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Cenu Patrón architektúry udeľuje Slovenská komora architektov za osobitný prínos
pre rozvoj architektúry, ktorý je výsledkom práce osobností, miestnej samosprávy alebo
inštitúcie, ktorá sa zaslúžila o rozvoj slovenskej architektúry. 

Trenčín s novým prívlastkom – Mesto dobrej architektúry
Aj napriek mimoriadnej situácii boli 7. októbra 2020
v Bratislave vyhlásení laureáti 19. ročníka prestížneho
ocenenia Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2020. Naše mesto získalo cenu Patrón
architektúry.

Jej poslaním nie je oceniť architektonické dielo, ale poukázať
na pozitívne príklady z praxe,
hodné nasledovania. Trenčín je
podľa Slovenskej komory architektov príkladom samosprávy,
ktorá svoje významné verejné
investície podmieňuje súťažou
návrhov.
„Je vzorom v použití otvorenej
a transparentnej metódy pre získanie projektu svojich mestotvorných investícií. Využilo architektonickú súťaž pre riešenie obnovy
Mierového námestia v roku
2007. V roku 2014 usporiadalo

veľkú medzinárodnú urbanistickú súťaž na budúci rozvoj centra na brehu Váhu pod názvom
Mesto na rieke a v minulom roku
postupovalo rovnako súťažou aj
pri hľadaní podoby pešej zóny
ulíc Hviezdoslavova a Vajanského. Po rokoch tak Trenčín môže
získať nový prívlastok – Mesto
dobrej architektúry,“ uvádza sa
v odôvodnení ocenenia, ktoré
za mesto prevzali primátor Richard Rybníček a hlavný architekt mesta Martin Beďatš.
„Veľmi si vážime, že porota
ocenila náš dlhoročný prístup

v príprave urbanizmu a architektonických súťaží pre riešenie
verejných priestorov. Obzvlášť
ma teší, že si všimla desaťročnú
prácu na projekte Trenčín si Ty ,
ktorý je zásadnou urbanistickou
prípravou rozšírenia centrálnej mestskej zóny. Je to obrovské
zadosťučinenie aj pre architektov Martina Beďatša, Dušana
Šimuna a ich tím, a povzbudenie do ďalších dôležitých a ťažkých prác, ktoré nás ešte čakajú.
Do cieľa je ešte ďaleko, ale zároveň sa k nemu úspešne blížime,“
povedal R. Rybníček a zároveň
poďakoval aj všetkým bývalým
a súčasným poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktorí svojou podporou výrazne prispeli k získaniu tohto
ocenenia.

„Venujeme sa verejnému
priestoru. Sú to behy na dlhé trate, zložité, veľakrát aj ťažké a nepríjemné. Preto chcem poďakovať
tej časti verejnosti, ktorá nás dokáže pochopiť a podržať. Vďaka tejto podpore môžeme v práci
úspešne pokračovať a neskončiť
v polovici cesty niekde medzi šuplíkovými projektami. Takže, milí
Trenčania, ďakujeme!“ – povedal M. Beďatš v priamom prenose RSTV.
V Trenčíne sa v najbližších
dvoch rokoch začne revitalizácia
ulíc Hviezdoslavova, Jaselského
v centre mesta, ktoré budú plynulým pokračovaním zrekonštruovaného Mierového námestia a Átria pod Mestskou vežou.


(RED)
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 EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
hoci sme v čase obmedzení,
z ktorých mnohé sú nevyhnutné, tvorby mestských novín sa
nedotkli. A tak držíte v rukách
novembrové vydanie Infa. Jeho
obsah sa do veľkej miery dotýka
súčasnej epidemickej situácie
a zmien, ktoré nastali v živote
nášho mesta. Dôležité ale je, že
hoci nemôžeme robiť isté veci,
na ktoré sme boli zvyknutí pred
pandémiou, predsa len sa život
úplne nezastavil. V Trenčíne
pokračujeme s rekonštrukciou
ciest, chodníkov, schodísk,
autobusových zastávok, materských škôl. Aj starý železničný most aspoň čiastočne
zmenil svoju tvár. To je ale len
začiatok. Plány sú oveľa väčšie
a smelšie.
Po mesiaci od zavedenia regulovaného parkovania
na Juhu a Sihoti 3, 4 sa vraciame k tejto téme na 4. strane.
Od 1. januára sa aj v Trenčíne
má zaviesť zber kuchynského
odpadu. O tom, čo to znamená
a ako sa mesto na novú povinnosť pripravuje, vás budeme
pravidelne informovať. Aktuálne na strane č. 6.
Do pozornosti dávame interaktívnu mapu, ktorá vám
ukáže všetky zaujímavé miesta
v Trenčíne. S hrdosťou vám
oznamujeme, že všetci ľudia,
ktorí sa zaregistrovali v rámci kampane Do práce na bicykli pod našou samosprávou,
sa pričinili o to, že Trenčín
skončil na skvelom 2. mieste.
Aj keď nejde len o to, myšlienka kampane je oveľa silnejšia
a významnejšia.
Na druhej strane sa nám
oveľa ťažšie písalo o tom, že festival Čaro Vianoc sa tento rok
neuskutoční. Mrzí to vás, nás,
trhovníkov, umelcov, remeselníkov. Žiaľ, nie je možné, aby sme
sa na námestí spolu stretli.
Info vychádza v dušičkovom čase. Cintoríny ešte 26. 10.
2020 neboli zatvorené, dnes
už to nemusí byť pravda. Je to
citlivá téma pre všetkých. Spomienku na našich zosnulých
môžeme prežiť i doma zapálením sviečky a s myšlienkami
venovanými tým, ktorí nám tak
veľmi chýbajú.
A nezabúdajte každý deň
– rúško, odstup, ruky. Veľa
zdravia!
Vaša redakcia
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Ako dnes fungujeme v našom meste

S druhou vlnou pandémie ochorenia Covid-19, ktorá sa koncom septembra i na Slovensku prejavila pomerne rázne a v októbri počet nakazených neprestával stúpať, prijal
Krízový štáb mesta Trenčín opatrenia, ktoré sa dotýkajú života v meste. Tieto opatrenia boli platné k 26. 10. 2020. Situácia sa však môže zmeniť, preto je potrebné sledovať
webstránku mesta Trenčín.

MESTSKÝ ÚRAD
 obmedzený režim pre verejnosť, zamestnanci podateľne s klientmi komunikujú v prvom kontakte cez elektronického vrátnika
pri hlavnom vchode
 matrika vybavuje najmä vyhotovenie rodného listu, úmrtného listu a agendu, ktorá vyžaduje osobnú prítomnosť klienta, nutná je
dohoda vopred s matrikárkou na telefónnom
čísle: 032/6504 312 alebo 032/6504 313.
 klienti vstupujú do budovy úradu v nevyhnutných prípadoch, pracovníkov mestského
úradu odporúčame kontaktovať telefonicky
a emailom, kontakty sú zverejnené na vstupných dverách do úradu
 vstupovať do úradu môže iba obmedzený
počet klientov
 výťah je v prevádzke len pre imobilných
klientov po predchádzajúcej dohode so za
mestnancom klientskeho centra
 klienti sú povinní dodržiavať bezpečnostné
a protiepidemiologické opatrenia

AKTUÁLNE ÚRADNÉ HODINY
KLIENTSKE CENTRUM, PODATEĽNA A MATRIKA
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
do odvolania zatvorené
na otázky odpovedia počas pracovných dní od 8.00
do 16.00 h na telefónnom čísle 0911 041 800 alebo
e-mailom na kic@trencin.sk.
MESTSKÁ VEŽA
do odvolania zatvorená
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ, KULTÚRNE STREDISKÁ
do odvolania zatvorené
TRHOVISKO
zatvorené, predčasne ukončená sezóna

SOBÁŠE
prísnych
protiepidemiologických
 za
opatrení
 je vhodné, aby bol každý sobáš konzultova
ný s matričným úradom

ZUŠ KAROLA PÁDIVÉHO
 zatvorená až do odvolania

ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ŠKÔLKY A JASLE
 deťom sa každý deň meria telesná teplota
 rodičia majú zakázaný vstup do školských
budov
 uzavreté sú iba triedy, o ktorých karanténe
rozhodli hygienici
 žiaci 2. stupňa základných škôl sa vzdelávajú až do 27. 11. 2020 dištančne

SOCIÁLNE SLUŽBY
 zákaz návštev v pobytových zariadeniach
sociálnych služieb na Lavičkovej ulici a Piaristickej ulici
 nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum fungujú v zmysle aktuálnych platných
nariadení.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
 zatvorené až do odvolania

ŠPORTOVISKÁ
 Mestská krytá plaváreň, Zimný štadión
P. Demitru, mestská športová hala sú pre ve
rejnosť zatvorené až do odvolania
 permanentky na plaváreň a do sáun je možné využiť aj v roku 2021
 všetky školské športoviská sú zatvorené

MHD TRENČÍN
 SAD Trenčín pokračuje v dezinfekcii au
tobusov, ktorú opakuje každých 20 dní
 v autobusoch sú samozrejmosťou rúška,
ochranné rukavice vás ešte viac ochránia

DEZINFEKCIA
 dvakrát do týždňa sa v meste dezinfikujú
vybrané verejné priestory
 najmä autobusové zastávky, podchody,
schodiská, plochy, ktorých sa ľudia dotýkajú,
teda aj herné prvky na najviac navštevovaných
detských ihriskách

30. október 2020

Cyklotrasa na starom moste je otvorená
Na starom železničnom moste majú už cyklisti i chodci
svoj bezpečný priestor. Lávka patrí chodcom a nová cyklotrasa slúži výhradne cyklistom. Nultá etapa využitia
mosta je ukončená.

Mestská investícia za necelých
40 tisíc eur si takmer okamžite
po jej ukončení získala nevídanú priazeň verejnosti. Po tom,
ako sa most stal mestským majetkom, sa začal postupne pretvárať. Mesto upravilo nájazdové plochy na most z jeho oboch
strán, aby sa naň cyklisti dostali
bezpečne a pohodlne. Pôvodné
koľajisko spolu s takmer tisíckou kovových podstavcov zmizlo. Vďaka recyklácii budú ešte
využité.
Mesto železnú plochu po koľajisku upravilo protišmykovým náterom. Ten sa používa

aj pre skrátenie brzdiacej dráhy
kamiónov v kopcovitom teréne.
Takýto povrch má napríklad šikmá plocha z podchodu zo železničnej stanice na Hodžovu ulicu, ale aj zelené úseky cyklotrasy
na Ul. gen. Svobodu. Nasledovalo maľovanie vodorovného
a umiestnenie zvislého dopravného značenia. Druhá polovica
mosta s koľajiskom zostane naďalej zatvorená, bude oddelená
pletivovým oplotením. Do budúcna sa na druhej strane Váhu
(v Zámostí) počíta aj s napojením mosta v smere k cestnému
mostu, teda doľava.

S 255 metrov dlhým mostom, po ktorom denne prejde
vyše 3 000 chodcov a cyklistov,
má mesto ďalšie plány. Tie sa
priamo dotýkajú už jeho celkovej revitalizácie. Mala by sa realizovať postupne v troch etapách. Prvá etapa, teda dopravné
riešenie pre chodcov a cyklistov,
sprístupnenie alúvia Orechovského potoka, by mohla byť zrealizovaná do konca roka 2023.
Momentálne sa pracuje na projektovej dokumentácii. Revitalizácia mosta bude aj súčasťou
Integrovanej územnej stratégie,
aby táto investícia mohla byť financovaná aj z Programového
obdobia EŠIF 2021 – 2027.
„V rámci 2. etapy by malo ísť
o päť objektov na moste, ktoré dotvoria jeho promenádny charakter, napríklad ekocentrum s čajovňou alebo streetart galéria
so streetfoodom. V tretej etape
počítame so zastrešením mosta
a komunikáciami s vybavenosťou pešej zóny na streche mosta.
Po revitalizácii mosta bude lávka rozšírená a bude slúžiť výlučne cyklistom. Most bude vyhradený ako priestor pre 5 nových
objektov (reštaurácia, kaviareň
a pod.) s priliehajúcimi terasami, ďalšia časť mosta bude slúžiť
ako pešia zóna,“ priblížil hlavný
architekt mesta Martin Beďatš.


(E. S.)

Trenčín v pohybe: Zapojte sa aj na jeseň!
Do trenčianskeho Plánu udržateľnej mestskej mobility
(PUMM) pribudla ďalšia časť. Je tu opäť čas na zapojenie
sa obyvateľov. Do 9. novembra môžu hlasovať za zásadné opatrenia. K participácii pozýva spracovateľ plánu –
brnianske Centrum dopravního výzkumu.

