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Nechajte sa zlákať prázdninovou ponukou leta
Prichystané sú večerné piatkové hudobné pikniky, obľú-
bené nedeľné divadielka pre deti aj pohodové koncerty 
na Mierovom námestí.

 Ako inak ukončiť horúci let-
ný pracovný týždeň, ako nalade-
ním sa na oddychový víkend už 
v piatok večer v átriu pod Mest-
skou vežou? Každý prázdninový 
piatok o 19.00 hodine sa tento 
priestor vďaka Hudobným pik-
nikom zmení na príjemnú oázu. 
Stačí len prísť. Môžete vziať so 
sebou aj deti a popri počúvaní 
vyberanej hudby si s nimi pole-
ňošiť v zeleni átria. 
 Ako prvá prinesie magickú 
atmosféru ikona hudobného no-
vátorstva českej alternatívnej 
scény, kapela Zrní (5. 7.). Sve-
tové rockové, soulové a bluesové 
hity zahrá 12. 7. domáce zosku-
penie Joe a Denis. Tretí hudobný 

piknik (19. 7.) bude patriť držite-
ľovi dvoch českých divadelných 
Cien Thálie, Trenčanovi Duša-
novi Vitázkovi a jeho kapele. Po-
sledný júlový piatok si môžete vy-
chutnať virtuóznu gitarovú hru 
bratov Guldánovcov, ktorí ako 
Guitarritos uvedú najslávnejšie 
skladby Buena Vista Social Club, 
Gipsy Kings, Paca De Luciu, ale 
aj ľudové piesne Španielska a La-
tinskej Ameriky. V auguste si ešte 
v rámci hudobných piknikov uži-
jete Katarinu Korcek a Jerguša 
Oravca, Krajku, projekt Martina 
Geišberga Sandonoriko, Adven-
ture Strings a Gabriela Kaina.
 Každú nedeľu o 16.00 sa 
v átriu rozložia Divadielka pod 

vežou. Divadlo Fortissimo uve-
die 7. 7. predstavenie Kráľ Šašo, 
s Budkáčikom a Dubkáčikom 
pricestuje 14. 7. Divadlo Babscé-
nus, tretia nedeľa bude patriť Te-
atro Neline a rozprávke O lúke, 
motýľovi a kvetinovej víle, Féder 
teáter sa predstaví 28. 7. diva-
dielkom O príšerne krásnej prin-
ceznej. V prípade nepriaznivého 
počasia sa predstavenia budú 
konať v obradnej sieni mest-
ského úradu. Aj tento rok môžu 
deti získavať na divadielkach pe-
čiatky do súťaže so žrebovaním 
o ceny na konci mesiaca.
 A kto príde v júli koncerto-
vať v rámci Hudobnej nedele 
na Mierové námestie? Nostal-
gickú atmosféru korzovania vy-
čarí 7. 7. kvarteto Saxophone 
Syncopators. Z festivalu Pohoda 
príde 14. 7. prvý afganský čisto 

ženský orchester Zohra, neza-
budnuteľné hity Karola Ducho-
ňa ponúkne 21. 7. Ludo Kuruc 
Band a posledná júlová nedeľa 
bude s „vytunovanou“ cimba-
lovkou SilBand. Začiatok kon-
certov je vždy o 17.00. V augus-
te sa možno tešiť na duo Natalie 
& Martin Bies, speváčku Janais, 
českého šoumena Josefa Lau-
fera, Pressburger Balkan Band 
a domácu kapelu Autumnist. 
 Program všetkých podujatí 
na júl i august nájdete na www. 
visittrencin.sk, facebooku KIC 
a na plagátoch. (RED)

Trenčania sa postarali 
o dobré správy  

 STR. 8

Posypali ju  
agátovými kvetmi  

 STR. 9
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Braneckého ulica bude 
jednosmerná 

  STR. 2

Vyskúšajte zdieľané 
bicykle  

 STR. 4

Harmonogram vývozu 
triedených zložiek odpadu  

 STR. 7

NEPRIŠLO VÁM 
DOMOV INFO?

Park M. R. Štefánika prešiel veľkými zmenami. Je čas ho v teplých letných dňoch vyskú-
šať na piknikovanie. Prvý piknik iniciovalo Mesto Trenčín v nedeľu 16. mája. Pre búrko-
vú výstrahu meteorológov bol v sobotu večer presunutý o týždeň neskôr. Predpoveď sa 
nepotvrdila a niekoľko desiatok ľudí predsa len prišlo a užilo si pohodovú nedeľu v tieni 
stromov.

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

 FOTO: Z. G.
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 � EDITORIÁL

Vážení Trenčania, 
milí čitatelia,

ani počas letných prázdnin ne
zostanete bez informácií, ktoré 
by ste mali vedieť. Júlové Info 
ponúka hneď niekoľko dôleži
tých správ a upozornení. Nájdi
te si chvíľu a prečítajte si noviny 
samosprávy Mesta Trenčín. 
 Začalo sa leto a s ním i se
zóna na letnom kúpalisku. Me
teorológovia hovoria o horúcom 
počasí, a tak mnohí z nás opäť 
v meste ocenia fontánu i roz
prašovače vodnej hmly. Upo
zorňujeme však na každoroč
nú uzávierku krytej plavárne 
(str. 5). 
 V Trenčíne sa na jednom 
z úsekov Braneckého ulice vrá
time k jednosmernej premávke. 
Počas prázdnin, kedy je na ces
tách menej áut, sa tento model 
vyskúša a uvidíme, či sa osvedčí.
 Možno bude vhodnejšie 
a pohodlnejšie sadnúť na bicy
kel Ak nemáte žiadny po ruke, 
skúste si požičať zdarma jeden 
z desiatich bielych bicyklov, kto
ré mestu a Trenčanom práve 
na tento účel venovala domá
ca bicyklová spoločnosť Liberty 
Trade. Ďakujeme. Ide o odvážny 
experiment, ktorý zatiaľ fungu
je. Bicyklov je stále plný počet. 
Tiež ďakujeme! Mimochodom, 
Trenčín sa umiestnil v súťaži 
Do práce na bicykli na úžasnom 
3. mieste. Super!
 Zimný štadión sa dočkal vý
raznejšej obnovy interiéru. Fa
núšikovia budú v novej sezóne 
sedieť napríklad na nových se
dačkách. Ako inak, v žltočerve
nej kombinácii. Úplne vynovená 
bude i šatňa hostí a rekonštruk
cia sa dotkne i vstupnej chodby. 
Práce sú už v plnom prúde.
 Za zmienku však stoja 
aj ostatné informácie, ktoré 
vám v Infe prinášame. Viaceré 
z nich sa týkajú podujatí, ktoré 
nás v Trenčíne v najbližších týž
dňoch budú zabávať. A tak hor 
sa na ďalší príbeh z Trenčína 
do Parku pod Juhom, na Poho
du, na hudobné pikniky a detské 
divadielka do átria pod Mest
skou vežou a aj také „obyčajné“ 
pikniky do Parku M. R. Štefáni
ka, na Hudobné nedele na ná
mestie a tak ďalej. Je toho nao
zaj veľa a to je fajn.

Želáme pestré letné dni, školá
kom veselé prázdniny!

Vaša redakcia

Časť Braneckého bude od 1. júla jednosmerná
Zmena sa dotkne úseku 
od Námestia sv. Anny 
(križovatka s Ul. Horný 
Šianec) smerom ku križo-
vatke ulíc Rozmarínová, 
Vajanského a Braneckého 
(pri gymnáziu). V opačnom 
smere bude povolená jazda 
vozidlám záchranných zlo-
žiek a ďalej iba autobusom 
MHD, cyklistom a taxíkom.

 Jednosmerný dopravný re-
žim sa na Braneckého ulicu vráti 
po necelých šiestich rokoch. Dô-
vody, pre ktoré sa obojsmerná 
premávka zaviedla, už pominuli. 
Zámerom zobojsmernenia v de-
cembri 2013 bola snaha odbre-
meniť vtedy jediný cestný most 
cez Váh, na ktorom sa tvorili 
dvojpruhové kolóny a prerozde-
liť automobilovú dopravu z mes-
ta smerom na Juh. Vodiči tak 
okrem Električnej mohli jazdiť aj 
po Braneckého ulici. Tento režim 
mal trvať len do otvorenia nového 
cestného mosta. Neskôr bolo po-
volenie na obojsmernú premáv-
ku predĺžené do doby ukončenia 
modernizácie železničnej trate 

a následne až do doby ukonče-
nia rekonštrukcie križovatky pod 
cestným mostom pri Štatistickom 
úrade. Tá je od jari tohto roka roz-
šírená o jeden jazdný pruh. 
 Opätovné zavedenie jed-
nosmernej premávky poža-
doval aj Výbor mestskej časti 
Stred. Návrat k pôvodnému do-
pravnému režimu na tejto ulici 
odsúhlasil okresný dopravný in-
špektorát. Cieľom opatrenia je 
dopravné upokojenie, napr. na 
Soblahovskej, a zlepšenie pod-
mienok pre cyklistov, no najmä 

chodcov, ktorí pri veľkej hustote 
dopravy mali problém prechá-
dzať cez priechody. 
 Termín zjednosmernenia 
Braneckého ulice bol zvolený 
zámerne, pretože začiatkom 
prázdnin klesá intenzita pre-
mávky v meste. V prípade vytvá-
rania kolón na zjazde z cestného 
mosta v smere na sídlisko Juh sa 
mesto bude situáciou zaoberať. 
Môže sa teda stať, že sa oboj-
smerná premávka na ulicu vráti. 

 (RED), FOTO: P. S.

Osvieženie na námestí
Na Mierovom námestí sú od 10. júna rozprašovače vod-
nej hmly. Pred kultúrno-informačným centrom pribudla 
pitná fontánka. V centre sú tak, okrem fontány Marca 
Aurélia, k dispozícii ďalšie možnosti na osvieženie.

 Rozprašovače vodnej hmly 
majú podobu štyroch stĺpov. 
Žiadame a prosíme, aby ste 
na nich neotáčali a nestláča-
li trysky. Manuálnym zásahom 
môže dôjsť k ich poškodeniu. 
Rozprašovače každých 60 se-
kúnd chrlia hmlu a 30 sekúnd 
je pauza. To sa stále opakuje. 
Režim je nastavený tak, aby sa 
v pondelok až štvrtok zapínali 

o 10.00 h a vypínali o 21.30 h. 
V piatok, sobotu a nedeľu fungu-
jú od 10.00 do 23.00 h. Farebné 
LED podsvietenie sa spúšťa kaž-
dý deň o 19.30 a vypne sa spolu 
s rozprašovačmi vodnej hmly. 
 Prosíme zodpovedných do-
spelých, aby nedovolili deťom 
vchádzať do fontány Marca Au-
relia. Nie je určená ani prispô-
sobená na hru detí. Veľmi ľahko 

môže dôjsť k úrazu a k poškode-
niu fontány. (RED)

NOVINKA NA PARKOVISKU PRI EVANJELICKOM KOSTOLE
Na Rozmarínovej ulici (pri evanjelickom kostole) je v skú-
šobnej prevádzke rampový systém. 

 Pri vchádzaní na parkovis-
ko vám automat vydá parkova-
cí lístok. Platíte až pri odchode. 
K dispozícii máte tri možnosti 
platby – mincami, bankovkou 
alebo platobnou kartou. V prí-
pade mincí a bankoviek automat 
zvyšnú sumu vydáva. Doterajšia 
možnosť úhrady cez sms už ne-
bude možná.
 Za parkovanie tu zaplatíte 

1 euro za každú začatú hodi-
nu. Režim parkoviska zostáva 
bez zmeny. Spoplatnené sú časy 
počas pracovných dní od 8.00 
do 18.00 a v sobotu od 8.00 
do 12.00 h. Zvyšný čas je parko-
vanie bezplatné.
 Nový rampový systém fun-
guje pod kamerovým systémom, 
ktorý deteguje EČV vozidiel. 
O počte voľných miest informu-
je svetelná tabuľa.

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

http://www.mayo.bike
http://www.mayo.bike
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 � STRUČNE

VEREJNÉ 
ZASADNUTIE 

ZASTUPITEĽSTVA

3. 7. 2019 o 9.30 hodine
Pozývame občanov na júlové verejné zasadnutie trenčianskeho Mestského 
zastupiteľstva. Bude sa konať v zasadacej miestnosti č. 101 na I. 
poschodí Mestského úradu v Trenčíne. Rokovanie budete mať možnosť 
sledovať aj online na www.trencin.sk.

Základná umelecká škola 
Karola Pádivého oslávila 7. 

júna 70. výročie založenia 
galakoncertom v Posádkovom 
klube. Z brány školy vyšlo 
doteraz okolo 4 tisíc absolven-
tov v hudobnom, výtvarnom, 
tanečnom či literárno-drama-
tickom odbore. Venovali sa im 
viac ako dve stovky interných 
a externých pedagógov.

Po druhom ročníku umelec-
ko-kultúrneho festivalu 

Fest Art Trenčín zostala 
na Hasičskej ulici umelcami 
vymaľovaná stena s témou 
vzduch, voda a oheň. 
Ďakujeme.

