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Hudobné pikniky v átriu pod Mestskou vežou sa tešia čoraz väčšej obľube. Na fotografii je
ďalší vydarený piknik s Dušanom Vitázkom.
FOTO: J. MAJERSKÝ

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

V auguste Josef Laufer, Katka Korcek i bratia Geišbergovci
Večerné piatkové hudobné pikniky, obľúbené nedeľné
divadielka pre deti i pohodové koncerty na Mierovom
námestí pokračujú so svojou pravidelnosťou až do konca
leta.

Átrium pod Mestskou vežou
obsadia každý piatok o 19.00
hodine koncerty pod hlavičkou
Hudobný piknik. Hneď na prvom augustovom si môžete vypočuť neobyčajnú dvojicu: ženu
s hlasom, ktorý v skupine Made
II Mate zapôsobil ako zjavenie
na slovenskej hudobnej scéne,
Katarinu Korcek a skvelého gitaristu Jerguša Oravca. Druhý
augustový piatok bude patriť
projektu Sandonoriko pesničkára Martina Geišberga a klaviristu Daniela Špinera, ktorých
na koncerte doplní Marek Geišberg s gitarou. Dievčatá domáceho zoskupenia Krajka pre

koncert 16. 8. okolo seba zoskupili mimoriadnu zostavu: cimbalistu Zlatých huslí Martina
Budinského, gitaristu a perkusionistu Petra Beláka, huslistku Kristínu Hlístovú a kontrabasistu Jozefa Brindzáka. Kvarteto
Adventure Strings predstaví 23.
8. v átriu klasickú hudbu ako
vzrušujúce
dobrodružstvo.
Na skok z Británie do Trenčína sa po troch rokoch opäť vráti 30. 8. Gabriel Kain a premiérovo uvedie nové skladby
v slovenčine.
Každú nedeľu o 16.00 sa
v átriu rozložia Divadielka pod
vežou. Divadlo Dunajka uvedie

4. 8. Jarmok rozprávok, druhá nedeľa bude patriť predstaveniu Klaunská olympiáda divadla Teater Komika. O tom,
čo treba urobiť, aby ste dostali za ženu princeznú so zlatými vlasmi, príde rozpovedať 18.
8. Divadlo pod balkónom v hre
Zlatovláska. V poslednú augustovú nedeľu zabaví deti Farbičková princezná divadla Žihadlo.
V prípade dažďa sú divadielka
v sobášnej sieni MsÚ. Aj v auguste môžu deti na predstaveniach zbierať pečiatky. Žrebovanie bude poslednú nedeľu
v mesiaci.
Hudobné nedele ponúknu
rovnako zaujímavých účinkujúcich. Černošský soul a španielske flamenco prinesú 4.
8. na Mierové námestie Natalie & Martin Bies. Svieže letné

popové piesne a francúzske šansóny zaspieva 11. 8. pôvabná Janais, charizmatický český šoumen Josef Laufer predstaví 18.
8. jemu vlastným šarmom najväčšie hity svojej päťdesiatročnej kariéry. Pressburger Balkan
Band príde 25. 8. s energickou
hudobnou zmesou namiešanou
z balkánskej, židovskej a orientálnej hudby. Cyklus Hudobné
nedele uzavrie 1. 9. mimoriadne v átriu pod Mestskou vežou
trenčianska kapela Autumnist
v špeciálnej zostave s hosťujúcimi spevákmi Ninou Kohoutovou a Gabrielom Kainom. Vstup
na podujatia je voľný.
Viac na
visit.trencin.sk/leto
a fb.me/kic.trencin
(RED)
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 EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
leto je v plnej sile a hoci vrcholí dovolenkový čas, mestské
noviny sa uchádzajú o Vašu
pozornosť. A opäť sa nie všetko,
čo sme si naplánovali, do nich
vošlo. To nájdete v ďalšom
vydaní.
Tešíme sa, že môžeme
sprostredkovať správy o pridelení európskych peňazí na zelenšie mesto či rozšírenie internetu na verejných miestach.
Predstavujeme mladé talenty,
ktoré za úspechy v uplynulom
školskom roku získali titul Detská osobnosť mesta Trenčín.
Sledujeme mestské investičné akcie a prázdninové práce
v školách i materských školách.
V krátkych správach sa vraciame k júlovému zasadnutiu
mestského parlamentu, vyberáme z prípadov, ktoré v uplynulom čase riešila trenčianska
Mestská polícia. Ponúkame
prehľadný servis podujatí, ktoré sa uskutočnia v auguste, ale
aj „ochutnávku“ septembrových festivalov. Tie do Trenčína
privedú zvučné mená divadelnej i hudobnej scény. Seniorom
pripomíname možnosť vybaviť si kartu, s ktorou získajú
v partnerských podnikoch a inštitúciách rôzne benefity.
V novinách však toho nájdete
oveľa viac. Nech sa páči, urobte
si pohodlie a začítajte sa.
Želáme Vám príjemný august
a deťom ešte veľa prázdninových zážitkov.
Najbližšie INFO očakávajte
v poštovej schránke už na konci
mesiaca.
Vaša redakcia
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Ďalšie europeniaze pre naše mesto
Trenčín v júni dostal dve rozhodnutia o schválení príspevku z Európskej únie a štátneho rozpočtu SR. Na revitalizáciu parku Úspech a na zeleň vo vnútrobloku Sihoť
za Magnusom príde do mesta spolu viac ako 600 tisíc eur.

Prvý z úspešných projektov
má v názve Zelené pľúca mesta. Jeho cieľom je revitalizácia
mestských prvkov a zazelenanie
otvoreného priestranstva parku
Úspech v Zámostí s uplatnením
ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Celkové
oprávnené výdavky projektu sú
viac ako 162 tisíc eur, z ktorých
85 % zaplatí Európsky fond regionálneho rozvoja, 10 % pôjde

zo štátneho rozpočtu SR a 5 %
z rozpočtu mesta.
V druhom projekte ide
o zlepšenie environmentálnych
aspektov v meste Trenčín vybudovaním prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii
vnútrobloku na Sihoti, ktorý je
vymedzený ulicami Šoltésovej,
Považská a Gagarinova. Jeho
výsledkom má byť systémová obnova a tvorba zelene,

dobudovanie mestského mobiliáru, detských hracích zariadení, rekonštrukcia spevnených
plôch a osvetlenie vnútrobloku.
To všetko za viac ako 540 tisíc
eur, čo sú celkové oprávnené výdavky. Projekt je takisto spolufinancovaný EU vo výške 85 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR. O žiadostiach
mesta rozhodlo Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program.


(E. M.)

Rozšírenie regulácie parkovania
nebude na jeseň možné
Hoci bol Trenčín pripravený od 16. septembra
2019 zregulovať parkovanie áut aj na sídliskách Juh, Sihoť III a Sihoť IV, nebude môcť tak
urobiť. Dôvodom je podnet Združenia domových samospráv z Bratislavy.

„Do procesu vstúpilo tak ako
všade na Slovensku Združenie
domových samospráv z Bratislavy, prostredníctvom pána Slávika. Znamená to, že i keď budeme mať do konca júla postavené
všetky parkoviská, nebudeme ich
môcť skolaudovať do 16. septembra,“ skonštatoval primátor
Richard Rybníček, ktorý o tejto veci informoval i mestské
zastupiteľstvo.
Mesto Trenčín sa 6. júna
2019 dozvedelo o začatí konania
na Ministerstve životného prostredia SR. Konanie sa týka posudzovania vplyvov na životné
prostredie. Podnet podalo Združenie domových samospráv. To
tvrdí, že ešte pred povoľovacím
procesom na výstavbu parkovacích miest sa malo uskutočniť
konanie o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie.
A to aj napriek tomu, že
v žiadnom z územných ani stavebných konaní, voči ktorým
smeruje podnet, počet nových
parkovacích miest nedosahuje
hodnoty 100 – 500 stojísk. Až pri
spomínanom počte by totiž podľa zákona muselo byť zisťovacie
konanie.
„Predstavte si, že máte celé
mesto Trenčín a máte 70 projektov, 70 parkovísk, niekde staviate
10, niekde 18, inde 25 parkovacích miest. Niekde len rozširujete

cesty, kde by mohol
vzniknúť priestor
pre zaparkovanie
áut. A bratislavské
Združenie domových samospráv má
pocit, že celé toto
má byť jeden projekt, že je to ako
keby jedno parkovisko s viac ako
500 parkovacími miestami. Preto by to podľa nich malo byť posudzované cez vplyvy na životné
prostredie,“ priblížil nepochopiteľnú aktivitu združenia z Bratislavy primátor.
Tváriť sa, že Trenčín je jedno
parkovisko, jedno miesto a parkovacia politika je len jeden parkovací projekt, je nezmysel. No
ale my musíme počkať, ako sa
k tomu postaví ministerstvo. Nie
je to prvý ani poslednýkrát, čo
nám takto pán Slávik vstupuje
do konania, sme na podobné obštrukcie zvyknutí a popasujeme
sa s tým,“ doplnil R. Rybníček.
Podnetom sa teda už zaoberá
ministerstvo. Výsledkom bude
rozhodnutie, či stavby, voči ktorým podnet smeruje, budú podliehať posudzovaniu vplyvov
na životné prostredie alebo nie.
Stavebný úrad je až do záverečného rozhodnutia povinný prerušiť územné, stavebné a kolaudačné konania k napadnutým
parkoviskám.
Mesto Trenčín túto situáciu

nemá možnosť ovplyvniť. Návrh
iného termínu spustenia regulácie parkovania na Juhu a zvyšku
Sihote bude závislý od výsledku
konania na ministerstve. Mesto
poskytuje potrebnú súčinnosť,
no vzhľadom na časové lehoty a procesné úkony, ktoré musí
ministerstvo realizovať, nie je
možné rozhodnutie očakávať
skôr ako v auguste.
„Isté je, že plánovaný termín 16. septembra nestihneme
a na zimu to nebude mať význam.
Takže, reguláciu na Juhu a Sihoti III a IV by sme mohli spustiť
na jar 2020, ale ani to v tejto chvíli ešte nedokážeme potvrdiť, lebo
nevieme, ako sa vyjadrí ministerstvo,“ uviedol R. Rybníček.
Predaj kariet do pásiem, ktoré mali byť zregulované v septembri, mal začať v auguste.
Vzhľadom na všetky spomínané
skutočnosti sa odkladá. K tejto
téme ešte plánuje primátor zvolať mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva na koniec
augusta, kedy by mesto malo poznať rozhodnutie ministerstva.


(E. S.)

30. júl 2019

Krátke správy zo zastupiteľstva
Pred letným dovolenkovým obdobím sa trenčianski
mestskí poslanci stretli na riadnom rokovaní 3. júla 2019.

 Aj tentoraz sa najskôr zoznámili s finančnou situáciou mesta. Celkový dlh k 31. 5. 2019
bol vo výške 16,5 milióna eur,
teda 302 eur na obyvateľa. Celková suma dlhu Mesta Trenčín
definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 31. 5. 2019
predstavovala 28,86 percenta
bežných príjmov mesta za rok
2018, pričom zákonná maximálna možná miera zadlženosti
je 60 percent.
 Poslanci zmenou rozpočtu
odsúhlasili 10 tisíc eur na zakúpenie herných prvkov – lanovka
a 3 hojdačky – na detské ihrisko na Brezine. Navýšili i financie pre Materskú školu, Na dolinách na opravu sociálnych
zariadení, podlahy, elektroinštalácie, stropných podhľadov, opravy stien a vymaľovanie
miestností.
 Schválením zaradenia Clementisovej ulice do pásma H
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v zóne s regulovaným parkovaním bola odstránená administratívna chyba pri novelizácii
VZN o dočasnom parkovaní.
odsúhlasilo
 Zastupiteľstvo
zámer Mesta vyhlásiť verejné obstarávanie na výstavbu a rekonštrukciu miestnych ciest a chodníkov. Mesto má v súčasnej dobe
ešte uzavretú rámcovú dohodu,
ktorá pokrýva tieto práce v hodnote 4 680 000 eur. Je však predpoklad, že v roku 2019 dôjde
k vyčerpaniu tejto sumy. Preto je
potrebné uzatvoriť novú zmluvu,
aby bola zabezpečená kontinuita spomínaných prác. Výsledkom verejnej súťaže bude rámcová dohoda na 4 roky, prípadne
do vyčerpania schválených finančných prostriedkov, v celkovej sume 4 750 000 eur bez DPH.
 Mestský parlament súhlasil so zámerom vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na strojné a ručné

 STRUČNE

kosenie verejnej zelene. Kosenie sa má dotknúť nielen trávnatých plôch verejnej zelene, ale
aj brehov hrádze spolu s odvozom a zneškodnením BIO odpadu. Výsledkom verejnej súťaže
má byť šesť rámcových dohôd
o poskytnutí spomínaných služieb na obdobie 4 rokov (2020
– 2023). Maximálna predpokladaná celková hodnota zákazky
je 2 464 771,20 eura bez DPH.
Ročne má ísť o 6 kosení. Približný finančný objem kosenia pre
MČ SEVER na 4 roky je spolu
maximálne 573 912 eur, pre MČ
STRED maximálne 468 720 eur,
pre MČ ZÁPAD tiež na 4 roky
spolu 253 368 eur, pre MČ JUH
+ ruderál 845 059,20 eur. Ďalej
pre pozemky po ŽSR – ruderál
sa predpokladá suma 135 320
eur a na kosenie hrádze maximálne 188 392 eur – všetko sú
to predpokladané celkové sumy
bez DPH na obdobie 4 rokov
(nie na každý rok zvlášť) ešte
pred vyhlásením verejného obstarávania.
(E. S.)

