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NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu hláste,
prosím, do pondelka
8. júna 2020 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Od 1. júna sa opäť otvorili jasle a všetky mestské materské a základné školy v Trenčíne.
Škôlky privítali 926 detí a do škôl nastúpilo 2 029 žiakov 1. – 5. ročníka. Samozrejmosťou
je meranie teploty pred vstupom do školy a dezinfekcia rúk.
FOTO: Z. G.

Trenčín v pohybe – zapojte sa do online participácie
Participačné aktivity pre verejnosť v rámci spracovania
Plánu udržateľnej mobility mesta Trenčín (PUMM) sa
pre koronakrízu presunuli na webstránku zapojsa.trencin.sk. Otvorenie diskusných tém o PUMMe je plánované
na 12. júna 2020.

Neočakávané udalosti minulých
mesiacov zapríčinili presunutie
marcového stretnutia s verejnosťou k PUMM. Na ňom mal
byť, okrem predstavenia analytickej časti, priestor na pripomienky, otázky a podnety občanov pre návrhovú časť PUMMu.
„Pretože Trenčín ste vy, jeho obyvatelia a obyvateľky, vaše názory na budúci vývoj v oblasti dopravy sú pre výsledný dokument
veľmi dôležité. Ani jedna z menovaných aktivít tak v procese prípravy PUMM nebude vynechaná,“ hovorí za brnianske

Centrum dopravného výskumu
(CDV) výskumný pracovník Daniel Szabó.

 PRÍKLAD Z HELSÍNK
ČI BARCELONY

S ohľadom na bezpečnosť
a zdravie nás všetkých sa mesto
spoločne so spracovateľom plánu rozhodli presunúť participačné aktivity na online platformu
Decidim. Osvedčila sa pri podobných projektoch v mnohých
zahraničných mestách, ako sú
Helsinki, Barcelona, či Roubaix.

Na nej budete mať od 8.
júna 2020 možnosť oboznámiť
sa s Analytickou časťou PUMM
Trenčín a tiež prispieť k tvorbe návrhovej časti, ktorá zahŕňa víziu a ciele budúceho stavu
mobility v Trenčíne a opatrenia,
ktorými ju dosiahneme. Pre zodpovedanie všetkých nejasností a otázok vám je k dispozícii
spracovateľský tím, ako aj zástupcovia mesta, pričom diskutovať budete môcť aj s ďalšími
zapojenými občanmi.

 AKO NA TO?
Po krátkej registrácii na webstránke
zapojsa.trencin.sk
sa budete môcť podeliť o svoju predstavu toho, akým smerom by sa mal Trenčín uberať

v budúcnosti, a aké jeho silné
stránky by sa mali rozvíjať, aby
ostal aj naďalej príjemným
miestom pre život všetkých obyvateľov. Vaše námety poslúžia
spolu s už existujúcimi strategickými víziami mesta k vytvoreniu vízie udržateľnej mobility.
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 EDITORIÁL
Vážení Trenčania, milí
čitatelia!
Držíte v rukách júnové vydanie mestských novín, ktoré vás
hneď na titulnej strane nabáda k spolupráci v prípravách
plánu udržateľnej mobility
nášho mesta. Participácia jeho
obyvateľov je v tomto prípade
veľmi dôležitá. Ide o príležitosť
povedať, ako by sme chceli, aby
vyzeralo naše mesto v budúcnosti čo sa týka dopravy, v čom
by malo byť lepšie pre život
všetkých generácií.
Cestovanie po meste je
súčasťou našej bežnej každodennej rutiny. Chodíme alebo
jazdíme do školy, do práce, na
úrady, za nákupmi, kultúrou,
športom, na návštevu za našimi blízkymi, do reštaurácií či
kaviarní. Vždy si volíme nejaký
dopravný prostriedok, spôsob,
akým sa dostaneme z jedného
miesta na druhé. A hoci sa rozhodujeme slobodne, naša voľba
je ovplyvnená aj faktormi, ktoré
sú dané – napríklad dostupnou
infraštruktúrou.
Ako to cítime? V čom by sme
chceli urobiť naše premiestňovanie sa príjemnejšie, jednoduchšie, bezpečnejšie?
Na diskusiu a zapojenie
obyvateľov do príprav plánu
udržateľnej mobility mesto
Trenčín po prvý raz využije online priestor, ktorý bol vytvorený špeciálne na participáciu
verejnosti v Barcelone v roku
2016. Nazvali ho Decidim, čo
v katalánčine znamená „My
rozhodujeme“.
Za jeho vznikom a vývojom je Mestské zastupiteľstvo
Barcelony, ktoré je vzorom
v zapájaní obyvateľov do vecí
verejných pre celú Európu.
Napríklad mesto Helsinki ho
používa na rozhodovanie o participatívnom rozpočte. Naše
mesto bude na Slovensku prvé.
Zapojenie sa do diskusie je
jednoduché – viac o ňom píšeme na strane 5.
V Infe upozorňujeme aj na výhody elektronického zaobstarania si novej parkovacej karty
(str. 4), na doručovanie výmerov miestnych daní a poplatkov
(str. 5), na pravidlá bezpečnej
jazdy cyklistov po meste (str. 6)
alebo aj na pokračovanie jarného upratovania (str. 7).
Želáme vám príjemné čítanie.
Vaša redakcia
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Kultúrne stredisko je zatvorené pre zlú statiku

Od 11. mája 2020 je Kultúrne stredisko Stred na Dlhých
Honoch zatvorené. Podľa statického posudku nebolo
bezpečné budovu ďalej verejne používať. Mesto chce
v priestore nové komunitné centrum.

Mesto objednalo statický posudok na budovu ihneď po tom,
ako primátora Richarda Rybníčka na zlú situáciu upozornila
Katarína Krištofová z Občianskeho združenia Kultúrne centrum Stred, ktoré malo objekt
vo výpožičke. „Mali sme problém s prasklinami, vypadávali
kusy omietok zo stropu, nevedeli
sme posúdiť, o čo ide,“ povedala.
Posudok, ktorý mesto získalo 11. mája, bol alarmujúci.

„Budovu musíme s okamžitou
platnosťou uzavrieť,“ povedal
primátor R. Rybníček. Vyše
50-ročný objekt podľa statického posudku vykazuje vážne statické poruchy a nie je bezpečné
ho verejne používať. Ako v posudku píše projektant Rudolf
Babulík, budovu je možné sanovať iba výmenou strešných
panelov za inú strešnú konštrukciu. Pri popraskaných stenách je potrebná technológia

zošívania alebo ich výmena.
Vzhľadom na vek a poruchy budovy, však považuje ekonomickú náročnosť takýchto zákrokov
za nerentabilnú.
V budove pôsobilo približne
25 subjektov, z toho 7 tam malo
svoje sídlo. „Problém bude mať
najmä spomínaných sedem subjektov, ktorých činnosť bola centralizovaná len v tomto stredisku. Ide najmä o detské folklórne
súbory Kornička a Radosť, ale
napríklad aj o seniorov, ktorí tu
mali svoje aktivity,“ povedala K.
Krištofová. Po zafixovaní stropov si súbory a združenia mohli
vysťahovať svoje veci. „Pokúsime sa nájsť riešenie, aby mohli
vo svojej činnosti pokračovať,“
povedal primátor s tým, že hľadá
možnosti, ako im pomôcť.
O tom, čo s priestorom ďalej,
sa bude rozprávať s poslancami.
„Návrh mesta je zachovať tam
komunitné centrum. Či ho postaví mesto alebo na tento priestor
vypíšeme súťaž a tomu, kto ten
priestor získa, dáme podmienku, že tam musí vybudovať nové
komunitné centrum na svoje náklady a potom ho odovzdá mestu,
to je ešte na diskusiu s poslancami,“ povedal R. Rybníček.


(RED), FOTO: P. S.

ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ SÚ ROZŠÍRENÉ
Mesto Trenčín od 25. mája 2020 rozšírilo otváracie hodiny Mestského úradu. Mimoriadna situácia na Slovensku
stále trvá, preto je potrebné pri návšteve úradu naďalej
dodržiavať všetky epidemiologické pravidlá.

Klientske centrum a matrika
pondelok, uto- 8.00 – 15.30
rok, štvrtok
8.00 – 16.30
streda
8.00 – 14.00
piatok
Stavebný úrad
8.00 – 16.00
Streda
8.00 – 14.00
Piatok

Na hlavnej budove úradu naďalej zostáva otvorený len vchod
z Mierového námestia. Výťah
je k dispozícií len pre imobilných klientov klientskeho centra a matriky. Vstup do úradu
regulujú príslušníci mestskej
polície, ktorí merajú klientom

MHD TRENČÍN JAZDÍ V RIADNOM REŽIME
Od 1. júna 2020 jazdia autobusy Mestskej hromadnej
dopravy v Trenčíne v režime pracovných dní a školského vyučovania, nakoľko sú otvorené aj školy pre
prvých päť ročníkov.

Kluby a bary majú povolené
otváracie hodiny iba do 22.00
hodiny, preto nočná linka č. 50
nie je spustená až do odvolania.
Pri cestovaní MHD naďalej dodržujme protiepidemické

opatrenia: vstup do autobusu
len s rúškom, odporúčame používať aj rukavice, uprednostnenie platby dopravnou kartou, zákaz sedieť na sedadlách
za vodičom. (RED)

telesnú teplotu.
Pri každom vchode do budov
mestského úradu (Mierové námestie, Hviezdoslavova a Farská ulica) sú umiestnené telefónne kontakty na konkrétnych
zamestnancov. Klienti ich majú
kontaktovať telefonicky. V prípade potreby si zamestnanec ide
po klienta ku vchodu a jeho požiadavku s ním vyrieši na mieste alebo v kancelárii. Ak klient
vstúpi do budovy, je povinný dodržiavať bezpečnostné a epidemiologické opatrenia. Po skončení stretnutia zamestnanec
odprevadí klienta až k východu
z budovy.
Vo viacerých prípadoch vybavovania záležitostí v úrade je
výhodnejšie urobiť to elektronicky z domu. Príkladom je kúpa
parkovacej karty, kedy návšteva
úradu nie je potrebná.
Ďakujeme za rešpektovanie
všetkých podmienok pri vybavovaní úradných záležitostí. 

(MSÚ)
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Minister obrany SR navštívil Trenčín
Ministra obrany Jaroslava Naďa privítal na Mestskom úrade v Trenčíne 14. mája 2020 primátor Richard Rybníček.

Jednou z tém spoločnej diskusie
bola potenciálna výstavba juhovýchodného obchvatu Trenčína.
„Z hľadiska bezpečnosti nevidím
tento projekt ako reálny. Narúšal
by ochranné pásmo muničného
skladu. Primárnou zodpovednosťou vlády SR a aj pána primátora
je ochrana obyvateľov, preto budovanie akejkoľvek infraštruktúry cez
ochranné pásmo muničného skladu neprichádza do úvahy,“ prezentoval svoje jednoznačné stanovisko Jaroslav Naď.
„V tejto chvíli sa teda musíme
ešte intenzívnejšie zaoberať preložkou cesty I/61 v centre mesta,
spolu s rekonštrukciou starého

mosta,“ reagoval primátor. Podľa hlavného architekta Trenčína Martina Beďatša je obchvat
stále jednou zo štyroch zásadných dopravných stavieb, s ktorými mesto musí v budúcnosti počítať. „Je súčasťou všetkých
dopravných modelov a aj Plánu
udržateľnej mobility, ktorý sa
práve spracováva. Dôležité je nastaviť časové priority a preveriť
ich realizovateľnosť,“ povedal.
Minister sa vyjadril aj k budúcemu využitiu Posádkového klubu
v Trenčíne. „Urobím všetko preto, aby sme využili veľký potenciál tohto objektu pre obyvateľov mesta, aby bola stavba viac

zapojená do kultúrneho života
Trenčína,“ povedal J. Naď s tým,
že v najbližších týždňoch bude
dokončená rekonštrukcia hlavnej kultúrnej sály. Od jesene by
mala byť k dispozícii pre kultúrne podujatia v meste.
„Pre nás je veľmi dôležité,
čo sme jasne počuli od ministra
obrany, že Posádkový klub zostane vo vlastníctve armády,“
zdôraznil R. Rybníček. „Veľmi
si vážim, že je ministerstvo pripravené spolupracovať s mestom
na kultúrnom využití tejto budovy a hľadať možnosti, ako tento
objekt ďalej rekonštruovať tak,
aby poskytoval dôstojné a príjemné priestory na kultúru aj pre
Trenčanov,“ dodal primátor.


(E. S.)

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Mestskí poslanci sa na ďalšej spoločnej schôdzi stretli 27.
mája 2020.

