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Trojičný stĺp je obnovený i požehnaný
Práce na rekonštrukcii pamiatky, ktorá pripomína obete 
morovej epidémie, ukončil reštaurátor Martin Mikuláš 
12. júla. 

 Mor vypukol v Trenčíne 
v roku 1710. Na jeho následky 
zomrelo 1600 ľudí. Stĺp, ktorý 
pochádza pravdepodobne z diel
ne viedenských kamenárskych 
majstrov, dal v roku 1712 posta
viť gróf Mikuláš Ilešházy. Majstri 
v tom čase pracovali v Trenčí
ne na rekonštrukcii jezuitského 
(dnes piaristického) kostola. Po
sledná rekonštrukcia stĺpa pred 
tou súčasnou bola uskutočnená 
ešte v rokoch 1977 – 1978.
 Mestu Trenčín sa v roku 
2017 podarilo získať dotáciu 15 
tisíc eur z Ministerstva kultúry 
SR na prvú etapu rekonštrukcie, 
zvyšok do necelých 30 tisíc eur 

dalo mesto. Pôvodné schodisko 
so zábradlím a balustrádou ro
zobrali v auguste 2017 a odviezli 
do ateliéru reštaurátora, nakoľ
ko v tom čase bolo celé námestie 
rekonštruované. V závere roka 
2017 požiadalo Mesto o dotáciu 
na druhú etapu – práce na stĺpe, 
nápisoch a súsoší. Opäť ide o 15 
tisíc eur z ministerstva kultúry 
a necelých 14 tisíc eur z mest
ského rozpočtu.
 Reštaurátor od 16. apríla 
pracoval už priamo na námestí. 
Na záver zo svojej dielne privie
zol aj zrekonštruované balustrá
dové zábradlie a dva schodové 
stupne.

 � NOVÁ NÁRODNÁ 
KULTÚRNA PAMIATKA

 O niekoľko dní po Morovom 
stĺpe (20. 7.) bola odovzdaná 
zreštaurovaná socha sv. Jána Ne
pomuckého na Farskej ulici. Prá
ce mal na starosti akademický so
chár Juraj Krajčo. Reštaurovanie 
trvalo vyše pol roka s krátkou pre
stávkou v zime. Na obnovu sochy 
získalo Mesto Trenčín v minulom 
roku finančný dar od Nadácie 
SPP vo výške 10 tisíc eur. Socha 
je nasvietená, jej okolie upravi
li pracovníci Mestského hospo
dárstva a správy lesov. Krajský 
pamiatkový úrad podal podnet 
na jej vyhlásenie za nehnuteľnú 
národnú kultúrnu pamiatku.
 Dominantu Mierové
ho námestia i sochu sv. Jána 

Nepomuckého požehnal 25. júla 
diecézny biskup Mons. Viliam 
Judák. Do nášho mesta prišiel 
v ten deň požehnať novú sochu 
sv. Anny na námestí, ktoré má 
v názve rovnako jej meno.
 (RED), FOTO: P. Ž.
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prosím, do pondelka 
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do 14.00 hodiny na číslo 
032/6504 287.
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Ovlažte sa vodnou hmlou
Na zrekonštruovanom 
Mierovom námestí pribudol 
ďalší prvok, ktorý ponúka 
osvieženie v horúcich let-
ných dňoch. Okrem Fontá-
ny Marca Aurélia a pitnej 
fontánky sú okolo histo-
rickej dlažby umiestnené 
štyri stĺpy, ktoré rozprašujú 
vodnú hmlu.

 Žiadame a prosíme občanov, 
aby neotáčali a nestláčali na stĺ
poch trysky, nakoľko práve ta
kýmto manuálnym zásahom už 
došlo k ich poškodeniu. Rozpra
šovače sú nastavené tak, že 60 
sekúnd chrlia hmlu a 30 sekúnd 
je pauza. To sa stále opakuje.
 V pondelok až vo štvr
tok sa zapínajú o 10.00 h a vy
pínajú o 21.30 h. V piatok, 

sobotu a nedeľu fungujú od 10.00 
do 23.00 h.
 Stĺpy s rozprašovačmi sú 
vybavené i farebným LED 

podsvietením, ktoré sa spúšťa 
každý deň o 19.30 h a vypína sa 
spolu s rozprašovačmi vodnej 
hmly.  (E. S.), FOTO: P. S.

aktuality  číslo 8 |  ročník XX

 � EDITORIÁL
Vážení Trenčania, 
milí čitatelia,

veríme, že si letný čas užívate 
najlepšie, ako sa dá. Zastaviť 
sa v kolotoči pracovných povin-
ností aspoň na chvíľu je dôle-
žité, no to neplatí pre rytmus 
života v našom meste. Info vás 
chce opäť informovať o udalos-
tiach, ktoré hýbu Trenčínom 
a zároveň prispieť k prázdnino-
vej pohode. 
 V augustovom vydaní pí-
šeme o viacerých mestských 
investičných akciách (str. 4), 
ale aj o júlových rozhodnu-
tiach trenčianskeho mestského 
parlamentu (str. 3). V letných 
horúčavách iste každému dobre 
padne, ak sa schladí. Niekto 
na kúpalisku, niekto aspoň pri 
fontáne a najnovšie v Trenčíne 
aj studenou vodnou hmlou (str. 
2). 
 Trenčianska pôrodnica sa 
teší priazni u mamičiek, kto-
ré tam priviedli na svet svoje 
deti a opäť ju ocenili i odbor-
níci. Dobrých správ máme ale 
podstatne viac. Sme šťastní, 
že môžeme písať zas a zno-
va o úspešných a talentova-
ných Trenčanoch (str.8). Opäť 
po čase vám dávame na zná-
mosť, ako a kde pomáhala 
i naša mestská polícia. Uvá-
dzame len niektoré príklady, 
ktoré riešila v poslednom čase 
(str. 6). 
 Na strane 10 pripomíname, 
ako si je možné vybaviť kartu 
pre seniorov a prinášame pre-
hľad prevádzok, kde ju môžete 
využiť. Pre všetkých je k dispo-
zícii letné kúpalisko. K nemu sa 
pridá od 13. augusta i znovu-
otvorená krytá plaváreň. Od-
dychujte, športujte, radujte sa, 
cestujte, načerpajte energiu. 
Vyberte si z ponuky a navštívte 
niektoré z kultúrnych, spolo-
čenských i športových podujatí.
 A prečítajte si celé augusto-
vé Info. Najbližšie vyjde 28. 8. 
2018. 

Vaša redakcia

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 dispozí
cii na www.trencin.sk (sekcia 

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

Mesto postaví lávku pri kostole
Trenčín získal 10 tisíc eur od Nadácie EPH na vybudova-
nie lávky pri Farskom kostole. Tá by mala byť hotová 
do konca novembra 2018.

 Mesto pripravuje dokumen
tácie trás v lesoparku Brezina 
tak, aby bol možný pohyb chod
cov, kočíkov, bicyklov a imo
bilných občanov (s pomocou 
druhej osoby) bez prekonávania 
zložitých bariér, hlavne scho
dísk. „Cieľom je prepojiť centrum 
mesta so sídliskom Juh, s ulicou 
Pod Brezinou a s Ulicou gen. M. 
R. Štefánika systémom poho-
dlných bezpečných chodníkov 

a cyklotrás s potrebným vybave-
ním, ako sú odpočívadlá, lavič-
ky, odpadkové koše, infotabule. 
Počítame aj s tým, že vybrané 
trasy budú mať v budúcnosti i ve-
rejné osvetlenie. Trasy vytvoria 
pohodlnejší prístup do lesoparku 
a podporia aj peší pohyb v rámci 
mesta, s cieľom obmedziť indivi-
duálnu automobilovú dopravu,“ 
uviedol hlavný architekt Trenčí
na Martin Beďatš. 

 Dôležitým impulzom pre po
hyb peších je aj sprístupnenie 
hradu druhým, novým vstupom 
od Čerešňového sadu, ktoré
ho realizácia sa už začala. V tej
to súvislosti je jednou z priorít 
mesta vybudovanie šikmej lávky 
medzi otvorom v opevnení nad 
Karnerom a plochou pred Far
ským kostolom. Tieto priestory 
sú dnes prepojené len pomerne 
dlhým a prudkým schodiskom. 
„Dizajn lávky bude prispôsobe-
ný kvalite okolitého historického 
prostredia,“ doplnil M. Beďatš. 
 (E. S.)

Dočasne zmenená trasa linky MHD č. 8
 Upozorňujeme cestujúcu ve
rejnosť mestskou hromadnou 
dopravou, že linka č. 8 v smere 
na Opatovú má na nevyhnut
ne dlhý čas zmenenú trasu. 
Dôvodom je rekonštrukcia vo
dovodu na Hodžovej ulici, kde 

vťahovacie jamy komplikujú 
prejazd autobusov.
 Linka č. 8 je v smere do Opa
tovej pretrasovaná z Hodžovej 
na Považskú ulicu. Dočasne sú 
zrušené zastávky na Hodžo
vej ulici. Linka č. 8 obsluhuje 

zastávky na Považskej ulici, od
kiaľ sa napája na Opatovskú ul. 
a pokračuje ďalej po svojej trase. 
V smere do centra mesta je trasa 
autobusu nezmenená.

Zaregistrovali  
ste poruchu 
na verejnom 
osvetlení? 
 
Nahláste ju na  
0905 316 690  
alebo  
dispecing@trencin.sk
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Korčuliarsky program pre deti aj v Trenčíne
Mestské zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie zmluvy 
medzi Mestom Trenčín a Slovenským zväzom ľadového 
hokeja (SZĽH) na realizáciu projektu Športové centrum 
pri základnej škole. Zmluva bude trvať počas najbližších 
dvoch školských rokov, od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2020.

 Pôjde o školský korču
liarsky program pre žiakov 2. 

ročníka základných škôl v zria
ďovateľskej pôsobnosti Mesta 

a popoludňajšieho športového 
programu pre žiakov 1. stup
ňa minimálne na 4 školách pod 
dohľadom ambasádorov športo
vých aktivít. 
 Mesto zdarma poskytne ľa
dovú plochu na Zimnom šta
dióne P. Demitru pre 24 kur
zov školského korčuliarskeho 
programu, vytvorí podmien
ky pre uzavretie a financovanie 
pracovného pomeru so 4 amba
sádormi športových aktivít a za
bezpečí dopravu žiakov zo škôl 
na štadión a späť. 
 SZĽH poskytne výstroj pre 
účastníkov školského korčuliar
skeho programu, zabezpečí pre 
nich občerstvenie a diplomy. Zá
roveň odporučí Mestu vhodných 
odborne vyškolených ambasá
dorov športových aktivít.
 Projekt odštartuje už v naj
bližšom školskom roku.

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

 � STRUČNE

Pošta Trenčín 6 je do konca 
augusta zatvorená. Služby 

zabezpečuje najbližšia Poš
ta Trenčín 5. Do 31. 8. majú 
upravené otváracie hodiny 
aj ďalšie dve pošty. Na Pošte 
Trenčín 8 sú hodiny pre verej
nosť od pondelka do piatku 
od 8.00 do 12.00 a od 13.00 
do 16.30, v sobotu od 8.00 
do 12.00 h. Pošta Trenčín 3 
je otvorená v pondelok, uto
rok, štvrtok a v piatok od 8.00 
do 15.00, v stredu od 8.00 
do 17.00 a v sobotu od 7.00 
do 10.30. Dôvodom je využitie 
letného obdobia s priemerne 
najnižším počtom zákazníkov 
na čerpanie dovolenky zamest
nancov pošty. Mesto informo
vala Slovenská pošta, a. s.

Trenčianska pôrodnica je 
podľa expertného hodnote

nia opäť najlepšia. Svoje 
prvenstvo medzi 53 pôrodni
cami na Slovensku obhájila už 
po piatykrát (2012, 2013, 
2016, 2017). Hodnotenie 
pripravuje Health Policy 
Institute v spolupráci s portá
lom rodinka.sk. 

Od 22. do 28. júla bol Tren
čín dejiskom Majstrov

stiev Európy v bedmintone 

nepočujúcich 2018 s účas
ťou športovcov z 15 krajín 
(Rakúsko, Bulharsko, ČR, 
Švajčiarsko, Francúzsko, Veľ
ká Británia, Nemecko, Írsko, 
Litva, Rusko, Ukrajina, SR, 
Španielsko, Turecko a Mace
dónska republika). V prvých 
dvoch dňoch súťažila mládež 
a tímy, potom na kurty nastú
pili seniori. Šampionát orga
nizoval Deaflympijský výbor 
Slovenska.

