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Držme sa za ruky, dnes iba virtuálne, symbolicky. Buďme si na blízku, aj keď v minimálne
dvojmetrovej vzdialenosti.
FOTO: Z. G.

Reklamácie roznosu hláste,
prosím, do pondelka
6. apríla 2020 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
0902 911 159.

Telefónne linky pre ľudí odkázaných na pomoc
Pre osamelých seniorov, ľudí so zdravotným znevý
hodnením, osamelých rodičov s malými deťmi či osoby
v karanténe zriadilo mesto dve telefónne čísla. Prosíme,
používajte ich len v čase najväčšej núdze.

V týchto dňoch to majú najťažšie ľudia žijúci sami, ľudia nevládni alebo inak zdravotne znevýhodnení, ľudia bez príbuzných
či známych vo svojom blízkom
okolí.
Práve s myšlienkou na nich
mestský úrad zriadil 18. marca dva kontakty, na ktoré môžu
zatelefonovať v pracovných
dňoch od 8.00 do 11.00 hodiny
a požiadať o pomoc s nákupom
potravín, drogérie, so zabezpečením liekov i s chýbajúcim
rúškom, ktoré si nedokážu sami
ušiť, ani inak zabezpečiť.

 VYCHÁDZAŤ VON

BEZ RÚŠKA JE OD 25.
MARCA ZAKÁZANÉ!

Ak potrebujete pomôcť s nákupom, prosím, premyslite si
zoznam vecí, ktoré budete potrebovať nakúpiť na niekoľko dní
dopredu.
Na linke sa vás budeme pýtať na vaše meno, adresu, číslo domu, resp. bytu, poschodie
a fakt, či ste v karanténe.
Telefónne čísla:

0903 113 047
0903 608 322

Pozor, za nákup či lieky zaplaťte až po ich doručení, a to
na základe pokladničného bloku. Peniaze nikomu nedávajte
vopred! Ak potrebujete rúško,
doručené vám bude zdarma,
vďaka pomoci dobrovoľníkov,
ktorí ich šijú a ďalších, ktorí ich
ľuďom v núdzi doručujú. „Zapojili sme poslancov, ktorí všetci
do jedného ochotne súhlasili. Cez
nich sa snažíme najprv vyhľadať
v blízkosti odkázaných ľudí ich
susedov a pomáhať cez nich alebo to ako poslanci urobíme osobne alebo aktivujeme dobrovoľníkov z našej databázy,“ hovorí
viceprimátor Ján Forgáč, ktorý
pomoc koordinuje. „Snažíme sa
minimalizovať medziľudské kontakty tak, aby ľudia nebehali viac,
ako potrebujú alebo musia.“

 KEDY BY STE

NEMALI VOLAŤ?

Ak máte v Trenčíne rodinu alebo známych, požiadajte
o pomoc najskôr ich. Linky pomoci sú tu pre osoby, ktoré sa
nemajú na koho obrátiť.
Tieto dva telefónne kontakty neslúžia na otázky týkajúce sa
zdravotného stavu. S nimi kontaktujte RZP na čísle 112 alebo
využite infolinku o koronavíruse 0800 221 234.
Prosíme Trenčanov, ak je to
možné, zaujímajte sa o svojich susedov a skúste pomôcť
s tým, čo je vo vašich silách.
Napríklad počas vášho nákupu, nakúpte aj im. Ďakujeme.
(RED)
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Milé Trenčianky a Trenčania,
ďakujem. Ste skvelí a zodpovední. V takýchto chvíľach sa
ukazuje vnútorná sila a zodpovednosť. Keď sme pred pár
mesiacmi sledovali, čo sa deje
v Číne, nenapadlo nám, že niečo podobné budeme mať onedlho pred vlastnými dverami. Ani
ja ako primátor som si nikdy
nemyslel, že budeme čeliť takému vážnemu ohrozeniu. Nemali sme na to krízové plány,
postupy, nič. Zaskočilo to nás
i celý svet nepripravených. Momentálne pracujeme v krízovom
režime. Denne riešime množstvo vecí, o ktorých vás i naďalej
budeme informovať.
Máme tu nepriateľa, ktorého nevieme chytiť, vynadať
mu. Stále sme len na začiatku
zložitého obdobia. Vieme, že to
celé prejde, ale budú aj straty
a bolesti. To, aké veľké budú dôsledky, záleží na nás všetkých.
Preto Vás prosím, buďte opatrní a disciplinovaní. Čo najviac
sa i naďalej zdržiavajte doma.
Teraz musíme byť na seba
prísni, musíme sa zodpovedne správať voči samým sebe,
ale aj voči druhým ľuďom. Aj
keď je momentálne na prázdne mesto smutný pohľad, je to
nevyhnutné.
Som hrdý a vďačný, koľko
obetavosti a spolupatričnosti sa
vo vás našlo. Keď sa ukázalo,
že nie je dostatok ochranných
pomôcok, boli ste to vy, ktorí ste
začali šiť rúška – pre seba i pre
druhých. Ďakujem aj dobrovoľníkom i mestským poslancom,
ktorí nám pomáhajú s nákupmi pre ľudí na to odkázaných.
Zmyslom aj nášho mesta sú
ľudia. To vy mu dávate zmysel
a tvoríte jeho hodnoty a budúcnosť. Preto je Trenčín také krásne miesto, lebo má skvelých obyvateľov. Ďakujem, že pomáhate!
Často myslím na zdravotníkov, hygienikov, ktorí sú v prvej
línii a tiež na predavačky, lekárničky, poštárky, smetiarov
a všetkých vás, ktorí chodíte do práce aj v tejto rizikovej
dobe. Myslím aj na vás, ktorí
nemôžete chodiť do práce. Je to
ťažké. Pre mnohých to začína
byť únavné a možno deprimujúce. Je náročné zvládnuť odlúčenie, napríklad starých rodičov
od vnúčat. „Bolí“ to, no som
presvedčený, že to spolu zvládneme a život sa vráti do normálnych koľají.
Richard Rybníček
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Bezplatná MHD končí 5. apríla 2020
Od pondelka 6. apríla sa cestovanie MHD
zadarmo ruší. Autobusy naďalej premávajú
vo víkendovom režime, posilnené sú vybra
né ranné a popoludňajšie spoje pre pracu
júcich.

Po povinnom uzatvorení prevádzok od 18. marca 2020 bola
doprava v MHD Trenčín rozhodnutím primátora dočasne bezplatná. Išlo o jedno z preventívnych opatrení najmä na ochranu
vodičov autobusov, ktorí v tom
čase nemali dostatok ochranných pomôcok. Opatrenie chcelo byť aj úľavou pre ľudí, ktorí
v tomto čase musia MHD dochádzať do práce. Preto boli zároveň
pre nich posilnené vybrané spoje. Prax však ukázala, že bezplatná doprava bola pre niektorých
občanov motiváciou nadmerne
sa voziť MHD, často na krátke
vzdialenosti, a teda zvyšovať riziko nákazy. Nakoľko sa situácia
s ochrannými pomôckami u vodičov autobusov odvtedy zmenila, bezplatné cestovanie sa od 6.

apríla ruší.
Pre
menej
ľudí v jednom
vozidle sa z preventívnych dôvodov zároveň
upravil grafikon liniek do priemyselného parku.
LINKA Č. 7 – spoj z Juhu
(Gen. Svobodu) o 5.20 je posilnený pre pracujúcich v priemyselnom parku o jeden autobus.
LINKA Č. 17 – spoj z Juhu
(Gen. Svobodu) o 6.27 zachádza do priemyselného parku.
LINKA Č. 5 – spoj z Juhu (Saratovská) o 13.20 zachádza
do priemyselného parku.
LINKA Č. 7 – pridaný spoj
z priemyselného parku o 14.15.
LINKA Č. 7 – pridaný spoj

UPOZORŇUJEME NA PODVODNÍKOV
Na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady
podvodov na senioroch. Prosíme, povedzte to svo
jim rodičom a starším susedom. Mesto Trenčín na to
upozornilo Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie
kriminality kancelárie ministra vnútra.

Neznáme osoby kontaktujú telefonicky alebo osobne seniorov s požiadavkou zmerania
teploty, ponúkajú pochybné
farmakologické
prípravky
a podobne.
Ak ste senior, nereagujte na takúto ponuku. Ak máte
v rodine alebo v bytovke seniora, povedzte mu o tom.
Nedovoľme, aby podvodníci zneužívali súčasnú situáciu
vo svoj prospech. Ak budete

svedkom obdobného konania,
kontaktujte políciu č. 158.
Klienti sa v súčasnosti môžu obrátiť aj na Informačnú kanceláriu v Trenčíne
v čase od 8.00 – 11.00 hod.
(v čase osobnej prítomnosti zamestnancov) telefonicky
(032/74 11 250) alebo prostredníctvom LiveChatu na
www.prevenciakriminality.sk.
(RED)

z priemyselného parku o 22.13.
LINKA Č. 3 – pridaný spoj
z Juhu (Gen. Svobodu) o 5.23
cez VOP, mimoriadne vedený až
po Záblatie, Rybáre.
LINKA Č. 3 – pridaný spoj
zo zastávky Záblatie, Rybáre o 14.00, cez VOP s odchodom 14.10, ďalej vedený na Juh
(Gen. Svobodu).
LINKA Č. 28 – z Východnej
ulice zachádza na Gen. Svobodu, obslúži zastávky Gen. Svobodu cca o 5.17 a Mateja Bela,
ďalej ide po pôvodnej trase.
Na autobusovej stanici by mala
byť o 5.30. Táto úprava má pomôcť cestujúcim, ktorí vystupujú na autobusovej stanici a odtiaľ idú do práce.
Posilové spoje jazdia len počas pracovných dní. Ostatné
linky MHD jazdia ako cez víkend. Cestujme MHD len, keď
je to nevyhnutné. Majme vždy
rúško alebo inú ochranu tváre
a rukavice.
Časové predplatné lístky na MHD (30-dňové alebo
90-dňové) budú po ukončení
bezplatnej prepravy platiť aj naďalej. Ich platnosť sa počas tohto
obdobia len pozastavila. Zvyšný počet dní na lístku tak budú
môcť cestujúci využiť po ukončení bezplatnej prepravy. Cestujúcemu sa po priložení k terminálu v autobuse časový lístok
o zostávajúce dni predĺži.
(RED)

Testy na koronavírus robí aj Trenčín
Po Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici začali robiť
testy na koronavírus 25. marca aj na pracovisku Regio
nálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, a to
metódou, pri ktorej sa dá prítomnosť vírusu presne určiť.

Laboratórium pracuje 24
hodín v trojzmennej prevádzke
a denne chce otestovať minimálne
100 vzoriek. „Závisí to aj od spotrebného materiálu potrebného
na laboratórnu diagnostiku,“

povedala riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmila Bučková.
„Do fungovania laboratória sú
zatiaľ zapojení traja ľudia, ktorí robia samotnú diagnostiku,

potom máme laboratórnych pracovníkov a takých, aby aj príjem
vzorky bol bezproblémový a komunikácia s vyšetrovaným bola
čo najrýchlejšia. Máme postavený
tím asi 25 ľudí.“ Vyšetrenie jednej
vzorky trvá približne šesť hodín.
Na prácu majú vyčlenené oddelené priestory tak, aby neohrozili
ostatných zamestnancov, ani ľudí
v areáli nemocnice. (RED)
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Poslanci rokovali v rúškach a rukaviciach
Mimoriadna situácia si vyžiadala zvolanie mimoriadne
ho rokovania Mestského zastupiteľstva aj v Trenčíne.
Zákony na podobný krízový stav, v akom sa teraz nachá
dzame, ale nemyslia.

miest Slovenska požiadal ministra vnútra Romana Mikulca, aby
sa touto situáciou zaoberal. Vyslovil vieru, že budú opatrenia

V Gelnici na východe Slovenska rokovali i hlasovali poslanci
z domu elektronicky.
V Trenčíne po vydezinfikovaní
zasadacej
miestnosti
poslanci
osobne v rúškach a rukaviciach rozhodovali o súčasnom parkovaní v meste (čítajte
na str.4).
„Zvolať takto zastupiteľstvo bolo náročné hlavne z hľadiska
bezpečnosti,“
povedal primátor Richard
Rybníček.
„Všetci ale zareagovali úplne bravúrne a poslanci sa
správajú absolútne zodpovedne.
Myslím si, že my ako primátori,
starostovia a poslanci máme chodiť do práce a máme slúžiť ľuďom

v legislatívnom konaní prijaté
v krátkej dobe.
Záznam z mimoriadneho rokovania si môžete pozrieť
na www.trencin.sk.
(E. M.)

aj v kritických situáciách.“
Urobiť zastupiteľstvo bez
prítomnosti poslancov z domu je
podľa neho protiústavné a nezákonné. Preto ako prezident Únie

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Mestskí poslanci rokovali v marci 2020 dvakrát. Plánova
né zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo
11. marca.

