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Harmonogram vývozov triedených zložiek odpadu 7. – 12. 2020

PLASTY

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

Zámostie

28 dní pondelok

Vrecia 2 Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum, 

Dolné mesto, Nozdrkovce

28 dní utorok

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

ulice

28 dní štvrtok

Nádoby 1 Juh, Belá

týždenne pondelok

Nádoby 2 Sihoť, Zámostie 

týždenne utorok

Nádoby 3 Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum
týždenne štvrtok

Nádoby 4 Dolné mesto, Soblahovská, Dlhé Hony
týždenne piatok

FIRMY právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia
14 dní streda

PAPIER

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

Zlatovce 

28 dní streda

Papier 2 Juh, Belá 

14 dní pondelok

Papier 3 Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie 14 dní utorok

Papier 4 Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, 

Kubrá, Kubrica, Dolné mesto
14 dní štvrtok

FIRMY právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia
28 dní streda

SKLO

individuálne z jednotlivých lokalít
KOVY

Kovy
určené ulice 

podľa harmonogramu

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (napr. tetrapaky...)

VKM
určené ulice

podľa hamonogramu

JÚL1 S
FIRMY2 Š Vrecia 33 P

Nádoby 3+44 S
5 N

6 P Papier 2 Nádoby 17 U Papier 3 Nádoby 28 S FIRMY9 Š Papier 410 P
Nádoby 3+4

11 S
12 N

13 P
Nádoby 114 U

Nádoby 215 S
FIRMY16 Š

17 P
Nádoby 3+418 S

19 N
20 P Papier 2 Nádoby 121 U Papier 3 Nádoby 222 S Papier 1 

VKM
23 Š Papier 4

KOVY
24 P

Nádoby 3+425 S
26 N

27 P Vrecia 1 Nádoby 128 U Vrecia 2 Nádoby 229 S
FIRMY30 Š Vrecia 331 P

Nádoby 3+4

AUGUST1 S
2 N

3 P Papier 2 Nádoby 14 U Papier 3 Nádoby 25 S FIRMY6 Š Papier 47 P
Nádoby 3+48 S

9 N
10 P

Nádoby 111 U
Nádoby 212 S
FIRMY13 Š

14 P
Nádoby 3+415 S

16 N
17 P Papier 2 Nádoby 118 U Papier 3 Nádoby 219 S Papier 1 

VKM
20 Š Papier 4

KOVY
21 P

Nádoby 3+422 S
23 N

24 P Vrecia 1 Nádoby 125 U Vrecia 2 Nádoby 226 S
FIRMY27 Š Vrecia 328 P

Nádoby 3+429 S
30 N

31 P Papier 2 Nádoby 1

SEPTEMBER1 U Papier 3 Nádoby 22 S FIRMY3 Š Papier 44 P
Nádoby 3+45 S

6 N
7 P

Nádoby 18 U
Nádoby 29 S
FIRMY10 Š

11 P
Nádoby 3+412 S

13 N
14 P Papier 2 Nádoby 115 U Papier 3 Nádoby 216 S Papier 1 

VKM
17 Š Papier 4

KOVY
18 P

Nádoby 3+419 S
20 N

21 P Vrecia 1 Nádoby 122 U Vrecia 2 Nádoby 223 S
FIRMY24 Š Vrecia 325 P

Nádoby 3+426 S
27 N

28 P Papier 2 Nádoby 129 U Papier 3 Nádoby 230 S FIRMY

OKTÓBER1 Š Papier 42 P
Nádoby 3+43 S

4 N
5 P

Nádoby 16 U
Nádoby 27 S
FIRMY8 Š

9 P
Nádoby 3+410 S

11 N
12 P Papier 2 Nádoby 113 U Papier 3 Nádoby 214 S Papier 1 

VKM
15 Š Papier 4

KOVY
16 P

Nádoby 3+417 S
18 N

19 P Vrecia 1 Nádoby 120 U Vrecia 2 Nádoby 221 S
FIRMY22 Š Vrecia 323 P

Nádoby 3+424 S
25 N

26 P Papier 2 Nádoby 127 U Papier 3 Nádoby 228 S FIRMY29 Š Papier 430 P
Nádoby 3+431 S

DECEMBER1 U
Nádoby 22 S
FIRMY3 Š

4 P
Nádoby 3+45 S

6 N
7 P Papier 2 Nádoby 18 U Papier 3 Nádoby 29 S Papier 1 

VKM
10 Š Papier 4

KOVY
11 P

Nádoby 3+412 S
13 N

14 P Vrecia 1 Nádoby 115 U Vrecia 2 Nádoby 216 S
FIRMY17 Š Vrecia 318 P

Nádoby 3+419 S
20 N

21 P Papier 2 Nádoby 122 U Papier 3 Nádoby 223 S FIRMY24 Š Papier 425 P
sviatok26 S

Nádoby 3+427 N
28 P

Nádoby 129 U
Nádoby 230 S
FIRMY31 Š

NOVEMBER1 N
2 P

Nádoby 13 U
Nádoby 24 S
FIRMY5 Š

6 P
Nádoby 3+47 S

8 N
9 P Papier 2 Nádoby 110 U Papier 3 Nádoby 211 S Papier 1 

VKM
12 Š Papier 4

KOVY
13 P

Nádoby 3+414 S
15 N

16 P Vrecia 1 Nádoby 117 U Vrecia 2 Nádoby 218 S
FIRMY19 Š Vrecia 320 P

Nádoby 3+421 S
22 N

23 P Papier 2 Nádoby 124 U Papier 3 Nádoby 225 S FIRMY26 Š Papier 427 P
Nádoby 3+428 S

29 N
30 P

Nádoby 1

Reklamácie roznosu 
hláste, prosím, do piatka 
3. júla 2020 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
032/6504 287.

Letné kúpalisko na Ostrove je od 1. júla otvorené
Otváracie hodiny ani výška vstupného sa oproti minulej 
sezóne nemenia. Platia však prísnejšie hygienické opat-
renia a niekoľko prevádzkových zmien. Je dôležité ich 
rešpektovať.

Všetky bazény pred ich napuste-
ním mechanicky vyčistili a vydez-
infikovali virucídnymi prostried-
kami. Voda v nich je upravená 
podľa hygienických noriem. Jej 
kontrola sa bude častejšie opa-
kovať. Zvýšená bude i frekvencia 
čistenia a dezinfekcie sociálnych 
zariadení, dotykových plôch i prv-
kov na detskom ihrisku. 
 Pri vstupe do areálu kúpaliska 
je nutné použiť pripravenú dezin-
fekciu na ruky. Hygienici odporú-
čajú dodržiavať na oddychových 
plochách odstup medzi jednot-
livcami alebo členmi domácnos-
tí najmenej 2 m. Vzhľadom na 

rozlohu kúpaliska to jeho kapaci-
tu neobmedzí.
 Oproti minulej sezóne nie je 
možné areál kúpaliska počas dňa 
opustiť a potom sa vrátiť na zakú-
penú vstupenku. Ak sa návštevník 
po opustení areálu bude chcieť 
ešte v ten deň vrátiť, bude musieť 
znovu zaplatiť vstupné. K tomu-
to kroku sa muselo pristúpiť, aby 
nedošlo k prekročeniu kapacity 
kúpaliska a aby ľudia, ktorí areál 
opustia, neblokovali vstup ostat-
ným. Zmenou je i zákaz skákania 
do plaveckého bazéna. Ten bude 
celý slúžiť výlučne na plávanie. 
 Návštevníci sa môžu 

občerstviť čapovanými nápojmi, 
domácimi limonádami, kávou, ľa-
dovou triešťou, či nanukmi. Hlad-
ný by nemal byť nikto. V ponuke 
sú čerstvé mini šišky, grilované 
špeciality, zapekané panini, lan-
goše, zemiakové placky, kuracie 
stripsy.
 V areáli je možné zahrať si stol-
ný tenis a plážový volejbal. Špor-
tové potreby sa požičiavajú zdar-
ma. Z atrakcií sa postupne v areáli 
prestriedajú bangee trampolína, 
skákací hrad so šmýkačkou, vod-
né bubliny, vodný futbal.
 Počas celej sezóny bude kú-
palisko otvorené v pondelok 
od 12.00 do 20.00 hod a v ostatné 
dni od 10.00 do 22.00 hod. Pod-
mienkou je vhodné počasie. Le-
žadlá sú pre návštevníkov zdar-
ma, slnečníky si môžu požičať 

za vratnú kauciu 5 eur.
 Pri kúpalisku aj pri krytej pla-
várni je dostatočný počet parkova-
cích miest, sú zdarma. Mimo nich 
sa nesmie parkovať. Pred vstupom 
do areálu kúpaliska sú cyklostoja-
ny. Priestor je monitorovaný.
 Občania mesta Trenčín majú 
na kúpalisko zvýhodnené vstupné. 
Je dôležité, aby mali občiansky pre-
ukaz. Stačí, ak bude na nahliadnutie 
prefotený v mobile. Vstupné je mož-
né zaplatiť aj kartou. Platobný ter-
minál je v po-
kladni č. 2. 
Prajeme prí-
jemné leto!
 

 (E. S.)
letné kúpalisko
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ZAČÍNA SA VÝSTAVBA ĎALŠÍCH CYKLOTRÁS 

Stavenisko na Zlatovskej ulici si 23.júna 2020 prevzala 
spoločnosť COLAS Slovakia, ktorá vzišla z verejného 
obstarávania na vybudovanie cyklotrasy na Zlatovskej 
ulici s prepojením ulíc Zlatovská, Hlavná. Začínajú sa tak 
práce na ďalších cyklotrasách v Trenčíne. 

Stavba rieši výstavbu cyklotrás 
na uliciach Zlatovská, Kožuš-
nícka, Bavlnárska a Hlavná. Ide 
o vyše 2,3 km nových komuni-
kácií na cyklistickú premáv-
ku. Na Zlatovskej ulici vybudu-
jú jednosmerný cyklochodník 
a jednosmerné cyklopruhy. Ne-
motoristická komunikácia je na-
vrhnutá ako samostatná cyklis-
tická cestička. Od Bratislavskej 
ulice budú po oboch stranách 
jednosmernej cesty cyklistické 
pruhy so šírkou 1,25 m. Od kri-
žovatky Továrenská – Zlatovská 
po pravej strane pribudne jed-
nopruhový cyklochodník v exis-
tujúcej zeleni, ktorý obíde niku 
pre autobus a bude pokračovať 
až po križovatku Zlatovská – 
Staničná. V tejto lokalite sú na-
vrhnuté nové parkovacie miesta, 
nová nika pre BUS, prístrešok, 

obojstranné stojany pre bicykle 
a nové chodníky. Po ľavej stra-
ne je cyklopruh. Od križovatky 
Zlatovská – Staničná pribudnú 
po oboch stranách cyklopruhy 
až po križovatku Brnianska 
– Zlatovská.
 Segregovaný obojsmerný 
cyklistický chodník, spoločná 
cestička pre cyklistov a chodcov 
a koridor pre cyklistov pribud-
ne na prepojení ulíc Zlatovská 
– Hlavná. Napojenie na cyklo-
pruhy na Zlatovskej ulici sa zre-
alizuje v križovatke Zlatovská 
– Kožušnícka. Po ľavej strane 
cesty sa zruší chodník a vybu-
duje sa 3 metre široká cyklis-
tická cestička s dĺžkou 192 m. 
Na ľavej strane od ľavotočivej 
zákruty pribudne nový chod-
ník. Na pravej strane vybudujú 
tiež nový chodník aj s úpravou 

existujúceho parkoviska. Cestič-
ka sa v križovatke s Bavlnárskou 
ulicou napojí na cyklokoridor až 
po križovatku Bavlnárska, Bra-
tislavská, Hlavná. Pred križo-
vatkou s cestou I/61 sa po pravej 
strane rozšíri chodník a vytvo-
rí sa spoločná cestička s cyklis-
tami, ktorá povedie k súčasné-
mu priechodu pre chodcov so 
svetelnou signalizáciou. Odtiaľ 
pôjde až po podchod pod želez-
nicou. Za ním bude pokračovať 
cyklokoridorom po križovat-
ku Hlavná, Kamenec. Cestička 
bude obojsmerná so šírkou 3 
metre.
 V rámci budovania spomí-
nanej cyklistickej infraštruktú-
ry sa počíta aj s bezbariérovými 
a osvetlenými priechodmi pre 
chodcov s vodiacou líniou pre 
zrakovo postihnutých. Komplet-
né vodorovné a zvislé dopravné 
značenie je samozrejmosťou. 
Práce by mali trvať maximálne 7 
mesiacov.
 Celkové oprávnené výdav-
ky projektu dosahujú necelých 
517 tisíc eur, pričom Minister-
stvo pôdohospodárstva a rozvo-
ja vidieka SR ako riadiaci orgán 
pre Integrovaný regionálny ope-
račný program schválilo Trenčí-
nu nenávratný finančný príspe-
vok vo výške viac ako 490 tisíc 
eur. Projekt je spolufinancovaný 
Európskou úniou vo výške 85 % 
z Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja a 10 % zo štátneho 
rozpočtu SR. Zvyšných 5 % za-
platí mesto zo svojho rozpočtu.
 (E. S.) FOTO: P. S.

 � EDITORIÁL
Vážení občania, 
milí čitatelia, 

„vysvedčenia“ sú rozdané. 
Veľmi zvláštny školský rok sa 
skončil a deti sa môžu tešiť na 
dva mesiace ozajstného voľna. 
Hoci by to niekto mohol vní-
mať ako prázdniny, nebolo to 
tak. Od polovice marca to mali 
školáci ťažké a svoje si užili 
a odučili nielen pedagógovia, 
ale aj rodičia. Táto etapa je za 
nami. Píšeme to veľmi opatrne, 
lebo ten vírus tu stále je a my 
musíme zostať opatrní. Nežiť 
v úzkosti a strachu, ale vní-
mať zvýšené hygienické návyky 
ako prirodzenú každodennú 
samozrejmosť. 
 Užime si leto najviac, 
ako sa dá. Letné kúpalisko je 
otvorené, športoviská a detské 
ihriská tiež. V horúcich dňoch 
nás osviežia fontány, ovlažiť 
sa môžeme vodou z Vodníka. 
V tejto sezóne nebude mesto or-
ganizovať kultúrne podujatia, 
preto máme príležitosť prežiť 
leto trochu inak. V Trenčíne je 
kam ísť, skúsme ho ešte viac 
spoznať. Je tu mnoho pekných 
miest. Vonku vieme bicyklo-
vať, športovať, prechádzať sa, 
oddychovať, piknikovať a večer 
môžeme sledovať filmy. O let-
ných premietaniach sa dočítate 
na strane 9.
 Najbližšie týždne bude 
v Trenčíne rušno – okrem prác 
v átriu pod Mestskou vežou a 
na Kasárenskej ulici sa začalo 
pracovať i na revitalizácii vnút-
robloku Východná a na nových 
cyklotrasách na Zlatovskej uli-
ci. Všetko sú to investície za eu-
ropeniaze. A kým niekto mesto 
zveľaďuje, iný ho ničí. Príkla-
dom sú viaceré násilne zničené 
stromy. Naposledy padli nieko-
mu za obeť dve lipy na Nábrež-
nej ulici. Akýsi „hrdina“ si na 
ich zlikvidovanie zobral sekeru. 
Neospravedlniteľné! Aj tejto 
téme sa venujeme v júlovom 
Infe.
 No v jeho obsahu nájdete 
oveľa viac pozitívnych správ. 
Zoznámte sa s Detskými osob-
nosťami mesta Trenčín za 
rok 2020, Vedcom roka 2020, 
s ďalšími úspechmi našich ka-
ratistov a najlepšími školskými 
časopismi. Prelistujte si mest-
ské noviny, sú v nich informá-
cie, o ktorých by ste mali vedieť. 
Prajeme pekné prázdninové 
dni!
Info vyjde aj v auguste. 