 Vzali na vedomie informáciu,
že celkový dlh mesta k 30.4.2020
bol vo výške 16,37 mil. eur, teda
299 eur na obyvateľa. Dlh Trenčína v rokoch 2011 – apríl 2020
poklesol o 58,8 %.
 Poslanci schválili zmenu rozpočtu na tento rok. Navýšili napríklad sumu potrebnú na realizáciu investičnej akcie napojenia
Opatovskej ulice na Armádnu
pri VÚO o 100 tisíc eur. V rámci stavebného konania sa totiž
navýšili stavebné práce. Poslanci odsúhlasili aj peniaze na ďalšie polopodzemné kontajnery
a napríklad aj na činnosť športových ambasádorov pre základné
školy.
odsúhlasilo
 Zastupiteľstvo
Zmenu a doplnok č.6 Územného plánu mesta Trenčín. Tá vychádza v ústrety obyvateľom
Južnej ulice. Investor, ktorý uvažuje o výstavbe obytného súboru
Suchý dub, tak bude môcť stavať v dotyku s Južnou ulicou len
do výšky 2 nadzemných podlaží
a výhradne len rodinné domy.
V druhej časti územia už bude

ZASADNUTIE
MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
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môcť byť vyššia podlažnosť.
 Poslanci sa zoznámili aj
so Záverečným účtom mesta
za minulý rok. Trenčín skončil
rok 2019 s prebytkom vo výške
7 mil. eur. Príjmy mesta dosiahli 60,5 mil. eur, výdavky boli vo
výške 53,5 mil. eur. Rozpočet
na rok 2020 počítal s prebytkom vo výške 275 687 €. „Môžeme konštatovať, že hospodárenie
v roku 2019 bolo aj vďaka konzervatívne zostaveného rozpočtu pozitívne na strane príjmov
a zodpovedné na strane výdavkov,“ uviedla vedúca útvaru ekonomického Mária Capová.
 Dobrý výsledok ovplyvnili vyššie príjmy z podielu na dani z príjmov fyzických osôb o takmer 1
mil. eur oproti rozpočtu, ale aj
vyššie príjmy z miestnych daní,
poplatkov a kapitálové príjmy.
Na strane výdavkov boli investičné akcie, ktoré sa nestihli v roku
2019 zrealizovať alebo dokončiť
(spolu za 1,8 mil. eur). Tieto peniaze sa presunuli do rozpočtu
na rok 2020. Nečerpali sa výdavky na kúpu starého železničného

mosta (456 000 €). Na jeho kúpu
dostalo mesto v tomto roku dotáciu z Ministerstva financií SR
na základe rozhodnutia vlády.
Peniaze sa ušetrili aj na zimnej
údržbe komunikácií. Na investície mesta išlo v roku 2019 9 mil.
eur. K najväčším patrila obnova MŠ, Kubranská, rekonštrukcie a realizácia parkovacích
miest, rekonštrukcia zimného
štadióna, vnútrobloku J. Halašu,
kúpa 26 nájomných bytov, chodník Sigôtky, Záblatská, cyklotrasa Karpatská, výmena umelého
trávnika na ZŠ, Novomeského,
modernizácie priestorov základných škôl... Celkový dlh Trenčína
bol na konci minulého roka 17,3
mil. eur. Mesto v období r. 2011
– 2019 kontinuálne pokračuje
v jeho znižovaní, keď percentuálne poklesol o vyše 43 %. Celkový
dlh Trenčína definovaný zákonom o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy bol 29,38 %
bežných príjmov predchádzajúceho roka, klesol o 4,2 % oproti
predchádzajúcemu roku. Záverečný účet mesta Trenčín za rok
2019 schválilo mestské zastupiteľstvo bez výhrad.


(E. S.)

1. júla 2020 o 9.30 hodine
Pozývame občanov sledovať riadne zasadnutie trenčianskeho Mestského
zastupiteľstva. Bude sa konať v zasadacej miestnosti č. 101 na I.
poschodí Mestského úradu v Trenčíne. Na rokovaní môže byť opäť
prítomná aj verejnosť, avšak s dodržaním aktuálnych protiepidemických
opatrení, pre ktoré je počet prítomných občanov na zastupiteľstve
limitovaný. Preto odporúčame radšej sledovať rokovanie v priamom
prenose na webstránke www.trencin.sk.

 STRUČNE

S

ociálne služby mesta Trenčín na začiatku mája otestovali na koronavírus všetkých
klientov a zamestnancov v pobytových zariadeniach zriadených mestom. Všetky testy boli
negatívne. Návštevy v Zariadení pre seniorov na Lavičkovej ulici aj v Zariadení opatrovateľskej služby na Piaristickej
ulici sú stála zakázané.

V

o Fakultnej nemocnici
Trenčín hospitalizovali
od začiatku pandémie do konca mája 34 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19.
Dvaja z nich, u ktorých sa
okrem ďalších iných diagnóz potvrdilo aj ochorenie COVID-19, žiaľ, zomreli. Zdroj:
TASR

N

ovú 11,4 km dlhú cyklotrasu z Trenčína popri
pútnickom mieste Skalka nad
Váhom až do Nemšovej otvorili 1. júna 2020. V rámci medzinárodného projektu Na bicykli
po stopách histórie ju vybudovala Trenčianska župa spoločne s českým mestom Brumov
– Bylnice.

V

ážska cyklomagistrála sa
rozrastie o ďalších 21 km,
spojí Nové Mesto nad Váhom
a Trenčín. Úsek začala stavať
Trenčianska župa 2. júna 2020
za financie získané z IROP.
Po dokončení sa na bicykli dostaneme do Trenčína až z Hornej Stredy. Zdroj: TSK

A

j modré autobusy prímestskej dopravy premávajú od 1. júna 2020 v štandardnom režime pracovných dní.

V

budove Polikliniky MO
SR Trenčín (bývalá Vojenská poliklinika) od 1. mája
opätovne otvorili lekáreň.
Otvorená je v pracovných
dňoch od 7.00 do 15 .30. Tel. č.
032/64 200 60
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Prvú parkovaciu kartu vybavíte online
Nemusíte ísť na úrad. Na stránke karty.parkovanietrencin.sk je formulár na vytvorenie nového online konta. Určený je pre tých, ktorí ešte konto ani parkovaciu
kartu nemajú.

Prvé vybavenie parkovacej karty
bolo možné doteraz iba v klientskom centre mestského úradu.
Po vybavení prvej parkovacej
karty sme posielali aktivačný
link na vytvorenie elektronického konta. Mesto pripravilo jednoduchý elektronický formulár,
vďaka ktorému je možné vybaviť
už prvú parkovaciu kartu online,
bez návštevy úradu.

 POSTUP PRE

VYTVORENIE
ONLINE KONTA

Na webstránke karty.parkovanietrencin.sk nájdete formulár
na vytvorenie online konta. Vyplníte požadované údaje a formulár odošlete.

 ODPORÚČANIA PRED

ODOSLANÍM ŽIADOSTI

Pred odoslaním žiadosti o online konto si, prosím, skontrolujte, či zadané údaje sú správne, napísané v náležitom tvare,
presne, s požadovaným počtom
znakov: rodné číslo – bez lomky, adresa – uveďte miesto trvalého pobytu, nie prechodné

bydlisko ani miesto, kde bývate
v podnájme, meno – oficiálne
meno a priezvisko, nie skratky
a prezývky, kontakty (požadujeme ich preto, aby sme vás mohli
informovať) e-mailovú adresu
(používame na zasielanie e-mailov vo veci parkovania), telefónne číslo (rýchla možnosť kontaktovania v prípade nejasností).

 PO SCHVÁLENÍ

KONTA DOSTANETE
AKTIVAČNÝ LINK

Zamestnanec úradu žiadosť
spracuje, overí zadané údaje
a následne vám e-mailom zašle aktivačný link. Kliknutím
na link sa prihlásite do svojho
online konta. V konte môžete požiadať o novú parkovaciu
kartu.

 POTREBNÉ DOKLADY
K žiadosti prikladáte skeny alebo fotografie veľkého technického preukazu a zelenej karty
(k PZP), ak ste vlastníkom/držiteľom vozidla.

Pod Brezinou vymieňajú vodovod
Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK) začali v máji
na Ulici Pod Brezinou vymieňať asi 60-ročný verejný
vodovod. Jeho technický stav bol nevyhovujúci. Práce
by mali ukončiť do októbra 2020.

Pôvodné liatinové potrubie nahradia novým z vysokohustotného polyetylénu v dĺžke 358 m.
Počas kladenia nového potrubia
je to pôvodné funkčné a dodávka pitnej vody nie je prerušená.
Potrubie vymieňajú postupne, po úsekoch, ktoré sú počas výmeny potrubia zdvojené.

Súčasťou stavby
je aj výmena existujúcich 31 domových prípojok.
Kanalizáciu
už
v predstihu vyvložkovali, preto nie je
predmetom rekonštrukcie. Stavbu
pre TVK realizuje
spoločnosť Zempres. Práce by mali
byť ukončené do konca júna
2020. O asfaltovanie spomínaného úseku a tiež o hornú časť
ulice sa postará mesto. Celkovo
pôjde o takmer 950 m nového
povrchu komunikácie. Práce by
sa mali začať v júli 2020.
(RED)

 POUŽÍVATE FIREMNÉ
VOZIDLO?

Ak ste zamestnanec spoločnosti,
ktorej vozidlo patrí, dokladáte
dohodu (zmluvu) so zamestnávateľom o používaní služobného vozidla aj na súkromné účely
podľa zákona o dani z príjmov.
Tento doklad je potrebný aj
u abonentov, žiadajúcich kartu
Abonent dlhodobé v pásme.
Ak ste štatutár spoločnosti,
ktorej vozidlo patrí, overí vzťah
k vozidlu zamestnanec MsÚ
v obchodných registroch.

 MÁTE TRVALÝ POBYT
V TRENČÍNE, ALE NIE
STE VLASTNÍKOM
NEHNUTEĽNOSTI,
V KTOREJ MÁTE
TRVALÝ POBYT?

Napríklad ste syn/dcéra, ktorý/á má trvalý pobyt v byte svojich rodičov.
K žiadosti o rezidentskú
kartu dokladáte úradne overený súhlas vlastníka bytu s užívaním bytu a s vydaním parkovacej
karty.
Odporúčame vám prísť
na úrad osobne s vlastníkom
nehnuteľnosti, v klientskom
centre úradne overiť súhlas a podať žiadosť o parkovaciu kartu.
Zároveň vám zriadime online

konto. V tomto prípade neposielajte elektronicky novú žiadosť
o zriadenie konta.
Ak nemôžete prísť na úrad
osobne, požiadajte o zriadenie elektronického konta cez
formulár. Následne k žiadosti o rezidentskú kartu priložíte
sken úradne overeného súhlasu
vlastníka nehnuteľnosti a originál tohto súhlasu doručíte osobne alebo poštou mestu Trenčín
do 21 dní odo dňa aktivácie parkovacej karty (čl. 7 ods. 33 VZN
10/2016 v platnom znení).
UPOZORNENIE
Žiadosť o zriadenie konta je určená pre žiadateľov, ktorí ešte
žiadnu kartu nemajú.
parkovaciu
kar Máte
tu, ale nemáte online konto?
Kontaktujte nás telefonicky
na 0902 911 220 alebo píšte
na parkovanie@trencin.sk. Neposielajte novú žiadosť o zriadenie konta.
 Máte online konto, ale zabudli ste prihlasovacie údaje? Kontaktujte nás telefonicky na 0902 911 220 alebo píšte
na parkovanie@trencin.sk.
 Neposielajte novú žiadosť
o zriadenie konta.


ÚTVAR MOBILITY MSÚ

BUDÚ MAŤ NOVÝ KOBEREC
Od 28. mája 2020
sa začalo budovanie
asfaltových povrchov na mestských
komunikáciách
v mestskej časti Sever. Frézovanie, odvodňovanie a asfaltovanie potrvá asi
5 týždňov. Mestská
investičná
akcia
vyjde na približne
90 tisíc eur.
Ide o ulice,
na ktorých boli rekonštruované
inžinierske siete – Jána Fabu,
Za humnami, Jána Derku a Pod
horou. Nové vodovodné potrubia ukončili Trenčianske vodárne a kanalizácie v decembri
2019.
V zimnom období boli stavebné práce prerušené a cesty
zostali dočasne v provizórnom
stave. Po nedávnom dokončení
inštalácie optického internetu

spoločnosťou Slovak Telekom,
mohlo mesto začať práce na novom povrchu ulíc. Stavbu bude
realizovať firma Colas.
Počas prác treba počítať
s dopravnými obmedzeniami,
preto prosíme účastníkov cestnej premávky, aby boli pozorní,
trpezliví a všímali si prenosné
dopravné značenia.


(E. S.), FOTO: P. S.
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Trenčín v pohybe: Zapojte sa do online participácie!
Participačné aktivity pre verejnosť v rámci spracovania
Plánu udržateľnej mobility mesta Trenčín (PUMM) sa
pre koronakrízu presunuli na webstránku zapojsa.trencin.sk (Pokračovanie zo strany 1)

 ČO SME DOTERAZ
ZISTILI?

Výstupy analytickej časti plánu
budú na stránke predstavené 8.
júna 2020 prostredníctvom videoprezentácie a dokumentov.
Ich cieľom je opísať súčasný stav
mobility, jej potreby a dopady.
Pred vznikom analytickej časti bolo nutné získať množstvo
dát o všetkých druhoch dopravy a o dopravnom správaní obyvateľov. Prezentácia tak priblíži poznatky a súvislosti, ktoré

vyplynuli z analýz, prieskumov
a meraní. Dozviete sa tiež, aké
sú silné a slabé stránky Trenčína
v oblasti dopravy, v čom by sme
sa mali ďalej rozvíjať a na ktoré
hrozby sa pripraviť. Pre podrobné preštudovanie bude analytická časť k dispozícii v plnom znení pred otvorením diskusie.

 OTVORENIE

DISKUSNÝCH TÉM

V piatok 12. júna 2020 sa otvorí ďalšia participačná aktivita.

„Budete mať možnosť vytvoriť,
prediskutovať a podporiť nápady,
námety a podnety k tomu, čo by
ste radi v Trenčíne zlepšili či ponechali a ďalej rozvíjali,“ hovorí
Daniel Szabó zo spracovateľského tímu CDV.
„Jazdíte radi na bicykli, ale
chýbajú vám cyklopruhy v rámci
celého mesta? Sú niektoré miesta
pre vás zle dostupné, pretože nie
sú bezbariérové? Napíšte nám,
čo by ste si priali, aby sa všetkým
v našom meste žilo ešte lepšie.“
Za jednotlivé návrhy budete
môcť tiež hlasovať alebo o nich
diskutovať. Vaše nápady budú
využité pre sadu návrhov opatrení PUMM, ktoré budú predstavené na záver aktivity.