Š

tatistický úrad SR (ŠÚ SR)
zisťuje od 1. júla do 31.
októbra 2019 používanie spaľovacích zariadení a spotrebu
palív v domácnostiach. Od 1.
júla do 31. decembra 2019
sa Slovensko zapojí do Európskeho zisťovania o zdraví.
Zamestnanec ŠÚ SR poverený
funkciou opytovateľa, ktorý
môže vašu domácnosť navštíviť v tomto období, musí sa
preukázať osobitným poverením. Viac na www.statistics.sk
alebo na 032/746 02 92.

A

by sa ľudia cítili bezpečnejšie aj v lomených
železničných podchodoch
a „videli aj za roh“, útvar
mobility v nich zavesil zrkadlá.
Ide o podchod v Záblatí, ďalší
medzi pílou IBO a železničnou
stanicou Zlatovce a podchod
v Opatovej.

Získali sme peniaze na Wi-Fi

Poukážku v hodnote 15 tisíc eur na internet zadarmo
dostal Trenčín ako jedna z 3 400 obcí členských štátov
Európskej únie, Islandu a Nórska, ktoré sa zapojili do výzvy iniciatívy WiFi4EU.

Poukaz financovaný Európskou komisiou má pokryť náklady na inštaláciu Wi-Fi prístupových bodov vo verejných
priestoroch, vrátane mestských
sál, verejných knižníc, múzeí,
verejných parkov alebo námestí. „Podarilo sa nám získať peniaze na rozšírenie miest, kde sa
budú môcť obyvatelia bezplatne

bezdrôtovo pripojiť na internet,“
hovorí viceprimátor mesta Patrik Žák. „Financie z EÚ zabezpečia nákup zariadení a inštaláciu,
Mesto Trenčín bude hradiť internetové pripojenie a prevádzkové
náklady. O miestach, ktoré budú
pokryté, budeme včas informovať.“ Išlo o druhú výzvu na predkladanie návrhov. Prebiehala 4.

P
– 5. apríla, jej výsledky oznámila EK na začiatku mája a poukaz
mestu doručila 11. júla Nikola
Angelino Svobodová z Európskej agentúry INEA. Na dokončenie inštalácie s tým, že inštalovaná sieť začne fungovať, má
mesto 18 mesiacov.


(E. M.), FOTO: Z. G.

Mesto Trenčín je členom Únie miest Slovenska
Do organizácie vstúpilo 1. júna 2019 po schválení mestským zastupiteľstvom. Od júnového snemu je v jej čele
primátor Trenčína Richard Rybníček.

Navyšovanie
povinností a kompetencií, ktoré sa najviac dotýkali obyvateľov, najmä miest, sa neobišlo bez
kritiky primátorov krajských
miest. Zhodli sa v tom, že takéto, často prekvapujúce zmeny,
vážne narušujú hospodárenie
miest a ich rozpočty. Mestá potom nedokážu poskytnúť svojim
obyvateľom servis, ktorý od nich
očakávajú a požadujú. Primátori sa preto rozhodli posilniť

a oživiť stavovskú organizáciu,
ktorá bola už v minulosti pri zrode reformy verejnej správy.
Na XXX. sneme Únie miest
Slovenska, ktorý sa konal
21. júna v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, zvolili za nového prezidenta tejto organizácie Richarda
Rybníčka. Po svojom zvolení
sa zaviazal, že ako prezident
pripraví spolu s primátormi, odborníkmi z verejného

odchod pre peších pod
železnicou pri Parku M. R.
Štefánika v smere na Sihoť
mení svoju tvár. Autorom
i realizátorom pestrej mozaiky
je Rastislav Nomád Jakubek.

a akademického prostredia novú
reformu verejnej správy, zmenu
územného členenia a volebného
systému. „Táto reforma je veľmi
dôležitá pre život našich obyvateľov. Súčasné financovanie samospráv, rozdelenie kompetencií, územné členenie je zastarané
a potrebuje reformu, ale aj odvahu na zmenu,“ povedal. Túto
reformu chce Únia miest predložiť na diskusiu do konca roka
všetkým politickým subjektom,
ktoré sa budú uchádzať o hlasy
voličov v nasledujúcich parlamentných voľbách.
(RED)

M

estská krytá plaváreň
bude po pravidelnej
letnej odstávke, potrebnej
na bežnú údržbu a nutné opravy, opäť otvorená od pondelka
5. augusta.

M

esto Trenčín intenzívne
pracuje na tom, aby sa
najbližšie Vianočné trhy 2019
podarili zorganizovať s čo najmenším množstvom plastového odpadu. V prípravách
na túto dôležitú zmenu sa radí
s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky, neziskovou organizáciou INCIEN.
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V školách je ruch
aj cez prázdniny
Na nový školský rok sa už teraz pripravujú základné i materské školy. Vymieňajú okná, dvere, svietidlá, upravujú
učebne. Niektoré práce si robia vo vlastnej réžii, väčšie
investície sú v rukách mesta.

V Základnej škole na Kubranskej ulici v júli maľovali vnútorné priestory, budú mať nové
svetidlá a dvere, začali sa práce
na rekonštrukcii telocvične. Po-

Nezaháľajú ani v Základnej
umeleckej škole K. Pádivého, kde
sa pustili do výmeny podlahovej
krytiny v učebniach, maľovania
chodieb a úpravy triedy pre výu-

V júli sa začali práce na presune autobusovej zastávky, ktorá je dnes medzi parkovacími miestami pred bytovkou č.
1488 na Hodžovej ulici. Nová bude bližšie k základnej škole,
asi o 60 metrov posunutá smerom do mesta. Súčasťou prác
je úprava priechodu pre chodcov s osvetlením. V mieste
nástupišťa osadia bezbariérové obrubníky. Nová zastávka by sa mala začať používať v novom školskom roku.

Dlhé Hony – výmena
okien na prízemí

Na uliciach Záblatská a Sigôtky budujú chodník zo zámkovej dlažby s celkovou dĺžkou 440 metrov. Súčasťou
investície v hodnote takmer 100 tisíc je aj odvodnenie komunikácie a vchody na pozemky vlastníkov domov. V križovatkách ulíc Sigôtky a Dolné Pažite, Sigôtky a Záblatská
pribudnú dva nové priechody pre chodcov, prispôsobené ľuďom s obmedzenou schopnosťou pohybu i zrakovo
postihnutým.

čas prázdnin bude v ZŠ na Veľkomoravskej ulici stavebne upravená jedna trieda na odbornú
chemicko-biologickú učebňu aj
s vybavením, upravená elektroinštalácia v učebni informatiky,
školskej jedálni a vestibule školy, časti chodieb pripravia na oddychové zóny pre žiakov, terasu
zmenia na vonkajšiu učebňu. Vymieňať okná na druhom poschodí plánujú na prelome mesiacov

ku hry na bicie nástroje. Vymenené budú mať aj jedny z vonkajších dverí na budove školy.
Vo všetkých 16 materských
školách, ktoré sú v pôsobnosti
Mesta Trenčín, cez letné prázdniny dezinfikujú priestory a hračky
v triedach a v prípade potreby
maľujú svoje priestory.
Aj toto leto sa však robia
i väčšie akcie. V MŠ na Kubranskej ulici prerábajú kúpeľne a po-

MŠ, Kubranská –
celková rekonštrukcia

V športovom areáli ZŠ na Novomeského ulici začali v júli
vymieňať opotrebovaný umelý trávnik za trávnik III. generácie s dĺžkou vlákna 60 mm. Práce zahŕňajú i úpravu podložia a konečné čiarovanie ihriska. Investícia má hodnotu
takmer 110 tisíc eur. Pre práce je športový areál pre verejnosť do 11. augusta zavretý.

júl a august v ZŠ na Východnej.
V škole na Bezručovej ulici
majú dokončený cykloprístrešok
a v júli menili odpadové potrubie v jedálni. Pracuje sa aj v ZŠ,
Hodžova, kde rekonštruujú toalety na 1. stupni. Nové osvetlenie v telocvični a 16 nových
okien na prízemí, vymaľované
chodby, triedy i kancelárie bude
mať v septembri ZŠ na Dlhých
Honoch.

kračuje celková rekonštrukcia,
na ktorú mesto získalo financie
z eurofondov.
V MŠ, Na dolinách prerábajú kúpeľne, opravujú podlahy
a elektroinštaláciu, v MŠ na Považskej ulici opravujú pieskoviská, opravu fasád a pieskoviska si
naplánovali v MŠ, Niva. V škôlkach na Šmidkeho a Šafárikovej
ulici vymieňajú v kuchynských
priestoroch dlažbu.(RED)
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Výstavba parkovísk vo
vnútroblokoch na Strojárenskej
Občanmi požadovaná výstavba parkovísk v piatich
vnútroblokoch na Strojárenskej ulici sa začne na prelome júla a augusta.

Pred prácami bolo z týchto
plôch odstránených niekoľko
drevín a krov. Keďže išlo o výrub vo vegetačnom období,
pracovníci Štátnej ochrany prírody, Správy CHKO Biele Karpaty, vykonali viacnásobnú obhliadku 26. a 27. júna a 16. júla.
Na posudzovaných stromoch,
s výnimkou jedného, kde bol
výrub odložený, vtáci nehniezdili. Náhradná výsadba drevín
a krov ako javor, jabloň, čremcha či hloh sa uskutoční po dokončení výstavby.
Stavať sa bude vo všetkých piatich vnútroblokoch,
na ploche, kde v súčasnosti nie
sú žiadne oficiálne parkovacie mesta. Vodiči vozidlá odstavovali čiastočne na trávniku a na nespevnenej ploche.

V každom vnútrobloku bude
16 parkovacích miest s kolmým
státím, celkovo pôjde teda o 80
miest.
Ide o mestskú investičnú
akciu, stavať bude firma Cesty
Nitra. Výstavba potrvá osem
až deväť týždňov, v závislosti
od počasia. Po ukončení bude
zrušené parkovanie na chodníku na Strojárenskej ulici.
Odvodnenie povrchu parkoviska bude zabezpečené
priečnym a pozdĺžnym vyspádovaním do uličnej vpuste.
Všetky spevnené plochy budú
od zatrávnených plôch a komunikácií pre peších oddelené betónovými obrubníkmi. Zároveň
bude preložených približne desať stĺpov verejného osvetlenia.


(RED) FOTO: P. S.

V rekonštrukcii vodovodu
pokračujú na Hodžovej
Trenčianske
vodárne a kanalizácie pokračujú
v rekonštrukcii
vodovodu v rámci druhej etapy.
Práce sa začali
25. júla a potrvajú do 13. septembra 2019 v úseku
od Zimného štadióna M. Gáboríka po Ulicu M.
Rázusa. V trase bude postupne vytvorených 8 výkopových
jám vo vzdialenosti približne
100 – 150 metrov, umiestnených vo vozovke alebo v zelenom páse. Štyri z výkopových
jám budú priečne. Práce budú
prebiehať po etapách a obmedzenie premávky bude len

Zo zápisníka mestskej polície
Prečítajte si aspoň niekoľko prípadov, ktorými sa
v uplynulom čase zaoberali mestskí policajti v našom
meste.

 HĽADANÁ OSOBA
Na bezplatnú linku 159 nahlásil prevádzkar hotela Elizabeth, že pri bývalom vchode
do hotela je na zemi schúlený
muž. Po príchode hliadky mestskej polície sa zobudil, sám
sa postavil a začal komunikovať. Zranený nebol, lekárske
vyšetrenie odmietol. Uvádzal
o sebe nepravdivé údaje, vymyslel si dáta neexistujúceho
muža a nechcel spolupracovať.
Mestskí policajti ho previezli
na oddelenie policajného zboru. Ukázalo sa, že ide o hľadanú
osobu v pátraní, ktorá mala nastúpiť do výkonu trestu odňatia
slobody.