Vaša redakcia

Vynovená krytá plaváreň sa otvorí v septembri
Krytá plaváreň zostane pre plánované rekonštrukčné 
práce väčšieho rozsahu zatvorená do konca letných 
prázdnin. V júli a auguste však bude k dispozícii letné kú-
palisko. Priestory krytej plavárne mesto zatiaľ vylepší.

V najbližších týždňoch sa, okrem 
bežnej údržby, vynovia šatne 
a sčasti i bazénová hala. V septem-
bri budú mať návštevníci k dispo-
zícii v šatniach mužov i žien nové 
skrinky s elektronickým uzamyka-
ním. Sociálne zariadenia dostanú 
novú dlažbu. Ochladzovacie bazé-
ny v saunách budú pohodlnejšie 
a vybavené novými kachličkami. 
Opraví sa hydroizolácia a vyčistí sa 
vzduchotechnika. V pláne sú i ďal-
šie investície. Okrem toho budú, 
ako každý rok, vyčistené všetky 
bazény a navyše sa vymaľujú šatne 
a obnovené budú aj lavičky okolo 
bazénov.
Oznamujeme návštevníkom kry-
tej plavárne, že permanentky, 
ktoré si kúpili v tomto roku, budú 
môcť využívať i v roku 2021.
  (E. S.)
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Začína sa revitalizácia vnútrobloku Východná 

Kompletná obnova vnútrobloku sa dotkne územia 
s rozlohou 1 115 metrov štvorcových. Pôvodný mobiliár 
a spevnené plochy nahradia nové komunikácie, detské 
ihrisko, oddychová zóna, nová zeleň i osvetlenie. Práce, 
ktoré sa začali v stredu 24. júna, by mali byť hotové do 7 
mesiacov.

V priestore medzi obytnými do-
mami na uliciach Halalovka 
a Východná vybudujú 138 met-
rov dlhý chodník z betónovej 
tryskanej dlažby šedej farby aj 

s osvetlením. Detské ihrisko bude 
umiestnené na vyrovnanom teré-
ne. Vytvoria tu ale aj nový svah, 
do ktorého osadia detskú šmýkač-
ku. Deti budú mať k dispozícii 9 

herných prvkov – hojdačky, pre-
liezačka, fitnes kladina a fitnes 
hrazda a tiež štyri lavičky s ope-
radlom. Ihrisko oplotia, vstup naň 
zabezpečí jedna bránka.
 V území budú integrované 
prvky zelenej a sivej infraštruktú-
ry pre trvalo udržateľné hospodá-
renie so zrážkovými vodami. Dre-
viny vysadia do protieróznych rýh, 
ktoré budú napomáhať vsakova-
niu dažďovej vode. S výsadbou no-
vých stromov a krov sa počíta oko-
lo detského ihriska i na svahoch 
pod ihriskom. Pôjde o 14 stromov 
(javory, čerešne, jablone), o viac 
ako 1100 malých rastlín, trvaliek 
a krov. Všetky upravované plochy 
vo vnútrobloku budú mať nový 
trávnik. Vybudujú tu i vodovodnú 
prípojku. Tá umožní účinné polie-
vanie zelene v období sucha.
 Stavebné práce zrealizuje Co-
las Slovakia, o zariadenie detské-
ho ihriska sa postará spoločnosť 
mmcité2 a sadovnícke úpravy 
urobí SATES. 
 Trenčín uspel ešte v roku 2018 
v 3. kole výzvy Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR 
na predkladanie žiadostí o poskyt-
nutie Nenávratného finančného 
príspevku. Výzva sa týkala zlepše-
nia environmentálnych aspektov 
v mestách prostredníctvom budo-
vania prvkov zelenej infraštruk-
túry, adaptáciou urbanizovaného 
prostredia na zmenu klímy a zavá-
dzaním prvkov znižovania znečis-
tenia ovzdušia a hluku. 
 Na komplexnú revitalizáciu 
vnútrobloku Východná dostane 
mesto takmer 272 tisíc eur. Ide 
o 95 % z celkových oprávnených 
nákladov, pričom zvyšných 5 % 
doplatí mesto zo svojho rozpočtu.

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

 � STRUČNE

Od 1. júna sa opäť otvorili 
všetky mestské materské 

a základné školy v Trenčíne. 
Škôlky privítali 926 detí, do 
škôl nastúpilo 2 029 žiakov 1. 
– 5. ročníka (vyše 80 % z cel-
kového počtu). Od 22. júna 
sa do základných škôl vrátilo 
aj 1 756 žiakov 6. – 9. ročníka 
(viac ako 77,5 %).

Na stavbe nového futbalo-
vého štadióna AS Trenčín 

sa 8. júna konal prvý verejný 
kontrolný deň. Zástupcovia 
klubu previedli novou hlavnou 
tribúnou poslancov mesta, 
ukázali im aj finišujúce práce 
na ďalších dvoch tribúnach.

Trojpodlažná bytovka s 18 
bytmi na Strojárenskej ulici 

v Trenčíne získala tretie miesto 
v súťaži Prvej stavebnej spori-
teľne s názvom Najlepšie obno-
vený bytový dom na Slovensku. 

Od júna 2020 ponúka Hos-
pic Milosrdných sestier 

v Trenčíne aj službu domácej 
hospicovej starostlivosti – mo-
bilný hospic. Viac na web-
stránke hospictn.sk.

Pracovníci Mestského hos-
podárstva a správy lesov 

vyčistili v júni podchod zo Že-
lezničnej stanice na Hodžovu 
ulicu a podchod z Opatovskej 
na Štefánikovu ulicu pri Fiate.

Od 18. júna sa v meste 
Trenčín začalo druhé celo-

plošné kosenie.

Vedecký tím Fakulty prie-
myselných technológií 

Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka v Trenčíne vytvoril 
špeciálnu receptúru na výrobu 
ekologickej kaučukovej zmesi. 
Vedecký tím chce na novinku 
získať medzinárodný patent.

Fontány 
v meste 
sú už 
v prevádzke
Fontána Marca Aurélia na Mie-
rovom námestí, Vodník na Štúro-
vom námestí i fontána pri Základ-
nej umeleckej škole K. Pádivého 
sú od 22. júna v prevádzke. Pro-
síme rodičov menších detí, aby 
im nedovolili vchádzať do fontány 
na Mierovom námestí. Mohlo by 
dôjsť k úrazu alebo aj k poškode-
niu fontány. Ďakujeme. Vzhľadom 

k epidemiologickému riziku ne-
budú v tomto roku k dispozícii 
pitné fontánky v meste. Rovnako 
nebudú túto sezónu inštalované 

rozprašovače vodnej pary. Osvie-
ženie v horúcich dňoch poskytne 
predovšetkým Vodník na Štúro-
vom námestí. (RED) FOTO: P. S.

LINKY POMOCI SÚ DOČASNE POZASTAVENÉ
Od 22. júna je prerušená služba nákupov potravín 
a drogérie pre ľudí odkázaných na pomoc. Telefonickú 
linku na tento účel zriadilo mesto Trenčín krátko po vy-
hlásení mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou 
koronavírusu. Od 18. marca do 19. júna 2020 ju využilo 
21 ľudí. Išlo o seniorov a osamelé matky s deťmi.

Pozastavená je i psychologic-
ká pomoc pre deti základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Trenčín. V čase 
zatvorených škôl mohli deti, 
ktoré ťažko zvládali dlhodobú 
izoláciu, kontaktovať tri školské 

psychologičky, ktoré boli k dis-
pozícii na telefóne, e-maile, 
WhatsAppe či facebookovom 
Messengeri.
 V prípade druhej vlny pan-
démie koronavírusu budú lin-
ky pomoci obnovené.  (RED)
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KARTY PRE JUH A SIHOŤ III A IV SÚ V PREDAJI
Občania z týchto lokalít si už môžu parkovaciu kartu 
vybaviť. Aj uhradená karta začne platiť až od 23. sep-
tembra 2020.

Pre pandémiu COVID-19 bol 
začiatok regulácie parkovania 
na sídlisku Juh a Sihoť III a IV 
presunutý z 15. apríla 2020 na 23. 
septembra 2020. Parkovaciu kar-
tu si občania z týchto lokalít môžu 
vybaviť už teraz. Zaplatiť ju môžu 
hneď alebo neskôr – v septem-
bri. Karta s územnou platnosťou 
pre pásmo J (Juh) a H (Sihoť 3,4) 
uhradená už teraz začne platiť až 
od 23. 9. 2020.

 � ČO AK EŠTE NEMÁM 
KARTU? 

Zakúpenie parkovacej karty od-
porúčame riešiť elektronicky 

cez stránku karty.parkovanie-
trencin.sk . Na nej najskôr vyplň-
te Žiadosť o zriadenie konta. For-
mulár vyplňte iba vtedy, ak ešte 
konto ani parkovaciu kartu nemá-
te. Prvú parkovaciu kartu je mož-
né vybaviť aj osobne v klientskom 
centre (PO – UT 8.00 – 15.30, ST 
8.00 – 16.30, ŠT 8.00 – 15.30, PI 
8.00 – 14.00).

 � ČO AK UŽ MÁM KARTU?

Obyvateľom Juhu a Sihote, kto-
rí už majú platnú parkovaciu 
kartu „MESTO okrem A, B“ sa 
po 23. septembri rozšíri jej územ-
ná platnosť o nové pásma. Ich 

karta bude automaticky preme-
novaná na „PÁSMO J a MESTO 
okrem A a B“ alebo „PÁSMO H 
a MESTO okrem A a B“.
 Karta „DLHODOBÉ“ bude 
platiť na všetkých dlhodobých 
parkoviskách po 23. 9. aj na Juhu 
(Lavičková, Gen. Svobodu, Sara-
tovská, Východná) a Sihoti 3 a 4 
(časti ulíc Odbojárov, Pod čereš-
ňami, Žilinská, Opatovská). Zo-
brazené sú na parkovanietrencin.
sk/mapa.
 Ak máte záujem o celé pásmo 
alebo iný typ karty, je potrebné 
kartu zrušiť a požiadať o novú. 
Tieto úkony urobíte aj online 
cez elektronické konto.
 Kontakt v prípade nejasností 
0902 911 220 alebo parkovanie@
trencin.sk.

Trenčania sa podelili o svoje nápady 

Jún sa stal pre tvorbu Plánu udržateľnej mestskej 
mobility (PUMM) Trenčína mesiacom participácie. 
Do uzávierky novín sa na webstránke zapojsa.trencin.sk 
registrovalo viac než 150 ľudí.

Rovnako, ako na spoločnom no-
vembrovom stretnutí, aj teraz sa 
potvrdilo, že tému mobility a ve-
rejného priestoru Trenčania vní-
majú ako dôležitú. 
 „V mene zástupcov mesta 
a spracovateľov plánu sa chceme 
poďakovať za to, že ste sa zapo-
jili a podelili o svoje nápady, ví-
zie a podnety, akým smerom by sa 
malo mesto v budúcnosti uberať,“ 
hovorí Daniel Szabó z brnianske-
ho Centra dopravního výzkumu 
(CDV).
 Na webstránku zapojsa.tren-
cin.sk ľudia napísali viac ako tri-
dsať vízií a opatrení, ktoré boli 
podporené viac ako sto päťdesia-
timi hlasmi. Ďalšie príspevky stá-
le pribúdajú. 
 Návrhy podľa slov Daniela 
Szabó vyzdvihujú mnohé hodno-
ty, ktoré sú platnými princípmi 
udržateľných miest. Mobilitu chá-
pu nielen ako motorovú dopravu, 

ale ako široké spektrum aktivít, 
ktoré vedú k zdravému, bezpeč-
nému, pohodlnému a efektívne-
mu životu v meste.
 „Nejedna a nejeden z vás vidí-
te Trenčín budúcnosti ako mesto, 
v ktorom bude vlastníctvo osobné-
ho auta prežitkom, pretože sa vša-
de dostanete bezpečne a príjemne 
na bicykli, pešo a rýchlou verejnou 
hromadnou dopravou,“ hovorí 
o zverejnených víziách D. Szabó. 
 Medzi návrhmi sú nové cyk-
lotrasy, nové pešie prepojenia, 
ako napríklad most zo Sihote 
na Ostrov, bezbariérové premeny 
v rámci celého mesta tak, aby bol 
slobodný pohyb bez obmedzenia 
pre každého samozrejmosťou. 
 Ďalšie myslia na odľahčenie 
centra mesta od motorovej dopra-
vy či spoľahlivú verejnú hromad-
nú dopravu s autobusmi a elek-
tričkami, ktoré minimálne zaťažia 
životné prostredie a zdravie. 

 � ĎALŠIE KROKY V RÁMCI 
TVORBY PUMM

V nasledujúcich letných mesia-
coch bude spracovateľský tím 
z CDV s podnetmi ľudí pracovať. 
Spoločne s mestom vytvoria ko-
nečnú víziu, od ktorej sa budú 
odvíjať strategické ciele a pod 
nimi už budú zaradené konkrétne 
opatrenia, vrátane prediskutova-
ných na platforme zapojsa.tren-
cin.sk. 
 „V rámci návrhovej časti plánu 
budú posudzované rôzne varianty 
rozvoja verejnej dopravy, cyklistic-
kej či pešej siete aj podporných or-
ganizačných opatrení, a veríme, 
že analýzy ukážu, že zefektívne-
nie udržateľnej dopravy bude viesť 
k výraznej podpore jej využitia,“ 
hovorí  D. Szabó.  
 Cieľom je vytvoriť taký zá-
sobník opatrení, ktorý bude reš-
pektovať názory občanov a čer-
pať z odborných skúseností 
spracovateľov.  
 Keďže zapojenie verejnosti 
je neodmysliteľnou časťou celé-
ho procesu tvorby PUMM, ľudia 
budú mať, samozrejme, možnosť 
sa vyjadriť aj k jeho návrhovej čas-
ti, pripomienkovať ju a pýtať sa 
na možné nejasnosti tímu z CDV 
či zástupcov mesta. „Teší nás váš 
záujem o udržateľnú mestskú mo-
bilitu a tešíme sa na najbližšie 
stretnutie, dúfame, že už naživo 
v kine Hviezda,“ uzatvára Daniel 
Szabó. 
 (RED)

PARKOVACIE 
KARTY

ZABUDLI STE HESLO? 
OBNOVÍTE HO ONLINE

Online obnova zabudnuté-
ho hesla do elektronické-
ho konta na spravovanie 
kariet je novou funkciou. 
Už pre zabudnuté heslo 
nemusíte kontaktovať ob-
sluhu parkovacích kariet 
či osobne chodiť do klient-
skeho centra. Potrebuje-
te sa prihlásiť do svojho 
elektronického konta, ale 
heslo ste zabudli či vyma-
zali mail, v ktorom sme ho 
poslali? 

Postup: 
1. Na prihlasovacej stránke 

karty.parkovanietren-
cin.sk kliknite na odkaz 
Zabudnuté heslo.

2. Napíšte vašu e-mai-
lovú adresu (tú, kto-
rú ste uviedli v žia-
dosti pri registrácii) 
a kliknite na tlačidlo 
Obnoviť heslo.

3. Na váš e-mail dostane-
te pokyny pre obnovu 
hesla.

4. V texte e-mailu klikni-
te na link na reset hesla 
a budete presmerovaní 
na stránku, na ktorej si 
nastavíte heslo. Platnosť 
tohto linku vyprší po 6 
hodinách od doručenia 
e-mailu.

5. Zadáte nové heslo, zopa-
kujete a potvrdíte. Heslo 
musí obsahovať mini-
málne 8 znakov, z toho 
aspoň jedno malé písme-
no, jedno veľké písmeno 
a jednu číslicu.

