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Reklamácie roznosu hláste,
prosím, do pondelka
10. júna 2019 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Deti zo žiackej školskej rady sa rozhodli byť aktívne aj v teréne a urobiť niečo pre svoje
mesto. Prizvali si aj kamarátov, a tak 21 mladých ľudí vo veku 8 až 17 rokov spolu s koordinátorkou práce s mládežou v Trenčíne Veronikou Sučanskou a viceprimátorom Patrikom
Žákom v sobotu 22. mája vymaľovali počmáraný podchod pod Chynorianskou traťou. Čisté steny podchodu dnes zdobia modré vlny, symbolizujúce rieku Váh. Ďakujeme!

Sezónu otvorí príbeh o Agáte
O tom, ako sa z mladej krčmárky stala komorníčka kráľovnej a ako na hrade našla svoju životnú lásku, vyrozpráva návštevníkom šieste pokračovanie cyklu Príbehy
z Trenčína.

Opäť pôjde o neobyčajnú artistickú šou pod holým nebom,
plnú dychberúcich akrobatických výkonov a efektných svetelných zobrazení. Už tradične
ju dostanú školáci k vysvedčeniu
za odmenu v posledný deň školského roka v piatok 28. júna. Ak
by to náhodou z nejakých príčin
nestihli, príbeh sa odohrá ešte
raz aj v sobotu 29. júna.
Začiatok bude oba dni
o 21.15 v spodnej časti Parku
pod Juhom, v ktorom len pre
túto príležitosť vyrastie jedna
z najväčších atrakcií tohto ročníka – špeciálne skonštruovaná

vysoká veža. Príbeh sa bude
odohrávať v Parku pod Juhom
na siedmich stanovištiach, kde
viac ako tri desiatky účinkujúcich odohrajú celkovo desať
scén. V hlavnej úlohe komorníčky Agáty uvidíme členku akrobaticko-tanečného zoskupenia
Vertigo, inak úspešnú právničku, Klaudiu Danišovú.
Okrem Vertiga budú účinkovať dobová skupina Hector
so svojimi koňmi, ktoré budete môcť obdivovať v parku už
od 18.00, ďalej trenčianski akrobati a freerunneri Born to Trick,
skupina historického šermu

Wagus sa predstaví v úlohe tanečníkov, zahrá Musica poetica, zaujímavé svetelné efekty má
pripravený trenčiansky Trakt.
Ďalšou novinkou tohto ročníka
bude laserová šou v závere podujatia. Príbeh o Agáte zostavil
a pod réžiu nočnej šou sa podpísal opäť, tak ako pri predošlých
piatich príbehoch, Trenčan Vlado Kulíšek.
Dej približuje obdobie panovania Žigmunda Luxemburského a život na Trenčianskom hrade v tom čase. „Barbora Celjská
je podľa mňa jediná panovníčka,
ktorá reálne bývala na Trenčianskom hrade a v roku 1425 tu dokonca strávila Vianoce so svojím
manželom kráľom Žigmundom,“
hovorí V. Kulíšek, ktorý do príbehu zasadil práve tieto udalosti.

Spísal ich už tradične aj
do literárnej podoby a útlu knižku o láske Agáty, komorníčky kráľovnej Barbory Celjskej,
a vojaka Petra, slúžiaceho kráľovi Žigmundovi, po prvý raz
predstaví detským čitateľom 18.
júna v trenčianskej knižnici.
Podrobnosti o podujatí sledujte na facebooku Kultúrno-informačného centra, kde budú
postupne zverejňované.


(E. M.), FOTO: R. J.
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PREZIDENT
V TRENČÍNE

Časovú schránku otvoria v roku 2028

V rámci rozlúčkových návštev sa prezident SR Andrej
Kiska stretol 29. mája aj s primátorom Trenčína Richardom
Rybníčkom. „Trenčín je inšpirujúci poctivou víziou, ako má
mesto vyzerať. Mnohé mestá
by si mali brať príklad. Táto vízia je úžasná, no mesto si s tým
samo nedá rady, potrebuje pomoc štátu,“ uviedol A. Kiska.
S primátorom hovorili aj o potrebe rekonštrukcie starého
cestného mosta a riešenia dopravy. Dotkli sa aj uzavretej
divadelnej sály v Posádkovom
klube, ktorú má rekonštruovať
ministerstvo obrany, no niektoré procesy pred realizáciou ešte
ani len nezačali. „Pán prezident
je výborne pripravený na diskusie o problémoch samosprávy.
Politici si často myslia, že dôležitejšia je zahraničná politika,
bezpečnosť, spravodlivosť. Ale
pre nás je dôležitý rozvoj miest,
je to o ľuďoch v území,“ povedal
primátor.
(E. S.) FOTO: P. S.

NA KÚPALISKO
UŽ OD 15. JÚNA
Mesto je pripravené otvoriť letné kúpalisko v sobotu 15. júna 2019. Podmienkou bude vyhovujúce počasie.
Otváracia doba zostáva bez
zmeny v pondelok od 12.00
do 20.00 h a ostatné dni v týždni od 10.00 do 20.00 h. Mení
sa cena celodenného vstupu
dospelej osoby. Trenčan zaplatí 4 eurá a návštevník z iných
obcí a miest 6 eur. Zmenené je
i vstupné pre dospelých, ktorí
prídu na kúpalisko po 15.00 h.
Trenčania zaplatia 3 eurá a ostatní dospelí 5 eur. Mení sa aj
vstupné pre študentov a dôchodcov, ktorí nemajú trvalý
pobyt v Trenčíne. Tí zaplatia
za celodenný lístok 3 eurá a ak
prídu na kúpalisko po 15.00 h
zaplatia 2,50 eur. Cena vstupu pre študentov a dôchodcov z Trenčína pre všetky deti
a ZŤP sa nemení. 
(E. S.)
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Trenčín je prvým a zatiaľ
jediným mestom na Slovensku, ktoré na archivovanie
dát v časovej schránke
použilo špeciálnu technológiu.

Schránka je od 20. mája
vložená v múre pri vchode
do úradu tak, aby sa dala v desaťročných intervaloch otvoriť
a aktualizovať. Inšpiráciou bol
nápad 26-ročného Trenčana
Ondreja Kubíka. „Keď som videl
náročnú rekonštrukciu námestia
a zdĺhavé odkrývanie pozostatkov z minulosti, napadlo mi, že
by tu mohla byť časová schránka
s ľahko dostupnými informáciami, aby sa k nim budúce generácie dostali bez náročných archeologických vykopávok.“
Príležitosťou na osadenie
časovej kapsuly bolo 1. výročie
otvorenia Mierového námestia po jeho rekonštrukcii. „Hľadali sme spôsob, ktorý bude trvalý a dáta uloží na najbližších
sto rokov,“ povedal viceprimátor Patrik Žák. Riešenie našiel
u spoločnosti Piql Slovakia, ktorá dáta spracovala na film tak, že
budú čitateľné nielen pomocou
počítača, ale aj voľným okom,
svetlom a lupou.
Film testovali voči nukleárnej odolnosti, má certifikát, že
prežije 500 rokov. „Je médiom,

ktoré je nemenné a podporuje
integritu údajov. Vaše dáta sa
nebudú dať stratiť ani heknúť,“
vysvetlila Helena Korčáková
z Piql Slovakia s tým, že ich veľmi teší účasť v tomto projekte.
„Mesto Trenčín je ako prvé a jediné v tomto smere veľmi inovatívne a hľadá riešenia, ako myslieť
na budúcnosť. Vďaka piql filmu
vieme zaručiť a podporiť myšlienku odovzdávania informácií
budúcim generáciám.“
V časovej schránke sú tak
uložené údaje o histórii, rekonštrukcii a súčasnosti námestia,
digitalizovaná kronika mesta
a mestské noviny od roku 2003,
fotodokumentácia z námestia
a celého Trenčína, Historická

Voľby do Európskeho
parlamentu
Trenčín vo voľbách do EP 25. mája
2019 zaznamenal 27,99 % účasť. Zo 45 701
zapísaných voličov prišlo do volebných
miestností 12 795. Odovzdali 12 775 obálok, v nich bolo 12 514 platných hlasov.
Najviac hlasov od voličov v Trenčíne získala
Koalícia PS a SPOLU 27,62 %, nasledovali strana SMER-SD 15,73 %, SaS 12,21 %,
ĽS Naše Slovensko 10,29 %, KDH 7,39 %,
OĽANO 5,75 %, Kresťanská únia 5,60 %,
SNS 4,14 %. Na základe celoslovenských
výsledkov volieb v Európskom parlamente
obsadí 4 mandáty Koalícia PS a SPOLU, tri
SMER-SD, po dvoch ĽS Naše Slovensko,
KDH a SaS, jedno kreslo OĽANO.

revue venovaná mestu v digitálnej i tlačenej forme. Na veku
schránky sú vygravírované roky,
v ktorých sa má otvoriť a jej obsah aktualizovať, najbližšie
v roku 2028.
Podľa primátora mesta Richarda Rybníčka môže schránka poslúžiť ako prostriedok
na zachovanie kontinuity v rozvoji mesta. „Prial by som si, aby
sa na dobré veci nadväzovalo
a mesto sa plynule rozvíjalo, aj
preto je táto
časová schránka do budúcnosti
mesta
dôležitá.“
(RED) FOTO: P. S.

videozáznam

REKONŠTRUKCIA
PLYNOVODU POTRVÁ
DO SEPTEMBRA
Spoločnosť SPP Distribúcia pokračuje v rekonštrukcii plynovodu na Námestí SNP. Práce sa od 24.
júna presunú na Ulicu gen. M. R. Štefánika. V úseku od hotela Elizabeth po ulicu Kragujevských hrdinov budú vťahovať nové potrubie do jestvujúceho. Pre
otvorené štartovacie jamy na ceste I/61 čiastočne uzavrú štátnu cestu pod správou SSC Žilina. Pri prechádzaní týmto úsekom prosíme o zvýšenú pozornosť.
Počas otvorenia dvoch jám pri križovatke s ulicou
Kragujevských hrdinov dôjde pravdepodobne aj k obmedzeniu dopravy MHD Trenčín, pre podrobnosti sledujte web mesta. Rekonštrukčné práce plánujú ukončiť v polovici septembra. (RED)

Máte záujem o prácu mestského policajta?
Mestská polícia v Trenčíne prijme troch nových príslušníkov. Výberové konanie
bude 18. júna 2019 o 8.00 h, v budove Mestskej polície na Hviezdovej ulici.
V deň pohovoru absolvujú uchádzači aj testy fyzickej zdatnosti, preto si so
sebou prineste aj športový úbor. Podľa zákona sa príslušníkom obecnej polície
môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne
a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície.
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Klimatické zmeny si vyberajú svoju daň M
Výsledky laboratórnych testov potvrdili na javoroch v našom meste takzvanú rakovinu kôry, spôsobenú hubou Cryptostroma corticale. Najviac rizikové stromy boli ohradené a určené na zneškodnenie. Kontakt s ich kôrou je pre ľudí a zvieratá nebezpečný.

Spúšťačom ochorenia stromov sú čoraz dlhšie obdobia
sucha a vysokých teplôt, ktoré
v posledných rokoch postihujú
aj naše územie. Podľa meteorológa a klimatológa Jozefa Pecha
sme mali v oblasti Trenčína v minulom roku až 33 tropických
dní, kedy denná teplota dosiahla 30°C a viac. Rovnaká situácia
bola v roku 2017. Okrem toho
bol minulý rok extrémne teplý
a suchý, čo sa negatívne prejavilo na odolnosti stromov voči
chorobám a škodcom. Na Brezine sme sa už túto jar museli vysporiadať s 87 m³ kalamitného
dreva z uhynutých borovíc, ktoré boli hrozbou pre návštevníkov lesoparku.
Žiaľ, laboratórne testy potvrdili podozrenie pracovníkov
Mestského hospodárstva a správy lesov (MHSL) o prítomnosti huby Cryptostroma corticale,
pre ktorú pomerne rýchlo hynú
javory. „Nečakali sme nečinne
na výsledky. Niektoré stromy, očividne v pokročilom štádiu ochorenia, sme vyrúbali už v zime,“
povedal Peter Kadák z MHSL,
ktorý sa stará o verejnú zeleň.

 NIEKTORÉ MOŽNO
ZACHRÁNIME

Na ploche 132 ha má Trenčín vo verejnej zeleni približne
19 tisíc stromov a z nich je asi
4 tisíc javorov horských. Aktuálne je spomínanou hubou

napadnutých 335 jedincov – 303
vo verejnej zeleni v obytných zónach a 32 v lesoparku Brezina.
„Nie všetky je potrebné odstrániť. Väčšinu je ešte možné
ošetriť orezom a odborní pracovníci budú ďalej sledovať ich stav.
Či sa ich podarí zachrániť, je
otázne,“ vysvetlil P. Kadák.
Výrub sa dotkne dnes už
neživých 22 stromov, na ktorých choroba postupovala veľmi
rýchlo a stromov, ktoré sú viac
ako z polovice suché. Spolu ide
o 39 javorov horských v obytných zónach a 12 na Brezine.

 DREVO MUSÍ ZHORIEŤ
V SPAĽOVNI

„Najviac rizikové stromy boli
ohradené, aby sa zamedzil prístup najmä detí a zvierat k ich
kmeňu, resp. kôre. Kontakt by
v tomto prípade mohol byť zdraviu nebezpečný,“ uviedol primátor Richard Rybníček. Typické
symptómy sa obyčajne vyskytujú šesť až osem hodín po kontakte a pohybujú sa od dráždivého
kašľa, horúčky, paralýzy a zimnice až po dýchacie ťažkosti.
„Možné dopady na zdravie
obyvateľov sú také vážne, že vyťažené drevo z napadnutých stromov touto hubou sa nesmie použiť ani ako palivové drevo a ani
na štiepku. Musí byť spálené
v spaľovni,“ informoval R. Rybníček s tým, že výruby sa začnú
v stredu 29. mája. Drevo bude

bezprostredne
zneškodnené
v spaľovni. „Náhradnú výsadbu
navrhnem riešiť v budúcoročnom
rozpočte v pomere 1 : 3 – za jeden
vyrúbaný strom tri nové. Je však
isté, že budeme musieť zvážiť,
aké druhy stromov vysadiť, aby
dokázali bez ujmy prežiť zmeny
klímy,“ doplnil primátor.
Napadnuté javory sa môžu
vyskytovať aj na súkromnej
pôde, preto odporúčame kontrolu zdravotného stavu stromov.
Na choré javory na pozemkoch
Trenčianskeho samosprávneho
kraja už mesto krajskú samosprávu upozornilo.
Primátor mesta informoval
o situácii aj riaditeľku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmilu Bučkovú.
(RED) FOTO: P. S.