 ODIŠIEL BEZ
DOKLADOV

Na MsP priniesla zamestnankyňa pizzerie na Mierovom
námestí príručnú koženú tašku,
ktorú si v prevádzke zabudol
návštevník z Talianska. Okrem
dokladu totožnosti a dokladov
od vozidla v nej bola aj finančná
hotovosť do 3 tisíc eur. V spolupráci s policajným zborom bol
občan kontaktovaný a hliadka
MsP mu nález odovzdala.

 STRATENÉ DIEŤA
Na linku 159 nahlásil operátor Krajského riaditeľstva PZ
Trenčín, že asi tri a pol ročný
chlapec sa stratil rodičom na Sihoti, na Ulici I. Krasku. Všetky hliadky mestskej polície sa
presunuli do tejto lokality, kde
spoločne s rodičom a štátnymi
policajtmi dieťa hľadali. Po približne 20 minútach chlapčeka
našli a odovzdali zákonnému
zástupcovi.

 OHROZENÉ KAČKY

v určitých hodinách. Premávka
bude vedená obojsmerne, riadená oprávnenými osobami –
regulovčíkmi. Počas celej doby
realizácie bude zabezpečená
plynulosť a bezpečnosť cestnej
premávky prenosným dopravným značením. Po ukončení II.
etapy preasfaltujú úsek v celej
šírke. 
(RED) FOTO: Z. G.
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Na bezplatnú linku 159 nahlásil obyvateľ Zámostia, že pri
základni MsP na Istebníckej
ulici behá po ceste kačka s káčatami. Oznamovateľ sa obával, že ich zrazí nejaké vozidlo.
Po príchode vyslanej hliadky sa
kačky presunuli na Ružovú ulicu, kde padli do kanála. Mestským policajtom sa s pomocou
oznamovateľa podarilo všetky kačky z kanála vytiahnuť,

oznamovateľ ich naložil do krabice a odviezol za asistencie
hliadky MsP k Váhu. Kačky sa
tak bezpečne vrátili do voľnej
prírody.

 DEZORIENTOVANÝ MUŽ
Obsluha čerpacej stanice OMV na Električnej ulici
kontaktovala mestskú políciu
s tým, že pri budove umývacej
linky leží človek. Hliadka MsP
zistila, že išlo o muža, ktorý mal
v oblasti rúk a v okolí ľavého
ucha jemné odreniny. Po prebudení sa správal zmätene a zjavne bol pod vplyvom alkoholu
alebo iných omamných látok.
Nedokázal sa sám postaviť a ani
udržať na nohách. Mestskí policajti ho posadili na blízky múrik v tieni. Pokúšali sa s ním komunikovať, no jeho artikulácia
bola veľmi slabá, nezrozumiteľná. Navyše, muž v krátkej chvíli
menil nálady, z agresie do šťastia a opačne. Nevedel povedať,
ako sa dostal na Električnú ulicu k čerpacej stanici, len uviedol, že sa má nachádzať v Dubnici nad Váhom na čerpacej
stanici Slovnaft. Po vyhodnotení celej situácie a stavu, v akom
sa muž nachádzal, privolali
policajti záchranárov, ktorí ho
prevzali do svojej starostlivosti.

 HORIACE VOZIDLO
Cez linku 159 požiadali hasiči o asistenciu pri ich výjazde
na uhasenie požiaru na Ulici
Ľ. Stárka. V lokalite pri motokrosovej dráhe, medzi Váhom
a derivačným kanálom, mal
niekto vypaľovať trávu, no ozývali sa odtiaľ i „výbuchy“. Mestskí policajti zistili, že na mieste
horí osobné vozidlo Fiat Brava
a zvuk výbuchov zrejme spôsobili horiace pneumatiky. Hasiči vozidlo uhasili a stála služba
mestskej polície udalosť ohlásila aj Policajnému zboru SR.
(MSP)

6 | INFO

čisté mesto

Vyhodnotenie
Jarného upratovania 2019

Organizované jarné upratovanie sa konalo v našom meste počas sobôt od 23. marca do 18. mája. Počas neho sa
zozbieralo viac ako 360 ton odpadu.

Obyvatelia mohli v tomto období využiť na odloženie odpadu
veľkoobjemové kontajnery, ktoré boli v jednotlivých častiach
mesta rozmiestňované podľa
harmonogramu. Na jednotlivých stanovištiach boli umiestnené vždy dva veľkoobjemové
kontajnery, do ktorých ukladali biologicky rozložiteľný odpad
a objemný odpad. Z 85 stanovíšť
bolo vyvezených 129 kontajnerov s objemným odpadom a 108
kontajnerov s biologicky rozložiteľným odpadom. Celkovo išlo
o 361,192 tony odpadu. Z toho
najväčšiu časť tvoril objemný odpad (195,40 t). Biologicky rozložiteľného odpadu sa zozbieralo

146,44 tony, vyradených elektrických a elektronických zariadení 8,435 tony, obalov obsahujúcich nebezpečné látky bolo
3,025 tony, vyradených zariadení obsahujúcich chlórfluórované uhľovodíky bolo 1,765
tony a ostatných nebezpečných
odpadov 6,127 tony. Biologicky
rozložiteľný odpad bol zhodnotený na kompostárni biologicky
rozložiteľných odpadov v Trenčíne, objemný odpad zneškodnený uložením na skládke Spoločnosť Stredné Považie, a. s.
„Luštek“ Dubnica nad Váhom
a nebezpečné odpady boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných odpadov na Zlatovskej
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HISTÓRIA VYZBIERANÝCH MNOŽSTIEV ODPADU POČAS
JEDNOTLIVÝCH UPRATOVANÍ
Obdobie

Bioodpad
v (t)

Objemný
odpad v (t)

Spolu
ostatné v (t)

Celkom
za upratovanie v (t)

Jeseň 2014

126,74

174,84

17,033

318,613

Jar 2015

104,7

270,82

20,004

395,524

Jeseň 2015

126,71

130,5

13,937

271,147

Jar 2016

140,67

228,505

18,266

387,441

Jeseň 2016

159,44

183,11

13,156

355,706

Jar 2017

148,41

236,94

26,461

411,811

Jeseň 2017

140,37

162,20

11,992

314,562

Jar 2018

137,39

239,86

14,1

391,35

Jeseň 2018

173,76

177,34

16,723

367,823

Jar 2019

146,44

195,40

19,352

361,192

ulici v Trenčíne a následne odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie. Celkové náklady na Jarné
upratovanie 2019 vyšli mesto
na 28 423,90 eur. Jarné upratovanie mesta Trenčín prebehlo
bez výraznejších problémov.

Touto cestou sa chceme všetkým občanom i organizáciám,
ktorí sa zapojili do tejto akcie
srdečne poďakovať!


ÚTVAR STAVEBNÝ



A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Víťazi kampane Do práce na bicykli 2019 v Trenčíne
Rastislav Šavel z RC Teamu 46
jázd. Viac ako 2158 kilometrov
počas mája na bicykli prešiel
Martin Kováč z tímu Hrdzavá
reťaz, čím si vybojoval prvenstvo v tejto kategórii. Rovných
1220 kilometrov prešla druhá,
Katarína Závodská, z tímu Fast
Greeen Rabbits. Tretie miesto
patrí Petrovi Solovičovi z tímu
Hrdzavá reťaz za viac ako 1106
kilometrov.

 ZAMESTNÁVATELIA
Na prvom mieste s desiatimi zaregistrovanými tímami
Vyhlásili ich 4. júla 2019 na Mierovom námestí.

 VYHODNOTENIE TÍMOV
Naviac jázd (168) počas
mája najazdil do a z práce tím,
ktorý si dal názov Medušky,
zložený z pracovníkov Školských zariadení mesta Trenčín. Na druhom mieste v počte
jázd skončil tím zamestnancov
Úradu logistického zabezpečenia s menom F-1 , zaznamenali
159 jázd. Tretím tímom v tejto
kategórii sa vďaka 149 jazdám
stal RC Team zo spoločnosti AU
Optronics (Slovakia).
V počte najazdených kilometrov sa podarilo víťazstvo
tímu Hrdzavá reťaz zo spoločnosti Vertiv Slovakia – na dvoch

kolesách prešli viac ako 3512 kilometrov. Druhé miesto obsadil
s viac ako 2262 najazdenými kilometrami tím Fast Greeen Rabbits zo spoločnosti Vaillant Industrial Slovakia a tretiu priečku
si vďaka viac ako 1419 kilometrom „vyšliapal na bicykli“ tím
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka s menom Universal.

 JEDNOTLIVCI
Prvé miesto v počte jázd
získal Marián Pavlásek z tímu
Trenčiansky región s 54 zaevidovanými jazdami. Druhý v poradí Rastislav Heglas z tímu
Technodat prešiel 50 jázd a tretí

a viac ako 6289 odjazdenými kilometrami sa umiestnila spoločnosť Vaillant Industrial Slovakia. Druhá priečka patrí Adient
Slovakia, s. r. o., ktorej 18 tímov
spolu prešlo viac ako 5418 kilometrov. Na treťom mieste medzi
zamestnávateľmi sú Slovenské
elektrárne, a. s., za ktoré na
jazdilo 11 tímov spolu viac ako
4020 kilometrov.
V Trenčíne bolo zaregistrovaných 181 tímov zostavených
zo 169 aktívnych jednotlivcov.
Víťazom blahoželáme!
(RED)

POZOR, ČIPOVANIE PSOV JE POVINNÉ!
Vlastník psa narodeného
do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť jeho označenie
mikročipom najneskôr do 31.
októbra 2019. Označiť zviera mikročipom môže len súkromný veterinárny lekár, ktorý
je oprávnený požadovať úhradu za trvalé označenie psa najviac 10 eur. Ak je vlastníkom
psa osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, u psov narodených
do 31. októbra 2019 uhradí
označenie súkromnému veterinárnemu lekárovi štát. Postup pri uplatňovaní náhrady

za označenie psa mikročipom
je zverejnený na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (www.svps.
sk). Povinnosť označiť psov implantovateľným transpondérom (mikročipom) ustanovuje
novela zákona č. 39/2007 Z.
z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov.
Vlastník psa narodeného po 1.
septembri 2018 je povinný zabezpečiť jeho trvalé označenie
mikročipom pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr
však do 12 týždňov veku.
(RED)

30. júl 2019
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Ocenení prezidentkou Slovenskej republiky
Prezidentka Zuzana Čaputová prijala 28. júna v Grasalkovičovom paláci víťazov medzinárodnej súťaže „Mladí reportéri pre životné prostredie“. Hoci neboli medzi
nimi žiaci z Trenčína, naše mesto malo v prijatej delegácii
zastúpenie – Klaudiu a Richarda Medalovcov, ktorí sú
koordinátormi programu na Slovensku.