6. Po úspešnej obnove sa 
môžete prihlásiť novým 
heslom.

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

http://karty.parkovanietrencin.sk/
http://karty.parkovanietrencin.sk/
mailto:parkovanie@trencin.sk
mailto:parkovanie@trencin.sk
https://zapojsa.trencin.sk/processes/tvorbaopatreni
https://zapojsa.trencin.sk/processes/tvorbaopatreni
https://zapojsa.trencin.sk/processes/tvorbaopatreni


30. jún 2020 aktuality INFO | 5

Uschnuté borovice nahradia nové stromčeky
V Parku gen. M. R. Štefánika bolo v rámci revitalizácie 
verenej zelene vysadených aj 11 mladých borovíc čier-
nych, ktoré po čase vyschli. V minulom roku ich zhotovi-
teľ vymenil. Situácia sa však zopakovala.

Aj napriek pravidelnej starost-
livosti opäť došlo k vyschnu-
tiu mladých borovíc. Dve 
z jedenástich javia známky ži-
votaschopnosti, jedna má nové 
prírastky a druhá živé pupene. 
Ostatných deväť stromčekov je 
suchých, navyše dva z nich nie-
kto podpálil. Páchateľa sa nepo-
darilo zistiť.
 „Na päte kmeňa jednej 
zo suchých borovíc sa nachá-
dza poškodenie – odlupujúca sa 
kôra, so sekundárnym výskytom 

živočíšneho škodcu. Presná prí-
čina opakovaného odumretia 
mladých drevín nie je známa, 
ide však o synergické pôsobenia 
viacerých stresujúcich faktorov. 
Staršie jedince ihličnanov rastú-
ce v parku sú zatiaľ v dobrej kon-
dícii, bez viditeľných zmien,“ 
hovorí Ingrid Kuľhová, z Útva-
ru územného plánovania MsÚ 
Trenčín.
 Keďže revitalizácia zelene 
v Parku gen. M. R. Štefánika 
bola ako projekt financovaná 

z eurofondov, nie je možné za-
meniť borovice za iný druh stro-
mu. Tentoraz sa o ich novú vý-
sadbu postará mesto na svoje 
náklady. Je potrebné nájsť na to 
v rozpočte peniaze a nové mladé 
stromčeky môžu byť zasadené 
na jeseň.
 „Mesto plánuje odumreté 
dreviny nahradiť novými, veľko-
stne o niečo menšími borovica-
mi, pričom pri výsadbe vymení-
me pôdu v jame s pridaním výživy 
a terracottemu. Pôdny kondicio-
nér zabezpečí pri výsadbe lep-
šie využitie vody a živín, a teda 
lepšie podmienky pre ich ďalší 
rast“, dodáva I. Kuľhová.
 Park M. R. Štefánika je 
po revitalizácii svetlejší, fareb-
nejší a pôsobí trošku voľnejšie. 
„Je tu viac kvitnúcich vecí a tiež 
dva druhy trávnika, ihrisková 
parková zmes a lúčna zmes, čo 
je vyšší trávnik, v ktorom kvitnú 
aj lúčne kvety,“ hovorí Peter Ka-
dák z Mestského hospodárstva 
a správy lesov, ktoré sa o zeleň 
v parku pravidelne stará. „Pra-
videlne sa polieva mladá vysa-
dená zeleň aj trvalkové záhony, 
ktoré sa vyplejú, zostrihajú, vy-
čistia, aby mohli počas celého 
roka kvitnúť. Stromy polievame 
pravidelne zhruba raz za 10 dní, 
na jeden strom sa dáva 50 až 70 
litrov vody.”
 (RED) FOTO: P. S.

Kto a prečo zoťal mladé lipy? 
Zo soboty 13. na nedeľu 14. júna 
2020 boli na Nábrežnej ulici 
pri garážach úmyselne poškode-
né dve mladé lipy. Zasadené boli 
s myšlienkou na bratstvo Čechov 
a Slovákov ako lipy slobody. Ak 
máte akékoľvek informácie, kto-
ré by mohli pomôcť k nájdeniu 
páchateľa, volajte mestskú polí-
ciu na 159.  FOTO: MSP

MESTSKÁ 
VEŽA OPÄŤ 
OTVORENÁ
Mesto pre domácich aj turistov 
opäť otvára Mestskú vežu. Vý-
hľadom sa bude dať pokochať 
každý deň od 10.00 do 18.00 
hodiny. Najkrajší pohľad z nej 
je na hrad, Mierové námestie, 
kostoly, strechy, pavlače do-
mov na námestí a na synagógu. 
Na najvyššom podlaží 32 met-
rov vysokej veže sa dá vidieť 
hodinový stroj z roku 1934. 
 (ÚKIS)

Plynári darovali ochranné pomôcky 
Štyritisíc jednorazových rúšok, 1800 respirátorov a 50 
celotelových ochranných oblekov venovali 10. júna 2020 
plynári z SPP – distribúcie trenčianskym pobytovým 
zariadeniam sociálnych služieb na Piaristickej a Lavičko-
vej ulici.

Po analýze potrieb domovov so-
ciálnych služieb na celom území 
Slovenska prostredníctvom Na-
dácie EPH a spoločnosti SPP 
– distribúcia dodávajú materi-
ál postupne do viacerých slo-
venských miest a obcí. Mysleli 

aj na Trenčín. „Zemný plyn dis-
tribuujeme do 94 % domácnos-
tí na Slovensku, v rámci rekon-
štrukcie zasahujeme aj do ich 
komfortu pri odstávkach ply-
nu. Preto túto pomoc vnímame 
ako našu prirodzenú povinnosť. 

Zdravotnícky materiál zakúpil 
náš súkromný akcionár Ener-
getický a průmyslový holding 
z vlastných zdrojov,“ uviedol Ire-
nej Denkocy z SPP – distribú-
cia. Dar prevzala riaditeľka So-
ciálnych služieb mesta Trenčín 
Edita Prekopová. „Určite nám 
to pomôže v prípade druhej vlny 
pandémie alebo inej podobnej 
situácii. Veľmi pekne ďakujeme, 
vážime si to,“ povedala. 
 (E. S.)

ZASADILI STROM 
VĎAKY A NÁDEJE

Ľaliovník tulipánokvetý 
od 3. júna 2020 v parku 
nad Južankou na sídlisku 
Juh pripomína dodržiava-
nie hygienických pravidiel 
v súvislosti so zabráne-
ním šírenia nového koro-
navírusu. 

Zároveň je vyjadrením vďaky 
všetkým, ktorí pracovali v prvej 
línii v boji proti pandémii. 
 S myšlienkou jeho vysade-
nia prišiel občiansky aktivista a 
prezident O.Z. Rovnosť-Brat-
stvo-Sloboda Emil Sedlačko 
spolu so združením Post Bel-
lum, ktoré zastupovala Adria-
na Demjanovičová. „Strom je 
obsiaty pukmi, preto dúfame, že 
čoskoro rozkvitne, pomôže mu 
aj zavlažovací vak a misa oko-
lo kmeňa,“ povedal Peter Ka-
dák z Mestského hospodárstva 
a správy lesov, ktoré ľaliovník 
zabezpečilo. „Verím, že tu vydr-
ží a ľudia, keď budú chodiť oko-
lo, si spomenú, že tie pravidlá 
treba ešte dodržiavať,“ povedal 
E. Sedlačko. (RED) FOTO: P. S.
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Zo zápisníka trenčianskej Mestskej polície
 � Počas hliadkovej činnos-

ti spozorovali mestskí policajti 
na hrádzi kľačiacu ženu pri oso-
be ležiacej na zemi. Žena pove-
dala, že videla, ako muž spadol 
z bicykla. Keďže zranený chr-
čal a nekomunikoval, privolali 
rýchlu zdravotnú pomoc a dali 
ho do stabilizovanej polohy. 
Po chvíli začal komunikovať. 
Na to, čo sa stalo, si nepamä-
tal. Sťažoval sa na bolesť ľavého 
pleca. Mestskí policajti pomohli 
zdravotníkom naložiť muža 
do sanitky, ktorá ho odviez-
la na vyšetrenie do nemocnice. 
Uzamkli jeho bicykel do stoja-
na pri plavárni, o čom ho neskôr 
informovali.

 � Obyvateľ Západnej ulice na-
hlásil, že vodič dodávky vyho-
dil dve plastové vrecia naplnené 
fóliou a netkanou geotextíliou 
do kontajnera na separovaný 
odpad. Hliadka mestskej polície 
našla ďalšie vrece s rovnakým 
obsahom položené mimo zber-
ných nádob. Keďže oznamovateľ 
uviedol i evidenčné číslo dodáv-
ky, mestskí policajti zistili vodi-
ča. Musel zaplatiť blokovú poku-
tu a odpad z kontajnerov odviezť 
do zberného dvora.

 � Mestská polícia riešila i ozná-
menie, že na Mariánskom ná-
mestí pred kostolom je skupi-
na mladých ľudí aj mladistvých, 
ktorí tam kričia, pijú alkohol 
a fyzicky sa napádajú. Mestskí 
policajti na mieste zistili, že ide 
o konflikt medzi dvoma mladík-
mi pre dievča, ktoré tam bolo 
s nimi. K zraneniam nedošlo, 
prítomnosť alkoholu nebola ani 
u jedného potvrdená. Mladíci sa 
udobrili a po napomenutí opus-
tili Mariánske námestie.

 � Počas riešenia iného 
priestupku spozorovala hliadka 
mestskej polície na Soblahov-
skej ulici dopravnú nehodu, kde 
auto zrazilo chodkyňu na prie-
chode pre chodcov. Mestskí 
policajti sa okamžite presunu-
li na miesto nehody, kde zrane-
nej žene poskytli prvú pomoc 
a umiestnili ju do stabilizova-
nej polohy. Na miesto prišla vo-
dička okoloidúceho auta, ktorá 
uviedla, že pracuje na záchran-
ke a pokračovala v podávaní 
prvej pomoci. Hliadka privola-
la zdravotníkov a štátnu polí-
ciu. Zranenú ženu v stabilizo-
vanom stave previezli na ďalšie 
vyšetrenia do nemocnice. Mest-
skí policajti až do ukončenia 

dokumentovania nehody zabez-
pečovali riadenie dopravy.

 � Obyvateľ Hodžovej ulice 
oznámil, že pri bývalej mliekar-
ni stojí pri plote jeho sused, kto-
rý tam spieva. Podľa neho bol 
pravdepodobne pod vplyvom al-
koholu a nakoľko husto pršalo, 
bál sa, aby sa mu niečo nestalo. 
Vyslaná hliadka po stotožnení 
muža, ktorý javil známky požitia 
alkoholických nápojov, ho od-
prevadila domov.

 � Ďalšie oznámenie sa týka-
lo spaľovania domového odpa-
du zo záhrady na Ulici Jána Ze-
mana. Hliadka zistila, že staršia 
pani v záhrade pod marhuľou 
spaľovala palivové drevo vo fú-
riku, aby neomrzli kvety stro-
mu. Mestskí policajti ju upozor-
nili na dodržiavanie VZN mesta 
Trenčín. Oheň ešte v ich prítom-
nosti uhasila.

 � Pracovníčka SBS obchodné-
ho centra na Bratislavskej uli-
ci požiadala o vyslanie hliad-
ky. Uviedla, že neznámy muž 
sa zdržuje pri nákupných vozí-
koch pri vchode do predajne, je 
podráždený a vyzerá byť v pod-
napitom stave. Hliadka zistila, 

že išlo o muža 
bez domova, 
ktorý sa do-
konca nakupujúcim vyhrážal uj-
mou na zdraví a na živote. Napl-
nil tak podozrenie zo spáchania 
prečinu nebezpečného vyhráža-
nia. Preto si celú udalosť prevza-
la na prešetrenie štátna polícia.  

 � Kamerový systém mestskej 
polície zaznamenal výtržnosť 
na Sládkovičovej ulici. Dvaja 
muži bezdôvodne fyzicky napad-
li iných dvoch mužov. Jedného 
z nich opakovane napadli úder-
mi do hlavy. Útočníci sa potom 
s ďalšími štyrmi osobami pobra-
li smerom na Vajanského ulicu, 
kde nasadli do taxíka. K jedné-
mu z poškodených mužov pri-
volali mestskí policajti sanitku, 
odviezla ho na ošetrenie do ne-
mocnice. Zároveň telefonicky 
informovali operátora Krajské-
ho riaditeľstva PZ SR o pohybe 
podozrivých osôb a ich presune 
mimo centra mesta vo vozidlách 
taxislužby. Na základe kamero-
vých záznamov mestskej polí-
cie dve podozrivé osoby zadrža-
li a predviedli na štátnu políciu 
k ďalšiemu riešeniu.

Zaostrené na BIOODPAD
Čo je biologicky rozložiteľný odpad?

Podľa zákona o odpadoch je to 
všetok odpad, ktorý je schop-
ný rozložiť sa v podmienkach 
bez prístupu kyslíka (anaeróbny 
rozklad) alebo s prístupom kyslí-
ka (aeróbny rozklad).
 Biologicky rozložiteľný ko-
munálny odpad sa podľa platnej 
legislatívy delí na: biologicky roz-
ložiteľný odpad zo záhrad a par-
kov vrátane odpadu z cintorínov, 
biologicky rozložiteľný kuchyn-
ský odpad a jedlé oleje a tuky.

 � HNEDÉ NÁDOBY, 
KOMPOSTÉRY, VRECIA 

Mesto Trenčín zabezpečuje zber 
a nakladanie biologicky roz-
ložiteľného odpadu zo záhrad 
a parkov vrátane odpadu z cin-
torínov prostredníctvom 120-lit-
rových a 240-litrových hnedých 
zberných nádob alebo vlastných 
kompostovacích zásobníkov 
vo všetkých rodinných domoch 
a bytových domoch so záhradou 

či pozemkoch vo svojom vlast-
níctve, na ktorom sa nachádza 
zeleň na základe podpísania čest-
ného prehlásenia o komposto-
vaní. Doplnkovými možnosťa-
mi odovzdávania tohto odpadu 
je jarné a jesenné upratovanie, 
zberné dvory a špeciálne kom-
postovateľné 120 l vrecia určené 
na bioodpad, ktoré je možné za-
kúpiť v Klientskom centre MsÚ 
(2,10 €/vrece).

 � DO HNEDÝCH NÁDOB 
PATRÍ: 

kvety, tráva, lístie, koreňové baly 
rastlín so zvyškami zeminy, drev-
ný odpad zo strihania a orezá-
vania krovín a stromov, vypletá 
burina, pozberové zvyšky z pes-
tovania, zhnité ovocie a zeleni-
na, piliny, drevná štiepka, hobli-
ny, drevný popol, šupy z čistenia 
zeleniny a ovocia okrem šupiek 
z citrusových plodov, kávové 
a čajové zvyšky.

 � DO HNEDÝCH NÁDOB 
NEPATRÍ: 

zvyšky jedál, kamene, cigareto-
vé ohorky, uhynuté zvieratá, čas-
ti zvierat, vaječné škrupiny, starý 
chlieb, škrupinky z orecha, trus 
malých zvierat, papierové vrec-
ká znečistené zeleninou, ovo-
cím, maslom, džemom, potravi-
ny po záručnej dobe alebo inak 
znehodnotené, použité papiero-
vé vreckovky a servítky, nespra-
cované zostatky surovín, neskon-
zumované zostatky pokrmov 
a potravín rastlinného ale i živo-
číšneho pôvodu.

O bioodpade čítajte aj v augus-
tovom vydaní novín.

