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Peniaze na rekonštrukciu Hviezdy sú schválené
Dotáciu viac ako 7,6 milióna eur na kompletnú rekon-
štrukciu kina Hviezda na kultúrno-kreatívne centrum 
schválilo 2. novembra 2020 Ministerstvo kultúry SR. 

Centrum kultúrno-kreatívneho 
potenciálu Hviezda poskytne 
ateliéry či umelecké inkubáto-
ry. Priestor v ňom nájdu aktivi-
ty z rôznych oblastí kultúrneho 
a kreatívneho priemyslu, od kul-
túrneho dedičstva, cez archi-
tektúru, dizajn, až po výtvarné 
umenie, divadlo, folklór, film 
a hudbu.
 Mesto Trenčín využilo vý-
zvu Ministerstva kultúry SR 
v rámci Integrovaného regio-
nálneho operačného programu 
(IROP) a podalo v decembri 
2019 žiadosť o nenávratný fi-
nančný príspevok. 

„Trenčín je jedno z mála 

miest a možno jediné, ktoré je 
z môjho pohľadu absolútne pri-
pravené na čerpanie financií 
z výzvy na kultúrno-kreatívne 
centrum. Podali sme projekt už 
aj s právoplatným stavebným po-
volením. Už dnes sme pripravení 
na rekonštrukciu exteriéru i in-
teriéru Hviezdy,“ povedal pri-
mátor Richard Rybníček krátko 
po podaní žiadosti o príspevok 
z eurofondov.
 V rámci výzvy bolo predlo-
žených celkovo 15 žiadostí. Prvé 
štyri rozhodnutia o schválení 
projektov na budovanie kreatív-
nych centier podpísala Minister-
ka kultúry SR Natália Milanová 

2. novembra 2020. Kreatívne
centrá vyrastú v Trenčíne, Trna-
ve, Košiciach a Banskej Bystrici.

Hviezda je jedinečným kul-
túrnym stánkom v Trenčíne. 
Jej prevádzka sa začala v roku 
1940. V roku 2009 sa stala ná-
rodnou kultúrnou pamiatkou. 

O 2 roky sa stane modernou bu-
dovou, ktorá bude rešpektovať 
svoj štatút národnej kultúrnej 
pamiatky, ale zároveň ponúk-
ne nový priestor pre rozvoj kul-
túrno kreatívneho priemyslu 
v Trenčíne.

(POKRAČOVANIE NA STRANE 3)

Celoplošné testovanie obyvateľov sa v našom meste začalo v prvom i druhom kole včas 
a bez problémov. Mesto Trenčín dokázalo za pomerne krátky čas pripraviť 50 odberových 
miest a 50 tímov administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov, ochranné pomôc-
ky pre nich a tiež dezinfekciu. Pomohlo aj so zabezpečením zdravotníkov. Oba testova-
cie víkendy sa niesli v pokojnej atmosfére, najmä vďaka ľuďom. Za každú pomocnú ruku 
a úsmev, i keď spoza rúška, ďakujeme. FOTO: IGOR JANDO
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 � EDITORIÁL

Vážení Trenčania, 
milí naši čitatelia.

V tomto neobyčajnom roku 
nám zostal už iba posledný 
kalendárny mesiac a vy držíte 
v rukách posledné tohtoročné 
vydanie mestských novín. Vy-
chádzajú v čase, vždy tradične 
zameranom na prípravy pri-
chádzajúceho čara Vianoc. 
Tento rok však bude advent 
iný, napokon, ako všetko v roku 
2020. 
Radi by sme vám zapriali, nech 
je december hlavne pokoj-
ný, bez nedorozumení, hnevu 
a podozrievania. 
Aby sme všetci mali dosť síl 
nájsť spôsob, ako byť šťastní 
a toto šťastie rozdávať, napriek 
novým problémom a náročným 
úlohám. 
Aby sme dokázali byť tvorcom 
svojho vnútorného mieru, z kto-
rého môžu čerpať ľudia okolo 
nás. 
Slová ako pandémia, korona, 
COVID-19, rúško, dezinfek-
cia či zákaz vychádzania alebo 
testovanie z nášho života len 
tak ľahko nevymiznú. Skúsme 
však popri nich vnímať nielen 
to, o čo nás oberajú, ale aj to, čo 
sa popri nich vynára, čo sa mô-
žeme naučiť a čo môžeme nájsť 
– spolupatričnosť, pochopenie, 
susedov, poznanie, že malé veci 
ako vzájomná pomoc a soli-
darita majú svoju obrovskú 
hodnotu. 
Snažili sme sa v decembro-
vom INFE priniesť čo najviac 
dobrých správ. Tešiť sa môžeme 
z pokračujúcich procesov, kto-
ré vedú k vynoveným verejným 
priestorom v našom meste – či 
už ide o Hviezdu, átrium alebo 
revitalizáciu parku pri Úspe-
chu. Spoločne so zapojením 
obyvateľov sa posúva úspešne 
vpred aj príprava plánu mest-
skej mobility, finišujú prípravy 
projektu kandidatúry nášho 
mesta na Európske hlavné 
mesto kultúry. Odvážne sa pri-
pravujú aj novinky v našom na-
rábaní s odpadmi. V INFE toho 
však nájdete oveľa viac. Želáme 
vám príjemné čítanie.
Veríme, že z tohto neľahkého 
obdobia môžeme vyjsť jedine 
silnejší a vnútorne bohatší. 
Majte pokojný advent a požeh-
nané vianočné sviatky. Aby sme 
s odvahou mohli prijať nový rok 
2021.

Vaša redakcia 

Antigénové testovanie je pri vstupe do nemocnice
Mobilné odberové miesto na testovanie antigénovými 
testami začalo fungovať 16. novembra 2020. Otvorené je 
počas pracovných dní od 7.30 do 11.30 h. 

„V prípade zhoršenia epidemio-
logickej situácie v našom regióne 
a záujme otestovať väčšie množ-
stvo občanov, sme pripravení 
operatívne posilniť personálne 
kapacity a otváracie hodiny pre-
dĺžiť až do 14.30 h,“ uviedla ná-
mestníčka pre ošetrovateľskú 
starostlivosť Fakultnej nemoc-
nice Trenčín Lenka Dunajová 
Družkovská. 
 Fakultná nemocnica Trenčín 
ako subjekt hospodárskej mobi-
lizácie zriadila Mobilné odberové 
miesto vyhradené pre občanov, 
ale i pre svojich pacientov, ktorí 
majú záujem o vyšetrenie anti-
génovými testami na ochorenie 

COVID-19. Nachádza sa na ľa-
vej strane pri vstupnej bráne 
do nemocnice.
 Testovanie je bezplatné. 
Každý sa musí preukázať pri od-
bere občianskym preukazom 
a deti do 15 rokov preukazom 
poistenca. Na vyšetrenie je mož-
né objednať sa priamo cez inter-
netovú stránku nemocnice. Ak 
občan nemá k dispozícii prístup 
k internetu, pomôžu mu s objed-
naním administratívni pracov-
níci odberového miesta. Pred-
nosť však budú mať objednaní 
klienti. Po vyhodnotení testu 
dostane každý občan certifikát 
s výsledkom. 

 Fakultná nemocnica Trenčín 
zriadila takéto odberové miesto 
s cieľom umožniť dostatočné 
testovanie obyvateľstva v rámci 
protiepidemiologických opatre-
ní na zabezpečenie zdravotnej 
starostlivosti za účelom riešenia 
krízovej situácie vyvolanej pan-
démiou COVID-19.
 Odberové miesto je perso-
nálne zabezpečené kvalifikova-
nými zdravotníkmi nemocnice 
– sestrami, praktickými sestra-
mi a zdravotníckymi záchranár-
mi. „Spoluprácu nám ponúkli 
aj študenti Fakulty zdravotníc-
tva Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka, ktorí budú pracovať 
pod dohľadom kvalifikovaného 
personálu. Veríme, že aj takýmto 
krokom sa nám podarí pozitívne 
prispieť k zvládnutiu epidemio-
logickej situácie v trenčianskom 
regióne,“ dodala L. Dunajová 
Družkovská.
 Mobilné odberové mies-
ta na testovanie PCR testami 
na Nemocničnej ulici vedľa ria-
diteľstva nemocnice a Regio-
nálneho úradu verejného zdra-
votníctva a tiež na Mládežníckej 
ulici pri krytej plavárni zostá-
vajú aj naďalej v prevádzke. Ich 
prevádzkové hodiny sa môžu 
meniť, aktuálne informácie náj-
dete na www.fntn.sk. 

 (RED) FOTO: P. S.

Trenčín naďalej v červenej zóne
Na Slovensku sa počas víkendov 31. 10. – 1. 11. 2020 
a 7. 11. – 8. 11. 2020 konalo celoplošné testovanie obyva-
teľov antigénovými testami. Podľa výsledkov týchto 
antigénových, ale aj PCR testov, Trenčín zostáva v červe-
nej zóne. 

V meste bolo počas oboch víken-
dov plošného testovania k dispo-
zícii 50 odberových miest. V pr-
vom kole ich využilo 32 868 ľudí. 
Z toho bolo 332 pozitívnych, teda 
1,01%. Je pravdepodobné, že ne-
šlo len o Trenčanov, ale aj ľudí 
z okolia. V druhom kole sa prišlo 
otestovať 32 990 občanov. Z toho 
bolo 202 pozitívnych, čo predsta-
vovalo 0,61 %. Opäť sa dá pred-
pokladať, že sa v krajskom meste 
testovali nielen domáci obyvate-
lia, ale aj ľudia z okolitých obcí. 
 Organizácia testovania 
v rámci operácie Spoločná zod-
povednosť stála mesto Trenčín 
vyše 55 tisíc eur. V tejto sume sú 
náklady na ochranné pomôcky, 
administratívnych pracovníkov 

a dobrovoľníkov, stravné líst-
ky a pre adminov aj príspevok 
na nevyhnutné náklady. Mesto 
bolo nápomocné i pri získavaní 
zdravotníkov do jednotlivých od-
berových miest. Primátor Tren-
čína Richard Rybníček, ktorý je 
aj prezidentom Únie miest Slo-
venska, dostal na ústrednom krí-
zovom štábe prísľub, že vynalo-
žené náklady štát samosprávam 
preplatí do konca tohto roka. 
 „Trváme na tomto prísľube 
a veríme, že to tak bude. Ak nie, 
treba čakať veľký odpor zo stra-
ny únie a všetkých jej členov,“ 
povedal R. Rybníček. Primátor 
zároveň vyjadril poďakovanie 
všetkým, ktorí pomohli mestu 
zorganizovať testovanie. 

 „Ďakujem všetkým dobrovoľ-
níkom, administratívnym pra-
covníkom a kolegom za skvelú 
prácu a pomoc. Vďaka patrí aj 
spoločnostiam Adient a OMV, 
ktoré nám pomohli s občer-
stvením pre všetky tímy na od-
berových miestach v Trenčíne 
počas druhého kola plošného 
testovania.“
 Mesto počas dvoch spomí-
naných víkendov testovalo aj 
klientov a zamestnancov po-
bytových zariadení sociálnych 
služieb – Zariadenia pre senio-
rov na Lavičkovej ulici a Domu 
opatrovateľských služieb na Pia-
ristickej ulici. Výsledky boli vždy 
negatívne. Testy absolvovali aj 
ľudia bez domova. V prvom kole 
ich bolo 61 a v druhom 84. Ste-
ry im robili zdravotné sestry So-
ciálnych služieb mesta Trenčín. 
Nikto z nich nemal pozitívny vý-
sledok na prítomnosť koronaví-
rusu. (E. S.)

http://www.fntn.sk
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Od 19. novembra sto-
jí na Mierovom námestí 

vianočný strom. Asi 13 metrov 
vysoký smrek pichľavý daroval 
mestu pán Bulejko z Hrabovky, 
ktorý ho zasadil pred 27 rokmi 
pri narodení svojho vnuka.

V septembri 2020 dosiahla 
dočasná práceneschop-

nosť ľudí na Slovensku naj-
vyššiu septembrovú mie-
ru za posledných 15 rokov. 
V Trenčianskom kraji bolo 
na péenke 4,16 % nemocen-
sky poistených osôb. Náš kraj 
mal tretiu najvyššiu priemernú 
dočasnú PN po prvom Pre-
šovskom a druhom Žilinskom 
kraji. Zdroj: sita

Štvrté celoplošné kosenie 
verejnej zelene spojené aj 

so zberom lístia sa vo všetkých 
mestských častiach Trenčína 
začalo 2. novembra. 

Stavebné práce na novom 
štadióne v Trenčíne neu-

tíchli ani počas jesene. V po-
lovici novembra bola takmer 
hotová inštalácia umelého 
osvetlenia, osadenie sedačiek 
za bránami na severnej a južnej 
tribúne, pracovalo sa vo vnú-
torných priestoroch, na sociál-
nych zariadeniach a bufetoch, 
začalo byť vidno opláštenie šta-
dióna. Návrat na domáci tráv-
nik predpokladá AS Trenčín 
na prelome februára a marca. 
Zdroj: Trenčianske noviny

Prezidenta Únie miest Slo-
venska a primátora nášho 

mesta Richarda Rybníčka 
prijala v Prezidentskom palá-
ci 12. novembra prezidentka 
SR Zuzana Čaputová. Témou 
stretnutia bolo celoplošné tes-
tovanie a reforma usporiada-
nia verejnej správy. 

