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NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Južné opevnenie Trenčianskeho hradu je zrekonštruované. V projekte cezhraničnej spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja a miest Trenčín a Bučovice s názvom „TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime európske tradície“ je teraz na rade obnova Čerešňového sadu. Viac čítajte na strane 2. 

Reklamácie roznosu hláste,
prosím, do pondelka
7. septembra 2020
najneskôr do 14.00 hodiny
na číslo 032/6504 287.

Mesto uspelo v kauze „jamy“ na Najvyššom súde SR
Najvyšší súd v júli 2020 zrušil pre mesto nepriaznivé
rozsudky Okresného súdu Trenčín z roku 2016 a Krajského súdu Trenčín z roku 2018. Tieto rozsudky boli vydané
na základe Uznesenia Ústavného súdu SR. Najvyšší súd
reagoval na dovolanie mesta a vec vrátil na ďalšie konanie. Najbližšie bude teda rozhodovať opäť okresný súd,
ktorý už raz rozhodol v prospech mesta.

Dá sa predpokladať, že mesto
Trenčín nebude musieť platiť náhradu škody a potenciálny ušlý zisk súkromnej spoločnosti, ktorá chcela na mieste
pri Posádkovom klube pôvodne
postaviť podzemné garáže a polyfunkčný objekt. Malo by ísť
o takmer 1,7 milióna eur plus
úroky vo výške niekoľkých miliónov eur. „Rozhodnutie Najvyššieho súdu pre nás znamená
zásadný zvrat. Dalo nám obrovskú nádej, že žijeme v právnom

štáte,“ povedal 31. júla na tlačovom brífingu primátor mesta Richard Rybníček.
Spor mesta so spoločnosťou sa začal v roku 2009. Práce
na stavbe odkryli zvyšky mestského opevnenia zo 17. storočia, ktoré ministerstvo kultúry
vyhlásilo za národnú kultúrnu
pamiatku. Investor po zrušení
stavebného povolenia požadoval od mesta vrátenie preddavku
za pozemok a náhradu za zmarenú investíciu. V roku 2012

mesto jamu pri Posádkovom
klube zasypalo.
Okresný a krajský súd v spore najskôr rozhodli v prospech
mesta. Spoločnosť sa obrátila
na Ústavný súd SR. Ten vyhovel
jej sťažnosti, zrušil rozhodnutia
nižších súdov a vec vrátil okresnému súdu. Ten neskôr rozhodol v prospech firmy a rovnako

i krajský súd. Mesto preto podalo dovolanie na Najvyšší súd SR.
Súdy sú podľa právneho zástupcu mesta Trenčín Martina Dočára viazané rozhodnutím Najvyššieho súdu a mali by sa ho držať.
Vedenie mesta preto verí, že
ďalšie konania budú mať rýchly
spád a spor sa definitívne skončí. (RED)
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 EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
milí čitatelia!
Držíte v rukách septembrové
vydanie mestských novín INFO.
Veríme, že letný čas prial
vášmu oddychu a mohli ste načerpať dostatok síl do ďalších
dní a výziev.
A hoci si školopovinní mohli
dovoliť cez prázdniny zabudnúť na všetky úlohy a zadania,
v našich, mestom zriadených
školách, bolo aj v lete rušno.
Letné prázdniny využili mestské základné školy na maľovanie vnútorných či vonkajších
priestorov (ZŠ, Bezručova,
Kubranská, L. Novomeského, Na dolinách, Dlhé Hony),
vymieňali okná (ZŠ, Hodžova, Dlhé Hony, Východná),
montovali nové svietidlá (ZŠ,
Bezručova, Kubranská, L.
Novomeského), dopĺňali nový
nábytok a vybavenie tried či
jedální, riešili nové internetové
pripojenia (Dlhé Hony, Hodžova), rekonštruovali odborné
učebne (ZŠ, Kubranská, Veľkomoravská) a zabezpečovali
údržbu a nevyhnutné opravy na
budovách.
Dúfame, že chuť po nových
vedomostiach, získavaných
v kruhu spolužiakov, nenaruší
žiaden vírus a školský rok bude
pre všetkých bezproblémový.
Situácia v šírení ochorenia
COVID-19 sa ale mení zo dňa
na deň, preto, prosíme, sledujte
aktuálne opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne a naďalej
zostaňme zodpovední voči sebe
i ostatným.
Myslime stále na ľudí, ktorí
potrebujú pomôcť, niekedy len
slovom či vypočutím, inokedy
nákupom alebo sprevádzaním.
Sídliská Juh a Sihoť 3, 4 čaká
v septembri veľká zmena v parkovaní. Venujeme sa jej opäť
aj v novinách na strane 4, ale
veľkou pomôckou pre obyvateľov môže byť aj leporelový
leták, ktorý je vložený v týchto
novinách.
Želáme vám príjemné čítanie.
Najbližšie INFO TRENČÍN
čakajte vo svojich poštových
schránkach 2. októbra 2020.
Vaša redakcia
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Začína sa obnova Čerešňového sadu
Najskôr zrekonštruujú prístupovú cestu k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu, vybudujú chodník okolo
Čerešňového sadu a napokon tu umiestnia nový mobiliár. To všetko je úloha mesta Trenčín v rámci spoločného
projektu cezhraničnej spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčína a Bučovíc – TreBuchet. Mesto
na tieto práce získalo takmer 500 tisíc eur.

Skôr, ako sa začali práce, bol započatý archeologický výskum,
ktorý robí Trenčianske múzeum
od 21. júla 2020, hneď po odstránení dočasného asfaltového
povrchu lesnej cesty. Tá bola potrebná na prístup pre stavebné
mechanizmy v súvislosti s budovaním nového vstupu na hrad
cez južné opevnenie. „Počas archeologického výskumu sme vyhĺbili dve sondy – v juhovýchodnom
cípe Čerešňového sadu a na prístupovej ceste, približne na úrovni pamätníka na Brezine. V prvej
sonde sme objavili početný keramický a sporadicky kovový materiál, datovaný najmä do mladšej
doby železnej, kultúrnu vrstvu
však zrejme narušil mladší objekt, pravdepodobne z raného
novoveku. Druhá sonda bola archeologicky negatívna,“ priblížil výsledky výskumu zástupca
riaditeľa Trenčianskeho múzea
Tomáš Michalík. Archeológovia budú dohliadať aj na všetky
nasledujúce výkopové práce až
do ukončenia realizácie diela.
V týchto dňoch sa už začali
práce na revitalizácii Čerešňového sadu. Nový chodník okolo

sadu s dĺžkou 430 metrov a šírkou 2 metre bude súčasťou debarierizácie Breziny. Na jeho povrchovú úpravu použijú mlatovú
konštrukciu z prírodného drveného kameniva a organických
prímesí. Z Čerešňového sadu sa
napojí na už existujúce chodníky
a schody, ktoré vedú k pamätní-

ku. Vo viacerých miestach bude
nový chodník križovaný lesnými
cestičkami a na konci sa napojí
na prístupovú cestu k južnému
opevneniu hradu.

Ulica Pod Brezinou má nový koberec
Povrch miestnej komunikácie
na Ulici Pod Brezinou začali asfaltovať 24. augusta 2020. Mestská investičná akcia v hodnote
približne 125 tisíc eur sa tak posunula do finále, ktorému predchádzalo frézovanie starého

povrchu a výšková úprava poklopov vodárenských zariadení.
Mestská akcia nasledovala po rekonštrukčných prácach Trenčianskych vodární a kanalizácií,
ktoré na ulici vymieňali starý vodovod za nový. (RED) FOTO: P. S.

„Z Čerešňového sadu chceme
vytvoriť priestor pre zmysluplné
aktivity, ktoré by umožnili jeho
dlhodobé využitie aj mimo turistickej sezóny,“ povedal primátor
mesta Richard Rybníček.
Dnes sú v sade tri opotrebované verejné ohniská. Nahradia
ich tri murované kruhové ohniská z prírodného opracovaného
kameňa, odolného voči teplote.
Súčasťou každého ohniska bude
strieška na uskladnenie dreva.
V Čerešňovom sade pribudne
26 lavičiek, pri každom ohnisku bude navyše stôl s dvoma lavičkami z prírodného agátového
dreva. Z toho istého materiálu
budú aj štyri relaxačné ležadlá.
Tieň zabezpečia trojuholníkové
ľahké plachty medzi stromami.
V Čerešňovom sade sa počíta aj so 16-timi obiehacími kolmi, šiestimi balančnými kolmi,
balansovým prvkom so sedadlami, dvoma balansovými preliezačkami, jednou lanovou preliezačkou, preliezačkou v tvare
pyramídy, dvoma hojdacími
sieťami a tiež malým pódiom
na menšie kultúrne akcie. Samozrejmosťou budú informačné tabule napríklad o histórii
hradísk v lokalite dnešného le-

soparku, o Čerešňovom sade
a podobne. Chýbať nebudú stojany na bicykle, nové odpadkové koše a mobilné toalety.


(E. S.)
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Trenčín navštívila Veronika Remišová
Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová sa 28.
júla 2020 stretla s vedením mesta.

Hlavnou témou rozhovorov boli
projekty v oblasti budovania infraštruktúry, budovania verejných priestorov i čerpanie eurofondov. „Pani vicepremiérke sme
predstavili projekt integrovaného územného rozvoja Trenčín si
Ty a dali sme jasne najavo svoju
pripravenosť na čerpanie peňazí
pre udržateľný mestský rozvoj,“
povedal primátor mesta Richard
Rybníček.
Vedenie mesta zároveň ministerku požiadalo, aby v komunikácii s ministrom dopravy riešila
presun finančných prostriedkov
na Slovenskú správu ciest v súvislosti so začatím štúdie uskutočniteľnosti a prípravy na preložku

cesty I/61 v centre mesta. Trenčín je klasickým príkladom toho,
čo vyžaduje Európska únia, že integrovaný územný rozvoj sa deje
v spolupráci štát, vyšší územný
celok a obec. „Predpokladáme,
že tento projekt územného mestského rozvoja bude práve takouto
príležitosťou, kde preloženie cesty
I/61 pripraví a zrealizuje cez ministerstvo dopravy a cez Slovenskú
správu ciest štát, ďalšie investície,
ktoré sa týkajú napríklad revitalizácie jednotlivých ulíc, výstavby
mosta do Orechového, revitalizácie Palackého ulice, Ulice 1. mája
alebo Hviezdoslavovej ulice, Jaselskej a ďalších by sme dokázali zafinancovať z európskych fondov,

ktoré budú vyčlenené na mestský
rozvoj. Plus by sme niektoré projekty chceli riešiť aj cez vyšší územný
celok,“ povedal primátor. „Trenčiansky kraj má veľký potenciál
a šikovných ľudí a vo vláde je našou
prioritou práve podpora a rozvoj
regiónov tak, aby ľudia mali prácu a kvalitný život vo svojom kraji a nemuseli odchádzať žiť inde,“
napísala po návšteve Trenčína
podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika
Remišová na svojom facebookovom profile.
(RED) FOTO: P. S.

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Trenčianske poslankyne a poslanci sa zišli 14. augusta
2020 na mimoriadnom zasadnutí.

 Schválili uzatvorenie dodatku č. 4, zmluvu o budúcej kúpnej
zmluve a nájomnej zmluve so
spoločnosťou AS Trenčín, a. s.
Vďaka tomu bude mať futbalový
klub možnosť odkúpiť od mesta
pozemky, stavby, hnuteľný majetok a príslušenstvo štadiónu
ešte pred jeho dostavbou za 200
tisíc eur. Podmienkou však je vydokladovanie hodnoty investícií rozostavaného futbalového
štadióna znaleckým posudkom
v hodnote minimálne 7 miliónov eur s DPH. Vďaka vlastníckym právam k pozemkom pod
stavbou bude môcť futbalový
klub zabezpečiť dofinancovanie
výstavby nového futbalového
štadióna. Mesto Trenčín je 10%
akcionárom klubu AS Trenčín.

Po dostavbe štadióna sa tak zvýši predpokladaná hodnota jeho
akcií. V materiáli je stanovená
výška sankcie 200 tisíc eur v prípade, ak AS Trenčín termín dokončenia stavby štadióna nedodrží do 31. 12. 2021.
 Poslanci prijali návratnú finančnú pomoc z Ministerstva financií SR vo výške necelých 1,3
mil. eur určenú na vykrytie výpadku podielových daní v roku
2020 pre pandémiu ochorenia
COVID-19. Ide o bezúročnú pôžičku s prvou splátkou v roku
2024. Zároveň prijali zmenu
rozpočtu mesta na tento rok.
Vyčlenili financie na zateplenie
a výmenu okien v MŠ, M. Turkovej, výmenu okien v MŠ, J. Halašu, rekonštrukciu šiestich šatní

na Zimnom štadióne P. Demitru, rekonštrukciu miestnych komunikácií na uliciach Javorinská a Zlatovská.
 Podľa novely Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2014
o dodržiavaní čistoty a poriadku, ktorú poslanci schválili, je
zakázané vstupovanie a kúpanie sa vo fontáne Marca Aurélia na Mierovom námestí a vo
fontáne pri ZUŠ K. Pádivého
na Námestí SNP. Novela reaguje
na množiace sa prípady, kedy rodičia nechávali kúpať sa deti vo
fontáne na námestí, hoci im pri
tom hrozilo vysoké riziko úrazu
na klzkom a mokrom povrchu.
Fontána vhodná pre šantenie
detí sa nachádza na Štúrovom
námestí, preto prosíme rodičov o dodržiavanie tohto zákazu
v záujme bezpečnosti ich ratolestí. (RED)

ROKOVALI O ČERPANÍ EUROFONDOV
V Trenčíne sa 17. augusta 2020
konalo stretnutie predstaviteľov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR a Únie miest
Slovenska (UMS). Ako po rokovaní povedal štátny tajomník

ZASADNUTIE
MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
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ministerstva Vladimír Ledecký, MIRRI SR chce komplexne zjednodušiť proces čerpania
eurofondov v novom programovom období. Samosprávy
majú predstavu, že by zdroje
z Európskej únie na roky 2021

– 2027 mohli byť minimálne 13
miliárd eur. Za UMS to povedal
jej prezident Richard Rybníček.
Zhodli sa na tom, že slabé čerpanie našej krajiny z fondov sa
nesmie opakovať.(RED)

23. 9. 2020 o 9.30 hodine
Pozývame občanov sledovať septembrové zasadnutie. Bude sa konať
v zasadacej miestnosti č. 101 na I. poschodí MsÚ Trenčíne. Verejnosť môže
byť prítomná len za dodržania aktuálnych protiepidemických opatrení.
Odporúčame rokovanie sledovať v priamom prenose na www.trencin.sk.

