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PLASTY

Hoci bez vianočných trhov, centrum Trenčína v závere roka i tak dýchalo sviatočnou atmosférou. Prispeli k nej tri novinky vo výzdobe mesta. Adventný veniec je okolo fontány
Marca Aurélia, pri vianočnom strome Zvonička šťastia a v blízkosti fontány aj originálny
fotorám s hradom v pozadí. Veríme, že o rok ich doplnia aj stánky remeselníkov, stolíky
s občerstvením a vystúpenia hudobníkov. Držme si palce! 
FOTO: M. PATAY

Zlatovce, Orechové, Horné Orechové, Istebník, Záblatie,
Zámostie
Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum, Dolné
mesto, Nozdrkovce
Opatová, Kubrá, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej ulice,
Sihoť
Juh, Belá
Sihoť, Zámostie
Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum
Dolné Mesto, Soblahovská, Dlhé Hony
právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia

28 dní

štvrtok

týždenne
týždenne
týždenne
týždenne
14 dní

pondelok
utorok
piatok
piatok
streda

individuálna bytová výstavba – Sihoť, Hodžova, Noviny, Zlatovce
Juh, Belá
Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie

28 dní
14 dní
14 dní

streda
pondelok
utorok

14 dní

štvrtok

Reklamácie roznosu hláste,
prosím, do pondelka
4. januára 2021 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.
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Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Kubrá,
Kubrica, Dolné mesto
právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia

28 dní
28 dní

pondelok
utorok

Zostaňme zodpovední, chráňme seba i svoje okolie
FIRMY
28 dní
streda
KOVY
určené ulice
podľa harmonogramu
KOVY
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (napr. tetrapaky...)
určené ulice
podľa harmonogramu
VKM

Počas víkendu 19. a 20. decembra uplynulého roka sa
v našom meste konalo celoplošné testovanie antigénovými testami. Dobrovoľného testovanie sa na 33 odberných miestach zúčastnilo 21 660 ľudí z Trenčína a 11
susedných obcí.

Prvý deň využilo túto možnosť
12 831 ľudí s trvalým alebo
prechodný pobytom v našom
meste. S pozitívnym výsledkom testu odišlo 288 Trenčanov. V nedeľu bolo otestovaných
8829 ľudí, k Trenčanom sa popoludní mohli pridať aj obyvatelia
obcí Trenčianska Turná, Soblahov, Veľké Bierovce, Opatovce,
Trenčianske Stankovce, Skalka
nad Váhom, Trenčianska Teplá,
Kostolná Záriečie, Mníchova
Lehota, Zamarovce a Hrabovka.
Pozitívny výsledok ukázalo v nedeľu 270 testov. Za obidva dni

bolo tak zaznamenaných 2,29%
pozitívnych testov.
„Je to vysoké číslo, ktoré potvrdzuje fakt, že sa situácia
dramaticky zhoršuje,“ povedal
primátor mesta Richard Rybníček. „Som vďačný za to, že využili túto možnosť a tak ochránili
zdravie svojich blízkych a odvrátili ešte väčší nápor na zdravotníkov v trenčianskej nemocnici.
Ukázali sme, že nám záleží jeden na druhom a spoločne sme sa
zomkli pre dobro našej „malej-veľkej“ komunity, mesta Trenčín a blízkeho okolia. Ak sme

týmto skutkom zachránili čo
i len jeden ľudský život, malo to
zmysel. A ja som presvedčený,
že sme ho zachránili. Nesmieme
však poľaviť a prestať.“
Testovanie v Trenčíne bolo
sledované médiami, odborníkmi i osobnosťami. Prezidentka
SR Zuzana Čaputová napísala na sociálnej sieti: „Cením si,
že trenčianska samospráva vzala iniciatívu do vlastných rúk
a dala možnosť všetkým Trenčanom a Trenčiankam otestovať sa.
Počty pozitívnych potvrdzujú, že
situácia v okrese Trenčín nie je
dobrá, potešiteľný je však záujem
o testovanie. Je to maximum, čo
dnes môžeme urobiť pre ochranu svojich najbližších a zároveň
je to aj prejav solidarity so zdravotníkmi, “ uviedla po telefonáte

s primátorom mesta.
Po konzultáciách s vedcami
a odborníkmi sa mesto rozhodlo
v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
v Trenčíne pretestovať všetkých
ľudí, ktorým vyšiel pozitívny antigénový test, ale nemajú žiadne
príznaky, PCR testami. O výsledkoch celého procesu, ktorý
má na Slovensku svoju premiéru, čítajte čoskoro aj na webstránke a sociálnych sieťach
mesta Trenčín. (RED)
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 EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
milí naši čitatelia.
Keď sa k vám dostane toto vydanie mestských novín, budeme tesne pred prahom nového
roka. Veríme, že ste vianočné
sviatky prežili pokojne, príjemne, a najmä v zdraví. Aspoň
väčšina z vás. Toto Info vznikalo v období tesne pred Vianocami, v období, keď bolo naše
mesto a my všetci, čo tu žijeme,
vo zvýšenom ohrození koronavírusom. Mnohí z nás absolvovali tentoraz naozaj dobrovoľné
testovanie, ktoré zorganizovalo
mesto na vlastnú päsť. Všetkým, ktorí pomohli, patrí veľká
vďaka a aj vám, ktorí ste prišli.
Všetko ostatné je už potom
na každom z nás, na našom
prístupe k samým sebe i k svojmu okoliu.
Rok 2020 bol naozaj zvláštny, ťažký. Diali sa neočakávané veci. Skúšal nás, našu silu,
našu uvedomelosť, trpezlivosť,
disciplínu. Popri každodenných
správach a štatistikách o chorobnosti, popri mnohých obmedzeniach, sme však žili aj svoje
životy – súkromné a aj pracovné. Aspoň tí, ktorí mali šťastie
a o prácu neprišli.
Aj naše mesto zaznamenalo
na jar krátky útlm, ale potom
sa veci skonsolidovali a pracovalo sa v teréne, mesto sa znovu
menilo. Obnovovali sa chodníky, cesty, schodiská, škôlky, autobusové zastávky, budovali sa
cyklotrasy, parkovacie miesta,
revitalizovali sa vnútrobloky.
Život musí ísť ďalej, za každých
okolností. Napriek sklamaniam, hnevu, stratám...
Veľmi si želáme, iste spolu s vami, aby sa v roku 2021
dal postupne život do normálu. K tomu ale budeme musieť
prispieť veľkou mierou, ak nie
najväčšou. Opäť to bude o našej
sebakontrole a spolupatričnosti. Trenčania ale už viackrát
ukázali, že vedia zabrať pre
spoločnú vec, vedia sa spojiť
pre dobrý výsledok. Podarí sa
to, držme si palce! A načúvajme len relevantným, odborným
informáciám.
Milí čitatelia, Trenčania, prajeme vám v novom roku veľa
sily, rozvahy a pevné zdravie.
Vaša redakcia
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Vnútroblok Východná je dokončený
Práce sa dotkli územia s rozlohou 1 115
m2. Pôvodný mobiliár a spevnené plochy
nahradili nové komunikácie, detské
ihrisko, oddychová zóna, nová zeleň
i osvetlenie.

Sú tu integrované prvky pre trvalo
udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami. Vsakovaniu dažďovej vody budú napomáhať protierózne ryhy. Medzi obytnými
domami na uliciach Halalovka
a Východná je vybudovaný 138
metrov dlhý chodník. Na vyrovnanom teréne je detské ihrisko,
do nového svahu je osadená detská
šmýkačka. Deti budú mať k dispozícii 9 herných prvkov, napríklad
hojdačky, preliezačky, fitnes kladinu alebo hrazdu. Ihrisko je oplotené, vstupuje sa doň cez bránku.

V čase sprísnených epidemiologických
opatrení
bude ihrisko
zatvorené.
Okolo ihriska i na svahoch pod ním sú vysadené nové
jablone, javory, čerešne a kry.
Na revitalizáciu ďalšieho
vnútrobloku dostal Trenčín nenávratný finančný príspevok
takmer 272 tisíc eur. Ďalších

vyše 14 tisíc šlo z mestského
rozpočtu. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.


(RED) FOTO: P. S.

ZMENY V DOPRAVE NA ULICI K DOLNEJ STANICI
Po tom, ako Trenčianske vodárne a kanalizácie ukončili rekonštrukciu svojich sietí na Ulici K dolnej stanici
a obnovili povrch cesty, mesto zabezpečilo vodorovné
dopravné značenie, vrátane cyklopruhov.

V úseku Legionárska – Piaristická sa zrušilo 6 parkovacích miest
pred lekárňou vedľa polikliniky,
4 miesta pri sociálnej poisťovni
a 1 miesto pre ZŤP, z bočnej strany zdravotníckeho zariadenia
sú dve miesta pre ZŤP. Občania
s preukazom ZŤP a zároveň parkovacím preukazom vydaným
úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny môžu parkovať na ktoromkoľvek parkovacom mieste
zdarma. V časti ulice od Legionárskej sú vyznačené šikmé parkovacie miesta, treba do nich nacúvať. „Z hľadiska bezpečnosti
je to na takto frekventovanej ceste rozumnejšie,“ uviedol vedúci Útvaru mobility MsÚ Trenčín
Róbert Hartmann.

 ZMENA V KRIŽOVATKE
Väčšina vozidiel prichádza
na ulicu K dolnej stanici od Električnej. Táto vetva zostala hlavnou. Došlo však k zmene vedenia hlavnej cesty od Električnej
na Piaristickú, aby vozidlá idúce od Električnej a zároveň odbočujúce vľavo na Piaristickú
mali prednosť pred protiidúcimi
vozidlami, ktoré musia odbočiť
vpravo na Piaristickú. „Pre vodičov na Piaristickej ulici nemá
táto zmena takmer žiadny vplyv.
Stále dávajú prednosť vozidlám
sprava. Navyše, majú prednosť
pred cyklistami zľava, na ktorých
často vodiči zabúdali, ale ktorí

mali pred zmenou prednosť, keď
pokračovali do jednosmernej časti ulice K dolnej stanici, kde je
povolená obojsmerná jazda cyklistov,“ vysvetľuje R.Hartmann.
Vodiči prichádzajúci od Legionárskej dávajú prednosť všetkým, vrátane cyklistov.
V budúcom roku budú vodári opravovať vodovod aj na zvyšnej časti ulice a aj tu položia
nový asfalt a mesto vyznačí nové
vodorovné značenie. Odbočovací pruh vľavo sa zruší, keďže je tu
prednosť pred všetkými vozidlami. Na jeho mieste sa vyznačí priestor pre sanitky a pre vykladanie pacientov priamo pred
vchodom do polikliniky. „Zároveň sa tam mierne zdvihne priechod pre chodcov, čo by malo upokojovať dopravu a uľahčiť ľuďom
prechádzanie cez cestu,“ povedal R. Hartmann.(RED)

AKTUÁLNE NARIADENIA PRE TRENČÍN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne
vydal 17. 12. 2020 vyhlášku, ktorou nariadil opatrenia pri
ohrození verejného zdravia aj pre Trenčín. Od soboty 19.
12. 2020 je ZAKÁZANÝ:

 prevádzkovateľom zariadení
verejného stravovania podávanie pokrmov a nápojov v priestoroch zariadení,
 predaj alkoholických nápojov
na priamu konzumáciu, vrátane
odberu so sebou,
 organizovanie hromadných
podujatí v interiéri aj exteriéri,
posedenia
 firemné

a stretnutia spojené s konzumáciou pokrmov alebo nápojov,
 bohoslužby, služby božie
a spovede.
ZÁKAZ SA
NEVZŤAHUJE NA:
 športové podujatia registrovaných klubov za podmienok
vo vyhláške Úradu verejného

zdravotníctva SR č.45/2020,
 outdoorové aktivity v počte
do 6 osôb,
 prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nealkoholické nápoje so sebou a donáškovou službou,
 pohrebný obrad a bohoslužby za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom
online vysielania,
 rodinné stretnutia osôb
v
priamom
príbuzenskom
vzťahu.
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Na Juhu sú obnovené
chodníky a schodiská
Približne 240 tisíc eur mesto investovalo do celkovej
opravy najviac vyťažených a zároveň najviac poškodených chodníkov a schodísk na najväčšom sídlisku v Trenčíne. Obnova sa dotkla chodníkov v celkovej dĺžke asi 1,5
km a opravených je aj šesť schodísk.