Vzhľadom na to, že PUMM
zohľadňuje jednak všetky druhy
dopravy, motorové aj nemotorové, ale tiež rôzne skupiny
obyvateľstva, či už sú to ľudia
so zdravotným obmedzením,
deti, seniori či pracujúci, je dobré, ak sa aj do spoločných aktivít zapojí čo najširšie spektrum
obyvateľov.
Prijmite
teda
pozvanie
do tejto našej spoločnej platformy a prispejte svojím pohľadom
k zlepšeniu dopravy a kvality života v Trenčíne. Prípadné zmeny a ďalšie aktuálne informácie
budú priebežne zverejňované
na webstránke a sociálnych sieťach mesta.
(RED)

Primátori krajských miest rokovali v Trenčíne
Siedmi primátori krajských miest Slovenska pricestovali
do Trenčína 22. mája 2020. Hostil ich štatutár Trenčína Richard Rybníček. Spoločné stretnutia absolvuje neformálne
združenie K8 každého pol roka v inom krajskom meste.

Jednou z hlavných tém diskusie
bolo financovanie samospráv
v súvislosti s dopadmi pandémie na rozpočty miest. „Budeme
žiadať, aby štát pokryl straty, ktoré nám hrozia z podielových daní
na úroveň minulého roka,“ povedal
primátor Trenčína R. Rybníček.
Mestá a obce dostali 21.
mája 2020 podielové dane. Pred
mesiacom išlo o prepad mínus
7 %, teraz to je mínus 10 až 11
percent. „Musíme počkať ešte
na najbližšie dva mesiace, kedy sa
dopady krízy pre pandémiu prejavia v plnej miere. V Žiline počítame s výpadkom až 9 miliónov eur,“
povedal primátor Žiliny Peter
Fiabáne.

Primátori sa venovali aj otázkam objektívnej zodpovednosti.
V najbližšom období budú riešiť
s ministerstvom vnútra dotiahnutie zákona v tejto veci. Chcú,
aby mestá mohli byť efektívne
v otázkach regulácie parkovania
a práce mestskej polície. Legislatívne by radi dostali pod kontrolu
napríklad aj riešenie hluku z prevádzok, a to najmä po 22.00 h.
Dôležitou témou pre všetky krajské mestá sú odpady, a to
z hľadiska ich triedenia a aj nových povinností, ktoré mestá
a obce čakajú. Rokovanie sa dotklo aj nového programovacieho
obdobia a snahy krajských miest,
aby do územného mestského

rozvoja pritieklo čo najviac peňazí, aby sa mestá mohli viac rozvíjať aj cez európske zdroje.
Primátor Bratislavy Matúš
Vallo nastolil tému chátrajúcich
budov v centrách miest, o ktoré
sa ich majitelia už roky nestarajú
a nezaujímajú. Aj to chcú na najvyšších miestach v našom štáte
otvoriť primátori krajských miest.
Primátori zvolili predsedu
neformálneho združenia K8.
Na najbližšie obdobie sa ním

stal štatutár Banskej Bystrice
Ján Nosko, podpredsedom bude
nasledujúcich 6 mesiacov primátor Trnavy Peter Bročka. Video-záznam z tlačového brífingu
po stretnutí si môžete
pozrieť
na
www.
trencin.sk.


(E. S.)



FOTO: P. S.

STRETNUTIE

K8

Začala sa distribúcia výmerov daní a poplatkov
Zamestnanci mestského úradu už začali doručovať občanom Trenčína rozhodnutia o miestnych daniach a poplatku za odpad. Distribúcia potrvá do 21. júna 2020.

Ak vás na vašej adrese nezastihnú, mesto pošle rozhodnutia prostredníctvom Slovenskej
pošty po 22.júni 2020.
Ak vás ani doručovatelia
pošty doma nezastihnú a zásielku si nevyzdvihnete ani posledný deň jej uloženia, bude platiť fikcia doručenia. Znamená
to, že mesto ju bude považovať
za doručenú. V minulých rokoch

si mohli občania vyzdvihnúť nedoručené zásielky na mestskom
úrade, tentokrát to nebude možné. „Chceme vylúčiť možnosť
hromadného stretávania sa ľudí
vo vnútorných priestoroch úradu
pre stále trvajúcu pandémiu koronavírusu,“ vysvetľuje Ján Margetín z Útvaru ekonomického
MsÚ Trenčín.
Aby mesto ako správca dane

zohľadnilo možné ekonomické
dopady u občanov, vyplývajúce
z náročného obdobia, posunulo
termíny niektorých splátok dane
i poplatku na neskorší termín.
Je ale nutné termíny, uvedené
v rozhodnutiach, rešpektovať
a najneskôr dovtedy dané sumy
uhradiť. Úhradu mesto odporúča realizovať najmä bezhotovostnou platbou.
Od roku 2020 je mesto povinné občanom, ktorí nemajú
elektronickú schránku aktivovanú na doručenie, generovať

elektronické rozhodnutie a priložiť k nemu vytlačený listinný
rovnopis s jeho autorizáciou.
Občania ho nájdu v doručených
obálkach spolu s rozhodnutím.
„Rád by som i v mene kolegov
požiadal občanov, aby v rámci
svojich možností zvážili aktivovanie si elektronickej schránky
na doručenie. Mohli by sme tak
viac komunikovať elektronicky. Je
to pre obe strany rýchlejšie, flexibilnejšie a ohľaduplnejšie k životnému prostrediu,“ hovorí J. Margetín. (RED)
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Ako jazdiť na bicykli?
Hlavne bezpečne, bez ohrozovania seba a ostatných
účastníkov cestnej premávky. Základom je poznať predpisy a dodržiavať ich s rešpektom k všetkým, s ktorými
spoločne zdieľame mestský priestor.

V Trenčíne máme štyri druhy
komunikácií pre cyklistov: samostatné cyklochodníky (napríklad v Priemyselnej zóne, na novom cestnom moste či na moste
na Ostrov), zmiešané chodníky
pre chodcov a cyklistov (napr.
pešie zóny alebo hrádza), samostatné cyklistické pruhy (napr.
na Soblahovskej ulici) a cyklopiktoridory (napr. na Rázusovej
alebo Jiráskovej ulici).
 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.

 Na cestičkách pre cyklistov
a na zmiešaných chodníkoch sa
jazdí vpravo. Ak chceme predbiehať, tak predbiehame po ľavej strane.
 Na cestičkách pre cyklistov môžu jazdiť aj dvaja cyklisti vedľa seba, ale v momente, ak
ide niekto oproti, tak sa musia
za seba zaradiť.
 Na zmiešaných chodníkoch
sa takisto môže jazdiť po dvoch,
ale v momente, ak ide niekto oproti, musíme sa zaradiť
za seba. Chodec tu má pred cyklistom prednosť.
 Ak idem po pravej strane,
predo mnou ide chodec a oproti druhý chodec, ja musím spomaliť a ísť za tým chodcom, až
kým nebude možné bezpečne ho
predísť.

 KRUHOVÝ OBJAZD
A CYKLISTI

Naša legislatíva neumožňuje
budovanie cyklistických pruhov priamo v kruhových objazdoch. Z tohto dôvodu cyklistické
pruhy pred kruhovými objazdmi
končia a pokračujú za nimi.
Pre cyklistu v kruhovom objazde platia rovnaké pravidlá ako

CHCETE BRIGÁDOVAŤ
NA KÚPALISKU?
Mesto chce letné kúpalisko na Ostrove otvoriť na začiatku letných prázdnin. Prevádzka sa bude riadiť
usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva SR.
Brigádnici sa môžu hlásiť do 10. júna.

Príprava na sezónu je rovnaká
ako pred akoukoľvek inou letnou sezónou – čistenie bazénov,
dezinfekcia stien, dna a prepadových kanálov, príprava tobogánov, odburinenie spevnených
plôch, kosenie, strihanie živého
plota a podobne.
Súťaž na prevádzku bufetov
a atrakcií je ukončená. Takmer
polovica plavčíkov zostáva
z minulých rokov. Ďalších ešte
Mestské hospodárstvo a správa
lesov (MHSL) hľadá. Ide o brigádu na pozícii plavčík/plavčíčka (od 4,30 €/1 h). Táto brigáda
je vhodná pre študentov nad 18
rokov. Kurz zabezpečí MHSL

v júni 2020. Voľná je ešte pozícia upratovačky vnútorných
priestorov kúpaliska (od 3,60
€/1 h).
Záujemcovia
o
brigádu sa môžu prihlásiť do 10.
6. 2020 u Marty Gagovej z Oddelenia personálneho a mzdového MHSL, ktorá
poskytne i bližšie informácie.
Kontakt: 0911 084 901.
Vstupné ostáva na úrovni
minulej sezóny. Otváracie hodiny sa zatiaľ nemenia, ale všetko záleží od nariadenia RÚVZ,
ktoré sa bude týkať režimu
a podmienok fungovania kúpaliska.
(RED)

pre vodiča auta. Ak som v kruhovom objazde, mám prednosť.
Vozidlo, ktoré ide odbočiť vpravo, musí dať prednosť cyklistovi, ktorý pokračuje v kruhovom objazde. Cyklista, pokiaľ
je na kruhovom objazde, prednosť nedáva nikomu. Keď vchádza do kruhového objazdu, dáva
prednosť vozidlám prichádzajúcim zľava. Cyklista má rovnako
ako vodič auta povinnosť signalizovať smer svojej jazdy.

 SAMOSTATNÉ

CYKLISTICKÉ PRUHY

 Autá jazdia vo svojom pruhu,
cyklisti vo svojom.
 Cyklista by mal ísť stredom cyklistického pruhu, nie
po čiare.
 Ak cyklista dobehne iného
cyklistu a chce ho predbehnúť,
musí vojsť do pruhu pre vozidlá.
Predtým sa však musí pozrieť, či
nejde zozadu auto.

 ČO BY MALI

DODRŽIAVAŤ
VODIČI ÁUT?

 Auto môže do cyklistického
pruhu zájsť pri obchádzaní prekážky, napríklad pri obchádzaní
vozidla, ktoré pred ním odbočuje vľavo. Predtým sa však musí
pozrieť do pravého spätného zrkadla, či v cyklistickom pruhu
nejde bicykel, aby cyklistu v pruhu neohrozil a neobmedzil.
 Ak vozidlo odbočuje vpravo,
vodič sa predtým musí pozrieť
do spätného pravého zrkadla, či
v cyklistickom pruhu nie je cyklista, pretože auto odbočením
križuje druhý jazdný pruh.
 Na cyklistickom pruhu je zakázané stáť a je tam zakázané aj
zastaviť, pokiaľ to nevyžadujú
okolnosti cestnej premávky.

(RED)

Detské ihriská sa otvárajú
Mesto Trenčín 13. mája 2020 otvorilo 9 väčších detských
ihrísk tak, aby každá mestská časť mala k dispozícii
aspoň dve.

S podmienkami, ktoré v usmernení vydal Úrad verejného
zdravotníctva SR, sú otvorené
ihriská na uliciach Obchodná,
Vinohrady, Karpatská na Novinách, Lavičková pri kostole,
vo vnútroblokoch Jána Halašu
/ Novomeského a Halalovka /
Mateja Bela – „Slameňák“, Žihadielko v parku pod Juhom,
Pádivec na Sihoti a ihrisko
na Brezine (pri hoteli).
Pred otvorením ich pracovníci Mestského hospodárstva
a správy lesov upratali, piesok
prehrabali, očistili a herné prvky a lavičky vydezinfikovali.
„Dezinfekciu detských ihrísk

sme priradili k dezinfekcii vybraných verejných priestorov
v meste. Dezinfikujeme ich ráno
2 až 3-krát za týždeň tak, aby
mohli byť otvorené okolo 9.00
hodiny,“ hovorí riaditeľ Mestského hospodárstva a správy lesov Roman Jaroš.
Informačné tabule pri vstupoch na ihriská upozorňujú
na povinnosť nosiť rúško, dezinfekciu rúk, zamedzenie kontaktu detí a dodržanie primeranej vzdialenosti medzi deťmi.
Prosíme návštevníkov detských
ihrísk o rešpektovanie nastavených pravidiel.


(E. S.)
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Jarné upratovanie pokračuje aj v júni
Podľa nového harmonogramu Jarného upratovania 2020
zostávajú v júni ešte 4 soboty, počas ktorých budú na určených stanovištiach pripravené veľkoobjemové kontajnery na odkladanie odpadu.

Jarné upratovanie vykonáva
mesto Trenčín prostredníctvom
spoločnosti Marius Pedersen, a.
s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi. Využite, prosím,
túto možnosť. Prispejme tak spolu
k čistote mesta. Dodržujme všetky aktuálne platné bezpečnostné
opatrenia, ako je rúško, rukavice,
dostatočná vzdialenosť od seba
a nezdržiavanie sa v skupinách.
Nakoľko podľa zákona platí zákaz ukladania biologicky
rozložiteľného odpadu na skládku, zber odpadu sa uskutočňuje
do 2 rôznych veľkoobjemových

kontajnerov (VOK). Jeden slúži výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov
a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu.
Hádzať do VOK akýkoľvek
iný odpad ako ten, na ktorý je
kontajner určený, je prísne zakázané! Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE
vykladať odpad po odvezení
kontajnera. Pri porušení hrozí
pokuta do 1 500 €.

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

SOBOTA
6. 6.
2020

SOBOTA
13. 6.
2020
SOBOTA
20. 6.
2020
SOBOTA
27. 6.
2020

TAKTO NIE!

