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Reklamácie roznosu hláste,
prosím, do pondelka
3. mája 2021 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
0902 911 159.

Aj takto by mohol vyzerať pohľad na naše mesto po preložení cesty I/61. Vizualizácia
je súčasťou prezentácie hlavného architekta mesta Martina Beďatša, ktorá odznela
na aprílovom mestskom zastupiteľstve. > https://bit.ly/trencinsity

Poslanci schválili kľúčový dokument
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Trenčín odsúhlasila väčšina poslancov mestského zastupiteľstva 7.
apríla 2021. Ide o definíciu regulatívov pre rozvoj centra
Trenčína a tiež o zmenu trasovania cesty I/61.

Zmena územného plánu, ktorá sa týka centra mesta a súvisí
s jeho ďalším rozvojom, je vyvrcholením desaťročnej práce
v medzinárodne akceptovanom
a ocenenom projekte Trenčín
SiTY. „Je to vážny míľnik s vplyvom na centrum mesta a dopravnú infraštruktúru. Chystajú sa
finančné zdroje na najbližšie
programovacie obdobie, no
aby sme mohli čerpať eurofondy na zmeny v centre Trenčína,
musíme mať schválený územný
plán,“ hovorí hlavný architekt
mesta Martin Beďatš s tým, že
ide o územie od štatistického

úradu po ZUŠ K. Pádivého
a na druhej strane Váhu od novej
železnice po ulicu Ľ. Stárka, vrátane areálu Old Heroldu.
Cesta I/61 dnes vedie
po Bratislavskej, ale najmä
Hasičskej a Štefánikovej ulici
a patrí na Slovensku k najvyťaženejším. Denne po nej prejde
37 800 áut a ich počet sa zvyšuje. „V roku 2013 to bolo len okolo
34 500. Ten nárast je hmatateľný s každým rokom. Ak s tým nič
nespravíme, dostaneme sa ku kolapsu,“ hovorí M. Beďatš.
Podľa všetkých faktov a dát,
ktoré vyplynuli z viacerých

dopravných prieskumov aj počas prípravy Plánu udržateľnej mobility mesta Trenčín sa
po všetkých stránkach najefektívnejšie ukazuje preloženie
cesty I/61 z Hasičskej a Štefánikovej ulice k železničnej trati. Zo spomínaných ulíc sa tak
bude môcť stať mestský bulvár
s BUS pruhmi, cyklopruhmi
a priestorom pre peších so zeleňou. Na brehu Váhu zároveň
vznikne priestor na výstavbu bytov i verejných budov s vegetačnými strechami a terasami, mobiliárom, ihriskami.
S preložením cesty I/61, ktorá je v majetku a správe štátu, súhlasí aj minister dopravy Andrej
Doležal. Samozrejme, v Trenčíne sú aj kritici takéhoto dopravného riešenia. Uprednostňujú

juhovýchodný obchvat. „S ním
sa ale v budúcnosti počíta, no nateraz má slabú efektivitu a navyše, tak, ako je navrhnutý, vedie
ochranným pásmom muničných
skladov. Jeho trasu budeme musieť pri najbližšej zmene územného plánu upraviť, a to ešte zvýši
náročnosť stavby,“ zdôrazňuje
M. Beďatš. „Platí, že keby aj teraz juhovýchodný obchvat postavili, odľahčil by centrum len o 20
percent áut.“


(POKRAČOVANIE NA STRANE 2)
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Vážení Trenčania,

Poslanci schválili kľúčový dokument

milí čitatelia,
prichádzame k vám opäť
po mesiaci s aktuálnymi informáciami. Významným impulzom pre rozvoj Trenčína sú
schválené zmeny v územnom
pláne. Územný plán je dokument, dá sa povedať mapa budúcnosti. Dozvieme sa z neho
napríklad, kde a za akých
podmienok sa môžu postaviť
rodinné, či bytové domy, kde je
naplánovaný priemyselný park,
obchody, šport, kadiaľ povedie
nová trasa kanalizácie a kadiaľ
nové komunikácie. Ide o koncepciu rozvoja územia, rešpektujúc všetky jeho hodnoty.
V Infe píšeme aj o tom, že
mesto investuje do ďalších verejných priestorov a cyklotrás.
V pláne ich je oveľa viac, ale
o nich opäť nabudúce. Želáme
vám príjemné čítanie a pekné
májové dni.
Vaša redakcia

(Pokračovanie zo strany 1)