Témou 5. ročníka podujatia 
TEDxTrenčín je „Cyklus“. 

Na Trenčianskom hrade bude 
29. septembra pripravený ce
lodenný program, ktorý prine
sie vystúpenia inšpiratívnych 
ľudí z rôznych oblastí, TED 
videá a umelecké predstave
nia. Podujatie sa bude niesť 
v duchu „zero waste“ – bez 
odpadu a s rešpektom k prí
rode. Viac informácií nájdete 
na www.tedxtrencin.sk.

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Trenčianski mestskí poslanci rokovali na začiatku prázd-
nin 4. júla. Najbližšie sa stretnú až 26. septembra 2018.

 � O finančnej situácii mesta 
informoval primátor Richard 
Rybníček. Celkový dlh Trenčína 
bol k 31. 5. 2018 vo výške 13,7 
mil. eur, čo predstavuje 249 eur 
na obyvateľa. Celková suma 
dlhu definovaná zákonom o roz
počtových pravidlách k 31. 5. 
2018 bola 27,91 %, pričom zá
konná maximálna možná miera 
zadlženosti je 60 %.

 � Poslanci odsúhlasili penia
ze na zakúpenie vozidla s po
lievacou nadstavbou. Financie 
z rozpočtu pôjdu aj na priesto
rovú úpravu triedy v MŠ Pri par
ku, zvýšenie počtu umývadiel 
a detských toaliet, rekonštruk
ciu kúpeľne a poškodených stien 
a stropov. Ďalej na obnovu elek
troinštalácie kuchyne a na opra
vu havarijného stavu ohrievača 
vody a rozvodov kúrenia v MŠ, 

Opatovská. Mestský parlament 
vyčlenil peniaze i na rekonštruk
ciu pavilónu pre novú triedu ma
terskej školy na Ul. 28. októbra, 
na opravu strechy, poškodených 
stien a stropov v MŠ Na dolinách, 
na výmenu podlahovej krytiny 
v troch pavilónoch MŠ, Šafáriko
va, ale aj na osvetlenie priecho
du pre chodcov, vrátane bezpeč
nostných prvkov na Štefánikovej 
ulici pri odbočke K výstavisku, 
či na údržbu najviac poškodené
ho a najviac využívaného úseku 
lesnej cesty od horárne v sme
re na Kubricu. Uvoľnili i finan
cie na frézovanie pňov v areáloch 
materských a základných škôl. 

 � Mestské zastupiteľstvo 
schválilo uzatvorenie nájom
ných zmlúv so 43 oprávnenými 
žiadateľmi o nájomné byty 
na Veľkomoravskej ulici. Byty 

boli postavené s finančnou pod
porou Štátneho fondu rozvoja 
bývania a z dotácie Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja 
SR. Nájomné zmluvy budú uza
tvorené na 3 roky s možnosťou 
predĺženia zmluvného vzťahu 
o maximálne tri roky.

 � Poslanci odsúhlasili Komu
nitný plán sociálnych služieb 
mesta Trenčín pre obdobie 2018 
– 2021 s výhľadom do roku 2030 
a odobrili uzatvorenie Dohody 
o urovnaní so spoločnosťou Služ
by pre bývanie, ktorá prevádz
kuje kotolňu 
na Liptovskej 
ulici. K tejto 
téme sa vrá
time v budú
com vydaní 
Infa. 
 (E. S.)

 videozáznam

VYČISTIA LAVIČKOVÝ POTOK 
 Slovenský vodohospodár
sky podnik začal s čistením asi 
3,5 kilometra dlhého úseku La
vičkového potoka, od železnice 
do Bánoviec nad Bebravou až 
nad kotolňu na konci Východnej 
ulice. 

 Časť zeminy z potoka odvezú 
a časť vyložia na brehy a až ná
sledne zarovnajú. Preto bude 
na Východnej ulici popri potoku 
sťažený pohyb. Práce by mali tr
vať do októbra 2018.
 RED
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Komunikácia na Ul. 
gen. Svobodu je v kom-
pletnej rekonštrukcii. 
Vodiči musia byť opatrní 
a znížiť rýchlosť pri jaz-
de po prístupovej ceste 
na Juh. Obnova sa do-
tkla štyroch autobuso-
vých zastávok, kde ešte 
asi do polovice augusta 
budú „zrieť“ betónové 
nástupištia. Autobusy 
tak zatiaľ obsluhujú do-
časné zastávky, ktoré sú 
od pôvodných vzdiale-
né len niekoľko metrov. 

Oporný múr 
popri Sobla-

hovskej a Cin-
torínskej ulici 
rekonštruujú. 

Bude mať novú 
omietku, stierku 

a ochranné be-
tónové striešky. 

O výtvarný di-
zajn sa postará 
Rasťo Jakubek, 

ktorý pôsobí 
pod umeleckým 

menom No-
mad Design. 

Mestské investičné akcie

Mesto vybuduje ďalšie 
polopodzemné kontajne-
ry na komunálny odpad, 
papier, plast, kovy, VKM 

(nápojové obaly, tetra-
paky) a sklo. V najbliž-
šom čase ich pribudne 

päť na sídlisku Kvetná (ul. 
Dukl. hrdinov a J. Hollé-
ho), tri budú vybudova-
né na Juhu (ul. J. Halašu 

a Halalovka). V tomto roku 
budú mať ďalšie polopod-
zemné kontajnery aj oby-

vatelia Sihote. Budeme 
o tom ešte informovať.

Koncom júla 
sa začala sta-
vebná obno-
va spojova-
cej chodby ZŠ 
Kubranská. 
Súčasťou in-
vestičnej akcie 
za takmer 350 
tisíc eur bude 
i prístavba šat-
ní pre žiakov 
školy. Práce by 
mali byť ho-
tové do konca 
októbra.

Zamerané na chodníky
Mesto Trenčín má v správe takmer 350 km chodníkov. To 
je približne vzdialenosť z Trenčína do Košíc. Tieto komu-
nikácie pre peších si vyžadujú nielen bežnú údržbu, ale 
vo viacerých prípadoch kompletnú rekonštrukciu. 

 Mesto len v tomto a minu
lom roku investovalo do obnovy 
chodníkov napríklad na uliciach 
Hodžova, Nám. sv. Anny, Elek
tričná, Považská, Šmidkeho, 
Vansovej, Vlárska, Stromová, 
Legionárska (smerom k nemoc
nici) a na cintoríne v Zlatovciach. 
Aktuálne sa pracuje na ďalších.

 � CHODNÍK 
NA BRATISLAVSKEJ 
ULICI

 Do chodníka od kruhové
ho objazdu pri Lidli smerom 
k mostu po Veľkomoravskú ulicu 
mesto investuje vyše 60 tisíc eur. 
Povrch chodníka bude upravený 
zámkovou dlažbou. 

 � CHODNÍK V PARKU 

 Hlavný chodník cez park, 
ktorý spája stanicu s podcho

dom pri hoteli Elizabeth, bude 

mať do konca októbra nový po
vrch z betónovej dlažby (takej, 
aká bola použitá na Námestí štu
dentov). Je pohodlná a najviac 
imituje prírodný povrch s drob
nými kamienkami. Súčasťou re
konštrukcie chodníka je i nový 
mobiliár – lavičky i odpadkové 
koše. Táto mestská investičná 
akcia má hodnotou vyše 160 ti
síc eur.

 � NOVÝ CHODNÍK 
NA JUHU

 V druhej polovici augus
ta by mala byť dokončená vý

stavba chodníka, ktorý prepojí 
existujúce chodníky na uliciach 
gen. Svobodu a Východná. Sú
časťou tejto akcie je aj nový prie
chod pre chodcov. Nový dlažob
ný chodník bude vedený popri 
vetve mimoúrovňovej križovat
ky komunikácií spomínaných 
ulíc.

NA MATÚŠOVEJ ULICI OPATRNE
Od 23. júla jazdia po Matúšovej ulici pod hradom staveb-
né vozidlá. Ich pohyb súvisí s rekonštrukciou adminis-
tratívnej budovy na Trenčianskom hrade, známej ako 
Skleník.

 Budovu zo 60. – 70. ro
kov s presklenými stenami re
konštruuje Trenčiansky sa
mosprávny kraj – zriaďovateľ 
Trenčianskeho múzea, ktoré má 
hrad v správe.
 Preto sa, pravdepodobne, 
až do konca roka budú z Miero
vého námestia smerom na hrad 

po Matúšovej ulici pohybovať 
vozidlá spoločnosti METRO
STAV. Povolenie majú v čase 
od 7.00 do 9.00 hodiny a ve
čer od 19.00 do 21.00 hodiny. 
V tomto čase platí na celej Matú
šovej ulici zákaz zastavenia.

 (RED)

Upravia zeleň pri parkovisku 
 Okolie nového parkoviska 
na Clementisovej ulici v týchto 
dňoch upravujú. Ide o menšiu 
investičnú akciu mesta, ktorej 
výsledkom bude plošná úprava 

okolitého terénu, jeho odburine
nie a založenie trávnika. Práce 
by mali byť ukončené do polovi
ce septembra.
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Verejný priestor v Trenčíne nemôže ustupovať 
parkujúcim autám, patrí aj cyklistom 

V mestách má každá voľná plocha svoju cenu. Aj tá, 
ktorú zaberá parkujúce auto, preto nemôže existovať 
princíp bezplatného parkovania. Verejný priestor patrí 
aj ostatným, cyklistom, či chodcom. V jeho rozdelení 
pre každú skupinu obyvateľov, s rešpektom k životnému 
prostrediu, musí byť rovnováha.

 Centrum i sídliská prepl
nené autami, ktoré ich vodi
či zaparkovali, kde sa dá, bez 
ohľadu na predpisy, neprehľad
ne, v križovatkách, na chodní
koch, v tráve. Doslova zahlcujú 
priestor a často bránia v prejaz
de sanitkám, hasičom či polícii. 
Autá zaparkované s vyradenou 
prevodovkou, aby ich bolo mož
né v prípade potreby posunúť. 
Chceme aj naďalej takto parko
vať? Mesto muselo začať situá
ciu riešiť a vlani nastavilo pra
vidlá parkovania. Preto, aby sa 
zlepšila bezpečnosť a poriadok 
na cestách mesta, vytvorili sa 
lepšie podmienky parkovania 
pre domácich, uvoľnil sa verejný 
priestor od áut a ľudia začali vy
užívať alternatívne spôsoby do
pravy a MHD. 

 � NASTAVIŤ PRAVIDLÁ

 Regulované parkovanie je 
v prvom rade o bezpečnosti, 
vzťahu k životnému prostrediu, 
ale aj o tolerancii a solidarite. 
Hlavným zámerom regulácie je 
nastaviť pravidlá pre parkujú
ce vozidlá a limitovať ich počty. 
„Verejný priestor v mestách má 
vysokú hodnotu a pokiaľ sa po-
užíva na parkovanie, nemal by 
byť zadarmo,“ uvádzajú odbor
níci z projektu PUSH&PULL. 
Mestá nemôžu dopustiť, aby 
bol verejný priestor zatarasený 
bezplatne parkujúcimi vozidla
mi. Tento priestor nemôže pat
riť iba autám. Ak by sa parkova
nie nechalo iba na vodičov, autá 

by obsadili každé voľné miesto, 
bez ohľadu na riadne dodržia
vanie cestných predpisov a zá
konov. Regulácia parkovania je 
kľúčovou oblasťou pre riešenie 
celej mestskej mobility. Pretože 
tým, že sa parkovanie bude re
gulovať, uvoľní sa priestor aj pre 
ostatných účastníkov cestnej 
premávky. 

 � NOVINKY 
V CYKLOINFRA-
ŠTRUKTÚRE

 Najmä v letných mesiacoch 
si mnoho Trenčanov sadá na bi
cykle a využívajú tento spôsob 
dopravy na presun po meste. 
Trenčín má síce v blízkom oko
lí ideálne podmienky na rekre
ačnú cyklistiku, napríklad v le
soparku Brezina či na hrádzi 
okolo Váhu, no budovanie cyk
loinfraštruktúry v meste zaostá
valo. To sa však mení. Zavedenie 
regulácie parkovania prinieslo 
viaceré dopravné opatrenia a zá
roveň mohli byť vyznačené aj 
cyklokoridory. 

