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Komorný orchester mesta Trenčín oslavuje 30
Slávnostný koncert k 30. výročiu založenia bol naplá-
novaný v piaristickom kostole sv. Františka Xaverského 
na nedeľu 11. októbra o 16.00 s hosťami Petrom Zajíčkom 
a Katarínou Zboray. Vzhľadom na neúprosnosť situácie 
so šírením ochorenia COVID-19 musel byť koncert odlo-
žený na vhodnejšiu dobu.

„Pred tridsiatimi rokmi býva-
lí učitelia vtedajšej Ľudovej ško-
ly umenia (ĽŠU) Jozef Guldán 
a Jozef Polomský založili ama-
térske hudobné teleso pre odcho-
vancov školy, ktorí mali chuť sa 
schádzať po večeroch a venovať 
sa orchestrálnej hre,“ spomína 
Peter Kocnár, ktorý dodnes v or-
chestri hrá na violu. Telesu dali 
názov Komorný orchester mes-
ta Trenčín (KOMT), podľa mes-
ta, kde vznikol, formálne však 
nemá so samosprávou nič spo-
ločné. „Veľmi si vážime, že mesto 

Trenčín podporuje výrazne jeho 
činnosť – predovšetkým svojím 
dotačným programom, ale aj mo-
rálne – prajným prístupom svo-
jich štatutárnych orgánov,“ ho-
vorí P. Kocnár, ktorý je zároveň 
predsedom občianskeho zdru-
ženia KOMT.
 V prvých rokoch existen-
cie pôsobilo v zoskupení naraz 
i niekoľko desiatok muzikantov. 
Dnes hrá v orchestri, ktorý ve-
die učiteľ ZUŠ K. Pádivého Ró-
bert Zemene, 15 stálych členov, 
z toho 5 zakladajúcich. Na husle 

hrajú: K. Pazuriková, L. Včelík, 
H. Kunertová, J. Babálová, D. 
Skačányi a S. Kosáková. Viola: 
P. Kocnár a T. Králová. Violon-
čelo: G. Majerech a J. Hranica. 
Kontrabas: B. Vakoš a T. Jurica, 
čembalo I. Milčíková a flauta A. 
Babálová. Často ich dopĺňajú ta-
lentovaní žiaci ZUŠ, pre ktorých 

je účinkovanie v KOMT veľmi 
prospešnou skúsenosťou. Dva-
ja z nich, M. Hrdlička a S. Jan-
dová, sú po niekoľkoročnom 
úspešnom pôsobení v KOMT 
dnes študentmi brnianskeho 
konzervatória.

 (POKRAČOVANIE NA STR. 2)

Základná škola na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne sa od 21. septembra do 2. októbra 2020 
zapojila do súťaže DO ŠKOLY NA BICYKLI. Na školskom dvore pribudli dočasné kovové 
konštrukcie, aby si žiaci mali kde zamknúť svoje dopravné prostriedky. V súťaži im držíme 
palce!  FOTO: ARCHÍV ZŠ
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AKÁ BOLA 
LETNÁ SEZÓNA 
NA KÚPALISKU?
Letné kúpalisko na Ostro-
ve má za sebou ukonče-
nú štvrtú sezónu. Areál 
letného kúpaliska privítal 
počas tohtoročného leta 
42 026 návštevníkov, 
z toho 12 184 dospelých 
Trenčanov a 13 638 detí. 

V období od 1. júla do 31. au-
gusta 2020 bolo otvorené 52 
dní a pre zlé počasie zostalo 11 
dní zatvorené. Posledných 12 
dní bola na základe rozhodnu-
tia Regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva v Trenčíne 
obmedzená kapacita kúpalis-
ka na polovicu maximálneho 
počtu návštevníkov. Ďakuje-
me za rešpektovanie všetkých 
epidemiologických opatrení 
a prevádzkových zmien, ktoré 
muselo mesto počas letnej se-
zóny v areáli kúpaliska zaviesť.
 (E. S.)

ORCHESTER 
OSLAVUJE 30
(Pokračovanie zo str. 1)

Zásadným momentom v histó-
rii orchestra bolo nadviazanie 
kontaktov s bývalým žiakom 
ĽŠU Petrom Zajíčkom, kto-
rý už vtedy patril medzi špič-
ku predstaviteľov interpretá-
cie starej hudby v európskom 
kontexte. 
 „Vedúci známeho sloven-
ského súboru starej hudby Mu-
sica Aeterna usmernil ďalší vý-
voj Komorného orchestra mesta 
Trenčín (KOMT), naučil ho 
veľa o starej hudbe, histórii, 
technikách i štýloch jej predne-
su, a spolupráca s ním je stá-
le rovnako dôležitá,“ hovorí 
P. Kocnár. 
 Orchester sa stal známym 
v slovenskom hudobnom pro-
stredí, postupne si našiel ces-
tu i na zahraničné pódiá. Viac-
krát hosťoval vo Francúzsku, 
vo Švédsku i Maďarsku, v Če-
chách či Švajčiarsku. Je častým 
účastníkom festivalu komor-
ných orchestrov Setkání v Olo-
mouci, spolupracuje s Orches-
trom Iši Krejčího v Olomouci, 
niekoľkokrát hral so Sloven-
ským komorným orchestrom 
pod vedením Ewalda Dane-
la. Významným počinom bolo 
naštudovanie Vivaldiho opusu 
Glória pod vedením Branislava 
Kostku. KOMT viacnásobne 
účinkoval na festivale Pohoda. 
 Perspektívna je tiež úroveň 
vzťahov medzi KOMT a ZUŠ 
K. Pádivého. „Treba veriť a dú-
fať, že z tejto spolupráce vzídu 
ďalšie určujúce momenty a fak-
tory pre budúcnosť Komorného 
orchestra mesta Trenčín a sú-
časne aj úrovne kultúrneho ži-
vota mesta,“ dodáva P. Kocnár. 
 Do programu slávnostného 
koncertu si orchester pripra-
vil diela A. Vivaldiho, G. P. Te-
lemanna a J. S. Bacha. O jeho 
náhradnom termíne budeme 
verejnosť informovať.  (RED)

Fungovanie úradu v obmedzenom režime
Mesto Trenčín prijalo 28. 9. 2020 bezpečnostné opatrenia 
proti šíreniu respiračného ochorenia COVID-19. 

 � Mestský úrad v Trenčíne 
od 29. 9. 2020 do odvolania fun-
guje pre verejnosť v obmedze-
nom režime. Služby úradu sú 
zabezpečované len v nevyhnut-
nej miere. Zamestnanci mes-
ta Trenčín vybavujú klientov 
prednostne telefonicky alebo 
elektronicky.

 � Podateľňa a klientske cen-
trum vybavujú len neodklad-
né podania. Zamestnanci po-
dateľne s klientmi komunikujú 
v prvom kontakte prostredníc-
tvom elektronického vrátni-
ka, umiestneného pri hlavnom 
vchode úradu alebo telefonic-
kým kontaktom.

 � Matrika vybavuje len nie-
ktoré úkony, napr. vyhotove-
nie rodného listu, vyhotovenie 
úmrtného listu, no vybaví aj 
agendu, ktorá vyžaduje osob-
nú prítomnosť klienta na mat-
ričnom úrade. Nutná je dohoda 
vopred s matrikárkou na tele-
fónnom čísle: 032 6504 312 ale-
bo 032 6504 313.

 � V prípadoch vyžadujúcich 
podpis klienta, prosíme, aby ste 
si priniesli vlastné pero a záro-
veň dodržiavali protiepidemio-
logické opatrenia pri kontakte 

so zamestnancami. Pracovníkov 
MsÚ kontaktujte telefonicky 
a e-mailom. Kontakty nájdete 
na www.trencin.sk.

 � Všetky hlavné vchody do bu-
dov Mestského úradu na Mie-
rovom námestí, na Farskej 
a Hviezdoslavovej ulici sú 
uzamknuté. Výťah je v prevádz-
ke len pre imobilných klientov 
a rodiča s detským kočiarom 
po predchádzajúcej dohode 
so zamestnancom klientskeho 
centra.

 � Klientom odporúčame kon-
taktovať zamestnancov telefo-
nicky, prostredníctvom kon-
taktov vyvesených pri vchode 
do budov MsÚ. V prípade po-
treby si zamestnanec pôjde 
po klienta ku vchodu a jeho po-
žiadavku vyrieši na mieste alebo 
v kancelárii. Klienti budú vstu-
povať do budovy len v nevyhnut-
ných a neodkladných prípadoch 
s povinnosťou dodržiavať bez-
pečnostné a protiepidemiolo-
gické opatrenia.

 � DEZINFEKCIA

V meste sa opäť dvakrát do týž-
dňa dezinfikujú vybrané verejné 

priestory dvojpercentným roz-
tokom chlórnanu sodného. Ide 
o autobusové zastávky, vráta-
ne medzimestských zastávok 
na stanici, 15 podchodov a nie-
koľko schodísk. V pozornosti sú 
najmä dotykové plochy, teda aj 
herné prvky na najviac navšte-
vovaných detských ihriskách.
 SAD Trenčín pokračuje 
v dezinfekcii autobusov každých 
20 dní.
 V 40. týždni je naplánova-
né zasadnutie Krízového štábu 
mesta Trenčín. O ďalších opat-
reniach budeme občanov infor-
movať na mestskom webe a so-
ciálnych sieťach.

PREVÁDZKA MSÚ, VRÁTANE KLIENTSKEHO CENTRA, PODATEĽNE 
A MATRIKY
pondelok, utorok, štvrtok 8.00 – 15.30
streda 8.00 – 16.30
piatok 8.00 – 14.00
STAVEBNÝ ÚRAD
streda 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.00
piatok 8.00 – 11.30, 12.30 – 14.00
KULTÚRNO-INFORMAČNÉ CENTRUM
pondelok až piatok 9.00 – 17.00 
MESTSKÁ VEŽA
Od 29. 9. 2020 do odvolania zatvorená

Hromadné podujatia sú zakázané
V pondelok 28. 9. 2020 zasadal v Bratislave Ústredný 
krízový štáb a rozhodol o sprísnení opatrení proti 
šíreniu nového koronavírusu na základe odporúčania 
pandemickej komisie:

 � Rúško je povinné aj vonku, 
ak sme menej ako 2 metre od 
iných. 

 � Prevádzky verejného stra-
vovania môžu byť otvorené len 

tie, kde sa sedí 6.00 – 22.00. 
Rúško je povinné s výnimkou 
času pitia a jedenia.

 � Obchody a obchodné domy 
s limitom 1 zákazník na 10 m², 

dodržiavanie 2 m odstupov.
 � Povolené sú len obrady. 

Všetky hromadné podujatia 
(oslavy, omše, rodinné, firem-
né) kultúrne, športové, cirkev-
né sú zakázané. 
 Úplné znenie opatrení čí-
tajte na www.uvzsr.sk. Platia 
od 1. 10. 2020 do odvolania.
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 � STRUČNE

Na začiatku septembra bolo 
na Mládežníckej ulici ved-

ľa krytej plavárne v Trenčíne 
zriadené veľkokapacitné mo-
bilné odberové miesto pre CO-
VID-19. V prevádzke je v pra-
covných dňoch 7.30 – 13.00 
a v sobotu 7.30 – 11.00. Mo-
bilné odberové miesto na Ne-
mocničnej ulici pri RÚVZ 
pracuje od 15. 9. v pracovných 
dňoch 7.30 – 10.00. Pacien-
ti sa na testovanie objednajú 
cez Covid pass prostredníc-
tvom www.korona.gov.sk.

V desiatke finalistov 3. roč-
níka národnej ceny Učiteľ 

Slovenska bola aj Monika 
Plintová zo Súkromného bilin-
gválneho a IT gymnázia FU-
TURUM v Trenčíne. Hlasova-
nie trvalo do konca septembra. 
Víťaza vyhlásia v októbri. Po-
stúpi na svetové finále Global 
Teacher Prize 2021.

Počas Európskeho týždňa 
mobility 16. – 22. septem-

bra 2020 si niektorí cyklisti 
v Trenčíne našli pri svojom 
dopravnom prostriedku malé 
prekvapenie – poďakovanie 
za to, že sa po meste pohybujú 
na bicykli.

V septembri postrekovali 
na uliciach Soblahovská, 

Rázusova, Nábrežná, Duklian-
skych hrdinov a Gen. Svobodu 
vo verejnej zeleni premnože-
nú lucernu siatu, ktorá svojím 
rýchlym množením a rastom 
„dusí“ ostatnú zeleň. Postrek 
bol selektívny herbicíd, ktorý 
má podľa kategorizácie prija-
teľné riziko pre domáce, hos-
podárske, voľne žijúce zviera-
tá, včely a vtáky.

Miera evidovanej neza-
mestnanosti na Sloven-

sku dosiahla v júli 2020 v po-
rovnaní s poslednými troma 
rokmi vyššie číslo – 7,65 per-
centa. Najmenej nezamestna-
ných v Trenčianskom kraji má 
aktuálne mesto Trenčín – 4,33 
percenta.

Krátke správy zo zastupiteľstva
Mestskí poslanci sa na ďalšej spoločnej schôdzi stretli 23. 
septembra 2020. 

 � Vzali na vedomie informá-
ciu, že celkový dlh mesta k 31. 7. 
2020 bol vo výške 15,9 mil. eur, 
teda 291 eur na obyvateľa. Dlh 
Trenčína v rokoch 2011 – apríl 
2020 poklesol o 59,91 %.

 � Poslanci schválili zmenu 
mestského rozpočtu na tento 
rok. Odobrili napríklad 17 ti-
síc eur na nákup auta pre mest-
skú políciu a peniaze na nákup 
práčky pre mestské zariadenie 
pre seniorov. 

 � Mestské zastupiteľstvo hlaso-
vaním určilo dátumy dní, počas 
ktorých bude zakázané prevádz-
kovať na území mesta Trenčín 
hazardné hry v roku 2021. Ide 
o tieto dátumy: 1. 1. 2021, 6. 1. 
2021, 3. – 5. 4. 2021, 18. – 23. 
12. 2021, 26. 12. 2021. Súčas-
ne podľa zákona o hazardných 
hrách je zakázané prevádzkovať 

hazardné hry na Veľký piatok, 
24. a 25. decembra, v čase tr-
vania štátneho smútku a mimo 
prevádzkového času kasína, 
herne alebo prevádzky.

 � Poslanci vzali na vedomie 
Správu o činnosti Mestskej polí-
cie Trenčín za minulý rok. Z nej 
vyberáme: mestskí policajti rie-
šili 74 nelegálnych skládok, 269 
oznámení o podozrení z poruše-
nia nočného kľudu, z toho 104 
opodstatnených, ďalej sa zao-
berali 817 prípadmi verejného 
pohoršenia. Takmer 50 % z nich 
spáchali osoby „bez domova“, 
zväčša pod vplyvom alkoholu. 
 Mestskí policajti v minulom 
roku odchytili na území Trenčí-
na 133 psov, z ktorých 34 skon-
čilo v karanténnej stanici. Os-
tatných na základe identifikácie 
čipu odovzdali majiteľom. 
 V zónach s regulovaným 

parkovaním skontrolovali s po-
mocou skenovacieho auta vyše 
179 tisíc vozidiel, zistili 4 670 
priestupkov, pri ktorých vodiči 
neuhradili poplatok za parkova-
nie a 1 633 priestupkov parko-
vania mimo parkovacích miest. 
Mestská polícia v roku 2019 rie-
šila aj 30 autovrakov, z ktorých 
23 napokon odstránili ich maji-
telia a odtiahnutie zvyšných za-
bezpečil správca komunikácií. 