Peniaze na rekonštrukciu Hviezdy sú schválené
(Pokračovanie zo strany 1)

Začiatok modernizačných prác 
je naplánovaný na koniec no-
vembra 2020. Mesto predvídavo 
proces verejného obstarávania 
uskutočnilo na začiatku roka. 
Po oznámení o schválení pros-
triedkov poslalo dokumentáciu 
verejného obstarávania na kon-
trolu. Ak prebehne kontrola po-
zitívne a práce sa začnú koncom 
novembra 2020, prvých účast-
níkov programov a návštevní-
kov môže nové centrum vo svo-
jich priestoroch prijať v polovici 
roka 2022. 
 V novom priestore Hviezdy 
sa plánuje poskytovanie aspoň 
troch špecifických služieb krea-
tívneho centra. Napríklad Otvo-
rená pracovná dielňa, kde sa 
môžu rozvíjať odvetvia kreatív-
neho priemyslu ako dizajn, ar-
chitektúra, reklama. 
 V Otvorenom inovačnom 
ateliéri pôjde o rozvoj kultúrne-
ho dedičstva, vizuálneho, scé-
nického umenia, ale aj umelec-
kého vzdelávania.
 Okrem toho sa tu počíta 
s podporou kreatívnej tvorby, 
a to cez rôzne propagačné akti-
vity, či už výstavno-prezentačné 
činnosti nekomerčného charak-
teru alebo konferencie, worksho-
py, prehliadky a pod. Kreatívne 
centrum bude mať viaceré typy 
priestorov s vybavením. Tie si 

budú môcť prenajímať rôzne 
subjekty na svoje aktivity i širo-
ká verejnosť.
 Na prízemí bude vyhrade-
ný priestor na klub s kaviarňou. 
Na horných poschodiach vznik-
ne aj výstavný priestor, meetin-
gové miestnosti, coworking, 
profesionálna strižňa s profi foto 
a video vybavením, ktoré bude 
k dispozícii na rozvoj audiovizu-
álnych profesii v meste.
 Na pozemku vedľa Hviezdy 
plánuje mesto postaviť kontaj-
nerové divadlo so zázemím. „Už 
pracujeme na projektovej doku-
mentácii“, hovorí primátor mes-
ta Richard Rybníček. „Do dvoch 
rokov tak vytvoríme ucelený kul-
túrny priestor, ktorý pracovne 
nazývame „Hviezdodvor“. Ďa-
kujem celému tímu, ktorý sa 

stará o eurofondové projekty 
a výrazne prispel k tomuto úspe-
chu. Mám vynikajúcich kolegov, 
chcem sa poďakovať aj trenčian-
skemu architektovi Pavlovi Ba-
laščákovi, ktorý ten projekt na-
vrhol a hlavnému architektovi 
mesta Martinovi Beďatšovi, kto-
rý s ním veci konzultoval.“
 Celé dielo bude stáť 8 milió-
nov eur. Viac ako 7,6 milióna eur 
je príspevok Ministerstva kultú-
ry SR z EÚ fondov. Zvyšných 
400 tisíc doplatí mesto zo svoj-
ho rozpočtu.
 Projekt Centra kultúrno-kre-
atívneho potenciálu Hviezda je 
pre mesto Trenčín aj obrovskou 
príležitosťou dôstojne sa pripra-
viť na titul Európskeho hlavné-
ho mesta kultúry 2026, o ktorý 
sa v týchto dňoch usiluje.  (RED)

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Mestskí poslanci sa na ďalšej spoločnej schôdzi stretli 18. 
novembra 2020. Ponúkame stručný prehľad najdôležitej-
ších tém ich rokovania.

 � Poslanci vzali na vedomie in-
formáciu, že celkový dlh mesta 
k 30. 9. 2020 bol vo výške 17,8 
mil. eur, teda 326 eur na oby-
vateľa. Dlh Trenčína v rokoch 
2011 – september 2020 pokle-
sol o vyše 55 %.

 � Mestské zastupiteľstvo svoj-
im rozhodnutím umožnilo 
prevádzkovateľom letných te-
rás, užívať ich aj v zimnom obdo-
bí 2020/2021. Prevádzkovateľ 
je oprávnený požiadať o povole-
nie užívať alebo zriadiť letnú te-
rasu aj počas tejto zimy, najdlh-
šie však do 31. 3. 2021. „To je 
momentálne jediný spôsob, ako 
vieme gastroprevádzkam za-
bezpečiť možnosť aspoň obme-
dzeného príjmu. Len chcem upo-
zorniť, že terasy nesmú oplotiť 

alebo uzatvárať. Zásadne s tým 
nesúhlasí pamiatkový úrad a my 
to musíme rešpektovať, lebo tu 
v centre mesta sme v chránenej 
pamiatkovej zóne,“ zdôrazňu-
je primátor Richard Rybníček. 
Pripomíname, že prevádzkova-
telia terás sú zodpovední za do-
držiavanie aktuálnych opatrení 
prijatých na zamedzenie šírenia 
ochorenia COVID-19. Upozor-
ňujeme, že stále platí povinnosť 
prevádzkovateľa podať aj žia-
dosť na povolenie umiestnenia 
a prevádzky letnej terasy na ďal-
šie obdobie, teda od 1 4. 2020.

 � Primátor informoval mest-
ský parlament o vystúpení po-
slanca Martina Trepáča z po-
slaneckého klubu KDH a o jeho 
vstupe do nového poslaneckého 

klubu HLAS-SD, ktorého pred-
sedom je Michal Moško. Ďalej 
sú v ňom Martin Barčák, To-
máš Vaňo, Marcel Meravý a 
Josef Kolář. Keďže poslanecký 
klub KDH vzhľadom k nespl-
neniu podmienky minimálne 
troch členov zanikol, je klub 
HLAS-SD aktuálne jediným 
poslanecký klubom politickej 
strany v Mestskom zastupiteľ-
stve Trenčín.

 � Najbližšie sa poslanci 
stretnú 16. decembra 2020. 
Ich schôdzu môžete sledovať 
naživo prostredníctvom mest-
ského webu, kde nájdete aj vi-
d e o z á z n a m 
z celého no-
vembrového 
zasadnutia. 

 (E. S.) videozáznam
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Začala sa rekonštrukcia Ulice Matice slovenskej. Chodníky 
budú zo zámkovej dlažby a s novými obrubníkmi. Cesta do-
stane nový asfaltový povrch. 

Buduje sa aj cyklistická cestička na Ulici Ľ. Stárka smerom 
k priemyselnému parku. Od existujúceho chodníka ju bude 
deliť zelený ostrovček.

Obyvatelia Ulice Pod Komárky sa dočkajú asfaltovej cesty. 
Doteraz sa k svojim domom dostávali po komunikácii, kto-
rej povrch tvorilo utlačené kamenivo a hlina. 

Cyklotrasa pribudne aj na Ulici Na kamenci. Spojí ulice 
Na vinohrady a Kasárenská. Vybudujú sa tu i dve autobu-
sové zastávky MHD i priechody pre chodcov.

Mestské investičné akcie Práce na revitalizácii  
Parku pre Úspech sa začali
Verejný priestor medzi Továrenskou, Staničnou 
a Zlatov skou ulicou odovzdalo mesto 11. novembra spo-
ločnostiam, ktoré sa budú podieľať na jeho obnove. 

Projekt „Zelené pľúca mesta – 
revitalizácia Parku pre Úspech“ 
má cieľ zazelenanie a regene-
ráciu otvoreného priestran-
stva s rozlohou 3 700 m² blíz-
ko obchodného domu Úspech. 
Na takmer 3 tisícoch m² bude 
zeleň s trávnikom, novou vý-
sadbou, chodníkmi, automa-
tickým závlahovým systémom, 
pribudnú oddychové miesta 
na sedenie i pohodlné ležanie, 
nové smetné koše s možnosťou 
triedenia odpadu. 
 Park bude efektný aj ve-
čer vďaka modernému nasvie-
teniu stromov, chodníkov či 
oddychových miest. Chodník 
popri Staničnej ulici bude zre-
konštruovaný, rovnako i exis-
tujúci chodník, ktorý vedie 
naprieč územím. Navyše sa vy-
budujú nové prepojenia formou 

mlatových chodníkov. 
 Zeleň oživí výsadba trvaliek 
a okrasných tráv. Stromy dopl-
nia červenolisté jasene a kvit-
núce čerešne, pribudne plocha 
z bylín a papradí. 
 Pozdĺž Zlatovskej ulice 
bude vychádzkový chodník pre 
peších a nová cyklotrasa, ktorú 
rieši samostatný projekt. Spev-
nené plochy oddelia ostrovče-
ky s bylinami a kríkmi. Uličný 
priestor umocní kvitnúce stro-
moradie. V návrhu je aj cyklo-
prístrešok pre 10 bicyklov a ďal-
ších 5 cyklostojanov.
 Projekt získal podporu Eu-
rópskeho fondu regionálneho 
rozvoja, a tak mesto z celkovej 
sumy viac ako 162 tisíc eur za-
platí len necelých 8200 eur. 

 (RED)

PANDÉMIA OVPLYVNILA AJ INVESTÍCIE
Tento rok je pre samosprávy mi-
moriadne náročný. Viaceré pre 
pandémiu koronavírusu pre-
súvajú svoje investičné akcie 
do ďalšieho roka. V našom mes-
te ide o šesť projektov za viac 
ako milión eur – dobudovanie 
učební v ZŠ, Dlhé Hony, re-
konštrukciu námestia Rozkvet, 
rekonštrukciu troch detských 
ihrísk a rekonštrukciu sociál-
nych zariadení v kultúrnom 
stredisku Istebník. Na začiatku 
roka bolo v rozpočte na inves-
tičné akcie schválených takmer 
9 miliónov 300-tisíc eur. Dnes 

je to suma 9 617 982 eur, lebo 
napriek presunu šiestich inves-
tičných akcií, počas roka pri-
budli a začali sa realizovať akcie 
financované z návratnej finanč-
nej pomoci od štátu. Napríklad 
výmena okien a dverí v mater-
ských školách na uliciach Tur-
kovej a Halašu, alebo aj re-
konštrukcia ciest na uliciach 
Zlatovská, Javorinská a Matice 
slovenskej. Mesto sa snaží šet-
riť, pričom myslí aj na horšie 
časy. V nasledujúcom období 
sa spolieha najmä na pomoc zo 
štátu a na eurofondy.  (RED)
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VYNOVENÁ ULICA K DOLNEJ STANICI 

Po tom, ako Trenčianske vodár-
ne a kanalizácie (TVK) ukon-
čili rekonštrukciu sietí na tej-
to ulici v úseku Legionárska 
– Piaristická, položili aj nový 
asfalt. Mesto tu plánuje ešte 
v tomto roku zabezpečiť vodo-
rovné dopravné značenie, musí 
byť však na to vhodné počasie. 
Vyznačením cyklopruhov dôj-
de k úbytku parkovacích miest 
pred sociálnou poisťovňou. 
V ostatných častiach zostane 

možnosť parkovania zachova-
ná s miernymi úpravami. V kri-
žovatke Piaristická – K dolnej 
stanici bude upravená prednosť 
v jazde. Priamo pred poliklini-
kou sa vyhradí plocha pre sa-
nitky a na nástup a výstup, naj-
mä imobilných pacientov (bez 
možnosti parkovania). TVK 
budú na ulici K dolnej stanici 
pokračovať v prácach aj v budú-
com roku. 
 (RED), FOTO: P. S.

Trenčín v pohybe: Zoznámte 
sa s návrhovou časťou plánu
Prvú jesennú časť zapojenia sa obyvateľov do príprav 
Plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM) máme 
za sebou a podľa celkového počtu hlasov možno pove-
dať, že úspešne. Zapojení ľudia rozdali medzi 85 navr-
hovaných opatrení vyše 400 preferenčných hlasov. Aké 
opatrenia u vás zabodovali najviac a čo nás čaká v prí-
pravách PUMM v decembri?

Skôr, ako si prečítate odpo-
veď na túto otázku, chceli by 
sme sa poďakovať v mene zá-
stupcov mesta a spracovateľa 
všetkým Trenčiankam a Tren-
čanom, ktorí sa doposiaľ do prí-
prav plánu zapojili. Či už svo-
jimi návrhmi, pozmeňujúcimi 
návrhmi, pripomienkami ale-
bo hlasovaním. Teší nás, že sa 
o plán zaujímate priebežne a vo 
všetkých fázach vzniku. Spo-
lupráca s obyvateľmi je pre vý-
sledný plán, ale aj jeho realizá-
ciu zásadná a vážime si každý 
názor a uhol pohľadu, ktorý 
nám poskytnete.

 � MENEJ ÁUT, VIAC 
MIESTA PRE ŽIVOT

Aj spomínané hlasovanie a dis-
kusie o navrhovaných opatre-
niach, ktoré trvali do 9. novem-
bra na stránke zapojsa.trencin.
sk, predstavujú pre nás cenný 
zdroj informácií. Z výsledkov 
jasne vyplýva, že víziu PUMM 
2030 „Menej áut, viac miesta 
pre život“ si prajete napĺňať aj 
konkrétnymi riešeniami. Tren-
čín budúcnosti si predstavuje-
te ako zelené, ľuďom aj prírode 
blízke mesto krátkych vzdiale-
ností. Medzi piatimi najúspeš-
nejšími opatreniami sa totiž 

umiestnili tie, ktoré sa zameria-
vajú na zlepšovanie podmienok 
a dostupnosti, zvyšovanie bez-
pečnosti a rozširovanie infraš-
truktúry pre peších a cyklistov. 
Najlepšie hodnotené, s 25 hlas-
mi, skončilo opatrenie, ktorého 
cieľom je ozelenenie ulíc a pod-
pora tvorby takzvaných zele-
ných koridorov – malebných 
ulíc s dostatkom zelene, ciest, 
cestičiek a skratiek pre chráne-
ný a príjemný pohyb – chô dzu, 
cyklistiku a oddych. Závery 
z participácie budú zohľadne-
né pri tvorbe Návrhovej časti 
a Akčného plánu PUMM.

 � AKO SA ZAPOJIŤ ĎALEJ?

V pondelok 30. novembra 2020 
bude na zapojsa.trencin.sk for-
mou video prezentácie pred-
stavená Návrhová časť plánu. 
Na stiahnutie a preštudovanie 
bude, samozrejme, k dispozí-
cii aj dokument s úplným zne-
ním textu. Neváhajte ho pripo-
mienkovať formou komentárov 
alebo e-mailov, čas na to máte 
do 20. decembra 2020. 
 Po zapracovaní pripomie-
nok bude do konca roka zve-
rejnená finálna stratégia Návr-
hovej časti plánu a začiatkom 
nového roka 2021 tiež celý 
plán aj s podrobnejším akčným 
plánom a harmonogramom, 
plánom zodpovedností a mo-
nitoringu. Pred definitívnym 
schvaľovaním ešte musí plán 
prejsť procesom strategického 
a environmentálneho hodnote-
nia (SEA). 
 Hoci nám pandémia zabrá-
nila stretávať sa a diskutovať 
naživo, sme radi, že sa nám spo-
ločne podarilo naštartovať onli-
ne participáciu aspoň v takejto 
podobe. Radi by sme preto vyu-
žili zapojsa.trencin.sk aj po fi-
nalizácii PUMM a aj naďalej 
na tejto platforme s vami spo-
lupracovali na rozvoji zdrav-
šej, efektívnejšej a pohodlnejšej 
mobility. 

 CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU,
  BRNO, SPRACOVATEĽSKÝ TÍM PUMM

Átrium v novom šate
Práce na revitalizácii Átria pod Mestskou vežou sa za-
čali v apríli tohto roka a v novembri boli ukončené. Ve-
ríme, že sa do jari situácia s pandémiou natoľko zlepší, 
aby sa do neho vrátili nielen ľudia, ale aj kultúra. 

Priestor ponúkne možnosti 
na viaceré zmysluplné aktivity 
a tiež na relax a hry. K nim láka 
niekoľko hracích prvkov, vráta-
ne detských šmýkačiek, náučno-
-zábavnej vodnej trasy, vodné 
„hračky“ zásobuje vodou nová 
studňa. V čase horúčav určite 
oceníme pitnú fontánku a osvie-
žovače vzduchu. 
 Pred pódiom sú mobilné sto-
ličky, sedenie ponúknu aj pevné 
lavice v tvare vlnoviek a odpočin-
kové ležadlá na trávnatej ploche. 
Presunutý chodník je bezbarié-
rový a vedie až po úroveň pláno-
vanej nástupnej stanice výťahu 
na Brezinu. Atmosféru dotvára 

moderné osvetlenie s integrova-
nými kamerami a ďalšími služba-
mi pre návštevníkov. 
 Autormi projektu sú 
Ing. Arch. Peter Guga a Ing. Arch. 
Marek Guga. Práce zhotovila spo-
ločnosť REKONDÍCIA SK, drob-
nú architektúru zabezpečila spo-
ločnosť mmcité2 a sadové úpravy 
DRYADA garden. 
 Mesto získalo na túto investí-
ciu nenávratný finančný príspe-
vok takmer 733 tisíc eur z eu-
rofondov, takmer 40 tisíc eur 
doplatí zo svojho rozpočtu. Celý 
priestor je monitorovaný kame-
rovým systémom.
  (RED), FOTO: P. Ž.
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ZAOSTRENÉ NA BIOODPAD

Od januára už aj 
vývoz bioodpadu
Od 1. 1. 2021 vzniká mestám a obciam povinnosť zaviesť 
zber kuchynského bioodpadu z domácností. Platí to nie-
len pre bytové domy, ale aj pre rodinné domy, z ktorých 
sa bioodpad doteraz v januári nevyvážal. 

Znamená to, že rodinné domy, 
ktoré využívajú hnedé bionádo-
by, budú do nich ukladať od 1. 
januára 2021 nielen bioodpad 
zo záhrad, ako doteraz, ale aj 
bioodpad kuchynský. V súvis-
losti s touto povinnosťou bude 
frekvencia vývozu hnedých ná-
dob intenzívnejšia a bude sa 
robiť aj v zimných mesiacoch, 
počas ktorých sa v minulom ob-
dobí nevykonával. Vývoz z ro-
dinných domov bude zo začiat-
ku raz za 14 dní:
 

 � MČ Západ – utorok 12. ja-
nuára a 26. januára

 � MČ Sever – streda 13. a 27. 
januára

 � MČ Stred a Juh – štvrtok 
14. a 28. januára

Mesto Trenčín začalo v druhej 
polovici novembra oslovovať 

domové spoločenstvá a do-
mových dôverníkov s prosbou 
o spoluprácu pri distribúcii ko-
šíkov na bioodpad do domác-
ností v bytových domoch. Leták 
s oslovením môžu nájsť obyva-
telia na dverách svojich vcho-
dov aj v týchto dňoch. 
 Veríme, že s ich pomocou 
budú špeciálne 10-litrové ko-
šíky a kompostovateľné vrec-
ká do domácností rozdané čo 
najrýchlejšie. Na ich zabezpe-
čenie mesto využilo finančné 
prostriedky získané z Environ-
mentálneho fondu, preto košík 
a vrecká dostanú domácnosti 
bezplatne. Novú povinnosť za-
viesť zber kuchynského biood-
padu od 1. januára 2021 nám 
ukladá zákon o odpadoch. Pod-
robne sa jej bude venovať aj 
nová webstránka trencinrecyk-
luje.sk. (RED) 

TRENČÍN JE V REBRÍČKU ZINDEX 
V PRVEJ PÄŤKE VEĽKÝCH MIEST
Ide o hodnotenie zadávateľov verejných zákaziek. Reb-
ríček zostavila a v novembri 2020 zverejnila Nadácia Za-
stavme korupciu v spolupráci s výskumníkmi z českého 
združenia EconLab, ktoré pôsobí pri Karlovej Univerzite.

V porovnaní zadávania záka-
ziek najväčších slovenských 
miest za obdobie od decembra 
2018 do júna 2020 obsadilo 
mesto Trenčín 4. miesto, za Pre-
šovom, Popradom a hlavným 
mestom SR Bratislava. Zindex 
Trenčína je 73 percent. Prvý 
Prešov má 77 %, Poprad 76 % 
a Bratislava 75 %.
 Posudzovali, či samosprávy 
o zákazky súťažia, či tendre ne-
rušia, ako často sa opakujú rov-
naké firmy a či pri verejnom ob-
starávaní neporušujú zákon. 
 „Zindex dáva obstarávate-
ľom vysvedčenie, ako sa im darí 
v porovnaní s ostatnými. Verej-
nosti a občanom zase Zindex 
poskytne informácie, ako ich 
volení zástupcovia nakladajú 
s verejnými zdrojmi,” povedala 

riaditeľka Nadácie Zastavme 
korupciu Zuzana Petková.
 Hodnotenie samospráv 
cez rebríček Zindex sa na Slo-
vensku robilo po prvýkrát, 
v Českej republike funguje už 
roky. Európska komisia ho 
označuje ako špičkovú prax.
 „Chceme nákupcov pod-
poriť, aby využívali najlepšiu 
dostupnú prax a odporúča-
né, overené postupy – ako ich 
identifikujú napríklad Európ-
ska komisia alebo OECD,” 
konštatovala Petková. Nadácia 
pri investigatíve často pouka-
zuje na predražené tendre či zá-
sadné prešľapy pri nákupoch.
 Zindex tých najhorších ne-
zverejňuje, hodnotenie im po-
siela samostatne, spolu s odpo-
rúčaním, ako sa zlepšiť.  (RED)

Upozorňujeme 
na zmeny v parkovaní
Nastavenie podmienok regulácie parkovania nie je 
nemenné, je to proces, ktorý pokračuje a vyvíja sa, 
na základe výsledkov pravidelného najmä nočného 
monitorovania parkovísk, ale aj podnetov občanov. Aj 
vďaka regulácii zavedenej na sídlisku Juh od 23. septem-
bra 2020 vieme určiť, kde treba upraviť režim, či dozna-
čiť parkovacie miesta. 

Zmena režimu dlhodobé na dl-
hodobé nočné – monitorovanie 
ukázalo, že takmer polovica vo-
zidiel, parkujúcich na parkovis-
kách Dlhodobé vo večerných 
hodinách, nemá parkovaciu 
kartu a občania s kartou majú 
problém nájsť voľné miesto. 
Títo vodiči síce nič neporušili, 
pretože parkovisko bolo v tom 
čase bez úhrady, ale pokiaľ 
mali problém zaparkovať drži-
telia s kartami, uprednostnili 
sme ich pred tými, ktorí kartu 
nemajú. 
 K zmene došlo od 2. no-
vembra v časti parkovísk Dl-
hodobé na uliciach gen. Svo-
bodu (59 miest – parkoviská 
pod Južankou, pri sporiteľni 
a pri bytovkách patriacich k Zá-
padnej ulici) a Saratovská (68 
miest v hornej časti cintorína, 
kolmé i pozdĺžne miesta a mies-
ta na autobusovom „otoči“). 
Zmena nemá žiadny dopad 
na držiteľov kariet typu Dlho-
dobé, Pásmo J či maximálnych 
celomestských. 
Režim Dlhodobé: spoplatnené 
iba v pracovných dňoch 8.00 – 
16.00 h 
Režim Dlhodobé nočné: spo-
platnené iba v pracovných 
dňoch 19.00 – 24.00 h a 0.00 
– 8.00 h. 
Informáciu o zmene dostali dr-
žitelia kariet emailom, ostatní 
vodiči boli oboznámení letákmi 
za stieračmi.

Zmena z režimu Dlhodobé 
do nonstop – bolo preradených 
8 parkovacích miest pozdĺžne 
od dolnej križovatky s Ul. M. 
Bela. Neplatia tu karty pre dl-
hodobé parkoviská.

Pripravujeme zmenu z Dlho-
dobého na Dlhodobé nočné 
aj na určitých úsekoch ulice 
Východná.

Značenie ďalších parkovacích 
miest – na hornom Juhu pre-
bieha na existujúcich plochách 
vyznačenie ďalších viac než 
50 parkovacích miest. Máme 

vytipované miesta, kde by mohli 
pribudnúť parkovacie miesta aj 
na Juhu II a III, projekty znače-
nia sa pripravujú. Získať ďal-
šie parkovacie miesta, najmä 
úpravou značenia na existujú-
cich komunikáciách pri zacho-
vaní bezpečnosti a prejazdnos-
ti komunikácií. je jednoduchšie 
a rýchlejšie, ako budovať nové. 

Zdieľané parkovanie – pri „oto-
či“ autobusov na Saratovskej 
ulici, na mieste, kde počas dňa 
parkujú autobusy, môžu vo ve-
černých a nočných hodinách 
parkovať po novom osobné 
autá a to nasledovne: pondelok 
až piatok 20.00 – 6.00 h a po-
čas víkendov 19.00 – 8.00 h. 
Miesto, odkiaľ môžu parkovať 
vozidlá, bude vyznačené zvislou 
dopravnou zančkou. Situáciu 
budeme monitorovať, v prípade 
nedodržiavania hodín určených 
pre osobné vozidlá budeme mu-
sieť režim zdieľania parkoviska 
ukončiť.

Zmena z nonstop do režimu 
dlhodobého – týka sa parkovis-
ka na Cintorínskej ul. pri križo-
vatke so Soblahovskou.

Zmena z dlhodobého do re-
žimu nonstop – na zákla-
de požiadavky občanov. Časť 
parkoviska na Študentskej 
ulici v úseku od Hurbanovej 
po Nábrežnú ulicu je už v re-
žime nonstop. V tejto časti boli 
vyznačené namiesto terajších 
parkovacích pásov parkovacie 
boxy. 
Viac informácií: 0902 911 220.
 ÚTVAR MOBILITY MSÚ
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Čo potrebujeme vedieť o recyklácii papiera?
Papier je dnes aj napriek vyspelým elektronickým techno-
lógiám neodmysliteľnou súčasťou života nielen pre ško-
lákov či podnikateľov, ale aj pre obalový priemysel. 
Papier je možné recyklovať 5 až 7-krát. Na to, aby mohol 
byť recyklovaný, je potrebné ho starostlivo vytriediť.

Papier sa vyrába zhutnením ce-
lulózy, ktorá sa získava väčšinou 
z ihličnatých stromov, ako je 
smrek či jedľa, ale pri jeho výro-
be môžu byť použité aj iné drevi-
ny a materiály ako bavlna alebo 
konope. Na výrobu jednej tony 
papiera je potrebné približne 2 
až 3 tony dreva, veľké množstvo 
vody a elektriny.
 Papier patrí do skupiny dob-
re recyklovateľných materiálov, 
ale nedá sa recyklovať done-
konečna, lebo vlákna celulózy 
sa pri opakovanom recyklova-
ní skracujú. Poslednou formou 
recyklácie je napríklad obal 
na vajíčka a rolka od toaletného 
papiera.
 Papier tvorí približne 14 % 
hmotnosti v celkovom množ-
stve komunálneho odpadu 
z domácností.

 Z výsledkov ručného trie-
denia obsahu čiernych nádob 
od náhodne vybraných podni-
kateľských subjektov, ktoré sa 
v Trenčíne konalo 25. septem-
bra 2020, vyplynulo, že z cel-
kového ich obsahu bolo možné 
vytriediť približne 60 percent. 
A z nich bolo v nádobách z admi-
nistratívnych, maloobchodných 
prevádzok a prevádzok poskytu-
júcich rôzne služby 20,8 % nevy-
triedeného papiera. V nádobách 
zo stravovacích a reštauračných 
zariadení to bolo 12,3 %.

 � ČO PATRÍ DO MODREJ 
NÁDOBY?

ÁNO  noviny, časopisy, kance-
lársky papier, zošity, reklamné 
letáky, plagáty, krabice a kartó-
ny, papierové obaly a podobne.

 

NIE  
väzbo-
vé obaly 
kníh, mokrý, 
mastný alebo znečistený papier, 
asfaltový a dechtový papier, po-
užité plienky a hygienické potre-
by, alobal.
 Dôležitým pravidlom je kra-
bice pred vyhodením zložiť 

na plocho, aby bol ich objem čo 
najmenší a neobsahoval zbytoč-
ne veľa vzduchu. Zostane tak 
viac miesta pre ďalší odpad. Od-
vážanie vriec a kontajnerov, kto-
ré sú správne naplnené, je nielen 
efektívnejšie, ale aj priateľské 
k životnému prostrediu. Papier, 
ktorý vytriedime, nesmie byť 
znečistený, mokrý ani mastný.

 � VÝZNAM TRIEDENIA 
PAPIERA

Triedením papiera šetríme nie-
len lesy, ale tiež vodné zdroje 
a energie. Z vytriedeného pa-
piera sa ďalej vyrába novinový 
papier, zošity, lepenkové krabi-
ce, toaletný papier, puzzle, oba-
ly na vajíčka a podobne. Jedna 
tona zberového papiera zachráni 
17 stromov.

 � ČO SA DEJE S PAPIEROM 
PO VYTRIEDENÍ 
A VYHODENÍ?

Vyzbieraný papier je potreb-
né ešte dotriediť na jednotlivé 
druhy, nakoľko sa každý druh pa-
piera inak spracováva. Na trie-
diacej linke sa vytrieďujú jed-
notlivé druhy papiera a odpadu, 
ktorý tam nepatrí. Následne sa 
papier lisuje do balíkov a odváža 
sa k spracovateľom. Pri recyklá-
cii sa papier namáča, rozvlákňu-
je, odstraňujú sa z neho lepidlá, 
spinky a tlačiarenská farba a na-
koniec sa suší a lisuje, aby sa 
z neho mohli vyrobiť nové pa-
pierové produkty.
 ZDROJ: ENVI-PAK, MARIUS  
 PEDERSEN, MESTO TRENČÍN

PLASTY

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

28 dní pondelok

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

28 dní utorok

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

28 dní štvrtok

Nádoby 1 Juh, Belá týždenne pondelok

Nádoby 2 Sihoť, Zámostie týždenne utorok

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

Nádoby 4 Dolné Mesto, Soblahovská, Dlhé Hony týždenne piatok

FIRMY právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia 14 dní streda

PAPIER

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

28 dní streda

Papier 1 Juh, Belá 14 dní pondelok

Papier 1 Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie 14 dní utorok

Papier 1
Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, 
Noviny, Kubrá, Kubrica, Dolné mesto

14 dní štvrtok

FIRMY právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia 28 dní streda

SKLO

Sklo 1
individuálne z jednotlivých lokalít, obvykle 1 x za 
21 dní

28 dní pondelok

KOVY

Kovy určené ulice podľa harmonogramu

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (napr. tetrapaky...)

