomi
nácie na ocenenie je popredné
umiestnenie žiakov v krajských
či vyšších kolách rôznych súťaží.

 PREDMETOVÉ
OLYMPIÁDY

Najlepším
matematikom
a fyzikom sa stal Michal Krulich,
najlepším biológom Natália Při
bylová, najlepším geografom
Terézia Lendvayová a najlepším
olympionikom v anglickom ja
zyku je Júlia Bystrická – všetci
zo ZŠ na Dlhých Honoch. Naj
lepším olympionikom v nemec
kom jazyku je Ján Marušinec
zo ZŠ na Veľkomoravskej uli
ci. V ruskom jazyku sa najlep
ším olympionikom stala Izabela
Mišáková (ZŠ, Dlhé Hony).

 UMELECKÉ SÚŤAŽE
Za najlepšieho Slávika Slo
venska vyhlásili Emu Vavríko
vú (ZŠ, Dlhé Hony). Najlepším
recitátorom poézie je Ema Sle
záková zo Súkromnej základ
nej školy FUTURUM a najlep
ším recitátorom prózy je Emília
Škvareninová (ZŠ, Dlhé Hony).
Zo ZUŠ K. Pádivého ocenili vio
lončelistku Lolu Bartošíkovú
a cimbalistu Jozefa Cibulku.

 ŠPORT
Najlepšou atlétkou v sko
ku do diaľky je Tamara Bala
jová (ZŠ, Veľkomoravská),

v hode kriketovou loptičkou je
najlepšia Karolína Dovičino
vá (ZŠ, Hodžova). Luciu Hríbi
kovú a Natáliu Polhorskú (ZŠ,
Dlhé Hony) vyhlásili za najlep
šie bedmintonistky. Najlepšími
hokejistami sú deviataci zo ZŠ
na Hodžovej ulici, odtiaľ sú aj
najlepší florbalisti – starší žia
ci aj najlepšie gymnastky Nasťa
Vrábelová, Natália Brezanová,
Lucia Mikušová, Zoja Sirotná
a Simona Feherová. Najlepšími
futsalistami sú žiaci ZŠ na Ulici
L. Novomeského, ocenenie odo
vzdali aj chlapcom futbalistom
z tejto školy a tiež futbalovému
družstvu mladších žiakov a žia
čok z rovnakej školy. Najlepšie
hádzanárky sú zo ZŠ na Hodžo
vej ulici, najlepší hádzanári zo
ZŠ na L. Novomeského, odkiaľ
sú aj najlepší basketbalisti.

 MIMORIADNE
OCENENIA

Najlepšou golfistkou je Olí
via Grachová (ZŠ, Veľkomo
ravská), najlepšou fitnesskou
je Lucia Mikušová (ZŠ, Hodžo
va). Najlepšou olympioničkou
vo francúzskom jazyku je Lei
la Kadlecová (ZŠ, Dlhé Hony).
Za najlepšieho recitátora v rus
kom jazyku vyhlásili Samu
ela Sedláčka (ZŠ, Hodžova).
Najlepšími programátormi sú
Martin Šamaj, Zuzana Mare
ková, Lucia Ševčovičová, Matej
Pučko a Ráchel Bučeková (ZŠ,
Kubranská).

Kde vznikajú naj...
školské časopisy
Vyhodnotenie 23. ročníka
súťaže v tvorbe školských časo
pisov sa konalo 26. júna 2018
v Základnej škole na Kubran
skej ulici. Svoje časopisy tento
rok poslalo 13 základných škôl
z celého okresu Trenčín. Pod
mienku súťaže, ktorou bolo vy
danie dvoch čísel školského
časopisu s rozsahom najme
nej 10 strán, splnilo 11 z nich.
Do zlatého pásma porota zara
dila časopisy (Zá)školáčik (ZŠ,
Bezručova), Domino 4 (ZŠ,

Veľkomoravská), Nonstop (ZŠ,
Kubranská), Bociany (ZŠ a MŠ
Svinná) a Úsmev (SŠI Trenčín).
Strieborné pásmo obsadili ča
sopisy Žirafa (ZŠ, Dlhé Hony),
Školák (ZŠ a MŠ Soblahov),
Úlet (ZŠ, Východná) a Chocho
lúšik (ZŠ a MŠ Chocholná-Vel
čice). Do bronzového pásma
boli zaradené časopisy Za dve
rami (ZŠ, Potočná), Úlomky
(ZŠ a MŠ sv. Andreja-Svorada
a Benedikta). Blahoželáme!
(RED)

 NAJÚSPEŠNEJŠIE ŠKOLY
V oblasti predmetových
olympiád, vedomostných a ume
leckých súťaží v tomto školskom
roku obhájila svoje prvenstvo
Základná škola na Dlhých Ho
noch. Najúspešnejšou školou

v športových súťažiach sa sta
la Základná škola na Hodžovej
ulici.
Všetkým oceneným blaho
želáme! Viac o nich si môže
te prečítať na www.trencin.sk,
kde nájdete aj videoreportáž
z podujatia.


(RED), FOTO: P. S.

UČILI SA NARÁBAŤ S PENIAZMI
V mesiacoch máj a jún 2018
sa v trenčianskych základných
školách už po tretíkrát uskutoč
nili pre žiakov 9. ročníka dvoj
dňové semináre s názvom Krok
za krokom vo finančnom vzde
lávaní. Semináre realizovalo ob
čianske združenie Zlatá tehlička
v spolupráci s Mestom Trenčín.
Pod vedením skúsených lekto
riek Kataríny Vavríkovej, Ale
ny Mazánovej a Evy Blažeko
vej žiaci získavali teoretické, ale
i praktické vedomosti z oblasti

rodinných financií. Deti mali
možnosť vyskúšať si reálny svet
„dospelákov“ formou hier, súťa
ží a praktických cvičení. Zážit
kovým spôsobom si osvojili zá
kladné finančné pojmy, ako aj
riešenia úloh, ktoré ich čakajú
v reálnom živote. Semináre boli
ukončené výstupným testom.
Najlepších odmenili vecnými
cenami i diplomom. Informova
la Katarína Vavríková, predseda
o. z. Zlatá tehlička.
(RED)

Deviataci opäť v testovaní
nadpriemerní
Celoslovenského testovania
žiakov 9. ročníka základných
škôl sa 21. marca 2018 zúčast
nilo 383 deviatakov z ôsmich
trenčianskych ZŠ. V matemati
ke dosiahli úspešnosť 66,86 %,
čo je v porovnaní s celosloven
ským výsledkom o 10,96 % lep
šie. Trenčianski deviataci zís
kali v priemere 13,37 bodu,
čo je o 2,17 viac ako priemer
v rámci SR. Pochváliť sa môžu
deviataci zo ZŠ, Dlhé Hony,
Bezručova a Veľkomoravská,
ktorí boli tento rok veľmi úspeš
ní. V teste zo slovenského jazyka

a literatúry dosiahli Trenča
nia 70,11 % úspešnosť, čo je
o 7,11 % lepšie, ako je slovenský
priemer. V počte bodov presiahli
priemer Slovenska o 1,82 bodu.
V slovenskom jazyku sa opäť da
rilo deviatakom zo ZŠ, Bezru
čova, Dlhé Hony a Veľkomorav
ská. Absolventom základných
škôl prajeme, aby sa im darilo
rozvíjať svoj potenciál v štúdiu
na stredných školách. Väčšina
v testovaní dokázala, že na to
má. Informovala Ľubica Kršá
ková z Útvaru školstva MsÚ.
(RED)

