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

Opatová zažila v júli výnimočnú folklórnu udalosť – stala sa jedným z miest, kde sa koná
3. ročník podujatia Slovenský deň kroja. Ako sa vyjadrili jeho organizátori, táto časť Trenčína ich oslnila svojou energiou. Hudba hrala na plné obrátky a folkloristi sa tešili zo vzájomnej prítomnosti.
FOTO: P. S.

Rekonštrukcia cestného mosta je o krok bližšie
Konečne sa veci pohli. V piatok 3. júla 2020 sa začalo
verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie starého cestného mosta. Potvrdil to počas
svojej pracovnej návštevy Trenčína minister dopravy
a výstavby SR Andrej Doležal.

Už 64-ročný most dosluhuje. Korózia, praskliny a diery sú čoraz
viac viditeľné. Vo veľmi zlom stave
sú aj schodiská, ktoré sú pre chodcov nebezpečné, preto niektoré
už dávnejšie uzavreli. Most patrí
Slovenskej správe ciest. Tá za posledné roky na ňom vykonala len
niekoľko lokálnych opráv, najmä
mostných uzáverov.
Trenčania žiadajú o jeho celkovú opravu. Primátor Richard
Rybníček viackrát verejne a rázne
upozorňoval na kritický stav 346
metrov dlhého mosta. Absolvoval viacero rokovaní s ministrami

dopravy, ktorých sa v posledných
rokoch vystriedalo niekoľko. Odborníci na statiku mostov tiež poukazujú na mimoriadne zlý stav
tohto mostného objektu. Od roku
2012 je zaradený v šiestom stupni stavebno-technického stavu.
Inak povedané, len jeden stupeň
ho delí od havarijnej situácie, kedy
by mohlo hroziť jeho zrútenie, respektíve by musel byť okamžite
uzavretý.
Prvým krokom k jeho celkovej
obnove je projektová dokumentácia. Tú v súčasnosti štát už obstaráva. „Spustil sa proces, na ktorý sme

v Trenčíne čakali veľmi dlho a sme
vďační, že minister so svojím tímom
túto vec posunul. Boli sme súčasťou
pripomienkovacieho konania pri
tvorbe zadania na verejnú súťaž.
Most bude zároveň po rekonštrukcii
pripravený na nadväzujúce preloženie cesty I/61,“ reagoval na dobrú správu pre naše mesto primátor
Richard Rybníček.

Minister predpokladá, že
v roku 2021 budú obstarávať zhotoviteľa a do konca roku 2023 by
mohol byť most zrekonštruovaný.
„To nám dáva nádej, že by sme to
vedeli financovať ešte z operačného
programu Integrovaná infraštruktúra. Odhadovaná cena je 35 miliónov eur,“ uviedol A. Doležal.


(E. S.) FOTO: P. S.
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 EDITORIÁL
Vážení Trenčania, milí
čitatelia,
držíte v rukách augustové vydanie mestských novín, ktoré
sa uchádzajú o vašu pozornosť.
Venujú sa aktuálnemu životu
v meste a keďže je informácií
neúrekom, opäť nám na všetky
nezostalo miesto. Napríklad
aj na tú, že sa 10. augusta začne v meste tretie celoplošné
kosenie.
Už v týchto dňoch môžete
v meste zaregistrovať pohyb
viacerých zelených kolobežiek.
Trenčín sa tak pridáva k iným
väčším mestám, v ktorých ľudia
môžu na premiestňovanie
využívať zdieľané kolobežky.
V celom meste ich je stovka.
Patria európskej prepravnej
platforme Bolt. Jazdiť
môžu rýchlosťou najviac 25
kilometrov za hodinu, v peších
zónach a na vybraných úsekoch
pomalšie.
Na jedno nabitie batérie prejde
kolobežka viac ako 40 kilometrov a pri každom dobíjaní je
dezinfikovaná. Presné informácie o systéme prevádzky,
ktorým bude služba zdieľaných
elektrických kolobežiek v našom
meste fungovať, si prečítate
na webstránke prevádzkovateľa
bolt.eu. Ide o komerčnú službu
v testovacej prevádzke.
Už teraz vás však prosíme, aby
ste dodržiavali všetky platné
pravidlá, mysleli hlavne na svoju bezpečnosť i bezpečnosť
ostatných účastníkov mestskej
premávky.
Máme pred sebou ešte celý
druhý letný prázdninový mesiac. Ak hľadáte program
na voľné chvíle, zalistujte si aj
v časti KAM v Trenčíne. Nájdete tam pozvánky na podujatia
pre deti i dospelých, prednášky,
kurzy či celý zoznam miest,
na ktorých sa môžete pridať
k tancu, športovým alebo relaxačným cvičeniam.
Užívajte si slnečné dni a zostávajme zodpovední!
Najbližšie vydanie INFO
TRENČÍN očakávajte vo svojich poštových schránkach 4.
septembra 2020.
Vaša redakcia
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Možnosti pre cyklistov sa opäť rozšíria
Mesto uspelo s projektom,
ktorý rieši pokračovanie
budovania siete cyklotrás
v území križovatky Bratislavská – Žabinská a Palackého.
Celkové oprávnené výdavky sú takmer 160 tisíc eur.
Trenčín získa nenávratný
finančný príspevok vo výške
takmer 152 tisíc eur, zvyšok
doplatí zo svojho rozpočtu.

Cyklotrasa na Palackého ulici
prepojí sídlisko Juh s centrom
a tiež so Zámostím cez železničný most ku križovatke Bratislavská – Žabinská, ktorá priamo
nadväzuje na Zlatovskú ulicu
s prepojením na Hlavnú. Na Palackého ulici bude 380 metrov
dlhý jednosmerný cyklopruh
– od chodníka oddelený mobiliárom v podobe 58 kvetináčov
pre stromy, kry, trávy. Počíta sa
tu aj so 7 lavičkami so stojanmi
na bicykle.
V križovatke Bratislavská –
Žabinská sa vybuduje nasvietený priechod pre chodcov a cyklistov, ďalej podfarbený priechod
pre cyklistov cez cestu a plne
bezbariérový úsek cyklotrasy. Odtiaľ sa cyklisti bezpečne

Cyklotrasu dokončujú aj na Kasárenskej ulici. 
a plynulo dostanú na cyklotrasu
Zlatovská.
O úspešnom projekte mesta Trenčín „Zvýšenie mestskej
mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne:
úseky ciest Bratislavská, Žabinská a Palackého“ informovalo
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR ako riadiaci
orgán Integrovaného regionálneho operačného programu.
Cieľom projektu je zvýšenie podielu environmentálne priaznivejších módov
dopravy v meste, a to pokračovaním v budovaní celistvej

FOTO: Z. G.

siete cyklistickej infraštruktúry. V najbližšom čase začne mesto prípravu verejného
obstarávania.
Trenčín má okrem tohto európskeho cykloprojektu aktuálne schválené i ďalšie projekty
na vybudovanie vyše 7 km nových cyklistických komunikácií
v mestskej časti Západ. Niektoré sú už vo výstavbe a niektoré
v prípravnom procese na realizáciu. Výsledkom bude bezpečné prepojenie historického centra mesta s mestskou časťou
na druhej strane Váhu a priemyselnou zónou.
(E. S.) FOTO: Z. G.

Prvá špeciálna trieda v mestskej škole
Základná škola na Východnej ulici otvorí 2. septembra
špeciálnu triedu pre deti so zdravotným znevýhodnením
s narušenou komunikačnou schopnosťou. V rámci trenčianskych mestských škôl bude prvá.

O jej zriadenie požiadala riaditeľka školy Tatiana Hribová. „Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami narastá
a žiadosti na zriadenie špeciálnej triedy prichádzajú aj zo strany rodičov,“ uviedla. Vznik takejto triedy podporilo i trenčianske
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
a tiež Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.
Vzdelávanie v špeciálnej triede sa začne prípravným ročníkom, ktorý je určený pre deti,
ktoré v danom školskom roku dosiahnu 6 rokov, ale nedosiahnu

ZASADNUTIE
MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

školskú spôsobilosť, čiže budú
mať odklad povinnej školskej
dochádzky a zároveň diagnostikovanú narušenú komunikačnú
schopnosť.
Špecifickým
vyučovacím
predmetom bude individuálna
logopedická intervencia, aby sa
podporil rozvoj reči a jazykové
schopnosti detí. To je prvý predpoklad na úspešné zvládnutie čítania a písania.
Absolvovanie
prípravného ročníka sa bude považovať
za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky. Po jeho absolvovaní môže žiak pokračovať vo

vzdelávaní v bežnej triede základnej školy alebo môže kontinuálne prejsť do 1. ročníka špeciálnej triedy pre žiakov s narušenou
komunikačnou
schopnosťou.
Najvyšší počet detí v prípravnom
a ďalej v 1. až 4. ročníku takejto
triedy je 8 žiakov. Už dnes je isté,
že trieda bude naplnená do maximálneho počtu detí.
Mestskí poslanci sa zhodli na tom, že zaškolenie detí so
zdravotným
znevýhodnením
v prípravnom ročníku je lepšou
alternatívou než ich zotrvávanie v materskej škole. Zriadenie
špeciálnej triedy podporili. Škola
na Východnej ulici má na to všetky potrebné podmienky. Jej fungovanie bude plne pokryté normatívom z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR. (E. S.)

13. augusta 2020
Pozývame občanov sledovať mimoriadne zasadnutie trenčianskeho
Mestského zastupiteľstva. Bude sa konať v zasadacej miestnosti č. 101
na I. poschodí Mestského úradu v Trenčíne. Na rokovaní môže byť
prítomná aj verejnosť, avšak s dodržaním aktuálnych protiepidemických
opatrení, pre ktoré je počet prítomných občanov na zastupiteľstve
limitovaný. Preto odporúčame radšej sledovať rokovanie v priamom
prenose na webstránke www.trencin.sk. Čas zasadnutia bude upresnený.

31. júl 2020

Minister súhlasí s preložením cesty I/61
Veľmi silná delegácia pricestovala 2. júla 2020 do Trenčína na rokovanie s predstaviteľmi nášho mesta. Okrem
ministra dopravy a výstavby SR a jeho tímu prišli i zástupcovia Slovenskej správy ciest, Železníc SR a Národnej diaľničnej spoločnosti.

Andrej Doležal pricestoval
do Trenčína vlakom. Na vlastné
oči videl, v akom stave je budova
železničnej stanice. „Pánovi primátorovi som prisľúbil, že minimálne začneme s prípravou štúdie alebo projektu modernizácie
budovy stanice. Je to naozaj nevyhnutné,“ povedal.
Podkladom
na
rokovanie v hoteli Elizabeth bol projekt Trenčín si Ty, ktorý spolu s výsledkami analytickej
časti pripravovaného Plánu
udržateľnej mestskej mobility, prezentoval hlavný architekt

Trenčína Martin Beďatš.
Minister Andrej Doležal vysoko ocenil doterajšiu prácu
mesta v oblasti koncepcie dopravy. „Na základe konkrétnych
a jednoznačných dát, ktoré som
si vypočul a na základe porady
s mojím tímom som sa rozhodol,
že formálne vyhoviem požiadavke
mesta a umožním preložku cesty
I/61 smerom k železničnej trati,“
povedal a zároveň verejne deklaroval, že budú hľadať dostupné
finančné zdroje.
Malo by ísť asi o 70 miliónov eur. „Nemyslím si, že bude

dostatok finančných zdrojov
v štátnom rozpočte. Skôr ich budeme hľadať v novom operačnom
programe Slovensko. Mesto nám
môže pomôcť s legálnym lokálnym lobingom, s povoľovacími
procesmi, ktoré musia predchádzať verejnému obstarávaniu,“
uviedol A. Doležal. „Chceme
a sme pripravení pomôcť a byť
súčinní s prípravou preložky
i v rámci majetkovo-právnych rokovaní,“ potvrdil primátor Richard Rybníček.
Minister i primátor sa zhodli, že juhovýchodný obchvat
by v súčasnosti neriešil hlavný
problém Trenčína. Určite však
zostáva vo výhľade pre budúcnosť. „Ak by sme teraz uprednostnili juhovýchodný obchvat,
pomohlo by to Trenčínu na 2 – 3
roky, ale potom by sme sa dostali
do rovnakých dopravných problémov, aké máme teraz. Potvrdzujú
to údaje, ktoré máme k dispozícii. To nie je o pocitoch, emóciách
či víziách, ale sú to fakty a jasné
čísla. Juhovýchodný obchvat teda
nie je za týchto okolností riešením, a to ani z hľadiska ekonomiky a ani z hľadiska efektivity,“
uviedol R. Rybníček.
O tom, čo očakáva mesto
od preloženia cesty I/61 a o koncepcii dopravy, si môžete prečítať nabudúce.
(E. S.), FOTO: P. S.

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Pred letnou prestávkou rokovali poslanci trenčianskeho
mestského parlamentu 1. júla 2020.

 Vzali na vedomie informáciu
o celkovom dlhu mesta, ktorý
bol k 31. 5. 2020 vo výške 16,2
mil. eur, teda 296 eur na obyvateľa. Od roku 2011 klesol
o 59,22 %.
 Schválili niekoľko zmien
v rozpočte. Súhlasili s vyčlenením 35 tisíc eur na prípravu
kandidatúry Trenčína na Európske hlavné mesto kultúry 2026.
Schválili navýšenie sumy na rekonštrukciu Kultúrneho strediska Zlatovce o 217 100 eur
na 378 tisíc eur tak, aby súčasťou obnovy mohla byť aj prístavba vstupného vestibulu so šatňou a jej nadstavba.
 Odsúhlasili dodatok k zmluve medzi mestom a AS Trenčín
o posunutí termínu na vybudovanie nového futbalového štadióna do 31. 12. 2021. Pôvodne sa počítalo s termínom do 36
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mesiacov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia. Predĺžená lehota je zhodná s lehotou
pre kolaudáciu štadióna, ktorú
klubu AS Trenčín určil Slovenský futbalový zväz.
 Rozhodli, že neplnoorganizovaná ZŠ na Potočnej ulici
bude od 1. 9. 2020 zabezpečovať
vyučovanie v dvoch spojených
triedach, v každej budú spojené
dva ročníky. Po zápise do 1. ročníka došlo totiž k poklesu detí.
V uplynulom školskom roku ju
navštevovalo 43 žiakov, v septembri by ich malo byť 38.
 Schválili obstaranie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie Trenčína – Zmeny
a doplnky č. 7. Po obstaraní jej
spracovateľa bude môcť verejnosť pripomienkovať kompletnú
dokumentáciu. Tá bude prerokovaná aj s dotknutými orgánmi

štátnej správy, samosprávy a susednými obcami. Záverečné
schvaľovanie Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN sa predpokladá
v druhej polovici roku 2021.
 Odobrili zámer mesta vyhlásiť súťaž na výber nového prevádzkovateľa MHD s predpokladanou hodnotou zákazky max.
35 miliónov eur bez DPH. S prihliadnutím na predpokladanú
dĺžku jej konania je potrebné
ju vyhlásiť najneskôr v auguste
2020. Zmluva s víťazom bude
uzatvorená na 10 rokov s opciou
na 3 roky. V Trenčíne zabezpečuje prevádzku MHD spoločnosť SAD Trenčín na základe
zmluvy do 31. 8. 2022.
 Schválili rozšírenie Komisie
životného prostredia, dopravy,
investícií a územného plánovania pri MsZ o odborníčku v oblasti ochrany prírody a životného prostredia Sylvu Mertanovú,
dnes riaditeľku Správy CHKO
Biele Karpaty.(RED)

 STRUČNE

P

o rekonštrukcii vodovodu
má cesta na Hodžovej ulici
v úseku od domu č. 40 po križovatku s Rázusovou ulicou
nový povrch. Ďakujeme obyvateľom ulice za trpezlivosť.