VKM určené ulice podľa harmonogramu

JANUÁR
1 P sviatok
2 S Nádoby 3,4
3 N
4 P Papier 2 Nádoby 1
5 U Papier 3 Nádoby 2
6 S Papier 1 VKM
7 Š Papier 4 KOVY
8 P Nádoby 3,4
9 S

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

Harmonogram vývozu triedených zložiek odpadu – január 2021
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Projekt kandidatúry na Európske 
hlavné mesto kultúry čoskoro finišuje

Už iba pár dní má tím EHMK Trenčín 2026 na to, aby 
dokončil projekt kandidatúry nášho mesta na Európske 
hlavné mesto kultúry. Čas na odovzdanie projektu v an-
glickom jazyku je do 15. decembra 2020. Tím robí pos-
ledné úpravy. Po nich bude nasledovať grafická úprava 
a tlač takzvaných Bid-Bookov. V najbližšej dobe chcú čle-
novia tímu predstaviť novú vizualitu vrátane loga, ktoré 
reprezentuje myšlienku projektu a jeho smerovanie. 

Projekt je z veľkej časti posta-
vený na zisteniach od občanov 
mesta. Tím ich získal prostred-
níctvom rôznych fokusových 
skupín počas uplynulých mesia-
cov ako aj prostredníctvom onli-
ne dotazníka, ktorý bolo možné 
vyplniť na internetovej stránke 
trencin2026.sk do polovice ok-
tóbra. V priebehu celej prípravy 
projektu sa dopytovania zúčast-
nilo viac ako 2 tisíc ľudí. 

 � POSLANCI SÚČASŤOU 
FOKUSOVÝCH SKUPÍN

Na štyroch stretnutiach členovia 
tímu EHMK debatovali s pos-
lancami za jednotlivé mestské 
časti, ktoré zastupujú. Do poci-
tovej mapy zaznačovali miesta 
vhodné na kultúru alebo mies-
ta, kde sa najčastejšie obyvatelia 
zdržiavajú vo voľnom čase. Tím 
pre nich pripravil niekoľko otá-
zok súvisiacich s komunitami 
mestských častí, s ich probléma-
mi, debatovali aj o tom, ako by 
mohli jednotlivé mestské časti 
vyzerať za 10 rokov či o najväč-
ších unikátnostiach týchto častí 
mesta. 

 � JUH AKO MODERNÉ 
MLADÉ SÍDLISKO

„Mestská časť Juh má najniž-
ší priemerný vek obyvateľstva, 
práve preto je tam veľa rodin-
ných komunít stretávajúcich sa 
vo vnútroblokoch, na ihriskách či 

v kultúrnom centre“, hovorí Ve-
ronika Sučanská, facilitátorka 
fokusových skupín s poslanca-
mi, koordinátorka práce s mlá-
dežou mesta Trenčína a súčas-
ne členka tímu EHMK Trenčín 
2026. 
 „Ďalšia veľká komunita je 
cirkevná, ale nemôžeme zabud-
núť ani na komunitu športovcov 
či záhradkárov, stretávajúcich 
sa v záhradkárskych oblastiach. 
Medzi najväčšie unikátnosti 
môže patriť Brezina, ktorá za-
sahuje do viacerých mestských 
častí, ale aj vnútrobloky, kto-
ré sú pre túto mestskú časť ty-
pické. O 10 rokov by si poslanci 
svoju mestskú časť predstavovali 
veselú s bohatým komunitným, 
kultúrnym a rodinným životom 
a ako moderné a mladé sídlisko,“ 
dopĺňa V. Sučanská. 

 � SEVER BEZ BARIÉR

S poslancami za mestskú časť 
Sever sa tím EHMK rozprá-
val o tom, že táto mestská časť 
má vo svojom území vysokú aj 
strednú školu, preto veľká ko-
munita je práve tá študentská. 

Zároveň vedie cez Sever zrekon-
štruovaná hrádza, ktorá láka 
športovcov, rybárov ale aj rodi-
ny s deťmi či psíčkarov. Medzi 
najväčšie unikátnosti tejto časti 
patrí rieka Váh a priľahlá hrádza 
ale aj krásy Kubrej. O 10 rokov 
vidia poslanci mestskú časť bez-
bariérovú s dobrou infraštruktú-
rou a kultúrnymi možnosťami. 

 � ZÁPAD 
SO ZACHOVANOU 
IDENTITOU

„Mestská časť Západ žije fol-
klórom a kultúrnymi aktivitami 
najmä v kultúrnych domoch“, 
dopĺňa V. Sučanská a zdôraz-
ňuje, že aj témy kultúrnych do-
mov sa snaží tím EHMK zapra-
covať do projektu kandidatúry. 
Poslanci identifikovali, že me-
dzi unikátnosti patria kyselky 
v mestskej časti ale aj architek-
tonická krása Detského mesteč-
ka. Komunity najčastejšie trávia 
voľný čas na športoviskách, šta-
diónoch či v kultúrnych domoch 
a iných verejných priestran-
stvách. Veľká komunita sú práve 

stredoškoláci, keďže mestská 
časť Západ má na svojom území 
niekoľko stredných škôl. Poslan-
ci si mestskú časť prajú medzi-
generačne prepojenú s dobrou 
infraštruktúrou a zachovanou 
identitou. 

 � STRED S UPRAVENÝMI 
VEREJNÝMI PRIESTORMI

Mestská časť Stred má na svo-
jom území skatepark, trhovisko, 
nákupné centrum či námestie, 
preto je zdrojom rušného komu-
nitného života. Za unikátnosť 
môžeme považovať zelenú So-
blahovskú ulicu, Zátoku poko-
ja či iné miesta popri rieke Váh. 
Vízia mestskej časti je dokonče-
nie projektu Trenčín si Ty, bez-
bariérovosť a upravené verejné 
priestory v mestskej časti. 
 Aj vďaka týmto rozhovorom 
dokázal tím EHMK identifiko-
vať v rôznych mestských čas-
tiach miesta určené na kultúrne 
podujatia ako aj miesta s poten-
ciálom revitalizácie či rekon-
štrukcie do budúcnosti. 
 TEXT A FOTO: EHMK

ČO JE EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY?

Formát Európskeho hlavného mesta kultúry iniciovala už v roku 
1983 Melina Mercouri. Táto grécka herečka, speváčka a neskôr 
ministerka kultúry mala pocit, že v danej dobe sa umeniu neve-
nuje dostatok pozornosti. „Verila, že kultúra je tým správnym pros-
triedkom nielen na otvorenie dialógu o dôležitých témach a prepojenie 
jednotlivých národov a kultúr, ale že je aj nástrojom na rozpumpova-
nie ekonomiky a podporu diverzity“, vysvetľuje manažérka projektu 
Trenčín 2026 Lucia Dubačová.
Program Európske mesto kultúry sa začal v lete roku 1985, pri-
čom prvým držiteľom titulu boli Atény. Počas nemeckého pred-
sedníctva v roku 1999 ho premenovali na Európske hlavné mesto 
kultúry a tento názov si zachoval dodnes. 
 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 živo-
ta, 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 naj-
mä predstaviť svoje plány a vízie širokému obyvateľstvu doma 
aj v zahraničí. Termín odovzdania projektu v rámci prvého kola 
súťaže je 15. decembra 2020. Viac info aj na www.trencin2026.sk

http://www.trencin2026.sk
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Festival si pozreli diváci v desiatich krajinách sveta
Jubilejný 15. ročník Festivalu dobrodružných filmov Ho-
ryZonty presunul lockdown do online prostredia, vďaka 
čomu si ho diváci mohli pozrieť v pohodlí svojho domova, 
a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

V trojdňovom programe pre-
mietli organizátori 18 sloven-
ských a 12 zahraničných sní-
mok, tri štúdiové rozhovory 
s hosťami a „dokrútky“, ktorý-
mi oživili filmové projekcie. Vo 
filmoch rezonovali outdoorové 
športy – horolezectvo, lyžova-
nie, horská cyklistika, beh, ka-
ňoning, či slacklining. Vo fes-
tivalovom štúdiu organizátori 
privítali filmárov Viliama Ben-
díka a Adama Lisého, ultrabež-
ca Mariána Priadku, cestovateľa 

a bádateľa Petra Becka Ondrejo-
viča a trenčianskeho horolezca 
Jaroslava Dutku. 
 Filmová porota v zložení Pe-
ter Kotrha, Zuzana Burianová 
a Michal Chmeliar vyberala zo 
14-tich snímok, ktoré postúpili 
do finále. Grand Prix za najlep-
ší festivalový neprofesionálny 
film získala „Cesta na vrchol“ 
Petra Lisého. Cenu poroty fes-
tivalu a tiež Cenu divákov si od-
niesol dokumentárny film Vilia-
ma Bendíka „Nájdem odvahu“ 

za výborné technické a drama-
turgické spracovanie témy cesty 
SNP, ako aj za historické presa-
hy s autentickými výpoveďami 
súčasníkov SNP. 
 Cenu Slovensko vo filme po-
rota udelila režisérke Katke Te-
keľovej za snímku „Šanca Pre-
žiť“, ktorá pôsobivo zobrazuje 
emotívne príbehy a vzťahy ľudí 
a zvierat na záchrannej stanici 
v Zázrivej. 
 Fotoporota v zložení Erika 
Melišová, Pavol Dian a Zuzana 
Jargašová vyberala z 230 pri-
jatých fotografií. Hlavnú cenu, 
Grand Prix, získal Filip Hreben-
da za snímku „Cesta za svetlom“
 Divácku účasť festivalu je 
možné odhadnúť len ťažko, 

keďže počet sledujúcich divákov 
mohol byť vďaka online premie-
taniu niekoľkonásobne vyšší ako 
počet predaných lístkov. „Sle-
dovali nás ľudia z rôznych miest 
Slovenska a Čiech, no festival si 
pozreli aj v Rakúsku, Švajčiar-
sku, Belgicku, Francúzsku, Nór-
sku, na Islande, ba dokonca aj 
v Austrálii,“ povedala riaditeľka 
podujatia Mária Dutková. 
 Pätnásty ročník Festiva-
lu dobrodružných filmov Ho-
ryZonty sa uskutočnil aj vďaka 
podpore mesta Trenčín, Tren-
čianskeho samosprávneho 
kraja, Ministerstva kultúry SR, 
Audiovizuálneho fondu a ďal-
ších partnerov.
 (J. L.) FOTO: FILIP HREBENDA

ZÍSKA CENU ZA DIZAJN?
Stála expozícia Miloša Alexandra Bazovského v Galérii 
M. A. Bazovského v Trenčíne je nominovaná na Národnú 
cenu za dizajn 2020 v kategórii Priestor. Výsledky súťaže 
budú zverejnené počas online vyhlásenia v decembri. 

Dovtedy si na webe ncd.scd.
sk môžete pozrieť diela a pro-
jekty, ktoré porota nominova-
la na ceny v jednotlivých ka-
tegóriách. Z prihlásených 469 
diel sa stála expozícia Bazov-
ského dostala do úzkeho výbe-
ru 51 nominovaných. Súťaž or-
ganizuje Slovenské centrum 
dizajnu a v tomto roku je v ob-
lasti komunikačného dizajnu. 
Ide o prestížne ocenenie, ktoré 

udeľované od roku 1993 a o naj-
vyššiu formu uznania a prezen-
tácie v tejto oblasti tvorivej čin-
nosti na Slovensku.
 Stála expozícia maliara, 
po ktorom galéria nesie svoje 
meno, prešla kompletnou re-
konštrukciou pri príležitosti 50. 
výročia založenia inštitúcie. Ar-
chitektom a autorom dizajnu je 
Marcel Benčík, kurátorkou ex-
pozície Radka Nedomová. Vi-
diteľná zmena sa odrazila nie-
len na celkovom priestore stálej 
expozície. Prišlo aj na prerá-
movanie diel, ktoré sa dočkalo 
profesionálneho uznania medzi-
národnej poroty. Dobrou sprá-
vou je, že Galéria M. A. Bazov-
ského je od 18. novembra opäť 
otvorená pre verejnosť podľa 
otváracích hodín. Pri jej náv-
števe je nutné dodržiavať platné 
protiepidemické opatrenia.
 (RED) FOTO: FB GMAB

VYMAĽUJTE SI TRENČÍN
Po Bratislave, Košiciach, Michalovciach, 
Bardejove a Prešove vytvorila Lucia Cho-
choláčková, výtvarníčka z Michalovciec, 
aj maľovanku Trenčína. Zásluhu na tom 
má Trenčan Ladislav Kollár.