Do programu Mladí reportéri
pre životné prostredie je Slovensko zapojené od roku 2009 a dlhodobo dosahuje v súťaži výborné výsledky. Mimoriadne úspešný
bol minulý rok, kedy slovenskí
žiaci získali 4 prvé miesta. V aktuálnom ročníku udelila porota
Slovensku 5 prvých a jedno druhé
miesto, čím sa stalo najúspešnejšou účastníckou krajinou súťaže.
Prezidentka žiakom pogratulovala a poďakovala za príkladnú
reprezentáciu v zahraničí. Organizátorom súťaže z trenčianskeho Centra environmentálnych

aktivít poďakovala za dlhoročné
aktivity v oblasti rozvoja environmentálnej výchovy.
Program Mladí reportéri
je postavený na práci so školami. Ako hovorí Klaudia Medalová, na každej zo zúčastnených
je koordinátor, ktorý žiakov vedie. „Prácu týchto pedagógov si
vážime o to viac, že nie sú za ňu
platení. Aj preto je do programu zapojených menej ako 20 škôl
z celého Slovenska. Žiaľ, ani jedna z Trenčína. Práve teraz, keď sa
mnohí pedagógovia čoskoro pustia do príprav nového školského

Najlepšia pôrodnica
na Slovensku je opäť v Trenčíne
Health Policy inštitút predstavil každoročný rebríček najlepších pôrodníc. Do ôsmeho
ročníka projektu Sprievodca
pôrodnicami sa zapojilo všetkých 51 slovenských nemocníc. Pôrodnice prešli hodnotením mamičiek aj expertov.
Podľa spokojnosti rodičiek sa
na prvom mieste za minulý rok
umiestnila pôrodnica žilinskej
fakultnej nemocnice. Najlepšia
pôrodnica podľa medicínskych
indikátorov kvality za rok 2018
je opäť vo fakultnej nemocnici v Trenčíne. Podľa primára

gynekologicko-pôrodníckej kliniky Petra Kaščáka od minulého
roka zvýšili počet lekárov, naďalej poskytujú pacientkam psychologické poradenstvo a cieľavedome pracujú na komunikácii
s neonatológiou. „Umožnili
sme bonding pri cisárskom reze
a snažíme sa získať titul baby
– friendly hospital, respektíve
mother – friendly hospital,“ povedal P. Kaščák. Trenčianska
pôrodnica svoje prvenstvo obhájila už po šiestykrát (2012,
2013, 2016, 2017, 2018).


roka, by sme ich radi pozvali, aby
sa prihlásili do programu. Stačí vyplniť jednoduchý online formulár na www.mladireporteri.sk,
za účasť v programe sa neplatí
nič. Odmenou pre pedagóga môže
byť účasť na 4-dennom terénnom
workhsope, ktorý sa zvyčajne koná

v prírodnom prostredí okolo 5.
júna, čo je Svetový deň životného
prostredia. Pozývame všetky základné a stredné školy, ak bude
záujem, radi prídeme predstaviť
program Mladí reportéri pre životné prostredie k vám na školu.“
(RED)

NA BICYKLI PO MESTE
 Ak je na mieste vyznačený
cyklopruh, cestička pre cyklistov alebo cyklokoridor, cyklista je povinný použiť ho a jazdiť
po ňom.
 Na Námestí sv. Anny vídať
cyklistov, ako jazdia po chodníku namiesto toho, aby jazdili po cyklistickom pruhu.
 Po chodníku cyklista jazdiť nesmie, či už ide o chodník

na pešej zóne alebo inde. Cyklista má ísť po priestore vymedzenom pre autá. Maximálna
povolená rýchlosť v pešej zóne
je 20 km/h, čo väčšina cyklistov dodržuje. Odporúčame
však chodiť pomalšie, ideálne
do 10 km/h, aby bol cyklista
schopný zareagovať a zabrzdiť
v prípade, ak by mu napríklad
do cesty vbehlo dieťa.

Ďakujeme za čistejšie mesto

(ZDROJ: HNONLINE, RED)

Kam s elektroodpadom?
Malé
spotrebiče
(prehrávač, rádiopriTakto nie
jímač, hi-fi veža, magnetofón, reproduktory,
diaľkový ovládač, slúchadlá, videokamera,
fotoaparát, drobný počítač, telefón, kalkulačka, herná konzola,
elektrické hračky, batérie a akumulátory) vložte do červeno-bieleho
kontajnera.
Veľké spotrebiče (práčka, termín bezplatného odvozu
chladnička, mikrovlnka, mraz- priamo z vašej adresy môže
nička, umývačka riadu, sušič- byť 3. augusta 2019 – zber si
ka, sporák, varná doska, mo- objednáte na www.zberelekbilná klimatizácia, radiátor, troodpadu.sk. Spotrebič tremikrovlnka, vysávač) Najbližší ba vyložiť až v deň zberu.

 V tomto ročníku sa do podujatia Naše mesto organizovaného Nadáciou Pontis zapojili
desiatky dobrovoľníkov. Boli to
jednotlivci, skupiny z firiem či
bánk, študenti, aktívne združenia. Pracovali v karanténnej stanici, v školských areáloch na Veľkomoravskej a L. Novomeského
či v lesíku na Východnej.
 Tri triedy študentov Gymnázia Ľ. Štúra čistili 19.
júna lesopark Brezina mimo
chodníkov.

 Upratovať do lesoparku Brezina sa 2. júla vybrala aj Zelená hliadka spolu s občianskym
združením AZZP.
Chceli by ste aj vy pomôcť pri
čistení?
Mesto vám poskytne rukavice, vrecia a odvezie smeti.
Koordinátorom vašej aktivity
bude Ján Čulý z Mestského úradu Trenčín. Treba ho kontaktovať na 0902 911 138, jan.culy@
trencin.sk. Ďakujeme.
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Blahoželáme Detským
osobnostiam mesta
Trenčín 2019
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Súťaž v tvorbe
školských časopisov
Do 24. ročníka súťaže sa
prihlásilo 13 základných škôl
okresu Trenčín, z toho 8 trenčianskych. Podmienkou bolo
vydanie dvoch čísel s rozsahom najmenej 10 strán. Splnilo ju 12 škôl. Vyhodnotenie
práce redakčných tímov sa konalo 26. júna v ZŠ, Kubranská.
Zlaté pásmo získali časopisy
Nonstop ZŠ, Kubranská, (ZÁ)
Školáčik ZŠ, Bezručova, Bociany ZŠ s MŠ Svinná, Domino
4 ZŠ, Veľkomoravská, Úsmev

SŠI Trenčín a Zo života pred tabuľou ZŠ, Melčice – Lieskové.
Do strieborného pásma porota zaradila časopisy Školák ZŠ
s MŠ Soblahov, Žirafa ZŠ, Dlhé
Hony, Úlet ZŠ, Východná, Chocholúšik ZŠ s MŠ, Chocholná –
Velčice a Jedenástka ZŠ, L. Novomeského. Bronzové pásmo
získal časopis Za dverami ZŠ,
Potočná. Súťaž organizovalo
Mesto Trenčín v spolupráci so
ZŠ na Kubranskej ulici.
(RED)

Cena UNICEF pre dievča z Trenčína
Výročné oceňovanie žiakov trenčianskych základných
škôl sa konalo 24. júna. Primátor mesta Richard Rybníček odovzdal 25 ocenení.

 DETSKÁ OSOBNOSŤ

MESTA TRENČÍN 2019

Najlepší fyzik Michal Kišš
(ZŠ, Bezručova), najlepší biológ Eliška Brezováková (ZŠ,
Veľkomoravská),
najlepší
olympionik v dejepise Tomáš
Otrubčák (ZŠ, Dlhé Hony),
najlepší olympionik vo francúzskom jazyku Leila Kadlecová (ZŠ, Dlhé Hony), najlepší
olympionik v anglickom jazyku kat. 1A Kristián Filimpocher (ZŠ, Bezručova), najlepší
olympionik v nemeckom jazyku
kategória 1A Ján Marušinec
(ZŠ, Veľkomoravská), najlepší
olympionik v anglickom jazyku
kat. 1C a najlepší olympionik
v nemeckom jazyku kat. 1B Júlia Bystrická (ZŠ, Dlhé Hony),
najlepší olympionik v ruskom
jazyku, najlepší recitátor súťaže Hviezdoslavov Kubín – próza, najlepší rétor a súčasne najvýraznejšia detská osobnosť
Izabela Mišáková (ZŠ, Dlhé
Hony), najlepší recitátor súťaže
Hviezdoslavov Kubín – poézia
Natália Pašková (ZŠ, Veľkomoravská), najlepší prednášateľ povestí Šaliansky Maťko – 3.
kategória Emília Škvareninová (ZŠ, Dlhé Hony), najlepšia
cimbalistka Hana Scheerová (ZUŠ K. Pádivého), najlepší Slávik Slovenska Soňa Maradíková (ZUŠ K. Pádivého),
najlepší prednášateľ povestí
Šaliansky Maťko – 2. kategória Paula Podivinská (ZUŠ
K. Pádivého), najlepšia atlétka

– skok do diaľky, beh na 60 m
Tamara Balajová (ZŠ, Veľkomoravská), najlepšia atlétka –
hod kriketovou loptičkou Klaudia Opátová (ZŠ, Hodžova),
najlepší bedmintonisti Matúš
Čarnogurský a Jozef Mitocha
(ZŠ, Kubranská).

Martina
Richtárechová
(14) získala za svoju perokresbu jednu z hlavných cien 20.
ročníka Svetového bienále detského umenia v japonskej prefektúre Kanagawa. Pre žiačku

výtvarného pedagóga Jána Meška to bolo krásne absolventské
zavŕšenie štúdia Základnej
umeleckej škole Karola Pádivého v Trenčíne. Blahoželáme!


ZDROJ: MY TRENČIANSKE NOVINY

Mladí filatelisti
súťažili v Trenčíne

 KOLEKTÍVNE OCENENIA
Najlepší florbalisti zo ZŠ,
Dlhé Hony, najlepšie gymnastky zo ZŠ, Hodžova – Natália
Brezanová, Adela Stražáková, Zoja Sirotná, Lucia Mikušová, Ema Sapáková a Simona Feherová, najlepší vo
futbale – mladší žiaci zo ZŠ, L.
Novomeského, najlepší vo futbale – mladší žiaci a žiačky zo
ZŠ, L. Novomeského, najlepšie
hádzanárky zo ZŠ, Hodžova.

 MIMORIADNE
OCENENIA

Detský spevácky zbor Vážky (ZŠ, Dlhé Hony), cyklistka
Dorota Vojtíšková (ZŠ, Kubranská), dejepisári Alex Špalda, Sandra Ševčíková a Filip
Uličný (ZŠ, L. Novomeského),
karatistka Lucia Mrázová (ZŠ,
Bezručova). Najúspešnejšou
školou v olympiádach, predmetových a umeleckých súťažiach
v uplynulom školskom roku
bola ZŠ, Dlhé Hony. V športových súťažiach sa najlepšie darilo ZŠ, L. Novomeského.


(RED) FOTO: P. S.

V Posádkovom klube sa 14.
– 16. júna stretlo 33 detí z celého Slovenska vo finále Filatelistickej olympiády mládeže.
Písomné testy, tvorba miniexponátov z poštových známok,
prehliadka mesta a hradu, to
bol ich hlavný program. Podujatie bolo súčasťou celoslovenskej súťažnej Mládežníckej

filatelistickej výstavy JUNIORFILA 2019 TRENČÍN 7. – 16.
6. Výstava svojím rozsahom 70
výstavných plôch s 1100 výstavnými listami zaujala i časť verejnosti, najmä mladej generácie.
Informoval predseda organizačného výboru výstavy a spoluorganizátor olympiády Karol
Milan.(RED)

Trenčania na Dni krivých
zrkadiel 2019
Sme iní, ale nie horší, bolo
heslo 14. ročníka celoslovenského podujatia venovaného
ľuďom s mentálnym postihnutím, ktoré sa s pestrým programom pre celú rodinu konalo 9.
júna v Bratislave. Vďaka finančnej podpore Mesta Trenčín sa

na Dni krivých zrkadiel mohlo
zúčastniť aj 15 rodín Združenia
na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Trenčíne. Ako
informoval jeho predseda Dušan Fabian, mohli tak prispieť
k začleneniu tejto skupiny ľudí
do života spoločnosti.(RED)

30. júl 2019
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Hviezdy festivalu Pri trenčianskej bráne sú známe
Septembrový mestský festival ponúkne koncerty Jany
Kirschner, kapely Billy Barman i charizmatického speváka rusínskych ľudových piesní Štefana Šteca.

Od 6. do 8. septembra 2019
sa na pódiu Mierového námestia
vystrieda množstvo interpretov,
ktorí prinesú zábavu i príjemnú
oddychovú pohodu. Štýl balkan
a reggae produkuje česká dynamická kapela Frajara Putika,
najväčšie hity Františka Krištofa Veselého zahrá Swing Society
Orchestra. World music zastúpi
obľúbená prešovská kapela Hrdza, ktorej najnovší album obsadil tohto roku štvrté miesto
prestížneho medzinárodného
rebríčka World Music Charts
Europe. Priaznivci dychovej
hudby sa môžu tešiť na koncert

Textilanky a Drietomanky.
Na pódiu sa predstaví aj majster sveta v hre na heligónke
Patrik Kováč a sestry Bacmaňákové. Jubilujúce domáce súbory – Korničku, Radosť, Družbu
a Seniorklub Družbu uvidíme
v sobotňajšom komponovanom
folklórnom programe Vitajte pri trenčianskej bráne. Hosťom bude bratislavský Živel.
V nedeľnom detskom programe
sa okrem Korničky a Radosti
predstaví Mladosť z Považskej
Bystrice a Kopaničiarik z Myjavy. Z dielne divadelného zoskupenia Kapor na scéne ponúkne

FESTIVAL SÁM NA JAVISKU
2019 JE PRIPRAVENÝ

festival veselú rozprávku O škaredom káčatku. Klasické rozprávky na želanie zahrá deťom
divadelný jukebox Rozprávkomat. Na námestí nebudú chýbať stánky s remeselníkmi, vôňa

Tabačka. S monológom muža,
ktorý je považovaný za najtragickejšiu a najkontroverznejšiu
postavu slovenských dejín príde
v inscenácii Tiso Marián Labuda
ml. Intermediálna performancia o neustálej rotácii dejín v podaní Sone Ferienčíkovej bude
zmesou autorskej hudby, pohybu a 3D animácie. Zahraničnú
umeleckú scénu zastúpia Belgičanka Marieke Dermul či Poliak
Krzystof Rogecewicz. Slovinský
bábkoherec Matija Solce pripraví predstavenie pre dospelých
a deti od 10 rokov, ktoré majú
rady čierny humor. Kompletný
program spolu s profilmi umelcov a informáciami o vstupenkách nájdete na stránke www.
monodrama.sk. Všetky aktuálne
informácie aj na sociálnych sieťach Sám na javisku. (SNJ)

(RED)

Z jedného festivalu na druhý
Ak sa vyberiete na festival Pri trenčianskej bráne aj v sobotu 7. septembra, oplatí sa zájsť do Parku M. R. Štefánika na podujatie PRIESTOR 3.