Po dobrej prvej skúsenosti s plat
formou Decidim na stránkach
zapojsa.trencin.sk a vzhľadom
na aktuálne protiepidemické
opatrenia sme sa rozhodli využiť online prostredie aj na prediskutovanie navrhnutých opatrení. Do júnového hlasovania
a prerokovania Analytickej časti PUMM sa zapojilo 280 ľudí,
za čo ešte raz ďakujeme. Budeme
vďační, ak sa rovnakou mierou
zapojíte aj do aktivít, spojených
s vyhodnotením Návrhovej časti plánu. Aby výsledný PUMM
odrážal potreby čo najširšej skupiny obyvateľov Trenčína a bol
dobre realizovateľný, sú vaše
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vstupy veľmi dôležité.
V Návrhovej časti PUMM sa
môžete zoznámiť s víťaznou víziou udržateľnej mobility Trenčína a piatimi strategickými
cieľmi, ktoré z tejto vízie vychádzajú. Ciele sú ďalej rozpracované do konkrétnych opatrení,
ktoré vzišli z vašich nápadov
na platforme zapojsa.trencin.sk,
z dlhodobých koncepcií, od zás
tupcov
mesta,
odborníkov
na mobilitu a tiež z dobrej praxe.
Do 9. novembra môžete
na zapojsa.trencin.sk diskutovať
a hlasovať za opatrenia, ktoré sa
vám osobne zdajú byť pre udržateľnú mobilitu v Trenčíne

najzásadnejšie. Spracovatelia
PUMM a zástupcovia mesta tak
získajú konkrétnejšiu predstavu
o tom, na ktorých zmenách vám
zvlášť záleží, akým smerom sa
vydať a čomu dať prioritu.
Od 30. novembra pre vás
bude na webe k dispozícii ďalšia
videoprezentácia a dokumenty
s predstavením Návrhovej časti.
Na stiahnutie a podrobné preštudovanie bude, samozrejme,
k dispozícii aj dokument s plným znením textu. Neváhajte ho
pripomienkovať formou komentárov alebo e-mailov. Po zapracovaní pripomienok v decembri
bude na začiatku nového roka
predstavený finálny plán.
Súčasná situácia, žiaľ, stále
neumožňuje spoločné verejné
stretnutia, prijmite preto, prosíme, naše pozvanie aspoň na túto
formu participácie.(CDV)

 STRUČNE

V

láda SR schválila 30.
septembra návrh na vyhlásenie núdzového stavu,
ktorý trvá od 1. októbra 45
dní. Od 13. októbra platí zákaz
zhromažďovania nad 6 osôb,
okrem osôb žijúcich v jednej
domácnosti. Od 15. októbra sú
rúška povinné všade.

P

ribližne 70 obyvatelia
areálu s unimobunkami
na Kasárenskej ulici, ktorí sa
10. októbra 2020 ocitli v nariadenej karanténe, mali s výnimkou jednej osoby negatívny test na prítomnosť vírusu,
spôsobujúceho ochorenie COVID-19. V karanténe zostali
do 20. októbra.

O

d 24. októbra do 1. novembra platí na Slovensku zákaz vychádzania, okrem
hodín od 1.00 do 5.00.

O

d 26. októbra do 27. novembra sa všetky školy
učia dištančnou formou. Výnimku majú jasle, materské
školy a 1. stupeň ZŠ.

Č

itatelia Zdravotníckych
novín a verejnosť hlasovali
v rámci nominovaných lekárov
vybraných odborností za toho,
koho považujú za TOP lekára
na Slovensku. Za odbor kardiológia v 6. ročníku projektu najviac hlasov získal lekár
Fakultnej nemocnice Trenčín
MUDr. Roman Oriešek.

O

cenenie Senior Friendly
získalo 23. októbra aj občianske združenie Seniorklub
Družba Trenčín za dlhoročnú
úspešnú činnosť folklórneho
súboru a za aktívnu podporu hnutia folklórnych seniorských súborov Slovenska.
Piaty ročník projektu a súťaže
Senior Friendly organizovali Klub Luna Senior Friendly
a Občianske združenie Bagar.
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Prvý mesiac regulovaného parkovania na Juhu a Sihoti 3, 4
Zavedením regulácie sa situácia na parkoviskách zmenila, vytratilo sa „živelné“ parkovanie pri bytových
domoch, vozidlá sa presunuli na doposiaľ nevyužívané
parkovacie plochy. Kapacity parkovísk na Sihoti III a IV
sú postačujúce. Avšak na Juhu, v niektorých lokalitách,
bude potrebné parkovacie miesta dobudovať.

AKÉ POZITÍVA PRINIESLA REGULÁCIA?
prejazdné a bezpečné komunikácie
prístup pre vozidlá záchranných zložiek
chodníky bez áut
pri parkovaní sú rešpektované pravidlá cestnej
premávky
 vylúčenie veľkých najmä dodávkových vozidiel
a dlhodobo nepoužívaných vozidiel spomedzi
obytných blokov (cca 200 vozidiel zaparkovaných
mimo parkovaciu zónu)
 reálny stav využívania jednotlivých parkovísk
– vďaka regulácii vieme adresne určiť, kde je
nedostatok a kde je situácia v poriadku





Situáciu pravidelne sledujeme,
a to v rôznych denných, ale
najmä v neskorších nočných
hodinách, najmä v nedeľu,
kedy je dopyt po parkovaní
na sídlisku Juh najvyšší. Aké
zmeny pripravujeme?

 ZMENA DLHODOBÉHO

PARKOVISKA
NA DLHODOBÉ NOČNÉ

Systém parkovania nie je nemenný, umožňuje meniť pravidlá
a tým čiastočne ovplyvňovať obsadenosť parkovísk. Spočiatku sme nastavili podmienky benevolentnejšie, vyznačili sme
viacero dlhodobých parkovísk,
na ktorých po 16.00 h mohli parkovať aj vozidlá bez kariet.
Pri pravidelnom monitorovaní vozidiel sme zistili, že na dlhodobých parkoviskách parkuje
takmer 40 % vozidiel bez parkovacej karty. V lokalitách, kde
držitelia parkovacej karty majú
najmä v neskorších nočných hodinách problém nájsť parkovacie miesto, plánujeme zmeniť dlhodobé parkoviská na dlhodobé
nočné s dobou spoplatnenia
cez pracovný týždeň od 19.00 –
8.00 h, v ostatnom čase od 8.00
do 19.00 h bezplatné.
Pre držiteľov kariet sa nič
nemení. Dokonca ani pre tých,
ktorí majú kartu iba na dlhodobé parkoviská (ich karta totiž
platí aj na dlhodobých nočných
parkoviskách). Očakávame, že
zmenou sa uvoľnia tieto parkoviská pre držiteľov kariet a tí,
ktorí parkovaciu kartu nemajú, budú môcť parkovať napr.
na parkovisku OC Južanka alebo

mimo parkovaciu zónu.
Zmenu typu parkoviska plánujeme prioritne na Saratovskej ulici, zvažujeme aj niektoré úseky na Ulici gen. Svobodu.
O zmenách budeme informovať držiteľov parkovacích kariet
emailom. Na ulici bude zmena
viditeľná dočasným zvýraznením na dopravnom značení.

 PARKOVISKO JUŽANKA
V súčasnosti rokujeme s OC
Južanka ohľadom režimu parkovania v budúcnosti. Aktuálne
platí, že v čase od 7.00 do 19.00
h je maximálna doba parkovania
tri hodiny, od 19.00 h do 7.00 h
je možné parkovisko využívať
bez časového obmedzenia.

 DOZNAČENIE

PARKOVACÍCH MIEST

Pripravujeme opatrenia, ktoré by
mali v dohľadnej dobe priniesť
niekoľko desiatok nových miest
bez zásadných stavebných úprav.

 VÝSTAVBA NOVÝCH

PARKOVACÍCH MIEST

V posledných rokoch sme vybudovali stovky miest. Teraz vďaka regulácii vieme adresne
určiť lokality, kde máme nedos
tatok parkovacích miest a kde
je situácia v poriadku. Hľadanie
vhodných plôch na výstavbu je
na Juhu pomerne náročný proces, je to plocha limitovaná terénom i hustotou bytovej zástavby. Sú miesta, kde už nie je kde
stavať. Parkovacích miest mohlo
byť na Juhu viac. Ich výstavbu

však zastavili petície občanov.
Išlo o desiatky miest. Máme vytipovaných niekoľko ďalších lokalít pre výstavbu nových parkovacích miest a v dohľadnej dobe
o nich budeme informovať. Pokiaľ teda opäť obyvatelia nespíšu
petíciu proti výstavbe parkovísk
– ako sa tomu stalo v minulých
rokoch – tak problém doriešime.


(ÚTVAR MOBILITY)

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

 Prečo ste zrušili parko

vacie miesta?
Parkovacie miesta sme
nerušili. Vyznačili sme ich
tam, kde to platná legislatíva a technické normy umožňovali. Vodiči si zvykli každú
voľnú plochu využiť na parkovanie, bez ohľadu na to,
či obmedzujú chodcov alebo prejazd vozidiel. To, že
sa niekde roky parkovalo,
neznamená, že to bolo v poriadku a nedochádzalo k porušovaniu zákona o cestnej
premávke a najmä, že takéto
miesto môžeme považovať
za parkovacie. Pri vyznačovaní sme mali záujem vyznačiť maximum možných
miest, pretože pre mesto je
lacnejšie a výhodnejšie vyznačiť miesto na existujúcej
ploche ako budovať nové.

 Prečo ste spúšťali regu

láciu, keď nie je dosť miest?
Keď sa pripravovala regulácia parkovania v Trenčíne,
robilo sa sčítanie vozidiel aj
na Juhu. V roku 2016 monitorovanie ukázalo, že chýba
cca 500 parkovacích miest.
Tie sa vybudovali. Ďalšie sčítavanie po 3 rokoch zistilo, že
pribudlo nielen 500 parkovacích miest, ale aj 500 áut
– veď je to zdarma. Pritom
mesto výstavba jedného parkovacieho miesta stojí cca 2
– 4 tisíc eur. Pri cene parkovacej karty 20 eur je návratnosť 100 – 200 rokov. Nie je
možné donekonečna pre stále pribúdajúce počty vozidiel
budovať nové parkoviská. Takýto systém je neudržateľný.
Tento nekonečný kolobeh
musel byť niekde ukončený.
Teda ak nechceme zaasfaltovať každú zelenú plochu či
detské ihrisko a nebrať ohľad
na ľudí, ktorým je životné
prostredie prednejšie ako

parkovisko. Nevieme ovplyvniť či zakázať, aby si ľudia kupovali autá, ale vieme, zavedením regulačných pravidiel,
ich počty na uliciach limitovať. A je spravodlivejšie, aby
výstavbu stoviek parkovacích
miest neplatili obyvatelia,
ktorí nemajú auto v rodine –
na Juhu je takýchto domácností viac ako polovica.

 Prečo ste predali viac

kariet ako je parkovacích
miest?
Parkovacou kartou si vodič nekupuje svoje parkovacie miesto, ale oprávnenie
parkovať v určitom pásme,
na určitom type parkoviska.
Karta pre pásmo platí v celom pásme, nie na jednej ulici
či pred konkrétnym vchodom
do činžiaka.
Ak by sme predali karty len na počet parkovacích
miest v danej ulici, značná časť týchto miest by bola
prázdna. Možno si to všimnúť na vyhradených miestach
pre vozidlá s číslom parkovacieho preukazu, ako často bývajú voľné.
Pri parkovacom mieste
sa uvažuje s jeho využívaním
viacerými vozidlami v priebehu dňa. Aj keď na sídliskách je
toto striedanie značne nižšie
ako v centre mesta, s istotou
sa dá povedať, že v nočných
hodinách nie je 100 % vozidiel zaparkovaných v mieste trvalého bydliska držiteľa
vozidla. Vozidlo, ktorého držiteľ má trvalý pobyt na hornom Juhu, môže reálne každú noc parkovať na dolnom
Juhu, pretože tam sa držiteľ
reálne zdržiava. Preto sa zameriavame na počet vozidiel
na uliciach a snažíme sa nastaviť taký režim, aby vodiči
našli miesto v primeranej dochádzkovej vzdialenosti.
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Mestské investičné akcie Na Juhu sa rekonštruujú
chodníky a schodiská
Približne 240 tisíc eur mesto investuje do celkovej opravy najviac vyťažených a zároveň najviac poškodených
chodníkov a schodísk na najväčšom sídlisku v Trenčíne.
Obnovené budú chodníky v celkovej dĺžke asi 1,5 km
a opravených aj šesť schodísk.

Nový povrch dostane cesta na Zlatovskej ulici od okružnej
križovatky s Brnianskou po výjazd na Bratislavskú ulicu. Počíta sa aj s obnovou poškodených obrubníkov i chodníkov.