Pôjde o pešiu zónu na Mierovom a Štúrovom námestí, na uliciach Hviezdová, Vajanského,
1. mája, Hviezdoslavova, Jaselská a Sládkovičova. V súčasnosti majú do nich zásobovacie
vozidlá povolený vjazd od 5.00
do 11.00 hodiny. Pôvodný návrh
počítal s obmedzením vjazdu
od 9.00. Primátor Richard Rybníček sa rozhodol pre ústretový
krok a kompromisné riešenie,
najmä voči prevádzkarom, ktorí
otvárajú svoje priestory zákazníkom až po 9.00 hodine. Vstup

zásobovacím autám do peších
zón, vrátane Mierového námestia, preto posunul a zásobovanie bude možné od 5.00 do 9.30
hodiny.
Dôvodom skrátenia času
vjazdu do peších zón pre zásobovanie je snaha o zvýšenie
bezpečnosti pohybu peších obyvateľov a návštevníkov v historickej časti mesta. Zároveň ide
o vytvorenie príjemnej a pokojnej atmosféry v turisticky atraktívnom verejnom priestore.
Mierové námestie patrí

P

racovníci Mestského hospodárstva a správy lesov
vysadili v druhej polovici mája
v centre okolo 4 tisíc letničiek. Garafie, lobelky, georgíny, krasuľky, africké žihľavy
či muškáty skrášlia Holubyho
námestie, Námestie sv. Anny,
statické, mobilné i závesné
kvetináče.

V

iac ako tri desiatky cyklistov absolvovali 18.
mája neobyčajnú prehliadku sochárskych a výtvarných
umeleckých diel vo verejných
priestoroch. Mapuje ich projekt Hlava5.

D

o detskej pátracej hry
Spoznaj Vojtecha Zamarovského sa od 13. do 20. mája
zapojilo 787 detí z Trenčína a okolia, o takmer stovku detí viac ako v minulom
ročníku. Výhercov nájdete
na www.trencin.sk.

V

máji pribudli v meste nové
polopodzemné kontajnery, do ktorých sa v porovnaní
so starými nádobami zmestí
oveľa viac odpadu. Neveríte?
Z toho, čo bolo pôvodne uložené okolo nádob, stačilo iba
„vyhnať“ vzduch.

ZMENA REŽIMU V PEŠÍCH ZÓNACH
Mesto od 1. júla 2019 rozhodlo o skrátení možnosti vjazdu
do peších zón pre zásobovanie do 9.30 hodiny.

íľu pre mamu prešlo
v Trenčíne v sobotu 11.
mája, v predvečer Dňa matiek,
spolu 858 ľudí. Podujatie zorganizovalo Materské centrum
Srdiečko.

svojimi výhľadmi, blízkosťou
hradu, kompozíciou medzi
najkrajšie v Európe. Dispozične
ale ide o pomerne úzky priestor.
Každé auto, ktoré sa na ňom
pohybuje, ruší jeho kolorit.
V tejto súvislosti bude pri
vstupe na Mierové námestie
osadený
výsuvný
stĺpik.
Podobné opatrenie zaviedli
dávnejšie aj iné slovenské
mestá. Bratislava a Banská
Bystrica majú povolený vjazd
zásobovacích vozidiel do pešej
zóny do 9.00, v Nitre dokonca
do 8.30 hodiny.


(RED)
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Zmeny v parkovaní sú schválené
Bezplatné parkovanie pri cintoríne, zaradenie nových
pásiem, upravená doba spoplatnenia a cien parkovania
v centre. Tieto i ďalšie zmeny priniesla úprava nariadenia o parkovaní. Poslanci na zasadnutí mestského
zastupiteľstva 29. mája 2019 schválili aj termín začiatku
regulácie na Juhu a Sihoti III a IV.

mesta, predovšetkým na Palackého ulici ukazuje, že cena parkovného 1 euro za 1 hodinu už
prestáva byť regulačnou. Parkovisko začína byť plne obsadené. Pritom ide o parkoviská
s vysokoobrátkovým režimom,
kde by práve cena mala zabrániť
viachodinovému státiu vozidiel.
Za úpravou ceny je aj snaha odbremeniť centrum od množstva
vozidiel, presmerovať ich na iné
parkoviská blízko centra, na-

 ABY REZIDENTI NAŠLI
PARKOVACIE MIESTO

Ceny abonentských parkovacích kariet budú približne o 30 percent vyššie. Každé
mesto si chráni svojich občanov.
Za úpravou je snaha poskytnúť
rezidentom, občanom s trvalým pobytom v Trenčíne, väčší komfort pri parkovaní, ako
aj nastaviť prísnejšie regulačné
podmienky pre dochádzajúcich,

CENA PARKOVNÉHO NA JUHU
A SIHOTI III A IV (PÁSMO H, J)
Základná sadzba parkovného za 1 hodinu. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 €
Maximálna denná sadzba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,70 €
Parkovné zakúpite v parkovacích automatoch, prostredníctvom SMS,
mobilnou platbou a cez mobilnú aplikáciu.
Pri pravidelnom a dlhodobom parkovaní je výhodnejšie zakúpiť si
parkovaciu kartu.
Cieľom úprav Všeobecne
záväzného nariadenia (VZN)
o dočasnom parkovaní je vylepšiť a zjednodušiť systém parkovania v meste pre rezidentov
a upraviť podmienky tam, kde
doterajšie opatrenia už neplnia
regulačnú funkciu. Pripravené boli na základe pravidelného
monitorovania situácie a podnetov od občanov či poslancov.
Úpravy VZN začnú platiť od 16.
septembra 2019, niektoré však
už skôr, s účinnosťou od 1. júla
to bude úprava cenníka a zmena
prevádzkovej doby v pásme A.

 ÚPRAVA

PREVÁDZKOVÉHO ČASU

Doteraz boli parkoviská
v pásme A na Palackého, Hasičskej a Nám. SNP regulované od 8.00 do 18.00 h. Od 1.
júla to bude celoročne od 9.00
do 24.00 h. Dôvodom úpravy je

zabrániť, aby centrum nebolo
počas celého víkendu zaplnené
autami. Nechávajú ich tu často
návštevníci barov od piatka niekedy až do nedele. Centrum by
nemalo byť určené iba na parkovanie vozidiel. Ak bude parkovanie regulované nepretržite,
ľudia si rozmyslia, či pôjdu autom do mesta. Zmena reaguje aj
na úpravu času pre vjazd zásobovacích vozidiel do pešej zóny
do 9.30 h (namiesto do 11.00 h)
s platnosťou od 1. júla 2019. Výhľadovo je zámerom mesta vylúčiť autá z Palackého ulice úplne a vytvoriť z nej promenádny
priestor.

 PRE MENEJ VOZIDIEL
V CENTRE

Výška ceny parkovného prirodzene ovplyvňuje vodičov pri
voľbe miesta, na ktorom auto
zaparkujú. Terajší stav v centre

NOVÉ PARKOVACIE MIESTA
Kde sa budovali: Šafárikova Kyjevská pri KC, Saratovská pri
Monolite, Východná, Gen. Svobodu jednosmerná, Gen. Svobodu
otoč, Lavičková, Saratovská záhrady, J. Halašu, Saratovská pri
cintoríne, Halalovka, Bazovského. Clementisova, Žilinská
Vo výstavbe: na Západnej, J. Halašu ďalšie etapy, M. Bela,
Východná nad ZŠ, Lavičková pri križovatke s Východnou a M. Bela,
Pod Skalkou, Sibírska
Budú sa budovať na Novomeského a Šmidkeho.

príklad na Mládežnícku, Električnú, do parkovacieho domu,
Rozmarínovú pri kostole či pod
mostom, ktorých kapacita je nevyužitá. Od 1. júla vodiči zaplatia 2 eurá za 1 hodinu parkovania, maximálna denná sadzba sa
mení z 9 eur na 18 eur. Pre držiteľov parkovacích kariet (okrem
Pásmo a Abonent dlhodobé
v pásme) zostáva v platnosti zľava 50 percent na prvú hodinu
parkovania v jeden deň v pásme
A a B.

 JEDNOTNÁ

PREVÁDZKOVÁ
DOBA CELOROČNE

Pre
lepšiu
prehľadnosť
bude zjednotená prevádzková doba v pásmach B, C, D, G,
H a od 16. 9. aj J, a to od 0.00
do 24.00 h celoročne s tým, že
víkendové a sviatočné dni budú
spoplatnené iba vo večerných
a nočných hodinách. Cez deň zostane parkovanie bezplatné z dôvodu rodinných návštev. Riešenie vyhovelo podnetom občanov.
Poukazovali, že práve cez víkendy, vo večerných a nočných hodinách, kedy je parkovanie bez
úhrady, sa pri bytových domoch
hromadili vozidlá a zaberali parkovacie miesta rezidentom s platnými kartami. Pre návštevy môže
rezident vybaviť kartu Návšteva
pásma, jej platnosť bude počas
dvoch po sebe idúcich dní (nielen
pracovných, ale aj víkendových).

či pre ľudí, ktorí tu žijú, ale podielové dane dostávajú sídla,
odkiaľ prichádzajú a kde majú
trvalý pobyt. Ako uvádza Inštitút verejnej dopravy, nedostatok
parkovacích plôch v mestách vyvolávajú hlavne prichádzajúci
obyvatelia z okolia miest. Ak sa 1
tisíc obyvateľov blízkeho vidieka
rozhodne prísť do mesta autom,
tak potrebujeme pre nich 625
parkovacích miest, čo je takmer
1,25 ha mestského priestoru.
Pri rezidentských kartách sa
mení cena iba v prípade druhého a ďalšieho vozidla na byt. Ide
o regulačné opatrenie, ktoré má
obmedziť narastajúci počet vozidiel pre jednu domácnosť a docieliť, aby ľudia zvážili, či naozaj
ďalšie vozidlo potrebujú.

 ZMENA HRANÍC
PÁSMA B, C

Doterajšia línia pásma B
končila až takmer pri križovatke
s Piaristickou ulicou. Parkovacie miesta okolo múru Nemocnice pre obvinených a odsúdených
v pásme B boli nevyužívané.
Na druhej časti Súdnej ulice,
zaradenej do pásma C, bol na
opak miest nedostatok. Po úprave pásmo B končí už vstupom
do nemocnice. Rovnako ako
na celej Súdnej ulici, sú tieto
miesta zaradené ako dlhodobé
s prevádzkovou dobou v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h.

4. jún 2019

 ÚHRADA PARKOVNÉHO

CEZ MOBILNÚ APLIKÁCIU

Pripravuje sa aj možnosť úhrady prostredníctvom mobilnej aplikácie, čím sa rozšíria doterajšie možnosti platby v parkomate, cez sms,
platobnou kartou cez QR kód alebo
webstránku. O spustení budeme včas
informovať.

 NOVÁ KATEGÓRIA

PARKOVACÍCH MIEST

Označené budú ako Dlhodobé
nočné, s režimom bezplatného denného a regulovaného nočného parkovania. Ide o miesta pri cintoríne
(prípadne aj na inom vhodnom mieste), kde by parkovali cez deň bezplatne napríklad účastníci pohrebných
obradov.
Spoplatnením týchto parkovísk
vo večerných a počas nočných hodín
nájdu na nich dostatok voľných miest
rezidenti s platnými parkovacími
kartami a neobsadia ich vozidlá bez
kariet či úhrady.

 REGULÁCIA JUHU A SIHOTE
S reguláciou parkovania na sídliskách Juh a Sihoť III a IV sa počíta od 16. septembra 2019. Na Sihoti bude terajšie pásmo H rozšírené
o ulice Sihote III a IV: Žilinská, Pri
Tepličke, Brigádnická, Pod Skalkou,
Jasná, Pod čerešňami, Odbojárov,
Sibírska, Pádivého, Ivana Krasku,
Opatovská (úsek od podchodu pri
Bille po most cez Kubranský potok).
Na sídlisku Juh bude vytvorené
nové pásmo J s ulicami: Saratovská,
Novomeského, Jána Halašu, Šmidkeho, Západná, Liptovská, Šafárikova, Bazovského, Vansovej, Gen. Svobodu (od križovatky so Saratovskou,
vrátane, po koniec ulice za Južnou),
Lavičková, Mateja Bela, Kyjevská,
Halalovka, Južná, Východná (od zastávok pod kostolom po bod vzdialený cca 90 m za poslednou križovatkou vľavo).
Ide o časti mesta, kde reguláciu
nebolo možné spustiť v prvej etape
(v roku 2017), pretože počty parkujúcich vozidiel pri dennom aj nočnom sčítavaní prevyšoval počet existujúcich parkovacích miest. Nestačili
by ani tie, ktoré by sa získali vyznačením na komunikáciách a dopravnými riešeniami. Situácia vyžadovala
stavebné investície. Až po výstavbe
nových parkovísk mesto pristupuje
k regulácii. Počas dvoch rokov prebiehala výstavba a celkovo do termínu spustenia regulácie pribudne
na Juhu viac ako 700 a na Sihoti III
a IV do 200 parkovacích miest.