 Na úvod vzali poslanci na vedomie informáciu, že celkový dlh mesta k 31. 12. 2019 bol
vo výške 17,3 mil. eur, teda 316
eur na obyvateľa. Dlh Trenčína
v rokoch 2011 – 2019 poklesol
o 45,98 %.
 Zastupiteľstvo schválilo 11.
3. niekoľko zmien v mestskom
rozpočte. Sumu 163 tisíc eur,
ktorú mesto ušetrilo na zimnej
údržbe, presunulo na doplatok
straty za MHD. V roku 2019
mesto zaplatilo zálohu na predpokladanú stratu z výkonov vo
verejnom záujme v MHD vo
výške necelých 2,2 milióna eur.
Skutočná strata za rok 2019
(vrátane zisku 5%) bola vyše 2,4
milióna eur. Rozdiel predstavuje už spomínaných 163 tisíc eur.
 Poslanci súhlasili s participatívnym rozpočtom 12 tisíc
eur na podporu angažovanosti
mládeže v základných školách.
Uvoľnili financie aj na vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklistickú cestičku,
spojovaciu vetvu Soblahovská,
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Legionárska (takzvaný bypass
okružnej križovatky) a na vybudovanie križovatky Električná
– Nemocničná.
 Poslanci schválili uzatvorenie zmlúv v súvislosti s výstavbou detského ihriska Nad tehelňou, ktorú majú zabezpečiť
manželia Svetlíkovci. Odsúhlasili prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín, schválili uzatvorenie zmluvy
o budúcej darovacej zmluve a nájomnú zmluvu. Detské ihrisko
bude na pozemkoch, ktoré sú
čiastočne vo vlastníctve mesta
a sčasti vo vlastníctve manželov
Svetlíkovcov. Tí sa zmluvne zaviazali, že do roka od právoplatnosti stavebného povolenia k ich
rodinnému domu, vybudujú detské ihrisko na základe projektovej dokumentácie, ktorú konzultovali na odborných útvaroch
mesta a prezentovali aj na VMČ
Stred. Detské ihrisko bude mať
trávnatú plochu, oporný múr,
herné prvky, mobiliár a bude verejne prístupné. Po jeho vybudovaní prejde do majetku mesta.

 Mestský parlament schválil
Všeobecne záväzné nariadenie
o ochrannom pásme pohrebísk.
Šírka ochranného pásma je nateraz 50 m od hranice pozemku každého cintorína na území
Trenčína. V ochrannom pásme pohrebiska je možné povoľovať len stavby budov, ktoré poskytujú služby súvisiace
s pohrebníctvom.
 Zastupiteľstvo odsúhlasilo
zmeny, ktoré sa týkajú letných
terás. Kým doteraz mohli byť terasy v meste umiestnené od 15.
marca, po novom to bude od 1.
apríla do 31. októbra.
 Mestskí poslanci schválili
úpravu zákazu používania pyrotechnických výrobkov kategórie
F2, F3, P1 a T1 na území mesta.
Zákaz platí celý rok, okrem času
od 31. 12. od 20.00 h do 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roku
do 2.00 h.
 Nová ulica v mestskej časti
Západ, ktorá sa nachádza pod
spojovacou komunikáciou medzi Zlatovcami a Záblatím, dostala názov Pod privádzačom.


(E. S.)

 STRUČNE

N

a parlamentných voľbách sa 29. februára
2020 v Trenčíne zúčastnilo
71,4 % oprávnených voličov.
Najviac ľudí (8 586) hlasovalo za hnutie OĽaNO, ktoré
získalo 26,81 %. Na druhom
mieste skončila strana Smer –
SD so ziskom 18,27 % hlasov
a na treťom koalícia PS/Spolu s 9,91 % podpory voličov.
Nasledovala strana SaS (8,61
%), hnutie Sme rodina (7,96
%), strana Za ľudí (7,68 %),
Kotlebovci – ĽSNS (5,52 %),
KDH (3,93 %), Dobrá voľba
(3,20 %) a na desiatom mieste
sa u voličov v Trenčíne umiestnila SNS (3,07 %). Z Trenčína sa dostal do parlamentu
na kandidátke strany Smer-SD
rektor Trenčianskej univerzity
A. Dubčeka a poslanec TSK
Jozef Habánik. Dostal 2023
preferenčných hlasov.

N

a Slovensku bol 6. marca 2020 potvrdený prvý
prípad ochorenia COVID-19,
spôsobeného novým koronavírusom. SAD Trenčín začala
preventívne dezinfikovať autobusy mestskej a prímestskej
hromadnej dopravy.

O

d 7. marca mesto zakázalo
návštevy v zariadeniach
sociálnych služieb na Piaristickej a Lavičkovej ulici.

V

nedeľu 8. marca sa konalo
prvé zasadnutie Krízového
štábu mesta Trenčín. Výsledkom boli prvé zákazy a odporúčania.

O

d 10. marca sú zakázané
všetky hromadné športové, kultúrne a verejné podujatia na celom území Slovenska.

N

a Slovensku platí v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 od 12. marca
2020 mimoriadna situácia,
ktorú vyhlásila vláda.

O

d piatka 13. marca sú zatvorené v Trenčíne všetky
základné a materské školy
zriadené mestom.

O

d 16. marca sú zatvorené
takmer všetky maloobchodné prevádzky, okrem nevyhnutných.

P

lánované dni otvorených
dverí u primátora sú odložené až do odvolania mimoriadnej situácie na Slovensku.
Dovtedy môžete na komunikáciu s primátorom využiť
adresu: primator@trencin.sk.
Ďakujeme za pochopenie.
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Poslanci rozhodli o viacerých zmenách v parkovaní

Na mimoriadnom rokovaní mestského parlamentu 23.
marca 2020 navrhol primátor mesta Richard Rybníček
poslancom niekoľko zásadných a zopár menších zmien,
týkajúcich sa parkovania v našom meste. Poslanci s nimi
bez pripomienok súhlasili.

Pre mimoriadnu situáciu,
ktorú na Slovensku vyhlásila vláda, prijali mestá a obce
viaceré opatrenia, aby chránili zdravie svojich obyvateľov.
V Trenčíne prišiel čas i na dočasné opatrenia, ktoré sa dotýkajú
parkovania v meste.

 PARKOVANIE

DOČASNE ZADARMO

Od 24. marca 2020 až do odvolania mimoriadnej situácie
na Slovensku sa na mestských
parkoviskách za parkovanie neplatí. Všetky možnosti jednorazového platenia parkovného –
mobilná platba, sms, automaty
– sú nastavené tak, že neumožnia platbu.
Primátor mesta Richard
Rybníček opatrenie vníma ako
pomoc ľuďom, ktorí musia chodiť do práce a ľuďom v teréne. „Veľa ľudí chodí do práce aj
zvonku, ako abonenti, chceme
im uľahčiť život. Zároveň chceme pomôcť tým, ktorí napríklad
idú odviezť jedlo alebo potraviny
svojim blízkym, aby mohli rýchlo
zaparkovať, majú, povedzme, len
rezidentskú kartu a popri tom
nemajú celomestskú, lebo ju inak
nepotrebujú.“
Opatrenie by malo minimalizovať vzájomný kontakt ľudí
v autobusoch, prípadne vo vlakoch a prispieť k spomaleniu
prenosu vírusu.
„Hotovostní platcovia nemusia
používať
dotykové

parkovacie automaty, netreba
chodiť na úrad vybavovať si nové
alebo predlžovať priebežne expirované parkovacie karty,“ vyjadril svoj názor poslanec MsZ Peter Hošták.
Na otázku, či to nebude ľudí
motivovať k zvýšenej miere presunov, povedal, že sa spolieha
na ľudskú slušnosť. „Vnímam
ju okolo seba. Kto môže, ostáva
doma, nosí rúška, snaží sa chrániť seba aj iných, ignoranti sa
nájdu, ale sú to skôr výnimky.“

nezlepší, aj na ďalší posun, odpovedal: „Vždy to záleží od situácie, prvoradé je zdravie občanov,
vždy to budeme prispôsobovať
zdraviu a bezpečnosti občanov.“
Poslanec za mestskú časť
Juh Peter Hošták si myslí, že nahnať ľudí, aby si vybavovali kartu, by nebolo múdre – „Treba začať regulovať, ale teraz je taká
situácia, že v prvom rade musíme
myslieť na zdravie.“
Poslanec za mestskú časť
Sever, kam patrí aj Sihoť, Miloslav Baco vníma odklad pozitívne. „Je to jedno z prvých možných opatrení, ktoré mesto mohlo
prijať, aby mali ľudia, ktorí aj
v dnešnej dobe musia dochádzať
do práce, čo najmenej starostí.“

 REGULÁCIA

 PARKOVACIE KARTY

Termín začiatku regulácie
parkovania na Juhu a Sihoti III
a IV sa z pôvodného termínu 15.
apríla 2020 presunul na 23. september 2020.
„Aby občan získal kartu, musel by prísť do klientskeho centra
zaregistrovať sa. V prvých fázach by to bolo okolo tritisíc ľudí.
Z bezpečnostného hľadiska by to
bolo málo zvládnuteľné, aby sa
práve v takejto chvíli takýto veľký počet v klientskom centre pohyboval. Zároveň sme aj my ako
úrad v obmedzenom režime, sú
to iba dôvody, ktoré súvisia so súčasnou situáciou,“ vysvetlil primátor odloženie regulovaného
parkovania na Juhu a Sihoti III
a IV.
Na otázku novinárov, či je
mesto pripravené, ak sa situácia

Platnosť predĺžených parkovacích kariet, ktoré si už ľudia
kúpili, bude posunutá o dobu trvania bezplatného parkovania.
Ak karta skončí po 24. 3.
2020, jej platnosť bude predĺžená o počet dní od 24. marca do pôvodného skončenia jej
platnosti. S niekoľkými majiteľmi kariet pre Juh a Sihoť III a IV
budú individuálne komunikovať
pracovníci Útvaru mobility MsÚ
Trenčín, aby situáciu doriešili.
Majitelia už vybavených
a ešte neuhradených kariet
môžu kartu uhradiť teraz (doba
platnosti sa posunie) alebo
uhradiť až po odvolaní mimoriadnej situácie a skončení bezplatného parkovania v meste.
Je však potrebné na to potom
nezabudnúť.
Držitelia kariet, ktorým
končí platnosť počas „bezplatného obdobia“, môžu požiadať

PARKOVANIA
NA JUHU A SIHOTI
III, IV SA ODKLADÁ

o predĺženie karty online.
Klientske centrum zostáva stále
zatvorené. Elektronické žiadosti
sú naďalej vybavované.