3. júl 2018
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Čaká ich slávnostná vernisáž
Diela, ktoré vznikli počas
11. ročníka Medzinárodného
výtvarno-literárneho sympózia
ORA ET ARS SKALKA 2018
budú prezentované 21. 7. v are
áli kláštora na Veľkej Skalke po
čas slávnostného programu so
začiatkom o 15.00 h. Okrem
účastníkov sympózia sa predsta
via aj spevácky zbor Adoremus
a mladá trenčianska speváčka
Nina Kohoutová. Kláštor a kos
tol na Skalke sú od roku 2008
miestom stretnutia výtvarníkov,
umeleckých rezbárov, sochárov
a literátov, ktorí na týždňovom
sústredení rozjímajú o živo
te, viere, umení a zároveň tvoria.
Tento rok sa sympózium kona
lo od 18. 6. s ukončením a pr
vou prezentáciou diel v Kultúr
nom dome v Skalke nad Váhom.
V areáli najstaršieho pútnického
miesta na Slovensku sa umel
ci v júli stretnú opäť, aby svoje

BLAHOŽELÁME!
 Tanečný pár Martin Šrámka
a Erika Ferrara z TK Dukla
Trenčín získali 8. 6. v Koši
ciach titul Univerzitných maj
strov Európy. Reprezentovali
Trenčiansku Univerzitu A.
Dubčeka. FOTO: VIKTOR PLAČKO

FOTO: JANKA MASÁROVÁ

diela vyprevadili na cestu po vý
stavných miestnostiach. Od 23.
do 31. 7. bude výber z diel vo vý
stavných priestoroch Trenčian
skeho samosprávneho kraja,
v auguste do 20. 8. v Mestskej
veži. Hlavným organizátorom

sympózia je Mesto Trenčín.
Spoluorganizátormi sú TSK,
Trenčianske osvetové stredisko,
Farský úrad Skalka nad Váhom,
Beňadik, n. f. a T-VIA, o. z.
(RED)

MAJÚ LEN 7
A TITUL MAJSTER
EURÓPY

Textilanka na Pohode,
kapela z Pohody v meste
spoločne s Textilankou dajú svo
jou hudbou všetko a všetkých
do poriadku aj na Pohode 2018
(Letisko Trenčín 5. – 7. 7.).
Na Mierové námestie si
z festivalu Pohoda v nedeľu 8. 7.
odskočia najväčšie hviezdy kó
rejskej elektronickej hudby Idio
tape. Traja výnimoční muzikan
ti zo Soulu spájajú elektroniku
s houseom, tradičnou kórejskou
hudbou či rockom. Ich koncert
sa začne o 17.00 h.(RED)

Detský tanečný klub Bam
bula funguje piaty rok v Cen
tre pohybu a tanca v Mest
skej športovej hale na Sihoti.
Špecializuje sa na tanečnú
prípravu detí od 1 do 8 ro
kov. Vedúcou a hlavnou cho
reografkou je Jana Koštalo
vá. V tomto roku sa zúčastnili
na ôsmich celoslovenských
súťažiach a zo žiadnej ne
odišli bez ceny. Na začiatku
júna vybojovali najstaršie deti
(7 – 8 r.) na Majstrovstvách
Európy v Prahe 1. miesto.
Na prelome júna a júla budú
Mackovia (6 – 7 r.) súťažiť
na európskom šampionáte
v Rumunsku, kam sa prebojo
vali z Grand finále Show time
v máji v Leviciach. Výsledok
zatiaľ nepoznáme.(RED)

Dychová hudba Textilanka
z Trenčína sa na festivale Po
hoda predstaví spolu s medzi
národným projektom s poľský
mi koreňmi Rebel Babel. Podľa
neho je spoločným jazykom
hudba, ktorá spája muzikan
tov z celej Európy. Rebel Babel

MAJSTERKAMI EURÓPY SÚ KARATISTKY Z TRENČÍNA
Na 6. ročník európskeho
šampionátu detí, kadetov, junio
rov a seniorov Shito Ryu kara
te federácie v talianskom meste
Lanciano (16. – 17. 6.) sa no
minovali karatisti z dvoch tren
čianskych klubov. Adela Vla
sáková, Emma Kubišová, Ema
Pápištová a Lucia Mrázová z KK
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EKONÓM, Linda Predano
cy a Kristián Kosík zo ŠK Real
team. Súťaž absolvoval aj Bra
nislav Zubričaňák ako pretekár,
tréner, rozhodca. Majsterkami
Európy sa stali A. Vlasáková, L.
Mrázová a E. Pápištová. Tretie
miesto obsadili B. Zubričaňák,
E. Kubišová, L. Predanocy a K.

Kosík. Karate tím v zložení Ade
la, Emma a Lucia obsadil tretie
miesto. Najúspešnejšou tren
čianskou pretekárkou sa stala
A. Vlasáková s jednou individu
álnou zlatou a dvoma bronzový
mi medailami za súťaž v tímoch
Kata a Kumite.


(M. K.)

trenčianskeho
 Športovci
klubu Ilyo – Taekwondo sa 9.
6. zúčastnili medzinárodné
ho turnaja Bratislava Open –
4. kola Slovenskej Ligy v Ta
ekwondo WT so ziskom 6
zlatých, 4 strieborné a 4 bron
zové medaily. Najlepší výsle
dok na turnaji v kategórii ve
teránov dosiahol J. Meravý.
Najlepší výkon podal E. Ne
vláčil, ktorý vyhral 4 zápasy
na zlatú medailu.
 Do finále programátorskej
súťaže PALMA junior 11. 6.
v Košiciach pozvali 6 najlep
ších tímov z celého Slovenska,
z toho 3 boli zo ZŠ, Kubranská.
Tím M. Šamaj a P. Urbanovský
(8-r. Gymnázium Ľ. Štúra) ob
hájil prvenstvo z minulého roč
níka, Z. Mareková a L. Ševčo
vičová, ako jediné dievčatá vo
finále obsadili 3. miesto.
 Na Majstrovstvách sveta
vo fitness detí 16. 6. v Brati
slave obsadila T. Ondruško
vá 2. miesto a L. Mikušová 3.
miesto. Dievčatá sú z trenčian
skeho klubu Fitness Gabrhel.
 Absolútnym víťazom anke
ty Otec roka 2018 sa stal ro
dený Trenčan a otec piatich
detí Miloš Karell, ktorý v marci
na Váhu zachránil život 11-roč
nému chlapcovi.
 Mladé hádzanárky z HK AS
Trenčín na Majstrovstvách SR
základných škôl 21. 6. získa
li titul Školských Majsteriek
Slovenska. Najlepšou bran
kárkou turnaja bola K. Dovi
činová a najlepšou hráčkou K.
Paulínyová.
 Tanečná skupina Goonies
priviezla do Trenčína z Európ
skeho šampionátu v moder
ných tancoch v Budapešti 22.
– 24. 6. dvakrát zlato, jedno
striebro a jeden bronz.
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Hľadajú domov

Trenčiansky festival tanca

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

Kríženec nemeckého ov
čiaka Bella má 6 rokov. Maji
teľka ju ako šteniatko zachrá
nila pred utopením. Teraz sa
však pre ťažkú chorobu nedo
káže o ňu postarať. Bella má
rada deti, nový majiteľ môže
byť aj aktívny senior. Vhodná
je na dvor s vlastnou búdou.
Zatiaľ je v Pruskom. Stretnutie
treba vopred dohodnúť.

Ročný kríženec labradora
Aja je vyrastené šteňa, zo za
čiatku trochu plachá, neskôr
zvedavá. Vhodná je k aktív
nym ľuďom i do mladej rodiny
s deťmi.

Maja a Aja sú sestry. Majú
rady ľudí a šantenie. Môžu
bývať v byte alebo na dvore
s vlastnou búdou. Do novej
rodiny môžu ísť spolu alebo aj
každá zvlášť.
Ľudia, ktorí si osvoja
psíka z karanténnej stanice (kontakt 0915 785 007),
budú oslobodení od dane
za psa. Osvojenie psíka sú povinní oznámiť na úrade.