Pôjde o v poradí už tretie podujatie festivalu Priestor, ktorý sa
pomocou umenia a kultúry snaží vdýchnuť život zabudnutým
miestam mesta Trenčín. Program
sa začne o 14.00 a potrvá do polnoci. Jeho hudobnú časť bude
tvoriť pesničkár Džumelec, dokumentujúci zážitky, nápady
a hry detí, swingové šialenstvo
predvedie Matwe Drappenmadchenfeller, nasledovať bude elektronický projekt Blame Your
Genes a predstaví sa aj mladá
Medzinárodný festival divadla jedného herca sa uskutoční 10. – 15. septembra 2019.
Témou 25. ročníka sú hranice,
symbolicky vyjadrené slovným
spojením „Z okraja na okraj.“
Novinkou bude divadelné predstavenie, ktoré vzniklo na objednávku festivalu a zaoberá sa
jeho témou. Tento ročník bude
špeciálny aj netradičnými hracími priestormi. Inscenácia domáceho DOGMA DIVADLO sa
uskutoční v Kultúrnom dome
v Záblatí, kam divákov z centra mesta dovezie festivalový
autobus. Väčšina predstavení
sa však odohrá v Prvej komornej divadelnej scéne v priestoroch Klubu Lúč. Na festivale sa
predstaví trinásť výnimočných
umelcov. Žiadne oko nezostane
suché na stand-upe Juraja Šoka

dobrého jedla a tohtoročný burčiak. Podrobný program nájdete v najbližšom vydaní INFO,
na plagátoch a webovej stránke
mesta. Vstup na festival je voľný.

dreampopová kapela Tolstoys,
po ktorej návštevníkov roztancuje Ministerstvo kultúry DJ set
a 3ever. Okrem koncertov čaká
návštevníkov v parku bohatý
sprievodný program – Dokola fashion swap, Hangár zóna,
cvičenie jogy, slackline, výstava
fotografií, Divotvorba – čítanie
poézie, interaktívne inštalácie,
hry a ďalšie aktivity. S podporou
Mesta Trenčín organizuje o. z.
COOLTÚRNE. Vstupné na podujatie je dobrovoľné.(RED)

NEPREMEŠKAJTE V KINÁCH
Vzdelávací rodinný film Kto
je ďalší? bude mať 22. augusta
premiéru aj v našom meste. Film
bol inšpirovaný skutočnými príbehmi a zobrazuje negatívny dopad internetu najmä na mladú
generáciu a ich rodiny. Rodičia
vysvetlia deťom, že sa na ulici nemajú rozprávať s cudzími
ľuďmi, ale nevarujú ich rovnako
aj na internete. Nový slovenský
film ukazuje práve na tieto neuveriteľne nebezpečné situácie.
„Vylákať nahú fotku od dievčat
je jednoduché. Založí sa falošný
profil agentúry alebo fotografa
a obeť sa zručne manipuluje vidinou budúcej slávy. Iný spôsob je,
že sa cez falošný dievčenský profil začne komunikovať s obeťou
a nadviaže sa priateľský vzťah.

Vzniknutá dôvera sa zneužije
vzájomným posielaním polonahých alebo nahých fotiek či videí. Tento scenár funguje rovnako na chlapcov ako aj dievčatá,“
hovorí Tatiana Ivanič Rybanská
z Linky detskej istoty o praktikách agresorov na sieti. Ako námet pre tvorcov filmu slúžila aj
reálna instagramová stránka,
ktorá dodnes funguje.
(RED)
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Hľadajú domov

Prečo si vybaviť Kartu pre seniorov?

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

Trojročná Stela je sibírsky
husky. Je energická a prítulná, vhodná do mladšej rodiny,
ktorá bude mať dostatok času
na jej výcvik.

Priateľský a hravý Ron má
1,5 roka. Vhodný je k deťom
alebo k aktívnym ľuďom, ktorí sa mu budú venovať. Môže
mať vlastnú búdu v záhrade
so vstupom dnu alebo vlastný
pelech v byte. Má rád dlhšie
prechádzky.

Program samosprávy mesta Trenčín približuje trenčianskym seniorom prostredníctvom zliav tovary a služby
ponúkané v meste a jeho blízkom okolí.

Ak máte trvalý pobyt v meste Trenčín, ste poberateľom
predčasného, starobného alebo invalidného dôchodku a ste
starší ako 60 rokov, máte nárok
na vydanie Karty pre seniorov.
Žiadosť nájdete v Klientskom
centre MsÚ i na www.trencin.
sk v časti AKO VYBAVIŤ – SOCIÁLNA POMOC – Karta pre
seniorov. K žiadosti je potrebné priložiť aktuálnu fotografiu
s rozmermi 3 x 3,5 cm a uhradiť
poplatok 1, – € na krytie nákladov spojených s vydaním karty. Pri podávaní žiadosti sa preukážete dokladom totožnosti
(občianskym preukazom), preto by ste mali prísť osobne. Žiadosť o vydanie karty však môžete podať aj prostredníctvom
splnomocnenej osoby. Vyplnenú žiadosť spolu s fotografiou
a poplatkom odovzdáte v Klientskom centre v pondelok až vo
štvrtok od 8.00 do 16.30, v piatok od 8.00 do 14.00. Karta bude
vydaná približne o 2 týždne.
Vďaka nej potom budete môcť so
zľavami využívať vybrané služby
v oblasti kultúry, športu, relaxu,
zdravia, stravovania a podobne.
Seniorskú zľavu si treba uplatňovať hneď pri objednávke. Výšku zliav a formu bonusov určujú výhradne ich poskytovatelia.
Karta sa vydáva na dobu neurčitú a jej platnosť je neobmedzená.
Je neprenosná a slúži na kúpu
tovarov a služieb výhradne pre
potreby jej držiteľa. Stratu alebo
odcudzenie karty by ste mali nahlásiť v Klientskom centre MsÚ.

 ZOZNAM

POSKYTOVATEĽOV
VÝHOD

Asi ročný kríženec so stafordom Ares má rád deti. Je
láskavý, učenlivý, kamarátsky
a poslušný. Psík je aktívny a to
sa vyžaduje aj od jeho budúceho majiteľa.
Všetky psy sú očkované a čipované. Viac sa
môžete
dozvedieť
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.
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 Andrea Martiny Collection,
Mierové nám. 8, Trenčín – 10%
na všetky výrobky.
 A. R. M. TOP SERVIS, Liptovská 6863/2A, Trenčín – zľava 10% na čistiace a tepovacie
práce.
 BON BON, Mierové námestie 28, Trenčín – 15%
na všetky druhy občerstvenia.
 CK FIRO TOUR, OC Laugaricio, Trenčín – zľava 30% z letného zájazdu do zahraničia priamo na pobočke.
 DANTIK, Mierové nám. 14,
Trenčín – 10% zľava na všetky
druhy tovaru.

 E d u k a č n o - r e h a b i l i t a č né centrum, Bezručova 1012,
Trenčín – 29% na masáže, 12%
na vodoliečbu, 18% na rašelinové obklady, 22% na pobyt v saune a 32% na pobyt v infrakabíne.
 Eiffel Optic, OC Laugaricio,
Trenčín – 10% na nezľavnený tovar a služby.
 eXpres FOTO, Farská 4,
Trenčín – 15% z fotografovania na preukazy a kopírovania,
5% zo spracovania digitálnych
fotografií.
 Galéria M. A. Bazovského,
Palackého 27, Trenčín – 50%
zľava na vstup do expozícií.
 Hotel Elizabeth, Gen. M.
R. Štefánika 2, Trenčín – káva
(presso s mliekom) – 1,40 €, čaj
– 1,20 €, víno 1dl – 1,20 €.
 Hotel Most Slávy, 17. novembra č. 11, Trenčianske Teplice – 15% na poskytnuté služby.
 INTERSPORT, OC Laugaricio, Trenčín – 10% zľava na nákup tovaru vo výške 50 eur.
CLIVIA,
 Kaderníctvo
Gen. M. R. Štefánika 19, Trenčín – objednávky telefonicky
na 0903/250 585 – strihanie,
fúkaná alebo natočenie vlasov 10 €, regenerácia vlasov
zdarma.
 Kaviareň Na Ceste, Katov
dom, Matúšova ulica, Trenčín –
koláčik a nápoj (káva, čaj alebo
sirup) spolu za 2,50 €.
 Kaviareň Omar, Mierové
nám., Trenčín – 10% na všetky
produkty.
 Lekáreň Soblahovská, Dlhé
Hony 3, Trenčín – 7% z voľnopredajného tovaru pri nákupe
nad 7 € s DPH.
 Mäsiarstvo, Námestie sv.

Anny 15, Trenčín – 5% z nákupu
v pondelok a v sobotu.
 McCafé, OC Laugaricio,
Trenčín – za zvýhodnenú cenu

1€ malý teplý nápoj (cappuccino, espresso, espresso grande)
v priestoroch McCafé, zdarma
malý sýtený nápoj v reštaurácii
McDonald’s (0,25l coca-cola,
fanta, sprite, coca-cola light, ľadový čaj).
 Optika Zita Ježová, Braneckého 10, Trenčín – 10% zľava
na kompletnú zákazku (okuliarový rám, okuliarové šošovky,
puzdro), zadarmo bežné úpravy, v prípade potreby doručenie
zákazky.
 Penzión Tiberia, Kukučínova 13, Trenčín – 10%
na ubytovanie.
 Verejná knižnica M. Rešetku, Jaselská 2, Trenčín –
60% zľava na ročný registračný
poplatok.
 Zlatníctvo JGJ, Hodžova
3/1473, Trenčín – 10% na opravy a čistenie šperkov a 5% z nákupu neakciového tovaru.
Zoznam poskytovateľov výhod pre seniorov je priebežne aktualizovaný. Ak ste prevádzkovateľom
zariadenia
poskytujúceho tovary alebo
služby a máte záujem sa zapojiť
do programu KARTA PRE SENIOROV, pošlite správu na adresu seniorkarta@trencin.sk.
Podrobné
informácie o Karte seniorov nájdete
na www.trencin.sk/seniorkarta.

trencin.sk/seniorkarta

30. júl 2019
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Trenčín si pripomenie
krutý august '68

Mesto Trenčín si pripomenie 21. augusta 2019 o 17.00
hodine na Mierovom námestí
historické udalosti, ktoré pred
51 rokmi znamenali začiatok
okupácie Československa. Pri
tejto príležitosti bude odhalená
pamätná doska, ktorá súčasné i budúce generácie upozorní
na košatý strom v strede Mierového námestia. Lipku slobody zasadili mladí odporcovia
okupácie 30. októbra 1968 pod

zámienkou 50. výročia vzniku
ČSR ako Lipu bratstva Čechov
a Slovákov. Pod korene stromu
vtedy uložili tubus s dokumentmi o tom, čo sa v lete 1968 stalo. Na odhalení pamätnej dosky
pri Lipe slobody sa zúčastnia aj
priami účastníci tohto diania.
Súčasťou podujatia bude koncert kapely Dáša & Skylark Q
z cyklu Jazz za železnou oponou. Vstup je voľný.
(RED)

LETO 2019 V ZDRUŽENÍ KRESŤANSKÝCH SENIOROV – KLUB
TRENČÍN MESTO
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,
čitáreň: knihy, TV, noviny a časopisy (SME, Život, Slovenka),
spoločenské hry, PC, internet, hudobné kurzy: flauta, gitara,
mandolína.
do 12. 8.

Výstava „Retrospektíva fotografií – Čestmír
Harníček“

14. 8. – 30. 9.