V týchto dňoch sa pracuje na Východnej ulici, kde existujúci chodník v dĺžke 400
metrov bude mať po rekonštrukcii povrch zo zámkovej
dlažby. Rovnako to bude aj
po obnove chodníkov na Ulici
gen. Svobodu, konkrétne pôj-

múre, nad Južankou smerom
k Vansovej ul., Bazovské
ho – v smere od potravín, Ul.
gen. Svobodu – pri odbočke
na Bazovského ulicu, Západ
ná – ulica pred garážami. Práce na chodníkoch by mali byť
ukončené vždy do 6 týždňov.

de o chodníky pred potravinami Bala, oproti Slovenskej
sporiteľni a zrekonštruujú aj
chodník od kruhového objazdu
pod Juhom v dĺžke 205 metrov.

 Schodiská na Juhu budú
obnovovať 8 týždňov. Rekonštrukcia sa dotkne schodísk
na týchto uliciach: J. Halašu
14 – pripojenie na existujúce
schody k cintorínu, J. Hala
šu 22 – dlhé schody do zeleného svahu, M. Bela 14 – schody medzi garážami, M. Bela
18 – v strede „zlomené“ schody
medzi panelákmi, M. Bela 22 –
schody pri garážach, Halalov
ka 8 – schody pod konečnou zastávkou MHD.

Dva priechody pre chodcov a odstavná plocha pre autobusy
na Ulici gen. Svobodu budú viditeľnejšie vďaka novým stožiarom a osvetľovacím LED telesám.

Začína sa rekonštrukcia cesty na Javorinskej ulici. Okrem
výmeny asfaltového krytu vozovky sa upraví i výška vodárenských zariadení.

Zastávka MHD pri Smažienke bude mať nový povrch.
Na parkovacie miesta sa vodiči dostanú priamo z cesty.
Časť komunikácie pred bytovkou 1158 vybúrajú a chodník
upravia. Na Inoveckej ul. s vjazdom z Dlhých Honov pribudne 9 parkovacích miest.

 Zoznam chodníkov, ktorých povrchová úprava bude
z asfaltu, resp. betónu: Sara
tovská ul. – nad podchodom,
Saratovská ul. – z podchodu
smerom k Južanke, MŠ, Šafá
rikova + popri plote, Šmidke
ho 1 – 11 – pri tzv. Čínskom
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ZAOSTRENÉ NA BIOODPAD

Pripravujeme sa na zber
kuchynských odpadov
Každá domácnosť v bytovom dome dostane do konca
roka zdarma špeciálny košík na odkladanie kuchynského
odpadu, k nemu kompostovateľné vrecká a letáčik s informáciami. Novú povinnosť zaviesť zber kuchynského
bioodpadu od 1. januára 2021 nám ukladá zákon o odpadoch.

 PREČO KOŠÍK
A VRECKÁ?

Podľa zozbieraných informácií
sa takýto systém v praxi javí ako
najefektívnejší. Košík má dostatočné vetracie otvory, ktoré spomaľujú rozklad odpadu a minimalizujú zápach. Keď budeme
používať vrecká, zbavíme sa nepríjemnej povinnosti vymývať
košík, znížime možný zápach
a zredukujeme rozmnožovanie
sa drobného hmyzu.

 AKÉ VRECKÁ POUŽÍVAŤ?
Na začiatok dostanete spolu s košíkom 25 kompostovateľných vreciek na bioodpad.
Do košíka používajte, prosím,
len kompostovateľné vrecká.
Ak už nebudete mať vrecúško
zo 100 % kompostovateľného materiálu, nepoužite hocijaké iné, ale radšej papierové.
Ak musíte použiť bežné igelitové vrecko, nevyhoďte ho spolu
s obsahom vonku do hnedej nádoby. Bioodpad do nej vysypte
a vrecko dajte do čiernej nádoby
na komunálny odpad.

 ČO PATRÍ DO KOŠÍKA?
Do vrecúška vloženého do košíka môžeme odložiť zvyšky

zeleniny a ovocia z prípravy
a konzumácie jedál, vrecúška
čaju, kávu a filtre z kávovarov,
škrupiny z vajíčok, zvyšky vareného jedla, potraviny po záruke
bez obalov, kvety, listy a odrezky
rastlín.

 ČO URČITE NIE?
Do košíka určite nepatria potraviny v akomkoľvek obale, obyčajné igelitové vrecia alebo vrecúška. Jogurt či syr po záruke
treba tiež najskôr zbaviť obalu
a bez neho dať do bioodpadu.

 KAM S PLNÝM
KOŠÍKOM?

Bioodpad z košíka vynesieme
von a vyhodíme do hnedej bionádoby, ktorú nájdeme na stojisku pri nádobách na komunálny odpad. Hnedé nádoby budú
mať objem 120 l, 240 l alebo 660
litrov. Zo začiatku budú vyvážané raz týždenne. Frekvencia
vývozu sa po čase nastaví podľa
toho, čo ukáže prax.

 KDE SKONČÍ NÁŠ

KUCHYNSKÝ ODPAD?

Cieľom je dosiahnuť certifikovaný kompost. Je to však
zložitý proces, ktorý bude

závisieť aj od našej zodpovednosti a toho, či nebudeme znečisťovať tento odpad inými odpadmi. Náš kuchynský odpad
teda poputuje z hnedej bionádoby do kompostárne, kde musí
byť podľa predpisov hygienizovaný. Potom prejde kompostovacím procesom.

 ČO ZÍSKAME ZBEROM?
Odpady
nepôjdu
zbytočne
na skládku. Vrátime do prírody,
čo si z nej berieme, teda šetríme
životné prostredie. Okrem environmentálneho prínosu zber
bioodpadu má aj ekonomický
prínos – za každú uloženú tonu
na skládke platíme vysoké poplatky, týmto triedením môžeme
množstvo zmesového komunálneho odpadu znížiť. Ak budeme
mať menej zmesového komunálneho odpadu, mohla by sa pos
tupne znižovať aj frekvencia
vývozu nádob s komunálnym
odpadom.

 PROSBA O SPOLUPRÁCU
Mesto Trenčín chce osloviť domové spoločenstvá a jednotlivých domových dôverníkov
a poprosiť ich o spoluprácu
pri distribúcii košíkov do domácností. Prvé informačné

letáky nájdu obyvatelia na dverách vchodov bytových domov
približne od polovice novembra.
Potom bude nasledovať distribuovanie 10-litrových košíkov
s rolkou 25 vreciek z kompostovateľného materiálu. Domácnosti ich dostanú bezplatne.
Mesto Trenčín získalo finančné
prostriedky z Environmentálneho fondu a tie sa rozhodlo využiť
na čo najefektívnejšie zavedenie
triedeného zberu kuchynského
odpadu.
Čo sa týka rodinných domov, z nich bude v novom roku
kuchynský bioodpad zbieraný spolu s odpadom zo záhrad,
teda s tzv. zeleným odpadom,
ktorý už v súčasnosti ukladajú
do svojich hnedých bionádob.
Frekvencia ich vývozu však bude
upravená.
O biodopade čítajte aj
v budúcom INFO TRENČÍN
alebo na stránke
www.trencinrecykluje.sk,
ktorú plánujeme spustiť
v novembri. V súvislosti
s vývojom pandemickej
situácie na Slovensku sa
celý proces zavádzania zberu
kuchynského bioodpadu môže
časovo posunúť.

Kuchynský olej nepatrí do výlevky, mesto pripravuje jeho zber
Mesto Trenčín v roku 2021 plánuje zaviesť ďalšiu novinku
– mobilný zber kuchynských olejov, dokonca s odmenou
pre zapojených ľudí.

V súčasnosti môžeme jedlé oleje a tuky odovzdávať v uzatvárateľnej nádobe, napr. v PET fľaši,
v zberných dvoroch, počas jarného a jesenného upratovania
alebo do zberných nádob na benzínových pumpách Slovnaft
za cestným mostom na Bratislavskej ulici či oproti Bille na Ulici

gen. M. R. Štefánika. Množstvá
takto odovzdaného oleja však nie
sú veľké. Napriek tomu, že je zakázané vylievať oleje do umývadla či toalety, domácnosti to robia.
Preto sa mesto snaží hľadať aj iné
možnosti.
„Najbližší zber by sme
chceli naplánovať na január

po Vianociach, aby si občania
stihli našetriť „starý“ olej,“ hovorí Zuzana Čachová z útvaru
životného prostredia. „Mesto to
nebude stáť nič, naopak, zvýšime
percentá vytriedenosti vyprodukovaných odpadov, občania dostanú odmenu, ušetríme kanalizácie i životné prostredie.“

 ODMENA ZA TRIEDENIE
Použité kuchynské oleje sa budú

zbierať na dohodnutých zberných miestach v pravidelných
intervaloch raz za tri mesiace.
Oleje od obyvateľov musia byť
v uzatvorených obaloch (plastové fľaše, bandasky do objemu maximálne 10 litrov a pod.)
Za každý odovzdaný liter vyzbieraného použitého kuchynského oleja občan dostane 1 liter
8 % octu alebo za 6 litrov starého
jedlého oleja dostane litrovú fľašu oleja nového.(RED)
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Čo ukázala prvá analýza odpadu?
rôzne služby tvorili 52 percent
veci, ktoré mohli byť vytriedené
a nemuseli skončiť na skládke.
Z toho najväčší podiel patril papieru – 20,8 %.
Tu musíme pripomenúť, že
podľa zákona je každý občan
povinný odpad triediť. „Podnikateľský triedený odpad je zatiaľ na zodpovednosti podnikateľov, hovorí sa síce o zmenách,
ale zatiaľ to platí,“ vysvetľuje
Z. Čachová. „Čo však ako mesto
pre podnikateľov robíme v tejto oblasti je, že im umožňujeme
na triedený odpad využiť naše 3
zberné dvory, kde môžu bezplatne odovzdať vytriedený odpad
Viac ako polovica zmesi komunálneho odpadu z podnizo svojej prevádzky charakteru
kov mohla skončiť vytriedená. Vyplýva to z výsledkov
z domácnosti, nie však výrobné
ručného triedenia obsahu čiernych nádob od náhodne
vybraných podnikateľských subjektov. Analýza sa kona- odpady.“
la 25. septembra 2020. Ďalšia bola naplánovaná na 30.
V nádobách zo stravova
októbra, no pre súčasnú pandemickú situáciu bola zrucích a reštauračných zaria
šená. Nový termín závisí od jej vývoja.
dení tvoril skutočný zmesový komunálny odpad
Cieľom analýz je zistiť, koľko od- životného
proslen 33,9 percent. Všetpadu vyvážame na skládku a ne- tredia Mestského
ko ostatné, teda 66,1 %
museli by sme, a tiež akú veľkú úradu v Trenčíne.
boli zložky, ktoré sa dali
časť zmesového odpadu tvorí
Celkom 1830
vytriediť. Napriek zátakzvaný bioodpad. Za každú kilogramov vykonu o odpadoch, ktorý
vyvezenú a na skládke uloženú sypali pri prvej
hovorí, že kuchynské bioAnalýza
tonu odpadu totiž platíme ne- analýze z 240
odpady zo stravovacích
malé peniaze a od nového roka a
1100-litroa reštauračných zariadení
budeme platiť ešte viac. Od ja- vých čiernych nádob na zmenesmú končiť v komunálnuára 2020 musia mestá a obce sový komunálny odpad. Dove- nej nádobe, bolo v analyzovanavyše, podľa zákona o odpa- zené boli z náhodne vybraných nej vzorke viac ako 23 % zvydoch, zaviesť zber kuchynského prevádzok v Trenčíne, časť škov z jedla. Na druhom mieste
bioodpadu aj na sídliskách.
zo stravovacích zariadení a časť bol opäť nevytriedený papier
Mesto Trenčín sa preto roz- z iných prevádzok.
12,3 % a na treťom plasty – tiež
hodlo v spolupráci so spoločRučné vytriedenie odpadu približne 12 %.
nosťou JRK Slovensko, bezobalovým
obchodom BEZOBALiS a dobrovoľníkmi uskutočniť
postupne niekoľko
analýz komunálneho odpadu. V prvej
išlo o odpad z podnikov, ďalšie sa sús
tredia na čierne nádoby na sídliskách
i pri rodinných
domoch.
„Chceme
vedieť, čo ľudia a podnikatelia netriedia
a čím zbytočne zvyšujú množstvo odPodľa celkových výsledkov bolo možné vytriediť takmer 60 perpadu, ktorý končí
cent analyzovaného odpadu. Skompostovať by sa z tohto celkového
na skládkach. Podmnožstva odpadu mohlo 18 percent.
nikatelia sú povinní triediť odpad na vlastnú zod- trvalo 24 ľuďom, z ktorých 17
Podrobný opis prvej analýzy
povednosť a finančné náklady. boli dobrovoľníci, približne tri s grafmi a fotografiami nájdePrvá analýza ukázala, že to nie- a pol hodiny.
te na www.trencin.sk. Všetkým
ktorí ignorujú a všetko dávajú
V nádobách z administratív- dobrovoľníkom ďakujeme.
do komunálneho odpadu,“ ho- nych, maloobchodných prevávorí Zuzana Čachová z útvaru dzok a prevádzok poskytujúcich 
TEXT: E. M., FOTO: P. S.
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JESENNÉ
UPRATOVANIE
JE PRESUNUTÉ
Organizované jesenné upratovanie, ktoré malo podľa harmonogramu pokračovať aj
počas druhých dvoch novembrových sobôt, bolo presunuté.
Po rozhodnutí Vlády SR
z 22. 10. 2020 o sprísnení opatrení na získanie kontroly nad šírením ochorenia COVID-19
bolo zrušené aj jesenné upratovanie, ktoré sa malo konať
v sobotu 24. októbra 2020. Ak
to pandemická situácia dovolí, pôvodné termíny (24. 10., 7.
11. a 14. 11.) skúsime nahradiť
neskoršími.
Všetky tri zberné dvory
v Trenčíne zatiaľ zostávajú
otvorené.
 ZD Soblahovská ul. – PO –
SO (8.00 – 17.30), pre odovzdanie DSO do 17.00 h.
tel.: 0902 999 458
 ZD Zlatovská ul. – PO –
SO (6.30 – 17.30), pre odovzdanie DSO do 17.00
hod. tel.: 0902 999 446
 ZD SEVER – PO – SO (8.00
– 17.30), pre odovzdanie DSO
do 17.00 h. tel.: 0914 362 111,
dispečing: 032/640 13 40
Aktualizované informá
cie nájdete na webe a soc. sie
ťach mesta Trenčín, alebo vo
lajte v čase úradných hodín
032/6504 418. (RED)