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

–– Duklianskych hrdinov 16 – J. Hollého (parkovisko)
–– Bavlnárska – Obchodná (pri nádobe na KO)
–– Kožušnícka (oproti RD č. 40)
–– Hlavná (pri kaplnke)
–– Hanzlíkovská – J. Psotného (pri nádobe na sklo 18416)
–– Okružná (RD č. 37/V.672)
–– Detské mestečko (v objekte DM – zadná brána)
–– Záblatská – Poľnohospodárska (oproti RD 100/A)

–– Dolné Pažite – Rybáre (most – RD 172/4)
–– Pri parku (pošta – KD)
–– Majerská (oproti RD č. 9)
–– Kasárenská (križovatka smer do Stavív)
–– Orechové – kaplnka (zákruta – zrkadlo)
–– Horné Orechové (nádoba na sklo č. 7749)
–– Súhrady – Široká

–– M. Turkovej (bytovka č. 36 – oproti škôlke)
–– Gen. Goliana – Kpt. Nálepku (oproti zim. štadiónu)
–– Nábrežná – Študentská (bytovka č. 12)
–– Kpt. Nálepku (pri dome 1675)
–– Holubyho nám. (oproti RD 1692)

–– Pod čerešňami (pri RD č. 1)
–– Pádivého (pred bytovkou 5/686 – oproti 679)
–– Považská (bytovka 1708, oproti garážam 99 – 101)
–– Hodžova (bezbariérová bytovka –vedľa tel. búdky)
–– Hurbanova (oproti byt. domu č. 54 – pri garážach)

–– Potočná (v blízkosti domu č. 50 – 58)
–– Horeblatie (oproti domu č. 617)
–– Clementisova (detské ihrisko – nádoba na sklo č. 18907)
–– Žilinská (stojisko nádob oproti zber. surovinám)
–– Odbojárov (oproti RD 21 – 23)

–– Mlynská (začiatok ul.)
–– Opatovská (okolo č. 90 – 95)
–– Sibírska (bytovka 12/696)
–– Niva (pri plote MŠ)
–– Potočná (v blízkosti domu č. 139)

–– Kukučínova – horná časť pod Brezinou (nádoba na sklo
č. 18246 – zákruta)
–– Pred poľom (oproti garážam na rázcestí za domom č. 11)
–– K výstavisku (pri SOŠ)
–– Pod Sokolice (pri č. 17/514)
–– Kubrá – námestie (oproti RD 116, pri tel. búdke)

–– Kubranská – Pred poľom (pri byt. dome č. 374 – 375)
–– Kubrica – námestie (otoč autobusu)
–– Kubranská (pri Kyselke)
–– Kubrá – Pažítky (pri RD č. 59)
–– Kubrá – pri kríži (pri RD č. 249)

Do VOK nie je možné ukladať
elektroodpad, vyradené batérie
a akumulátory, žiarivky, železný
šrot ani iné nebezpečné odpady.
Môžete ich vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a. s.
Pneumatiky podľa zákona
o odpadoch nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich
počas upratovania nie je možné
odovzdávať. Občania ich môžu
odovzdať bezplatne v rámci siete
distribútorov a pneuservisov.
Aj počas upratovania sú otvorené tri zberné dvory – na Zlatov
skej, na Soblahovskej a na Ulici
K zábraniu. Tu je možné odovzdať

druhy odpadu podľa platného
Všeobecne záväzného nariadenia
č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín, ktoré je uverejnené
na www.trencin.sk/vzn.
Prosíme
občanov,
aby
do kontajnerov ukladali len určené odpady, a nevykladali odpad po odvezení kontajnerov.
Na disciplinovanosť pri ukladaní
odpadu budú dohliadať pracovníci Marius Pedersen, a. s., a Mestskej polície.


ÚTVAR STAVEBNÝ A ŽIVOTNÉHO

PROSTREDIA

Otvorené sú všetky zberné dvory
Od 11. mája 2020 sa všetky zberné dvory vrátili do svojho
režimu tak, ako pred obmedzeniami spôsobenými COVID-19. Za drobný stavebný odpad sa opäť vo všetkých
zberných dvoroch vyberá hotovosť. Hygienické opatrenia – rúško, rukavice a vstup po jednom stále platia.

 ZD Soblahovská je otvorený od pondelka do soboty od 8.00 do 17.30, pre DSO
do 17.00. Tel.: 0902 999 458
Sever
od
pon ZD
delka do soboty od 8.00
do 17.30, pre DSO do 17.00.
Tel.: 0914 362 111
 ZD Zlatovská od pondelka

do soboty od 6.30 – 17.30, pre
odovzdanie DSO do 17.00
hod. Tel.: 0902 999 446
Podrobne o tom, čo sa dá
v ktorom zbernom dvore odovzdať, a ako sa uskutočňuje preberanie odpadu, čítajte na www.trencin.sk v časti
Pre občanov/Odpady.
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Opäť do školy

Minister
školstva:
„Trenčín je
ukážkový!“

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa od 1.
júna 2020 obnovilo školské vyučovanie v materských
školách a v prvom až piatom ročníku základných škôl.

Minister školstva Branislav Gröhling navštívil 19. mája
2020 Materskú školu na Legionárskej ulici a Základnú
školu na Dlhých Honoch. Rozprával sa s riaditeľmi, učiteľmi i nepedagogickými pracovníkmi škôl.

Išlo o súčasť jeho cesty po Slovensku, na ktorej si overoval, či
sú opatrenia na otvorenie škôl
a škôlok od 1. júna pripravené
dobre a zároveň získaval bezprostrednú spätnú väzbu od zástupcov škôl a ich zriaďovateľov. „Tieto návštevy sú dobré aj
na to, aby sme vychytali prípadné individuálne problémy,“ povedal minister.
Materská škola na Legionárskej ulici v čase jeho návštevy už poskytovala starostlivosť
deťom zdravotníkov. „Skvelá práca tu v Trenčíne je naozaj ukážková a mali by sme sa
sem chodiť pozerať, pretože už
teraz sú pripravení na všetky
možné problémy, ktoré by mohli
nastať,“ povedal minister B.
Gröhling novinárom po prehliadke škôlky.
Na pôde školy besedoval
hlavne o otvorení vyučovania

od 1. júna, hovorilo sa aj o plánovanom trhu s učebnicami,
finančnej podpore či odstraňovaní zbytočnej byrokracie,
o fungovaní školských jedální
i školských klubov. „Myslím si,
že by sme sa školským klubom
mali venovať oveľa výraznejšie
a podrobnejšie sa pozrieť na ich
fungovanie. Sú pre deti a rodičov veľmi dôležité. Beriem si preto ako svoju osobnú výzvu do budúcna, že školské kluby budú
medzi prioritami a vysporiadame sa aj s problémami, ktoré sa
v tejto oblasti za niekoľko posledných rokov nazhromaždili,“ sľúbil minister. S primátorom
mesta Richardom Rybníčkom
hovorili po zabezpečení dezinfekčných prostriedkov a rúšok
pre učiteľov cez štátne hmotné
rezervy aj o ďalšej komunikácii
k pripravovaným zmenách, ktoré školstvo čakajú. (RED)

ŠKOLSKÉ ŠPORTOVISKÁ SÚ OTVORENÉ

Záujem o návrat do školských
lavíc ZŠ, ktorých zriaďovateľom je mesto Trenčín, prejavilo 2 029 žiakov, čo je 80,29 %
z celkového počtu detí, ktoré
navštevujú prvých päť ročníkov.
Do znovuotvorených prevádzok MŠ nahlásili rodičia 926
detí.
Mesto 1. júna otvorilo 8 plnoorganizovaných a 1 neplnoorganizovanú ZŠ. Otvorilo
tiež všetky MŠ. „Ale nie všetky
triedy, nakoľko máme problém
s personálom, ktorý je buď z rizikovej skupiny alebo z iných dôvodov nenastúpi do práce,“ povedal riaditeľ školských zariadení
Rastislav Masaryk.
„V základných školách máme
vyučovanie personálne veľmi
dobre zvládnuté, riaditelia škôl
zapojili do vyučovacieho procesu aj niektorých vyučujúcich z 2.

stupňa a v dvoch základných
školách vypomáhajú aj pedagogickí zamestnanci z CVČ a zo
ZUŠ, kde je momentálne ešte
stále prerušená prevádzka,“ informovala Ľubica Horňáčková, poverená vedením útvaru
školstva.
Školy a škôlky sa riadia
opatreniami vydanými ministerstvom školstva a ÚVZ SR.
Samozrejmosťou je pravidelná, opakovaná a priebežná dezinfekcia všetkých priestorov,
ranné meranie teploty prichádzajúcim deťom, priebežné sledovanie príznakov zhoršeného
zdravotného stavu či zostavenie
harmonogramov presunov detí
na stravovanie v školskej jedálni, aby sa vzájomne nestretali
určené skupiny detí.
(RED)

Primátor ocenil učiteľov mestských
škôl a školských zariadení
Mimoriadna situácia spojená so šírením koronavírusu
tento rok presunula aj tradičné marcové oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov. Uskutočnilo sa 26.
mája 2020 s takmer dvojmesačným posunom v komornej atmosfére a s rúškami na tvárach.

Brány školských športových areálov sa otvorili pre verejnosť 22. mája 2020.

Od 1. júna sa riaditelia základných škôl zhodli na jednotnom
čase – v pracovných dňoch
od 17.00 do 20.00 hodiny, s výnimkou ZŠ, Východná, ktorá
svoje športovisko pre verejnosť
bude mať otvorené v pracovných dňoch od 16.30 hodiny.
Cez víkend sú všetky školské
športoviská verejnosti k dispozícii od 9.00 do 20.00 hodiny.
Športovanie v areáloch pri
školách sa riadi aktuálnymi

platnými nariadeniami hlavného hygienika SR. Športové aktivity sa uskutočňujú bez šatní
a bez obecenstva. Tieto pokyny dopĺňajú platné prevádzkové poriadky jednotlivých školských ihrísk. Do športového
areálu má zákaz vstupu osoba,
u ktorej sú príznaky ochorenia
COVID – 19. Dodržiavanie poriadku v športových areáloch
kontroluje mestská polícia.


(RED) FOTO: P. Ž.

Ani protiepidemické opatrenia
však nič nezmenili na snahe
vyzdvihnúť výnimočné znalosti a schopnosti ľudí, ktorí zasvätili svoj život práci s deťmi.
Z rúk primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka si ocenenie prevzalo 12 pedagógov:
Mgr. Tatiana Vancová (ZŠ,
Bezručova 66), Mgr. Alena
Šimovičová (ZŠ, Dlhé Hony
1), Mgr. Jaromír Felgr (ZŠ,
Kubranská 80), Eva Smatanová (vychovávateľka, ZŠ,

Na dolinách 27), Mgr. Janka
Losonszká (ZŠ, Veľkomoravská 12), Mgr. Miloš Somorovský (CVČ Trenčín), Janette
Strhárska, DiS.art (ZUŠ Karola Pádivého), Beáta Rabinová (MŠ, Legionárska),
Zuzana Miturová (MŠ, M.
Turkovej), Erika Čičmancová (MŠ, Na dolinách),
Mgr. Elena Kľocová (MŠ, Niva
9), Bc. Jana Švecová (MŠ,
Stromová 3). Blahoželáme!


(RED) FOTO: P. S.

5. jún 2020

kultúra

Vyhrali prvé miesto
Centrum voľného času Trenčín sa zapojilo do medzinárodného projektu E-learning in
afterschool education, organizovaného
Medzinárodnou
asociáciou
mimoškolského
vzdelávania. Svojím asi 2-minútovým videom o aktivitách
počas koronakrízy zabodovali
u poroty a získali jedno z prvých
miest. „Inšpirovala nás neľahká
doba, v ktorej sme sa ocitli. Všetko sa zrazu zastavilo, deti prestali chodiť do školy, navštevovať

mimoškolské aktivity v CVČ,“
hovorí riaditeľka CVČ Trenčín
Jaroslava Kašičková Depešová. Hľadali spôsoby, ako zostať
s deťmi v kontakte a motivovať
ich k aktívnemu zapojeniu sa
do ochrany životného prostredia. Video sumarizuje ich najlepšie ekoaktivity. Pozrieť so ho
môžete na stránke www.cvctn.
edupage.org a sociálnych sieťach CVČ. Blahoželáme!


(E. M.)

Získali podporu na videorozprávku
Projekt výukovej videorozprávky „Rintintín, môj online spolužiak“, ktorého autorom je trenčianske Dogma Divadlo, získal
podporu 2 tisíc eur z grantu
Férovej nadácie O2. Rozprávka o Rintintínovi bude pre deti
1. ročníka ZŠ. Hlavný hrdina
glosuje prostredníctvom internetu výuku v základnej škole
v čase krízy. Malo by ísť o svieži, komediálny formát.Hotový bude na jeseň a zverejnený

na webstránkach a sociálnych
sieťach Dogma Divadla a Klubu
Lúč. Tvorcovia chcú osloviť aj
školské portály. Do grantového
programu „O2 Digitálna škola“, zameraného na vzdelávanie učiteľov, žiakov základných
a stredných škôl, ale aj na rozvoj detí v predškolskom veku
prišlo 120 projektov, z nich uspelo 16. Prijímateľom grantu je
OZ Kolomaž.


(E. M.)

Kúsok trojnožky mal ešte sadze
V súvislosti s revitalizáciou
átria pod mestskou vežou
prebieha od apríla 2020
v tomto priestore archeologický monitoring výkopových prác. Medzi nálezmi je úlomok z kuchynskej
nádoby na troch nohách
a dôkazy o existencii lokálnych tehelní.