 STRUČNE

Z

a obdobie od 1. do 19. 8.
2020 zaznamenal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v okrese
Trenčín 50 nových prípadov
ochorenia COVID-19, od začiatku pandémie to bolo 90
prípadov.

R

ÚVZ so sídlom v Trenčíne
vydal od 20. 8. 2020 zákaz
v našom okrese organizovať
hromadné podujatia nad 500
účastníkov v exteriéri a 250
účastníkov v interiéri. Na týchto podujatiach zakázal podávanie občerstvenia s výnimkou
občerstvenia pre športovcov.
Súčasne obmedzil čas konania
podujatí a prevádzkové hodiny
podnikov do 23.00, zakázal
návštevy v nemocniciach a sociálnych zariadeniach.

R

ozhodnutím RÚVZ v Trenčíne mohlo byť od 20. 8.
2020 na letnom kúpalisku
v jednej chvíli len 750 ľudí.
Obmedzenie celkovej kapacity
návštevníkov na polovicu sa
týka aj krytej plavárne, ktorá
bude otvorená od 2. septembra. V súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie sa však
opatrenia môžu ešte sprísniť.

K

ubranské slávnosti, ktoré
sa mali konať 22. – 23. augusta 2020 pri príležitosti 755.
výročia prvej písomnej zmienky o obci a pri príležitosti 100.
výročia založenia Ochotníckeho divadla v Kubrej, boli
pre aktuálne rozhodnutie
RÚVZ Trenčín o hromadných
podujatiach odložené na náhradný termín. Ten bude závislý od vývoja epidemickej situácie v našom regióne.

M

esto Trenčín si 29. augusta 2020 pripomenulo 76.
výročie Slovenského národného povstania pri Pamätníku umučených na Brezine.
Vzhľadom na epidemiologickú
situáciu sa pietna spomienka
konala v komornej atmosfére.

V

ek aspoň 22 rokov, stabilná životná situácia a voľný
čas, ktorý chcete pravidelne a dlhodobo dávať dieťaťu,
ktoré nemôžu na jeho ceste
životom sprevádzať rodičia
či niekto z rodiny – program
BUDDY hľadá takýchto dobrovoľníkov. Aby aj trenčianske
deti z detského domova mali
dospelého kamaráta. Viac
o programe, príbehy BUDDY
dobrovoľníkov, manuál dobrovoľníka i prihláškový formulár
nájdete na www.budbuddy.sk.
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Zmeny v parkovaní od 23. septembra 2020
Popri rozšírení regulovaného parkovania na sídlisko Juh
a Sihoť 3, 4 zavádzame úpravy aj v doposiaľ regulovaných pásmach. Sú v nich zohľadnené podnety občanov
ako aj návrhy, vyplývajúce z priebežného sledovania
a vyhodnocovania doterajšej regulácie.

 MENÍ SA ČAS

SPOPLATNENIA
VO VŠETKÝCH
PÁSMACH, OKREM
CENTRA

V pásmach B, C, D, G, H, J bude
jednotná prevádzková doba:
 V pracovných dňoch: od 0.00
h do 24.00 h
 Počas víkendov a sviatkov:

od 0.00 h do 8.00 h a od 19.00 h
do 24.00 h
 Na parkoviskách označených
ako dlhodobé v pracovných
dňoch: od 8.00 h do 16.00 h
 Na parkoviskách označených
ako dlhodobé – nočné v pracovných dňoch: od 0.00 h do 8.00 h
a od 19.00 do 24.00 h
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
bude platiť, nebudú na nich parkovať vozidlá, ktoré nemajú parkovaciu kartu a miesta tak budú
k dispozícii „domácim“ s parkovacou kartou.

NOVÝ TYP PARKOVISKA:
Dlhodobé nočné parkovisko (TNJ3) bude vyznačené na Saratovskej ulici pri cintoríne na Juhu. Bude bezplatné počas víkendov nonstop a počas pracovných dní od 8.00 do 19.00 h
najmä kvôli konaniu pohrebov. Vo večerných hodinách bude
v režime Pásma J a budú na ňom platiť parkovacie karty vydané pre Pásmo J.

Porovnanie doby spoplatnenia pred a po 23. 9. 2020
Pásmo / označenie parkoviska

Aktuálna doba spoplatnenia
prac. dni 9.00 h – 24.00 h
víkendy, sviatky: 9.00 – 24.00
pracovné dni: 8.00 – 18.00
víkendy, sviatky: bez úhrady
pracovné dni: 0.00 – 24.00
víkendy, sviatky: bez úhrady

TNA
TNB
TNC, TNG, TND, TNH
TNJ
Dlhodobé parkoviská TNC2, TND2,
TNF2, TNG2, TNH2, TNJ2

Doba spoplatneniaplatná od 23. 9. 2020
bez zmeny
pracovné dni: 0.00 – 24.00
víkendy, sviatky: 0.00 – 8.00, 19.00 – 24.00
pracovné dni: 0.00 – 24.00
víkendy, sviatky: 0.00 – 8.00, 19.00 – 24.00
pracovné dni: 0.00 – 24.00
víkendy, sviatky: 0.00 – 8.00, 19.00 – 24.00

pracovné dni: 8.00 – 16.00
víkendy, sviatky: bez úhrady

bez zmeny
pracovné dni: 0.00 – 8.00,
19.00 – 24.00
víkendy, sviatky: bez úhrady

Dlhodobé nočné parkoviská TNJ3

 KARTA PRE NÁVŠTEVY
Vzhľadom na zmenu doby
spoplatnenia aj počas rána
a noci víkendov, môžete
pre návštevu, ktorá sa zdrží aj
cez noc, vybaviť parkovaciu
kartu platnú na 2 po sebe
nasledujúce dni za 3 €. Karta
platí pre celé pracovné dni,
víkendy aj sviatky.

 ZMENY NA SÚDNEJ ULICI
Nevyužívané miesta pásma B
na Súdnej ulici pri Nemocnici pre obvinených budú nahradené dlhodobým parkoviskom
pásma C. Miesta pri bytových

domoch zostávajú v pásme B,
pre rezidentov.

 PREPARKOVANIE

DO LACNEJŠIEHO
PÁSMA S JEDNÝM
LÍSTKOM

Dnes platí parkovací lístok zakúpený v drahšom pásme aj
v lacnejšom, až dokedy nevyprší
jeho platnosť. Napríklad môžete preparkovať z pásma B (1
€/h) do pásma C (0,60 €/h) ešte
v rámci platného parkovacieho
lístka z Pásma B. Od stredy 23.
septembra toto nebude platiť
pre lístky zakúpené na dlhodobých parkoviskách.

Zmeny v regulácii parkovania od 23. 9. sme vám v skrátenej
a prehľadnej verzii pripravili aj vo forme skladaného
leporela, ktoré je vložené v tomto vydaní novín INFO
Trenčín. Leták si môžete nechať v aute a mať ho tak vždy
poruke.
(ÚTVAR MOBILITY)

ZMENA OZNAČENIA PARKOVÍSK
Pre zjednotenie dopravného značenia nebudú dlhodobé
parkoviská označené samostatnou dodatkovou tabuľkou.
Túto informáciu spolu s označením parkoviska potrebným
do SMS správy nájdete priamo na značke vo farebnom poli.
Obr.: Zmena označenia dlhodobých parkovísk

pracovné dni:
8-16 h
0,30 €/h
pásmo H
dlhodobé park.:

TNH2

SMS na č. 2200 v tvare

TNH2 EČV ČAS(h)
príklad: TNH2 AB501UT 1

platba
mobilom
trencin.sk/TNH2

Dlhodobé park.
Na zadnú stranu značiek pribudli nálepky s označením
lokality, aby vodiči nemuseli prísť ku značke a čítať ju
z prednej strany. Nálepku je vidieť aj zozadu. Napríklad TNA,
TNC2, TNG a pod.
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Mestské investičné akcie Nečakajte a vybavte si
parkovaciu kartu už teraz
Do začiatku regulácie parkovania na Juhu a Sihoti 3, 4
zostáva necelý mesiac. Vybavte si parkovaciu kartu už
teraz, odporúčame elektronicky, bez návštevy úradu.
Vyhnete sa tak časovému stresu. Klientske centrum má
prevádzkové obmedzenia pre COVID-19 a vybavenie tu
môže trvať dlhšie, ako by ste očakávali.

V auguste sa začali práce na obnove autobusovej zastávky
pri nemocnici a priľahlého chodníka. Spolu za necelých 75
tisíc eur pribudne aj jeden nový priechod pre chodcov. Práce
by mali byť hotové do konca septembra. Dovtedy je autobusová zastávka o približne 190 metrov bližšie k centru mesta.

Na takmer 50 tisíc eur vyjde rekonštrukcia autobusovej zastávky pri gymnáziu, obnova priľahlého chodníka na Rozmarínovej ulici a vytvorenie zelenej plochy. Práce sa začali
18. 8. a ukončené by mali byť do dvoch mesiacov. Zastávka je
dovtedy posunutá asi o 50 m smerom k Námestiu sv. Anny.

 ZAKÚPENIE KARTY

ELEKTRONICKY
V ŠTYROCH KROKOCH

1. Na stránke karty.parkovanietrencin.sk požiadajte o zriadenie online konta.
2. Po spracovaní žiadosti (1 –
2 dni) Vám pošleme e-mail s aktivačným odkazom, cez ktorý si
aktivujete konto.

Na Západnej ulici č. 2 pribudli v auguste polopodzemné
kontajnery za takmer 14 700 eur, pričom mesto financovalo stavebnú činnosť a kontajner na komunálny odpad. Nádoby na triedený zber zabezpečil zmluvný partner samosprávy, spoločnosť Marius Pedersen.

Trenčín získa peniaze na rozvoj
energetických služieb
Mesto dostane prostredníctvom Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry nenávratný finančný príspevok
vo výške 81 320 eur na energetický audit 15 budov.

Úspech Trenčína v rámci operačného programu Kvalita
životného prostredia potvrdilo Ministerstvo životného
prostredia SR. Projekt má názov
„Rozvoj
energetických
služieb – zníženie energetickej náročnosti objektov/budov
v meste Trenčín“. Za celkové
náklady 85 600 eur, z ktorých
4 280 eur zaplatí mesto z vlastných zdrojov, bude vypracovaný energetický audit 15 budov.

Výsledkom budú návrhy opatrení energetickej efektívnosti.
Audit podstúpia krytá plaváreň,
ZŠ na Východnej a Kubranskej
ulici, sociálne zariadenie na Lavičkovej ulici, MŠ na uliciach
Švermova, Soblahovská, Považská, Niva, Stromová, Medňanského, Legionárska, Na dolinách a Pri parku, Kultúrne
stredisko Kubrá a budova Mestského hospodárstva a správy lesov. (RED)

3. V konte vyplňte a odošlite žiadosť o parkovaciu kartu.
Do e-mailovej schránky vám
pošleme rekapituláciu žiadosti, ktorú si môžete prezrieť aj
v elektronickom konte.
4. Po spracovaní a schválení
žiadosti Vám vytvoríme parkovaciu kartu a emailom pošleme
informácie k platbe. Najjednoduchší spôsob ako zaplatiť, je
opäť sa prihlásiť na karty.parkovanietrencin.sk a parkovaciu
kartu uhradiť platobnou kartou. Kliknete na Detail nezaplatenej karty a tlačidlo Zaplatiť.
Samozrejme, môžete zaplatiť aj

bankovým prevodom.

 AKÝ TYP KARTY SI
VYBRAŤ PRE JUH
A SIHOŤ 3, 4?

 Parkovacie karty pre Juh sú
označené Pásmom J. Sídlisko
Sihoť 3, 4 sa pridáva k existujúcemu Pásmu H. S parkovacou kartou pre Pásmo H môžete
parkovať aj v Pásme G na Sihoti I.
 Karta „Dlhodobé“ nevyjadruje čas parkovania, ale miesto.
Platí len na parkoviskách, ktoré sú na dodatkovej tabuľke
označené ako „Dlhodobé“. Ich
umiestnenie nájdete na parkovanietrencin.sk/mapa, sú označené čiernymi čiarami.
Ostatné typy kariet a ich
územnú
platnosť
nájdete
na www.parkovanietrencin.sk/
parkovacie-karty
S výberom karty vám poradíme aj telefonicky v pracovných dňoch na čísle
0902 911 220, prípadne e-mailom na parkovanie@trencin.sk.


(ÚTVAR MOBILITY)

V detských jasliach sú voľné miesta
Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o. informujú všetkých
záujemcov o sociálnu službu poskytovanú v Detských
jasliach na Ulici 28. októbra č. 7
v Trenčíne, že disponujú voľnými miestami pre deti do 3 rokov.
Vyplnenú žiadosť, ktorú nájdete na www.trencin.sk v časti

Ako vybaviť/Tlačivá/Školstvo,
výchova a vzdelávanie prineste osobne alebo pošlite poštou na adresu Piaristická 42,
911 01 Trenčín, prípadne scan
pošlite e-mailom na tomas.habanik@ssmtn.sk. Bližšie informácie na telefónnom čísle.
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Zaostrené na BIOODPAD III.
V predošlých vydaniach INFO ste si mohli prečítať, čo je
biologicky rozložiteľný odpad, ako sa delí podľa súčasnej
legislatívy, čo patrí do hnedých nádob a ako zbierať jedlé
tuky a oleje. Pripomíname, že platí zákaz ukladať bioodpad do zberných nádob na komunálny odpad, skládkovať
ho alebo ho spaľovať.