 � PREPOJENIE JUHU 
S CENTROM

 Na jeseň 2016 bol vodo
rovným značením vyznačený 
protismerný cyklopruh na Pa
lackého ulici, doplnený v roku 
2017 značením a podfarbením 
na zeleno. Bolo ukončené pre
pojenie centra so sídliskom Juh 
cyklotrasou od okružnej križo
vatky pri Keramoprojekte cez 

Soblahovskú ulicu až po kapln
ku mestského cintorína pod Ju
hom. Vyznačený bol pás pre cyk
listov, ktorý končí na Východnej 
ulici, križovatkou s ulicami M. 
Bela a Lavičkovou. Cyklisti sa 
plynulo pripoja z cyklopruhu 
na komunikáciu na začiatku 
skupiny parkovacích miest. 

 � NOVÉ TRASY POSTAVIA 
AJ Z PROSTRIEDKOV EÚ

 Na parkovisku na Mlá
dežníckej ulici bol vytvorený 
priestor, určený pre cyklotra
su, medzi stojiskami a chodní
kom. Časť tejto trasy je taktiež 
podfarbená na zeleno. Cyklisti 
môžu pokračovať podchodom 
pod Hasičskou ulicou do centra, 
po trase vedľa bývalej trate ďa
lej na hrádzu do Zámostia, prí
padne na Sihoť, Rázusovu ulicu, 
na ktorej bol v júni vyznačený 
cyklokoridor. Ten vedie okolo 
parkovacích miest, trasou, ka
diaľ sa cyklisti bežne pohybovali 
a pohybujú. Na tejto ulici nejde 
o plánovanú cyklotrasu, o ktorej 
rozhodovali občania v hlasova
ní. Je to dočasné riešenie, nakoľ
ko pri súčasnom šírkovom uspo
riadaní Rázusovej ulice sa tam 
samostatný cyklopruh nezmestí. 
 Plánovaná cyklotrasa v dĺžke 
niekoľko kilometrov od námes
tia SNP do Kubrej a Opatovej, 
ktorá by mala viesť aj Rázuso
vou ulicou, bude vybudovaná 
po získaní prostriedkov z fon
dov EÚ. Aj ďalšie cyklotrasy sa 
už projektovo pripravujú a budú 
situované na takmer všetkých 
hlavných mestských ťahoch, 
počnúc sídliskami Juh a Sihoť, 
končiac Kubrou, Zlatovcami či 
Istebníkom. 

 (Ľ. S.)

PARKOVACIE 
DOMY, KDE A KEDY 
MÁ VÝZNAM 
ICH STAVAŤ?
 Častým argumentom, ako 
riešiť problém s parkovaním 
a nedostatkom miest, je vybu
dovať parkovací dom. Je to rie
šenie, ktoré však môže zafun
govať až za istých podmienok. 
Ak by parkovanie pred domami 
a na uliciach zostalo nezmene
né a neregulované, tak parko
vací dom s veľkou kapacitou 
a nádherným vzhľadom by bol 
prázdny. Žiadneho vodiča by 
totiž nič nenútilo tam zapar
kovať, keby mohol auto ne
chať naďalej bezplatne na ulici. 
A najmä, ak by musel k parko
vaciemu domu prejsť niekoľ
ko desiatok metrov pešo. Ako 
ukazujú skúsenosti, ľudia chcú 
parkovať čo najbližšie pri dome 
a odmietajú prejsť čo i len pár 
metrov. Sú mestá, ktoré majú 
záchytné parkoviská, sú však 
prázdne, pretože nemajú spo
platnené centrum, resp. jeho 
širšie okolie. 
Parkovací dom nerieši prob
lémy s parkovaním, ale regu
lácia to vyriešiť môže. Zmysel 
má ich výstavba po zavedení 
regulovaného parkovania. Ani 
v Trenčíne nie je téma parko
vacích domov zamietnutá, ide 
však o väčšiu investíciu s dlh
ším časom realizácie.
 (Ľ. S.)

PRIBUDNÚ 
PARKOVACIE MIESTA 
NA KVETNEJ
 V Zámostí sa bude pri
oritne riešiť statická dopra
va v lokalite sídliska Kvetná. 
Je spracovaná štúdia pre ulice 
Duklianskych hrdinov a J. Hol
lého, kde na oboch komuniká
ciách budú vyznačené parko
viská pre viac ako 300 vozidiel. 
Pripravuje sa dokumentácia 
pre stavebné povolenie. Ďal
šie parkovacie miesta, ktorých 
môže byť približne 20, budú 
vytvorené na miestach, kde sú 
v súčasnosti umiestnené nádo
by na komunálny odpad a trie
dený zber. V tejto lokalite budú 
totiž vybudované stojiská pre 
polopodzemné kontajnery. Vý
stavba prvých dvoch stojísk 
z celkovo piatich sa už začala. 
 (Ľ. S.)
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AKO VYUŽIŤ 
VOĽNÝ ČAS? 
Centrum voľného času 
v Trenčíne na Východnej 
ulici má širokú ponuku 
záujmových krúžkov. 
Prihlášky prijíma od 28. 
augusta do 15. septembra 
2018.

JAZYKOVÉ KRÚŽKY: An
gličtina pre deti (4 – 6 r.), An
gličtina pre deti (7 – 15 r.), 
Nemčina pre dospelých
TECHNICKÉ: Letecký mo
delár (10 – 18 r.), Rádioelek
tronika (10 – 18 r.), Vláčikový 
modelár (7 – 15 r.)
UMELECKÉ: Divadlo Za opo
nou (ZŠ), Fotografický (ZŠ, 
SŠ), Fotografický dospelí, Fo
tomodeling (II. st. ZŠ, SŠ), 
Hra na flautu (ZŠ), Kerami
ka (MŠ), Keramika (I. a II. st. 
ZŠ), Keramika (dospelí), Kre
atívna dielnička pre deti a ro
dičov od 3 r., Tvorivý ateliér 
(7 – 15 r.)
TANEČNÉ: Fresitas – latino 
dance (5 – 10 r.), Fresas – la
tino dance (od 10 r.), Ladies 
styling – latino (dospelí), Ma
žoretky (5 – 7 r.), Mažoretky (8 
– 10 r.), Mažoretky (od 11 r.), 
Orientálne tance DŽAMAL (7 
– 17 r.), QUEENS moderný ta
nec (1015 r.), Scénický tanec 
(8 – 15 r.), Tanečná príprava 
(od 3 r.)
ŠPORTOVÉ: Aikido (5 – 18 
r.), Badminton (10 – 15 r.), 
Florbal (od 6 r.), Futbal (5 – 15 
r.), Golf (10 – 18 r.), Gymnasti
ka (5 – 6 r.), Gymnasti ka (7 – 9 
r.), Gymnastika (9 a viac), Ka
rate (5 – 18 r.), Mini hádzaná 
(od 7 r.), Nie sme vykopávky! 
(dospelí, seniori), Plávanie (5 
– 7 r.), Plávanie (od 8 r.), Stre
lecký (od 11 r.), Športová prí
prava (MŠ, ZŠ)
INÉ KRÚŽKY: Počítač – môj 
kamarát (ZŠ I. st.), Prírodo
vedný (7 – 15 r.)
DOPOLUDŇAJŠIE KRÚŽ-
KY: Angličtina pre seniorov, 
Pacičky – pre maminy s deťmi 
do 3 r., PC pre seniorov, Tvori
vý ateliér, tanečná a pohybová 
príprava bez bariér
 Záujmové krúžky v CVČ 
sú bezplatné. Vzdelávací pou
kaz je možné odovzdať v CVČ 
do 21. septembra. Kontakt: 
0902 911 174, 0911 886 007, 
032/ 743 3502, cvctn@cvctn.
sk. Bližšie informácie o krúž
koch a prihlášky na www.
cvctn.edupage.org

Pozor na pracovné stroje na Brezine
V súvislosti s rekonštrukciou Južného opevnenia Tren-
čianskeho hradu začali 16. júla 2018 budovať cez lesopark 
Brezina dočasnú prístupovú cestu. Až do jesene 2019 
po nej budú jazdiť stavebné stroje.

 Dočasná prístupová cesta 
je z asfaltobetónu, ktorý položi
li na vrstvu štrkodrviny. Požia
davka na takýto prístup na sta
venisko bola vznesená Krajským 
pamiatkovým úradom v Tren
číne pre elimináciu poškodenia 

prípadných archeologických ná
lezov, ktoré sa môžu nachádzať 
pod cestou. Vedie cez arche
ologickú lokalitu a akékoľvek 
práce preto podliehajú zákonu 
o ochrane pamiatkového fondu.
 Vozidlá smerujúce na stavbu 

jazdia po Kukučínovej ulici k ho
telu na Brezine, odtiaľ po ceste 
okolo lanového parku TARZA
NIA až k Pamätníku umučených 
na Brezine, kde sa začína dočas
ná prístupová cesta, ktorá po
kračuje smerom k Čerešňovému 
sadu až po opevnenie. 
 Do 9. septembra 2019 je táto 
cesta oficiálnym staveniskom. 
Vjazd vozidlám stavby je na tra
su povolený denne, aj počas ví
kendov od 7.00 do 18.00 hodiny.
 Preto prosíme najmä náv
števníkov lesoparku Brezina, 
aby boli opatrní a pozorní pri 
pohybe v tejto časti Breziny 
a rešpektovali dočasné doprav
né značenie.
 Rekonštrukcia južného 
opevnenia je najväčším inves
tičným projektom obnovy Tren
čianskeho hradu. Ide o súčasť 
projektu s názvom „Trenčín, 
Bučovice, Chránime európske 
tradície (TreBuCHET)“, ktorý 
je výsledkom cezhraničnej spo
lupráce Trenčianskeho samo
správneho kraja, mesta Trenčín 
a mestečka Bučovice.
 (RED), FOTO: P. S.

Zo zápisníka Mestskej polície
Mestskú políciu v Trenčíne kontaktujú cez bezplatnú 
linku 159 občania z rôznych dôvodov, často i mimoriadne 
vážnych. 

 � NAŠLI ÚTOČNÍKOV

 Stála služba prijala hláse
nie, že vo vnútrobloku Inovec
kej ulice dochádza k fyzickému 
napádaniu. Okamžite vyslali 
na miesto dve hliadky a kontak
tovali i štátnu políciu. Zatiaľ sa 
mestskí policajti skontaktova
li s poškodeným. Uviedol, že 
ho napadli 3 mladí muži, s kto
rými boli i 2 ženy. Povedal aj 
ich mená. Hliadky mestskej po
lície vypátrali útočníkov na Bec
kovskej ulici a odovzdali pri
volanej hliadke pohotovostnej 
motorizovanej jednotke. 

 � HROZBA NOŽOM

 V piatok 22. júna krátko 
pred 15.00 h vytrhol mladý muž 
stromček z kvetináča pri múzeu 
na Mierovom námestí. Okoloi
dúci ho upozornil na nevhodné 
správanie a ten na neho vytia
hol nôž. K útoku našťastie ne
došlo, podozrivý odišiel podcho
dom do parku. Mestskí policajti 

ho zadržali a odovzdali policaj
nému zboru. 

 � OBAVY O ŽIVOT SUSEDY

 Na linku 159 nahlásila žena, 
že zo susedného bytu počuje bú
chanie na stenu. Hliadka mest
skej polície sa priamo na mieste 
spojila s oznamovateľkou. Byt, 
z ktorého sa ozýval buchot, nik
to ani po intenzívnom zvone
ní neotváral. Ukázalo sa, že iná 
suseda, má kľúče. V byte, v spál
ni medzi posteľou a stenou bola 
zakliesnená pani, ktorej sa pri 
vstávaní z postele pošmykla bar
la a ona spadla. Nedokázala sa 
postaviť a tak búchala barlou 
do steny. Pani, našťastie, neutr
pela žiadne vážne zranenia.  