Na Mierovom námestí 
vymenili Cesty Nitra 

v rámci reklamácie trávnik. 
Pod novým kobercom zhutnili 
a zarovnali terén a opravili 
závlahový systém.

Slovenská pošta, a. s. in-
formovala Mesto Trenčín 

o zrušení Pošty 6 od 1. 8. 2019. 
Jej prevádzku vyhodnotila ako 
neefektívnu. Služby pre obyva-
teľov Záblatia bude zabezpečo-
vať Pošta 5.

Sklad solidarity (sociálny 
šatník) opäť prijíma veci. 

Otvorený je v stredu od 13.00 
do 16.00 h. Sídli na Soblahov-
skej ulici 65 v areáli Mestského 
hospodárstva a lesov. Kontakt: 
v pracovné dni 0950 269 409, 
charitatrencin@gmail.com.

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Trenčiansky mestský parlament zasadal 29. mája 2019 
a venoval sa viacerým dôležitým témam, ktoré sa do-
tknú nášho mesta a obyvateľov ešte v tomto roku.

 � Na úvod rokovania sa poslan-
ci oboznámili s finančnou situá-
ciou mesta. Celkový dlh k 30. 4. 
2019 bol vo výške 16,3 milióna 
eur, teda 297 eur na obyvateľa. 
Celková suma dlhu Mesta Tren-
čín definovaná zákonom o roz-
počtových pravidlách k 31. 3. 
2019 predstavovala 29,22 per-
centa bežných príjmov mesta 
za rok 2018, pričom zákonná 
maximálna možná miera zadl-
ženosti je 60 percent. 

 � Zastupiteľstvo schválilo na-
výšenie rozpočtu na predpo-
kladanú spoluúčasť na rekon-
štrukciu MŠ, Turkovej. Žiadosť 
o eurodotáciu Mesto podalo 
v apríli 2019. Poslanci odobrili 
navýšenie sumy na kúpu Kultúr-
neho domu v Opatovej a na kúpu 
pozemkov pre nový cintorín. 
Odsúhlasili peniaze na nákup 
pozemkov na Veľkomoravskej 
ul., kde mesto chce vybudovať 

nové parkovacie miesta. Do roz-
počtu pribudla i suma na ka-
merový systém, ktorý pokryje 
železničné podchody, vyčleni-
li peniaze i na kúpu vozidla pre 
potreby členov Dobrovoľné-
ho hasičského zboru Opatová. 
Zmena rozpočtu počíta aj s vý-
menou umelého trávnika v špor-
tovom areáli ZŠ, Novomeského, 
s kúpou prístrojov a zariadení 
do kuchýň základných škôl, s re-
alizáciou závlahového systému 
na futbalovom štadióne v Zábla-
tí, s rekonštrukciou bytov a by-
tových buniek na Kasárenskej 
ulici, s kúpou 13 parkovacích 
automatov a podobne.

 � Mestský parlament rozhodol, 
že v roku 2019 sa na území Tren-
čína zakazuje prevádzkovanie 
hazardných hier v dňoch od 18. 
12. 2019 do 23. 12. 2019 (vrá-
tane). Zároveň, herňa nesmie 
byť umiestnená vo vzdialenosti 

menej ako 200 metrov od školy 
a školského zariadenia, zaria-
denia sociálnych služieb pre deti 
a mládež, zariadenia pre liečbu 
nelátkových závislostí, od uby-
tovne mládeže a od inej herne.

 � Poslanci súhlasili s vystúpe-
ním Mesta Trenčín zo Združenia 
miest a obcí Slovenska a vstu-
pom nášho mesta do Únie miest 
Slovenska, a to od 1. júna 2019. 
K tejto téme sa vrátime v budú-
com vydaní Infa.

 � Zastupiteľstvo určilo názvy 
dvoch nových ulíc v mestskej 
časti Západ, ktoré vznikli vý-
stavbou rodinných a bytových 
domov. Nová ulica v Zlatov-
ciach tak získala názov Tramí-
nová a ulica pod spojovacou ko-
munikáciou medzi Zlatovcami 
a Záblatím ponesie meno Pav-
la Ondráška, ktorý pomáhal ľu-
ďom židovského pôvodu počas 
holokaustu.

 � Poslanci schválili i zmeny 
v parkovaní, o nich sme podrob-
ne informovali v minulom vyda-
ní novín. (E. S.)

Kúpalisko je otvorené od 15. júna
V sobotu 15. júna privítalo letné kúpalisko prvých náv-
števníkov v tejto sezóne. Vstupné je upravené, otváracie 
hodiny zostávajú na úrovni minulého roka. 

 K dispozícii je zdarma 250 
nových ležadiel. Za požičanie sl-
nečníka treba zaplatiť kauciu 5 
eur s tým, že ak dôjde k ich poško-
deniu, kaucia prepadá a nebude 
návštevníkovi pri odchode z kú-
paliska vrátená. V areáli sú šty-
ri bazény – rekreačný, plavecký, 
detský a dopadový s tobogánmi. 
 Návštevníci nájdu občerstve-
nie v bufetoch, k dispozícii bude 

i prevádzka zmrzlinových pro-
duktov, stánok s donutmi a ká-
vou a toto leto aj fresh produkty. 
K športovým aktivitám poslúži 
ihrisko na plážový volejbal, ale 
aj 2 stolnotenisové betónové sto-
ly, detské ihrisko s hracími prv-
kami pre deti od 2 do 12 rokov, 
pitná fontána i zábavné atrakcie 
– trampolíny a vodný futbal.
 Priamo pri kúpalisku je 62 

parkovacích miest, z toho 5 pre 
ŤZP. Pri krytej plavárni je 236 
parkovacích miest, z toho 7 pre 
ŤZP. Parkovanie pri plavárni 
i kúpalisku je zdarma. Upozor-
ňujeme, že parkovanie mimo 
označených miest, bude kon-
trolovať štátna polícia. Pred 
vstupom do areálu kúpaliska 
sú umiestnené cyklostojany. 
Priestor je monitorovaný.
 Vyššie vstupné pri niekto-
rých vekových kategóriách náv-
števníkov je reakciou na zvý-
šenie cien vody a energií (plyn, 
elektrina) od januára 2019. Stá-
le ale platí, že občania mesta 
Trenčín majú na kúpalisko zvý-
hodnené vstupné. Preto je dôle-
žité, aby mali so sebou občian-
sky preukaz, stačí, ak ho budú 
mať na na-
hliadnutie 
p r e f o t e n ý 
v mobile.

 (E. S.)

mailto:charitatrencin@gmail.com
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Značenie a obnova parkovísk 
na Juhu a Sihoti
V prvej polovici júna boli na Sihoti a Juhu obnovené vo-
dorovné dopravné značenia na parkoviskách a vyznačo-
vali sa aj nové parkovacie miesta. 

 Na Sihoti sa pracovalo 
na uliciach Pádivého (130 par-
kovacích miest) a Clementiso-
va (52). Na Juhu to bolo viac. 
Na Bazovského ulici išlo o ob-
novenie alebo nové vyznačenie 
76 parkovacích miest a maľo-
valo sa aj na Liptovskej (43), 
Vansovej (61), Halašu (26), 
Východnej (220). Žiaľ, niektorí 
vodiči nerešpektovali prenosné 
dopravné značky, nepreparko-
vali svoje autá a skomplikovali 
priebeh prác. 

 � ZNAČENIE JE 
V BIELEJ FARBE 

 Regulované parkova-
cie miesta môžu byť vyznače-
né oboma farbami, bielou aj 
modrou. Keď sa pred dvomi 

rokmi začalo v Trenčíne parko-
vať po novom, bolo nevyhnut-
né odčleniť regulované pásma 
od neregulovaných, aby sa ľudia 
zorientovali a zvykli si. Parko-
vacie miesta sa vtedy vyznačo-
vali modrou farbou. Rozšíre-
ním regulovaných pásiem o Juh 
a Sihoť III a IV bude od 16. sep-
tembra 2019 zóna s regulova-
ným státím na väčšom území 
mesta. Preto sa na všetky nové 
parkovacie miesta a aj na ob-
novu bude používať už len biela 
farba. 
 Dôvody sú nielen ekono-
mické, ale biela farba má dlhšiu 
trvácnosť, je lepšie viditeľná. 
V určitom prechodnom obdo-
bí budú v Trenčíne parkovacie 
miesta „modré aj biele“.
  (Ľ. S.)

Vo vnútrobloku na Inoveckej 
budujú parkovacie miesta
V prvej polovici júna sa výkopovými prácami začala 
ďalšia mestská investičná akcia vo vnútrobloku na Ino-
veckej ulici č. 16 – 26. 

 Stavba počíta s rozšírením 
existujúceho parkoviska s kol-
mým parkovaním a vybudova-
ním nových parkovísk tiež s kol-
mým státím. Spolu tu pribudne 
26 nových stojísk pre autá. Ta-
mojšie a priľahlé komunikácie 
a chodníky čaká rekonštrukcia.
Pred vchodom č. 1139/16 vybu-
dujú nové parkovisko s kolmým 
státím pre 6 osobných vozidiel. 
Komunikácia pred bytovým do-
mom bude obojsmerná. Pozdĺž 
domu vytvoria chodník.
 Existujúce parkovisko pred 
vchodom č. 1140/20 pre 4 autá 
sa rozšíri o jedno miesto. Pred 
vchodom č. 1140/22 vybudujú 

parkovacie miesta pre 7 auto-
mobilov. Na bokoch bytového 
domu č. 1140 pribudne spo-
lu osem kolmých stojísk. Ko-
munikácia pri dome bude 
obojsmerná.
 Nové parkovisko s kolmým 
státím pre štyri osobné vo-
zidlá vybudujú pred vchodom 
č. 1141/26, komunikácia pred 
bytovým domom bude tiež 
obojsmerná.
 Aktuálne sú v prípravnom 
procese riešenia statickej do-
pravy aj v ďalších troch vnút-
roblokoch Inovecká 28 – 38, 40 
– 50, 52 – 62. 
 (Ľ. S.)

JEDNOSMERKA NA VÝCHODNEJ
 Na Východnej ulici je 
od 11. júna zmenený doprav-
ný režim. 
 Aby sa zlepšila dopravná 
situácia a mohli tu byť vyzna-
čené parkovacie miesta, doš-
lo k zjednosmerneniu komu-
nikácie od križovatky s Ul. 

H a l a l o v k a 
smerom oko-
lo radových 
garáží a byto-
vých domov 
č. 2336/11 
až 2339/25 s výjazdom na Vý-
chodnú ulicu.  (Ľ. S.)

Vyskúšajte zdieľané bicykle 
Od 9. júna sa naše mesto v spolupráci so spoločnosťou 
Liberty Trade pustilo do veľkého experimentu. Na pia-
tich stanovištiach v Trenčíne si môžete požičať biely 
mestský bicykel na dve hodiny a zadarmo.

 Desať bielych bicyklov 
na experimentálny bikesharing 
darovala spoločnosť mestu. Mô-
žete ich nájsť a potom aj vrátiť 
na jednom z týchto miest: na že-
lezničnej stanici pri mestskom 
parku, pri ZUŠ K. Pádivého, pri 
Verejnej knižnici M. Rešetku 
pred Posádkovým klubom, pri 
mestskej krytej plavárni alebo 
na železničnej stanici Zlatovce. 
Bicykle sú sledované GPS za-
riadením a treba ich vrátiť do 2 

hodín. Podľa sledovania za pr-
vých 10 dní prejdú denne 200 
až 350 km podľa počasia, spolu 
na nich ľudia najazdili viac ako 
2500 km. Boli už v Soblaho-
ve, na kyselke v Kubrej, v Za-
m a r o v c i a c h 
i v Trenčian-
skej Turnej.
Poruchu 
hláste 
na 032/6505 
113.

Trenčín ako  
tretia víťazná samospráva

 Podľa výsledkov celosloven-
ského vyhodnotenia kampane 
Do práce na bicykli 2019, ktoré 
sa konalo 18. júna v Bratislave, 
obsadil Trenčín tretiu priečku 
medzi 99 zaregistrovanými sa-
mosprávami. Je to vďaka všet-
kým zapojeným ľuďom, ktorí 
nechali auto doma a na cestu 

do práce radšej využili ekolo-
gickejší spôsob prepravy. Išlo 
o 181 tímov zostavených zo 
169 aktívnych cyklistov či ko-
lobežkárov, ktorí najazdili spo-
lu 57 249,67 km, čo znamená 
ušetrených 15 845,55 kg CO². 

 (RED), FOTO: Z. G.

mapa a pravidlá
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Modernizácia zimného 
štadióna sa začala
Na rekonštrukciu Zimného štadióna P. Demitru schvá-
lila Vláda SR vo februári 2019 miliónovú dotáciu. Zvyš-
ných 120 119 eur uhradí mesto zo svojho rozpočtu. 