 ZBER KUCHYNSKÉHO
ODPADU

Medzi bioodpady patrí aj kuchynský odpad z domácností –
šupy z čistenia zeleniny a ovocia, vaječné škrupiny, starý
chlieb, kávové a čajové zvyšky,
nespracované zostatky surovín,
neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale,
i živočíšneho pôvodu.
Na území nášho mesta

v súčasnosti kuchynský bioodpad z domácností nezbierame,
zbierame len takzvaný zelený odpad. Na plnenie tejto povinnosti od 1. januára 2021 sa
mesto pripravuje a snaží sa nový
systém zberu kuchynských odpadov nadviazať na už zavedený
zber zelených bioodpadov.
„Vieme využiť aj existujúce
podmienky pre uloženie takéhoto
odpadu, len doriešujeme so zberovou spoločnosťou novú činnosť

hygienizácie, ktorú si
nakladanie s kuchynským odpadom vyžaduje,“ hovorí Zuzana Čachová z útvaru
životného prostredia
s tým, že sa v úvode
budeme
orientovať
prioritne na kuchynské odpady rastlinného pôvodu.
„Čakáme ešte na vyhlášku,
ktorú Ministerstvo životného
prostredia SR pripravuje, a ktorá bude podrobnejšie upravovať možnosti zberu kuchynských
odpadov.“
Naše mesto v júni dostalo
príspevok z environmentálneho fondu za dobrú mieru triedenia odpadu. Tieto peniaze by

sme radi použili na nákup košíkov do domácnosti a kompostovateľných vreciek. Odovzdávanie košíkov do domácností chce
mesto spojiť s priamo cielenou
kampaňou, aby sme sa naučili,
ako tento odpad triediť.
O bioodpade čítajte aj
v budúcom čísle.

Zdieľané kolobežky už aj v Trenčíne
Od 28. júla 2020 môžu obyvatelia a návštevníci Trenčína
využiť na premiestňovanie z miesta na miesto zelené
elektrické kolobežky. Ide o testovaciu prevádzku komerčnej služby spoločnosti Bolt. Pri jej využívaní buďte
však ohľaduplní a zodpovední.

Prepravná spoločnosť rozmiestnila po meste okolo 130 zelených
kolobežiek. Pri nástupe zaplatí
užívateľ 0,50 eura, potom za každú 1 minútu 0,10 eura. Podmienkou je vek minimálne 18 rokov,
aplikácia Bolt v mobilnom telefóne, internetové pripojenie a platobná karta. Po krátkej registrácii a zadaní platobných údajov si
pomocou aplikácie môžete kolobežku požičať.

 AKO JAZDIŤ?
Pre jazdu na kolobežke využívajte prioritne cyklotrasy a pravé krajnice ciest. Na chodníku
je jazda elektrickou kolobežkou

povolená, ale len rýchlosťou
chôdze a na jeho pravej strane.
Jezdec musí kolobežku riadiť
oboma rukami, byť na kolobežke sám, neťahať iné zariadenie
a v prípade niekoľkých jazdcov
ísť na kolobežkách jednotlivo
za sebou.
Maximálna rýchlosť kolobežiek je 25 kilometrov za hodinu,
v peších zónach a na vybraných
úsekoch mesta je automaticky
znížená na 10 km/h. Na jedno
nabitie prejde kolobežka viac
ako 40 kilometrov a pri každom
dobíjaní je dezinfikovaná.
Rýchlosť je automaticky obmedzená v týchto lokalitách:
Mierové
námestie,

Hviezdoslavova pešia zóna, Ul.
1. mája, Park pod Juhom, Park
M. R. Štefánika, úsek pred lodenicou, podchod na Sihoť
pri ZUŠ K. Pádivého, železničný
most.

 KDE PARKOVAŤ?
Ak je v okolí cyklostojan, zaparkujte kolobežku k nemu. Ak nie,
zaparkujte ju na chodníku tak,
aby nikomu neprekážala. Musí
zostať dostatok miesta aj pre kočiar s dieťaťom alebo invalidný
vozík. Aplikácia v telefóne vás
vyzve, aby ste zaparkovanú kolobežku odfotografovali. Ak zle
zaparkujete, príde vám upozornenie. Kolobežky nenechávajte
na cestách, v strede chodníkov,
spadnuté na zemi, na mostoch,
na Mierovom námestí, v nemocnici, v lesoparku Brezina. Parkovanie mimo mesta

je pokutované sumou 30 eur.
Opakované zlé parkovanie bude
viesť k zablokovaniu vášho užívateľského účtu.
Zóny s obmedzenou rýchlosťou a zákazom parkovania
bude mesto v spolupráci so spoločnosťou Bolt vyhodnocovať.
Môžu pribudnúť ďalšie zóny
s obmedzenou rýchlosťou a zákazom parkovania tak, aby sa
cítili všetci účastníci mestskej
premávky bezpečne. Zle zaparkovanú kolobežku hláste na prevádzkovateľa služby trencin@
bolt.eu. (RED)

Vymieňali si skúsenosti v oblasti cyklodopravy
Vo štvrtok 18. augusta sa v Trenčíne konal odborný seminár na tému „Prenos dobrej praxe v oblasti mestskej
cyklodopravy“.

Jeho cieľom bolo inšpirovať sa
pri riešení problematiky mestskej cyklistickej dopravy a zdieľať svoje know-how s ostatnými
mestami.
Mesto Trenčín na ňom predstavilo svoje problémy v oblasti cyklodopravy a skúsenosti
so zapojením verejnosti do príprav Plánu udržateľnej mestskej mobility prostredníctvom

online nástroja DECIDIM,
do ktorého sa zapojili Trenčania prostredníctvom stránky
zapojsa.trencin.sk.
Organizáciu sčítania cyklistov v meste predstavil zástupca Magistrátu mesta Pardubice, o uskutočnených zmenách
a prípravných krokoch v oblasti
mestskej cyklodopravy na Slovensku hovorili zástupcovia

mimovládnej organizácie Cyklokoalícia.
Súčasťou seminára bola aj komentovaná prechádzka ulicami
nášho mesta s ukážkami problémových miest
cyklodopravy a odborná diskusia k navrhovaným
opatreniam.
Seminár organizovala sieť
miest CIVINET Česká a Slovenská republika, Centrum dopravního výzkumu Brno a mesto
Trenčín.

Sieť českých a slovenských
miest Civinet podporuje udržateľnú mobilitu a kvalitu života v mestách prostredníctvom
zdieľania poznatkov o realizovaných opatreniach v európskom
prostredí.(RED)
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V septembri sa začne jesenné upratovanie
Už počas poslednej septembrovej soboty 26. 9. 2020 sa
na sídlisku Juh budú môcť ľudia zbaviť odpadu jeho odložením do veľkoobjemových kontajnerov (VOK).

Pristavené budú na stanovištiach podľa harmonogramu.
Jeden VOK bude slúžiť výhradne na konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a podobne,
čiže na biologicky rozložiteľný odpad, druhý na odkladanie

iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu. Hádzať do VOK akýkoľvek iný
odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané! Do VOK nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené

batérie a akumulátory, žiarivky,
železný šrot ani iné nebezpečné odpady. Môžete ich vyložiť
ku kontajnerom, odkiaľ odvoz
zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen. Pneumatiky podľa zákona o odpadoch nie sú súčasťou
komunálnych odpadov, a preto ich počas upratovania nie je
možné odovzdávať. Pneumatiky môžete odovzdať bezplatne

v rámci siete distribútorov
a pneuservisov. Prosíme o dodržiavanie účelu kontajnerov.
Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu budú dohliadať pracovníci Marius Pedersen, a. s.,
a Mestskej polície.

PRÍSNE SA ZAKAZUJE
vykladať odpad po odvezení
kontajnera. Pri porušení
hrozí pokuta do 1 500 €.

Umiestnenie VOK:

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.
SOBOTA
26. 9.
2020

SOBOTA
3.10.
2020

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

–– Šafárikova (nad garážami na rohu – nádoba na sklo)
–– Liptovská (pri trafostanici č. 68008)
–– Západná (pri vchode 24, približne stred ulice)
–– J. Halašu (trávnatá plocha pri schodoch, resp. začiatok ul.)
–– Soblahovská (bytovka pri Leoni)
–– Pod Juhom (oproti č. 12)
–– Belá (za plotom TESCO oproti RD č. 9/1959)

–– Východná (pri vchode 9C – blízko školy)
–– M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795)
–– Saratovská – Novomeského (križovatka ulíc)
–– Kyjevská (pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku)
–– Šmidkeho (roh uličiek – nádoba na sklo – oproti MŠ)
–– Halalovka (pri bytovke 24)
–– Lavičková (pri domove dôchodcov)

–– Bezručova (pri dele)
–– Partizánska (pri cintoríne)
–– Partizánska (okolo domu č. 73)
–– Nad tehelňou (oproti garážam, nádoba na sklo č.7097)
–– Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64)
–– Horný Šianec (trávnatá plocha medzi byt. domom13 a 15)

–– Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
–– 28. októbra (na rázcestí s Ulicou Dlhé Hony)
–– Beckovská (pri kotolni)
–– Osloboditeľov (otoč, križovatka Inovecká – Osloboditeľov)
–– S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)
–– Soblahovská (pri bytovom dome 1113)
–– Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku)

Aj počas upratovania sú otvorené tri zberné dvory – na Zlatovskej, na Soblahovskej a na Ulici
K zábraniu, kde je možné odovzdať druhy odpadu v zmysle
platného Všeobecne záväzného

nariadenia č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Trenčín, ktoré je
uverejnené na www.trencin.sk .
Prosím, dodržiavajte všetky

Počas jarného upratovania sme
vyzbierali 371 ton odpadu
Organizované Jarné upratovanie 2020 sa v našom meste
konalo z dôvodu pandemickej situácie COVID-19 v náhradnom termíne od 16. mája do 27. júna 2020. Ďakujeme všetkým občanom a organizáciám, ktoré sa zapojili.

Počas siedmich sobôt bolo z 85
stanovíšť vyvezených 134 veľkoobjemových
kontajnerov
(VOK) naplnených objemným
odpadom a 89 VOK s biologicky rozložiteľným odpadom. Objemného odpadu bolo viac ako

224 t, biologicky rozložiteľného odpadu
sa vyzbieralo takmer
128 t. V celkovom
množstve 371,6 tony
vyvezeného odpadu
boli aj vyradené elektrické a elektronické zariadenia (9,5 t),
obaly obsahujúce nebezpečné látky (6,9
t), vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (1,8 t) a ostatné nebezpečné
odpady (1,5 t). Celkové náklady
na jarné upratovanie 2020 vyšli na viac ako 29 tisíc eur. Informoval o tom Útvar stavebný
a životného prostredia MsÚ.


(RED)

aktuálne bezpečnostné opatrenia – rúško, rukavice, dodržujte
od seba vzdialenosti a nezdržiavajte sa v skupinách.
Jesenné upratovanie potrvá
od septembra až do novembra

2020 počas 7 sobôt. Celý harmonogram umiestnenia VOK nájdete v druhej polovici septembra
na www.trencin.sk, ako aj v nasledujúcom vydaní mestských
novín.

ZBER STARÝCH
SPOTREBIČOV
V sobotu 3. októbra 2020 organizuje mesto
Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov
elektrospotrebičov pre recykláciu a organizáciou
E-cycling bezplatný odvoz starých spotrebičov
z domácností.
Ako na to?
Zatelefonujte na MsÚ na 032/650 44 18 alebo napíšte na
viera.gugova@trencin.sk vaše údaje:
1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť.
2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a tel. kontakt.
V sobotu 3. októbra 2020 bude z vašej adresy nahlásený elektroodpad odvezený. Vyložte ho vo vchode bytového domu alebo za bránou rodinného domu
už o 8.00 hod. ráno v deň zberu, nie na ulicu. Zároveň je potrebné, aby ste
v priebehu dňa až po odvoz umožnili vstup do týchto priestorov. Z časových
dôvodov nevynášame elektroodpad z bytov, pivníc a povál. Odvezieme
veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory), ako aj malé spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény), ktoré tiež nepatria do bežného kontajnera.
POZOR! Vaše údaje môžete nahlasovať do 30. septembra 2020. Telefonicky
počas úradných hodín MsÚ, e-mailom kedykoľvek do tohto termínu.
Mesto Trenčín informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu a organizácie E-cycling, s. r. o., a to len za účelom
vykonania mobilného zberu elektroodpadu.

Zberné dvory budú vo sviatok zavreté

Všetky tri zberné dvory v našom meste budú v utorok
15. 9. 2020 (Sedembolestná Panna Mária) zatvorené.
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Čo pre vás znamená Trenčín?

Záleží vám na Trenčíne? Podeľte sa o svoje nápady, zážitky, dojmy a radosti z nášho mesta. Objavte vďaka interaktívnej mape, čo pekné v Trenčíne máme. Zoznámte sa
s inšpiratívnymi Trenčanmi. Buďte súčasťou kandidatúry
Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026.

Trenčín sa uchádza o titul Európske hlavné mesto kultúry. Je
to projekt Európskej únie, ktorý
má za cieľ pomôcť mestu vyrásť.
Kultúrou sa nemyslí len umelecký program, ale aj celková
kvalita života, pohľad na európske hodnoty, ekológiu, kultúru
a aktívny verejný život. Za posledných 37 rokov práve vďaka
tomuto programu dokázali desiatky miest naštartovať a posilniť kultúrnu scénu, komunity,
vylepšiť si infraštruktúru, zväčšiť svoj mestský potenciál a najmä predstaviť svoje plány a vízie
širokému obyvateľstvu presahujúcemu hranice daného štátu.

Veríme, že aj my budeme ďalším
mestom, ktoré vďaka EHMK vyrastie. Na čom aktuálne pracuje
projektový tím?

 SPOZNAJTE TRENČÍN
Spoznávajte Trenčín a okolie prostredníctvom interaktívnej online
mapy, ktorú pripravil tím EHMK.
Zhrnuli do nej miesta a tipy, o ktorých si myslia, že by vás mohli zaujať. „Veľmi by sme si priali, aby
vám táto mapa pomohla túlať
sa uličkami a zároveň, aby sa ľudia dozvedeli, čo pekné v Trenčíne máme,‘‘ hovorí členka tímu
Barbora Janáková. Prejsť si tak

môžete Trenčín z pohľadu architektúry, histórie či kultúry. Nájdete v nej aj to, kam ísť na super drink, odkiaľ pracovať či kde
a za koľko zaparkovať alebo kde
si dofúkať bicykel. Mapu majú
v pláne neustále dopĺňať a už teraz chystajú ďalšie časti a súčasne
aj preklad do anglického jazyka.
Momentálne je mapa v testovacej
verzii, preto ak by ste našli chybu
alebo máte námet na zlepšenie,
neváhajte a napíšte im na emailovú adresu: trencin2026@trencin.sk.

a zistite, prečo majú radi Trenčín.
No a, samozrejme, pridajte sa aj
vy! Snahou tímu EHMK je vytvoriť databázu šikovných ľudí, ktorí môžu inšpirovať ďalej,“ hovorí
Terina Barčáková z tímu EHMK.
Zoznam sa neustále dopĺňa a zatiaľ je iba na začiatku. Ak robíte
niečo prospešné pre Trenčín a ešte
vás neoslovili, nebojte sa im napísať a radi vás do zoznamu pridajú.