Z

ákladná škola na Východnej ulici bude mať externú
biologickú učebňu. Na zeminu, kôru, rastliny a na nákup
výpočtovej techniky získala peniaze z grantov Trenčianskeho
samosprávneho kraja – Zelené
oči a Nadácie Pontis – Nadačný fond Tesco.

S

eptember sa blíži a bude
patriť národnej kampani
s názvom „Do práce na bicykli“, ktorá bola pre celosvetovú
pandémiu koronavírusu presunutá z mája na deviaty mesiac. Súťaž je určená pre tímy
od 2 do 4 členov, ktorí sú z jednej firmy alebo organizácie.
Ak ste sa ešte nezaregistrovali,
môžete tak urobiť na stránke
dopracenabicykli.eu do 7. 9.
2020.

P

očas letných prázdnin
až do 15. septembra trvá
Zbierka školských pomôcok,
ktorá pomáha deťom zo znevýhodneného prostredia. Darovať môžete písacie potreby,
zošity, papiere, rysovacie potreby, výtvarné pomôcky a ostatné vybavenie ako aktovku,
vrecko na prezuvky či kalkulačku. Novinkou tohtoročnej
zbierky je možnosť darovať
technologické pomôcky na online vyučovanie ako notebook,
tablet a príslušenstvo. Funkčné
veci môžete priniesť do Sociálneho šatníka na Soblahovskej
ulici 65 vždy v stredu od 13.00
do 16.00 hodiny.
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Pripravte sa už teraz na nové parkovanie na Juhu a Sihoti
Do zavedenia regulácie parkovania na Juhu a ďalšej časti Sihote (3, 4) zostávajú necelé dva mesiace. Obyvateľom
týchto sídlisk odporúčame zakúpiť si parkovaciu kartu v predstihu.

Sídlisko Juh = PÁSMO JSihoť 3, 4 = PÁSMO H
Termín spustenia regulácie a spoplatnenia v pásme J a H: od

23. 9. 2020
Cena hodinového parkovného v pásme J a H: 0,30 €/h

Od 23. septembra bude v parkovaní na Juhu a Sihoti 3, 4 zavedený nový režim. Parkovacie miesta najbližšie k bytovým domom
prejdú v pracovných dňoch
do spoplatnenia nonstop, teda
celých 24 hodín. Počas víkendov a sviatkov budú spoplatnené len skoré ranné a neskoré večerné hodiny. Od 8.00 do 19.00
h bude parkovanie cez víkendy

a sviatky bezplatné, najmä kvôli návštevám.
Spoplatnenie v nočných hodinách zavádzame po skúsenostiach z doteraz regulovaných
lokalít, kde si ho vyžiadali občania. Tým, že sa za miesta v noci
platí, neparkujú na nich vodiči,
ktorí nemajú parkovaciu kartu
a miesta sú tak k dispozícii „domácim“ s parkovacou kartou.

Občanom s trvalým pobytom na sídlisku Juh alebo Sihoť 3, 4 odporúčame zakúpenie
parkovacej karty PÁSMO (prvá
karta na byt vás vyjde na 20
€/rok). Je platná na všetkých
parkoviskách daného pásma,
na Sihoti platí v pásme H a zároveň v susednom pásme G.
Pokiaľ však s vozidlom často
parkujete aj na miestach mimo

daného pásma, dávame vám
do pozornosti kartu PÁSMO
a DLHODOBÉ alebo PÁSMO
a MESTO OKREM A a B.
Kartu si môžete zakúpiť
elektronicky cez webstránku
karty.parkovanietrencin.sk
alebo osobne v klientskom
centre.

Kedy sa bude za parkovanie platiť?
lokalita

označenie

pracovné dni

víkendy a dni prac. pokoja

bezplatné parkovanie

Sihoť 3, 4
Juh

TNH
TNJ

0.00 – 24.00 h

0.00 – 8.00 a 19.00 – 24.00 h

sobota, nedeľa a sviatky
8.00 – 19.00 h

Sihoť 3, 4 – dlhodobé
parkoviská
Juh – dlhodobé parkoviská

TNH2

8.00 – 16.00 h

–

prac. dni
0.00 – 8.00 h a 16.00 – 24.00 h,
sobota, nedeľa a sviatky
0.00 – 24.00 h

0.00 – 8.00
a 19.00 – 24.00 h

–

prac. dni 8.00 – 19.00 h,
sobota, nedeľa a sviatky
0.00 – 24.00 h

Juh – dlhodobé nočné
parkoviská

 ČO SÚ DLHODOBÉ
PARKOVISKÁ?

Umiestnením aj prevádzkovým
režimom plnia podstatnú regulačnú funkciu. Tým, že sú situované ďalej od obytných blokov
a parkovať na nich môžu najmä
abonenti, teda ľudia bez trvalého pobytu v Trenčíne, miesta bližšie pri bytových domoch
zostávajú pre domácich. Okrem
toho, režim spoplatnenia iba
v pracovných dňoch od 8.00
do 16.00 h, vyhovuje občanom,
ktorí ráno odchádzajú autom
do práce a vracajú sa po 16. h.
Nepotrebujú parkovaciu kartu,
ale zároveň neparkujú na parkoviskách pri bytových domoch.
parkovanie
 Dlhodobé
v PÁSME H je naplánované
na častiach ulíc Žilinská, Pod
čerešňami, Odbojárov, Opatovská, Hodžova. Na Juhu –
v PÁSME J na častiach ulíc
Gen. Svobodu, Saratovská, Lavičková a Východná. Držitelia

TNJ2
TNJ3

pracovné dni:
8-16 h
0,30 €/h
pásmo J
dlhodobé parkovisko:

TNJ2

SMS na č. 2200 v tvare

TNJ2 EČV ČAS(h)
príklad: TNJ2 AB501UT 1

platba
cez internet
trencin.sk/TNJ2
parkovacích kariet „Dlhodobé“
môžu parkovať iba na dlhodobých parkoviskách, nie kdekoľvek v pásme. Umiestnenie
dlhodobých parkovísk nájdete
na parkovanietrencin.sk/mapa
vyznačené čiernou hrubou
čiarou.
 Dlhodobé nočné parkoviská
(TNJ3) budú vyznačené pri cintoríne na Juhu na Saratovskej

ulici, budú bezplatné v pracovných dňoch čase od 8.00
do 19.00 h a taktiež počas víkendov a sviatkov. Cez deň budú
bezplatné kvôli konaniu pohrebov (sú v blízkosti cintorína).
V noci budú platené preto, aby
tam vodiči nepreparkovali vraky
a menej používané autá.

 KDE ZAPARKUJEM
BEZPLATNE?

Na sídlisku Juh budú mimo parkovacej zóny (tzn. bezplatné)
miesta na Východnej ulici niekoľko metrov za poslednou križovatkou (smerom ku kotolni)
a taktiež na Východnej pod Kostolom Sv. Rodiny – od zastávky
MHD v oblúku okolo kostola až
po križovatku s ul. Gen. Svobodu.
Taktiež sa dá bezplatne parkovať na dlhodobých parkoviskách v pracovných dňoch
od 16.00 do 8.00 h. Pokiaľ Vám
tento čas parkovania vyhovuje,
nepotrebujete ani parkovaciu
kartu pre dlhodobé parkoviská.

 PARKOVACIA KARTA

ALEBO JEDNORAZOVÉ
PARKOVNÉ?

Takmer všetky parkovacie miesta (s výnimkou niekoľkých vyhradených miest) sú „zmiešané“ – tzn. môže na nich parkovať
vozidlo s jednorazovým parkovacím lístkom alebo s parkovacou kartou platnou na danom
parkovisku. Ak parkujete pravidelne alebo často v parkovacej
zóne, zrejme bude pre vás výhodnejšie zakúpiť si parkovaciu
kartu.
Rezidentská parkovacia karta
– je určená pre občanov, ktorí
majú trvalý pobyt v Trenčíne.
Prechodný pobyt, prenájom
alebo vlastníctvo nehnuteľnosti
sa nezohľadňuje.
Abonentská parkovacia karta
– je určená tým, ktorí nemajú
nárok na rezidentskú kartu, tzn.
firmy bez ohľadu na ich sídlo
a občania s trvalým pobytom
mimo Trenčína.
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Aký typ karty si vybrať?
Rozhodujte sa podľa toho, kde a ako často parkujete.
Tieto informácie sú určené pre obyvateľov sídliska Juh
(pásmo J) a Sihoť 3, 4 (pásmo H).

 STE REZIDENT
 parkujete iba v pásme trvalého bydliska (na Juhu v pásme J,
na Sihoti v pásme H) – vyberte si
kartu PÁSMO J alebo PÁSMO
H (20 €/rok pre 1. vozidlo
na byt). Pozn.: karta PÁSMO H
je platná v pásme H aj G.
 parkujete v pásme trvalého pobytu a zároveň v iných
pásmach, avšak v iných
pásmach Vám postačujú dlhodobé parkoviská – vyberte si
kartu PÁSMO J a dlhodobé
alebo PÁSMO H a dlhodobé
(50 €/rok – 1. vozidlo na byt),
K tejto karte zároveň získate zľavu 50 % na prvú hodinu
parkovania v PÁSME A alebo
B k parkovaciemu lístku zakúpenému v automate, cez SMS
alebo internet. Zľava Vám bude

pridelená automaticky na základe uvedenia EČV.
v
rôznych
 parkujete
pásmach a nepostačujú Vám dlhodobé parkoviská – vyberte si
„celomestskú“ kartu PÁSMO J
a mesto okrem A a B alebo
PÁSMO H a mesto okrem
A a B (80 €/rok – 1. vozidlo
na byt). Táto karta neplatí v pásme A a B, avšak máte 50 % zľavu na prvú hodinu parkovania
v pásme A alebo B.
 Karty, ktoré majú v názve
uvedené PÁSMO, začnú platiť
až od 23. 9. 2020 (aj keď si ju
zakúpite vopred). Pokiaľ chcete
parkovaciu kartu využívať už teraz, kontaktujte nás telefonicky
alebo e-mailom a my vám odporučíme vhodnú kombináciu kariet (pred a po 23. 9. 2020).
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Karta PÁSMO alebo DLHODOBÉ?

Ide o označenie typu karty, nie dĺžky parkovania.
Karta PÁSMO – platí v celom pásme trvalého pobytu žiadateľa, na všetkých vyznačených parkovacích miestach,
teda aj na dlhodobých a nočných dlhodobých parkoviskách.
Karta PÁSMO J – platí na každom parkovacom mieste
v pásme J, karta PÁSMO H – platí na každom parkovacom
mieste v PÁSME H aj susednom PÁSME G.
Karta DLHODOBÉ – platí iba na parkovacích miestach
označených ako dlhodobé vo všetkých regulovaných
pásmach. V pásme A a B takéto parkoviská nie sú.

 STE ABONENT
 parkujete iba v jednom pásme (zvyčajne dochádzajúci
do zamestnania) – vyberte si kartu Abonent dlhodobé v pásme... Pásmo platnosti si môžete
určiť, cena 130 €/rok. Žiadateľom musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ (teda na rodné číslo).
Platí na dlhodobých parkoviskách jedného pásma.
v
rôznych
 parkujete
pásmach v parkovacej zóne,
postačujú Vám dlhodobé parkoviská – vyberte si kartu

Abonent dlhodobé. Cena
240 €/rok. Upozornenie – môžete parkovať iba na dlhodobých parkoviskách, nie kdekoľvek. Ku karte je 50 %-ná
zľava na prvú hodinu parkovania v pásme A alebo B.
 parkujete kdekoľvek v parkovacej zóne, aj mimo dlhodobých parkovísk – vyberte si kartu Abonent MESTO OKREM
A a B. Cena 480 €/rok. Karta
neplatí v pásme A a B, v týchto pásmach je 50 %-ná zľava
na prvú hodinu parkovania.

Parkovacie karty pre Juh a Sihoť 3, 4 sú už v predaji
Odporúčame vám, aby ste si parkovaciu kartu vybavili
v predstihu a vyhli sa tak náporu žiadateľov v septembri.
Teraz máme čas pomôcť vám s výberom vhodnej karty
pre vás a zodpovedať vaše otázky. Kartu môžete mať
vybavenú vopred a zaplatiť až v septembri.

 AKO VYBAVIŤ

PARKOVACIU KARTU?

Elektronicky v troch krokoch
1. požiadate o zriadenie elektronického konta – vyplníte
jednoduchý formulár Žiadosť
o zriadenie konta na stránke
karty.parkovanietrencin.sk
Tieto žiadosti sú overované
zamestnancami úradu, ich spracovanie trvá 1 – 2 pracovné dni.
Po schválení žiadosti dostanete aktivačný link. Kliknete naň,
systém overí Vašu totožnosť,
nastavíte si heslo a prihlásite sa
do svojho elektronického konta.
2. po prihlásení požiadate
o parkovaciu kartu – vyplníte
formulár žiadosti, priložíte potrebné doklady – naskenované/odfotené dokumenty: platná zelená karta k PZP a veľký
technický preukaz. Ak používate firemné vozidlo (rezident)
a ste zamestnanec, priložíte aj
dohodu so zamestnávateľom
o využívaní služobného vozidla
na súkromné účely v zmysle

zákona o dani z príjmov. Ak nie
ste vlastník nehnuteľnosti, kde
máte trvalý pobyt, doložíte aj
úradne overený súhlas vlastníka s vydaním parkovacej karty.
Následne potvrdíte uvedené súhlasy a odošlete. Spracovanie
žiadosti opäť trvá 1 – 2 pracovné
dni. O vystavení karty Vám zašleme informačný mail a zároveň zašleme údaje k platbe.
3. úhradu za parkovaciu kartu
môžete zrealizovať:
a) cez elektronické konto a Card pay – prihlásite sa
do svojho konta, v zložke Parkovacie karty kliknete na Detail
karty, ktorá má stav Nezaplatená
a následne na tlačidlo Zaplatiť.
Systém Vás presmeruje do platobnej brány, kde zrealizujete
úhradu platobnou kartou. Nemusíte vypisovať variabilný symbol (časté chyby) či číslo účtu.
Karta je platná hneď po zaplatení, čo je výhodou, ak ju potrebujete mať čo najskôr aktívnu;
b) bankovým prevodom – dovoľujeme si Vás upozorniť, že karta platí až dátumom pripísania

platby na účet mesta, nie dátumom úhrady. Keďže bankové
prevody môžu trvať aj niekoľko
pracovných dní, odporúčame
Vám úhradu zrealizovať niekoľko
dní pred nastavenou platnosťou
karty.

na webe parkovanietrencin.sk
v časti parkovacie karty.