(PRIPRAVIL ÚTVAR MOBILTY MSÚ)

INFO | 5

aktuality

ZMENY V PARKOVANÍ OD 1. JÚLA 2019
Prevádzková doba v pásme A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  celoročne od 9.00 do 24.00 h
Parkovné
V pásme A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 €/h
V pásme A maximálna denná sadzba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 €/deň
V pásmach D, H maximálna denná sadzba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,70 €/deň
(t. j. 9-násobok hodinového parkovného tak ako v ostatných pásmach)
Parkovacie karty abonentské
Abonent dlhodobé v pásme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 €/rok alebo 45 €/tri mesiace
Abonent dlhodobé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 €/rok alebo 80 €/tri mesiace
Abonent mesto okrem A a B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 €/rok alebo 160 €/tri mesiace
Parkovacie karty rezidentské s platnosťou na 1 rok/3 mesiace
TYP KARTY

1. KARTA NA BYT

2. KARTA NA BYT

3. A KAŽDÁ ĎALŠIA KARTA NA BYT

PÁSMO

20 €/7 €

70 €/24 €

200 €/67 €

PÁSMO A DLHODOBÉ

50 €/17 €

110 €/37 €

230 €/77 €

PÁSMO a MESTO okrem A, B

80 €/27 €

150 €/50 €

260 €/87 €

DLHODOBÉ

30 € /10 €

75 €/25 €

205 €/69 €

MESTO okrem A, B

80 €/27 €

150 €/50 €

260 €/87 €

ZMENY V PARKOVANÍ OD 16. SEPTEMBRA 2019
Rozšírenie zón s regulovaným státím
o pásmo H (Sídlisko Sihoť III a IV) a pásmo J
(Sídlisko Juh I a II)
Prevádzková doba v pásmach B, C, D, F, G, H, J
pracovný deň . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 – 24.00
víkend a deň pracovného
pokoja . . . . . . . . . . 0.00 – 8.00 a 19.00 – 24.00
Na parkoviskách označených ako dlhodobé:
pracovný deň . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 – 16.00
Na parkoviskách označených
ako dlhodobé – nočné:
pracovný deň . . . . 0.00 – 8.00 a 19.00 – 24.00
Hranice pásma B a C na Súdnej ulici
B: Súdna v úseku medzi Námestím sv. Anny
po vstup do Nemocnice pre obvinených
a odsúdených
C: Súdna v rozsahu mimo pásma B
Parkovacie karty
Zrušiť parkovaciu kartu (bez uvedenia dôvodu) nebude možné, ak by storno poplatok
za zrušenie bol vyšší ako alikvotná časť ceny
parkovacej karty, ktorá by mala byť vrátená držiteľovi karty.

Návšteva pásma
Návštevnícku kartu budú rezidenti vybavovať nielen na pracovné, ale aj víkendové dni
z dôvodu zmeny prevádzkovej doby regulácie
pásiem.
Viac možností úhrady jednorazového
parkovného
• mobilnou aplikáciou (v neskoršom termíne)
• v automatickej pokladni na parkoviskách
s rampami – prejazd a prvých 15 minút zdarma
Preparkovanie s uhradeným parkovným
Pri opustení parkoviska ešte pred uplynutím predplatenej doby parkovania môže vodič parkovať aj na iné parkovisko s rovnakým
alebo nižším parkovným. Toto sa nebude vzťahovať na parkovné zakúpené pre dlhodobé
parkoviská.
Zmena dopravného značenia
Dopravnú značku IP 27a a IP 27b nahradí dopravná značka IP 24a a IP 24 b (zóna s dopravným obmedzením a koniec zóny s dopravným
obmedzením).

PRE LEPŠÍ POCIT BEZPEČIA

V troch železničných podchodoch mesto osadí kamery, ďalšie vybaví zrkadlami.

Na zakúpenie 11 statických kamier s príslušenstvom do podchodov na Hlavnej ulici, Pred poľom pri Bille a zo železničnej stanice na Sihoť schválili poslanci 29. mája zmenu v rozpočte na tento
rok vo výške 21 500 eur. Tri najrizikovejšie lokality boli vytipované
v súčinnosti s mestskou políciou, na ktorú budú bezpečnostné kamery napojené. Aby sa ľudia cítili bezpečnejšie aj v lomených podchodoch a „videli aj za roh“, útvar mobility osadí v nich zrkadlá.
Pôjde o podchod v Záblatí, ďalší medzi IBO a železničnou stanicou
Zlatovce a podchod v Opatovej. Pôjde o približne 12 zrkadiel.(E. M.)
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Europeniaze na tri cyklotrasy

Sme partnerom smart projektu

Takmer 640 tisíc eur poputuje do nášho mesta na vybudovanie troch cyklotrás v Zámostí.

Mesto Trenčín sa v marci tohto roku stalo partnerom projektu „Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja“ neziskovej organizácie (f)ITcubator.

Obojstranný
cyklistický
chodník dlhý 331 metrov bude
vybudovaný popri ceste na Ulici
Ľ. Stárka smerom k priemyselnej zóne. Na cyklotrasu mesto
získalo vyše 87 tisíc eur ako nenávratný finančný príspevok.
Celkové oprávnené výdavky
projektu boli schválené vo výške
takmer 92 tisíc eur.
Mesto uspelo aj so žiadosťou
o podporu z eurofondov na novú
cyklotrasu s dĺžkou 511 metrov
na Piešťanskej ulici. Nenávratný
finančný príspevok na jej realizáciu je viac ako 60 600 eur, pričom celkové oprávnené náklady
projektu sú takmer 64 tisíc eur.
Do tretice bol Trenčín
úspešný s projektom cyklotrasy na Zlatovskej ulici a prepojením ulíc Zlatovská a Hlavná. Vznikne viac ako 2,3 km
nových nemotorových komunikácií, určených na cyklistickú

premávku. Na Zlatovskej ulici pôjde o jednosmerný cyklochodník a jednosmerné cyklopruhy. Oddelený obojsmerný
cyklistický chodník, spoločná
cestička pre cyklistov a chodcov
a koridor pre cyklistov pribudne na prepojení ulíc Zlatovská
a Hlavná. Celkové oprávnené
výdavky projektu dosahujú necelých 517 tisíc eur, schválený
nenávratný finančný príspevok
výšku viac ako 490 tisíc eur.
O žiadostiach mesta rozhodlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako
riadiaci orgán pre Integrovaný
regionálny operačný program.
Projekty budú spolufinancované
Európskou úniou vo výške 85 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR. Zvyšných 5 %
mesto zaplatí zo svojho rozpočtu.
(E. S.)

Vyhrali sme cyklostojisko

Bude na ňom 5 cyklostojanov
a verejná cyklopumpa. Mesto iba
určí, kde má byť postavené. Cyklostojisko s inštaláciou na kľúč
získal Trenčín v 6. ročníku kampane Do práce na bicykli ako jediné krajské mesto.
Trenčín bol v máji jednou
z 99 registrovaných samospráv,
ktoré sa zapojili do celonárodnej kampane Do práce na bicykli. V našej samospráve sa zaregistrovalo 181 tímov, v ktorých

bicykel či kolobežku na cestu
do a z práce volilo 619 jednotlivcov. Svoje jazdy si poctivo zapisovali a podľa výsledkov z 29.
mája mali spolu najazdených
takmer 50 tisíc kilometrov.
Keď
že uzávierka súťaže bude
31. mája, oficiálne výsledky prinesieme až v nasledujúcom vydaní novín 25. júna. Už teraz
sa však môžeme tešiť z výhry
jedného z piatich cyklostojísk,
o ktoré mohli vďaka podpore
od Slovenskej sporiteľne súťažiť
samosprávy s minimálne 100
zaregistrovanými účastníkmi.
Podmienku splnilo 28 samospráv. Z nich boli vyžrebovaní piati víťazi – Hlohovec, Zlaté Moravce, Považská Bystrica,
Trenčín a Senec.
(E. M.)

Zameraný je na zlepšovanie procesov verejnej správy pomocou smart konceptov.
Chce vytvoriť manuál pre tvorbu lepších verejných politík vo
všetkých oblastiach mestského rozvoja územnej samosprávy. Bude monitorovať a analyzovať verejné politiky, hodnotiť
ich dopady a navrhne riešenia
na zlepšenie tak, aby verejné
služby boli kvalitnejšie a ľahšie
dostupné.
Úvodné stretnutie expertov a partnerov – Mesta Trenčín a Slovak Smart City Cluster
sa konalo 30. 4. 2019 na Mestskom úrade v Trenčíne. Na projekte sa bude podieľať 21 odborníkov z oblastí smart city. Budú
sa stretávať so zástupcami mesta, zamestnancami mestského úradu, ale i s verejnosťou,

aby zvýšili ich informovanosť
a účasť na spravovaní vecí verejných v oblastiach, v ktorých
je potrebné uplatňovať smart
riešenia.
Projekt rieši 10 oblastí, medzi nimi napríklad aj inovatívnu správu mesta, ekonomiku,
zdravotné a sociálne služby,
energetiku, verejnú infraštruktúru a dopravu, výchovu a vzdelávanie či koncepty financovania rozvojových stratégií.
Nezisková
organizácia
(f)ITcubator získala na tento projekt z Európskeho sociálneho fondu EÚ nenávratný
finančný príspevok cez Operačný program Efektívna verejná správa, Prioritná os 1:
Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa.
(RED)

NA BICYKLI PO MESTE
V Trenčíne máme štyri druhy komunikácií pre cyklistov: samostatné cyklochodníky (napríklad v Priemyselnej zóne, na novom cestnom moste či
na moste na Ostrov), zmiešané chodníky pre chodcov a cyklistov (napr. pešie
zóny alebo hrádza), samostatné cyklistické pruhy (napr. na Soblahovskej ulici) a cyklopiktoridory (napr. na Rázusovej alebo Jiráskovej ulici).
 Na cestičkách pre cyklistov a na zmiešaných chodníkoch sa jazdí VPRAVO. Ak chcem predbiehať, tak PREDBIEHAM PO ĽAVEJ STRANE.
 Na cestičkách pre cyklistov môžu jazdiť aj dvaja vedľa seba, ale
v momente, ak ide niekto oproti, tak sa musia ZARADIŤ ZA SEBA.
 Na zmiešaných chodníkoch sa takisto môže jazdiť po dvoch, ale
v momente, ak ide niekto oproti, musíme sa zaradiť za seba a CHODEC TU MÁ PRED CYKLISTOM PREDNOSŤ. Ak idem po pravej strane, predo mnou ide chodec a oproti druhý chodec, ja musím
spomaliť a ísť za tým chodcom, až kým nebude možné bezpečne ho
predísť.
Ďalšie pravidlá pre bezpečnejšiu jazdu v budúcom čísle.

ZMENA A DOPLNOK Č. 5 ÚPN MESTA TRENČÍN – AREÁL MERINA
Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania začalo
proces prerokovania Zmeny a doplnku č. 5 Územného
plánu mesta Trenčín – Areál Merina.

Areál Meriny je jedným z pôvodných priemyselných areálov
na území mesta, ktorých potreba postupnej transformácie
na iné funkčné využitia sú definované v Záväznej časti Územného plánu mesta (ÚPN),

v znení zmien a doplnkov.
Predmetom tejto Zmeny
a doplnku č. 5 ÚPN mesta, riešenej so zohľadnením §19 a následného procesu podľa zákonov č. 24/2006 Z. z., a zákona
č. 50/76 Zb., v znení neskorších

predpisov, je zmena funkčného
využitia plochy s regulatívom
UD 01G na funkčné využitie
UB/O, s maximálnou výškou
zástavby 4 nadzemné podlažia. Plocha nie je vo vlastníctve
mesta a finančne celý proces zabezpečuje investor, ktorý pripravuje revitalizáciu časti územia Meriny.
Verejnosť i dotknuté orgány

majú možnosť vyjadriť sa písomne k navrhovanej zmene
funkčného využitia v lehote
do 30 dní odo dňa doručenia,
resp. zverejnenia na úradnej tabuli, pričom kompletný grafický a textový materiál je zverejnený na stránke mesta, v sekcii
Územné plánovanie.


(ÚTVAR ÚZEMNÉHO
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Nová služba – celoročný bezplatný zber elektroodpadu
Ušetrite si miesto v pivnici alebo garáži na niečo užitočnejšie, ako sú staré spotrebiče. Nepotrebnú práčku,
chladničku či mikrovlnku vám bezplatne odvezú z adresy
vášho bydliska. Stačí si službu objednať.

K pravidelnému jarnému
a jesennému zberu elektrospotrebičov sa od 8. júna 2019 v našom meste pridá aj celoročný
zber veľkých a ťažkých spotrebičov zo skupiny tzv. bielej
techniky.
Práve tieto spotrebiče majú
ľudia zvyčajne problém naložiť
do svojho auta a zaviezť na zberný dvor. Obyvatelia sa tak budú
môcť pohodlne zbaviť napríklad chladničiek, mrazničiek,
umývačiek riadu, práčok, sušičiek, sporákov, rúr ale aj varných dosiek, mobilných klimatizácií, radiátorov, ohrievačov,
mikrovlniek či vysávačov. Ak
nahlásia do zberu aspoň 1 väčší

spotrebič, spolu s ním mu odvezú aj iné menšie spotrebiče.

 AKO SI SLUŽBU
OBJEDNAŤ?

Občania sa budú môcť nahlasovať cez internetovú stránku www.zberelektroodpadu.sk.
V sekcii „Objednať“ si vyberú
mesto Trenčín a tam nájdu najbližšie termíny zberu. V online objednávke treba poskytnúť
údaje o type a množstve spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
a vaše kontaktné údaje.
Najbližší termín zberu veľkých spotrebičov je už v sobotu
8. júna 2019 od 8.00 do 12.00.