Festival priniesol príležitosť
spoznať tanečné štýly z celého
sveta a vychutnať si ich na jed
nom mieste priamo v Trenčíne.
Tanečnú akciu pre deti i dospe
lých zorganizovali 27. mája 2018
na Mierovom námestí Centrum
voľného času Trenčín a OZ Kolo
toč. Dopoludnia to boli tanečné
workshopy pre verejnosť zdar
ma, popoludní festivalové nala
denie bubnovou show hlavného
hosťa Campana Batucada a vy
stúpenia detí, mládeže a dospe
lých z trenčianskych tanečných

číslo 7 | ročník XX

telies Goonies, Korzo, Campa
nillas, FS Trenčan, DFS Radosť,
CVČ tanečná príprava, CVČ scé
nický tanec, ZUŠ K. Pádivého,
Džamál Junior, Ameerah, Las
Fresitas, Fresas, Ján Minárik
a Tance pre radosť. Ďakujeme
všetkým tanečníkom i partne
rom, bez ktorých by sa festival
tanca neuskutočnil. Veríme, že
prvý ročník bude začiatkom tra
dície a projekt bude prínosom
pre širokú verejnosť i miestnu
tanečnú komunitu.


(CVČ TN)

Nezabudnuteľná podnikateľská cesta
Národné podnikateľské cen
trum v Trenčíne ponúka pre za
čínajúcich živnostníkov, ma
lých a stredných podnikateľov
do troch rokov od založenia živ
nosti či firmy možnosť vycesto
vať zdarma za inšpiráciou pre
svoje podnikanie na medziná
rodné odborné podujatia. Stačí
si vybrať akúkoľvek konferen
ciu, seminár či veľtrh a okrem
vstupu získajú aj letenku a uby
tovanie v čase trvania poduja
tia v štátoch EÚ v septembri až

novembri 2018 s dĺžkou trvania
maximálne 5 dní, pričom si ako
bonus môžu so sebou zobrať jed
ného kolegu.
Ak nechcete premeškať šan
cu na získanie nových skúse
ností a kontaktov v rozvoji pod
nikania, stačí najneskôr 21.
júla poslať e-mail s požiadav
kou o bližšie informácie na sp.
tn@npc.sk alebo zavolať na čís
lo 0905 550 729. Viac o projek
toch podporujúcich podnikanie
na www.sbagency.sk.

OD TANCA
K VYTRVALOSTNÉMU BEHU

KORČULIARSKE
PRETEKY UŽ O MESIAC

Trenčianka Ve
ronika
Bakaláro
vá sa po skončení
účinkovania v ta
nečnej skupine Go
onies začala veno
vať vytrvalostnému
behu. Po zvládnutí
Bratislavského pol
maratónu zabehla
aj Košický maratón,
čo okrem trénin
gu chce i veľa odva
hy. Na horskom krose Nitrianske Rudno – Rokoš
(6,5 km, prevýšenie 700 m) 1. mája 2018 zvíťazila.
Blahoželáme! Informoval Miroslav Kováč.

Priaznivci ko
lieskových korčúľ
si určite nedajú
INE
ÍN INL
TRENČ
NÍK
ujsť Trenčín inline
4. ROČ
2018. Uskutoční sa
v sobotu 4. 8. 2018,
tentokrát aj ako
Majstrovstvá Slo
venska,
MARA
TÓN a Slovenský
inline pohár. Podu
jatie sa aj s podpo
deti * žiaci * fitness 8,6km * polmaratón 20km
MARATÓN 42,7km - Majstrovstvá Slovenska
rou Mesta Trenčín
www .tren cinin line.
sk
uskutoční v prie
myselnej zóne. Všetky podrobné informácie
nájdete na www.trencininline.sk.

4.8.2018
PRESENTS

faceb ook: @tren
cininli ne

PREDŠKOLÁCI NA EXKURZII U HASIČOV
Deti z MŠ, 28. októbra
boli koncom mája na exkurzii
OR Hasičského a záchranár
skeho zboru v Trenčíne. Videli
hasičskú stanicu, špeciálne ná
stroje, zariadenia, lákavú tech
niku, výstroj i hasičské autá
rôzneho využitia. Hasič Ján

Koprivňanský a jeho kolego
via boli obdivuhodne ústretoví
k všetkým detským postrehom,
komentárom a otázkam. Svo
je zážitky deti nakreslili a ve
novali hasičom. Preventívno
– výchovné pôsobenie zo stra
ny HaZZ hodnotím ako vysoko

profesionálne a ľudské. Praje
me im všetkým pevné zdravie,
úspešné záchranárske zása
hy a dôstojné ohodnotenie ich
obetavej práce.



NAĎA PETROVÁ, RIADITEĽKA MŠ

3. júl 2018

Akadémia tretieho veku
má za sebou 31. ročník
Na záverečnom seminári Akadémie tretieho veku (ATV)
v Trenčíne 13. júna v KC Stred dostalo osvedčenie o absolvovaní 150 poslucháčov.

Pri príležitosti slávnostné
ho aktu ich vo svojich prího
voroch pozdravili aj primátor
Mesta Trenčín Richard Rybní
ček, rektor Trenčianskej univer
zity A. Dubčeka Jozef Habánik
a verejná ochrankyňa práv SR
Mária Patakyová. Za dlhoročnú
prácu vo funkcii predsedníčky
Rady ATV poďakovali a ocenili
MUDr. Teréziu Drobnú, ktorá
bola pri akadémii už od jej za
loženia. Nastávajúcou predsed
níčkou Rady ATV je RNDr. Jan
ka Gugová. Na záverečnom
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seminári zároveň uviedli do ži
vota Informačnú ročenku 31.
ročníka ATV. Celoživotné vzde
lávanie bude pokračovať 12.
septembra 2018 slávnostným
otvorením 32. ročníka opäť v KC
Stred. Informovala o tom 1. pod
predsedníčka Rady ATV Anna
Pinďáková. Záštitu nad 31. roč
níkom prevzali Trenčiansky sa
mosprávny kraj i Mesto Trenčín,
ktorí sa podieľali aj na finančnej
podpore. ATV v Trenčíne je jedi
nou na Slovensku, ktorá funguje
bez prerušenia už 31 rokov.(RED)

LETO 2018 V ZDRUŽENÍ KRESŤANSKÝCH SENIOROV –
KLUB TRENČÍN MESTO

Všetko najlepšie!
V týchto dňoch sa dožíva 70
rokov pedagóg, dirigent a orga
nizátor kultúrneho života v mes
te Dr. Jozef Vakoš, PhD. Pôso
bil ako učiteľ v ZŠ v Detskom
mestečku Trenčín – Zlatovce,
riaditeľ Mestského osvetového
strediska v Trenčíne a ZŠ na Veľ
komoravskej ulici. Je členom
a umeleckým funkcionárom
Speváckeho zboru slovenských
učiteľov. Založil a viedol Detský
spevácky zbor v Detskom mes
tečku, stál pri vzniku Trenčian
skeho speváckeho zboru, ktorý

vedie do
teraz. Viac
ako 10 ro
kov dirigo
val aj Spe
vácky zbor
Trenčianskej univerzity A. Dub
čeka. Meno Jozef Vakoš je spoje
né i s organizovaním adventné
ho festivalu speváckych zborov
Daj Boh šťastia tejto zemi. Oslá
vencovi želáme veľa pevného
zdravia, elánu a chuti pokračo
vať v jeho aktivitách.


FOTO: ARCHÍV J. V.

 ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred

9. 7. 2018 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 22. 8. o 18.00 v Kultúrnom dome v Záblatí
VMČ Juh

6. 8. 2018 o 17.30 v teréne otoč Gen. Svobodu

VMČ Sever

12. 7. 2018 o 16.00 v KS Kubrica

Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
8. – 14. júl

Turisticko-rekreačný pobyt v Tatranskej Lomnici

21. – 27. júl Rehabilitačno-turistický pobyt v Turčianskych Tepliciach

CENTRUM SENIOROV NA OSVIENČIMSKEJ ULICI
(PO – PIA: 9.00 – 17.00)

9. august

Stretnutie s prodekanom Lateránskej univerzity
v Ríme, docentom Ľubomírom Žákom

Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň: knihy, TV, noviny
a časopisy (Pravda, Život, Slovenka), spoločenské hry, PC, internet, hudobné kurzy: akordeón, flauta, gitara, klavír.

11. august

Loďou po Dunaji do Gabčíkova

PONDELOK
cvičenie ženy I.