„V blízkosti mestských hradieb,
pri mestskej bráne ešte Jozef
Branecký v medzivojnovom období predpokladal existenciu
cintorína a popraviska zo 17.
storočia. Túto domnienku však
nepotvrdil ako archeologický
výskum v roku 2018, tak zatiaľ
ani súčasný monitoring,“ hovorí Tomáš Michalík z Trenčianskeho múzea, ktoré má monitoring na starosti. Väčšina prác
je podľa jeho slov vykonávaná
v navážkach z 2. polovice 20.
storočia, ktoré okrem početného materiálu z tohto obdobia,
najmä zo 70. až 90. rokov 20.
storočia, obsahujú aj sporadické nálezy z 19. a začiatku 20.
storočia. „Popri bežných keramických a porcelánových fragmentoch ide najmä o historické
kolkované tehly, ktoré sú zväčša

dokladmi produkcie lokálnych
trenčianskych tehelní.“ Ako príklad uvádza nápis CSASZTKA
Vojtecha Adalberta Částku,
písmená GM Emanuela Mano
Grosza, písmeno B Vincenta
Brixa či E.W. Emila Weila. „Zo
starších nálezov možno spomenúť sporadické nálezy fragmentov novovekej kuchynskej keramiky zo 17. až 19. storočia,
najmä fragment dna trojnožky,
ešte so zachovanými sadzami
na spodnej časti, či profilovaný
črep z ústia hrncovitej nádoby,
obidva s vnútornou zelenou glazúrou,“ informuje T. Michalík.
Po skončení monitoringu budú
nálezy odovzdané Krajskému
pamiatkovému úradu Trenčín.


(E. M.)
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Festival Sám na javisku
bude v októbri
Už 26. ročník medzinárodného festivalu divadla jedného herca sa uskutoční v dňoch 14. až 18. októbra 2020.
Na otázky odpovedal riaditeľ a dramaturg festivalu
Kamil Bystrický z OZ Kolomaž.

 AKO TO S KONANÍM
FESTIVALU ZATIAĽ
VYZERÁ?

Po 15 rokoch organizácie tohto
žánrovo ojedinelého podujatia
na Slovensku sme po dlhších
úvahách zmenili jeho termín,
a posunuli ho o mesiac neskôr.
Dôvodom boli najmä produkcie jednotlivých divadelných
monodrám, ktorým termín
na začiatku divadelnej sezóny
nie veľmi vyhovoval, nakoľko
mávajú v tom čase veľa povinností na domácich divadelných
scénach.

 POCIŤUJETE

OHROZENIE
KORONAKRÍZOU? BOLO
BY MOŽNÉ UROBIŤ
FESTIVAL ONLINE?

V tomto roku sa festival nachádza v tzv. neistote, nakoľko nevieme, vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu objektu kina
Hviezda, či ešte tento ročník
bude prebiehať v jeho priestoroch alebo nie. Práve preto intenzívne pracujeme na alternatívach realizácie festivalu
vo viacerých rovinách – hľadaním nových priestorov na jednotlivé divadelné predstavenia
v meste Trenčín, novou dramaturgickou koncepciou festivalu
a pod.
Určite zostáva v hre aj
možnosť, vysielať niektoré divadelné predstavenia online.
V rámci financovania festivalu nepredpokladáme jeho

ohrozenie, nakoľko náš hlavný partner – Fond na podporu
umenia – aj tento rok podujatie podporil. Otázkou zostáva
podpora zo strany mesta Trenčín, tam však sme optimistickí,
vzhľadom na signály, že dotácie
na kultúru by mali v určitej forme ostať.

 AKÉ MÁTE SKÚSENOSTI
S ONLINE PRENOSMI
KULTÚRNYCH
PODUJATÍ?

Skúsenosti s vysielaním živých
kultúrnych podujatí, združených pod hlavičkou „#Kjúb“
máme pozitívne. Podarilo sa
zachovať činnosť Klubu Lúč,
aj keď v inej, no pre nás inovatívnej forme. Klub Lúč sa zmenil na Kjúb Lúč. Samozrejme,
živý kontakt s publikom nenahradí internet, na druhej strane nám však tento projekt ponúkol nové výzvy, ako s daným
umeleckých žánrom kreatívne
pracovať. Vysielania, odohrávajúce sa v kocke, totiž ponúkajú
pre interpretov a organizátorov nové možnosti estetického
stvárnenia umeleckého diela,
vedia ho koncepčne posunúť
do iných významových rovín.
To je veľmi zaujímavé a plánujeme v tomto projekte pokračovať
aj po skončení krízy. Uvidíme,
v akej forme. Určite je na mieste poďakovať partnerom tohto „#Kjúb“ projektu, ktorými
sú Fond na podporu umenia,
mesto Trencin, AS Trenčín a Tootoot.
(E. M.)
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PSÍKY
NA ADOPCIU

Míľa pre mamu tento rok inak

Karanténna stanica je
pre návštevy verejnosti
zatiaľ zatvorená. Adopcie
psíkov sú však možné,
preto ak máte záujem
o psieho spoločníka, ktorý túži po novom domove,
je potrebné si návštevu
dohodnúť telefonicky.

číslo 6 | ročník XXII

Najväčšia oslava Dňa matiek na Slovensku „Míľa pre
mamu 2020“ bola netradičná. Účastníci ju mohli ako
rodina prejsť počas celého týždňa od 4. do 10. mája 2020,
dokonca aj niekoľkokrát.

Svoje prejdené kilometre, venované mamám, zapisovali na webstránke materských centier. Ako
informovalo trenčianske Materské centrum Srdiečko, v roku
2019 sa Míle pre mamu zúčastnilo 26 531 ľudí, pričom spolu prešli
42 449,6 km. Tento rok bola účasť
menšia, no priniesla prekvapenie.

Iba 1 866 ľudí spolu prešlo ohromujúcich 54 725,64 km. Účastníci boli z celého Slovenska, Írska,
Nemecka, Anglicka, Švajčiarska, Argentíny. Míľu pre mamu
mohli prejsť pešo, na bicykli, korčuliach, kolobežke či s dieťaťom
v kočíku. Prejdené kilometre môžete darovať svojej mame alebo

niektorej organizácii. MC Srdiečku v Trenčíne venovali 230,5 km.
(RED)

Vyzbierané bicykle už majú nových majiteľov
Opustený nemecký ovčiak
Albert bol uviazaný o plot. Má
asi 8 rokov a je plný života. Má
rád ľudí i malé deti. Aportovanie je jeho hobby, tiež rád pozoruje a obšmieta sa popri práci svojho pána.

Aj napriek zložitej situácii spojenej s koronavírusom sú
už mnohé z 225 bicyklov, odrážadiel, trojkoliek či iných
obdobných vozidiel v rukách nových majiteľov. Vyzbierali sa vo februári v projekte Bicykel do každej rodiny.

Učenlivý Bobo je 6-ročný
kríženec vysoký asi po kolená.
Býval dlho zavretý. Potreboval
by starostlivého majiteľa, ktorý
sa mu bude venovať. Môže bývať vonku.

Buddy je asi 5 až 6-ročný
aktívny kríženec. Potrebuje aktivity ako je šport, prechádzky
a majiteľa, ktorý sa mu bude
denne venovať. Vhodný je aj
do rodiny s deťmi. Môže žiť
na dvore s búdou a vlastnými
hračkami.
V prípade záujmu volajte
na 0915 785 007. Celú aktuálnu ponuku psíkov, hľadajúcich svoj nový alebo pôvodný
domov, nájdete na www.utulok-trencin.sk

Prvé odovzdávanie bicyklov
do rodín sa konalo za prísnych
hygienických opatrení v priestoroch OC Max 6. mája s účasťou
zástupcov nákupného centra,
mesta Trenčín a spoločnosti Liberty Trade.
„I keď nás koronakríza spomalila, nezastavila nás. Sme
veľmi radi, že sa nám podarilo
zrealizovať odovzdávanie vyzbieraných dopravných prostriedkov
v jarnom období, kedy ich rodiny

Spolu tancovali
aj počas korony
Dievčatá z trenčianskej skupiny orientálneho tanca pre mládež Džamál junior nezaháľali
ani počas koronakrízy. Prijali
výzvu, dotrénovali si doma choreografiu, ktorú počas tohto
školského roka pripravovali
na verejné vystúpenia a natočili zo svojich domovov virtuálny
pozdrav pre všetkých Trenčanov. Zverejnili ho 16. 5. na YouTube ako Džamál junior – Waka
waka v časoch koronakrízy.

môžu naplno využiť v rámci svojich voľnočasových aktivít. Veľká
vďaka patrí ľuďom, ktorí bicykle
darovali – ukázali, že majú veľké srdce,“ povedal Rastislav Korenko, riaditeľ OC Max.
Revíziu a renováciu bicyklov zabezpečila partnerská spoločnosť Liberty Trade. Do rúk
nových majiteľov, ktorých vytipovali zástupcovia obchodného centra spoločne s mestom
Trenčín, teda putovali bicykle

skontrolované a plne funkčné.
Desiatky rodín tak mohli naštartovať jarnú cyklistickú sezónu
vďaka ľuďom, ktorí neváhali prispieť na správnu vec.
Dopravné prostriedky, ktoré
sa nepodarilo umiestniť do rodín, nájdu uplatnenie v dvoch
Centrách pre deti a rodiny – DD
Lastovička a Detské mestečko
Zlatovce.
„Opäť sa ukázalo, že v Trenčíne žijú dobrí ľudia. Nielen preto, že priniesli veľké množstvo
bicyklov. Trenčania si chcú navzájom pomôcť, a to je to najdôležitejšie,“ myslí si viceprimátor
mesta Patrik Žák.
Zbierku pod názvom Bicykel do každej rodiny organizovalo nákupné centrum Max
Trenčín pod záštitou mesta
Trenčín v dňoch 1. až 23. februára 2020. Spoluprácu v oblasti renovácie bicyklov podporilo
združenie Trenčiansky Naivný
Bikesharing a spol. Liberty Trade, s.r.o. Cieľom zbierky bolo
podporiť športové a voľnočasové
aktivity u rodín, ktoré sa nachádzajú v núdzi.


(RED) FOTO: ARCHÍV OC MAX

POMOC PRE KARANTÉNNU STANICU JE VÍTANÁ
Už čoskoro by mohol byť v našom meste pri karanténnej stanici pre opustených psíkov aj
útulok. „Tento rok sa nám podarilo dokončiť budovu budúceho
útulku. Stavba je skolaudovaná,“ informovala Petra Ožvaldová, vedúca občianskeho
združenia, ktoré spravuje Karanténnu stanicu Trenčín. Ďalej
začali pracovať na rekonštrukcii vonkajších kotercov, ktoré sú
nevyhnutnou súčasťou každého
útulku alebo karanténnej stanice. „Tie, čo sme tu mali a stále

máme, sú extrémne staré a nespĺňajú aktuálne požiadavky
veterinárnej správy na registráciu nového útulku s karanténnou stanicou,“ vysvetlila s tým,
že pre psíkov chcú pripraviť
nové dočasné domčeky. „Ak viete o niekom, kto by vedel a chcel
pomôcť pri akýchkoľvek pracovných úkonoch, prosíme, aby sa
nám ozval. Niečo sme už zariadili cez firmy, ale pomoc v akomkoľvek smere je vítaná,“ doplnila
P. Ožvaldová.


(E. M.)
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Akadémia tretieho veku v Trenčíne – príhovor
Vážení a ctení poslucháči vzdelávania ATV v Trenčíne!
„Musíme chcieť zbaviť sa života, ktorý sme si naplánovali,
aby sme prežili život, čo na nás
čaká.“ Toto je výstižná myšlienka na súčasnú dobu, ktorá je výnimočná svojou neočakávanosťou
a nepredvídanosťou.
Keď som pri slávnostnom otvorení XXXIII. ročníka celoživotného vzdelávania seniorov trenčianskeho regiónu a v novoročnom
príhovore spomínala akúsi symboliku čísel 33 a 2020 netušila som,
že to bude spojené s niečím, čo sme
všetci ešte nezažili.
Ako jediná ATV na Slovensku
sme nepretržite 32 rokov organizovali celé ročníky vzdelávania
pre seniorov. Je to v prvom rade zásluhou všetkých, ktorí sa pričinili
v minulosti, ale hlavne i teraz o vysoko erudovaný priebeh predchádzajúcich ročníkov.
No 33-trojka ani 2020-tka
nám nepriniesla šťastie. Zo dňa
na deň sme museli prerušiť stretávanie
vzdelávaniachtivých

seniorov v dôsledku koronavírusovej pandémie. Všetci sme sa zamýšľali, ako prežiť náročnú situáciu v duševnom a fyzickom zdraví.
Celosvetová pandémia sťažila život každému z nás, ale najohrozenejšou skupinou sú práve
seniori. Izolácia a obmedzená aktivita môže u mnohých zhoršiť ich
psychický a fyzický stav, ale existuje i riziko, že sa ľahšie nakazia.
Je chvályhodné, že spoločnosť sa
zomkla a upriamila sa na pomoc
seniorom rôznym spôsobom. Uvedomila si, že sa treba zamerať
na tých, ktorí sa necítia byť silní,
ktorí sú ohrození a pociťujú strach
a straty.
Aj predstavenstvo ATV a výbor
ZO 02 Jednoty dôchodcov v Trenčíne sa snažil spríjemniť našim
členom ťažkú dobu rôznymi radami, optimistickými želaniami a písomnými prednáškami, ktoré sa
nemohli uskutočniť.
Cez webovú stránku ATV v TN
sme sa prihovárali našim poslucháčom, aby nadobudli pokoj,

Žil a dýchal pre futbal
Vo veku nedožitých 70 rokov
odišiel 3. mája 2020 do futbalového neba Jozef Hollý. Muž,
ktorý spojil históriu Jednoty
a AS Trenčín, sa narodil 8. júla
1950 v obci Ladce – Tunežice.
Štatistici mu ako obrancovi započítali 113 zápasov v najvyššej súťaži, v nich 6 gólov. Ako
vedúci mužstva mal za desaťročia svoju pozíciu vytesanú
do štruktúry klubu. V súkolí
trenčianskeho futbalu bol tou
potrebnou súčiastkou, ktorá
hýbala dianím v kabíne aj v celej organizácii Jednoty, Ozety
Dukla, Laugarícia či AS. Ako

hlavne jednotní v ochote vzájomne
si pomáhať.
Preto je našou výzvou, aby
sme i v nadchádzajúcom období
neostali nič dlžní dobrému menu
ATV v TN a svojou činnosťou budeme obohacovať a rozširovať obsah jej aktivít.
V novom školskom roku
2020/2021 máme už pripravený
bohatý diapazón prednášok, o ktoré prejavujete dlhodobý záujem.
Veríme, že sa znovu zomkneme a nadobudneme presvedčenie,
že vzájomné stretnutia sú pre nás
obohacujúce, lebo získame nové
poznatky, vedomosti a náš život
bude plnohodnotný aj v seniorskom období. Poučení z negatív
najbližšej minulosti si budeme stále pripomínať, čo je v našom živote
najdôležitejšie.
Zdravie je najcennejší dar,
bez neho nemôžeme naplno prežívať šťastné chvíle. Verme a pričiňme sa o našu spokojnú budúcnosť
a šťastný život našich potomkov.