 ZAPOJTE SA

„Podeľte sa s nami o vaše dojmy
či nápady,‘‘ vyzýva projektová
koordinátorka Lenka Kuricová.
 ŠIKOVNÍ TRENČANIA
Na webovej stránke www.trenProjekt EHMK je tvorený cin2026.sk v sekcii Zapojte sa
pre Trenčanov od Trenčanov. Zá- nájdete dotazník pre verejnosť.
leží im na tom, aby mesto vyrást- Slúži k tomu, aby tím EHMK
lo vo viacerých oblastiach, nielen zistil, čo máte na Trenčíne radi
v rámci kultúry. Okrem zaujíma- a čo by ste chceli zmeniť, ako
vých miest, ktoré môžete obja- často chodíte na kultúrne podvovať v interaktívnej mape, pri- ujatia a čo vám a kultúre chýba.
pravili na webovej stránke www. Dotazníky vypĺňajte do 15. septrencin2026.sk aj zoznam aktív- tembra 2020. Ako poďakovanych Trenčanov. „Sponie za váš čas budú 16. septemznávajte ľudí, ktorým
bra vyžrebovaní 5-ti
záleží na tom, ako to
z vás, ktorí dostav Trenčíne vyzerá a svonú balíček výrobkov
jimi projektmi či aktiod lokálnych výrobvitami zlepšujú život
cov. Preto, prosíme,
v meste. Práve vďaka
nezabudnite v dotazich úsiliu a práci má
níku vyplniť kontakt
v ý z va
Trenčín čo ukázať.
na vás.
Otvorte si medailóniVšetky
akky, inšpirujte sa ich prácou
tuálne
informácie
sa dozviete na sociálnych sieťach EHMK pod názvom Trenčin2026 alebo na webovej stránke www.trencin2026.sk.


FOTO: IVANA SANTOVÁ
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Sám na javisku bude Juraj Kukura
Známy slovenský herec a riaditeľ Divadla Aréna Juraj
Kukura príde v októbri do Trenčína so scénickým
čítaním biblických príbehov, ktoré vzniklo ako zmes
hudobno-divadelného, ale i výtvarného predstavenia
v koprodukcii so Slovenskou filharmóniou.

Inscenácia „Biblia“ zobrazuje
dejiny človeka od stvorenia sveta
až po vzkriesenie Krista. Vybrané príbehy zo Starého a Nového
zákona, ktoré kladú nadčasové otázky o morálke, svedomí,
viere a sile duchovna v dobe,
kedy sa základné piliere našej
európskej spoločnosti zmietajú
v pochybnostiach.
„Tento výnimočný projekt
uvedieme v Posádkovom klube – Dome armády v nedeľu 18.
októbra 2020. Vstupenky sú už
dostupné v Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí v Trenčíne. Pán Juraj Kukura
týmto predstavením symbolicky
ukončí 26. ročník medzinárodného festivalu divadla jedného herca Sám na Javisku,“ hovorí riaditeľ festivalu Kamil Bystrický
a dodáva – „ak ho, samozrejme,
nepredbehnú opatrenia, súvisiace s koronakrízou, ktoré môžu
festival obmedziť alebo ho dokonca zrušiť.“
Napriek
súčasnej
neistej situácii s organizovaním

hromadných podujatí, organizátori pracujú naplno
a program festivalu je uzavretý. Okrem známych mien
budú na festivale účinkovať
aj napríklad interpreti z Rakúska, Čiech a Fínska, ktorí
pôsobia v oblasti súčasného
divadla, tanca, bábkového divadla a podobne. Pripravené sú aj sprievodné podujatia
ako divadlo pre deti či hudobný
koncert.
„Momentálne pracujeme v režime, že festival bude. Máme zabezpečené financovanie z verejných zdrojov Fondu na podporu
umenia a mesta Trenčín, za čo
im patrí veľká vďaka. Umelci sú
pripravení, pracujeme na propagácii a marketingu, aktuálne riešime otázku priestorov, nakoľko
plánovaná rekonštrukcia Hviezdy
môže zmeniť miesto konania festivalu. Máme však pripravené alternatívy,“ hovorí K. Bystrický.
Vstupné bude tradične dobrovoľné, s výnimkou finančne a produkčne náročnejších

Festival Priestor sa pomocou
umenia a kultúry snaží dať život miestam mesta Trenčín,
ktoré sú buď dlhšie v zabudnutí, alebo stratili svoju primárnu
funkciu. Okrem Parku M. R. Š.
zatiaľ festivalom ožil krytý bazén v Detskom mestečku v Zlatovciach, v máji tohto roku bolo
naplánované podujatie v synagóge, no pre pandémiu sa uskutočniť nemohlo. Organizátori
veria, že koronavírus neprekazí

ich ďalšie plány na Priestor
pod
stromami
zrevitalizovaného Parku, v ktorom
nedávno
pribudlo aj nové
sedenie.
„Toto miesto
s altánkom si
priam pýta pozornosť v podobe kultúrnych akcií, preto sme
sa rozhodli využívať ho každoročne. Okrem nás tu organizujú
podujatia už aj iní ľudia a máme
z toho radosť. Mestské parky by
mali žiť počas celých teplých mesiacov,“ hovorí organizátorka
Terina Barčáková.
V programe Priestoru budú
dominovať lokálni umelci a výrobcovia. Deň môžete začať
cvičením jogy, stačí si priniesť
vlastnú podložku. O 14.00

HVIEZDA PRIVÍTA
POZEMŠŤANA
Tvor z inej planéty sa
zamiluje do ľudí, túži byť
ako oni, chce jesť čoko
ládu, platiť dane, obliekať
psov do svetríkov...

predstavení. Novinkou festivalu
budú živé prenosy z vybraných
divadelných predstavení, aby si
ich diváci mohli pozrieť aj z pohodlia domova. V prípade zrušenia festivalu pre koronakrízu,
zvažujú online vydanie celého
ročníka.
„Samozrejme, budeme radi, keď
sa festival uskutoční a divák bude
môcť fyzicky prísť a vidieť naživo
výnimočné umelecké výkony jednotlivých interpretov,“ dodáva
riaditeľ festivalu, ktorého úplný
program nájdete v polovici septembra na webstránke monodrama.sk.


(E. M.) FOTO: LUBO ŠPIRKO

PRIESTOR plný umenia a priateľských stretnutí
Prvá septembrová sobota 5. 9. bude v Parku M. R. Štefánika už po tretíkrát patriť festivalu hudby, tanca, diskusií, umenia, divadla a stretnutí ľudí všetkých vekových
kategórií z rôznych miest.
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otvorí festival rodinné kvarteto z Trenčína Milan Adamec
s manželkou a deťmi. Následne zahrajú chalani z Random
Choices, zneďaleka prídu Genuine Jacks a Bad Karma Boy.
Celý park rozveselí kapela Sto
Múch a rozihrá orchester Blikajúci Dychový Hudobný Systém, na záver večera zahrá DJ
Džbán.
Počas dňa si môžete kúpiť originálne kúsky na dizajnérskom trhu, namaľovať obraz, prejsť sa na lane, zahrať si
spoločenské hry či stolný tenis. „Chceme, aby bol Priestor
pre všetkých, aby sa na ňom zastavili okoloidúci a vychutnali si
príjemný čas. Preto je podujatie
za dobrovoľný príspevok, ktorý nám môžete darovať priamo
na mieste alebo cez práve prebiehajúcu kampaň na Startlab.sk.
Za podporu ďakujeme hlavnému partnerovi mestu Trenčín,“
dodáva organizátorka Natália
Kaščáková. Podujatie sa uskutoční s dodržaním aktuálnych
hygienických nariadení. (RED)

S 20. reprízou autorskej hry
Pozemšťan vystúpi Pavol Seriš
v piatok 25. septembra 2020
v trenčianskej Hviezde tesne
pred začiatkom rekonštrukcie tohto kultúrneho priestoru.
Po obmedzeniach vinou koronakrízy otvoril Seriš v auguste
touto inscenáciou novú divadelnú sezónu v rámci Letnej scény
Divadla Bolka Polívku v Brne
a v uplynulých dňoch ju zahral
aj na festivaloch Vlnoplocha
v Banskej Štiavnici a Mime Fest
v českej Poličke. „Tým, že posledná sezóna bola od polovice marca poznačená zákazom hrania,
sa mi tá nasledujúca mimoriadne naplnila. Okrem množstva
svojich predstavení a vyučovania
na JAMU som dokončil štyri pohybové spolupráce v divadlách
v Prahe, Plzni, Moste a Liberci,
ďalšie spolupráce sa pripravujú.
Prvýkrát píšem súbežne dve nové
hry. Je to spôsobené nečakaným
množstvom voľného času počas
jari. Takže to vyzerá, že sezóna
2020-2021 bude nanajvýš bohatá a mám radosť, že sa už začína,“ priblížil svoje divadelné
leto Trenčan Pavol Seriš. (OC)

TRENČÍN JE
OSLOBODENÝ!
Tak znie názov výstavy, ktorú
k 75. výročiu oslobodenia mesta jednotkami sovietskej a rumunskej armády a k ukončeniu
2. svetovej vojny, pripravil Štátny archív v Trenčíne. Výstava,
ktorá približuje najmä udalosti
mesiacov apríl, máj a jún 1945,
je súčasťou podujatí organizovaných v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020.
Dokumenty, plagáty a fotografie pochádzajú z archívnych
fondov úradov verejnej správy,
ale aj z osobných fondov viacerých známych Trenčanov: Jozefa Braneckého, Jána Zemana, Ernesta Tesára, Vladimíra
Chovana, Jána Kudlu. Prezentované sú aj snímky zo zbierok
Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Výstavu nájdete do konca
septembra v priestoroch Kultúrno-informačného
centra
na Mierovom námestí. (KIC)
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ČAKAJÚ
NA ADOPCIU

Karate klub Ekonóm
Trenčín pozýva

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

Nelka je 4-ročný kríženec s pokojnou a vyrovnanou povahou.
Ovláda hygienické návyky,
takže do bytu je ideálna. Veľmi sa teší z ľudskej prítomnosti, maznania sa nevie nabažiť.
Rozumie si so psíkmi i fenkami
a nemá problém ani s deťmi.

Na vysneného majiteľa čaká
aj približne 3-ročná Olinka. Je stredného vzrastu, približne pod kolená, vhodná
do bytu alebo do domu s prístupom dnu. Je pokojnej povahy a skvelý spoločník.

V mesiacoch september – október 2020 platí pozvanie pre všetky deti bez rozdielu veku, výšky
alebo hmotnosti na zaujímavé
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a zábavné tréningy pod vedením
Miroslava Ďuďáka (7. Dan),
Branislava Zubričaňáka (6.
Dan v karate), Ingrid Suchánkovej (3. Dan), Klaudie Mičkovej (3. Dan), Jozefa Hrušovského (3. Dan) a Adely Vlasákovej
(1. kyu). Viacnásobní slovenskí
reprezentanti, medailisti a ich
tréneri vám radi odovzdajú svoje skúsenosti a poznatky. Prvé
stretnutie sa uskutoční 7. 9.
2020 o 16.30 na Ul. gen. Svobodu 2612, v modrej polyfunkčnej
budove oproti Slovenskej sporiteľni na sídlisku Juh v Trenčíne.
Viac na www.karate-trencin.sk,
0910 852 777 alebo branislav@
zubricanak.sk.

Trenčiansky polmaratón
štartuje 20. septembra

S mottom „Nesnaž sa prekonať ostatných, ale sám seba!“
sa v nedeľu 20. septembra 2020
uskutoční s podporou mesta
Trenčiansky polmaratón. Ako
informoval za organizátorov
Martin Vlnka, štart preteku
bude o 9.00 hodine pri Posádkovom klube. Ak si netrúfate
odbehnúť celú trať, je možné vyskladať družstvo a odbehnúť ju
v štafete. Registrovať sa môžete

na stránke www.trencianskypolmaraton.sk
Ďalším zaujímavým bežeckým podujatím bude 6. ročník
nočného behu Trenčínom. Z pôvodného májového termínu ho
organizátori presunuli na 3.
októbra. Štart je naplánovaný
o 21.00 pri Posádkovom klube. Registrácia na inSPORTline NIGHT RUN 2020 je možná
do konca septembra. (RED)

Trenčania opäť v Liptovskom Jáne
Aktívna dvojročná Varadia je
nekonfliktnej povahy. Rada sa
kúpe vo vode, no zo všetkého
najradšej má ľudskú spoločnosť. Vhodná je aj do rodiny
s deťmi, do bytu alebo do domu
s prístupom dnu.
V prípade záujmu volajte
na 0915 785 007. Celú aktuálnu ponuku psíkov, hľadajúcich svoj nový alebo pôvodný
domov, nájdete na www.utulok-trencin.sk.

Krásna dolina v Nízkych Tatrách hostila už 27. letné sústredenie trenčianskeho klubu karate Laugaricio. Mladí
karatisti absolvovali 7-dňový
nabitý program vrátane prípravy na nasledujúcu sezónu
2020/2021, zažili rafting i nočný pochod. Nábor nových členov majú od septembra každý
pondelok o 16.00 v ZŠ na Dlhých Honoch. Všetci budúci
karatisti od 6 rokov sú vítaní.
Informoval predseda klubu Dušan Hajmach. Viac na www.laugaricio-karate.eu.

Z ulice
na olympiádu

Nadšenci pre trojkový
basketbal, ktorý bude
po prvýkrát na olympiáde
v Tokiu 2021, sa stretli 8.
augusta v Trenčíne pri OC
Laugarício.