V deň zberu odpadu vyložte vaše
staré spotrebiče do vchodu bytovky alebo za bránu domu a zabezpečte, aby ich niekto pri príchode pracovníkom Envidomu
odovzdal. Je dôležité, aby ste ich
nevykladali na ulicu. Mohli by sa
k nim tak dostať nelegálni zberači, ktorí ich nezrecyklujú, len
rozoberú na hodnotné súčiastky
a zvyšok rozobraného spotrebiča porozhadzujú po okolí.
Záujem o zber elektroodpadu nahláste čo najskôr. Termíny sú dopĺňané priebežne.
Objednávanie sa uzatvára 2
dni pred konaním zberu, aby
sa mohla naplánovať preprava.
Odvoz zabezpečuje bezplatne
zmluvný partner Mesta Trenčín združenie výrobcov elektrospotrebičov ENVIDOM, ktoré
spotrebiče odvezie na ekologickú recykláciu.

Zber televízorov a monitorov sa týmto spôsobom nezabezpečuje. Odporúčame zaniesť
ich na zberný dvor. Ten môžete
tiež počas celého roka využiť pre
všetok elektroodpad, v prípade, že nechcete čakať na termín
mobilného zberu elektroodpadu
a viete si elektroodpad na zberný dvor dopraviť svojpomocne.
Mesto Trenčín bude naďalej organizovať jarný a jesenný zber
elektroodpadu, ktorý občania
poznali doteraz.
Výhodným spôsobom ako sa
ekologicky zbaviť nepotrebného spotrebiča je hneď pri kúpe
nového využiť službu spätného
zberu cez predajňu. Viac informácií o tom ako a prečo recyklovať elektroodpad nájdete aj
na www.envidom.sk.


(RED)

Máme nové stromy slobody Chcete pomôcť pri čistení
verejných priestranstiev?
 KOHO KONTAKTOVAŤ
NA ÚRADE

Koordinátorom vašej aktivity bude Ján Čulý z Mestského úradu Trenčín. Kontakt:
0902 911 138, jan.culy@trencin.sk.

 ČO VÁM ÚRAD
POSKYTNE
- rukavice
- vrecia
- odvoz smetí
Pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. Československej
republiky a zároveň k 100. výročiu od tragickej smrti
Milana Rastislava Štefánika pribudli v máji v našom
meste štyri nové stromčeky lipy malolistej.

Pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov vysadili po jednej lipke v Zátoke
pokoja a v zeleni pri fontáne
na Námestí SNP, ďalšie dve lipky budú rásť na sídlisku Juh.
Mesto plánuje osadiť pri
nich aj informačné tabule. Stromy slobody symbolizujú vznik
Československej
republiky,
v rokoch 1918 a 1919 ich ľudia
vysadili tisíce. „Sadili sa aj v neskorších rokoch (1928, 1945,
1968) vždy, keď si ľudia chceli pripomenúť a osláviť význam
slobody a demokracie,“ pripomína stránka stromysvobody.cz.

S myšlienkou súčasnej výsadby pamätných stromov
v Trenčíne prišlo Centrum environmentálnych aktivít. Mesto
sa tak môže pripojiť k česko-slovenskej kampani Stromy
slobody. Jej patrónmi sú napríklad Dan Bárta či Peter Lipa,
Marta Kubišová alebo veľvyslanec USA v ČR Stephen B.
King. Sadenie stromov je však
len jednou z mnohých aktivít
kampane, ktorú organizuje Nadácia Partnerství. Viac o nich
sa dočítate na webe a fb stromy
svobody.


(RED) FOTO: Z. G.

 NA ČO SI TREBA
DÁVAŤ POZOR

Mesto Trenčín ďakuje všetkým dobrovoľníkom – žiakom
a študentom, seniorom a skupinám ľudí všetkého veku, ktorí v ostatnom čase pomáhajú mestu, čistia rôzne verejné
priestranstvá. Je dobrou správou, že sa hlásia ďalší a ďalší,
ktorí chcú pridať ruku k dielu.
Samozrejme, pomocná ruka
sa neodmieta. Naopak! Mesto
s radosťou poskytne pracovné pomôcky a skoordinuje práce a miesta, kde privíta pomoc,
napríklad pri upratovaní toho,
čo iní ľudia po sebe zanechávajú. Firmám vie poskytnúť súčinnosť pri realizácii projektov
v oblasti korporátnej spoločenskej zodpovednosti.

Odpad môže byť veľmi znečistený, netreba ho triediť. Pozor,
môžete sa stretnúť i s nebezpečným odpadom. Ochrana zdravia
je vždy na prvom mieste. Deti by
určite nemali zbierať odpad bez
dozoru dospelej osoby. Minimálne rukavice sú nutnosťou.

Za čistejšie mesto
ĎAKUJEME
TBO Trenčín bez odpadkov,
OZ Zelená hliadka Trenčín,
Adient, Rotary Club Trenčín
i Súkromnej strednej odbornej škole (na fotografii), ktorá
so svojimi žiakmi pri príležitosti Dňa Zeme zbierala odpad
v troch lokalitách. 
FOTO: E. P.
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Skalka opäť privíta umelcov
V areáli Veľkej a Malej Skalky pri Trenčíne, v Skalke nad
Váhom a v meste Trenčín budú od 17. do 22. júna opäť
tvoriť umelci pozvaní na tento raz už 12. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS
– SKALKA 2019.

Výtvarná sekcia privíta 12
účastníkov: Jaroslav Uhel (Palúdzka), Martin Kellenberger
a Iva Jarošová Štrbová (Bratislava), Dominik Monček (Pruské),
Ladislav Hodný starší a mladší
(Týn nad Vltavou), Agnieszka
Słodkowska a Hubert Czajkowski (Varšava), Maria Jesus Machek – Rivero (Marianka), Ján
Krlička (Prešov), Alena Teicherová a Jozef Vydrnák (Dubnica
nad Váhom). V literárnej sekcii sa predstavia Rudolf Dobiáš
(Trenčianska Teplá – Dobrá),
Katarína Džunková (Košice),
Erik Ondrejička, Dana Podracká a Ján Zambor (Bratislava).
Podujatie organizujú. Mesto
Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianske osvetové stredisko, T-via, o. z. a Farský úrad Skalka nad Váhom
s podporou Beňadik, n.f., Slezskej univerzity v Opave a a Dě
jiny 1000 – 1800. Výzkumní
centrum pro kulturní dějiny

Slezska a střední Evropy. Slávnostné otvorenie sympózia spojené so sv. omšou sa uskutoční
17. 6. o 16.00 v Diecéznej svätyni sv. Andreja-Svorada a Beňadika v Malej Skalke. Súčasťou sympózia bude aj tento rok
Medzinárodný kultúrno-historický seminár Okno do histórie
2019. Na tému Ryba a kláštor
budú v Kongresovej sále TSK
18. júna o 9.30 prednášať historici z Talianska, Čiech a Slovenska, 19. júna o 17.00 pokračuje seminár v pivovare Lánius
prednáškou o dejinách pivovarníctva v Trenčíne. Pracovnú
časť sympózia ukončí 22. júna
o 17.00 prezentácia diel vytvorených na sympóziu a autorské
čítanie účastníkov s kultúrnym
programom Povedz iba slovo (Erik Ondrejička – poézia,
Emília Nádlerová – harfa) vo
Farskom kostole a fare v Skalke
nad Váhom. Vstup na podujatia
je voľný.(RED)

Majstri prednesu
sa predstavia v Trenčíne
V týchto dňoch vychádza
monografická knižka „Majstri
prednesu“ z pera Zuzany Laurinčíkovej o deviatich osobnostiach slovenského divadelníctva, ktoré sa celoživotne
venovali umeleckému prednesu ako samostatnému pódiovému umeniu. Dve z osobností –
Ida Rapaičová a Eva Kristínová
sú Trenčianky. Okrem nich sa
knižka venuje aj recitátorskému umeniu Ladislava Chudíka,
Juraja Sarvaša, Štefana Bučka,
Dušana Jamricha, Hildy Michalíkovej, Jozefa Šimonoviča
a Márie Kráľovičovej. Siedmi

Ján Nehera patril medzi najúspešnejších podnikateľov
1. Československej republiky. Oblečenie jeho značky sa
predávalo na troch kontinentoch.

a aký mala po vojne osud? Prečítajte si najnovší príspevok
v Archívnom okienku na www.
trencin.sk. Dozviete sa aj
o tom, prečo museli byť v zmluve pri založení odevných závodov v Trenčíne uvedení ako spoločníci štyria Slováci.
Archívne okienko je spoločný
projekt Mesta Trenčín a Štátneho archívu v Trenčíne. Pravidelne raz do mesiaca v ňom nájdete
zaujímavé informácie z histórie
i prezentáciu vzácnych historických dokumentov a artefaktov, ktoré sa
v trenčianskom archíve
nachádzajú.

Osemtisíc kusov Euro Souvenir bankoviek s motívom
Trenčianskeho hradu bolo 18. mája 2019 vypredaných
za necelé štyri hodiny.

Zaujíma vás, prečo si vybral pre svoje podnikanie mesto
Trenčín, kde stála jeho továreň
bankovky budeme informovať
na stránkach a sociálnych sieťach mesta.
„Chyba vznikla v spoločnosti, ktorá bankovku tlačila. Je
nám na jednej strane ľúto, že
chyba vznikla, na druhej strane
však, podobne ako je to v prípade
zberateľských cenín, takáto chyba zvyšuje atraktivitu vydania,“
povedala vedúca útvaru kultúrno-informačných služieb Janka
Sedláčková. Bankovku začali
predávať ráno o 8.00 a posledný
kus vypredali už o 11.55.


(RED) FOTO: Z. G.

(RED)

Archívne okienko pripomína
založenie továrne Nehera

Bankovka raritou
ešte pred začiatkom predaja
Deň pred začiatkom predaja sa objavila na dodanom náklade bankoviek chyba. V názve
mesta TRENČÍN chýbal dĺžeň
nad písmenom „I“. Pre krátkosť času nebolo možné vytlačiť
opravené suvenírové bankovky
či úplne zrušiť ohlásený predaj.
Vlastník licencie tohto konceptu, spoločnosť Nunofi, preto vyčlenila do predaja v Kultúrno-informačnom centre Trenčín
8 tisíc kusov z celkového 15 tisícového nákladu. Tisíc kusov
z neho už spoločnosť zaslala
do zahraničia. Zostávajúcich
6 tisíc kusov bolo vrátených
do francúzskej tlačiarne, v ktorej chyba vznikla. Nahradia ich
správnym vydaním, ktoré bude
zaradené do predaja s miernym
časovým oneskorením, spôsobeným výrobou nových bankoviek a dopravou z tlačiarne.
O dátume predaja opravenej

z nich prisľúbili účasť aj na prezentácii knižky 1. júla 2019
o 17.00 hodine v Galérii M. A.
Bazovského. V rámci hudobno-poetického programu odznie
v ich podaní výber z najkrajších
diel slovenskej poézie a prózy.
V programe vystúpi aj ženské
trio Krajka spolu s členmi orchestra Zlaté husle (Lúčnica).
Knižka vychádza s podporou
Mesta Trenčín, TSK a Trenčianskej nadácie. Program z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia a realizuje
ho TNOS v Trenčíne.



(E. M.)

Na monodrámu do KD Opatová
V Kultúrnom dome Opatová sa v nedeľu 9. júna o 18.00
hodine v monodráme Obraz
súčasnej nemeckej dramatičky a režisérky Ingrid Lausund
predstaví študentka Divadla Akadémie umení v Banskej
Bystrici Michaela Trávničková.
Tragikomický monológ odhaľuje príbeh dievčaťa, ktoré sa túži
oslobodiť od výčitiek svojej mŕtvej matky.


FOTO: KD ARCHÍV KD
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Dorastenci 1. FBC Trenčín
Majstri Slovenska

Na šampionáte sa 3. – 5.
mája v Mestskej športovej hale
v Trenčíne stretlo osem najlepších slovenských tímov. Podľa
trénera trenčianskych dorastencov Jakuba Kollára k zisku
titulu ich priviedla obetavosť,

bojovnosť, rýchlosť, túžba zvíťaziť a tímová hra. „Chceme poďakovať vedeniu klubu, rodičom
a divákom za neuveriteľnú podporu, ktorá zohrala veľkú úlohu
na našej ceste za majstrovským
titulom“.
FOTO: ARCHÍV KLUBU

Úspešní na súťaži iHRA

Žiaci zo ZŠ, Kubranská sa pravidelne zúčastňujú na súťaži v programovaní
hier iHRA, ktorej organizátorom je Univerzita P. J. Šafárika
v Košiciach. Aj tento rok boli
pozvaní 24.apríla na celoslovenské finále. Školu reprezentovali dva tímy. Matej Pučko,

Martin Šamaj a Zuzana Mareková s hrou O TO LIFE, vytvorenou v programe GAME MAKER, ktorej cieľom je záchrana
na planéte Mars po stroskotaní
rakety. Barbora Jenčová, Katarína Balážová a Martina Matejková s hrou PLANT IT vytvorenou v programe Scratch,
kde cestujete po rôznych svetadieloch, zbierate peniaze, môžete si kúpiť rôzne sadenice
a v záhradách ich zasadiť. Porotu zaujal 1.tím, ktorého hra
získala druhé miesto spomedzi
18 prihlásených hier. Dievčatá
z druhého tímu získali ocenenie
za najlepšiu grafiku. Informovala Eva Mareková. Blahoželáme!