NA TRHOVISKO 
STÁLE 
S RÚŠKOM
Vstup na trhovisko pri OC 
Družba už nie je regulovaný 
pracovníkmi Mestského hos-
podárstva a správy lesov. Pod-
ľa aktuálneho opatrenia Úradu 
verejného zdravotníctva SR, 
ktoré sa týka aj organizácie pre-
daja na vonkajších trhoviskách, 
je naďalej vstup a pobyt na tr-
hovisku možný len s prekrytý-
mi hornými dýchacími cesta-
mi. Rúška sú, samozrejme, 
povinné aj pre predávajúcich. 
Pri vstupe je i naďalej k dispozí-
cii dezinfekcia na ruky. Správca 
trhoviska (MHSL) zabezpečuje 
pravidelnú dezinfekciu dotyko-
vých plôch. Hygienici odporú-
čajú stále zachovávať odstupy 
osôb minimálne 2 metre. Prosí-
me návštevníkov trhoviska, aby 
na to pamätali a venovali pozor-
nosť oznamu o povinnosti do-
držiavať konkrétne hygienické 
opatrenia.  (RED) 
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Harmonogram vývozov triedených zložiek odpadu 7. – 12. 2020

PLASTY

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

28 dní pondelok

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

28 dní utorok

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

28 dní štvrtok

Nádoby 1 Juh, Belá týždenne pondelok

Nádoby 2 Sihoť, Zámostie týždenne utorok

Nádoby 3 Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum týždenne štvrtok

Nádoby 4 Dolné mesto, Soblahovská, Dlhé Hony týždenne piatok

FIRMY právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia 14 dní streda

PAPIER

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

28 dní streda

Papier 2 Juh, Belá 14 dní pondelok

Papier 3 Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie 14 dní utorok

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

14 dní štvrtok

FIRMY právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia 28 dní streda

SKLO

individuálne z jednotlivých lokalít

KOVY

Kovy určené ulice podľa harmonogramu

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (napr. tetrapaky...)

VKM určené ulice podľa hamonogramu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 U Papier 3 Nádoby 2
11 S Papier 1 VKM
12 Š Papier 4 KOVY
13 P Nádoby 3+4
14 S
15 N
16 P Vrecia 1 Nádoby 1
17 U Vrecia 2 Nádoby 2
18 S FIRMY
19 Š Vrecia 3
20 P Nádoby 3+4
21 S
22 N
23 P Papier 2 Nádoby 1
24 U Papier 3 Nádoby 2
25 S FIRMY
26 Š Papier 4
27 P Nádoby 3+4
28 S
29 N
30 P Nádoby 1
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Poznáme Detské osobnosti mesta Trenčín 2020

Primátor mesta Richard Rybníček odovzdal 23. júna 2020 
v obradnej sieni mestského úradu ocenenie Detská osob-
nosť mesta Trenčín 2020 do rúk 17 talentovaným jednot-
livcom a dvom kolektívom.

 � V kategórii umelecké súťa-
že titul získali traja výnimoční 
recitátori a výtvarníčka. Vladi-
mír Juríček zo ZŠ, Veľkomorav-
ská a Matej Alex Gablík zo ZŠ, 
Dlhé Hony sa v uplynulom škol-
skom roku zaskveli v recitač-
ných súťažiach Timravina stud-
nička a Hviezdoslavov Kubín. 
Liana Klačková zo ZŠ, Veľko-
moravská zasa v recitačnej sú-
ťaži povestí Šaliansky Maťko. 
Alexandra Peťková zo ZŠ, Veľ-
komoravská zvíťazila v celoslo-
venskej výtvarnej súťaži Chutné 
maľovanie. 

 � V kategórii Základné umelec-
ké školy bol ocenený žiak 3. roč-
níka 2. stupňa ZUŠ K. Pádivého, 
klavirista Matúš Guga, úspešný 

v školských i celoslovenských 
klavírnych súťažiach.

 � V kategórii predmetových 
olympiád získali titul siedmi 
žiaci. Deviatačka Terézia Len-
dvayová zo ZŠ, Dlhé Hony za 1. 
miesto v okresnom kole chemic-
kej i geografickej olympiády. De-
viatak Stanislav Kotrha zo ZŠ, 
Bezručova vyhral 1. miesto 
okresného kola dejepisnej olym-
piády. Andrej Škoviera zo ZŠ, 
Dlhé Hony je viacnásobným ví-
ťazom okresného kola matema-
tickej i geografickej olympiády. 
Deviatačka Vanda Podoláková 
zo ZŠ, Bezručova má na svojom 
konte 1.miesto v krajskom kole 
olympiády z anglického jazyka. 
Ôsmak Ján Marušinec zo ZŠ, 

Veľkomoravská je zasa najlep-
ším olympionikom v nemeckom 
jazyku. V oblasti polytechniky 
a elektroniky vyniká Samir Grb-
le zo ZŠ, Dlhé Hony. Ako najlep-
šieho polyhistora, ktorý vyniká 
takmer vo všetkých predmetoch 
ocenili ôsmaka Tomáša Otrub-
čáka zo ZŠ, Dlhé Hony.

 � V kategórii športových súťa-
ží si ocenenie prevzali tri nadané 
športovkyne. Viktória Chlado-
ňová zo ZŠ, Bezručova vyniká 
v cyklokrose a v atletike.
 Ôsmačka Laura Svrčková 
zo ZŠ, Kubranská sa môže po-
chváliť ziskom siedmich titulov 
majsterky Slovenska vo vzpiera-
ní a krasokorčuliarka tretiačka 
Ella Drličková zo ZŠ, Hodžo-
va zase svojou účasťou na pre-
tekoch Slovenského pohára a aj 
na pretekoch v zahraničí. 

 � V kategórii najúspešnejšie 
kolektívy si ocenenie prevzali zá-
stupcovia hokejového tímu ka-
detov HK Dukla Trenčín zo ZŠ, 
Hodžova, ktorí počas celej ho-
kejovej sezóny nenašli premoži-
teľa a stali sa majstrami Sloven-
ska. Druhým oceneným bol tím 
žiakov zo ZŠ, Bezručova, ktorý 

sa v rokoch 2018-2020 zapo-
jil do medzinárodného projektu 
Erasmus+ v anglickom jazyku.

 � Mimoriadne ocenenie odo-
vzdal primátor mesta za aktív-
nu prácu v žiackej školskej rade 
Martinovi Kolárikovi zo ZŠ, 
Na dolinách. So spolužiakmi 
zorganizoval čistenie okolia ško-
ly, bol najaktívnejším členom 
medzinárodnej mobility Škola 
demokracie 2, organizoval dob-
ročinný bazár v škole, v rámci 
projektu Separovanie v školách 
robil prednášky pre prvý stupeň 
o životnom prostredí. 
 Druhé mimoriadne oce-
nenie patrí Sabíne Kobzo-
vej. V programe neformálneho 
vzdelávania Aktiv, organizova-
nom mestom Trenčín, vytvorila 
vlastný projekt triedenia odpa-
du v ZŠ, Novomeského. Orga-
nizovala vzdelávacie aktivity 
pre prvý stupeň ZŠ o životnom 
prostredí. Z jej polročného pro-
jektu vyšiel celomestský projekt 
Separovanie v školách. 
 Všetkým oceneným blahože-
láme!  

 (RED)
 FOTO: P. S.

Talentové prijímačky budú 
v auguste a septembri
Základná umelecká škola Karo-
la Pádivého v Trenčíne 15. júna 
2020 obnovila vyučovanie podľa 
rozvrhu vo všetkých štyroch od-
boroch. Elektronické prihlášky 
na štúdium v novom školskom 
roku 2020/2021 začala ZUŠ 
prijímať od 1. mája. Talentové 

prijímacie skúšky sa uskutočnia 
26. a 27. augusta a 7. septembra 
2020 v čase od 13.00 do 18.00 
hodiny. Môžu sa na nich zúčast-
niť aj uchádzači, ktorí ešte elek-
tronickú prihlášku neodoslali. 
Viac na webstránke zustrencin.
sk alebo na FB školy.

Mesto Trenčín vyhlasuje 

VÝBEROVÉ KONANIE 
na obsadenie miesta 
• riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, 
Kubranská 80, Trenčín
• riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Švermova 24 , Trenčín
• riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Na dolinách 27, Trenčín

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými 
dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením hesla: 
„Výberové konanie + názov príslušnej školy – NEOTVÁRAŤ“ 
na adresu: Mestský úrad Trenčín, Útvar školstva, Mierové námestie 
2, 911 64 Trenčín. 

Uzávierka prihlášok je 9. 7. 2020.
Uchádzači, ktorí splnia predpoklady a požiadavky, budú pozvaní 
na výberové konanie.

Bližšie informácie získate na: www.trencin.sk

http://zustrencin.sk/
http://zustrencin.sk/
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Pripravujú letné kino 
i filmový festival
ArtKino Metro sa postupne vracia do zabehnutého 
hracieho profilu. Aké sú filmové plány na leto sme sa 
opýtali Branislava Hollého z OZ Lampart. 

 � Na čo sa najbližšie môže-
me tešiť v ArtKine Metro?
 Aktuálne nariadenia umož-
ňujú využívať kapacitu kina 
na 50 percent, napriek tomu 
sme sa rozhodli počas letných 
mesiacov ponechať nepárne 
rady uzavreté. Zatiaľ si s rezer-
vami vystačujeme s kapacitou 
50 divákov na predstavenie. Po-
stupne sa uvoľňujú do distribú-
cie odložené premiéry a vo veľkej 
miere začínajú vypĺňať náš letný 
program. Diváci sa môžu tešiť 
na české filmy Bourák, Bobule 3, 
česko-slovenský film o slovenskej 
popovej legende Meky, či sloven-
ský športový dokument Hoke-
jový sen. V premiére uvedieme 
aj nový nemecký film Lassie sa 
vracia, francúzsku rozprávku 
Zabudnutý princ, americký film 
Emma, či francúzske filmy Ra-
oul Taburin a Rebelky.

 � Opäť ste 14. júna ponúkli 
v ArtKine detské predstave-
nie. Budú pravidelné?
 Aj počas leta bude nedeľné 
popoludnie venované detským 
predstaveniam. Naši najmen-
ší diváci sa môžu tešiť na roz-
právky Snežná hliadka, Mosley 
či už spomínaný film Lassie sa 
vracia.

 � V júni ste začali s letným 
kinom na Sihoti. Na akých 
ďalších miestach budú pro-
jekcie?
 Premietať budeme tento 
rok na troch miestach: v Tren-
čianskom šenku na Sihoti, 
na Ostrove a na námestí v ná-
dvorí na Farskej ulici v tesnej 
blízkosti Metra. Tento rok z dô-
vodu neuhradených minuloroč-
ných záväzkov nebudeme pre-
mietať na sídlisku Noviny, čo 
ma vzhľadom na citové väzby 

k sídlisku, na ktorom som prežil 
krásne detstvo, veľmi mrzí. Po-
čas putovných premietaní uve-
dieme české filmy Vlastníci, Am-
nestie, Úsmevy smutných mužov, 
slovenský film Šťastný nový rok, 
francúzsku komédiu Zažiť to 
znova, taliansku verziu filmu 
Úplní cudzinci či úspešné filmy 
Na nože a Anna.

 � Uskutoční sa aj plánova-
ný festival FILM SQUARE 
2020?
 Práve v týchto dňoch sme sa 
rozhodli, že festival FILM SQU-
ARE 2020 sa v redukovanej po-
dobe nultého ročníka uskutoč-
ní na Mierovom námestí a jeho 
okolí 21. – 24. augusta. Čo ne-
vidieť začneme postupne zve-
rejňovať jeho program a dáme 
do predaja aj prvých 100 festi-
valových akreditácií. Súčasťou 
malého festivalu bude aj filmový 
workshop a premietania pre naj-
menších v sekcii FILM SQUARE 
junior. V sekcii Československá 
filmová žatva si zrekapitulujeme 
najúspešnejšie československé 
filmy uplynulej sezóny. S filma-
mi precestujeme takmer celý svet 
a v pláne máme aj dve exkluzív-
ne premiéry. Súčasťou festivalo-
vého programu budú aj filmy, ve-
nujúce sa životnému prostrediu 
a trvalo udržateľnému rozvoju. 
Ekologický aspekt by sme chce-
li v ďalších ročníkoch ešte viac 
rozvinúť. Diváci sa môžu tešiť 
aj na rôzne inštalácie, anglický 
dable decker či projekcie na naj-
väčšom nafukovacom plátne 
AIRSCREEN.
 (E. M.)

Aktuálny program kina 
sledujte na lampart.sk 

a na FB ARTKINO Metro.

Filmy z retroautobusu
Kultový zelený autobus s letným výberom štyroch 
českých a slovenských filmov pobudne v Trenčíne od 9. 
do 12. júla 2020 pred Posádkovým klubom.

Na svoju tradičnú cestu po Slo-
vensku vyrazí Bažant Kinema-
tograf 1. júla a navštívi 17 miest. 
Pod letnou oblohou si divá-
ci tento rok budú môcť pozrieť 
kolekciou štyroch vynikajúcich 
slovenských a českých filmov. 
Do sveta plážového volejbalu 
divákov zavedie (9. 7.) komé-
dia „Cez prsty“, režisérsky de-
but jedného z najúspešnejších 
českých scenáristov súčasnosti 
Petra Kolečka, držiteľa České-
ho leva za najlepší scenár k fil-
mu Masaryk (2016). Cez prsty je 
podľa neho jednoduchý ľudský 
príbeh o pár ľuďoch, ktorí hľada-
jú šťastie. 
 Na druhý deň (10. 7.) sa 
v Trenčíne môžeme vybrať na ve-
selo-smutný jarmočný príbeh 
z tvorivej rodinnej dielne otca 
a súrodencov Staviarskych s ná-
zvom „Loli paradička“. Roman-
tická tragikomédia o láske dvoch 
„nešťastníkov“ z východného 
Slovenska. Veronke neprekáža, 
že Milan nemá nohu. Milanovi 
zasa neprekáža, že Veronka je 
Rómka. Prijme takúto „nekon-
venčnú“ dvojicu aj spoločnosť?
 Debutujúcim filmovým re-
žisérom je aj skúsený divadelný 
režisér, dramatik, herec a mo-
derátor Jiří Havelka, ktorý svo-
jím komorným filmom „Vlastní-
ci“ odkrýva zďaleka už nie takú 

komornú atmosféru domových 
schôdzí. Filmový zážitok je to 
veselý, tvrdú realitu však väčši-
na divákov iste pozná na vlast-
nej koži. Vo filme hrajú aj Dag-
mar Havlová a Jiří Lábus. Podľa 
J. Havelku je jeho komédia pre 
všetky vekové kategórie a pre vo-
ličov všetkých politických strán. 
„Je tam hádam celé dnešné spek-
trum. Ideálne by teda bolo v kine 
sa zabaviť a dúfať, že peklo sú tí 
druhí.“ 
 Štvoricu letného výberu uza-
tvorí (12. 7.) najnovšia česko-
-slovenská komédia „Posledná 
aristokratka“ od režiséra, sce-
náristu a producenta Jiřího Vej-
dělka, ktorý je autorom divácky 
najúspešnejších českých filmov 
posledných rokov (Účastníci 
zájazdu, Václav, Ženy v pokuše-
ní, Muži v naději). Film Posled-
ná aristokratka vznikol podľa 
rovnomenného knižného best-
sellera Evžena Bočka a získal 
dve nominácie na Českého leva 
za najlepšiu scénografiu a kostý-
my. Všetky projekcie sa začínajú 
o 21.30 hodine. (RED)

Pohoda online bude unikátna
V čase pôvodného termínu konania festivalu Poho-
da 2020 od 9. do 11. júla sa tento raz ponúka program 
online festivalu Pohoda in the Air z miest ako Trenčín, 
Vancouver, Sydney, San Francisco, Tel Aviv, Kábul, Até-
ny, Gent či La Junta. 