VÝVOZ ODPADU
IBA RAZ DENNE
Vzhľadom na prijaté obmedzenia, pre ktoré sa znížila návštevnosť centra mesta, sa vrecia s komunálnym odpadom
z centrálnej mestskej zóny ako
aj uličné smetné koše od 21.
10. 2020 vyvážajú nie dva, ale
iba raz denne.
Pre vykladanie vriec platí
režim, ako v zimnom období,
teda čas od 8.00 do 9.00 hodiny. Zberová spoločnosť zabezpečí odvoz od 9.00 do 10.00
hodiny. Ak sa situácia výrazne zlepší a bude nutný častejší
vývoz, jeho frekvencia dvakrát
denne bude obnovená.
Zmena platí pre prevádzky
a obyvateľov častí ulíc v centrálnej mestskej zóne, kde je
zber zmesového odpadu zabezpečovaný vrecovým systémom.
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Unikátna mapa ukáže všetky zaujímavé miesta
Spoznať Trenčín a jeho okolie môžete vďaka novej inter
aktívnej mape. Jej súčasťou sú miesta a tipy z oblasti
športu, kultúry, gastronómie či architektúry. Mapa je
výsledkom takmer dvojmesačnej práce organizačného
tímu, ktorý rieši projekt kandidatúry Trenčína na Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026.

Podľa marketingovej manažérky projektu Trenčín 2026 Barbory Janákovej, mapu vytvorili hlavne preto, lebo mali pocit,
že im niečo v meste chýba. „Nebol to ani tak nedostatok vecí,
ako skôr lepšia informovanosť
a platforma, kde by si človek našiel veľa vecí naraz. Vložili sme

tam preto informácie o rôznej
zaujímavej architektúre v meste, mapu technických pamiatok od Čiernych Dier, historickú
mapu miest, kultúrne miesta, ale
aj kam ísť na drink či kde si opraviť bicykel.“
Mapa nezabúda ani na cirkulárnu ekonomiku, jej súčasťou sú tak aj všetky bezobalové obchody, knižné
búdky, ale aj miesta, kde
sa dajú odniesť použité
zubné kefky.
„Našou snahou bolo
ukázať obyvateľom, že
Trenčín je plný miest,
ktoré stoja za to navštíviť
a vidieť. Chceli by sme,
aby táto mapa fungovala pre každého a jedného

dňa sa stala súčasťou bežného
života občana a aj turistu,” hovorí Lucia Dubačová, manažérka projektu Európskeho hlavného mesta kultúry. „Pravidelne ju
aktualizujeme, zapracovali sme
do nej napríklad aj súpis parkovísk v centre a širšom okolí, ako
aj informácie odkedy – dokedy sú
parkoviská platené a ako za parkovanie platiť, čo môže prísť vhod
najmä pre návštevníkov mesta.“
V interaktívnej mape sa budete orientovať ľahko a intuitívne. V jej dolnej časti je vypísaných 12 kategórií, ktoré
aktuálne ponúka. Rovnakú farbu, ako má názov sekcie, majú aj
príslušné body na mape. Po kliknutí na niektorý z nich sa objavia bližšie informácie o danom
mieste spolu s fotografiami.
K dispozícii je taktiež vyhľadávač, v ktorom sa dá zvoliť konkrétna oblasť záujmu.
„Mapa momentálne funguje
v testovacej verzii a už teraz chystáme ďalšie sekcie,“ hovorí B. Janáková s tým, že chcú pripraviť

verziu aj v anglickom jazyku.
Do tvorby mapy sa navyše
môžete zapojiť aj vy. Stačí, ak
pošlete fotografie či tipy na ďalšie zaujímavé miesta tvorcom,
ktorí ich do mapy pridajú. „Naším cieľom je, aby mapa pomohla ľuďom nájsť v Trenčíne presne
to, čo potrebujú. Taktiež ponúka
aj možnosť, aby sa pri prechádzkach po jeho uličkách niečo nové
o našom meste naučili,“ uzatvára
B. Janáková.
(TÍM EHMK)

AKO POKRAČUJE PRÍPRAVA PROJEKTU EHMK?
Tím kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry
na rok 2026 momentálne pracuje na finálnych prípravách
projektu do prvého kola. Odovzdáva sa 15. decembra
2020 komisii Európskeho hlavného mesta kultúry.

Výstupom je 60 stranový Bid-Book. V ňom sa predstaví jednotná myšlienka spolu s celkovou koncepciou programu
pre rok 2026. V prípade, ak
bude mesto úspešné, postúpi
do druhého kola. V rámci neho
sa dokument doplní a následne
odprezentuje. Víťazné mesto,
ktoré sa bude napokon pýšiť titulom EHMK 2026, vyberú koncom roka 2021.
Tím ešte nemôže prezradiť všetky podrobnosti zo svojho projektu, no v súčasnej
dobe už intenzívne pracuje

na finalizovaní vízie a tvorbe
programovej štruktúry.
„Aktuálne máme hotový veľmi silný kurátorský koncept
od Lýdie Pribišovej – šéfredaktorky československého vydania
FleshArt a kurátorky vizuálneho
umenia projektu. Súčasne spolupracujeme s Martinom Zaicekom
z neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara, ktorá sa
snaží zachrániť bývalý liečebný
dom Machnáč v Trenčianskych
Tepliciach. Všetky projekty konzultujeme aj s významnou slovenskou umelkyňou Ilonou Nemeth.

V programe budeme určite využívať kontext nášho mesta a pri
plánovaní kladieme veľký dôraz
na environmentálne dopady,“
hovorí programová manažérka
Lenka Kuricová. „Veľmi nám záleží na tom, aby sme vytvorili pestrú kultúrnu ponuku pre všetky
skupiny obyvateľov. Úzko spolupracujeme s mestom a do projektu sa snažíme implementovať aj
nápady z projektu Trenčín si Ty.“
Cieľom projektu Európske
hlavné mesto kultúry je pomôcť
mestu, ktoré tento prestížny

titul získa, vyrásť. Rieši kultúru
ako celok, teda nielen umelecký
program, ale aj celkovú kvalitu
života, pohľad na európske hodnoty, ekológiu a aktívny verejný
život. Za posledných 37 rokov
práve vďaka tomuto programu
dokázali desiatky miest naštartovať a posilniť kultúrnu scénu,
komunity, vylepšiť si infraštruktúru, zväčšiť svoj mestský potenciál, a najmä predstaviť svoje
plány a vízie širokému obyvateľstvu doma aj v zahraničí. Viac
info aj na www.trencin2026.sk
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Festival Čaro Vianoc pod hradom nebude
Mestský festival, ktorý každoročne v predvianočnom
období láka na Mierové námestie množstvo ľudí svojou
jedinečnou atmosférou, množstvom chutí, vôní a hudobných zážitkov, sa v Trenčíne tento rok neuskutoční.
Všetkých spomínaných pôžitkov sa musíme vzdať pre
zhoršujúci sa vývoj pandémie COVID-19.

V tomto roku sa mal festival
Čaro Vianoc pod hradom spolu s Vianočnými trhmi otvárať
už 29. novembra 2020, v prvú
adventnú nedeľu. Opatrenia
na ochranu obyvateľstva a zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia, ktoré schválil Ústredný
krízový štáb SR a prijala Vláda
SR, sú prísne. Hoci mesto čakalo a dúfalo v zlepšenie situácie
do poslednej chvíle, napokon sa
muselo rozhodnúť urobiť krok,
ktorý neteší nikoho.
„Bolo by od nás nezodpovedné prijať takéto rozhodnutie úplne na poslednú chvíľu, najmä
vzhľadom k remeselníkom. Mrzí
nás to, ale rapídny nárast prípadov a zlá prognóza vývoja situácie škrtli všetky naše, aj krízové
plány,“ hovorí vedúca Útvaru
kultúrno-informačných služieb
MsÚ Trenčín Janka Sedláčková.
Čaro Vianoc pod hradom sa
z roka na rok teší čoraz väčšej
priazni Trenčanov, chýr o ňom
privádza do mesta stále viac

návštevníkov aj spoza jeho hraníc a čarovnú atmosféru si užívajú na pomerne malom priestranstve historického centra. Žiaľ, je
málo pravdepodobné, že do pôvodne plánovaného začiatku
festivalu sa epidemiologická situácia natoľko zlepší, aby sa mohol uskutočniť bez zdravotného
rizika pre návštevníkov, trhovníkov i účinkujúcich.
„S prípravou vianočných trhov sme začali začiatkom leta.
Za vianočnou pohodou pre návštevníkov je obrovské množstvo
technickej práce, ale aj papierov, zmlúv, objednávok, povolení
a administratívy, ktoré sa nedajú
skrátiť. Okrem tohto štandardného postupu sme sa tento rok
radili aj s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
Trenčín ako pripraviť vianočné
trhy tak, aby boli čo najbezpečnejšie pre návštevníkov,“ hovorí J. Sedláčková s tým, že v hre
bola aj pandemická verzia, bez
programu na hlavnom pódiu,

len s malým programom v átriu
pod Mestskom vežou, či už bez
jedla a pitia alebo s oplotením
občerstvovacích stánkov a regulovaním počtu návštevníkov cez
turnikety.
„Vytvorených bolo niekoľko
verzií technickej mapy vianočných trhov, ktorá je nevyhnutná
pre stavbu areálu a technické zabezpečenie trhov. Žiadne z riešení však na našom malom námestí
a v átriu nedokáže zaistiť bezpečnosť pri vývoji, aký sa predpokladá v najbližších týždňoch.“
Tradičné Vianočné trhy
zrušili pre koronavírus aj

v Bratislave, adventné trhy v réžii mesta sa neuskutočnia ani
v Trnave.
Hoci sa v tomto roku musíme vzdať neodolateľných vianočných vôní, chutí i koncertov,
mesto Trenčín bude vianočne vyzdobené. Mierovému námestiu
nebude chýbať vysvietený vianočný strom a výzdobu centra
mesta doplnia nové prvky.
Veríme, že sa čoskoro situácia zlepší a život sa bude môcť
vrátiť do normálu.

(RED)

Festival HoryZonty po prvý raz v online priestore
Festival dobrodružných filmov HoryZonty sa uskutoční v pôvodnom termíne od 5. do 7. novembra 2020. Pre
súčasnú situáciu však bude v podobe online projekcií
filmových blokov prostredníctvom internetu.

Otočiť sa pred bránami festivalu by bolo ťažké. S prípravami
festivalu začína tím okolo Márie
Dutkovej uvažovať už rok pred
jeho realizáciou, a tak nečakané tohoročné okolnosti neboli
zahrnuté v žiadnom z projektov.

„To, že budeme uvažovať o „virtuálnom“ festivale, nám pred
rokom ani nenapadlo. Teraz je
to realitou a my sa za pochodu
učíme nové veci,“ hovorí v mene
celého tímu. Získať súhlas
na online projekcie je o niečo

náročnejšie. Najmä zahraniční
režiséri a spoločnosti sú veľmi
citliví na ochranu svojich diel
v internetovom prostredí, často
si kladú špecifické podmienky,
prísnejšie ako pri premietaní
v kinosále.“ Azda najdlhšie čakali organizátori na povolenie
online premietania filmu Into
the Canyon (V kaňone), ktorý
podľa M. Dutkovej patrí k tomu
najlepšiemu, čo festivalový
program tento rok ponúkne.
Program nájdete na webstránke
www.horyzonty.sk ale aj na strane 3 v tomto vydaní mestských
novín v časti KAM v Trenčíne.
Vstupenky na online filmové bloky na jednotlivé dni sa
budú dať zakúpiť cez internet.
Každý divák dostane jedinečný
kód, ktorý mu umožní spustiť
online premietanie daného filmového bloku podľa programu.