 Zhotoviteľovi, ktorý vzišiel 
z verejnej súťaže – spoločnos-
ti Metrostav, bol priestor odo-
vzdaný 17. júna 2019. Kom-
plexná obnova tribún bude 
spočívať v demontáži starých 
sedačiek, rekonštrukcii pod-
ložia, montáže nových seda-
čiek vo farbách Dukly Trenčín 
a povrchovej úpravy stien tri-
bún. Zrekonštruovaná bude 
kabína hostí, vrátane sociál-
nych zariadení, modernizácia 
sa dotkne aj vstupnej chodby 

štadióna. Práce by 
nemali ovplyvniť 
bežný chod zimné-
ho štadióna. Čin-
nosti, pri ktorých 
vzniká nadmerná 
prašnosť, bude zho-

toviteľ vykonávať počas prvé-
ho mesiaca rekonštrukcie. Ak 
sa nevyskytnú žiadne kompli-
kácie, všetky práce by mali byť 
ukončené do troch mesiacov. 
 (E. S.) FOTO: P. S.

Pešia zóna v centre by 
mala byť atraktívnejšia
Mesto Trenčín vyhlásilo 14. júna 2019 dvojkolovú urba-
nisticko-architektonicko-krajinársku projektovú súťaž 
návrhov na revitalizáciu pešej zóny v centre mesta. Do-
tknutými územiami sú ulice Hviezdoslavova, Jaselská, 
Vajanského a Sládkovičova.

 Táto pešia zóna je frekven-
tovaným verejným priesto-
rom v exkluzívnej časti mesta, 
priamo nadväzuje na historic-
ké centrum. Prostredie je však 
pre okolitú zástavbu menej 
lukratívne. 
 „Od súťažných návrhov 
očakávame kreatívny urbanis
tický a architektonický vstup 
do daného prostredia, primera
ný k jednotlivým častiam pešej 
zóny, ktoré majú rôzne charak
tery a atmosféru. Zároveň oča
kávame prirodzené prepojenia 
jednotlivých častí, s plynulými 
prechodmi, prienikmi a nad
väznosťami, aj vo vzťahu k novo 
zrekonštruovanému Mierovému 
námestiu,“ uviedol hlavný ar-
chitekt mesta Martin Beďatš. 

Celý priestor, pobyt a pohyb 
v ňom by mal byť atraktívnejší 
aj príjemnejší. Rozsah riešené-
ho územia je približne 13 600 
m2. Výsled-
ky súťaže 
by mali byť 
zverejnené 
do 12. 12. 
2019.

 (E. S.) 

ABY SA NÁVŠTEVNÍCI NESTRATILI

 Mesto Trenčín pred začiat-
kom turistickej sezóny osadilo 
v centre mesta 10 informačných 
tabúľ s mapou mesta. Umiest-
nené sú napr. pred obchodným 
domom Prior, pri parkoviskách 
na Palackého a Mládežníckej 
ulici, pri evanjelickom kostole, 

na železničnej stanici, ale na-
príklad aj pri vchode do výsta-
viska Expo Center. Sú na nich 
vyznačené hlavné turistické 
pamiatky mesta s krátkym po-
pisom v slovenčine, angličtine 
a v nemčine. Turistom, ale aj 
domácim poslúži register ulíc, 
ktorý uľahčí vyhľadanie kon-
krétnej adresy. Z druhej strany 
informačných tabúľ je mapa re-
giónu, s tipmi na výlety v okolí 
mesta. Túto mapu pod názvom 
Trenčín a okolie bude ponúkať 
Kultúrno-informačné centrum 
Trenčín približne od polovice 
júla aj v tlačenej forme. 
 (ÚKIS)

Od 8. júla bude krytá 
plaváreň zatvorená
 Oznamujeme návštevní-
kom mestskej krytej plavárne, 
že od pondelka 8. júla až do ne-
dele 4. augusta je naplánovaná 
jej odstávka. K dočasnému uza-
vretiu krytej plavárne dochádza 
každý rok počas letných mesia-
cov. Dĺžka odstávky je vždy len 
na nevyhnutný čas podľa toho, 
do akej miery sú naplánované 
údržbárke práce, opravy, prí-
padne investičné akcie. „Okrem 
bežnej údržby a nutných opráv, 

budeme čistiť dná a steny bazé
nov, hĺbkovo maľovať vnútorné 
priestory plavárne, musíme vy
meniť zmiešavacie ventily v spr
chách v bazénovej hale a tiež 
urobiť kontrolnú prehliadku 
vzduchotechniky a technológie 
dávkovania chémie do bazénov,“ 
povedal správca plavárne, Ró-
bert Buchel.
 Krytá plaváreň bude opäť 
otvorená v pondelok 5. augusta.
  (E. S.)

Zo zápisníka mestskej polície
Prinášame výber udalostí, ktoré riešili trenčianski 
mestskí policajti od začiatku júna.

 � Na telefónne číslo stálej 
služby MsP nahlásila obyva-
teľka mesta, že na cintorín pod 
Juhom vošlo veľké dodávkové 
vozidlo, ktorého posádka vloži-
la urnu do hrobu a pri odchode 
poškodila cudzie hroby, pričom 
dostala na kolesách defekt. Vy-
slaná hliadka MsP vozidlo na-
šla na príjazdovej ceste v par-
ku pod Juhom. Vodič spôsobil 
škodu minimálne na dvoch hro-
boch. Vzhľadom na predpokla-
danú výšku spôsobenej škody 
vec na mieste prevzala privola-
ná hliadka PZ SR.

 � Obyvateľ Hlavnej ulice po-
žiadal cez linku 159 o pomoc. 
Na spoločnom susedskom dvo-
re bol po búrke vyvrátený strom 
a on nemohol vyjsť s vozidlom 
z garáže. Na druhý deň potre-
boval ísť súrne na kontrolu k le-
károvi. Stála služba mestskej 
polície kontaktovala vlastníka 
pozemku, ktorý zabezpečil od-
stránenie stromu.

 � Na linku 159 sa obrátil ob-
čan, ktorý niesol obed staršie-
mu pánovi, no ten po zazvo-
není neotváral, iba spoza dverí 
kričal, že sa nedokáže pohnúť. 

Mestskí policajti po príchode 
na miesto privolali rýchlu zdra-
votnú pomoc a telefonicky in-
formovali syna staršieho pána. 
Ten prišiel otvoriť byt, so zdra-
votníkmi vošiel dnu a postaral 
sa o svojho otca.

 � Po Vajanského ulici sa pohy-
bovala divá kačka s deviatimi 
mláďatkami. Na bezplatnú lin-
ku 159 to nahlásila pani, kto-
rá vyjadrila obavu, aby počas 
rannej frekventovanej dopravy 
nedošlo k ich ohrozeniu. Hliad-
ka MsP sa postarala o bezpeč-
ný a plynulý prechod kačiek 
cez rušné ulice. Vďaka pomoci 
mestských policajtov sa napo-
kon celá kačacia rodinka dosta-
la do svojho prirodzeného pros-
tredia.  (RED)

Vizualizácia

SÚŤAŽ
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Máme kontajnery 
na drobný elektroodpad
Nové červeno-biele kontajnery sa nachádzajú na 14 
stojiskách. Drobný elektroodpad tak môžeme zbierať 
celoročne.

 Kontajnery mestu poskyt-
la organizácia zodpovednosti 
výrobcov pre elektrozariadenia 
Asekol SK, ktorá elektroodpad 
z kontajnerov bezplatne odve-
zie, vytriedi a spracuje.

 � ČO DO NICH UKLADAŤ?

ÁNO  spotrebná elektronika, 
vrátane príslušenstva (video 
alebo DVD prehrávače, rádio-
prijímače, hi-fi veže, magne-
tofóny, reproduktory, diaľkové 
ovládače, slúchadlá), videoka-
mery, digitálne a analógové fo-
toaparáty (aj objektívy, blesky), 
malé elektrické a elektronic-
ké hudobné nástroje, výpoč-
tová technika (drobné počí-
tače, notebooky, netbooky, 
karty, optické mechaniky, myši, 

klávesnice), faxy a záznamníky, 
telefóny, tlačiarne, malé stol-
né kopírky, kalkulačky, herné 
konzoly, videohry, vrátane ovlá-
dačov (joysticky, gamepady 
a pod.), elektrické hračky (au-
todráhy, vláčiky, RC modely), 
batérie a akumulátory
NIE  monitory, televízory, žia-

rivky, výbojky

 � KDE ICH NÁJDETE?

 Na ulici Hlavná (vedľa infor-
mačných tabúľ KD), Duklian-
skych hrdinov (vedľa kontajne-
ra na šatstvo), Šoltésovej (vedľa 
stojiska polopodzemných kon-
tajnerov), K výstavisku (blízko 
novinového stánku), Pádivé-
ho (na konci ulice), Kubranská 
(na námestí pri polopodzem-
ných kontajneroch), Karpat-
ská (pri kontajneri na šatstvo), 
Dlhé Hony (pred BUS zastáv-
kou pri nádobe na sklo), Krátka 
33 (pri kontajneroch na odpad 
a šatstvo), J. Halašu, Saratov-
ská (pri vstupe na tržnicu), 
Gen. Svobodu (blízko križovat-
ky s M. Bela), Východná, Opa-
tovská (pri KS).
 (RED)

NA BICYKLI PO MESTE
Samostatné cyklistické pruhy sú vytvorené v rámci ko-
munikácie – typickým príkladom je Soblahovská ulica. 
Autá jazdia vo svojom pruhu, cyklisti vo svojom.

 � Cyklista by mal ísť stre-
dom cyklistického pruhu, nie 
po čiare. 

 � Ak cyklista dobehne iného 
cyklistu a chce ho predbehnúť, 
musí vojsť do pruhu pre vozidlá. 
Predtým sa však MUSÍ PO-
ZRIEŤ, či nejde zozadu auto. 

 � Auto môže do cyklistického 
pruhu zájsť pri obchádzaní pre-
kážky, napríklad pri obchádza-
ní vozidla, ktoré pred ním od-
bočuje vľavo. Predtým sa však 
MUSÍ POZRIEŤ do pravého 
spätného zrkadla, či v cyklis-
tickom pruhu nejde bicykel, 

aby cyklistu v pruhu neohrozil 
a neobmedzil.

 � Ak vozidlo odbočuje vpra-
vo, vodič sa predtým MUSÍ PO-
ZRIEŤ do spätného pravého 
zrkadla, či v cyklistickom pru-
hu nie je cyklista, pretože auto 
odbočením križuje druhý jazd-
ný pruh.

 � Na cyklistickom pruhu je za-
kázané stáť a dokonca je tam 
zakázané aj zastaviť, pokiaľ to 
nevyžadujú okolnosti cestnej 
premávky. Napríklad na Námes-
tí sv. Anny či na Palackého uli-
ci sa stáva, že zásobovacie autá 
zastanú na cyklistickom pruhu, 
kde nemajú čo robiť. Môžu za-
staviť na chodníku, pokiaľ zosta-
ne voľná šírka minimálne 1 a pol 
metra. Na Námestí sv. Anny je 
dosť široký chodník na to, aby 
zásobovacie auto zastavilo, vylo-
žilo, naložilo a odišlo preč. 
 Ďalšie pravidlá pre bezpeč-
nejšiu jazdu v budúcom čísle.

Učia sa navzájom

 V rámci programu Eras-
mus+ navštívili v máji Základ-
nú školu na Bezručovej ulici 
partneri ich spoločného projek-
tu Dary prírody – zástupcovia 
španielskej, chorvátskej, ru-
munskej a tureckej školy. Pro-
jekt, financovaný z fondov EÚ, 
sa začal v roku 2018 a skončí 
v septembri 2020. Každý mesiac 
pracujú žiaci na rôznych akti-
vitách, pričom rozvíjajú svo-
ju kreativitu. Navrhujú, tvoria 

a pokúšajú sa predávať svoje 
vlastné výrobky, skúmajú svoje 
tradičné kultúry a vymieňajú si 
materiály a skúsenosti. Lepšie 
tak spoznávajú a môžu oceniť 
ostatné kultúry. Spoločne de-
batujú o prírodných zdrojoch, 
ich lepšom využití a zachovaní 
pre budúcnosť. Učiteľov prijal 
30. mája na Mestskom úrade 
v Trenčíne primátor mesta Ri-
chard Rybníček.
 (E. M.) FOTO: P. S.

Dobrovoľnícke dni v „Čerešňáku“
 Ak máte chuť pridať sa 
k dobrovoľníkom, ktorí budú 
v piatok 26. a v sobotu 27. júla 
2019 pracovať na dočistení le-
soparku Brezina blízko hra-
dieb, ste srdečne vítaní. Ide o 4. 
ročník dobrovoľníckych dní, 
ktorý voľne nadviaže na minu-
loročné práce. Stretnutie bude 

v čerešňovom sade blízko juž-
ného opevnenia Trenčianskeho 
hradu o 9.00, pracovné náradie 
a občerstvenie bude zabezpeče-
né. Stačí prísť s dobrou náladou 
a chuťou urobiť niečo pre naše 
krásne mesto. Viac informácií 
na 0948 21 33 96.
 (RED)

Dotácie na životné prostredie 2
 V prvom kole bolo z granto-
vého programu Mesta Trenčín 
v oblasti životného prostredia 
na rok 2019 rozdelených 2545 
€. Na základe odporučenia Ko-
misie ŽPDIaÚP bolo v 2. kole 
rozdelených ešte 655 € na tri 

projekty: SVB 2718, Liptovská 
1 – nákup kompostéra (55 €), 
RZ pri MŠ, K. Šmidkeho – revi-
talizácia školského dvora (320 
€), OZ Cooltúrne – nákup vrat-
ných pohárov (280 €).