 ODLOŽENIE ĎALŠÍCH

PLÁNOVANÝCH ZMIEN
NA 23. SEPTEMBER 2020:

 nová kategória parkovacích
miest – dlhodobé nočné (pri cintoríne na Saratovskej ulici),
 zavedenie jednotnej doby regulácie v pásmach B, C, D, F, G,
H, J v pracovných dňoch nonstop, pričom cez víkendy a sviatky bude od 8.00 do 19.00 h
zadarmo,
 doplnenie možnosti uhrádzať
parkovné aj prostredníctvom
mobilnej aplikácie,
 úprava podmienok úhrady parkovného na rampových
systémoch,
 zmena platnosti karty Návšteva pásma, ktorá bude platiť dva po sebe nasledujúce dni
(teda už nie pracovné dni),
hranice
medzi
 úprava
pásmom B a C na Súdnej ulici –
presun časti ulice (od križovatky
s Piaristickou po vstup do väzenskej nemocnice) z pásma B
do pásma C a zaradenie parkovacích miest ako dlhodobé s prevádzkovou dobou v pracovných
dňoch od 8.00 h do 16.00 h.

Pozor, toto sa nemení

Napriek spomínaným zmenám
stále v Trenčíne platí, že parkovať v zóne s regulovaným
státím, i keď bezplatným, je
povolené len na vyznačených
parkovacích miestach.


(RED) FOTO: ARCHÍV MSP
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Mimoriadna situácia ovplyvňuje aj investičné akcie
Palackého ulica má nové usporiadanie parkovacích
miest. Práce sa začali 18. marca 2020. Na niektorých úse
koch sa parkuje pozdĺžne, pribudol cyklopruh.

Cieľom úprav na Palackého
ulici je utlmiť automobilovú dopravu v centre a podporiť alternatívne spôsoby dopravy.
„Je to jedna z mála investičných akcií, ktoré sa dajú teraz
zrealizovať,“ povedal primátor
mesta Richard Rybníček o prácach na Palackého ulici.
Išlo o frézovanie pôvodných
parkovacích miest a značenie
nových. Zmena usporiadania
parkovacích miest bola urobená
tak, aby mohli byť v oboch smeroch vyznačené v celej dĺžke ulice cyklistické pruhy.

Počet parkovacích miest
bol zredukovaný o 34, zo 140
na 106. Niektoré parkovacie
miesta sa zmenili zo šikmých
na pozdĺžne, pri iných šikmých
bol zase zmenený uhol parkovania zo 45 stupňov na 60 k osi
jazdného pruhu.
Sedem pozdĺžnych miest je
vyhradených pre motorky. Novú
farbu majú aj priechody pre
chodcov.
„Práce sa pôvodne mali
uskutočniť v máji, ale keďže došlo k mimoriadnej situácii a parkoviská v centre mesta zostali

prázdne, využili sme to a parkovisko sme preznačili teraz, aby
sme v budúcnosti neobmedzovali
vodičov,“ povedal vedúci útvaru
mobility mestského úradu Róbert Hartmann.
Keďže práce sa uskutočnili o dva mesiace skôr, bude potrebné dodatočne presunúť parkovacie senzory zabudované
vo vozovke a opraviť niektoré
kanálové poklopy na trase pre
cyklistov. Tieto práce mali pôvodne nadväzovať. Ako povedal P. Hartmann, ich realizáciu
predpokladáme v pôvodnom
termíne – apríl/máj 2020.
Do budúcna chce mesto
z tejto ulice mať pešiu zónu

a ďalší príjemný verejný priestor
pre ľudí.
Súčasná situácia a šírenie
koronavírusu vo svete ovplyvnilo celý život mesta, aj investičné
akcie, ktoré mal Trenčín v pláne.
„Zatiaľ sme pozastavili investičné akcie v meste. Máme
od zhotoviteľov informácie, že
je problém s dodávaním tovarov
a služieb aj na stavebnom trhu.
Budeme sa tomu postupne venovať a uvidíme, čo sa bude diať.
V tejto chvíli predpokladám, že
najbližšie dva týždne budú zastavené investičné akcie, ale zasa
verím tomu, že o pár týždňov aspoň niektoré spustíme,“ povedal
R. Rybníček.
(RED) FOTO: E. M.

Dovoz stravy pre
seniorov je obnovený
Sociálne služby mesta Trenčín obnovili od pondelka 30.
marca 2020 dovoz stravy pre seniorov.

Po tom, ako došlo pre mimoriadnu situáciu na Slovensku
k zatvoreniu Strednej odbornej
školy obchodu a služieb na Jilemnického ulici, bola táto služba pre seniorov pozastavená.
„Podarilo sa nám nájsť náhradnú kuchyňu. Obedy sme začali seniorom, ktorí o to požiadali, dovážať priamo k nim domov
od 30. marca,“ povedala riaditeľka Sociálnych služieb mesta
Trenčín Edita Prekopová s tým,
že cena jedného obeda aj s dovozom je spolu 4,40 eur (stravný lístok 3,60 eur + dovoz 0.80
eur).
V čase uzávierky novín
malo záujem o dovoz stravy 42
trenčianskych seniorov. „Sme

schopní uspokojiť 100 záujemcov o túto službu,“ potvrdila E.
Prekopová.
Ak ste senior na túto službu odkázaný, prosím, je nutné
vypísať žiadosť o zabezpečenie
jej poskytovania. Nájdete ju
na www.trencin.sk v časti Pre
občanov – Sociálne veci – Dovoz stravy. Počas mimoriadnej
situácie nie je potrebné potvrdenie od lekára. Zmluva na dovoz
stravy
bude zatiaľ
do 31. mája
2020.



(E. S.)

rozvoz stravy

Trenčín v pohybe – druhá
verejná diskusia je odložená
V pondelok 6. apríla
2020 o 17.00 hodine sa malo
vo Hviezde uskutočniť druhé
stretnutie spracovateľov Plánu
udržateľnej mestskej mobility
mesta Trenčín s občanmi. Pre
súčasnú mimoriadnu situáciu

musí byť verejná diskusia odložená. Spolu s tímom spracovateľov z brnianskeho Centra dopravního výzkumu veríme, že
vás už čoskoro budeme môcť informovať o náhradnom termíne
stretnutia.(RED)
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Kapacita nocľahárne sa zvýši, sociálne služby sa rozšíria
Trenčín získa nenávratný finančný príspevok vo výš
ke takmer 447 tisíc eur. Za tieto peniaze zrekonštruuje
budovu na Nešporovej ulici, kde dnes sídli Nocľaháreň
a Nízkoprahové denné centrum.

V renovovanej budove bez
bariér s plochou 440,76 m2
bude mesto poskytovať sociálne
služby krízovej intervencie väčšiemu počtu klientov, najmä občanom v nepriaznivej sociálnej
situácii, no i zdravotne odkázaným na pomoc.
Vytvorí sa priestor pre 46
osôb, ktorým bude možné pomáhať pobytovou alebo ambulantnou formou na komunitnej
báze. Mesto bude môcť zároveň
pre 30 prijímateľov poskytovať
sociálne služby terénnou formou, napríklad v podobe práce
s rodinami v ich prirodzenom
prostredí. Zároveň sa bude snažiť vytvárať priestor pre ľudí zo
sociálne znevýhodneného prostredia na dôstojný život, ktorý
im nedokáže vytvoriť ich vlastná
rodina.
Okrem rekonštrukcie budovy, investície do jej interiérového
vybavenia, mesto kúpi aj auto.
Vznikne tak mobilná jednotka
pre jednotlivcov i skupiny. Bude
im poskytovať pomoc pri uplatňovaní ich práv a právom

chránených záujmov. Pôjde napríklad o sprievod pri návšteve
lekára, pomoc pri vybavovaní
osobných dokladov, o odbornú
zdravotnú starostlivosť, komunikáciu so zdravotnými poisťovňami, úradom práce sociálnych
vecí a rodiny, využívanie služieb
sociálneho šatníka, odvoz – dovoz bielizne, stravy a podobne.

 AKO TO BUDE

PO REKONŠTRUKCII

Dnes má nocľaháreň kapacitu 16 miest, jej rekonštrukciou
sa zvýši na 30. Nízkoprahové
denné centrum zostane pri terajšej kapacite 16 miest. Sociálne služby krízovej intervencie,
teda ambulantné sociálne služby, budú oddelené od priestorov
pre pobytovú službu.
Na prvom nadzemnom podlaží bude nocľaháreň pre bezdomovcov s bezbariérovým
vstupom i s bezbariérovým pohybom po schodisku. K dispozícii bude spoločenská miestnosť s kuchynskou linkou a jej

vybavením, sociálne zariadenia
a miestnosť na vypranie a ožehlenie bielizne. Priestory pre nocľaháreň budú pripomínať vybavenie bežnej domácnosti.
V podkroví budú priestory
na prevádzku Nízkoprahového
denného centra a administratívne zázemie.
Na nádvorí vzniknú nové
trávnaté plochy, kde bude možné v rámci terapie založiť napríklad bylinkovú záhradu.

Doručovanie rozhodnutí miestnych
daní a poplatku za odpad
Aj v roku 2020 musí mesto Trenčín distribuovať rozhod
nutia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady.
Tento rok je však iný. Mimoriadna situácia vyplývajúca
z celosvetovej pandémie mení naše zvyky a bežné po
stupy, a tak to bude aj v prípade doručovania rozhodnu
tí.

 PRÁVNICKÉ OSOBY
– PODNIKATELIA

Väčšina podnikateľov má
zriadenú a aktívnu elektronickú
schránku. Preto im v najbližších
dňoch mesto doručí rozhodnutia elektronicky tak, ako v minulom roku.
Podnikateľom, ktorí nemajú aktívnu elektronickú schránku, doručí mesto rozhodnutia
mailom, no ak ju nebude mať
k dispozícii, doručí rozhodnutia
ako doporučené listy do schránok – bez prevzatia prijímateľom. Za deň doručenia sa bude
považovať deň vhodenia zásielky do schránky. V individuálnych prípadoch sa môže stať, že

zásielka bude uložená v poštovom priečinku.
Vzhľadom na mimoriadnej situácii na Slovensku zašle
mesto všetkým podnikateľom
sprievodný list, v ktorom budú
uvedené nové termíny splátok
z dane z nehnuteľností i kontakt
pre riešenie problémov vyplývajúcich z daňového konania. Je
totiž pravdou, že v tomto období sú podnikatelia v mimoriadne
ťažkej a náročnej situácii.
Preto tento rok mesto umožní podnikateľom rozdeliť úhradu
dane z nehnuteľností, ktorá predstavuje najväčšiu záťaž z titulu
miestnych daní, až na 4 splátky
a tiež oddialilo jej splatnosť.

 FYZICKÉ OSOBY
– OBČANIA

Mesto Trenčín ako správca
dane aktuálne sleduje vývoj mimoriadnej situácie na Slovensku a v najbližšej dobe rozhodne, kedy a akým spôsobom bude
v tomto roku doručovať rozhodnutia dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady občanom – fyzickým osobám.
Samozrejme, občania sa vopred dozvedia o termíne a postupe pri doručovaní rozhodnutí.
„Zároveň im odporúčame, aby
počas mimoriadnej situácie prioritne komunikovali so správcom dane (mestom) elektronicky a telefonicky. Ide o ochranu
zdravia nás všetkých.
Dúfame, že spoločnými silami sa nám podarí zvládnuť
túto ťažkú situáciu,“ uviedol Ján
Margetín, špecialista pre dane
a poplatky z Útvaru ekonomického MsÚ Trenčín.
(E. S.)

Tento ďalší z úspešných projektov mesta Trenčín má názov
„Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín“.
O schválení financií z eurofondov na jeho realizáciu rozhodlo
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR ako riadiaci
orgán pre Integrovaný regionálny operačný program. Celkové
oprávnené náklady na realizáciu sú 470 tisíc eur, mesto dá
zo svojho rozpočtu 5 % z tejto
sumy.


(E. S.)