Výstava „Retrospektíva fotografií – Čestmír
Harníček“

22. 8., 15.00

Skleróza multiplex – klub Trenčín

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.
Prevádzkovateľom Denného centra je Útvar sociálnych vecí MsÚ
Trenčín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch počas
otváracích hodín centra 0901 714 266.
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Oslávili platinovú svadbu
Manželia Zita a Vincent
Gondžúrovci z Trenčína sa
9. 7. 2019 dožili 70 rokov spoločného manželského života
a svoju platinovú svadbu oslávili 27. 7. 2019. Pár, ktorý pred
toľkými rokmi vytvorili, sa postupne rozšíril na 3 deti s partnermi, 6 vnúčat a 10 pravnúčat.
Obaja pochádzajú z veľkých
rodín. Zita z roľníckej rodiny
v Predmieri, kde bolo 7 detí.
Vincent zo 6-detnej učiteľskej rodiny v Žiline. Žiaľ, zo
súrodencov už ostali jediní.

Zoznámili sa v Žiline krátko
po skončení vojny. Odišli pracovať do textilky v Ružomberku
a pod tlakom tzv. normalizačných síl po roku 1968 sa v roku
1971 presťahovali do Trenčína,
kde žijú dodnes. Vincent bol
celý život aktívny športovec.
Závodne hrával volejbal, šach,
tenis a stolný tenis, v ktorom
bol ako veterán niekoľkokrát
majster Slovenska. Informoval
Juraj Gondžúr. Manželom prajeme veľa šťastia a všetko najlepšie! 
FOTO: ARCHÍV J. G.
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otázky a odpovede

číslo 8 | ročník XXI

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 Bude sa v súvislosti s pre-

sunom zastávky Hodžova, ZŠ
riešiť aj optimalizácia zastávok zlúčením tejto zastávky
so zastávkou Kpt. Nálepku?
V tom prípade by sa vytvoril
stav, aký je už roky v opačnom
smere. 
VLADIMÍR L.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
S veľkou pravdepodobnosťou k takejto optimalizácii
pristúpime.

 Nebolo by možné starý

umelý trávnik z areálu ZŠ,
Novomeského ešte použiť ako
podklad na detskom ihrisku
za Južankou? Kôra, ktorá je
tam v súčasnosti, je už zvetraná, podľa mňa nevyhovujúca.


MICHAL K.

František
Kňažek,
útvar
investícií:
Pri likvidácii umelého trávnika z areálu školy zhotoviteľ nepoužiteľné časti priamo likvidoval
v zmysle príslušných predpisov.
Použiteľné, resp. druhotne využiteľné časti umelého trávnika
odviezol na Mestské hospodárstvo a správu lesov, ktoré ich dokáže ešte zhodnotiť v prospech
mesta. Detské ihrisko za Južankou nie je v správe Mesta Trenčín
a nemáme informácie, že by sa
jeho majiteľ či správca zaujímal
v súvislosti s jeho údržbou o použiteľný umelý trávnik.

 Bolo by možné na Ulicu

gen. M. R. Štefánika osadiť
spomaľovacie retardéry alebo
merače rýchlosti? Premávka
a správanie vodičov ukazujú,
že takmer nikto nedodržiava
predpísanú rýchlosť. ZLATICA M.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Je to tranzitná cesta I. triedy a nespadá pod správu Mesta
Trenčín. So žiadosťou je možné
sa obrátiť na správcu cesty – Slovenskú správu ciest v Bratislave.
Ale práve vzhľadom na fakt, že

Zaregistrovali
ste poruchu
na verejnom
osvetlení?
Nahláste ju na
0905 316 690
alebo
dispecing@trencin.sk

ide o 4-pruhovú cestu I. triedy,
bude ich odpoveď s najväčšou
pravdepodobnosťou zamietavá.

 Prečo, keď maľovali čiary

napr. pri Šmidkeho 6, namaľovali o jedno miesto menej? Doteraz tam bolo o jedno státie
viac.
JARO
Ľuboslava Sedláková, kancelária mobility:
Parkovacie miesta sa vyznačujú všade tam, kde to priestorové podmienky a dopravné normy
umožňujú. Nedá sa však považovať za parkovacie miesto hociktoré, kde doteraz vodiči parkovali, často v rozpore s predpismi
a bez tolerancie k ostatným. Takéto miesta nie je možné vyznačiť. Na viacerých miestach bolo
potrebné odstrániť pôvodné
značenie, pretože súčasné normy sú iné ako v minulosti a pre
širšie vozidlá vyžadujú širšie
parkovacie mesta. Všetky projekty dopravného značenia odsúhlasuje okresný dopravný inšpektorát a musia byť v súlade
s legislatívou.

 Vo vnútrobloku na Považ-

skej ulici 1708 už viac ako pol
roka parkuje pokazené osobné
vozidlo. Mestská polícia pre
nezaplatené parkovné nasadila „papuču“, ale čo bude ďalej?


ZUZANA K.

Zdeno Marousek, mestská
polícia:
Mesto Trenčín vyzvalo písomnou formou držiteľa vozidla
na náhradu škody pozostávajúcej z neuhradeného parkovného
odo dňa nasadenia blokovacieho zariadenia. Ak držiteľ vozidla
nebude reagovať na našu výzvu
na náhradu škody v stanovenej
lehote, respektíve zostane vo veci
odstránenia blokovacieho zariadenia nečinný, Mesto Trenčín
využije všetky zákonné možnosti
na jeho možné odstránenie, vrátane uplatnenia si nároku na náhradu škody súdnou cestou.

 Kedy mesto plánuje re-

konštrukciu Domu smútku
v Trenčíne? Okrem budovy,
ktorá chátra, aj okolie v podobe nepokosenej trávnatej
plochy neslúži ako dôstojné
miesto poslednej rozlúčky. 


ALEXANDRA S.

Benjamín Lisáček, vedúci útvaru interných služieb:

Financie na rekonštrukciu
nadchodu k Domu smútku (15
200 eur), sú schválené v mestskom rozpočte. Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania zhotoviteľa. Nadchod by mal
byť zrekonštruovaný najneskôr
do konca septembra. V tomto
roku tu boli vymenené vstupné dvere s presklením, vedúce
z nadchodu do domu smútku
a do konca roka máme v pláne,
za predpokladu dostatku financií, vymeniť dvere aj do obradnej sály. Cintorín sa kosí pravidelne, žiaľ, niekedy sa vplyvom
počasia a personálnych kapacít
stáva, že sa ešte neskončilo kosenie všetkých 12-tich cintorínov a na prvom pokosenom cintoríne je už tráva vysoká.

 Chcel by som sa opýtať, či

je v pláne oprava chodníka –
obrubníkov na autobusovej
zástavke pri gymnáziu. JOZEF B.
Ľubomír Kadlečík, správca
miestnych komunikácií:
Zastávka MHD na Rozmarínovej ulici pri gymnáziu by sa
mala v najbližšom období kompletne opravovať.

 Čo sa buduje v bývalej

Ozete, tam kde stojí ten žltý
žeriav?
JOZEF
Beáta
Bredschneiderová,
útvar stavebný a životného
prostredia:
V areáli bývalej Ozety sa realizuje prestavba a nadstavba objektu šatní na bytový dom.

 Plánuje sa výmena au-

tobusových zastávok na Ul.
gen. Svobodu tak, ako boli vymenené na Saratovskej ulici?
Po výmene asfaltu a podložia
na zastávkach sme to očakávali.
MÁRIA
Róbert Hartmann, vedúci
útvaru mobility:
K spomínanej výmene určite dôjde. Termín však zatiaľ ešte
nie je známy.

 Dovoľte mi upozorniť

na havarijný stav kamenného obkladu nad podchodom
na Hasičskej ulici (strana
od Palackého ulice). Neviem,
či podchod spravuje mesto
alebo Slovenská správa ciest,
ale mám strach, aby nedošlo
k podobnej situácii, aká sa
stala pred niekoľkými rokmi

pred obchodnou prevádzkou
pri Dome armády, keď uvoľnený obklad spadol na chodca
a ťažko ho zranil. PETER
Roman Jaroš, riaditeľ Mestského hospodárstva a správy lesov:
Obklad monitorujeme. Je nutná rekonštrukcia. Už sme upozornili Slovenskú správu ciest.

 Kedy plánujete upraviť

vnútroblok na Ul. 28. októbra
1174 a zvýšiť tak počet parkovacích miest? PAVOL
Ľuboslava Sedláková, útvar
mobility:
Na parkovisko pre osem vozidiel, ktoré má byť vybudované
medzi domami Dlhé Hony 1170
až 1174, je už vydané stavebné
povolenie. Predpoklad výstavby je na jeseň 2019, ak nenastane situácia, ktorá bude mať vplyv
na samotnú realizáciu a výstavbu.

 Zastávka MHD Zlatovská,

SAD smer „do mesta“ bola
zrekonštruovaná, no osadili
tu kasselský obrubník bez zníženia chodníka alebo zvýšenia
vozovky, a teda ostrá hrana
trčí k ceste, autobus k nemu
teda nepristaví, pretože by poškodil pneumatiky. Prosím vás
o nápravu. 
MILAN K.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Situáciu sme preverili. Nábehy na kasselské obrubníky
budú upravené výškovou úpravou asfaltového koberca v šírke
približne 0,5 m tak, aby bolo zabezpečené odvodnenie.

 Je v pláne nejaká výstav-

ba na sídlisku Noviny, ak áno,
aká?MIRKA
Beáta Bredschneiderová, útvar
stavebný a životného prostredia:
Mesto Trenčín nemá v pláne
investičných akcií na rok 2019
realizáciu stavieb v tejto lokalite. Stavebný úrad eviduje jednu
žiadosť súkromného investora o povolenie rodinného domu
v tejto lokalite.

trencin.sk/oao

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

Každý piatok o 19.00 | Átrium pod Mestskou vežou

 KONCERTY
2. 8. | 19.00 | Hudobný piknik:
Katarina Korcek & Jerguš
Oravec

ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU | Katka Korcek a skvelý gitarista – táto neobyčajná
dvojica prinesie nielen výber svetových
hitov, v ktorých okúzli Katkin hlas, ale aj
vlastné skladby Jerguša Oravca.

3. 8. | 17.30 | Gibon Jamm 2019

Program
vystúpení: 17.30 Captain Slice – TN, 19.00
Kristína Mihaľová a Jakub Šedivý – PG,
20.30 Marek Szarvaš Projekt – KE, 21.30
Cha Bud! – KE.
ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU

|

16. 8. | 19.00 | Hudobný piknik:
Krajka a priatelia

ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU Dievčatá
z Krajky pre tento koncert okolo seba zoskupili mimoriadnu zostavu: cimbalistu
Zlatých huslí Martina Budinského, gitaristu a perkusionistu Petra Beláka, huslistku
Kristínu Hlístovú a kontrabasistu Jozefa
Brindzáka.
|

18. 8. | 17.00 | Hudobná nedeľa:
Josef Laufer

1. 9. | 19.00 | Hudobná nedeľa:
Autumnist

ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU Trenčianska kapela, kombinujúca hypnotickú elektroniku so živými nástrojmi, zahrá v špeciálnej zostave s hosťujúcimi spevákmi
Ninou Kohoutovou a Gabrielom Kainom.
|

1. – 31. 8. | Naďa Koyšová:
Arttexy
MIEROVÉ NÁMESTIE | Čerstvé ovocie
a zelenina, kvety, mäsové špeciality
a ďalšie poctivé farmárske produkty.

3. 8. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom:
Nápisy a tabule v Trenčíne
MIEROVÉ NÁMESTIE | Charizmatický český
šoumen a džentlmen, ktorého sa nedotýkajú plynúce roky, predstaví jemu vlastným šarmom najväčšie hity svojej päťdesiatročnej kariéry.

9. 8. | 19.00 | Hudobný piknik:
Sandonoriko

Vybásnená hudba a zhudobnené básne, poézia
a niekoľko experimentov – takýto základ
má spoločný projekt pesničkára Martina
Geišberga skladateľa a klaviristu Daniela
Špinera. Do dokonalej hudobnej trojice ich
na gitare doplní Marek Geišberg.
ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU

|

23. 8. | 19.00 | Hudobný piknik:
Adventure Strings

KIC | Výstava. Arttex je umelecká tapiséria
realizovaná spôsobom netkanej textílie.
Základným materiálom je čistá vlna.

1. – 31. 8. | Daniela Villanueva:
Generácie

ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU | Štyria vynikajúci koncertní umelci, ktorí vyrástli
v rôznych komorných orchestroch a precestovali s nimi celý svet.

25. 8. | 17.00 | Hudobná nedeľa:
Pressburger Balkan Band

MIEROVÉ NÁMESTIE | Energickej hudobnej
zmesi podmanivo namiešanej z balkánskej, židovskej a orientálnej hudby budú
tentokrát dominovať piesne zo Srbska,
Macedónska, Chorvátska, Rumunska, Bulharska a Bosny.