 � Zastupiteľstvo schválilo zá-
mer mesta vyhlásiť verejné ob-
starávanie dopravcu na zabez-
pečenie služieb v pravidelnej 
autobusovej doprave (MHD) 
na obdobie 10 rokov s 3-ročnou 
opciou a odhadovanou hodno-
tou zákazky 53 miliónov 700 ti-
síc eur. Podporilo aj zámer ve-
rejne obstarať stavebné práce, 
prístavbu Kultúrneho strediska 
Zlatovce s predpokladanou hod-
notou zákazky maximálne nece-
lých 313 tisíc eur.
 (E. S.)

Regulované parkovanie sa rozšírilo
V stredu 23. septembra 2020 sa začala regulácia par-
kovania aj na Juhu a Sihoti 3, 4. Od roku 2017 pribudlo 
na Juhu vyše 650 miest a na Sihoti 200. Projekty sa pri-
pravovali s dôrazom na požiadavky záchranných zložiek.

Parkovať sa smie len na vyznače-
ných parkovacích miestach. „Si-
tuáciu na Juhu budeme častejšie 
monitorovať a hľadať ešte ďalšie 
možnosti na vylepšenie tak, ako 
sa to dialo a deje v mestských čas-
tiach, kde regulácia funguje už 
dlhší čas,“ povedal vedúci Útva-
ru mobility MsÚ Trenčín Róbert 
Hartmann.

 Najväčšie trenčianske síd-
lisko, ktoré je veľmi husto za-
stavané a priestorovo obmedze-
né, mohlo mať viac parkovacích 
miest. No obyvatelia sa výstavbe 
vzopreli formou petícií. Práve 
preto mesto pozastavilo výstav-
bu 16 parkovacích miest na Ha-
lalovke. Náhradným riešením, 
po konzultácii s občanmi, je 

parkovisko na Ulici gen. Svo-
bodu so šikmými parkovacími 
miestami. 
 Na základe požiadavky vlast-
níkov alebo užívateľov garáží sa 
nepostavilo parkovisko nad ga-
rážami, tiež na Halalovke. Žiaľ, 
v tomto prípade sa náhradné 
miesto na nové parkovacie mies-
ta nenašlo. 
 Ďalších 13 parkovacích 
miest mohlo byť k dispozícii 
na Ulici Mateja Bela (za Alcatra-
zom). No po rokovaní s občan-
mi a na základe ich požiadavky 
sa vytipovali náhradné miesta 
na bývalom ihrisku popri Ulici 
Mateja Bela.
 Na Juhu sa osadilo 10 par-
kovacích automatov a tri nové 
parkomaty sú na Sihoti 3, 4. 
Jednorazové parkovné môžu 
ale vodiči uhradiť aj mobilnou 
platbou (QR kód na dopravnej 
značke) alebo priamo cez strán-
ku parkovanietrencin.sk a funk-
ciu Zaplatiť, prípadne posla-
ním sms na skrátené číslo 2200. 
Cena jednorazového parkovné-
ho je 0,30 eur za hodinu. Parko-
vacia karta – základná na prvé 
vozidlo – typu Pásmo J alebo 
Pásmo H stojí 20 eur na rok. 
 (E. S.) FOTO: P. S.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.korona.gov.sk%2F%3Ffbclid%3DIwAR0wkK8Uyfckw_bWWVFv74zTrikcptwMhg6-jGniqOHxF46GIYVaKJxIyDw&h=AT3yaG6qj86WJjfxq0NokRtr3jFQDA7psJTA8Q-6lDgxKTWyzL64tClDOm9OIaM9TTZ0Afu3v0U2LnkMHCRty2t3ZcJqGNqhGgwW_zRwWnpc4pCL1aLi_fcIyh-CyXxAm4eD&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT19TNXktEzBz8f3chYtAZ71fD-cNz_UZHc1fbIuXS4D0BHwmvd-p4FUW6dtvs9ER3-M8NlywFXlHt6RbYFOKYhjMNq1M3qrviEpMKHkwjE4VMd3IeH--cbhDoKjK7Kfh2VjJG65S5aHUTMasOO1J8D1CjzMlXe6joJt2U6KwMuNijO9_hxYriNGbSsNoUg
https://parkovanietrencin.sk/
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Výstavba cyklotrás pokračuje
V mestskej časti Západ budujú cyklotrasy na uliciach 
Zlatovská, Kožušnícka, Bavlnárska a Hlavná. Ide o vyše 
2,3 km nových komunikácií na cyklistickú premávku.

V tejto lokalite sú navrhnuté 
nové parkovacie miesta, roz-
šírený dopravný pás na ceste 
pre zastávku autobusov, prí-
strešok, obojstranné stojany 
pre bicykle a nové chodníky. 
 Počíta sa aj s bezbariéro-
vými a osvetlenými priechod-
mi pre chodcov s vodiacou 
líniou pre zrakovo postihnu-
tých. Kompletné vodorovné 
a zvislé dopravné značenie je 
samozrejmosťou. 
 Práce sa začali začiatkom 
leta a trvať by mali 7 mesiacov. 

Ich zhotoviteľom je spoločnosť 
COLAS Slovakia, ktorá vzišla 
z verejného obstarávania.
 Celkové oprávnené výdav-
ky projektu dosahujú necelých 
517 tisíc eur. Ministerstvo pô-
dohospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR ako riadiaci orgán pre In-
tegrovaný regionálny operačný 
program schválilo Trenčínu 
nenávratný finančný príspevok 
vyše 490 tisíc eur. Zvyšných 
5 % zaplatí mesto zo svojho 
rozpočtu.
 (E. S.) FOTO: P. S.

Kocku „Kubik“ čaká obnova
Jedným z výrazných výtvarných diel na území Trenčína 
je kocka „Kubik“ na Soblahovskej ulici. Po rokoch prejde 
celkovou obnovou. Postará sa o ňu akademický sochár 
Igor Mosný. Kocku 22. septembra opatrne rozobrali 
a odviezli do ateliéru umelca.

Ide o aktivitu v rámci projektu 
Hlava5, za ktorým stoja mladí 
dizajnéri, výtvarníci a architek-
ti z Trenčína a Českej republiky. 
V rokoch 2018 – 2019 zmapo-
vali 106 sochárskych a výtvar-
ných diel na území Trenčína. 
Ich projekt sa orientuje na die-
la z rokov 1965 – 1989 s cieľom 
postupne ich za pomoci mesta 
obnoviť. 
 Obnova takýchto diel bude 
špecifická a odborná, mesto 
preto oslovilo k spolupráci aka-
demického sochára Igora Mos-
ného. Prvý objekt, ktorý prejde 

komplexnou opravou, je „Ku-
bik“ – kocka na Soblahovskej 
ulici. Jej autormi boli v polovi-
ci 70-tych rokov fotograf Anton 
Štubňa a architekt Ján Blicha. 
Išlo o kombináciu fotografie 
umiestnenej pod plexisklom 
a betónového skeletu, v ktorom 
je kocka upevnená. 

 (E. S.) FOTO: P. S. A ARCHÍV J. BLICHU

Kasárenská ulica má nové chodníky, rozšírenú cestu, vyzna-
čené cyklopruhy a cyklokoridory. Na ich dobudovanie zís-
kalo mesto Trenčín nenávratný finančný príspevok z IROP.

Vo vnútrobloku Inovecká 28-38 bude 31 nových parkovacích 
miest. Komunikácie zrekonštruujú, chodníky budú zo zám-
kovej dlažby. Územie bude odvodnené a stane sa obytnou 
zónou.

Rekonštrukcia strechy, výmena okien a dverí i zateple-
nie fasády sa dotkne všetkých piatich objektov Materskej 
školy na Ul. M. Turkovej. Stavebné práce nenarúšajú chod 
škôlky.

Armádnu ulicu napoja na Opatovskú. Pribudne tu aj chod-
ník, cyklochodník, parkovacie miesta i nové verejné osvet-
lenie. Priestor odvodnia dažďovou kanalizáciou do Kub-
ranského potoka.

Mestské investičné akcie
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Práce na železničnom 
moste pokračujú
Konštrukcia bývalého koľajiska na starom železničnom 
moste je už odstránená. Bude tak väčší priestor pre ľudí 
na prechod cez most. 

Lávka na moste je dnes vyťa-
žená chodcami a cyklistami až 
tak, že vznikajú kolízne situ-
ácie. „Aktuálne sa pripravujú 
nájazdové plochy na most z jeho 
oboch strán, aby sa cyklisti 
na most dostali bezpečne a po-
hodlne,“ hovorí viceprimátor 
Patrik Žák.
 Do budúcna sa na druhej 
strane Váhu (v Zámostí) počíta 

aj s napojením 
mosta v smere 
k cestnému mostu, 
teda doľava. Želez-
nú plochu mosta 
upravia protišmy-
kovým náterom. 
Podobne, ako je to 
v podchode zo Si-
hote na železnič-
nú stanicu. Druhá 

polovica mosta zostane naďa-
lej zatvorená, oddelené pleti-
vovým oplotením. Za priazni-
vých okolností ho mesto otvorí 
v prvej polovici októbra.
 Lávka bude potom slúžiť vý-
hradne chodcom a cyklotrasa 
na upravenom povrchu želez-
ničného mosta iba cyklistom. 

 (E. S.) FOTO: Z. G.

Trenčín získal príspevok 
na energetické služby
Mesto najnovšie uspelo so svojim projektom v rámci 
operačného programu Kvalita životného prostredia. 
Projekt sa volá „Rozvoj energetických služieb – verejné 
osvetlenie v meste Trenčín“. 

Na jeho realizáciu získalo pros-
tredníctvom Slovenskej inovač-
nej a energetickej agentúry ako 
sprostredkovateľského orgánu 
Ministerstva životného pros-
tredia SR nenávratný finančný 
príspevok takmer 65 tisíc eur. 
Ďalších vyše 3 400 eur zaplatí 
mesto z vlastných zdrojov.

 Trenčín za tieto penia-
ze vypracuje energetický au-
dit verejného osvetlenia 
s návrhom opatrení energetic-
kej efektívnosti a pripraví pro-
jekt garantovanej energetickej 
služby pre verejné osvetlenie.

 (RED)

V týchto dňoch vymieňajú okná a dvere v Materskej škole 
na ulici J. Halašu.

Na Zimnom štadióne P. Demitru sa rekonštruuje päť mlá-
dežníckych šatní, ich sociálne zázemie a ošetrovňa.

Na Juhu sa začala rekonštrukcia najviac využívaných a naj-
viac poškodených chodníkov v celkovej dĺžke cca 1,5 km. 
Obnova sa dotkne aj desiatich schodísk na tomto sídlisku.

Mestské investičné akcieUkončili prvú fázu 
archeologického výskumu 
Jej výsledkom je významné nálezisko z čias Keltov 
z mladšej doby železnej, zhruba 2 200 rokov staré. 

V súvislosti s prá-
cami na obnovu 
prístupovej cesty 
k nedávno zre-
k o n š t r u o v a n ý m 
hradbám južného 
opevnenia Tren-
čianskeho hradu 
sa v júli 2020 začal 
v lesoparku Brezina 
pod vedením Tren-
čianskeho múzea archeologický 
výskum. Prvú jeho fázu ukončili 
18. septembra 2020. Archeolo-
gické nálezy obohatia zbierko-
vý fond múzea a po ich odbornej 
konzervácii budú prezentované 
verejnosti. 
 Ako povedal vedúci arche-
ologického výskumu Juraj Ma-
lec, poľa charakteristiky veľkého 
množstva nájdených predmetov 
– nalámanej keramiky, malých 
kostičiek, nalámaných bronzo-
vých predmetov, sklených i želez-
ných vecí a ich zliatkov usudzu-
jú, že išlo o obetisko so žiarovými 
hrobmi. Nález považujú za mi-
moriadne významný dôkaz kelt-
ských aktivít na území Trenčína. 

 „Ak by sa táto interpretácia 
potvrdila, išlo by o jedno z mála 
keltských obetísk na území Slo-
venskej republiky,“ doplnil zá-
stupca riaditeľa múzea Tomáš 
Michalík. Na základe odobratých 
vzoriek výplne nájdených objek-
tov sa navyše budú snažiť aj o re-
konštrukciu prírodných podmie-
nok, v ktorých tu Kelti pre 2200 
rokmi žili. 
 Terénna časť archeologické-
ho výskumu pokračuje v súvis-
losti s prebiehajúcimi stavebný-
mi prácami na prístupovej ceste 
od pamätníka umučených k juž-
nému opevneniu a na chodní-
koch k Mlynskej veži a okolo Če-
rešňového sadu.  (E. M.) FOTO: Z. G. 
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Zaostrené na BIOODPAD IV.
Podľa zákona o odpadoch sú od 1. januára 2021 mestá 
povinné zaviesť triedený zber bioodpadov z kuchyne. 
Pre mestá je to neľahká úloha. 

Čo sú vlastne bioodpady z ku-
chyne? Sú to odpady rastlinné-
ho aj živočíšneho pôvodu.
 „Keďže so spracovávaním 
bioodpadov živočíšneho pôvodu 
sú zatiaľ technické problémy, 
naše mesto sa bude zo začiatku 
orientovať na zber bioodpadov 
rastlinného pôvodu, ako sú šupy 
zo zeleniny, ovocia, varené jedlá 
výlučne rastlinného pôvodu, ako 
napríklad zemiaky, ryža, škru-
pinky od vajíčok, odrezky vzni-
kajúce pri starostlivosti o izbové 
kvety a podobne,“ hovorí Zuza-
na Čachová z útvaru životného 
prostredia s tým, že mesto Tren-
čín na príprave celého systému 
zberu svedomito pracuje a pos-
tupne chce na jeho zavedenie 
pripraviť aj obyvateľov. 
 Mesto má v pláne zakúpiť 
pre domácnosti v bytových do-
moch 10-litrové košíky s kom-
postovateľnými vreckami. Tie 
budú slúžiť na ukladanie bio-
odpadov, vznikajúcich priamo 
v domácnosti. 
 „Takýto košík môžeme mať 
umiestnený napríklad na ku-
chynskej linke alebo na balkó-
ne. Keďže tento bioodpad skončí 

v kompostárni, nebude možné 
používať akékoľvek vrecká, ale 
len kompostovateľné,“ vysvetľu-
je Z. Čachová. Spolu s košíkom 
domácnosti dostanú aj rolku 
takýchto vreciek. Naplnené ich 
potom budú odkladať do hne-
dých bionádob v objeme 120, 
240 a 660 litrov, ktoré mesto 
rozmiestni na stojiskách pri ná-
dobách na komunálny odpad.
 O bioodpade čítajte aj v bu-
dúcom čísle.
 (RED)

V októbri bude v meste deratizácia
Ak ste zaevidovali zvýšený výskyt hlodavcov 
na verejných pozemkoch, nahláste to na Útvar 
stavebný a životného prostredia Mestského úra-
du v Trenčíne.

 � Deratizáciu priestranstiev ve-
rejnej zelene na približne 110 ha, 
vrátane stojísk smetných nádob, 
verejnej zelene, a objektov v ma-
jetku mesta zabezpečí v termí-
ne od 12. do 30. 10. 2020 mesto 
Trenčín. Práce vykoná spoloč-
nosť Pavol Beták – ASANA, s. r. 
o. Pôjde o verejné plochy zelene 
v lokalitách sídlisko Kvetná, Zá-
mostie – Nové Zlatov ce, Zlatov-
ce, Zámostie – pred železnicou, 
Juh, Centrum – Dolné mesto, 
bytovky pri Leoni, Noviny, Sihoť 
I, II, III, IV, Pod Sokolice, Kubrá, 
Kubrica a Opatová.