Hlavný stream Pohody in the Air 
bude možné sledovať na webe 
Pohody, ako aj na Facebooku 
a YouTube kanáli festivalu a tiež 
na vybraných stránkach part-
nerov festivalu. Ako informuje 
Pohoda na svojej stránke, stre-
am bude dostupný pre všetkých 
po celý čas zadarmo. Web sľu-
buje aj ďalšie paralelné streamy, 
pohľady na areál festivalu či ar-
chív odvysielaných videí. Mená 
účinkujúcich postupne pribú-
dajú. „Slnko privítame netradič-
ne počas jeho západu nad San 
Franciscom spoločne s Kronos 
Quartet. Z Austrálie sa aj s no-
vým albumom Mr. Experience 

predstaví Donny Benét, debuto-
vý album a audiovizuálnu per-
formance pripravenú špeciálne 
pre Pohodu predvedú kanadskí 
Crack Cloud, space rock pre 
novú generáciu zahrajú belgic-
kí Shht a zo svojho autobusu sa 
opäť prihlásia Bazzookas. Di-
váci Pohoda in the Air uvidia aj 
fantastické umelkyne ako Spa-
ce Lady z amerického Colorada, 
Marinu Satti & Fonés z Gréc-
ka či iránsko-izraelskú herečku 
a speváčku Liraz,“ prezrádza 
FB-stránka festivalu. Pre viac 
informácií sledujte pohodafes-
tival.sk.
 (E. M.)

TRENČIANSKA NADÁCIA 
V ARTKINE METRO
Výber fotografií z archívu 
Trenčianskej nadácie nájdete 
do konca augusta v priestoroch 
kina na Mierovom námestí. 
Vzhľadom na priestorové mož-
nosti budú fotografie vystavené 
postupne v troch cykloch. Celá 

výstava nesie názov „Dvadsať 
rokov darujeme“ a je zároveň 
pozvánkou na narodeninovú 
párty nadácie 27. novembra 
v trenčianskom Posádkovom 
klube. 

2020
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PSÍKY 
NA ADOPCIU
Karanténna stanica je 
pre návštevy verejnosti 
zatiaľ zatvorená. Adopcie 
psíkov sú však možné, 
preto ak máte záujem 
o psieho spoločníka, kto-
rý túži po novom domove, 
je potrebné si návštevu 
dohodnúť telefonicky.

Veľmi milá a veselá asi 1,5-roč-
ná fenka je menšieho vzrastu. 
Vhodná je do bytu, k aktívnym 
ľuďom i k deťom. 

Psík jagdterriera sa túlal ne-
jaký čas v obci Drietoma a je 
možné, že tam bude mat ro-
dinu. Je priateľský k ľuďom aj 
k psíkom.

Nový domov hľadá aj asi 5-roč-
ný kríženec s vlčiakom Beny. 
Je vhodný aj na stráženie. Hoci 
vzbudzuje rešpekt, svojich má 
rád a neublíži im.

 V prípade záujmu volajte 
na 0915 785 007. Celú aktu-
álnu ponuku psíkov, hľadajú-
cich svoj nový alebo pôvodný 
domov, nájdete na www.utu-
lok-trencin.sk

Zabodovali v historicky prvej video súťaži 
Na prvom celoslovenskom online 
športovom podujatí v karate do 12 
rokov získal trenčiansky Športový 
klub Real team 16 zlatých medai-
lí s celkovým počtom 42 získaných 
cenných kovov aj 2. miesto v reb-
ríčku 30 zúčastnených klubov. Ako 
informovala trénerka Lenka Beňo-
vá, súťaž pozostávala z krátkej video 

nahrávky súborných cvičení Kata. 
Domáci klub reprezentovalo 39 pre-
tekárov. Konkurencia bola prekva-
pujúco silná, v niektorých kategóri-
ách bolo až 60 pretekárov. Cvičenci 
sa poctivo pripravovali a natáčanie 
svojich Kata dotiahli do najmenších 
detailov, vrátane výberu prostre-
dia, osvetlenia a pod. Samozrejme, 

najdôležitejší bol samotný výkon 
a prevedenie Kata. Rozhodcovia 
hodnotili postoje, techniky, pre-
miestňovanie, časovanie, správne 
dýchanie, technickú náročnosť, at-
letický výkon, silu, rýchlosť, stabi-
litu i rytmus. Mladým karatistom 
blahoželáme! 
 (RED)

Ako budú otvorené škôlky počas leta
Prevádzka materských škôl v júli a auguste bude po-
dobná minulým rokom. Rodičia môžu využiť možnosť 
umiestniť svoje dieťa aj do inej škôlky v čase, kedy bude 
tá ich škôlka zatvorená. Zväčša to kapacitné možnosti 
dovoľujú.

Všetkých 16 materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti mesta Trenčín bude otvo-
rených do 3. 7. 2020. V ďal-
ších týždňoch sa ich prevádzka 
bude riadiť rodičmi schváleným 
harmonogramom.

 � MŠ, Opatovská: počas celé-
ho júla

 � MŠ, Považská: od 3. do 21. 
8. 2020

 � MŠ, Švermova: od 20. 7. 
do 14. 8. 2020

 � MŠ, Kubranská: počas celé-
ho júla

 � MŠ, Niva: od 20. 7. do 14. 8. 
2020

 � MŠ, Turkovej: od 3. 8. do 21. 
8. 2020

 � MŠ, Legionárska: počas ce-
lého júla

 � MŠ, Soblahovská: od 3. 8. 
do 21. 8. 2020

 � MŠ, 28.októbra: od 20. 7. 
do 14. 8. 2020

 � MŠ, Stromová: od 20. 7. 
do 14. 8. 2020

 � MŠ, Medňanského: počas 
celého júla

 � MŠ, Na dolinách: od 3. 8. 
do 21. 8. 2020

 � MŠ, Pri parku: od 20. 7. 
do 14. 8. 2020

 � MŠ, J. Halašu: od 3. 8. do 21. 
8. 2020

 � MŠ, Šmidkeho: počas celé-
ho júla

 � MŠ, Šafárikova: počas celé-
ho júla

 � Elokované pracovisko, Vý-
chodná: od 3. 8. do 21. 8. 2020

V týždni od 24. do 28. 8. 2020 
budú všetky mestské škôlky za-
tvorené, aby sa ich priestory pri-
pravili na nový školský rok.

Vyhodnotili súťaž v tvorbe školských časopisov

Do 25. ročníka súťaže v tvorbe 
školských časopisov sa prihlá-
silo 11 základných škôl okre-
su Trenčín, 7 trenčianskych a 4 
mimotrenčianske. Vzhľadom 
na epidemiologickú situáciu 

boli pozmenené kritériá sú-
ťaže – hodnotilo sa 1 číslo 
časopisu namiesto pôvod-
ne stanovených dvoch čísel. 
Podmienku súťaže – vydať 
školský časopis s rozsahom 
najmenej 10 strán a dodr-
žať predpísanú obsahovú 
stránku časopisov, splnili 
všetky redakčné rady. Od-
borná porota pod vedením 
Pavla Seriša, profesionál-
neho žurnalistu a kronikára 

mesta, vyhodnotila a ocenila ce-
loročnú prácu redakčných tímov 
26. júna 2020 v sobášnej sieni 
Mestského úradu v Trenčíne. 
 Zlaté pásmo získali časopi-
sy: Nonstop (ZŠ, Kubranská), 

(Zá)školáčik (ZŠ, Bezručo-
va), Domino 4 (ZŠ, Veľkomo-
ravská), Jedenástka (ZŠ, Ul. L. 
Novomeského) a Úsmev (Spo-
jená škola internátna Vladimíra 
Predmerského.) Do strieborné-
ho pásma porota zaradila ča-
sopisy: Úlet (ZŠ, Východná), 
Školák (ZŠ s MŠ Soblahov), Ži-
rafa (ZŠ, Dlhé Hony) a Omše-
náčik (ZŠ, Omšenie). Bronzo-
vé pásmo získali časopisy: Škola 
očami detí (ZŠ Jána Lipského 
s MŠ Trenčianske Stankovce) 
a Veverička (ZŠ, Neporadza). 
Blahoželáme! Organizátorom 
súťaže je mesto Trenčín.

 (RED) FOTO: P. S. 

Skvelý úspech aj počas koronakrízy
Žiaci zo ZŠ, Kubranská už nie-
koľko rokov úspešne bodu-
jú v celoslovenskej programá-
torskej súťaži PALMA Junior. 
V aktuálnom XV. ročníku súťa-
že stihli prvé dve kolá absolvo-
vať ešte v bežných podmienkach 
v škole. V treťom kole už muse-
li pracovať samostatne z domu. 

Ako informovala ich učiteľka 
Eva Mareková, vďaka výsled-
kom z troch domácich kôl sa aj 
tento rok dve družstvá prebojo-
vali do celoslovenského finále. 
Uskutočnilo sa v online priestore 
17. júna 2020. Krásne prvenstvo 
v ňom získal tím chlapcov Juraj 
Marek a Michal Čarnogurský 

(žiak 8-ročného Gymnázia Ľ. 
Štúra). Dievčenský tím v zlože-
ní Lucia Ševčovičová a Zuzana 
Mareková získal v konkurencii 
10 tímov 4. miesto. Blahoželá-
me! Súťaž každoročne organizu-
je UPJŠ v Košiciach.

 (RED)
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DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
Denné centrum Sihoť na Osvienčimskej ulici, ktoré poskytuje zázemie 
na aktivity najmä pre seniorov, je od 23. júna opäť otvorené. Zatvore-
né bolo od 9. marca pre pandémiu koronavírusu. Vstup je možný len 
s prekrytými hornými dýchacími cestami. Samozrejmosťou je dezin-
fekcia rúk, dezinfekčný prostriedok zabezpečuje mesto. Správca centra 
vedie evidenciu návštevníkov.
Denné centrum Sihoť je otvorené tak, ako sú jeho návštevníci zvyknu-
tí. V pondelok až štvrtok od 9.00 do 17.00 hodiny a v piatok od 9.00 
do 14.00 hodiny.

Prevádzkovateľom Denného centra je Útvar sociálnych vecí MsÚ 
Trenčín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch počas 
otváracích hodín centra 0901 714 266.

Už majú program na ďalší ročník
Z plánovaných 10 seminárov uplynulého ročníka Akadé-
mie tretieho veku v Trenčíne (ATV) sa mohlo uskutočniť 
len šesť. 

Na záverečnom seminári 10. 
júna plánovali odovzdať 146 
poslucháčom osvedčenie o ab-
solvovaní. „Akadémia tretieho 
veku v Trenčíne zažíva skúšky. 
Najskôr to bola pandémia ko-
ronavírusu a neskoršie uzavre-
tie priestorov KC Stred na Dl-
hých Honoch. Pre tieto dôvody 
sa ani záverečný seminár ne-
uskutočnil,“ povedala za Radu 
ATV a výbor ZO 02 JDS Trenčín 
Anna Pinďáková. Na slávnost-
né ukončenie všetko pripravi-
li. Osvedčenie o absolvovaní 
pre tých poslucháčov, ktorí sa 
zúčastnili 4 až 6-krát, pre kaž-
dého poslucháča Informač-
nú ročenku XXXIII. ročníka 
ATV a tiež program seminárov 
na nový školský rok 2020/2021. 
Jeho slávnostné otvorenie je 

naplánované na 9. septembra 
2020. „Bude už v nových priesto-
roch, ktoré hľadáme s pomo-
cou primátora mesta Richarda 
Rybníčka,“ povedala A. Pinďá-
ková. „Chceme poďakovať všet-
kým, ktorí prispeli akoukoľvek 
pomocou k zveľaďovaniu, rozvo-
ju a pokračovaniu ATV v Tren-
číne. Lektorom za hodnotné 
prednášky bez nároku na hono-
rár, vzácnym hosťom za osobné 
návštevy a povzbudzujúce prí-
hovory, podporu, organizátorom 
i spoluorganizátorom a, samo-
zrejme, poslucháčom za hojnú 
návštevnosť. Želáme všetkým 
veľa zdravia, pekné leto a tešíme 
sa na stretnutie na slávnostnom 
otvorení XXXIV. ročníka ATV 
v Trenčíne.“
 (RED)

Nestaňte sa obeťou podvodníka
Falošný odpočtár vodome-
rov využil dôverčivosť 81-roč-
nej panej v Trenčíne a ukradol 
jej peňaženku so 600 eurami 
a osobnými dokladmi. Pred-
stavil sa ako pracovník vodární 
a pod zámienkou kontroly vo-
domeru sa dostal do jej bytu. 
Keď zatvárala okná vo vedľaj-
šej izbe, využil jej chvíľkovú 
nepozornosť a okradol ju. Polí-
cia upozorňuje, že podvodníci 
využívajú rôzne zámienky, ako 
sa dostať dôverčivým a dobro-
srdečným ľuďom do príbytku 

a okradnúť ich. Najčastejšími 
obeťami podvodov a krádeží sú 
osoby vyššieho veku. Páchate-
lia sa pod rôznymi zámienkami 
dostávajú do ich blízkosti, uve-
dú ich do omylu, a podvodom či 
obyčajnou krádežou ich pripra-
via o cenné predmety alebo pe-
niaze. Buďme preto obozretní. 
Nevpúšťajte neznáme osoby 
do svojich príbytkov, nebuďte 
s nimi osamote a nevyberajte 
pred nimi peniaze. V prípade 
potreby volajte 158 alebo 159.
  (RED)

VEDEC ROKA 2019 Z TRENČÍNA

Vedcom roka SR za rok 2019 v kategórii Osobnosť me-
dzinárodnej spolupráce sa stal prof. Ing. Dušan Galusek, 
DrSc. z Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizo-
vané sklo Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčí-
ne. 

Ocenenie získal za úspeš-
nú mnohoročnú spoluprácu 
so špičkovými svetovými a eu-
rópskymi pracoviskami mate-
riálového výskumu a získanie 
podpory z programu Horizont 
2020 na vybudovanie centra 
sklárskeho výskumu európ-
skeho významu v SR. V roku 
2016 sa stal koordinátorom 
medzinárodného konzorcia 
združujúceho lídrov európ-
skeho sklárskeho výskumu 
v Nemecku, Španielsku a Ta-
liansku, ktoré má dnes už viac 
ako 60 zamestnancov a dok-
torandov z 12 krajín sveta a je 
zamerané na výskum v ob-
lasti povrchových úprav skla, 
jeho spracovania, recyklácie 

materiálov a biomateriálov 
pre náhradu a regeneráciu 
tkanív.
 Prorektor pre vedu, výskum 
a medzinárodné vzťahy Tren-
čianskej univerzity Dušan Ga-
lusek si ocenenie prevzal 16. 
júna v Bratislave na 23. roč-
níku oceňovania významných 
slovenských vedcov, techno-
lógov a mladých výskumníkov 
zo všetkých oblastí vedy a tech-
niky. Organizuje ho Centrum 
vedecko-technických informá-
cií SR, Slovenská akadémia 
vied a Zväz slovenských vedec-
ko-technických spoločností. 
Porota z 50 nominácií vybrala 
piatich vedcov a technológov. 
Blahoželáme!  (RED), FOTO: TNUNI

Česť jeho pamiatke!
Vo veku nedožitých 73 rokov 
zomrel 7. júna 2020 generálpo-
ručík V. v. Ing. Pavel Honzek. 
Zakladajúci člen Klubu generá-
lov Slovenska a bývalý zástup-
ca náčelníka Generálneho štábu 
Armády Slovenskej republiky 
sa narodil 21. júna 1947 v Jaro-
slaviciach. V Trenčíne pôsobil 
od septembra 1989. Na sklon-
ku svojho života venoval svoju 
energiu obnove a rekonštrukcii 
vojenského cintorína z 1. sveto-
vej vojny v Trenčíne – Zábraní. 
Trenčania aj návštevníci z okolia 
si mohli cintorín pozrieť vďaka 
jeho pomoci po prvýkrát pri prí-
ležitosti 100. výročia ukončenia 

1. svetovej vojny v októbri 2018. 
Pre veľký záujem verejnosti bola 
ďalšia návšteva cintorína v ok-
tóbri 2019 v rámci prechádzok 
mestom so sprievodcom. Cin-
torín je od roku 2019 zapísaný 
ako Národná kultúrna pamiat-
ka. Generálporučík Pavel Hon-
zek bol nositeľom množstva 
vysokých vojenských vyzname-
naní a držiteľom medailí doma 
i v zahraničí. V júni 2019 k nim 
pribudlo ocenenie ministerstva 
obrany SR za zrekonštruovaný 
cintorín v Trenčíne-Zábraní. Po-
sledná rozlúčka s Pavlom Hon-
zekom sa konala 11. júna 2020 
v Dome smútku na Juhu.
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 � Takmer denne chodím na bi-

cykli cez mesto. Som rád, že sa 
vytvárajú nové cyklotrasy. Bolo 
súrne naznačiť cyklocestičku 
na pravej strane Palackého uli-
ce (smerom od hotela Eliza-
beth)? Nebolo by rozumnejšie 
vyrovnať povrch cyklotrasy? Je 
to veľmi nekvalitná cesta. Keď 
sa to tam maľovalo, nechodilo 
toľko cyklistov, áut ani chodcov, 
bola možnosť najprv upraviť ne-
rovnosti. Tento problém sa týka 
aj iných úsekov cyklociest cez 
mesto – rôzne výtlky, kanálo-
vé mriežky, mnohé opravované 
úseky a pod.  MARIÁN M.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility:
 Na vyrovnanie povrchov po ce-
lom meste by bolo potrebných veľ-
mi veľa peňazí – to by sme muse-
li zatvoriť školy, škôlky, nevyvážať 
odpad, nesvietiť a pod. Vyrovnať 
povrch len na časti ulice je technic-
ky veľmi obtiažne a často i nemož-
né, nakoľko sa musí kopírovať po-
vrch nevyrovnanej časti ulice, inak 
by na ceste vznikli schody. Na Pa-
lackého ulici chystáme celkovú re-
konštrukciu. K realizácii však ne-
dôjde v úplne najbližších rokoch. 
Keďže sme nechceli čakať, vyzna-
čili sme cyklotrasu na povrchu, 
ktorý tam je. Vždy stojíme pred 
voľbou nevyznačovať nič a čakať 
na rekonštrukciu alebo vyznačiť 
na existujúci povrch a zvýšiť bez-
pečnosť. V tomto prípade vyhrala 
druhá alternatíva.