RNDR. JANKA GUGOVÁ,



PREDSEDNÍČKA ATV V TRENČÍNE

Zasadnutia VMČ a komisií
sú opäť verejné

kapitán prevzal Slovenský pohár po víťazstve Jednoty v roku
1978. Slovenský pohár zdvihol
nad hlavu aj o 37 rokov neskôr,
keď bol dôležitou súčasťou realizačného tímu AS Trenčín.
Rozlúčka s Jozefom Hollým sa
konala 7. mája na futbalovom
štadióne. Česť jeho pamiatke!


rozvahu a presvedčenie, že s pomocou svojej blízkej rodiny, priateľov, známych a ochotných ľudí
to všetko zvládneme. No za predpokladu, že budeme zodpovední
voči druhým a hlavne voči sebe,
že budeme dodržiavať všetky rady
a opatrenia odborníkov. Dôležitá je tiež sebadisciplína a snaha
zachovať si zdravie na základe
zdravej životosprávy a podpory
imunity.
Treba využiť krásne slnečné
jarné počasie na pobyt v prírode,
v záhradkách, terasách a balkónoch. Slniečko lieči a uzdravuje –
vyvoláva pokoj duše. Verme tomu,
lebo je isté, že podporuje imunitu
organizmu. Potvrdilo sa, že opatrenia nás na určitú dobu izolovali, ale solidarita nás bude navždy
spájať. Zamyslime sa: „Prečo sa
to všetko stalo?“ Možno sa nám
potvrdí známa myšlienka: „Všetko
zlé je na niečo dobré“.
Sme svedkami historickej udalosti a dúfame, že zodpovednosťou všetko v zdraví zvládneme.
Držme si všetci palce a buďme

ZDROJ: ASTN, SFZ

Karta pre seniorov

V zozname poskytovateľov výhod pre držiteľov Karty pre seniorov nastala zmena. O ukončenie spolupráce požiadalo Kaderníctvo Clivia.
Prevádzky, ktoré majú záujem zapojiť sa ako partner programu Karta
pre seniorov, môžu poslať správu na seniorkarta@trencin.sk. Podrobné
informácie o programe nájdete na www.trencin.sk/seniorkarta.

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
Denné centrum na Osvienčimskej ulici, ktorého prevádzkovateľom je
Útvar sociálnych vecí MsÚ Trenčín, zostáva až do odvolania zatvorené.
Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch 0901 714 266.
Prevádzkovateľom Denného centra je Útvar sociálnych vecí MsÚ
Trenčín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch počas
otváracích hodín centra 0901 714 266.

Prítomnosť verejnosti na zasadnutiach s dodržaním aktuálnych
protiepidemických opatrení je povolená Úradom verejného zdravotníctva SR od 6. mája 2020.
Najbližšie zasadnutia sa pre dodržanie opatrení uskutočnia v sobášnej miestnosti alebo vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ:
VMČ Stred 8. 6. o 16.00, Komisia športu 9. 6. o 14.00, Komisia

životného prostredia, dopravy,
investícií a územného plánovania 9. 6. o 16.00, Finančno-majetková komisia 11. 6. o 16.00,
komisia kultúry 16. 6. o 16.00,
VMČ Západ 24. 6. o 14.00, Cyklokomisia 29. 6. o 15.30, VMČ
Sever 2. 7. o 16.00, VMČ Juh 6. 7.
o 17.30 hodine. Pre možné zmeny
v harmonograme zasadnutí sledujte www.trenicn.sk.

Polícia spustila mobilnú
aplikáciu na pomoc občanom
Prvá jej verzia je určená pre obete domáceho násilia.
Dostupná je zatiaľ iba na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Od 21. mája 2020 je mobilná aplikácia „Pomáham chrániť“ k dispozícii užívateľom
mobilných telefónov s operačnými systémom Android alebo iOS bezplatne. „V prvej fáze
je dostupná iba v rámci územia
Trenčianskeho samosprávneho
kraja, aby sme mohli zapracovať
podnety na zlepšenie ešte pred
jej spustením v rámci celého územia Slovenska,“ povedal prezident Policajného zboru generál

Milan Lučanský. Prvá verzia
aplikácie ponúka možnosť privolania pomoci iba v prípade
domáceho násilia. V budúcnosti by mala občana spojiť s operačným strediskom cez jedno
tlačidlo vo viacerých kritických
situáciách. Aplikácia ponúka
vo svojom menu aj skúšobný režim. Nie je náhradou linky 158.
Návod, ako sa aplikácia používa, nájdete na facebooku Polícia Slovenskej republiky. (RED)
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 Prečo sú na Inoveckej uli-

ci smerom k OBI naľavo pod
mladými sakurami niektoré
trávnaté plochy akoby spálené
od slnka, zatiaľ čo o kúsok ďalej rastie pekná zelená tráva?

 Je v meste ešte niekde

 Kedy asi bude vybudovaná

funkčný automat na čerstvé
kravské mlieko? 
JÁN J.
Margita
Majerská,
útvar
ekonomický:
Nevieme vám poskytnúť informáciu o umiestnení takéhoto zariadenia, nakoľko vlastník mliečneho automatu nie je
povinný jeho umiestnenie hlásiť mestu. Údaje o automate si
skúste overiť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe
v Trenčíne.



 Prosím odpoveď na otázku,



KRISTÍNA M.

Anna Hanincová, správkyňa
verejnej zelene:
Tieto plochy sa budú upravovať a bude na nich zasiata lúčna
zmes.
cyklotrasa do OC Laugaricio?

PATRÍCIA CH.

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Keď vysporiadame pozemky,
požiadame o stavebné povolenie. Pri veľkom počte vlastníkov
si netrúfame odhadnúť, ako dlho
to bude trvať. Tento rok to pravdepodobne nebude.

 Zvažuje mesto otvorenie

materských škôl aj počas letných prázdnin? 
DAGMAR H.
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
To je ešte na diskusiu. Vzhľadom na takmer 3-mesačné zatvorenie materských škôl je možné,
že bude harmonogram počas letných prázdnin upravený. V krátkej dobe to zanalyzujeme a naplánujeme aj podľa zostatkov
dovoleniek zamestnancov škôlok
a záujmu rodičov využiť služby
materských škôl v júli a auguste.
Určite budeme o tom informovať
na mestskom webe i facebooku.

 Zaujíma ma situácia

ohľadom starého železničného mosta. Bol už prevedený
do majetku mesta? Ak áno,
spustilo mesto prvé projekčné
prípravy jeho zmeny na promenádny most? 
JURAJ B.
Martin Beďatš, hlavný architekt mesta:
Starý železničný most už je
majetkom mesta. Štúdia na jeho
revitalizáciu je hotová, momentálne sa pracuje na projektovej
dokumentácii.

či možno vyložiť ku nádobe
na odpad aj misu po výmene
toalety. 
EMÍLIA Z.
Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia:
Občania by mali prioritne
využívať na odovzdanie odpadu zberné dvory mesta. Máme 3
zberné dvory, otvorené od pondelka do soboty do 17.30 h
(na uliciach Soblahovská, Zlatovská a K zábraniu). V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016 (k dispozícii je
na www.trencin.sk) je možné vykladať v určený termín v jednotlivých mestských častiach na stojiská nádob nadrozmerné odpady
(napr. koberec, rozloženú skriňu,
dosky alebo aj toaletnú misu).

 Prosím vás, nedala by sa

na sídlisku Sihoť I. obmedziť
rýchlosť pre motorové vozidlá
na vedľajších jednosmerných
komunikáciách ako Smetanova ul., Nábrežná ul. a podobne? Sú to po vytvorení
parkovacích miest veľmi úzke
prejazdy pre autá a aj tak tu
jazdia šoféri áut veľmi rýchlo.


TIBOR M.

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Požiadavku
prerokujeme
s dopravným inšpektorátom.

 Kedy pôjdu, prosím, byty

na Východnej ulici na odkúpenie? IGOR

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

Veronika Ďurechová, útvar
majetku mesta:
Nájomné byty na Ulici Východná 6690/31 a 33 v Trenčíne nadobudlo mesto za podpory
ŠFRB a dotácie z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Mesto sa zaviazalo predmetné nájomné byty neodpre
dať po dobu najmenej 30 rokov
od vydania právoplatného rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť vo februári 2004,
a preto k odpredaju týchto bytov
môže dôjsť najskôr v roku 2034.

 Je voda z vodovodu bez-

pečná pre zdravie? Počula
som, že sa do nej pridáva teraz
počas korony viac chlóru.


KATARÍNA K.

Jana Mikulová, Trenčianske vodárne a kanalizácie:
Počas celej epidemiologickej situácie ohľadne COVID-19
sa vykonávalo hygienické zabezpečenie pitnej vody chlórovaním v štandardnom režime.
Obsah chlóru v pitnej vode je
monitorovaný centrálnym dispečingom. Pitná voda dodávaná do verejného vodovodu spĺňa požiadavky vyhlášky MZ SR
247/20217, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej
vody, programe monitorovania
a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

 Na Ul. Ľ. Stárka vedľa zá-

hradkárskej osady „Odeva“ sa
na susediacej parcele začalo
27. 5. 2020 trasovať – kolíkovať. Bude sa realizovať zástavba plochy, ktorá bola pred
časom pozastavená?
JÁN S.
Iveta Kubišová, vedúca útvaru stavebného a životného
prostredia:
Na stavebnom úrade v Trenčíne sa na uvedených pozemkoch
uskutočňujú konania, týkajúce
sa stavby „IBV Ľudovíta Stárka“.
Podľa zastavovacieho plánu by sa
v najbližších rokoch mala v tomto území realizovať výstavba inžinierskych sietí, komunikácie
a následne rodinných domov.

 Kedy sa začne konečne

riešiť tzv. zelená vlna v meste
Trenčín? Všetky ostatné mestá
to už dávno majú. Rieši sa len
parkovanie. Z toho je zisk,

a preto je aj vyšší plat, nie?
A buspruhy v Trenčíne? Kedy
sa to začne diať? Myslel som,
že teraz, keď bola tzv. koronakríza sa to udeje. Premávka
v meste bola znížená o 45 %.
Prečo sa to vtedy nedialo?
Viem, urobili ste nové značenia a miesta na parkovanie.
To chválim. Ale to je zase len
o tom, že budete mať z toho
zisk. A plán Trenčín si Ty už
nie je aktuálny? Bolo to aktuálne len pred voľbami? PETER T.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
S riešením zelenej vlny sa začalo vybudovaním svetelnej križovatky na Kukučínovej ulici.
Nasledovala križovatka pri Bille.
V tomto roku sú v pláne križovatky na železničnú stanicu a pri
hoteli Elizabeth. Po ich prebudovaní bude už reálne spustiť prvú
fázu zelenej vlny na Ulici gen. M.
R. Štefánika. V ďalších rokoch
by sa malo pokračovať križovatkami pri starom cestnom moste a ďalšími v smere na Zvolen.
Úprava jednej križovatky stojí
asi štvrť milióna eur. Iste chápete, že to nejde zo dňa na deň.
Martin Beďatš, hlavný architekt mesta:
Projekt Trenčín si Ty je, samozrejme, stále aktuálny. Prebiehajúca zmena územného
plánu, ktorá je prvým predpokladom jeho napĺňania, je
po dohode s ministerstvom dopravy pozastavená do spracovania Plánu udržateľnej mobility
(marec 2021). Predmetom tohto
materiálu je, okrem iného, napr.
aj riešenie buspruhov.
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Riešiť parkovanie je rovnako
dôležité, ako riešiť zelenú vlnu
alebo cyklotrasy. Žiadne tržby či
zisk mesto z parkovania nemá.
Je to poplatok ako každý iný.
V r. 2018 boli príjmy z poplatku
za parkovné 881 510 €, výdavky na nové parkovacie miesta
1 001 513 €, ostatné výdavky súvisiace s parkovaním: 284 002 €
(napr. poplatky za platby, správa a prenájom automatov, maľovanie čiar a pod.). V r. 2019 boli
príjmy z poplatku za parkovné
1 103 233 €, výdavky na nové
parkovacie miesta 1 692 290 €
a ostatné výdavky súvisiace
s parkovaním: 406 337 €.
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Uvoľňovanie opatrení
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky povolil od 6. mája otvoriť múzeá,
galérie, výstavné siene a knižnice. Od 20. mája
2020 môžu byť otvorené aj kiná a divadlá.
Povolené je usporadúvať hromadné podujatia
kultúrnej a spoločenskej povahy v počte do 100
osôb. Na všetkých miestach sme však stále
povinní dodržiavať protiepidemické opatrenia.

jún 2020

KULTÚRNO-INFORMAČNÉ CENTRUM JE OTVORENÉ
Od 6. mája 2020 začalo svoje
služby poskytovať aj Kultúrno-informačné centrum Trenčín na Mierovom námestí 9.
Otvorené je zatiaľ v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00
hodiny.