 � V rovnakom termíne od 12. 
do 30. 10. 2020 vykoná derati-
záciu verejnej kanalizácie, kto-
rú má v správe, aj spoločnosť 
TVK a. s. Trenčín. 

 � Upozorňujeme majiteľov 

domácich a spoločenských 
zvierat, aby v čase vykonávania 
deratizácie zvýšili kontrolu ich 
pohybu na verejných priestran-
stvách zelene a zabránili ich 
kontaktu s návnadami. 

 � Zároveň vyzývame všetky 
povinné osoby, bytové družstvá, 
bytové spoločenstvá, poľnohos-
podárske družstvá, podniky, 
prevádzky podnikania a orga-
nizácie, ktoré spravujú objek-
ty na území mesta Trenčín, ako 
aj vlastníkov bytových domov 
a objektov, užívateľov nehnuteľ-
ností a pozemkov, aby si splni-
li povinnosť v zmysle o ochra-
ne, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a zabezpečili vykonanie 
regulácie živočíšnych škodcov 
– deratizácie svojich objektov, 
ich okolia a prípojok kanalizá-
cie pred objektmi. ÚSAŽP

Nový portál o kvalite ovzdušia
K zlepšovaniu kvality ovzdušia na Slovensku v naj-
viac postihnutých oblastiach, ku ktorým patrí aj naše 
mesto, chce pomôcť európsky projekt LIFE IP.

Podľa Slovenského hydromete-
orologického ústavu (SHMÚ) 
bola v roku 2019 cesta č. 61 
v Trenčíne zaťažená 32 705 
vozidlami denne, 21 až 28 ti-
síc vozidiel denne bola hustota 
na diaľnici D1, k tomu sa pridá-
va individuálna doprava v rám-
ci mesta a v zimnom období aj 
lokálne kúreniská. To všetko sa 
prejavuje na kvalite ovzdušia, 
ktorú sleduje SHMÚ pomocou 
meracej stanice na Hasičskej 
ulici. 
 „Najväčším problémom sú 
prachové častice PM10, čias-
točky veľké približne 1/10 hrúb-
ky ľudského vlasu,“ hovorí Jana 
Pavlíková zo Slovenskej agentú-
ry životného prostredia. „Spô-
sobujú astmu, choroby srdco-
vocievneho systému, rakovinové 
ochorenia a predčasné úmrtia. 
Viažu na seba napríklad ben-
zo(a)pyrén (BaP), ktorý vzniká 
pri nedokonalom spaľovaní, naj-
mä pri vykurovaní domácností 
tuhým palivom a v doprave. Oxi-
dy dusíka (NOx), ktorých hlav-
ným zdrojom je doprava, spôso-
bujú dráždenie očí a dýchacích 
ciest, kašeľ, bolesti hlavy. Majú 
na svedomí zmeny v zložení krvi, 
alergické reakcie, poruchy imu-
nitného systému.“ Mimoriadne 
nebezpečné sú podľa J. Pavlíko-
vej pre deti a ľudí s oslabeným 
zdravím. Vstupujú do reakcií, 
ktoré ovplyvňujú koncentrácie 
prízemného ozónu (O3). Tro-
jatómový kyslík nás v horných 

vrstvách atmosféry chráni 
pred nebezpečným ultrafialo-
vým žiarením. V najnižšej vrs-
tve atmosféry je významnou 
znečisťujúcou látkou. Vzniká 
najmä počas horúcich letných 
dní v miestach s vysokou kon-
centráciou výfukových plynov 
chemickou reakciou slnečného 
žiarenia, oxidov dusíka a prcha-
vých organických zlúčenín. Je 
pomerne agresívny, spôsobuje 
rozožieranie materiálov, budov 
aj živého tkaniva. 
 Aktuálne informácie o kva-
lite ovzdušia spolu s odporúča-
niami, akých aktivít sa vyvaro-
vať, ak sú zvýšené koncentrácie 
znečisťujúcich látok, výstrahy 
pri vzniku smogových situácií, 
nájdu občania od septembra 
na novej webstránke www.po-
pulair.sk. 
 Je to súčasť projektu LIFE 
IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, 
ktorý podporila Európska únia 
v rámci programu LIFE. Strán-
ka ponúka aj články o príčinách 
znečistenia ovzdušia, vplyvoch 
znečisťujúcich látok na zdra-
vie a opatreniach zameraných 
na zlepšenie kvality ovzdu-
šia. V rámci projektu poskytu-
jú odborné poradenstvo obča-
nom manažéri kvality ovzdušia, 
v našom kraji Petra Baďurová 
Renčová, petra.badurova_ren-
cova@tsk.sk a Katarína Mičá-
ková, katarina.micakova@en-
viro.gov.sk. 
 (RED)

Analyzovali odpad

V piatok 25. septembra sa spo-
ločnosť JRK Slovensko v spolu-
práci s mestom Trenčín, bezoba-
lovým obchodom BEZOBALiS 
a dobrovoľníkmi pozreli bližšie 
na to, čo skončilo v košoch ná-
hodne vybratých podnikov. Išlo 

o prvú z plánova-
ných analýz odpadu 
v Trenčíne. S cieľom 
zistiť, čo sa v našom 
meste triedi a ne-
triedi a kde je poten-
ciál na zlepšenie, 
sa budú analyzovať 
ešte aj vzorky ko-
munálneho odpadu 
z domácností v by-
tovkách i domoch. 
Ak by ste sa chceli 

pridať ako dobrovoľníci, sleduj-
te sociálne siete JRK Sloven-
sko (fb, instagram) alebo píšte 
na marketing@menejodpadu.
sk O výsledkoch prvej analý-
zy si prečítate v nasledujúcom 
INFO.  (E. M.) FOTO: Z. G.

http://www.populair.sk
http://www.populair.sk
mailto:petra.badurova_rencova@tsk.sk
mailto:petra.badurova_rencova@tsk.sk
mailto:marketing@menejodpadu.sk
mailto:marketing@menejodpadu.sk
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Harmonogram jesenného upratovania 2020

Do VOK nie je možné ukladať 
elektroodpad, vyradené batérie 
a akumulátory, žiarivky, železný 
šrot ani iné nebezpečné odpa-
dy. Môžete ich vyložiť ku kontaj-
nerom, odkiaľ odvoz zabezpečí 
spoločnosť Marius Pedersen, a. s.
 Pneumatiky podľa zákona 
o odpadoch nie sú súčasťou ko-
munálnych odpadov, a preto ich 
počas upratovania nie je možné 
odovzdávať. Občania ich môžu 

odovzdať bezplatne v rámci siete 
distribútorov a pneuservisov.
 Aj počas upratovania sú 
otvorené tri zberné dvory – 
na Zlatovskej, na Soblahov-
skej a na Ulici K zábraniu. Tu 
je možné odovzdať druhy odpa-
du podľa platného Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 7/2016 
o nakladaní s komunálnymi od-
padmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Tren-

čín, ktoré je uverejnené na www.
trencin.sk .
 Prosíme občanov, aby 
do kontajnerov ukladali len ur-
čené odpady, a nevykladali od-
pad po odvezení kontajnerov. 
Na disciplinovanosť pri uklada-
ní odpadu budú dohliadať pra-
covníci Marius Pedersen, a. s., 
a Mestskej polície.
 ÚTVAR STAVEBNÝ 

A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Obraciame sa na občanov, aby 
túto možnosť využili a prispeli tak 
k čistote mesta. Nakoľko podľa 

zákona platí zákaz ukladania bio-
logicky rozložiteľného odpadu 
na skládku, zber odpadu sa bude 

uskutočňovať do 2 rôznych veľko-
objemových kontajnerov (VOK). 
Jeden z nich bude slúžiť výhrad-
ne na odkladanie biologicky roz-
ložiteľného odpadu (konáre, od-
pad zo záhrad, trávnikov a pod.), 
druhý na odkladanie iného odpa-
du, okrem drobného stavebného 
odpadu. 
 Hádzať do VOK akýkoľvek 
iný odpad ako ten, na ktorý je 
kontajner určený, je prísne za-

kázané! Prosíme o disciplinované 
dodržiavanie účelu kontajnerov. 
PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykla-
dať odpad po odvezení kontaj-
nera. Pri porušení hrozí pokuta 
do 1 500 €.

Prosím, dodržiavajte všetky ak-
tuálne bezpečnostné opatrenia 
– rúško, rukavice, dodržujte od 
seba vzdialenosti a nezdržujte sa 
v skupinách.

Organizované jesenné upratovanie na území nášho 
mesta sa začalo počas poslednej septembrovej soboty 
26. 9. 2020 na sídlisku Juh. Pokračovať bude v ostatných 
častiach Trenčína podľa harmonogramu, ktorý je na-
plánovaný na ďalších šesť sobôt až do novembra 2020. 
Upratovanie vykonáva mesto Trenčín prostredníctvom 
spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s Mest-
skou políciou a občanmi.

harmonogram

VOK budú umiestňované podľa harmonogramu:

Od 8.00 hod. do 12.00 hod Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

SOBOTA 

3. 10. 
2020

 – 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)

SOBOTA 

10. 10. 
2020

 – Jilemnického (oproti RD č.16 – elektrorozvodňa)
 – Žabinská (oproti domu č. 34)
 – Ľ. Stárka – Piešťanská (pred zákazovou značkou)
 – Veľkomoravská (oproti RD 2116/10)
 – Školská (oproti RD č. 50)
 – Zlatovská – Továrenská (križovatka oproti SBD 2182)
 – Ľ. Stárka (v zákrute k žel. mostu) 

 – Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
 – J. Zemana (2 – 4/2394 – nádoba na sklo)
 – Záhumenská (autobusová zástavka – OTOČ)
 – Električná (za autobus. zást. pri smetných nádobách)
 – Karpatská   – Stromová (pred detským ihriskom)
 – Karpatská – Puškinova (v križovatke)

SOBOTA

17. 10. 
2020

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

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

SOBOTA 

24. 10. 
2020

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

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

SOBOTA 

7. 11. 
2020

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

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

SOBOTA 

14. 11. 
2020

 – Kukučínova – horná časť pod Brezinou (nádoba na sklo 
č. 18246 – zákruta)

 – Pred poľom (oproti garážam na rázcestí za domom č. 11)
 – K výstavisku (pri SOŠ)
 – Pod Sokolice (pri č. 17/514)
 – Kubrá – námestie (oproti RD 116, pri tel. búdke)

 – Kubranská – Pred poľom (pri byt. dome č. 374 – 375)
 – Kubrica – námestie (otoč autobusu)
 – Kubranská (pri Kyselke)
 – Kubrá – Pažítky (pri RD č. 59)
 – Kubrá pri kríži (pri RD č. 249)
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Podnety od ľudí sú nesmierne dôležité
Čo máte na meste najradšej? 
Aké sú najväčšie problé-
my obyvateľov či komunít 
v Trenčíne? Čo vnímate ako 
najväčšiu unikátnosť mes-
ta Trenčín? Aj tieto otázky 
položil v septembri rôznym 
skupinám občanov nášho 
mesta tím kandidatúry 
na Európske hlavné mesto 
kultúry (EHMK) Trenčín 2026. 
Zbieranie odpovedí, názorov 
a návrhov stále trvá.

„Náš tím sa snaží osloviť všetky 
skupiny obyvateľstva, ktoré sme 
si identifikovali, že v meste žijú. 
Pýtame sa na ich potreby či ná-
zory, súčasne ich oboznamuje-
me s kandidatúrou na Európske 
hlavné mesto kultúry, s celým 
procesom prihlasovania ale aj 
s možnosťami, ktoré by kandida-
túra mohla priniesť,“ hovorí Lu-
cia Dubačová, projektová ma-
nažérka projektu #trencin2026. 
 V priebehu septembra 
sa uskutočnilo približne 30 
stretnutí s rôznymi skupinami 
obyvateľstva ako seniori, žiaci 
zo základných a študenti stred-
ných aj vysokých škôl, rodičia 
detí, marginalizované 
a znevýhodnené sku-
piny obyvateľstva, 
poslanci mesta, ná-
boženské skupiny, 
športovci, umelci, 
tanečníci, mino-
ritné skupiny, zá-
stupcovia rôznych 
komunít, mládež-
níckych organizácií či 
predstaviteľov tretieho sekto-
ra, verejného sektora a malých, 
stredných a veľkých podnikate-
ľov a firiem. 
 Spoločne so zástupcami 
týchto skupín sa tím rozprával 
o ich potrebách, problémoch, 
identifikovali príležitosti, ktoré 

by chceli, aby im titul Európske-
ho hlavného mesta kultúry pri-
niesol. Súčasťou stretnutí bolo 
aj spoločné hľadanie vízie bu-
dúcnosti mesta. 

 � KOĽKO MINIETE 
MESAČNE NA KULTÚRU?

Občania Trenčína, 
ale aj ľudia z celého 
regiónu môžu vyjad-

riť svoj názor aj pro-
stredníctvom „Do-

tazníka pre verejnosť“ 
na internetovej strán-

ke www.trencin2026.
sk/vyzva. 

 Dotazník je stále ak-
tuálny. Obsahuje 14 otázok, 
v ktorých tím zisťuje pohľad ľudí 
na kultúru a kultúrne podujatia, 
spokojnosť s kultúrou v mes-
te, ponúka priestor pre nápady 
na zmenu a pýta sa napríklad aj 
na to, aký finančný obnos me-
sačne minú na kultúru. 

 „Podnety od ľudí sú pre celý 
projekt neskutočne dôležité. Prá-
ve ich pohľad na mesto vie určiť 
smerovanie programu a celého 
projektu. Pomáha nám akýkoľvek 
názor, či už pozitívny alebo nega-
tívny,“ hovorí L. Dubačová. 
 Čas na vyplnenie dotazní-
ka bol predĺžený do 15. októbra 
2020. Ako poďakovanie za jeho 
vyplnenie bude vyžrebovaných 
5 odpovedí, ktorých autori do-
stanú balíček výrobkov vytvore-
ných šikovnými Trenčanmi. Za-
pojte sa s vaším názorom aj vy 
a nezabudnite vyplniť dotazník. 
 Súčasne na webovej stránke 
projektu nájdete aj interaktívnu 

online mapu zaujímavých miest, 
ktorá funguje cez počítač ale aj 
cez mobil, aby ste mohli poho-
dlne kráčať a súčasne objavovať 
naše mesto. 
 Zároveň na stránke www.
trencin2026.sk pribúdajú aj ďal-
šie medailóniky šikovných Tren-
čanov, ktorým záleží na tom, ako 
to v Trenčíne vyzerá a svojimi 
projektami či aktivitami zlepšu-
jú život v meste. 
 Ak chcete byť informova-
ní o všetkom, čo sa práve v pro-
jekte EHMK deje, na stránke 
máte možnosť zapísať sa do e-
-mailového odoberania noviniek 
z projektu. 

Projekt Európskej únie Európske hlavné 
mesto kultúry má za cieľ pomôcť mestu, kto-
ré titul získa, vyrásť. Kultúrou nemyslí len 
umelecký program, ale aj celkovú kvalitu ži-
vota, pohľad na európske hodnoty, ekológiu, 
kultúru a aktívny verejný život. Za posledných 
37 rokov práve vďaka tomuto programu do-
kázali 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.

 výzva

Ako si predstavujete mesto o 10 rokov? Aj na toto sa pýtal tím #trencin2026 na festivale 
Priestor jeho návštevníkov.  FOTO: J. CECHOVSKY

Stretnutie so seniormi. Rozprávali sme sa o tom, aký je ich 
pohľad na Trenčín.  FOTO: P. SERIŠ

Na internetovej stránke projektu si môžete prečítať aj o za-
ujímavých Trenčanoch.  FOTO: I. SANTOVÁ

http://www.trencin2026.sk/vyzva
http://www.trencin2026.sk/vyzva
http://www.trencin2026.sk
http://www.trencin2026.sk
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Vyšla nová kniha Rudolfa Dobiáša
V rámci cyklu Poznávame Trenčanov bola 9. septembra 
2020 vo Verejnej knižnici M. Rešetku slávnostne uvedená 
nová kniha spisovateľa, básnika, bývalého politického 
väzňa Rudolfa Dobiáša „Ako sa spieva v klietke“. 