29. 8. | 18.00 | Kollárovci

SAVANNA CAFÉ | Výstava fotografky Daniely Villanueva žijúcej v USA, ktorá objekty
pre svoje fotografie vyhľadáva medzi členmi svojej rodiny a známymi.

do 4. 8. | Cesty vlny

MESTSKÁ VEŽA | Výstava autorky Milady
Ždrnja Cesty vlny –výber z textilnej tvorby.

9. 8. | 19.00 | Koncert
Bronislava Dobrotu

SAVANNA CAFÉ | Koncert bratislavského
hudobníka a milovníka blues. Coververzie skladieb jeho obľúbených interpretov
v akustickej podobe odznejú v Trenčíne,
kde sa predstaví ako sólista.

do 8. 8. | Prezentácia
historických pamiatok
Trenčianskeho a Zlínskeho
regiónu

11. 8. | 17.00 | Hudobná nedeľa:
Janais

do 12. 8. | Retrospektíva
fotografií – Čestmír Harníček

MNÍCHOVÁ LEHOTA, AMFITEÁTER | Kapela, ktorá je originálnym zoskupením mladých a talentovaných hudobníkov. Ich živá
hudba, temperamentný spev a humorné
slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru. Hosť: Šlágr Parta a Duo Jamaha.

Gabriel
Kain sa po troch rokoch opäť vracia na skok
z Británie do Trenčína. Privedie si špičkových slovenských muzikantov, doplnených
portugalskou huslistkou Barbarou Barros.
ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU

Pôvabná speváčka
s nežným hlasom prinesie na námestie
nielen svieže letné popové piesne, ale aj
zopár francúzskych šansónov.
|

KIC | Nápis na Palackého ulici pripomína ničivú povodeň, ktorá zasiahla Trenčín v auguste 1813. V Trenčíne zahynulo 44 osôb, mladý František Palacký
však so šťastím prežil. Na hradnej skale
v blízkosti hotela Elizabeth sa nachádza reliéf Jána Jiskru z Brandýsa, ktorý symbolizuje bratstvo dvoch národov
Čechov a Slovákov. Čo sa naučil František Palacký od učiteľa Samuela Štúra? Kde je na nápise na Palackého ulici
uvedený rok povodne? Viac sa dozviete
na augustovej prechádzke mestom.

23. 8. | 17.00 | Sbandieratori
e Musici di Borgovelino

TRENČIANSKY HRAD | Výstava.

30. 8. | 19.00 | Hudobný piknik:
Gabriel Kain
MIEROVÉ NÁMESTIE

3. 8. | 8.00 – 12.00 |
Farmársky jarmok

 VÝSTAVY

4. 8. | 17.00 | Hudobná nedeľa:
Natalie & Martin Bies

MIEROVÉ NÁMESTIE | Kúsok exotiky v podobe černošského soulu a španielskeho flamenca zahrá mladá slovenská speváčka
a pianistka spolu s vynikajúcim flamenco
gitaristom.

 NEDAJTE SI UJSŤ

|

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Výstava.

14. 8. – 30. 9. | Ján Fabuš: Moje
cesty po Škótsku

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Výstava pohľadníc

Jána Fabuša. Versináž: 14. 8. o 16.00 .

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 reprezentuje najvyššie kvalitatívne atribúty.

MIEROVÉ NÁMESTIE | Originálna talianska skupina v historických kostýmoch
predvedie akrobatické vystúpenie
s vlajkami.

31. 8. | 8.00 – 12.00 |
Farmársky jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Čerstvé ovocie
a zelenina, kvety, mäsové špeciality
a ďalšie poctivé farmárske produkty.

2 | KAM

 FILM
Cinemax
od 1. 8. | Slnovrat

kam v trenčíne

číslo 8 | ročník XXI

do 25. 8. | 20 rokov v depozitári.
Akvizičná činnosť GMAB

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

3., 10., 17., 24., 31. 8. | 10.00
– 13.00 | Leto v galérii

26. 8. – 29. 8. | Neboj sa remesla

do 30. 8. | „Lego + leto = hrad“

GMAB | Už tradične sa každú sobotu počas

Americká dráma. Dani a Christian sú
mladý americký pár, v ktorom to začína škrípať. Po tragickej udalosti v Daninej rodine ich zblíži smútok a Dani
sa rozhodne, že sa pridá k Christianovi
a jeho kamarátom, mieriacim na výlet,
aký sa odohrá len raz za život – do odľahlej švédskej dediny na festival letného slnovratu.
od 1. 8. | Rýchlo a zbesilo:
Hobbs a Shaw

letných prázdnin nádvorie galérie premení
na obrovský ateliér. Tešiť sa môžete na tvorivé dielne pre malých i veľkých, hry na nádvorí či komentované prehliadky výstav.
TRENČIANSKY HRAD | Výstava skladačiek
lega v priestoroch kasárne, ktorá poteší
nielen malých návštevníkov.

do 30. 8. | Život po živote alebo
ZOO z múzea

TRENČIANSKY HRAD | Výstava zo zbierok
zoologického depozitára Trenčianskeho
múzea. Výstava ukazuje preparáty zástupcov viacerých skupín živočíchov a obo
znamuje so spôsobom života niektorých
druhov. Návštevníkov zoznámi s postupmi
konzervovania a preparovania jednotlivých skupín živočíchov.

do 31. 8. | Zákon č. 430/1919

Akčný thriller. Čo spája americkú kopu
svalov Hobbsa a elegantného britského zabijaka Shawa? Jeden všetkého
schopný gauner, ktorého by sami bez
vzájomnej spolupráce nedokázali zastaviť.
od 8. 8. | Toy story 4

VKMR JASELSKÁ | Výstavka dokumentov
z fondu trenčianskej knižnice pri príležitosti 100. výročia prvého knihovníckeho
zákona v bývalej Československej republike.

do 31. 8. | Svet očami detí

Absolventská výstava.
Pripravuje Súkromná základná umelecká
škola Trenčín.
POSÁDKOVÝ KLUB |

do 31. 8. | 75. výročie
Slovenského národného
povstania

Filatelistická výstava.
Pripravuje: Jozef Korený, Klub filatelistov.
POSÁDKOVÝ KLUB

|

do 31. 8. | 7.00 – 17.00 |
Prázdninové hry

Americký dobrodružný animovaný
film. Hračkársky kovboj Woody si bol
vždy istý zmyslom svojho života. Vedel, že na prvom mieste je dávať pozor na dieťa, či už to bol chlapček
Andy alebo dievčatko Bonnie. Problém
však nastane, keď si Bonnie v škôlke
vlastnoručne vyrobí Vidlíka – figúrku
z plastovej vidličky.
od 8. 8. | Kráľovné zločinu

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

do 31. 9. | Ćo odniesol čas/ Keď
monogramy boli v móde
PRIESTOR BÝVALÉHO MILEXU NA SIHOTI

6. 8. | 16.00 | Monitoring spádu
klieštika

9. – 10. 8. | 19.30 – 23.00 | Nočná
prehliadka Trenčianskeho
hradu

21., 28. 8. | 20.00 – 23.00 |
Hvezdáreň v Trenčíne

TRENČIANSKY HRAD | Obľúbená nočná prehliadka hradu tentokrát v orientálnom
štýle. Tešiť sa môžete na stratenú Aladinovu lampu, rozprávkové a strašidelné bytosti, sokoliarov, veselé orientálne scénky
či nočnú ohňovú show. Samozrejmosťou je
nočný výstup na Matúšovu vežu. Posledný
vstup je o 22.15 hod.

11. 8. | 16.00 | Divadielko
pod vežou: Klaunská olympiáda

ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU | Klaun rád
všetky deti zabáva a zlú náladu na dobrú
vždy napráva. Lebo na olympiáde vyhráva športovec najlepší, no a na Klaunskej
olympiáde zas ten, čo náladu všetkým vylepší... Hrá Teater Komika. Vstup voľný.

MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po anglicky a deti sa pri nich hrajú. Vedie Veronika Čibenková.

1. – 30. 8. | 7.00 – 17.00 |
Prečítané leto

VKMR | Prázdninové spestrenie (nielen)
pre detských čitateľov, ktoré je súčasťou
celoslovenského projektu s cieľom motivovať rodičov viac si čítať s deťmi. Bližšie
informácie: 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.

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša plk.v.v. Ing.
Vieroslav Pelech, pripravuje KVV – sekcia
včelárov.

ASTRONOMICKÁ POZOROVATEĽŇA A. CVACHA | Pozorovanie planét Jupiter, Saturn

a iných zaujímavých objektov letnej oblohy spojené s prednáškou a diskusiou. Vstup
zdarma. Viac na www.hvezdaren.tnuni.sk.
28. 8. | 16.00 | Čo ukrýva
depozitár – Balkánske pušky
TRENČIANSKE MÚZEUM

|

ThMgr. Libor Bernát, CSc.

Prednáša PhDr.

 KURZY
6. 8. | 16.00 | Grafický workshop
– suchá ihla

11. 8. | 17.00 | Ľ. Podjavorinská –
M. Bachynec: Žabiatko

KD OPATOVÁ | Detské predstavenie. „Keď
pršalo mrholilo, žabiatko sa narodilo“..
Hravosť, pozitívny vzťah detí k rozprávkovým zvieratkám, fantastický inšpiratívny
potenciál, tance, pesničky a riekanky, ktoré deti v divadle milujú!

18. 8. | 16.00 | Divadielko
pod vežou: Zlatovláska

|

streda | 10.00 | Mommie‘s
English Club

 PREDNÁŠKY

ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU | Jarmočný
rozprávkar má v taške stánok rozprávok
a prichádza so spevom. Zazvoní zvonček
a začína rozprávka: Tri groše alebo Popolvár alebo Valibuk alebo Nebojsa alebo
Dlhý nos... Hrá Divadlo Dunajka.

Výstava zo súkromnej zbierky, prostredníctvom ktorej nazrieme do truhlíc a spální starých materí. Výstava je zameraná
na posteľné obliečky, vreckovky a spodnú
bielizeň, ktoré v minulosti často zdobil
monogram majiteľa. Prehliadka po telefonickom dohovore na čísle: 0908 099 096.

 DETI

Kriminálna dráma odohrávajúca sa
v 70. rokoch v New Yorku v oblasti nazývanej Hell´s Kitchen. Hviezdne herečky Melissa McCarthy, Tiffany Haddish a Elisabeth Moss, sa predstavia
v úlohách manželiek New Yorských
gangstrov. No potom ako ich manželov
zatkne polícia, preberajú ich špinavé
kšefty do vlastných rúk.

4. 8. | 16.00 | Divadielko
pod vežou: Jarmok rozprávok

KS KUBRÁ | Denný letný tábor, ktorý pripravila tanečnica z LÚČNICE, lektori z Neboj sa remesla a etnologička z UKF. Každý
deň na deti čaká nový tanec, nová remeselná technika a veľa zaujímavostí o tradičnej ľudovej kultúre. Info: 0918 789 933.
Vhodné pre deti vo veku: 8 – 18 rokov.

GMAB | Workshop pri príležitosti výstavy „Grafická škola Albína Brunovského“
pre dospelých a deti od 12 rokov. Zoznámite sa s grafickou technikou hĺbkotlače a vytvoríte si malé grafické dielo.
Workshop je spojený s prehliadkou výstavy. Vstup zdarma.

 ŠPORT
pondelok | 17.40 – 18.40 | streda
| 17.00 – 18.00 | Zumba s Peťou

Čo treba
urobiť, aby ste dostali za ženu princeznú
so zlatými vlasmi? Ísť do sveta, premôcť
mocného draka, či sa len tak tárať? Táto
rozprávka vám to rozpovie... Hrá Divadlo
pod balkónom. Vstup voľný.
ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU

|

25. 8. | 16.00 | Divadielko
pod vežou: Farbičková
princezná

ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU | Každá
princezná sa parádi rada, má šaty všetkých
farieb – no to je paráda. Je odvážna, nielen čo sa farebnosti týka. Nebojí sa – chytí
štetec a zmaľuje aj draka. Pesničky a farbičky sú jej silné zbrane. Farbičková princezná nedopustí na ne... Hrá Divadlo Žihadlo. Vstup voľný.

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

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

KD OPATOVÁ | Info: 0903 949 966,
www.zumba-trencin.sk.

pondelok, streda | 18.00 |
Cvičenie Jumping
ŠPORTOVÁ HALA

vierka@vigi.sk.

|

Info: 0905 243 554,

7., 14. 8. | 17.00 | Cvičenie
pre tehotné – profylaxia

MC SRDIEČKO – KC STRED | Cvičenie vedie
pôrodná asistentka Zuzana Duncová.