Na Východnej ulici má 400
metrov dlhý chodník nový povrch zo zámkovej dlažby, rovnako ako chodníky na ulici G.
Svobodu pred potravinami

Bala, oproti sporiteľne a od kruhového objazdu pod Juhom
smerom na sídlisko. Ďalších
osem chodníkov má po rekonštrukcii nový asfaltový, resp.

 STRUČNE

F

akultná nemocnica v Trenčíne evidovala k 21. decembru výpadok 265 zamestnancov pre koronavírus. Takmer
polovicu chýbajúceho personálu tvorili zdravotné sestry.

betónový povrch. Pred koncom
roka sa podarilo dokončiť aj obnovu šiestich frekventovaných
schodísk na Juhu. Mesto chce
v investíciách do opráv a rekonštrukcií ciest a chodníkov pokračovať aj v ďalšom období.


(RED) FOTO: P. S.

Mestskí poslanci sa na poslednej tohtoročnej schôdzi
stretli 16. decembra 2020. Schválili rozpočet Trenčína
na rok 2021. Podrobnejšie o ňom budeme písať v ďalšom
vydaní Infa. Prečítajte si o ďalších rozhodnutiach mestského parlamentu.

veku. Dopravca bude akceptovať vizuál SENIOR62 do ukončenia platnosti dopravnej karty.
Za zľavnené cestovné sa prepravujú aj občania nad 70 rokov
pri platbe v hotovosti.
 Mestský parlament schválil
viaceré zmeny súvisiace s bioodpadom (str. 8). Súhlasil aj s uzatvorením dodatku ku Zmluve
o zabezpečení služieb v oblasti
odpadového hospodárstva medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen. Pôjde o zabezpečenie hygienizácie
a transformácie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov v kompostárni, vývozy 660

l bionádob a ich
umývanie podľa
videozáznam
potreby.
 Zastupiteľstvo vyhlásilo i deň konania voľby hlavného kontrolóra
mesta Trenčín, a to 27. januára
2021. Vtedy sa zároveň poslanci
stretnú na svojej prvej spoločnej
schôdzi v novom roku. Kandidát
na funkciu hlavného kontrolóra
musí odovzdať svoju písomnú
prihlášku najneskôr 14 dní pred
dňom konania voľby na Mestskom úrade v Trenčíne, teda
do 13. 1. 2021. Podrobnejšie informácie uvádza mesto na svojej
webstránke.
Celý priebeh rokovania trenčianskeho mestského parlamentu si môžete pozrieť na www.
trencin.sk

od križovatky Legionárska –
Nemocničná až takmer po vstup
do nemocnice bol zúžený a jeho
pôvodnú šírku doplnila výsadba
zelene. V rámci tejto mestskej
investičnej akcie nahradili aj

pôvodný priechod pre chodcov na Legionárskej ulici dvomi
novými osvetlenými priechodmi – smerom k materskej škole
a smerom k trhovisku.

kolaudačné rozhodnutie.
K podaniu odporúčame
predložiť doklady, preukazujúce konkrétne skutočnosti, napríklad rozhodnutie o povolení
vkladu, právoplatné osvedčenie
o dedičstve, stavebné povolenie,
kolaudačné rozhodnutie.
Tlačivá k dani z nehnuteľností sú k dispozícii v Klientskom centre MsÚ Trenčín a tiež

na internetovej stránke mesta
v časti Ako vybaviť. Samozrejme, daňové priznanie k dani
z nehnuteľností je možné podať
aj elektronicky. Musí byť však
podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak nemáte možnosť podpísať daňové priznanie elektronickým podpisom,
môžete ho zaslať aj poštou.



Trenčianskom samosprávnom kraji pribudlo v 51.
týždni (14. – 20. 12.) 3144
ľudí s pozitívnymi PCR testami, najviac spomedzi všetkých
slovenských krajov. Najviac
pozitívnych PCR testov bolo v
okrese Trenčín, kde odhalili
893 ľudí infikovaných novým
koronavírusom.
rekonštruované výtvarné dielo autorov Antona Štubňu a Jána Blichu je
už opäť na svojom mieste
na Soblahovskej ulici. Takto
obnovené vyšlo z dielne akademického sochára Igora Mosného. FOTO: V. Dian

V

Trenčíne sa postupne
na detských ihriskách
redukujú herné prvky. Mnohé
nespĺňajú bezpečnostné kritériá a viaceré z nich ani nie je
možné opraviť tak, aby vyhovovali dnešnej legislatíve.

F

NOVÝ CHODNÍK I ZASTÁVKA PRI NEMOCNICI
Práce na rekonštrukcii autobusovej zastávky pri nemocnici a priľahlého chodníka sú
ukončené.
Povrch zastávky je z cestného
betónu.
Chodník

V

Z

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA

 Poslanci vzali na vedomie informáciu, že celkový dlh mesta
k 31. októbru 2020 bol vo výške
17,6 milióna eur, čo predstavuje
322 eur na obyvateľa. Dlh v rokoch 2011 – október 2020 poklesol o vyše 55%.
zastupiteľstvo
 Trenčianske
schválilo upravený cenník mestskej hromadnej dopravy, ktorý
bude platiť od 1. januára 2021.
Zmeny v cenníku sú zosúladené s platnou legislatívou. Po novom bude mať nárok zľavnené
cestovné dieťa od 6 do 16 rokov,
žiak, študent do 26 rokov, držiteľ
preukazu ŤZP alebo ŤZP-S a senior po dovŕšení dôchodkového
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utbalový klub AS Trenčín predstavil 18. decembra nové logo. Prepája nielen
históriu, ale aj všetky športy,
ktoré dnes fungujú pod hlavičkou AS.

(RED) FOTO: P. S.

PRIPOMÍNAME
Nezabudnite podať priznanie
k dani z nehnuteľností. Termín
je do 31. januára 2021 so stavom k 1. januáru 2021.
Nastala u vás zmena vo vlastníctve nehnuteľností? Podanie daňového priznania k dani
z nehnuteľností sa týka občanov,
ktorí v roku 2020 predali, kúpili, darovali, dedili nehnuteľnosť,
alebo im bolo vydané stavebné či

(RED)

T

renčianske vodárne a kanalizácie upozorňujú, že
s príchodom zimy sa častejšie
môžu vyskytnúť poruchy vodovodného potrubia. Obyvateľom Trenčína odporúčajú
sledovať www.tvkas.sk
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Pandémia nás naučila ešte väčšej odvahe
Časopis Forbes ocenil
v ťažkom roku pandémie
aj prácu Richarda Rybníčka, primátora Trenčína,
a zároveň prezidenta Únie
miest Slovenska.

 Ako veľmi ovplyvnila pan-

démia vašu prácu?
Naplno som si uvedomil, že
absolútnou prioritou v mojej pozícii je ochrana zdravia a života
obyvateľov Trenčína. A prispôsobil som tomu úplne všetko.

 Trenčín je vzorom v prijí-

maní rýchlych a zrozumiteľných opatrení. No tie sa zrejme neprijímajú ľahko.
Viete, pred pár dňami to bolo
10 rokov, čo som prvýkrát zložil
primátorský sľub. Odvtedy robíme aj ťažké a ešte ťažšie rozhodnutia. Ale s tým, čo riešime teraz,
teda proti-pandemické opatrenia, som skutočne nepočítal.
Ale, ak tomu veríte a robíte
veci úprimne, napriek tomu, že
ľudia chvíľu nadávajú, potom to
zafunguje. Kto chce byť populárny, nech ide do šoubiznisu.
Moja filozofia je – nebáť sa
ťažkých rozhodnutí a politických
krokov, len ich treba dostatočne
komunikovať, vydiskutovať a vykonať. Toto sa v Trenčíne deje
a toto robí vzťah medzi mnou
a obyvateľmi jasným a zrozumiteľným. Ľudia vedia, čo môžu
odo mňa očakávať a ja na druhej
strane verím, že nikto nespochybňuje moju integritu a to, že
nášmu mestu dávam všetko.

 Kým na jar sme boli opatr-

ní a pokorní, na jeseň už bola
medzi nami zlá nálada, nervozita, sklamanie, hnev. Čo sa
stalo?
Na začiatku sme nevedeli,
čo to je za vírus a chorobu, všetci sme sa jednotne báli a snažili
sme sa chrániť. Potom prichádzali rôzne hoaxy, konšpirácie
a nezmysly, ktoré zneistili ľudí.
Okrem toho, ísť z jari do leta,
do slnečného počasia je na psychiku oveľa lepšie ako keď idete
do tmavších a chladných dní.
Potom aj vláda podcenila situáciu v lete. A je tu aj spor medzi premiérom Matovičom a podpredsedom vlády Sulíkom, čo je
podľa mňa najväčšou príčinou
toho stavu. Každý sa vydal svojou cestou a rozbili riadenie pandémie tak, že ľudia nevedeli, čo
majú robiť. Stratili ostražitosť,

dôveru vo vedenie krajiny. To spôsobilo chaos a neistotu.

 Majú odporúčania odbor-

níkov dostatočnú silu?
V marci – apríli sme nevedeli, čo nás čaká, čo máme robiť.
Neistota bola obrovská a solidarita tiež. Vtedy existoval na úrade vlády permanentný krízový
štáb, bolo to veľmi dobre riadené, aj preto sme prvú vlnu dobre
zvládli. V lete sme sa všetci uvoľnili a na jeseň sa pre mňa z nepochopiteľných dôvodov cesty vedcov a politikov úplne rozišli. Veci
sa rozhodujú politicky, vytratila
sa priamočiarosť komunikácie.
Mrzí ma to.

 Kto sú pre vás skutoční

hrdinovia pandemického obdobia?
Sú to lekári, zdravotné sestry,
ale aj všetci tí, ktorí nemajú ten
komfort a možnosť, aby mohli
pracovať z domu. Ako sú predavačky, šoféri, vojaci, policajti, železničiari a mnohí ďalší.
Ale hrdinami sú aj naši seniori. Aj tí nám idú príkladom.
To, že v našich centrách seniorov
niekoľko týždňov nemali možnosť
objať svojich blízkych, pretože
sme ich museli chrániť, izolovať.
Snažili sme sa robiť všetko, aby
sme im to uľahčili. No i tak to
muselo byť pre nich bolestné.
Obdivujem ich, svojou sebadisciplínou nám ukázali, ako
žiť a fungovať bez ohrozenia
seba a ostatných. Dúfam, že sa

aj vďaka našim opatrovateľkám
a zdravotným sestrám cítia dobre a keď táto situácia pominie, im
to budem môcť prísť osobne povedať a poďakovať sa za to, akí sú
úžasní.

 Ako si myslíte, že by to

malo byť ďalej so školami?
Aj tu platí vytrvať a chrániť
sa, aby chorobnosť klesla na úroveň, aby mohli ísť deti do školy
bez testovania. Je to na nás. Ak
sa to nepodarí, bude nutné testovanie. A to zase už bude na rozhodnutí rodičov.

 Trenčín bol pre Vianocami

na tom veľmi zle, mesto dalo
obyvateľom možnosť sa otestovať. Bude to tak aj v novom
roku?
Testovanie v novom roku bude
už v komunitách. Konzultovali sme to s odborníkmi. Budeme
napríklad každé dva týždne testovať asi 740 zamestnancov škôl.
Je dôležité zriadiť nové mobilné
odberové miesta a dať možnosť
sa otestovať Trenčanom, ktorí
majú príznaky a nechcú doma
10 dní čakať. Takto by sa už
po 5 dňoch mohli dať otestovať,
aby zistili, ako na tom sú. Budeme v kontakte i s manažérmi
veľkých trenčianskych podnikov,
ktorí pravidelne testujú svojich
zamestnancov.