Kniha vyšla vo vydavateľstve Hl-
biny v Bratislave. Autor v nej za-
chytáva pocity väzňa, ktorý sa 
po rokoch strávených v Jáchy-
movských lágroch ocitá na „so-
cialistickej slobode“. Okrem 
svojho osudu po návrate z vä-
zenia sa venuje aj príbehom 

spoluväzňov. „Priateľstvo, to 
je neuveriteľná sila a neuveri-
teľný dar, veľký dar. Keď človek 
má priateľov a tí priatelia sú 
s ním, keď na neho príde skepsa, 
tak ho vedia podržať,“ povedal 
autor o jednom z dôvodov na na-
písanie tohto spomienkového 

diela. Príbehy jeho priateľov sa 
snažil takto zachovať. Priblíže-
nie osudov ľudí nespravodlivo 
stíhaných komunistickým reži-
mom je jeden z ústredných mo-
tívov celoživotnej jeho tvorby 
a dominuje aj v tejto knižnej no-
vinke. Cenné sú aj jeho spomien-
ky na stretnutia s výtvarníkmi ži-
júcimi v trenčianskom regióne. 
Ako napísal prozaik a publicista 
Anton Baláž, dielu nechýba cen-
ný a ojedinelý literárny rozlet, 

ktorý predstavuje trvalý prínos 
do modernej slovenskej literatú-
ry.  (E. M.) FOTO: P. S.

Festival Sám na javisku otvorí Lukáš Latinák
„Nebude to klasické divadlo, ale skôr stretnutie výni-
močnej skupiny divákov, mňa a niečoho, čo nás prevy-
šuje,“ – hovorí o predstavení Tatranský poetický biftek 
známy slovenský herec. 

Lukáš Latinák je pripravený pre-
viesť divákov v Trenčíne svoj-
imi skúsenosťami s povinným 
čítaním v stredu 14. októbra 
o 19.00 v kine Hviezda. Otvorí 
tak prvý večer 26. ročníka me-
dzinárodného festivalu jedné-
ho herca Sám na javisku, ktorý 
bude pokračovať o 21.00 pred-
stavením Démoni rakúske-
ho bábkoherca Christopha 
Bochdanskeho. 
 Druhý festivalový deň 15. 
10. prinesie o 19.00 stretnutie 
s medzinárodne oceňovaným 
slovenským tanečníkom a per-
formerom Tomášom Danieli-
som v Galérii M. A. Bazovského 
a jeho performance v anglickom 
jazyku so slovenskými titulkami 
Maybe, but of course. Po tomto 

predstavení sa môžete vybrať 
do Hviezdy, kde Prvá komunál-
na divadelná scéna (PKDS) po-
núkne o 21.00 stand up českého 
herca, improvizátora a klauna 
Filipa Tellera o rozhodnu-
tiach, ktoré sa nedajú vziať späť 
pod názvom Reprosukcia. 
 Piatkový program sa začne 
v Štúdiu Men at Sound o 18.00 
autorským čítaním slovenského 
herca a spisovateľa Petra Gärtne-
ra z jeho knižného debutu na poli 
beletrie pre dospelých Veľký ro-
mán. O 19.30 v PKDS zahrá Pa-
vol Seriš výber svojich najob-
ľúbenejších skečov a na 21.00 
hodinu sa dianie festivalu presu-
nie do Galérie M. A. Bazovské-
ho, kde slovenský filmový vedec 
Peter Konečný predstaví svoju 

lásku k filmu. Večer uzavrie o 22. 
00 koncert multiinštrumenta-
listu Dalibora Kociána, známe-
ho pod pseudonymom Stroon, 
v Klube Lúč. 
 Sobota (17. 10.) ponúka 
o 18.00 v Galérii M. A. Bazov-
ského performanciu „Tak či inak, 
láska“ slovenskej výtvarníčky 
a performerky Viktórie Jehlá-
rovej. Na javisku kina Hviezda 
o 19.30 slovenská herečka Má-
ria Karoľová odohrá slovensko-
-španielsku inscenáciu Bye Bye 
Barcelona. Sobotňajší program 
pokračuje v PKDS o 21.00 pred-
stavením Walrus Vampire Show 
fyzického divadla v podaní fín-
skeho umelca čiastočne žijúce-
ho v Prahe Pasi Mäkelä. O 22.00 
bude v Štúdiu Men at Sound 
koncert francúzskeho zvukového 
umelca menom Antez. 
 Detskému divákovi od 3 ro-
kov je venované nedeľné predsta-
venie (18. 10.) v PKDS o 16.00 

A l a d i n o -
va čarovná 
lampa čes-
kého báb-
k o h e r c a 
Jana Hrubeca. Festival uzavrie 
inscenácia Biblia v podaní Juraja 
Kukuru o 19.00, nie však v Po-
sádkovom klube, ako ste sa dočí-
tali v minulom vydaní INFO, ale 
v kine Hviezda , pre rekonštruk-
ciu objektu Posádkového klubu.
 „Vzhľadom na aktuálne hygie-
nické nariadenia, a vývoj situácie, 
musíme divákov informovať, že 
môže dôjsť k zmenám v progra-
me, ako aj organizácii festivalu. 
Zatiaľ však ideme podľa plánu 
a vybrané monodrámy plánujeme 
vysielať aj online“, dodáva Kamil 
Bystrický, riaditeľ festivalu Sám 
na javisku.
 Aktuálne informácie o festi-
vale sledujte na monodrama.sk 
a sociálnych sieťach Sám na ja-
visku.  (RED)

Aký bude 15. ročník festivalu HoryZonty?
Festival dobrodružných filmov tento rok oslavuje svo-
je 15. narodeniny. Jeho prípravy sú v plnom prúde už 
niekoľko mesiacov. No tak, ako pri ostatných kultúrnych 
podujatiach, je aj v prípade HoryZontov organizácia plná 
neistoty. To, za akých podmienok ho bude možné zreali-
zovať, ukážu až najbližšie týždne.

Termín festivalu, ktorý by sa mal 
po štyroch rokoch vrátiť pod 
strechu Posádkového klubu, je 
naplánovaný na 5. až 7. novem-
bra 2020. „Tešíme sa, že návštev-
níkom môžeme opäť dopriať viac 
priestoru, na druhej strane je tu 
situácia, s ktorou sme nerátali. 
Pracujeme na niečom, čo nevie-
me, či vôbec bude,“ hovorí riadi-
teľka podujatia Mária Dutková, 
ktorá od začiatku leta komuni-
kuje s tvorcami filmov zo Slo-
venska i zahraničia. K dispozícii 

už má všetky filmy, ktoré plánuje 
zaradiť do programu, niekoľko 
týždňov prebieha preklad a ti-
tulkovanie zahraničných filmov. 
 Pripravené sú nové sloven-
ské filmy – dokument Pavla 
Barabáša „Salto je kráľ“ o zla-
ňovaní najvyšších vodopádov 
sveta, film Adama Lisého „Cesta 
na vrchol“ i najnovší film Vilia-
ma Bendíka „Nájdem odvahu“, 
v ktorom ultrabežkyňa Lenka 
Vacvalová hľadá odvahu zabeh-
núť najdlhšiu turistickú trasu 

na Slovensku z Dukly do Devína. 
Súťažné snímky do programu 
vyberali organizátori z doposiaľ 
rekordného počtu 29 prihláse-
ných neprofesionálnych filmov. 
Opäť plánujú pozvať aj viacero 
zaujímavých hostí. Spomeňme 
aspoň legendu súťažného skia-
lipinizmu, horolezca a horského 
vodcu Róberta Gálfyho. 
 To, či vôbec, a v akej podo-
be festival prebehne, bude zá-
ležať od aktuálneho vývoja si-
tuácie na Slovensku. „Musíme 
rešpektovať odporúčania Úradu 
verejného zdravotníctva Sloven-
skej republiky a dodržiavať všet-
ky protiepidemiologické preven-
tívne opatrenia,“ vysvetľuje M. 
Dutková. 
 Ak sa festival uskutoční, 

počas troch 
f e s t i v a l o -
vých dní 
si prídu 
na svo-
je všetci, ktorí majú radi aktív-
ny životný štýl, prírodu a pohyb 
v nej. Ak to situácia dovolí, sú-
časťou HoryZontov budú opäť 
aj sprievodné podujatia. Zatiaľ 
je v pláne Beh o pohár festiva-
lu, nosičské preteky na Farských 
schodoch a detské pumptrac-
kové preteky pri Zátoke poko-
ja. Prihlasovanie do fotosúťa-
že s témou je „Slovenský živel“ 
je možné do 20. októbra 2020. 
Pre podrobné informácie sleduj-
te webstránku, FB a instagram 
festivalu.
 ERIKA IMRICHOVÁ, PR FESTIVALU
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1. FBC Trenčín vychováva úspešných hráčov
 � Počas prvého septembrového 

víkendu odohrali starší žiaci šnú-
ru víťazných zápasov na 1.roč-
níku turnaja „Salming Floorball 
Cup“ v Športovom centre v Za-
marovciach. Po zdolaní súperov 
zo Žiliny, Dubnice nad Váhom, 
Spišskej Novej Vsi a vo finá-
le mestského rivala z AS získali 
zverenci trénera Mareka Kyseli-
cu hlavnú trofej turnaja.

 � V posledný augustový týž-
deň sa odohral v Mestskej špor-
tovej hale na Sihoti aj prvý roč-
ník – TRENČÍN FLOORBALL 
GAMES 2020. Organizátorom 
bol ŠK 1. FBC Trenčín. Na tur-
naj malo pôvodne pricestovať 24 
tímov, no pre epidemiologickú 
situáciu prišlo do Trenčína napo-
kon 19 družstiev. Mladší žiaci 1. 
FBC obsadili 2. miesto za svojimi 
rovesníkmi z AS Trenčín. Starší 
žiaci skončili tretí a dorastenci 
1.FBC sa vo svojej kategórii stali 

jednoznačnými víťazmi. 

 � V ankete SZFB Florbalista 
roka 2020 sa Juniorom roka stal 
útočník 1. FBC Trenčín Tomáš 
Kvasnica. V hlasovaní florba-
lových odborníkov a zástupcov 
médií predstihol 17-ročný talen-
tovaný florbalista druhého klu-
bového a reprezentačného spo-
luhráča z 1.FBC Samuela Virgu. 
V kategórii Brankár roka sa 

na 1. mieste umiestnil tiež hráč 
1. FBC a zároveň reprezentant 
SR Jakub Klobučník. Trenčian-
sky klub zabodoval aj v kategórii 
Tréner sezóny. Zhodný počet bo-
dov v hlasovaní vyniesol na prvé 
miesto dvojicu českých koučov. 
Okrem reprezentačného trénera 
Radomíra Mrázka sa naj tréne-
rom sezóny stal aj Jan Holovka 
z 1. FBC Trenčín.
  (RED) FOTO: ARCHÍV KLUBU

ČAKAJÚ 
NA ADOPCIU
Chýba vám spoločník? 
V Karanténnej stanici 
v Trenčíne ho môžete 
nájsť medzi opustený-
mi psíkmi. Návštevu je 
potrebné si dohodnúť 
telefonicky.

Kríženec s vlčiakom Beny má 
asi 5 rokov. Je očkovaný, kas-
trovaný, začipovaný a pripra-
vený na odchod domov. Hoci 
vzbudzuje rešpekt, svojich má 
rád a neublíži im. Vhodný je aj 
na stráženie.

Ovčiak Dino je už 13-roč-
ný deduško. Využívali ho ako 
strážnu službu, no stal sa ne-
potrebný. Povahovo je nená-
ročný a nekonfliktný. Rád sa 
motká pri človeku a robí mu 
spoločnosť. 

Urastený nemecký ovčiak 
Dasty má 5 rokov a dote-
raz zodpovedne strážil firmu. 
Pre nadbytočnosť ho chceli dať 
utratiť. V karanténnej stani-
ci čaká na svoju druhú šancu 
a majiteľa, o ktorého bezpečie 
sa bude môcť starať.
 V prípade záujmu volajte 
na 0915 785 007. Celú aktuál-
nu ponuku psíkov na adopciu 
nájdete na www.utulok-tren-
cin.sk.

KRASO TRENČÍN MÁ HETRIK
Tretíkrát po sebe sa najúspešnejším klubom 
na Slovensku stal krasokorčuliarsky klub 
Kraso Trenčín. 

Pretekárky pod vedením tré-
nerky Jany Omelinovej a tréne-
ra Petra Hebra obhájili Sloven-
ský pohár klubov aj pre sezónu 
2019/2020 a tak stále ostáva 
v Trenčíne. Nakoľko korona pre-
kazila koniec sezóny, odovzdá-
vanie pohárov najúspešnejším 
pretekárom a klubom sa kona-
lo až v septembri. Prvé miesto 

v Slovenskom 
pohári v jednotli-
vých kategóriách 
získali: Nela Pet-
ríková (kategória 
N7), Ella Drlič-
ková (N8), Pau-
lína Hrebíková (N9) a Natália 
Chibuzor Ostrolucká (ml. žiač-
ky). Gratulujeme a držíme palce 

do práve začínajúcej sa novej se-
zóny! Informovala Zuzana Pet-
ríková.  FOTO: ARCHÍV KLUBU 

Zapojte sa do celoročnej hry CVČ
Centrum voľného času (CVČ) na Východnej ulici v Tren-
číne pripravilo I. ročník súťaže pre celú rodinu s názvom 
Kto sa hrá, neprehrá! 

Počas školského roka 
2020/2021 centrum na svojej 
webstránke a sociálnych sieťach 
zverejní celkom 8 úloh, novú 
úlohu vždy prvý deň v mesiaci. 
Na jej splnenie majú čas do kon-
ca mesiaca. „Pôjde o úlohy rôz-
norodé,“ hovorí riaditeľka CVČ 
Jaroslava Kašičková Depešová. 
„Napríklad vytvorenie herbára, 
vlastnej krížovky, vianočných ko-
láčikov či napísanie zimnej roz-
právky. Podmienkou je, aby sa 
rodina odfotila s výrobkom alebo 
pri súťažnej činnosti. Hodnotíme 
vašu kreativitu, nápaditosť a za-
pojenie celej rodiny.“ Slávnostné 

vyhodnotenie súťaže plánujú 
na jún na Akadémii CVČ. Sú-
ťažiaca rodina musí splniť všet-
ky vyhlásené úlohy. „Spoločne 
strávený čas s rodinou je vzácnej-
ší ako kedykoľvek predtým a sú-
ťažou sme chceli preň vytvoriť 
priestor. Väzby medzi dieťaťom 
a rodičmi rozvíjajú práve zdan-
livo banálne spoločné činnosti, 
napríklad aj súťažné úlohy CVČ. 
Boli by sme radi, keby sa pri na-
šich voľnočasových aktivitách 
rodina hlavne zabavila, zrela-
xovala a vytvorila si krásne spo-
mienky,“ hovorí riaditeľka CVČ 
s tým, že na víťazov čakajú v júni 

krásne ceny, ktoré do súťaže pri-
pravili sponzori. Pre podrobnos-
ti sledujte stránku www.cvctn.
edupage.org a FB Centrum voľ-
ného času Trenčín.
 (RED)

"KTO SA HRÁ,
          NEPREHRÁ"

POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021  ZVEREJNÍME 8 ÚLOH.
HODNOTÍME VAŠU KREATIVITU,  NÁPADITOSŤ A 

ZAPOJENIE  CELEJ RODINY.
ZÚČASTNIŤ  SA MUSÍTE VŠETKÝCH SÚŤAŽNÝCH ÚLOH!

SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY:  
www.cvctn .edupage.org   a   FB -  Centrum voľného času Trenčín

Ďakujeme našim sponzorom za krásne ceny,  ktoré  pre  Vás pr ipravi l i :

Centrum voľného času 
pre Vás pripravilo
I. ročník celoročnej súťaže
pre celú rodinu

Zapojiť sa do súťaže neznamená získať len krásne ceny, ale hlavne
stráviť spoločne a plnohodnotne  čas s celou rodinou.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže prebehne v júni na  "AKADÉMIÍ CVČ"

Starší žiaci 1. FBC Trenčín
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AKADÉMIA TRETIEHO VEKU TRENČÍN
Celoživotné vzdelávanie seniorov trenčianskeho regiónu 
je pozastavené do odvolania.

Vážení poslucháči, naši priate-
lia a sympatizanti,v súvislosti 
s nepriaznivým vývojom epide-
miologickej situácie so šírením 
ochorenia COVID – 19, po do-
hovore s Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva v Tren-
číne (RÚVZ) sa Rada Akadémie 
tretieho veku (ATV) rozhodla 
pozastaviť konanie seminárov 
ATV do odvolania.
 Pri ochorení na COVID – 
19 je naša veková skupina naj-
rizikovejšia a veľmi nám záleží 
na ochrane zdravia nás všetkých, 

preto sme spoločne s RÚVZ do-
speli k takémuto rozhodnutiu. 
Sme stále v kontakte s regionál-
nou hygieničkou a riaditeľkou 
RÚVZ Trenčín MUDr. Ľudmi-
lou Bučkovou a ak by sa epi-
demiologická situácia zmenila 
k lepšiemu, obnovíme naše ce-
loživotné vzdelávanie seniorov. 
Správu o konaní seminárov ATV 
uverejníme v médiách (INFO, 
internet), prípadné informácie 
na tel. 032/6524642.
 RADA AKADÉMIE TRETIEHO 
 VEKU V TRENČÍNE

Česť jeho pamiatke!

Vo veku 90 rokov zomrel 30. au-
gusta 2020 dlhoročný funkcio-
nár Jednoty dôchodcov na Slo-
vensku (JDS) Jozef Mikloš. 
Po celý svoj seniorský vek sa ve-
noval aj práci v Akadémii tretie-
ho veku (ATV) v Trenčíne. Bol 
vzorom nadšenia, svedomitosti, 
disciplíny, mimoriadneho nasa-
denia a angažovanosti pri pre-
sadzovaní napredovania a po-
moci v celoživotnom vzdelávaní 
seniorov v Trenčíne – Akadémii 

tretieho veku, ktorá je naj-
staršou inštitúciou vzdelá-
vania seniorov v pôsobnosti 
Ministerstva zdravotníctva 
SR, Ministerstva práce, so-
ciálnych vecí a rodiny SR 
ako i Jednoty dôchodcov 
na Slovensku. Ako prvý pod-
predseda Rady ATV praco-
val 23 rokov od roku 1992, 
ako predseda ZO 02 JDS 
v rokoch 2006 – 2011, bol 
predsedom Okresnej orga-
nizácie JDS Trenčín (2003 
– 2010), predsedom Kraj-

skej organizácie JDS Trenčín 
(2000 – 2012), členom Ústre-
dia JDS (2000 – 2012) a členom 
Rady vlády pre seniorov (2004 
– 2014). Trenčania ho poznali 
aj ako neúnavného cyklistu, kto-
rý svoj bicykel osedlal v každom 
ročnom období a v každom po-
časí. V rámci ankety o naj cyk-
listickú osobnosť mesta Trenčín 
za rok 2016 mu bolo udelené 
osobitné ocenenie.
 (RED, ATV)

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Plánované stretnutia v pondelok od 9.30 do 11.00 v KC Kubrá

5. 10. Výročná členská schôdza
12. 10. Ing. Darina Neverišová – Sv. Alžbeta Durínska – Krá-

ľovná v tieni katedrály
19. 10. Mgr. Henrieta Žilková – Hospic Milosrdných sestier 

v Trenčíne
26. 10. Jubilanti 2020

Sledujte, prosím, vývoj situácie a aktuálne protiepidemické opat-
renia pre okres Trenčín. Podľa rozhodnutia vydaného 18. 9. 2020 
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne sa 
od 20. 9. 2020 do odvolania neodporúča organizovať hromadné 
podujatia určené pre seniorov v akomkoľvek počte.

NAJBLIŽŠIE ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 12. 10. 2020 o 16.00 vo veľkej zasadačke MsÚ
VMČ Západ 28. 10. 2020 o 14.00 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Juh 5. 10. 2020 o 17.30 v KC Juh

VMČ Sever 5. 11. 2020 o 16.00 

KONTAKTY, KTORÉ SA MÔŽU ZÍSŤ
Polícia 158

Mestská polícia Trenčín 159

Hasiči 150

Linka tiesňového volania 112

Rýchla zdravotnícka pomoc 155

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Tn 0911 763 203

Porucha na verejnom osvetlení 0905 316 690

Zákaz návštev v sociálnych 
zariadeniach mesta Trenčín
Upozorňujeme príbuzných a priateľov klientov poby-
tových sociálnych zariadení, konkrétne Zariadenia pre 
seniorov na Lavičkovej ulici a Zariadenia opatrovateľskej 
služby na Piaristickej ulici, že od 29. septembra 2020 platí 
až do odvolania zákaz návštev na všetky oddelenia. 

 � Ide o preventívne opatrenie 
mesta Trenčín, ktoré súvisí s pri-
búdajúcim počtom potvrdených 
ochorení Covid – 19 v okrese 
Trenčín.

 � Od 29. septembra 2020 sú 
pre klientov oboch zariadení za-
kázané vychádzky. 

 � Nevyhnutné nákupy pre 
klientov zabezpečujú zamest-
nanci oboch zariadení. 

 � Ak rodinný príslušník klienta 
prinesie nákup, prevezme ho in-
formátor a odovzdá konkrétne-
mu klientovi.

 � Sociálny taxík aktuálne 

slúži len pre klientov sociálnych 
zariadení mesta Trenčín, aj to 
výlučne len na prepravu k leká-
rovi a od lekára.

 � Dovoz stravy naďalej fungu-
je bez obmedzení.
 „S našimi klientmi stále ko-
munikujeme, snažíme sa im vy-
svetliť jednotlivé opatrenia. Opäť 
sme v situácii, kedy je obmedze-
ný pohyb mimo areál a zákaz 
návštev. Chceme aj touto formou 
všetkých poprosiť o trpezlivosť. 
Zvládneme to,“ hovorí riaditeľka 
Sociálnych služieb mesta Tren-
čín Edita Prekopová.  (RED)

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
Denné centrum na Osvienčimskej ulici, ktorého prevádzkovateľom 
je Útvar sociálnych vecí MsÚ Trenčín, je od 29. 9. 2020 až do odvo-
lania pre verejnosť zatvorené. Ide o jedno z opatrení, ktoré prijalo 
mesto Trenčín, v snahe zamedziť šírenie respiračného ochorenia 
COVID-19 a ochrániť zdravie najohrozenejších skupín obyvateľov. 
Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch, 0901 714 266.

NAJBLIŽŠIE ZASADNUTIA KOMISIÍ
Komisia športu 6. 10. o 14.00
Komisia školstva a mládeže 6. 10. o 15.00
Komisia sociálnych vecí 7. 10. o 14.30
Komisia životného prostredia, dopravy, 
investícií a územného plánovania

13. 10. o 16.00

Komisia kultúry a cestovného ruchu 20. 10. o 16.00
Cyklokomisia 26. 10. o 15.30
Finančno majetková komisia 29. 10. o 16.00

callto:+421911763203
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 � Na križovatke pri ZUŠ boli 

vymenené semafory. Predpo-
kladám, že zároveň boli pri-
dané aj snímače čakajúcich 
vozidiel, ktoré určujú „otvá-
ranie“ jednotlivých smerov 
jazdy. Problém je, že v pruhu 
smerom od Sihote do centra, 
kde je vyznačený aj obdĺžnik 
pre cyklistov, funguje tento 
snímač len pre stojace autá 
a nie pre cyklistov. 
 PETER M.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Pri preberacom konaní (23. 
9. 2020) nás dodávateľ ubezpe-
čil, že nájde spôsob, ako tento 
problém vyriešiť. Pravdepodob-
ne dodatkovou termokamerou, 
ktorá bude snímať predradený 
priestor pre cyklistov. Dohodli 
sme sa, že sa predĺži čas medzi 
jednotlivými zelenými signálmi 
tak, aby aj cyklisti bezpečne pre-
šli zo Sihote do centra.

 � Za podchodom pred Kub-
rou z Opatovskej a popri 
železnici sa v hojnom počte 
vyskytuje invazívna rastlina 
pohánkovec japonský. Majite-
lia pozemkov sú povinní tieto 
rastliny likvidovať. Táto infor-
mácia sa týka aj ambrózie pa-
linolitej.  ANNA
Anna Hanincová, správkyňa 
verejnej zelene: 
 Rastliny sme odstránili, ich 
výskyt budeme ďalej sledovať. 

 � Neuvažovalo mesto pri bu-
dovaní cyklistického pruhu 
na starom železničnom moste 
na strane penziónu Zuzana 
nesmerovať schádzanie do-
prava, ale doľava a chodilo by 
sa pod most smerom na Za-
marovce? Odstránilo by sa 
komplikované schádzanie 
do tvaru Z na cyklotrasu.
 IVAN D.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility:
 Do budúcna sa počíta aj 
s touto zmenou. No na takéto 
napojenie je potrebné územné 
a stavebné konanie. Most chce-
me sfunkčniť čo najskôr. V nul-
tej etape sa preto urobilo len to, 
čo sa dalo spraviť na ohlásenie 
stavebných úprav a zrealizovať 
hneď. V ďalších 4 etapách dôj-
de napríklad aj k úprave toh-
to zjazdu a k napojeniu starého 

železničného mosta aj v smere 
k cestnému mostu.

 � Ulica gen. Svobodu bola 
rekonštruovaná, no nedo-
končená. Kedy budú dokon-
čené a nasvietené priechody 
pre chodcov? 
 RICHARD
Ján Korienek, vedúci útvaru 
investícií: 
 Nasvietenie 2 priechodov 
na Ul. gen. Svobodu je napláno-
vané na október.

 � Prečo nové semafory ne-
majú odčítavanie zelenej 
a červenej farby tak, ako star-
šie semafory v Ružomberku? 
 MICHAL
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Cestná svetelná signalizácia 
funguje v dynamickom režime. 
Semafor počíta vozidlá a medze-
ry medzi vozidlami. Na jednotli-
vé smery sú stanovené minimál-
ne a maximálne časy „zelenej“ 
– na vedľajšej ceste, preto môže 
byť minimálna dĺžka zelenej aj 
0 sekúnd, na hlavnej ceste môže 
byť dĺžka zelenej teoreticky aj 
nekonečno sekúnd, ak na ved-
ľajšej ceste nie je zaznamenaný 
žiadny pohyb vozidla. Preto se-
mafor väčšinu času „nevie“, ako 
dlho bude v danom smere svietiť 
zelená, resp. červená. A preto ju 
nevie ani odpočítať. Odpočíta-
vanie sa dá nastaviť na signali-
zácii, ktorá má statický režim 
– teda dĺžky zelených v jednot-
livých smeroch sú konštantné 
alebo sa menia na základe, napr. 
dopytu chodcov. Toto však v prí-
pade križovatiek pri hoteli Eliza-
beth a pri stanici neplatí.“

 � Plánuje mesto výmenu 
asfaltového povrchu na Ino-
veckej ulici? Ako cyklista, keď 
idem po tejto ulici a vedľa mňa 
idú súbežne autá, chce to veľa 
odvahy ísť cez jamy, výtlky, 
vyhrnutý asfalt na autobuso-
vých zastávkach a pritom ešte 
prekonávať dažďové vpuste. 
 RÓBERT R.
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
 V budúcom roku bude kom-
pletne vymenený povrch na Ino-
veckej ulici, vrátane vybudo-
vania štyroch nových stojísk 
pre autobusy MHD. 

 � Rokuje mesto s NDS o vy-
budovaní protihlukovej steny 
D1 v úseku od Záblatia po Is-
tebník? Chodím po Slovensku 
a vidím, že sa dorábajú pro-
tihlukové steny na miestach, 
kde sú blízko obydlia. 
 OBČAN
Róbert Hartmann, vedúci 
útvaru mobility: 
 Mesto o protihlukových 
stenách nerokuje. NDS však 
v minulom roku žiadala mesto 
o územné rozhodnutie na pro-
tihlukovú stenu v Záblatí, 
v úseku približne od mosta 
nad železnicou po križovat-
ku Trenčín-západ. Takže mož-
no očakávať, že v priebehu 
niekoľkých rokov dôjde k jej 
vybudovaniu.

 � Všimol som si, že na Pa-
lackého ulici pri Piaristic-
kom gymnáziu zmizli štrkové 
štvorce, ktoré zostali po vyre-
zaných stromoch, a sú zaliate 
asfaltom. Prečo sa mesto nes-
nažilo v spolupráci s piarista-
mi (chodník im patrí), obnoviť 
výsadbu na tejto strane ulice, 
vysadiť nové stromy na pôvod-
ných miestach, prípadne ešte 
hustejšie? 
 JURAJ B.
Martin Beďatš, hlavný archi-
tekt mesta: 
 Stromy neboli vysadené, 
lebo pri „komplexnej rekon-
štrukcii“ príde k zásadnej zme-
ne celej ulice a stromy budú 
v iných polohách. 

 � Chcem sa spýtať na prob-
lém križovania ulíc Škol-
ská – Duklianskych hrdinov 
pri Seko, nakoľko je to tam už 
vzhľadom na hustotu a frek-
venciu dopravy veľmi ne-
bezpečné. Nebolo by možné 
spraviť zo Školskej ulice jed-
nosmernú cestu v smere jazdy 
od ulice Staničná ku Seko, 
a v úsekoch, kadiaľ prechá-
dzajú deti cez cestu, umiest-
niť priechody pre chodcov? 
 RASTISLAV
Róbert Hartmann, vedúci 
útvaru mobility:
 Neprehľadný úsek cesty 
rozšíri súkromný investor, 
ktorý v týchto miestach 
buduje polyfunkčný ob-
jekt. O zjednosmernení 
Školskej ulice uvažujeme 

– pravdepodobne pri príprave 
regulácie parkovania. Na tejto 
ulici je dlhodobo problém s pre-
jazdom a parkujúcimi vozidla-
mi, a to napriek tomu, že všetky 
domy majú parkovanie na vlast-
ných pozemkoch. 