Prostredníctvom internetu prebehne aj hlasovanie o Cenu diváka, pričom vyžrebovaní diváci, ktorí sa zapoja do hlasovania,
sa môžu opäť tešiť na pekné ceny
od partnerov podujatia. O víťazoch filmových kategórií Cena
poroty, Grand prix a Cena Slovensko vo filme, rozhodne porota. Na stránke festivalu budú
zverejnené aj vybrané fotografie
fotosúťaže a diela výtvarnej študentskej súťaže. Za organizačný
tím informovala Jana Lesajová.
15. ročník Festivalu dobrodružných filmov HoryZonty
sa uskutoční aj vďaka podpore
Mesta Trenčín, Trenčianskeho
samosprávneho kraja, Audiovizuálneho fondu, Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky
a ďalších partnerov.
(RED)
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HĽADAJÚ
DOMOV

Čakajú na dospelého kamaráta

V Karanténnej stanici
v Trenčíne stále pribúdajú
opustené psíky. Pri záujme o adopciu niektorého
z nich si, prosím, návštevu dohodnite telefonicky
na 0915 785 007.

Aktívna a prítulná Lily má 3
roky. Je vďačná za každé pohladenie. Zachránená bola z nevhodných podmienok – priviazaná o búdu tenkým kusom
látky, v špine a vlhku.

číslo 11 | ročník XXII

Takmer 5 tisíc detí na Slovensku nevyrastá vo svojich
rodinách, ale v Centrách pre deti a rodiny (bývalé detské
domovy). Dostanú v nich profesionálnu starostlivosť, no
často im chýba individuálna pozornosť – aby mali niekoho, kto je tu cielene a dlhodobo práve pre nich.

Preto vznikol program BUDDY, ktorý pomáha vytvárať (ne)
obyčajné priateľstvá medzi dospelými dobrovoľníkmi a deťmi.
Cieľom je, aby raz každé dieťa,
ktoré nevyrastá vo svojej rodine,
malo aspoň jednu osobu, ktorej
dôveruje a viedlo samostatný

a dôstojný život.
BUDDY zatiaľ pôsobí na deviatich miestach v štyroch slovenských krajoch. V roku 2019
sa zapojilo CDR Trenčín, kde
svoje dobrovoľníčky majú zatiaľ dve dievčatá. Na dospelého
kamaráta však aktuálne čakajú

ďalšie tri dievčatá a jeden chlapec. Aj preto program čoskoro
spustí náborovú kampaň pre nových dobrovoľníkov.
Program BUDDY hľadá, vyberá, školí a spája dobrovoľníkov
s deťmi z centier. Dobrovoľník je
zrelý, empatický a trpezlivý dos
pelý človek, ktorý prijíma dieťa
také, aké v skutočnosti je a dlhodobo mu venuje to najvzácnejšie
– svoj čas. Dobrovoľníci sa môžu
oprieť o odborný tím programu,
ktorý ich pravidelne podporuje
a vzdeláva. Postupne tak vzniká zdravý, dôverný a dlhodobý
vzťah, ktorý pomáha dieťaťu napĺňať jeho potreby a sprevádza
ho na ceste k samostatnosti.
Ak vás program BUDDY
oslovil a viete pravidelne nie
komu venovať svoj čas, ne
váhajte sa zapojiť. Viac sa
o dobrovoľníctve dozviete na
www.budbuddy.sk.
(RED)

Premiéra v MMA a hneď víťazstvo
Many má 2 roky. Majitelia
ju vyložili z auta pri diaľnici
a nechali tam. Výšku má asi
po kolená a váži 14 kg. Pravdepodobne žila vnútri. Má hygienické návyky a veci neničí. Zima v karanténnej stanici
môže byť pre ňu ťažká.

Trenčianka Monika Chochlíková je veľká bojovníčka. Hoci
24-ročná slovenská reprezentantka známa úspechmi v kickboxe a thajskom boxe zápas
v MMA vôbec neplánovala,
ponuka z prestížnej organizácie všetko zmenila. Po Attilovi Véghovi sa stala druhým človekom zo Slovenska, ktorý sa
v Bellatore predstavil. Na turnaji v Miláne zdolala Francúzku
Jade Jorandovú v 2. kole na zemi
po prekvapivom útoku scorpion

rib crush, ktorému sa hovorí aj
luskáčik. V príprave sa jej okrem
trénera a priateľa Tomáša Tadlánka venoval aj MMA tréner
Jakub Müller. „Obrovský športový úspech, klobúk dolu pred ňou
a Tomášom. Z 99,99 percent je
to zásluhou Tomáša a možno tak
z 0,01 moja. Je to výsledok rokov
tvrdej driny a zaslúžená odmena.
Ja som sa k tomu náhodou priplietol a mal to šťastie ten zážitok
zdieľať s nimi. Veľmi im to prajem, sú to super ľudia,“ povedal

v rozhovore pre magazín Svet
MMA J. Müller. Blahoželáme!


E. M. FOTO: BELLATOR

VYKUROVANIE DOMÁCNOSTÍ TUHÝM PALIVOM
Priateľský Nero má asi 5 rokov
a výšku po kolená. Potrebuje
urýchlene nájsť nový domov. Je
nositeľom ochorenia, pri ktorom musí užívať pravidelne lieky. Ak je v liečbe, nepredstavuje pre okolie riziko. V prípade
adopcie stanica zabezpečí celoživotnú liečbu. Rád sa vozí
v aute. Môže ísť do bytu alebo na dvor s trvalým vstupom
dnu. Pozná základné povely,
rád aportuje loptičku. Vhodný je pre mladých ľudí alebo aj
starších osamelých ľudí.
Viac na
www.utulok-trencin.sk

S príchodom chladnejšieho obdobia začíname v objektoch prevádzkovať zariadenia spaľujúce tuhé palivo
a ovplyvňujeme kvalitu ovzdušia okolo nás. Je dôležité
používať kvalitné palivo, správne rozkurovať a prikladať, starať sa o zariadenie a komín.

Pri nesprávnom spôsobe kúrenia a spoluspaľovaní odpadu sa
do ovzdušia dostávajú plynné
a tuhé látky (prachové častice,
oxid uhoľnatý, dioxíny, polyaromatické uhľovodíky, polychlórované bifenily), ktoré pôsobia
škodlivo na ľudské zdravie. Zásady, ktorými môžeme pri vykurovaní domácností prispieť
k zníženiu množstva znečisťujúcich látok v ovzduší:
 používať len palivá uvedené výrobcom zariadenia v návode na obsluhu (palivové

drevo, drevené brikety, drevené
pelety, uhlie),
 v zariadeniach na spaľovanie
dreva spaľovať len čisté prírodné
drevo sušené dva roky,
 v kotloch spaľujúcich uhlie
používať palivo s požadovanou
sírnatosťou,
 nespaľovať v kotloch a krboch mokré drevo, drevotriesku,
OSB dosky, rámy okien, chemicky ošetrené drevo a iný stavebný
odpad, nespaľovať komunálny
odpad (plienky, plastové fľaše,
viacvrstvové obaly od nápojov,

fólie, celofarebné letáky a časopisy, textil,...),
 dodržiavať správny postup
pri rozkurovaní a podmienky
pre dokonalé spaľovanie, správne nastaviť prívod vzduchu
na horenie,
 pravidelne čistiť vykurovacie
zariadenie a spalinovody (komín, dymovod),
 udržiavať vykurovacie zariadenie v dobrom technickom
stave,
 používať moderné vykurovacie zariadenia (automatické
kotly, splyňovacie kotly).
Praktické informácie nájdete
na webstránke vykurovanie.enviroportal.sk


(ÚSŽP)

30. október 2020

spektrum

INFO | 11

Oživme spomienky a poďakujme sa za slobodu
Novembrové udalosti spred 31 rokov si pre pandémiu tento rok nebudeme pripomínať hromadnými podujatiami.
Venujme im však pozornosť a tiché osobné poďakovanie.

Nežná revolúcia sa našťastie zaobišla bez strát na ľudských životoch, zároveň znamenala veľký medzník v životoch Čechov
a Slovákov. Ukončila štyri desaťročia vlády jednej strany a odštartovala demokratický proces.
„V novembri 1989 na Mierovom námestí mali prvé tribúny
na improvizovaných družstevných vlečkách veľa organizačných nedostatkov, ale trenčianske hodiny začali biť konečne

veselo a miesto zvonenia nastúpil
jasavý štrngot kľúčov. Boli sme
pri tom. Boli sme v tom skoro
milenecky, idealisticky, s veľkou
dávkou revolučného nadšenia
a romantizmu. Nevyspatí, vymrznutí, vydiskutovaní na tri
životy, unavení a predsa prvýkrát nefalšovane a autenticky
šťastní. Sloboda nie je konečná
vec, sloboda je proces. Sloboda
je námaha, sloboda je bolesť,“
povedal pri Pamätníku obetiam

Otvor srdce, daruj knihu

Od pondelka 16. novembra 2020 štartuje 16. ročník
predvianočného projektu Trenčianskej nadácie Otvor
srdce, daruj knihu.

V dvoch partnerských kníhkupectvách v Trenčíne – Biopredajňa Malý princ na Mierovom
námestí 29 a Knihy pre každého v OD Prior – nájdete opäť
pripravené detské knihy s označením loga projektu.
Otvor srdce, daruj knihu je
projekt venovaný deťom zo sociálne slabších či mnohodetných rodín a deťom osamelých matiek. Okrem toho, že
spája detské túžby s ochotou

dospelých pomôcť, rozvíja
vzťah detí k čítaniu a podporuje
individuálne darovanie. Kniha
zakúpená anonymným darcom
sa dostane do rúk dieťaťa ešte
pred Vianocami.
Nadácia aj tento rok oslovila trenčianske materské a základné školy, aby jej pomohli
identifikovať cieľovú skupinu
detí spolu s ich knižnými želaniami. Predaj kníh bude spustený v polovici novembra. Ak
sa chcete pridať k darcom, stačí, ak označenú knižku zaplatíte a necháte v kníhkupectve. Jej
odovzdanie sprostredkuje Trenčianska nadácia. Za všetky obdarované deti a splnené knižné
želania ďakujeme!(RED)

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
Denné centrum Sihoť na Osvienčimskej ulici je od 29. 9. 2020 až
do odvolania zatvorené.
V tejto chvíli je ťažké odhadnúť, ako sa bude situácia vyvíjať. V prípade, že bude možné v novembri centrum otvoriť, pravidelná činnosť bude pokračovať podľa harmonogramu.
Prevádzkovateľom Denného centra je Útvar sociálnych vecí
MsÚ Trenčín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch
počas otváracích hodín centra 0901 714 266.

komunizmu 17. novembra socialistické heslá, premeno2019 priamy účastník Nežnej vané boli námestia a ulice podrevolúcie v Trenčíne Marián ľa historickej tradície,“ uvádza
Kvasnička.
sa v časti Archívneho okienka
Nespokojnosť občanov s po- …s kľúčmi v ruke ku slobode…,
litikou jednej strany panovala ktoré pripravuje pre webstránv štáte už dlhšie, avšak príleži- ku nášho mesta Štátny archív
tosť vyjadriť svoje požiadavky v Trenčíne. Píše aj o tom, že poa názory verejne a zároveň ma- novembrové obdobie prinieslo
sovejšie sa naskytla až v no- aj udavačstvo a vybavovanie si
vembri 1989. Bezprostrednou rozličných osobných účtov, no
reakciou na udalosti bol vznik na druhej strane i žiadosti o repolitických hnutí, regionálna habilitáciu osôb prepustených
pobočka Verejnosti proti nási- v minulosti z práce z politicliu (VPN) vznikla v Trenčíne 25. kých dôvodov, prípadne politicnovembra 1989. Verejné dialógy kých väzňov. Prelom 80. a 90.
a diskusie sa v tom čase považo- rokov bol veľmi turbulentným
vali za najvhodnejší prostriedok obdobím.
transformácie spoločnosti a riePre výročie nežnej revolúšenia aktuálnych problémov.
cie horia každoročne sviečky
„V závere roka 1989
v Trenčíne pri pamätzačali vychádzať noviny
nej tabuli na budove
s názvom Trenčianska
Mestského úradu, odverejnosť v zmysle tlahalenej v roku 2007,
čového orgánu miesti pri Pamätníku obenej VPN. Na prelome
tiam
komunizmu
rokov 1989 a 1990
na Námestí sv. Anny,
boli z verejných budov
ktorý bol odhalený
archivne okienko
v Trenčíne odstránené
pri 20. výročí.
(RED)

Trenčín je v kampani
Do práce na bicykli druhý
Po minuloročnej tretej priečke sme sa tento raz v celoslovenskom vyhodnotení kampane Do práce na bicykli
2020 vyšvihli spomedzi 85 zaregistrovaných samospráv
na druhé miesto za víťazným Martinom.