 VÝHODY ELEKTRONICKÉHO KONTA

Hoci elektronické vybavenie vyzerá zložitejšie, nie je to tak. Iba sme
o ňom podrobnejšie napísali. Cez
elektronické konto môžete napr.:
 okamžite nastaviť dočasnú
zmenu EČV (pri poruche vozidla a poskytnutí napr. asistenčného vozidla),
 požiadať o trvalú zmenu EČV
(pri predaji vozidla),
 zakúpiť parkovaciu kartu Návšteva pásma (nečaká sa
na spracovanie, po úhrade cez
Card Pay je okamžite platná),
 požiadať o zrušenie alebo
predĺženie karty.
Podanie žiadosti je záležitosťou niekoľkých minút, čo v porovnaní s cestou na úrad a čakaním v rade je určite úspora času.

Osobne v klientskom centre
 Potrebujete žiadosť (formulár nájdete na parkovanietrencin.sk alebo v klientskom centre), preukaz totožnosti a veľký
technický preukaz. Ak používate firemné vozidlo (rezident)
a ste zamestnanec, predkladáte
aj dohodu so zamestnávateľom
o využívaní služobného vozidla
na súkromné účely v zmysle zákona o dani z príjmov. Štatutárov a konateľov spoločnosti si
overíme v obchodnom registri. Ak nie ste vlastník nehnuteľnosti, kde máte trvalý pobyt,
doložíte úradne overený súhlas
vlastníka s vydaním parkovacej karty. Pre vybavenie karty
Abonent dlhodobé v pásme... sú potrebné tie isté
doklady, ako pre rezidentINFORMÁCIE O PARKOVANÍ
skú kartu, okrem súhlasu
vlastníka nehnuteľnosti,
Web: parkovanietrencin.sk
ktorý sa nevyžaduje.
Mobil: 0902 911 220 (v čase
Detailné informácie,
otváracích hodín klientskeho
ktoré vám pomôžu zocentra)
rientovať sa pri výbere
E-mail: parkovanie@trencin.sk
parkovacej karty, nájdete
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Karanténa v zariadení
sa skončila

Zariadenie sociálnych služieb mesta Trenčín na Piaristickej ulici zatvorili 9. júla pre pozitívny test 71-ročného
klienta na ochorenie Covid-19. Po jeho uzdravení Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne zrušil
22. júla karanténu, no niektoré opatrenia stále platia.

Stav pozitívne testovaného
klienta bol bez komplikácií.
Pretestovaných bolo aj vyše
130 klientov zariadenia, asi 70
zamestnancov a ďalší ľudia,
s ktorými prišiel nakazený muž
do kontaktu mimo zariadenia.
Hoci boli všetci v poriadku, zariadenie muselo ostať v karanténe až do jej zrušenia 22. 7.
„Sme všetci veľmi radi, že

sme to tak dobre zvládli. Prosíme našich klientov, aby zostali
obozretní a opatrní. Záleží nám
na ich zdraví a tiež zdraví ich
blízkych, preto je dôležité, aby
všetci dodržiavali počas návštev hygienicko-epidemiologické opatrenia,“ hovorí riaditeľka
Sociálnych služieb mesta Trenčín Edita Prekopová.


(RED) FOTO: P. S.

DNES PLATNÉ OPATRENIA
Na návštevu jedného klienta môžu prísť naraz dve
osoby. Do zariadenia nesmú prísť deti mladšie ako 15
rokov.
Oddelenie s nepretržitou prevádzkou na prízemí,
1. a 5. poschodie:
 návštevu vopred nahláste na vrátnici alebo na tel. č.
032/640 24 63
 návštevy budú koordinované cez vrátnicu, dĺžka
návštevy je maximálne 45 minút
 na jednom poschodí môžu byť naraz maximálne 3
návštevy.
 rodinní príslušníci môžu vziať klienta na prechádzku
do záhrady zariadenia.
Oddelenie s celoročným pobytom,
2. až 4. poschodie, 6. a 7. poschodie:
 návštevu vopred nahláste na vrátnici alebo na tel. č.
032/640 24 63
 návšteva klienta je možná len v záhrade zariadenia
opatrovateľských služieb, resp. v spoločenskej
miestnosti, a to v dĺžke 60 minút
 klienti môžu ísť na vychádzku mimo budovy,
neodporúčame návštevy obchodných centier,
resp. veľké rodinné oslavy, ale len vybavenie si
nevyhnutných nákupov a lekárskych vyšetrení
 klienti sú povinní o vychádzkach informovať vrátnika.

PRÁCE NA ŽELEZNIČNOM MOSTE
Konštrukciu bývalého koľajiska
na
starom
železničnom
moste
začali odstraňovať
21.
júla. Vznikne
tak priestor
pre cyklistov. V súčasnosti je lávka na moste vyťažená chodcami
a cyklistami až tak, že vznikajú
problematické situácie. Mesto
pripravuje aj úpravu nájazdov,
resp. nástupných plôch na most

z oboch jeho strán a tiež inštaláciu pletiva na oddelenie druhej
polovice mosta. Tá zostane naďalej zatvorená.


FOTO: Z. G.

Ďalšie kroky k zelenej vlne
S budovaním zelenej vlny sa začalo už v minulosti,
konkrétne svetelnou križovatkou na Kukučínovej ulici.
Nasledovala križovatka Železničná – Štefánikova. Práce v križovatkách pri hoteli Elizabeth a na Štefánikovej
ulici smerom na stanicu sa začali 22. júla.

Najskôr sú v pláne
len výkopové práce
mimo ciest. Môže
však dôjsť ku krátkodobému výpadku
svetelnej signalizácie na semaforoch.
Prosíme preto vodičov, aby jazdili pozorne a opatrne. V druhej
polovici leta budú vymenené
semafory, vrátane elektroniky
a celého príslušenstva v oboch
križovatkách. Potom sa môže
spustiť prvá fáza zelenej vlny

na Ulici gen. M. R. Štefánika.
V ďalších rokoch by sa malo pokračovať križovatkami pri starom cestnom moste a ďalšími
v smere na Zvolen.


(RED)

Na Ulici K dolnej stanici
budú pracovať vodári
V tomto čase sa začína rekonštrukcia verejných vodovodných a kanalizačných sietí na Ulici K dolnej stanici.
Pôjde o kombináciu rôznych systémov opráv s využitím
bezvýkopových technológií, preto sa predpokladajú
dopravné obmedzenia len v minimálnom rozsahu.

V prvej fáze zhotoviteľ stavby
vyčistí a zmonitoruje kanalizačné potrubia. Koncom augusta sa počíta so začiatkom prác.
Nové potrubia do pôvodnej kanalizácie zatiahnu cez existujúce revízne kanalizačné šachty.
Rekonštrukcia verejného vodovodu sa dotkne krajnice komunikácie a parkoviska pri okresnom súde. Po ukončení prác
odfrézujú pôvodnú a položia
novú asfaltovú vrstvu v celej

dĺžke a šírke cesty. V tom čase
dôjde na nevyhnutný čas k dopravným obmedzeniam.
Na Ulici K dolnej stanici
budú po investičnej akcii v réžii Trenčianskych vodární a kanalizácií vytvorené podmienky pre bezpečné zásobovanie
vodou a odvádzanie odpadových vôd bez potreby zásahov
do opraveného povrchu cesty.
(RED)
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čisté mesto

Zaostrené na BIOODPAD II.

Pri altánku vymenili lavičky
V Parku gen. M. R. Štefánika
pri altánku bol v júli obnovený
mobiliár za približne 25 tisíc
eur. Z nich 10 tisíc eur mestu
na tento účel venovala Nadácia EPH. Nové lavičky z hliníkovej zliatiny a tropického
dreva a smetné nádoby dodala

spoločnosť mmcité. Túto časť
parku v poslednom čase vyhľadávalo pomerne malé množstvo ľudí na oddych či piknik.
Po jej úprave a skultúrnení by tu
mohli nájsť príjemný priestor aj
rodiny s deťmi.


(RED) FOTO: Z. G.

Revitalizácia átria pokračuje

V júlovom vydaní INFO sme
písali o tom, čo je biologicky rozložiteľný odpad, ako sa
podľa súčasnej platnej legislatívy delí a čo patrí do hnedých
nádob. Je dôležité vedieť, že
zákon o odpadoch pod hrozbou vysokej pokuty zakazuje
ukladať biologicky rozložiteľný odpad do zberných nádob
na komunálny odpad, vytvárať
z neho nelegálne skládky alebo
ho spaľovať.

 AKO ZBIERAŤ JEDLÉ
OLEJE A TUKY?

Ide o oleje a tuky z prípravy jedál,
zvyšky nespotrebovaných olejov,
prepálené oleje, zvyšky masla či
tuku. Nemáme na mysli oleje motorové, hydraulické, či iné oleje
a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu alebo na prípravu jedla. Jedlé oleje a tuky je
zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k zberným
nádobám na odpad. Tiež ich nevylievame do kanalizácie!

Zaniesť ich môžeme v uzatvárateľnej nádobe, napr. v PET
fľaši do zberného dvora alebo odložiť do zberných nádob
na benzínových čerpacích staniciach Slovnaft – za cestným
mostom na Bratislavskej ulici alebo oproti Bille na Ulici
gen. M. R. Štefánika.
Prepravu a zneškodňovanie
jedlých olejov a tukov z domácností môže zabezpečovať výhradne spoločnosť, s ktorou má
mesto uzatvorenú zmluvu.


FOTO: Z. G.

O bioodpade čítajte aj
v budúcom čísle.

Sadnite si a dobite si telefón
Približne do polovice septembra je Trenčanom a návštevníkom mesta k dispozícii dizajnová inteligentná
lavička. Umiestnená je na zelenej ploche pri Posádkovom klube.

V priestore átria pod Mestskou
vežou pokračujú práce na jeho
celkovej obnove. Čiastočne viditeľný je už nový chodník, šmýkačky a sedenie. V najbližšom
čase začnú s montážou pódia.

Všetky práce by mali byť hotové v septembri 2020. Dovtedy
je priestor uzatvorený. Prístup
z centra mesta na Brezinu je
možný z Mariánskeho námestia. 
FOTO: Z. G.

PO PÁCHATEĽOCH PÁTRA POLÍCIA
V stredu 1. júla sa naskytol ľuďom, prechádzajúcim
podchodom na Hasičskej ulici, nemilý obraz. Nápadité
a veľmi pekné diela lokálnych umelcov a mladých ľudí,
ktoré steny podchodu zdobili od mája 2018, niekto zohyzdil.

A nezostalo len pri tom. Nezmyselnými čmáranicami niekto poškodil i fasádu domu
a sklá výkladov predajní s obuvou a oblečením v centre mesta.

Majiteľ obchodov sa pokúsil
sklá vyčistiť, no boli pravdepodobne poleptané neznámou
zlúčeninou. Ak ich bude musieť
vymeniť, pôjde o škodu vyčíslenú v stovkách eur. Mestská polícia v tejto veci poskytla kamerové záznamy svojim kolegom
z Policajného zboru SR, ktorí
celú vec prevzali. Ide o trestný
čin. Veríme, že páchateľov trest
neminie.


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

Okrem miesta na oddych, poskytuje prostredníctvom dvoch
USB zásuviek možnosť dobiť
si mobilný telefón alebo tablet.
V dosahu 100 metrov ponúka
i pripojenie na wifi. Čas pripojenia je obmedzený na 60 minút, no hneď potom sa dá pripojiť znovu.
Lavička funguje vďaka solárnym panelom, tak za slnečného počasia získava energiu.
Funguje ale aj v prípade zamračenej oblohy. Je v nej zabudovaná záložná batéria.
Lavičku Scorpio z tropického dreva mestu bezplatne zapožičala spoločnosť mmcité street
furniture.
(E. S.) FOTO: P. Ž.

Zber elektroodpadu
Najbližší termín bezplatného zberu nepotrebných
veľkých elektrospotrebičov z domácností je v sobotu
5. 9. 2020 od 8.00 do 12.00 hodiny. Objednať si ho
môžete na webstránke zberelektroodpadu.sk. Objednávanie sa uzatvára 2 dni pred konaním zberu.
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Zmeňte Trenčín od základov, zapojte sa!

Trenčín sa chce uchádzať o titul Európske hlavné mesto
kultúry. Ide o jeden z najambicióznejších projektov v oblasti kultúry v Európe a zároveň je to jedna z najznámejších a najdlhšie trvajúcich aktivít Európskej únie. Každý
rok dostanú dve mestá v dvoch štátoch možnosť stať
sa Európskym hlavným mestom kultúry (EHMK). V roku
2026 to bude jedno mesto zo Slovenska a jedno z Fínska.
Trenčín má šancu byť v roku 2026 držiteľom prestížneho titulu. Poďte preto do toho s nami a podieľajte sa
na projekte aj s vaším nápadom!

Aj vďaka projektom ľudí, ktorí
v meste žijú, a projektom, ktoré pripravuje tím EHMK, sa
môže podariť pretvoriť Trenčín
na mesto pestrej kultúry. Tá však
nie je iba o umeleckom programe.
„Je to aj pohľad na kvalitu života
v meste, na komunity, aktuálne
témy, ktoré treba otvárať a riešiť
s verejnosťou. Samozrejme, tieto šľachetné ciele sa dajú budovať
inovatívnymi riešeniami a kvalitným kultúrnym programom,
na ktorom má byť transformácia
Trenčína postavená. Tak, aby sme
sa priradili na európsku mapu zaujímavých miest,“ hovorí projektový manažér Martin Dorot.
Je to výzva pre všetkých, ktorým záleží na tom, čo sa v meste deje. So svojím projektom sa
môžete zapojiť aj vy.