 � Chcem upozorniť na do-
pravnú situáciu na Bisku-
pickej ulici. Ulica je nonstop 
neprejazdná v oboch sme-
roch, nakoľko tam parkujú 
v oboch smeroch autá obyva-
teľov, ktorí sú leniví si schovať 
auto do dvora. Keď ide MHD 
autobus a oproti iné auto, ne-
obídu sa. Navrhujem aspoň 
v jednom smere pri odbočení 
z Legionárskej na Biskupickú 
ulicu smerom ku kostolu dať 
značku „Zákaz státia“.
  MARTIN K.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Ulica je v správe a majetku 
TSK. Mestský úrad rokuje so sa-
mosprávnym krajom o prevode 
cesty do správy mesta Trenčín. 
Akonáhle bude cesta v majetku 
mesta, budeme situáciu riešiť. 
Dovtedy je potrebné sa obrátiť 
na Trenčiansky samosprávny 
kraj alebo počkať na súhlas mi-
nisterstva dopravy – predpokla-
dáme, že to bude trvať približne 
6 mesiacov.

 � Skúste sa zamyslieť nad vy-
riešením rannej kolóny. Vytvá-
ra sa smerom z Juhu na Sobla-
hovskú k Lidlu. Množstvo áut, 
smerujúcich ku škole na Bez-
ručovej, upcháva túto ulicu, 
nie je tam odbočovací pruh. 
Nemôže sa zmeniť jednosmer-
ka opačným smerom? Alebo 
dať tam zákaz odbočenia?
  S.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Situáciu plánujeme riešiť 
prestavbou križovatky v rámci 
budovania 3. etapy cyklotrasy 
na Juh.

trencin.sk/oao

Toto je výber 
otázok a 
odpovedí 
z rovnomennej rubriky na 
mestskom 
webe. 



CINEMAX
od 1. 10. | Králi videa
Česká republika, Slovensko. Celove-
černý dokumentárny film podrobne 
mapuje scénu dovozu, kopírovania 
a dabovania západných filmov v so-
cialistickom Československu a okrajo-
vo aj v Poľsku a Maďarsku. V dobách, 
keď bolo nemožné zohnať filmy západ-
nej produkcie do oficiálnej distribúcie, 
existovali skupiny ľudí, ktoré dovážali, 
amatérsky dabovali a distribuovali me-
dzi ľudí nahrávky týchto filmov na VHS 
páskach. Dokument však sleduje aj 
linku „spravodlivosti“, policajtov, ktorí 
mali za úlohu týchto pirátov a dablé-
rov chytať. 
od 1. 10. | Wonder woman 
1984

Americký akčný, dobrodružný, fantas-
tický, sci-fi film. V novom filmovom 
dobrodružstve mocnej komiksovej hr-
dinky sa posunieme do osemdesiatych 
rokov a budeme spolu s ňou čeliť dvom 
novým nepriateľom. V réžii Patty Jen-
kins sa na plátna kín vracia Gal Gadot.
od 1. 10. | Jaskyňa
Írsko, Thajsko. Triler, dramatický, dob-
rodružný film. Je inšpirovaný skutoč-
nými udalosťami, ktoré sa odohrali 
v Thajsku v roku 2018. Dvanásťčlenný 
chlapčenský futbalový tím na čele 
s trénerom sa vydal na výlet do jaskyn-
ného komplexu Tham Luang v oblastia 
Chiang Rai nachádzajúcej sa na severe 
krajiny. Náhly prudký dážď zdvihol hla-
dinu vody, ktorá zaplavila prístupovú 
cestu a všetkých uväznila v útrobách 
jaskyne. 
od 8. 10. | Malý Yeti 2
Belgická animovaná rozprávka. Adam 
sa vie rozprávať so zvieratami a je su-
per rýchly. Jeho oco je totiž legendárny 
Yeti, po ktorom tieto super schopnosti 
zdedil. Celá rodinka si spokojne žije aj 
spolu s medveďom, medvedíkom čis-
totným a veveričkami v jednom dome 
až pokým obrovská spoločnosť nezač-
ne ťažiť ropu v krásnej prírodnej rezer-
vácií na Aljaške. Je potom na Adamovi 
a jeho rodinke, aby túto zlú spoločnosť 
zastavili a zachránili tak prírodu.

 �  DIVADLO
12. 10. | 19.00 | Starí majstri
KINO HVIEZDA | Príbeh dvoch bratov, ktorí 
sú potomkami slávnej divadelnej rodiny. 
Stvárňuje ich Milan Lasica a Martin Huba.
14. 10. | 19.00 | Lukáš Latinák 
(SK): Tatranský poetický biftek
KINO HVIEZDA | Sólo pre jedného herca 
a viacerých slovenských básnikov. Predsta-
venie je súčasťou festivalu Sám na Javisku.
14. 10. | 21.00 | Christoph 
Bochdansky (AT): Démoni
PKDS – KLUB LÚČ | Risknime to! Pozrieť 
sa za oponou našich životov. Čo nájdem 
za oponou toho môjho? Predstavenie je 
súčasťou festivalu Sám na Javisku. 
15. 10. | 19.00 | Tomáš DANIELIS 
(SK): Maybe, but of course
GMAB | Trochu baroková opera, trochu 
stand-up, trochu performance a trochu 
hra niekoľkých ja. Predstavenie je súčas-
ťou festivalu Sám na Javisku.
15. 10. | 21.00 | Filip Teller (CZ): 
Reprodukcia 
PKDS – KLUB LÚČ | Stand up o rozhodnu-
tiach, ktoré sa nedajú vziať späť! Predsta-
venie je súčasťou festivalu Sám na Javisku.
16. 10. | 19.30 | Pavol Seriš (SK): 
Skeče
PKDS – KLUB LÚČ | Výber najobľúbenejších 
výstupov – skečov. Predstavenie je súčas-
ťou festivalu Sám na Javisku.
17. 10. | 18.00 | Viktória 
Jehlárová, Bábkové divadlo 
na Rázcestí (SK): Tak či inak, 
láska
GMAB | Predstavenie na podporu toleran-
cie párov rovnakého pohlavia a ľudí s inou 
rodovou identitou. Je súčasťou festivalu 
Sám na Javisku.
17. 10. | 19.30 | Mária Karoľová, 
Štúdio 12 (SK): Bye, bye, 
Barcelona
KINO HVIEZDA| Medzinárodná, slovensko-
-španielska inscenácia. Vznikla v tvorivom 
dialógu žien-umelkýň. Predstavenie je sú-
časťou festivalu Sám na Javisku.
17. 10. | 21.00 | Pasi MAKELA 
(FIN): Walrus Vampire Show
PKDS – KLUB LÚČ | Inscenácia čiastočne 
odráža zmätok jednotlivca a jeho márnu 
snahu ovplyvniť priebeh vecí vo svete. 
Predstavenie je súčasťou festivalu Sám 
na Javisku.

18. 10. | 19.00 | Juraj Kukura: 
Biblia

KINO HVIEZDA | Scénické čítanie biblických 
príbehov v podaní herca Juraja Kukuru. 
Predstavenie je súčasťou festivalu Sám 
na Javisku.
20. 10. | 19.00 | Len si pospi 
miláčik
POSÁDKOVÝ KLUB | Elegantná dobová ko-
média z prelomu 19. a 20. storočia. 
21. 10. | 19.00 | Divadlo Povalač 
– 8GB tvrdého porna
PIANO CLUB | Intímna komédia o ľuďoch, 
ktorí sa nevedia odhaľovať. V hlavnej úlo-
he sa predstaví dvojica známych českých 
hercov Anna Polívková a Petr Vaněk.
24. 10. | 20.00 | Divadlo Líšeň: 
Putin lyžuje
KLUB LÚČ | Bábkové divadlo spracúva tému 
nástupu Putina k moci a smerovanie Rus-
ka k totalite. 
27. 10. | 19.00 | Otvorené 
manželstvo
KINO HVIEZDA | Komédia o manželských 
pravidlách, láske a pravde o nás samých! 
V hlavných úlohách s Annou Šiškovou 
a Adym Hajdu.
3. 11. | 18.00 | Talkshow 
MUDr. Radima Uzla, Csc.
KINO HVIEZDA | Talk show zábavnou for-
mou prezentuje problematiku sexuálnej 
výchovy, zodpovednosť pri nadväzova-
ní sexuálnych kontaktov, úlohu sexuality 
v rozmnožovaní a antikoncepcie.

 � KONCERTY
3. 10. | 19.00 | Billy Barman – 
Zlatý vek
PIANO CLUB | Koncert. 
3. 10. | 20.00 | Metastavy
KLUB LÚČ| Geniálne namiešaný mix jazzu 
doplnený hudobným podkladom so su-
gestívnymi textami. Metastavy miešajú 
trip hop, jazz s poetickými textami z výle-
tu po nočnom meste. 

9. 10. | 20.00 | Aneta Langerová 
a Korben Dallas: Turné 2020
PIANO CLUB | Okrem spoločných piesní za-
hrajú Korben Dallas aj Langerová so svo-
jou skupinou vlastné skladby. Ako hosť sa 
na koncertoch predstaví speváčka a vio-
lončelistka Dorota Barová.
9. 10. | 20.00 | Hoten Toten
KLUB LÚČ | Live koncert.
11. 10. | 18.00 | Spevácky 
koncert
PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM | Klaudia Derne-
rová (soprán), Marek Pobuda (barytón), 
Oksana Zvineková (klavír). Podujatie sa 
koná v rámci Trenčianskej hudobnej jese-
ne 2020. 
16. 10. | 22.00 | Stroon (SK)
KLUB LÚČ | Live koncert. Predstavenie 
v rámci 26. ročníka medzinárodného fes-
tivalu Sám na Javisku.
17. 10. | 21.00 | Kontrafakt – 
REAL NEWZ
PIANO CLUB| Skupina Kontrafakt po šies-
tich rokoch prichádza s novým albumom 
s názvom REAL NEWZ.
17. 10. | 22.00 | Antez (FRA)
STUDIO MEN AT SOUND| Live koncert. 
18. 10. | 18.00 | Koncert 
dychového tria
GALÉRIA VÁŽKA | Žilinské dychové trio 
(komorný súbor ŠKO Žilina). Miroslav Iva-
niš (hoboj), Bibiána Bieniková (klarinet), 
Vladimír Hvizdák (fagot). Podujatie sa 
koná v rámci Trenčianskej hudobnej jese-
ne 2020. 
23. 10. | 20.00 | Hex
KLUB LÚČ| Live koncert.
24. 10. | 15.00 | Z našej kuchyne
KINO HVIEZDA | Tradičné vystúpenie Det-
ského folklórneho súboru Kornička. 
25. 10. | 14.30 | OKOLO 
TRENČÍNA – Festival 
dychových hudieb

POSÁDKOVÝ KLUB | Na festivale vystúpia: 
DH Túfaranka, DH Textilanka, DH Nadličan-
ka a DH Dubňanka.
25. 10. | 18.00 | Koncert 
komorného kvarteta s mímom
GALÉRIA VÁŽKA | Tango Quarteto Re Cam-
po (Brno), Vlado Kulíšek (pantomíma). 
Podujatie sa koná v rámci Trenčianskej hu-
dobnej jesene 2020. 

 � KINOVzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu si overte, 
či nedošlo k zmene termínov podujatí a pri ich návšteve 
dodržiavajte hygienické opatrenia.  Ďakujeme.
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od 15. 10. | Alchymická pec
Česko, Slovensko. Dokument. Film Jana 
Daňhela a Adama Oľhu začína v bode, 
keď sa končí nakrúcanie posledného 
celovečerného filmu Jana Švankma-
jera HMYZ. Otvára sa tak priestor pre 
svojbytný “parazitný” film, ktorý za-
chytáva každodenné dianie vo vnútri 
filmovej i voľnej tvorby Jana Švankma-
jera a spoločnosti Athanor, v ktorej 
výhradne vznikajú Švankmajerove fil-
mové diela a výstavy. Film nie je len 
Švankmajerovým portrétom, ale fil-
movými prostriedkami oživuje i pre 
tvorcu zásadnú a neoddeliteľnú bytosť 
– zosnulú ženu Evu. Tá, spolu s produ-
centom Jaromírom Kallistom, energe-
ticky završuje alchýmickú triádu “zme-
si” ATHANORU. 
od 22. 10. | Muž so zajačími 
ušami
Slovensko, Česko. Tragikomédia. Jozef 
(Miroslav Krobot) je spisovateľ, ktorý 
jedného dňa získa nečakanú schopnosť 
– mimoriadny sluch v podobe zajačích 
uší. Ten mu umožňuje výborne počuť 
nielen hlasy ďalších ľudí, ale predo-
všetkým ich myšlienky... Stretnutie 
cudzích a vlastných predstáv o sebe 
samom otvorí Jozefovi oči. Keď mu po-
tom jeho mladá priateľka Katka (Ale-
xandra Borbély) oznámi, že s ním čaká 
dieťa, Jozef vie, že je to jeho posledná 
šanca, ako si usporiadať doterajší život 
a narovnať rodinné vzťahy. Muž so za-
jačími ušami je tragikomédiou o mu-
žovi, ktorému sa život prevráti zo dňa 
na deň, ale aj rozprávaním o našich 
predstavách o živote, aké môžu byť 
niekedy mylné a zároveň smutné aj 
komické.
od 22. 10. | Nightlife

Nemecká komédia, romantický film. 
Jedna noc. Jedno rande. More prob-
lémov... Čo všetko sa môže stať počas 
jednej noci a jedného rande, ktoré sa 
začalo tak romanticky a nádejne? Ži-
vot barmana Mila je jeden nekonečný 
žúr. Užíva si párty, zábavu, kamošov, 
dievčatá – každý večer, iba v trochu 
inom poradí. Občas, keď náhodou za-
hliadne obyčajný život, ktorý vedú ľu-
dia cez deň, napadne mu, či už nie je 
načase trochu pribrzdiť. A potom to 
príde... Milo sa zamiluje. Zhodou mno-
hých náhod stretne Sunny, ženu svojho 
života, a dokonca sa mu podarí pozvať 
ju na rande. Pri prvom stretnutí zapô-
sobil a teraz má jeden večer na to, aby 
sa zamilovala aj ona a neodišla za prá-
cou až do Ameriky. Ale okrem toho, že 
má šancu zmeniť svoj život a získať 
ženu snov, má Milo aj trochu uletené-
ho kamoša Renza – bezstarostného, 
nezodpovedného chaotika. A tak pres-
ne v okamihu, keď sa dôležité rande 
začne dobre vyvíjať, objaví sa Renzo 
a celý večer naberie úplne iný smer. 
od 21. 10. | Barbier zo Sevilly
Opera. Najznámejšia komická opera 
z pera talianskeho majstra, Gioachina 

30. 10. | 16.00 | Interior sounds
KLUB LÚČ| Blame Your Genes live!, Rafo, 
Detekm, Sidsane, Tiff & Twist.
30. 10. | 20.00 | Dara Rolins + 
Oldies Party
PIANO CLUB | Koncert popovej divy.