 � CHCELI PLATIŤ 
FALOŠNÝMI PENIAZMI

 Táto udalosť bola v médiách 
prezentovaná inak, ale prav
dou je, že páchateľov zadrža
la mestská polícia. Začalo sa to 

o z n á m e n í m 
z m r z l i n á r a , 
že dvaja mla
dí muži mu 
chceli za mobil ponúknuť 4 fa
lošné 100 eurové bankovky. Po
skytol zároveň ich popis. Pátrali 
po nich všetky hliadky mestskej 
polície. Koordinovala ich stá
la služba MsP, ktorá páchateľov 
zachytila cez kamerový systém. 
Mestskí policajti ich zadržali 
pri Kolibe na Mládežníckej ulici 
a odovzdali štátnym policajtom. 
Ukázalo sa, že pri sebe mali fa
lošných niekoľko tisíc eur.

 � STRATENÁ KENGURA

 Mestskí policajti riešili líš
ky, srnky, diviaky a 23. júla už 
aj stratenú kenguru. Dozvedeli 
sa o nej z hlásenia občana, ktorý 
ich zavolal na Ul. Ľ. Stárka, kde 
kenguru našiel pri záhradách. 
Mestská polícia kontaktova
la ochranárov i ZOO, no napo
kon sa kenguru, ktorá utiekla až 
do kukuričného poľa, podarilo 
odchytiť veterinárovi za prítom
nosti jej majiteľa.

 (RED)
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CHCÚ BYŤ PRÍKLADOM 
PRE DOSPELÝCH

 Skupinka deviatakov zo ZŠ 
na Bezručovej ulici sa dobro
voľne vo voľnom čase rozhodla 
pozbierať naplavený odpad pri 
novovybudovanej vodnej elek
trárni a pod novým mostom. 

„Chceme motivovať všet-
kých obyvateľov Trenčína, 
aby sa aj oni zapojili do čis-
tenia okolia. Nemôžeme 
čakať, kým to za nás nie-
kto urobí. Len my sami do-
kážeme urobiť z Trenčína 
krajšie mesto. Každý jeden. 
Poukazujeme na to, koľko 
odpadu sa zbytočne vytvo-
rí a znečisťuje nielen rieky. 
Plastové mikročastice sa 
dostávajú aj do podzemnej 
vody, ktorú pijeme. Ľudia, 
začnime separovať, žiť me-
nej-odpadovo a menej-oba-

lovo. Úplne zerowaste to zatiaľ 
nejde, ale každým krokom sme 
bližšie k cieľu. Keď takto zmýšľa-
me my, 15-ročné deti, dokážu to 
aj dospelí Trenčania!“

Ďalší obnovený most 
starej železničky
V júli sa pracovníkom trenčianskeho Mestského hos-
podárstva a správy lesov (MHSL) v spolupráci s obcou 
Mníchova Lehota podarilo vybudovať drevenú lávku pre 
peších turistov a cykloturistov na pilieroch bývalého 
vyše storočného mosta lesnej železnice v lokalite „Ko-
peckých močiare“ na najvzdialenejšom okraji mestských 
lesov (na fotografii). 

 Je to už tretí obno
vený most v novodobej 
histórii lesnej železni
ce TrenčínSelec, tzv. 
„štrečky“, popri „Moste 
na Dolinách“ v Soblaho
ve a „Turňanskom mlá-
dencovi“ v Trenčianskej 
Turnej. Na obnove všet
kých sa aktívne podieľa
li pracovníci MHSL – mestskej 
rozpočtovej organizácie, ktorá 
sa stará nielen o dvesto hektáro
vý lesopark Brezina, ale aj o päť
sto hektárov lesného majetku 
mesta v chotároch obcí Sobla
hov a Mníchova Lehota. 
 „V jarných mesiacoch sme 
tu vyčistili dva zarastené dvoj-
kilometrové úseky ciest od nále-
tových drevín a pozemok bývalej 
mestskej záhrady na začiatku 
jednej z týchto ciest s víziou mož-
no niekedy v budúcnosti vytvoriť 
tu lúčku pre chov malých hospo-
dárskych zvierat alebo včiel, prí-
padne obnoviť chov ťažných koní, 
ktorý bol v minulosti prevádzko-
vaný mestskými lesmi ako naje-
kologickejší prostriedok v ťažbe 

dreva. Kedysi dávno tu napríklad 
horár Uher pásol svoju kravku,“ 
hovorí mestský horár strediska 
Soblahov Ľuboš Balušík. 
 Zároveň pripomína, že 
MHSL, okrem bežnej hospo
dárskej činnosti v lesných po
rastoch, zabezpečilo v prvom 
polroku 2018 aj kosenie lúky 
Orechový sad, kosenie krajníc 
najviac používaných ciest, čias
točnú opravu týchto ciest a spra
covalo približne 500 m³ kala
mitného dreva. Boli to prevažne 
vyvrátené stromy po silných de
cembrových vetroch, čiastočne 
lykožrútová kalamita a sucháre 
chradnúceho a odumierajúceho 
jaseňa.
 (RED)

FARMÁRSKY

JARMOK

Ďalší farmársky jarmok bude 
v sobotu 1. septembra 2018

4. august 2018
8.00 – 12.00 
Mierové námestie

 � farmárske produkty a výrobky 
z blízkych regiónov (syry, mäsové 
výrobky, vína, pekárenské výrobky, ...)

 � kvety, priesady, zelenina, ovocie, 
bylinky

 � prezentácia a predaj dobrého jedla 
a špecialít

10.30 | Ľudová kapela Huncúti 
– mladí muzikanti z Drietomy

Farmárske jarmoky organizuje mesto

Zozbierali 400 ton odpadu
 

Jarné upratovanie 2018 sa ko
nalo na území mesta od 7. aprí
la do 29. mája. Najväčšiu časť 
z vyzbieraného odpadu tvoril 
objemný odpad (239,86 t), kto
rý bol zneškodnený uložením 
na skládke „Luštek“ pri Dub
nici nad Váhom. Biologicky 
rozložiteľný odpad (137,39 t) 
bol zhodnotený v kompostár
ni v Trenčíne a nebezpečné od

pady boli do
časne uložené 
v skladoch 
n e b e z p e č 
ných odpa
dov na Zla
t o v s k e j 
ulici a ná

sledne odvezené na zhodnote
nie a zneškodnenie. Z toho viac 
ako 4 tony tvorili obaly obsahu
júce nebezpečné látky, necelé 
2 tony vyradené zariadenia ob
sahujúce chlórfluórované uh
ľovodíky, viac ako 7 t vyradené 
elektrické a elektronické zaria
denia a 0,385 t vážili ostatné ne
bezpečné odpady. Z 85 stanovíšť 
veľkoobjemových kontajnerov 
bolo vyvezených 197 kontajne
rov s objemným odpadom, 36 
vývozov bolo s biologicky roz
ložiteľným odpadom. Celkové 
náklady vynaložené na toto jar
né upratovanie boli vyčíslené 
na 28 559,89 eur. Ako informo
val Útvar stavebný a životného 
prostredia MsÚ, upratovanie 
prebehlo bez výraznejších prob
lémov, za čo patrí poďakovanie 
všetkým občanom i organizáci
ám, ktoré sa do tejto akcie za
pojili. Najbližšie organizované 
upratovanie bude na jeseň. Jeho 
harmonogram nájdete v septem
bri na www.trencin.sk/odpady. 
Prvé termíny budú zverejnené aj 
v najbližšom INFE.

 (RED), FOTO: ARCHÍV MSÚtrencin.sk/odpady

Martina Dúbravská, Ráchel 
Činčalová, Silvia Křeháčko-
vá, Viktória Mária Baluší-
ková, Mojmír Masár a Ivan 
Vanca 3. júla 2018 pri Váhu.
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BLAHOŽELÁME!
 � Na IX. Tanečných majstrov

stvách Európy v rumunskom 
Brašove (28. 6. – 1. 7.) sa Mac
kovia – tanečníci z trenčian
skeho detského tanečného klu
bu Bambula vo veku 6 – 7 rokov 
pretancovali k tretiemu miestu 
a domov priviezli bronz.

 � Trenčiansky Detský folklór
ny súbor Kornička od 16. 7. 
počas dvoch týždňov reprezen
toval našu krajinu ako jediný 
slovenský súbor na medziná

rodnom festivale Yilan Inter
national Children‘s Folklore 
and Folkgame na ostrove Tai
wan. ZDROJ: FCB

 � Spoločnosť LEONI Slo
vakia, odštepný závod Tren
čín, získala v júli už tretí rok 
po sebe ocenenie „najlepší 
dodávateľský závod“ Groupe 
PSA (Peugeot – Citroen). Ide 
o významné ocenenie kvali
ty slovenského subdodávate
ľa. Spoločnosť v Trenčíne vy
rába adaptérové káble, ktoré 
sú integrované do káblových 
zväzkov automobilov ako sú 
Opel Insignia, Buick Regal 
a Chevrolet Malibu. „Som hrdý 
na nadšených a zanietených 
členov tímu v Trenčíne, ktorí 
každý deň produkujú kvalitné 
výrobky,“ povedal pri prevzatí 
ocenenia Miroslav Šulek, ria
diteľ závodu v Trenčíne, divízia 
Wiring Systems.
  ZDROJ: JLMCA

Trenčianski draci sú majstri sveta

 Športový klub Dračia lé
gia 2012 Trenčín priniesol z XI. 
Majstrovstiev sveta klubových 

posádok dračích lodí v maďar
skom Szegede (17. – 22.7.) ti
tul majstra sveta v kategórii 

Senior B mix small boat (trať 
200 m) a titul vicemajster sveta 
v kategórii Senior B mix small 
boat (500 m). Okrem toho zís
kali ďalšie štyri bronzové me
daily z rôznych kategórií na tra
tiach dlhých 200, 500 i 2000 m. 
Pretekov sa zúčastnilo viac ako 
6 tisíc pretekárov zo 126 klubov 
z celého sveta. Športový klub 
trenčianskych drakov sa venuje 
tejto činnosti 6 rokov. Športovú 
činnosť si financuje z vlastných 
zdrojov, tento rok i s podporou 
dotácie mesta Trenčín. Má nie
koľko svetových úspechov, no 
majstrom sveta sa stal po prvý
krát. Informovala Ivana Hudec 
Strápková.  FOTO: ARCHÍV KLUBU

Päť hviezdičiek pre Pohodu 

 V tomto roku zaradili festi
val Pohoda do výberov najlep
ších festivalov aj renomované 
britské denníky ako The Tele
graph, The Guardian či Met
ro. „K návštevníkom sa správa-
jú ako k rodine a naozaj každý 
si tu nájde niečo pre seba,“ na
písal denník The Independent 
v recenzii hudobného novinára 
Dereka Robertsona. Ako infor
movala webstránka festivalu, 

Pohode zároveň udelil absolu
tórium v podobe hodnotenia päť 
hviezdičiek z piatich. Festival sa 
konal na trenčianskom letisku 
5. – 7. júla. Ukážku z vizuálneho 
umenia, ktoré malo na jeho 22. 
ročníku veľké zastúpenie, si mô
žete pozrieť pred Posádkovým 
klubom. Maľby na vodomerných 
šachtách budú Pohodu v centre 
mesta pripomínať do konca au
gusta. FOTO: P. Ž. 

BISKUP OCENIL 
ORGANIZÁTORKY 
SYMPÓZIA

 Slávnostná vernisáž me
dzinárodného výtvarnolite
rárneho sympózia Ora et Ars 
– Skalka 2018 sa konala 21. 
7. v areáli kláštora na Veľ
kej Skalke. Správca farnosti 
Skalka nad Váhom a rektor 
svätyne sv. AndrejaSvora
da a Beňadika na Skalke Pe
ter Beňo počas nej odovzdal 
pamätnú listinu Mons. Vi
liama Judáka, nitrianske
ho biskupa, Jane Masárovej 
z Trenčianskeho osvetové
ho strediska, Terézii Nikovej 
z občianskeho združenia T
VIA a Hane Gallovej z Útva
ru kultúrnoinformačných 
služieb mesta Trenčín. Listi
nu im diecézny biskup udelil 
za aktívne organizovanie do
terajších 11 ročníkov medzi
národného výtvarnoliterár
neho sympózia Ora et Ars, 
propagáciu pútnického mies
ta Skalka a dlhoročnú obeta
vú službu pre dobro cirkvi. 
Výber z najnovších diel, ktoré 
vznikli na sympóziu, bude vy
stavený od 1. do 20. 8. v tren
čianskej Mestskej veži.
 (E. M.), FOTO PS

Monika opäť zviditeľnila 
Slovensko
 Po tom, ako 12. 6. úspeš
ne obhájila bakalársku prácu 
a 27. 6. urobila štátnice, po
daril sa jej ďalší skvelý kúsok. 
Monika Chochlíková (Victory 
Gym Trenčín) sa 7. 7. v Prahe 
stala historicky prvou sloven
skou Majsterkou Európy v thaj
skom boxe organizácie IFMA 
do 51kg. Organizátori šampio
nátu jej navyše udelili cenu Fe
male Rising Star. Ako jediná 

československá zápasníčka sa 
môže pochváliť zlatou medailou 
z ME v dvoch športoch – K1 aso
ciácie WAKO z roku 2016 a tou 
aktuálnou. Blahoželáme! 
 FOTO: FCB
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Mesto Trenčín vás pozýva pripomenúť si

AUGUST 
1968

Štátny archív
Trenčín, MV SR

PODUJATIA ORGANIZUJE PODUJATIE 
PODPORILI

Kultúrno-informačné centrum
1. – 18. 8. 2018 

SPOMIENKY NA 
AUGUST 1968 
Výstava archívnych dokumentov 
Štátneho archívu v Trenčíne a Ústavu 
pamäti národa.