V Maľovanke je dvanásť obráz-
kov, ktoré reprezentujú dvanásť 
lokalít nášho mesta, medzi nimi 
napríklad Mestská veža, Farský 
kostol či Synagóga, ale aj Hotel 
Elizabeth či Katov dom. Obráz-
ky sa vďaka pevnému výkresu 
dajú vyfarbovať ceruzkami, far-
bami alebo fixkami. Relaxovať 
a zabaviť sa pri nej môžu deti 
i dospelí.
 Myšlienka maľovanky sa 
zrodila v hlave Ladislava Kol-
lára, ktorý výtvarníčku oslovil 

a spolu s ňou aj lokality povy-
beral. „Moja dcéra objavila túto 
autorku na sociálnej sieti, lebo 
sa tiež zaujíma o umelecké diela 
a kreslí. To, že už spravila maľo-
vanky iných miest, sme sa dozve-
deli až neskôr,“ povedal v rozho-
vore pre Trenčianske noviny. 
 Maľovanka vyšla v septem-
bri 2020 a radosť už urobila 
viacerým rodákom z Trenčína, 
putovala do Holandska, Česka, 
Anglicka a Talianska. 
 (RED)

Novým albumom urobia 
radosť dvakrát
Dychová hudba Textilanka 
z Trenčína má novinku. V no-
vembri vydala album sloven-
ských ľudových kolied a piesní 
v originálnych aranžmánoch so 
štipkou klasiky v podaní hosťa 
Martina Babjaka a sólistov dy-
chovej hudby. Album má názov 
„Vianočná Textilanka“ a jej čle-
novia ním chcú urobiť radosť 
hneď dva razy – radosť z atmo-
sféry tradičných slovenských 
Vianoc pri počúvaní pre tých, 
ktorí si ho kúpia a zároveň ra-
dosť ľuďom v ťažkej životnej si-
tuácii, výťažkom z predaja al-
bumu. Ten totiž venujú nadácii 
TA3. Vydanie vianočného CD 
dychovej hudby podporilo aj 

mesto Trenčín prostredníctvom 
grantového programu v oblas-
ti kultúry a záujmovej umelec-
kej činnosti. Album bude v pre-
daji aj v Kultúrno-informačnom 
centre na Mierovom námestí 
v Trenčíne.  (RED)
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ČAKAJÚ 
NA ADOPCIU
Ak vám chýba spoločník, 
možno si vyberiete v Ka-
ranténnej stanici v Tren-
číne, kde stále pribúdajú 
opustené psíky. Pri záuj-
me o adopciu niektorého 
z nich si, prosím, návšte-
vu dohodnite telefonicky 
na 0915 785 007.

Kríženec sibírskeho husky-
ho Floxi má len 8 mesiacov. 
Vhodný je pre ľudí, ktorí pre-
ferujú výchovu psíkov od ma-
lička. Je veľmi aktívny a hravý, 
základným povelom sa ešte len 
učí, no je prítulný a nekonflikt-
ný. V dospelom veku bude vy-
soký asi 50cm.

Kríženec nemeckého ovčia-
ka Beny prežije v stanici už 
svoje druhé Vianoce. Je vhod-
ný do domu so záhradou, kto-
rú postráži pred nečakanými 
hosťami. Má asi 6 rokov, ale 
na svoj vek je aktívny a rád si 
pobehá vo výbehu či na dlhšej 
prechádzke. 

Lila je ročný kríženec nemec-
kého ovčiaka menšieho vzras-
tu, približne po kolená. Hoci sa 
k nej predošlý majiteľ správal 
veľmi zle, na ľudí, našťastie, ne-
zanevrela. Je ešte mladá a hra-
vá, preto sa hodí k aktívnym ľu-
ďom i k deťom. 

Celú ponuku psíkov, ktoré 
hľadajú svoj nový alebo 

pôvodný domov, si môžete 
prezrieť na www.utulok-

trencin.sk. 

Ocenenie pre mesto i aktívnych ľudí
V prvej polovici novembra zverejnila Asociácia krajských 
rád mládeže online výsledky tohtoročných ocenení sTO-
Pa 2020. Medzi ocenenými je aj mesto Trenčín, trenčian-
ske občianske združenie i jednotlivci z nášho mesta. 

Ocenenie nesie v sebe myšlien-
ku zanechania stopy aktivitou, 
angažovanosťou či príkladom 
dobrej praxe v živote mladých 
ľudí a celej komunity. Odborníci 
a osobnosti z mládežníckej poli-
tiky a verejnej správy hodnotili 
54 nominácií, ktoré navrhli kraj-
ské rady mládeže. 
 V kategórii „Aktívny občan 
2020“ bola ocenená aj Mária 
Machová, ktorá pracuje v Cen-
tre pre rodinu Trenčín a spravu-
je materské centrum Južanček, 
venuje sa práci s dobrovoľníkmi 
a angažuje sa v oblasti komunit-
ného života. V rovnakej kategó-
rii ocenili aj Zuzanu Ševčíkovú, 
ktorá sa venuje deťom a mládeži 
v občianskom združení TeCeMko 

– Trenčianske centrum mládeže. 
Tento rok sa jej podarilo znova 
aktivovať Trenčianske dobrovoľ-
nícke centrum. 
 V kategórii „Top subjekt, ne-
formálna skupina“ bolo medzi 
ocenenými Občianske združe-
nie Silnejší Slabším. Jeho hlav-
nou cieľovou skupinou sú deti 
a mládež – či už z detských do-
movov, domovov sociálnych slu-
žieb, zo sociálne slabších rodín, 
ale aj z bežných rodín. Znevý-
hodnených občanov zapájajú 
do kolektívov so zdravými ľuďmi. 
Organizujú pre nich aktivity, za-
pájajú ich do diania mestských 
častí v Trenčíne a obciach Ada-
movské Kochanovce a Chochol-
ná Velčice. 

 Mesto Trenčín bolo ocene-
né v kategórii „Obec s najpria-
teľskejším vzťahom k mládeži“ 
pre aktívnu podporu rozvoja prá-
ce s mládežou. Mesto podporuje 
rozvoj žiackych školských rád, 
má dotačný program na podporu 
mládeže, zamestnáva koordiná-
torku práce s mládežou, plánuje 
zavedenie participatívnych roz-
počtov na základných školách, 
v spolupráci s poslancami pod-
poruje dobrovoľnícke aktivity 
na území mesta.
 VIAC NA WWW.AKRAM.SK

ZBERNÉ DVORY POČAS SVIATKOV
Všetky tri zberné dvory (ZD) v Trenčíne budú počas via-
nočných sviatkov 24., 25. a 26. 12. 2020 zatvorené.

 � V pondelok 28. 12., utorok 
29. 12. a v stredu 30. 12. bude 
ZD Zlatovská fungovať v bež-
nej prevádzke 6.30 – 17.30, pre 
odovzdanie drobného staveb-
ného odpadu (DSO) do 17.00 
h. ZD Sever a Soblahovská budú 
otvorené 8.00 – 16.00 h.

 � Od štvrtka 31. 12. 2020 
do soboty 2. 1. 2021 budú všetky 
ZD zatvorené.

 � V bežnej prevádzke budú 
opäť v pondelok 4. 1. a v utorok 
5. 1. 2021. ZD Zlatovská 6.30 

– 17.30, pre odovzdanie DSO 
do 17.00 h, ZD Soblahovská 
a SEVER 8.00 – 17.30, pre odo-
vzdanie DSO do 17.00 h.

 � V stredu 6. 1. 2021 je opäť 
sviatok a budú zatvorené všet-
ky zberné dvory. Od štvrtka 7. 
1. 2021 budú obyvateľom opäť 
k dispozícii v bežných prevádz-
kových hodinách.
 KONTAKTY: ZD Soblahov-
ská 0902 999 458, ZD Zlatov-
ská 0902 999 446, ZD Sever 
0914 362 111, 032/640 13 40.

ABY MALI ZDRAVÉ NOHY A ZDRAVÚ CHÔDZU
V Materskej škole na Ulici 28. októbra sa 
v jesenných mesiacoch začala realizácia dl-
hodobého Projektu „Zdravé nohy/ zdravá 
chôdza“ pod odborným vedením fyziote-
rapeuta Juraja Mikláša. Cieľom projektu je 
za pomoci zakúpených balančných prvkov, 
v cielených záťažových situáciách, zabezpe-
čovať správne návyky detí pri chôdzi, držaní, 
ovládaní a rovnováhe tela. Tiež preventívnou 
osvetou vplývať na rodičov, v oblasti cvičení 
na úpravu a zdravý vývoj chodidiel dieťaťa.
 Projekt bol finančne podporený pros-
tredníctvom tohtoročného grantového kola 
mesta v oblasti školstva, výchovy a vzdelá-
vania. Za podporu projektu a materiálne za-
bezpečenie balančných zostáv pre MŠ Mestu 
Trenčín ďakujeme.
 NADEŽDA PETROVÁ, RIADITEĽKA MŠ

POĎAKOVANIE
Ďakujeme dobrým ľuďom 
za celoročnú podporu 
prostredníctvom darov, 
ako krmivo pre psíkov, 
maškrty, deky, plachty 
či čistiace a dezinfekčné 
prostriedky. Všetky tie-
to veci denne používame, 
a tak sa vždy potešíme ich 
doplneniu. 

 KARANTÉNNA STANICA  
 TRENČÍN, OBČIANSKE  
 ZDRUŽENIE ÚTULOK

Zaregistrovali 
ste poruchu 
na verejnom osvetlení? 

Nahláste ju na 
0905 316 690 
alebo 
dispecing@trencin.sk

http://www.utulok-trencin.sk
http://www.utulok-trencin.sk
http://www.akram.sk
tel:0902 999 458
tel:0902 999 446
tel:0914%C2%A0362 111
tel:032/640 13 40
mailto:dispecing@trencin.sk


27. november 2020 spektrum INFO | 11

KORONAKRÍZA AKO EXISTENCIÁLNA VÝZVA

„Ak nedokážeme zmeniť situáciu, stojíme pred výzvou 
zmeniť sami seba,“ konštatuje zakladateľ logoterapie, 
Viktor Frankl.

Ľudia, žijúci na vrchole postmo-
derny, si zvykli mať život vo svo-
jich rukách. Vo svete, v ktorom 
sa vysoko cení predvídateľnosť, 
istota a ľahká dostupnosť rôz-
nych foriem okamžitého uspo-
kojenia sme akosi stratili schop-
nosť „strádať“. Možno práve 
preto je súčasná pandemická si-
tuácia osobitnou výzvou. Priná-
ša so sebou možnosť naučiť sa 
nanovo siahnuť za hranice vlast-
ného „Ja“ a súčasne si zachovať 
Franklom popísaný vnútorný 
priestor slobody, vďaka ktoré-
mu dokážeme zmysluplne rea-
govať aj na zdanlivo beznádejnú 
realitu. Ak človek integruje skú-
senosť neistoty a prijme prav-
depodobnostný pohľad na svet, 
otvoria sa mu nespočetné mož-
nosti a neistota začína byť chá-
paná ako šanca. Ako ju využiť?

 � PRAVIDLÁ 
A PRAVIDELNOSŤ

Ak dokážeme zvýšiť prehľadnosť 
situácie, stáva sa pre nás ľahšie 
zvládnuteľnou. Sebadisciplína, 
denný harmonogram a rutina 
eliminujú stres s neistotou a na-
pomáhajú vyplniť náročné dni 
zmysluplnou činnosťou. Ideálne 
je vyčleniť si konkrétny čas, ale 
i miesto v domácnosti na prá-
cu i oddych, a súčasne vedome 
strážiť čas, strávený vo virtuál-
nom priestore, keďže práve ten-
to ponúka lákavý spôsob úniku 
od reality i povinností. Keďže 
realizácia väčšiny pracovných 
činností je možná len dištanč-
nou formou, jednotlivec je neraz 
odkázaný tráviť značnú časť dňa 
pred obrazovkou počítača. O to 
viac treba dbať na jeho vyváže-
nie alternatívnymi činnosťami 

– ideálne pobytom v prírode, či 
fyzickou aktivitou.

 � VZŤAHY A BLÍZKOSŤ

Napriek izolácii a potrebe dodr-
žiavania sociálnej vzdialenosti 
môžeme byť k sebe bližšie ako 
kedykoľvek predtým. Osobitný 
význam nadobúda autentický 
záujem o druhého a prejavenie 
blízkosti tým, ktorí sa cítia opus-
tení, prípadne potrebujú kon-
krétnu pomoc. Je v mojom okolí 
človek, s ktorým by som sa mo-
hol stretnúť, keď sa rozhodnem 
transcendovať svoje „Ja“? Môžu 
to byť starí a opustení, ale ľudia 
neraz i ľudia, ktorí s nami žijú 
v spoločnej domácnosti a na-
priek tomu sme od seba veľmi 
ďaleko. 

 � FARBY 

Život bez možnosti stretávania, 
cestovania, posedenia s priateľ-
mi či účasti na kultúrnych pod-
ujatiach je spojený s celkovým 
obmedzením priestoru pre zá-
žitky. Ako vniesť do jednotvár-
neho a externe obmedzeného 
života väčšiu pestrosť? Táto si-
tuácia nás vedie k tvorivému 

postoju k vlastnému životu, kto-
rý spočíva v aktívnom hľadaní 
krásy v maličkostiach – v príro-
de, umení, dobrom filme, ale aj 
v osobe druhého človeka, prí-
padne v obyčajnom návrate k za-
budnutým záľubám. 
 Na stole mám položený ob-
rázok od malej druháčky. Rov-
nako ako väčšina detí maľovala 
podľa zadania svet „po korone“. 
Väčšina obrázkov bola plná fa-
rieb, dúhy a usmiatych ľudí. 
Toto dielko však ukrýva via-
cero dojímavých symbolov. Je 
na ňom staršia žena s rúškom, 
vychádzajúca s obchodu a malé 
dievčatko, ktoré jej s úsmevom 
berie z rúk tašku s nákupom. 
Len kúsok od dvojice dostáva 
zelený koronavírus pestrofa-
rebnú dúhovú injekciu (ako mi 
vysvetlila autorka) a následne 

zomiera. Nad zobrazenou scé-
nou tróni obrovská dúha a žia-
riace slnko. Zodpovednosť, vy-
jadrená rúškom na tvári, ochota 
byť blízko a pomôcť, ako aj fa-
rebný útok na smutný a ustrá-
chaný svet, naznačujú spôsob 
ako ho zachrániť.... Až kým 
nebude mať opäť farby dúhy. 
A možno k tej oblohe pomaly do-
rastieme v priestore našej vnú-
tornej slobody.
 TEXT: MGR. JANA VINDIŠOVÁ, PHD.,
(autorka pôsobí ako odbor-
ný asistent na Katedre psycho-
lógie Filozofickej fakulty Tr-
navskej univerzity v Trnave 
a súčasne ako školský psychológ 
v Základnej škole na Východnej 
ulici v Trenčíne)
 ILUSTRÁCIE: 
ŽIAČKY 2. A ZŠ NA VÝCHODNEJ LAURA 
URBANOVSKÁ A KAROLÍNA KIVAROTT

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
Denné centrum Sihoť na Osvienčimskej ulici je od 29. 9. 2020 až 
do odvolania zatvorené.

Je stále ťažké odhadnúť, ako sa bude pandemická situácia vyvíjať. 
V prípade, že bude možné v decembri 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.

Vývoz odpadu počas sviatkov
NADROZMERNÝ ODPAD
Štvrtok 24. 12. vyváža sa
Piatok 25. 12. nevyváža sa
Sobota 26. 12. vyváža sa 
Streda 30. 12. vyváža sa
Štvrtok 31. 12. vyváža sa
Piatok 1. 1. 2021 nevyváža sa
Sobota 2. 1. vyváža sa vyváža sa za piatok 1. 1.