Medaily z MS v karate detí a žiakov
Na národnom šampionáte 11. 5. v popradskej Arene sa
zúčastnilo 61 klubov s 595 karatistami do 12 rokov. ŠK Real
team Trenčín reprezentovalo
31 pretekárov. Získali 20 medailí a v celkovom hodnotení
sa umiestnili ako TOP 3 na Slovensku. Zlato a titul majster
SR získali Nikolas Kalafut, Lukáš Kostelný, Ema Zajačková, Terezka Ďatelinková, Klára
Chrastinová, Adela Suchánová, Monika Horváthová, Stella
Bystrická, Sofia Štefáneková,

Viktória Kadlecajová a Lenka
Melicháreková. Striebro vybojovali Nina Pummerová, Viktória Kadlecajová, Petra Chrastinová, Monika Horváthová,
Peter Hrnčárik, Nikolas Kalafut, Rafael Beňo, Viktor Beňo,
Lukáš Kostelný, Matúš Lamačka. Bronz získali Nikolas
Kalafut, Monika Horváthová,
Terézia Ďatelinková, Peter Hrnčárik, V. Kadlecajová, Lenka
Melicháreková, Matúš Lamačka, Nina Pummerová, L. Melicháreková. Blahoželáme!
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Blíži sa Trenčianska regata
Nikdy nebudeš poznať svoje hranice, pokiaľ na ne nesiahneš – aj týmto mottom by sa
dala charakterizovať pozvánka na 62. ročník Trenčianskej
regaty v rýchlostnej kanoistike. Uskutoční sa 29. – 30. júna
2019 v Trenčíne pri lodenici KK
TTS Trenčín, pri železničnom
moste. Klub pozýva všetkých
priaznivcov tohto krásneho
športu, ale aj náhodných okoloidúcich, aby prišli sledovať súboje a nechali sa strhnúť rivalitou pretekárov medzi bójkami.
Príďte povzbudiť mladé slovenské talenty, odchovancov miestneho oddielu, zahraničných
pretekárov ale aj veteránov.

Voda spája ľudí po celý život.

 BLAHOŽELÁME!
 Detský spevácky zbor Vážky pod vedením Miroslavy Kaliňákovej zo ZŠ, Dlhé
Hony získal 26. 4.v krajskom
kole súťaže detských speváckych zborov Mládež spieva v Ilave 1.miesto v zlatom
pásme s priamym postupom
do celoslovenského kola.


ZDROJ: WEB ZŠ

 Tomáš Tadlánek z klubu
Victory Gym vybojoval v Budapešti (16. – 19. 5.) na 25.
Svetovom pohári najväčšej
svetovej kickboxerskej asociácie WAKO prvenstvo v najtvrdšej disciplíne K1 a domov priviezol svetový pohár.
Na podujatí sa predstavilo
viac ako 3200 štartujúcich zo
42 krajín sveta.


turnaj
 Stolnotenisový
O pohár oslobodenia mesta
na začiatku mája v telocvični ZŠ, Kubranská vyhral Lukáš Gieci z domáceho oddielu.
Podujatie organizuje miestny
stolnotenisový oddiel Keraming so Slovenským zväzom
protifašistických bojovníkov.
Zúčastnilo sa 59 stolných tenistov zo Slovenska a Čiech.


ZDROJ: NASTRENCIN.SK

ZDROJ: NASTRENCIN.SK

 Víťazkou 3. ročníka súťaže „Rodina a základné ľudské
právo na život“ sa v kategórii
stredných škôl stala Laura Laššová zo Strednej umeleckej
školy v Trenčíne. Súťaž organizuje Asociácia za život a rodinu. Vyše 1200 žiakov a študentov tvorilo kresbu alebo
krátke video s témou života
alebo rodiny. Laura nakreslila
deti v topánkach rodičov.


Nunhardt-Šimun-Kišš) a trikrát bronz (A. Urge, D.Pekarovič, S.Pastva. Kategóriu
najväčšie nádejné talenty vyhrala dvojica Nicole a Silvia
Hajmachové.

ZDROJ: RÁDIO LUMEN

 Zo 16. medzinárodného turnaja v karate detí
a mládeže „Vamberský lvíček“ priviezli mladí karatisti z klubu Laugaricio
štyri zlaté medaily (M. Nunhartd, dve D. Šimun a team

 Na Majstrovstvách Slovenska v rýchlostnej kanoistike
na začiatku mája v Novákoch
bola v kategórii C1 zo žien
najrýchlejšia Sandra Tinková
z KK TTS Trenčín.


ZDROJ: TERAZ.SK

 Víťazom krajského kola Mc
Donald´s Cupu sa 21. mája
na futbalovom štadióne v Záblatí stalo družstvo Základnej školy Novomeského 11
z Trenčína. Obhájilo minuloročný titul majstra kraja a postúpilo na Majstrovstvá Slovenska do Popradu.

4. jún 2019
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Zomrel akademický maliar Výročie oslávili

Rudolf Moško

medzinárodným ocenením
Spevácka skupina Sihotiar
pri ZO JDS č. 27 sa v máji (15. –
19.) zúčastnila na Medzinárodnom festivale seniorov na ostrove Rab v Chorvátsku. Porota,
ktorá hodnotila vystúpenia spevákov, tanečníkov a športovcov – 760 účinkujúcich z 9 krajín, udelila najvyššie ocenenie
za kreativitu práve skupine Sihotiar. V rebríčku krajín získalo Slovensko tretie miesto. Speváci Marta Luptáková, Ladislav
Lupták, Milan Nemec, Anna
Nemcová, Júlia Fraňová, Anna
Blašková, Marianna Sirotná,

Vo veku 92 rokov zomrel
3. mája 2019 známy trenčiansky umelec, akademický maliar
Rudolf Moško, ktorého nazeranie na slovenskú krajinu bolo
zá
kladným prínosom pre slovenské výtvarné umenie. Narodil sa 22. 9. 1926 v Dobrej
pri Trenčíne. Študoval na Oddelení kreslenia a maľovania
pri SVŠT v Bratislave (prof. G.
Mallý, J. Mudroch, D. Milly). Od roku 1949 žil a tvoril

Oľga Peťovská, Oľga Samáková, Daniela Chorvátová, Vlasta
Červencová, Marta Kebísková,
Jaroslava Madová, hudobníci Ľubomír Adamko (harmonika) a Jozef Polomský (husle) sa
predstavili v krojoch – východoslovenský, súčanský, kubranský, opatovský, soblahovský ako
i v rovnošate od sponzora Andrea Martiny. Úspech teší o to
viac, že ho dosiahli pri 10. výročí založenia speváckej skupiny, ktorú vedie Marta Luptáková. Ďakujeme za podporu Mestu
Trenčín. 
FOTO: ARCHÍV SS

v Trenčíne. Uskutočnil viac ako
40 samostatných výstav doma
i v zahraničí. Posledná rozsiahla retrospektívna výstava bola
usporiadaná pri príležitosti jeho
90. narodenín v Galérii M. A.
Bazovského v Trenčíne ku koncu roka 2016 (na fotografii). Venoval sa maľbe, kresbe a na území Slovenska realizoval celý rad
diel v architektúre. Česť jeho
pamiatke!


ZDROJ: GMAB, FOTO: P. S.

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
(PO – ŠTV 9.00. – 17.00, PIA 9.00 – 14.00)
Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň: knihy, TV, noviny a časopisy (SME, Život, Slovenka), spoločenské hry, PC, internet, hudobné kurzy: flauta, gitara, mandolína.
Koncoročný koncert žiakov hudobného kurzu Duša20. 6. o 16.00
na Dobiaša
12. – 13. 6.
11. 6. – 12. 8.

Výstava bonsajov a kaktusov, Klub skalničkárov
Trenčín, o. z.
Výstava „Retrospektíva fotografií – Čestmír Harníček“

Pravidelná činnosť
Cvičenie ženy I. PO a ŠT 9.30 – 10.30, Cvičenie ženy II. UT a PIA
10.00 – 11.00, Stolný tenis UT a ŠT 12.00 – 16.00, STR 13.00 –
15.00, PIA 11.00 – 14.00, Brušné tance STR 10.00 – 11.00, Keramika klub ŠT 10.00 – 12.00 a 14.30 – 16.30, Diabetes konzultácie
STR 15.00 – 17.00, Kartové hry UT a ŠT 14.00 – 17.00, Spevácka
skupina Sihotiar PO 10.00 – 12.00, Výbor JDS 27 párny týždeň UT
od 10.00, JDS 05 nepárny týždeň UT 14.00 – 16.00, Skleróza multiplex – klub TN posledný ŠT v mesiaci 15.00 – 17.00.
Prevádzkovateľom Denného centra je Útvar sociálnych vecí MsÚ
Trenčín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch počas
otváracích hodín centra 0901 714 266.

 ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred

10. 6. o 16.00 v KS Dlhé Hony

VMČ Západ

26. 6. o 16.30 v Klube dôchodcov na Medňanského ul.

VMČ Juh

sa konalo 3. 6., ďalšie bude 1. 7. o 17.30 v ZŠ, Východná

VMČ Sever

6. 6. o 16.00 v Opatovej

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
3. 6.

Ing. Darina Neverišová – Z malej iskry veľký oheň býva

10. 6.

PhDr. Eva Frývaldská – Poznávame náš kraj

17. 6.

Skalka rozpráva – Veľká Skalka, kláštor

24. 6.

Zážitky z podujatí a ciest – Rozprávanie

Iné akcie:
1. 6.

Zájazd Gabčíkovo

12. 6.

Naše chutné ryby

6. 6. a 11. 6. Zájazd Čierny Balog
19. 6.

Turistický výstup na Veľký Kriváň – Malá Fatra

25. 6.

Bowling

Jednota dôchodcov na Slovensku Krajská a Základná organizácia 02
JDS v Trenčíne a Rada Akadémie tretieho veku v Trenčíne srdečne
pozývajú na slávnostné ukončenie

XXXII. ročníka AKADÉMIE TRETIEHO VEKU
v školskom roku 2018/2019
v stredu 12. júna 2019 o 13.30 hod.
do Kultúrneho centra Stred Dlhé Hony Trenčín
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otázky a odpovede

číslo 6 | ročník XXI

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 Už dlhšie sa hovorí o vy-

budovaní cyklotrasy z mesta
smerom k Tescu a nákupným
centrám. Už pri prvej rekonštrukcii cesty a stavby mosta sa hovorilo, že sa zároveň
vybuduje aj cyklotrasa, ale aj
chodník pre peších! A to sa nestalo.
EVA L.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Je možné, že medzi obyvateľmi sa hovorilo o vybudovaní
nejakého chodníka alebo cyklochodníka popri hlavnej ceste
do obchodnej zóny Belá, je ale
fakt, že v projektoch sa nič také
nenachádzalo. Ak bolo niečo
také prezentované, tak sa to týkalo objektu nového cestného
mosta, kde cyklotrasa a aj trasa
pre chodcov vznikla.
Mesto sa napriek tomu pokúsi vybudovať cestičku pre
chodcov a cyklistov od kruhového objazdu pod Juhom popri
Lavičkovom potoku až po obchodnú zónu Belá. Situácia je
tu však veľmi komplikovaná, nakoľko je tu množstvo drobných
parciel. Ide rádovo o desiatky
majiteľov pôdy, s ktorými bude
potrebné rokovať. V súčasnej
dobe prebieha projektová príprava, nasledovať bude povoľovací proces a majetkovoprávne
vysporiadanie.

 V Trenčíne sa konečne

zlepšil systém parkovania.
Mám však otázku: Prečo sú
šikmé parkovacie miesta
označené na príchod vozidla
čelom ku chodníku, teda chrbtom k hlavnej ceste? Ak sa
šikmo alebo kolmo na vozovku
zaparkuje vozidlo cúvaním, je
to z pohľadu bezpečnosti prevádzky lepšie.
JURAJ P.

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Sme si vedomí, že zaparkovanie cúvaním je pri vychádzaní
na cestu bezpečnejšie a z pohľadu
potrebnej šírky cesty aj efektívnejšie a ekonomickejšie. V našej
krajine je zvyk parkovať jazdou
vpred a tento návyk sa mení len
veľmi ťažko. Takémuto parkovaniu sú stavebne prispôsobené aj
parkoviská. Nevylučujeme, že
do budúcna budú šikmé parkovacie miesta, do ktorých sa vchádza
cúvaním, pribúdať a tie, z ktorých
je potrebné vycúvať, budú zase
ubúdať. Je to aj inšpirácia napr.
pre pripravovanú zmenu parkovania na Palackého ulici.

 Hlavný trenčiansky cin-

torín by potreboval umiestniť aspoň na dve miesta WC
a urobiť mapovanie hrobov
s prístupom na internet.


OLDŘICH K.

Benjamín Lisáček, vedúci útvaru interných služieb:
V strede cintorína bude v júni
2019 umiestnené jedno WC.
Na digitálnu pasportizáciu hrobov máme vypracovanú cenovú
ponuku. Jej realizácia bude navrhnutá do rozpočtu na rok 2020.

 Kedy budú tento rok Trenčianske historické slávnosti?


IGOR H.

Janka Sedláčková, vedúca
útvaru kultúrno-informačných
služieb:
Trenčianske historické slávnosti budú od 24. do 27. júla
2019.

 Nezvažuje mesto zmenu
riešenia parkovacích miest,
ktoré vznikli na Zlatovskej
ulici? Vozidlá parkujúce

DEVIATACI LEPŠÍ AKO PRIEMER
Celoslovenské
testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry
a z matematiky sa konalo 3. 4.
2019. Z ôsmich mestských ZŠ
sa zúčastnilo 402 deviatakov.
V matematike dosiahli úspešnosť 72,75 %, čo je v porovnaní s celoslovenským výsledkom
o 9,65 % lepšie. Získali v priemere 21,82 bodu, čo je o 2,92
viac ako priemer v rámci SR.
V teste zo slovenského jazyka

a literatúry dosiahli 71,31 %
úspešnosť, čo je o 9,01 % lepšie
ako slovenský priemer. V počte bodov presiahli priemer Slovenska o 2,68 jeho hodnoty.
Najvyššiu úspešnosť v matematike dosiahli deviataci zo ZŠ
na Kubranskej ulici s výsledkom 80,9 %, v slovenskom jazyku a literatúre sa najviac darilo
žiakom zo ZŠ na Bezručovej,
ktorí dosiahli 78,6 %. Blahoželáme!
(RED)

na vyznačených miestach pozdĺž Zlatovskej blokujú výhľad
a výjazd vodičom z areálov firiem.
PETER H.
Róbert Hartmann, vedúci
útvaru mobility:
Dobudúcna by mali byť tieto miesta zrušené a nahradené
cyklotrasou. Mestu už na cyklotrasu schválili peniaze z fondov Európskej únie. V súčasnosti prebieha proces verejného
obstarávania na danú stavbu.