NIE SÚ OKOLO NÁDOBY 
NA TRIEDENÝ ODPAD?
 Pri detskom ihrisku na Ino-
veckej ulici za Smažienkou sa 
v uličnej nádobe na komunálny 
odpad ocitli najmenej 4 plas-
tové fľaše a 2 plechovky, kto-
ré stačilo odniesť k najbližším 
nádobám na triedený odpad, 
stlačiť a do nich odložiť. Plasty 
približne do vzdialenosti 75 m, 

k najbliž-
šej nádo-
be na kovy 
je to 108 m. Odpadu, ktorý šiel 
z tejto uličnej nádoby na sklád-
ku, tak mohlo byť oveľa menej. 
Poplatky za uloženie odpadov sú 
vysoké a každým rokom stúpa-
jú. Skúsme byť zodpovednejší.
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Harmonogram vývozov triedených zložiek odpadu 7. – 12. 2019

PLASTY

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

28 dní pondelok

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

28 dní utorok

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

28 dní štvrtok

Nádoby 1 Juh, Belá týždenne pondelok
Nádoby 2 Sihoť, Zámostie týždenne utorok
Nádoby 3 Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum týždenne piatok
Nádoby 4 Dolné mesto, Soblahovská, Dlhé Hony týždenne piatok
FIRMY právnické osoby, fyzické osoby, podnikatelia 14 dní streda
PAPIER

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

28 dní streda

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

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

14 dní štvrtok

FIRMY právnické osoby, fyzické osoby, podnikatelia 28 dní streda
SKLO
Sklo 1 Zámostie 21 dní
Sklo 2 Noviny, Biskupice 21 dní
Sklo 3 JUH 21 dní
Sklo 4 JUH, Soblahovská, Dlhé Hony 21 dní
Sklo 5 mesto Centrum 21 dní
Sklo 6 Sihoť, Kubrá, Kubrica, Pod Sokolice 21 dní
KOVY
Kovy určené ulice podľa harmonogramu
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (napr. tetrapaky...)
VKM určené ulice podľa hamonogramu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 U Papier 3 Nádoby 2
11 S Papier 1 VKM
12 Š Papier 4 Sklo 1 KOVY
13 P Nádoby 3+4 Sklo 2
14 S
15 N
16 P Vrecia 1 Nádoby 1 Sklo 3
17 U Vrecia 2 Nádoby 2
18 S FIRMY Sklo 4
19 Š Vrecia 3 Sklo 5
20 P Nádoby 3+4 Sklo 6
21 S
22 N
23 P Papier 2 Nádoby 1
24 U Papier 3 Nádoby 2
25 S sviatok
26 Š Papier 4
27 P Nádoby 3+4
28 S FIRMY
29 N
30 P Nádoby 1
31 U Nádoby 2
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BLAHOŽELÁME!
 � V máji sa v Limasssole 

na Cypre uskutočnil svetový 
pohár v karate K1. Zverenky-
ňa trénera Miroslava Ďuďáka 
z Karate klubu Ekonóm Tren-
čín, Lucia Mrázová, sa v kon-
kurencii 42 pretekárok z 21 
krajín umiestnila na krásnom 
treťom mieste.

 � Zlatú medailu a titul maj-
sterka Slovenska získala 25. 
5. v Novom Meste nad Váhom 
na Majstrovstvách SR star-
ších žiakov vo vzpieraní sied-
mačka Laura Svrčková zo ZŠ, 
Kubranská. Jej spolužiak Oleg 
Nagy vybojoval striebro.
 ZDROJ: ZSKUBRANSKATN

 � Víťazom a zároveň škol-
ským majstrom SR v hádza-
nej žiačok ZŠ sa 4. – 5. 6. 
v Detve stali dievčatá zo ZŠ 
na Hodžovej ulici. Za najlep-
šiu brankárku vyhlásili Petru 

Mruškovičovú.
 � Na Majstrovstvách SR 

v kickboxe 8. 6. v Leviciach 
získali zlatú medailu a titul 
majstra Slovenska štyria zá-
pasníci z trenčianskeho klu-
bu Victory Gym: najmladšia 
14-ročná Lea Tanáčová, 18-
r. Kristián Hromník, Tomáš 
Tadlánek a 17-r. Daniel Ďu-
riš, ktorý napriek juniorskému 
veku nastúpil medzi seniormi. 
Na šampionáte bojovalo 360 
športovcov z 30 klubov. ZDROJ: 
NASTRENCIN.SK

 � V dňoch 14. – 16. 6. sa 
uskutočnil v Nitre 11. ročník 
turnaja o Slovenský pohár vo 
florbale. Staršia prípravka ŠK 
1.FBC Trenčín ukázala v silnej 
konkurencii svoj herný prog-
res a do Trenčína priviezla ví-
ťazný pohár.

Vychovávajú príkladom
 Zelená škola na Potočnej 
ulici pozvala 31. 5. ľudí darovať 
krv. Do školy prišlo 22 darcov. 
„Veľké zastúpenie mali chlapci 
z DHZ TN – Opatová a rodičia 
našich žiakov, ale aj ľudia z oko
lia,“ hovorí riaditeľka školy 
Zdenka Hricková. So zdravot-
níckym personálom sa už po-
znajú, výjazdy do školy robia už 
9.  rok, v júni k MDD a v decem-
bri na Mikuláša. Rodičia, ktorí 

darovať krv nemôžu, pomáhajú 
s občerstvením. Deti pripravujú 
darčeky. Každého, kto zo školy 
odchádza, obdarujú a poďaku-
jú mu. „Takto vychovávame po
tenciálnych darcov krvi, pouka
zujeme na tento šľachetný čin. 
Deti sú veľmi hrdé, ak sa môžu 
so svojimi rodičmi pri darovaní 
krvi odfotografovať,“ dopĺňa Z. 
Hricková.
  FOTO: ARCHÍV ŠKOLY

Sú najlepší z najlepších

 Futbalisti a futbalistky zo 
ZŠ, L. Novomeského sú maj-
stri SR v minifutbale. Zvíťa-
zili 7. 6. vo finále 21. ročníka 
McDonald’s Cupu v Poprade, 
kde sa stretlo osem najlepších 
futbalových tímov žiakov 1. 
stupňa ZŠ z celého Slovenska. 
Trenčania zároveň získali výlet 

na zápas najvyššej španielskej 
futbalovej súťaže La Liga v se-
zóne 2019/2020. Za najlepšiu 
hráčku vyhlásili Timeu Majano-
vú, ktorá bola zároveň hráčkou 
s najtvrdšou strelou – 76 km/h. 
Z tej istej školy je aj hráč s naj-
tvrdšou strelou – 94 km/h Mi-
lan Vicena. Blahoželáme! 

Ocenili darcov krvi
 Pri príležitosti svetového 
dňa darcov krvi 14. júna odo-
vzdal Slovenský Červený kríž 
v obradnej sieni Mestského 
úradu v Trenčíne diamantovú 
plaketu piatim Trenčanom: Já-
novi Búlikovi, Radoslavovi Ča-
hojovi, Jurajovi Krupkovi, Jan-
ke Palovej a Jiřímu Šneberkovi. 

Pre zlatú plaketu si prišlo 10 
Trenčanov: Milan Bachinec, 
Juraj Dobiaš, Branislav Ježík, 
Ivan Juhás, Zuzana Juhásová, 
Slávka Kocáková, Tomáš Král, 
Richard Malát, Richard Malati-
nec a Ľubomír Vavruš. Za kaž-
dú vašu kvapku ďakujeme!

Víťazi Šaffovej ostrohy 2019
 Tomáš Lendvay a Tatia-
na Capová z DFS Kornička sa 
na 27. ročníku celoštátnej sú-
ťaže a prehliadky sólistov ta-
nečníkov v ľudovom tanci Šaf-
fova ostroha 2019 vo Vranove 
nad Topľou stali laureátmi sú-
ťaže a budú Trenčín reprezen-
tovať na Folklórnom festivale 
vo Východnej. Ján Moško a Lu-
cia Petrovičová z FS Nadšenci 
sa umiestnili v zlatom pásme. 
Obom párom blahoželáme!

Kornička je top
 Jedným z dvoch víťazov 27. 
ročníka celoslovenskej súťa-
že detských folklórnych súbo-
rov pod názvom Eniky Beniky 
sa v Košiciach na začiatku júna 
stal DFS Kornička z Trenčína. 

Do celoštátnej prezentácie sa 
z krajských kôl prebojovalo 11 
súborov. Trenčianska Kornička 
sa predstaví aj na festivale vo 
Východnej. Blahoželáme!
 STRANU PRIPRAVILA E. M.

Ministerstvo ocenilo Pavla Honzeka
 Ministerstvo obrany SR vy-
hlásilo 13. júna v Bratislave lau-
reátov ankety Vojenský čin roka 
2018. Za vytváranie kladného 
vzťahu verejnosti k Ozbroje-
ným silám SR bol ocenený gen-
por. v. v. Pavel Honzek a Klub 
generálov SR – Trenčín. Laure-
átmi v kategórii „Priateľ Ozbro
jených síl SR“ sa stali vďaka ini-
ciácii a organizácii rozsiahlej 
rekonštrukcie vojnového cinto-
rína v Kubrej. Zrekonštruovaný 

cintorín 
bol sprí-
stupnený 
pri prí-
l e ž i t o s -
ti 100. 
v ý r o č i a 
ukonče-
nia prvej 
svetovej 
vojny v novembri 2018. 

 ZDROJ: MO SR
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Zohra z Pohody zahrá v meste

 Sú mladé a odvážne. Pat-
ria medzi prvé ženy vo svojich 
rodinách i celej krajine, ktoré 
za posledných 30 rokov študo-
vali hudbu. Vo veľmi krátkom 
čase si tieto muzikantky zís-
kali uznanie médií ako BBC, 
NPR, CNBC, The New York 
Times, Le Figaro, La Repubb-
lica a mnohých ďalších. Mladé 

členky prvého čisto ženského 
orchestra z Afganistanu sú pri-
pravené podeliť sa so svetom 
o ich kultúru i posolstvo nádeje. 
Mix afganskej i západnej vážnej 
hudby uvedú v premiére na Slo-
vensku na Pohode 2019 a po-
tom aj na Mierovom námestí 
v nedeľu 14. júla o 17.00 h.
 (RED) 

Posypaná agátovými kvetmi

 Legenda o komorníč-
ke Agáte má svoju literárnu po-
dobu. Knižku pred detskými či-
tateľmi po prvý raz uviedli 18. 
júna 2019 v Letnej čitárni tren-
čianskej knižnice autor Vlado 
Kulíšek, ilustrátor Jozef Vydr-
nák a vedúca kultúrno-infor-
mačných služieb mesta, Janka 
Sedláčková. Posypali ju sušený-
mi agátovými kvetmi a zároveň 
predstavili šieste pokračovanie 
Príbehov z Trenčína v podobe 

open air artistickej šou, kto-
rá sa uskutoční v piatok 28. 
a v sobotu 29. júna v Parku pod 
Juhom. Začiatok bude v jeho 
spodnej časti vždy o 21.15. 
Vstup na podujatie, ktoré orga-
nizuje Mesto Trenčín, agentúra 
KVART s OOCR Trenčín a oko-
lie, je voľný. Knižku si môžete 
kúpiť v Kultúrno-informačnom 
centre na Mierovom námes-
tí alebo priamo na mieste pred 
predstavením. (E. M.), FOTO: P. S.

V Archívnom okienku 
o Trenčíne v rukách povstalcov
Koniec 16. storočia bol pre obyvateľov Trenčína nároč-
ným obdobím. Zažili pustošenie krymských Tatárov, 
zasiahla ich „pätnásťročná“ vojna i séria protihabsbur-
ských povstaní, ktoré sa pravidelne šírili z východu aj 
na naše územie.

 Kto bol ústrednou postavou 
prvej z rebélií? Akú úlohu zo-
hral v jednom z povstaní Štefan 
Ilešházi? Kedy sa povstalcom 
vzdal Trenčín a kto spôsoboval 
v meste obrovské škody? Od-
povede na tieto otázky nájde-
te v najnovšom príspevku Ar-
chívneho okienka, ktoré už má 
svoje stabilné miesto na web-
stránke mesta. Raz do mesia-
ca v ňom pribúdajú zaujímavé 

informácie z histórie a prezen-
tácie vzácnych dokumentov, 
ktoré sú uložené v trenčian-
skom archíve. Ide o spo-
ločný projekt 
Mesta Tren-
čín a Štátne-
ho archívu 
v Trenčíne.