9.30 – 10.30

spevácka skupina „Sihotiar “

10.00 – 12.00

joga I.

14.00 – 15.30

joga II.

15.30 – 17.00

cvičenie ženy II.

10.00 – 11.00

UTOROK
výbor JDS 27 párny týždeň

od 10.00

stolný tenis

12.00 – 16.00

Jednota dôchodcov Slovenska č.5 nepárny

13.00 – 16.00

kartové hry

14.00 – 17.00

brušné tance

10.00 – 11.00

stolný tenis

13.00 – 15.00

diabetes konzultácie

15.00 – 17.00

STREDA

ŠTVRTOK
cvičenie ženy I.

9.30 – 10.30

keramika klub

10.00 – 12.00

stolný tenis

12.00 – 16.00

kartové hry

14.00 – 17.00

keramika – klub

14.30 – 16.30

Skleróza multiplex – klub TN (posl. štvrtok v mesiaci)

15.00 – 17.00

PIATOK

INOVÁCIE OD

cvičenie ženy II.

10.00 – 11.00

stolný tenis

13.00 – 15.00

Prevádzkovateľom Centra seniorov je Útvar sociálnych vecí MsÚ Trenčín.
Kontakt: centrum.seniorov@trencin.sk, v pracovných dňoch počas
otváracích hodín centra 0901 714 266.
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otázky a odpovede

číslo 7 | ročník XX

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 Kto vydal povolenie na aktuálnu čiastočnú uzáveru Ul.
gen. M. R. Štefánika? Ulicu
rozkopali a nikto tam nerobí.


RASTISLAV D.

Róbert Hartmann, vedúci útva
ru mobility:
Keďže ide o cestu I. triedy –
povolenie vydal Okresný úrad
Trenčín. Mesto bolo o uzávierke
len informované.

 Je na letnom kúpalisku

WC pre vozičkárov?EMÍLIA
Róbert Buchel, správca letného
kúpaliska:
Áno, aj pre ženy, aj pre
mužov.

 Bude aj ihrisko za mosta-

mi? Viaceré sú vynovené,
na Juhu sa plánujú dokonca
nové, ale za mostami je to bieda.LUCIA
Ján Korienek, vedúci útvaru
investícií:
V mestskej časti Zlatovce –
Vinohrady je naprojektované det
ské ihrisko pre deti od 2 do 14
rokov. Prebiehajú povoľovacie
procesy k tejto stavbe, predpo
klad realizácie je september 2018.

 Upozorňujem na nepre-

hľadný výjazd z Ulice M. Bela
pri Kebabizni. Ak odbočujeme
vľavo na Ul. Gen. Svobodu, je
treba vyjsť úplne za hranicu
križovatky. Bolo by možné
zrušiť prvé parkovacie miesto,
aby bol lepší prehľad smerom
na otoč?JARO
Róbert Hartmann, vedúci útva
ru mobility:
Celú komunikáciu na Ulici
gen. Svobodu čaká rekonštruk
cia. Po jej skončení budú parko
vacie miesta prekreslené.

 V rámci modernizácie

železnice boli vybudované
podchody pod traťou v Zlatovciach a Záblatí. Od ich spustenia je v nich neporiadok a nikto to neupratuje.
MILAN B.
Martina Pavlíková, hovorkyňa
Železníc SR:
Váš podnet sme preverili. Ide
o výsledok vandalskej činnosti.
V súčasnej dobe pripravujeme
odovzdanie predmetných objek
tov Mestu Trenčín ako tzv. vy
volané investície a bude naším
záujmom pred týmto aktom za
bezpečiť ich vyčistenie.

 Chválim nové ihrisko

na Karpatskej, ale zabudli ste
na parkovanie. Ako to chcete
riešiť?
OBČAN NOVÍN
Róbert Hartmann, vedúci útva
ru mobility:
Parkovisko je medzi reštau
ráciou HossCorp a ihriskom. Je
verejne prístupné. Vzdialenosť
detského ihriska od parkoviska
je po hrádzi cca 180 m. Žiaľ, nie
ktorí sa potrebujú doviezť až ku
bráne a nerešpektujú zákazové
značky.

 Na Považskej ulici boli vysadené 4 stromy ako náhradná výsadba. Ani jeden z nich
sa neujal. Ako je to možné?
Bola zanedbaná zálievka?


JÁN H.

Peter Kadák, Mestské hospo
dárstvo a správa lesov, m. r. o:
Mapujeme stav vysadených
drevín. Vieme, že nie všetkým sa
darí. Niektoré sa neujali z dôvo
du, že nastali čoskoro po výsad
be extrémne teplá. Stromy ne
stihli vytvoriť potrebný systém
koreňových vlásočníc na prí
jem dostatočného objemu vody
vzhľadom na veľkosť stromu
a odparnú plochu listov. Príroda
sa však vie chrániť aj automatic
ky. A to tým, že sa stromy zbavu
jú nadbytočnej listovej plochy.
Tým vyvažujú príjem a výdaj
vody. Aj keď sú pravidelne a do
statočne zalievané, nevedia ešte
vodu riadne využiť. Preto ich
aj po úplnom opade listov ne
chávame na lokalitách. Ich uja
tie alebo neujatie posudzujeme
až v nasledujúcom vegetačnom
období. Toto platí u tých stro
mov, ktoré majú ešte živé drevo.
U tých, ktoré sú už úplne suché
aj v drevnej časti, tam táto mož
nosť nie je. Tieto postupne od
straňujeme. Snažíme sa uplat
niť reklamáciu u dodávateľských
firiem na následnú výmenu
za nové dreviny.

 Plánuje mesto vybudo-

vať priechod pre chodcov
cez hlavnú cestu na výpadovke na Žilinu pri Fiate? Je tu
vybudovaný podchod popod
železnicu a logicky by naň mal
nadväzovať priechod cez frekventovanú cestu.
MURCINA V.
Róbert Hartmann, vedúci útva
ru mobility:
S
týmto
priechodom

počítame a veríme, že sa to po
darí ešte v tomto roku. Je už vy
dané územné rozhodnutie a tiež
sú vykúpené pozemky od 50
vlastníkov, čo bol zdĺhavý pro
ces. Máme už i súhlasné stano
visko Železníc SR k vydaniu sta
vebného povolenia.

 Vítam aktivity mesta v ob-

lasti výstavby a renovácie detských ihrísk v Trenčíne. Žiaľ,
stále očakávam, že sa niečo
udeje aj na Sihoti pre menšie
deti od 2 – 6 rokov.
IVETA E.
Ján Korienek, vedúci útvaru
investícií:
Aktuálne prebiehajú povo
ľovacie procesy na revitalizáciu
vnútroblokov za hotelom Mag
nus a vedľa MŠ Slimáčik, kde
sú navrhnuté aj detské ihris
ká s hernými prvkami pre deti
od 2 rokov. Po vydaní stavebné
ho povolenia k týmto stavbám
budú zaslané žiadosti na čer
panie z eurofondov. Prosíme
o trpezlivosť.

 Je v pláne aj cyklotrasa

do Turnej? Alebo aspoň smer
Tesco?
KARIN O.
Róbert Hartmann, vedúci
útvaru mobility:
Cyklotrasa sa aktuálne pro
jektuje od kruhového objazdu
pod Juhom do obchodnej zóny
Belá (Laugarício, Tesco). V bu
dúcnosti (po dohode s vedením
obce) nevylučujeme jej pokračo
vanie až do Trenčianskej Turnej.
V súčasnosti je pre Mesto Tren
čín prioritou riešiť pohyb cyklis
tov v rámci mesta.

 Mám preukaz ZŤP a bý-

vam na Ul. Jána Halašu, mohla by som tu mať vyhradené
miesto na parkovanie môjho
auta?
ANDREA H.
Slavomíra Gáborová, útvar
mobility:
Vyhradenie parkovacieho
miesta pre osobu ŤZP je pod
mienené, aby žiadateľ bol drži
teľom preukazu osoby ŤZP, dr
žiteľom parkovacieho preukazu
(modrý) a mal trvalý pobyt
v Trenčíne. Ak toto spĺňate,
máte právo požiadať o vyhra
denie parkovacieho miesta.