Išlo o poslednú zastávku 3x3
SBA Tour pred veľkým finále
v Bratislave. Organizáciu turnaja mala pod palcom 3x3 Basketbalová Akadémia Trenčín
v spolupráci s 3x3 SBA. Zúčastnilo sa 54 družstiev. Domáci mali medzi najmladšími basketbalistami tri tímy, z nich sa
najlepšie darilo tímu v kategórii U11, ktorý získal 2. miesto.
Trenčianskemu turnaju predchádzala 25. 7. zastávka 3x3
SBA TOUR v Handlovej, kde
v kategórii najstarších zvíťazil tím zložený z trénerov trenčianskej akadémie (Mrázik R.,
Vavro T., Mikolášek M. a Minárik J.), keď neprehrali ani jeden
z piatich zápasov.
3x3 basketbalová Akadémia Trenčín pozýva chlapcov a dievčatá vo veku 9 – 16
rokov na tréningy do malej
haly Mestskej športovej haly
na Mládežníckej ulici 1 (v pondelok 18.00 – 19.30, v stredu 17.00 – 18.30 a vo štvrtok
17.30 – 19.00). Pre viac informácií píšte na trencinbasket@
gmail.com.(RED)

BLAHOŽELÁME!
Počas predposledného augustového víkendu sa uskutočnilo
v Brestovej ďalšie kolo českého a slovenského pohára v trávovom lyžovaní za účasti 77
pretekárov z Čiech, Slovenska
a Nemecka. Desaťročná Kristínka Korienková z Trenčína
v kategórii talent vyhrala obidva preteky v obrovskom slalome. V celkovom poradí českého pohára, aj napriek neúčasti
v 6 z 11 pretekov, jej patrí priebežné 2. miesto.

4. september 2020
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Chráňme seba aj ostatných Otvorenie Akadémie
 ROR = rúško-odstup-ruky/
dezinfekcia. Majme na pamäti
túto základnú zásadu. Ide o veľmi účinnú prevenciu, ktorou
dokážeme seba a svoje okolie
efektívne chrániť, a ktorou prispievame k zamedzeniu šírenia
ochorenia COVID-19.
rúško
nezabúdaj Na
me pri každom vychádzaní
z domu! V interiéri – na úradoch, v obchodoch, v autobusoch, na pošte, všade je nutné.

Ak máte, napr. na autobusovej
zastávke, pocit, že ho potrebujete, pokojne si ho nasaďte.
 V priestore, kde je viac ľudí
– vonku i vnútri – dodržiavajte primeraný odstup. Je
to veľké plus pre ochranu vás
i ostatných.
 Dezinfikujte a dôkladne si
umývajte ruky! To je veľmi dôležité! Neumytými rukami sa šíri
až 80 % infekcií.


ZDROJ: UVZSR.SK

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Stretnutia v pondelok od 9.30 do 11.00 v KC Kubrá.
7. 9.

Mgr. Mária Kubelová – Andrej Sládkovič

14. 9.

Dp. Juraj Sedláček – Ako odovzdať vieru – veselo
i vážne o tom, čo v knihách nie je

21. 9.

Ing. Katarína Darvašová – Južná Afrika

28. 9.

Mgr. Jaroslav Pádivý – 55 rokov od úmrtia Karola
Pádivého

Iné akcie:
8. 9.

Šaštín

17. 9.

Jesenný bowlingový turnaj

19. 9.

Športové hry Partizánske

23. 9.

Priehrady na Čiernom Váhu, zájazd

tretieho veku 2020/2021

Slávnostné otvorenie XXXIV. ročníka Akadémie tretieho veku (ATV) v školskom roku 2020/2021 bolo naplánované po dohovore s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Trenčíne na utorok 8. septembra 2020
o 13.30 hodine v Aule Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne.

Uskutočniť sa môže len za dodržania bezpečnostných podmienok ako je prekrytie horných dýchacích ciest rúškom,
dezinfekcia rúk pri vstupe
do budovy a tiež, aby si každý
účastník z hygienických dôvodov zabezpečil sám dostatok tekutín pre pitný režim.
V programe slávnostného
otvorenia bude, okrem iného,
aj zhodnotenie XXXIII. ročníka ATV, odovzdanie osvedčení za minulý školský rok

a uvedenie do života Informačnej ročenky za uplynulý ročník.
Spoluorganizátorom ATV
v školskom roku 2020/2021 je
mesto Trenčín a Univerzita A.
Dubčeka v Trenčíne.
Upozorňujeme, že podujatie môže byť v súvislosti s vývojom situácie v šírení ochorenia COVID-19 obmedzené
alebo aj zrušené. Kontakt
pre overenie konania podujatia:
032 6524 642.


(RADA ATV V TN)

Seniori z Opatovej na bicykloch

Pozn. Plánované stretnutia môžu byť v súvislosti s aktuálnym
vývojom šírenia ochorenia COVID-19 obmedzené alebo zrušené.
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ (PO – ŠTV 9.00 – 17.00, PIA 9.00 – 14.00)

Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň:
knihy, TV, noviny a časopisy (SME, Život, Slovenka), spoločenské hry,
šachy , karty, hudobné kurzy: flauta, gitara, mandolína (Dušan Dobiaš),
keramika: kurz, klub (Gabriela Sedileková).
2. 9. – 30. 9. „Metamorfózy“ – Tibor Hladký, výstava obrazov
24. 9. 15.00 Skleróza multiplex – klub Trenčín
Pravidelná činnosť
DIA mapa konzultácie, ktoré sa v minulosti konali v stredu od 15.00
do 17.00, sú až do odvolania zrušené. Ostatné aktivity prebiehajú
podľa harmonogramu: Cvičenie ženy I. PO a ŠT 9.30 – 10.30, Cvičenie
ženy II. UT a PIA 10.00 – 11.00, Stolný tenis UT a ŠT 12.00 – 16.00, STR
13.00 – 15.00, PIA 11.00 – 14.00, Brušné tance STR 9.00 – 10.00, Keramika klub ŠT 10.00 – 12.00 a 14.30 – 16.30, Kartové hry UT a ŠT 14.00
– 17.00, Spevácka skupina Sihotiar PO 10.00 – 12.00, Výbor JDS 27
párny týždeň UT od 10.00, JDS 05 nepárny týždeň UT 14.00 – 16.00.
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.
V súvislosti s šírením ochorenia COVID-19 môže v priebehu mesiaca
september dôjsť k obmedzeniam v aktivitách Denného centra. Preto
odporúčame sledovať webstránku mesta trencin.sk a sociálne siete
mesta, kde nájdete aktuálne informácie.

Keď korona ustúpila, vedenie
miestneho klubu dôchodcov
v Opatovej rozmýšľalo o ďalšej vhodnej činnosti. Rozhodnutie padlo na novootvorenú
cyklotrasu. Dohodol sa termín
a tí zdatnejší z nás, po stretnutí pri kultúrnom dome, sa vydali na cestu. Cieľ bol stanovený a s veľkým odhodlaním sme
začali šliapať do pedálov. Naše
tátoše boli rôznorodé, cestný, horský, bežný – ale spoľahlivý, ale aj elektrobicykel.
Tempo bolo vlažné, aby naše
svaly vydržali až do cieľa. Asi
po hodinke jazdy sme sa dostali na odpočívadlo pod kláštorom na Skalke, ktorý nám

pripomína dávnu históriu a posvätnosť tohto miesta. Po krátkom odpočinku sme pokračovali do Nemšovej. Tu bola ďalšia
prestávka, v miestnej cukrárni
pri zmrzline sme doplnili spálené kalórie, aby sme vládali našu
cestu ukončiť v Opatovej. I keď
nás v závere zachytila prehánka, boli sme spokojní so sebou,
ale aj s prekrásnou cyklotrasou, ktorá má prispieť k spájaniu našich národov. Jej cieľ má
byť až na Morave a dokedy sa
toto uskutoční, naše najazdené
kilometre navýšime, aby sme
si mohli prejsť aj ďalšie úseky
a pozrieť sa aj za najbližšie hranice. 
TEXT A FOTO: MK
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Neboj sa
remesla

Oslavujte
s Trenčianskou nadáciou
 Dvadsiatemu výročiu založenia Trenčianskej nadácie je venovaná výstava fotografií, ktorú
od 4. septembra do 9. októbra
2020 nájdete v Galérii Vážka
na Mierovom námestí 19 (vstup
z pasáže Zlatá Fatima) v pracovných dňoch od 13.00 do 17.00.
Výstava je odrazom dvadsiatich
rokov pôsobenia Trenčianskej
nadácie v našom meste a regióne. Prostredníctvom fotozáberov vás prevedie množstvom
úspešne zrealizovaných komunitných projektov. Doplnená
o ďalšie fotografie z archívu nadácie bude výstava pokračovať
ďalej vo vestibule Posádkového
klubu od 15. októbra až do 30.
novembra 2020.
 Hra Trenčianskej nadácie
s názvom „Od novembra do novembra“ stále pokračuje a dostáva sa do finálovej rovinky. „Z našich desiatich pozvánok máme
od minulého novembra za sebou
podujatia Otvor srdce, daruj knihu, Dobrý bazár, OFLAJN, zimné Polievky radosti. Čakajú nás
ešte jesenné Polievky, aktuálne
môžete navštíviť Kultúrno-informačné centrum Trenčín a kúpiť

si tam sadu pohľadníc vydaných
Trenčianskou nadáciou alebo sa
stať na rok členom Klubu darcov
či kúpiť si vstupenku na moderovaný novembrový večerný koncert
Trenčianskej nadácie,“ hovorí
správkyňa nadácie Alena Karasová. Pravidlá súťaže nájdete
na webstránke nadácie.
 Spoločenský večer Trenčianskej nadácie „Dvadsať rokov
darujeme“ sa uskutoční v Posádkovom klube 27. novembra 2020. K oslave filantropie
a dobročinnosti so známymi
slovenskými osobnosťami, ktoré s nadáciou za 20 rokov existencie spolupracovali, sa môžete pridať aj vy. Účasť prisľúbili
Martin Babjak, Peter Lipa, Milo
Kráľ Band, Janette Štefánková, Pavol Seriš, Vlado Kulíšek,
Adrián Ohrádka a z komunitného života v Trenčíne kvarteto Komorného orchestra mesta Trenčín, MS Dance Studio,
Aurelius Q, Krajka, Mestské divadlo Trenčín a Born To Trick.
Vstupenky sú v predaji od 4.
septembra online, v KIC alebo
v Trenčianskej nadácii.


(RED) FOTO: TNN

 NAJBLIŽŠIE ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred

7. 9. 2020 o 16.00 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 30. 9. 2020 o 14.00
VMČ Juh

7. 9. 2020 o 17.30 v KC Juh

VMČ Sever

1. 10. 2020 o 16.00 v KS Kubrá

Myslíš si, že remeslo je pre tvoju babku? Občianske združenie
Vandrovka ti dokáže, že nie. Tri
tvorivé mladé ženy, ktoré spája
nielen produktívne využitie voľného času, ale aj takzvaná „diagnóza folklór“, najnovšie v Trenčíne od septembra otvárajú
ZÁUJMOVÉ KURZY TRADIČNÝCH REMESIEL. Ako informovala autorka projektu „Neboj
sa remesla“ Veronika Miščíková, kurzy sú pre deti od 8 rokov,
mládež aj dospelých. Vyberať si
môžu z ponuky remesiel ako je
výroba šúpolienok, tkacie techniky, rezbárstvo, textilná dielňa,

dielňa rôznych techník a vyšívanie. Všetky informácie a prihlášky nájdete na www.nebojsaremesla.sk/kurzy2020 alebo
na tel. č. 0918789933.(RED)

NOVÁ SLUŽBA PRE NEPOČUJÚCICH
Ľuďom so sluchovým hendikepom pri návšteve matriky
a klientskeho centra Mestského úradu v Trenčíne najnovšie uľahčuje komunikáciu online tlmočník.

Spojenie s tlmočníkom do posunkového jazyka je možné
nadviazať jednoducho a rýchlo, a to prostredníctvom tabletu
s aplikáciou DEAFCOM. Tablet je k dispozícii v klientskom

centre a na matrike.
Keď klient so sluchovým hendikepom príde, vyškolená pracovníčka použije tablet
ako prostriedok na komunikáciu s občanom.
Tablet podľa potreby
zobrazí buď prepis textu alebo text pretlmočený do posunkovej
reči. Ide o projekt občianskeho združenia Deafcom.
Službu platí mesto. Je to ďalší
krok v snahe o debarierizáciu
Mestského úradu v Trenčíne.


(RED) FOTO: Z. G.

Postará sa o dezinfekciu rúk
Stojan na dezinfekciu rúk
so zásobníkom na 1000
dávok a s pedálovým dávkovačom pre minimalizáciu prenosu baktérií
a vírusov, dostalo mesto
Trenčín do daru 23. júla
2020 od spoločnosti DR, s.
r. o. Dizajnový stojan, ktorý
vzišiel zo spoločnej iniciatívy dvoch slovenských firiem (Elmar a Dajana Rodriguez), odovzdal mestu
zástupca spoločnosti DR Ivan
Hudcovský. Mesto ho ihneď začalo využívať na zabezpečenie
dezinfekcie rúk najmä v sídle

MsÚ v Trenčíne a tiež na rôznych podujatiach organizovaných na území nášho mesta.
Ďakujeme. 
(RED) FOTO: Z. G.
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september 2020
Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu si overte,
či nedošlo k zmene termínov podujatí a pri ich návšteve
dodržiavajte hygienické opatrenia.
Ďakujeme.

 DIVADLO
18. 9. | 20.00 | Divadlo Kontra:
Howie a Rookie

LÚČ | Pripravte sa na divokú jazdu temný-

mi zákutiami Dublinu, kde udalosti s nasvrabeným matracom naberú mýtický význam a spoja osudy hlavných hrdinov.
20. 9. | 18.30 | Moliére: Lakomec

Hra z obdobia klasicizmu
má aj po troch storočiach ostrý náboj satiry a neľutuje žiadneho držgroša. Hrá Mestské divadlo Trenčín.
KINO HVIEZDA |

25. 9. | 19.00 | Pavol Seriš:
Pozemšťan

13. 9. | 18.00 | Koncert vážnej
hudby

| Klub priateľov vážnej
hudby pozýva na koncert Kristiny Borbat
a Angeliny Kydory (klavír).

ZUŠ K. PÁDIVÉHO

19. 9. | 17.00 | Koncert v kaviarni
na Ceste

Freedom nad Úpou,
Acoustic jazz, hrá a spieva Jiří Týfa. Vítr
z Krkonoš, hudba, ktorá prepája jazz, funk,
folk a world music.
KAVIAREŇ NA CESTE |

19. 9. | 20.00 | SIMA – krst
albumu BOMBÍM

| SIMA po dvoch úspešných albumoch vydala tretí album Bombím.
Na koncerte zaspieva nové skladby a nebudú chýbať ani jej najúspešnejšie hity.