 Na detskom ihrisku Pádi-

 Žiadam mesto o vybudova-

nie spomaľovača pred Nozdrkovcami tak, ako to je na Karpatskej ulici. Čo treba pre to
urobiť? Spísať petíciu alebo
čakáte, kým tam niekoho zrazí
auto? Trenčan
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
V tejto veci sme už konali asi
pred rokom. Požiadali sme Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý je vlastníkom cesty, o súhlas
s osadením spomaľovača (hradilo by ho mesto). Trenčiansky
samosprávny kraj našej žiadosti
nevyhovel a osadenie spomaľovača zamietol. Preto odporúčame obrátiť sa priamo na župu.

vec niektoré náradia začínajú
vypovedať poslušnosť. Čo tak
nejaká revitalizácia, kým prehnije nejaký dôležitý prvok
a dôjde k úrazu? Miroslav
Ján Korienek, vedúci útvaru
investícií:
Mesto Trenčín plánuje
ešte v tomto roku zabezpečiť
projektovú
dokumentáciu
na kompletnú rekonštrukciu detského ihriska Pádivec
trencin.sk/oao
a začať stavebné konanie.

Toto je výbe
r
otázok a
odpovedí
z rovnomen
nej
rubriky na
mestskom
webe.

Materské školy počas prázdnin
Prevádzka materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Trenčín bude počas letných prázdnin prerušená pre
rekonštrukčné práce, maľovanie a čistenie priestorov, dezinfekciu prostredia a hračiek,
ako aj pre čerpanie dovolenky
zamestnancov.
 MŠ na uliciach Šmidkeho a Opatovská budú otvorené
v júli do 26. 7.
 MŠ na uliciach J. Halašu,
28. októbra, Legionárska, Stromová, Niva, Švermova, Turkovej, Na dolinách, Medňanského
a Pri parku budú otvorené v júli
do 31. 7.
 MŠ na Východnej ulici bude
v júli pre maľovanie otvorená len
do 19. 7.
 MŠ na Považskej ulici bude

otvorená prvé dva júlové týž
dne 1. – 12. 7. a v auguste od 12.
do 23. 8.
 MŠ na Soblahovskej a Šafárikovej ulici budú otvorené až
v auguste, Šafárikova do 23. 8.,
Soblahovská do 28. 8.
 MŠ na Kubranskej ulici bude
pre rekonštrukciu počas celých
prázdnin zatvorená. V júli môžu
rodičia využiť možnosť dať svoje
deti do MŠ, Opatovská a Turkovej v čase ich prevádzky.
V poslednom augustovom
týždni bude príprava materských škôl na nový školský rok
bez detí, okrem MŠ na Soblahovskej, ktorá má prevádzku
s deťmi až do 28. 8., v piatok
30. 8. si budú zamestnanci čerpať dovolenku a materské školy
budú zatvorené.(RED)

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO
Advokátska kancelária JUDr. Karol Porubčin na Braneckého ulici 14 (1. posch. U Šánera) poskytuje bezplatné právne poradenstvo každý piatok v čase
od 9.00 do 11.00. Viac na 0911 475 596, 0903 475 596,
www.advokatporubcin.sk.
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jún 2019
 DIVADLO
9. 6. | 18.00 | Obraz

KS OPATOVÁ | Divadelné predstavenie Aka-

démie umení v Banskej Bystrici. Monodráma zobrazujúca príbeh dievčaťa, ktoré
sa túži oslobodiť od výčitiek svojej matky
a začať nový, šťastnejší a slobodnejší život.
12. 6. | 18.30 | Miro Gavran:
Bábka

KINO HVIEZDA | Najnovšia hra Mira Gavrana hovorí vtipne o súčasných mladých
mužoch neschopných nadviazať seriózny
vzťah so ženou.

16. 6. | 18.00 | Mister Dolar

KINO HVIEZDA | Komédia Branislava Nušića

v podaní Divadelného súboru Makyta Púchov.
17. 6. | 19.00 | Miroslav Donutil
– Cestou-necestou

20. 6. | 16.00 | Koncert žiakov
hudobného kurzu

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ Koncoročný koncert žiakov hudobného kurzu Dušana Dobiaša. Vstup voľný.
|

26. 6. | 17.00 | Hviezdy
nad Trenčínom

PIANO CLUB | Verejné nahrávanie TV Šláger. Účinkujú: Duo Diamond, Salco, Harmoniková akadémia Jozef Opatovský, Olga
Baričičová, Synkopa, Marta Vančová, Bečkovi chlapci, Džamál Jasmín a ďalší.

5. 7. | 21.00 | Dara Rolins &
Oldies Disco

ATRIO TRENČÍN | Skvelá speváčka, známe
hity a neskrotný temperament. Po skončení programu zábava pokračuje s DJ-om
a známymi hitmi v téme Oldies disco.

11. 6. – 12. 8. | Retrospektíva
fotografií – Čestmír Harníček
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Výstava.

12. – 13. 6. | 9.00 – 16.30 |
Výstava bonsajov a kaktusov
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ

|

skalničkárov Trenčín, o.z.

14. 6. – 25. 8. | 20 rokov
v depozitári. Akvizičná činnosť
GMAB

GMAB | Prezentácia najvýznamnejších diel
zo zbierkového fondu, nadobudnutých
v dvoch posledných dekádach obdobia
rokov 1999 – 2019. Výstava tak predstaví
smerovanie akvizičnej činnosti v novodobej histórii galérie.

14. 6. – 25. 8. | Grafická škola
Albína Brunovského

do 7. 6. | Žena a farby, žena
a Eva, žena a ženy

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Výstava obrazov
autorky Nade Grzelakovej.

7. 6. – 16. 6. | Juniorfila 2019
Trenčín
POSÁDKOVÝ KLUB Nová show aktuálne
najlepšieho českého rozprávača a zabávača.
|

 KONCERTY
7. 6. | 19.00 | Koncert Petra
Janků

SAVANNA CAFÉ | Koncert folkového pesnič-

kára, rodáka z Poltára.

9. 6. | 18.00 | Koncert vážnej
hudby

ZUŠ K. PÁDIVÉHO | Koncert Tibora Bertoka
(husle) a Eduarda Lennera (klavír).

9. 6. | 20.00 | Cathy Devey +
Jape

LÚČ | Vystúpenie írskej pesničkárky a multiinštrumentalistu.

15. 6. | 19.00 | Retorno

7. 6. – 9. 7. | Jan Svoboda:
Topografia nevideného

GALÉRIA VÁŽKA | Vernisáž: 7. 6. o 17.00 .

7. 6. – 19. 7. | AMFO
Trenčianskeho kraja

TSK | 23. ročník krajskej postupovej súťaže

a výstavy amatérskej fotografie. Je určená
deťom, mládeži a dospelým. Vernisáž sa
uskutoční 7. 6. o 17.00..
do 9. 6. | Príbeh začína v roku
1969...

Pri príležitosti svojho významného jubilea – 50. výročia vzniku, pripravila galéria rozsiahlu výstavnú kolekciu diel
osobností spätých s jej vznikom.
GMAB |

do 9. 6. | Turizmus na Slovensku
do konca II. svetovej vojny

KIC | Výstava archívnych dokumentov Lukáša Kubičina.

10. 6. – 12. 7. | Česko. Krajina
ako z filmu.

GMAB | Galéria zo svojich zbierok predstaví
významnú kolekciu slovenskej grafiky 70.
a 80-tych rokov 20. storočia s presahom
do rokov 90-tych.

17. 6. – 31. 7. | Európske
maliarstvo po 17. storočie –
Zuzana Sulová

POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.
Pripravuje: Klub filatelistov.

21. 6. – 7. 7. | Colors „Týka sa
ma to“

Výstava prác z krajskej
výtvarnej súťaže pre žiakov základných,
základných umeleckých a špeciálnych škôl.
NÁDVORIE GMAB

|

do 23. 6. | Náš svet 8

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava výtvarných
prác žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy Trenčín, Novomeského 11.

do 23. 6. | Svet z drôtu vs.
Príbehy drotárov
TRENČIANSKY HRAD

|

drotárskeho remesla.

Výstava súčasného

do 28. 6. | Výstava fotokrúžku
CVČ Trenčín – Juh

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Miroslav
Volník a Centrum voľného času Trenčín.

do 30. 6. | Stretnutia, posolstvá,
odkazy

Flamencová show,
ktorá je hudobno-tanečnou prezentáciou
rôznorodých flamencových štýlov, ako aj
umeleckou cestou cez životné etapy ľudí.
POSÁDKOVÝ KLUB

MESTSKÁ VEŽA | Výber z najnovšej tvorby
umeleckého fotografa Jana Tluku.

|

do 30. 6. | Je len jedna Zem
KIC| Výstava.

17. – 22. 6. | ORA ET ARS
– SKALKA 2019

Pripravuje Klub

 VÝSTAVY

POSÁDKOVÝ KLUB | Medzinárodná výstava
mladých filatelistov. Vernisáž výstavy sa
uskutoční: 7.6. o 14.00.

 NEDAJTE SI UJSŤ

VKMR JASELSKÁ | Výstavka tematických
dokumentov z fondu trenčianskej knižnice pri príležitosti Svetového dňa životného

VEĽKÁ A MALÁ SKALKA PRI TRENČÍNE,
SKALKA NAD VÁHOM, TRENČÍN | 12. roč-

ník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia. Program:
17. 6. | 16.00 | Slávnostné otvorenie sympózia spojené so sv. omšou.
Miesto: Diecézna svätyňa sv. Andreja-Svorada a Beňadika v Malej Skalke.
18. 6. | 9.30 | Kultúrno-historický seminár OKNO do histórie – ryba a kláštor.
Miesto: Kongresová sála TSK.
19. 6. | 17.00 | Pokračovanie seminára „Z
dejín pivovarníctva v Trenčíne – PhDr.
Danica Hlaváčová (SK). Miesto: Reštaurácia a pivovar Lanius na Mierovom námestí.
22. 6. | 17.00 | Ukončenie sympózia –
prezentácia diel vytvorených na sympóziu a autorské čítanie účastníkov literárnej sekcie sympózia s kultúrnym
programom. Miesto: Farská záhrada
v Skalke nad Váhom.
28. – 29. 6. | 21.15 | Príbehy
z Trenčína: O komorníčke
Agáte

PARK POD JUHOM | Šieste pokračovanie
nočnej artistickej šou pod holým nebom, ktorá ponúkne nevšedné akrobatické výkony a efektné svetelné zobrazenia. Vstup voľný.

6. 7. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom:
Rybárstvo a pltníctvo

| Lov rýb je jedným z najstarších
spôsobov získavania obživy. Pri rybolove na Váhu aj na miestnych rybníkoch
sa využívali rozmanité lovné techniky
a náradie. Pltníctvo pozitívne vplývalo
na rozvoj obchodu a remesiel. Po rieke
Váh sa splavovalo drevo zo severných
lesných oblastí do južných regiónov
Uhorska. Plte zabezpečovali prepravu
rozličného tovaru aj ľudí. Na čo slúžila gebuľa? Aké jedlá sa pripravovali zo žiab? Čo mal na starosti predník
a zadník? Príďte na júlovú prechádzku
mestom s dozviete sa viac.

KIC

2 | KAM

 FILM
CINEMAX
5. 6. | | 19.00 | Popoluška

Exkluzívne premietanie baletu, ktoré
prináša výnimočný a nevšedný zážitok.
od 6. 6. | X-MEN: DARK
PHOENIX

Americký akčný, dobrodružný film. X
– Meni čelia najhroznejšiemu a najsilnejšiemu nepriateľovi z vlastných
radov – Jean Grey. Počas vesmírnej
záchrannej misie Jean takmer zomrie.
Po návrate domov zistí, že neznáma
vesmírna sila posilnila jej schopnosti,
ale zároveň ostala oveľa menej stabilná. Práve sa zrodil Dark Phoenix.
od 6. 6. | TED BUNDY: Diabol
s ľudskou tvárou

Americký thriller. Príbeh jedného
z najznámejších sériových vrahov histórie. Prekvapivým rozprávačom filmu je Bundyho priateľka, ktorá s ním
v čase vrážd žila pod jednou strechou
a o jeho hrôzostrašnej činnosti nemala
ani potuchy.

kam v trenčíne
prostredia (5. 6.) a spomienky na prvú
konferenciu OSN o životnom prostredí.
Výstavka tematicky nadväzuje na prezentáciu knihy Manuál o mikrobiote pri remineralizácii pôdy v rukách roľníka v trenčianskej knižnici (11. 6. 2019, 16.30 h).

utorok – štvrtok | 15.00, 16.00,
17.00 | Kreatívno-vzdelávacie
kurzy pre deti s kockami LEGO®

22. 6. | 10.00 – 12.00 | Mental
games workshop pre deti
a mládež

do 30. 6. | Reminiscencie

streda, štvrtok | 16.00 – 17.00 |
piatok | 17.00 – 18.00 | Folklórny
súbor drobci

27. 6. | 16.00 – 20.00 | Dovidenia
škola s TS KORZO

SAVANNA CAFÉ | Výstava považskobystrickej výtvarníčky a keramickej umelkyne
Zlatice Jurisovej Pleškovej. Výstava predstavuje časť grafickej i maliarskej tvorby,
doplnenej o keramický šperk. Spoločným
menovateľom v tvorbe je inšpirácia okolitou krajinou.

do 30. 6. | Život po živote alebo
ZOO z múzea

od 6. 6. | Psia duša 2

Americký rodinný film. Baily je oddaný
a milý psík a do životov Ethana a jeho
vnučky CJ prináša iba radosť a smiech.
Má však zvláštne poslanie. Jeho duša
sa na konci jeho síl prevtelí do iného
psíka a Baily si tak vždy musí nájsť cestu späť ku svojej spriaznenej duši.
od 6. 6. | Môj dedo spadol
z Marsu

Animovaný rodinný film. Život dievčatka Uny sa v jednej chvíli otočí hore
nohami. Jej deda unesú mimozemšťania. Una zistí, že jej dedo je sám mimozemšťan, ktorého raketa havarovala
na Zemi pred mnohými rokmi.
12. 6. | | 19.00 | The Doors live
at the bowl ‚68

Záznam koncertu.

od 13. 6. | Muži v čiernom:
Globálna hrozba

Americké sci-fi. Muži v čiernom odnepamäti chránia našu Zem pred vesmírnou
háveďou. V novom dobrodružstve však
stoja proti hrozbe, s akou sa ešte nestretli:
zradcovi v ich vlastných radoch.
od 13. 6. | Rodičia pod parou

Americká komédia o manželoch a rodičoch, ktorí sa z času načas ocitnú
pod obraz boží. Navyše zistia, že sú
úplne bez peňazí. Zachovávajú si však
noblesu aj súdržnosť a vymýšľajú, ako
sa z problémov dostať. Bohužiaľ, si
k tomu dajú pohárik...
od 13. 6. | Uzly a pomaranče

Romantický príbeh o prvej láske voňajúcej po pomarančoch, nesmelých dotykoch, chlapčenských súbojoch o česť
a hlavne o koňoch.
od 20. 6. | Tajný život
maznáčikov 2

KREATIVO | Malý konštruktér: 4 – 5 rokov. Veľký inžinier: 6 – 11 rokov. Info:
www.kreativotn.sk, 0918 883 505.