 Prečo mesto dalo hlaso-

vať o vyriešení cyklodopravy
na Rázusovej ulici, keď aj tak

zvolilo iný variant? ANDREJ
Róbert Hartmann, vedúci útva
ru mobility:
Mesto dávalo hlasovať o rie
šení Rázusovej ulice preto, aby
víťazné riešenie bolo zapracova
né do projektu cyklotrasy od Ná
mestia SNP do Kubrej a Opato
vej. Na výstavbu tejto cyklotrasy
v dĺžke niekoľko kilometrov
chce mesto žiadať o nenávrat
ný finančný príspevok z fondov
Európskej únie. Kým však bude
projekt dokončený, schvále
ný a prebehne povoľovací pro
ces, pristúpili sme k dočasnému
riešeniu, ktorým je vyznačenie
cyklokoridoru v súčasnom šír
kovom usporiadaní Rázusovej
ulice.

 Minulý rok bol opravený

most v Opatovej. Ste spokojní
s takouto opravou? My chodíme stále po rozbitej ceste.


IRENA R.

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Slovenská správa ciest nás
informovala, že nedostatok na
moste v Opatovej odstráni 9. –
20. 7. 2018.

 Kedy bude v Záblatí medzi

poštou a kultúrnym domom
zhotovená cesta, ktorá je v dezolátnom stave. Sú tam urobené jarky, ktoré sa už v 21.
storočí nerobia.BOŽENA
Ľubomír Kadlečík, správca
miestnych komunikácií:
Kvalita cesty v Záblatí ur
čite nie je dobrá, na kompletnú
rekonštrukciu je však potrebné
jej zaradenie do veľkých inves
tičných akcií a schválenie pe
ňazí do rozpočtu mesta. Nové
prekrytie žľabových odtokov by
sa malo riešiť spoločne s rekon
štrukciou komunikácie. Aby
sme uľahčili prístup obyvateľov
do budovy pošty, prekryjeme do
časne kanalizačné žľaby veľko
plošnými dielcami. Táto akcia
už bola zaradená do plánu opráv
v júli až auguste 2018.
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DIVADIELKA POD VEŽOU

Každú nedeľu o 16.00 | Átrium pod Mestskou vežou

 KONCERTY
15. 7. | 17.00 | Kultúrne leto
na Zámostí

Účinkujú Sestry
Bacmaňákové, kapela Zbojná a hudobná
skupina Eden.
PARK PRI KS ZLATOVCE

|

Da Vinciho vynálezov a rozhýbte krídla minulosti. Interaktívna výstava pre deti aj
dospelých.
1. 7. – 31. 8. | Zuzana Čáni
– maliarka bábik

dopoludnia sa nádvorie galérie premení
na tvorivý ateliér pre deti aj dospelých.
do 31. 8. | Dobový tábor so
sokoliarmi

 NEDAJTE SI UJSŤ
7. 7. | 8.00 – 12.00 |
Farmársky jarmok

 VÝSTAVY
do 25. 7. | Trenčín – Brezina
archeologické nálezisko

TRENČIANSKY HRAD | V letnej veži si môžete pozrieť exponáty z depozitára Trenčianskeho múzea.

do 30. 7. | Vášnivá žena

CENTRUM SENIOROV | Výstava obrazov.

4. 7. – 2. 8. | Natália
Okolicsányiová – Populus

TRENČIANSKY HRAD | Návštevu hradu v let-

ných mesiacoch spestrí tradičný dobový
tábor, sokoliarska skupina Aquila z Bojníc,
ktorá predvedie sokoliarske a lukostrelecké umenie, rôzne zábavné dobové atrakcie, hry pre deti, hrané historické scénky
s Matúšom Čákom a tematické fotografovanie v hradnom prostredí.
pondelok | 10.00 – 11.00 |
Outdoorové cvičenia rodičov
s deťmi

Mesto Trenčín pozýva
na výstavu výtvarných diel autorky Sylvie
Juhászovej.
MESTSKÁ VEŽA

GMAB | Akademická maliarka Natália Oko-

licsányiová patrí k najmladšej generácii
profesionálnych výtvarníkov trenčianskej
umeleckej scény. V tvorbe sa venuje hlavne expresívnej maľbe s akcentom na výraznú farebnosť.
4. 7. – 9. 8. | Toto som napísal,
toto som namaľovala...
SYNAGÓGA |

Tvorba Andreja Friča je
plná fantastických prvkov a symbolov
s odkazmi na mytológiu, surrealizmus
a pop-kultúru. Výstava predstavuje prierez
tvorbou od starších surrealistických diel až
po posledné, skôr abstraktné maľby.
SAVANNA CAFÉ

|

do 31. 7. | Aký kroj, tak sa stroj

Výstava diel výtvarníčky Kataríny Zemkovej. Vernisáž sa koná 4. 7. o 17.00. Svoje
básne na nej prednesie známy slovenský
básnik, esejista a textár mnohých slovenských hitov a muzikálov Ján Štrasser.
27. 7. – 28. 8. | Habáni a ich
keramika v zbierkach
Trenčianskeho múzea

TRENČIANSKY HRAD | Výstava predmetov
zo zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre
mamičky

KC STRED | Joga pre mamičky je vhodná už
6 týždňov po pôrode. Opatrovanie detí je
zabezpečené.

utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

KC STRED | Podporná skupina mamičiek
v dojčení, vhodné aj pre tehotné, ako príprava na dojčenie. Vedie laktačná poradkyňa Milka Hromníková.

streda | 9.00 – 10.00 |
Riekankovo

KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoločnej hre učia aj riekanky.

streda | 10.00 – 12.00 | štvrtok |
10.00 – 12.00 | Leto v knižnici

sobota | 10.00 – 13.00 | Leto
v galérii

TRENČIANSKY HRAD | Výstava

krojov a výtvarných diel súvisiacich s ľudovými krojmi
zo zbierok Trenčianskeho múzea a Galérie
M. A. Bazovského.
do 30. 8. | Da Vinciho
lietajúceho stroje

Nahliadnite do tajov

GMAB

|

Každú prázdninovú sobotu

KIC | Ďalšia zo série prechádzok
mestom so sprievodcom bude venovaná mestským hradbám. Právo vybudovať kamenné hradby získal Trenčín
na základe výsad od uhorského panovníka Žigmunda Luxemburského v roku
1412. Hradby prispeli k rozvoju mesta,
obchodu, remesiel a bezpečnosti jeho
obyvateľov. Udržiavanie hradieb však
bolo finančne náročné. Ktorá časť mesta bola najskôr opevnená? Prečo boli
hradby a opevnenie zrušené? Aká výbušnina bola použitá pri odstraňovaní
mestského opevnenia? Príďte na prechádzku mestom a dozviete sa viac.

21. 7. | 15.00 | Slávnostná
vernisáž Ora et Ars Skalka
2018

 DETI

TRENČIANSKY HRAD |

7. 7. | 16.00 | Prechádzky
mestom: Mestské hradby

HOSS SPORT CENTER | Outdoorové cvičenia
rodičov s deťmi. Vedie Zuzana Staňáková.

|

1. 7. – 31. 7. | Andrej Frič – maľby

MIEROVÉ NÁMESTIE | Na júlovom farmárskom jarmoku nakúpite čerstvé
ovocie a zeleninu, kvety, bylinky, syry,
mäsové špeciality, med, džemy, koláče
a ďalšie poctivé farmárske produkty.
O 10.30 zahrá Dychová hudba Kamarádi – muzikanti z česko-slovenských
hraníc.

VKMR | Počas leta je pre deti pripravený bohatý prázdninový program, tvorivé
dielne s kreslením, strihaním, lepením
a riešením, veľká prázdninová súťaž o najaktívnejšieho čitateľa leta so zaujímavými cenami pre víťazov. Podujatie sa koná
každú stredu a štvrtok vo Verejnej knižnici
M. Rešetku na Hasičskej ulici, v pobočkách
na Juhu, Dlhých Honoch a v Kubrej.