 (RED)

Aké bude  
Trenčianske filmové leto?
 Začína sa v stredu 26. júna 
2019 v Atrio Trenčín a po-
stupne uvedie 33 filmov na 6 
miestach v našom meste. Pod 
holým nebom sa bude premie-
tať, okrem priestoru Atrio, aj 
na Sihoti 4 v areáli bývalého VÚ 
ovčiarskeho, v autokempingu 
na Ostrove, na volejbalovom 
ihrisku Hoss Corp, v bývalom 
nákupnom stredisku na No-
vinách a artová časť prehliad-
ky sa uskutoční pod strechou 
v ArtKine Metro. Program open 

air projekcií nájdete v KAM 
v Trenčíne, artsekciu na plagá-
toch ArtKina. Ako informoval 
Branislav Hollý z OZ Lampart, 
ktoré pripravilo prehliadku už 
po druhýkrát, oproti prvému 
roku je viac miest i viac projek-
cií. Počas leta sa tak filmoví fa-
núšikovia môžu tešiť na filmové 
sekcie Československá sezóna 
(30 rokov slobody), New Euro-
pe, Art Selection, EKO, Oscar 
Selection a študentské filmy 
(Ozveny festivalu Áčko). (E. M.)

Pre zberateľov pečiatok

 Pre turistov, ktorí zbierajú 
turistické pečiatky do svojich 
cestovateľských denníkov, pri-
pravilo kultúrno-informačné 
centrum novú sériu pečiatok 
s trenčianskymi pamiatkami 
– Trenčianskym hradom, rím-
skym nápisom, Mestskou ve-
žou, synagógou, piaristickým 

kostolom, vodníkom Valen-
tínom aj s kostolom na Malej 
Skalke. Z Trenčína si tak okrem 
osobného zážitku budú môcť 
odniesť aj zvečnenú spomienku 
v podobe odtlačenej podoby vý-
znamných miest jeho histórie.

 (ÚKIS)

Letné kino na kolesách
 Jeden z dvoch retro-auto-
busov Škoda RTO bude mať 
na ceste Slovenskom zastávku aj 
v našom meste. Na priestranstve 
pri Posádkovom klube premiet-
ne od 6. do 10. júla Bažant Ki-
nematograf päť celovečerných 

slovenských a českých filmov, 
ktoré vznikli v rokoch 2018 
a 2019 (Ženy v behu, Dôver-
ný nepriateľ, Trabantom tam 
a späť, Hastrman a Teroristka). 
Začiatok predstavení je vždy 
o 21.30. Vstup je voľný. (RED)

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

 Ron je priateľský a ešte 
hravý 1,5-ročný psík. Vhodný 
je k deťom alebo k aktívnym 
ľuďom. Môže mať búdu na zá-
hradke so vstupom dnu alebo 
pelech v byte. Má rád dlhšie 
prechádzky a miluje pohyb.

 Kríženec ovčiaka, stráž-
ny pes Beny, má 5 rokov. Je 
vhodný do firmy, kde veľmi rád 
a dobre postráži areál. Neod-
porúčame ho k deťom a ľuďom 
bez skúseností. 

 Asi 5-ročný pes Deny bol 
zachránený z nevhodných pod-
mienok. Je vhodný na dvor 
s búdou. Môžu si ho adopto-
vať aj starší ľudia, nie je hy-
peraktívny. Rád sa nechá po-
maznať. Má zhoršený zrak, 
ale v priestore sa orientuje bez 
problémov.
Všetky psy sú očkované a či-
pované. Viac sa môžete do-
zvedieť aj na www.utulok-
-trencin.sk. Ak si osvojíte 
psíka z karanténnej stanice, 
budete oslobodení od dane 
za psa. Osvojenie psíka ste 
povinní oznámiť na úrade.

Hľadajú domov

Pre začínajúcich podnikateľov
 Vycestujte za inšpiráciou pre 
svoje podnikanie na medziná-
rodné odborné podujatia. Le-
tenky, ubytovanie a vstupenky 
zabezpečí Národné podnikateľ-
ské centrum. Výzva je otvorená 
do 8. júla 2019. Vyberte si svo-
ju konferenciu, workshop alebo 
seminár v členskom štáte EÚ, 

vrátane Slovenska, a posuň-
te tým svoje podnikanie vpred. 
Za jeden podnik sa môžu zú-
častniť maximálne dvaja zástup-
covia. O viac informácií môžete 
požiadať na sp.tn@npc.sk ale-
bo 0905 550 729. Viac o projek-
toch, podporujúcich podnikanie 
na www.sbagency.sk.

ABY MALI DETI 
ROVNAKÉ ŠANCE 
NA VZDELANIE

 Vyrástlo vám dieťa zo školskej 
aktovky, máte doma zvyšné det-
ské vrecúško na telesnú výchovu 
či plnú zásuvku farbičiek? Nevy-
hadzujte ich, ale darujte. Nielen 
nové, ale aj použité, no stále funkč-
né školské pomôcky môžete pri-
niesť do Rodinného centra Južan-
ček na Kyjevskej 3183 (sídlisko 
Juh) v pondelok a stredu od 9.00 
do 12.00 a od 15.00 do 18.00, 
v utorok a štvrtok od 15.00 
do 18.00 hodiny. Kontakt: Mária 
Machová 0910 686 078. Zbier-
ka školských pomôcok je určená 
malým školákom zo sociálne slab-
ších pomerov, krízových centier 
či z charitných detských domov 
na Slovensku. Zbierku vyhlásila 
už po desiaty raz Slovenská kato-
lícka charita. Minulý rok vyzbie-
rala od štedrých darcov z celého 
Slovenska 27 269 školských po-
môcok. (RED)

Oslavovali Deň detí

 � V ZŠ, Bezručova oslávili Me-
dzinárodný deň detí 31. mája 
už tradične. Pre deti a všetkých 
návštevníkov bol pripravený bo-
hatý program a množstvo atrak-
cií a zábavy. Zahrali si napríklad 
florbal s Mariánom Hossom, po-
zreli pestré vystúpenia žiakov 
školy i hostí – žiakov z progra-
mu Erazmus+. Vystúpenia hu-
dobných skupín zakončil Tomáš 
Bezdeda. 
 (ZSBEZRUCOVATN.SK) 

 � Pri príležitosti MDD sa 7. 
júna konala v amfiteátri pri KC 
Aktivity na Juhu akcia pre naj-
menšie deti. Pripravené boli živé 
zvieratká, zábavní šašovia, ta-
nečné vystúpenia, medaily, dar-
čeky, maľovanie na tvár, krea-
tívne stanovištia, hry a súťaže. 
Organizátori ZŠ na Východ-
nej, KC Aktivity a RC Južanček 
ďakujú za podporu poslancom 
VMČ Juh a Mestu Trenčín.
  (M. FILIPOVÁ, ZŠ, VÝCHODNÁ)

JUBILEJNÝ 
ROČNÍK TRENČÍN 
INLINE SA BLÍŽI

 Už v sobotu 3. augusta 2019 
sa v priemyselnej zóne zídu nad-
šenci pohybu na kolieskových 
korčuliach všetkých vekových 
kategórií zo Slovenska i z blízke-
ho zahraničia. Preteky sú vhod-
né pre začiatočníkov, aktívnych 
korčuliarov i profesionálov. Tre-
ba si len nájsť vhodnú kategó-
riu. Atraktívne sú aj pre divácku 
obec. Trenčín inline 2019 – Maj-
strovstvá Slovenska, maratón 
42,7 km, je tento rok s licenciou 
Slovenského rýchlokorčuliar-
skeho zväzu. Uskutoční sa aj 
s podporou Mesta Trenčín. Viac 
na www.trencininline.sk. 

Trenčiansky festival tanca 2019

 Druhý ročník podujatia Cen-
tra voľného času sa uskutočnil 
26. mája. Vo Hviezde sa kona-
li workshopy hiphopu a brazíl-
skej karnevalovej samby, divá-
ci videli tanečnú prehliadku so 
sprievodom bubeníkov zo show 
Campany Batucady. V hlavnom 
programe sa prezentovali tren-
čianske tanečné telesá Korzo, 
Neonity, ZUŠ K. Pádivého, MS 

Dance, Tancujúce tigríky, Dža-
mál Junior, Ameerah a tanečné 
skupiny z CVČ – Queens, Fre-
sas, Skákajúce žabky a Čereš-
ničky. Verejnosť sa mohla zapo-
jiť do kruhových tancov národov 
z Nemecka, Izraela a Quebecu 
vďaka Tancom pre radosť. Vďa-
ka patrí Mestu Trenčín a všet-
kým ostatným, ktorí podujatie 
podporili. (ZDROJ: CVČ) 

http://www.utulok-trencin.sk
http://www.utulok-trencin.sk
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LETO 2019 V ZDRUŽENÍ KRESŤANSKÝCH SENIOROV – KLUB 
TRENČÍN MESTO
6. – 12. júl Turisticko-rekreačný pobyt v Tatranskej Lomnici

18. – 25. júl Rehabilitačno-turistický pobyt v Turčianskych 
Tepliciach

12. august Martin Macko: Málo známe dejiny obce Kubrá o 9.00 
v KC Dlhé Hony

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
(PO – ŠTV 9.00. – 17.00, PIA 9.00 – 14.00)
Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitá-
reň: knihy, TV, noviny a časopisy (SME, Život, Slovenka), spoločen-
ské hry, PC, internet, hudobné kurzy: flauta, gitara, mandolína.

11. 7. 16.00 Skleróza multiplex – cvičenie
11. 6. – 12. 8. 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, 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.

Farár Milan Kupčík 
odchádza do Radošiny
 V Trenčíne 
odslúžil 15 ro-
kov, z toho tri 
funkčné obdobia 
ako dekan. „Bu
dem iste rád spo
mínať na mnohé 
krásne priateľ
stvá, ktoré sa tu 
vytvorili, na ľudí, 
ktorí mali krásnu 
vieru, boli obeta
ví a dobrí,“ ho-
vorí kňaz Milan 
Kupčík. V na-
šom meste ho 
čakalo viacero 
úloh. „Veľká ťar
cha bola popa
sovať sa s dlžobami, spojenými 
so stavbou kostola na Juhu. Po
trebné bolo zveľadiť kostoly, kto
ré má fara na starosti.“ Dnes 
má farský kostol zrekonštruo-
vaný exteriér aj interiér, k sto-
ročnici bol opravený Kostol No-
tre Dame, vynovená je Kaplnka 
svätej Anny a pri príležitosti jej 
250. výročia pred ňou pribudla 
socha sv. Anny s Pannou Má-
riou. „Všetko toto si vyžadovalo 
námahu, obetu a čas mnohých 
odborníkov i brigádnikov,“ ho-
vorí. Dôležité však podľa neho 
je, aby do chrámov prichádzali 
ľudia. „A to bola moja najdôle
žitejšia úloha v tomto meste, aby 
som sprostredkoval Božiu lásku 
tým, ktorí o ňu prejavili záujem. 
Ďakujem všetkým Trenčanom 
za ich prijatie, lásku a porozu
menie. Želám všetkým ľuďom 
tohto mesta, aby nezabúdali 
na toho, ktorý je našou cestou, 

pravdou a životom. Nezabú
dajme na Kristovu lásku a jeho 
obetu.“ 
 Milan Kupčík pochádza 
z Makova. Do seminára na-
stúpil v roku 1988 v Bratisla-
ve, za kňaza ho vysvätili v roku 
1993. Ako kaplán začínal v Raj-
ci, kde bol dva roky, rok potom 
v Považskej Bystrici a v roku 
1996 sa stal farárom v Nitre – 
Horné Mesto. Otec kardinál 
Korec ho v roku 2004 poslal 
do Trenčína. Ďalším jeho pô-
sobiskom bude od 1. júla 2019 
Radošina. 
 Po 14 rokoch v Trenčíne 
odchádza aj ďalší trenčiansky 
kňaz, Jozef Varhaník. Farárom 
na Juhu bol od 1. 6. 2005, od-
kedy ide o samostatnú farnosť. 
Odchádza do farnosti Ryba-
ny. Obom duchovným želáme 
na ich novom pôsobisku veľa 
úspechov. (RED) FOTO: P. S.