PIANO

24. 9. | 20.00 | Leto s Monikou

LÚČ | Sólový projekt pesničkárky a sklada-

teľky filmovej hudby Moniky Midriakovej.
25. 9. | 19.00 | Punkovica v Lúči

LÚČ | Sedembolestný panic Mario, No Par-

don, Marhule a Papundekel.
KINO HVIEZDA | Divadelná správa Pavla Se-

riša o ľuďoch 21. storočia, ktorí sa dívajú
všade okolo seba, len nie do zrkadla. Bláznivý príbeh mimozemšťana, ktorý túži stať
sa pozemšťanom. Fyzický stand-up a komediálna pantomíma o tom, ako sa správame, a akí sme..
28. 9. | 19.00 | Lord Norton
a sluha James (po dvadsiatich
rokoch...)

KINO HVIEZDA | Nezameniteľný humor, ve-

selé a netradičné príhody v skvelom hereckom obsadení Ľ. Kostelného a J. Vajdu.

 KONCERTY
8. 9. | 19.00 | Lucie Bílá – To
o mně tour 2020

| Lucie Bílá prichádza na Slovensko s novým úspešným albumom a kapelou Petra Maláska.

POSÁDKOVÝ KLUB

11. 9. | 19.30 | Žánrová zmes
v Lúči

Do tanca zahrajú Random Choices,
The Mysteries, Les Myzérables a Kazostroj.
LÚČ

|

12. 9. | 20.00 | Jonatan
Pastirčák (Pjoni, Isama Zing) &
Autumnist: Autumata

LÚČ | Jonatan sa podieľal na produkcii vý-

razných albumov na českej a slovenskej
scéne. Autumnist je živo-elektronická kapela s autorskou videoprojekciou.

26. 9. | 20.00 | Separ – OG Tour

| Jeden z najúspešnejších slovenských raperov Separ predstaví najnovší
sólo album OG.

PIANO

26. 9. | 20.00 | Le Payaco –
Pohybliví v nehybnom Tour
2020

LÚČ | Nový koncertný program so skladba-

mi z najnovšieho albumu Pohybliví v nehybnom doplnený o staršie hity.

 VÝSTAVY

šperkárskych sympózií v Kremnici od roku
1990 po súčasnosť.

 KINO

do 13. 9. | Vojtech Kolenčík,
Martina Gajdošík Albrechtová,
Branislav Kristín: Dobrá
zostava / Dobrazostava

17. 9. | 19.00 | Večer filmov,
ktoré vám môžu zmeniť
život

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

|

do 15. 9. | Z rozprávky
do rozprávky

TRENČIANSKY HRAD | Výstava bábok zo Starého divadla K. Spišáka v Nitre odhaľuje
čarovný život bábkového divadla.

do 15. 9. | Skryté príbehy
z múzea

| Prezentácia zbierok
Trenčianskeho múzea, činnosti odborných
pracovníkov a nadobúdania predmetov.

TRENČIANSKY HRAD

1. 9. – 31. 10. | Od Dukly
po Prahu (1944 – 1945)

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-

skej histórie.

1. 9. – 31. 10. | Slovensko 1993
– 2004

POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

| Výstava k 75. výročiu oslobodenia
mesta (Trenčín) jednotkami sovietskej
a rumunskej armády a k ukončeniu 2. svetovej vojny.

KIC

2. – 30. 9. | Čo poskytne záhrada

VKMR JASELSKÁ | Výstavka kníh a tematic-

kých dokumentov z fondu knižnice.

VKMR HASIČSKÁ | Tematická výstavka kníh

pre deti a mládež.

| Mesto Trenčín a autorka
Milada Ždrnja pozývajú na výstavu, ktorá
prezentuje výber z tvorby autorky.

MESTSKÁ VEŽA

do 12. 9. | Aleš Porubský, Matej
Červeňan: Local Exprešn

Obaja autori sa venujú expresívnej maľbe a spolu skúšajú jej nové polohy.
Priestor výstavy je koncipovaný v pracovnom charaktere a pôsobí ako ateliér.
GMAB

Výstava prináša reprezentatívny
výber diel účastníkov medzinárodných
GMAB

|

Česko-slovenská životopisná historická
dráma. Príbeh je inšpirovaný skutočnými osudmi liečiteľa Jana Mikoláška,
na ktorého sa v priebehu niekoľkých
desaťročí obracali s prosbou o pomoc
státisíce ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev. Mikolášek je človek bez
odborného lekárskeho vzdelania, ale
s nevšedným a nevysvetliteľným nadaním diagnostikovať a pomocou byliniek liečiť choroby, s ktorými si ani
doktori nevedia rady. Jeho mimoriadne schopnosti sú však vykúpené bojom s vlastnými démonmi. Liečiteľstvo
je jeho vnútornou spásou a ochranou
pred sebou samým. Účinkujú: Ivan Trojan a Juraj Loj.
od 20. 8. | Démon zatratenia

|

do 13. 9. | Sympózium
súčasného šperku

od 20. 8. | Šarlatán

2. – 30. 9. | Trenčín je
oslobodený!

2. – 30. 9. | Metamorfózy

do 8. 9. | Kráčaj, chcem sa ťa
dotknúť...

Animovaný, rodinný nemecký film.
Jedno ráno sa zvieratká v africkej
džungli zobudia a zistia, že opičiak
Munki a slonica Trunk z ničoho nič
získali schopnosť rozprávať ľudskou
rečou. Veľmi rýchlo odhalia príčinu
tohto zázraku. V džungli pristál mimozemšťan, ktorý so sebou priniesol
prekladové zariadenie, vďaka ktorému
zvieratká môžu rozprávať. Malý fialový návštevník menom Fneep so svojou
vesmírnou loďou havaroval a potrebuje pomoc, aby sa vrátil naspäť. Všetci
zvierací priatelia spoja sily, aby malému dobyvateľovi pomohli dostať sa
späť na materskú loď.

skej histórie.

prvýkrát na Slovensku.

Výstava strašidiel

od 20. 8. | Hurá do džungle

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-

2. – 30. 9. | Škriatkovia a víly

|

CINEMAX

1. 9. – 31. 10. | Československí
vojaci na Blízkom východe
a v severnej Afrike (1940 – 1943)

do 6. 9. | Strašidlá v podzemí
hradu
TRENČIANSKY HRAD

LÚČ | Áno, existujú také... tie, ktoré
vám dokážu otvoriť úplne nový svet kinematografie.

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ

Tibora Hladkého.

|

Výstava obrazov

3. – 30. 9. | Stretnutie – Setkání

| Repríza 35. družobnej výstavy výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín
a Uherské Hradište.

TSK

Americký horor. Z lesa sa medzi ľudí
priplazilo starobylé zlo - tisíc rokov stará čarodejnica vyliezla zo svojej skrýše
a živí sa len malými deťmi. Ťažko ju
spoznáte, môže totiž žiť v koži niekoho iného. Vzdorovitého tínedžera Bena
pošle mama na prázdniny do malého mesta k otcovi. Ben sa nudí, a tak
má čas pozorovať dianie okolo seba.

2 | KAM

kam v trenčíne

 KINO

3. – 30. 9. | Uhol pohľadu

Všimne si menšieho chlapca zo susedstva a neujde mu ani, keď tento chlapec zrazu zmizne a nikto ho nehľadá.
Ešte zvláštnejšie je, že chlapcov otec
sa tvári, ako keby nikdy žiadneho syna
nemal. Vyzerá to tak, že Ben je jediný,
kto si chlapca od susedov pamätá, preto sa rozhodne prísť celej veci na koreň.
To však ešte netuší, do čoho sa púšťa –
tisícročná čarodejnica, mýtický démon
zabudnutia a zatratenia, je totiž strašný protivník.

3. – 18. 9. | Marek Jarotta

od 27. 8. | Chrumkáči

Owen Huntington pracuje ako ochutnávač sušienok pre psy v svokrovej
továrni. Všetko sa zmení, keď jedného
dňa zdedí cirkus po stratenom strýkovi.
Cirkus je úplne na mizine z Owena zachránia zázračné sušienky strýka Buffala Boba. Keksíky v tvare najrôznejších
zvierat mu umožnia stať sa ktorýmkoľvek tvorom v škatuli. Nebude to však
také ľahké. Owenov druhý strýko, bezcharakterný Horatius P. Huntington,
je majiteľom najväčšej siete cirkusov
na svete. A nezastaví sa pred ničím,
aby získal škatuľu čarovných sušienok.
od 27. 8. | Tenet

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.
od 3.9. | After: Sľub

Americký romantický film. Tessa a tajomný rebel Hardin prepadli vzájomnej
osudovej láske. Nebezpečenstvo hrozí
vo chvíli, keď sa Tessa dozvie o stávke,
ktorá ich vzťahu predchádzala a o Hardinovom škaredom tajomstve z minulosti. Hardin často dievčatá využíval
a potom ich odkopol. Teraz je to on,
kto by mohol skončiť so zlomeným srdcom. Urobil obrovskú chybu, pre ktorú
sa môže láska jeho života skončiť. Dokáže prekonať tiene minulosti a vybojovať svoju lásku späť? Silná vášeň a divoký vzťah totiž Tessu zmenili – už nie
je tým nevinným dievčaťom. Stále je
zamilovaná, ale zároveň je aj silnejšia
a dospelejšia. Nový chlapec, ktorý sa
v jej živote objavil, je navyše pozorný a dobrý. S ním by jej srdce mohlo
konečne nájsť pokoj. Ale je pokoj to,
po čom skutočne túži?
od 3. 9. | Pinocchio

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií.

Marek Jarotta sa vo svojej
tvorbe primárne zameriava na nezvyčajné spodobnenie interiérových výjavov,
ktoré pretvára do fiktívnej geometrickej
podoby.
NOVÁ VLNA

|

4. 9. – 9. 10. | Dvadsať rokov
darujeme

GALÉRIA VÁŽKA | Výstava prezentuje 20 ro-

kov pôsobenia Trenčianskej nadácie. Prevedie vás množstvom zrealizovaných komunitných projektov, za ktorými sa skrýva
ľudský um, nadšenie, obrovské množstvo
práce a jeden malý grant od Trenčianskej
nadácie. Vernisáž: 4. 9. 2020 o 17.00.
10. 9. – 8. 10. | Digitálna maľba

Mesto Trenčín a Škola
umeleckého priemyslu Trenčín pozývajú
na výstavu diel učiteľov a žiakov odboru
Digitálna maľba – koncept art.
MESTSKÁ VEŽA

|

10. 9. | Výstavka k ukončeniu 2.
svetovej vojny

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-

skej histórie.

22. 9. – 14. 11. | Lucia
Mlynčeková: (Vý)Stavoprojekt
Trenčín

Výstavu tvoria archívne materiály
zachytávajúce výstavbu v Trenčíne, pričom
dôležité bude zapojenie návštevníkov, ktorí
môžu priniesť vlastné fotografie, materiály
alebo spomienky a vytvoria tak kolektívnu
pamäť.
GMAB

|

24. 9. – 21. 11. | dokument 20 20

| Na výstave bude prezentovaných
približne dvadsať autorov, ktorí v posledných dvadsiatich rokoch spravili kvalitný
projekt v oblasti dokumentárnej fotografie.

GMAB

24. 9. – 21. 11. | Erika Miklóšová:
Abstract landscapes

Erika Miklóšová sa orientuje predovšetkým na techniku kresby a maľby.
Výstavný projekt predstavuje kombináciu
dvoch autorkiných predošlých projektov.
GMAB

|

29. 9. – 31. 1. | Autom okolo
sveta

TRENČIANSKY HRAD | Pedal Planet – výsta-

va historických šliapacích autíčok.

 DETI
pondelok, streda | 10.00 |
Folklórny klubík Drobci

KC AKTIVITY | Ľudové tance, spev, príprav-

ka na pokračovanie záujmovej činnosti
detí vo folklórnych súboroch. Vhodné pre
deti od 2 rokov. Info: 0904 927 161.
pondelok | 15.40, 16.40
| Tanečná príprava so
zameraním na ľudový tanec

PLEJS FOR DANCE | Hodiny tanca pre deti vo

Rezbár Geppetto vychováva oživenú
bábku Pinocchia ako vlastného syna.
Pinocchio však nie je úplne najvzornejší chlapec a nechá sa ľahko zviesť
k darebáctvam, vďaka ktorým prežíva množstvo rôznych dobrodružstiev.
Jedného dňa je podvedený, unesený
a naháňajú ho banditi naprieč svetom plným neuveriteľných netvorov –
z brucha obrej ryby sa cez zem hračiek
dostane až na pole zázrakov. Podarí sa
Pinocchiovi uniknúť a splniť svoj sen
stať sa skutočným chlapcom?

veku 4 – 6 rokov sú zamerané na ľudové
tance a hry, rytmickú prípravu, spev a základy baletu. Začiatok od 14. 9. 2020. Info:
0918 789 933.
pondelok, utorok, štvrtok |
16.30 | Karate klub Ekonóm

KC AKTIVITY | Pre deti a mládež od 5 do 20

rokov. Info: 0911 603 068.

utorok | 17.00 | Dielňa rôznych
techník

| Na kurze si deti vyskúšajú prácu s rôznymi materiálmi a vyrobia si záložky, náušničky, náramky. Kurz
je vhodný pre deti od 8 do 10 rokov. Trvanie kurzu: 15. 9. – 24. 11. 2020. Info:
www.nebojsaremesla.sk.

ŠVERMOVA 23

číslo 9 | ročník XXII
utorok | 15.30 | Klub malých
keramikárov

| Keramický krúžok pre deti
a mládež od 5 rokov s výučbou základnej
práce s hlinou. Info: 0908 211 131.