 Ako pandémia ovplyvnila
rozvoj mesta?
Život
sa

zastavil

len

na chvíľu, na jar. Museli sme
niektoré investície odložiť, ale
mnohé krásne veci sme dokončili – átrium pod mestskou vežou,
revitalizácia čerešňového sadu,
Zlatovská ulica, cyklotrasy, vnútrobloky na Inoveckej a Východnej
ulici, spojnica medzi Opatovskou
a Armádnou ulicou a tak ďalej.
Je to aj vďaka podpore a dobrej práci väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva. Navyše,
sa môžem oprieť o svojich viceprimátorov, skvelý tím spoľahlivých a obetavých kolegov a ľudí
na úrade.
Teší ma, že nám záleží na našom meste. Verím, že to vidia
a cítia aj Trenčania, ktorí sú nám
nápomocní, napríklad aj svojimi
podnetmi.
Je toho ešte veľa, čo treba v meste opraviť či vybudovať. Na druhej strane, Trenčín
dáva zo všetkých krajských miest
v prepočte na obyvateľa najviac
financií do znižovania modernizačného dlhu a investícií.

 Je Trenčín pripravený

na ďalšie čerpanie eurofondov?
Myslím si, že sme najlepšie
pripravené mesto. Vieme presne,
aký by mal byť Trenčín z hľadiska
dopravy, zelene, kultúry, športu,
oddychu. Musíme však veľmi tvrdo bojovať za naše projekty. Je tu
príliš veľa záujmov, veľa politiky.
Žiaľ, najmä na úrovni ministerstva regionálneho rozvoja a investícií je málo profesionality. No
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som zvyknutý prechádzať ťažkými situáciami a spormi. Verím,
že budeme opäť úspešní.

– spoločenskú stratégiu pre budúcnosť nášho mesta. A my podľa nej budeme postupovať.

 Rozpočet mesta je schvá-

 Vy ste boli minulý rok

lený. Aké z neho vyplývajú
priority?
Kľúčovými budú väčšie investície ako námestie Rozkvet,
vnútroblok Magnus, prístavba
školy na Dlhých Honoch, kontajnerové divadlo, výťah v Dome
opatrovateľských
služieb
na Piaristickej ulici, investície
do ciest a chodníkov, detských
ihrísk, no a, samozrejme, rekonštrukcia Hviezdy.
Rozpočet počíta aj s projektovými dokumentáciami, chceme sa posunúť bližšie k revitalizácii starého železničného
mosta. Peniaze pôjdu aj do zimného štadióna, športovej haly.
Budúci rok bude v Trenčíne rušno. Verím, že sa AS vráti
na nový futbalový štadión. Mám
informáciu od Židovskej náboženskej obce, že v budúcom roku
začnú rekonštruovať synagógu,
aby mohla vzniknúť koncertná
sála s výbornou akustikou. Trenčín napreduje.

 Trenčín zbieral ocenenia

– Nadácia Zastavme korupciu ho vyhodnotila ako štvrté
najlepšie pri zadávaní verejných zákaziek. Slovenská
komora architektov zase ocenila Trenčín ako mesto dobrej
architektúry. Máme aj cenu
za aktívnu podporu práce
s mládežou, za najlepší web
a pred nami je výzva priblížiť
sa k titulu Európske hlavné
mesto kultúry (EHMK).
Priznám sa, že som popritom každodennom strese aj zabudol na všetky tie úspechy.
Pandémia nám nedáva možnosť
spyšnieť. Tie ceny sú o tom, že
sme fantastický tím. A v mnohom nám pomáhajú aj naši spoluobčania, svojou aktivitou a záujmom o naše mesto.
Verím, že sa nám podarí
vo februári postúpiť do 2. kola
v kandidatúre o titul EHMK.
Splnil sa mi jeden z mojich
snov. Mladej generácii sme dali
do rúk zodpovednosť za svoje
vlastné mesto.
Komunita mladých ľudí pripravila fantastický projekt, ako
si predstavujú Trenčín o 20 – 30
rokov. Odviedli kus práce. Som
na nich hrdý a som presvedčený,
že budú úspešní.
A keby sa to aj úplne nepodarilo dotiahnuť do konca, dnes
tu vďaka nim máme kultúrno

rozcestovaný po Slovensku.
Stihli ste si užívať rodinu?
Pre pandémiu sa mi uvoľnili
víkendy, lebo neboli žiadne akcie, a tak som nikam pracovne
nechodil a mohol som byť s rodinou. Je to tak, že môj synček
sa na mňa každý pondelok ráno
nahnevá, lebo idem do práce
a prídem veľmi, veľmi neskoro.
Ale v piatok večer sme znovu
kamaráti. Vie, že cez víkend budeme spolu, v nedeľu máme svoje
chlapské jazdy. Je veľmi fajn, že
cez víkendy si s manželkou a synom môžem užiť spoločný čas.
Vytvárajú mi zázemie, bez
nich by som to sám nedal. Náš
syn je veľký chlapec, už s nami
komunikuje, debatujeme. Užívam si to. Rád by som aj takto
pozdravil svoju manželku Luciu
a synčeka Olivera a chcem sa im
poďakovať za lásku a podporu.

INFO | 5

Mestské investičné akcie

Obyvatelia ulice Pod Komárky sa dočkali riadnej asfaltovej
cesty. Mesto tu vybudovalo obojsmernú komunikáciu, len
okolo ostrovčeka je jednosmerná.

 Aký je váš odkaz pre Tren-

čanov na rok 2021?
Čaká nás ešte ťažký rok. Veľmi prosím Trenčanov o sebadisciplínu a rešpektovanie pravidiel. Ja sa celý život snažím
udržiavať kritické myslenie, veľa
čítať a robiť si na veci svoj názor.
Ten budem vždy nahlas hovoriť.
Preto chcem povedať, že budem
medzi prvými, ak to bude možné, ktorý sa pôjde zaočkovať.
Verím vedcom, že vakcinácia je cestou von z tejto situácie. Chcem poprosiť ľudí, aby sa
na vec pozerali s rozvahou a nepodliehali deštrukčným náladám. Chcem všetkých poprosiť,
poďme sa v čo najväčšom množstve zaočkovať a spoločne sa
z toho dostať von.
Naša
sloboda
znamená i zodpovednosť. Majme
v úcte seba i svojich spoluobčanov. Pandémia nám ukázala,
že máme byť oveľa odvážnejší
v rozhodnutiach. Naučila nás,
že keď chceme žiť lepšie, treba
tomu niečo obetovať.
Naše mesto považujem
za veľmi silné a jeho obyvateľov
za lokálpatriotov. Nech nám to
vydrží.
Zároveň platí tá krásna
veta, ktorá je napísaná na Mestskej veži: „Keď Pán nechráni
toto mesto, darmo bdie ten, kto
ho stráži.“


ROZHOVOR PRIPRAVILA E. S.



FOTO: P. S.

Na Zimnom štadióne P. Demitru je ukončená kompletná rekonštrukcia piatich mládežníckych šatní i so sociálnym zázemím. Obnova sa týkala aj ošetrovne.

Novú strechu, okná, dvere a zateplenú fasádu má všetkých 5 objektov Materskej školy, M. Turkovej. Vymenené
okná a dvere sú aj v škôlke na Ulici J. Halašu.

Nový povrch autobusovej zastávky, nových 9 parkovacích
miest, priestor pre zeleň a celková úprava územia na parkovanie. To je výsledok prác na ulici Dlhé Hony.
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ZAOSTRENÉ NA BIOODPAD
Obyvatelia rodinných domov, ktoré využívajú hnedé bionádoby,
budú od 1. januára do nich ukladať nielen bioodpad zo záhrad, ako
doteraz, ale aj bioodpad kuchynský. Vývoz nádob z rodinných domov bude zo začiatku raz za 14 dní.

Harmonogram vývozu bioodpadu na 1. štvrťrok
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BIO 1

cela MČ Západ (Zámostie, Záblatie)

BIO 2

celá MČ Sever ( Opatová, Kubra, Kubrica, Sihoť) +
Noviny Biskupice, Nozdrkovce, Belá, Pod komárky

BIO 3

MČ Stred (Centrum, Dolné mesto, Soblahovská a
okolie...) + MČ Juh
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Máte doma použitý kuchynský olej? Odovzdajte do 15.
alebo 16. januára na vybraných miestach podľa harmonogramu a vymeňte ho za ocot alebo nový olej. Váš
použitý kuchynský olej bude ekologicky premenený
na bionaftu.

Odovzdaný použitý kuchynský
olej môžeme vymeniť za ocot alebo olej. Za každý celý liter použitého kuchynského oleja dostanete liter octu v pomere 1:1, teda
za 1 liter oleja 1 liter octu. Za celých 6 litrov použitého kuchynského oleja dostanete 1 liter nového slnečnicového oleja.

 AKÝ OLEJ ZBIERAŤ?
ÁNO Všetky typy rastlinných
olejov (slnečnicový, repkový,
ľanový a pod.), kuchynské oleje po vyprážaní alebo fritovaní,
oleje slúžiace ako nálev potravín
(sardinky, olivy, syry, sušené paradajky v oleji a pod.)
NIE V žiadnom prípade nie minerálne, motorové a iné odpadové oleje

BIO 1
BIO 2
BIO 3

 AKO OLEJ ZBIERAŤ?

Trenčianskeho na internete
– nájdete ho buď na stránke
www.trencinrecykluje.sk
alebo si ho môžete pridať vo Facebook Messengeri. Ak sa napríklad neviete rozhodnúť, či
váš odpad patrí do kuchynského biodopadu, môžete
na stránku nahrať vlastnú fotografiu a počkať na odpoveď.
Povinnosť triediť a zbierať kuchynský bioodpad je ako
pre obyvateľov, tak aj pre mesto
nová. Veľa vecí musíme vyskúšať a overiť si, ako budú fungovať, aj preto sa môžu časom meniť. Veríme, že spoločne sa nám
podarí túto novinku v našom
živote nastaviť čo najlepšie.

 PREČO ODOVZDÁVAŤ
POUŽITÝ OLEJ?

Olej spláchnutý do výlevky
ohrozuje životné prostredie
a znečisťuje vodu (1 dcl oleja
znečistí až 1 tisíc litrov vody).
Olej vyliaty do výlevky upcháva
potrubia, zvyšuje nám tak náklady na čistenie. Olej vyliaty do kanalizácie láka hlodavce. Olej vyliaty na pôdu poškodzuje pôdnu
flóru a znižuje jej priepustnosť.

 VYUŽITIE OLEJA
Použitý kuchynský olej premení spoločnosť MEROCO, a. s.
na biopalivo – bionaftu.