DOTÁCIE
Z GRANTOVÉHO
PROGRAMU
MESTA SÚ
POZASTAVENÉ
V súvislosti so súčasnou
situáciou mesto Trenčín pozastavilo všetky dotačné kolá
pre rok 2020 vyhlásené 27. januára. O výške financií a spôsobe ich použitia, o tom, či
budú vyhlásené nové dotačné
kolá a akým spôsobom, prípadne či bude potrebné presmerovane financií na riešenie dopadov koronavírusu,
bude rozhodnuté v najbližších týždňoch. Mesto bude reagovať na aktuálnu situáciu.
Ďakujeme za pochopenie.
O výsledku budeme informovať.(RED)
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Školy ostávajú
zatvorené do odvolania

Čo s poplatkami za školu,
škôlku a jasle?
Mesto Trenčín oznamuje zákonným zástupcom detí –
žiakov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Trenčín, aby z dôvodu prerušenia vyučovania
v školách a v školských zariadeniach až do odvolania do
časne pozastavili platby príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou školských zariadení.

 ŠKOLY A ŠKÔLKY

Rozhodol o tom 26. marca minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav
Gröhling. Riaditelia škôl majú
zabezpečiť podľa podmienok
a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými
zamestnancami
školy. V tomto školskom roku
deviataci nebudú písať monitor,

prihlášky do stredných škôl
bude možné podať do 15. mája,
prijímacie pohovory na SŠ sa
uskutočnia najneskôr do 30.
júna. Mimoriadne prerušenie
prevádzky až do dovolania sa
týka aj materských škôl. Podávanie žiadostí o zápis do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája
2020. (MINEDU.SK)

Zápis budúcich
prváčikov bude bez detí
Je to jedno z opatrení prijatých v oblasti regionálneho
školstva.

 Zápis detí do 1. ročníka základných škôl pre školský rok
2020/2021 je pre všetky ZŠ
zriadené mestom Trenčín stanovený na dva dni 20. 4. a 21.
4., s výnimkou ZŠ na Potočnej
ulici, kde bude zápis detí 21. 4.
2020.
 Zápis pre nadané deti v ZŠ,
Kubranská bude v dňoch 21. 4.
a 22. 4. 2020.
 Rodič môže zapísať dieťa iba
do jednej základnej školy.
 Podľa pokynov ministerstva
školstva sa zápis uskutoční bez
účasti detí.
 Odporúča sa komunikácia
elektronickou formou, ak to
technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností školy s dôrazom
na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch
týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského
vyučovania,

 zákonný zástupca dieťaťa so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy najneskôr do 15. júna
2020,
 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia
povinnej školskej dochádzky,
súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie
všeobecného lekára pre deti
a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa
nebude pri zápise vyžadovať,
ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia
mimoriadneho prerušenia školského vyučovania
 Vzhľadom na mimoriadnu
situáciu a neustále sa doplňujúce informácie odporúčame
rodičom sledovať web stránku
školy, na ktorú chcú svoje dieťa zapísať. ÚTVAR ŠKOLSTVA MSÚ

Pozastavenie platieb sa týka:
 príspevku na činnosť v školskom klube detí (základná
škola),
 príspevku na režijné náklady v školskej jedálni (základná
škola),
 príspevku na úhradu nákladov za dieťa v materskej škole
• náklady za pobyt dieťaťa,
• režijné náklady v školskej
jedálni,
• stravovanie (okrem detí
predškolského veku),
 príspevku na úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole,
 príspevku na úhradu na činnosť centra voľného času.
Zrealizované platby za obdobie prerušeného vyučovania budú presunuté do obdobia po opätovnom otvorení škôl
a školských zariadení. O povinnosti platiť príspevky po obnovení vyučovania budeme vopred informovať.

 DETSKÉ JASLE
Poplatky za poskytované služby v detských jasliach za marec 2020 boli stanovené takto:

 bežné úkony starostlivosti
o dieťa – osoba/deň 4,50 € podľa dennej prítomnosti dieťaťa
v marci,
–
celoden stravovanie
ná strava 1,50 € – podľa
skutočne odobratých jedál
počas mesiaca,
 vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby – osoba/deň 13 €
Prevádzka detských jaslí
bola v marci otvorená od 2.
do 12. 3. 2020 (vrátane), teda
spolu 9 dní. Od 13. marca 2020
Sociálne služby mesta Trenčín neposkytujú sociálne služby v detských jasliach, to znamená, že platba poplatkov je
pozastavená.

 ZATVORENÉ AŽ

DO ODVOLANIA

Prevádzka detských jaslí,
rovnako ako materských škôl
a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín je až do odvolania prerušená. Dôvodom je mimoriadna
situácia na Slovensku vyhlásená Vládou SR pre šírenie koronavírusu a pribúdajúce prípady
ochorenia COVID-19.
(RED)

Pomoc pre učiteľov
a rodičov žiakov
 Od 26. 3. sa môžu učitelia a rodičia obracať so svojimi
otázkami k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu na odborníkov call centra
rezortu školstva v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 h
na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

 Zvládnuť obdobie počas prerušeného vyučovania v školách
pomáha aj portál www.ucimenadialku.sk
 Vyučovacie programy pre 1.
aj 2. stupeň ZŠ ponúka inter
aktívna relácia RTVS Školský
klub každý pracovný deň o 9.15
na Dvojke.

 UČIA UČITEĽOV UČIŤ ONLINE
Rada mládeže Trenčianskeho kraja pripravila pre
učiteľov základných a stredných škôl on-line kurz, na ktorom vzdeláva učiteľov, ako

prostredníctvom
internetu
viesť výučbu žiakov. V marci
sa zapojilo okolo 45 pedagógov. Viac na www.rmtnk.sk.
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Mať menej odpadu je teraz dôležitejšie
Koronavírus zasiahol nielen Slovensko, ale paralyzoval
väčšinu Európy a týka sa celého sveta. Tento problém sa
dotkol všetkých oblastí nášho života a prináša mnohé
obmedzenia. Nevynímajúc ani nakladanie s odpadmi.

Viac ako hocikedy predtým
je teraz dôležitá zodpovednosť.
Týka sa nás všetkých. Či už v súkromnom živote, keď sa naozaj
musíme správať zodpovedne
a chrániť svoje zdravie, ale aj
v ostatných oblastiach každodenného života, ktorý sa momentálne zúžil najmä na naše
domácnosti.

 BUĎME OHĽADUPLNÍ
V dôsledku situácie spôsobenej koronavírusom musíme
oceniť i prácu tých, ktorí zabezpečujú, aby základné služby ďalej fungovali. Nemáme na mysli
len zdravotnícky personál a dodávateľov potravín, ale aj tých,

ktorí majú na starosti odvoz
a ďalšie spracovanie odpadu.
Práve teraz buďme k pracovníkom zberových spoločností ešte viac ohľaduplní a trpezliví, keďže robia naozaj
významnú činnosť a ani oni
nie sú imúnni voči nákaze.
Prosím, neukladajte odpad
vedľa kontajnerov, nevystavujme ich tak ďalšej manipulácii s odpadom a znížme riziko
nákazy.

 ČÍM MENEJ, TÝM LEPŠIE
Väčšina ľudí si chvíle, počas ktorých ostali uväznení vo
vlastných domácnostiach, kráti
upratovaním. Skúsme však toto
jarné upratovanie odložiť na neskôr, aby sa zbytočne v tejto situácii nepreplňovali kontajnery.
Snažme sa tvoriť čo najmenej
odpadu. Nakupujme len naozaj
nevyhnutné veci, aby sme čo najviac predchádzali vzniku odpadu. Ešte viac dbajme na správne
triedenie. Do nádob na triedený
odpad vyhadzujme len poriadne
stlačené plastové fľaše, krabice,

plechovky či nápojové kartóny.
A ak máte doma odpad, ktorý
patrí na zberný dvor, a nijako vás
neohrozuje, vydržte to a odložte
návštevu zberného dvora na neskôr. Ak je to potrebné, využite
dva zberné dvory.

 RÚŠKO NEPATRÍ

DO TRIEDENÉHO ZBERU

Mnohých ľudí zaujíma, ako
naložiť s použitým rúškom či
respirátorom. Zákon o odpadoch so situáciou, akou je takáto
pandémia, nepočíta. Podľa vyjadrenia Ministerstva životného prostredia SR, ktorý v tejto
veci oslovil aj Úrad verejného zdravotníctva SR, treba
s jednorazovými rúškami nakladať tak, ako s potenciálne
infikovanými. Teda najlepšou
možnosťou je ich po zložení
vložiť do plastového vrecka,
umyť si ruky, odhodiť vrecko
do zmesového odpadu a opätovne si poriadne umyť ruky
a postupovať podľa hygienických pravidiel. V žiadnom prípade tieto rúška nepatria do triedeného zberu! Ak máte rúško šité,
tak ho nezabudnite po každom
použití oprať a vyžehliť, aby ste
zlikvidovali potenciálnych nosičov nákazy.

Zberné dvory v obmedzenom režime
Od 24. marca sú v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00
hodiny otvorené dva zberné dvory – Zberný dvor na So
blahovskej a Zberný dvor Sever. Dvor na Zlatovskej ulici
zostáva zatvorený.

V zbernom dvore na Soblahovskej ulici (tel.: 0902 999 458)
je možné odovzdať sklo, plasty,
papier, kovy, VKM (tetrapaky), BIO odpad, šatstvo a textil,
drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad, jedlé oleje a tuky
v riadne uzatvorených fľašiach,

resp. bandaskách. Nie elektroodpad (napr. televízory, počítače,
a pod.) a iné nebezpečné odpady.
V zbernom dvore Sever na Ulici K zábraniu
(tel.: 0914 362 111, dispečing: 032/640 13 40) je možné
odovzdať sklo, plasty, papier,

kovy, VKM (tetrapaky), BIO
odpad, šatstvo a textil, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad, jedlé oleje a tuky
v uzatvorených fľašiach a z nebezpečných odpadov je možné
odovzdať žiarivky, spotrebnú
elektroniku a bielu techniku.
Do areálov zberných dvorov
môžu ľudia vchádzať po jednom.
Povinné je rúško a rukavice.
Dvor na Zlatovskej ulici zostáva z preventívnych dôvodov
zatvorený, nakoľko ide o depo
spoločnosti Marius Pedersen,
v ktorom sa stretávajú všetci zamestnanci a technika zvážajúca
odpad.
Otváracie hodiny zberných
dvorov sa budú v závislosti od situácie priebežne meniť. Veríme,
že sa postupne predĺžia.
Mobilný zber elektrospotrebičov, plánovaný na sobotu
4. apríla, je zrušený.


(RED), FOTO: Z. G.,

 ČO S ODPADOM, AK

SOM V KARANTÉNE?

Aj ľudia, ktorí sa už ocitli
v karanténe z dôvodu návratu zo
zahraničia alebo tí, u ktorých je
podozrenie, že by mohli byť nakazení, tvoria vo svojich domácnostiach odpad. Je nevyhnutné,
aby s odpadom nakladali veľmi
zodpovedne. Odpad je potrebné vložiť do plastového vreca
na odpadky a po každom ďalšom
použití ho riadne zviazať. Po naplnení je treba vložiť toto vrece
do ďalšieho vreca a takto uložený
odpad držať doma, až kým nie sú
známe výsledky testov alebo naj-

menej 72 hodín. Až po uplynutí
72 hodín alebo oznámení negatívnych výsledkov je možné tento odpad umiestniť do zberných
nádob, aby sa čo najviac predišlo ďalším možným nakazeniam.


ZDROJ: ENVI-PAK, FOTO: Z. G.

MESTO
DEZINFIKUJE
VEREJNÉ
PRIESTORY

Od 30. marca dezinfikujú
pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov vybrané verejné priestory dvakrát
do týždňa dvojpercentným
roztokom chlórnanu sodného. Ide o 33 autobusových zastávok, 15 podchodov a niekoľko schodísk.(RED) FOTO: P. Ž.
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Ako aj počas karantény tvoriť menej odpadu
Špeciálne obdobie, v ktorom sa nachádzame, môže
podnecovať k zvýšenej produkcii zmesového komunál
neho odpadu. Netvoriť v tomto období veľa odpadu bude
vyžadovať trochu viac snahy ako bežne.