KC AKTIVITY

13. 9. | 16.00 | Červená čiapočka
alebo O hlúpom vlkovi

utorok | 16.30 | Folklórny súbor
Krepček

KC AKTIVITY | Folklórny súbor pre deti od 3

do 7 rokov. Info: 0902 660 901.

streda | 15.00 | Kurz rezbárstva
1 – pre deti

ŠVERMOVA 23 | Deti sa naučia ako z polien-

ka vyrezať rôzne predmety. Kurz je vhodný
pre chlapcov aj dievčatá vo veku 12 – 18
rokov. Trvanie kurzu: 16. 9. – 25.11.2020.
Info: www.nebojsaremesla.sk.
streda, štvrtok | 16.00 | piatok |
17.00 | Folklórny súbor Drobci

KC AKTIVITY | Folklórny súbor pre deti od 3

do 6 rokov. Ľudové tance, spev, prípravka
na pokračovanie záujmovej činnosti detí
v súboroch. Info: 0904 927 161.
streda | 16.00 | Pohybovokondičný tréning pre deti

HYBKO | Kurz 12 lekcií pre deti od 8 do 14

rokov zameraný na rozvoj pohybovej zručnosti. Začiatok kurzu 16. 9. 2020. Info:
0917 483 921.
streda | 17.30 | Brušný tanec pre
deti
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Tanečná

skupina
Ameerah pre deti od 6 do 11 rokov. Info:
anide@seznam.cz.
štvrtok | 14.45 | Kurz vyšívania
pre deti

ŠVERMOVA 23 | Deti sa naučia krížikový, re-

tiazkový, stonkový steh a mnoho ďalších,
ktorými si môžu skrášliť oblečenie alebo
vyšívať dekorácie. Kurz je určený pre deti
od 11 do 15 rokov. Trvanie kurzu: 17. 9. –
4. 12. 2020. Info: www.nebojsaremesla.sk.
štvrtok | 16.00 | Keramické
patlámo

KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov v sprievo-

de jedného z rodičov. Zapatláme sa od hliny a vytvoríme svoje prvé keramické dekorácie. Info: 0908 211 131.
piatok | 15.00 | Textilná dielňa

ŠVERMOVA 23 | Deti si vyskúšajú pliesť ná-

ramky, tkať, šiť, vyšívať a kombinovať rôzne materiály. Kurz je určený pre deti od 8
do 10 rokov. Trvanie kurzu: 18. 9. – 4. 12.
2020. Info: www.nebojsaremesla.sk.
piatok | 16.00 | Skauting
na juhu

Schôdzky detí a mládeže 32. skautského zboru Ale Vivo. Info:
0908 683 393.
KC AKTIVITY

|

2. 9. | 16.00 | Tanečná škola
Aura dance

| Nábor nových tanečníkov
do tanečnej školy moderného tanca Barbory Kuzl, ktorá je určená pre deti a mládež od 5 do 18 rokov. Info: 0908 731 125.

KC AKTIVITY

2., 9. 9. | 16.00 | Neonity Dance

Nábor nových tanečníkov
do tanečnej skupiny moderného tanca pre
deti od 3 do 14 rokov. Info: 0915 101 051.
KC AKTIVITY

|

3. 9. | 16.15 | Korzo dance

Nábor nových tanečníkov
do tanečnej školy moderného tanca SZUŠ
Trenčín pre deti a mládež od 3 do 20 rokov.
Info: 0903 793 557.
KC AKTIVITY

|

6. 9. | 16.00 | Detský divadelný
klub: To je divadlo!

LÚČ | Komediálny príbeh postupne odkryje

divákom, čo to vlastne divadlo je. Uvádza
Dogma Divadlo.

| Šibalská červená čiapočka,
hlúpy vlk a zaľúbený poľovník rozohrávajú
diálogy o hlade, láske a vytúženom autiaku. Uvádza Dogma Divadlo.

KS ZÁBLATIE

20. 9. | 16.00 | Detský divadelný
klub: Rúžová rozprávka

LÚČ | Bábková inscenácia s pesničkami pre

deti od 3 rokov.

21. 9. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

| Na základe indícií spolu nájdeme rozprávku, ktorú vám rodiča prečítajú
v knižnici alebo doma.

VKMR

26. 9. | 15.00 | Dielničky
s remeslom
OC LAUGARICIO

|

deti.

Tvorivé popoludnie pre

27. 9. | 15.30 | Tvorivé dielne

| Príďte si s deťmi
vyrobiť jednoduché jesenné dekorácie.

CENTRUM PRE RODINU

27. 9. | 17.00 | Ľ. Feldek:
Perinbaba

| Rozprávkový príbeh lásky Jakuba a Alžbetky, v ktorom nechýba
láskavá Perinbaba, kmotra Zubatá i veselí
komedianti. Hrá Mestské divadlo Trenčín.

KINO HVIEZDA

 SENIORI
pondelok | 18.15 | Spevokol
Jednoty dôchodcov Slovenska

KC AKTIVITY | Vedie Tibor Rybárik. Od 14. 9.

2020. Info: tiborrybarik@centrum.sk.

streda | 8.00 | Babi, pošli mi to
mejlom

| Bezplatná inštruktáž
na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Účasť treba vopred nahlásiť na tel. č.
032/770 83 14.

VKMR JASELSKÁ

8. 9. | 13.30 | Slávnostné
otvorenie XXXIV. ročníka
Akadémie tretieho veku

TRENČIANSKA UNIVERZITA A. DUBČEKA

|

Slávnostné otvorenie nového školského
roka. Program: Slávnostné otvorenie XXXIV. ročníka ATV; príhovor rektora TnUAD
v Trenčíne; príhovor predsedníčky Rady
ATV; zhodnotenie XXXIII. ročníka ATV; odovzdávanie osvedčení XXXIII. ročník ATV; Informačná ročenka XXXIII. ročník – uvedenie do života, kultúrny program.
8., 22., 29. 9. | 14.30 | Cvičenie
pre seniorov

KC AKTIVITY | Klubová činnosť Jednoty dô-

chodcov Slovenska.

10., 24. 9. | 15.30 | Klubové
stretnutia JDS č. 30

KC AKTIVITY | Klubová činnosť Jednoty dô-

chodcov. Info: 0905 982 132.

 PREDNÁŠKY
3. 9. | 16.00 | Stretnutie s...

GMAB | Workshop s Máriou Hriešik Nepšin-

skou – šperkárkou a kurátorkou výstavy
Sympózium súčasného šperku. Súčasťou

4. september 2020
bude komentovaná prehliadka výstavy,
zakončená vytvorením si vlastného šperku. Prihlasovanie: 032/743 68 58.
5. 9. | 15.00 | Základné
esenciálne oleje pre
každodenný život

KAVIAREŇ NA CESTE | Dozviete sa, ako pou-

žívať esenciálne oleje. Info: 0944 256 460.
8. 9. | 16.00 | Stretnutie s...

Workshop s Martinou Gajdošík
Albrechtovou, jednou z autoriek výstavy
Dobrá zostava. Súčasťou podujatia je komentovaná prehliadka výstavy zakončená
vytvorením vlastného diela. Je potrebné
sa vopred prihlásiť na 032/743 68 58.
GMAB

|

8. 9. | 18.00 | Na vlastných
nohách 9

30. 9. | 16.30 | Mikroorganizmy,
baktérie, vírusy a ich vplyv
na zdravie človeka

Prednáška terapeutky, spisovateľky Antonie Krzemieňovej,
ktorá štúdium psychosomatiky rozšírila
o poznatky z psychológie a aplikovala ich
do praktického každodenného života.
VKMR HASIČSKÁ

|

 KURZY
pondelok | 16.30 | štvrtok |
17.00 | Klub keramikárov pre
dospelých

Po absolvovaní kurzu keramiky môžu účastníci navštevovať keramické kluby, kde naďalej rozvíjajú svoju tvorivú činnosť. Info: 0908 211 131.
KC AKTIVITY |

pondelok | 17.00 | Gravid joga

YOGA SHALA | 10-týždňový kurz navrhnutý

špeciálne pre spokojnosť mamičiek a ich
bábätiek. Začitok kurzu 21. 9. 2020. Info:
0949 374 331.
pondelok | 17.00 | Francúzsky
jazyk – pokročilí I. skupina

Kurz s Madame Smejkalovou. Začiatok kurzu 28. 9. 2020. Info:
smejkal@mail.t-com.sk.
KC AKTIVITY

GALÉRIA VÁŽKA | Peter Bátor, Lucia Pašková

a Peter Velits porozprávajú o sebe, svojej
práci, radostiach a starostiach, ktoré pri nej
zažívali a zažívajú. Viac na www.voices.sk.
9. 9. | 16.00 | Rudolf Dobiáš: Ako
sa spieva v klietke

VKMR HASIČSKÁ | Slávnostné uvedenie novej knihy Rudolfa Dobiáša. Autor v nej zachytáva pocity väzňa, ktorý sa po rokoch
strávených v Jáchymovských lágroch ocitol
na „socialistickej slobode“.

9. 9. | 17.00 | Ako získať späť
svoje zdravie bez liekov...

| Prednáška
o systéme zdravia – 1. časť. Prednáša Ján
Zbojek. Info: 0903 44 17 33.

REŠTAURÁCIA BERLINETTA

|

pondelok | 18.30 | Francúzsky
jazyk – II. ročník

KC AKTIVITY Kurz s Madame Smejkalovou. Začiatok kurzu 28. 9. 2020. Info:
smejkal@mail.t-com.sk.
|

pondelok | 19.00 | Kurz výroby
šúpolienok

ŠVERMOVA 23, TRENČÍN | Na kurze sa naučíte
vyrobiť menšie aj väčšie postavičky zo šúpolia. Kurz je určený pre dospelých a mládež od 15 rokov. Trvanie kurzu: 14. 9. – 23.
11. 2020. Info: www.nebojsaremesla.sk.

utorok | 14.30 | Kurz krúteného
šúpolia 1 – pre mládež

10. 9. | 17.00 | Stretnutie s...

| Pri príležitosti výstavy Dobrá zostava pripravila Galéria M. A. Bazovského
komentovanú prehliadku s autorom Branislavom Kristínom a kurátorkou Elou Porubänovou.

GMAB

Prednáška
o systéme zdravia – 2. časť. Prednáša Ján
Zbojek. Info: 0903 44 17 33
|

17. 9. | 16.00 | Nálezy rímskych
mincí v Trenčíne a okolí

Členská schôdza
s prednáškou Jána Hunku.
POSÁDKOVÝ KLUB

|

17. 9. | 16.00 | Čo je hraničná
porucha osobnosti?

VKMR HASIČSKÁ | Pravidelná diskusia s od-

borníkmi na podporu duševného zdravia.
Diskutuje T. Divéky.
22. 9. | 18.00 | Konšpirácie
v minulosti a dnes

| S etnologičkou Zuzanou Panczovou sa porozprávame o tom,
ako a prečo ľudia aj v minulosti šírili konšpiračné presvedčenia a príbehy, akých
oblastí života sa týkali, aké to malo dôsledky, prečo to robia dnes, ako si to zdôvodňujú a čo to vypovedá o ich pohľade
na spoločnosť. Podujatie sa koná online
na www.facebook.com/voices.sk.

FACEBOOK VOICES

24. 9. | 16.00 | Pavol Križko
– učiteľ, historik, archivár,
národniar
TRENČIANSKE MÚZEUM

Trnkóci.

|

Prednáša Lukáš

streda | 17.00 | Kurz rezbárstva
1 – pre dospelých

ŠVERMOVA 23 | Počas 10-týždňového kurzu

sa naučíte vyrezávať varešky a iné drevené výrobky. Trvanie kurzu: 16. 9. – 25. 11.
2020. Info: www.nebojsaremesla.sk.
| Naučíte sa, ako zužitkovať nepotrebné oblečenie a premeniť ho
na koberce, rohožky či tašky. Kurz je určený pre dospelých a mládež od 15 rokov.
Trvanie kurzu: 17. 9. – 4. 12. 2020. Info:
www.nebojsaremesla.sk.

štvrtok | 18.40 | Kundalini joga
YOGA SHALA | 10-týždňový kurz.

piatok | 17.00 | Kurz Ashtanga
jogy pre úplných začiatočníkov

Kurz je rozdelený do desiatich lekcií, v ktorých sa naučíte základy
správneho dýchania a detailne sa budete
venovať vybraným pozíciám. Kurz začína
4. 9. 2020.
YOGA SHALA |

piatok | Kurz keramiky
a točenie na kruhu

KC AKTIVITY | Na 6-týždňovom kurze sa na-

učíte viac o práci s keramickou hlinou. Vyskúšate si základné modelovanie a vytvoríte dekoračné predmety. Začiatok kurzu
25. 9. 2020. Info: 0918 561 320.
5. 9. | 9.00 | Kurz Krija Joga

GEMINI CENTRUM | Celodenný úvodný kurz

krija jogy so Swamim Dayanandom. Info:
0944 548 885
7. 9. | 14.30 | Hudobný kurz
– gitara

Zápis na kurz hry na gitaru
s Ivanom Dobiašom. Info 0949 239 609.
KC AKTIVITY |

10. 9. | 17.00 | Hudobný kurz
– gitara

 ZÁPASY
 ZÁPASY

|

utorok | 16.00 | Family yoga

pondelok | 18.15 | Kruhový
tréning s Monikou

utorok | 17.00 | Kundalini joga
pre začiatočníkov

10-týždňový kurz. Začiatok
kurzu 8. 9. 2020.
YOGA SHALA

|

utorok | 17.00 | Francúzsky
jazyk – pokročilí II. skupina

Kurz s Madame Smejkalovou. Začiatok kurzu 29. 9. 2020. Info:
smejkal@mail.t-com.sk.
KC AKTIVITY

|

utorok | 18.30 | Francúzsky
jazyk – začiatočníci

Kurz s Madame Smejkalovou. Začiatok kurzu 29. 9. 2020. Info:
smejkal@mail.t-com.sk.
KC AKTIVITY

|

streda | 16.00 | Teen joga

15-týždňový kurz pre deti
10 – 14 rokov. Začiatok kurzu 23. 9. 2020.
YOGA SHALA

|

Akčná komédia, Veľká Británia, USA.
Prequel k prvému filmu Kingsman: Tajná služba zasadený do prostredia prvej
svetovej vojny. Spoznajte začiatky štýlovej britskej tajnej služby. Keď sa dá
dohromady banda najhorších tyranov
a zločincov histórie, aby rozpútali zničujúcu vojnu, potom jeden muž musí
súperiť s časom, aby ich spiknutie prekazil.