Po použití v kuchyni je treba olej
nechať vychladnúť a potom zliať
do uzatvárateľnej plastovej fľaše.
Olej by nemal obsahovať hrubé
nečistoty a kúsky potravín. Fľašu
s nazbieraným olejom potom odniesť na miesto zberu podľa harmonogramu, kde bude pristavená mobilná dodávka spoločnosti
MEROCO, a. s.

podľa harmonogramu

ZBER Z BYTOVÝCH DOMOV
V týždni od 4. 1. 2021 začne
mesto s rozmiestňovaním nádob na bioodpad k bytovým
domom, v ktorých už domácnosti dostali biokošík s kompostovateľnými
vreckami.
Frekvencia vývozu hnedých
bionádob je zatiaľ stanovená
na 1-krát týždenne. Bude sa
však prispôsobovať podľa naplnenosti nádob, aby vývozy
boli čo najefektívnejšie.
Domácnosti
dostali spolu s košíkom a vreckami aj informačný leták. Ak
by ste ale potrebovali s niečím poradiť, čo v letáku nie
je, môžete kedykoľvek osloviť chatbota Matúša Čáka

PRVÝ MOBILNÝ ZBER OLEJOV

HARMONOGRAM ZBERU OLEJA
PIATOK 15. 1. 2021

Mestská časť ZÁPAD
15.00 – 15.30
15.45 – 16.15
16.30 – 17.00
17.10 – 17.40

Záblatie (pri kult. centre na Záblatskej 27/2)
Nové Zlatovce (Zlatovská ulica, oproti Ternu cez cestu)
Zlatovce (pred kultúrnym domom)
Istebník (Medňanská ulica, pri materskej škole)

SOBOTA 19. 1. 2021

Mestská časť JUH
10.00 – 10.30
10.40 – 11.10
11.20 – 11.50
12.00 – 12.30

Východná ulica (nad garážami)
Kyjevská ulica (pri Kultúrnom stredisku Juh, na parkovisku)
Ulica gen. Svobodu (pri garážach)
Saratovská ulica (parkovisko pri cintoríne)

12.40 – 13.10
13.20 – 13.50

Soblahovská ulica (pri garážach od parkoviska OD Družba)
Karpatská ulica (pri zber. nádobách na šatstvo a elektroodpad)

14.00 – 14.30
14.40 – 15.10
15.20 – 15.50
16.00 – 16.30

Šoltésovej ulica (pred OD Rozkvet)
K výstavisku (pri kontajneroch
Kubranská ulica (za zastávkou pri kostole)
Opatovská ulica (parkovisko pri Coop)

Mestská časť STRED

Mestská časť SEVER
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Harmonogram vývozu triedených zložiek odpadu
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FEBRUÁR
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4
Nádoby 3+4

Vrecia 1
Vrecia 2

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY

Vrecia 3
Nádoby 3+4

Papier 2
Papier 3
FIRMY
Papier 4

Nádoby 1
Nádoby 2

Nádoby 3+4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3+4

Nádoby 3+4

VKM
KOVY
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Papier 2
Papier 3
Papier 1
Papier 4

MAREC
Nádoby 1
Nádoby 2
VKM
KOVY

Vrecia 3
Nádoby 3+4

Papier 2
Papier 3
FIRMY
Papier 4

Nádoby 1
Nádoby 2

Nádoby 3+4

Vrecia 2
Vrecia 3
Nádoby 1
Nádoby 2
Nádoby 3
Nádoby 4
FIRMY
PAPIER
Papier 1
Papier 2
Papier 3
Papier 4

Zlatovce, Orechové, Horné Orechové, Istebník, Záblatie,
Zámostie
Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum, Dolné
mesto, Nozdrkovce
Opatová, Kubrá, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej ulice,
Sihoť
Juh, Belá
Sihoť, Zámostie
Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum
Dolné Mesto, Soblahovská, Dlhé Hony
právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia
individuálna bytová výstavba – Sihoť, Hodžova, Noviny, Zlatovce
Juh, Belá
Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie
Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Kubrá,
Kubrica, Dolné mesto
právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia

KONTAKTY:
ZD Soblahovská 0902 999 458,
ZD Zlatovská 0902 999 446, ZD
Sever 0914 362 111, 032/640
13 40.

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY

ZBER VIANOČNÝCH
STROMČEKOV

Nádoby 3+4

Papier 2
Papier 3
Papier 1

Nádoby 1
Nádoby 2
VKM

28 dní

pondelok

28 dní

utorok

28 dní

štvrtok

týždenne
týždenne
týždenne
týždenne
14 dní

pondelok
utorok
piatok
piatok
streda

28 dní
14 dní
14 dní

streda
pondelok
utorok

14 dní

štvrtok

FIRMY
28 dní
streda
KOVY
určené ulice
podľa harmonogramu
KOVY
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (napr. tetrapaky...)
určené ulice
podľa harmonogramu
VKM

V našom meste sú od 19. 12.
2020 otvorené len 2 zberné dvory (ZD): na Soblahovskej ulici
(kruhový otoč pod Juhom smer
Soblahov), a ZD SEVER na ulici K zábraniu (pri nákladnej
vrátnici spoločnosti Trens).
 V utorok 29. 12. 2020
sú otvorené v čase od 8.00
– 16.00 h.
 Od stredy 30.12. do soboty
2. 1. 2021 budú všetky zberné
dvory zatvorené.
 V pondelok 4. 1. a v utorok 5.
1. 2021 sa otvoria opäť len ZD
Soblahovská a SEVER v upravenom čase od 8.00 do 16.00h.
 V stredu 6. 1. je opäť sviatok
a budú zatvorené všetky zberné dvory. Sledujte webstránku
mesta, kde budú otváracie hodiny ZD aktualizované v súvislosti
s vývojom situácie COVID-19.

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY

PLASTY
Vrecia 1

ZBERNÉ DVORY

Nádoby 3+4

Vrecia 1
Vrecia 2

INFO | 7

 Živé vianočné stromčeky
zo sídliskových častí mesta zač
ne zbierať Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o. najskôr vo štvrtok 7. januára 2021
v mestskej časti Sever.
 Stromček zbavte všetkých
ozdôb a vyložte, najlepšie deň
pred vývozom, na stanovište nádob na komunálny odpad.
 Vždy v pondelok a utorok z mestskej časti (MČ) Juh,
v stredu z MČ Stred, vo štvrtok v MČ Sever a v piatok v MČ
Západ.
strom Nevyvezený
ček môžete nahlásiť na tel.
č. 0904 631 726 alebo
na peter.kadak@trencin.sk.
 Vianočný stromček je tiež
možné bezplatne odovzdať
vo všetkých troch zberných dvoroch – na Zlatovskej, Soblahovskej i na ulici K zábraniu.
stromček,
ktorý
 Umelý
vám už doslúžil, treba zaniesť
do zberného dvora. Takýto
stromček nepatrí do žiadnej z nádob na odpad, nakoľko by zabral
celú nádobu. Aj umelý stromček
zbavte ozdôb. Dajte pozor, aby
na ňom nezostal kábel, ktorý
patrí do elektroodpadu.
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Venujeme sa zmenám v poplatkoch za odpad
Mestské zastupiteľstvo schválilo 16. decembra 2020
novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad.

Povinnosť zaviesť od 1. 1. 2021
zber biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu má určitý vplyv aj na zmeny vo VZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku. Výška paušálneho poplatku pre obyvateľov
bytových domov sa nemení.
Zmeny sa týkajú rodinných
domov, v ktorých je zavedený
množstvový zber.

 PREHĽAD ZMIEN
 Zvýšenie počtu vývozu bionádob z pôvodných 26 vývozov
na 35 vývozov. Prečo? Do bionádob sa okrem zeleného odpadu
bude od 1. 1. 2021 dávať aj kuchynský bioodpad, nádoby sa
budú plniť rýchlejšie.
 Zvýšenie poplatku za vývoz
bionádob – súvisí iba so zvýšením počtu vývozov. Sadzba poplatku za 1 liter bioodpadu sa
nemení. Doteraz sme za pôvodných 26 vývozov 120-litrovej
bionádoby platili 42,21 € ročne,
po novom za 35 vývozov 120-litrovej bionádoby zaplatíme za rok
56,82 €. Pri 240-litrovej nádobe
to bude po novom 104,41 €, doteraz sme platili 77,46 €.
 Vývoz komunálneho odpadu (KO) raz mesačne. Doteraz bol minimálny vývoz odpadu
pre 1 až 2 osoby v domácnosti

raz za 14 dní.
Aj pri úľave na poplatku, ktorý
mali samostatne žijúci ľudia, ich
vývoz 120-litrovej nádoby stál
34,46 € za rok. Po novom bude
úľava z poplatku za množstvový
zber pre samostatne žijúcich ľudí
v rodinných domoch zrušená.
Koľko teda zaplatia? V prípade, že im bude stačiť mini-

samostatne žijúca osoba, bude
po nadobudnutí účinnosti VZN
o nakladaní s odpadmi, automaticky zmenená frekvencia vývozu na 1-krát mesačne. Aktuálne
sa to týka 601 ľudí samostatne
žijúcich v rodinných domoch.
Ak budú chcieť ostať na vývoze 1-krát za 14 dní, napriek
vyššiemu poplatku, budú musieť požiadať o zachovanie tejto
frekvencie. Zmeniť frekvenciu
vývozu komunálneho odpadu
si môže domácnosť jedenkrát
za rok.

periodicity vývozu podľa tabuľky
začne platiť až po schválení VZN
o nakladaní s odpadmi.

DRUH NÁDOBY

PERIODICITA

POČET
POPLATNÍKOV 2021

POČET
POPLATNÍKOV 2020

120 litrov

1 x mesačne

1–2

–

120 litrov

1 x za 14 dní

3–5

1– 4

120 litrov

1 x týždenne

6–9

5–8

240 litrov

1 x týždenne

10 – 16

9 – 15

240 litrov

2 x týždenne

17 – 26

16 – 24

málny vývoz 1-krát mesačne,
pri 120-litrovej nádobe ich to
vyjde na 28,91 € za rok. Toľko
zaplatí aj dvojčlenná domácnosť, ak jej bude stačiť vývoz raz
za 14 dní.
Novinkou je aj možnosť
vývozu 1-krát za 14 dní už
pre 5-člennú rodinu. Požiadať
o tieto frekvencie vývozu bude
môcť domácnosť po schválení VZN o nakladaní s odpadmi. To by malo byť pripravené na schválenie v mesiacoch
január – február.
Domácnosti, v ktorej je

 AKO SA ZMENÍ

 VOĽBA SYSTÉMU

FREKVENCIA VÝVOZU
KOMUNÁLNEHO
ODPADU

DO 15. JANUÁRA
PRE BIOODPAD

Keďže bude od 1. 1. 2021 na území mesta zabezpečený zber kuchynského odpadu, je možné
upraviť frekvenciu vývozu aj
na menej častú frekvenciu ako
raz za 14 dní. V tabuľke nájdete
zmeny oproti roku 2020. Počet
poplatníkov = počet pôvodcov
odpadu, prislúchajúci k minimálnemu objemu nádoby. Opäť ale
upozorňujeme, že reálne zmena

Do 15. 1. 2021 sú obyvatelia rodinných domov povinní vybrať
si systém vývozu bioodpadu,
teda či chcú komunálny odpad
s bionádobou alebo bez bionádoby s vlastným kompostovacím zásobníkom. Systém zberu
bioodpadu, ktorý si zvolia, bude
potom pre nich záväzný celý nasledujúci rok.
(RED)


FOTO: Z. G.

Jesenné upratovanie 2020 prebehlo bez problémov
Hoci do pôvodného harmonogramu organizovaného jesenného upratovania v našom meste
zasiahla pandemická situácia,
napokon sa podarilo uskutočniť
upratovanie vo všetkých mestských častiach. Počas sobôt
od 26. septembra do 28. novembra, okrem sobôt 24. 10., 31. 10.
a 7. 11. 2020, bolo z 85 stanovíšť
vyvezených celkovo 413,686 ton
odpadu.
Z vyhodnotenia jesenného
upratovania Útvarom stavebným a životného prostredia MsÚ
v Trenčíne vyplýva, že najväčšiu
časť zozbieraného odpadu tvoril biologicky rozložiteľný odpad (244,40 t), ktorý bol potom

zhodnotený v kompostárni biologicky rozložiteľných odpadov
v Trenčíne.
Druhý najväčší podiel mal
objemný odpad (155,02 t). Ten
bol vyvezený a uložený na skládke spoločnosti Stredné Považie, a. s. „Luštek“ v Dubnici
nad Váhom.
Vyradených
elektrických
a elektronických zariadení sa
vyzbieralo 8,8 tony, približne 3
tony vážili vyzbierané obaly obsahujúce nebezpečné látky, vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluórované uhľovodíky mali
0,715 tony a ostatné nebezpečné odpady takmer 2 tony. Všetky
nebezpečné odpady boli dočasne

uložené v skladoch nebezpečných odpadov na Zlatovskej ulici
a následne odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie.
Celkové náklady na Jesenné
upratovanie 2020 vyšli mesto
na 39 999,84 €.

Všetkým občanom i organizáciám, ktoré sa do tejto akcie
zapojili, srdečne ďakujeme. Rovnako ďakujeme aj za dodržiavanie pravidiel.