 � VÝSTAVY
1. – 31. 10. | Kúzlo okamihu

KIC | Výstava Adriany Bilkovej. 
1.– 31. 10. | Čo poskytne záhrada
VKMR JASELSKÁ | Výstavka kníh a tema-
tických dokumentov z fondu trenčianskej 
knižnice zameraná na tradičné slovenské 
produkty jesennej úrody a ich spracovanie.
1. – 31. 10. | Rozprávkové 
čarovanie
VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka kníh 
pre deti a mládež s podtitulom Deti, zo-
známte sa s niečím novým! 
1. – 31. 10 | Výstava Karola 
Milana
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Autorská filatelis-
tická výstava.
1. – 31. 10. | Slováci v bojoch 
po boku víťazných Spojencov 
(1939-1945)
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje : Klub vojen-
skej histórie.
1. – 31. 10. | Džez a jeho štýly
VKMR | Výstavka kníh a tematických do-
kumentov z fondu trenčianskej knižni-
ce zameraná na žáner, ktorý v sebe nesie 
rôznorodé hudobné tradície. Výstavka je 
súčasťou pripravovanej besedy vo VKMR 
s najvýznamnejšou osobnosťou slovenskej 
jazzovej scény – Petrom Lipom (14. 10.).
3. – 10. 10. | Výstava 
na stromoch: Cena kakaa

PARK M. R. ŠTEFÁNIKA | Park v Trenčíne 
bude hostiť výstavu fotografií o pestova-
teľoch z Pobrežia Slonoviny (Côte d‘Ivoi-
re). Čokoláda patrí medzi najobľúbenejšie 
sladkosti. Príbeh čokolády má však aj tie-
nisté stránky. Výstava na stromoch sa koná 
tento rok na Slovensku po prvýkrát. Vďa-
ka miestnym organizátorom sa dostala 
do dvadsiatich parkov po celej Slovenskej 
republike pri príležitosti Svetového dňa 
dôstojnej práce. Ten sa oslavuje 7. októbra. 
4. – 31. 10. | Národná 
prezentácia umenia 
hendikepovaných umelcov SR
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Slovenská 
agentúra na podporu zdravotne postihnu-
tých občanov a organizácia REFLEXY.
8. 10. – 27. 4. | Život roľníka
TRENČIANSKY HRAD | Výstava zo zbierok 
Trenčianskeho múzea.

do 8. 10. | Súhry 2020
MESTSKÁ VEŽA | Výstava diel učiteľov a štu-
dentov odboru Digitálna maľba – koncept 
art. Ide o spojenie klasických a digitálnych 
výtvarných prístupov.
do 9. 10. | Dvadsať rokov 
darujeme
GALÉRIA VÁŽKA | Výstava fotografií z ar-
chívu Trenčianskej nadácie. Výstava je 
odrazom dvadsiatich rokov pôsobenia 
Trenčianskej nadácie a prevedie vás množ-
stvom úspešne zrealizovaných komunit-
ných projektov, za ktorými sa skrýva ľud-
ský um, nadšenie, obrovské množstvo 
práce a jeden malý grant od Trenčianskej 
nadácie.
13. 10. – 9. 11. | Známe neznáme, 
Chcené nechcené / Priemyselné 
dedičstvo v podmienkach 
Trenčína
MESTSKÁ VEŽA | Výstava výsledkov vý-
skumných projektov, ktorá sa koná pri prí-
ležitosti 90. výročia narodenia Ing. arch 
Štefana Androviča. 
do 14. 11. | Lucia Mlynčeková: 
(Vý)Stavoprojekt Trenčín
GMAB | Výstavu budú tvoriť rôzne archívne 
materiály zachytávajúce výstavbu v Tren-
číne, pričom dôležité bude zapojenie náv-
števníkov, ktorí budú môcť priniesť vlast-
né materiály, fotografie alebo spomienky 
a vytvoria tak kolektívnu pamäť. Autorka 
sa prostredníctvom takýchto projektov 
snaží poukázať na kvalitnú výtvarnú a ar-
chitektonickú stránku návrhov a realizácii, 
ktoré vznikli ešte za čias socializmu.
15. 10. – 30. 11. | Dvadsať rokov 
darujeme
POSÁDKOVÝ KLUB | Pokračovanie výstavy – 
výber 62 fotografií predstavených v Galérii 
Vážka bude doplnený o ďalšie zaujímavé 
momenty z úspešne zrealizovaných komu-
nitných projektov nielen z Trenčína.
22. 10. – 13. 11. | Rastislav 
Podoba
NOVÁ VLNA | Rastislav Podoba je výtvar-
níkom strednej generácie slovenských 
maliarov. Ako jeden z mála umelcov sa 
vo svojej tvorbe zameriava výhradne 
na spodobovanie krajiny. S námetom kra-
jiny sa snaží pracovať ako s témou, kto-
rá je prístupná nášmu digitálnemu pro-
strediu. Predobrazom pre jeho krajiny sú 
tak väčšinou digitálne fotografie, letec-
ké či satelitné snímky. Vernisáž výstavy: 
22.10. o 19.00. v Ateliéri LOFT. Výstava 
je sprístupnená v pracovné dni od 10.00 
do 17.00 hodiny.
23. 10. – 12. 11. | Celorezortné 
súťažné prehliadky FotoAtak 
2020 a GalériaMIL 2020
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Personálny 
úrad OS SR Liptovský Mikuláš.
do 31. 10. | Od Dukly po Prahu 
(1944 – 1945)
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
skej histórie.
do 31. 10. | Čs. vojaci na Blízkom 
východe a v severnej Afrike 
(1940 – 1943)
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
skej histórie.
do 31. 10. | Slovensko 1993 
– 2004
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava. 
Pripravuje Klub filatelistov.
do 21. 11. | Dokument 20 20
GMAB | Výstava vychádza z projektu/ kon-
ceptu, ktorý dlhodobo realizujú kurátori 

výstavy Veronika Marek Markovičová, Mi-
chaela Pašteková a Ján Viazanička. Na vý-
stave bude prezentovaných približne 
dvadsať autorov, ktorí v posledných dvad-
siatich rokoch spravili kvalitný projekt 
v danej žánrovej oblasti – dokumentárnej 
fotografii. 
do 21. 11. | Erika Miklóšová: 
Abstract landscapes
GMAB | Erika Miklóšová sa vo svojej tvorbe 
orientuje predovšetkým na techniku kres-
by a maľby. 
do 31. 1. | Autom okolo sveta
TRENČIANSKY HRAD | Pedal Planet – výsta-
va historických šliapacích autíčok.

 � DETI
pondelok | 17.00 – 19.00 | Malí 
remeselníci – Dielňa rôznych 
techník
ŠVERMOVA 23 | Na tomto kurze si deti vy-
skúšajú prácu s rôznymi materiálmi. Spo-
znajú drôt, šúpolie, korálky, kožu a mnohé 
iné. Kurz pre deti od 8 – 10 rokov. Info: 
0918 789 933. 
streda | 15.00 – 16.30 | Kurz 
rezbárstva 1 – pre deti
ŠVERMOVA 23 | Nebojí sa vaše dieťa chy-
tiť do ruky dláto, nožík a kus surového 
dreva? Lektor naučí všetkých odvážnych 
aj bojazlivých ako z polienka vyrezať va-
rešku a rôzne iné krásne predmety. Kurz 
je určený pre deti od 12 – 18 rokov. Info: 
www.nebojsaremesla.sk.
piatok | 15.00 – 17.00 | Malí 
remeselníci – textilná dielňa
ŠVERMOVA 23 | Na kurze sa deti naučia, 
ako sa kedysi pracovalo s textilom v naj-
rôznejších podobách. Pod vedením lektor-
ky si vyskúšajú pliesť rôzne náramky, tkať, 
šiť, vyšívať a kombinovať rôzne materiály. 
Kurz pre deti od 8 – 10 rokov. 
1. – 28. 10. | Tvorivé dotyky 
s remeslom
ZŠ VEĽKOMORAVSKÁ 12 | Cyklus remesel-
ných tvorivých dielní pre deti. Šúpoliar-
ska dielnička – 1.10., 8.10., 15.10., 22.10. 
Hrnčiarska dielnička – 7.10., 28.10.
1. – 31. 10. | Vitajte v knižnici
VKMR | Informačná príprava alebo vstup-
ná exkurzia v knižnici. Bližšie infor-
mácie: deti@vkmr.sk, 032/ 742 07 15; 
info@vkmr.sk, 032/770 83 01.
1. – 31. 10. | Zážitkové čítania
VKMR | Ponuka pre školy. Zážitkové čítania 
na rôzne témy. Termín treba vopred do-
hodnúť. Bližšie informácie: deti@vkmr.sk, 
032/742 07 15.
1. – 31. 10. | Čítajme všetci, 
čítanie je super
VKMR | Motivačná súťaž (57. ročník) zame-
raná na podporu čítania. Bližšie informá-
cie: deti@vkmr.sk, 032/742 07 15.
4. 10. | 16.00 | Detský 
divadelný klub: O chlapcovi, 
ktorý vymenil svoju čiapku 
za čokoládu
KLUB LÚČ | Protiklamárska rozprávka o za-
mrznutých ušiach, zlom škriatkovi a dob-
rých palacinkách. Prvé divadelné uvedenie 
autora a rozprávky na Slovensku. Uvádza 
Bábkové divadlo na Rázcestí.
8., 22. 10. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo
GMAB | Tvorivé dielničky pre malé deti 
od 18 mesiacov do 6 rokov. Počet účastní-
kov je limitovaný. Je nutné sa vopred pri-
hlásiť na tel. č. 032/743 68 58.
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Rossiniho, mieri do kín! Nenechajte si 
ujsť jedinečnú inscenáciu z Areny di 
Verona – jedného z najstarších dosiaľ 
existujúcich amfiteátrov na svete. Príď-
te si vychutnať skvelú atmosféru opery 
pod holým nebom. .
Zmena programu multikina 
Cinemax Trenčín vyhradená. 
Viac informácií na www.cine-
max.sk. 

3. 10. | 10.00 a 12.15 | BK AS 
TRENČÍN – LUČENEC
ŠPORTOVÁ HALA – TRÉNINGOVÁ HALA | 
Basketbal, žiačky.
3. 10. | 15.00 | BK AS TRENČÍN 
– POVAŽSKÁ BYSTRICA
ŠPORTOVÁ HALA – TRÉNINGOVÁ HALA | 
Basketbal, žiaci.
3. 10. | 9.00 | HK AS TRENČÍN 
„A“ – PARTIZÁNSKE
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
3. 10. | 9.50 | HK AS TRENČÍN 
„B“ – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA 
TRENČÍN
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
3. 10. | 10.55 | HK AS TRENČÍN 
„B“ – PARTIZÁNSKE
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
3. 10. | 11.45 | HK AS TRENČÍN 
„A“ – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA 
TRENČÍN
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
10. 10. | 9.00 | HK AS TRENČÍN 
– ŠAĽA
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie do-
rastenky.
10. 10. | 11.00 | HK AS 
TRENČÍN – ŠAĽA
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
dorastenky.
10. 10. | 14.00 | BK AS 
TRENČÍN – PIEŠŤANY
ŠPORTOVÁ HALA – TRÉNINGOVÁ HALA | 
Basketbal, staršie žiačky.
10. 10. | 15.00 | 1. FBC 
FLORBAL Trenčín – SPIŠSKÁ 
NOVÁ VES
ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga, 
muži – 5.kolo.
10. 10. | 18.00 | 1. FBC 
FLORBAL Trenčín – ATU 
KOŠICE
ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga, 
juniori – 5.kolo.
11. 10. | 10.00 | BK AS 
TRENČÍN – TRNAVA
ŠPORTOVÁ HALA – TRÉNINGOVÁ HALA | 
Basketbal, staršie žiačky.
11. 10. | 9.00 | HK AS TRENČÍN 
„A“ – BÁNOVCE NAD 
BEBRAVOU
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.

10. 10. | Jeseň na hrade

TRENČIANSKY HRAD | Celodenný program 
pre deti i dospelých, vyrezávanie tekvíc, 
púšťanie šarkanov, súťaž pre deti.
11. 10. | 16.00 | Červená čiapočka 
alebo o hlúpom vlkovi 
KD OPATOVÁ | Šibalská červená čiapočka, 
hlúpy vlk a zaľúbený poľovník rozohrávajú 
expresívnym herectvom, prekvapivou de-
jovou linkou a pútavým výtvarným spra-
covaním diálogy o hlade, láske a vytúže-
nom autiaku. 
14. 10. | 16.00 | Stretnutie s…
GMAB | Pri príležitosti výstavy Eriky Mikló-
šovej „Abstract landscapes“ si pre vás au-
torka spolu so svojou bývalou študent-
kou Emmou Csuport pripravila kreatívny 
workshop pre deti, na ktorom si vyskú-
šajú tvoriť krajinu len za pomoci textílii 
priamo vo výstavných priestoroch galérie. 
Workshop je vhodný pre deti od 6 rokov. 
Na workshop je potrebné sa dopredu pri-
hlásiť na lucia.petrovicova@gmab.sk ale-
bo 032 743 68 58.
18. 10. | 16.00 | Detský divadelný 
klub: Aladinova čarovná lampa
KLUB LÚČ | Tentokrát sa vydáme s Aladi-
nom pre čarovnú lampu do tajomnej hory 
Káf. Predstavenie nás vtiahne do atmo-
sféry dávneho orientu. 
19. 10. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VKMR | Na základe indícií spolu nájde-
me rozprávku, ktorú vám rodiča prečítajú 
v knižnici alebo doma. 
29. – 30. 10. | Halloweensky 
denný tábor s kockami LEGO®
KREATIVO | Deti si užijú tímové hry, súťaže, 
workshopy a veľa, veľa zábavy! Informá-
cie: www.kreativotn.sk/1-dnovy.
celoročne | Parkour & 
Freerunning
BORN TO TRICK HOUSE | Tréningy vede-
né profesionálnymi trénermi Parkour & 
Freerunning s dlhoročnými skúsenos-
ťami. Viac informácií na 0908 166 858, 
www.parkourtrencin.sk.

 � SENIORI
streda | 8.00 | Babi, pošli mi to 
mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž 
na zvládnutie základov PC a komuniká-
cie prostredníctvom e-mailu pre senio-
rov. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 
032/770 83 14.

 � PREDNÁŠKY
3. 10. | 15.00 | Vône pre 
každodenný život
KAVIAREŇ NA CESTE | 3. pokračovanie. 
Prednáša p. Dušičková.
7. 10. | 17.00 | AromaTouch
KREATIVO | Prednáška o blahodárnych 
účinkoch esenciálnych olejov.
8., 22. 10. | 16.00 | Zoo movanie
GMAB | Prostredníctvom série krátkych ko-
mentovaných prehliadok sa zoznámime 

s autormi, témami a technikami a bude-
me hľadať súvislosti medzi starým a sú-
časným, slovenským a svetovým umením.
10. 10. | 15.00 | Božské chute 
Indonézie a zdravé indiánske 
produkty z Kolumbie
KAVIAREŇ NA CESTE | S tými a o tých, pre 
ktorých balíme.
15. 10. | 16.00 | Príbeh umenia III
GMAB | Cyklus prednášok o umení minu-
losti a súčasnosti. Tentokrát sa zameriame 
na zobrazenie témy lásky vo výtvarnom 
umení v minulosti a dnes. 
15. 10. | 16.00 | Syndróm 
vyhorenia
VKMR | Pravidelná diskusia s odborníkmi 
na podporu duševného zdravia, tentoraz 
na tému: „Kedy hovoríme o syndróme vy-
horenia? Štádiá a prevencia syndrómu vy-
horenia“. Diskutuje: MUDr. Z. Tomaneková. 
17. 10. | 15.00 | Putovanie 
po Izraeli s Petrom Reom
KAVIAREŇ NA CESTE | Prednáška.
29. 10. | 16.00 | Život roľníka
TRENČIANSKE MÚZEUM | Prednáška o zvy-
koch a rituáloch v roľníckej rodine. Pred-
náša Mgr. Martin Malo.