 ZMENŠIME MNOŽSTVO
ODPADU

 už pri nákupoch sa zamyslite nad tým, či produkt naozaj
potrebujete. Či je jeho obal recyklovateľný, alebo či nemá alternatívu v obale, ktorý je šetrný
k životnému prostrediu,
 kompostujte – ak máte záhradný kompostér, vermi kompostér alebo triedite bioodpad,
dbajte na to, aby všetok skončil
tam kde má, a nehodili ste ho
do komunálneho odpadu,
 ak nemáte túto možnosť, ale
kompostér majú vaši rodičia či
starí rodičia, môžete ho zamra
ziť a skompostovať, keď ich bu
dete môcť navštíviť,
 trieďte všetko, čo je možné,
znížite tak množstvo komunálneho odpadu – vďaka tomu
vaša samospráva zaplatí menej
za skládkovanie. V konečnom
dôsledku tak ovplyvníte, koľko
budete za odpad platiť aj vy.

 V KUCHYNI
 pri varení zbierajte bioodpad do osobitnej nádoby (košíka
na bioodpad) a kompostujte ho,
 využite zásoby – naplánujte
si vaše varenie podľa toho, čo už
doma máte. Je ideálny čas, vyprázdniť zadné police so zaváraninami, lekvármi a konzervami,
 plánujte, čo budete variť,

 skúste byť striedmi,
 nevarte, kým ste nedojedli to,
čo máte v chladničke,
 oprášte staré recepty,
 zapojte do varenia deti a členov rodiny,
 ak vám dôjdu všetky nápady,

napríklad na celý týždeň,
 ak je to možné, využite donáškové služby rôznych predajcov,
 ak ste v úplnej karanténe alebo ste ohrozená skupina, poproste blízkych, susedov, priateľov, aby vám nakúpili,
 pri nákupe v e-shopoch zvážte, čo naozaj potrebujete a využijete aj do budúcnosti,
nákupoch
využívaj pri
te vlastné vrecká a tašky, kto-

preferovaným tovarom. Môžete ich však nahradiť aj použitím dezinfekčných prostriedkov
a viacerých utierok, ktoré po použití preperiete a vyžehlíte.

 ČO S VOĽNÝM ČASOM
 vytrieďte staré oblečenie.
Upracte si šatník a vyčleňte to,
čo už nepotrebujete,
 to isté môžete urobiť s kniha-

TAKTO NIE!

Do oranžovej nádoby patria vypláchnuté
stlačené alebo zošliapnuté viacvrstvové
obaly z džúsov, mlieka, smotany. ovocných
štiav a džúsov, vína
a pod. Nepatria sem:
viacvrstvové obaly
od kávy, vreckových
polievok, pudingov,
práškov do pečiva a ani
nič iné.
FOTO: Z. G.

objednajte si jedlo. Podporíte
tak aj lokálne reštaurácie, ktoré to v týchto dňoch tiež nemajú
ľahké.

 NÁKUPY
 ak nemáte veľké zásoby a potrebujete ísť na nákup, dodržujte
bezpečnostné opatrenia,
 plánujte nákupy – na základe
plánu varenia si spravte zoznam
na viac dní – nakúpte naraz

JARNÉ UPRATOVANIE 2020
Pravidelné jarné
upratovanie
v našom meste,
organizované
vždy počas ôsmich
jarných sobôt,
sa malo podľa
plánovaného
harmonogramu
začať 21. marca.
Pre súčasnú
situáciu je však
odložené. O nových
termínoch budeme
informovať.
Prosíme, nevykladajte odpad vedľa kontajnerov! Krabice je
nutné rozobrať, roztrhať, stlačiť a vložiť do modrej nádoby.
Topánky zaniesť do nádob na textil.

ré pravidelne perte alebo prežehlite, aby ste zabezpečili ich
dezinfekciu,
 nepodliehajte panike a netvorte prehnané zásoby, ktoré
nakoniec nevyužijete.

 OCHRANA PRED
NAKAZENÍM

 ak nie sú dostupné rúška, ušite si ich napríklad z bavlnenej
utierky alebo obliečky. Na internete nájdete množstvo tipov ako
na to,
 pri výbere antibakteriálnych
prípravkov siahnite po takých,
ktoré sú v recyklovateľnom
obale,
alebo
vlhče kuchynské
né utierky sú v tomto období

mi, náradím, topánkami a vybavením kuchyne,
 pripravte sa na jarnú sezónu
– vyberte z kompostéra hotový
kompost, časť z neho si môžete odobrať, premiešať s vodou
a vyrobiť si prírodný postrek
na rastlinky.
 z vyradeného oblečenia môžete vyrobiť vrecká na nákupy
alebo utierky, ktoré budete využívať pri upratovaní,
 ak pôjdete na prechádzku napríklad do lesa, zoberte so sebou vrece alebo tašku, rukavice
a vyzbierajte odpad, ktorý tam
nájdete.
Veríme, že aj toto obdobie sa
dá zvládnuť tak, aby sme prírode
škodili čo najmenej.


ZDROJ: PREMENEJODPADU.SK

TLIESKAJME AJ SMETIAROM
Hromadným
potleskom
v oknách a na balkónoch ľudia
vyjadrujú vďaku všetkým, ktorí sú v súčasnom boji s koronavírusom v prvej línii. Ďakujeme všetkým zdravotníkom,
lekárom, sestrám, lekárnikom aj
predavačkám či profesionálnym
vodičom.
Vývoz odpadu z rodinných
domov i zo sídliskových častí v našom meste sa naďalej

vykonáva. „Prosím vás, venujme poďakovanie aj ľuďom, ktorí
sa starajú o náš odpad, smetiarom i tým, ktorí pracujú na triediacich linkách. Sú tak isto veľmi ohrození,“ povedal primátor
mesta Richard Rybníček. „Ja
keď budem najbližšie tlieskať,
tak všetkým spomenutým skupinám a aj ľuďom, ktorí pracujú
s odpadom.“
(RED)
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Sú úspešné doma i v Európe
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2019/2020 obsadila v kategórii
mladšie žiačky N. Ostrolucká
prvú priečku, v kategórii Chicks
je na 2. mieste E. Drličková.
Na začiatku marca 6. – 8. 3.
sa v Pardubiciach konali Majstrovstvá Českej republiky žiactva pre rok 2020, na ktorých získala N. Fojtíková (ml. žiačky) 3.
miesto, P. Hrebíková (najmladšie žiačky) 4. miesto a N. Petríková (nováčikovia ml. dievčatá)
1. miesto.

Karanténna stanica je
od 13. 3. 2020 do odvola
nia zatvorená pre akékoľ
vek návštevy verejnosti.
Psíky do nej aj napriek
pandémii stále pribúdajú.
„My, samozrejme, pra
cujeme, adopcie sú stále
možné,“ hovorí Petra
Ožvaldová z OZ Trenčian
sky ÚTULOK, ktoré sa sta
rá o psíkov v Karanténnej
stanici Trenčín.

 V KONDÍCII SA
Klub Kraso Trenčín obhájil Pohár klubov pre sezónu
2019/2020, a tak Pohár ostáva v Trenčíne už tretíkrát
po sebe.

Bambuľka alebo Bambi je 8 –
9 ročný aktívny kríženec čivavy
a yorkšíra v super kondícii. Má
veľmi rada spoločnosť.

Po novom domove túži aj tento
9-mesačný učenlivý psík. Keď
sa mu bude niekto venovať,
bude z neho skvelý spoločník.

Bea má asi 2 roky a pokojnú, veľmi priateľskú povahu.
Miluje prechádzky a odpočinok v peliešku. Nie je dominantný psík, hodí sa do rodiny
aj k starším alebo osamelým
ľuďom.
Ak máte nepotrebné deky,
osušky, plachty či posteľnú
bielizeň, v stanici sa im potešia. Pre viac informácií
volajte 0915 785 007. Viac
na www.utulok-trencin.sk

Slovenský pohár v krasokorčuľovaní pozostáva z jednotlivých pretekov. Slúži ako jedno
z kritérií pre hodnotenie dlhodobej výkonnosti krasokorčuliarov a ako postupové kritérium
na Majstrovstvá Slovenska. Už
tretiu sezónu po sebe je Kraso
Trenčín najúspešnejší slovenský
klub. Koniec sezóny priniesol aj
vyhodnotenie Slovenského pohára jednotlivcov a pre Trenčianky 4
prvé miesta: Nela Petríková (kategória Nádeje 7), Ella Drličková (Nádeje 8), Paulína Hrebíková
(Nádeje 9), Natália Ostrolucká
(ml. žiačky), jedno 2. miesto: Denisa Adamkovičová (Nádeje 10)
a jedno tretie miesto: Nikola Fojtíková (ml. žiačky).

 PRETEKY EURÓPSKEHO
KRITÉRIA

V tejto sezóne pretekárky
Kraso Trenčín reprezentovali svoj klub, mesto a Slovensko
na pretekoch European Criterium, ktoré pozostávajú zo 4
závodov: Celje, Belehrad, Sofia
a Folgaria.
Posledné kolo pretekov v Taliansku bolo pre koronavírus
zrušené. Natália Ostrolucká
(ml. žiačky) doniesla domov 2
zlaté medaily – zo slovinského
Celje aj zo srbského Belehradu).
Ella Drličková (Chicks) z tých
istých pretekov jedno zlato a jedno striebro. V celkovom rebríčku
Európskeho kritéria pre sezónu

ÚSPECH DRAČIEHO SRDCA

Klub dračích lodí DRACO
COR z Trenčína získal 7. marca 2020 v Halovom pohári dračích lodí v Prahe 2. miesto v najvyššej kategórii PREMIUM

SPORT z viac ako 20 zmiešaných tímov. V celkovom poradí
sa klub umiestnil na tretej priečke. Informoval Patrik Kobza.
Blahoželáme!

UDRŽIAVAJÚ
TRÉNINGOM DOMA

Pretekárky, zvyknuté na veľký výdaj energie na ľade, v súčasnej situácii trénujú individuálne doma. Ich prebytok
energie pociťujú najmä rodičia.
V kurze sú švihadlá, karimatky,
gymnastika, posilňovačky, strečing či cvičenie s vlastnou váhou
tela. „Keď nám zavreli štadióny,
dopriali sme si chvíľu oddych. Regenerácia je pre športovcov veľmi
dôležitá. Ale už toho od
dychu
stačilo,“ hovorí tajomníčka Kraso Trenčín Zuzana Petríková.
„Musíme sa udržať v dobrej kondícii, aby sa nám ľahšie vracalo na ľad.“ Pretekárkam Kraso
Trenčín blahoželáme, ďakujeme
za reprezentáciu a prajeme veľa
ďalších úspechov!


(E. M.) FOTO: ARCHÍV KRASO

Detské ihriská sú
takmer prázdne

Ďakujeme, že rešpektujete zákaz zhromažďovania sa
na detských ihriskách. Vírus sa
dokáže udržať na povrchu preliezačiek niekoľko hodín až dní.
Povedzte to aj svojim známym,
aby nepúšťali svoje deti na ihriská a nezhromažďovali sa pri
nich. Chráňme sa navzájom, vyhýbajme sa verejným priestranstvám, zmiernime riziko nákazy
na minimum. Ak vidíte deti aj
s rodičmi na ihriskách, neváhajte volať mestskú políciu na čísle
159.
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DENNÉ CENTRUM SIHOŤ

Denné centrum Sihoť na Osvienčimskej ulici je od 9. 3. 2020 až
do odvolania zatvorené.
V tejto chvíli je ťažké odhadnúť, ako sa bude situácia vyvíjať. V prípade, že v mesiaci apríl bude možné centrum otvoriť, pravidelná
činnosť bude pokračovať podľa harmonogramu.
Prevádzkovateľom Denného centra je Útvar sociálnych vecí MsÚ
Trenčín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch počas
otváracích hodín centra 0901 714 266.
ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Milí priatelia,
členovia Združenia kresťanských seniorov v Trenčíne!