Prosíme návštevníkov o rešpektovanie hygienických opatrení:
 vstup len s prekrytím horných dýchacích ciest (rúškom,
šatkou alebo šálom),
 dezinfekcia rúk pri vstupe,
 dodržiavanie dvojmetrovej
vzdialenosti medzi osobami,
 maximálne 3 osoby súčasne
v priestoroch KIC.
Vzhľadom na prijaté krízové opatrenia v marci 2020,

boli kultúrne podujatia presunuté na iný termín, prípadne
boli zrušené. Viac informácií
o nich, ako aj o možnosti vrátiť
vstupenky na zrušené podujatia, sa dozviete na webstránke

visit.trencin.sk/podujatia/
zrusene-podujatia.

Kontakt:
tel.: 032/6504 712,
e-mail: kic@trencin.sk

ArtKino Metro opäť premieta

 DIVADLO
3. 6. | 19.30 | Kjúb #11
Konzervatívec

ONLINE | Inscenácia na hrane vizuálnej inštalácie, divadelného mash-upu
o krátkom zastavení a zbytočnosti
revolúcie a zmeny. Adaptácia divadelného textu, ktorý vznikol na objednávku Dogma Divadla z Trenčína,
a ktorého autorom je David Zábranský.
Hrá Dogma Divadlo, sledujte live stream na https://zije.klubluc.sk.

 KONCERTY
10. 6. | 20.00 | Kjúb #12
Jonatan Pastirčák

Film „Mladosť“ Paola Sorrentina bol 21. mája 2020
symbolicky venovaný jednému z najvernejších
mužov trenčianskeho futbalu, Jozefovi Hollému. Išlo o prvú projekciu v ArtKine po deviatich
týždňoch. Premietania sa konajú až do odvolania
v obmedzenom režime.

Vo veku nedožitých 70 rokov
opustil tento svet na začiatku
mája skvelý futbalista a nezabudnuteľný človek Jozef Hollý
(8. 7. 1950 – 3. 5. 2020). Niekdajší skvelý obranca Jednoty
Trenčín a dlhoročný vedúci prvého mužstva AS Trenčín odohral
v najvyššej československej ligovej súťaži 113 zápasov a strelil šesť gólov. Prvý film, ktorým
svoju prevádzku ArtKino Metro
otvorilo, je oslavou života i skutočného priateľstva a jeho projekcia bola venovaná práve Jozefovi Hollému. Ďalšou ponukou
boli filmy, ktoré kino nestihlo
premietnuť v marci. Aktuálny
program kina nájdete na www.
lampart.sk. Pri návšteve ArtKina myslite na tieto opatrenia:
 dezinfekcia rúk pri vstupe
 vstup do priestorov kina je

povolený iba s rúškom,
ktoré musí byť na tvári počas celej návštevy
kina
 na každé predstavenie môže byť predaných maximálne 30
vstupeniek
 pokladňa je otvorená vždy 30 minút pred
predstavením
 pri pokladni je potrebné dodržiavať 2-metrové odstupy, zachovanie tejto vzdialenosti platí
aj v ostatných priestoroch kina
 v kinosále sú k dispozícii iba
párne rady na sedenie
 pri obsadzovaní párnych rád
sa začína vždy sedadlom číslo
1, medzi jednotlivými sedadlami musia zostať vždy 3 sedadlá
voľné
 v párnych radoch tak sú

obsadzované sedadlá 1, 5, 9,
13, nepárne rady zostávajú vždy
prázdne
 lístky sa predávajú na konkrétne miesto
 aj naďalej platí zákaz konzumácie akéhokoľvek jedla a nápojov v kinosále aj vo foyer.
Všetky pravidlá bežnej prevádzky zostávajú v platnosti,
nájdete ich na stránke www.
lampart.sk/info. 
(RED)

ONLINE | Producent, hudobník a skladateľ filmovej hudby, vystupujúci pod
pseudonymami Isama Zing a Pjoni,
pôsobí na československej hudobnej
scéne už vyše 15 rokov. Vo svojich 10
rokoch založil duo Tucan, s producentom Adamom Matejom (Ink Midget).
Neskôr vytvorili elektronický projekt
Ink Midget & Pjoni, ktorý vyústil do ich
sólových dráh. V súčasnosti okrem svojich performance, hráva aj s pesničkárkou Katarzia, s ktorou sa stretli pri
spolupráci na hudbe do divadelnej hry
pre SND, Antigona. Jonatan sa v posledných rokoch podieľal na produkcii
mnohých výrazných albumov na českej
a slovenskej scéne, ako napríklad Zvíře
jménem podzim – Září, Zrní – Nebeský
klid, Katarzia – Antigona a na jej poslednom albume Celibát. Skomponoval
hudbu do filmov Špina, V Síti, Mečiar
a ďaľších. Live stream z koncertu si môžete pozrieť na https://zije.klubluc.sk.

14. 6. | 18.00 | Koncert

REFEKTÁR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA

Klub priateľov vážnej hudby pozýva

|
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kam v trenčíne

na koncert Daniela Rumlera (husle)
a Aleny Hučkovej (klavír).

 VÝSTAVY
do 21. 6. | Tomáš Žemla:
do-poli/na-poli

GMAB | Tomáš Žemla (1984) reprezentuje na dnešnej scéne ojedinelého maliara z mladej generácie autorov, dokonale ovládajúceho realistickú kresbu
a maľbu (čo je evidentné i na jeho
grafických listoch a leptoch, ktorých originalitu a dokonalosť ocenili
i na medzinárodnom bienále v Bukurešti či na tvorivom pobyte v čínskom
Pekingu). Svoje zaujatie našiel hlavne
v krajinomaľbe. Predovšetkým polia,
ťahajúce sa nekonečne k horizontu
a splývajúce s nebom, prelínajúcimi sa
líniami, slnkom zaliatymi farbami, sa
stali pre neho hlavným a podstatným
východiskom. Či na grafickom liste alebo plátne túto problematiku neustále
rozvíja, variuje, prehlbuje. Autor má
cit pre vyznenie vibrujúcich farebných
línií a plôch v spojení s kontemplatívnou, minimalisticky vyznievajúcou krajinomaľbou.

do 21. 6. | Bienále plastiky
malého formátu

GMAB | Bienále plastiky malého formátu predstavuje komornú 3D tvorbu
mladej a strednej generácie slovenských vizuálnych umelcov a prizvaných
hostí zo zahraničia, vytvorenú prevažne v priebehu posledných dvoch-troch
rokov. Tematicky sa tento ročník orientuje na tri okruhy tém: atypické formy
figurácie (vytvorené či už klasickými
postupmi alebo najnovšími technológiami – CNC fréza, 3D tlačiareň...),
prípadne ide o torzo figúry sústredené
na expresívne gesto. Figuráciu vyvažuje abstrakcia – či už klasická geometria
alebo anorganické štrukturálne objekty zamerané na nekonečno (vesmír).
Tretím okruhom je tzv. osobná mytológia – diela vychádzajúce z vlastného
prežívania či skúsenosti.

do 30. 6. | Meškovci: Obrazy

Výstava výtvarníkov
rodiny Meškovcov. Spoločná výstava
diel Igora, Viery a Jána Meška.
GALÉRIA VÁŽKA

|

1. – 30. 6. | Svetový deň
životného prostredia

VKMR JASELSKÁ | Výstavka kníh a dokumentov z fondu trenčianskej knižnice
s cieľom upriamiť pozornosť verejnosti na environmentálne témy pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. 6.).

číslo 6 | ročník XXII

Otvorené je múzeum, knižnica i galéria
Pri návšteve týchto inštitúcií sme povinní dodržiavať
hygienické opatrenia. Pohyb v ich priestoroch je možný
len s prekrytím horných dýchacích ciest – rúškom, šálom
alebo šatkou. Pri vchode do budov je potrebné si vydezinfikovať ruky alebo použiť rukavice. Taktiež je potrebné
zachovávať minimálne 2-metrovú vzdialenosť medzi
osobami.

Trenčiansky hrad otvoril svoje
brány pre návštevníkov 7. mája
2020. Od 21. mája je pre verejnosť opäť sprístupnený aj Veľký
a Malý prehliadkový okruh hradu. Prehliadky Veľkého okruhu
spolu so sprievodcom začínajú
každý deň o 11.00, 12.00, 14.00
a 16.00 hodine. Malý okruh si
návštevníci môžu pozrieť samostatne bez sprievodcu, pričom
posledný vstup je možný o 17.45
hodine.
Do 15. septembra 2020 si
na Trenčianskom hrade môžete
pozrieť dve výstavy. Prvá výstava
Z rozprávky do rozprávky vám
priblíži čarovný svet bábkového divadla a divadelných bábok.
Uvidíte takmer 100 bábok z inscenácií Starého divadla Karola
Spišáka v Nitre, ktoré sú vysoké 30 – 180 cm. Druhá výstava
Skryté príbehy z múzea vám odkryje vzácne exponáty zo zbierkového fondu Trenčianskeho
múzea a tiež povie čosi o získavaní a nadobúdaní zbierkových
predmetov. Novinkou bude
výstava Strašidlá v podzemí
hradu, ktorú môžete navštíviť od 5. júna 2020 v priestoroch podzemia Delovej bašty
na Trenčianskom hrade.
 Rovnako, ako Trenčiansky
hrad, sú opäť otvorené aj Trenčianske múzeum, Katov dom
a Kostnica. O histórii a kultúre
slobodného kráľovského mesta
Trenčína a bývalej Trenčianskej
župy sa viac dozviete z expozície
v Trenčianskom múzeu (otvorené v pracovných dňoch od 9.00
do 16.30 hodiny). Ukážky sakrálneho umenia od gotiky po barok si môžete pozrieť v Kostnici
(Karneri sv. Michala), expozície

o remesle, cechoch a cechových
zriadeniach nájdete v Katovom
dome. Kostnica aj Katov dom
sú otvorené každý deň od 9.00
do 17.00 hodiny.
 Čitatelia môžu od 11. mája
2020 opäť chodiť aj do Verejnej
knižnice M. Rešetku. Knižnica
zatiaľ funguje počas upravených
otváracích hodín. Na Jaselskej
ulici sú otvorené všetky oddelenia s výnimkou multimediálnej študovne a prístupu k počítačom, počas pracovných dní
v čase 8.00 – 18.30 a v sobotu
od 8.00 do 13.00 hodiny. Služby
v študovni všeobecnej literatúry
sú poskytované v špeciálnom režime z dôvodu dodržiavania hygienických opatrení. Pracoviská
na sídliskách Juh a Dlhé Hony
sú otvorené v pondelok – piatok
od 9.00 do 16.00,
v sobotu od 8.00
do 13.00 hodiny.
 Čitáreň s internetom pre verejnosť na Hasičskej
ulici,
poskytuje len výpožičky periodík, neposkytuje
prístup k počítačom, internetu
a reprografické
služby. Otvorená
je počas pracovných dní od 8.00
do 19.00, v sobotu od 8.00
do 13.00 hodiny. Hudobné oddelenie poskytuje výpožičky
zvukových kníh a na základe
objednávky výpožičky hudobnín a nôt. Objednávky môžete vybaviť telefonicky na tel. č.
032/746 07 20 alebo e-mailom
na hudobne@vkmr.sk. Oddelenie pre deti a mládež poskytuje

iba výpožičné služby počas pracovných dní od 8.00 do 18.00,
v sobotu od 8.00 do 13.00 hodiny. Priestory oddelenia pre deti
a mládež zatiaľ nie je možné využívať na čítanie alebo hranie sa
s deťmi, dočasne je zrušená herňa aj detský kútik.
 Pracovisko Verejnej knižnice
M. Rešetku v Kubrej bude otvorené v pôvodne zaužívanej dobe
– v pondelok, utorok a štvrtok od 8.00 do 16.00, v stredu
od 10.00 do 18.00 hodiny. Pracovisko v Opatovej nad Váhom
je až do odvolania zatvorené.
 Na jún pripravila Verejná
knižnica M. Rešetku v Trenčíne viacero zaujímavých besied. Prvá bude talkšou Zuzany
Mišákovej – Povedz mi, čo čítaš, ktorej hosťami budú Kamil
Mikulčík a Juraj Hrčka. O úlohe
mestského kata porozpráva etnologička a historička Katarína
Nádaská. Viac o tom, ako sa naučiť relaxovať, sa dozviete v diskusii s Ingrid Červeňanovou
a Adrianou Juráskovou.
 Po dvojmesačnej pauze otvorili 12. mája 2020 v Trenčíne aj
Galériu Miloša Alexandra Bazovského. Môžete ju navštíviť v pracovných dňoch od 9.00
do 17.00 alebo počas víkendu
od 11.00 do 17.00 hodiny. V súčasnosti sú tu inštalované dve
výstavy – prvá je výstava Tomáša Žemlu do-poli/na-poli.
Diela znázorňujú polia, ťahajúce sa nekonečne k horizontu
a splývajúce s nebom, s hlbokými brázdami po orbe alebo
žatve, prelínajúce sa vlniacim

sa obilím, či slnkom zaliatymi
farbami.
Druhá výstava Bienále plastiky malého formátu predstavuje komornú 3D tvorbu
mladej a strednej generácie slovenských vizuálnych umelcov
a prizvaných hostí zo zahraničia, vytvorenú prevažne v priebehu posledných dvoch-troch
rokov.

5. jún 2020

kam v trenčíne

Z ARCHÍVNEHO OKIENKA O PEČATIACH
Čo bolo predlohou trenčianskeho mestského erbu? Kedy
sa začal používať motív baránka na pečati? Akú funkciu
plnila pečať?