 O ČOM JE EURÓPSKE
HLAVNÉ MESTO
KULTÚRY?

O posilnení európskej identity a hodnôt, o spoznávaní sa
v rámci Európy. Zakladateľkou Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) je herečka
a grécka politička Melina Mercouri. Program, ktorý sa vtedy
volal Európske mesto kultúry,
sa začal v roku 1985 a prvým držiteľom titulu boli Atény. V roku
1999 bol program premenovaný

na Európske hlavné mesto kultúry a tento názov zostal dodnes.
Výstupom z prvého kola projektu, ktorý sa odovzdáva 15. decembra 2020 komisii Európskeho hlavného mesta kultúry, je 60
stranový Bid-Book. V ňom sa
predstavuje jednotná myšlienka
projektu spolu s celkovou koncepciou programu pre rok 2026.
„V prípade úspešne napísaného
Bid-Booku a samotného projektu postupuje mesto do druhého
kola, v ktorom sa dokument dopĺňa a následne sa zo všetkých kandidátov vyberá víťazné mesto,“
hovorí M. Dorot.

 PREČO CHCE BYŤ
TRENČÍN EHMK?

Za posledných 37 rokov práve
vďaka tomuto programu dokázali desiatky miest naštartovať
a posilniť kultúrnu scénu, svoje
komunity, vylepšiť si infraštruktúru, zväčšiť svoj mestský potenciál, výrazne podporiť cestovný
ruch a najmä predstaviť svoje
plány a vízie ostatným Európanom. A Trenčín chce byť ďalším
mestom, ktoré vďaka EHMK
vyrastie.
„Pre nás je Trenčín najkrajším mestom pre život, ale určite nie sme jediní. Mnohí ľudia
sa sem napríklad vracajú zo zahraničia a aj po skončení vysokej

školy. Vďaka EHMK budeme
môcť pretvoriť naše mesto ešte
k lepšiemu. Vytvoriť nové pracovné miesta, realizovať nové kultúrne a komunitné podujatia,
pracovať s rôznymi skupinami
obyvateľstva, vzdelávať, rozprávať sa a riešiť celospoločensky
aktuálne problémy. Spolu rásť
smerom k modernému európskemu mestu. Vykročili sme už
teraz, no tento projekt nám vie
pomôcť to zvládnuť o niečo rýchlejšie,“ Barbora Janáková z tímu
EHMK.
Nejde len o rozvoj kultúrnej
oblasti, ale aj o rekonštrukcie ciest
a chodníkov, nové cyklotrasy, modernizáciu budov, revitalizáciu
verejných priestorov, príjemnejšie detské ihriská, nové kultúrne
priestory pre výučbu i voľný čas.
Zlepšenie kvality života Trenčanov a zvýšenie ekonomickej aktivity mesta.

mesta Trenčín,
 Alexander Topilin – architekt, člen združenia Hlava 5,
člen tímu festivalu Priestor.
V širšom tíme sú aj ďalší odborníci z vizuálneho umenia, architektúry, urbanizmu, komunitnej práce či pracovníci mesta
Trenčín. A bude ich stále pribúdať. Tímom sú všetci, ktorí prichádzajú s dobrým nápadom alebo projektom. Pridajte sa, ešte je
čas do 14. augusta!

 VÝZVA PRE AKTÍVNYCH
ĽUDÍ

„Ak máte nápad alebo dokonca nejaký projekt už organizujete, dajte o ňom vedieť vo Výzve.
Nájdete ju na internetovej stránke www.trencin2026.sk v časti
„Zapojte sa“. Je to jednoduchý
 KTO JE V TÍME EHMK?
dotazník, kde nám v niekoľkých
Ľudia z kreatívnej a umeleckej krokoch opíšete váš projekt, ktosféry reagovali na iniciatívu pri- rý robíte alebo ktorý by ste romátora Richarda Rybníčka a za- biť chceli. V prípade potreby to
čali sa od januára 2020 stretávať s vami veľmi radi prekonzultua diskutovať. Z nich sa vykryšta- jeme. Projektov môžete predstalizoval užší tím, ktorý už usilov- viť i viac. Stačí, ak splníte všetne a naplno pracuje:
ky podmienky vo Výzve. Poďte
 Martin Dorot – galeris- do toho s nami a vypíšte aj váš
ta a dramaturg, zakladateľ zdru- projektový zámer,“ vyzýva všetženia Nová Vlna,
kých aktívnych Trenčanov B. Ja Terina Barčáková – mar- náková. Čím viac nápadov, tým
ketérka a event manažérka, za- lepší projekt bude môcť Trenčín
kladateľka
festivalu
predložiť a tým väčPriestor,
šiu šancu bude mať
na úspech. Je to naj Barbora Janáková – marketérka, spomä o spolupráci. Poluzakladateľka Pucle,
šlite projekty od kodržiteľka licencie Pemunitných piknikov
chaKucha Night Trenaž po veľké festivaly,
čín, spoluorganizátor
čas je do 14. 8. 2020.
výzva
Trenčín na Korze,
Zmeňme
Trenčín
spolu!
 Luisa Szabo Kočiš – učiteľka huslí, spoluzakladateľka knižného vydavateľstva  AKÝ MÁTE NÁZOR?
Atomic, spoluorganizátor Literárne Mecheche,
Na webovej stránke je aj dotaz Peter Kohout – architekt, ník pre verejnosť, kde môžesa
xofonista, člen skupín Bez te písať, čo vám v meste chýba,
ladu a skladu, CHVM, Neuropa, kam radi chodíte, čo by sa malo
Autumnist.
zmeniť. „Netreba sa báť snívať!
 Lenka Kuricová – kreatívna My sa to pokúsime zapracovať
podnikateľka, spoluzakladateľ do projektu,“ hovorí za celý tím
ka Pucle, spoluorganizátorka EHMK Martin Dorot.
TEDx Trenčín,
Sledujte webovú stránku, InSučan
ská
– stagram alebo Facebook. Hľa Veronika
koordinátorka práce s mládežou dajte Trenčín2026!(EHMK)
Príďte s tímom EHMK prežiť 4. 8. (utorok) príjemné popoludnie,
spojené s tlačovou konferenciou a kultúrnym programom lokálnych umelcov. Začíname o 15.00 v Parku M. R. Štefánika.

31. júl 2020

V Trenčíne rastie lyžiarsky talent
Počas prvého júlového víkendu sa
na svahu v Štítnej nad Vláří (ČR)
uskutočnilo 2. kolo Českého pohára v trávovom lyžovaní. Zúčastnili sa ho pretekári z Českej
a Slovenskej republiky. Na stupienky víťazov sa trikrát postavila
desaťročná Kristína Korienková
z Trenčína. V kategórii talent získala 1. miesto v disciplíne Super –
G, v obrovskom slalome zajazdila
na 1. a 3. mieste. Budúca piatačka
Základnej školy na Novomeského
ulici začala lyžovať ako 3-ročná,
v alpskom lyžovaní súťaží od svojich šiestich rokov a trávovému lyžovaniu sa venuje od jesene 2019.
Medzi jej doterajšie najväčšie
úspechy patrí víťazstvo v lyžiarskych pretekoch o Jánošíkovu

valaštičku vo Vrátnej, na stupňoch pre víťazov sa umiestnenia
v Rensar Cupe na Morave a v Horehronskej lige v zjazdovom lyžovaní, kde jej v celkovom poradí
patrí 4. miesto. Blahoželáme!


(RED) FOTO: ARCHÍV KK

ROZVÍJAJ SVOJ TALENT
V UMELECKEJ ŠKOLE
Základná umelecká škola Karola Pádivého pozýva
na talentové prijímacie skúšky do všetkých odborov:
hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického.

 V hudobnom odbore ponúka záujemcom základné štúdium hry na tieto hudobné nástroje: klavír, flauta, trúbka,
klarinet, pozauna, tuba, saxofón, husle, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal, akordeón,
keyboard, bicie nástroje, spev.
 V tanečnom odbore ponúka
štúdium klasického, ľudového,
kreatívneho, džezového, historického a moderného scénického tanca.
 V literárno-dramatickom
odbore sa záujemcovia budú
venovať základom hereckej výchovy s profesionálnym hercom
Lukášom Šeptákom.
V školskom roku 2020/2021

pracujú v ZUŠ tieto súbory: Komorný sláčikový súbor, Sláčikové súbory ISOLA SONANTE
a VESELÉ STRUNY, Gitarový
súbor Luskáčik, Ľudová hudba
a Spevácky zbor.
Prijímacie skúšky sa konajú
26. a 27. augusta 2020 v čase
od 13.00 do 18.00 hod. na Námestí SNP 2 v budove ZUŠ.
Na prijímacích talentových skúškach sa môžu zúčastniť deti od 5 rokov (VO,
TO), mládež a dospelí. Všetky deti do 18 rokov musia prísť
na prijímacie skúšky v sprievode rodičov. Informácie na tel.
č. 032/7435521. Tešíme sa
na vás!WWW.ZUSTRENCIN.SK

Úspešní basketbalisti
Na turnaj pre deti do 15 rokov
„Sereď Kids cup 2020“ vycestovali 10. júla 4 družstvá v nových dresoch 3x3 Basketball Trenčín. Ako
informoval tréner Tomáš Vavro, na oficiálnych 3x3 ihriskách
sa najviac darilo družstvu U15
v zložení Guza, Bobošík, Kadlecay a Mokráň, ktoré vyhralo všetky zápasy na turnaji a obsadilo
tak 1. miesto v hlavnej kategórii.
Družstvo U14 chlapcov skončilo piate, v kategórií U13 obsadili
dievčatá 4. miesto a s rovnakým
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umiestnením v kategórií U11 sa
domov vrátilo aj najmladšie družstvo s vekom len 9 rokov. „Všetkým
patrí môj obdiv a zároveň poďakovanie, keďže vonku bolo 33 stupňov
a všetci makali do posledných síl,“
povedal tréner. Družstvá čakajú
ďalšie turnaje 3x3 po Slovensku.
Nový olympijský šport si môžu
prísť vyskúšať na tréningy 3x3
Basketball Trenčín aj ďalšie deti
z Trenčína a okolia. Jedna zo zastávok 3x3 tour bude už 8. 8. pred
OC Laugaricio.(RED)

1.FBC Trenčín má 15 rokov

V júni 2005 zaregistrovali prvý
florbalový klub v Trenčíne – ŠK
1.FBC. Na prvé nábory prišlo do Mestskej športovej haly,
ktorá je domovským stánkom
klubu, takmer 400 chlapcov
a dievčat. Dnes je v 1.FBC registrovaných vyše 280 hráčov.
1.FBC začínal s extraligovým
tímom, mužmi „B“, ženami,
dorastencami a žiakmi. Neskôr
pribudol tím juniorov a všetky
mládežnícke kategórie, vrátane
prípravky. Klub vychoval niekoľko reprezentantov. Ponúka
profesionálny tréningový proces, kvalitné podmienky a pohodovú atmosféru. Dáva šancu

i deťom z ekonomicky
slabších
rodín. Preventívnymi aktivitami bojuje proti drogám
a kriminalite.
Štyri
majstrovské tituly v extralige mužov, štyri tituly v extralige
juniorov, tri dorastenecké a jeden
majstrovský titul mladších žiakov a ďalšie medailové pozície
znamenajú, že 1.FBC Trenčín
je najúspešnejším florbalovým
klubom na Slovensku. Zápasy
majú rýchlosť a dravosť. „Florbal prináša drinu, pot, radosť
i sklamania, veľa zážitkov, veľa
emócií. Počas 15 rokov ich zažili naši hráči a hráčky, fanúšikovia, rodičia, reklamní partneri
neúrekom. Všetkým patrí vďaka.
Spolu sme sa bavili florbalom
a chceme v tom pokračovať. Dovidenia v novej sezóne,“ povedal
prezident a zakladateľ 1.FBC
Miroslav Sága.


(RED) FOTO: ARCHÍV KLUBU

PONUKA KRÚŽKOV V CVČ
V školskom roku 2020/2021 ponúka Centrum voľného
času na Východnej ulici 9 pestrú paletu aktivít pre deti
i dospelých. Prihlášky prijíma od 24. augusta.

JAZYKOVÉ: Angličtina pre deti
(9 – 15 r.), Angličtina pre dospelých a seniorov.
TECHNICKÉ: Letecký modelár
(10 – 18 r.), Rádioelektronika (10
– 18 r.), Vláčikový modelár (7 – 15
r.).
UMELECKÉ: Divadlo ZA OPONOU (ZŠ), Fotografický krúžok
(ZŠ, SŠ, dospelí), Hra na klavíri
(ZŠ), Keramika (MŠ, ZŠ, dospelí),
Kreatívna dielnička pre deti od 3
r. a rodičov, Sylvyart – tvorenie
zo všetkého (ZŠ, SŠ), Tvorivý ateliér (7 – 15 r.).
TANEČNÉ: Baletky (6 – 11 r.),
DĽS Rozmarínček (6 – 10 r.), Džamal Junior – orientálne tance (7 –
17 r.), Fresitas – latino (7 – 12 r.),
Fresas – latino a new style (9 – 15
r., SŠ), Little Queens (6 – 9 r.), Mažoretky POM POM (8 – 12 r.), Moderný tanec – čerešničky (7 – 12
r.), Queens disco (9 – 15 r.), Queens hip hop (9 – 15 r.), Tanečná
prípravka včielky (3 – 4 r.), Tanečná prípravka žabky (5 – 6 r.).
ŠPORTOVÉ: Aikido (5 – 7 r., 8 –
9 r., 10 – 14 r., starší žiaci), Florbal (6 – 18 r.), Futbal (5 – 15 r.),

Gymnastika (4 r., 5 – 7 r., 6 – 9 r.,
7 – 10 r., 9 – 11 r., 11 r. a viac), Joga
(SŠ, dospelí), Karate (5 – 18 r.),
Kondičné cvičenie dospelí, Mini
hádzaná od 6 r., Nordwallking
(od 12 r., dospelí), Plávanie (ZŠ I.
st., ZŠ II.st.), Stolný tenis (10 – 15
r.), Strelecký krúžok (11 – 18 r.),
Športová príprava (MŠ, ZŠ), Volejbal (10 – 12 r.).
DOPOLUDŇAJŠIE: Pacičky –
program pre maminy s deťmi do 3
rokov, Tvorivý ateliér, tanečná
a pohybová príprava bez bariér.
OSTATNÉ: Eko aktivisti (7 – 15
r.), Šach (7 – 15 r.).
Viac nájdete na webstránke
cvctn.edupage.org. Prihlášky prijímame od 24. 8. do 11. 9. 2020
(7.30 – 15.30). Od 1. 8. 2020 spúšťame aj elektronické prihlasovanie.
CVČ vám bude vďačné za každý
vzdelávací poukaz, ktorý nám odovzdáte do 20. septembra 2020. Tí,
ktorí to stihnú, budú oslobodení
od poplatku za krúžky. Ďakujeme.
Tel. kontakt: 0911 886 007,
0902 911 174, 032/ 743 3502


(CVČ TRENČÍN)
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PSÍKY
NA ADOPCIU

Karta pre seniorov sa stále oplatí

číslo 8 | ročník XXII

Máte záujem o psieho
spoločníka? Vyberte si
niektorého zo súčasných
obyvateľov Karanténnej stanice v Trenčíne.
Návštevu je potrebné si
dohodnúť telefonicky.