30. júl 2019
10. – 11. 8. | 11.00 – 19.00 | Born
to Trick Challenge 2019

utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodné aj pre tehotné ako príprava na dojčenie. Vedie laktačná poradkyňa Milka Hromníková.

1. – 30. 8. | Dobový tábor
so sokoliarmi „ Aquila “

TRENČIANSKY HRAD | Sokoliarske vystúpenia skupiny Aquila, denne o 10.30,
13.30, 15.30. Dobový tábor denne od 9.00
do 17.00.
TRENČÍN – ORECHOVÉ – BORN TO TRICK
PARK | 5. ročník medzinárodnej súťaže

v disciplínach parkour, freerunning, street
workout a kalistenika – Born to Trick Challenge 2019. Súťaž nadšencov akrobacie
a cvičenia s vlastnou váhou. Pripravený je
aj bohatý program pre divákov.
10. – 11. 8. | 8.00 – 18.00 | IV.
Veľká cena Trenčína

9. – 10. 8. | 16.00 – 02.00 | 11. 8. |
do 12.00 | Moto Rock Nights
XVII

|

EXPO CENTER | 3. ročník veľtrhu pre záhradkárov a milovníkov prírody.

PARK ZLATOVCE

Stretnutie
motorkárov s hudobnou produkciou.
|

|

Stretnutie heligonkárov

Trenčianske filmové leto

pretekov historických motocyklov v jazde
pravidelnosti.

3. 8. | 21.00 | Teroristka

10. 8. | 10.00 | Zámosťácka
pivná cesta

HOSS SPORT CENTER NOVINY |

|

15. 8. | 16.00 – 18.00 | Burza
barefoot obuvi

Šanca predať
a kúpiť barefoot topánky – detské aj dospelácke.
MC SRDIEČKO – KC STRED

|

od 15. 8. | Diego Maradona

1. 8. | 21.00 | Teroristka

Turistický pivný pochod. Cieľom je park Zlatovce, kde sa od 17.00 môžete tešiť na tanečnú zábavu s country skupinou Lončáci
z ČR.
ŠTART: BAR ZLATÝ KLAS, ZAMAROVCE

Americký horor. V opustenom dome
úplne na konci mesta nájde partia tínedžerov knihu, ktorá je strašnejšia
než čokoľvek, čo si kedy dokázali predstaviť. Zanechalo ju tu mladé dievča
s hrozivým tajomstvom ešte predtým,
než samo bez stopy zmizlo. Starobylá
kniha je plná desivých príbehov a ešte
desivejších monštier, ale nie je tak úplne na čítanie. Kniha naopak číta toho,
kto s ňou príde do styku. Prečíta jeho
najväčšie nočné mory, napíše z nich
príbeh a začne ho rozprávať a odvíjať aj
v skutočnom živote. A to vrátane hrozivých príšer.

 FILM

10. – 11. 8. | 8.00 – 18.00 | IV.
Veľká cena Trenčína

Knihy, noviny a časopisy dostupné vonku, bezplatne a pre všetkých. Doprajte prechádzke mestom prida- 17. 8. | 7.00 – 12.00 | Burza
nú hodnotu a načerpajte energiu vo dvore starožitností a gazdovské trhy
knižnice pod holým nebom v historickom EXPO CENTER | Burza pre zberateľov mincentre Trenčína alebo v pobočke VKMR cí, medailí a iných zberateľských zaujímavostí.
na sídlisku Juh.
KONTAKTY
ATRIO RESTAURANT
Mierové námestie 6
CINEMAX
OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
Osvienčimská 3, 0901714 266, dcsihot@trencin.sk
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
Mierové námestie 9, 032/ 6504 709, 650 47 11,
KIC
Kultúrno-informačné centrum
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
TRENČIANSKY ŠENK
Opatovská 53, Sihoť 4
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
VKMR JASELSKÁ

30. – 31. 8. | 9.00 – 17.00 | Hurá
do záhrady

a harmonikárov.

PRIEMYSELNÝ PARK A FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
V ZÁBLATÍ | Medzinárodné majstrovstvá SR

pondelok, štvrtok | 10.00 –
16.00 | Letná čitáreň

od 8. 8. | Nočné mory
z temnôt

LETISKO TRENČÍN | Majstrovstvá SR pretekov áut a motocyklov.

1. 9. | 15.00 | Heligonkafest

AUTOCAMPING NA OSTROVE

 INÉ...

 FILM

2019 MSR dragracing

PARK ZLATOVCE | Degustácia vín z Moravy.
Od 17.00 hod. zahrá Horňácka cimbalová
muzika Kubíci z ČR.

LETISKO TRENČÍN | Majstrovstvá SR pretekov áut a motocyklov.

Tradičné preteky
dračích lodí. Zostavte si svoju 10-člennú alebo 20-člennú posádku a príďte si
zasúťažiť na dračích lodiach. Viac info
na www.dracielode.sk.JARMOKY

24. 8. | 8.00 – 20.00 | Power fest

31. 8. | 15.00 | Salón vín Trenčín

24. 8. | 8.00 – 20.00 | Power fest
2019 MSR Dragracing

|

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Klub Trenčín.

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

pretekov historických motocyklov.

1. 9. | Prebudenie draka 2019

22. 8. | 15.00 | Skleróza
multiplex

1. – 30. 8. | Miniburza kníh

PRIEMYSELNÝ PARK A FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
V ZÁBLATÍ | Medzinárodné majstrovstvá SR

HOSS SPORT CENTER

KAM | 3

kam v trenčíne

TRENČIANSKY ŠENK|

4. 8. | 21.00 | Oni a Silvio
ATRIO RESTAURANT |

6. 8. | 20.30 | Teroristka
AUTOCAMPING|

7. 8. | 21.00 | Zlé časy v El Royale
ATRIO RESTAURANT |

8. 8. | 21.00 | Toman

Životopisný dokument. Diego je
usmievavý chlapec z predmestia, ktorý
miluje futbal a svoju veľkú rodinu. Vďaka obrovskému talentu plní sny sebe,
svojim blízkym i stovkám miliónom
fanúšikom po celom svete. V Neapole,
kde aj diabli potrebujú svojich bodyguardov, sa Diego stáva Bohom. Fanatický obdiv a slávu je ťažké ustáť a Diego
skrýva svoju ľudskú tvár čím ďalej viac
pod maskou Maradonu. Tomu nie sú
cudzie divoké večierky, nevery, podvody, kokain ani pletky s mafiou. A zničujúca špirála sa roztáča...
od 15. 8. | Vtedy
v Hollywoode

HOSS SPORT CENTER NOVINY |

10. 8. | 21.00 | Občiansky
preukaz
TRENČIANSKY ŠENK |

11. 8. | 17.00 | Mimi a Líza

ARTKINO METRO |

11. 8. | 20.30 | Teroristka
ATRIO RESTAURANT |

14 8. | 20.30 | Červená volavka
ATRIO RESTAURANT |

18. 8. | 20.30 | Ja Simon
ATRIO RESTAURANT |

21. 8. | 20.30 | Jan Palach
ATRIO RESTAURANT |

Americká komediálna dráma. V deviatom filme kultového režiséra Quentina
Tarantina sa televízny herec (Leonardo
DiCaprio) a jeho dlhoročný kaskadér
(Brad Pitt) rozhodnú presadiť pri filme
na konci zlatej éry Hollywoodu v roku
1969 v Los Angeles.
od 22. 8. | Nevesta na zabitie

Americká hororová komédia. Mladá nevesta má ženícha z bohatej, ale
trošku čudáckej rodiny, ktorá ctí dlhoročnú, ale veľmi zvláštnu svadobnú
tradíciu. Každý nový člen si musí zahrať náhodne vylosovanú hru. Tú však
nakoniec nemusí ani prežiť.

hudba na tr áve

Zbyněk Zácha

2.8.

KAŽDÝ PIATOK > 19.00 > TRENČÍN, ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU

Katarina Korcek & Jerguš
Oravec

Sandonoriko
Vybásnená hudba a zhudobnené básne,
poézia a niekoľko experimentov – takýto
základ má spoločný projekt pesničkára
Martina Geišberga a skladateľa a klaviristu
Daniela Špinera. Do dokonalej hudobnej
trojice ich na gitare doplní Marek Geišberg.

Žena s hlasom, ktorý v skupine Made II
Mate zapôsobil ako zjavenie na slovenskej
hudobnej scéne a skvelý gitarista predstavia výber svetových hitov (v ktorých okúzli
Katkin hlas) aj Jergušových vlastných
skladieb.

9.8.
Krajka a priatelia

16.8.

Adventure Strings

30.8

Štyria vynikajúci koncertní umelci, ktorí
vyrástli v rôznych komorných orchestroch
a precestovali s nimi celý svet. Spolu však
tvoria kvarteto, ktoré predstaví klasickú
hudbu ako vzrušujúce hudobné dobrodružstvo, počas ktorého sa, okrem vznešených
melódií, dá zažiť aj veľa srandy.

Dievčatá z Krajky pre tento koncert okolo
seba zoskupili mimoriadnu zostavu: cimbalistu Zlatých huslí Martina Budinského,
gitaristu a perkusionistu Petra Beláka,
huslistku Kristínu Hlístovú a kontrabasistu
Jozefa Brindzáka.

23.8.
Gabriel Kain

Gabriel Kain sa po troch rokoch opäť vracia
na skok z Británie do Trenčína. Privedie
si špičkových slovenských muzikantov,
doplnených portugalskou huslistkou Barbarou Barros. Premiérovo predstaví nové
skladby v slovenčine a pridá aj svoju klasiku
– baroque’n’roll.

AUGUST 2019

Klaunská
olympiáda

Farbičková
princezná

18.8.

Klaun rád všetky deti zabáva a zlú
náladu na dobrú vždy napráva.
Lebo na olympiáde vyhráva športovec najlepší, no a na Klaunskej
olympiáde zas ten, čo náladu
všetkým vylepší...
TEATER KOMIKA

4.8.

KAŽDÚ NEDEĽU > 16.00 > TRENČÍN, ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU

Jarmok
rozprávok

11.8.

Jarmočný rozprávkar má v taške
stánok rozprávok a prichádza so
spevom. Zazvoní zvonček a začína
rozprávka: Tri groše alebo Popolvár
alebo Valibuk alebo Nebojsa alebo
Dlhý nos...
DIVADLO DUNAJKA

Zlatovláska

Čo treba urobiť, aby ste dostali za
ženu princeznú so zlatými vlasmi?
Ísť do sveta, premôcť mocného
draka, či sa len tak tárať? Táto
rozprávka vám to rozpovie...
DIVADLO POD BALKÓNOM

25.8.

Každá princezná sa parádi rada, má
šaty všetkých farieb – no to je paráda.
Je odvážna, nielen čo sa farebnosti
týka. Nebojí sa – chytí štetec a zmaľuje
aj draka. Pesničky a farbičky sú jej silné
zbrane. Farbičková princezná nedopustí na ne... DIVADLO ŽIHADLO

Vstup voľný. Zmena programu vyhradená.
V prípade nepriaznivého počasia budú divadielka v sobášnej sieni mestského úradu.

www.facebook.com/kic.trencin, www.trencin.sk

HUDOBNÁ

N E DE Ľ A

A U GU S T 2 0 19

11.8.

Natalie
& Martin Bies

Kúsok exotiky v podobe černošského soulu a španielskeho flamenca
zahrá mladá slovenská speváčka
a pianistka spolu s vynikajúcim
flamenco gitaristom.

Josef Laufer

Charizmatický český šoumen a džentlmen, ktorého
sa nedotýkajú plynúce roky,
predstaví so sebe vlastným
šarmom najväčšie hity svojej
päťdesiatročnej kariéry.

Trenčianska kapela, kombinujúca
hypnotickú elektroniku so živými
nástrojmi, zahrá v špeciálnej zostave
s hosťujúcimi spevákmi Ninou Kohoutovou a Gabrielom Kainom.

Autumnist

25.8.

18.8.

4.8.

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

Janais

Pôvabná speváčka
s nežným hlasom
prinesie na námestie
nielen svieže letné
popové piesne, ale aj
zopár francúzskych
šansónov.

Pressburger Balkan
Band

Energickej hudobnej zmesi podmanivo namiešanej z balkánskej,
židovskej a orientálnej hudby budú
tentokrát dominovať piesne zo
Srbska, Macedónska, Chorvátska,
Rumunska, Bulharska a Bosny.

1.9.

iu pod
Mimoriadne v átr
o 19.00
Mestskou vežou