Ako funguje
Mestský úrad v Trenčíne
 Hodiny pre verejnosť od 8.00
do 11.00 h.
 Podateľňa prijíma len neodkladné podania.
 Obhliadky a pojednávania
stavebného úradu sú odročené.
 Pracovníci s klientmi komunikujú
prostredníctvom
elektronického vrátnika pri
hlavnom vchode do úradu
z Mierového námestia.
 Matrika vyhotovuje len
rodné listy pre novorodencov
a úmrtné listy. Nutná je dohoda
vopred s matrikárkou na telefónnom čísle 032 6504 312 alebo 032 6504 313.
 Prineste si vlastné pero.
 Majte rúško alebo inú ochranu tváre, vhodné sú rukavice.

 AKO VYBAVIŤ POHREB
 Nie je nutné osloviť pohrebnú službu s potvrdením Listu
o prehliadke mŕtveho. Pohreb
vybavia pozostalí aj bez tejto
pečiatky.

 Mestský úrad funguje v obmedzenom režime, no úmrtný
list patrí medzi neodkladné záležitosti. Odporúčame telefonicky kontaktovať matrikárku,
ktorá usmerní pozostalých. Pri
vstupe na mestský úrad z Mierového námestia je elektronický
vrátnik a po dohode s matrikárkou mu tá úmrtný list vydá.
 Na obrade môže byť len najbližšia rodina, samozrejme
s rúškami.

 KORONAVÍRUS

OVPLYVNIL AJ SOBÁŠE

 Pri sobášoch, ktoré boli plánované dlhšie, mesto kontaktovalo snúbencov a upozornilo
ich na opatrenia, ako bude sobáš prebiehať. Prítomní môžu
byť len snúbenci, svedkovia
a rodičia. Všetci musia mať
rúška.
 Zatiaľ len v jednom prípade
sobáš zrušili, jeden bol presunutý na neurčito.

HODINY PRE SENIOROV
V OBCHODOCH
Ústredný krízový štáb SR rozhodol 28. marca o povin
nosti nosenia rúšok na verejnosti, zatvorení obchodov
v nedeľu i vyčlenenom nákupnom čase pre seniorov.

 Od 30.marca do odvolania je
vyčlenený nákupný čas iba pre
seniorov nad 65 rokov od 9.00
do 12.00 hodiny v dňoch
od pondelka do soboty v predajniach potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny
a v predajniach drogérie.
 V nedeľu sú obchody zatvorené za účelom sanitárneho

dňa. Zatvorenie v nedeľu neplatí pre veterinárne ambulancie
a lekárne.
 Vstup do obchodu je povolený len s prekrytými hornými
dýchacími cestami (rúško, šál,
šatka). Vezmite si aj rukavice.
Medzi nakupujúcimi musí byť
dodržaný odstup minimálne 2
metre.

Prežívame zložité obdobie nášho súkromného i spoločenského života. Iste je ťažké vzdať sa príjemných chvíľ v spoločenstve s kamarátmi, priateľmi, súputníkmi. Ale vieme, že je životne dôležité spraviť
práve tak, a ustáť tieto chvíle. A vieme i to, že my máme schopnosť
vidieť minulé dni, týždne, mesiace i roky, že máme dar spomínať.
Spustime si teda svoj vlastný film spomienok na čas, ktorý sme spolu
venovali stretnutiam so vzácnymi osobnosťami, historickými dejmi,
ale aj poznaniam z oblasti duchovnej, poznatkom z odvetvia sociálneho, charitatívneho či zo sféry medicíny. Spomeňme si na jedinečné
chvíle poznávania prírody na našich turistických pochôdzkach a výletoch po čarovných miestach Slovenska, Moravy. Nech nás ovlažujú
milé zážitky i rozmanité príhody. Nech vás sprevádza dobro, nech
prežívate v zdraví s Božím požehnaním.
Tešíme sa na vás na ďalších kluboch ešte v roku 2020.
Výbor ZKS Klub Trenčín – mesto

VŠETKO NAJLEPŠIE!
Bývalý predseda Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska v Trenčíne (2000 – 2012) a cyklistická osobnosť mesta Trenčín za rok 2016 Jozef Mikloš sa 4. marca 2020 dožil úctyhodných 90 rokov.

Ako sa starať o látkové rúško?
1. dôkladne si umyte ruky a rúško si
bezpečne nasaďte na tvár
2. pri nosení sa nedotýkajte rúška ani tváre
3. rúško používajte iba kým nie
je vlhké alebo poškodené
4. rúško vždy operte pri teplote
aspoň 60 stupňov alebo vyvarte
5. rúško vysušte, dôkladne
ožehlite a môžete znova použiť.

Ste senior a potrebujete pomôcť
nakúpiť či čokoľvek vybaviť?
Radi pomôžeme.
Rotary Club Trenčín Laugaricio,
tel. číslo: 0918 722 873
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 Môžem využiť vjazd na ná-

mestie za účelom naloženia
a vyloženia materiálu v čase
do 9.30 h aj v tomto období,
keď mám pre koronavírus prevádzku zatvorenú? MARTINA M.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Zásobovací čas v peších zónach platí naďalej aj počas mimoriadnej situácie. Takže áno,
môžete využiť vjazd na naloženie a vyloženie – v pracovných
dňoch medzi 5.00 a 9.30 h.

 Ďakujem za realizáciu par-

vhodné zaasfaltovať diery, ktoré ostali v chodníku po odstránení výsadby. Štrk, ktorý sa
použil na zasypanie, určite nie
je ideálny pre chôdzu či vozičkárov.
PETER K.
Roman Jaroš, riaditeľ Mestského hospodárstva a správy lesov:
Spomenuté miesta vyasfaltujeme v apríli, resp. máji 2020.

 Kedy plánuje mesto rozší-

riť komunikácie na Ulici Pod
Sokolice, aby sa dalo parkovať
na obidvoch stranách cesty?


JOZEF N.

kovacích miest vo vnútroblokoch na Inoveckej, Dlhé Hony,
28. októbra. Dal by sa ešte
upraviť starý chodník vedúci
z novovybudovaného parkoviska pri vchode Dlhé Hony
12? MARTIN
Roman Jaroš, riaditeľ Mestského hospodárstva a správy lesov:
Áno, máme to v pláne v apríli
2020.

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility
V súčasnosti prebieha prípravný a povoľovací proces. Ak
sa do konania neprihlási Združenie bytových samospráv Petržalka a nebude v procese vytvárať obštrukcie tak, ako sa to
stalo už mnohokrát, výstavba
by sa mohla zrealizovať v roku
2021.

 Dokedy budú obyvate-

 Pri transporte pacientov

lia Kubrej trpieť rozkopané
cesty? Ide o ulice Pod horou
a Jána Fabu. Okrem iného
nám zhotoviteľ povedal, že
mesto neplánuje nový asfaltový povrch.
LUKÁŠ K.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Rozkopané cesty tam nie sú
preto, aby znepríjemňovali obyvateľom život, ale aby sa k ich
domom priviedli nové vodovodné potrubia a optický internet
ešte pred tým, ako bude položený nový povrch. Trenčianske vodárne a kanalizácie práce na vodovodoch dokončili v decembri
2019. V zimnom období boli stavebné práce prerušené a cesta
bola v provizórnom stave.
V súčasnosti spoločnosť
SLOVAK TELEKOM začala
s kladením optického internetu. Do tejto časti bude zavedený
práve preto, že v oblasti prebiehala „pokládka“ vodovodov, čo
zlacnilo práce. Je pravda, že zhotoviteľ neplánuje nový povrch,
nakoľko ten bude realizovať
mesto po dokončení všetkých
činností súvisiacich s pokládkami inžinierskych sietí.

 Viem, že mesto má určite

do budúcna plány s Palackého ulicou, ale dovtedy by bolo

na vyšetrenie do polikliniky
na Ulici K dolnej stanici je
veľmi problematické zastavenie na dobu potrebnú na vystúpenie pasažierov z auta.
Pri zastavení na vyznačených stojiskách majú menej
pohybliví občania pre šírku
parkovacieho miesta problém vystúpiť z auta a následne
prejsť na druhú stranu ulice.
Po zjednosmernení Braneckého ulice stúplo dopravné zaťaženie a pribúdajú nebezpečné kolízie. Neuvažuje mesto
o vyznačení niekoľkých miest
na pravej strane ulice, ktoré
by slúžili len na zastavenie
za účelom vystúpenia pasažierov?
FRANTIŠEK CH.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Na Ulici k Dolnej stanici by
malo v tomto roku dôjsť k výmene vodovodu a kanalizácie,
v rámci ktorej sa vymení aj asfaltový povrch. Popri tom bude
zmenené aj dopravné značenie
a mal by byť vytvorený priestor
na nástup a výstup pacientov.

 Mnohé krajiny a mestá si

uvedomujú vážnosť globálneho otepľovania a rozhodli sa
zalesňovať. Plánuje sa mesto
Trenčín pridať k zvyšku sveta

s výsadbou stromov na väčších
plochách?
DOMINIKA F.
Ingrid Kuľhová, útvar hlavného
architekta:
Mesto Trenčín v súčasnosti
realizuje výsadbu drevín na základe podmienok určených v rozhodnutiach na výrub v zmysle
zákona o ochrane prírody a krajiny. Je to tak, že počet vysadených drevín prevyšuje počet drevín určených na výrub.
Náhradná výsadba sa uskutočňuje v rámci verejnej zelene
s ohľadom na schválené finančné prostriedky v rozpočte mesta.
Trenčín ako jedno z mála
miest opakovane vo verejnej
zeleni vyberá dospelé vzrastlé
stromy, na ktorých sa potom
realizuje arboristické ošetrenie
odborne spôsobilými osobami,
na čo využíva nielen vlastné finančné prostriedky, ale aj peniaze z EU.
Udržanie takýchto dospelých stromov v dobrej kondícii
a zdravotnom stave je rovnako dôležité ako výsadba nových
stromov, nakoľko tieto dreviny
objemom svojich korún zabezpečujú nielen tieň a produkciu
kyslíka, ale plnia aj množstvo
iných environmentálnych funkcií, ktoré novovysadené stromy
prvé roky svojho života nedokážu zabezpečiť.
Pri projektovaní a realizácii revitalizácií vnútroblokov,
detských ihrísk a oddychových
zón je prioritou dostatok kvalitnej a odolnej vegetácie, ktorá postupne do budúcnosti nahradí starnúce a odumierajúce
jedince, v posledných rokoch

nepretržite atakované negatívnymi vonkajšími vplyvmi.
V strategickom dokumente STRADAKL má mesto navrhnuté rôzne environmentálne opatrenia na zníženie
negatívnych dopadov klimatických zmien na životné prostredie, medzi ktorými je napr. aj
budovanie nových parkov, s čím
súvisí aj výsadba drevín.

 Prečo na Štefánikovej ulici

na križovatke s Kukučínovou
v hlavnom smere svieti na semafore zelená veľmi krátko?
Na vedľajšej ceste Kukučínova, kde jazdí veľmi málo áut, je
interval zelenej veľmi dlhý. Je
to nelogické a zdržuje to dopravu, vrátane MHD. PETER K.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Áno, semafor nie je nastavený správne. K úpravám, ktoré bolo možné vykonať manuálne, už došlo. Ďalšie nastavenia
je potrebné vykonať preprogramovaním radiča svetelnej signalizácie. To však môže urobiť len
výrobca signalizácie po súhlase
dopravného inšpektorátu. Pracujeme na tom.

 Bolo by možné osadiť

na Radlinského ulicu značku povoľujúcu vjazd cyklistov
smerom od Žabinskej ulice
(smerom na hrádzu)?MONIKA
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Táto požiadavka obyvateľov
prišla už po niekoľkýkrát. Žiaľ,
s daným dopravným značením
nesúhlasí dopravný inšpektorát.