10. 9. | 17.00 | Hudobný kurz
– klavír

pondelok, streda | 17.30 |
Jumping Interval

| 15-týždňový kurz pre deti
od 3 do 6 rokov a ich rodičov. Začiatok kurzu 22. 9. 2020.

od 17. 9. | The King‘s Man:
Prvá Misia

Zmena programu multikina Cinemax
Trenčín vyhradená. Viac informácií
na www.cine-max.sk.

Na kurze sa naučíte techniku krúteného šúpolia, ktorou si vyrobíte podložky a malé misky. Kurz je určený
pre staršie deti od 12 rokov a dospelých.
Trvanie kurzu: 15. 9. – 24. 11. 2020. Info:
www.nebojsaremesla.sk.
YOGA SHALA

Nový dobrodružný rodinný film je remakom veľmi úspešného rovnomenného animovaného príbehu o odvážnej
Mulan. Keď čínsky cisár vydá nariadenie, že každý muž z rodiny musí odísť
slúžiť do cisárskej armády na obranu
krajiny, Hua Mulan, najstaršia dcéra
váženého cisárskeho bojovníka, za
ujíma miesto svojho chorého otca v cisárskej armáde. V prestrojení za muža
prekonáva Mulan nástrahy na každom
kroku svojej cesty a učí sa využívať
vnútornú silu a svoj skutočný potenciál. Táto cesta z nej robí nielen váženého a rešpektovaného bojovníka, ale vyslúži si aj rešpekt vďačného národa…
a samozrejme aj jej hrdého otca.

Zápis na kurz hry na gitaru
s Dušanom Dobiašom. Info: 0914 172 716.
KC AKTIVITY |

 ŠPORT
ŠVERMOVA 23

od 4.9. | Mulan

ŠVERMOVA 23

Zápis na kurz hry na klavíri
s Irenou Buchtíkovou. Info: 0907 552 053.

|

 KINO

štvrtok | 17.15 | Kurz tkacích
techník 1 – pre dospelých

KC AKTIVITY

16. 9. | 17.00 | Ako získať späť
svoje zdravie bez liekov...
REŠTAURÁCIA BERLINETTA

KAM | 3

kam v trenčíne

HYBKO | Info: 0917 483 921.

pondelok, streda | 17.45 | Zumba
KS OPATOVÁ | Info: 0903 949 966.

KC AKTIVITY | Info: 0907 673 887.

pondelok | 19.00 | štvrtok | 7.00
| Joga v kempe

AUTOCAMPING NA OSTROVE | Cvičenie jogy

nielen pre začiatočníkov.

pondelok | 19.00 | štvrtok | 17.45
| Strong by Zumba
KD OPATOVÁ | Info: 0903 949 966.

pondelok | 19.30 | streda, piatok
| 19.00 | Cvičenie pre ženy
s Vladom
KC AKTIVITY | Info: 0903 793 557.

utorok | 17.00 | Body forming
HYBKO | Info: 0917 483 921.

utorok | 18.30, 19.30 | štvrtok
| 18.00 | Cvičenie pilates
pokročilí
KC AKTIVITY | Info: 0905 705 431.

5. 9. | 9.00 | HK AS Trenčín
„B“ – Partizánske

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, st. žiačky.

5. 9. | 10.00 | HK AS Trenčín
„A“ – Športová akadémia
Trenčín

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, st. žiačky.

5. 9. | 11.15 | HK AS Trenčín „A“
– Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, st. žiačky.

5. 9. | 12.15 | HK AS Trenčín
„B“ – Športová akadémia
Trenčín

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, st. žiačky.

5. 9. | 8.30 – 19.00 | AS
Trenčín Basketbal

ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, staršie
žiačky – turnaj. 8.30: AS Trenčín – Slovan Bratislava, 13.45: Stará Ľubovňa –
AS Trenčín.

6. 9. | 8.30 – 15.30 | AS Trenčín
Basketbal

ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, staršie
žiačky – turnaj. 8.30: Bratislava Čaňa
– AS Trenčín, 13.45: AS Trenčín – Piešťanské čajočky.

6. 9. | 10.00 | HK AS Trenčín
– Malacky

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie do-

rastenky.

4 | KAM

kam v trenčíne

 ZÁPASY
6. 9. | 12.00 | HK AS Trenčín
– Malacky
ŠPORTOVÁ HALA

|

dorastenky.

Hádzaná, mladšie

11. 9. | 18.00 | 1. FBC Florbal
Trenčín – Grasshoppers
Žilina

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga,

muži – 1.kolo.

12. 9. | 9.00 | HK AS Trenčín
„B“ – Bánovce nad Bebravou
ŠPORTOVÁ HALA

|

žiačky.

Hádzaná, mladšie

12. 9. | 9.50 | HK AS Trenčín
„A“ – Lehota pod Vtáčnikom

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, ml. žiačky.

12. 9. | 10.55 | HK AS Trenčín
„A“ – Partizánske

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, ml. žiačky.

12. 9. | 11.45 | HK AS Trenčín
„B“ – Športová akadémia
Trenčín

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, ml. žiačky.

12. 9. | 15.00 | 1. FBC Florbal
Trenčín – Modra

utorok | 18.30 | Joga
začiatočníci s Mirkou

Lekcie pre tých, čo nemajú
s jogou žiadne alebo len malé skúsenosti.
Info: ahoj@mirkamigasova.sk.
KC AKTIVITY |

utorok | 18.00 | streda | 16.30 |
Jemné cvičenie s relaxáciou

SOKOLOVŇA | Prvé cvičenia budú 8. a 9. 9.

2020. Info: 0910 196 456.

streda | 17.30 | Tabata
s Monikou

KC AKTIVITY | Info: 0907 673 887.

streda | 18.30 | Zdravý chrbát
a pružné telo

KC AKTIVITY | Lekcia jogy určená pre tých,

ktorých trápi stuhnuté svalstvo a bolesti
tela. Info: ahoj@mirkamigasova.sk.
streda | 19.00 | Joga s Alenou
Spurnou
KC AKTIVITY | Info: 0903 271 444.

štvrtok | 16.30 | Hormonálna
joga pre absolventky

KC AKTIVITY | Pre absolventky seminára HJT

pre ženy. Info: ahoj@mirkamigasova.sk.
štvrtok | 17.00 | Kruhový
tréning pre ženy

HYBKO | Kruhový tréning na posilnenie ce-

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga,

lého tela. Info: 0917 483 921.

13. 9. | 15.00 | 1. FBC Florbal
Trenčín – Tsunami Záhorská
Bystrica

KC AKTIVITY | Lekcie vhodné pre tých, kto-

juniori – 1.kolo.

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga,

juniori – 2. kolo.

15. 9. | 10.00 | HK AS Trenčín
– Dunajská Streda
ŠPORTOVÁ HALA

|

dorastenky.

Hádzaná, mladšie

15. 9. | 12.00 | HK AS Trenčín –
Dunajská Streda

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie do-

rastenky.

19. 9. | 13.15 | HK AS Trenčín
„B“– Michalovce

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, st. žiačky.

19. 9. | 14.30 | HK AS Trenčín
„A“ – Michalovce

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, st. žiačky.

20. 9. | 9.15 | 1. FBC Florbal
Trenčín – Piešťany
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, dorast.

štvrtok | 18.00 | Joga pre
mierne pokročilých s Mirkou

rí ovládajú základné jogové pozície. Info:
ahoj@mirkamigasova.sk.
štvrtok | 19.00 | Cvičenie
pilates – začiatočníci

KC AKTIVITY | Info: 0905 705 431.

nedeľa | 8.30 | Hatha joga

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Pravidelné cviče-

nie hatha jogy. Info: www.anidestudio.sk.
5. 9. | 8.00 | Prebudenie draka
2020

| Najstaršie preteky
dračích lodí na Slovensku.

HOSS SPORT CENTER

12. 9. | 15.00 | Kundalini joga
a gongová meditácia

YOGA SHALA | Jogu vedie Miriam Tureková,

gongovú meditáciu Mirka Rašková.
3. 10. | 17.00 | Night run

TRENČIANSKY HRAD | Nočný beh.

 FESTIVALY

20. 9. | 14.15 | 1. FBC Florbal

5. 9. | 14.00 | Priestor

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, dorast.

ca, diskusií, umenia a stretnutí ľudí všetkých vekových kategórií z rôznych miest.
V programe budú dominovať lokálni
umelci a výrobcovia.

Trenčín – Komárno

26. 9. | 9.00 | 1. FBC Florbal
Trenčín – Topoľčany

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, starší žiaci.

26. 9. | 12.50 | 1. FBC Florbal
Trenčín – Levice

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, starší žiaci.

26. 9. | 18.00 | 1. FBC Florbal
Trenčín – ATU Košice

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga,

muži – 3. kolo.

27. 9. | 10.00 | HK AS Trenčín
– STUPAVA

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie do-

rastenky.

27. 9. | 12.00 | HK AS Trenčín
– STUPAVA
ŠPORTOVÁ HALA

dorastenky.

|

Hádzaná, mladšie

PARK M. R. ŠTEFÁNIKA | Festival hudby, tan-

11. – 12. 9. | Aróma – festival
vôní, chutí a zážitkov

PRI DOME ARMÁDY | Na svoje si prídu nad-

šenci gastronómie, street foodu, kvalitných vín, pív, káv, čokolád a ďalších lahodných jedál, nápojov a produktov.
19. 9. | 10.00 | Yogacamp

AUTOCAMPING NA OSTROVE | Festival jogy

nielen o joge. Prezentácia popredných
jogových štúdií, bohatý program, prednášky, hudobné aktivity, detský kútik
a ďalšie. Info: 0908 455 858.

 TANEC
streda | 17.45 | Tance pre radosť

| Kolektívne a párové tance z rôznych kútov sveta. Prvé stretnutie
bude 9. 9. 2020. Info: 0910 196 456.

SOKOLOVŇA

číslo 9 | ročník XXII
3. 10. | 18.00 | Bal folk

Oslávte 5. výročie Tancov
pre radosť, občerstvite sa silou tanca, spolupatričnosti a radosti. Info: 0910 196 456.
KD ZLATOVCE

|

 INÉ...
utorok | 17.00 | Klub
spoločenských hier

17. 9. | 15.00 | Spoločenské
posedenie KVV

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-

ských veteránov.

19. 9. | 8.00 | Súťaž klubu
leteckých modelárov

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub plasti-

kových modelárov.

| Stretnutie nadšencov
moderných spoločenských hier. Info:
peterbiras@gmail.com.

24. 9. | 15.00 | Skleróza
multiplex

3. 9. | 8.00 | Predsedníctvo
klubu vojenských veteránov

25. 9. | 18.00 | Na Ceste nie si
sám

KC AKTIVITY

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-

ských veteránov.

3. 9. | 16.00 | Literárny klub
Omega

Pozvánka do klubu pre
všetkých priaznivcov literatúry.
VKMR HASIČSKÁ |

5. 9. | 8.00 | XX. Valné
zhromaždenie Slovenskej
numizmatickej spoločnosti pri
SAV v Trenčíne

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub numiz-

matikov.

6. 9. | 8.00 | Výročná členská
schôdza filatelistov

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub filate-

listov.

17. 9. | 66. Hviezdoslavov Kubín
– Štúrov Uhrovec

| Regionálna súťažná prehliadka
v umeleckom prednese poézie a prózy.

TSK

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Klub Trenčín.

| Podujatie pre všetkých,
ktorí chcú pomôcť zamestnávaniu ľudí so
znevýhodnením v chránených dielňach
kaviareň Na Ceste a baliareň Na Ceste.
Info: 0944 256 460.

GALÉRIA VÁŽKA

26. 9. | 11.00 | Akú cenu majú
obrazy, ktoré máte doma?

| Hodnotu diel, ktoré máte doma,
môžete konzultovať s odborníkmi z Galérie M. A. Bazovského a z TOTO! je galéria.

GMAB

29. 9. | 9.30 | Stretnutie
predsedov Klubov výsadkárov
SR

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub výsad-

károv.

30. 9. | od 14.00 | Študentský
deň s cestovateľským kvízom

CENTRUM PRE RODINU | Pozvánka pre študentov stredných škôl. Zmerajte si vedomosti o krajinách, zvykoch, jedlách a zaujímavostiach v nich.

KONTAKTY
Kukučínova 718 (areál Merina – Budova NOE),
ATELIÉR LOFT
www.novavlna.sk, 0948 455 543
CENTRUM PRE RODINU
Farská 12, www.cprtrencin.sk, 0903 440 132
OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426,
CINEMAX
www.cine-max.sk
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
Osvienčimská 3, dcsihot@trencin.sk, 0901 714 266
GALÉRIA VÁŽKA
Mierové nám. 19, 0915 382 532
GEMINI CENTRUM
Mierové námestie 14, www.geminicentrum.sk
GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, www.gmab.sk, 032/743 68 58
Karpatská 7537, www.hosssportcenter.sk,
HOSS SPORT CENTER
032/ 641 00 13
Veľkomoravská ulica (budova bývalej Ozety),
HYBKO
www.hybko.sk, 0902 131 495
KAVIAREŇ NA CESTE
Katov dom, Matúšova ulica
KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, www.kcaktivity.sk , 032/658 26 08
KD ZÁBLATIE
Záblatská 27/2
KIC Kultúrno-informačné centrum Mierové námestie 9, visit.trencin.sk, 032/ 6504 709
KINO HVIEZDA
Kn. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ
Kn. Pribinu 3, www.klubluc.sk
KS OPATOVÁ
Opatovská 96, ksopatova@gmail.com
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
Mládežnícka 1, 032/ 743 63 36
PIANO KLUB
Pod Sokolice 12, www.pianoclub.sk
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
REŠTAURÁCIA BERLINETTA
Ivana Olbrachta 32, 0904 241 995
SOKOLOVŇA
Mládežnícka 2, sokoltrencin.sk, 0918 859 811
KS Juh, Kyjevská ulica, www.anidestudio.sk,
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE
0908 788 560
TRENČIANSKE MÚZEUM
Mierove namestie 46, www.muzeumtn.sk
TRENČIANSKY HRAD
www.muzeumtn.sk, 032/743 56 57
TRENČIANSKE OSVETOVÉ
K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk,
STREDISKO
032/655 53 28
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne,
VKMR
ulice Jaselská a Hasičská 1, www.vkmr.sk,
032/770 83 00
YOGA SHALA
Osloboditeľov 667/1A, www.yogashala.sk
ZUŠ K. PÁDIVÉHO
Nám. SNP 2, 032/743 55 21, www.zustrencin.sk