 � Je naplánovaná oprava prí-
stupovej komunikácie na Ul. 
Mateja Bela č.43 až 37 (nad 
garážami)? Toľké výtlky sú 
tam minimálne rok a nič sa 
nedeje.  JOZEF G.
Tomáš Mihálik, správca miest-
nych komunikácií: 
 Na rekonštrukciu tejto komu-
nikácie s vybudovaním chodníka 
sa v súčasnosti vypracováva pro-
jektová dokumentácia, následne 
bude spustený proces k územné-
mu rozhodnutiu a stavebnému 
povoleniu. V prípade, že budú do 
rozpočtu na ďalší rok zaradené fi-
nancie na jej rekonštrukciu, bu-
deme pripravení na realizáciu.

 � Kde môžem vyhodiť (odo-
vzdať) prázdne atramentové 
kazety do tlačiarne?  KAROL K.
Zuzana Čachová, útvar stavebný 
a životného prostredia:

 Uvedený odpad sa zaraďuje 
pod obaly obsahujúce nebezpeč-
né látky. V zmysle zákona o odpa-
doch je mesto povinné zabezpečiť 
pre občanov 2-krát do roka zber 
nebezpečných odpadov z domác-
nosti. Túto povinnosť si mesto 
plní počas jarného a jesenného 
upratovania, čiže odpady s obsa-
hom škodlivín či nebezpečných 
látok môžete odovzdať bezplat-
ne počas jarného a jesenného 
upratovania k rozmiestneným 
veľkoobjemovým kontajnerom. 
V ostatnom čase je možné takéto 
odpady odovzdať v zbernom dvo-
re na Zlatovskej ulici za poplatok 
0,60 €/kg, vrátane DPH do 14.00 
h.

 � Čo sa plánuje stavať 
na hrádzi na ľavom brehu 
Váhu v smere od nového cest-
ného mosta po Opatovce? 
  BRAŇO
Patrik Žák, viceprimátor: 
 Ide o novú cyklotrasu do Opa-
toviec. Mesto Trenčín spolufinan-
cuje túto stavbu vo výške 15 tisíc 
€. Projekt je súčasťou cezhranič-
nej spolupráce Interreg V-A SK-
-CR Opatovce – Boršice.

 � Píšem ohľadom chodní-
kov na sídlisku Juh. Počí-
ta sa s opravou chodníkov 
najmä medzi parkom pod 
Juhom od podchodu smerom 
k Južanke, ďalej na Východnej 
od podchodu smerom k škole 
a ďalej na Bazovského od ob-
chodu Kraj po Južanku, ale 
aj inde? Sú rozbité. Chápem, 
že rozpočet mesta „utrpel 
straty“, ale verím, že nejaký 
harmonogram už vypracovaný 
mesto má.  FERO
Ján Korienek, vedúci útvaru 
investícií: 
 S rekonštrukciou chodníkov 
na Juhu plánuje mesto začať v júli 
2020. Vami spomínané chodníky 
sú v zozname plánovaných rekon-
štrukcií. Prioritne sa bude riešiť 
chodník na Východnej ulici, chod-
ník nad Južankou, atď. V mest-
skom rozpočte je na to vyčlene-
ných vyše 158 tisíc eur, čo nebude 
stačiť na opravu všetkých proble-
matických úsekov na sídlisku, ale 
dúfame, že verejným obstaraním 
sa vysúťaží čo najväčšie množstvo. 

 � Už vám na túto tému pí-
šem asi šiesty rok po sebe. 

Ide o nepokosenú časť hrádze 
na Sibírskej ulici. Mesto poko-
sí, vodohospodári pokosia, ale 
kubranskí urbárnici nie. To si 
s nimi nedokážete urobiť po-
riadok?  ŠTEFAN
Miroslava Dudová, útvar staveb-
ný a životného prostredia:
 Majiteľa pozemku vyzveme 
na nápravu. Ak sa náprava ne-
uskutoční, mesto Trenčín nemá 
možnosť ho pokutovať, a to z dô-
vodu absencie legislatívy. Mesto 
v tomto prípade vystupuje skôr 
ako mediátor medzi vlastníkmi 
pozemkov.

 � Máme záujem o hnedý 
kontajner na biologicky roz-
ložiteľný komunálny odpad vo 
vnútrobloku Dlhé Hony, príp. 
na Strojárenskej. Viem, že boli 
prideľované len k rodinným 
domom. Ale všimli sme si, že 
sú aj na Piaristickej ulici a aj 
pri bytovkách Pod Sokolicami. 
 JURAJ H.
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný a životného prostredia:
 Na pridelenie bionádoby 
majú nárok bytové domy, kto-
ré sú vlastníkmi zelene. Ak ste 
bytový dom, ktorý zeleň vlast-
ní, treba požiadať o pridelenie 
bionádoby.

 � Otázka sa týka napojenia 
ulíc Opatovská, Armádna pri 
VÚO. Firma Monolit má žia-
dať o kolaudačné rozhodnutie 
pre nový bytový dom na Opa-
tovskej ulici a príjazdovú cestu 
má realizovať mesto. V akom 
je to stave, či do odovzdania 
bytov tam bude nejaká cesta 
alebo ako dlho tam bude sú-
časné provizórium?  
 RÓBERT P.

Dominik Gallo, útvar 
investičný: 
 Do konca júna bude trvať 
rekonštrukcia plynovodu v ré-
žii SPP, potom vodovodu a pri-
bližne v auguste (podľa toho, 
ako skončia spomínané práce), 
budeme realizovať našu časť, 
teda samotnú cestu, chodník 
a cyklochodník. Vlastná stavba 
prepojenia ul. Opatovskej a Ar-
mádnej, vrátane prekládky NN, 
vybudovania odvodnenia a ve-
rejného osvetlenia potrvá pri-
bližne tri mesiace.

 � Bude sa niečo robiť s auto-
busovou zastávkou na Juhu - 
ul. M. Bela smerom do mesta? 
Prístrešok je v dezolátnom 
stave. JOZEF B.
Tomáš Mihálik, správca miest-
nych komunikácií: 
 Prístrešok patrí k novinové-
mu stánku, ktorý je súkromný. 
Kontaktovali sme majiteľa a ten 
povedal, že to dá do poriadku 
ešte tento rok.

 � Je povolené zakladanie 
ohňa v záhrade rodinné-
ho domu, ak bude slúžiť len 
na opekanie, nebude obťažo-
vať susedov a bude ohraničený 
betónovou skružou?  
 LUKÁŠ O.
Iveta Plešová, útvar právny: 
 Žiadny zákon a ani všeobec-
ne záväzné nariadenie nezaka-
zuje ohnisko v záhrade pre po-
treby opekania. Zákonom aj 
VZN je zakázané spaľovať biolo-
gicky rozložiteľný odpad zo zá-
hrad, tzv. „zelený odpad“. Aj pri 
opekaní v záhrade je nevyhnut-
né dodržiavať ustanovenia záko-
na o ochrane pred požiarmi.

 � ZASADNUTIA VMČ V JÚLI
VMČ Sever 2. 7. o 16.00 v KS Kubrica

VMČ Juh 6. 7. o 17.30 v ZŠ, Východná

 � ZASADNUTIA KOMISIÍ V JÚLI

Komisia športu 7. 7. o 14.00 v sobášnej sieni 
MsÚ

Komisia sociálnych vecí 
a verejného poriadku

8. 7. o 14.00 vo veľkej 
zasadacej miestnosti MsÚ

Komisia životného prostredia, 
dopravy, investícií a územného 
plánovania

14. 7. o 16.00 v zasadacej 
miestnosti útvaru majetku 
mesta na Farskej ulici 10



 � DIVADLO
11. 7. | 18.00 | Divadlo 
Normálka: Už nič! 
KINO HVIEZDA | Premiéra predstavenia. 
Neuveriteľný príbeh Martiny H. Nieke-
dy sa zdá, že Už nič! nebude, ako bolo. 
Človek sa zrazu cíti ako vymenený, ako 
keby to ani nebol on, alebo ona. Jedno-
ducho sa necíti vo svojej koži. Aj naša 
Martina bývala kedysi veselá a krásna, 
na každého sa usmievala, na všetkých 
bola milá a láskavá. Ale už nie je. A nik-
to nevie, prečo. Nikto nevie, čo sa stalo. 
Nikto nevie, ako to celé skončí. Ani my! 

 � VÝSTAVY
1. 7. – 31. 8. | Dvadsať rokov 
darujeme
ARTKINO METRO | Výstava je odrazom 
dvadsiatich rokov pôsobenia Trenčian-
skej nadácie a prevedie vás množstvom 
úspešne zrealizovaných komunitných 
projektov, za ktorými sa skrýva ľudský 
um, nadšenie, obrovské množstvo prá-
ce a  jeden malý grant od Trenčianskej 
nadácie. Výstava je tiež poďakovaním 
ľuďom, ktorí stáli pri zrode nadácie 
a  ľuďom, ktorých na  fotografiách náj-
dete a ktorí aj ich prostredníctvom roz-
právajú svoj príbeh. 
2. 7. – 13. 9. | Sympózium 
súčasného šperku
GMAB | Výstava prináša reprezentatív-
ny výber diel účastníkov medzinárod-
ných šperkárskych sympózií v Kremnici 
od  roku 1990 po  súčasnosť. Ojedinelý 
charakter zbierky diel vytvorených po-
čas kreatívnych stretnutí výtvarníkov 
z  celého sveta v  meste s  dlhoročnou 
tradíciou ťažby a  spracovania zlata 
dokumentuje vývoj tohto umeleckého 
média za uplynulých 30 rokov.
2. 7. – 13. 9. | Vojtech 
Kolenčík/ Martina Gajdošík 
Albrechtová, Branislav 
Kristín – DOBRÁ ZOSTAVA / 
DOBRAZOSTAVA

GMAB | Výstava prezentuje maliarsku 
tvorbu troch autorov, ktorých spája 
spolupôsobenie v rokoch 2004 – 2009 
v  Ateliéri voľnej a  farebnej grafiky 
na VŠVU v Bratislave. 

júl 2020

V KIC ponúkajú inšpiráciu na výlet

Máte už plány na leto? Spoznajte okolie Trenčína. Ak pre-
mýšľate, kam sa vybrať na výlet, nechajte sa inšpirovať 
v Kultúrno-informačnom centre (KIC) Trenčín na Miero-
vom námestí 9.

Zaujímavé tipy na to, čo vidieť 
a zažiť v okolí Trenčína tam náj-
dete už v týchto dňoch a počas 
celej letnej sezóny zobrazené 
na vystavených informačných 
paneloch. Fotografie na nich 

dopĺňa text v slovenskom a an-
glickom jazyku, ktorý opisu-
je cieľ výletu i spôsob, ako sa 
na miesto dostanete. V tipoch 
na výlety si môžu vybrať ako do-
máci obyvatelia tak i návštevníci 

mesta, ktorí chcú spoznať krásy 
regiónu a pobudnúť v ňom nie-
koľko dní. 
 Pri návšteve KIC si môžete 
so sebou vziať trhaciu mapu re-
giónu s vyznačenými 18 tipmi 
na výlety. Sú medzi nimi hrady, 
rozhľadne, staré kostolíky, tipy 
na turistiku, rybníky aj farmy 
so zvieratami. Na zadnej stra-
ne mapy nájdete viac informá-
cií o jednotlivých turistických 
atrakciách. Ak by vám to bolo 
málo, ďalšie tipy na výlety si mô-
žete pozrieť aj na web stránke vi-
sit.trencin.sk/vylety-do-okolia.
 (ÚKIS)

Novinky pre zberateľov pečiatok
Kultúrno-informačné centrum v Trenčíne má pre svojich 
návštevníkov na leto pripravenú kompletnú kolekciu 
trenčianskych pamiatok v unikátnej verzii. 

V minulosti sa turisti častokrát 
pri návšteve Kultúrno-infor-
mačného centra (KIC) pýtali 
na pečiatku. Keď im počas mi-
nuloročnej turistickej sezóny 
ponúkli pracovníci KIC pečiat-
ky dokonca na výber, boli veľ-
mi príjemne prekvapení. Dnes 
k pôvodným ôsmim turistic-
kým pečiatkam s vyobrazením 
najvýznamnejších pamiatok 
mesta ako Trenčiansky hrad, 
rímsky nápis, Mestská veža 

či piaristický kostol, pribudlo 
najnovšie šesť ďalších pečia-
tok. Nájdu na nich morový stĺp 
na Mierovom námestí, studňu 
lásky na Trenčianskom hrade, 
Katov dom, ako aj tri kostoly – 
Farský kostol Narodenia P. Má-
rie, kláštorný kostol Notre Dame 
a evanjelický kostol. Už minulo-
ročná séria turistických pečia-
tok zožala veľký úspech medzi 
návštevníkmi Trenčína nielen 
zo Slovenska, ale aj z okolitých 

krajín. Okrem zážitkov si tak 
z Trenčína môžu odniesť aj pek-
nú spomienku v ich turistickom 
denníku. 
 (ÚKIS)

Otvorené v pracovných dňoch od 9.00 do 18.00
v soboty od 9.00 do 16.00

Informácie o kultúre a voľnočasových aktivitách, predpredaj 
vstupeniek na kultúrne a športové podujatia, predaj 

cestovných lístkov na diaľkové autobusové spoje.
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Dotácie na aktivity v oblasti školstva
Aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania 
podporí mesto Trenčín v tomto roku sumou 7330 eur. 
Komisia školstva a mládeže ich navrhla rozdeliť medzi 23 
projektov.