KLÁŠTOR NA VEĽKEJ SKALKE | Prezentácia výtvarných a literárnych diel vytvorených počas medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia za účasti
autorov. 19 umelcov zo Slovenska,
Čiech a Poľska pracovalo na svojich dielach od 18. do 24. júna v areáli najstaršieho pútnického miesta na Slovensku.
Hudobným hosťom bude spevácky
zbor Adoremus a mladá trenčianska
speváčka Nina Kohoutová. Vstup je
voľný.

2 | KAM

 NEDAJTE SI UJSŤ
4. 8. | 8.00 – 12.00 |
Farmársky jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Čerstvé ovocie
a zelenina, kvety, syry, mäsové špeciality, med, džemy, koláče a ďalšie poctivé farmárske produkty. O 10.30 zahrá
ľudová hudba Huncúti.

4. 8. | 16.00 | Prechádzky
mestom: Vojtech
Zamarovský a Karol Pádivý

KIC Augustová prechádzka mestom
bude venovaná dvom významným
osobnostiam, ktoré preslávili Trenčín.
Hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg
Karol Pádivý prispel k rozvoju a popularizácií dychovej hudby. Spisovateľ
a prekladateľ Vojtech Zamarovský svojimi početnými dielami pútavo približoval históriu a archeológiu. Akému
remeslu sa vyučil Vojtech Zamarovský
a čo bolo jeho záľubou? Kam chodieval
na prechádzky Karol Pádivý?
|

 KINO
Bažant Kinematograf 2018
1. 7. | 21.30 | Čiara

kam v trenčíne
streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné –profylaxia

KC STRED | Vedie pôrodná asistentka Zuzana Duncová.

štvrtok | 10.00 | Podporná
skupina nosenia detí

KC STRED | Vedú lektorky nosenia – Zuzana

 KURZY
štvrtok | 16.30 – 18.30 | Kurz
keramiky a točenie na kruhu
I. a II.

KC AKTIVITY | Na kurze sa naučíte viac
o práci s keramickou hlinou, jej druhoch,
spracovaní a použití. Vyskúšate si základné
modelovanie, vytvoríte si misky a iné dekoračné predmety. Naučíte sa kombinovať
hlinu s inými materiálmi, točiť na hrnčiarskom kruhu a glazovať. Info a prihlasovanie: mirka@kcaktivity.sk, 0918 561 320.

3., 24. 7. | 16.00 – 18.30 | Večerný
ateliér pre dospelých

9. – 13. 7. | Tanečný tábor s Laci
Strikeom
AUTOKEMPING OSTROV | Popoludnie s Mirom Jarošom – koncert pre (ne)poslušné
deti.

30. 7. – 3. 8. | Po stopách
Egypťanov
GMAB | Tvorivý ateliér pre dospelých
na rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

Letný denný tábor s tanečníkmi zo Street dance academy Bratislava
a Laci Strikeom.
KC AKTIVITY |

7. 7. | 9.00 – 13.00 | Zdravý
chrbát

13. 7. | 15.30 | Srdiečkovské
dvojičkovo

KC STRED | Lektorka poskytne kvások a po-

ný i absurdný príbeh lobistu Antonína
Blaníka, ktorý sa rozhodne kandidovať
na prezidenta Českej republiky. Odohráva sa na pozadí skutočných udalostí
druhej priamej voľby prezidenta Českej
republiky. Vystupuje v ňom celý rad reálnych osobností českého politického
a spoločenského života. (Česko, 2018,
95 min.).

Miro Jaroš
– koncert pre (ne)poslušné
deti

GMAB | Príďte so svojimi ratolesťami
na tvorivé dielničky pre malé deti od 18
mesiacov do 5 rokov.

14. 7. | 17.00 | Pokračujeme
s kváskom

MIEROVÉ NÁMESTIE | Zábavný, grotesk-

29. 7. | 14.00 |

4., 25. 7. | 9.30 – 11.30 |
Galerkovo

čiek v pobočke MC Srdiečko v KC Stred. Vedie Zuzana Čižmárová.

2. 7. | 21.30 | Prezident Blaník

nekladú a preto si na tvorivých dielničkách
spoločne vyrobíme veselé letné mini-dielka. Vstup voľný.

Čižmárová a Janka Mištinová.

KC STRED | Stretnutie rodičov a detí dvoji-

MIEROVÉ NÁMESTIE | Adam Krajňák je
otcom rodiny i hlavou kriminálnej skupiny, ktorá pašuje cigarety cez slovensko-ukrajinskú hranicu. Pokojné spolužitie dvoch prelínajúcich sa svetov
naruší novovybudovaná schengenská
hranica a nervozita z nejasnej budúcnosti. (Slovensko, Ukrajina, 2017, 113
min.).

číslo 7 | ročník XX

radí, ako s ním pracovať. Spoločne ochutnáme čerstvo upečený chlebík. Vedie Lenka Pillárová.
23. 7. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

Čítanie rozprávok pre najmenšie
deti a ich rodičov realizované v spolupráci s Materským centrom Srdiečko. Podujatie sa koná vo Verejnej knižnici M. Rešetku
na Hasičskej ulici, v pobočkách Juh, Dlhé
Hony a Kubrá.
VKMR

|

23. 7. – 27. 7. | Kráľovstvo
lesných strážcov

KC AKTIVITY | Letný denný tábor plný tajomstiev a objavov pre deti od 6 do 12 rokov. Animátori ich zavedú do útrob pyramíd, spoznajú celý Egypt a cez rieku Níl sa
dostanú až do Stredozemného mora. Nájdu skryté poklady starých Egypťanov a prídu na tajomstvá hieroglyfov.

 SENIORI
3., 24. 7. | 9.00 – 11.30 | Ateliér
pre seniorov
GMAB | Tvorivé

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

 PREDNÁŠKY
streda | 15.00 | DIA mapa
CENTRUM SENIOROV |

4. 7. | 18.00 – 20.00 | Zdravý
životný štýl

GEMINI CENTRUM | Zdravý chrbát –
workshop zameraný na prevenciu a úľavu
od bolesti chrbta. Zbavte sa bolesti chrbta
raz a navždy pomocou správneho cvičenia
a automasáže.

10., 17. 7. | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých

OC LAUGARICIO | Pravidelné tvorivé kurzy
pre dospelých, ktoré prebiehajú vo vestibule OC Laugaricio. V júli sa bude tvoriť pozdrav z prázdnin/perokresba. Je potrebné
sa vopred prihlásiť na mirka@kcaktivity.sk
alebo 0918 561 320.

10. 7. | 18.45 – 20.15 | Joga pre
začiatočníkov – 5 týždňový
kurz

GEMINI CENTRUM | Kurz pre začiatočníkov.
Prihlasovanie na www.geminicentrum.sk,
0944 548 885.

 ŠPORT
pondelok | 17.30 – 18.30 | Joga
s Alenkou

3. 7. | 21.30 | Backstage

MIEROVÉ NÁMESTIE | Súčasný príbeh
o skupine mladých tanečníkov, ktorých priateľstvá, lásky a pohľad na svet
zmení ich účasť v televíznej tanečnej
súťaži. Film plný výbornej hudby a kreatívnych tanečných čísel skupiny The
Pastels z dielne známeho choreografa
Miňa Kereša. (Slovensko, Česko, 2018.
90 min.).

4. 7. | 21.30 | Po strništi bos

MIEROVÉ NÁMESTIE | Diváci ho aj s jeho

rodičmi už poznajú z filmu Obecná škola z roku 1991. Vo filme Po strništi bos
sa ich príbeh vracia do Edovho raného
detstva. Do čias, keď jeho otec odmietol príslušnosť k okupantom Protektorátu Čechy a Morava a celá rodina sa
musela odsťahovať z Prahy na vidiek.
(Česko, Dánsko, Slovensko, 2017, 110
min.).