šie deti od 3 do 6 rokov.Info: 0904 927 161.

KC AKTIVITY | Tanečno-zábavné podujatie pre všetkých tanečníkov s vystúpením
pre rodičov pod vedením Vlada Ondroviča.

piatok | 10.00 – 11.00 |
Keramické patlámo

29. 6. | 15.00 – 18.00 | Hurá
prázdniny

piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting
na juhu

do 29. 6. | Vitajte v knižnici

KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov
v sprievode jedného z rodičov. Info:
mirka@kcaktivity.sk, 0918 561 320.

KC AKTIVITY | Schôdzky detí a mládeže 32.

skautského zboru. Info: 0908 683 393.
5. 6. | 10.00 | Ja som Inna

VKMR | Predstavenie Teátra Neline, ktoré
rozpráva dojímavý príbeh o samote, prekonávaní strachu z ľudí a hľadaní dôvery
v súčasnom svete. Počet miest je obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

VKMR | Piaty týždeň čítania obľúbenej detskej knihy. Účasť treba vopred nahlásiť
(032/746 0715, deti@vkmr.sk).

Výstava zo zbierok
zoologického depozitára Trenčianskeho
múzea. Výstava ukazuje preparáty zástupcov viacerých skupín živočíchov a oboznamuje so spôsobom života niektorých druhov.
TRENČIANSKY HRAD

|

 DETI
pondelok – piatok |9.00 – 12.00|
Rána pre maminy

KREATIVO | Deti predškolského veku pri hre

s kockami LEGO DUPLO® v spoločnosti svojich mamičiek. Je potrebné sa vopred dohodnúť na tel. č. 0915 863 688.
pondelok | 9.30 – 10.30 | streda
| 9.00 – 10.00 | Folklórny klubík
Drobci

KC AKTIVITY | Tancujeme, spievame, hráme
sa. Pre deti od 2 rokov. Info: 0904 927 161.

pondelok – piatok | 14.00 –
19.00 | sobota – nedeľa | 14.00
– 18.00 | Voľná hra s kockami
LEGO

KREATIVO | Deti od 4 – 11 rokov skladajú
LEGO® podľa vlastnej fantázie alebo návodov pod dohľadom školeného personálu.

pondelok, utorok | 15.30– 17.00 |
Klub malých keramikárov

KC AKTIVITY | Keramický krúžok
pre deti a mládež od 5 rokov. Info:
mirka@kcaktivity.sk, 0918 561 320.

pondelok, streda | 15.45 – 18.15 |
Svetlušky, Neonky a Neonity

pondelok, utorok, štvrtok |
16.30 – 18.00 | Karate klub
Ekonóm

KC AKTIVITY | Pre deti a mládež od 5 do 20
rokov. Info: 0911 603 068.

KC AKTIVITY | Prvá časť workshopu charakterizuje generáciu terajších detí, v druhej
časti prebiehajú hry. Info: 0905 393 872.

KC AKTIVITY | Folklórny súbor pre najmen-

6. 6. | 9.00 – 7. 6. | Celé
Slovensko číta deťom

KC AKTIVITY | Tanečné skupiny moderného
tanca pre deti od 3 – 14 rokov. Info: 0915
101 051.

Americká animovaná komédia. V prvom diele sme zistili, čo robia naši

číslo 6 | ročník XXI

13., 27. 6. | 9.30 – 11.30 |
Galerkovo

GMAB | Tvorivé dielničky pre deti od 18
mesiacov do 6 rokov.
14. 6. | 9.30 | Július Belan:
Prihraj, Carlos!

Beseda detí s autorom série kníh
(nielen) o futbalistovi Carlosovi. Počet
miest je obmedzený, účasť treba vopred
nahlásiť. Info: 032/746 07 15.
VKMR |

16. 6. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné
výtvorky

GMAB | Víkendové tvorivé stretnutie
pre deti, ktoré sa chcú zoznámiť s umením.

18. 6. | 11.00 | Čítajme všetci,
čítanie je super

VKMR JASELSKÁ | Slávnostné vyhodnotenie 55. ročníka medziškolskej a medzi
triednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne v čítaní v školskom roku 2018/2019.

18. 6. | 17.00 | Máme radi
umenie

VKMR | Prezentácia umeleckej činnosti žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy
Trenčín (Ul. L. Novomeského).

19. 6. | 8.00 – 13.00 | Ako sa žije
zvieratkám na farme

KC AKTIVITY | Zážitkové vzdelávacie aktivity pre deti I. stupňa ZŠ, Novomeského.

21. 6. | 15.30 – 17.30 | Dovidenia,
školička MŠ, Šmidkeho

KC AKTIVITY | Rozlúčka s materskou škôlkou – vystúpenie predškolákov.

22. 6. | Historické popoludnie
na Kubranskej kyselke

KUBRANSKÁ KYSELKA | Účinkujúci: Musica
Poetica – súbor starej hudby, Fistulatoris
Consort – detský flautový súbor, Wagus –
skupina historického šermu a tanca, Vox
– vokálna skupina. Ďalej sa môžete tešiť
na dobovú kuchyňu, miniZoo, jazdu na koňoch, detskú šermiarsku arénu, či koncert
Drowsy Maggie – írske a škótske piesne
a tance.

OC LAUGARICIO | Zábavné podujatie
pre deti, tanečné vystúpenia, súťaže, hry,
tvorivé dielničky, súťažná cesta a MENTAL
GAMES s Beátou.
VKMR | Informačné hodiny pre žiakov ZŠ v knižnici. Ponuka pre pedagógov na realizáciu vyučovania formou
zážitkového čítania, či tvorivých dielní. Termín treba vopred dohodnúť. Bližšie informácie a kontakty na jednotlivé
pracoviská: deti@vkmr.sk, juh@vkmr.sk,
dlhehony@vkmr.sk, kubra@vkmr.sk.

do 29. 6. | Pasovanie prvákov
v knižnici

VKMR | Ponuka pre 1. ročník ZŠ, v rámci ktorej prváčikov čaká slávnostný zápis
do knižnice. Ponuka platí pre všetky pracoviská s literatúrou pre deti a mládež.

do 29. 6. | Očko Špehúň

VKMR | Zážitkové čítanie. Ponuka pre žiakov ZŠ na realizáciu vyučovacej hodiny
v knižnici hravou formou s dramatizovaným čítaním. Info: 032/746 07 15.

do 30. 6. | Cestujeme po svete

VKMR | Tematická výstavka kníh pre deti
a mládež s podtitulom: Deti, zoznámte sa
s niečím novým!

30. 6. | 9.00 | Včielka – Najlepší
deň pre deti

TRENČIANSKY HRAD | Celodenný program
pre deti: Paci – Pac, Johny Mečoch deťom
– Super tanečník.

 SENIORI
streda | 8.00 | Babi, pošli mi to
mejlom

VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž
na zvládnutie základov PC a komunikácie
prostredníctvom e-mailu. Účasť treba vopred nahlásiť: 032/770 83 14.

4., 18. 6. | 9.00 – 11.30 | Ateliér
pre seniorov

GMAB | Tvorivé dielne na rôzne témy
a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

10., 24. 6. | 16.00 – 18.00 |
Ovládanie mobilných telefónov
KC AKTIVITY | Info: 0905 982 132.

11. 6. | 14.00 – 16.00 | Cvičenie
pre seniorov

KC AKTIVITY | Cvičenie v rámci klubovej
činnosti Jednoty dôchodcov. Info: 0905
982 132.

20. 6. | 15.00 | JUNIÁLES

POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské stretnutie

seniorov.

 PREDNÁŠKY
streda | 15.00 | DIA mapa
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ

stretnutie.

|

Pravidelné

4. jún 2019
4. 6. | 16.00 | Zdravotná
problematika včelstiev

POSÁDKOVÝ KLUB | Zabezpečenie vzoriek
do súťaže o najlepší med, medovinu, peľ.

4. 6. | 16.30 | Hana Repová: Ak
mi odpustíš

VKMR | Beseda s autorkou bestselleru Boh
plače potichu – Hanou Repovou z Hornej
Súče, žijúcou v Nemecku.

10. 6. | 16.00 | Beseda
k aktuálnym otázkam
záhradkárov

POSÁDKOVÝ KLUB | Vedie pplk.v.v. Dr.Peter

Zelizňák.

10. 6. | 19.00 | Cestovateľské
kino – Vasiľom domov –
od Mongolska po Slovensko

20. 6. | 16.00 | Relaxácia
a zastavenie sa v každodennom
živote

Pravidelná diskusia s odborníkmi
na podporu duševného zdravia. Téma: Formy relaxácie; prečo je dôležité meditovať;
ako to ovplyvňuje psychiku a telo? Diskutuje: Mgr. T. HRUŠOVSKÁ.
VKMR

|

20. 6. | 16.30 | 50 rokov pobočky
Slovenskej numizmatickej
spoločnosti pri SAV v Trenčíne
POSÁDKOVÝ KLUB |

Ján Dibala.

Prednáša: plk.v.v. Ing.

27. 6. | 16.00 | „Čo ukrýva
depozitár – Hradná kaplnka
kráľovnej Barbory Celskej“

TRENČIANSKE MÚZEUM | Pohľady do minulosti s Mgr. Vladimírom Pinďákom.

 KURZY
pondelok, utorok | 17.00 – 20.00
| Klub keramikárov – dospelí
KC AKTIVITY | Info: 0908 211 131.

Rozprávanie Janky
a Romana Thunder Hromníkovcov.
KAVIAREŇ ŠTEFÁNIK

|

11. 6. | 16.30 | Mikrobiota – vplyv
mikróbov na naše zdravie

VKMR | Beseda s Timotejom Szabom – prekladateľom a vydavateľom knihy Mexičana Jesúsa Ignacia Simóna Zamoru Manuál
o mikrobiote pri remineralizácii pôdy v rukách roľníka.

11. 6. | 18.00 – 19.30 | Príbeh
Zlatej Fatimy

utorok | 17.00 | Kurz Ashtanga
joga pre začiatočníkov

Rozprávanie Zuzany Novodvorskej o pozoruhodnej histórii a výnimočnej atmosfére trenčianskej pasáže
Zlatá Fatima.
14. – 16. 6. | Divadelná dielňa
2019

ZŠ S MŠ SV. ANDREJA-SVORADA A BENEDIKTA | Séria prednášok a workshopov zame-

raných na podporu amatérskej divadelnej
tvorivosti v Trenčianskom kraji s dôrazom
na činoherné divadlo.
15. 6. | 15.00 | Literární toulky

Návšteva Klubu přátel Knihovny
Karla Dvořáčka Vyškov spojená s besedou
so scenáristkami, režisérkami, spisovateľkami Barborou Kardošovou a Evou Borušovičovou.
|

19. 6. | 17.00 – 17.45 | Z dejín
pivovarníctva v Trenčíne, PhDr.
Danica Hlaváčová (SK)

Seminár tematicky zameraný na tému ryba
ako symbol v kresťanskej kultúre, ale i v
iných kultúrach, ryba v ikonografii vo významných kresťanských chrámoch.Paleta
tém bude doplnená príspevkom k dejinám
pivovarov v Trenčíne a okolí od 16. stor.
a výskumom rybárskych tradícií na Váhu.
Lektormi seminára budú autori zo SR, ČR
a Talianska.
REŠTAURÁCIA A PIVOVAR LANIUS|

KD OPATOVÁ
Vysokointenzívny silový
tréning s váhou vlastného tela v sprievode motivačnej hudby. Info: 0903 949 966.
|

pondelok, štvrtok | 19.00 –
20.00 | Port De Bras

ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.

pondelok | 19.30 – 20.30 |
streda, piatok | 19.00 – 20.00 |
Cvičenie pre ženy s Vladom

Cvičenie pre ženy zamerané
na posilňovacie cviky v intervalovom cvičení s fázami odpočinku. Info: 0903 793
557.
KC AKTIVITY |

utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok |
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates
pokročilí

utorok | 18.00 – 19.00 | Jemné
cvičenie s relaxáciou

pozíciami prvej série Ashtanga jogy.

4., 18. 6. | 16.00 – 18.30 |
Večerný ateliér pre dospelých I.

GMAB | Tvorivý ateliér – rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

25. 6. | 16.00 – 18.30 | Večerný
ateliér pre dospelých II.