Krok za krokom vo finančnom 
vzdelávaní Zlatá tehlička, o. z. 
(334 €), Vedomosti do hrsti OZ 
Kolotoč (332 €), Nordic wal-
king pre deti OZ rodičov pri MŠ, 
Šafárikova (334 €), Meduški-
ne záhony plné prekvapení ZRP 
MŠ, Medňanského (316 €), Či-
tateľský twinning ZŠ, Na doli-
nách – ZŠ, Kubranská – pro-
jekt ZRPŠ pri ZŠ, Na dolinách 
(377 €), Zdravé nohy – zdravá 
chôdza OZ rodičov pri MŠ, Ul. 
28. októbra (318 €), Čo dokáže 
škôlkar Keramikárik ZR pri MŠ, 
J. Halašu (342 €), Motivačné 

a vzdelávacie súťaže pre deti 
Verejnej knižnice M. Rešetku 
(346 €), Učenie hrou – ZR ZŠ, 
Dlhé Hony (312 €), Kompen-
začné pomôcky a odborná lite-
ratúra do učebne špecifických 
predmetov ZRPŠ pri ZŠ, Na do-
linách (334 €), Modernizácia 
školských dielní ZRPŠ pri ZŠ, 
Na dolinách (268 €), Učebňa 
špecifických vyučovacích pred-
metov OZ Komenský (230 €), 
Zvýšenie efektivity vzdeláva-
nia žiakov so zdravotným zne-
výhodnením Deťom, n. f. (324 
€), Ekozáhradka-revitalizácia 

školskej záhrady ZRPŠ pri ZŠ, 
Na dolinách (363 €), Pre zdravý 
chrbát a zdravé nohy... OZ Han-
drbolka (296 €), Škola a galéria 
2020 Galérie M. A. Bazovského 
(305 ), Zlepšenie podmienok 
vzdelávania žiakov so zdravot-
ným znevýhodnením OZ pri ZŠ, 
Kubrá ARCHA (307 €), Dieťa 
v centre pozornosti už v MŠ – 
SLIMÁČIK (318 €), Oblečme 
Vianoce do piesní Rada RZ pri 
ZŠ, Hodžova (312 €), Tímovač-
ky – Buďme spolu lepší tím Te-
CeMko o. z. (313 €), Workshop 
Kŕmenie vtákov v zime a stavba 
kŕmidiel a búdok Zaži Trenčín 
(325 €), Deti, sme tu pre Vás! 
Deťom, n. f. (340 €), Súbor let-
ných workshopov a aktivít OZ 
Alegro (284 €).

Dotácie na aktivity v oblasti športu
V roku 2020 poskytne mesto prostredníctvom grantové-
ho programu v oblasti športu a telesnej kultúry na 42 pro-
jektov spolu takmer 24 tisíc eur, činnosť 48 športových 
klubov podporí celkovou sumou necelých 36 tisíc eur.

O pridelení dotácií rozhodol pri-
mátor mesta Richard Rybníček 
na základe odporučenia Komisie 
športu v súlade so Všeobecne zá-
väzným nariadením mesta Tren-
čín č.7/2012 o poskytovaní dotá-
cií z rozpočtu mesta.

 � DOTÁCIE NA PROJEKTY

Cross Run Opatová 2020 (229 
€), 6. Trenčín inline 2020 – MSR 
Maratón (573 €), 21. Memoriál 
K. Borhyho (401 €), Prebudenie 
draka 2020 (172 €), Laugaricio 
cup 2020 IO WDSF (2 867 €), 
1. kolo SP detí a mládeže v kara-
te (1 250 €), Medzinár. turnaj 5. 
ročníkov – memoriál J. Hantáka 
2020 (516 €), Plavecké preteky 
Veľká cena primátora mesta TN 
zdravotne znevýhodnenej mlá-
deže a 5. MSR v plávaní mládeže 
s Downovým syndrómom (1 061 
€), VIII. Detská šport. olympi-
áda (688 €), 8. Benefičný beh 
Pro Autis (459 €), 14. Športo-
vý deň nepočujúcich – memo-
riál T. Prekopa (573 €), Night 
Run (459 €), Golf pre všetkých 
(229 €), Trenčiansky polmara-
tón (459 €), Moderná koncep-
cia približovania telesnej kultú-
ry a športu deťom predškolského 
veku (1 261 €), MSR Air Power 
Athletic (115 €), 3x3 basketba-
lový indoor turnaj 2020 (229 €), 
MS v horskej cyklistike (229 €), 
Letná atletická paralympiáda 

(287 €), Pohyb je pre každého 
(401 €), Challenge day 10 (459 
€), Olympiáda CVČ (378 €), 
Free Trenčín Vrchárska koruna 
Trenčianska (287 €), Veľká cena 
Trenčína – Memoriál Mlyne-
ka (516 €), This is my sen (631 
€), Small Dragon Boat Festival 
(287 €), MSR v malom futbale 
(229 €), Športovo hádzanársky 
kemp 2020 (287 €), Turnaj mlá-
deže 6 kolkárskych klubov (459 
€), Laugarício Paragliding Open 
2020 (115 €), Trenčianska be-
žecká liga (573 €), Hokejbal. tur-
naj o pohár Sihote (717 €), Muay 
Thai Evening 11 (860 €), Stolno-
tenisový Pohár oslobodenia mes-
ta Trenčín (459 €), Malá olympi-
áda sokolskej všestrannosti (258 
€), Hviezdy deťom (1 720 €), 
Letný futbalový turnaj prípra-
viek FK 1939 Záblatie (917 €), 
#MY SME FLORBAL (287 €), 
Trenčín Open 2020 – Internatio-
nal Taekwondo WT tournament 
(688 €), 3. Enduro cup stred 
(172 €), Šport. olympiáda pre 
zdravotne postihnutých (596 €).

 � DOTÁCIE NA ČINNOSŤ

TJ Dukla Trenčín zápasenie 
(783 €), Trenčiansky kolkár-
sky klub (500 €), Tenisové cen-
trum mládeže (660 €), ŠK Dra-
čia légia 2012 Trenčín (335 
€), Tenisový klub AS TN (772 
€), Laugaricio Trencin – klub 

karate Slovakia (271 €), Golfový 
a športový klub (605 €), ŠK Real 
team Trenčín, o.z. karate (1289 
€), TJ Štadión Trenčín (346 €), 
Mestská únia malého futbalu 
(2974 €), Trenčianske tulene 
(622 €), TK ASICS Trenčín(234 
€), Vzpieračský klub KOFI (864 
€), Honkadori Aikido Dojo (240 
€), Považská sokolská župa M. 
R. Štefánika (1316 €), Unipláž 
plážové športy (75 €), Bambu-
la detský tanečný klub (1477 €), 
Slovenská asociácia silných mu-
žov (1184 €), ABADÁ Capoeira 
TN (372 €), Kanoistický klub 
TTS (1742 €), Klub slovenských 
turistov (817 €), TJ CEVA TN 
(603 €), Dračia Légia TN (892 
€), ŠK polície (692 €), Buď lep-
ší, o.z. (771 €), Badminton klub 
MI TN (1146 €), TK Dukla TN 
(850 €), Bedmintonový klub AS 
TN (391 €), Karate Klub Eko-
nóm TN o.z. (270 €), Vrchár-
ska koruna (60 €), Laugaricio 
Combat Club Box, MMA (1092 
€), LUAN, o.z. dračie lode (271 
€), Victory Gym TN / Elite Fight 
Promotion (245 €), Letci Tren-
čín, o.z. ľadový hokej (1293 €), 
Kraso Trenčín (98 €), Musher 
klub TN (126 €), Športová Aka-
démia TN (221 €), Jednota SO-
KOL (1208 €), Nordic Walking 
TN (229 €), ŠK (456 €), TK 
Aura Dance (579 €), Vysoko-
horský klub VK TN (142 €), Ilyo 
– Taekwondo TN (1218 €), TJ 
Slávia ŠG TN (3067 €), Fitness 
Gabrhel (959 €), Stolnoteniso-
vý klub Keraming TN (871 €), 
bikeacademy.sk (147 €), Clim-
berg ŠK (223 €).

do 20. 7. | Milan Rastislav 
Štefánik a tí, čo ho 
nasledovali
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava približuje 
životné osudy siedmych Slovákov, poč-
núc M. R. Štefánikom. Reflektujú nie-
len dynamiku a  tragédie 20. storočia, 
ale aj obrovský vývojový oblúk, ktorým 
Slováci prešli na národnostnom aj me-
dzinárodnom poli. 
22. 7. – 14. 8. | „Trianonská 
mierová zmluva 1920 
a Slovensko“
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstavu pripravil 
Klub vojenskej histórie protifašistické-
ho odboja.
do 26. 7. | Kristína Mésároš 
a jej tajomné krajiny
NOVÁ VLNA | Výstava súčasnej sloven-
skej výtvarníčky. Vo svojej tvorbe sa 
venuje rozprávaniu príbehov, ktoré pre 
ňu ponúka okolité prostredie a predo-
všetkým príroda. Autorka však nerie-
ši iba krajinu, v  ktorej žije samostat-
ne, dôležitý je pre ňu aj vzťah človeka 
k tejto nespútanej časti našich životov. 
do 29. 8. | Lenka 
Lukačovičová: (Ne)
rozhodujúce okamihy
GMAB| Projekt vychádza z  autorki-
ných fotografií, ktoré budú premieta-
né súčasne na  troch diaprojektoroch. 
Autorka sa odvoláva na  istú nostalgiu 
z  minulosti, kedy bolo premietanie 
diapozitívov akýmsi rituálom, udalos-
ťou kedy sa zišla celá rodina. Poňatie 
expozície výstavy korešponduje s  au-
torkiným nazeraním na  danú tému, 
ktorú formuje prostredníctvom zazna-
menávania rôznych momentov, situácií 
a „performancií života“, či (auto) por-
trétovaním „snapshotovým“ štýlom.
do 6. 9. | Strašidlá v podzemí 
hradu

TRENČIANSKY HRAD | Výstava tajom-
ných bytostí autora Aleša Drašnara. 
Je ľahko strašidelná a  súčasne zábav-
ná a  poučná. Unikátna expozícia stra-
šidiel, ktorá má na  Slovensku svoju 
premiéru, je určená pre rodiny s  deť-
mi a  širokú verejnosť. Prístupná je 
v priestoroch pod Delovou baštou, kam 
sa návštevník bežne nedostane.
do 15. 9. | Z rozprávky 
do rozprávky
TRENČIANSKY HRAD | Výstava bábok 
z inscenácií Starého divadla K. Spišáka 
v  Nitre poodhaľuje rozprávkový svet, 
zákulisie, výrobu a čarovný život diva-
delných bábok a bábkového divadla.
do 15. 9. | Skryté príbehy 
z múzea
TRENČIANSKY HRAD | Výstava prezentu-
je zbierky z Trenčianskeho múzea, čin-
nosť odborných pracovníkov a nadobú-
danie zbierkových predmetov. Pozrieť 
si môžete niekoľko zaujímavých pred-
metov z rôznych oblastí – zoológie, ar-
cheológie, histórie, etnografie, z kniž-
ných aj umeleckých zbierok. 
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Smutné výročie
Požiar pred 230 rokmi 
v Trenčíne zničil takmer 
celé vnútorné mesto. 
Vďaka vetru sa oheň roz-
šíril na farský kostol, faru 
a zachvátil aj Trenčian-
sky hrad, ktorý celkom 
vyhorel.

Bolo to 11. júna roku 1790. 
Hrad v tom čase slúžil ako 
sklad nábytku a pre hospo-
dárske účely. Majitelia v ňom 
už nebývali. Čo sa v ňom vte-
dy nachádzalo, uvádza inven-
tár z konca 18. storočia. Oheň 
zničil všetky budovy. Vtedaj-
ší majiteľ hradu, Ján Baptista 
Ilešházi, ich pre nedostatok fi-
nancií nemohol viac dať opra-
viť. Dlhé roky sa na mesto po-
zerala len smutná zrúcanina. 
V 19. storočí sa začalo so za-
bezpečovacími prácami, avšak 
záchranné rekonštrukčné prá-
ce sa spustili až v polovici 20. 
storočia. Postupná komplex-
ná rekonštrukcia pokračuje až 
dodnes. V súčasnosti sa pra-
cuje na sprístupnení južného 
opevnenia od lesoparku Brezi-
na, ktoré má byť pre verejnosť 
otvorené ešte tento rok. 
 ZDROJ: MUZEUMTN.SK

Dotácie v oblasti sociálnych vecí
Na základe odporučenia Komisie sociálnych vecí a verej-
ného poriadku rozhodol primátor mesta Richard Rybní-
ček o rozdelení 16 126 eur z grantového programu mesta 
medzi 17 žiadateľov o podporu aktivít v oblasti sociál-
nych vecí: 

Kompresný prístroj pre zlepše-
nie kvality života seniorov pri 
ochoreniach dolných končatín 
ADOS SALUS, s.r.o. (445 €), 
projekt Podporme samostatnosť 
u detí s autizmom AUTIS, n.o. 
(250 €), Sociálno-rekondičný 
pobyt nepočujúcich Centrum 
nepočujúcich ANEPS Trenčín 
(1200 €), projekt Hudba ako 
prostriedok komunikácie a re-
laxácie Centra včasnej inter-
vencie Trenčín (250 €), Rodin-
ná terénna terapia 2020 Klubu 
abstinentov Trenčín (1200 €), 

Pomáhame do poslednej kvap-
ky krvi projekt Laugarício Com-
bat Club, o.z. (500 €), Záhradný 
domček pre rôzne formy terapie 
vzťahovej väzby medzi matkou 
a dieťaťom LUNA, n. o. (1000 
€), Rekondično-vzdelávací po-
byt Organizácia postihnutých 
chronic. chorobami (1200 €), 
Kurz nordic walking zameraný 
na špecifické potreby onkolo-
gického pacienta OZ Amazonky 
(1700 €), Vykurovanie prevádz-
ky chránenej dielne kaviareň 
Na ceste Rotary Club Trenčín 

Laugarício (1501 €), Liečeb-
no-rehabilitačný pobyt Sl. zväz 
sclerosis multiplex (1200 €), 
Rekondícia ťažko telesne po-
stihnutých Sl. zväz telesne po-
stihnutých, ZO 17 (800 €), Re-
kondično-integračný program 
pre členov ZO Sl. zväz teles-
ne postihnutých, ZO 57 (1500 
€), Zvýšenie ochrany osobných 
údajov klientov na Krajskom 
stredisku Únie nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska (680 €), 
Činnosť a organizovanie ozdrav-
no-rehabilitačných aktivít pre 
členov ZO nedoslýchavých 
(1200 €), Činnosť Zväzu dia-
betikov Slovenska o.z. DIAVIA 
(1200 €), Akadémia tretieho 
veku ZO JDS 02 (300 €).