KOMUNÁLNY ODPAD
Pondelok 21. 12. vyváža sa bez zmeny
Utorok 22. 12. vyváža sa
Streda 23. 12. vyváža sa
Štvrtok 24. 12. vyváža sa
Piatok 25. 12. nevyváža sa
Sobota 26. 12. vyváža sa za piatok 25. 12.
Pondelok 28. 12. vyváža sa
Utorok 29. 12. vyváža sa
Streda 30. 12. vyváža sa
Štvrtok 31. 12. vyváža sa
Piatok 1. 1. 2021 nevyváža sa
Sobota 2. 1. vyváža sa za piatok 1. 1.
Pondelok 4. 1. vyváža sa
Utorok 5. 1. vyváža sa
Streda 6. 1. vyváža sa

http://ff.truni.sk/katedra-psychologie
http://ff.truni.sk/katedra-psychologie
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 � Bude sa v blízkej budúc-

nosti opravovať povrch cesty 
na Ulici Mateja Bela 2441 
a cesta ku ZŠ, Východná? 
Denne tadiaľ chodí veľa detí 
a ostatných ľudí a cesta je 
úplne rozbitá. Nie je tu ani 
chodník, ktorý by zabezpe-
čil bezpečnosť chodcov. Vraj 
je táto plocha odpredaná, ale 
ako k tomu prídu ľudia, keď sa 
o túto plochu nikto nestará?  
 ERIKA
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
 Časť chodníka, od oblúku 
Mateja Bela po schody k ZŠ, 
bude na základe zmluvy re-
alizovať investor bytovky pri 
zdravotnom stredisku. Druhú 
časť by mal zrealizovať investor 
športovej haly. Zároveň máme 
pripravenú projektovú doku-
mentáciu na vybudovanie no-
vého chodníka pred vchodmi 
37, 39, 41, 43, ktorý umožní 
bezpečný prístup chodcov sme-
rom ku škole na Východnej uli-
ci. O tom, či sa bude realizovať 
v budúcom roku, rozhodnú po-
slanci mestského zastupiteľstva 
pri rokovaní o rozpočte na rok 
2021.

 � Bude v najbližšej dobe rie-
šiť toto mesto parkovanie vo 
vnútrobloku Študentská 10? 
Ľudia tam parkujú hocijako 
a nám, čo tam máme garáže, 
to komplikuje situáciu, hlav-
ne vo večerných hodinách sa 
do nich nedá dostať. Riešením 
by mohlo byť vybudovanie par-
kovania vo vnútrobloku a spo-
platniť ho tak, ako je aj na Štu-
dentskej ulici. Prípadne by sa 
tam mohla nahradiť značka 
zákaz vjazdu okrem dopravnej 
obsluhy dodatkovou tabuľou 
okrem majiteľov garáží.  
 MICHAL M. 
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Tento vnútroblok vlastnia, 
okrem mesta Trenčín, aj Pozem-
né stavby a Fond-Capital Slova-
kia, ktorí sú zároveň vlastníkmi 
jediného príjazdu do vnútrob-
loku. Mesto teda nemôže ob-
medziť vjazd do dvora len pre 
vlastníkov garáží. Tiež tu ne-
môže spoplatniť parkovanie, 
pretože parkovné môže mesto 
vyberať len na miestnych komu-
nikáciách. Vnútroblok na Štu-
dentskej 10 však v žiadnom 

prípade v zmysle platných práv-
nych predpisov nemôže byť 
miestnou komunikáciou. Nie je 
tu možné vodorovným znače-
ním ani vyznačiť dopravný re-
žim, nakoľko tu nie je pevný, ale 
iba prašný povrch. 

 � Dočítala som sa o rekon-
štrukcii kina Hviezda, no šo-
kovala ma odhadovaná cena. 
Ako to môže stáť 8 miliónov 
eur? Môžete tie náklady rozpí-
sať? T.
Ivana Latkóczyová, kancelária 
prednostu:
 Rozpočet na stavebnú časť 
rekonštrukcie kina Hviezda je 
cca 3 400 000 eur, zároveň je tam 
zahrnuté interiérové vybavenie 
asi 1 100 000 eur, audiovizuál-
na technika a scénické osvetle-
nie cca 500 tisíc eur, výpočtová 
technika približne 300 tisíc eur, 
pokladničný systém, vybavenie 
dielní tzv. FABLAB, kamerový 
systém, wifi, web sídlo, náklad-
né úžitkové vozidlo, stavebný 
dozor, projektová dokumentácia 
a ďalšie oprávnené výdavky pro-
jektu, ktoré vychádzali z výzvy.
 Celkový rozpočet projek-
tu je aj preto taký vysoký, lebo 
sú v ňom, okrem rekonštruk-
cie a interiérového vybavenia, 
i financie na platy pre celý tím 
a najmä ďalšie podporné sché-
my a programy na rozvoj krea-
tívneho priemyslu v rámci mesta 
Trenčín a celého regiónu, ktoré 
vychádzali priamo z výzvy o ne-
návratný finančný príspevok.
 Budova bývalého kina 
Hviezda je historická budova, 
ktorá patrí medzi národné kul-
túrne pamiatky z obdobia funk-
cionalizmu, a preto navrhované 
stavebné postupy a technológie 
musia rešpektovať určité obme-
dzenia, ktoré z toho vyplývajú. 
Rekonštrukciou Hviezdy a jej 
moderným vybavením vznikne 
v našom meste moderný nadča-
sový priestor pre subjekty v kul-
túrnom a kreatívnom priemysle 
a, samozrejme, aj pre obyvateľov 
mesta. 

 � Nakoľko je prístup ku ga-
rážam majetkom mesta a pod-
ložie sa rokmi prepadá, žia-
dam týmto o opravu a ochranu 
majetku vlastníkov. Kvôli 
neodtekajúcej vode a zlé-
mu napojeniu kanalizácie je 

problematický prístup k ma-
jetkom občanov. Týmto vás 
žiadam o odstránenie chýb 
a riadne vyasfaltovanie, ktoré 
zabezpečí občanom komfort-
nejší prístup. Garáže sa na-
chádzajú na sídlisku Sihoť pri 
MŠ Lienka. JURAJ J.
Róbert Hartmann, vedúci 
útvaru mobility: 
 Daná plocha nie je verej-
nou komunikáciou. Je to príjazd 
do radových garáží vo vlastníc-
tve majiteľov garáží, ktorý je po-
stavený na mestskom pozemku. 
Preto je aj povrch pred každou 
garážou iný – niekde asfaltový, 
niekde betónový, niekde štrko-
vý a niekde dokonca len hline-
ný. Mesto nie je povinné (ani 
na vlastnom, ani na cudzom 
pozemku) postaviť niekomu 
príjazd do jeho nehnuteľnosti. 
Preto odporúčame majiteľom 
garáží, aby si pozemok pod svoj-
imi príjazdovými cestami odkú-
pili a tie dostavali.

 � To myslíte vážne so sprís-
nením poplatkov za parko-
vanie na Sihoti? Teraz, keď 
je veľa ľudí na home office, 
namiesto toho, aby ste zrušili 
na určitý čas poplatky za par-
kovanie, tak ste ich rozšírili 
na spoplatnenie aj po 16.00 h 
a cez víkendy? Prosím o dô-
vod.  ELIZ
Ľuboslava Sedláková, útvar 
mobility: 
 Máte  nepresné informácie. 
Poplatky sme nesprísnili, cena 
za hodinu parkovného v pásma 
G a H sa nemenila, rovnako ani 
ceny parkovacích kariet. Tak-
tiež prevádzková doba parko-
vísk označených ako Dlhodobé 
na Sihoti sa nemenila a spo-
platnené sú iba v pracovných 
dňoch od 8.00 do 16.00 h. Kto 
využíva režim dlhodobých par-
kovísk rovnako, ako doteraz, 
môže parkovať cez sviatky a ví-
kendy na týchto parkoviskách 
bezplatne. 
 Ak reagujete na zjednote-
nia doby spoplatnenia vo 
všetkých pásmach (okrem 
A a B) od 23. 9. 2020, tam 
bola úprava. Spoplatnené sú 
na základe pripomienok ob-
čanov aj počas víkendov, a to 
vo večerných a nočných ho-
dinách, od 19.00 h do 8.00 
h. Išlo o požiadavku zo 

strany občanov, ktorí poukazo-
vali, že im parkoviská pri bytov-
kách obsadia na celý víkend autá 
bez parkovacích kariet a oni 
potom, hoci majú karty, majú 
problém zaparkovať. Táto úpra-
va nemá žiadny dopad na drži-
teľov kariet, bez ohľadu na to, či 
majú home office alebo chodia 
do práce. 

 � Akým spôsobom je za-
bezpečené triedenie odpadu 
v centre mesta Trenčín, me-
novite separovanie plastové-
ho odpadu a papierového od-
padu? K dispozícii na odpad 
máme len čierne plastové vre-
cia a nevieme zabezpečiť trie-
denie papiera, plastu aj skla. 
 HELENA B. 
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný a životného prostredia:
 Triedený zber občania býva-
júci priamo v centrálnej mest-
skej zóne majú aktuálne zavede-
ný len donáškovým spôsobom, 
a to buď do niektorého z troch 
zberných dvorov mesta bez-
platne a bez obmedzenia množ-
stva. Otvorené sú od pondelka 
do soboty do 17.30 hod. Ďalšou 
možnosťou sú zberné nádoby 
na triedený odpad, ktoré sa na-
chádzajú na Hviezdoslavovej 
ulici za bytovými domami. 
 V centrálnej mestskej čas-
ti nebýva až tak veľa občanov, 
aby bol triedený zber efektív-
ny. Nie malým problémom pre 
jeho zavedenie sú aj obmedzené 
priestorové možnosti a samot-
ný charakter „centra“ mesta. 
Navyše, triedený zber nefinan-
cuje mesto ani občania mesta, 
ale organizácie zodpovednos-
ti výrobcov a tie preto vstupujú 
a ovplyvňujú systém triedenia 
odpadu v meste. 
 Našou snahou však je od-
komunikovať aj so zberovou 
spoločnosťou aj s organizáciou 
zodpovednosti výrobcov neja-
ký vhodný a ekonomicky únos-
ný zber triedených odpadov aj 
z centrálnej mestskej zóny.

trencin.sk/oao

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



 � DIVADLO
7. 12. | 19.00 | Kvarteto

POSÁDKOVÝ KLUB | Nádherná hra o  sláve, 
páde, sexe, múdrosti a  túžbe žiť štyroch,  
kedysi slávnych spevákov, dnes “odlože-
ných” v penzióne pre “nepotrebných”. Všet-
ko sa mení, keď je ohlásený príchod ich bý-
valej kolegyne, kedysi najväčšej hviezdy. 
Obsadenie: B. Turzonovová, Zuzana Kocú-
riková, Dušan Jamrich, František Kovár.
20. 12. | 18.00 | Miroslav 
Donutil: Vianoce
POSÁDKOVÝ KLUB | Obľúbený český herec 
sa predstaví vo svojom novom vianočnom 
programe a svojimi príhodami a ich geni-
álnym podaním vás dokáže rozosmiať, za-
baviť, ohúriť, ba dokonca aj rozplakať. 

 � VÝSTAVY
1. – 31. 12. | Od Evy do Evy

KIC - GALÉRIA V OKNE | Výstava obrazov au-
toriek Evy Mišákovej Abelovej a Evy Klimt.
do 31. 12. | Vianočná výstava
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava prác výtvarné-
ho odboru Súkromnej ZUŠ, Novomeského.
do 30. 1. | Roman Rembovský 
– V tichu
GMAB | Pre tvorbu R. Rembovského je cha-
rakteristická jeho túžba pochopiť zmysel 
ľudskej existencie, zmysel zúfalstva a osa-
melosti. Jeho obrazy povzbudzujú divákov 
k  hlbokej reflexii, prehodnoteniu hodnôt 
vo vzťahu k vnímaniu ľudského tela a hľa-
daní harmónie telesného s duchovným.
do 2. 2. | Autom okolo sveta – 
Pedal Planet
TRENČIANSKY HRAD | Dokonalé zmenšeni-
ny raritných či legendárnych retro autíčok. 

Modely pochádzajú z Talianska, Nemecka, 
Ruska, Francúzska, Veľkej Británie a mno-
hých ďalších európskych krajín.
do 14. 3. | Lucia Mlynčeková: 
(Vý)Stavoprojekt Trenčín
GMAB | Výstavu tvoria rôzne archívne ma-
teriály zachytávajúce výstavbu v Trenčíne, 
pričom dôležité je zapojenie návštevníkov, 
ktorí môžu priniesť vlastné materiály, fo-
tografie alebo spomienky a  vytvoria tak 
kolektívnu pamäť. 
do 14. 3. | dØkument 20 20
GMAB | Na výstave sa prezentuje približne 
dvadsať autorov, ktorí v posledných dvad-
siatich rokoch spravili kvalitný projekt 
v danej žánrovej oblasti – dokumentárnej 
fotografii.
do 14. 3. | Erika Miklóšová: 
Abstract landscapes
GMAB | Autorka sa vo svojej tvorbe orien-
tuje predovšetkým na  techniku kresby 
a maľby. 
do 27. 4. | Život roľníka
TRENČIANSKY HRAD | Výstava zo zbie-
rok Trenčianskeho múzea, zvyky a  rituály 
v roľníckej rodine.

 � DETI
streda | 16.00, 17.00 | štvrtok | 
16.00, 17.00 | Kid Of The Future
ONLINE | Beáta Liptáková, Mental Ga-
mes Coach, pripravila pre deti vo veku 
7-14 rokov online lekcie, ktorých cieľom 
je uvoľnenie, komunikácia, spájanie sa 
v  detskej komunite za  podpory lektora, 
hodnotne strávený čas na webe. Kontakt: 
0905 393 872, bealiptakova@gmail.com.
1. – 31. 12. | Tancujúce tigríky
KDAM TIGRÍKY, OC MAX, TRENČÍN | Tanečná 
škola pre deti vo veku 1,5-6 rokov. Informá-
cie a prihlášky: www.tancujucetigriky.sk.