(RED)

VYZBIERANÉ MNOŽSTVO ODPADU POČAS UPRATOVANÍ
OBDOBIE

BIOODPAD
v (t)

OBJEMNÝ
BIOODPAD
v (t)

SPOLU
OSTATNÉ
ODPADY v (t)

CELKOVÉ
MNOŽSTVO
v (t)

Jar 2019

146,44

1195,40

19,352

361,192

jeseň 2019

156,45

201,92

16,57

374,958

Jar 2020

127,56

224,38

19,698

371,638

jeseň 2020

244,40

155,02

14,266

413,686

29. december 2020

dobré správy
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Máme opäť najlepšiu
webstránku
Výsledky 17. ročníka súťaže o najlepšiu internetovú stránku samospráv ZlatyErb.sk 2020 vyhlásili
v Bratislave 9. decembra. V kategórii miest a mestských častí
zvíťazil Trenčín, svoje prvenstvo
z minulého roka tak obhájil. Špeciálnou cenou za mimoriadny prínos v oblasti informatizácie slovenských samospráv bol ocenený
Jiří Slynko, informatik, ktorý pôsobí v samospráve mesta Trenčín
od roku 1993. Blahoželáme!
Súťaž ZlatyErb.sk vyhlasuje Únia miest Slovenska

a eSlovensko spoločne so Združením informatikov samospráv
Slovenska a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Tento rok udeľovanie cien prebehlo elektronicky. Hlavným
cieľom súťaže je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov
samospráv efektívne a transparentne využívať informačno-komunikačné technológie a tým
zvyšovať kvalitu služieb pre občanov.
(RED)

Ocenenie za starostlivosť
o pacientov
Za vynikajúcu zdravotnú starostlivosť o pacientov s cievnou
mozgovou príhodou získalo Neurologické oddelenie Fakultnej
nemocnice Trenčín ESO Angels
ocenenie pre rok 2020 – platinový status Angels Award. Zlatý, platinový alebo diamantový

status je udeľovaný najlepším
nemocniciam na základe kritérií kvality logistiky, diagnostiky a liečby akútnej fázy cievnej
mozgovej príhody, ktoré stanovila organizácia ESO (European Stroke Organisation).
Blahoželáme!

TRENČÍN MÁ CIRKULÁRNU MAPU
Nie, táto mapa nemá nič spoločné s „cirkulárkou“. Na tejto
jedinečnej mape nájdete zobrazené miesta, ktoré nám v našom meste pomáhajú tvoriť menej odpadu. Sú tam vyznačené
miesta požičovní rôznych vecí
a potrieb, adresy bezobalových
obchodov či second-handov,
opravovní a servisov, miesta,
kde môžete priniesť použitú
zubnú kefku či nepotrebný textil, ale aj miesta, na ktorých nájdete knižné búdky. Cirkulárna
mapa mesta Trenčín vznikla
vďaka spolupráci Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a bezobalového obchodu BEZOBALiS.
V prípade akýchkoľvek otázok,

V decembri (12. 12. 2020) sa
v španielskej Santa Suzanne konali dve prestížne súťaže
asociácie IFBB. Majstrovstvá
sveta a Arnold Classic Europe
boli pre pandemickú situáciu
spojené. Bodyfitnesska Trenčianka Adela Ondrejovičová
vyhrala obidve súťaže, a tak
sa stala čerstvou Majsterkou

sveta PRO divízie v bodyfitness. Blahoželáme!
 ZDROJ FOTO: FB EASTLABS

Ocenenie časopisu Forbes
Forbes každoročne oceňuje niekoho, kto za daný rok urobil
niečo mimoriadne a je inšpiráciou pre nás všetkých. Za rok,
ktorý poznačila pandémia Covidu-19, nevybral iba jedinú
osobnosť roka. Boj s koronavírusom statočne zvádzajú celé
skupiny obyvateľstva, a preto

resp. doplnenia mapy, prosím, kontaktujte spoluautorku
mapy: Dominika Lorencová lorencova@incien.sk. Ďakujeme!
http://bit.ly/cirkularna

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2020
Hlavnú cenu v kategórii Obal
a objekt získala nová fľaša, logo
a etiketa najstaršej slovenskej
borovičky Juniperus trenčianskej liehovarníckej spoločnosti Old Herold. Medzinárodná porota ocenila veľmi citlivý

MAJSTERKA
SVETA ADELA
ONDREJOVIČOVÁ

redizajn na mimoriadnej úrovni, ktorého autorom je trnavské štúdio Pergamen. Ocenenia
udeľované Slovenským centrom
dizajnu a Ministerstvom kultúry SR vyhlásili 10. 12. 2020.

časopis ocenil nie jednu, ale
12 osobností. Medzi nimi v oblasti kultúra Michala Kaščáka,
majiteľa a riaditeľa hudobného
festivalu Pohoda, v oblasti samospráv prezidenta Únie miest
Slovenska a primátora Trenčína
Richarda Rybníčka. Blahoželáme! Viac na www.forbes.sk
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PSÍKY
Z KARANTÉNNEJ
STANICE
V každom vydaní novín
vás informujeme o psíkoch, ktoré sa ocitli
v trenčianskej karanténnej stanici. Žiaľ, vstup
do areálu karanténnej
stanice a pozretie psíkov,
nie je v súčasnosti možné.

Ak by ste ale chceli pomôcť,
psíky sa potešia maškrtám,
ktoré možno kúpiť v chovprodukte, prípadne piškótam,
konzervám, saláme či cestovinám. Môžete ich priniesť do karanténnej stanice medzi 10.00
a 16.00 hodinou denne, aj počas sviatkov, a nechať pri bráne.
Ako sme sa dozvedeli od pracovníkov stanice, čo sa týka
granúl, nemá význam kupovať veľa lacných, lepšie je menej a kvalitnejších. Vyskúšané
majú BRIT, EMINENT, Royal
Canin. Neradi dávajú psíkom
lacnejšie granule. Mnohé z nich
obsahujú vysoký podiel soli,
farbív a alergénov a nízky podiel mäsa. To spôsobuje mnohým psom hnačky a kŕče.
Rovnako môžete priniesť čistiace a dezinfekčné prostriedky,
podložky pre šteniatka, antiparazitárne pipetky, odčervovacie
tabletky, deky, plachty, návliečky, uteráky, kuchynské utierky.
Podpora je možná aj kúpou
vecí z benefičného obchodíka, darovaním 2%, zapojením
sa do projektu VIANOCE 365,
dobrovoľníckou prácou, virtuálnou adopciou psíka alebo ľubovnoľným finančným príspevkom na účet združenia. Každá
pomoc je vzácna. Vedel by o tom
rozprávať kríženec nemeckého ovčiaka Beny, ktorý v stanici prežil už svoje druhé Vianoce. Ak by ste mali pre Benyho
miesto na svojej záhrade, veľmi
to ocení a vráti vám to vernosťou a láskou. V prípade záujmu
volajte na 0915 785 007.

Viac na
www.utulok-trencin.sk

Máte Kartu pre seniorov?
Ide o program samosprávy mesta Trenčín, ktorého
cieľom je prostredníctvom benefitov a zliav priblížiť
seniorom tovary a služby ponúkané v meste a jeho blízkom okolí. Aktuálne kartu vlastní 3 957 seniorov, z toho
v roku 2020 mesto vydalo 119 takýchto kariet.

Nárok na vydanie karty má občan
starší ako 60 rokov s trvalým pobytom v meste Trenčín, ktorý je
poberateľom predčasného, starobného alebo invalidného dôchodku. Žiadosť o vydanie karty
je k dispozícii v Klientskom centre MsÚ alebo na www.trencin.
sk v časti Ako vybaviť/Sociálna
pomoc/Seniorkarta. Vyplnenú
žiadosť treba odovzdať v Klientskom centre spolu s aktuálnou fotografiou s rozmermi 3 x 3,5 cm
a poplatkom 1 euro na krytie nákladov spojených s vydaním karty. Pri podávaní žiadosti o vydanie karty je potrebné preukázať
sa dokladom totožnosti (občianskym preukazom). Žiadosť o vydanie karty však môžete podať aj
prostredníctvom splnomocnenej
osoby. Karta býva zvyčajne vydaná približne o 2 týždne.

 POSKYTOVATELIA
VÝHOD

• Rýchločistiareň PERLA,
Gen. M. R. Štefánika 38, Trenčín – zľava 20% na všetky služby
rýchločistiarne.
• Andrea Martiny Collection,
Mierové nám. 8, Trenčín – 10%
na všetky výrobky.
• A. R. M. TOP SERVIS, Liptovská 6863/2A, Trenčín – zľava
10% na čistiace a tepovacie práce.
• CK FIRO TOUR, OC Laugaricio, Trenčín – zľava 30% z letného zájazdu do zahraničia priamo
v pobočke.
• DANTIK, Mierové nám. 14,
Trenčín – 10% zľava na všetky
druhy tovaru.
• Edukačno-rehabilitačné centrum, P. Bezruča 1012, Trenčín
– 29% na masáže, 12% na vodoliečbu, 18% na rašelinové obklady, 22% na pobyt v saune a 32%
S ohľadom na aktuálnu
na pobyt v infrakabíne.
pandemickú situáciu
• Eiffel Optic, OC Laugaricio,
však odporúčame vyTrenčín – 10% na nezľavnený tobavovanie karty odložiť
var a služby.
až na dobu po odznení
• EXpres FOTO, Farská 4,
pandémie a s ňou spoTrenčín – 15% z fotografovajených rizík.
nia na preukazy a kopírovania,
5% zo spracovania digitálnych
Seniorskú zľavu si treba uplat- fotografií.
ňovať hneď pri objednávke. Výš- • Galéria M. A. Bazovského, Paku zliav a formu bonusov urču- lackého 27, Trenčín – 50% zľava
jú výhradne ich poskytovatelia. na vstup do expozícií.
Karta je neprenosná a
slúži • Hotel Elizabeth, Gen. M. R.
na kúpu tovarov
Štefánika 2, Trenčín –
a služieb výhradne
káva (presso s mliekom)
pre potreby jej dr– 1,40€, čaj – 1,20€,
žiteľa. Stratu alebo
víno 1dl – 1,20€.
odcudzenie karty
• Hotel Most Slávy, 17.
by ste mali nahlánovembra č. 11, Trensiť v Klientskom
čianske Teplice – 15%
Kar ta pre se
centre MsÚ.
na poskytnuté služby.
niorov
• INTERSPORT, OC

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

29. december 2020
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ABY SME VEDELI, KOĽKO NÁS JE
V roku 2021 sa na Slovensku po 10 rokoch uskutoční
sčítanie obyvateľov. Jeho rozsah a spôsob vykonania
ustanovuje zákon č.223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov,
domov a bytov v roku 2021. Sčítanie bude po prvýkrát
plne elektronické. To znamená, že údaje nebudeme vpisovať do papierových formulárov, ale vypĺňať budeme
elektronický sčítací formulár.

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31.
marca 2021. Všetky údaje, ktoré
obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa musia vzťahovať na rozhodujúci okamih sčítania, ktorým je 1. január 2021.

 KTO SA MÁ ZÚČASTNIŤ
SČÍTANIA?

Zúčastniť sa sčítania je zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky.
Pre účely sčítania sa obyvateľom
rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný,
obvyklý alebo tolerovaný pobyt.

 AKO SA TREBA SČÍTAŤ?
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo
mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.
scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta
cez mobilnú aplikáciu.

 ČO AK SA NEDOKÁŽEM
SČÍTAŤ SÁM?

V meste budú zriadené kontaktné miesta, kde obyvateľom,
ktorí sa nebudú môcť elektronicky sčítať sami, pomôžu stacionárni asistenti. Mesto vytvorí
pre takýchto obyvateľov viaceré
kontaktné miesta, a to v klientskom centre na Mestskom úrade, na Juhu v Kultúrnom centre Aktivity na Kyjevskej ulici
a na Sihoti v Dennom centre
na Osvienčimskej ulici.
Na území mesta budú pôsobiť aj mobilní asistenti, ktorí v prípade, že občan požiada
o mobilnú asistenciu pri sčítaní
napríklad z dôvodu imobility,
navštívia domácnosť obyvateľa.
Požiadať o mobilnú asistenciu je
potrebné počas prvých dvoch týždňov doby sčítania, teda v čase
od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021
na mestskom úrade.
Obyvatelia, ktorí sú umiestnení v zariadeniach sociálnych
služieb, či v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti, budú sčítaní

prostredníctvom asistentov sčítania v konkrétnom zariadení.