Ročná fenka Nela má rada psíkov aj fenky. Vhodná je do rodiny s deťmi. Je hravá, energická a zbožňuje hladkanie.
Na vôdzke poslúcha.

Jeden a pol ročná Alba je trochu plachá a opatrná. Jej nový
majiteľ by mal byť trpezlivý
a dopriať jej viac času pri venčení. Na vôdzke sa správa trochu energicky.

Vlčiak Albert má 8 rokov.
Zbožňuje hračky a behanie,
rád aportuje a má rád plávanie. Je poslušný. Na vôdzke jemne ťahá, lebo sa teší
na prechádzku.
V prípade záujmu volajte
na 0915 785 007. Celú aktuálnu ponuku psíkov, hľadajúcich svoj nový alebo pôvodný
domov, nájdete na www.utulok-trencin.sk.

KARTA PRE SENIOROV je program samosprávy mesta
Trenčín. Cieľom je prostredníctvom benefitov a zliav priblížiť trenčianskym seniorom tovary a služby ponúkané
v meste a jeho blízkom okolí.

Nárok na vydanie karty má občan starší ako 60 rokov s trvalým
pobytom v meste Trenčín, ktorý
je poberateľom predčasného, starobného alebo invalidného dôchodku. Žiadosť o vydanie karty
je dispozícii v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne
alebo na www.trencin.sk v časti Ako vybaviť/Sociálna pomoc/
Seniorkarta. Vyplnenú žiadosť
treba odovzdať v Klientskom
centre spolu s aktuálnou fotografiou s rozmermi 3 x 3,5 cm a poplatkom 1 euro na krytie nákladov spojených s vydaním karty.
Pri podávaní žiadosti o vydanie
karty je potrebné preukázať sa
dokladom totožnosti (občianskym preukazom). Žiadosť o vydanie karty však môžete podať
aj prostredníctvom splnomocnenej osoby. Karta bude vydaná
približne o 2 týždne. Vďaka nej
potom budete môcť so zľavami
využívať vybrané služby v oblasti kultúry, športu, relaxu, zdravia, stravovania a podobne. Seniorskú zľavu si treba uplatňovať
hneď pri objednávke. Výšku zliav
a formu bonusov určujú výhradne ich poskytovatelia. Karta je
neprenosná a slúži na kúpu tovarov a služieb výhradne pre potreby jej držiteľa. Stratu alebo odcudzenie karty by ste mali nahlásiť
v Klientskom centre MsÚ.

 ZOZNAM

POSKYTOVATEĽOV
VÝHOD

PERLA,
 Rýchločistiareň
Gen. M. R. Štefánika 38, Trenčín – zľava 20% na všetky služby

rýchločistiarne.
 Andrea Martiny Collection,
Mierové nám. 8, Trenčín – 10%
na všetky výrobky.
 A. R. M. TOP SERVIS, Liptovská 6863/2A, Trenčín – zľava 10% na čistiace a tepovacie
práce.
 CK FIRO TOUR, OC Laugaricio, Trenčín – zľava 30% z letného zájazdu do zahraničia priamo v pobočke.
 DANTIK, Mierové nám. 14,
Trenčín – 10% zľava na všetky
druhy tovaru.
 Edukačno-rehabilitačné
centrum, Petra Bezruča 1012,
Trenčín – 29% na masáže, 12%
na vodoliečbu, 18% na rašelinové obklady, 22% na pobyt v saune a 32% na pobyt v infrakabíne.
 Eiffel Optic, OC Laugaricio,
Trenčín – 10% na nezľavnený tovar a služby.
 EXpres FOTO, Farská 4,
Trenčín – 15% z fotografovania na preukazy a kopírovania,
5% zo spracovania digitálnych
fotografií.
 Galéria M. A. Bazovského,
Palackého 27, Trenčín – 50%
zľava na vstup do expozícií.
 Hotel Elizabeth, Gen. M.
R. Štefánika 2, Trenčín – káva
(presso s mliekom) – 1,40€, čaj
– 1,20€, víno 1dl – 1,20€.
 Hotel Most Slávy, 17. novembra č. 11, Trenčianske Teplice – 15% na poskytnuté služby.
 INTERSPORT, OC Laugaricio, Trenčín – 10% zľava na nákup tovaru vo výške 50 eur.
 Kaviareň Na ceste, Katov
dom, Matúšova ulica, Trenčín –
koláčik a nápoj (káva, čaj alebo

sirup) spolu za 2,50€.
 Kaviareň Omar, Mierové
nám., Trenčín – 10% na všetky
produkty.
 Lekáreň Soblahovská, Dlhé
Hony 3, Trenčín – 7% z voľnopredajného tovaru pri nákupe
nad 7€ s DPH.
 Mäsiarstvo, Námestie sv.
Anny 15, Trenčín – 5% z nákupu
v pondelok a v sobotu.
 MC Donald´s, OC Laugaricio, Trenčín – za zvýhodnenú cenu 1€ malý teplý nápoj
(cappuccino, espresso, espresso grande) v priestoroch McCafé, zdarma malý sýtený nápoj
v reštaurácii McDonald’s (0,25 l
coca-cola, fanta, sprite, coca-cola light, ľadový čaj).
 Optika Zita Ježová, Braneckého 10, Trenčín – 10% zľava
na kompletnú zákazku (okuliarový rám, okuliarové šošovky,
puzdro), zadarmo bežné úpravy, v prípade potreby doručenie
zákazky.
 Penzión Tiberia, Kukučínova 13, Trenčín – 10%
na ubytovanie.
 Verejná knižnica M. Rešetku, Jaselská 2, Trenčín –
60% zľava na ročný registračný
poplatok.
 Zlatníctvo JGJ, Hodžova
3/1473, Trenčín – 10% na opravy a čistenie šperkov a 5% z nákupu neakciového tovaru.
Zoznam poskytovateľov výhod pre seniorov je priebežne
aktualizovaný. Ak ste prevádzkovateľom zariadenia poskytujúceho tovary alebo služby a máte
záujem sa zapojiť do programu
KARTA PRE SENIOROV, pošlite správu na adresu seniorkarta@trencin.sk. Podrobné informácie o Karte seniorov nájdete
na www.trencin.sk/seniorkarta.

31. júl 2020
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spektrum

Oslávil sté narodeniny Dane a poplatky je možné

Klient Sociálnych služieb mesta Trenčín pán Jozef Pleva oslávil 6. júla 2020 svoje sté narodeniny. Ako sám spomína, narodil
sa v chudobnej rodine, no jeho
detstvo bolo pekné. V 16-tich rokoch narukoval a ako mladý bojoval na východnom fronte. „Vojna bola hrozná,“ hovorí. Po vojne

zostal pracovať u vojakov, neskôr
sa zamestnal ako osobný šofér
riaditeľa Slovliku. Toto zamestnanie ho veľmi bavilo. Bol priateľský a zbožňoval spoločnosť.
Oženil sa a so svojou manželkou
mali 6 detí. Bývali v Opatovej.
Žiaľ, po ťažkej chorobe mu manželka zomrela a veľmi mu chýba.
Ťažké chvíle prežíval aj v období,
keď zomrel najstarší syn. Dnes
sú mu jeho deti veľkou oporou
a teší sa z ich pravidelných návštev. V Zariadení opatrovateľskej
služby na Piaristickej ulici v Trenčíne žije už 19 rokov. Rád počúva dychovku, zo zvieracej ríše obľubuje psov a kone. Želáme mu
pevné zdravie rodinnú súdržnosť
a spokojnosť!


(KOLEKTÍV ZOS)

Trenčín inline 2020 už 1. augusta

V sobotu 1. augusta 2020 sa
v priemyselnom parku uskutoční veľký sviatok korčuliarov, kolobežkárov a bežcov. Inline preteky,
určené pre všetkých: začiatočníkov, amatérov i profesionálov,
otvoria svoj 6. ročník. Na štart sa

postavia súťažiaci v kategóriách
deti, žiaci, fitness, polmaratón,
maratón. Premiéru bude mať Slovenský pohár KOLOBEH.
V čase našej uzávierky boli v štartovej listine Trenčín inline 2020 už
zapísaní pretekári zo 6-tich krajín.

 ZASADNUTIA VMČ V AUGUSTE
VMČ Sever

6. 8. o 16.00 Denné centrum na Sihoti

zaplatiť aj cez QR kód

Vzhľadom k pretrvávajúcemu epidemiologickému riziku
pre pandémiu koronavírusu a tiež, aby ste ušetrili svoj
čas, môžete uhradiť daň z nehnuteľnosti a poplatok
za komunálny odpad aj cez QR kód. Ten nájdete na doručenom rozhodnutí.

QR (Quick Response) kód tvorí
špeciálne usporiadanie malých
(väčšinou) čiernych a bielych
štvorčekov. Na skenovanie QR
kódu mobilným zariadením potrebujete niekoľko sekúnd.
Tri väčšie štvorce v rohoch
a jeden menší pri poslednom
rohu kódu slúžia na informáciu pre QR čítačku, v ostatných,
na prvý pohľad chaoticky usporiadaných štvorčekoch, je uložená informácia. Na čítanie QR
kódov pre bežných užívateľov sa
používajú mobilné telefóny s fotoaparátom a príslušnou aplikáciou. Niektoré smartfóny čítačku
QR kódov v sebe majú už nainštalovanú rovno pri kúpe mobilu,
do ostatných si ju musíte nainštalovať manuálne. Po spustení aplikácie sa objaví akoby aplikácia
fotoaparátu. Potom stačí už len
„namieriť“ na QR kód a aplikácia
ho automaticky preloží. QR kód
nájdete aj na rozhodnutiach o daniach a poplatkoch.
Zamestnanci mestského úradu do 21. júna doručovali občanom Trenčína rozhodnutia
o miestnych daniach a poplatku

za odpad. Po 22. 6. 2020 ich
distribuovala Slovenská pošta. Upozorňujeme, že ak vás ani
doručovatelia Slovenskej pošty
doma nezastihli a zásielku ste si
nevyzdvihli ani posledný deň jej
uloženia, platí fikcia doručenia.
Znamená to, že mesto ju bude
považovať za doručenú. V minulých rokoch si mohli občania
vyzdvihnúť nedoručené zásielky
na mestskom úrade, no tentokrát
to nebolo možné. „Chceme vylúčiť
možnosť hromadného stretávania
sa ľudí vo vnútorných priestoroch
úradu pre stále trvajúcu pandémiu koronavírusu,“ vysvetľuje Ján Margetín z Útvaru ekonomického MsÚ Trenčín.
Aby mesto ako správca dane
zohľadnilo možné ekonomické
dopady u občanov, vyplývajúce
z náročného obdobia, posunulo
termíny niektorých splátok dane
i poplatku na neskorší termín. Je
ale nutné termíny, uvedené v rozhodnutiach, rešpektovať a najneskôr dovtedy dané sumy uhradiť.
Úhradu mesto odporúča realizovať najmä bezhotovostnou platbou.(RED)

AKADÉMIA TRETIEHO VEKU – ZMENA TERMÍNU
Slávnostné otvorenie XXXIV. ročníka Akadémie tretieho veku (ATV)
v Trenčíne sa uskutoční v utorok 8. septembra 2020. O zmene termínu z pôvodne plánovaného 9. septembra na 8. 9. informovala
za Radu ATV a výbor ZO 02 JDS Trenčín Anna Pinďáková. Otvorenie nového školského roka 2020/2021 ATV bude v Aule Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka v Trenčíne na Študentskej ulici (zastávka MHD
Obchodná akadémia M. Hodžu) o 13.30 hodine. (RED)

VMČ Západ 26. 8. o 14.00 veľká zasadačka MsÚ

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
Denné centrum Sihoť na Osvienčimskej ulici bude v auguste otvorené
tak, ako sú jeho návštevníci zvyknutí. V pondelok až štvrtok od 9.00
do 17.00 hodiny a v piatok od 9.00 do 14.00 hodiny.
DIA mapa konzultácie, ktoré bývali vždy v stredu od 15.00 do 17.00
hod. sú až do odvolania zrušené. Ostatné aktivity podľa denného harmonogramu pokračujú.
Vstup do Denného centra je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami. Samozrejmosťou je dezinfekcia rúk, dezinfekčný prostriedok zabezpečuje mesto. Správca centra vedie evidenciu návštevníkov.
Prevádzkovateľom Denného centra je Útvar sociálnych vecí MsÚ
Trenčín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch počas
otváracích hodín centra 0901 714 266.

OZNÁMENIE O ZÁMERE
PRENÁJMU NEBYTOVÉHO
PRIESTORU
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o., Trenčín
oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9a ods. 1 písm. c)
zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov nebytový priestor,
nachádzajúci sa na I. nadzemnom podlaží (vo vestibule)
v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na Považskej ulici
v Trenčíne na umiestnenie automatu na výrobu hranolčekov
v cene v zmysle VZN č. 12/2011. Záujemcovia môžu svoje cenové
ponuky doručiť v zalepenej obálke v lehote do 14. 8. 2020
poštou alebo osobne na adresu Mestské hospodárstvo a správa
lesov, m. r. o., Soblahovská 65, 912 50 Trenčín. Obálku označte
„NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM NP ZŠPD“.
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otázky a odpovede

číslo 8 | ročník XXII

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 Kto môže vyriešiť doprav-

nú situáciu pred lekárňou
Arnica na Dolnom Šianci?
Neustále tam parkujú autá
v oboch smeroch jazdy. EMIL L.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru
mobility:
Vyriešime to vodorovným dopravným značením, ktoré schválil
dopravný inšpektorát. Už sme ho
objednali.