Kultúrno-informačné centrum
21. 8. – 20. 9. 2018

PRAŽSKÁ JAR 1968
Výstava Českého centra zachytávajúca 
spoločenské zmeny v Československu 
v 60. rokoch 20. storočia. 

Mierové námestie
21. 8. 2018

OKUPÁCIA MESTA
TRENČÍN
Archívne dokumenty zo zbierky Emila 
Sedlačka v spolupráci s OZ Rovnosť-
bratstvo-sloboda.

Mestská veža
21. 8. 2018 | 17.00

PRAŽSKÁ JAR POD 
HRADOM MATÚŠA ČÁKA 

Vernisáž výstavy archívnych 
dokumentov Štátneho archívu 
v Trenčíne a Ústavu pamäti národa. 
Výstavu je možné vidieť do 10. 9. 2018.

Kostol sv. Františka Xaverského
21. 8. 2018 | 18.00

SV. OMŠA ZA OBETE
KOMUNISTICKÉHO REŽIMU

Mierové námestie
21. 8. 2018 | 19.00 

JAN KRYL
Koncert brata legendárneho 
pesničkára Karla Kryla s kapelou Stano 
Granec a Frendi.

OPATOVÁ
BOLA RAZ JEDNA DEDINA

...príbeh pokračuje

14. - 16. september 2018

780.
VÝROČIE

prvej písomnej zmienky 
o obci Opatová

Festival Sám na javisku 2018 
je pripravený
 V poradí už 24. ročník fes
tivalu divadla jedného herca sa 
tento raz uskutoční počas sied
mich dní. Otvorí ho 9. septembra 
populárny český herec Stanislav 
Majer (na fotografii Ladislava 
Babuščáka). Organizátori sa ten
to rok sústredili na tému Stred
ná Európa. „Pozvali sme divadel-
né predstavenia z tohto regiónu, 
ktoré sa týkajú aktuálnych tém. 
Napríklad monodrámy z Poľska 
alebo Česka, uvedieme veľmi sil-
nú monodrámu francúzskeho her-
ca Geralda Dumonta. Spracoval 
text, ktorý vyšiel pár dní pred úto-
kom na redakciu Charlie Hebdo 
v Paríži 2015, je to emocionálna 
výpoveď nebohého šéfredaktora 
tohto týždenníka,“ hovorí riadi
teľ festivalu Sám na javisku Ka
mil Bystrický. Festival ponúkne 
do 16. septembra jedno predsta
venie denne s výnimkou piatka 
a víkendu, kedy budú v programe 
dve predstavenia plus sprievodné 

podujatia. Odohrávať sa budú 
vo Hviezde, v Prvej komor
nej divadelnej scéne a v štúdiu 
M&S. S výnimkou náročných 
produkcií budú takmer všet
ky predstavenia za dobrovoľné 
vstupné. Podrobnejšie o festiva
le si prečítate v budúcom vydaní 
INFO, aktuálne aj na www.mo
nodrama.sk. Festival z verejných 
zdrojov podporil Fond na podpo
ru umenia, ďalším partnerom je 
Mesto Trenčín. (RED)

Pri trenčianskej bráne 
zahrá Para a Hex
Septembrový mestský festival pripomenie 110. výročie 
narodenia hudobného velikána Karola Pádivého a ponúk-
ne pestrú škálu zábavy pre všetky vekové kategórie.

 Zoznam účinkujúcich fes
tivalu Pri trenčianskej bráne je 
hotový. Okrem osvedčených ka
piel Para a Hex sú v ňom naprí
klad aj temperamentní hudob
níci z Rusín Čendéš Orchestra, 
energický elektro swing White 
Melon, kapela Ľudové Mladis
tvá s novým albumom i sloven
skí a poľskí muzikanti Jablco 
s výnimočným hudobným pro
jektom „Za horami, za lesami, 
za Tatrami“. Predstaví sa aj do
máca dychová hudba Textilanka 
a Vojenská hudba Banská Bys
trica, ktorá si na koncerte zaspo
mína na autora viac ako 120 vy
nikajúcich skladieb pre dychové 
orchestre, zakladateľa moder
nej slovenskej dychovej hudby 
Karola Pádivého, ktorý väčšinu 
života prežil v Trenčíne. Na fes
tivale nebude chýbať folklór. 
Uvidíme detský folklórny súbor 

Kornička, mladých folkloristov 
z Trenčanu, vždy veselých chla
pov zo Škrupinky, mužskú spe
vácku skupinu Šumiačan zo Šu
miaca, folklórny súbor Vršatec 
a cimbalovú kapelu Zlaté husle, 
ktorá má v repertoári okrem slo
venského folklóru aj operetné, 
muzikálové, filmové a taneč
né evergreeny. Na Farskej ulici 
budú mať svoje miesto historic
ká kuchyňa a pouličné divadlá 
– Harry Teater s detským pred
stavením Krajčír Nitôčka, klaun 
Adyno rozveselí deti i dospelých 
a Túlavé divadlo odohrá úspešnú 
komédiu Jakuba Nvotu Hamlet, 
alebo nález lebky.
 Deti budú môcť tvoriť v mod
rotlačovej dielničke a obdivovať 
živé zvieratká. Mierové námestie 
zaplnia stánky s remeselníkmi, 
rozvoniavať bude dobré jedlo 
a lahodný burčiak. Podrob
ný program nájdete v najbliž
šom vydaní INFO, na plagátoch 
a webovej stránke mesta. Vstup 
na festival je voľný.
 (RED)

MESTSKÝ FESTIVAL

PRI  TRENČIANSKEJBRÁNE 2018
7. – 9. september

O R G A N I Z Á T O R O M  F E S T I VA L U  J E 

PARA

RUSÍN ČENDEŠ ORCHESTRA

HEX

ZLATÉ HUSLE

Mierové námestie Trenčín
7. – 9. september 2018

viac na www.trencin.sk
O R G A N I Z Á T O R O M  F E S T I VA L U  J E P O D U J AT I E  P O D P O R I L I

tradičný remeselnícky jarmok • burčiak • dobré jedlo 
• folklórne súbory • koncerty • pouličné divadlá
adrenalínové aktivity pre deti • tvorivé dielničky
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Hľadajú domov
Plánujete si zadovážiť 
zvieracieho spoločníka? 
Možno vás oslovia práve 
tieto psíky, ktoré túžia 
po domove.

 Kríženec Bruno má menej 
ako rok. Je to veselý, aktívny 
a prítulný psík. Zo začiatku sa 
bojí, preto šteká. Keď si získa 
dôveru, bude to verný spoloč
ník. Vhodný je k väčším deťom, 
do bytu i domu s trvalým prí
stupom dnu.

 Brian je asi ročné zvedavé 
vyrastené šteniatko kríženca. 
Zo začiatku je bojazlivý. Keď 
si zvykne, je to veselý aktívny 
psík, ktorý sa rád hladká a túli. 
Vhodný je k väčším deťom, 
do bytu i domu s trvalým prí
stupom dnu.

 Asi ročný kríženec špica 
Jamie je aktívny a spoločenský 
psík, vhodný do mladšej rodiny 
k deťom. Môže žiť v byte alebo 
v dome s trvalým prístupom 
dnu. Vyhodili ho pri ceste, kde 
verne čakal, kým sa po neho 
vrátia. 
 Ľudia, ktorí si osvoja 
psíka z karanténnej stani-
ce (kontakt 0915 785 007), 
budú oslobodení od dane 
za psa. Osvojenie psíka sú po-
vinní oznámiť na úrade.

Karta pre seniorov sa stále oplatí
Program samosprávy mesta Trenčín približu-
je trenčianskym seniorom prostredníctvom 
zliav tovary a služby ponúkané v meste a jeho 
blízkom okolí.
 Nárok na vydanie karty majú 
občania s trvalým pobytom 
v meste Trenčín, ktorí sú pobe
rateľmi predčasného, starobné
ho alebo invalidného dôchod
ku, starší ako 60 rokov. Žiadosť 
o vydanie karty nájdu v Klient
skom centre MsÚ i na www.
trencin.sk/seniorkarta. K žia
dosti je potrebné priložiť ak
tuálnu fotografiu s rozmermi 
3 x 3,5 cm a uhradiť poplatok 
na krytie nákladov spojených 
s vydaním karty vo výške 1 €. Pri 
podávaní žiadosti sa senior pre
ukáže dokladom totožnosti (ob
čianskym preukazom), preto by 
mal prísť osobne. Žiadosť o vy
danie karty však môže podať zá
ujemca aj prostredníctvom ním 
splnomocnenej osoby. Vyplne
nú žiadosť spolu s fotografiou 
a poplatkom je treba odovzdať 
v Klientskom centre v pondelok 
až vo štvrtok od 8.00 do 16.30, 
v piatok od 8.00 do 14.00. Karta 
bude žiadateľovi vydaná približ
ne o 2 týždne. Jej držiteľ potom 
bude môcť so zľavami využívať 
vybrané služby v oblasti kultúry, 
športu, relaxu, zdravia, stravo
vania a podobne. Seniorskú zľa
vu si treba uplatňovať hneď pri 
objednávke. Výšku zliav a formu 
bonusov určujú výhradne ich 
poskytovatelia. Karta sa vydáva 
na dobu neurčitú a jej platnosť 
je neobmedzená. Karta je nepre
nosná a slúži na kúpu tovarov 
a služieb výhradne pre potre
by jej držiteľa. Stratu alebo od
cudzenie karty by mal jej drži
teľ nahlásiť v Klientskom centre 
MsÚ.

 � ZOZNAM 
POSKYTOVATEĽOV 
VÝHOD 

 
 � DANTIK, Mierové nám. 14, 

Trenčín – 10% zľava na všetky 
druhy tovaru 

 � Optika Zita Ježová, Branec
kého 10, Trenčín – 10% zľava 
na kompletnú zákazku (okulia
rový rám, okuliarové šošovky, 
puzdro), zadarmo bežné úpra
vy, v prípade potreby doručenie 
zákazky 

 � EXpres FOTO, Mierové 
nám. 11, Trenčín – 15% z foto
grafovania na preukazy a kopí
rovania, 5% zo spracovania digi
tálnych fotografií 

 � Mäsiarstvo, Ná
mestie sv. Anny 15, 
Trenčín – 5% z ná
kupu v pondelok 
a v sobotu 

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

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

 � INTERSPORT, OC Lauga
ricio, Trenčín – 10% zľava na ná
kup tovaru vo výške 50 eur. 