 ČO SA BUDE ZISŤOVAŤ?
Pre účely sčítania sa o obyvateľoch budú zisťovať nasledujúce
údaje:
 miesto trvalého pobytu – je
to miesto stáleho bydliska obyvateľa na území Slovenskej republiky, na ktorom je prihlásený
podľa osobitného predpisu,
 miesto súčasného pobytu –
je to skutočné bydlisko obyvateľa, na ktorom nemusí byť prihlásený na trvalý pobyt, prechodný
pobyt alebo tolerovaný pobyt
a mesiac a rok, odkedy sa v ňom
obyvateľ zdržiava,
 pobyt v zahraničí a rok príchodu do krajiny od roku 1980
– myslí sa pobyt obyvateľa v zahraničí od roku 1980 kedykoľvek v trvaní najmenej jedného
roka, a rokom príchodu do krajiny od roku 1980 sa myslí rok
posledného prisťahovania obyvateľa na územie Slovenskej republiky po skončení jeho posledného pobytu v zahraničí,
 pohlavie – je znak osoby určený pri narodení alebo pri zmene pohlavia,
 dátum narodenia – údaj
o dni, mesiaci a roku narodenia
obyvateľa,
 rodinný stav – je vyjadrením právneho vzťahu obyvateľa
vo väzbe na manželstvo,
rok uzavretia manželstva – časový údaj o uzavretí súčasného
alebo posledného manželstva
obyvateľa,
 počet živonarodených detí –
údaj o počte všetkých detí, ktoré
sa obyvateľovi narodili živé počas jeho života, údaj sa zisťuje
u ženy aj u muža,
 štát a miesto narodenia – je
to bydlisko matky v čase narodenia dieťaťa, ak obyvateľ nepozná bydlisko matky v čase svojho narodenia, uvedie sa miesto
pôrodnice,
 štátna príslušnosť – je údaj
o právnom vzťahu medzi obyvateľom a jeho štátom podľa právnych predpisov jeho štátu, sčítací formulár umožní uviesť aj údaj
o ďalšej štátnej príslušnosti,

súčasná ekonomická aktivita  spôsob dopravy do zamest– je údaj o postavení obyvateľa nania alebo do školy – údaj
na trhu práce,
o prevažujúcom spôsobe dopra zamestnanie – je konkrét- vy obyvateľa do zamestnania aleny druh práce podľa štatistickej bo do školy,
klasifikácie zamestnaní, ktorú  národnosť – príslušnosť obyobyvateľ vykonáva,
vateľa k národu alebo etnickej
 odvetvie ekonomickej čin- skupine, obyvateľ môže uviesť aj
nosti – je druh výroby alebo údaj o ďalšej národnosti,
činnosti podniku alebo iného  materinský jazyk – jazyk,
subjektu, v ktorom má obyvateľ ktorým s obyvateľom najčastejzamestnanie,
šie hovorili doma v detstve,
 postavenie v zamestnaní –  náboženské vyznanie – vzťah
je súčasné postavenie obyvateľa obyvateľa k cirkvi, náboženskej
v pracovnom procese,
spoločnosti alebo náboženstvu,
 najvyššie dosiahnuté vzde-  vzťahy medzi členmi dolanie – najvyšší získaný stupeň mácnosti – sú vyjadrením prívzdelania obyvateľa, ktorý do- buzenského alebo iného vzťahu
vŕšil aspoň 15 rokov veku, naj- obyvateľa k osobe alebo osobám
vyšším dosiahnutým vzdelaním žijúcim spolu v jednom byte.
je aj vzdelanie uznané podľa
osobitného predpisu,
Ďalšie podrobnosti o sčítaní
 miesto výkonu zamestnania obyvateľov, konkrétne informá– adresa pracoviska obyvateľa,
cie o kontaktných miestach a ich
 miesto školy – adresa zák- otváracích hodinách a telefoladnej školy, strednej školy ale- nický kontakt, na ktorom môžu
bo vysokej školy, do ktorej oby- obyvatelia požiadať o mobilného
vateľ dochádza,
asistenta, nájdete v budúcom vydaní Informačných no periodicita dochádzky do zavín samosprávy mesta
mestnania
aleTrenčín a budú zverejbo do školy – údaj
nené aj na webstránke
o pravidelnosti domesta Trenčín.
chádzky obyvateľa
PRIPRAVILA
do zamestnania ale- Sč

IVETA PLEŠOVÁ,
ítanie obyv
ateľov
bo do školy,

ÚTVAR PRÁVNY

PÝTAJÚ SA NA RODINNÉ ÚČTY
V tomto období až do 11. januára 2021 zisťuje Štatistický
úrad SR údaje o rodinných účtoch. Do zisťovania, ktoré
sa začalo 7. decembra 2020, bolo na Slovensku vybraných 308 samospráv, medzi nimi aj mesto Trenčín.

Pracovník poverený funkciou
opytovateľa, ktorý je povinný
preukázať sa osobitným poverením, môže navštíviť aj vašu
domácnosť.
Účelom zisťovania je získať informácie o štruktúre,
výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb
v rôznych typoch domácností. Všetky informácie a názory,
ktoré poskytnete, sú chránené,
nezverejňujú sa a poslúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných
aj osobných údajov zodpovedá

Štatistický úrad Slovenskej
republiky.
Výsledky využijú na zabezpečenie potrieb informačného
systému Štatistického úradu
SR, požiadaviek ministerstiev
a štátnych organizácií, osobitne
pri posudzovaní úprav sumy životného minima.
Mesto Trenčín informovala generálna riaditeľka Sekcie
zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní
Štatistického úradu SR Zlata
Jakubovie.
 (RED)
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otázky a odpovede

číslo 1 | ročník XXII

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 Na základe akej štúdie ale-

bo na koho podnet ste na Ul.
J. Halašu 14, na mieste, kadiaľ
50 rokov viedla cesta, spravili
priamo v zákrute štyri parkovacie miesta? Týmto ste ulicu
zhora úplne uzavreli. TOSSO
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Hľadala sa každá plocha, kde
by bolo možné ešte doznačiť parkovacie miesta v súlade s bezpečnosťou. Toto je jedna z nich.
K uzavretiu zhora ani zdola nedošlo, keďže bola v nedávnej
minulosti vybudovaná paralelná cesta vedúca od vchodu Jána
Halašu 12. Pri príjazde do ulice
je táto trasa dlhšia o necelých 15
metrov.

 Musia mať autá, parkujúce

na garážach na Ul J. Halašu,
zaplatený poplatok za parkovanie?JARO
Ľuboslava Sedláková, útvar
mobility:
Mesto upravuje podmienky parkovania na vymedzených
úsekoch miestnych komunikácií
na území Trenčína. Garáže a ich
strechy sú súkromným majetkom a podmienky parkovania si
určujú vlastníci garáží.

 Prosím o riešenie, ako

zamedziť neskutočnému neporiadku pri kontajneroch
na odpad na Sihoti II – Považská ulica. Kontajnery sú
neustále preplnené a odpad sa
hromadí na zemi.
EVA D.
Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia:
Na váš podnet, žiaľ, nepoznáme zatiaľ účinný prostriedok. V prvom rade je to

o správaní sa občanov. Odpad
treba minimalizovať, trhať, skladať. Ak sú nádoby plné, treba
počkať do vývozu alebo využiť
jeden zo zberných dvorov, ktoré
sú otvorené od pondelka do soboty do 17.30 hod. Triedený zber
nefinancuje mesto, ani občania,
ale organizácie zodpovednosti
výrobcov, preto sa musíme počtom nádob a frekvenciou vývozov prispôsobovať finančným
možnostiam tých, čo to financujú. Máme aktuálne otvorené rokovania ohľadom častejších vývozov pre budúci rok, avšak hrá
proti nám jeden podstatný fakt,
že vyťažiteľnosť z nádob nie je
taká, aká by mala byť, že nádoby
nie sú napĺňané efektívne, ale sú
plné vzduchu, lebo niektorí občania sú nezodpovední, odpad
nestláčajú a kartóny netrhajú.

 Viem, že z dôvodu legis-

latívy je potrebné nevyhovujúce herné prvky na detských
ihriskách zrušiť. Bolo by však
možné niektoré zachovať.
Konkrétne na starom detskom
ihrisku na Karpatskej ulici. Je
pravda, že niektoré prvky sú
tu výrazne poškodené a hrdzavé. No niektoré stačí iba premaľovať. 
BRAŇO B.
Ingrid Kuľhová, útvar územného plánovania:
V súčasnosti sa spracováva
na toto územie projektová dokumentácia s názvom „Dopravné
ihrisko Karpatská“, ktorej súčasťou by mal byť aj návrh herných
prvkov. Pri pracovnom stretnutí
s projektantom mu budeme tlmočiť aj vašu požiadavku.

 Má mesto v pláne

POZOR NA PODVODNÍKOV
Polícia SR upozorňuje na podvodníkov, ktorí chcú zarobiť za každú cenu. Vyhľadávajú najmä dôverčivých ľudí
a seniorov.

V súvislosti s ochorením COVID-19 podvodníci telefonicky
kontaktujú seniorov s tým, že
ich prídu očkovať vakcínou proti
ochoreniu COVID-19, za ktorú
musia zaplatiť, ponúkajú rôzne
pochybné lieky, dezinfekcie, rúška alebo oslovujú seniorov, že im
spravia nákup a žiadajú peniaze

vopred. Prosím, upozornite svojich starších rodičov. Všímajme si, čo sa v našom bytovom
dome, vchode alebo v okolí deje.
Nedajme šancu podvodníkom
a zlodejom. Nedovoľme, aby sa
naši skôr narodení susedia stali
obeťou.


(RED)

v budúcnosti postaviť krematórium? 
PAVEL P.
Adriana Mlynčeková, vedúca
útvaru územného plánovania:
Mesto Trenčín má vo svojom platnom územnom pláne
vyčlenenú lokalitu pre nový centrálny cintorín. Táto lokalita je
situovaná za lesíkom Halalovka, smerom na obec Soblahov.
V rámci nej je možné uvažovať
aj s krematóriom. V súčasnosti
sú realizované v lokalite nového
cintorína niektoré majetkovo –
právne vysporiadania.

 Mám dve otázky: Bolo by

možné na ulici Hanzlíkovská,
resp. v úseku cca 200 m pred
a 200 m za MHD zastávkou
Zlatovce, Detské Mestečko
umiestniť spomaľovacie retardéry, príp. obmedziť rýchlosť
na max. 30 km/h? Na ulici
Na dolinách v smere od areálu
Detského mestečka ku križovatke tejto ulice, napájajúcej sa na Hanzlíkovskú, resp.
oblasť MHD zastávok, je veľmi
nebezpečné vychádzať na spomenutú križovatku. Mala by
sa tu umiestniť značka STOP,
aby sa zabránilo prípadným
nehodám.MICHAL
Róbert Hartmann, vedúci
útvaru mobility:
Hanzlíkovská ulica je stále
štátnou cestou III. triedy, na ktorú nám spomaľovače jej správca,
teda Trenčiansky samosprávny
kraj, nepovolí umiestniť. Mesto
rokuje s krajom o prevode cesty
do správy mesta Trenčín. K vašej druhej otázke, áno, historicky tu značka „STOP“ nie je, ale
podľa súčasných predpisov sem
patrí. Návrh prerokujeme s dopravným inšpektorátom.

 Kontajnery na textil sú

opakovane preplnené, textil
sa povaľuje po zemi, konkrétne na Hanzlíkovskej ulici pri
autobusovej zastávke oproti
reštaurácie na Kamenci. Máte
právo od prevádzkovateľa
žiadať, aby častejšie zberal
odložený textil občanmi?
Ťažko riešiteľná je aj situácia
s nakopeným odpadom pri
zberných nádobách na sídliskách. Opäť konkrétne na sídlisku Duklianskych hrdinov
pri Lidli, kde permanentne
je nakopený odpad. Nemôže

odpadová spoločnosť 1x
do týždňa ten odpad zozbierať? 
JOZEF M.
Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia:
Na území mesta majú rozmiestnené nádoby na textil tri
spoločnosti. Táto služba je pre
mesto bezplatná a sme veľmi
radi, že si nás tieto spoločnosti
vybrali, nakoľko aj touto formou
sa nám darí zvyšovať mieru vytriedenia a znižovať množstvá
odpadov, ktoré idú na skládku.
S uvedenou spoločnosťou budeme komunikovať, či je v rámci jej ekonomických možností aj
častejší vývoz. V prvom rade to
má byť slušnosť občanov, že ak
vidia nádobu plnú, nebudú ukladať pre nich už nepotrebný textil vedľa nej len tak, ale počkajú,
kým sa zrealizuje vývoz.