 � KURZY
pondelok | 9.00 – 10.00 | Baby 
znakovanie
KREATIVO | Kurz, počas ktorého sa naučíte, 
čo vám chce vaše nemluvňa povedať. Infor-
mácie: baby.znakovanie.tn@gmail.com.
pondelok | 16.00 – 17.30 | 
Zeleninkové šialenstvo
KREATIVO | Hravý kurz. Informácie: 
baby.znakovanie.tn@gmail.com.
pondelok | 17.00 | Gravid joga
YOGA SHALA | Lekcie špeciálne navrhnuté 
pre spokojnosť mamičiek a ich bábätiek. 
Viac info: 0949 374 331.
utorok | 16.00 | Family yoga
YOGA SHALA | Kurz pre deti od 3 do 6 rokov 
a ich rodičov. 
utorok | 17.00 | Kundalini joga 
pre začiatočníkov
YOGA SHALA | Vedie: Ing. Miriam Tureková
streda | 16.00 | Teen joga
YOGA SHALA | Pre deti od 10 do 14 rokov.
štvrtok | 14.45 – 16.45 | Kurz 
vyšívania pre deti
ŠVERMOVA 23 | Príďte sa naučiť krížikový, 
retiazkový, stonkový steh a mnoho ďal-
ších, ktorými si budete dotvárať svoje ob-
lečenie, ale aj vyšívať dekoratívne pred-
mety. Kurz pre deti od 11 – 15 rokov. Info: 
0918 789 933. 
štvrtok | 18.40 | Kundalini joga
YOGA SHALA | Vedie: Ing. Miriam Tureková.
piatok | 17.00 | Kurz Ashtanga 
jogy pre úplných začiatočníkov
YOGA SHALA | Naučíme sa základy správ-
neho dýchania a detailne sa budeme ve-
novať vybraným pozíciám. 
6., 20. 10. | 16.00 – 18.30 | 
Večerný ateliér pre dospelých I.
GMAB | Tvorivý ateliér pre dospelých – rôz-
ne témy a techniky. Je nutné sa vopred pri-
hlásiť na 032 743 68 58. 
9. 10. | 17.00 – 19.00 | Kurz 
hormonálnej jogy
MISHA YOGA | Jogová terapia pre šťastie 
ženy. Kontakt: 0908 125 267.

13., 27. 10. | 16.00 – 18.30 | 
Večerný ateliér pre dospelých 
II./ noví účastníci
GMAB | Tvorivý ateliér pre dospelých – rôz-
ne témy a techniky. Je nutné sa vopred pri-
hlásiť na 032 743 68 58.

18. 10. | 15.30 | Kurz 
symptotermálnej metódy
CENTRUM PRE RODINU | Kurz prirodzeného 
plánovania rodičovstva. Na kurz je potreb-
né prihlásiť sa vyplnením prihlasovacie-
ho formulára, ktorý nájdete na stránke: 
www.cprtrencin.sk

21. 10. | 16.00 | Stretnutie s...
GMAB | Pri príležitosti výstavy Eriky Mikló-
šovej „Abstract landscapes“ si pre vás au-
torka spolu so svojou bývalou študent-
kou Emmou Csuport pripravila ekologický 
workshop, na ktorom si budete môcť re-
cykláciou nepotrebných textílii vyrobiť 
vlastný koberec. Na workshop je potrebné 
sa prihlásiť na lucia.petrovicova@gmab.sk 
alebo 032/743 68 58.

 � ŠPORT
pondelok, streda | 17.30 | 
Jumping Interval
HYBKO | Dynamický tréning na profi tram-
polínkach. Info: 0917 483 921.

pondelok, streda | 17.45 | Zumba
KS OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina. Info: 
0903 949 966, zumba-trencin.sk.

pondelok, streda | 18.00 | 
piatok | 6.30 | HIIT tréning 
na chudnutie
FITNESS CLUB JUŽANKA | Info: 
0904 438 425.

pondelok | 19.00 | štvrtok | 17.45 
| Strong by Zumba
KS OPATOVÁ | Vysokointenzívny silový tré-
ning. Info: 0903 949 966.

pondelok, streda | 19.00 
| utorok, štvrtok | 8.00 | 
Taekwondo pre dospelých
OC JUŽANKA | Info: 0903 765 083, 
www.taekwondo-tn.sk.

utorok | 17.00 | Body forming
HYBKO | Spevnenie svalstva, formovanie 
postavy, spaľovanie kalórií, zlepšenie kon-
dície. Info: 0917 483 921.

utorok | 18.00 – 19.00 | streda 
| 16.30 – 17.30 | Jemné cvičenie 
s relaxáciou
SOKOLOVŇA| Vhodné pre ženy každého 
veku. Info: 0910 196 456.

utorok, štvrtok | 18.00 | 
Chanbara
OC JUŽANKA | Športová forma boja 
s mečom. Info: 0904 481 001, 
www.taekwondo-tn.sk.

utorok | 19.00 | Sebaobrana pre 
ženy
OC JUŽANKA | Info: 0904 481 001.

štvrtok | 17.00 | Kruhový 
tréning pre ženy
HYBKO | Info: 0917 483 921.

štvrtok | 19.15 | Tai Chi & 
meditácia
OC JUŽANKA | Info: 0904 481 001, 
www.taekwondo-tn.sk.

3. 10. | 17.00 – 22.00 | Night run
TRENČIANSKY HRAD | Nočný beh.

 � ZÁPASY
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 � TANEC
streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre 
radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne tance z rôz-
nych kútov sveta pre všetkých. Info: 
0910 196 456.

 � FESTIVALY
11. 10. – 21. 11. | Trenčianska 
hudobná jeseň 2020
CENTRUM MESTA | Tradičné podujatie pre 
všetkých priaznivcov vážnej hudby. 
14. – 18. 10. | Sám na javisku 
2020 
KLUB LÚČ, KINO HVIEZDA, GMAB | 26. roč-
ník medzinárodného festivalu divad-
la jedného herca. Bližšie informácie 
na www.monodrama.sk
23. – 25. 10. | Food Fest
PRI POSÁDKOVOM KLUBE | Festival poulič-
ného jedla. Moderuje Richard Vrablec. 

 � INÉ...
6. 10. | 17.30 | Trenčín – Mladšia 
vs. staršia generácia
GMAB | Spojenie mladších i starších ge-
nerácií pri diskusii o podmienkach v ar-
chitektonickej praxi. Hostia: Lucia Mlyn-
čeková, Martin Zaiček, Marián Remenár. 
Po skončení diskusie vás pozývame 
na koncert bigbítovej kapely The Breakers.
6. 10. | 18.00 | Literárne soirée
KLUB LÚČ | Umelecký večer, ktorého hlav-
nou zložkou sú krátke literárne texty do-
plnené hudobnými a moderátorskými 
vstupmi.
6. 10. | 18.00 – 19.30 | Oflajn 12

FACEBOOK VOICES | Dvanáste vydanie 
mestského kvízu pre všetkých priateľov 
Trenčína prebehne vzhľadom na epide-
miologickú situáciu opäť na sociálnych 
sieťach. Dobrovoľným štartovným bude-
me pomáhať vodným skautom a skaut-
kám z 93. prístavu Tortuga Trenčín. 
Podrobnosti o registrácii a úhrade štar-
tovného na www.voices.sk.
7. 10. | 16.00 | Vlastivedná 
prechádzka “Duch 
Stavoprojektu”
GMAB | Vlastivedná prechádzka, ktorá 
vás vezme po stopách Projektových ústa-
vov fungujúcich v období 2. polovice 20. 
st. v meste Trenčín. Prechádzka sa koná 
v rámci medzinárodného, česko-sloven-
ského projektu Deň architektury. Pre-
chádzku budú viesť kurátorka Dominika 
Chrzanová, grafička, historička a autor-
ka výstavy Lucia Mlynčeková a kurátorka 
Radka Nedomová. 
9. – 11. 10. | 9.00 – 18.00| Víkend 
otvorených parkov a záhrad
CENTRUM PRE RODINU | Okrem nahliadnu-
tia do našej romantickej záhrady ukrytej 
pod hradbami sú pre vás pripravené sprie-
vodné aktivity: workshop viazanie jesen-
ných vencov a tvorivé dielničky pre deti 
– výroba pohľadnice z lisovaných kvetov, 
listov, zvieratká z gaštanov. 

14. 10. | 17.00 | Povedz mi, čo 
čítaš... Peter Lipa
VKMR | Talkšou Zuzany Mišákovej nielen 
o literatúre. Hosť: spevák, skladateľ, naj-
významnejšia osobnosť slovenskej jazzo-
vej scény Peter Lipa.
16. 10. | 18.00 | Peter Gartner 
(SK): Veľký román
ŠTÚDIO MEN AT SOUND | Autorské čítanie. 
Predstavenie v rámci 26. ročníka medzi-
národného festivalu Sám na javisku. 
16. 10. | 21.00 | Peter Konečný 
(SK): Moja láska k filmu 
GMAB | Výnimočný večer s Petrom Koneč-
ným o filme a o jeho vzťahu k filmu. Pred-
stavenie v rámci festivalu Sám na javisku. 
20. 10. | 18.00 – 19.00 | 
Objavovanie pomalosti
FACEBOOK VOICES | Hoci sa sťažuje-
me na rýchle životné tempo, často mu 
podriaďujeme prácu, zdravie aj vzťahy. 
Lenže nemusí to tak byť. S teoretikom 
a praktikom umenia pomalosti, lento-
lógom Viktorom Suchým z Kabinetu po-
malosti v Novej Cvernovke sa porozprá-
vame o tom, prečo je dobré šliapnuť 
na brzdu a zvoľniť tempo. Podujatie sé-
rie Rozhovory Choices môžete sledovať 
na www.facebook.com/voices.sk.
22. 10. | 19.00 | Whiskyho 
cestovateľské kino: Severná 
Kórea
KLUB LÚČ | Spevák kapely Slobodná 

Európa Whisky, sa po dlhých rokoch ces-
tovania po odľahlých kútoch piatich konti-
nentov rozhodol vytiahnuť na svetlo sveta 
svoje mnohé zážitky a fotografie zo svo-
jich výprav. 
22. – 25. 10. | Burza detských 
vecí
KC KUBRÁ | 22.10 (9.00 – 18.00) prebera-
nie vecí, 23. 10. (9.00 – 18.00) predaj vecí, 
24. 10. (9.00 – 12.00) predaj vecí, 25. 10. 
(8.00 – 10.00) výdaj vecí.
26. 10. | 16.30 | J. Banáš: 
Nádherná smrť v Altaji
VKMR | Uvedenie novej knihy spisovateľa, 
politického publicistu a esejistu Jozefa Ba-
náša. Motivačný román symbolicky odpre-
vadí na cestu k čitateľom špeciálny hosť – 
predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Jaroslav Baška.
31. 10. | 11.00 – 15.00 | Akú cenu 
majú obrazy, ktoré máte doma?
GMAB | Obrazy, či kresby, kúpené za pár 
korún dnes môžu mať veľkú historickú 
cenu, ktorú môžete konzultovať s odbor-
níkmi z galérie a z TOTO! je galéria.
31. 10. | 16.00 | Nebo, peklo, 
Krampus
TRENČIANSKY HRAD | Čerti na hrade.
31. 10. | 20.00 | DJ Mairee
PIANO CLUB | Jeden z najlepších sloven-
ských DJ-ov a producentov Mairee.

 � ZÁPASY
11. 10. | 10.15 | HK AS TRENČÍN 
„B“ – BÁNOVCE NAD 
BEBRAVOU
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.
11. 10. | 11.30 | HK AS TRENČÍN 
„A“ – HK AS TRENČÍN „B“
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.
11. 10. | 14.00 | 1. FBC 
FLORBAL Trenčín – FLORKO 
KOŠICE
ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga, 
juniori – 6.kolo.
15. 10. | 9.00 – 12.00 | 
ŠPORTOVÁ AKADÉMIA 
Trenčín – Minihádzaná
ŠPORTOVÁ HALA | Minihádzaná, tur-
najové kolo – základné školy – 1.stu-
peň.
17. 10. | 10.00 a 12.30 | BK AS 
TRENČÍN – NITRA
ŠPORTOVÁ HALA – TRÉNINGOVÁ HALA | 
Basketbal, žiačky.
17. 10. | 15.00 | BK AS 
TRENČÍN – INTER 
BRATISLAVA
ŠPORTOVÁ HALA – TRÉNINGOVÁ HALA | 
Basketbal, žiaci.
24. 10. | 14.00 | BK AS 
TRENČÍN – RUŽOMBEROK
ŠPORTOVÁ HALA – TRÉNINGOVÁ HALA | 
Basketbal, staršie žiačky.
24. 10. | 15.00 | HK AS 
TRENČÍN – PREŠOV
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
dorastenky.
24. 10. | 16.45 | HK AS 
TRENČÍN – PREŠOV
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie do-
rastenky.
25. 10. | 9.00 | HK AS 
TRENČÍN „B“ – LEHOTA pod 
VTÁČNIKOM
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.
25. 10. | 10.00 | HK AS 
TRENČÍN „A“ – BYTČA
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.
25. 10. | 11.15 | HK AS 
TRENČÍN „A“ – LEHOTA pod 
VTÁČNIKOM
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.
25. 10. | 12.15 | HK AS 
TRENČÍN „B“ – BYTČA
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, st. žiačky.
25. 10. | 10.00 | BK AS 
TRENČÍN – BANSKÁ 
BYSTRICA
ŠPORTOVÁ HALA – TRÉNINGOVÁ HALA | 
Basketbal, staršie žiačky. 
31. 10. | 14.00 | BK AS 
TRENČÍN – SLOVAN 
BRATISLAVA
ŠPORTOVÁ HALA – TRÉNINGOVÁ HALA | 
Basketbal, Kadetky. 
31. 10. | 18.00 | 1. FBC 
FLORBAL TRENČÍN – FBO 
NIŽNÁ
ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga, 
muži 7. kolo.

KONTAKTY

CENTRUM PRE RODINU Farská 12, 0903 440 132, info@cprtrencin.sk,  
www.cprtrencin.sk

CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426,  
www.cine-max.sk

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ Osvienčimská 3, 0901 714 266, dcsihot@trencin.sk 
GALÉRIA VÁŽKA Mierové nám. 19, 0915 382 532
GMAB GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHO Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk

HYBKO – viac ako len fitko Veľkomoravská ulica (budova bývalej Ozety), 
Trenčín – Zámostie, 0917 483 921

KAVIAREŇ NA CESTE Katov dom, Matúšova ulica
KC KUBRA Kubranská 94, 0907 516 720, kckubra2@gmail.com

KIC Kultúrno-informačné centrum Mierové námestie 9, 032/ 6504 709,  
kic@trencin.sk, visit.trencin.sk

KINO HVIEZDA Kn. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ Kniežaťa Pribinu3, 0903 027 910, info@klubluc.sk
KREATIVO Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0918 883 505
KS OPATOVÁ Opatovská 96, ksopatova@gmail.com
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka 1, 032/ 743 63 36
OC JUŽANKA Gen. Svobodu 1, 0911 885 235, juzanka@juzanka.sk
PIANO KLUB Pod Sokolice 12, 0905 278 785 
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16
SOKOLOVŇA Mládežnícka 2, 0918 859 811, sokoltrencin.sk
TRENČIANSKE MÚZEUM Mierové námestie 46, 032 7434431
TRENČIANSKY HRAD 032/743 56 57, www.muzeumtn.sk

VKMR
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice 
Jaselská a Hasičská 1, www.vkmr.sk,  
032/770 83 00

YOGA SHALA Osloboditeľov 667/1A, 0949 371 331
ZŠ Veľkomoravská Veľkomoravská 12, zsvelkotn@zs4.sk
TRENČIANSKY HRAD www.muzeumtn.sk, 032/743 56 57
TRENČIANSKE OSVETOVÉ 
STREDISKO

K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk, 
032/655 53 28

TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23

VKMR
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne,  
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
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