 � PREDNÁŠKY
12. 12. | 18.00 | Debata u Miloša: 
Reklama a divák
ONLINE | Reklamu v našom svete môžeme 
vnímať ako vizuálnu zbraň. Zbraň, ktorou 
sa zadávateľ reklamy snaží upútať pozor-
nosť potenciálneho zákazníka. O  stálych 
problémoch reklamy ako aj o problémoch 
umelecko-vizuálneho produktu sa poroz-
právame s  odborníčkou Luciou Spálovou 
a PR a média manažérom festivalu Poho-
da Antonom Repkom. Debata sa uskutoční 
prostredníctvom platformy Zoom, do kto-
rej sa bude možnosť pridať aj bez predošlej 
registrácie a prihlásenia.

 � KURZY
utorok | 16.00 | Family yoga
YOGA SHALA | Kurz pre deti od 3 do 6 rokov 
a ich rodičov. Vedie: Bc. Eva Kadlecová.
streda | 16.00 | Teen joga

YOGA SHALA | Kurz pre deti od 10 do 14 ro-
kov. Vedie: Magdaléna Schönová.
4. 12. | 18.00 – 20.00 | 5. 12. | 
9.00 – 17.00 | Neboj sa remesla 
– Výšivka sa nosí
ŠVERMOVA 23, TRENČÍN – SIHOŤ 1 | Základy 
vyšívania Vás naučí lektorka Martina. Spo-
ločne si vyšijete vrecko na  pečivo a  pred 
Vianocami potešíte seba, alebo môžete 
pripraviť originálny vianočný darček pre 
svojich blízkych. Kurz je určený dospelým 
a mládeži od 15 rokov.
10. 12. | 15.30 | 11. 12. | 18.00 | 
Neboj sa remesla – Perličkové 
ozdoby 1
ŠVERMOVA 23, TRENČÍN – SIHOŤ 1 | Na kurze 
sa naučíte vytvárať mnohofarebné hviezdy 
z  perlových gorálok, ako stvorené na  via-
nočný stromček. Všetky materiály a nára-
dia sú zabezpečené. Prihlásiť sa môžete 
na www.nebojsaremesla.sk, alebo telefo-
nicky 0918 789 933. Kurz je určený deťom 
od 8 rokov a mládež.
17. 12. | 16.30 – 19.00 | Neboj sa 
remesla – Perličkové ozdoby 2
ŠVERMOVA 23, TRENČÍN – SIHOŤ 1 | Hľadáte 
originálnu výzdobu svojho stromčeka, ale-
bo chcete vytvoriť jedinečný darček a po-
tešiť blízkych? Kurz je určený dospelým 
a mládeži od 15 rokov.   

 � ŠPORT
pondelok, streda | 18.00 | 
piatok | 6.30 | HIIT tréning 
na chudnutie
OC JUŽANKA | Vo Fitness Club Južanka. 
Info: 0904 438 425.

pondelok, streda | 19.00| 
utorok, štvrtok | 8.00 | 
Taekwondo pre dospelých
OC JUŽANKA | Moderné bojové umenie.Info: 
0903 765 083, www.taekwondo-tn.sk.
utorok | 18.00 | štvrtok | 18.00 | 
Chanbara
OC JUŽANKA | Tréningy sú zamerané pre-
dovšetkým na rozvoj taktiky a zručnosti 
boja s mečom – krátkym, dlhým, oboj-
stranným, palicou, kopijou, atď. Tré-
ning obsahuje veľa cvičných zápasov 
na rôzny štýl boja. Info: 0904  481  001, 
www.taekwondo-tn.sk.
utorok | 19.00 | Sebaobrana pre 
ženy
OC JUŽANKA | Nácvik základnej účin-
nej sebaobrany určenej pre ženy 
(nad 14 rokov). Info: 0904  481  001, 
www.taekwondo-tn.sk. 
štvrtok | 16.00 | Jemná joga 
s Majdou
YOGA SHALA | Cvičí sa aj on-line o  16.00 
v Yogashala Trenčín.
štvrtok | 19.15 | Tai Chi & 
meditácia
OC JUŽANKA | Info: 0904  481  001, 
www.taekwondo-tn.sk.

 � INÉ...
8. 12. | 18.00 – 19.30 | Oflajn 13

ONLINE | Decembrové vydanie mestského 
kvízu pre všetkých priateľov Trenčína pre-
behne opäť na sociálnych sieťach. Dobro-
voľným štartovným pomôžeme chránenej 
dielni Baliareň Na Ceste na Osvienčimskej 
ulici, v ktorej nachádzajú pracovné uplat-
nenie mladí ľudia so zdravotným znevý-
hodnením. Kvíz môžete hrať odkiaľkoľvek 
samostatne, môžete vytvoriť domáce tímy 
alebo sa môžete prepojiť s  kamarátmi 
na diaľku. Podrobnosti o registrácii a úhra-
de štartovného na www.voices.sk.

KONTAKTY
GMAB GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHO Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk

KIC Kultúrno-informačné centrum Mierové námestie 9, 032/ 6504 709
OC Južanka Gen. Svobodu 1, 0911 885 235, juzanka@juzanka.sk
TRENČIANSKY HRAD 032/743 56 57, www.muzeumtn.sk
YOGA SHALA Osloboditeľov 667/1A, 0949 371 331
ZUŠ K. PÁDIVÉHO Nám. SNP 2, 032/743 55 21, www.zustrencin.sk

Pre možné zmeny v podujatiach sledujte aktuálne infor-
mácie na visit.trencin.sk alebo volajte na 032/16 186.
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Ako zvládnuť stres spôsobený pandémiou
Mať pozitívny výsledok COVID testu nie je hanba či 
osobné zlyhanie, stať sa to môže komukoľvek z nás. 
Pandémia koronavírusu je objektívnou realitou. Ako 
týmto náročným obdobím prejsť čo najlepšie? Je úplne 
normálne cítiť úzkosť, hnev, pocity osamelosti či hlbokú 
frustráciu.

Je veľmi pravdepodobné, že 
v našom okolí sú ľudia pozitív-
ni na COVID-19. S COVIDom 
sa musíme naučiť žiť a pravde-
podobne bude súčasťou našich 
životov ešte dlho. Spôsob našej 
reakcie závisí od nášho dušev-
ného stavu. Preto je dôležité, 
aby sme videli svet okolo nás re-
álne. Upozorňuje na svojej web-
stránke Liga za duševné zdravie.
 Je potrebné si tiež uvedo-
miť, že si zvykáme na naše nové 
„normálno“ a že to, čo sa s nami 
teraz deje, je normálna reakcia 
na nenormálnu situáciu.
 Od nášho duševného stavu 
závisia naše rozhodnutia. V čase 
neistoty je prirodzené, že náš 
mozog hľadá vysvetlenia a vin-
níkov. Vedomé hľadanie istoty 
a pokoja v iných oblastiach živo-
ta je preto v súčasnej dobe nes-
mierne dôležitá stratégia, ako 
byť vo väčšej duševnej pohode.

Starajme sa o seba 
navzájom a zaujímajme 
sa o pocity druhých 
aj seba samých, aby 
sme spoločnými silami 
pandémiu zvládli. Snažme 
sa, aby ľudia, ktorí budú 
testovaní pozitívne, neboli 
stigmatizovaní, aby vedeli, 
že to nie je hanba – mať 
pozitívny test na COVID nie 
je hanba ani stigma, stať sa 
to môže komukoľvek z nás. 
Dôležité je len správať sa 
potom zodpovedne, prípadne 
vedieť požiadať o pomoc.

Rýchle postupy psychologickej 
prvej pomoci, ktoré môžeme 
v pár krokoch využiť pre seba, 
alebo pre svojich blízkych, náj-
dete na webstránke Ligy za du-
ševné zdravie www.dusevne-
zdravie.sk. Tiež tam nájdete 
jednoduché spôsoby, ako sa pre-
ventívne udržiavať v dobrej psy-
chickej kondícii a priebežne si 
trénovať svoju psychickú odol-
nosť. Dôležité je neostávať so 
svojou nepohodou či krízou 
sami. Prvá pomoc je len prvý 
krok – ozvite sa pomáhajúcim 
odborníkom, povedzte o tom, 
ako sa cítite, svojim blízkym. 

 � CVIČENIA PRVEJ 
POMOCI

Zakotvenie v zmysloch – Náj-
dite si pohodlnú telesnú polo-
hu. Niekoľkokrát sa pomaly na-
dýchnite a vydýchnite. Všimnite 
si, čo prežívate a čo cítite v tele. 
Pomenujte pre seba 3 veci, kto-
ré okolo seba vidíte. Všimnite 
si, čo počujete (aké zvuky z oko-
lia, vlastný dych…) a čoho sa 
dotýkate (kontakt so stoličkou, 
miesto dotyku nôh so zemou…). 
Takýmto spôsobom sa pevnejšie 
ukotvíte v prítomnosti a znížite 
tak mieru napätia. 
 Dychové cvičenie – Cieľom 
je spomaliť a dovoliť si relaxovať. 
Pohodlne sa usaďte. Nadychujte 
sa nosom a v duchu pritom po-
čítajte do 4. Potom dych zadržte 
taktiež na 4 doby a pomaly vy-
dychujte ústami (na 7 dôb). Do-
prajte si pri dýchaní pozvoľné 
tempo. Zopakujte niekoľkokrát. 

 � AKO SI POMÔŽEM SÁM?

Zvýšená úzkosť alebo napätie 
– Pomáha pripomenúť si, že ide 
o normálnu reakciu zdravého 
človeka na nenormálnu situá-
ciu. Použite dýchacie a relaxač-
né cvičenia. Venujte sa im pra-
videlne – môžu vám pomôcť so 
spánkom, sústredením a dodať 
viac energie. Prestaňte piť kávu 
a povzbudzujúce čaje. Fyzické 
cvičenie, napr. beh alebo rých-
la chôdza vám pomôže uvoľniť 
nadbytočné napätie. Ak cítite 
veľké napätie, uvoľnite energiu 
pohybom ešte pred relaxáciou. 

Sebaobviňovanie a pocity han-
by – Pomáha vytvoriť si príleži-
tosť pohovoriť o vašich reakci-
ách s priateľmi alebo rodinnými 
príslušníkmi. Napríklad, cez te-
lefonát s osobou, ktorej dôveru-
jete: „Chcem ti porozprávať, čo 
som dnes zažila/zažil a ako sa 
cítim. Veľmi by mi to pomohlo.“ 
Popíšte situáciu, ktorá sa stala 
a ako ste sa v nej cítili. Povedz-
te, ako sa cítite teraz, keď o tom 
hovoríte. Pamätajte na to, že je 
bežné prežívať v podobnej situá-
cii takéto pocity a je potrebný ur-
čitý čas kým pominú. Namiesto 

sebaovbiňovania 
sa skúste na situ-
áciu pozrieť kon-
štruktívne a re-
alisticky: čo je 
potrebné v danej 
situácii urobiť. 

Zmeny v osobných 
vzťahoch – Pomá-
ha porozumenie, 
že blízke vzťahy sú 
dôležitým zdrojom 
zvládania záťaže. 
Každý z nás môže 
potrebovať iný prí-
stup v zvládaní sú-
časnej situácie. Niekto potrebu-
je viac hovoriť s druhými, niekto 
rieši problémy sám v sebe. To-
lerujme naše rozdielnosti, hľa-
dajme spoločné body. Učme sa 
vnímať a zdieľať svoje potreby – 
emočné, telesné aj pracovné. 

Ťažkosti so spánkom – Pomáha 
chodiť spať v rovnaký čas kaž-
dý deň. V neskorších hodinách 
sa vyhnite nápojom s obsahom 
kofeínu či alkoholu. Cvičte, aby 
ste vydali energiu, ale nie tes-
ne pred spaním. Pred spánkom 
relaxujte. 

 � ČO EŠTE MÔŽEM 
UROBIŤ?

Čo môžeme pre svoju psychickú 
odolnosť robiť v časoch, keď sa 
necítime dobre: 

 � Zostaňme v spojení s faktom, 
že táto situácia jedného dňa 
prejde. 

 � Sústreďme sa na to, čo mô-
žeme, nie na to na čo nemáme 
dosah. 

 � Pripomeňme si, že robíme 
najlepšie ako vieme, a to sa-
motné je dosť. 

 � Zostaňme v spojení so svoji-
mi blízkymi a priateľmi. Dodáva 
to pocit bezpečia a zmierňuje to 
stres. 

 � Vytvorme si denný režim, 
rutinu – spávajme v rovnakom 
čase, dodržiavajme čas na jedlo, 
prácu, oddych, online stretnutia 
s priateľmi. 

 � Nájdime si čas na čokoľvek, 
čo nám robí radosť a nie je to 
povinnosť. 

 � Obmedzme svoj prístup 
k médiám na raz alebo dva-
krát denne. Sledovanie správ 
v nás udržiava napätie a pocit 
ohrozenia. 

 � Ak začíname pociťovať stres, 
hovorme o tom. Je to normálne 

zažívať obavy v situácii neisto-
ty. Oslovme priateľov, blízkych, 
alebo si urobme denník a píšme 
o tom. 

Viac informácií nájdete 
na www.dusevnezdravie.sk 
a podstránke „Ako si pomôcť 
sám”. Množstvo kvalitných 
praktických informácií pre 
zlepšenie duševnej kondície 
nájdete na rovnakom webe 
v časti Knižnica.

Ak si s vaším problémom neviete 
poradiť sami, obráťte sa na niek-
torú z liniek pomoci.

KONTAKTY:
 � Linka dôvery Nezábudka – 

0800 800 566 – nonstop – pre-
vádzkuje Liga za duševné zdra-
vie SR 

 � Onkoporadňa – 
0800 11 88 11 – prevádzkuje 
Liga proti rakovine 

 � Krízová linka pomoci – 
0800 500 333 – nonstop – pre-
vádzkuje IPčko 

 � Linka detskej istoty – 
116 111 – nonstop – prevádzku-
je Linka detskej istoty 

 � Senior Linka – 0800 172 500 
– prevádzkuje Fórum seniorov 

 � Národná linka pre ženy zaží-
vajúce násilie – 0800 212 212 – 
nonstop – prevádzkuje MPSVaR

Liga za duševné zdravie je ne-
politické, charitatívne, huma-
nitné, neprofesionálne, nezávis-
lé záujmové združenie občanov 
a právnických osôb a jej cieľom 
je aktívna podpora duševného 
zdravia. Financovaná je najmä 
cez schválené projekty z gran-
tových schém ministerstiev SR, 
grantových výziev firiem a na-
dácií, verejnej zbierky v uliciach 
a darov cez darcovský portál. 
 ZDROJ: WWW.DUSEVNEZDRAVIE.SK
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ARCHÍVNE  
OKIENKO

Prečítajte si najnovšiu časť Archívneho okienka, teraz výnimočne vydanú v plnom znení v novinách, a to skôr, ako 
bude zverejnená na www.trencin.sk.