 Kedy sa bude čistiť potok

v mestskej časti Opatová? Je
prerastený burinou. 
JANA K.
Marián Bocák, hovorca Slovenského
vodohospodárskeho
podniku:
Potok patril ešte donedávna pod správu Lesov SR. Od 1. 1.
2020 bol na základe delimitačného
konania zverený do správy Slovenského vodohospodárskeho podniku. Preto nemohol byť zaradený
do plánu kosieb a údržby pre tento rok. Urobíme obhliadku a rozhodneme, či bude potok zaradený
do plánu údržby pre rok 2021.

 Prečo sa nevybuduje par-

kovisko na Beckovskej – bývalé detské ihrisko Opavia? IGOR
B.

Róbert Hartmann, vedúci útvaru
mobility:
Projektová dokumentácia parkovania na tomto bývalom ihrisku
sa už rieši spolu s novým ihriskom.

 Čo má v pláne mesto

s pozemkom pred bytovým
domom na Veľkomoravskej
ulici? Plánuje sa tu vybudovať

parkovanie?
MATÚŠ G.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru
mobility:
Áno, pripravuje sa tam výstavba parkoviska.

 Bude rozkopávka na Kub-

ranskej ulici pokračovať aj
smerom po ulici Kubrická
do Kubrice?
MARIÁN S.
Slavomíra Gáborová, útvar
mobility:
Bude pokračovať aj do Kubrice. Podľa harmonogramu prác
spoločnosti SUPTel by stavba
mala prebiehať od 30. 8. do 30.
10. 2020.

 Myslím si, že krytej plavárni by pomohlo vynovenie, aké
spravila Banská Bystrica. Tá
pristavila ku krytej plavárni
tobogán a antikorové bazény.


MICHAL Z.

Martin Beďatš, hlavný architekt
mesta:
Priestor je rezervovaný v rámci Zmeny č. 4 Územného plánu mesta Trenčín pre rozvoj
plavárne, konkrétne na malý aquapark s pridanými funkciami typu
reštaurácia a podobne, plus je tam
rezervovaný priestor pre malý
parčík.
Blok je primárne určený
pre umiestnenie plavárne, resp.
aquaparku s max. podlažnou plochou 1. nadzemné podlažie 9 400
m². Stanovené maximálne výšky
môžu byť prekročené konštrukciou tobogánov. V polohe pri Mládežníckej ulici je potrebné umiestniť park s rozlohou min. 2 400 m².

POZÝVAME NA
KUBRANSKÉ SLÁVNOSTI
Uskutočnia sa 22. augusta 2020 pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky o obci a tiež pri príležitosti
100. výročia založenia Ochotníckeho divadla v Kubrej.

V dopoludňajšom programe sa
v areáli Kultúrneho strediska
Kubrá od 10.00 hodiny predstavia skupiny Kubranček, Goonies,
brušné tance, ukážky záchranných zložiek, nebude chýbať nafukovací hrad na skákanie pre deti
a ďalší sprievodný program. Oficiálne otvorenie slávností je naplánované popoludní po slávnostnej
svätej omši. V programe vystúpia

dychová hudba Opatovanka, FS
Kubrá, Opatovskí harmonikári, FS
Úsmev, spevácka skupina Škrupinka a ďalší. O večernú zábavu sa
postará Opatovanka. V kultúrnom
stredisku bude sprístupnená výstava krojov a historických predmetov. Podujatie organizuje KS
Kubrá a VMČ Sever s podporou
mesta Trenčín.
(RED)

Na terasách a strechách jednotlivých budov nesmú byť umiestnené žiadne doplnkové konštrukcie,
ktoré by zasahovali do priehľadov na historické centrum mesta, na streche je odporúčané zriadenie ihrísk. Strešná konštrukcia
najvyššieho podlažia by mala byť
riešená ako vegetačná strecha,
okrem plochy prípadných ihrísk.

 Kedy konečne bude sko-

laudované a spoplatnené parkovisko vo vnútrobloku ulice
Inovecká 1148?
PETER K.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
V súčasnej dobe prebieha
zápis vecných bremien na katastrálnom úrade. Po skončení zápisu môže stavebný úrad
ukončiť kolaudačný proces.
Predpokladaný termín je august až september 2020.

 Má mesto v pláne opraviť

chodník na Ulici gen. M. R.
Štefánika? Ten je v takmer dezolátnom stave už dlhé roky.
Ešte v horšom stave je chodník na ľavej strane tejto ulice
od OC Max smerom k Bille.
Pri penzióne Feši je diera v asfalte asi 40 x 30 cm, hlboká 1
meter! 
MARIÁN M.
Tomáš Mihálik, správca miestnych komunikácií:
Spomínané úseky chodníkov máme zaradené v zásobníku opráv. Prosíme o trpezlivosť.
Problém diery pri penzióne riešime s jeho majiteľom.

trencin.sk/oao

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

Narodil sa pred 140 rokmi
V Parku Milana Rastislava Štefánika si Trenčania 21. júla
2020 pripomenuli osobnosť generála M. R. Štefánika.
Narodil sa 21. júla 1880 v obci Košariská.

Pietny akt pri Pamätníku M.
R. Štefánika organizovala Považská sokolská župa
Milana Rastislava Štefánika (PSŽ M. R. Š.) a Jednota
Sokol Trenčín. „Bol jednou
z najvýznamnejších osobností najnovších dejín Slovenska. Astronóm, dobrodruh,
svetobežník, vizionár, politik, diplomat a vojak v hodnosti brigádneho
generála francúzskej armády, ale
najmä hrdý Slovák. Bol osobnosťou
s veľkou silou vôle, odhodlania, silou ducha a jasne postavených pravidiel,“ povedala starostka PSŽ M.
R. Š. Daniela Valentová.
„Žiaľ, nám dnes chýbajú dôveryhodné autority, akou určite bol
Milan Rastislav Štefánik. Ľudia
veria konšpiráciám, neočkujú deti,
rozvíjajú sa myšlienky fašizmu, nenávisti a xenofóbie. Vznikajú najmä
kvôli tomu, že nám na celosvetovom
a celoslovenskom pôsobisku chýbajú osoby, ktoré sú naozaj dôveryhodné a na ktoré sa môžeme obrátiť
a vnímať ich názory ako mienkotvorné,“ prihovoril sa zhromaždeniu pri pamätníku viceprimátor
mesta Patrik Žák.

„Ale pozitívne je to, že ich
máme medzi sebou, v prípade Trenčína sú to určite vedúci sokolských
odborov, ktorí sú mienkotvorní vo
svojich komunitách. Máme medzi
sebou mnohých takýchto ľudí, o ktorých vieme, že za celý svoj život toho
veľa dokázali, a sú dobrými ľuďmi.
Hľadajme takéto autority medzi sebou, minimálne na lokálnej úrovni,“ povedal P. Žák.
Pamiatke Milana Rastislava
Štefánika sa okrem neho poklonili aj predseda Štefánikovej spoločnosti v Trenčíne Rastislav Kudla,
predsedníčka Krajskej Rady Matice slovenskej Trenčianskeho kraja
Žofia Hrančová, Sokoli a Sokolky, spevácka skupina Sihotiar.
Na pietnom akte sa zúčastnil aj Karol Steklý, autor knihy Letec Štefánik a Caproni.
(RED) FOTO: Z. G.
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august 2020
 KONCERTY
16. 8. | 17.00 | Koncert
BORŠIČANKA a TEXTILANKA

umelcov. Inštalácia výstavy (18. – 27.
8.) bude organizovaná ako „happening“
pre verejnosť, takže sa návštevníci môžu
prísť pozrieť na priebeh práce v inštalačnej fáze. Vystavené nebudú len maľby,
ale aj objekty. Vernisáž sa uskutoční 27. 8.
o 17.00.
do 27. 8. | AMFO Trenčianskeho
kraja 2020

VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK | 24. ročník kraj-

skej postupovej súťaže amatérskej fotografie.
BORŠIČANKA Antonína
Koníčka a TEXTILANKA z Trenčína vás pozývajú na koncert dychovej hudby.
PARK ZLATOVCE

|

 VÝSTAVY
6. – 30. 8. | Monika Pascoe
Mikyšková: Botanika

tografií, ktoré budú premietané súčasne
na troch diaprojektoroch. Autorka sa odvoláva na istú nostalgiu z minulosti, kedy
bolo premietanie diapozitívov akýmsi rituálom, udalosťou, kedy sa zišla celá rodina.
Poňatie expozície výstavy korešponduje
s autorkiným nazeraním na danú tému,
ktorú formuje prostredníctvom zaznamenávania rôznych momentov, situácií
a „performancií života“, či (auto)portrétovaním „snapshotovým“ štýlom.
| Výstava fotografií z archívu Trenčianskej nadácie. Výstava je
odrazom dvadsiatich rokov pôsobenia
Trenčianskej nadácie a prevedie vás množstvom úspešne zrealizovaných komunitných projektov, za ktorými sa skrýva ľudský um, nadšenie, obrovské množstvo
práce a jeden malý grant od Trenčianskej
nadácie. Výstava je tiež poďakovaním ľuďom, ktorí stáli pri zrode nadácie a ľuďom,
ktorých na fotografiách nájdete a ktorí aj
ich prostredníctvom rozprávajú svoj príbeh.

do 31. 8. | Kráčaj, chcem sa ťa
dotknúť...

do 13. 8. | „Trianonská mierová
zmluva 1920, Versaillský
systém a Slovensko“

| Výstava prezentovaná
vo výkladoch Posádkového klubu. Súčasťou výstavy je sprievodná brožúra, ktorú
je možné získať bezplatne vo vestibule Posádkového klubu po podpise v prezentačnej listine. Autor výstavy: Matej Hanula.

18. 8. – 12. 9. | Aleš Porubský,
Matej Červeňan: Local Exprešn

Obaja mladí autori sa venujú expresívnej maľbe a spolu skúšajú jej nové
polohy. Priestor výstavy bude koncipovaný v pracovnom charaktere a bude pôsobiť ako ateliér. Na výstave budú prezentované samostatné i spoločné práce oboch
GMAB |

Výstava, ktorá prezentuje výber z tvorby autorky Milady Ždrnja.
Autorka sa pri tvorbe inšpiruje krajinou,
jej reálnou premenou ako i abstraktným
vyjadrením svojich myšlienok a predstáv.
MESTSKÁ VEŽA

|

do 31. 8. | Inšpirácie na výlety
v okolí Trenčína

KIC| Zaujímavé tipy na to, čo vidieť a zažiť

v okolí Trenčína nájdete na vystavených
informačných paneloch. Pri návšteve KIC si
môžete so sebou vziať trhaciu mapu regiónu s vyznačenými 18 tipmi na výlety.

4. 8. | 15.00 | Predstavenie
projektu Trenčín 2026

| Trenčín ako kandidát na Európske hlavné
mesto kultúry - tlačová konferencia,
koncert lokálnych umelcov a diskusia.
Príďte, radi sa s vami porozprávame
a odpovieme na otázky spojené s projektom.

PARK M. R. ŠTEFÁNIKA, TRENČÍN

| Výstava prináša reprezentatívny
výber diel účastníkov medzinárodných
šperkárskych sympózií v Kremnici od roku
1990 po súčasnosť. Ojedinelý charakter
zbierky diel vytvorených počas kreatívnych stretnutí výtvarníkov z celého sveta v meste s dlhoročnou tradíciou ťažby
a spracovania zlata dokumentuje vývoj
tohto umeleckého média za ostatných 30
rokov. V sympoziálnej zbierke obsahujúcej
viac ako 170 diel je zastúpená široká škála autorských prístupov od klasických zlatníckych prác z tradičných materiálov, cez
dizajnérske solitéry a šperky odzrkadľujúce osobné mytológie až po experimentálne artefakty z rôznorodých materiálov využívajúce alternatívne umelecké postupy
a implementujúce nové technológie. Charakter samotných diel často určuje inšpirácia geniom loci miestneho prostredia, ale
tiež reflexia socio-kultúrnych aspektov,
alebo sú výsledkom individuálnych výtvarných stratégií. Špecifickou a tradičnou
témou je aj vytvorenie spoločného šperku
– objektu, na koncepcii ktorého sa zakaždým podieľa celý kolektív účastníkov sympózia.

GMAB

do 13. 9. | Vojtech Kolenčík/
Martina Gajdošík Albrechtová,
Branislav Kristín – DOBRÁ
ZOSTAVA / DOBRAZOSTAVA

POSÁDKOVÝ KLUB

 NEDAJTE SI UJSŤ

do 13. 9. | Sympózium
súčasného šperku

GMAB | Projekt vychádza z autorkiných fo-

ARTKINO METRO

ky, ktorá je výraznou umelkyňou strednej
generácie slovenských maliarov. Jej netradičná tvorba odkazuje na techniku kresby,
pričom jej veľkoformátové práce ponúkajú
nové možnosti, ako sa v dnešnej digitálnej dobe vysporiadať s klasickým maľovaným obrazom. Jedinečný zážitok z jej diel
tak nie je možné v žiadnom prípade pocítiť z digitálnej reprodukcie, ale len a len
z tradičného pohľadu zoči-voči výtvarnému dielu. Vernisáž k výstave sa bude konať 6. 8. o 19.00. V maľbe využíva, dnes
veľmi populárne, veľké formáty a zároveň
ich kombinuje s postupmi tradične prisudzovanými kresbe. I tie však v autorkinom
podaní nie sú celkom tradičné.