 � Lekáreň Soblahovská, Dlhé 
Hony 3, Trenčín – 7% z voľno
predajného tovaru pri nákupe 
nad 7 € s DPH 

 � Zlatníctvo JGJ, Hodžova 
3/1473, Trenčín – 10% na opra
vy a čistenie šperkov a 5% z ná
kupu neakciového tovaru 

 � CK FIRO TOUR, OC Lauga
ricio, Trenčín – zľava 30% z let
ného zájazdu do zahraničia pria
mo na pobočke 

 � Kaderníctvo CLIVIA, 
Gen. M. R. Štefánika 19, Tren
čín – objednávky telefonicky 
na 0903/250 585 – strihanie, fú
kaná alebo natočenie vlasov 9 €, 
regenerácia vlasov zdarma 

 � A. R. M. TOP SERVIS, Lip
tovská 6863/2A, Trenčín – zľa
va 10% na čistiace a tepovacie 
práce 

 � E d u k a č n o - r e h a b i l i t a č -
né centrum, Bezručova 1012, 
Trenčín – 29% na masáže, 12% 
na vodoliečbu, 18% na rašelino
vé obklady, 22% na pobyt v sau
ne a 32% na pobyt v infrakabíne 

 � Pamätná izba Ľudmily Pod-
javorinskej, Bzince pod Ja
vorinou – 50% zo vstupného 
do expozície 

 � Rodný dom Ľ. Štúra a A. 
Dubčeka, Uhrovec – 50% zo 
vstupného do expozície 

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

 � Trenčianske múzeum, Mie
rové nám. 46, Trenčín – 50% 
zľava na vstupné do expozície 
i na sezónne výstavy 

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

 � Expozícia sakrálneho ume-
nia, Karner sv. Michala, Mari
ánske námestie, Trenčín – 50% 

zo vstupného do expozície 
 � Trenčiansky hrad, Trenčín – 

50% zo vstupného do expozície 
 � Draškovičov kaštieľ, Čach

tice – 50% zo vstupného 
do expozície 

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

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

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

 � Penzión Tiberia, Kuku
čínova 13, Trenčín – 10% 
na ubytovanie 

 � Hotel Most Slávy, 17. no
vembra č. 11, Trenčianske Tep
lice – 15% na poskytnuté služby 

 � Hotel Elizabeth, Gen. M. 
R. Štefánika 2, Trenčín – káva 
(presso s mliekom) – 1,40 €, čaj 
– 1,20 €, víno 1dl – 1,20 € 

 � McCafé, OC Laugaricio, 
Trenčín – zdarma malý teplý ná
poj 0,2 l, zdarma malý sýtený ná
poj 0,25 l 

 � Kaviareň Omar, Mierové 
nám., Trenčín – 10% na všetky 
produkty.
 
 Zoznam poskytovateľov vý
hod pre seniorov je priebež
ne aktualizovaný. Ak ste pre
vádzkovateľom zariadenia 
poskytujúceho tovary alebo 
služby a máte záujem sa zapojiť 
do programu KARTA PRE SE
NIOROV, pošlite správu na ad
resu seniorkarta@trencin.sk. 
 Podrobné informácie o Kar
te seniorov nájdete na www.
trencin.sk/seniorkarta.

trencin.sk/seniorkarta
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I N O V Á C I E  O D

CENTRUM SENIOROV NA OSVIENČIMSKEJ ULICI  
(PONDELOK – ŠTVRTOK: 9.00 – 17.00, PIATOK: 9.00 – 14.00)

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

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

UTOROK

cvičenie ženy II. 10.00 – 11.00

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

STREDA

brušné tance 10.00 – 11.00

stolný tenis 13.00 – 15.00

diabetes konzultácie 15.00 – 17.00

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

cvičenie ženy II. 10.00 – 11.00

stolný tenis 11.00 – 14.00

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

Po stopách Dušana Jurkoviča
 Najslávnejší slovenský ar
chitekt, dizajnér nábytku, etno
graf a národný umelec, nadvia
zal v prvej polovici 20. storočia 
na moderné trendy európskej 
secesie, ovplyvnenej ľudovou 
architektúrou. Vyprojektoval 
a postavil viac ako sedemde
siat stavieb na Slovensku, Mo
rave aj v Poľsku. Po jeho sto
pách na Morave sa vybralo 
osemdesiat členov Klubu kres
ťanských seniorov Trenčín. 
Obdivovali jeho hotel Maměn
ka, Libušín a zvoničku v turis
tickom centre na Pustevnách 
pod Radhoštěm, Jurkovičovu 

rozhľadňu na Karlovom kop
ci v Rožnove pod Radhoštěm, 
Kalváriu na Svatom Hostýne 
a krásny liečebný hotel „Jurko-
vičov dom,“ ktorý s ďalšími, jeho 
piatimi stavbami, dotvára archi
tektonický ráz kúpeľného mesta 
Luhačovice. Predtým, na turis
tickom výlete, navštívili aj jeho 
najslávnejšiu stavbu na Sloven
sku – Mohylu generála Milana 
Rastislava Štefánika na Bradle, 
pozreli si jeho Spolkový dom 
v Skalici i budovy lanovky z Tat
ranskej Lomnice na Skalnaté 
pleso a Lomnický štít.
  TEXT: JÁN TINKA

Mestská časť SEVER pozýva 18. 8. 2018 na 
Hokejbalový turnaj o pohár Sihote. 

Na hokejbalovom ihrisku za Termionom sa o 14.00 predstavia 
družstvá Old boys Sihoť, Dukla Trenčín, Mesto Trenčín a Osobnos-
ti a hviezdy. V tombole dres HK Dukla Trenčín a podpísané hokejky 

Mariána Hossu a Mariána Gáboríka.
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 � Chcem sa spýtať na dôvod 
vyrúbania stromov v lesopar-
ku Brezina v Čerešňovom 
sade. Prečo také obrovské 
množstvo stromov bolo od-
stránených? Kedy plánujete 
výsadbu nových stromov? 
 DOMINIKA
Ivan Jančička, Mestské hospo
dárstvo a správa lesov:
 Stromy boli náletovými dre
vinami a jedným z dôvodov bola 
požiadavka občianskej iniciatívy 
za obnovu Čerešňového sadu, 
ktorá na jeseň vysadí v Čerešňo
vom sade nové čerešne. Nejde 
o žiadne ničenie, ale o schvále
nú obnovu Čerešňového sadu. 
Ďalším dôvodom výrubu v danej 
lokalite je plánované budovanie 
dočasnej cesty, ktorá sprístup
ní hrad od Čerešňového sadu – 
ide o realizáciu cezhraničného, 
teda medzinárodného projektu. 
Všetky potrebné povolenia sú 
vydané, rovnako je platné vyňa
tie z lesného pôdneho fondu.

 � Chcem upozorniť na situ-
áciu pri Kanoistickom klube 
Trenčín, kde cyklisti ohrozu-
jú aj deti, ktoré si prenáša-
jú k vode kajaky. Cyklisti sa 
z hrádze spustia v plnej rých-
losti, vôbec nebrzdia.  ĽUBICA
Róbert Hartmann, vedúci útva
ru mobility:
 Týmto problémom sa zao
berala aj Cyklokomisia pri MsZ 
Trenčín. Pre začiatok sme na
vrhli vodorovné a zvislé doprav
né značenie. Ak značenie nepo
môže, pristúpime k osadeniu 
fyzických zábran.

 � Čo sa stalo s obrazom, kto-
rý bol na starej letnej plavárni 
pri pokladniach? PAULA A.
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
 Obraz bol presunutý do ob
jektu mestskej krytej plavárne 
a nachádza sa na schodisku me
dzi druhým a tretím podlažím.

 � Je leto a opäť začínajú ak-
cie na Ostrove a s tým spojené 
rušenie nočného kľudu – viď 

akcia 15. júna. Plánuje s tým 
mesto niečo robiť? Ostrov 
nepatrí mestu, no hlukom sú 
obťažovaní občania Trenčína. 
 PATRIK A.
Iveta Plešová, útvar právny:
 Akcia sa konala na území 
obce Zamarovce. Tam Mesto 
Trenčín a ani naša mestská po
lícia nemá žiadny dosah (rovna
ko ako príslušník cudzej polície 
nemá právomoc konať na území 
Slovenska). Problematika hluku 
v nočných hodinách pri rôznych 
kultúrnych akciách na verej
ných priestranstvách je dlhodo
bý problém v mestách a obciach. 
Žiaľ, právomoci obcí sú z hľadis
ka právnej úpravy oklieštené. 
Kultúrne podujatia je organi
zátor povinný v zmysle zákona 
oznámiť obci, na území ktorej sa 
podujatie uskutoční. Obec môže 
podujatie zakázať iba v prípa
doch stanovených zákonom, 
buď pred konaním podujatia (ak 
sa má akcia konať na mieste, kde 
by jej účastníkom hrozilo závaž
né nebezpečenstvo, alebo kde by 
podujatie obmedzovalo verejnú 
dopravu alebo zásobovanie oby
vateľstva). Mesto môže zakázať 
kultúrnu akciu i počas jej kona
nia (ak sa na podujatí porušu
jú ľudské práva a slobody alebo 
ak podujatie nebolo oznámené 
obci). Ak počas kultúrneho po
dujatia dochádza k rušeniu noč
ného pokoja účastníkmi akcie, je 
možné obrátiť sa na políciu. 
 Čo sa týka hluku z prevádzky 
Šport hotela na Ostrove – pred
pokladáme, že tento problém 
by sa mal obmedziť, pretože sa 
k nám dostala informácia, že sa 
od septembra tohto roka mení 
prevádzkovateľ hotela a tieto ak
cie by tu už nemali byť.

 � Moja otázka sa týka smra-
du, čo opäť vychádza z Old 
Heroldu. Dokedy to my zo Zá-
mostia budeme dýchať? Ani 
vyvetrať sa nedá. Ráno smrad, 
večer smrad. Robte s tým už 
konečne niečo. Trvá to už 
roky.  MILOŠ

Katarína Mrázová, vedúca 
útvaru právneho: 
 Konali sme podaním žaloby, 
ktorá bola doložená sťažnosťa
mi občanov. No prvostupňo
vý súd skonštatoval, že Mesto 
nie je oprávnené podať žalobu 
a že žalobu majú podať vlastní
ci jednotlivých nehnuteľností. 
V záujme pomôcť obyvateľom 
sme podali odvolanie. Nič ale 
nebráni občanom, aby si žalobu 
podali aj oni, a to pre prípad, že 
krajský súd naše argumenty ne
prijme. Zároveň vec riešime aj 
s ministerstvom. 

 � Bývam v časti Pred poľom 
a už dlhšiu dobu tu nepríjem-
ne trúbia všetky prechádza-
júce vlaky. Keďže s moderni-
záciu železníc sa vybudoval 
na spomínanom úseku pod-
jazd a aj podchod, nevidím dô-
vod na hlasné trúbenie.  
 MARIÁN K.
Martina Pavlíková, hovorkyňa 
Železníc SR 
 Návesť, ktorá prikazuje 
strojvodcom pískať, bola osade
ná v zmysle platnej legislatívy, 
predpisov z dôvodu neprehľad
ného úseku (miesto na trati, 
kde nie je dostatočný priestor 
na pobyt osôb, pohybujúcich 
sa na trati počas jazdy vlaku). 
Vlak vchádza do oblúku, sú tam 
protihlukové steny a strojvodca 
nemá dostatočný prehľad o situ
ácii na trati. Trúbenie je s obme
dzením „denné“ (v čase od 6.00 
– 18.00 h) teda v pracovnom 
čase zamestnancov ŽSR, ktorí 
sa tam môžu v tomto čase nachá
dzať. Ak má niekto z občanov in
formácie o tom, že vlaky píska
jú aj mimo uvedený čas, prosím 
zaslať info z konkrétneho dňa 
(noci) a čas, budeme to riešiť 
s konkrétnymi dopravcami. 

 � Cesta do vnútrobloku 
na Ul. Mateja Bela je veľmi 
úzka na to, aby pod Keba-
bizňou a multifunkčnom 
dome mohla byť obojsmerná 
premávka bez toho, aby bola 
vyznačená prednosť v jazde. 
Od KC Juh bola smerom 
do stredu Ulice Mateja 
Bela vyznačená jednosmer-
ná premávka, čo prispelo 
k bezpečnosti. Dalo by sa 
zvážiť pre opačný smer spra-
viť jednosmerku aj smerom 
dovnútra vnútrobloku? Inak, 

chválim vybudovanie parko-
vísk, problém s parkovaním 
po 20.00 h večer zmizol.  
 FRANTIŠEK M.
Róbert Hartmann, vedúci útva
ru dopravy:
 Samozrejme, takéto rieše
nie sa na prvý pohľad zdá byť 
logické. Do vnútrobloku vedú 
3 cesty z Ulice Mateja Bela, no 
iba jedna z nich, tá pod Keba
bizňou, má vyhovujúce sklono
vé pomery. Ďalšie dve sú príliš 
strmé a obávam sa, že v zime by 
toto riešenie mohlo spôsobovať 
vážne kolízie pri výjazde na Uli
cu Mateja Bela. Váš návrh ale 
prekonzultujeme s poslancami 
za mestskú časť Juh a s doprav
ným inšpektorátom.