V rámci Slovenska sa v tomto
roku do práce na bicykli vybralo
2 553 tímov s 8 392 účastníkmi.
Spolu najazdili takmer 930 tisíc
„ekologických“ kilometrov.
Za úspechom trenčianskej
samosprávy sú všetci ľudia,
ktorí počas mesiaca september
nechali auto doma a na cestu
do práce využili ekologickejší
spôsob prepravy. V 153 registrovaných tímoch bolo 518 ak
tívnych cyklistov, ktorí najazdili
spolu 58 123,49 km. V prepočte na jedného účastníka je to

112,21 km. Trenčianske tímy tak
v porovnaní s cestou autom spolu ušetrili 17 960,75 kg CO².
Znížili tým svoj podiel uhlíka
v ovzduší, pomohli životnému
prostrediu a zároveň aj zdraviu
nás všetkých. Autá tvoria na celom svete asi 71 % emisií CO²
z dopravy.
Najlepším tímom trenčianskej samosprávy bol DREAM
TEAM, ktorý za čas trvania
kampane najazdil 2 289,66 km.
Vo vyhodnotení jednotlivcov
patrí vedúce miesto členke víťazného tímu Oľge Martišovej
s 915,40 najazdenými kilometrami. Darilo sa aj tímom, ktoré
vytvorili 27 zamestnanci mestského úradu.
Vďaka patrí všetkým, ktorí takýmto spôsobom prejavili
svoj vzťah k životnému prostrediu a záujem urobiť niečo konkrétne pre jeho ochranu. Ak to
poveternostné podmienky dovolia, bude len dobré, keď autá
necháme doma častejšie.(RED)
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 Môžete povoliť parkovanie

aj na „ostrovčeku“ na konci Sa
ratovskej na „otoči“? Doteraz
tam autá parkovali. ANDREJ
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Oficiálne tam vieme vyznačiť
2 parkovacie miesta. Stavebnou
úpravou priľahlej cesty v smere
nahor vieme na danej ploche získať 7 miest. Túto úpravu chceme
zrealizovať do zimy.

 Priestor pred súkromný

mi garážami za Okresným
riaditeľstvom PZ Trenčín je
pravidelne zaplnený vozidla
mi. Môžu tam stáť aj napriek
tomu, že sú v platenej zóne
mimo vyznačených miest?


JOZEF M.

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Nemôžu tam stáť. Okrem
súkromného pozemku pred treťou garážou, sú to všetko verejné plochy, kde sa parkovať nesmie, lebo to nie sú parkovacie
miesta. Na protiľahlej strane
cesty pod výmenníkom tepla je
súkromný pozemok, kde autá
môžu stáť pozdĺžne so súhlasom
majiteľa.

 Na Zlatovskej ulici mali

byť okrem cesty pre cyklistov
aj pozdĺžne parkovacie mies
ta. Miesto nich je tam široký
chodník. Nezabudli ste na ne?
FUCHTO

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Nie, nezabudli sme, platí to.

 Na vašej stránke o parko

vaní je uvedené „Po zavedení
regulácie dôjde na parkoviskách
k úbytku vozidiel.“ Na Východ
nej ulici je to opačne. Prečo
som často nútený parkovať
výrazne ďalej pre nedostatok
voľných miest, napriek údaj
nému poklesu áut?


ĽUBOMÍR M.

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Úbytok vozidiel na Juhu je
500 – 700. Vyznačili sa iba parkovacie miesta, ktoré vyznačené môžu byť. Tak, aby bola zachovaná bezpečnosť. Parkovacie
miesta, napríklad v križovatkách, na chodníkoch, v zákrutách, pred vchodmi do budov
nemožno považovať za parkovacie miesta, nakoľko veľakrát

neumožňujú prejazd vozidiel.
To, kde a ako môžu byť vyznačené, určujú technické normy
a zákony. Napr. na ulici so šírkou 6,2 m nemôžu autá parkovať
po oboch stranách cesty napriek
tomu, že si tam vodiči zvykli parkovať. Medzi nimi totiž zostane priestor 2,2 m, čo síce stačí
pre osobné autá, ale nie pre hasičov, sanitky alebo smetiarov.

 Prečo ste zrušili parkova

cie miesta na Halalovke pred
vchodom č. 47? Kde máme
parkovať? Prečo je súkromné
parkovisko s asi 30 miestami
tiež na Halalovke pred vcho
dom 47? To vám už nevadí?


JAROSLAV R.

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Miesta pred vchodom č. 47
sme nezrušili, nikdy tam neboli a ani tam byť nemôžu, nakoľko by nezostala bezpečná voľná
šírka cesty. Súkromné parkovisko si tí obyvatelia zaplatili. Nevadí nám to, naopak, sme radi,
že dodržujú zákon a postavili
si parkovacie miesta, nakoľko
táto úloha prislúcha majiteľom
nehnuteľností a nie mestu. Áno,
sú na Juhu lokality, kde je to
problém, a kde to musíme riešiť,
ale Halalovka 47 tam nepatrí.

 Bývam na Šmidkeho ulici.

Predtým tam mohlo parkovať
o 5 áut viac. Namiesto rozšíre
nia ste ubrali miesta. Manžel
keď príde po 22.00 h z roboty,
hľadá miesta po okolitých uli
ciach. Nenašiel jedno miesto
voľné. Zaparkoval teda na ne
označené miesto. Ráno našiel
pozdrav od mestskej polície.
Spočítal niekto, koľko je v tejto
oblasti majiteľov áut a koľ
ko ste vytvorili parkovacích
miest?
LÝDIA K.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Situáciu
monitorujeme
cez deň, v noci i nad ránom. Našou snahou je čo najskôr úpravou značenia zrealizovať v tejto
lokalite ďalšie parkovacie miesta, ktoré ale musia byť umiestnené tak, aby nedošlo k zníženiu bezpečnosti a prejazdnosti.
Bez ďalších stavebných investícií už možností veľa nie je. Spočítali sme, koľko je parkovacích
miest, koľko bolo zaparkovaných áut pred reguláciou a aj to,

koľko je vydaných kariet. Niekde
je predaných kariet viac ako parkovacích miest, najmä v lokalitách Novomeského a Halalovka,
kde musíme hľadať ďalšie možnosti rozšírenia parkovísk.

 Tak to sa vám podari

lo. Hojdačky a kolotoče
na Nábrežnej ulici, na ktorých
sa 50 rokov hojdali a vozili ti
sícky detí, ste surovo odpílili.
Som zvedavý, kedy postaví
te niečo podobné pre malé
i väčšie deti v tejto lokalite a či
niečo z tých nových herných
prvkov vydrží aspoň 20 rokov.
IGOR

Ingrid Kuľhová, útvar územného plánovania:
V auguste uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia
na detských ihriskách na Nábrežnej ulici kontrolu herných prvkov, ich bezpečnostných zón
a dopadových plôch. Stalo sa tak
na základe podnetu rodiča, ktorého dieťa malo na ihrisku úraz.
Nakoľko ide o staré herné prvky,
vyrobené a osadené na plochu
za legislatívnych podmienok,
ktoré dnes už nespĺňajú požiadavky na bezpečnosť, z ihrísk
sme ich odstránili. Herné prvky,
ktoré bolo možné použiť, sme
premiestnili na zelenú plochu
na začiatok ulice (smerom k univerzite) a pod nimi sme nainštalovali certifikované dopadové
plochy. Ostatné herné prvky sme
museli odstrániť. Pre väčšie deti
a dospelých sa tu pred časom obnovila spevnená plocha na loptové hry a vybudovalo sa cvičisko
a workout. Mesto na Nábrežnej
ulici plánuje vybudovať nové detské ihrisko, jeho realizácia závisí
od schválených finančných pros
triedkov v rozpočte mesta alebo prostriedkov získaných z EÚ
fondov. Postupne odstraňujeme
nebezpečné herné prvky v celom
meste.

 Kedy začnete kontrolovať

aj ostatné časti mesta okrem
Juhu? PETER
Zdeno Marousek, mestská
polícia:
Kontrolovať parkovanie sa
snažíme na všetkých uliciach
mesta. Na Juhu a aj Sihoti sme
častejšie. Je to opodstatnené,
nakoľko sa tam zaviedlo regulované parkovanie. Vždy smerujeme kontroly tam, kde je to

najviac potrebné a po zastabilizovaní situácie prechádzame
na vyvážený výkon kontroly
vo všetkých častiach mesta.

 Platí rezidentská parko

vacia karta pre celý Juh? Je ju
možné využiť aj na Sihoti ale
bo sa dá na jedno auto zakúpiť
karta pre dve zóny?
KAROL P.
Ľuboslava Sedláková, útvar
mobility:
Záleží od územnej platnosti
karty. Karta Pásmo platí v pásme trvalého pobytu žiadateľa (karty Pásmo C platia aj v D
a naopak a karta Pásmo H platí
aj v G a naopak). Ak potrebujete parkovať aj inde, ako v pásme
vášho trvalého pobytu, vyberiete si kartu s takou územnou
platnosťou, aby ste mohli parkovať aj inde, a to napríklad
Pásmo a dlhodobé alebo Pásmo
a mesto, okrem A a B.

 Som vlastníkom parkova

cej karty. Aj keď veľa majiteľov
áut nadáva, že nemajú mož
nosť parkovať na Juhu rovno
pod svojím vchodom a musia
prejsť 200 až 300 m. Ja spop
latnenie parkovania hodnotím
veľmi pozitívne, nakoľko sa
konečne vypratali autá z chod
níkov a komunikácii, kde ne
mali čo hľadať. Len pracujte
ďalej na možnosti rozšírenia
parkovacích miest, ale nie iba
na úkor zelene a trávnatých
plôch.
MATÚŠ Č.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Ďakujeme.
Samozrejme,
spoplatnením proces regulácie nekončí. Na základe predaja
parkovacích kariet vieme teraz
adresnejšie určiť, kde je ešte pot
rebná výstavba parkovísk.

 Plánuje mesto doplniť au

tobusové spoje na sídlisko Vi
nohrady a späť? 
MATÚŠ G.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Ulica Na kamenci v priestore sídliska Vinohrady sa ešte
v tomto roku začne rekonštruovať. Áno, uvažujeme o zmene
grafikonu v Zámostí. Bude to
však možné najskôr po skončení spomínanej rekonštrukcie,
pravdepodobne až so zmenou
dopravcu v septembri 2022. Prosíme o pochopenie a trpezlivosť.
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november 2020
Uskutočnenie plánovaných novembrových koncertov
závisí od uvoľňovania vládnych opatrení. Pre možné
zmeny sledujte aktuálne informácie na visit.trencin.sk
alebo volajte na 032/16 186.

 KONCERTY

do 14. 11. | Lucia Mlynčeková:

8. 11. | 18.00 | Koncert pre
hammerklavier

Peter Guľas (hammerklavier). Koncert v rámci festivalu Trenčianskej hudobnej jesene.
PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM

|

15. 11. | 18.00 | Koncert
klavírneho kvarteta

| Xénia Jarová (klavír),
Juraj Tomka (husle), Pavol Mucha (violončelo), Veronika Prokešová (viola). Koncert
v rámci festivalu Trenčianskej hudobnej
jesene.

ZUŠ K. PÁDIVÉHO

21. 11. | 18.00 | Koncert Sancta
Caecilia

Musica Aeterna
a Vox Aeterna, Lenka Máčiková (soprán),
Matúš Šimko (tenor).
PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM |

27. 11. | 18.00 | Dvadsať rokov
darujeme

| Spoločenský večer
na oslavu filantropie a dobročinnosti so
známymi osobnosťami M. Babjakom, P. Lipom, kapelou Milo Kráľ Band, J. Štefánkovou, P. Serišom, V. Kulíškom, A. Ohrádkom,
kvartetom Komorného orchestra Mesta Trenčín, MS Dance Studiom, Aurelius
Q, Krajkou, Mestským divadlom Trenčín
a Born To Trick.

POSÁDKOVÝ KLUB

 VÝSTAVY
2. – 16. 11. | Návraty starého
dreva II.