KOMISIE A VÝBORY
MESTSKÝCH ČASTÍ
Pre mimoriadnu situáciu, ktorú vyhlásila slovenská
vláda v súvislosti so šírením koronavírusu a pribúdajú
cimi prípadmi ochorenia COVID-19, nebudú v Trenčíne
zasadať komisie pri mestskom zastupiteľstve a rovnako
nebudú rokovať výbory mestských častí (VMČ).

Tento stav potrvá do odvolania mimoriadnej situácie
na Slovensku. Poslanci budú
o najdôležitejších materiáloch
pre komisie a VMČ diskutovať
prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Pripomíname, že

stanoviská VMČ a komisií sú
len odporúčacie. Rozhodujúce
slovo bude mať hlasovanie poslancov mestského parlamentu.
Jeho najbližšie zasadnutie je naplánované na 29. apríla 2020.


(RED)

Názov periodickej tlače: INFO TRENČÍN. Vydavateľ: Mesto Trenčín, IČO: 00312037. Vychádza raz mesačne. Uzávierka čísla je vždy 20. v mesiaci. Ročník XXII. Náklad 24 500 ks. Adresa vydavateľa: INFO,
Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín. Tel.: 032/650 42 87, fax: 032/650 42 16, e-mail: info@trencin.sk, zodpovedný redaktor: Eva Mišovičová, grafik: Radoslav Jánoš. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia
a nehonoruje. Tlač: DOLIS, s. r. o. Distribúcia: Slovenská pošta, a. s. ISSN 1338-6832. Evidenčné číslo: EV 3517/09. Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín.

Zostaňme doma
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky vydal 23. marca 2020 nariadenie,
ktoré zakazuje organizovať a usporadúvať‘
hromadné podujatia športovej, kultúrnej,
spoločenskej či inej povahy až do odvolania.
Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov
na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19
spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2)
v Slovenskej republike.

apríl 2020

Zostaňte doma s nami – spolu to zvládneme!
Podľa odhadu Inštitútu kultúrnej politiky ministerstva
kultúry SR koronavírus zastavil na Slovensku mesačne
28 tisíc podujatí pre približne 1 milión 800 tisíc návštev
níkov.

Pre mimoriadne opatrenia
a prevenciu šírenia koronavírusu COVID-19 sa nekonajú ani
besedy so spisovateľmi, recitačné súťaže, hudobné koncerty a divadelné predstavenia, výstavy, podujatia múzeí a galérií,

premietania v kinách.
Jediným spôsobom, ako sa
môžu umelci v týchto dňoch
dostať k svojmu obecenstvu,
je online priestor. Prostredníctvom youtube kanála ponúkajú
detské i dospelácke divadelné

predstavenia, ranné rozcvičky,
špeciálne programy, koncerty,
cez instagramový profil čítajú
denne deťom rozprávky.
Upútavky na mnohé podujatia v online priestore nájdete
aj na facebooku Kultúrno-informačného centra Trenčín. „Keď
nemôžeme pozvať ľudí von za kultúrou, chceme im sprostredkovať zážitky, ktoré si môžu užiť
aj doma online,“ hovorí vedúca
Útvaru kultúrno-informačných
služieb MsÚ Janka Sedláčková.
Facebooková stránka Kultúrno-informačného centra zároveň zdieľa aj aktivity a zážitky
obyvateľov. „Zaujíma nás, ako
trávia čas oni, čo varia, čo robia
s deťmi, možno inšpirujú aj mnohých ďalších. Keďže ešte pár týždňov potrvá, kým sa budeme cítiť
vonku bezpečne a bezstarostne,
je na nás, ako strávime čas doma.
Najlepšie by bolo, keby sme vyskúšali veci, na ktoré sme doteraz
nemali čas.“
(RED)

Spoznajte Trenčín bez toho,
aby ste z domu vystrčili nos
Spolu s víkendom prichádza
vždy aj hádanka s fotografiou
okna a otázkou, na ktorej budove v Trenčíne sa okno nachádza.
Sledovať túto stránku sa oplatí aj
pre množstvo nápadov na jednoduché domáce kreatívne výtvory

(Keď nemôžem sérom,
tak to skúšam perom...)

Karanténa

Ten názov v slovníku sa nedal nájsť
a dnes si už s ním celý svet tyká,
neznámy výraz: COVID-19,
zákerný jak otrávená dýka.
Už týždeň sme nevytiahli päty
z nášho bytu na prvom poschodí.
Slnko si provokatívne svieti
a na návštevu nikto nechodí.
Ulice prázdne jak po vymretí,
iba kde-tu náhliaci sa posol.
Na detskom ihrisku nieto detí.
Za rohom schováva sa tá s kosou.
Nezvyklé ticho, búrka sa ešte
ukrýva tam kdesi v hniezde
chorom,
ale už ju predpovedá veštec
zo silných zábleskov za obzorom.
Neistota sa dá nožom krájať,
včerajšie istoty zhrdzaveli.
Stretať sa môžeme najviac dvaja,
od ostatných už nás strach delí.
V televízii tá istá téma,
vracia sa stále jak bumerangy
(v úzadí vláda, súdy i gangy):
KORONAVÍRUS a KARANTÉNA!
Jaroslav Daniš
Autor je členom Literárneho
klubu Omega Trenčín

Tak sa volá jedna z aktivít, ku ktorým v tomto čase
nabáda Kultúrno-informačné centrum Trenčín na svojej
facebookovej stránke.

Zahrať sa a dozvedieť sa niečo nové o Trenčíne pozýva každý
pondelok, kedy má pre vás pripravených 5 úloh. Každý druhý
deň nájdete na tejto stránke
aj otázky z prechádzok naším
mestom ako online-tipovačku.

 POÉZIA

bez potreby špeciálneho materiálu, návody na hry s deťmi či
zdieľanie pekných fotografických
záberov z nášho mesta.(RED)

AK PÔJDETE VON, NEZABUDNITE NA RÚŠKO

Od 25. marca je v opatreniach vlády v boji proti šíreniu ochorenia COVID-19 povinnosť
nosiť ochranné rúško všade okrem svojho bydliska. Pohybovať sa na verejnosti bez
prekrytia úst a nosa je zakázané. Platí to aj pri prechádzke na Brezine, kde sa dá
očakávať, že nebudeme sami.
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Nikdy nesmieme na to zabudnúť

Od oslobodenia Trenčína uplynulo 75 rokov. Tradičná
pietna spomienka na jednu z historicky najdôležitejších
udalostí pre naše mesto sa pri Pamätníku umučených
na Brezine v plánovanom termíne neuskutoční. Pripo
meňme si dianie z apríla 1945 aspoň tichou spomienkou
a poďakujme sa za slobodu.

Bolo to v noci z 9. na 10.
apríla 1945, keď prenikli oslobodzovacie jednotky do nášho
mesta. Išlo o súčasť bratislavsko-brnianskej vojenskej operácie sovietskej a rumunskej
armády.
Na území vtedajšieho Trenčianskeho okresu bojovali zväzky štyroch oslobodzovacích armád 2. ukrajinského frontu. Keď
5. apríla oslobodili Bánovce nad
Bebravou, potom 6. a 7. 4. obce
od Veľkej Hradnej po Mníchovu Lehotu, 8. apríla sa priblížili
k Trenčínu, prelomili nemecké

pozície pri Hámroch, Kubrej
a Trenčianskych Stankovciach.
Útok na mesto Trenčín sa
začal v noci z 8. na 9. apríla cez
Kozí vrch na Brezine smerom
na mesto. Postup osloboditeľov
spomalili nemecké protiútoky.
Večer 9. apríla obnovili oslobodzovacie jednotky svoj útok
a v noci z 9. na 10. apríla prenikli
do mesta od juhozápadu.
Ustupujúci Nemci zničili
v noci oba mosty cez Váh. Ráno
o ôsmej hodine bola časť Trenčína na ľavom brehu rieky oslobodená sovietskymi a rumunskými

vojakmi. Delostreleckej a mínometnej paľbe bolo mesto vystavené ešte ďalších dvadsať dní,
veľké škody spôsobovali najmä
zápalné granáty.
Sovietski ženisti začali budovať most cez Váh. Po evakuácii
ulíc pri rieke sa 28. apríla začala
delostrelecká paľba na nemecké
pozície. Potom sa sovietski vojaci začali prepravovať cez Váh
po vybudovanom pontónovom
moste, ktorý pomáhalo stavať aj
miestne obyvateľstvo. Nemci využívali na krytie svojho ústupu
ochrannú hrádzu Váhu.
Po s l e d né
zvyšky
okupačných
vojsk vyhnali
oslobodzovacie jednotky
až 30. apríla
1945. Nový
drevený most
odovzdali
Trenčínu 11.
mája
1945
(na fotografii
rumunskí a sovietski dôstojníci
s predstaviteľmi mesta).
Boje na území vtedajšieho
okresu Trenčín si vyžiadali 1 380
padlých Rumunov, 1 255 Sovietov a zahynulo aj 171 civilistov.
Udalosti pripomína súčasníkom
na cintoríne v Kubrej zabudnutý hrob rumunského vojaka Floria Iona, pamätník pri cintoríne
na Soblahovskej ulici a pamätné tabule na Posádkovom klube
v Trenčíne a v Zlatovciach.

Dva týždne po skončení vojny sa našlo na Brezine sedem
hromadných hrobov. V nich
bolo 69 tiel mužov aj žien – partizánov, ale aj civilistov s antifašistickým zmýšľaním. Nemci ich
aj za pomoci Hlinkových gárd
mučili v budovách terajšieho
krajského súdu a štatistického
úradu od októbra 1944 do apríla
1945.
Na Brezine ich potom zastrelili alebo uškrtili a hodili do hrobu. Najmladší Jozef
Chrenko z Dubodiela mal len
19 rokov. Po exhumácii identi-

fikovali iba 43 obetí. Časť z nich
si odviezli rodiny, ostatní sú pochovaní na cintoríne pri Pamätníku umučených.

(Spracované z materiálov poskytnutých Miroslavom Ondrášom zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov)

Venujme im tichú spomienku
V trenčianskej synagóge sa nachádza tabuľa s menami
1573 židovských spoluobčanov z trenčianskeho okresu,
umučených v koncentračných táboroch a padlých v Slo
venskom národnom povstaní. Ich pamiatke je venova
ná aj pamätná tabuľa na fasáde budovy synagógy, pri
ktorej sa zvyknú konať v tomto období spomienkové
stretnutia. Pre riziko nákazy sú však hromadné poduja
tia zrušené. Venujme aspoň tichú spomienku obetiam
zverstiev holokaustu v druhej svetovej vojne.

 ČO SA STALO PRED
78 ROKMI

Bolo 25. marca 1942 večer.
Na železničnej stanici v Poprade do vagónov, určených na prepravu dobytka, muselo nastúpiť
tisíc mladých žien a dievčat zo
Šariško-zemplínskej župy. Išlo
o prvý transport slovenských

Židov do vyhladzovacích táborov a začiatok násilného vysídľovania. Prvá vlna transportov zo
Slovenska trvala do 20. októbra
1942. Ľudácky režim sa ňou
zbavil 57 628 židovských spoluobčanov. Za každú osobu mal
Nemcom zaplatiť takzvaný osídľovací poplatok 500 ríšskych
mariek. Druhá séria transportov

odštartovala
30. septembra
1944 zo Serede. Do konca vojny bolo
vyvezených
ďalších
asi
13 500 ľudí.
Celkovo tak
v koncentračných táboroch
po transportovaní z územia Slovenska zahynulo viac ako 70 tisíc židovských občanov.

 TRANSPORTY

PRECHÁDZALI AJ
CEZ TRENČÍN

Počas

holokaustu

bolo

zavraždených 1573 obyvateľov Trenčína židovského pôvodu, čo znamenalo vyvraždenie
takmer celej trenčianskej židovskej komunity. Po skončení vojny sa síce do Trenčína vrátilo asi
350 preživších, zďaleka nie všetci však boli pôvodní obyvatelia
mesta. 
(RED) FOTO: Z. G.
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Prečítajte si najnovšiu časť Archívneho okienka, teraz výnimočne vydanú v plnom znení v novinách, a to skôr, ako
bude zverejnená na www.trencin.sk.