 � Pri rekonštrukcii chodní-
ka pred nemocnicou by bolo 
logické pokračovať v dezéne, 
akým je vyložený chodník, kto-
rý sa končí pri bývalej pohoto-
vosti. Hlavne z hľadiska esteti-
ky. Ako to posudzoval hlavný 
architekt, ktorý by mal asi 
dohliadať aj na takúto stránku 
rekonštrukcie? Je pravidlom, 
že každých 50 metrov je iný 
povrch chodníka?  ANNA M.
Martin Beďatš, hlavný archi
tekt mesta:
 Nebolo by logické pokra
čovať na chodníku v „dezéne“ 
dlažby tak, ako pri okružnej kri
žovatke. A nebolo by to logické 
ani z hľadiska estetiky. Rozu
miem tomu, že názory na esteti
ku sú rôzne. Červená dlažba pri 
okružnej križovatke je preto čer
vená, lebo je pri okružnej križo
vatke s množstvom priechodov 
a aj svojou estetikou upozorňuje 
chodcov, že sa pohybujú vo frek
ventovanejšom prostredí. 
Ján Korienek, vedúci útvaru 
investícií:
 Typ dlažby je rovnaký, ako 
pri existujúcom priechode 
na druhom konci rekonštruova
ného chodníka. Je to bezfázová 
dlažba, ktorá umožňuje príjem
nejší pohyb rodičom s kočíkmi.
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
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 � ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred v auguste nebude

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 2. 8. 2018 o 16.00 v KS Opatová

mailto:info@trencin.sk


4. 8. | 8.00 – 12.00 | 
Farmársky jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Čerstvé ovocie 
a zelenina, kvety, syry, mäsové špecia-
lity, med, džemy, koláče a ďalšie pocti-
vé farmárske produkty. O  10.30 zahrá 
ľudová hudba Huncúti – mladí muzi-
kanti z Drietomy.
4. 8. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
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 popu-
larizácií dychovej hudby. Spisovateľ 
a prekladateľ Vojtech Zamarovský svo-
jimi početnými dielami pútavo pribli-
žoval históriu a  archeológiu. Akému 
remeslu sa vyučil Vojtech Zamarovský 
a  čo bolo jeho záľubou? Kam chodie-
val na prechádzky Karol Pádivý? Viac sa 
dozviete na prechádzke mestom.
21. 8. | August 1968

MIEROVÉ NÁMESTIE | 17.00 > Pražská 
jar pod hradom Matúša Čáka – verni-
sáž výstavy archívnych dokumentov 
Štátneho archívu v  Trenčíne a  Ústavu 
pamäti národa. Výstavu si môžete po-
zrieť v  Mestskej veži do  10. 9. 2018.  
18.00 > Sv. omša za  obete 

 � KONCERTY
23. 8. | 20.00 | Cigánski diabli 
na hrade Beckov

HRAD BECKOV | Pozývame vás na  koncert 
Cigánskych diablov na hrad Beckov.
28. 8. | 18.00 | Hudobný večer 
s Lady Jane & Kešu Acoustic
LETISKO TRENČÍN | Prežite príjemný večer 
v spoločnosti Lady Jane & Kešu Acoustic.

 � VÝSTAVY
do 12. 8. | Martina Rötlingová, 
Simona Papšová: Selfie 
Yourself!
GMAB | Martina Rötlingová sa vo svojej 
tvorbe zaoberá sociálnymi sieťami a  mé-
diami, cez ktoré sa propaguje umelo do-
sahovaná krása. Vo svojich maľbách reflek-
tuje vlastné vnímanie na  takto upravené 
momentky voči realite. Druhou polohou 
je tvorba intermediálnej autorky Simo-
ny Papšovej venujúcej sa dopadu, vplyvu 
a  využívaniu sociálnych sietí jej generá-
ciou. 
do 12. 8. | Miroir Noir
GMAB | Skupinu Miroir Noir tvoria Kata-
lánec Rai Escalé a  Slovák Miloš Kopták. 
Cyklus obsahuje maliarske interpretácie 
pôvodných kresieb Miloša Alexandra Ba-
zovského v prevedení Miroir Noir.
do 30. 8. | Da Vinciho 
lietajúceho stroje – 
interaktívna výstava 
Aeronautica

TRENČIANSKY HRAD | Nahliadnite do tajov 
Da Vinciho vynálezov a vyskúšajte jeho lie-
tajúce stroje. 
do 31. 8. | Aký kroj, tak sa stroj
TRENČIANSKY HRAD | Výstava plná farieb 
zo zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčí-
ne a Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne.

do 31. 8. | Habáni a ich 
keramika v zbierkach 
Trenčianskeho múzea
TRENČIANSKY HRAD | Výstava predmetov 
zo zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčí-
ne.
do 31. 8. | Majster 
spravodlivosti a Remeslá, 
cechy a cechové zriadenie
KATOV DOM | Od mája si v Katovom dome 
môžete pozrieť nové expozície  Majster 
spravodlivosti a Remeslá, cechy a cechové 
zriadenie.
do 31. 8. | Zuzana Čáni – 
maliarka bábik
CENTRUM SENIOROV | Výstava obrazov.
do 31. 8. | Cherchez la femme 
– za všetkým hľadaj ženu

SAVANNA CAFÉ | Výstava diel mladého ta-
lentovaného umelca Eduarda Heráka. Ako 
naznačuje ústredný motív, múzou a inšpi-
ráciou pre autorove nevšedné akvarelo-
vé obrazy sú rozmanitosť a  krása ženskej 
duše.
do 31. 8. | Ideový otec mohyly 
na Bradle
VKMR | Tematická výstavka dokumentov 
z  fondu Verejnej knižnice M. Rešetku pri 
príležitosti 150. výročia narodenia vý-
znamného slovenského architekta, dizaj-
néra a etnografa z Trenčianskeho kraja Du-
šana S. Jurkoviča.
1. 8. – 18. 8. | Spomienky 
na august 1968

KIC | Výstava archívnych dokumentov Štát-
neho archívu v  Trenčíne a  Ústavu pamäti 
národa.
1. 8. – 20. 8. | ORA ET ARS 
SKALKA 2018
MESTSKÁ VEŽA | Mesto Trenčín vás pozýva 
na výstavu výberu diel z XI. ročníka medzi-
národného výtvarno-literárneho sympó-
zia ORA ET ARS SKALKA 2018.

2. 8. – 17. 8. | Olympiáda (Rio de 
Janeiro 2016, Pjongčang 2018)
TSK | Výstava fotografií Martina Medňan-
ského zo Starej Turej.

21. 8. – 10. 9. | Pražská jar pod 
hradom Matúša Čáka
MESTSKÁ VEŽA | Výstava archívnych do-
kumentov Štátneho archívu v  Trenčíne 
a  Ústavu pamäti národa.  Vernisáž 21. 8. 
o 17.00.
21. 8. – 20. 9. | Pražská jar 1968
KIC | Výstava Českého centra zachytáva-
júca spoločenské zmeny v Československu 
v 60. rokoch 20. storočia.
21. 8. – 28. 9. | Antonín Kostka 
– Má Vlára

TSK | Výstava čiernobielych bromostrie-
borných želatinových fotografií. Vernisáž: 
21. 8. o 17.00.
24. 8. – 30. 9. | Krajina

GMAB | Dokumentárny projekt KRAJINA 
má ambíciu fotograficky zachytiť charak-
ter spoločnosti, krajiny a  spôsob života 
ľudí na  Slovensku, nadväzujúc na  osved-
čenú autorskú spoluprácu Borisa Németha 
a Jána Viazaničku.
24. 8. – 30. 9. | Proti všetkým
GMAB | Filip Sabol a Michal Turkovič vystu-
pujú v pozícii slovenského občana, ktorý je 
znepokojený. Východisko vidí v zjednotení 
ľudí a  v  následnej demonštrácii. Maliar-
skou inštaláciou chcú vytvoriť atmosféru, 
v ktorej panuje neistota či napätie z toho, 
čo môže a čo bude nasledovať.

 � NEDAJTE SI UJSŤ

DIVADIELKA POD VEŽOU
Každú nedeľu o 16.00 | Átrium pod Mestskou vežou

august 2018
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30. 8. – 1. 9. | Hurá do záhrady 
2018
EXPO CENTER | 2. ročník veľtrhu pre zá-
hradkárov a milovníkov prírody.

 � DETI
pondelok – piatok | 7.30 – 17.00 | 
Brick Brick – zábava s kockami 
LEGO

KREATIVO | Denné tábory plné hier a súťaží 
s kockami LEGO pre deti od 6 – 12 rokov.
pondelok | 9.00 – 10.00 | 
Outdoorové cvičenia rodičov 
s deťmi
HOSS SPORT CENTER | Outdoorové cvičenia 
rodičov s deťmi. Vedie: Zuzana Staňáková.
pondelok – piatok | 16.00 – 
18.00 | Brick Brick – zábava 
s kockami LEGO
KREATIVO | Hodinové vstupy pre voľnú hru 
s kockami LEGO.
utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre 
mamičky
KC STRED | Joga pre mamičky je vhodná už 
6 týždňov po pôrode. Ideálny pohyb s  re-
laxáciou vás posilní, dieťatko bude blízko 
vás, opatrovanie detí je zabezpečené.
utorok | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
KC STRED | Podporná skupina mamičiek 
v dojčení, vhodné aj pre tehotné, ako prí-
prava na dojčenie. Vedie: laktačná porad-
kyňa Milka Hromníková.
streda | 9.00 – 10.00 | 
Riekankovo
KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč-
nej hre učia aj riekanky.
streda, štvrtok | 10.00 – 12.00 | 
Leto v knižnici
VKMR | Počas leta je pre deti pripravený 
bohatý prázdninový program, tvorivé diel-
ne aj veľká prázdninová súťaž. Podujatie 
sa koná vo Verejnej knižnici M. Rešetku 
na  Hasičskej ulici, v  pobočkách na  Juhu, 
Dlhých Honoch a v Kubrej.
štvrtok | 10.00 | Podporná 
skupina nosenia detí
MC SRDIEČKO | Vedú lektorky nosenia – 
Zuzana Čižmárová a Janka Mištinová.
do 31. 8. | Dobový tábor so 
sokoliarmi

TRENČIANSKY HRAD | Návštevu hradu v let-
ných mesiacoch spestrí tradičný dobový 
tábor, sokoliarska skupina Aquila z  Boj-
níc, zábavné dobové atrakcie, hry pre deti, 
hrané historické scénky s Matúšom Čákom 
a  tematické fotografovanie v  hradnom 
prostredí.

30. 7. – 3. 8. | Po stopách 
Egypťanov

KC AKTIVITY | Letný denný tábor pre deti 
od  6 do  12 rokov plný tajomstiev a  obja-
vov. Spoznajú celý Egypt cestou po  rieke 
Níl, nájdu skryté poklady starých Egypťa-
nov a rozlúštia tajomstvá hieroglyfov.
3. 8. | 18.00 | Noc na hrade

TRENČIANSKY HRAD | Nočný program pre 
deti so spaním na hrade.
10., 17. 8. | 10.30 | MamaTance
KC STRED | Mamy s dieťatkom v šatke alebo 
v nosiči spoločne tancujú. Vedie: Katarína 
Košťálová.
10. 8. | 16.00 | Letná guľovačka 
na Pádivci
UL. PÁDIVÉHO | Podujatie pre deti v  rámci 
akcie Dni Sihote.
13. 8. – 17. 8. | Farebné leto

KC AKTIVITY | Letný denný tábor pre deti 
od 6 do 12 rokov, ktoré stále niečo maľu-
jú, tvoria alebo modelujú. Tábor bude plný 
umenia, tvorivých aktivít, zábavy, táboro-
vých hier a súťaží.
20. 8. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VKMR | Čítanie rozprávok pre najmenšie 
deti a  ich rodičov realizované v  spoluprá-
ci s  MC Srdiečko. Podujatie sa koná v  po-
bočkách na Hasičskej ulici, na Juhu, Dlhých 
Honoch a v Kubrej.
24. 8. | 15.30 | Srdiečkovské 
dvojičkovo
MC SRDIEČKO | Stretnutie rodičov a  detí 
dvojičiek. Vedie: Zuzana Čižmárová.
25. 8. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé 
dielničky

OC LAUGARICIO | Letnej fantázii sa medze 
nekladú a  preto si na  tvorivých dielničkách 
spoločne vyrobíme veselé letné minidielka.