Jeden z prvých príspevkov Archívneho okienka, ktoré nájdete na www.trencin.sk sa venuje
histórii sfragistiky (veda o pečatiach) a heraldiky nášho mesta.
Trenčín je jedným zo slovenských miest, kde kontinuita používania mestského erbu siaha
hlboko do stredoveku. Štátny
archív v Trenčíne uchováva jeho
najstaršie predlohy zachované
na rozličných nosičoch, no predovšetkým na pečatiach.
Najstarším dokladom použitia motívu veľkonočného
baránka je pečať z roku 1381.
Ide o súhlas miest (medzi nimi
i Trenčína) so sobášom Hedvigy
z Anjou s Viliamom, rakúskym
vojvodom. Listina je uložená
v Štátnom archíve vo Viedni,
v oddelení Hofkammerarchiv.
Hlinený odliatok pečate s najstarším vyobrazením baránka
(na fotografii) získali pracovníci trenčianskeho archívu od rakúskych kolegov začiatkom 90.
rokov 20. storočia.
Štátny archív v Trenčíne má
vo svojich fondoch vyobrazenie
mestského erbu zachytené v najstaršom mestskom protokole
z roku 1476.
Motív veľkonočného baránka so žŕdkou a zástavou sa
dostal aj na typáriá, teda peča-

tidlá, ktorými mestská kancelária overovala svoje písomnosti.
Už v priebehu 16. – 17. storočia máme doložené použitie až
troch rôznych typárií.
Na najdôležitejších listinách vychádzajúcich z mestskej kancelárie nachádzame
tzv. veľkú pečať (sigillum maius), ktorá bola aj datovaná rokom 1570. Kruhopis obsahoval
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5. 6. – 30. 8. | Strašidlá
v podzemí hradu

TRENČIANSKY HRAD | V podzemí Delovej bašty si môžete pozrieť prvú výstavu strašidiel na Slovensku.

16. 6. – 27. 7. | Lenka
Lukačovičová: (Ne)
rozhodujúce okamihy

GMAB | Projekt vychádza z autorkiných fotografií, ktoré budú premietané súčasne na troch diaprojektoroch.
Autorka sa odvoláva na istú nostalgiu
z minulosti, kedy bolo premietanie
diapozitívov akýmsi rituálom, udalosťou, kedy sa zišla celá rodina. Poňatie
expozície výstavy korešponduje s autorkiným nazeraním na danú tému,
ktorú formuje prostredníctvom zaznamenávania rôznych momentov, situácií
a „performancií života“, či (auto)portrétovaním „snapshotovým“ štýlom.

do 15. 9. | Z rozprávky
do rozprávky

aj náboženský text, ktorý má
v preklade význam: „Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy
sveta, zmiluj sa nad nami.“

Druhé nedatované typárium
s priemerom 28 mm rovnako
s baránkom sa používalo na menej dôležité listiny a máme ho
doložené už v 1. polovici 17. storočia. Mestská kancelária však
používala v storočí stavovských
nepokojov aj tretie typárium,
tzv. sigillum minus s priemerom 23 mm. Overovali sa ním
písomnosti napríklad v bežnej korešpondencii, kde obsah
mal len informatívny charakter.
V roku 1662 ním napríklad overili trenčianski senátori list, ktorým informovali svojich kolegov
v mestskej rade o priebehu krajinského snemu.
Pečate mali predovšetkým
overovaciu funkciu. Ak sa na listinách alebo písomnostiach

pečať nenachádzala, alebo ak by
na listine, povedzme, dôležitého
obsahu bola len jednoduchá pečať, pravosť takéhoto dokumentu mohla byť spochybnená.
Archívne okienko prináša
zaujímavé informácie
z histórie mesta Trenčín
a prezentuje vzácne historické
dokumenty a artefakty, ktoré
sa nachádzajú v trenčianskom
archíve.

archívne
okienko



PRIPRAVUJE HO ŠTÁTNY
ARCHÍV V TRENČÍNE.

TRENČIANSKY HRAD | Výstava prostredníctvom bábok z inscenácií Starého
divadla Karola Spišáka v Nitre poodhaľuje rozprávkový svet, zákulisie, výrobu a čarovný život divadelných bábok
a bábkového divadla. Na výstave si môžete pozrieť takmer 100 divadelných
bábok, ktorých výška je 30 – 180 cm.
Staré divadlo Karola Spišáka si bábky,
ako aj divadelné kulisy vyrába vo vlastných umeleckých dielňach – stolárskej,
krajčírskej a modelárskej, kde pracujú
zruční a profesionálni majstri bábkového remesla na Slovensku. O ich údržbu
sa počas celého roka starajú jednotlivé
remeselné dielne bábkového divadla,
ktoré zároveň pripravujú a vyrábajú
bábky do každej novej hry.

do 15. 9. | Skryté príbehy
z múzea

TRENČIANSKY HRAD | Výstava prezentuje zbierky z Trenčianskeho múzea,
činnosť odborných pracovníkov a nadobúdanie zbierkových predmetov.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, vrátane pobočiek, celkovo spravuje viac
ako 170 tisíc zbierkových predmetov. Ide o predmety kultúrnej hodnoty,
ktoré napomáhajú odhaľovať našu

4 | KAM
spoločnú minulosť. Zbierkový fond Trenčianskeho múzea v Trenčíne je rozdelený
na dve hlavné kategórie, a to vedy spoločenské a prírodné. Na výstave si môžete
pozrieť niekoľko zaujímavých predmetov
z rôznych oblastí – zoológie, archeológie,
histórie, etnografie, z knižných aj umeleckých zbierok. Medzi najzaujímavejšie predmety patria archeologické nálezy
z bývalej Pollakovej tehelne v Trenčíne,
ktoré dokladujú rímske osídlenie, alebo tituly z obdobia 17. a 18. storočia zo šľachtických knižníc blízkeho okolia. Za zmienku stoja aj nákresy a plány slávneho
staviteľa teplického Hammamu Františka
Schmoranza, historické mince, a mnohé
iné.

kam v trenčíne

 PREDNÁŠKY
5. 6. | 17.00 | Povedz mi, čo
čítaš... Kamil Mikulčík & Juraj
Hrčka

číslo 6 | ročník XXII
17. 6. | 16.00 | Úloha mestského
kata

streda | 16.30 | Jemné cvičenie
s relaxáciou

SOKOLOVŇA | Vhodné pre ženy každého
veku na precvičenie celého tela a upokojenie mysle. Info: 0910 196 456.

Talkšou Z. Mišákovej,
ktorej hosťami budú K. Mikulčík a J. Hrčka. Podujatie sa uskutoční na pešej zóne
na Jaselskej ulici, v prípade nepriaznivého
počasia v spoločenskej miestnosti knižnice
na Hasičskej ul. 1.
VKMR JASELSKÁ

|

11. 6. | 16.00 | Komentovaná
prehliadka výstavy Bienále
plastiky malého formátu

 TANEC
streda | 17.45 | Tance pre radosť

Prednáška etnologičky
a historičky Kataríny Nádaskej na tému
„Útrpné právo a úloha mestského kata“.
VKMR HASIČSKÁ

|

18. 6. | 16.00 | Komentovaná
prehliadka výstavy Tomáš
Žemla: do-poli/na-poli

 DETI

Bienále plastiky malého formátu
predstavuje komornú 3D tvorbu mladej
a strednej generácie slovenských vizuálnych umelcov a prizvaných hostí zo zahraničia, vytvorenú prevažne v priebehu posledných dvoch-troch rokov. Zoznámte sa
s vystavenými dielami a spoznajte bližšie
ich autorov a okolnosti vzniku. Výstavou
vás prevedie kurátor Roman Popelár.
GMAB

Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej
v Trenčíne, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne,
Spolok slovenských spisovateľov a mesto Trenčín vypísali
XXVIII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých „Studňa sa tajne
s dažďom zhovára“. Uzávierka súťaže je 31. 8. 2020.

 Príspevky do súťaže je potrebné poslať do 31. 8. 2020, a to
v troch exemplároch napísané
na PC/strojom na adresu: Verejná knižnica Michala Rešetku, Hasičská ul. 1, 911 82. Jeden
exemplár pošlite na e-mail: sylvia.fabova@vkmr.sk. V kategórii próza môže poslať súťažiaci
najviac 3 doteraz nepublikované samostatné práce, v kategórii

 INÉ
1. – 30. 6. | Dobový tábor so
sokoliarmi Aquila

13. 6. | 11.00 – 15.00 | Akú cenu
majú obrazy, ktoré máte doma?

|

Zapojte sa do literárnej súťaže

 Súťaž bola vypísaná v žánroch próza a poézia, v dvoch
vekových kategóriách – mládež
od 15 do 20 rokov a dospelí. Literárne práce sa môžu týkať určenej témy „Kríž je najväčšie
znamienko plus“, no môžu to byť
aj práce bez obmedzenia žánru
a témy. Tematicky určená časť
súťaže je venovaná 260. výročiu narodenia kardinála, uhorského prímasa a ostrihomského
arcibiskupa Alexandra Rudnaya
(1760 Považany), 70. výročiu
Barbarskej noci, 5. výročiu úmrtia kardinála Jána Chryzostoma
Korca. Literatúry faktu na tieto
témy je veľa. Vyhlasovatelia súťaže sa však tešia na ich umelecko-literárne uchopenie.

SOKOLOVŇA | Kolektívne a párové tance
z rôznych kútov sveta. Info: 0910 196 456.

TRENČIANSKY HRAD | Pravidelné vystúpenia počas letnej sezóny na Trenčianskom
hrade. Čaká vás dobový tábor, stredoveké
hry a hrané historické scénky.

6. 6. | 10.00 – 17.00 | Deň detí
na hrade

TRENČIANSKY HRAD | Celodenný program
pre deti. Vstup detí do 6 rokov zdarma.

veku na precvičenie celého tela a upokojenie mysle. Info: 0910 196 456.

poézia najviac 6 doteraz nepublikovaných básní. Práce doručené po termíne nebudú zaradené
do hodnotenia.
 Prosíme, aby súťažiaci uviedol na každý exemplár čitateľne
žáner, kategóriu, svoje meno,
priezvisko, školu, adresu, telefonický a e-mailový kontakt.
Odoslaním príspevku súťažiaci udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov. Za súťažiaceho,
ktorý do termínu zaslania príspevku nedovŕšil 18 rokov, podpisuje súhlas so spracovaním
osobných údajov jeho zákonný zástupca. Zároveň súťažiaci
uvedie svoj súhlas či nesúhlas
s prípadným publikovaním svojho príspevku.
 Práce bude posudzovať odborná porota zložená z členov
Spolku slovenských spisovateľov. Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov je naplánované na október 2020. Presný
termín bude autorom ocenených
prác včas oznámený a zverejnený na webe www.vkmr.sk.

GMAB | Tomáš Žemla reprezentuje
na dnešnej scéne ojedinelého maliara z mladej generácie autorov, dokonale
ovládajúceho realistickú kresbu a maľbu.
Zaujímajú ho predovšetkým polia, ťahajúce sa nekonečne k horizontu a splývajúce
s nebom, prelínajúcimi sa líniami, slnkom
zaliatymi farbami, stali sa pre neho hlavným a podstatným východiskom. Výstavou
vás prevedie samotný autor Tomáš Žemla.

2. 6. | 18.00 | Oflajn 10

18. 6. | 16.00 | Ako sa naučiť
relaxovať?

Diskusia s odborníkmi
na podporu duševného zdravia na témy:
„Aký význam majú relaxácie? Autogénny tréning, Jacobsonova progresívna relaxácia“. Diskutujú: PhDr. I. Červeňanová
a Mgr. A. Jurásková.
VKMR HASIČSKÁ

|

23. 6. | 16.30 | A. Coddington:
Tenis je môj život (D.
Cibulková)

VKMR HASIČSKÁ | Beseda s vyštudovanou
žurnalistkou a spisovateľkou Andreou Coddington, spojená s prezentáciou jej najnovšej knihy o pádoch a potknutiach, vydretých víťazstvách, vojnách mimo kurtu,
ťažkých prehrách či životných križovatkách
tenistky Dominiky Cibulkovej.

 ŠPORT
utorok | 18.00 | Jemné cvičenie
s relaxáciou
KINO HVIEZDA | Vhodné

pre ženy každého

GALÉRIA VÁŽKA
GMAB Galéria M. A. Bazovského
TRENČIANSKY HRAD
KINO HVIEZDA
SOKOLOVŇA
VKMR

GMAB | Obrazy či kresby, kúpené za pár
korún, alebo darované pred desiatkami
rokov od vtedy neznámych autorov dnes
môžu mať veľkú historickú cenu. Tú majú
aj často nenápadné grafiky, koláže, originály knižných ilustrácii, náčrtky, listy,
ktoré napísali umelci. Máte ich doma?
Hodnotu diel môžete konzultovať s odborníkmi z Galérie M.A. Bazovského a z TOTO!
je galleria. Konzultácie s odborníkmi môžete realizovať počas celého júna aj onlajn.
Kvalitné fotografie diel pošlite e-mailom
na adresu radka.nedomova@gmab.sk.

ONLINE | Desiate vydanie mestského kvízu o Trenčíne prebehne vzhľadom na situáciu online na facebook stránke VOICES.
Štartovné je dobrovoľné a podporíme ním
tento raz celoslovenský časopis o umení a kultúre Hmota. Kvíz môžete hrať samostatne, môžete vytvoriť domáce tímy
alebo sa môžete prepojiť s kamarátmi
na diaľku. Informácie o registrácii, úhrade štartovného a priebehu kvízu nájdete
na www.voices.sk.

8. 6. | 18.00 | Speed dating
katRande

CENTRUM PRE RODINU | Ak patríte k tým,
ktorí vo viere hľadajú svojho životného
partnera, ale vo svojom okolí nikoho takého doteraz nenašli, možno by ste chceli skúsiť kresťanskú zoznamku. Ďalšie informácie a registračný formulár nájdete
na katRande.org. Podujatie je určené pre
vekovú kategóriu 27 – 39 rokov. Je potrebné sa zaregistrovať vopred, pretože počet
miest je limitovaný na 10 mužov a 10 žien.

KONTAKTY
Mierové nám. 19, 0915 382 532
Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
032/743 56 57, www.muzeumtn.sk
Kn. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
Mládežnícka 2, 0918 859 811, sokoltrencin.sk
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jaselská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 032/770 83 00