Autorka sa dlhodobo zaoberá architektúrou a urbanizmom druhej polovice 20. storočia. Tentokrát sa zameriava
na projekčnú kanceláriu Stavoprojekt. Výstavu tvoria rôzne archívne materiály zachytávajúce výstavbu v Trenčíne, pričom
dôležité je zapojenie návštevníkov, ktorí
môžu priniesť vlastné materiály, fotografie alebo spomienky a vytvoria tak kolektívnu pamäť.
16. – 30. 11. | 1989 Sametová
nežná

KIC | Tridsať

rokov po „Nežnej“ alebo „Sametovej“ revolúcii a tridsať rokov života
v slobodnej spoločnosti. To je nepochybne dostatočný dôvod na zamyslenie. Tento
dôležitý medzník v dejinách slovenského
a českého národa pripomenie výstava fotografií zostavená fotografom Tomášom
Pospěchom. Výročie priblíži séria článkov, rozhovorov, komentárov, televíznych
programov aj výstav.
do 21. 11. | dokument 20 20

GMAB | Výstava vychádza z projektu/ kon-

ceptu, ktorý dlhodobo realizujú kurátori
výstavy Veronika Marek Markovičová, Michaela Pašteková a Ján Viazanička. Na výstave je prezentovaných približne dvadsať
autorov, ktorí v posledných dvadsiatich rokoch urobili kvalitný projekt v danej žánrovej oblasti – dokumentárnej fotografii.

| Pripravuje Personálny
úrad OS SR Liptovský Mikuláš.

13. 11. – 31. 12. | Vianočná
výstava

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava prác výtvarné-

ho odboru Súkromnej ZUŠ, Novomestského Trenčín.

Pripravuje Klub vojenskej his-

pre tých skôr narodených. Napríklad retro
sekcia oživí mnohým spomienky na legendárny šliapací Moskvič, ktorý pred pár desiatkami rokov “parkoval” v nejednej domácnosti na Slovensku.
do 27. 4. | Život roľníka

do 30. 1. | Roman Rembovský
– V tichu

| Výstava zo zbierok Trenčianskeho múzea, zvyky a rituály
v roľníckej rodine.

TRENČIANSKY HRAD

 DETI
2. – 27. 11. | Kid Of The Future

Beáta Liptáková, Mental Games
Coach, pripravila pre deti vo veku 7 – 14
rokov online lekcie v intervale 1 x týždenne v trvaní 45 minút. Cieľom lekcie je uvoľnenie, komunikácia, spájanie sa v detskej
komunite za podpory lektora, hodnotne strávený čas na webe. Pre viac info:
0905 393 872.
ONLINE |

GMAB | Pre tvorbu R. Rembovského je cha-

rakteristická jeho túžba pochopiť zmysel
ľudskej existencie, zmysel zúfalstva a osamelosti. V povahe hlboko premyslených
scén vždy čítame tragický podtext. Celé
spektrum emócií maliar pozoruje cez prizmu farby a formy, svetla a tieňa. Autor
miestami šokuje publikum úprimnými
scénami vyzlečených modelov akoby vykríkol na spoločnosť, ale pri analýze obsahu dejov sa dá pochopiť, že umelec zručne,
majstrovsky odhaľuje nie tak telo ako dušu
postáv. Vidíme metamorfózy osobnej existencie, drámu ľudských prežívaní a skúseností, ktoré sú v preklade do jazyka maľby
skutočne pôsobivé.

 ŠPORT
2. – 27. 11. | Cvičenie online

ONLINE | Cvičenie 5 dní v týždni – Jumping, Body forming, Intervalové tréningy. Možnosť prenájmu profi trampolínky
v rámci Trenčína a blízkeho okolia. Info:
0917 483 921.

 FESTIVALY

do 2. 2. | Autom okolo sveta

5. – 7. 11. | HoryZonty 2020

Dokonalé zmenšeniny raritných či legendárnych retro autíčok
na hrade. Zbierkovú flotilu tvorí 57 unikátnych pedálových autíčok. Modely pochádzajú z Talianska, Nemecka, Ruska, Francúzska, Veľkej Británie a mnohých ďalších
európskych krajín. Nevšedná zážitková výstava šliapacích autíčok ponúka možnosť
spoznať svet, v ktorom sa zastavil čas. Je
určená pre detských návštevníkov, ale aj

ONLINE | Festival dobrodružných filmov
sa tento rok uskutoční v podobe online
projekcií. Z pohodlia domova si môžete
vychutnať 30 filmov z 10 krajín sveta, 8
slovenských premiér, 5 filmových blokov,
moderátorské vstupy, upútavky režisérov
filmov, besedy s protagonistami vybraných filmov, vyhlásenie výsledkov filmovej súťaže porotcami, či online hlasovanie
o najlepší divácky neprofesionálny film.

do 21. 11. | Erika Miklóšová:
Abstract landscapes

GMAB | Autorka sa vo svojej tvorbe orien-

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií z ar-

POSÁDKOVÝ KLUB

tórie.

GMAB |

do 30. 11. | Dvadsať rokov
darujeme

do 12. 11. | Celorezortné súťažné
prehliadky FotoAtak 2020
a Galéria MIL 2020

FOYER PK |

(Vý)Stavoprojekt Trenčín

tuje predovšetkým na techniku kresby
a maľby.

K IC| Výstava Hany Jánskej.

do 30. 11. | Slováci v bojoch
po boku víťazných Spojencov
(1939-1945)

chívu Trenčianskej nadácie. Je odrazom
dvadsiatich rokov pôsobenia Trenčianskej
nadácie a prevedie vás množstvom úspešne zrealizovaných komunitných projektov,
za ktorými sa skrýva ľudský um, nadšenie,
obrovské množstvo práce a jeden malý
grant od Trenčianskej nadácie.
do 30. 11. | „Slovensko 1993
– 2004“

POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

do 30. 11. | Čs. vojaci na Blízkom
východe a v severnej Afrike
(1940-1943)
FOYER PK |

tórie.

Pripravuje Klub vojenskej his-

TRENČIANSKY HRAD |

GMAB GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO
KIC Kultúrno-informačné
centrum
POSÁDKOVÝ KLUB
PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM
TRENČIANSKY HRAD
ZUŠ K. PÁDIVÉHO

KONTAKTY
Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk

Mierové námestie 9, 032/650 47 09,
visit.trencin.sk
Hviezdoslavova 205, www.domarmady.sk
Palackého 84, 032/743 14 96
Matúšova 75/ 19, 032/743 56 57, www.muzeumtn.sk
Nám. SNP 2, 032/743 55 21, www.zustrencin.sk
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Noc divadiel
bude online
Európske podujatie, ktoré sa koná vždy
tretiu novembrovú sobotu, bude tento
rok neštandardné – iba online. Mestské
divadlo Trenčín v rámci neho odvysiela
pôvodné predstavenie Svetový Slovák
Štefánik a dokument Bez make-upu o zákulisí vzniku inscenácie.

Ak ste sa teda v sobotu 21. novembra plánovali vybrať do divadla, aby ste zažili niečo výnimočné, videli jeho zákulisie
či tvorbu predstavení priamo
na mieste a zblízka, tento rok to
bude možné iba na diaľku.
Aj jubilejná 20. sezóna Mestského divadla Trenčín (MDTN)
sa mala pôvodne niesť v duchu
autorských predstavení a množstva podujatí. Prišla však situácia, ktorá zatvorila divákov
doma. V snahe zachrániť kontakt s nimi pripravilo divadlo sériu projekcií, ktoré si publikum
môže pozrieť z pohodlia svojich
domovov.

 AKO SA ZÚČASTNIŤ?
Počas Noci divadiel 21. novembra bude na YouTube kanáli
Mestského divadla Trenčín odvysielané divadelné predstavenie Svetový Slovák Štefánik.
O 20.30 hodine si ho môžete pozrieť úplne zdarma. Zdieľať ho
bude aj Kultúrno-informačné
centrum Trenčín na svojej facebookovej stránke.

Do zákulisia vzniku
inscenácie sa
budete môcť
pozrieť vďaka dokumentu Bez
make-upu, ktorý bude nasledovať po odvysielaní predstavenia. Ak vám nevyhovuje hodina,
môžete si prostredníctvom siete
Ticketportal zakúpiť vstupenku
a po zadaní kódu si pozrieť predstavenie práve na tomto portáli kedykoľvek počas 24 hodín
od 21. 11. 2020 9.00 do 22. 11.
2020 9.00.

 PREČO ŠTEFÁNIK?
Výber nebol náhodný. V tomto
roku si pripomíname 140. výročie narodenia M. R. Štefánika
a divadlo chce v 20. sezóne prezentovať najmä svoju pôvodnú
tvorbu. Predstavenie vzbudilo
pozornosť divákov aj odbornej
kritiky už pri svojom prvom uvedení. „Trenčianska inscenácia
Svetový Slovák Štefánik podľa hry
Zuzany Mišákovej a v réžii Karola Rédliho sa vyhýba úskaliam
nedvižnej ilustrácie historických

faktov. Otvorene hovoria aj o jeho
ľudských stránkach a tak proti
zaužívanej tradícii predstavujú
Štefánika ako obyčajného človeka a nie ako hrdinu s gloriolou.
Pritom v žiadnom prípade Štefánika a jeho odkaz nedehonestujú,“ napísal divadelný kritik
Karol Mišovic. Za svoj herecký
výkon získal predstaviteľ hlavnej
postavy Juraj Hrčka cenu Literárneho fondu.
Prežije divadlo?
Podľa informácií riaditeľky divadla Z. Mišákovej v roku
2019 Mestské divadlo Trenčín
zaznamenalo 52 % nárast divákov oproti roku 2018. Tohtoročný prepad tržieb o viac ako
80 % by bol pre divadlo likvidačný, avšak vďaka podpore mesta Trenčín, Fondu na podporu
umenia, TSK a Litfondu divadlo
zatiaľ žije a chystá pre divákov
prekvapenia.
V novembri na svojom You
Tube kanáli spustí zdarma

10-dielnu sériu dokumentov
„Bližšie k Vám“ s podtitulom
„Nie je to len o hercoch“, ktorá predstaví tím divadla. V trojdielnej sérii Bez make-upu chce
odvysielať dokumenty o vzniku predstavení Svetový Slovák
Štefánik, Perinbaba a Pinocchio a jeho divadelný sen, ktoré
vzniká s podporou FPU, mesta Trenčín a Literárneho fondu.
Na vašu priazeň aspoň na diaľku
sa teší stály tím MDTN: autorka,
dramaturgička a producentka
Zuzana Mišáková, režisér Karol Rédli, dramaturgička a koordinátorka Michaela Gallová,
autorka hudby Diana Minarovičová, scénografka Silvia Ďurovcová, kostýmová výtvarníčka
Magdaléna Vondrová a mnohí
ďalší. Všetkých uvidíte aj na obrazovke. O kameru a strih dokumentov sa postará tím Petra
Kotrhu.
(RED)


FOTO: R. STOKLASA

Sám na javisku v pandemickej verzii
Festival jedného herca Sám na javisku bol pôvodne naplánovaný na päť dní od 14. do 18. októbra 2020. Do plánov 26. ročníka však tvrdo zasiahla pandémia.

Po obmedzení počtu účastníkov podujatia do maximálne
50 osôb, vrátane účinkujúcich
a organizátorov, prišlo opatrenie, ktoré od 15. októbra stoplo všetky kultúrne podujatia.
Z piatich festivalových dní tak
zostal jeden. Festival sa konal v priestoroch Kina Hviezda
a Prvej komornej divadelnej
scény s okresaným programom
o štyri divadelné predstavenia
a niekoľko sprievodných hudobných podujatí. Päť predstavení
bolo naživo aj online.
„Sme spokojní, že to vôbec
bolo“, povedal riaditeľ festivalu

Kamil Bystrický. „Zorganizovať festival počas pandémie nebolo vôbec ľahké. Situácia sa
s nepriaznivým vývinom pandemickej situácie neustále menila,
až nakoniec prišiel zákaz hromadných podujatí. Boli sme nútení improvizovať. Rozhodnutie
uskutočniť festival padlo nielen
v rámci uchovania kontinuity festivalu, ale najmä ako vyjadrenie
podpory umelcom a takisto aj
všetkým ľudom a partnerom, ktorí sa na organizácii festivalu podieľali a podporili ho. Bolo to náročné, stresujúce, ale miestami
aj uvoľňujúce, lebo sa napokon

podarilo 8 podujatí v dvoch
priestoroch.“
Vystúpili Peter Gärtner,
Peter
Konečný, zakladateľ festivalu Vlado Kulíšek, Pavol Seriš, Christoph
Bochdansky, Lukáš Latinák,
Filip Teller a v závere festivalu Braňo Jobus. Išlo pravdepodobne o jedno z posledných hromadných kultúrnych podujatí
na Slovensku. Ani dňom zákazu
sa však organizátori z Klubu Lúč
nevzdávajú.
Ohlásili svoj návrat do projektu Kjúb – online vysielaní
kultúrnych podujatí. Program

nájdete na webstránke zije.klubluc.sk. Už v nedeľu 1. novembra
môžete deti doma usadiť do virtuálneho divadla a pozrieť si
s nimi divadelný večerníček Žofka a Žofka.
Podujatia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia – hlavný partner
a mesto Trenčín.
(RED)
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ONLINE
PREMIETANIE

XV. ROČNÍK FESTIVALU DOBRODRUŽNÝCH FILMOV

ŠTVRTOK

5. 11.