Stále majú chuť získavať 
nové vedomosti 
 Záverečný seminár 32. roč-
níka Akadémie tretieho veku 
(ATV) mal 12. júna 2019 sláv-
nostnú atmosféru. Školský rok 
2018/2019 úspešne ukončilo 
154 poslucháčov. Osvedčenie 
o účasti a gratuláciu od prítom-
ných hostí si mohlo prevziať 
134 z nich. „ATV v Trenčíne plní 
významnú úlohu v histórii celo
životného vzdelávania seniorov, 
je najdlhšie fungujúcou inštitú
ciou tohto typu na Slovensku. Je 
našou výzvou, aby sme i v nad
chádzajúcom období neosta
li nič dlžní jej dobrému menu,“ 
povedala RNDr. Janka Gugová, 
predsedníčka ATV. Slávnost-
né otvorenie nového školského 

roka 33. ročníka ATV bude 
11. septembra 2019 opäť v KC 
Stred. ZDROJ: ATV

Seniori súťažili v lúštení krížoviek

 Denné centrum Sihoť v spo-
lupráci so ZO JDS č. 27 Tren-
čín Sihoť usporiadali v Dennom 
centre 22. mája 2. ročník súťa-
že v lúštení krížoviek. Súťažiaci 
museli vylúštiť 2 krížovky. Víťa-
zom v kategórii mužov bol Jozef 

Prekop a zo žien bola najlepšia 
pani Šebáňová. Víťazom srdeč-
ne blahoželáme a za prípravu 
krížoviek ďakujeme Jozefovi 
Kováčikovi. Tešíme sa na ďalšie 
kolá súťaže.
 PREDSEDA JDS Č. 27, A. BLAŠKOVÁ

VŠETKO 
NAJLEPŠIE!
 Pri príležitosti životného 
jubilea prijal primátor mesta 
Richard Rybníček 13. júna ju-
bilanta Petra Laca. Bývalý člen 
ochotníckeho divadelného sú-
boru Maríny Turkovej v Tren-
číne, športovec telom i dušou 
a spoluorganizátor Behu tren-
čianskou Brezinou oslávil 21. 
mája svoje 60. narodeniny.
 FOTO: P. S.
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 � Chcela by som sa spýtať 

na ihrisko na Inoveckej pri 
policajtoch. Tento rok sa oň 
nikto nestará, je tam vysoká 
tráva, kopec smetí. Nemôže to 
mesto prevziať do správy a vy-
konávať údržbu? ANDREA
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
 Mesto sa snažilo získať ih-
risko do svojho majetku, a to 
mnohými cestami (rokovaním 
s vlastníkom, ale aj v dražbe), 
no neúspešne. Ešte v minu-
lom roku, 12. novembra 2018, 
Mesto písomne požiadalo Slo-
venskú obchodnú inšpekciu 
(SOI) o kontrolu a vykonanie 
všetkých potrebných krokov, 
ktoré by viedli k náprave sta-
vu ihriska, lebo niektoré herné 
prvky sú pre deti nebezpečné. 
Na konci mája 2019 nám prišla 
odpoveď, že opakovane vyzvali 
majiteľa, aby predložil potrebné 
doklady a umožnil vykonať kon-
trolu ihriska – ten doteraz ne-
reagoval. Zároveň oznámili, že 
vo veci budú ďalej konať. Mesto 
nemôže vykonávať správu ma-
jetku, ku ktorému nemá žiadny 
právny vzťah, išlo by o nehos-
podárne nakladanie s financia-
mi, za ktoré by mestu hrozili po-
stihy. A právny vzťah k ihrisku 
získať za súčasného stavu nie je 
možné. Samozrejme, aj občania 
sa môžu obracať so svojimi pod-
netmi na SOI. 

 � Od septembra sa má spo-
platniť parkovanie na sídlis-
ku Juh. Prečo sa neuvažovalo 
s parkovacími miestami pre 
ZŤP občanov? Neplánujete 
na každej ulici vyhradiť aspoň 
1 miesto pre ZŤP? RENÁTA B.
Ľuboslava Sedláková, útvar 
mobility: 
 Na sídlisku Juh, ako aj inde 
v meste, sú vyhradené všeobec-
né parkovacie miesta pre ŤZP. 
Držitelia preukazu „Ťažko zdra
votne postihnutý“ (ŤZP), kto-
rí sú odkázaní na individuálnu 
prepravu a majú parkovací pre-
ukaz, vydaný Úradom práce so-
ciálnych vecí a rodiny – môžu 
požiadať Mestský úrad Trenčín, 
Útvar mobility, o vyhradenie 
parkovacieho miesta ZŤP (zväč-
ša v okolí miesta svojho byd-
liska). V prípade splnenia pod-
mienok a schválenia žiadosti, je 
vyhradenie parkovacieho mies-
ta ŤZP bezplatné a oslobodené 

od úhrady miestnej dane. Takto 
označené vozidlo môže parko-
vať aj na ktoromkoľvek parkova-
com mieste, nielen vyhradenom 
pre vozidlá prepravujúce ŤZP 
osoby. 

 � Existujú na stavbe vnút-
robloku na J. Halašu/Novo-
meského nejaké kontrolné 
dni? Sleduje niekto proces vý-
stavby? Na stavbe sa niekoľko 
týždňov prakticky nič nedialo 
a obávam sa, že termín 15. 3. 
– 15. 7. nie je reálny. JANO
František Kňažek, útvar 
investícií:
 Vzhľadom na daždivé po-
časie, ktoré pretrvávalo cca 4 
týždne, boli stavebné práce vo 
vnútrobloku na Ul. J. Halašu 
čiastočne pozastavené. Terén 
bol vzhľadom na výdatnosť daž-
ďa značne podmočený a na bla-
tistom teréne nebol možný po-
hyb stavebných strojov, ručné 
výkopy, ani dovoz materiálu. 
Po zlepšení počasia sa pokra-
čovalo a pokračuje vo výstavbe. 
Pre spomínané dôvody sa ter-
mín výstavby posúva asi o dva 
týždne. Prvá etapa výstavby 
(stavebné práce) je plánovaná 
do 30. 7. 2019, po nej nasledu-
je druhá etapa výstavby (herné 
prvky, mobiliár) do 15. 9. 2019 
a potom tretia etapa výstavby 
(sadovnícke úpravy), ktorá je 
plánovaná do 30. 10. 2019. Ter-
míny výstavby sú na stavenisku 
uvedené. 

 � Na Žilinskej ulici sa dokon-
čuje nové parkovisko a všet-
ko nasvedčuje tomu, že vjazd 
a výjazd z parkoviska je rie-
šený presne cez priechod pre 
chodcov. Je to trvalá úprava 
alebo sa ráta s nejakým obme-
dzením či zákazom? JÁN S.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility:
 Vjazd ani výjazd sa cez prie-
chod pre chodcov určite nerieši. 
Vjazd aj výjazd zostáva na rov-
nakom mieste, ako tomu bolo 
doteraz – z Ulice Pod Skalkou.

 � Máme autobusy s klima-
tizáciou, ktorá sa nepúšťa. 
Máme nízkopodlažné autobu-
sy, ale nevieme, kedy idú. Kedy 
naposledy mesto kúpilo nový 
autobus? MIROSLAVA P.
Miloš Minarech, útvar mobility:

 Vozový park MHD má je-
diné vozidlo, ktoré je vybave-
né klimatizáciou, ide o vozidlo 
s EČV TN 545 FV. Vo výveskách 
sú označené garantované níz-
kopodlažné vozidlá symbolom 
vozičkár. Aktuálne vozový park 
pozostáva z 50% bariérových 
a 50% bezbariérových autobu-
sov. Vyzveme dopravcu, aby po-
čas víkendov nasadzoval čo naj-
viac nízkopodlažných vozidiel. 
Mesto Trenčín v roku 2018 ob-
jednalo nový autobus po škodo-
vej udalosti z jesene 2017 na Ul. 
Dlhé Hony. Vozidlo do vozové-
ho parku pribudlo 28. decembra 
2018. 

 � Nebola by možnosť aspoň 
počas letných mesiacov za-
viesť na Brezinu kyvadlovú 
dopravu zo smeru M.R. Štefá-
nika, Pod Sokolice, Kukučíno-
va? LÍVIA P.
Róbert Hartmann, vedúci 
útvaru mobility: 
 Mesto nad zavedením ky-
vadlovej dopravy do lesoparku 
neuvažuje. Na návštevu Breziny 
je možné využiť spoje končiace 
na Saratovskej ulici. Otoč au-
tobusov je v priamom susedstve 
lesoparku.

 � Z akého dôvodu sa reali-
zovalo značenie parkovania 
na Východnej ulici zo šikmé-
ho na pozdĺžne? Bude niekde 
náhrada za tieto parkovacie 
miesta, ktoré týmto preznače-
ním zanikli? MILOSLAV
Róbert Hartmann, vedúci 
útvaru mobility: 
 Náhrada vznikla pred ro-
kom na hlavnej Východnej uli-
ci. Dôvod – pozemok pred ga-
rážami je súkromný a na šikmé 
parkovacie miesta sa dá vojsť 
len cez tento súkromný poze-
mok (vyznačený prerušovanou 
čiarou). Jeho majitelia si to však 
neželajú. 

 � Kto povolil skládku bio-
logického odpadu na Le-
gionárskej ulici, pri plote 
Leteckých opravovní pod 
novým mostom? JÁN D.
Zuzana Čachová, útvar sta-
vebný a životného prostredia:
 Podnet prešetrila mest-
ská polícia. Ide o súkrom-
ný pozemok vo vlastníctve 
právnickej osoby, na ktorom 

sa nachádzajú kopy bioodpadu. 
Vzhľadom na to, že prešetrenie, 
či biologicky rozložiteľné odpa-
dy sú na tomto pozemku ulože-
né právnickou osobou legálne, 
spadá do kompetencie okresné-
ho úradu, postúpili sme mu váš 
podnet.

 � V minulom roku ste zverej-
nili informáciu, že mesto zís-
kalo dotáciu na revitalizáciu 
priestoru Átria za mestskou 
vežou. Zaregistroval som ešte 
informáciu o ukončenom ar-
cheologickom prieskume, tak 
som predpokladal, že na jar 
tohto roka začne revitalizácia. 
V akom stave je tento projekt?
 PETER F.
Ivana Latkóczyová, kancelária 
prednostu, 4.6.2019 
 Žiaľ, až koncom mája 2019 
nám došla správa z riadiaceho 
orgánu, že môžeme vyhlásiť sú-
ťaž. Verejné obstarávanie bude 
trvať minimálne 3 mesiace, ná-
sledne by sme chceli začať s re-
alizáciou – čiže na jeseň tohto 
roka.

 � V Záblatí, Ulica Sigôtky, je 
na ceste už asi 6 mesiacov do-
pravná značka práce na ces-
te s obmedzením rýchlosti 
30 km/h. Keďže je v Záblatí 
zóna 30 km/h, tá značka je 
bezpredmetná, navyše, keď 
sa na ceste nedejú žiadne prá-
ce, ale sú tam 2 výtlky, ktoré 
za pol roka nikto neopravil. 
 MARIÁN Š.
Ľubomír Kadlečík, správca 
miestnych komunikácií: 
 Dopravné značenie na tej-
to ulici má svoje opodstatnenie, 
lebo sa tam môžu pohybovať 
stavebné stroje z priľahlého po-
zemku, kde prebieha výstavba 
rodinných domov. Na ulici sú 
pozostatky rozkopávok, ktoré 
realizovala stavebná firma pri 
budovaní inžinierskych sietí, sú 
prejazdné. Budeme sledovať, či 
dajú komunikáciu do pôvodné-
ho stavu.

trencin.sk/oao

Toto je výber 
otázok a 
odpovedí 
z rovnomennej rubriky na 
mestskom 
webe. 

mailto:info@trencin.sk


6. 7. | 8.00 – 12.00 | 
Farmársky jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Ochutnajte far-
márske produkty a  výrobky z  blízkych 
regiónov (syry, mäsové výrobky, vína, 
pekárenské výrobky), kúpte si  kvety, 
priesady, čerstvú zeleninu, ovocie ale-
bo bylinky.
6. 7. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Rybárstvo a pltníctvo

KIC | Lov rýb je jedným z  najstarších 
spôsobov získavania obživy. Pri rybolo-
ve 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 slú-
žila gebuľa?  Aké jedlá sa pripravova-
li zo  žiab?  Čo mal na  starosti predník 
a zadník? Príďte na júlovú prechádzku 
mestom a dozviete sa viac.
20. 7. | 15.00 | ORA ET ARS 
– SKALKA 2019: Slávnostná 
vernisáž 
AREÁL KLÁŠTORA NA VEĽKEJ SKALKE | 
Prezentácia výtvarných a  literárnych 
diel vytvorených na sympóziu za účasti 
autorov s kultúrnym programom (Mgr. 
art. Irena Lukáčová, soprán).

 � KONCERTY
2. 7. | 17.30 | Bella (a) cappella
GMAB | I. koncert v rámci VI. ročníka festi-
valu v duchu histórie a viery – Z minulosti 
do budúcnosti. Účinkujú: Vokálna skupina 
VOX, Musica Poetica a Fistulatoris Consort, 
DFS Drobci. 
5. 7. | 21.00 | Dara Rolins & 
Oldies Disco 

ATRIO TRENČÍN | Skvelá speváčka, známe 
hity, neskrotný temperament. To všetko 
sa nám spája s  Darou Rolins, ktorá príde 
do  Trenčína ako súčasť programu ATRIO 
summer. Po  skončení programu zába-
va pokračuje s  DJ-om a  známymi hitmi 
v téme Oldies disco.
19. 7. | 19.00 | Koncert Petra 
Palaja

SAVANNA CAFÉ | Koncert jazzového hudob-
níka a  gitaristu Petra Palaja zo  Zvolena. 
Jeho repertoár tvoria jazzové štandardy, 
ale aj autorské kompozície. 