Výstava tajomných
bytostí autora Aleša Drašnara. Je ľahko
strašidelná a súčasne zábavná a poučná.
Unikátna expozícia strašidiel, ktorá má
na Slovensku svoju premiéru, je určená
pre rodiny s deťmi a širokú verejnosť. Prístupná je v priestoroch pod Delovou baštou, kam sa návštevník bežne nedostane.
TRENČIANSKY HRAD

|

do 29. 8. | Lenka Lukačovičová:
(Ne)rozhodujúce okamihy

do 31. 8. | Dvadsať rokov
darujeme

NOVÁ VLNA | Výstava slovenskej výtvarníč-

do 6. 9. | Strašidlá v podzemí
hradu

Výstava predstavuje maliarsku
tvorbu troch autorov, ktorých spája spolupôsobenie v rokoch 2004 – 2009 v Ateliéri
voľnej a farebnej grafiky na VŠVU v Bratislave. Trenčianska výstava je druhou zo
série plánovaných výstav pedagóga, maliara a grafika Vojtecha Kolenčíka a jeho
bývalých študentov naprieč Slovenskom.
Ambíciou výstavnej šnúry je zmapovať
aktívne výtvarné pôsobenie niekoľkých
generácií bývalých študentov Vojtecha Kolenčíka na slovenskej výtvarnej scéne. Pedagóg sa vybral s obdivuhodnou energiou
GMAB

|

 KINO
CINEMAX
od 30. 7. | Veľké
dobrodružstvo malej pandy

Ruská federácia, USA. Animovaná rozprávka. Našla sa panda. Poznáte ju?
Veľký hnedý medveď Brum Brum si žije
svoj pokojný život, až kým mu jedného
dňa popletený bocian nedoručí omylom zvláštnu zásielku – malú pandu.
Ako všetky mláďatá, aj táto panda je
roztomilá, ale veľa plače a rozhodne nepatrí do Brum-Brumovho lesa.
Nezostáva mu nič iné, len s pomocou
priateľov nájsť pande správny domov.
Medveďa, malú pandu, tigra s poetickou dušou, bojazlivého vlka a pelikána, ktorému sa nikdy nezavrie zobák,
čaká dlhá a nebezpečná cesta, ktorá
preverí skutočnú silu ich priateľstva.
od 6. 8. | #Followme

Americký horor. Hviezda sociálnych
sietí vycestuje s priateľmi do Moskvy

2 | KAM

 KINO
kvôli novému obsahu pre svoj úspešný vlog. Keďže on sám a aj jeho kamaráti radi posúvajú hranice a snažia
sa uspokojiť rastúci počet divákov, zapoja sa do vražednej hry plnej záhad,
extrémov a nebezpečenstva. Hranica
medzi skutočným životom a životom
na sociálnych sieťach sa stiera, a partia
kamarátov musí preto bojovať s cieľom
uniknúť a prežiť.

kam v trenčíne
do ich domáceho prostredia práve v roku
tridsiateho výročia existencie Ateliéru
voľnej a farebnej grafiky (vznikol v roku
1990) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktorý umelec od začiatku
úspešne vedie.
do 15. 9. | Z rozprávky
do rozprávky

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

od 13. 8. | Fatima

Ale pozor! Nezabudnite sa vyzbrojiť dávkou odvahy, dobrej nálady a chrabrosťou,
pretože po hrade stále lieta duch Matúša
Čáka. Okrem hľadania strateného pokladu
sa môžete tešiť na nezabudnuteľnú prehliadku hradu, počas ktorej budú prebiehať divadelné scénky.
1., 8., 15., 22., 29. 8. | 10.00 –
13.00 | Leto v galérii

GMAB | Leto v galérii je úspešný letný pro-

od 12. 8. | Tenet

Americký, akčný, dobrodružný film.
Akčný veľkofilm, v ktorom hlavnú úlohu hrá medzinárodná špionáž, cestovanie v čase a evolúcia. Podľa všetkého
o mužovi, ktorý sa snaží zabrániť tretej
svetovej vojne prostredníctvom cestovania v čase a znovuzrodenia. Tenet je
najnovší špionážny film od Christophera Nolana, ktorý má na konte skvosty
ako Batman začína, Temný rytier alebo
Dunkirk.

číslo 8 | ročník XXII

do 15. 9. | Skryté príbehy
z múzea

jekt Galérie Miloša Alexandra Bazovského
v Trenčíne, ktorý tento rok čaká už štvrtý
ročník. Nádvorie galérie sa počas letných
mesiacov stalo vyhľadávaným miestom
v centre Trenčína, kde nájdete oddych
či kreatívne aktivity. Aj tento rok počas
leta sa môžete tešiť na tvorivé dielne,
workshopy, komentované prehliadky výstav, prednášky či koncerty.
3. – 7. 8., 10. – 14. 8. | Leto plné
zábavy

Denný letný tábor. Deti sa môžu tešiť na parkour tréningy, detskú escape room,
lanovú dráhu, workshopy aj súťaže. Tábory sú vhodné pre úplných začiatočníkov, ale aj pokročilých. Prihlasovanie:
contact@borntotrickhouse.com. Viac info
nájdete na www.borntotrickhouse.com.
TARZANIA, BORN TO TRICK HOUSE

|

6. 7. – 28. 8. | Letné denné LEGO
tábory Kreativo

Historická dráma, USA, Portugalsko.
Strhujúca historická dráma, nakrútená
podľa skutočných udalostí, odhaľuje
príbeh detí, ktoré sa stali svedkami zázraku. Desaťročná pastierka Lucia spolu so sesternicou a bratrancom ohlásia,
že sa im v portugalskej Fatime zjavila
Panna Mária. Inšpirujú tisíce veriacich,
no musia tiež bojovať s nedôverou
skeptikov. Fatimské zjavenie navždy
zmení ich životy.. Celosvetová premiéra filmu je plánovaná na 14. august
2020 (pôvodný termín 13.máj 2020
bol presunutý z dôvodu pandémie), a
Slovensko bude jednou z prvých krajín,
ktoré ho uvedú do kín.
od 14. 8. | Ella Fitzgerald: Just
one of those things

Veľká Británia, USA. Hudobný dokument. Keď Ella Fitzgerald v roku
1934 vyhrala talentovú súťaž v divadle Apollo v Harleme, mala len pätnásť rokov a vyrastala na ulici. Počas
niekoľkých mesiacov sa z nej stala
hviezda. Film „Ella Fitzgerald: Just
one of Those Things“ sleduje jej mimoriadny, šesťdesiat rokov trvajúci
životný príbeh, počas ktorého svojím

| Výstava prezentuje
zbierky z Trenčianskeho múzea, činnosť
odborných pracovníkov a nadobúdanie
zbierkových predmetov. Trenčianske múzeum vrátane pobočiek celkovo spravuje
viac ako 170 tisíc zbierkových predmetov. Ide o predmety kultúrnej hodnoty,
ktoré napomáhajú odhaľovať našu spoločnú minulosť. Zbierkový fond Trenčianskeho múzea v Trenčíne je rozdelený na dve
hlavné kategórie, a to vedy spoločenské
a prírodné. Na výstave si môžete pozrieť
niekoľko zaujímavých predmetov z rôznych oblastí – zoológie, archeológie, histórie, etnografie, z knižných aj umeleckých
zbierok. Medzi najzaujímavejšie predmety
patria archeologické nálezy z bývalej Pollakovej tehelne v Trenčíne, ktoré dokladujú rímske osídlenie, alebo tituly z obdobia
17. a 18. storočia zo šľachtických knižníc
blízkeho okolia. Za zmienku stoja aj nákresy a plány slávneho staviteľa teplického
Hammamu Františka Schmoranza, historické mince, a mnohé iné.

 PREDNÁŠKY
1. 8. | 15.00 | Honkong,
Kambodža, Vietnam

| Cestovateľská prednáška Antónie Dvoranovej.

KAVIAREŇ NA CESTE

12. 8. | 17.00 | Perieme:
ekologicky a bez chémie

OBCHODÍK BEZ OBALU | Prednáška chemičky Kataríny Hrivňákovej o ekologickom a netoxickom praní. Na prednáške sa
dozviete, čo obsahujú pracie prostriedky
a ako fungujú , akým látkam by sme sa
mali pri praní vyhnúť, čo môžu obsahovať
chemické látky v pracích prostriedkoch,
o eko a netoxických variantách pracích
prostriedkov, ako a z čoho si prací prostriedok môžeme vyrobiť. Rezervácia miesta:
info@obchodikbezobalu.sk.

12. 8. | 17.00 | Ako získať späť
svoje zdravie bez liekov 1. časť

REŠTAURÁCIA BERLINETTA | Prednáška
o Systéme zdravia 1. časť – vystúpi Ján
Zbojek, autor kníh Šlabikár zdravia, Nebojte sa chorôb, Zdravý sedliacky rozum
a ďalších. Info a odporúčaná rezervácia
na 0903 44 17 33, info@fgazdravie.eu.

TRENČIANSKY HRAD

 DETI

na tábor, kde budú tvoriť každý deň inou
remeselnou technikou, naučia sa tanečné hry a ľudové tance a dozvedia sa
zaujímavosti z ľudovej kultúry. Pod vedením lektoriek z Neboj sa remesla, etnologičky z katedry UKF v Nitre a tanečnice z Lúčnice. Tábor je vhodný pre deti
od 8 – 15 rokov. Turnusy: 17. – 21. 8. a 24.
– 28. 8. INFO: www.nebojsaremesla.sk,
www.facebook.com/Nebojsaremesla,
0918 789 933.

| Zážitkový tábor plný pohybu
a kreatívnej LEGO tvorby. Prihlášky posielajte na: kreativotn@gmail.com. Turnusy:
3. – 7. 8. – LEGO FRIENDS, 10. – 14. 8. –
LEGO CARS, 17. – 21. 8. – LEGO MOVIE, 24.
– 28. 8. – LEGO STAR WARS.

KREATIVO

10. – 14. 8. | Leto s Fífom 2020

TENISOVÉ KURTY POD SOKOLICE | Tenisovo-

-tanečný denný letný kemp. Je zameraný na všetky deti, ktoré majú rady tanec,
šport, súťaže a samozrejme aj herectvo,
nakoľko v rámci kempu sme natočili aj
hudobný videoklip. Deti budú hlavnými
aktérmi klipu spolu s lektorom – uznávaným tanečníkom, choreografom, spevákom a moderátorom Filipom Jankovičom. Kontakt: faceibismoda@gmail.com,
0911 270 200.

19. 8. | 17.00 | Ako získať späť
svoje zdravie bez liekov 2. časť

REŠTAURÁCIA BERLINETTA | Prednáška
o Systéme zdravia 2. časť – vystúpi Ján
Zbojek, autor kníh Šlabikár zdravia, Nebojte sa chorôb, Zdravý sedliacky rozum
a ďalších. Info a odporúčaná rezervácia
na 0903 44 17 33, info@fgazdravie.eu,
www.fgazdravie.eu

 KURZY
7. 8. | 10.00 – 16.00 | Intenzívny
kurz jogy pre začiatočníkov

GEMINI CENTRUM | Intenzívny kurz
jogy pre začiatočníkov. Rezervácie
www.geminicentrum.sk, 0944 548 885

10. – 14. 8. | Letná škola jogy

17. – 28. 8. | 8.00 – 16.00 | Denný
letný tábor Neboj sa remesla

1., 2. 8. | 9.00 – 18.00 | Hľadanie
strateného pokladu

| Iste všetci viete, že
pred mnohými rokmi na Trenčianskom
hrade panoval Matúš Čák Trenčiansky.
Povráva sa, že jeho duch hrad stále ne
opustil, pretože stráži poklad, ktorý Matúš
pred svojou smrťou ukryl v zákutiach hradu. Príďte s deťmi hľadať stratený poklad.

TRENČIANSKY HRAD

Poďte s nami stráviť kúsok
leta aktívne. Za včasného rána budeme
praktizovať ashtanga jogu a potom sa po
zvyšok dňa môžete venovať sami sebe,
YOGA SHALA |

KC KUBRA, ZŠ KUBRA |

Prihláste svoje deti

31. júl 2020
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kam v trenčíne

svojej rodine a lepšiemu spoznávaniu krajiny okolo seba.

myšlienok so skúseným lektorom. Info
0944 548 885, www.geminicentrum.sk.

dáva život zabudnutým miestam v našom
meste. Viac na www.voices.sk

 KINO

15. 8. | 10.00 – 15.00 | Meditačný
workshop

1., 21., 22. 8. | 19.00 – 23.00 |
Tajomný hrad na Považí

15. 8. | Burza starožitností
a gazdovské trhy

nenapodobniteľným hlasom premieňala tragédie svojho života i starosti
svojej doby v nehasnúcu radosť. Film
používa dosiaľ nikdy nezverejnené zábery a rozhovory, ktoré Ellu Fitzgerald
viac približujú a zároveň rozprávajú príbeh jej hudby. Černoška, ktorej
sa podarí presadiť na hudobnej scéne navzdory desivému rasizmu, ktorý ju obklopuje. Stretávame sa s Ellu,
akú svet nepoznal – tvrdou, premýšľavou a vtipnou – oslnivou novátorkou na poli hudby. Film tiež odhaľuje,
ako sa Ella zapájala do boja za občianske práva a skúma konflikty, ktoré
túto ženu, ktorej nesmierne záležalo
na vlastnom súkromí, vždy prenasledovali. Skúma jej usilovnú snahu o to
zlúčiť túžbu po obdive publika s túžbou po živote v súkromí s manželom
a synom. V dobe, kedy bola najväčšou
spievajúcou hviezdou na svete, prehlásil jej pianista a priateľ Oscar Peterson,
že Ella je „najosamelejšia žena na svete“. Ako ale tvrdí Jamie Collum, „Jej
hudba je jedným z dôvodov, prečo stojí
za to žiť na tejto planéte.“ Vo filme uvidíte rozhovory s nasledujúcimi osobnosťami: Tony Bennett, Jamie Cullum,
Laura Mvula, Johnny Mathis, Smokey
Robinson, Cleo Laine, Andre Previn,
Norma Miller, Patti Austin, Izsak Perlman, Margo Jefferson, Will Friedwald
a málo známy rozhovor so synom Elly,
Rayem Brownem Jr.

GEMINI CENTRUM | Naučíte sa niekoľko meditačných a relaxačných techník.
Sprevádzajú skúsení lektori. Rezervácie www.geminicentrum.sk, 0944 548 885

 ŠPORT
pondelok | 17.30 – 18.30 | streda
| 19.00 – 20.00 | Power joga

GEMINI CENTRUM | Dynamické cvičenie zamerané na posilnenie tela a chudnutie.Info:
0944548885, www.geminicentrum.sk.

| Burza starožitností, zberateľských predmetov a zaujímavostí ako
aj Gazdovské trhy.

EXPO CENTER

pondelok, streda | 17.45 – 18.45|
Zumba

KD OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina plná
energie, skvelej hudby a dobrej nálady,
kombinuje latinsko-americké tance spolu
s aeróbnymi pohybmi v rytme dynamickej
latinsko-americkej a exotickej hudby. Info:
0903 949 966, zumba-trencin.sk. Facebook: ZUMBA Peťa Trenčín

pondelok | 18.00 – 19.00 |
streda | 17.45 – 18.45 | Jemné
cvičenie s relaxáciou

KINO HVIEZDA | Jemné cvičenie s relaxáciou pre ženy každého veku. Precvičenie
celého tela s následnou relaxáciou. Info:
0910 196 456, tancepreradost@gmail.com.

| Nočné prehliadky
hradu inšpirované historkami z mučiarne.
Zažite atmosféru mučiarne v netradičnom
prevedení. Napichovanie na kôl, šibenica,
upaľovanie bosorky a iné „zábavky“ kata
a jeho pomocníkov vás nenechajú chladnými a sľubujú vcelku slušné posilnenie
bránice. Program bude ukončený pri Jeremiášovej bašte 10-minútovou ohňovou
show. Účinkuje sokoliarska skupina Aquila
z Bojníc.