Kráľ Ryšavá líška a Čierna kráľovná chránia Trenčanov
Kráľ Žigmund Luxemburský patrí medzi našich naj
významnejších a najdlhšie vládnucich panovníkov. Jeho
osoba má zvláštny význam aj pre Trenčín.

 BIELA PANI HRADU

boli tzv. spanilé jazdy – vojenské
ťaženia vzbúrencov mimo hraníc Českého kráľovstva do okolitých krajín. Husitské vojská
podnikali výpravy aj na územie
Horného Uhorska a ich prítomnosť na našom území možno
s prestávkami dokumentovať
v rokoch 1428-35.

 NA MOSTE

VYBERALI MÝTO

Bol to práve on, kto mestu
v roku 1412 udelil privilégiá
slobodného kráľovského mesta. Jeho päťdesiatročná vláda
nad Uhorskom (1387 – 1437)
bola plná nepokojov a bojov,
vnútorných aj v cudzine. Nárok
na uhorský trón musel obhajovať voči nárokom poľského a neapolského kráľa, z juhu čelil útokom Osmanskej ríše, zo západu
Benátskej republiky a zo severu
neskôr aj zo strany českých husitov. Práve tí ho obzvlášť nenávideli a pre jeho prefíkanú povahu ho nazývali „ryšavou líškou“.
Činili ho totiž osobne zodpovedným za smrť majstra Jána Husa.
Kráľ príliš nedôveroval ani uhorskej šľachte vždy pripravenej ho
zradiť a hľadal oporu v mestách,
ktorým udeľoval mnohé privilégiá, a ako v prípade Trenčína ich povyšoval na slobodné
kráľovské mestá, aby ich získal
na svoju stranu.

 SPANILÉ JAZDY
Práve husitské hnutie a vojenské strety s ním súvisiace
priamo zasiahli aj dnešné územie Slovenska. Keď sa v roku
1419 Žigmund stal českým kráľom, vzbúrenci ho zbavili trónu.
Odpoveďou na križiacke výpravy proti husitom od roku 1420

V súvislosti s týmito udalosťami význam Trenčianskeho hradu ako strážcu jedného
z dôležitých priechodov z Moravy do Uhorska vzrástol. Kráľ
mestu už predtým udelil viaceré
privilégiá. V roku 1402 povoľuje Trenčanom slobodné sťahovanie, lov rýb a poľovačku, taktiež umožňuje vyberanie mýta
na moste. V roku 1412 Trenčín
získava výsady hlavného mesta
Budína – stáva sa kráľovským
mestom.

 STOLIČNÁ ŠĽACHTA
PRÁVA MESTA
PORUŠUJE

V roku 1422 povoľuje Žigmund v Trenčíne dva výročné
trhy na Veľkú noc a na sviatok sv.
Ondreja a v roku 1430 nasleduje
oslobodenie Trenčanov od platenia mýta, pretože mesto chráni
krajinu pred husitmi. Existuje
listina z 19. marca 1430, v ktorej kráľ Žigmund nariaďuje prelátom, barónom, grófom, kastelánom, šľachticom a vyberačom
mýta, aby nevyžadovali od obyvateľov Trenčína platenie mýta.
Keďže miestna šľachta aj naďalej práva mesta porušovala, kráľ
v roku 1432 listinu opätovne
potvrdil. Spory však neustávali a Žigmund aj v nasledujúcich
rokoch musel opakovane zasahovať v prospech mešťanov až
do svojej smrti v roku 1437. Zo
zachovaných archívnych dokumentov vysvitá, že stoličná
šľachta vytrvalo odmietala akceptovať práva mesta a aj neskorší držitelia hradu museli neustále v tejto veci intervenovať.

S Trenčianskym hradom
je spojená osoba Žigmundovej druhej manželky Barbory Celjskej (podľa mesta Celje
v dnešnom Slovinsku). Po nej
nesie názov jeden z palácov –
Barborin a je
aj
povestnou
„bielou paňou“
hradu. Do dejín
vošla ako ambiciózna a nerestná žena túžiaca po moci, ako
uhorská, resp.
nemecká Messalina a „čierna kráľovná“.
Nakoľko je to
pravda a nakoľko
nepriazeň
dobových kronikárov, je ťažké
posúdiť. Kritici jej tiež vyčítali
tajné sympatizovanie s husitmi.
Počas Žigmundovej neprítomnosti Barbora viackrát
vládla v Uhorsku ako regentka
a spolu s manželom v roku 1408
založili slávny Dračí rád. Trenčiansky hrad spolu s mnohými
ďalšími hradmi hlavne na Považí a s banskými mestami, ktorých výnosy jej kráľ daroval,
tvorili podklad jej ohromného
majetku. Zachoval sa dokument
zo 16. septembra 1415, v ktorom kráľovná Barbora nariaďuje Stiborovi mladšiemu, aby
neukracoval privilégiá a slobody Trenčanov a nevyžadoval neprávom od mesta rôzne dávky
a poplatky.

 NEVERA

A SPRISAHANIE?

Kráľovná bola v roku 1419
pre neveru v nemilosti vypovedaná do Sedmohradska, manželia sa však neskôr uzmierili.
Krátko pred Žigmundovou smrťou bola Barbora znova obvinená, tentokrát z účasti na sprisahaní a zatknutá. Väčšinu jej
hornouhorských majetkov, vrátane Trenčianskeho hradu, jej
za trest v roku 1439 odobral jej
zať Albrecht Habsburský, ktorého Žigmund určil za svojho
následníka. Albrecht dal hrad
najskôr svojej manželke Alžbete, dcére Žigmunda a Barbory,
a krátko nato bol daný do zálohy magnátovi Oldrichovi Celjskému, príbuznému kráľovnej.
Barbora sa na nejaký čas uchýlila do exilu v Poľsku a po smrti
zaťa dožila v ústraní v českom
Mělníku, kde sa údajne zaoberala alchýmiou.
Výstredná Barbora a ľsti-

vý Žigmund dopĺňajú mozaiku osobností, ktoré sa zapísali
do dejín Trenčína. Povesť hovorí, že keď nevinný chlapec o polnoci na hrade v kráľovninom
paláci trikrát vysloví meno „Barbora“, tá sa mu zjaví a bude mu
robiť spoločnosť.


PRIPRAVIL ŠTÁTNY ARCHÍV



V TRENČÍNE

Ďalšie zaujímavé informácie
z histórie mesta Trenčín,
vzácne historické dokumenty
a artefakty, ktoré sa
nachádzajú v trenčianskom
archíve, nájdete v Archívnom
okienku na www.trencin.sk.
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Ďakujeme za všetky
ušité a rozdané rúška!

Mesto tvorí banku
dobrovoľníkov
Na jednom mieste zhromažďuje ľudí,
ktorí chcú pomôcť. Ak patríte k nim,
dajte o sebe vedieť. Vyplňte dotazník
pod QR kódom. Ak bude vaša ponu
ka na pomoc aktuálna, budeme vás
kontaktovať.

 CHRÁŇME SEBA
I DRUHÝCH

 Aj v Materskej škole na Stromovej ulici sa v marci namiesto
detského džavotu ozýval zvuk
šijacích strojov. Bola to iniciatíva riaditeľky MŠ Silvie Kozinkovej. „Šili sme rúška najprv doma
pre svoju potrebu a potrebu známych. Našu škôlku, v súčasnosti bez detí, sme najprv vydezinfikovali a vyčistili. No a od piatka
20. marca využívame čas v práci šitím rúšok,“ povedala. Jeden
šijací stroj v škôlke majú, druhý
priniesli z domu. Riaditeľka a tri

nepedagogické
pracovníčky
za prvé tri dni ušili do tristo rúšok. Materiál zháňajú, ako vedia, s látkou a originálnym vzorom rúška im pomohol aj riaditeľ
školských zariadení. Ďakujeme!
 Vo vchodoch obytných do
mov na oznamovacej tabuli sa
občas ocitnú zavesené ručne
ušité rúška od neznámeho dar
cu. Ďakujeme!
 Sú ľudia, ktorí skupujú šité

rúška od žien v domácnosti
a darujú ich starším spoluobčanom tak, že ich zavesia vo vrecúšku na kľučku dverí od bytu.
Ďakujeme!

Pomáhajme tak, aby sme
čo najmenej ohrozili seba
i druhých. Začnime vo svojom
najbližšom okolí. Neostýchajte
sa zaklopať susedovi či mamičke, ktorá nemôže nechať svoje
deti samy doma a pri svojom
nákupe vybavme aj ich. Dodržiavajte pri tom všetky zásady
a odporúčania Úradu verejného
zdravotníctva SR. Myslime pri
vykonávaní pomoci na všetky
riziká.

 ZAUJÍMAJME SA
O DRUHÝCH

 Ďakujeme za každé ušité rúško pre ľudí, ktorí si ho
z akýchkoľvek dôvodov nemôžu
ušiť alebo zabezpečiť sami.
 Ďakujeme za všetky štíty pre zdravotníkov vytlačené
na domácich i firemných 3D
tlačiarňach.

KONTAKTY, KTORÉ SA MÔŽU ZÍSŤ
Polícia

158

Mestská polícia Trenčín

159

Hasiči

150

Linka tiesňového volania

112

Rýchla zdravotnícka pomoc

155

Infolinka o koronavíruse

0800 221 234

Regionálny úrad verejného zdravotníctva TN

0911 763 203

Úrad verejného zdravotníctva SR

0917 222 682

Porucha na verejnom osvetlení

0905 316 690
032/6504 312,
032/6504 313
0911 041 800
0903 113 047,
0903 608 322

Matrika MsÚ Trenčín (prac. dni 8. – 11.)
Kultúrno-informačné centrum (prac. dni)
Linka pre odkázaných (prac. dni 8. - 11.)

Najlepšou formou solidarity
je dnes pomoc známym a blízkym ľuďom, rodine a susedom.
Veľkou pomocou pre starších

dotazník
dobrovoľní
ka

ľudí či rizikové skupiny môže
byť už aktívny záujem o nich.
Pýtajme sa, či sú v poriadku
a majú všetkého dostatok, prípadne im ponúknime pomoc
s nákupom základných potravín alebo liekov, čím sa na verejnosti nebudú vystavovať riziku nákazy. Nezabúdajme pri
tom na ochranu tváre a rúk.

 TELEFONUJME SI
V časoch obmedzeného sociálneho kontaktu využime
telefóny i sociálne siete a poskytnime svojim blízkym prostredníctvom nich sociálnu
podporu konverzáciou. Okrem
podpory obstarávania životných potrieb je dôležité poskytovať spoluobčanom aj psychologickú podporu.

V sobotu a v nedeľu sú
všetky pošty zatvorené
S cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke
ako aj obyvateľov miest, Slovenská pošta od utorka 24.
marca 2020 do 5. apríla 2020 upravila otváracie hodiny
pobočiek na celom území Slovenska.

 Pošta Trenčín 1 je otvorená v pracovných
dňoch od 7.00
do 16.00 s výnimkou
stredy, kedy zostáva otvorená
do 17.00 hodiny.
Denná prestávka je od 12.00
do 12.30.
 Pošty Trenčín
3 4, 5, 8 sú v pracovných dňoch
otvorené od 8.00 do 16.00,
v stredu do 17.00 h. Prestávku
majú: Pošta Trenčín 3 od 12.00
do 12.30, ostatné od 11.00
do 11.30 hodiny.
 Nečakajte na pošte, nechajte zásielku čakať na vás. Využite predĺženú odbernú lehotu až
32 (18+14) dní. Zásielka na vás

počká.
 Využite nonstop poštu a nechajte si poslať balík z e-shopu rovno do BalíkoBOXu. Vyzdvihnete si ho kedykoľvek
a nemusíte ísť na poštu. V prípade dobierky zaplatíte platobnou kartou. BalíkoBOXy
v Trenčíne nájdete pri OC Laugaricio, OC Max, OC Južanka.