 � VÝSTAVY
1. – 31. 7. | Zákon č. 430/1919
VKMR JASELSKÁ | Výstavka dokumentov 
z  fondu trenčianskej knižnice pri  príleži-
tosti 100. výročia prvého knihovníckeho 
zákona v  bývalej Československej repub-
like.
1. 7. – 31. 7. | Diarealizmus
SAVANNA CAFÉ | Lukáš Slávik je v umení po-
norený takmer celý svoj život, a to už od 7 
rokov. Skutočne sa však našiel až v odvet-
ví s názvom diarealizmus. Ide o umelecké 
odvetvie, ktorého je sám tvorcom. Podľa 
autora, hĺbka umenia spočíva v  tom, ako 
hlboko dokážeme nazrieť do  samotného 
pocitu, ktorý práve tvoríme.
1. – 31. 7. | Prázdninové hry
VKMR | Tematická výstavka kníh pre  deti 
a  mládež s  podtitulom Deti, zoznámte sa 
s niečím novým!

1. – 31. 7. | Výstava fotokrúžku 
CVČ Trenčín – Juh
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Miroslav 
Volník a Centrum voľného času Trenčín.
1. – 31. 7. | Európske maliarstvo 
po 17. storočie
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava. 
Pripravuje: Z. Sulová a Klub filatelistov.
1. – 31. 7. | Slovenskí partizáni 
v Bielorusku
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
skej histórie protifašistického odboja.
1. – 31. 8. | Svet očami detí
POSÁDKOVÝ KLUB | Absolventská výstava. 
Pripravuje Súkromná základná umelecká 
škola Trenčín.
1. – 31. 8. | 75. výročie 
Slovenského národného 
povstania
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava. 
Pripravuje: Jozef Korený, Klub filatelistov.
4. 7. – 4. 8. | Cesty vlny

MESTSKÁ VEŽA | Výstava autorky Milady 
Ždrnja Cesty vlny – výber z textilnej tvor-
by. Vernisáž: 4. 7. o 17.00.
do 7. 7. | Colors „Týka sa ma to“
NÁDVORIE GALÉRIE M. A. BAZOVSKÉHO | 
Výstava prác z  krajskej výtvarnej súťaže 
pre  žiakov základných, základných ume-
leckých a špeciálnych škôl.
do 9. 7. | Jan Svoboda: 
Topografia nevideného
GALÉRIA VÁŽKA | Výstava diel J. Svobodu.
do 12. 7. | Česko. Krajina ako 
z filmu.

KIC | Prostredníctvom tejto výstavy si 
na  príklade ôsmich ikonických filmo-
vých scén odohrávajúcich sa na  rôznych 
miestach v  Čechách, môžete priblížiť nie-
ktoré z vašich obľúbených filmov. 
do 19. 7. | AMFO Trenčianskeho 
kraja
TSK | 23. ročník krajskej postupovej súťaže 

a  výstavy amatérskej fotografickej tvorby 
AMFO, ktorá je najstaršou a najprestížnej-
šou súťažou tohto druhu na Slovensku. Je 
určená deťom, mládeži a dospelým.
22. 7. – 2. 8. | ORA ET ARS – 
SKALKA 2019
TSK | Výstava výberu diel z 12. ročníka Me-
dzinárodného výtvarno-literárneho sym-
pózia. 
do 31. 7. | Život po živote alebo 
ZOO z múzea
TRENČIANSKY HRAD | Výstava zo  zbierok 
zoologického depozitára Trenčianskeho 
múzea. Výstava ukazuje preparáty zástup-
cov viacerých skupín živočíchov a obozna-
muje so spôsobom života niektorých dru-
hov.
do 12. 8. | Retrospektíva 
fotografií – Čestmír Harníček
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Výstava.
do 25. 8. | 20 rokov v depozitári. 
Akvizičná činnosť GMAB
GMAB | Prezentácia najvýznamnejších diel 
zo  zbierkového fondu galérie nadobud-
nutých v dvoch posledných dekádach ob-
dobia rokov 1999 – 2019. Výstava tak 
predstaví smerovanie akvizičnej činnosti 
v novodobej histórii galérie.
do 25. 8. | Grafická škola Albína 
Brunovského
GMAB | Galéria zo svojich zbierok predstaví 
významnú kolekciu slovenskej grafiky 70. 
a  80.-tych  rokov 20. storočia s  presahom 
do rokov 90.-tych, ktorá dodnes reprezen-
tuje najvyššie kvalitatívne atribúty.

 � DETI
streda | 10.00 | Mommie‘s 
English Club
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
glicky a deti sa pri nich hrajú. Vedie Vero-
nika Čibenková.
1. – 31. 7. | 7.00 – 17.00 | 
Prečítané leto

VKMR | Deväťtýždňové prázdnino-
vé spestrenie (nielen) pre  detských či-
tateľov, ktoré je súčasťou celosloven-
ského projektu s  cieľom motivovať 
rodičov viac si čítať s  deťmi. Bližšie in-
formácie: deti@vkmr.sk, 032/746 07 15,  
dlhehony@vkmr.sk, 032/652 20 86,  
kubra@vkmr.sk, 032/743 73 68, 
juh@vkmr.sk, 032/652 33 14.

 � NEDAJTE SI UJSŤ

júl 2019
DIVADIELKA POD VEŽOU

Každú nedeľu o 16.00 | Átrium pod Mestskou vežou
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6., 13., 20., 27. 7. | 10.00 – 13.00 | 
| Leto v galérii
GMAB | Už tradične sa každú sobotu počas 
letných prázdnin nádvorie galérie premení 
na obrovský ateliér. Tešiť sa môžete na tvo-
rivé dielne pre malých i veľkých.
8. – 12.7. | 8.00 – 16.00 | Letný 
tábor Zvedavko
VKMR JASELSKÁ | Denný letný tábor v kniž-
nici pre  deti od  7 do  10 rokov. S  knihou 
v  ruke deti prebádajú dary prírody, obja-
via jej čarovné zákutia a  nevynechajú ani 
tvorivé aktivity plné súťaží a  kvízov. Info: 
032/746 07 15. Počet miest je obmedzený.
11., 25. 7. | 9.30 – 11.30 | Ateliér 
majstra Galérka
GMAB | Tvorivé dielne pre  deti a  ich rodi-
čov. Vedie : Monika Drocárová.

 � PREDNÁŠKY
streda | 20.00 – 23.00 | 
Hvezdáreň v Trenčíne
ASTRONOMICKÁ POZOROVATEĽŇA A. CVA-
CHA, GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA | Pozorovanie 
planét Jupiter, Saturn a iných zaujímavých 
objektov letnej oblohy spojené s  pred-
náškou a diskusiou.
2. 7. | 16.00 | Zdravotná 
problematika včelstiev
POSÁDKOVÝ KLUB | Letné preliečenie 
na  báze prírodných produktov. Prednáša 
plk.v.v. Ing. Vieroslav Pelech.
8. 7. | 16.00 | Integrovaná 
ochrana ovocných drevín 
a zeleniny
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša pplk. v. v. Dr. 
Peter Zelizňák.
3. 8. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Nápisy a tabule v Trenčíne

KIC | Nápis na  Palackého ulici pripomí-
na ničivú povodeň, ktorá zasiahla Tren-
čín v  auguste 1813. V  Trenčíne zahynu-
lo 44 osôb, mladý František Palacký však 
so šťastím prežil. Na hradnej skale v blíz-
kosti hotela Elisabeth sa nachádza re-
liéf Jána Jiskru z  Brandýsa, ktorý sym-
bolizuje bratstvo dvoch národov Čechov 
a Slovákov. Čo sa naučil František Palacký 
od učiteľa Samuela Štúra? Kde je na nápi-
se na Palackého ulici uvedený rok povod-
ne?  Prečo bol Jiskrov reliéf počas druhej 
svetovej vojny zakrytý?  Viac sa dozviete 
na augustovej prechádzke mestom.

 � KURZY
13. 7. | 10.00 – 12.00 | Sound 
healing workshop

GEMINI CENTRUM | Zvuková terapia 

pomocou tibetských spievajúcich misiek 
je alternatívna liečebná metóda. Vysoké 
vibrácie pomáhajú obnovovať harmonickú 
frekvenciu živej hmoty a liečiť telo aj dušu. 
Rezervácie: 0944 548 885.

 � ŠPORT
pondelok | 17.30 – 18.30 | Wheel 
Yoga
GEMINI CENTRUM | Cvičenie s  kruho-
vou jogovou pomôckou pre  získa-
nie sily a  ohybnosti. Info 0944 548 
885, www.geminicentrum.sk.
streda | 17.00 | Cvičenie 
pre tehotné – profylaxia
MC SRDIEČKO – KC STRED | Cvičenie vedie 
pôrodná asistentka Zuzana Duncová.
štvrtok | 18.30 – 19.45 | Joga – 
zdravý chrbát
GEMINI CENTRUM | Jogové cvičenie zame-
rané na  chrbticu, posilnenie chrbtového 
svalstva a  odbúranie bolestí chrbta. Re-
zervácie http://geminicentrum.sk/rozvrh, 
0944 548 885.
2., 9., 16., 23. 7. | 9.00 – 10.00 | 
Joga pre mamičky
MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodná už 6 týž-
dňov po  pôrode, ideálny pohyb s  relaxá-
ciou vás posilní, vaše dieťatko bude blízko 
vás. Opatrovanie detí je zabezpečené. Ve-
die Ria Bobotová. 
11. 7. | 16.00 | Skleróza multiplex 
– cvičenie
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ |

celoročne | VisionBody Trenčín
DAFE FITNESS CENTRUM | Tréning celého 
tela, pri ktorom sa využíva stimulácia sva-
lov jemnými elektrickými impulzmi. Cvi-
čí sa v  špeciálnom bezkáblovom obleku, 
ktorý ovláda tréner pomocou tabletu. Info 
a objednávky: 0911 554 111.

 � FESTIVALY
11. – 13. 7. | Pohoda Festival 2019

LETISKO TRENČÍN | Najznámejší slovenský 
multižánrový festival. Za  svoj line-up, at-
mosféru i kvalitu služieb získava každoroč-
ne najvyššie hodnotenia od  umelcov, za-
hraničných médií i odborníkov hudobného 
priemyslu.
21. 7. | 15.00 – 24.00 | XII. 
Zlatovský festival dychových 
hudieb

PARK ZLATOVCE | Účinkujúci: DH Kamará-
di, DH Lieskovanka, DH Lidečanska (ČR), 
DH Textilanka, DH Stříbrňanka (ČR), Ander 
z Košíc. Tešiť sa môžete na tanečnú zábavu 
s DH Stříbrňanku. 

 � JARMOKY
3. 8. | 8.00 – 12.00 | Farmársky 
jarmok
MIEROVÉ NÁMESTIE | Ochutnajte farmárske 
produkty a  výrobky z  blízkych regiónov, 
kúpte si kvety, priesady, čerstvú zeleninu, 
ovocie alebo bylinky.

 � INÉ...
pondelok, štvrtok | 10.00 – 
16.00 | Letná čitáreň
VKMR JASELSKÁ | Knihy, noviny a časopisy 
dostupné vonku, bezplatne a pre všetkých. 
utorok | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodné aj pre te-
hotné ako príprava na dojčenie. 
1. – 31. 7. | Miniburza kníh
VKMR JASELSKÁ | Ponuka pre  milovníkov 
kníh a  jedinečný spôsob, ako získať vyra-
denú literatúru z fondu knižnice za symbo-
lický poplatok.
5., 6., 19., 20. 7. | 19.00 – 23.30 | 
Nočné prehliadky 
Trenčianskeho hradu

TRENČIANSKY HRAD | Obľúbené nočné pre-
hliadky hradu tentokrát v orientálnom štý-
le. Tešiť sa môžete na  stratenú Aladinovu 
lampu, rozprávkové bytosti, sokoliarov, 
krásne brušné tanečnice či nočnú ohňovú 
show. Posledný vstup je o 22.15 hod.
11., 25. 7. | 9.30 – 11.30 | 
Podporná skupina nosenia detí
MC SRDIEČKO | Vedú lektorky nosenia 
Zuzana Čižmárová a Ivana Kubáňová.
19. 7. | 18.00 | Divotvorba
GMAB | Projekt Divotvorba je priestor 
pre  začínajúcich spisovateľov, ktorí by sa 
radi prezentovali pred publikom. 
20. 7. | Burza starožitností 
a gazdovské trhy
EXPO CENTER | Burza pre  zberateľov min-
cí, medailí a iných zberateľských zaujíma-
vostí. 
25. 7. | 15.00 | Skleróza 
multiplex
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Klub Trenčín.
24. – 27. 7. | Trenčianske 
historické slávnosti

MIEROVÉ NÁMESTIE | Obľúbené podujatie 
všetkých milovníkov histórie a Trenčína. 
do 31. 7. | Dobový tábor 
so sokoliarmi „Aquila“
TRENČIANSKY HRAD | Sokoliarske vystú-
penia skupiny Aquila, denne o  10.30, 
13.30, 15.30. Dobový tábor denne od 9.00 
do 17.00. 