TRENČIANSKY HRAD

2. 8. | 15.30 – 20.00 | Deň rodiny
– piknik

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

| Vysokointenzívny silový
tréning s váhou vlastného tela v sprievode motivačnej hudby. Info: 0903 949 966,
zumba-trencin.sk

KD OPATOVÁ

pondelok | 19.00 | štvrtok | 7.00|
Relaxačná joga na Ostrove

AUTOCAMPING NA OSTROVE | Relaxačná
joga v príjemnom dovolenkovom prostredí
pod majestátnym hradom – prepája dynamické prvky jogy s yangovými. Zahŕňa
meditáciu i relaxáciu, je určená pre všetky
vekové kategórie. Info: 0908 455 859.

utorok | 17.30 – 18.30 | štvrtok
| 19.00 – 20.00 | Joga Zdravý
chrbát

GEMINI CENTRUM | Terapeutické cvičenie zamerané na chrbticu. Info:
0944 548 885, www.geminicentrum.sk

streda | 18.00 | Fit dance

Osobitá forma fitness a tanca s jednoduchou choreografiou, ktorá poriadne zahreje telo a pohladí nielen srdce. Info: +4219 034 09080
AUTOCAMPING NA OSTROVE

|

piatok | 17.30 – 18.30 | Klasická
joga so sound therapy

Cvičenie vhodné
pre začiatočníkov so záverečnou relaxáciou za zvuku tibetských mís. Info:
0944 548 885, www.geminicentrum.sk.
GEMINI CENTRUM

|

22. 8. | Kubra – 755. výročie
I. písomnej zmienky o jej
existencii

| Oslavy s programom:
11.00 – 13.00: vystúpenie detských súborov, 15.00: sv. omša v kostole, 16.00 –
18.30: kultúrny program, 19.00: tanečná
zábava.

AREÁL KC KUBRA

29. 8. | 11.00 – 15.00 | 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. Tú majú aj často
nenápadné grafiky, koláže, originály knižných ilustrácií, náčrtky, listy, ktoré napísali umelci. Máte ich doma? Hodnotu vašich
diel môžete teraz konzultovať s odborníkmi z Galérie M. A. Bazovského a z TOTO! je
galéria.

do 31. 8. | Dobový tábor so
sokoliarmi

PARK M. R. ŠTEFÁNIKA | Deň rodiny – piknik ponúkne ideálne miesto na oddych
a zábavu pre všetkých. Tešiť sa môžete
na divadelné predstavenie Robin Hood
pre deti i dospelých o 15.30 hod., koncert malinyJAM o 17.00 hod., Juraja Holodu o 18.00 hod., Aurélius Q o 19.00 hod.
Súčasťou programu budú i rodinné aktivity. Nezabudni si so sebou vziať deku!
Info: www.cprtrencin.sk.

9. 8. | Power fest – Drag Wars
SK vs. HU

2.kolo 16. ročníka MSR
v šprintoch áut a motocyklov zaradené aj
do maďarského šampionátu dragracing.hu
Šprinty na 402m / 1/4 míle. Preteky TOP
speed 1km. Celodenná MotoTV Show. Zraz
a súťaž jedinečných vozidiel, show & shine, cars & girls.
LETISKO TRENČÍN |

11. 8. | 19.30 – 21.00 | Oflajn 11

Tradičný dobový tábor na hrade spestrí vašu návštevu Trenčianskeho hradu v letných mesiacoch. Sokoliarska skupina Aquila z Bojníc predvedie
svoje fascinujúce sokoliarske a lukostrelecké umenie, tešiť sa môžete na dobový tábor, stredoveké hry a hrané historické scénky. „Sokolova skala“ – scénka – vystúpenia
denne cca o 10.30, 13.30, 15.30. Dobové
hry: streľba z luku, hod vencom, vrh sekerou, kolky, tenis, fotenie s dravcami a iné.
TRENČIANSKY HRAD

|

 TIP NA KONCERT
14. 8. | 19.00 | Cigánski diabli
– Folklór na hrade Beckov

 TANEC
streda | 19.00 – 20.00 | Tance
pre radosť

HVIEZDA | Kolektívne tance pre všetkých. Info: 0910196456,
tancepreradost@gmail.com.
KINO

 INÉ...
utorok | 19.15 – 20.00 | Vedené
meditácie
GEMINI

nie

CENTRUM

mysle

a

|
Upokojezastavenie toku

| Jedenáste vydanie mestského kvízu o Trenčíne bude výnimočné.
Uskutoční sa na parkovisku pod terasou
kaviarne Coffee Sheep a účastníci sa môžu
tešiť na omnoho viac hudby ako zvyčajne.
Lístky v cene 3 € sa budú predávať v Kultúrno-informačnom centre počas otváracích hodín. Stretneme sa, zabavíme sa
a štartovným podporíme Priestor, ktorý

COFFEE SHEEP

HRAD BECKOV | Po vynútenej celosvetovej
prestávke sa Cigánski Diabli na vás všetkých tešia na folklórnom večere na hrade
Beckov. Repertoár tohto skvelého zoskupenia sa bude niesť v tomto duchu, ale na
koncerte zaznejú aj piesne z ostatného albumu KONE z roku 2019.

od 20. 8. | Šťastie je krásna
vec

Česká komédia. Výhra balíka peňazí
v lotérii človeku rozhodne zmení život. Otázka je ako. Čenda s Janou to
nemajú v živote jednoduché. Obaja sú
nezamestnaní, Čenda má dlhy všade,
kam sa pozrie a najčastejšou návštevou u nich doma je exekútor. Toto všetko ale zmení farárom požehnaný tiket
do lotérie. Rozprávková výhra 176 miliónov korún im otvára dvere do veľkého sveta neobmedzených možností, ale
aj k hromade nových kamarátov, ktorí
by si radi z výhry odkrojili poriadny kus.
A hoci sa to niektorým podarí a vzťah
dvojice sa naruší, nakoniec predsa len
zistia, že najväčšou výhrou v živote je
láska. Nová česká komédia Šťastie je
krásna vec je plná situačného humoru a vypointovaných dialógov. Režisér
Tomáš Svoboda obsadil do hlavných
úloh Petru Hřebíčkovú a Karla Zimu,
v ďalších úlohách sa objavia Jan Dolanský, Marek Taclík, Ondřej Pavelka, Jiří
Ployhar, Zdeněk Godla, Tomáš Jeřábek,
Eva Leinweberová, Petr Vaněk, Markéta
Hrubešová, Leoš Noha, David Novotný
a ďalší.

Zmena programu multikina
Cinemax Trenčín vyhradená.
Viac informácií na www.
cine-max.sk.
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Dotácie v oblasti kultúry
V tomto roku podporí mesto prostredníctvom grantového programu v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej
činnosti 49 projektov v sume vyše 52 tisíc eur. Ďalších
takmer 21 300 eur sa rozdelí medzi 20 žiadateľov na ich
záujmovú umeleckú činnosť.

O pridelení dotácií rozhodol primátor mesta Richard Rybníček
na základe odporučenia Komisie kultúry a cestovného ruchu
pri MsZ Trenčín v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
mesta Trenčín č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

 DOTÁCIE NA PODUJATIA
Bavíme sa bez bariér 2. ročník
(1 000 €), Na Vianoce doma
(800 €), Kultúrne leto na Severe (2 000 €), festival dychových
hudieb Okolo Trenčína (1 200
€), Bella (a) cappella (300 €),
Adventný festival speváckych
zborov Daj Boh šťastia (300 €),
Dobre nech je tomu domu &
Z našej kuchyne (500 €), festivaly Trenčianska hudobná jar
a Trenčianska hudobná jeseň
2020 (2 000 €), Výstavy súčasného vizuálneho umenia V.
(1 500 €), Jozef Fizel na prestížnej výstave v Benátkach (700 €),
Vianočný galaprogram Tancujúcich tigríkov (200 €), Dni Sihote (2 000 €), Otvor srdce, daruj
knihu (400 €), XXVII. Trenčiansky jazzový festival Jazz pod
hradom (1 500 €), Naše spevy
a tance 2020 – október Mesiac
úcty k starším (500 €), X – Mas
Dance Show (700 €), X. benefičný koncert na podporu Hospicu Milosrdných sestier (900 €),
Dni Maximiliána Hella (200 €),
Hojné požehnanie Vám nesieme
(300 €), Opatovské hody (2 500
€), Otvorený kultúrny priestor
2020: SYN-TÉZA (2 600 €),
Tanečná rozprávka Vianoc (700
€), 30. výročie KOMT (1 000
€), Vianočná Opatová (500 €),
Folklór severu (400 €), Literárne mecheche (500 €), Kultúrne leto na Zámostí 2020 (2 600
€), Festival Punkáči deťom 2020
(500 €), TEDxTrenčín 2020 –
Sedmička (700 €), Kultursheep
(700 €), Jazz v meste (770 €),
Literárne soirée (500 €), výročia
obcí Istebník a Orechové (700
€), XIII. tanečný dom v Trenčíne
(500 €), Leto v galérii (1 000 €),
Kreatívne reči / Kreatívne rozhovory / Otvorený dialóg / Kreatívny dialóg / Rozhovory u Miloša (500 €), Dočasné skulptúry
(1 000 €), Stretnutie s… (700
€), Deň rodiny v Trenčíne (2 100

€), Gympelrock (700 €), festival Priestor (2 600 €), Oldiest
Fest (900 €), Doplnenie krojov
pre DFS Kubranček (500 €),
Oslava 755. výročia prvej písomnej zmienky o Kubrej (5 500
€), Zachovávanie kultúrnych
tradícií a zvyklostí v mestskej
časti Zlatovce (900 €), Video
Love Games (1 000 €), Laugaricio orient festival (500 €), Udržiavanie tradícií v mestskej časti Záblatie (1 200 €), Jubilejný
koncert Trenčianskeho speváckeho zboru pri príležitosti 40.
výročia jeho vzniku s účasťou
hosťujúcich zborov (800 €).

 DOTÁCIE NA ČINNOSŤ
Zabezpečenie činnosti DFS
Kornička 2020 (2 300 €), Činnosť FS Trenčan (1 800 €), Činnosť folklórneho súboru Seniorklub Družba Trenčín 2020
(500 €), Krojové a nástrojové vybavenie MSS Škrupinka
(700 €), Uchovávanie a rozvíjanie tradičnej ľudovej kultúry
výchovou v DFS Radosť (2 300
€), Činnosť KOMT v roku 2020
(500 €), Kroje pre uvádzačov
programov (300 €), Činnosť Tanečnej skupiny Goonies v roku
2020 (360 €), Činnosť speváckeho zboru Piarissimo (700 €),
Dobrá novina – Vianočné CD
DH Textilanka (2 300 €), Činnosť FS Nadšenci 2020 (1 000
€), Dotácia na činnosť Trenčianskeho evanjelického spevokolu Zvon na rok 2020 (500 €),
Činnosť Dogma Divadla na rok
2020 (2 300 €), Tance pre radosť (200 €), Kreatívna platforma (1 000 €), ArtKino Metro
(1 500 €), Zachovanie a rozvoj
zborového spevu v Trenčíne
(500 €), Činnosť a materiálové vybavenie súboru Družba
(1 800 €), Podpora fungovania
súboru Maryland (400 €), Tanečno-svetelná šou – Džamál
(300 €).
Podrobné informácie o dotáciách v oblasti kultúry
a záujmovej
umeleckej
činnosti nájdetenawww.
trencin.sk.
trencin.sk/dotac

KONTAKTY
Mierové námestie 4, www.lampart.sk
Martina Rázusa 1451/2, 0908 455 859,
AUTOCAMPING NA OSTROVE
info@samsara.sk, www.samsara.sk
Ľ. Stárka 2843 (Vedľa lezeckej steny),
BORN TO TRICK HOUSE
0908 166 858, www.borntotrickhouse.com
OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426,
CINEMAX
www.cine-max.sk
COFFEE SHEEP
Matúšova 22, 0949 816 296, info@coffeesheep.sk
Mierové námestie 14, 0944 548 885,
GEMINI CENTRUM
www.geminicentrum.sk
GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
KAVIAREŇ NA CESTE
Katov dom, Matúšova ulica, 0951 257 966
Kubranská 94, 0907 516 720,
KC KUBRA
kckubra2@gmail.com
KIC Kultúrno-informačné centrum Mierové námestie 9, 032/ 6504 709
KINO HVIEZDA
Kn. Pribinu 3, 0902 911 480, hviezda@trencin.sk
KREATIVO
Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0918 883 505
KS OPATOVÁ
Opatovská 96, ksopatova@gmail.com
LETISKO TRENČÍN
info@skyparktrencin.sk, 0948 233 530
MESTSKÁ VEŽA
Sládkovičova 4, 032/650 42 10
Kukučínova 718, Budova NOE, Areál Merina,
NOVÁ VLNA
www.novavlna.sk
Palackého 84/4, 0944 048 384,
OBCHODÍK BEZ OBALU
www.obchodikbezobalu.sk
PARK ZLATOVCE
Hlavná 495, 911 05 Trenčín-Nové Zlatovce
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
REŠTAURÁCIA BERLINETTA
Ivana Olbrachta 32, 0904 241 995
TARZANIA
Kukučínova, info@tarzania.sk, 0905 751 845
Matúšova 75/19, 032/743 56 57,
TRENČIANSKY HRAD
www.muzeumtn.sk
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23
VÝSTAVISKO EXPO CENTER
Pod Sokolice 43, www.expocenter.sk
YOGA SHALA
Osloboditeľov 667/1A, 0949 371 331
ARTKINO METRO

ie

Čo nájdete v Archívnom okienku?
V roku 1940 odobrali Židom v našom meste vodičské preukazy. V máji 1941 im zakázali zdržiavať sa na Hlinkovom
námestí a v mestskom parku či nakupovať na trhu pred
9. hodinou. Obciam, ktoré sa do 1. októbra 1941 zbavia
Židov, ministerstvo vnútra sľúbilo pamätné tabule na
obecný dom a bezplatné zriadenie obecnej knižnice.

Najnovší príspevok Archívneho okienka na webstránke
trencin.sk sa venuje začiatku
perzekúcie židovských obyvateľov Trenčína pred 80 rokmi.
Okrem textu a archívnych fotografií obsahuje aj písomnosti,
dokumentujúce vtedajšiu realitu – napríklad zoznam zabavených rádioprijímačov v Istebníku, výzvu obciam k odsunu

židovského obyvateľstva, zákaz
ukrývania Židov i zoznam protižidovských opatrení v Trenčíne
a Trenčianskych Tepliciach.
Archívne okienko je spoločný projekt mesta Trenčín a Štátneho archívu v Trenčíne. Raz do
mesiaca v ňom pribúdajú zaujímavé informácie z histórie nášho mesta a prezentácie vzácnych
dokumentov.