 Prečo je zrušené dlho-

dobé parkovanie na Študentskej ulici? Cez deň tam stoja
dochádzajúci a parkovisko je
plné, je problém zaparkovať
a už okolo 14. hodiny je prázdne.
EVA N.
Ľuboslava Sedláková, útvar
mobility:
Úpravu režimu parkovania požadovali obyvatelia Študentskej ulice. Argumentovali,
že majú problém parkovať najmä popoludní po 16.00 h a cez
víkendy, kedy je parkovanie
na parkoviskách v režime dlhodobé bez poplatku a parkujú
tu držitelia bez kariet, kým oni
s kartami nemajú kde. Situáciu
dokumentovali aj fotografiami.
Parkoviská, označené ako dlhodobé, boli vytvorené predovšetkým pre držiteľov abonentských kariet, ktorými sú občania
bez trvalého pobytu v Trenčíne
(dochádzajúci, v podnájmoch
a pod.) alebo pre firemné autá.
Situované sú ďalej od obytných
blokov. Vzhľadom k tomu, že prioritne zabezpečujeme parkovanie pre domácich, občanov s trvalým pobytom v Trenčíne, sa
ich požiadavke vyhovelo.

trencin.sk/oao

Toto je výbe
r
otázok a
odpovedí
z rovnomen
nej
rubriky na
mestskom
webe.
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Želáme vám rok plný zdravia a lásky!
Pre možné zmeny v podujatiach sledujte aktuálne informácie na visit.trencin.sk alebo volajte na 032/16 186.

 KONCERTY
17. 1. | 18.00 | Koncert Klubu
priateľov vážnej hudby

HOTEL ELIZABETH | Koncert vážnej hudby.

 VÝSTAVY
do 6. 1. | Od Evy do Evy
VÝKLAD KIC | Výstava

diel dvoch umelkýň
– Evy Mišákovej Abelovej a Evy Klimt.

do 14. 3. | Erika Miklóšová:
Abstract landscapes

GMAB | Erika Miklóšová sa vo svojej tvorbe orientuje predovšetkým na techniku
kresby a maľby. Výstavný projekt „Modulovať. Mať zmyslové zážitky a čítať prírodu“
predstavuje kombináciu dvoch autorkiných predošlých projektov (tém), ktorými
sú „Zátišie s drapériami“ a plenérová krajinomaľba.

do 27. 4. | Život roľníka

do 30. 1. | Roman Rembovský:
V tichu

GMAB | Pre tvorbu Romana Rembovského
je charakteristická túžba pochopiť zmysel
ľudskej existencie, zmysel zúfalstva a osamelosti. V povahe hlboko premyslených
scén možno čítať tragický podtext. Celé
spektrum emócií maliar pozoruje cez prizmu farby a formy, svetla a tieňa.

do 2. 2. | Autom okolo sveta

TRENČIANSKY HRAD Výstava šliapacích
autíčok – dokonalých zmenšenín raritných
a legendárnych retro autíčok. Zbierkovú
flotilu tvorí 57 unikátnych pedálových autíčok z Talianska, Nemecka, Ruska, Francúzska, Veľkej Británie a mnohých ďalších
európskych krajín. Medzi exponátmi zaujme populárny VW Chrobák, Citroen 2CV,
Fiat 500, športové autá, ale aj šliapací koník alebo Cyclo Rameur – trojkolka na ručný pohon z Francúzska.
|

do 14. 3. | Lucia Mlynčeková:
(Vý)Stavoprojekt Trenčín

GMAB | Lucia Mlynčeková sa dlhodobo zaoberá architektúrou a urbanizmom druhej
polovice 20. storočia. Tentokrát sa zameriava na projekčnú kanceláriu Stavoprojekt. Výstavu budú tvoriť rôzne archívne
materiály zachytávajúce výstavbu v Trenčíne, pričom dôležité bude zapojenie návštevníkov, ktorí budú môcť priniesť vlastné materiály, fotografie alebo spomienky
a vytvoria tak kolektívnu pamäť.

do 14. 3. | dØkument 20 20

GMAB | Na výstave sa prezentuje približne

dvadsať autorov, ktorí v posledných dvadsiatich rokoch spravili kvalitný projekt
v danej žánrovej oblasti – dokumentárnej
fotografii.

január 2021
 PREDNÁŠKY
13. 1. | 18.00 | Ženy a muži

Ženy sú z Venuše a muži z Marsu, zvykne sa hovoriť, keď dochádza k nedorozumeniam medzi pohlaviami. Prečo
nám to spolu nejde? Čo urobiť, aby sme
spolu vychádzali čo najlepšie? Dozviete sa
na webinári popredného českého neuropatológa a spisovateľa Františka Koukolíka. Info a vstupenky: bit.ly/ZenyMuzi1301
ONLINE |

Výstava prezentuje pohľad na zvyky životného cyklu ako
súčasť života roľníka na území stredného
Považia. Narodenie, svadba a smrť patria
k životným medzníkom, ktoré boli odnepamäti sprevádzané rozličnými prvkami
tradičnej ľudovej kultúry. Duchovné a spoločenské potreby človeka uspokojovali ľudové zvyky, obrady, rituály, povery a obyčaje. O šťastných ale i ťažkých chvíľach
v živote roľníka na území stredného Považia podávajú okrem exponátov svedectvo
aj vystavené časti odevov nesúce typické
znaky trenčianskeho a podjavorinského
regiónu a zväčšené fotografie z fotoarchívu múzea. Výstava je doplnená textami,
v ktorých je v časovej postupnosti pútavo
prerozprávaný životný príbeh roľníka Jana
od jeho narodenia až po jeho cestu na cintorín. Príbeh Jana a jeho rodiny odhaľuje tajomné i prekvapivé tradície, ktoré sa
v minulosti dodržiavali v dedinke neďaleko Trenčína.
|

 DETI
streda, štvrtok | 16.00, 17.00 |
Kid Of The Future

Cieľom online lekcií je uvoľnenie, komunikácia, spájanie sa v detskej
komunite za podpory lektora, hodnotne
strávený čas na webe. Lektor: Beáta Liptáková, Mental Games Coach. Kontakt:
0905 393 872, bealiptakova@gmail.com.
ONLINE

|

11. – 31. 1. | Tancujúce tigríky

KDAM TIGRÍKY, OC MAX | Tanečná škola pre deti vo veku 1,5 – 6 rokov. Info:
www.tancujucetigriky.sk.

pondelok, streda | 17.30 |
Jumping Interval

14. 1. | 18.00 | Psychopat je tiež
človek?

ONLINE | Sú bezcitní, sebastrední, manipulatívni. Ako možno rozpoznať psychopata?
A čo tento pojem vlastne znamená? Ako
títo ľudia ovplyvňujú naše životy a dá sa
s nimi spolu žiť či spolupracovať? Pozrite
si webinár psychológa Martina Jakubeka.
Info a vstupenky: bit.ly/Psychopat1401

20. 1. | 18.00 | Sám sebe
terapeutom

TRENČIANSKY HRAD

 ŠPORT

ONLINE | Trápite sa niekedy zbytočným
prívalom otázok, ktoré spochybňujú váš
život? Premieľate si donekonečna v hlave
svoje chyby a pošmyknutia? Zasekli ste sa
niekedy vo svojej hlave a neviete sa vrátiť do stavu spokojnosti? O tom, čo vieme
urobiť sami pre seba a ako si zlepšiť kvalitu
života porozpráva na webinári psychoterapeut Roman Pešek. Info a vstupenky: bit.
ly/Terapeut2001

 KURZY
9. 1. | 10.00 – 15.00 | Kurz
maľovania mandál

Naučíte sa postup
tvorenia mandál a namaľujete si osobnú mandalu podľa dátumu a mena. Info:
www.geminicentrum.sk.
GEMINI CENTRUM

|

13. 1. | 19.00 | Kurz jogy pre
začiatočníkov

GEMINI CENTRUM | 5 týždňový kurz, ktorý
vás naučí jogu od začiatku správne.
Info: www.geminicentrum.sk.

nedeľa | 9.30 | Fyzio Joga

GEMINI CENTRUM | Prepojenie zdravého
pohybu z pohľadu fyzioterapie a tradičnej
jogy. Info: www.geminicentrum.sk.

HYBKO | Dynamický tréning na profi trampolínkach posilní vaše telo i myseľ. Zvyšuje
kondíciu a silu, urýchľuje detoxikáciu organizmu, podporuje redukciu hmotnosti, nezaťažuje kĺby. Info: www.jumpingivka.sk.

utorok | 17.30 | štvrtok | 19.00 |
Joga Zdravý chrbát

GEMINI CENTRUM | Terapeutické cvičenie zamerané na chrbticu. Info:
www.geminicentrum.sk.

utorok | 18.30 | Body forming

HYBKO | Spevnenie svalstva, formovanie postavy, spaľovanie kalórií, zlepšenie kondície.
Využívame jednoduché športové náradie a
vlastnú váhu. Info: www.jumpingivka.sk.

štvrtok | 17.00 | Kruhový
tréning pre ženy

HYBKO | Kruhový tréning na posilnenie celého tela, rozvoj kondície, sily a výbušnosti. Pri kruhovom tréningu spaľujete kalórie, tvarujete postavu a budujete silu. Info:
www.jumpingivka.sk.

piatok | 17.30 | Klasická joga
a soundhealing

GEMINI CENTRUM | Cvičenie vhodné
pre začiatočníkov so záverečnou relaxáciou za zvuku tibetských mís. Info:
www.geminicentrum.sk

 INÉ...
utorok | 19.00 | Vedené
meditácie

GEMINI CENTRUM | Upokojenie mysle a zastavenie toku myšlienok so skúseným lektorom. Info: www.geminicentrum.sk

KONTAKTY
Mierové námestie 14, 0944 548 885,
GEMINI CENTRUM
www.geminicentrum.sk
GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
Veľkomoravská ulica (budova bývalej Ozety), 0917
HYBKO - viac ako len fitko
483 921, www.hybko.sk
OC Max, Gen. M. R. Štefánika 426, 0903 783 724,
KDaM TIGRÍKY
www.tancujucetigriky.sk
KIC KULTÚRNO-INFORMAČNÉ
Mierové námestie 9, 032/ 6504 709
CENTRUM
TRENČIANSKY HRAD
Matúšova 75/19, 032/743 56 57, www.muzeumtn.sk
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Klub Lúč je presťahovaný
do Zlatej Fatimy
Priestory objektu Vážka na Mierovom námestí 19 v Zlatej Fatime budú pôsobiskom klubu
do času, kým nebude zrekonštruovaný objekt kina Hviezda.
V ňom klub vznikol na začiatku
sedemdesiatych rokov minulého storočia.
Lúč chce aj v nových priestoroch zachovať dramaturgickú skladbu hudobných, divadelných, komunitných a iných
podujatí umeleckého charakteru, dokonca ju chce rozšíriť
o podujatia tzv. rezidenčného
charakteru. „To znamená poskytovať priestor napríklad tanečníkom, ktorí môžu na týždeň
či na dva prísť, pokiaľ to situácia
dovolí, a vytvoriť priamo v týchto priestoroch tanečné, respektíve divadelné predstavenie,“
povedal pre TASR dramaturg
klubu Kamil Bystrický. Ako pre
agentúru doplnil, o priestor sa
podelia s folkloristami z Korničky, ktorých plánujú zapojiť aj do svojej dramaturgickej

skladby. „Súčasné umenie
možno tak dostane trochu nový
ráz. Myslím, že je to výzva hlavne pre nové priestory. Môžeme
tak pokračovať v činnosti a ešte
ju oživiť o nové formy," uzavrel
K. Bystrický. V čase zákazu organizovania hromadných kultúrnych podujatí sa klub venuje divákom prostredníctvom
online kultúrnych podujatí.
Ich aktuálnu ponuku nájdete
na webstránke zije.klubluc.sk
a sociálnych sieťach klub Lúč.
(RED)

Krabice naplnili láskou
Do výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"
sa v predvianočnom čase zapojilo množstvo rodín, rodičov a detí z materských a základných škôl aj v Trenčíne.