CINEMAX
od 3. 7. | Spider-man: Ďaleko 
od domova 

Po udalostiach z  Avengers: Endgame 
sa Spider-Man stretáva s celkom novou 
zodpovednosťou. Vo svete, ktorý sa na-
vždy zmenil, však naňho číhajú aj nové 
hrozby. Peter sa s priateľmi vyberie od-
dýchnuť si na prázdniny do Európy, no 
Nick Fury sa ho snaží presvedčiť, aby sa 
pridal k novému superhrdinovi menom 
Mysterio v  boji proti záhadným Ele-
mentálom. To je však úplný opak toho, 
čo chce Spider-Man...
od 4. 7. | Pavarotti 
Životopisný dokument. Všeobecný i in-
tímny filmový pohľad na  život, prá-
cu a  osobu opernej legendy Luciana 
Pavarottiho. Pavarotti priblížil operu 
najširšiemu publiku. Z  chudobného 
talianskeho chlapca sa stal v podstate 
medzinárodnou rockovou hviezdou. 
Jeho životný príbeh, ktorý emóciami, 
zvratmi a  veľkoleposťou sám o  sebe 
pripomína operu, rozpráva režisér Ron 
Howard, držiteľ Oscara za  film Čistá 
duša. 
od 4. 7. | Mŕtvi neumierajú 
Ospalé vidiecke mestečko Centerville 
sa ocitá v centre vojny s hordami zom-
bie vyliezajúcich z  hrobov. Nový ame-
rický horor aj komédia majstra Jima 
Jarmusha so  skvelým hereckým obsa-
dením. Prístupnosť od 15 rokov. 
od 11. 7. | Willy a kúzelná 
planéta

Animovaný rodinný film. Malý Willy 
cestuje s rodičmi vesmírom. Po nehode 
vesmírnej lode sa sám v  záchrannom 
module dostáva na  neznámu divokú 
planétu. Našťastie má so  sebou dôle-
žitého parťáka – robota Bucka. V  cu-
dzom svete na neho číha veľa nástrah 
a objavov… Prístupnosť od 7 rokov. 
od 11. 7. | Stará láska 
nehrdzavie 
Romantická komédia. Charlotte je 
múdra a  talentovaná diplomatka, 
ktorá kandiduje za  prezidentku. Fred 
je obyčajný novinár. Nespája ich nič, 
okrem toho, že Charlotte bola kedysi 
jeho opatrovateľkou a detskou láskou. 
Prístupnosť od 15 rokov.
od 11. 7. | Spolujazda 
Americká akčná komédia. Keď mieru-
milovný vodič Uberu (Kumail Nanjiani) 
vezme do svojho auta ďalšieho zákaz-
níka, ktorým je krátkozraký policajt 
(Dave Bautista), netuší, aká šialená 

 � FILM
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 � FILM
Trenčianske filmové leto
Program open air projekcií:
2. 7. | 21.00 | Blackkklansman
AUTOCAMPING | Americká dráma. Neuveri-
teľný príbeh historicky prvého černošské-
ho policajta v Colorade, ktorý sa rozhodol 
infiltrovať do Ku-klux-klanu.
3. 7. | 21.30 | Ženy v behu
ATRIO TRENČÍN | Česká komédia o  ženách, 
ktoré sa neboja vybehnúť šťastiu v ústrety.
4. 7. | 21.30 | Ženy v behu

HOSS CORP | Česká komédia o ženách, kto-
ré sa neboja vybehnúť šťastiu v ústrety.
6. 7. | 21.30 | Samotári
SIHOŤ 4 – AREÁL BÝVALÉHO VÚ OVČIARSKE-
HO | Česká komédia. Sedem mladých ľudí 
prežíva v priebehu niekoľkých dní udalosti, 
ktoré radikálne ovplyvnia ich budúci život.
7. 7. | 21.30 | Do plaviek!
ATRIO TRENČÍN | Francúzska komédia. Keď 
depresívny Bertrand odpovie na  inzerát, 
ktorý hľadá nového člena do  družstva 
mužského synchronizovaného plávania, 
netuší, že v  amatérskom družstve nájde 
nielen priateľov, ale i novú chuť do života. 
9. 7. | 21.30 | Čo sme komu zase 
urobili?

HOSS CORP | Francúzska komédia. Claude 
a  Marie čelia novej kríze. Ich štyri dcéry 
a ich manželia sa rozhodli opustiť Francúz-
sko. Každý z nich k tomu má dobrý dôvod. 
Ale čo rodičia? Tí urobia všetko preto, aby 
im mladí neodišli niekam na druhý koniec 
sveta. 

10. 7. | 21.30 | Skrotená hora
ATRIO TRENČÍN | Americká, romantická 
dráma. Milostný príbeh dvoch mladých 
mužov, ktorí sa poznali v  lete roku 1963 
a  stali sa priateľmi na  celý život. Film 
od oscarového režiséra Anga Leeho.
13. 7. | 21.00 | Ženy v behu
SIHOŤ 4 – AREÁL BÝVALÉHO VÚ OVČIARSKE-
HO | Česká komédia o ženách, ktoré sa ne-
boja vybehnúť šťastiu v ústrety.
16. 7. | 21.00 | Afrika na pionieri

AUTOCAMPING | Jediný slovenský road 
movie na motorkách. Piati cestovatelia, 5 
mesiacov na  cestách, 15 tisíc kilometrov 
na jedných z najhorších jednostopých mo-
torových dopravných prostriedkov.
17. 7. | 21.00 | Toman
ATRIO TRENČÍN | Napínavá politická a osob-
ná dráma o vzostupe a páde človeka, ktorý 
mieril príliš vysoko, od režiséra filmov Že-
lary a Občiansky preukaz.
18. 7. | 21.00 | Bohemian 
Rhapsody
HOSS CORP | Životopisný film z  roku 2018 
o britskej hudobnej skupine Queen. Zobra-
zuje dobu pätnástich rokov od  založenia 
rockovej hudobnej skupiny až po  koncert 
na Live Aid, šesť rokov pred smrťou spevá-
ka skupiny Freddieho Mercuryho.
21. 7. | 21.00 | Zelená kniha
ATRIO TRENČÍN |Americký dramatický živo-
topisný film z roku 2018. 
23. 7. | 21.00 | Zrodila sa hviezda

AUTOCAMPING | Americká hudobná drá-
ma, v ktorej sa predstaví Bradley Cooper a 
spevácka pophviezda Lady Gaga. 

24. 7. | 21.00 | Pablo Escobar
ATRIO TRENČÍN | Skutočný príbeh natočený 
podľa knižného bestselleru o  brutálnom 
zločincovi, bezohľadnom vrahovi, narko-
barónovi, vládcovi kokaínového impéria 
a o jednom z najbohatších ľudí planéty tej 
doby, Pablovi Escobarovi (Javier Bardem).
25. 7. | 21.00 | Zelená kniha
HOSS CORP | Americký dramatický životo-
pisný film z roku 2018. 
26. 7. | 21.00 | Bohemian 
Rhapsody
NOVINY – BÝVALÉ NÁKUPNÉ STREDISKO | Ži-
votopisný film z  roku 2018 o  britskej hu-
dobnej skupine Queen. Zobrazuje dobu 
pätnástich rokov od založenia rockovej hu-
dobnej skupiny až po koncert na Live Aid, 
šesť rokov pred smrťou speváka skupiny 
Freddieho Mercuryho.
28. 7. | 21.00 | I love you Philip 
Morris
ATRIO TRENČÍN | Romantická komédia 
v netradičnom prevedení – keď namiesto 
muža a  ženy zaľúbený párik tvoria dvaja 
muži.
31. 7. | 21.00 | Zrodila sa hviezda
ATRIO TRENČÍN | Vo  filme sa v  hlavných 
úlohách predstaví štvornásobný drži-
teľ nominácie na  Oscara, Bradley Cooper 
a  spevácka pophviezda Lady Gaga. Kým 
pre Bradleyho Coopera ide o režisérsky de-
but, pre Lady Gaga o  jej prvú hlavnú rolu 
vo filme.
Bažant kinematograf 2019

6. 7. | 21.30 | Ženy v behu
PRED POSÁDKOVÝM KLUBOM | Česká komé-
dia o  ženách, ktoré sa neboja vybehnúť 
šťastiu v ústrety.
7. 7. | 21.30 | Dôverný nepriateľ
PRED POSÁDKOVÝM KLUBOM | Mladí man-
želia Zuzana a  Andrej sa sťahujú z  Brati-
slavy do  Tatier, aby na  samote odrezaní 
od sveta na vlastnej koži otestovali Andre-
jovo životné dielo – prototyp inteligent-
ného domu. Idylka dokonalého života v ré-
žii modernej technológie sa však čoskoro 
mení na nočnú moru a boj o život. 
8. 7. | 21.30 | Trabantom tam 
a zase späť
PRED POSÁDKOVÝM KLUBOM| Posledná vý-
prava žltého cirkusu na ceste okolo sveta.
Návrat domov je dojemný ako ešte nikdy 
predtým a dokazuje, že na dobrodružstvo 
netreba luxus – stačia 2 trabanty, 1 ma-
luch, 1 jawa a skupina skvelých ľudí.
9. 7. | 21.30 | Hastrman
PRED POSÁDKOVÝM KLUBOM | Romantický 
český thriller. Príbeh jednej lásky, jednej 
vášne a  jednej krajiny vo  filme Čestmíra 
Kopeckého a Ondřeje Havelky. Romantický 
thriller s Karlom Dobrým v hlavnej úlohe 
hastrmana vznikol na motívy oceňované-
ho románu Miloša Urbana.
10. 7. | 21.30 | Teroristka
PRED POSÁDKOVÝM KLUBOM | Česká ko-
média je príbehom učiteľky na dôchodku, 
ktorá celý život svojich žiakov učila, že zá-
kladom všetkého je slušnosť a  násilie nič 
nerieši. Lenže nakoniec zistí, že presne 
na toto sa gauneri spoliehajú.

 � FILM
jazda ho čaká. Ak chce mať hodnotenie 
za  5 hviezdičiek, musí si však zacho-
vať hlavne chladnú hlavu. Prístupnosť 
od 15 rokov. 
od 18. 7. | Leví kráľ

Animovaný, dobrodružný film. Walt 
Disney uvádza nové spracovanie le-
gendárneho príbehu. V africkej savane 
sa narodí malý Simba, syn levieho krá-
ľa Mufasu. Malý princ zbožňuje svojho 
otca a postupne sa učí, ako sa stať dob-
rým panovníkom. Nie každý v  kráľov-
stve je však jeho príchodom nadšený. 
Mufasov brat Scar, ktorý mal byť pô-
vodne následníkom, má vlastný temný 
plán, ako sa dostať na trón... Levia ska-
la sa stane svedkom súboja plného in-
tríg, ktorý končí tragédiou a Simbovým 
vyhnanstvom.
od 18. 7. | 100 vecí 

Nemecký rodinný komediálny príbeh 
o tom najdôležitejšom v súčasnom ma-
teriálnom svete. Najlepší priatelia Toni 
a Paul sa na 100 dní vzdajú vďaka stáv-
ke všetkého, čo vlastnia. Každý deň do-
stanú jednu zo svojich vecí späť. Počas 
tejto výzvy si možno uvedomia, že je-
diné, bez čoho nejde žiť, je priateľstvo.
od 25. 7. | IBIZA 

Francúzska komédia, ktorá je určená 
všetkým fanúšikom bláznivých dovo-
lenkových filmov. Philippe a  Carole sa 
spoznali len nedávno. Obaja sú roz-
vedení. Sú do  seba až po  uši zamilo-
vaní a  Philippe urobí čokoľvek, aby si 
na  svoju stranu získal Carolinine deti, 
ktoré z  neho nie sú celkom také nad-
šené ako ona.
od 25. 7. | Detská hra 
Americký horor. Andy dostane k  na-
rodeninám úžasnú hračku, ktorá pre-
kračuje všetky predstavy a  fantázie. 
Najnovší výkrik technológií, funkcia-
mi a  možnosťami „nabúchaná“ bábi-
ka, ktorá vie čokoľvek. Už to nie je iba 
hračka, je to ten najlepší kamarát. Je 
roztomilá a  deťom prináša len nadše-
nie a šťastie. Andymu a jeho mamičke 
ale prinesie jeho nová bábika ešte nie-
čo navyše... hrôzu, des a strach o život.

KONTAKTY
CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ Osvienčimská 3, 0901714 266, dcsihot@trencin.sk
DAFE FITNESS CENTRUM K Zábraniu 854, 911 01 Trenčín, 0911 339 281

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
KIC  
Kultúrno-informačné centrum

Mierové námestie 9, 032/ 6504 709, 650 47 11, 
650 47 12 

MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
MC SRDIEČKO – KC STRED Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
OC LAUGARICIO Belá 7271, 032/658 53 94, www.oclaugaricio.sk
OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 91 25
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 
SAVANNA CAFÉ Rastislavova 1, 0910 999 222
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23

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

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