KC AKTIVITY | Letný denný tábor pre deti
od 6 do 12 rokov so zameraním na prírodu.
Príbeh večného boja dobra so silami zla,
kde dobro ochraňuje prírodu a zlo sa naopak snaží prírodu nemilosrdne zničiť. Cez
rozprávkový svet sa deti ponoria do sveta
partičky zábavných zelených postavičiek –
lesných strážcov, do ich tajuplného sveta
a skúsia ho zachrániť.

28. 7. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé
dielničky

SAVANNA CAFÉ | Tretia zo série štyroch
prednášok a diskusií s Mgr. Dašou Miščíkovou o zdravom životnom štýle. Témou
bude Zdravé stravovanie – môj jedálniček.
Zameranie prednášky: Čo spôsobujú kyseliny v tele – acidobáza. Vhodné kombinácie potravín. Alternatívy k bežnému stravovaniu – ochutnávka kokteilov, polievok,
nápojov.

26. 7. | 15.00 | Skleróza
multiplex
CENTRUM SENIOROV |

26. 7. | 16.00 | Habáni a ich
keramika v zbierkach
Trenčianskeho múzea

TRENČIANSKE MÚZEUM | Čo ukrýva depozi-

OC LAUGARICIO |

Letnej fantázii sa medze

tár alebo pohľad do minulosti s Mgr. Jaroslavom Michálikom.

KC AKTIVITY | Cviky sú navrhnuté pre postupný a trvalý rozvoj človeka a cvičenie je otvorené pre všetkých – bez ohľadu na vek a fyzickú kondíciu. Vhodné aj
pre začiatočníkov. Info a prihlasovanie:
0903 271 444.

streda | 17.15 – 18.15 | Joga
v parku

ZÁTOKA POKOJA | Ľahká jemná joga s Miou
v krásnom prostredí, kde zabudnete
na starosti dňa a bolesti chrbta. Príďte si
zacvičiť na čerstvom vzduchu.

streda | 17.30 – 18.30 | Zumba
s Petrou

KC AKTIVITY | Tanečná fitness hodina plná
energie, skvelej hudby a dobrej nálady,
kombinuje latinsko-americké tance spolu

3. júl 2018
s aeróbnymi pohybmi v rytme dynamickej
latinsko-americkej a exotickej hudby. Prihlasovanie potrebné na tel. 0903 949 966.
piatok | 18.30 – 20.00 |
Joga

KAM | 3

kam v trenčíne

Čakra

 INÉ...
13., 14. 7. | 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 | Historky z mučiarne

21. 7. | Burza starožitností
a Gazdovské trhy

EXPO CENTER | Burza starožitností je určená pre milovníkov a zberateľov mincí,
medailí, bankoviek, známok, pohľadníc,
nálepiek, odznakov, kníh, obrazov, grafiky,
porcelánu, gramoplatní, autíčok, hodín,
hracích skriniek, historických zbraní, motýľov, minerálov, umelecko-remeselných
výrobkov a iných zberateľských zaujímavostí.

21. 7. | 9.00 – 22.00 | Remeslo
má zlaté dno s kapelou Hrdza
TRENČIANSKY HRAD | Vedeli ste, že v hrad-

Harmonizovanie čakier
pomocou jogy, meditácie a mantier. Info
0944 548 885, www.geminicentrum.sk.
GEMINI CENTRUM |

9., 11., 18., 23., 25., 30. 7. | 17.30
– 18.30 | Cvičenie pre ženy
s Vladom

Cvičenie pre ženy zamerané
na posilňovacie cviky v intervalovom cvičení s fázami odpočinku, ktorého výhodou
je vysoký energetický výdaj, výsledkom
je zlepšenie ohybnosti a schopnosti koordinácie, spevnené partie bokov, brucha,
stehenných a sedacích svalov. Informácie
0903 793 557.
KC AKTIVITY |

16., 23. 7. | 17.15 – 18.05 | SM
System

KC AKTIVITY | SM Systém je komplexný
cvičebný systém vytvorený MUDr. Smíškom, ktorý je zameraný na odstránenie
bolestí a problémov s pohybovým aparátom človeka. Informácie a prihlasovanie
na 0905 705 431.

16., 23. 7. | 18.10 – 19.00 | Pilates
pokročilí

KC AKTIVITY | Cvičenie Pilates je zamerané
na hlboký svalový systém, podporu krížovej chrbtice a laterálne hrudné dýchanie.
Zostava cvikov natiahne skrátené a posilní
oslabené svaly. Informácie a prihlasovanie
poskytne lektorka Marcela Holodová Holodová, 0905 705 431.

19. 7. | 16.00 | Skleróza
multiplex – cvičenie
CENTRUM SENIOROV |

 FESTIVALY
5. – 7. 7. | POHODA Festival
2018

LETISKO TRENČÍN | Najznámejší slovenský
multižánrový festival. Okrem hudobného
programu s menami svetového formátu
prináša literatúru, tanec, vizuálne umenie,
film, divadlo a ďalší sprievodný program
pre všetky vekové kategórie.

22. 7. | 15.00 | Zlatovský festival

PARK ZLATOVCE | Príďte sa zabaviť na 11.
ročník Zlatovského festivalu, kde vystúpia Ander z Košíc; Textilanka; Straňanka;
Kolárovičanka; Krásinka a Hornosrnianska
dychovka.

nej mučiarni bývalo občas aj poriadne veselo? Ak neveríte, príďte sa presvedčiť, že
aj pri takých „skrášľovacích procedúrach“
ako je trhanie rúk, vešanie, napichovanie
na kôl či upaľovanie bosorky sa poriadne
nasmejete. Na záver nočnej prehliadky je
pripravená skvelá ohňová šou.

TRENČIANSKY HRAD |

21. – 22. 7. | Púť na Skalke 2018

MIEROVÉ NÁMESTIE | Matka s dcérou sa
na veteránskej volge vydávajú po stopách bývalých mileniek a priateľov ich
nedávno zosnulého manžela a otca,
aby odhalili jeho skrývané tajomstvo.
Najnovší film Jiřího Vejdělka, režiséra
divácky najúspešnejších českých filmov posledných rokov. (Česko, 2018,
90 min.).

CINEMAX
od 5. 7. | Ant-Man and Wasp

od 5. 7. | Manžel na skúšku

GMAB | Divotvorba je priestor pre začínajúSKALKA | Každoročná púť k sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi na pútnickom
mieste Skalka. Podrobný program nájdete
na www.putnickemiestoskalka.sk.

KONTAKTY
Osvienčimská 3
OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk
Mierové námestie 19, 0915 382 532, motycka@
GALÉRIA VÁŽKA
microinvent.com
Mierové nám. 14/14, 0944 548 885,
GEMINI CENTRUM
www.geminicentrum.sk
GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
KAVIARNIČKA NA CESTE
Katov dom, Matúšova ulica
Marka Aurélia 930/9, 0944 221 240,
COFFEE SHEEP
www.coffeesheep.sk
KC Aktivity
Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
KC Kubrá
Kubranská 94, 0907 516 720, kckubra2@gmail.com
KC STRED
Ul. 28. októbra 2, 032/652 21 36
KC SIHOŤ
Osvienčimská 3, 032/743 45 35, 0910 965 257
KD ZLATOVCE
Hlavná ulica 10, 0904 920 306
Mierové námestie 9, 032/ 6504 709, 650 47 11,
KIC
Kultúrno-informačné centrum
650 47 12
KINO HVIEZDA
Kn. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ
Kn. Pribinu 3, 0903 027 910, www.klubluc.sk
KRAV MAGA ACADEMY
www.kma.sk, 0903 467 617, 0905 575 041
KreaTivo
Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0905 319 861
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., 032/743 63 36
NOVÁ VLNA
Kukučínova 718, Budova NOE, Areál Merina
OC LAUGARICIO
Belá 7271, 032/658 53 94, www.oclaugaricio.sk
OC MAX
Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 91 25
PENZIÓN KEROLA
Kasárenská 5, 0903 715 164, www.kerola.sk
Pod Sokolice 12, 0905 278 785,
PIANO KLUB
piano.mytootoot.com
PIARISTICKÝ KOSTOL
Mierové námestie 43
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
SAD
Zlatovská 29, 032/652 30 14
SAVANNA CAFÉ
Rastislavova 1, 0910 999 222
SOKOLOVŃA
Mládežnícka, 0948 090 136
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23
TŠ ANIDE
Kyjevská 3183, 0908 788 560
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice JaselVKMR
ská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 032/770 83 00
VÝSTAVISKO EXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
ZŠ SV. ANDREJA-SVORADA
Braneckého 4, 032/652 94 06
A BENEDIKTA
ZUŠ K. PÁDIVÉHO
Základná umelecká škola K. Pádivého, Nám. SNP 2
CENTRUM SENIOROV
CINEMAX

5. 7. | 21.30 | Otcova volga

Americký akčný film. Z filmového
štúdia Marvel prichádzajú Ant-Man
a Wasp v novej kapitole, ktorá predstavuje superhrdinov s úžasnou schopnosťou zmenšovať sa.