 � DETI
1. 7. – 31. 8. | Dobový tábor so 
sokoliarmi
TRENČIANSKY HRAD | Sokoliarska sku-
pina Aquila z  Bojníc predvedie svoje 
fascinujúce sokoliarske a  lukostrelecké 
umenie, tešiť sa môžete na dobový tá-
bor, stredoveké hry a  hrané historické 
scénky. Sokoliarske vystúpenia: denne 
o 10.30, 13.30 a 15.30 hod. Dobový tá-
bor: denne 9.00 – 17.00.
4., 5. 7. | 10.00 – 18.00 | Duch 
pána Váhu a Tatier ožíva
TRENČIANSKY HRAD | Strašidelná pre-
hliadka hradu pre deti spojená s hľada-
ním strateného pokladu. 
4., 11., 18., 25. 7. | 10.00 – 
13.00 | Leto v galérii
GMAB | Leto v  galérii je úspešný letný 
projekt Galérie Miloša Alexandra Ba-
zovského v  Trenčíne, ktorý tento rok 
čaká už štvrtý ročník. Počas leta sa 
na nádvorí galérie môžete tešiť na tvo-
rivé dielne, workshopy, komentované 
prehliadky výstav, prednášky či kon-
certy.
6. – 10. 7. | 8.00 – 12.00 | 
TOVARIŠI – Tkáčsky cech

ŠVERMOVA 23 | Letná škola s remeslom 
s  kvalifikovanými lektormi pre šikov-
ných remeselníkov od  8 – 15 rokov. 
Viac info na: www.nebojsaremesla.sk 
alebo na tel. č. 0918 789 933.
6. – 10. 7. | 7.30 – 17.00 | LEGO 
– City
KREATIVO | Počas letného denného tá-
bora sú pre deti pripravené zábavné 
a vzdelávacie aktivity s kockami LEGO. 
Pod vedením skúsených lektorov sa na-
učia premýšľať kreatívne a  zároveň sa 
zabavia. Nebudú chýbať ani ďalšie in-
doorové a  outdoorové aktivity (lanová 
dráha, laser aréna, badmintonový tur-
naj a iné).
6. – 10. 7. | 8.30 – 15.30| 
Športový kemp
M-SPORT | V  letnom tábore sa deti 
budú každý deň venovať inému špor-
tu. Vyskúšajú si futbal, florbal, volej-
bal, basketbal, dračie lode, bedmin-
ton aj lukostreľbu. Nebude chýbať 
ani obľúbená Sportkemp Olympiáda. 
Deti budú rozdelené do  skupín podľa 
veku a  športovej zručnosti. Viac info 
na 0907 758 685.
6. – 10., 13. – 17. 7. | 9.00 – 
12.00 | Letná škola umenia
GMAB | Tvorivé dopoludnia v  galérii 
plné výtvarných techník, hier, objavo-
vania a  spoznávania umenia pre deti 
od 7 do 11 rokov.
6. – 10. 7. | 8.30 – 16.30| 
Denný futbalový kemp
FUTBALOVÉ IHRISKO TRENČÍN – OPA-
TOVÁ | Denný letný tábor pre diev-
čatá aj chlapcov. Deti budú viesť 
licencovaní profesionálni tréneri. Tré-
novať sa budú 4 tréningové jednot-
ky denne. Pripravené sú aj rôzne hry 

Pre žiadateľov o dotácie
Upozorňujeme úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácií 
z grantového programu mesta Trenčín, aby zmluvu, ktorá 

im bola od mesta doručená, podpísali a obratom mestu 
vrátili. Až potom im môžu byť pridelené financie vyplatené.

Dotácie v oblasti životné prostredie
Komisia životného prostredia, dopravy, investícií 
a územného plánovania prerokovala žiadosti o dotácie 
v oblasti životného prostredia na svojom mimoriadnom 
zasadnutí 18. júna. 

Na základe jej odporučenia 
primátor mesta Richard Ryb-
níček rozhodol o podpore 7 
projektov spolu za 9676 eur: 
OZ Silnejší slabším – zber od-
padu, vyčistenie okolia pra-
meňov v Záblatí a Zlatovciach 
(840 €), ZO Slovenský zväz 
včelárov Trenčín – vzdeláva-
cie aktivity v oblasti životné-
ho prostredia (2000 €), RZ pri 

MŠ, Kubranská – revitalizácia 
školského dvora (1906 €), OZ 
rodičov pri MŠ, Stromová – vy-
budovanie vyvýšených záhonov 
pri MŠ (603 €), OZ Zaži Tren-
čín – prenájom dvoch mobil-
ných toaliet (791 €), OZ Alegro 
– skrášlenie areálu KS Kubrá 
(926 €), OZ Zaži Trenčín – Les-
ná učebňa v lesoparku Brezina 
(2610 €).

Dotácie na prácu s mládežou
Do dotačného programu mesta Trenčín v oblasti práce 
s mládežou sa v tomto roku prihlásilo 12 žiadateľov. 
Úspešných žiadateľov bolo 7 s celkovou podporenou 
sumou 7330 eur.

O pridelení dotácií rozhodol 
primátor mesta Richard Ryb-
níček na základe odporúča-
nia Komisie školstva a mláde-
že pri Mestskom zastupiteľstve 
v Trenčíne zo dňa 9. júna 2020.
 Úspešné projekty: Me-
dzigeneračné učenie Silnejší 
slabším o.z (400 €), Friday ni-
ghts JUŽANIA – RC Južanček, 

o.z. (800 €), Spoločnými sila-
mi pre zdravie Strednej špor-
tovej školy, ktorej súčasťou je 
školský internát (1200 €), Ra-
dosť detí Slnko Sihote (450 €), 
I AMbitious (2130 €), Filmový 
workshop 2 TRAKT (1950 €), 
Dobrovoľníčenie nás baví Te-
CeMko – Trenčianske centrum 
mládeže o.z. (400 €).
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a  súťaže, tréningový set s  potlačou, stra-
va, diplomy, poháre a  medaily. Viac info 
na www.mujfotbalovytrener.cz.
6. – 10. 7. | Dračie lode, hrad 
Strečno a Laser aréna
CVČ | Denný letný tábor pre deti vo veku 
od  7 do  12 rokov. Deti budú športo-
vať, tvoriť, zabávať sa a  hlavne strávia 
veľa času na  čerstvom vzduchu. Viac info 
na 032/743 3502, 0907 886 007. 
11. 7. | 15.00 | Luciin príbeh
TRENČIANSKY HRAD | Divadlo pre deti. Uvá-
dza Divadelná spoločnosť Prievidza.
13. – 17. 7. | Cinemax, Dom ilúzií 
Bojnice, Tarzánia
CVČ | Denný letný tábor pre deti 
vo veku od  7 do  12 rokov. Viac info 
na 032/743 3502, 0907 886 007. 
13. – 17. 7. | | 8.00 – 12.00 | 
TOVARIŠI – Šperkársky cech
ŠVERMOVA 23 | Letná škola s  remeslom 
s  kvalifikovanými lektormi pre šikovných 
remeselníkov od  8 – 15 rokov. Viac info 
na: www.nebojsaremesla.sk alebo na  tel. 
č. 0918 789 933.
13. – 17. 7. | 8.00 – 13.00 | 
Remeslá v novom šate I.

KC AKTIVITY | Denný letný tábor pre deti 
od  6 do  13 rokov. Remeslá majú bohatú 
históriu a  sú pre nás zdrojom inšpirácie. 
Tradičné postupy a  techniky doplníme 
o dnešné moderné materiály a nápaditos-
ti. A čo ďalej? Budeme vymýšľať a tvoriť zo 
starých nápadov tie nové.
13. – 17. 7. | | 7.30 – 17.00 | LEGO 
– Ninjago
KREATIVO | Letný denný tábor pre deti plný 
zábavných a  vzdelávacích aktivít s  kocka-
mi LEGO. 
20. – 24. 7. | Dračie lode, 
Vojenské múzeum Piešťany, 
Laser aréna
CVČ | Denný letný tábor pre deti vo veku 
od  7 do  12 rokov. Deti budú športo-
vať, tvoriť, zabávať sa a  hlavne strávia 
veľa času na  čerstvom vzduchu. Viac info 
na 032/743 3502, 0907 886 007. 
20. – 24. 7. | 8.00 – 12.00 | 
TOVARIŠI – Tlačiarensky cech
ŠVERMOVA 23 | Letná škola s  remeslom 
s  kvalifikovanými lektormi pre šikovných 
remeselníkov od  8 – 15 rokov. Viac info 
na: www.nebojsaremesla.sk alebo na  tel. 
č. 0918 789 933.
20. – 24. 7. | | 7.30 – 17.00 | LEGO 
– Technic
KREATIVO | Letný denný tábor pre deti plný 
zábavných a  vzdelávacích aktivít s  kocka-
mi LEGO. 
25. – 26. 7. | 10.00 – 18.00 | 
Rozprávková cesta Matúša 
Čáka Trenčianskeho
TRENČIANSKY HRAD | Podujatie pre všetky 
deti, ktoré sa radi zabávajú a chceli by sa 
stretnúť s rozprávkovými bytosťami. 
27. – 31. 7. | Cinemax, hrad 
Červený kameň, Tarzánia
CVČ| Denný letný tábor pre deti vo 
veku od  7 do  12 rokov. Deti budú 

športovať, tvoriť, zabávať sa a hlavne strá-
via veľa času na  čerstvom vzduchu. Viac 
info na 032/743 3502, 0907 886 007. 
27. – 31. 7. | 8.00 – 12.00 | 
TOVARIŠI – Výšivkársky cech
ŠVERMOVA 23| Letná škola s  remeslom 
s  kvalifikovanými lektormi pre šikovných 
remeselníkov od  8 – 15 rokov. Viac info 
na: www.nebojsaremesla.sk alebo na  tel. 
č. 0918 789 933.
27. – 31. 7. | 7.30 – 17.00 | LEGO 
– Creator
KREATIVO| Letný denný tábor pre deti plný 
zábavných a  vzdelávacích aktivít s  kocka-
mi LEGO. 

 � PREDNÁŠKY
4. 7. | 15.00 | Potulky po Balkáne

KAVIARNIČKA NA CESTE | Prednáška s foto-
grafom Janom Tlukom za  prírodou a  pa-
miatkami Albánska, Kosova a Čiernej Hory.
15., 22. 7. | 17.00 | Ako získať 
späť svoje zdravie bez liekov 
REŠTAURÁCIA BERLINETTA | Úvodná pred-
náška o  systéme zdravia. Osobne vystúpi 
úspešný spisovateľ, bloger a  podnikateľ 
Ján Zbojek. Info a  odporúčaná rezervácia 
na  0903  44  17  33, info@fgazdravie.eu, 
www.fgazdravie.eu.
16. 7. | 18.00 | Prírodné 
repelenty a slnečné oleje
KAVIARNIČKA NA CESTE | Prednáška Veroni-
ky Repkovej o prírodných repelentoch a sl-
nečných olejoch.
18. 7. | 15.00 | Aby vône 
pomáhali
KAVIARNIČKA NA  CESTE | Prednáška Evy 
Dušičkovej – Aby vône pomáhali.
1. 8. | 15.00 | Honkong, 
Kambodža, Vietnam
KAVIARNIČKA NA  CESTE | Cestovateľská 
prednáška Antónie Dvoranovej.

 � KURZY
pondelok, streda, piatok | 6.30 | 
Ranná joga Mysore štýlom
YOGA SHALA | Mysore je štýl cvičenia Ash-
tanga jogy.  Správne pozície, dýchanie 
a  ďalšie aspekty praxe sú vysvetľované 
cvičiacim postupne, spôsobom prístup-
ným pre všetky úrovne pokročilosti. 
pondelok | 17.00 | Gravid joga

YOGA SHALA | Lekcie špeciálne navrhnuté 
pre  spokojnosť mamičiek a  ich bábätiek, 
pre rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.
pondelok | 18.45 | Theravádová 
meditácia
YOGA SHALA | Meditácie vhodné pre 

každého, kto hľadá vnútorný pokoj, 
harmóniu, lásku a  múdrosť. Viac info: 
tel.: 0903 925 019
utorok | 18.30 | nedeľa | 10.30 | 
Ashtanga joga – vedená prvá 
séria
YOGA SHALA | Metóda Ashtanga jogy 
je  systém jógových pozícií, ktoré sa cvičia 
v  určitom poradí. Okrem ásan tiež zahŕňa 
voľné hlboké dýchanie, aktiváciu energetic-
kých zámkov a stabilné fixovanie pohľadu. 
štvrtok | 16.00 | Yin yoga
YOGA SHALA | Cvičenie Yin Yogy priaznivo 
ovplyvňuje prúdenie životnej energie (Qi) 
do buniek a orgánov celého tela.
16. 7. | 17.30 | Joga pre 
začiatočníkov
GEMINI CENTRUM | 5 týždňový kurz jogy. 
Naučte sa jogu od začiatku správne.
Rezervácie: www.geminicentrum.sk, 
0944 548 885
18. 7. | 10.00 – 15.00 | Maľovanie 
mandál
GEMINI CENTRUM | Kurz maľovania mandál 
– výpočet osobnej mandaly podľa numero-
lógie. Rezervácie www.geminicentrum.sk, 
0944 548 885

 � ŠPORT
utorok | 17.30 | štvrtok | 19.00 | 
Joga – zdravý chrbát
GEMINI CENTRUM | Terapeutické cvi-
čenie zamerané na  chrbticu. Info: 
0944 548 885, www.geminicentrum.sk
streda | 18.00 | Jemné cvičenie 
s relaxáciou
KINO HVIEZDA | Vhodné pre ženy kaž-
dého veku na  precvičenie celého tela 
a  upokojenie mysle. Info: 0910  196  456, 
tancepreradost@gmail.com.
piatok | 17.30 | Klasická joga so 
sound therapy
GEMINI CENTRUM | Cvičenie vhodné 
pre začiatočníkov so záverečnou rela-
xáciou za  zvuku tibetských mís. Info: 
0944 548 885, www.geminicentrum.sk

 � TANEC
streda | 19.00 | Tance pre radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne a  párové  tance 
z rôznych kútov sveta. Info: 0910 196 456, 
www.tancepreradost.wordpress.com.

 � INÉ...
3., 4., 5., 31. 7. | 19.00 – 24.00 | 
Duch pána Váhu a Tatier ožíva

TRENČIANSKY HRAD | Strašidelná prehliad-
ka hradu pre dospelých.
11. 7. | 11.00 | Akú cenu majú 
obrazy, ktoré máte doma?
GMAB | Obrazy, či kresby, kúpené za  pár 
korún, alebo darované pred desiatkami 
rokov od  vtedy neznámych autorov dnes 
môžu mať veľkú historickú cenu. Hodno-
tu vašich diel môžete teraz konzultovať 
s  odborníkmi z  Galérie M. A. Bazovského 
a z TOTO! je galéria.

 � TIP NA KONCERT
3. 7. | 20.30 | Mirka Miškechová 
& Spoko (Smola a hrušky)

HRAD BECKOV | Obľúbený spevák kapely 
Smola a  Hrušky Spoko a  sympatická pes-
ničkárka Mirka Miškechová  vás pozývajú 
na  spoločný koncert v  krásnom prostredí 
Hradu Beckov. Nejde však iba o  tradičné 
hudobné vystúpenie, kedy obaja interpre-
ti odohrajú svoje piesne. Speváci sa zhos-
tia aj úlohy moderátorov, keď jeden druhé-
ho vzájomne vyspovedajú a pozvú vás tak 
nielen do zákulisia pesničkovej tvorby, ale 
aj do svojich súkromných svetov.

KONTAKTY
CVČ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Východná ul. 9, 032/ 743 35 02, 0911 886 007
GEMINI CENTRUM Mierové námestie 14, 0944 548 885
GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/ 743 68 58, www.gmab.sk
KAVIAREŇ NA CESTE Katov dom, Matúšova ulica, 0951 257 966
KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/ 658 26 08, www.kcaktivity.sk
KIC Kultúrno-informačné centrum Mierové námestie 9, 032/ 650 47 09
KINO HVIEZDA Kn. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KreaTivo Gen. M. R. Štefánika 379/ 19, 0918 883 505
M-Sport na Ostrove Ostrov 363, 0907 758 685, www.sportkemp.sk

NOVÁ VLNA Kukučínova 718, Budova NOE, Areál Merina, 
0948 455 543

POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

REŠTAURÁCIA BERLINETTA Ivana Olbrachta 7585/ 32, 0904 241 995, 
info@berlinetta.sk

SOKOLOVŇA Mládežnícka 2, 0918 859 811, www.sokoltrencin.sk
TRENČIANSKY HRAD 032/ 743 56 57, www.muzeumtn.sk
VKMR Verejná knižnica M. 
Rešetku

Ulice Jaselská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 
032/770 83 00

YOGA STUDIO TRENČÍN Jesenského 3175, 0907 507 808
YOGA SHALA Osloboditeľov 667/ 1A, 0949 371 331
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