GMAB | Ďalší tvorivý ateliér pre nových záujemcov – rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

 ŠPORT
pondelok | 17.15 – 19.15 | SM
Systém

KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu
chrbtice. Info: 0905 705 431.

pondelok | 17.40 – 18.40 | Zumba

KS OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina plná
energie, skvelej hudby a dobrej nálady.
Info: 0903 949 966, zumba-trencin.sk.

pondelok | 18.00 – 19.00 |
Tabata

ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.

streda | 18.00 – 19.00 | Kruhový
tréning s Monikou

Cviky zamerané na precvičenie všetkých partií tela. Info: 0907 673
887.
KC AKTIVITY

|

utorok | 18.30 – 19.30 | štvrtok |
16.30 – 17.30 | Joga začiatočníci
s Yoga Mirka

KC AKTIVITY | Vhodné pre úplných nováči-

kov, ktorí sa pohrávajú s myšlienkou konečne skúsiť jogu, ale aj pre tých, čo sa už
s jogou stretli. Info: 0944 707 631.

zvierací kamaráti, keď sú sami doma.
Teraz sa dozvieme, čo sa im honí hlavou, keď skončia v rukách veterinára,
alebo keď sa v ich teritóriu objaví votrelec v podobe malého dieťaťa.
od 20. 6. | Podfukárky

Americká komédia. Svet je plný bohatých, skazených a sebaistých mužov.
A presne takých milujú hrdinky tejto
komédie, ktorým nejde o lásku, ale len
a len o peniaze...veľa peňazí.
od 27. 6. | Aj slnko je hviezda

KC AKTIVITY | Vhodný pre začiatočníkov a ľudí s bolesťami chrbta. Info: 0905
705 431.

štvrtok | 17.00 | Kurz Ashtanga
joga pre pokročilých

YOGA SHALA | Zoznámite sa s náročnejšími

 FILM

utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates

princípmi Ashtanga jogy, základmi správneho dýchania a vybranými pozíciami.

KC AKTIVITY | Nový koncept alternatívneho vzdelávania detí a teenagerov v oblasti
rozvoja pravej hemisféry, intuície a vedomej tvorby života. Info: 0915 850 251.
GALÉRIA VÁŽKA |

pondelok | 19.00 – 20.00 |
štvrtok | 17.45 – 18.45 | Strong
by Zumba

KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlboký
svalový systém, podporu krížovej chrbtice
a laterálne hrudné dýchanie. Info: 0905
705 431.

YOGA SHALA | Zoznámite sa so základnými

22. 6. | 8.30 – 18.30 | Škola
intuície

VKMR

KAM | 3

kam v trenčíne

KINO HVIEZDA | Vhodné

pre ženy každého
veku na rozcvičenie celého tela a upokojenie mysle. Info: 0910 196 456.
utorok | 18.15 – 19.15 | Kruhový
tréning
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.

utorok | 19.00 – 20.15 | Joga
s Alenkou

KC AKTIVITY | Vhodné aj pre začiatočníkov.
Info: 0903 271 444.

streda | 18.30 – 19.30 | Deep
Work

ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.

štvrtok | 18.00 – 19.00 | Body
Work
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.

štvrtok | 19.00 – 20.00 |
Cvičenie pilates – začiatočníci
a mierne pokročilí

KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlboký
svalový systém. Info: 0905 705 431.

Natasha je dievča, ktorá neverí na osud
ani na sny a spolieha sa iba na vedu
a fakty. Až do magického okamihu,
kedy osud zasiahne a ona uprostred
horúceho dňa na rušnej newyorskej
ulici narazí na Daniela, nevyliečiteľného romantika. Medzi dvoma úplne
neznámymi mladými ľuďmi okamžite
preskočí iskra, ale hviezdy im nie sú
veľmi naklonené.
26. 6. | | 19.00 | Manon

Záznam predstavenia zo štátnej opery
Unter den Linden v Berlíne.
od 27. 6. | Annabelle 3:
Návrat

Príbeh o zlovestnej bábike zo sveta
filmov „V zajatí démonov“ prichádza
vo svojom treťom pokračovaní. Tentokrát sú démonológovia Ed a Lorraine
Warrenovci pevne odhodlaní zabrániť
ďalšiemu nešťastiu a zlom posadnutú
bábiku si prinášajú do svojho domu. V
uzamknutej izbe, plnej artefaktov, ju s
požehnaním kňaza bezpečne uložia za
posvätené sklo vitríny. Čaká ich však
nekonečná noc hrôzy...
od 27. 6. | Yesterday

Romantická hudobná komédia. Ešte
včera sme všetci poznali Beatles. Dnes si
však ich pesničky pamätá len jeden človek na svete. Dve legendy britského filmu, oscarový režisér Danny Boyle a scenárista legendárnych komédií Richard
Curtis, spojili svoje sily a natočili originálnu a hravú komédiu o hudbe a láske.

celoročne | VisionBody Trenčín

DAFE FITNESS CENTRUM | Tréning celého
tela, pri ktorom sa využíva stimulácia svalov jemnými elektrickými impulzmi. Info:
0911 554 111.

5., 19., 26. 6. | 18.30 – 19.30 |
12. 6. | 19.15 – 20.15 | Zumba
s Petrou

KC AKTIVITY | Tanečná fitness hodina plná
energie, skvelej hudby a dobrej nálady.
Info: 0903 949 966, zumba-trencin.sk.

14. 6. | 16.30 – 19.30 |
Mohendžodáro – tantrajoga
pre ženy

KC AKTIVITY | Posvätné tantrické cvičenie
vychádzajúce zo starodávnej indickej tradície. Info: 0948 609 701.

15. 6. | Prebudenie draka 2019

HOSS SPORT CENTER | Tradičné preteky dra-

čích lodí. Info: www.dracielode.sk.

 ZÁPASY
8. 6. | 9.00 | HK AS Trenčín
„A“ – MHK Bytča

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.

8. 6. | 9.50 | MŠK Hádzaná
Čadca – HK AS Trenčín „B“

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.

8. 6. | 10.15 | HK AS Trenčín
„A“ – Lehota pod Vtáčnikom

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.

8. 6. | 11.05 | HK AS Trenčín
„B“ – MHÁK Martin

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.

8. 6. | 11.30 | HK AS Trenčín
„A“ – Slávia Partizánske

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.

4 | KAM
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29. 6. | 10.30 | 30. 6. | 9.00 |
Trenčianska regata 2019

21. – 23. 6. | FOOD FEST 2019

číslo 6 | ročník XXI
The Circus Brothers, RAMCHAT, Šarišanci a mnohí ďaľší. Okrem programu budú
pre vás pripravené atrakcie, súťaže, gastro zóny a všetko, čo k dobrému festivalu
patrí.

 TANEC
streda | 17.45 – 18.45 | Tance
pre radosť
LODENICA KK TTS PRI ŽELEZNIČNOM MOSTE

| 62. ročník Trenčianskej regaty v rýchlost-

nej kanoistike.

 FESTIVALY
15. 6. | 13.30 – 20.30 | Víno
pod hradom 2019

MIEROVÉ NÁMESTIE | Festival pouličného
jedla prichádza po prvýkrát aj do Trenčína!
Tešiť sa môžeš na netradičných predajcov,
aj na bohatý program. Počas všetkých dní
budú prebiehať súťaže, workshopy a zábavné aktivity pre všetkých.

28. – 29. 6. | Topfest 2019

Naučíte sa tance z rôznych
kútov sveta s jednoduchými tanečnými
krokmi sprevádzané tradičnou hudbou
aj world music. Kontakt: 0910 196 456.
SOKOLOVŇA

|

19. 6. | 19.00 | Slávnostné
otvorenie leta v galérii

pondelok, štvrtok | 10.00 –
16.00 | Letná čitáreň

utorok | 17.00 – 20.15 | Klub
spoločenských hier

KC AKTIVITY | Stretnutie nadšencov
moderných spoločenských hier. Info:
peterbiras@gmail.com.

MIEROVÉ NÁMESTIE | Festival dobrého vína
a jedla v historickom centre mesta Trenčín
za priamej účasti vinárov.

VKMR | Uvedenie novej trenčianskej legendy a knižky za účasti autorov Vlada Kulíška
(text) a Jozefa Vydrnáka (ilustrácie). Moderuje: Eva Mišovičová. Súčasťou podujatia bude tlačová beseda k pripravovanému
multižánrovému nočnému open-air podujatiu v uliciach Trenčína.

 INÉ...
VKMR JASELSKÁ | Knihy, noviny a časopisy
dostupné vonku, bezplatne a pre všetkých.

ZELENÁ VODA, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

18. 6. | 10.00 | Agáta –
komorníčka kráľovnej

|

Medzinárodný hudobný open-air festival.
Hlavnou hviezdou tohto ročníka bude gitarista a skladateľ Slash, ktorý príde so spevákom Mylesom Kennedym a kapelou The
Conspirators! Ďalej vystúpia Horkýže Slíže,

KONTAKTY
CENTRUM PRE RODINU
Farská 12, 0910 686 078, www.cprtrencin.sk
CINEMAX
OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk
CVČ – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Východná 9, 032/743 35 02
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
Osvienčimská 3, 0901714 266, dcsihot@trencin.sk
Bavlnárska 320/15, 032/640 08 40
FITNESS LION CENTER
Mierové námestie 19, 0915 382 532,
GALÉRIA VÁŽKA
motycka@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
KAVIAREŇ NA CESTE
Katov dom, Matúšova ulica
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
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
KreaTivo
Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0918 883 505
Ladies Eclub
Legionárska 7185/5, 0911 730 790, ladyeclub.sk
MC SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
MC SRDIEČKO – 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
Pod Sokolice 12, 0905 278 785,
PIANO KLUB
piano.mytootoot.com
PIARISTICKÝ KOSTOL
Mierové námestie 43
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
SAVANNA CAFÉ
Rastislavova 1, 0910 999 222
ŠTÁTNY ARCHÍV
Kožušnícka 915/1, 032/651 74 10
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice JaselVKMR
ská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 032/770 83 00
VÝSTAVISKO EXPO CENTER
Pod Sokolice 43, www.expocenter.sk
YOGA SHALA
Osloboditeľov 667/1A, 0944 394 471, yogashala.sk
ZUŠ K. PÁDIVÉHO
Základná umelecká škola K. Pádivého, Nám. SNP 2

4. 6. | 18.00 – 20.00 |
Na vlastných nohách 5

Podujatie zo série
stretnutí o tom, ako rozmanito sa dajú realizovať vlastné nápady. Martin Bajaník,
Ján Cifra, Jaro Flaškár, Veronika Gulášová
a Pavol Seriš nám porozprávajú o sebe,
svojej práci, radostiach a starostiach, ktoré
pri nej zažívali a zažívajú.
GALÉRIA VÁŽKA

|

5. 6. | 17.00 | Povedz mi, čo
čítaš... Karol Čálik

VKMR | Talkšou trenčianskej herečky Zuzany Mišákovej v knižnici nielen o literatúre.
Hosť: obľúbený herec a spevák Karol Čálik.

6. 6. | 16.00 | Literárny klub
Omega

Pozvánka do Literárneho klubu
Omega pre všetkých priaznivcov literatúry
na diskusiu a prezentáciu vlastnej tvorby.
VKMR|

7. 6. | 14.00 – 15.00 | Piešťanské
zlaté stuhy

SKALKA PRI TRENČÍNE | Skalku navštívia
účastníci na historických vozidlách.

8. 6. | 9.00 | Kukanova desina
2019
PARKOVISKO PRI KOLIBE |

ticko-pivného pochodu.

28. ročník turis-

12. 6. | 13.30 | Slávnostné
ukončenie XXXII. ročníka
Akadémie tretieho veku

GMAB | Galéria pripravila pre vás módnu
prehliadku, na ktorej svoje najnovšie kolekcie predstavia odevné dizajnérky Veronika Kostková, Petra Pršová a úspešní
absolventi odevného dizajnu SUŠ Trenčín.
Celým večerom vás bude sprevádzať príjemný hudobný program.

23. 6. | 8.00 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub zberateľov pivných kuriozít.

27. 6. | 19.00 | Talk show
Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej
KURSALON TRENČIANSKE TEPLICE |

27. 6. | 15.00 | Skleróza
multiplex – klub Trenčín
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ |

29. 6. | Burza starožitností
a gazdovské trhy

EXPO CENTER | Burza pre zberateľov mincí,
medailí a iných zberateľských zaujímavostí.

29. 6. | 19.00 | Ženy Ženám

FLECK COWORKING, ATRIO PODKROVIE

|

Stretnutie v kruhu inšpiratívnych žien spolu s vystúpením hudobného hosťa.
do 29. 6. | Miniburza kníh

VKMR JASELSKÁ | Ponuka pre milovníkov
kníh a spôsob, ako získať vyradenú literatúru za symbolický poplatok.

do 30. 6. | Dobový tábor
so sokoliarmi „ Aquila “

KC STRED | Odovzdávanie osvedčení a ocenení, uvedenie Ročenky XXXII. ročník ATV
do života, kultúrny program.

13. – 15. 6. | Filatelistická
olympiáda mládeže Slovenska

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub filatelistov a Komisia mládeže ZSF.

15., 22. 6. | 21.00, 22.00 | Nočná
prehliadka kláštora na Skalke

TRENČIANSY HRAD | Sokoliarske vystúpenia skupiny Aquila, denne o 10.30,
13.30, 15.30. Dobový tábor denne od 9.00
do 17.00.

17. 6. | 10.00 | Najväčší Slovák

30. 6. | 17.00 | Otvorenie
Kultúrneho leta na Zámostí

KLÁŠTOR NA SKALKE |

VKMR Kreatívne vzdelávacie pásmo študentov SOŠ obchodu a služieb na Ul. P. Jilemnického v Trenčíne venované osobnosti Milana Rastislava Štefánika, doplnené
o tematické literárne príspevky a video
spoty.
|

18. 6. | 9.30 | Okno do histórie –
Ryba a kláštor

TSK | Medzinárodný kultúrno-historický
seminár.

PARK PRI KD ZLATOVCE | Účinkuje: ĽH Hun-

cúti.