Hra o uhorský trón a jej vplyv na život v Trenčíne
Viete, že v našom meste bola dočasne uložená uhor-
ská kráľovská koruna? Kto bol Gabriel Betlen, ktorému 
mesto Trenčín zložilo prísahu? 

Pred štyristo rokmi zažíval Tren-
čín aj celé územie dnešného Slo-
venska ďalšie ťažké časy. Popri 
neustálej tureckej hrozbe z juhu 
boli pre 17. storočie charakteris-
tické protihabsburské povstania 
uhorskej šľachty. Dôvodom pov-
staní boli absolutistické tenden-
cie viedenského cisárskeho dvo-
ra, ktorý porušoval stavovské 
a náboženské slobody Uhorské-
ho kráľovstva.

 � POVSTANIE 
ZA POVSTANÍM

Vhodná chvíľa na druhé z po-
vstaní (na našom území ich bolo 
spolu päť) prišla v roku 1619, 
keď bol cisár Ferdinand II. zane-
prázdnený stavovským povsta-
ním v Českom kráľovstve. 
 Zdalo sa, že habsburská moc 
sa v strednej Európe panovní-
kovi rozpadá v rukách. Zosade-
nie rodu v oboch kráľovstvách 
– v uhorskom aj v českom, by 
znamenalo nielen utrpenie jeho 
prestíže, ale aj ďalšie veľké osla-
benie katolíckej cirkvi v tomto 
priestore. 
 Väčšina obyvateľstva v čes-
kých krajinách aj v Kráľovskom 
Uhorsku (kam spadalo dnešné 
Slovensko) sa hlásila k refor-
movaným cirkvám. Katolíc-
ki Habsburgovci sa tento vývoj 
snažili zvrátiť. 

 V Uhorsku 
sa cisár mohol 
spomedzi elít 
spoliehať najmä 
na podporu ostri-
homského ar-
cibiskupa Petra 
Pázmaňa a mag-
nátov Mikuláša 
Esterháziho či 
Juraja Drugeta. 
Začínajúca sa Tri-
dsaťročná vojna 
(1618-48) mala 
rozhodnúť o tom, 
či Habsburgovci 
potvrdia svoje do-
minantné posta-
venie v strednej 
Európe.

 � SEDMOHRADSKÉ 
KNIEŽA

Povstanie v roku 1619, tak ako 
to predošlé a aj tie nasledujúce, 
prišlo zo Sedmohradského knie-
žatstva (v dnešnom Rumun-
sku). Bolo niekdajšou súčasťou 
Uhorského kráľovstva a v tomto 
období bolo formálne samostat-
né. V skutočnosti však jeho po-
stavenie záviselo od priazne os-
manského sultána. 
 Vtedajšie sedmohradské 
knieža Gabriel Betlen sa rozho-
dol pre riskantný krok. Povsta-
lecké vojsko vyrazilo zo Sed-
mohradska a vpadlo na územie 
dnešného Slovenska. Do konca 
roka boli povstalci v Bratislave. 
Plánovanému obsadeniu Vied-
ne zabránil protiútok cisárskej 
strany vo východoslovenských 
stoliciach s podporou Poľska. 

 � TRENČÍN NA STRANE 
POVSTALCOV

Trenčiansky župan Gašpar Ileš-
házi sa podobne ako mnohí ďalší 
šľachtici v krajine pridal na po-
vstaleckú stranu. Mesto Trenčín 
takisto zložilo prísahu Betleno-
vi. Ten bol v roku 1620 zvolený 
snemom za uhorského kráľa. 
Postupne však strácal podporu 
šľachty a nemohol sa príliš spo-
liehať ani na sultána, ktorý zo 

zmätkov v Uhor-
sku ťažil najviac. 
 Po poráž-
ke českého po-
vstania na Bielej 
Hore v novembri 
1620 sa vyhliad-
ky na úspech 
p o v s t a l c o v 
v Uhorsku ešte 
zmenšili. Boje 
však prebieha-
li naďalej aj po-
čas roku 1621 
so striedavými 
úspechmi cisár-
skej aj povstalec-
kej armády. 

 � MESTO 
PRISAHÁ 
VERNOSŤ 
CISÁROVI

Vyčerpanie z bojov a možno aj 
strach z krutého zúčtovania, 
aké postihlo českých povstalcov, 
prinútili Betlena rokovať s Vied-
ňou. Začiatkom roku 1622 bol 
uzavretý Mikulovský mier. V sú-
vislosti s mierom bola načas 
v Trenčíne uložená uhorská krá-

ľovská koruna. Mesto odprisa-
halo vernosť cisárovi, Betleno-
vi a ďalším povstalcom vrátane 
Ilešháziho bola udelená milosť 
a cisár sa zase zaviazal dodržia-
vať v Uhorsku stavovské privilé-
giá a náboženské slobody. 
 Na toto aj ďalšie stavovské 
povstania doplácalo predovšet-
kým obyvateľstvo, ktoré muselo 
znášať útrapy od všetkých vojsk 
zúčastnených v týchto mocen-
ských hrách. 
 Gabriel Betlen sa celkom 

nevzdal a v ďalších rokoch sa 
znova pridal na stranu nepria-
teľov Habsburgovcov v pokraču-
júcich bojoch Tridsaťročnej voj-
ny. Výsledok bol však rovnaký 
a kráľovstvo sa mu nikdy nepo-
darilo natrvalo ovládnuť. 
 Ďalšie zaujímavé informá-

cie z histórie 
mesta Tren-
čín, vzácne 
h i s t o r i c k é 
d o k u m e n -
ty a artefak-
ty, ktoré sa 
nachádzajú 
v trenčian-
skom archíve, nájdete v Archív-
nom okienku na www.trencin.
sk. Archívne okienko pripravuje 
Štátny archív v Trenčíne.
 FOTO: WIKIPEDIA.ORG

Správa o voľbe Gabriela Betlena 
za uhorského kráľa (1620)

Gabriel Betlen

Uhorská 
(svätoštefanská) 
koruna

archívne okienko
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ZO ZÁPISNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE
Mestskí policajti v Trenčíne riešia rôznorodé udalosti. 
Mnohé spozorujú počas hliadkovej činnosti, iné zachytí 
kamerový systém a v nejednom prípade ich nahlásia 
priamo občania prostredníctvom bezplatnej linky 159. 
Vyberáme niektoré z nich.

 � Kamerový systém mestskej
polície 22. októbra 2020 o 00.51 
h zaznamenal, ako si v pasá-
ži Zlatá Fatima niekto rozložil
kartón na spanie. Išlo o muža
„bez domova“, ktorý sa sťažoval
na silnú bolesť v oblasti hrud-
níka. Uviedol, že má vrode-
né ochorenie srdca a už dlhšiu
dobu na toto ochorenie neužíva
lieky, nemôže si ich finančne do-
voliť. Mestskí policajti privolali
rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá
ho previezla do nemocnice.

 � Hliadka mestskej polície 27.
októbra 2020 na základe opa-
kovaných sťažností obyvateľov,
asistovala pracovníčkam Regi-
onálnej veterinárnej a potravi-
novej správy Trenčín pri kon-
trole chovu psa na Strojárenskej 
ulici. Potvrdilo sa, že majiteľ sa
o neho nedokáže dostatočne
starať, a tak dobrovoľne svoj-
ho psa vydal. Mestskí policajti
ho previezli do karanténnej sta-
nice, kde mu poskytli adekvát-
nu starostlivosť. Psíka je možné
si adoptovať. V prípade záuj-
mu, volajte karanténnu stanicu
0915 785 007.

 � Mestských policajtov počas
ich hliadkovej činnosti na Le-
gionárskej ulici oslovil 23. sep-
tembra 2020 o 19.50 h muž, že
našiel na zemi staršieho pána so
silne krvácajúcou hlavou. Pán
mal spadnúť z bicykla a rozbiť
si hlavu. Muž ďalej povedal, že
už privolal rýchlu zdravotnú po-
moc. Zranený pán s policajtami
komunikoval, obviazali mu kr-
vácajúcu hlavu a kontaktovali
jeho manželku. Sanitka zrane-
ného odviezla do nemocnice, bi-
cykel si prevzala jeho manželka.

 � Do budovy mestskej polície
na Hviezdovej ulici prišiel 20. 
septembra 2020 o 16.17 h muž, 
ktorý nahlásil, že na Vajanské-
ho ulici našli malého chlapca vo 
veku asi 2 roky. Jeho manželka 
zostala na mieste s chlapcom. 
Po príchode policajtov na miesto 
už bol chlapec v náručí svojej 
matky, ktorá sa ospravedlnila 
a uviedla, že len na okamih svoje 
dieťa stratila z dohľadu. Medzi-
tým prišiel do sídla mestskej po-
lície aj otec dieťaťa nahlásiť, že 
sa mu stratilo malé dieťa. Mest-
skí policajti ho informovali, že 
chlapec je už so svojou matkou.

 � Prostredníctvom linky 159
požiadala 2. októbra 2020
o 9.37 h o pomoc obyvateľka
sídliska Juh. Povedala, že jej su-
sedka sa nemôže dostať do bytu, 
kľúč je vo dverách zvnútra a jej
muž je hluchonemý. Na miesto
sa dostavila hliadka mestskej
polície. Ani po opakovaných
pokusoch však nik neotváral.
Vznikla dôvodná obava, že je
ohrozený život a zdravie, preto
policajti požiadali o súčinnosť
hasičov a zdravotníkov. Po prí-
chode záchranných zložiek pán
predsa len otvoril dvere a bol
v poriadku.

 � Na linku 159 zatelefonoval
21. septembra o 9.19 h obyva-
teľ Považskej ulice. Povedal, že
pod oknami domu, pri kontaj-
neroch, je nahádzaný nábytok.
Mestskí policajti vec komuni-
kovali so susedmi i so správ-
com domu. Zistili, z ktorého
bytu a kto odpad vyniesol. K vy-
loženiu nadrozmerného odpa-
du došlo v nesprávnom čase,
v rozpore s platným VZN mes-
ta Trenčín o odpadoch. Vlastní-
ka bytu mestskí policajti telefo-
nicky kontaktovali a po poučení
uznal, že sa dopustil priestupku. 
Vec uzavreli zaplatením pokuty.

 � Operátor Krajského riadi-
teľstva Policajného zboru SR
v Trenčíne požiadal 25. septem-
bra o 16.04 h o vyslanie hliad-
ky na cestu k OC TESCO, kde
z Trenčína šlo auto, ktorého vo-
dič dostal epileptický záchvat
a zišiel na pole. Operátor žiadal
o zabezpečenie miesta doprav-
nej nehody do príjazdu doprav-
nej polície. Mestskí policajti sa
po príchode na miesto snažili
stabilizovať zdravotný stav vo-
diča. Po príchode zdravotníkov
dostal odbornú lekársku po-
moc. Vec si prevzala dopravná
polícia. Hliadka mestskej polí-
cie zostala na mieste udalosti až
do skončenie jej šetrenia.

Výber udalostí, ktoré mest-
ská polícia riešila, nájdete 
v týžden-
nom inter-
vale aj v Ak-
t u a l i t á c h 
na mest-
skom webe. 

Trenčín nezabúda
Pri príležitosti 102. výročia ukončenia prvej svetovej 
vojny sa v mene všetkých Trenčanov 10. novembra 
2020 poklonil obetiam tohto konfliktu na vojenskom 
cintoríne v Trenčíne-Zábraní primátor mesta Richard 
Rybníček. Posledné miesto odpočinku má na tomto 
mieste 771 vojakov. 

Na druhý deň, 11. novembra, 
ktorý je dátumom podpísania 
prímeria, a stal sa na pamäť 
obetiam vojny Dňom veterá-
nov, sa primátor zúčastnil aj 
na tichej spomienke pri srb-
skej kaplnke na cintoríne pod 
Juhom. 
 Posledná salva zaznela 11. 
novembra 1918 v 11. minúte 
po 11. hodine. Vojnový konflikt 
trval štyri roky a vyžiadal si ži-
voty dvadsiatich miliónov ľudí. 
Zranených bolo 20 miliónov 
ďalších osôb, veľká časť z nich 
si z bojísk odniesla pre zvyšok 
života trvalé následky.
 Prvá svetová vojna nazý-
vaná aj Veľká vojna zname-
nala pre Trenčín mnoho ma-
teriálnych škôd, utrpenia 
a obetí, hoci cez mesto priamo 

neprechádzal front. Bojovalo 
sa s novými resp. vylepšený-
mi zbraňami – vojaci využívali 
zbrane hromadného ničenia, 
bojové plyny, zátarasy z ostna-
tého drôtu, tanky, guľomety aj 
plameňomety.
 Tichú spomienku venoval 
Trenčín aj 31. výročiu Nežnej 
revolúcie 17. novembra 2020. 
Zástupcovia mesta sa poďako-
vali za slobodu pri Pamätníku 
obetiam komunizmu na Ná-
mestí sv. Anny. Položili vence, 
zažali sviečky a poklonili sa 
všetkým ľuďom, ktorých režim 
zavraždil v stalinských proce-
soch, pri úteku cez hranice, ľu-
ďom, ktorým zničil životy pre 
vieru, vymyslené obvinenia či 
zopár neopatrných slov.

(RED) FOTO: P. S.

TAKTO NIE!
Stavebný odpad v modrej ná-
dobe na triedený papier našli 
pracovníci vývoznej spoloč-
nosti 12. novembra 2020 pri 
vývoze papiera na ulici Sú-
voz oproti novým bytovkám. 
Za odstránenie tejto „čiernej 
skládky“ zaplatí mesto, nakoľ-
ko jej pôvodcu sa nepodarilo 
mestským policajtom vypátrať. 
 Za vývoz vytriedeného pa-
piera mesto, ani občania ne-
platia. Zber triedeného odpadu 
hradia výrobcovia prostredníc-
tvom OZV ENVI-PAK. Ak by 
bol tento modrý kontajner na-
plnený vytriedeným papierom, 

na ktorý je určený, jeho vývoz by 
nás teda stál 0 €. V tomto prípa-
de však ide o skládku, za ktorej 
likvidáciu pôjde z mestskej kasy 
nemalá čiastka. Ak máte infor-
mácie o tom, ako sa stavebný 
odpad do kontajnera na papier 
dostal, nahláste to, prosím, 
na bezplatné tel. číslo Mestskej 
polície Trenčín 159. FOTO: MPNovinky z MsP
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