Sherpas Speak
/ Šerpovia hovoria
réžia: Richard Else / UK / 2019 / 32 min
Dokumentárny film o živote
etnickej skupiny Šerpov žijúcich
4000 metrov nad morom

Blok 1
Slávnostné otvorenie
XV. ročníka Festivalu
dobrodružných filmov
HoryZonty
Nechcený autoportrét
réžia: Rasťo Hatiar / SVK / 2020 / 60 min
„Doteraz som vždy filmoval príbehy o živote
iných so šťastným koncom, až na tento,
ktorý je bohužiaľ o mne.“

Dream Job / Práca snov
réžia: Katie Burrell / USA / 2019 / 15 min
Nie je jednoduché dostať sa medzi
„hviezdy“ lyžiarskeho svahu.

Into the Canyon / V kaňone
réžia: Peter McBride / USA / 2019 / 84 min
Grand Canyon. Dvaja kamaráti. 750 míľ.
Jedna otázka: Ak toto miesto nestojí
za záchranu, ktoré stojí?

Connection / Spojenie

réžia: Franz Walter / NEM / 2019 / 11 min
Robert Jasper sa rozhodol uskutočniť sólo
expedíciu do Grónska ako oslavu svojich
50 narodenín

Nature Without Borders
/ Príroda bez hraníc
réžia: Rožle Bregar / SLO / 2019 / 13 min
Dokumentárny film o národných parkoch
Triglav v Slovinsku a Juilan Prealps
v Taliansku

One Armed Bandits
/ Jednorukí banditi
réžia: Christian Hein, Danny Zober / NEM
/ 2019 / 8 min
Krátky film o lezení ako vášni aj napriek
fyzickým obmedzeniam

O vlkoch a ľuďoch
réžia: Michal Gálik / SVK / 2020 / 26 min
Čo všetko je potrebné urobiť, aby si
najprenasledovanejšia šelma našla svoje
miesto v dnešnej stredoeurópskej kultúrnej
krajine?

Trans Caucasus
réžia: Jaro Tešlár / SVK / 2020 / 11 min
Cyklistický prechod štyroch kamarátov cez
časť Veľkého Kaukazu

Myrtle Simpson: Life
on Ice / Myrtle Simpson:
Život na ľade

Končitá-príbeh
bouldrovej oblasti
réžia: Anton Kajan / SVK / 2020 / 36 min
Prvý slovenský čistokrvný boulderingový
dokument.

Rainbow Mountain-Red

réžia: Leigh Anne Sides / USA / 2019
Valley
/ 35 min
réžia: Ivo Košík / CZ / 2019 / 5 min
Portrét britskej polárnej priekopníčky,
Trekking v Andskom pohorí v Peru
horolezkyne a spisovateľky Myrtle Simpson

PIATOK

6. 11.

Blok 1
Šanca prežiť
réžia: Katarína Tekeľová, Jakub Krška
/ SVK / 2019 / 37 min
Film o zvieratách a ľuďoch
zo Záchrannej stanice v Zázrivej

réžia: Viliam Bendík / SVK / 2020 / 37 min
Ultrabežkyňa Lenka Vacvalová hľadá
odvahu zabehnúť najdlhšiu turistickú trasu
na Slovensku – 770 km z Dukly do Devína
Cesta na vrchol
s prevýšením viac ako 31 km
réžia: Adam Lisý / SVK / 2020 /18 min
Film o neobyčajnom životnom príbehu
Viliam Bendík (SVK )
jedného z najlepších slovenských
/ 20 min /
ultrabežcov
réžia: Michal Martinek / CZ / 2017 / 16 min Marián Priadka
a Adam Lisý (SVK)
Dokument z expedície po zimnej nórskej
/ 30 min
Hardangervidde na starých Jasankách
a s replikou Nansenových saní

/ 10 min

Allein / Sám

Nájdem odvahu

Mrazivá poezie

Rasťo Hatiar (SVK)

réžia: Jan Žůrek / CZ / 2020 / 30 min
500 metrov dlhá highline medzi skalnými
vežami v americkom Utahu a osem dievčat
z Francúzska, Čiech a Kanady.

Hilaree Nelson and Jim Morrison
uskutočnili prvý zjazd na lyžiach
z 8 516 metrov vysokej, štvrtej
najvyššej hory sveta, Lhotse.

Americké MTB
dobrodružstvo

réžia: Jaro Tešlár / SVK / 2020 / 11 min
Trasy, ktoré preveria cyklistické zručnosti
slovenských bajkerov

Blok 2
Lhotse
réžia: Dutch Simpson, Nick Kalisz
/ USA / 2019 / 23 min

Jaroslav Dutka (SVK)

Blok 2

Matej
réžia: Katarína Tekeľová, Jakub Krška
/ SVK / 2019 / 6 min
Príbeh medvedieho mláďaťa, ktorého našli
ochranári v lese bez mamy...

/ 10 min /

Salto je kráľ

SOBOTA

réžia: Pavol Barabáš / SVK / 2020
/ 64 min
Prechody najvyššími vodopádmi sveta
zachytené kamerou nášho najznámejšieho
dokumentaristu

7. 11.

Blok 1
Persian Lines
/ Perzské línie

Peter Ondrejovič,
Jaroslav Dutka (SVK)

réžia: Ondřej Vosecký / CZ / 2020
/ 33 min
Skialpovanie v opustených Iránskych
horách.

/ 30 min

Isabella
réžia: Thomas Senfl / CH / 2019 / 18 min
Príbeh o horolezectve v minulosti a teraz,
ktorý vzdáva poctu priekopníčke v Alpách Isabelle Straton

Slovenským divokým
západem
réžia: Markéta Hanáková / CZ / 2020
/ 11 min
Trojdenný prechod Muránskej planiny
– miesta, kde zastal čas

Syseľ Puko a jeho rodina
réžia: Braňo Molnár / SVK / 2019 / 28 min
Nádherný svet Muránskej planiny očami
roztomilého syslieho ´chalana´ Puka

Vyhlásenie výsledkov
súťaže neprofesionálnych
filmov
Speak to me Softly
/ Hovor ku mne nežne
réžia: Henna Taylor / USA / 2019 / 7 min
Zamyslenie sa nad emočnou a mentálnou
stránkou lezenia

Kométa Neowise
réžia: Jozef Dovičin / SVK / 2020 / 8 min
Časozberné video zostavené z približne 20
tisíc fotografií kométa Neowise, ktorá bola
viditeľná počas leta 2020.

Boys 1970
réžia: Tomáš Galásek / CZ / 2020 / 50 min
Dokument o tragédii československej
horolezeckej expedície v Peru v roku 1970.

Obrazy Altaje
réžia: Michal Martinek / CZ / 2019 / 16 min
Dobrodružstvo v jednom z najkrajších kútov
sveta, ktoré je zatiaľ prehliadané turistami

Kripl Trip
réžia: Martin Vrbický / CZ / 2020 / 16 min
Dvaja českí hendikepovaní bajkeri jazdia
na vyhlásených trailoch Britskej Kolumbie
v Kanade

neprofesionálne súťažné filmy
beseda k filmu
Slovenská premiéra
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Pre hrad chcú získať značku EHL

O značku európskeho kultúrneho dedičstva European
Heritage Label EHL pre Trenčiansky hrad sa chce pokúsiť
správca hradu, Trenčianske múzeum, v spolupráci s Občianskym združením TREUM.

Zápis Trenčianskeho hradu medzi miesta európskeho kultúrneho dedičstva ako nadnárodnej pamiatky v rámci projektu
„Miesta mieru“ je cieľom spoločného memoranda, ktoré 15.
októbra 2020 podpísal riaditeľ

Trenčianskeho múzea Peter
Martinisko a prezidentka Občianskeho združenia TRENČÍN
EURÓPSKE MESTO (TREUM) Janka Fabová. Tá je zástupcom Slovenskej republiky
a zároveň zakladajúcou členkou

na dlhé obdobie zabezpečila politickú stabilitu v strednej Európe“, povedal zástupca riaditeľa Trenčianskeho múzea Tomáš
Michalík. Táto zmluva je pridanou hodnotou zviditeľnenia
Trenčianskeho hradu na európskej úrovni.
Značku EHL vytvorila Európska komisia a Európsky parlament v roku 2011 a jej cieľom
je posilniť pocit spolupatričnosti európskych občanov, najmä
mladých ľudí, na základe spoločných hodnôt a prvkov histórie i európskych kultúrnych
hodnôt. Značka sa udeľuje prostredníctvom európskeho výberu, ktorý sa koná každé 2 roky.
Momentálne je otvorené výberové obdobie na rok 2021.
V prípade, že Trenčiansky
hrad získa značku EHL, získa
súčasne benefity, akými sú zviditeľnenie lokality v rámci Európy,
spolupráca v rámci celoeurópskej siete aktivít EHL, možnosť
zapojiť sa do programov EÚ
propagujúcich značku Európske dedičstvo, výmenu skúseností ako aj väčšie možnosti
v oblasti financovania z fondov
EÚ.

organizácie European Network
of Places of Peace (ENPP), ktorá združuje miesta, kde bol v minulosti konflikt ukončený podpísaním mieru či kapituláciou.
„V roku 1335 bola na Trenčianskom hrade podpísaná významná mierová zmluva, známa ako Trenčianska zmluva
medzi českým, poľským a uhorským kráľom – akýsi predchodca Višegrádskej zmluvy, ktorá

 ZDROJ: TSK, TRENČIANSKE MÚZEUM,
PLACESOFPEACE.EU

Trenčianska nadácia daruje 20 rokov
Dvadsať rokov darujeme – tak sa volá celoročná kampaň
Trenčianskej nadácie, ktorá má vyvrcholiť narodeninovým koncertom 27. novembra 2020 v trenčianskom
Posádkovom klube.

Kampaň sa začala v októbri
2019 známym knižným projektom Otvor srdce, daruj knihu
a narodeninový večer by mal byť
jej bodkou.
„Počas večera by sme radi postupne rozplietli niť našich narodeninových aktivít od novembra
2019 do novembra 2020, radi
by sme ocenili činy dvadsaťročia a vyhlásili víťazov hry Od novembra do novembra,“ povedala správkyňa nadácie Alena
Karasová.
Zároveň by to mal byť koncert plný zážitkov, ktoré sľubujú účinkujúci hostia – umelci,
hudobníci, divadelníci, ktorí
s Trenčianskou nadáciou už v minulosti spolupracovali. „Začali
by sme spomienkou na úspešnú

verejnú zbierku na reštaurovanie
rímskeho nápisu na hradnej skale, spomienkou spojenou s prvým
zvučným menom Martin Babjak,“ prezrádza A. Karasová.
Účasť prisľúbili aj Peter Lipa
a Pavol Seriš, niekdajší účastníci Trenčianskeho Korza, Milo
Kráľ a Janette Štefánková, ktorí
potešili ľudí na Dobrom bazáre,
Vlado Kulíšek a Adrián Ohrádka s úsmevom pre deti, Kvarteto Komorného orchestra mesta Trenčín, MS Dance Studio,
Aurelius Q, Krajka, Mestské divadlo Trenčín a Born To Trick,
známi z komunitného života
v Trenčíne.
Cena vstupenky na novembrový koncert nesie so sebou tiež
určitú symboliku, je to 20 eur,

N A R O D E N I N O V Ý

KONCERT

pričom celý výťažok z predaja
bude použitý na podporu verejnoprospešných projektov v roku
2021.
Vstupenky
sú
v
predaji v Trenčianskej nadácii
na
tnn@trencianskanadacia.
sk alebo telefonicky na +421
903 175 863, online prostredníctvom MaxiTicket a v prípade, že
sa situácia zlepší a bude otvorené KIC, tak aj v Kultúrno-informačnom centre Trenčín na Mierovom námestí 9. Samozrejme,
všetko bude závisieť od aktuálneho vývoja epidemickej situácie a platných opatrení pre hromadné kultúrne podujatia.
Zaujímavé
momenty
z úspešne zrealizovaných komunitných projektov zachytáva aj výstava fotografií z archívu Trenčianskej nadácie, ktorá
pokračuje v priestoroch Posádkového klubu Trenčín až do 30.
novembra 2020. Ešte stále je

T R E N Č I A N S K E J
Martin Babjak

N A D Á C I E

Dom armády Trenčín

27. november 2020
18:00

Janette
Štefánková

Peter Lipa

Milo Kráľ Band

Krajka

Vlado Kulíšek
Kvarteto KOMT
Born To Trick
Aurelius Q

Adrián
Ohrádka

Mestské divadlo Trenčín

MS Dance Studio

Pavol Seriš

Predpredaj
TNN +421 903 175 863
KIC +421 32 16 186
online MaxiTicket.sk

tnn@trencianskanadacia.sk | www.trencianskanadacia.sk

otvorená súťažná hra „Od novembra do novembra“, v ktorej
sa hľadá SLOVO ukryté v písmenkách na farebných náramkoch. Viac čítajte na webstránke
Trenčianskej nadácie.

(RED)