 � PREDNÁŠKY
streda | 15.00 | DIA mapa
CENTRUM SENIOROV |

1. 8. | 18.00 | Zdravý životný 
štýl
SAVANNA CAFÉ | Štvrtá zo série prednášok 
a diskusií s Mgr. Dašou Miščíkovou.
4. 8. | 9.30 – 13.00 | Čistenie 
čakier
GEMINI CENTRUM | Workshop zameraný 
na  harmonizáciu a  aktiváciu jednotlivých 
čakier.
30. 8. | 16.00 | Tkanice ako 
súčasť ľudového odevu 
Považia
TRENČIANSKE MÚZEUM | Čo ukrýva de-
pozitár, alebo pohľady do  minulosti 
s Mgr. Martinom Malom. Prednáška bude 
zameraná na  tkanice ako originálnu sú-
časť ženského ľudového odevu v horských 
a podhorských oblastiach Považia.

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

KC AKTIVITY | Na 8-týždňovom kurze sa na-
učíte viac o práci s keramickou hlinou, jej 
druhoch a  použití. Vyskúšate si základné 
modelovanie, naučíte sa kombinovať hli-
nu s  inými materiálmi, točiť na  hrnčiar-
skom kruhu a glazovať. Info a prihlasova-
nie: mirka@kcaktivity.sk, 0918 561 320.
14. 8. | 18.45 – 20.15 | Joga pre 
začiatočníkov

GEMINI CENTRUM | 5-týždňový kurz na kto-
rom sa  dozviete zaujímavé informácie 
o  joge, princípoch jogy, správnom držaní 
tela a  naučíte sa správne prevedenie zá-
kladných jogových asán.  Po  tomto kurze 
môžete začať cvičiť akýkoľvek druh jogy 
naplno.
15., 21. 8. | 17.30 – 19.00 | Tvorivý 
ateliér pre dospelých 

OC LAUGARICIO | Pravidelné tvorivé kur-
zy pre dospelých, na  ktorých sa naučí-
te zaujímavé umelecké techniky či zá-
klady aranžovania. Info a  prihlasovanie: 
0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk

komunistického režimu – v kostole sv. 
Františka Xaverského.
19.00 > Jan Kryl – koncert brata le-
gendárneho pesničkára Karla Kryla 
s  kapelou Stano Granec a  Frendi – 
na Mierovom námestí. 
Okupácia mesta Trenčín – počas dňa si 
na  Mierovom námestí môžete pozrieť 
archívne dokumenty zo zbierky Emila 
Sedlačka v  spolupráci s  OZ Rovnosť-
-bratstvo-sloboda.
Súčasťou podujatia August 1968 sú aj 
výstavy Spomienky na  august 1968 
a Pražská jar 1968, ktoré si môžete po-
zrieť v  Kultúrno-informačnom centre 
Trenčín.
1. 9. | 8.00 – 12.00 | 
Farmársky jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Septembrový far-
mársky jarmok ponúkne sezónne ovo-
cie a zeleninu, syry, mäsové špeciality, 
med, džemy, koláče a  ďalšie poctivé 
farmárske produkty. 
8. 9. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Trhy a jarmoky
KIC | Na  septembrovej prechádzke 
mestom sa dozviete viac o  tradičných 
trhoch a  jarmokoch, ktoré už od  dáv-
nych čias neodmysliteľne patria k  ži-
votu mesta.

CINEMAX
od 2. 8. | Whitney

Najpredávanejšia, najúspešnejšia či 
najoceňovanejšia – každý prívlastok 
sa k  famóznej Whitney Houston sto-
percentne hodí. Oscarový režisér Kevin 
Macdonald v  životopisnom filme pri-
bližuje božskú Whitney tak, ako ju ešte 
nepoznáme.
od 2. 8. | Mission: Impossible 
– Fallout
Tom Cruise sa vracia ako agent Ethan 
Hunt, muž na špinavú prácu, v akčnom 
thrilleri Mission: Impossible – Fallout.
od 2. 8. | Rodinka Úžasných 2
V komédií Rodinka Úžasných 2 sa zdá, 
že hlavnou hrdinkou bude Helen. Ako 
príťažlivejšia polovička zo  slávnej su-
perdvojice sa stáva tvárou kampane, 
ktorá má vyžehliť obraz superhrdinov 
v očiach verejnosti. Bob sa tak musí ve-
novať domácim povinnostiam a hlavne 
výchove detí.

 � NEDAJTE SI UJSŤ

 � KINO
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 � ŠPORT
pondelok | 9.30 – 10.45 | Zdravý 
chrbát – joga
GEMINI CENTRUM | Cvičenie pre posilne-
nie svalového korzetu chrbta a  hlboké-
ho stabilizačného systému. Rezervácie: 
0944 548 885.
pondelok, streda | 18.45 – 20.00 
| Klasická joga

GEMINI CENTRUM | Ľahká jemná joga ideál-
na pre začiatočníkov. Info: 0944 548 885.
pondelok | 19.00 – 20.00 | 
štvrtok | 17.20 – 18.20 | Strong 
by Zumba
KD OPATOVÁ | Zacvičte si v  rytmoch la-
tinsko-americkej a  exotickej hudby.  Info: 
0903 949 966 alebo zumba-trencin.sk.
streda | 16.00 | Cvičenie pre 
tehotné –profylaxia
KC STRED | Vedie pôrodná asistentka Zuza-
na Duncová.
1., 13., 15. 8. | 17.30 – 18.30 | 
Cvičenie pre ženy s Vladom
KC AKTIVITY | Cvičenie pre ženy zamerané 
na  posilňovacie cviky v  intervalovom cvi-
čení. Info: 0903 793 557.
1., 15. 8. | 17.30 – 18.30 | Zumba 
s Petrou
KC AKTIVITY | Tanečná fitness hodina plná 
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady. 
Prihlasovanie na tel. 0903 949 966.
4. 8. | 10.00 – 19.30 | Trenčín 
inline 2018
PRIEMYSELNÁ ZÓNA | 4. ročník pretekov 
na  kolieskových korčuliach – deti, žiaci, 
fitness 8,6 km, polmaratón 20 km, mara-
tón 42,7 km – Majstrovstvá Slovenska.
13. 8. | 17.15 – 18.05 | SM System
KC AKTIVITY | SM System je komplexný cvi-
čebný systém zameraný na  odstránenie 
bolestí a  problémov s  pohybovým apará-
tom.
13. 8. | 17.30 – 18.30 | Joga 
s Alenkou
KC AKTIVITY | Cviky pre postupný a  trvalý 
rozvoj človeka bez ohľadu na vek a fyzickú 
kondíciu. Vhodné aj pre začiatočníkov. Info 
a prihlasovanie: 0903 271 444.
13. 8. | 18.10 – 19.00 | Pilates 
pokročilí
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlboký 
svalový systém, podporu krížovej chrbtice 
a laterálne hrudné dýchanie. Info: Marcela 
Holodová, 0905 705 431.

 � FESTIVALY
10. – 12. 8. | Grape 2018
LETISKO PIEŠŤANY | 8. ročník letného hu-
dobného festivalu na Piešťanskom letisku.
18. 8. | 15.00 – 23.00 | Parenica 
2018
DRIETOMA | Vystúpenia populárnych i me-
nej známych hudobných skupín.
30. 8. – 1. 9. | LODENICA 2018
LODENICA, PIEŠŤANY | Účinkujú:  Jaromír 
Nohavica, IMT Smile, Hex, Čechomor, Fran-
tišek Nedvěd, Lenka Filipová a ďalší. 

 � TANEC
11. 8. | 19.00 | Swingový večer
GMAB | Večer venovaný 100. výročiu vzni-
ku 1. Československej republiky. Počúva-
nie, tanec, voľná zábava s Erbetes Quartet 
a VOX. 

 � INÉ...
pondelok, štvrtok | 10.00 
– 16.00 | Letná čitáreň

VKMR | Letná čitáreň vo dvore Verejnej 
knižnice M. Rešetku na Jaselskej ulici, kaž-
dý pondelok a štvrtok v prípade priaznivé-
ho počasia.

11. – 12. 8. | Meteorická 
expedícia Kykula 2018
KYKULA | Pozorovanie meteorických rojov 
astronomickými ďalekohľadmi. Pozoruje 
sa iba v  prípade pekného počasia! Info: 
0904 469 389.

11. – 12. 8. | 20.00, 21.00. 22.00, 
23.00 | Historky z mučiarne
TRENČIANSKY HRAD | Vedeli ste, že v hrad-
nej mučiarni bývalo občas poriadne veselo? 
Príďte sa presvedčiť na Trenčiansky hrad.

17. 8. | 8.00 – 12.00 | Burza 
starožitností a Gazdovské trhy
EXPO CENTER | Burza starožitností a  iných 
zberateľských zaujímavostí.

25. 8. | 18.00 – 20.00 | 
Divotvorba
GMAB | Divotvorba vytvára priestor pre za-
čínajúcich spisovateľov, ktorí sa chcú pre-
zentovať pred publikom.

30. 8. | 15.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.

 � FILM
od 9. 8. | Tmavá myseľ

Sci-fi thriller opisuje príbeh o tom, ako 
neznámy vírus zabije 98 % všetkých 
detí v Amerike a u zvyšných 2 %, ktoré 
prežili, objavia superschopnosti. Kvô-
li tomu ich umiestnia do  internačných 
táborov, z ktorého šestnásťročná Ruby 
utečie a pridáva sa ku skupinke teena-
gerov utekajúcich pred vládou.
Od 9. 8. | Meg: Hrozba 
z hlbín
Americký sci-fi thriler. Hlbokomorská 
ponorka, ktorá je súčasťou podmorské-
ho výskumného programu, bola na-
padnutá obrovským tvorom, o ktorom 
si mysleli, že už neexistuje. Ponorka sa 
nachádza poškodená na  dne priekopy 
Tichého oceánu s posádkou uväznenou 
vo vnútri. Podarí sa ich zachrániť? 
od 16. 8. | Dôverný nepriateľ

Česko-slovenský film, v ktorom sa mla-
dí manželia Zuzana a  Andrej sťahujú 
z  Bratislavy do  Tatier, aby na  samote 
odrezaní od  sveta otestovali Andre-
jovo dielo – prototyp inteligentného 
domu. Idylka dokonalého života v réžii 
modernej technológie sa však čoskoro 
mení na nočnú moru a boj o život.
od 23. 8. | SkoroSestry
Francúzska komédia, v ktorej nič nena-
svedčuje tomu, že by sa životné osudy 
troch žien mohli niekedy pretnúť...
Všetko sa však mení po smrti ich spo-
ločného biologického otca, ktorého do-
vtedy ani jedna z nich nepoznala.
od 23. 8. | Špión, ktorý ma 
dostal

Americká komédia. Audrey (Mila 
Kunis) a  Morgan (Kate McKinnon) sú 
od  detstva najlepšie kamarátky. Jed-
ného dňa sa u nich v byte objaví býva-
lý priateľ Audrey, ktorého prenasleduje 
banda nebezpečných zabijakov. Vysvit-
ne, že je tajným agentom. Dievčatá sa 
tak úplnou náhodou zapletú do medzi-
národnej špionážnej misie.
od 30. 8. | Nehanební plyšáci
Bláznivá akčná komédia odhalí to, čo 
Mupeti v sebe v skutočnosti skrývajú.

KONTAKTY
CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3
CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk

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

GEMINI CENTRUM Mierové nám. 14/14, 0944 548 885,  
www.geminicentrum.sk

GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
KAVIARNIČKA NA CESTE Katov dom, Matúšova ulica

COFFEE SHEEP Marka Aurélia 930/9, 0944 221 240,  
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 Opatovská 23, 0904 339 401, www.kcsihot.sk
KD ZLATOVCE Hlavná ulica 10, 0904 920 306
KIC  
Kultúrno-informačné centrum

Mierové námestie 9, 032/ 6504 709, 650 47 11, 
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, 0918 883 505
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

PIANO KLUB Pod Sokolice 12, 0905 278 785, 
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

VKMR Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel-
ská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 032/770 83 00

VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
ZŠ SV. ANDREJA-SVORADA 
A BENEDIKTA Braneckého 4, 032/652 94 06

ZUŠ K. PÁDIVÉHO Základná umelecká škola K. Pádivého, Nám. SNP 2
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