14. 7. | 18.00 – 20.00 |
Divotvorba

cich spisovateľov, ktorí by sa radi prezentovali pred publikom. Umožňuje im to nielen
konfrontovať svoju tvorbu s inými autormi,
ale predovšetkým s ich vlastným prednesom pred divákmi.

 FILM

Americká romantická komédia o Leonardovi Montenegrovi – bohatom
a rozmaznanom playboyovi, ktorý si
celý život len užíva. Ale ako sa hovorí,
karma je zdarma. Keď z rozmaru odmietne zaplatiť za služby upratovacej
služby, netuší, ako mu to osud vráti.
od 5. 7. | Prvá očista

Pokračovanie americkej originálnej
hororovej série vás zavedie na samotný
začiatok. Do čias, ktoré znamenali zrod
najkrvavejšej americkej tradície.
od 12. 7. | Hotel Transylvánia
3: Strašidelná dovolenka

Americká animovaná komédia je pokračovaním série Hotela Transylvánia.
Drakula, Mavis, Jonny a zvyšok partie sa vydávajú na dovolenkovú plavbu na výletnej lodi. Všetko nasvedčuje
tomu, že si na chvíľu oddýchnu od zvyčajných problémov, až do chvíle, keď sa
Drakula zamiluje do šarmantej kapitánky lode, Eriky.
Od 12. 7. | Kým prišla búrka

Americký romantický dobrodružný film
o zaľúbenej dvojici dobrodruhov (Shailene Woodley a Sam Claflin), ktorá sa
vydá na dlhú cestu krížom cez oceán.
Netušia, že sa blíži jeden z najsilnejších
hurikánov v histórii ľudstva. Keď sa
búrka upokojí, Tami sa preberie a zistí,
že Richard je ťažko zranený a ich je loď
v troskách...
od 19. 7. | Prekliate dedičstvo

Americký horor. Po smrti najstaršej
členky rodiny Grahamových začne rodina jej dcéry objavovať stále desivejšie tajomstvá, ktoré stará mama pred
nimi ukrývala. Postupne vychádzajú
najavo neuveriteľné veci a Grahamovci pochopia, že pokiaľ nedokážu zlomiť
rodinnú kliatbu, nikto nebude v bezpečí.
od 26. 7. | Chata na predaj

Česká komédia o rodinných vzťahoch
súčasnej doby. Rodičia predávajú starú chatu, ktorú už veľmi nevyužívajú.
Pred jej odovzdaním novému majiteľovi sa matka rozhodne usporiadať
poslednú poriadnu rodinnú stretávku.
Zvyšok príbuzenstva však neprejavuje
veľké nadšenie. Nádej na idylický víkend sa rýchlo skončí, ale naozajstné
dobrodružstvo začne až skoro ráno,
keď rodina zistí, že sa niekam stratil
starý otec.

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

6.7.

Longital Suita

20.7.

Divotvorný a živelný koncert zahrajú
spoločne skupina Longital a sláčikové
kvarteto v aranžmánoch Sláva Solovica.
Odznie strhujúca suita plná citu aj
temperamentu, projekt prekračujúci
hranice medzi alternatívnou a klasickou
hudbou.

Miriam Kaiser Trio

13.7.

Spievajúca huslistka Miriam Kaiser
predstaví svoj tretí album a na ňom
nápaditú, nežnú aj energickú hudbu
a pôvabné texty. Na pikniku zahrá so
svojou 2-člennou kapelou v neobyčajnom obsadení: husle, viola, violončelo
a elektronika.

LadyMoon

Aďo Juráček

Jeden mladý muž a jedna gitara. Takto
slobodne príde zahrať jeden z novej
vlny slovenských pesničkárov. Predstaví
svoje vlastné skladby inšpirované láskou
a životom, aj svoje zhudobnené cestovateľské denníky.

Trenčianska jazzová formácia otvorí
bránu do vesmíru svojej obľúbenej
hudby. Predstaví nielen vlastnú tvorbu,
ale zaznejú aj inšpirácie svetovými menami jazzu a pohrajú sa aj so skladbami
domácich autorov.

27.7.
Podujatia organizuje

Vstup voľný.
Zmena programu vyhradená.
www.facebook.com/kic.
trencin, www.trencin.sk

JÚL 2018

8.7.

Janko Hraško zelená gulička, veľmi
ho ľúbi mamička. Aj otecko ho rád,
veď je mu ako kamarát. Sú dobrá
rodinka, tešia sa spolu zo synka...
nedajú si ho za celé kráľovstvo, veď
je ich jediné bohatstvo.
DIVADLO POD BALKÓNOM

Janko Hraško

KAŽDÚ NEDEĽU > 16.00 > TRENČÍN, ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU

1.7.

Pyšná princezná

Keď malé dievčatko vyrastie v mladú slečnu a svadba je na dosah,
svadobný otec - klaun vytiahne jej
detské spomienky z batoha.
DIVADLO PIKI

Príbehy
hradného šaša

22.7.

15.7. Keď mama nie je
doma

Princezná pekná, ale pyšná. Ohŕňa
nos, nešla by za hocakého princa.
Nakoniec ale zistí, že len láska
a dobrota vždy všetko istí.
DIVADLO PORTÁL

Smetiak

V smetiaku sa nejedno tajomstvo
skrýva a občas v ňom aj niekto
býva. Pre ľudí sú v ňom nepotrebné
veci, v divadle sa však s nimi potešíme všetci.
TEATRO FORTISSIMO

29.7.

Všakovaké príbehy šaša Porra
z Trenčianskeho hradu vám všetkým vylepšia náladu. Taký šašo nie
je len na parádu, iste oceníte jeho
šašovskú snahu.
TEÁTER KOMIKA

HUDOBNÁ

J Ú L 20 1 8

N E DE Ľ A

1.7.

8.7.

15.7.

Príjemne nostalgické letné
popoludnie s nezabudnuteľnými hitmi Františka
Krištofa Veselého či Gejzu
Dusíka vyčaria na námestí
mladí hudobníci z Banskej
Bystrice.

100 rokov republiky si pripomenieme štýlovým C. a K. Dychovým
komorným orchestrom, módnou
prehliadkou s elegantnými dobovými
kúskami – nechajte sa uniesť v čase
a vychutnajte si atmosféru prvorepublikových čias.

Prvá republika

22.7.

Slovak tango

Spojenie výnimočného ženského
tria s virtuóznymi muzikantmi so
strhujúcim štýlom, ktorí s ľahkosťou
hrajú slovenský folklór, balkánske
a cigánske melódie.

Krajka a členovia
orchestra Zlaté husle

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

Idiotape

Festival Pohoda vysiela na
námestie najväčšiu hviezdu
kórejskej elektronickej hudby.
Traja výnimoční muzikanti
zo Soulu spájajú elektroniku
s houseom, tradičnou kórejskou hudbou či rockom.

Marcela Laiferová

Nestarnúce hity Zvony už
ôsmu bijú, Poď bielou alejou či
Lampy už dávno zhasli zaspieva
šarmantná stálica slovenskej
populárnej hudby.

29.7.