Niektorí zabezpečovali krabice,
druhí vianočný papier na obalenie, iní prispeli už plnými krabicami, ďalší finančnou sumou
na zakúpenie dobrôt, ponožiek,
šatiek, krížoviek, drogérie, vitamínov, kávy či čaju, niektorí
piekli koláčiky, tvorili vianočné pozdravy
a napokon všetko spoločne ukladali do krabíc a vyrábali prekvapenie pre starkých
a pre osamotených
ľudí. Len z MŠ, 28.
októbra takto odišlo napríklad 30 krabíc, v ZŠ Dlhé Hony
naplnili 35 krabíc,
v ZŠ Východná vyrobili 84 milých vianočných pozdravov, ZŠ
Hodžova do projektu
prispela 67 krabicami, 107 krabíc putovalo pod stromček zo
ZŠ Na dolinách, ďalšie zo ZŠ Veľkomoravská a Novomeského, MŠ Šmidkeho,
Kubranská, Považská

a Medňanského. Po týždni krabicovej karantény všetky darčeky putovali k babičkám a deduškom alebo k osamelým
ľuďom v zariadeniach sociálnych služieb. Za všetkých obdarovaných ďakujeme!(RED)
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V čase lockdownu
nakrútili muzikál

Mestské divadlo Trenčín malo 18.
11. 2020 internú premiéru nového titulu – rodinného muzikálu
„Pinocchio a jeho divadelný sen“.
Vďaka Trenčanom Petrovi Kotrhovi, Michalovi Večeřovi a Lukášovi Lehotskému, ktorí stáli
za kamerami, bolo predstavenie
zaznamenané tak, aby mohlo byť
od 29. 12. 2020 ponúknuté divákom online. Rukopis diela vznikol s podporou Literárneho fondu a vznik predstavenia podporil
Fond na podporu umenia. Námet
Paola Collodiho autorsky spracovala Zuzana Mišáková. V réžii
Karola Rédliho účinkujú Simon
Kopunec/Marek Lupták, Štefan
Richtárech, Juraj Budzovský,

Danica Jurčová, Barbora Čatlošová Drozdová, Martin Uhlárik,
Diana Minarovičová, Jozef Čakloš, Vladimír Ondrovič a Miloš
Slemenský. Detské úlohy hrajú žiaci Súkromnej ZUŠ Novomeského 11, Trenčín. Súčasne
s predstavením vznikal aj dokument, ktorý divákov pustí do zákulisia, 2. časť série Bez make-upu prinesie zábery z prvých
stretnutí tvorcov, z čítačiek, ale
aj rozhovory s realizačným tímom. Ten bude zdarma dostupný
na You Tube kanáli MDTN. Lístky na veselé, farebné a inšpiratívne predstavenie pre celú rodinu
si môžete zakúpiť cez sieť ticketportal.  (RED) FOTO: R. STOKLASA

Narodeninový koncert
nadácie bude v júni
Trenčianska nadácia bola založená pred 20 rokmi 8. decembra. Oslavu plánovala benefičným narodeninovým
koncertom 27. novembra 2020. Zasiahla však pandémia
a zákaz organizovania hromadných podujatí. Nový termín koncertu je 11. júna 2021.

Vstupenky na benefičný koncert ostávajú v predaji: v Kultúrno-informačnom
centre
Trenčín na Mierovom námestí 9, v Trenčianskej nadácii
na tnn@trencianskanadacia.
sk alebo na +421 903 175 863
a online prostredníctvom MaxiTicket. Cena vstupenky je 20
eur a ako bonus k nej je dúhový náramok do hry s názvom
„Od novembra do novembra“.
Celý výťažok z predaja podporí verejnoprospešné projekty
v roku 2021 a 2022.
„Výročie nadácie sme chceli osláviť v novembri a nakoniec sa stretneme v júni. Doba,
do ktorej nám naše narodeniny
padli, je trochu neusporiadaná

a chaotická, ale sme o ďalší rok
múdrejší, a tak sa nebojím, že
s trpezlivosťou a nadhľadom to
zvládneme,“ povedala správkyňa nadácie Alena Karasová s tým, že aj hra „Od novembra do novembra“ pokračuje až
do júna.
„Hoci desať už zverejnených
indícií dobrému lúštiteľovi krížoviek, osemsmeroviek, sudoku
a iných hlavolamov určite napovedalo, aký je výsledok našej
hádanky, my ho prezradíme až
v deň oslavy narodenín.“ V novom roku teda očakávajte ďalšie aktivity do hry. Všetko o nej
sledujte na webstránke a sociálnych sieťach Trenčianskej nadácie.(RED)
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Projekt kandidatúry na
Európske hlavné mesto kultúry je odovzdaný
Podarilo sa to! Niekoľko
mesiacov tím „Trenčín
2026“ pripravoval 60 stranový Bid Book. Táto kniha
predstavuje projekt, s ktorým sa naše mesto bude
uchádzať o kandidatúru
na Európske hlavné mesto
kultúry 2026.

Vytlačený projekt v anglickom
jazyku slávnostne odovzdali 14.
decembra 2020 na Ministerstve
kultúry SR. Na začiatku februára
tím čaká obhajoba projektu pred
Európskou komisiou. Vo februári sa mesto Trenčín dozvie, či postupuje do druhého kola a bude
svoj projekt rozširovať o ďalšie
časti, vďaka ktorým by sme mohli
uspieť ako finalista Európskeho
hlavného mesta kultúry.

 NEBOJME SA ROZVÍJAŤ
NAŠU ZVEDAVOSŤ

Projekt, ktorý tím nazval Cultivating Curiosity (prel. pestovanie zvedavosti), je zatiaľ vydaný

v anglickom jazyku, jeho slovenská verzia sa práve pripravuje.
Bid Book pozostáva z 9 kapitol. V nich podrobne rozoberá
víziu a ciele projektu, umelecký koncept programov, ako aj
prínos pre Európu, silné a slabé
stránky projektu, financovanie,
zapájanie verejnosti či schopnosť projektu fungovať v ďalších
rokoch.
„Snažili sme sa čo najviac zachytiť podstatu a potenciál nielen Trenčína, ale aj celého Trenčianskeho kraja,“ hovorí Lucia
Dubačová, manažérka projektu.
„Cultivating Curiosity je vlastne

výzva k tomu, aby sme sa nebáli
rozvíjať našu zvedavosť a vedeli sa pozerať na veci aj z druhej
strany.“
Vizuál Bid Booku ako aj grafickú identitu projektu vytvoril
talentovaný mladý trenčiansky
grafický dizajnér Martin Pyšný.

 PROJEKT SPOJIL

MNOŽSTVO ĽUDÍ

Tím „Trenčín 2026“ si v projekte
stanovil niekoľko veľmi dôležitých cieľov, akými sú napríklad
dostať Trenčín do povedomia
Európy, podporovať občianske
aktivity a zamerať sa aj na participáciu vylúčených skupín
obyvateľstva, kultivovanie verejného priestoru, ako aj environmentálne tematiky.
Do procesu písania projektu

sa zapájali desiatky občanov
a expertov z rôznych odvetví.
„Sme veľmi šťastní, že sme mohli
na projekte spolupracovať s expertmi a umelcami z rôznych
sfér. Veľkou pomocou nám bola
Ilona Németh, s ktorou sme projekt konzultovali, ale napríklad
aj umelkyňa Kateřina Šedá,
Lýdia Pribišová ako aj umelci z Trenčína, akými sú Vlado
Kulíšek či združenie TRAKT,“
hovorí Lenka Kuricová, ktorá
pracovala na vytváraní umeleckého programu. „Všetkých, ktorí sa do procesu zapojili môžete
nájsť na našom webe www.trencin2026.sk. Bez ich pomoci by to
bolo omnoho náročnejšie.“
Tím sa momentálne pripravuje na ústne obhajoby projektu.
Okrem Trenčína sa o kandidatúru uchádzajú aj ďalšie mestá,
ako napríklad Trnava, Nitra, Žilina, Prešov, Hlohovec a iné.
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. Aktuálne informácie môžete sledovať
aj na sociálnych sieťach Trenčín
2026. 
(TÍM EHMK)
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Dvadsaťštyri fotografií v uliciach Trenčína
Pri prechádzke trenčianskymi ulicami ste si možno všimli
veľkoformátové fotografie na výlepných plochách. Kultúrno-informačné centrum Trenčín na týchto miestach
zvyčajne informovalo o kultúrnych podujatiach v meste.
Namiesto programu sú tu dnes fotografie z mesta.

Okrem záberov Trenčianskeho
hradu nechýbajú ani netradičné
pohľady z dronu nad kruhovými objazdami, či detským ihriskom na Karpatskej ulici, detaily
z fontány Marca Aurélia na Mierovom námestí, zábery z rekonštruovaného átria pod Mestskou
vežou, fotografie novej cyklotrasy na starom železničnom moste

či mozaiky v podchode vedúcom
na Sihoť.
Zaujímavé sú aj obrázky zo
zasneženého či zamrznutého
mesta – dúfame, že sneh v Trenčíne tento rok neuvidíme len
na týchto fotkách. Ojedinelá je
majestátna panoráma mesta zo
vzduchu, ktorá v troch dieloch
obsadila celý stojan neďaleko

Milé prekvapenie pre policajtov
Mestskí policajti sa, okrem iného, starajú v našom meste aj
o bezpečné prechádzanie detí
cez cestu na priechodoch pre
chodcov pri základných školách.
A práve to si všimlo dievčatko,
ktoré sa rozhodlo poďakovať
sa im v ianočným pozdravom
a sladkou pozornosťou. Do sídla
Mestskej polície na Hviezdovej
ulici darčeky prinieslo osobne.

Posádkového domu.
Jednotlivé fotografie z určitej časti mesta sú zámerne umiestnené v inej mestskej

časti, aby domáci mohli aj takto
nakuknúť k svojim najbližším
susedom.


(TEXT A FOTO ÚKIS)

MHD Trenčín od 29. 12. 2020 do 8. 1. 2021
Dátum

Budú premávať spoje s označením:

29. 12. 2020

utorok

x, nebudú jazdiť spoje označené 26

30. 12. 2020

streda

x, nebudú jazdiť spoje označené 26

31. 12. 2020

štvrtok

pozn.: obmedzenie je vypísané na samostatnom ozname

1. 1. 2021

piatok

2. 1. 2021

sobota

s obmedzením liniek č. 24, 25

nebudú jazdiť spoje označené 48 72 95 a 96

3. 1. 2021

nedeľa

4. 1. 2021

pondelok

x, nebudú jazdiť spoje označené 26

5. 1. 2021

utorok

x, nebudú jazdiť spoje označené 26

6. 1. 2021

streda

7. 1. 2021

štvrtok

x, nebudú jazdiť spoje označené 26

7. 1. 2021

piatok

x, nebudú jazdiť spoje označené 26

Pozn.:

x
26
96
48
72
95

nebude premávať linka č. 25

– spoje, premávajúce v pracovný deň
– spoje, premávajúce v sobotu a v nedeľu alebo vo sviatok
– spoje, premávajúce počas školského vyučovania
– spoje nepremávajú 1. 1. 2021
– spoje nepremávajú 1. 1. 2021
– spoje nepremávajú 1. 1. 2021
– spoje nepremávajú 1. 1. 2021

Úprava MHD Trenčín na Silvestra
Vo štvrtok 31. 12. 2020 nebudú premávať nasledovné spoje:

Linka č. 24
odchod – príchod

odchod – príchod

OC Laugaricio – Sihoť IV.

Sihoť IV. – OC Laugaricio

19.15 – 19.41

18.45 – 19.10

20.20 – 20.46

19.45 – 20.10

21.20 – 21.46

20.50 – 21.15
Linka č. 25

OC Laugaricio – JUH II

JUH II – OC Laugaricio

18.45 – 19.01

18.10 – 18.27

19.45 – 20.01

19.10 – 19.27

20.25 – 20.41

20.05 – 20.22

21.25 – 21.41

21.05 – 21.22

22.10 – 22.26

21.50 – 22.07