 EDITORIÁL

NÁVŠTEVA
ŠTÁTNEHO
TAJOMNÍKA
Na pôde mestského úradu sa
21. apríla 2021 konalo pracovné stretnutie predstaviteľov
mesta Trenčín a zástupcov Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie
(MIRRI).
Jedným z výsledkov rokovania je garancia kontaktného bodu s pracovníkom MIRRI. Ten bude na ministerstve
prijímať požiadavky Trenčína
a posúvať ich ďalej do konkrétnych sekcií MIRRI. Pôjde teda
o rýchlejší a adresný prenos
informácií.
„Chceme
byť
servisom
pre slovenské regióny, mestá
a obce. Trenčín vnímame ako
veľmi progresívne mesto, ktoré
bojuje za svoje veci. Ste mestom,
ktoré môže potiahnuť celý región kreatívnou a inovatívnou
cestou,“ povedal štátny tajomník ministerstva Dušan Velič.
„Na stretnutí sme predstavili aj náš projekt integrovanej
územnej stratégie v rámci projektu Trenčín si Ty. Povedali
sme, ako a prečo je dôležité, aby
štát s nami spolupracoval. Toto
stretnutie je pre mňa veľká nádej,“ uviedol primátor Richard
Rybníček.
(E. S.)

Primátor mesta Richard Rybníček vníma deň, kedy boli zmeny
v územnom pláne schválené (7.
4. 2021), za historický pre naše
mesto.
„Vôbec nejde len o prekládku cesty, ale o riešenie kompletného urbanizmu centra Trenčína. Konečne od čias Jána Figeľa
mám normálnu a zmysluplnú
komunikáciu s ministrom dopravy Andrejom Doležalom,
s vedením Železníc SR a aj Slovenskej správy ciest.
Čo sa týka preložky cesty
I/61, sú vyčlenené finančné prostriedky z operačného programu
Integrovaná doprava na štúdiu
uskutočniteľnosti. Tá nastaví finančné náklady. Hotová by mala
byť v polovici roka 2022.
Nasledovať bude projektová dokumentácia. My máme teraz 5 až 6 rokov na prípravu začiatku stavby. Ak všetko pôjde
dobre, podľa môjho názoru by sa
mohla začať realizácia preložky
v roku 2027 s dokončením v roku
2029,“ informuje primátor a dodáva: „Súťaž na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu starého cestného mosta, ktorý s tým
súvisí, je tesne pred ukončením.
Už sme sa začali viac rozprávať s vedením Železníc SR aj
o rekonštrukcii železničnej stanice, aj tam sme už o krok bližšie.
Neriešime len dopravu, ale celé
územie po modernizácii železnice, ktorá nám tu nechala voľné
plochy v centre mesta po oboch

stranách rieky. Tie sme zadefinovali do budúcnosti pre akéhokoľvek investora.“

 ŠTARTOVACÍ MOMENT
PRE CENTRUM

Dopravným problémom v centre
Trenčína sú križovatky pod starým cestným mostom a pri hoteli
Elizabeth. „Preložka cesty z Hasičskej a Štefánikovej ulice rieši
to, že autá, ktoré nejdú do centra
a len centrom prechádzajú, pôjdu cestou, ktorá bude na to kapacitne uspôsobená.
Prevezme tú záťaž a autá
pôjdu plynulejšie, bude to mať
aj oveľa lepší vplyv na životné
prostredie. Tým, že sa Hasičská
a Štefánikova uvoľnia, vieme
z nich vybudovať mestské ulice
a spružniť, zefektívniť verejnú
dopravu,“ vysvetľuje Dušan Šimun z Útvaru územného plánovania MsÚ Trenčín, ktorý
je autorom urbanistickej štúdie
riešeného územia.
Preložka podľa neho oddelí
tranzitnú dopravu v rámci mesta
od pobytovej mestskej dopravy.
„Pod hradným bralom je zúžené
hrdlo, kde je len Hasičská a autom
sa nedá inokadiaľ ísť, takže takto
oddelíme ten tranzit cez mesto, tú
záťažovú dopravu od mestskej dopravy, ktorá tam bude fungovať
naďalej,“ hovorí D. Šimun.
Najväčším plusom tohto riešenia je, že centrum Trenčína
dostalo nový impulz. „Každé

mesto funguje, keď v ňom bývajú
ľudia, tu v centre nebýva takmer
nikto. Nie je tu vybavenosť. Nič,
čo je potrebné k tomu, aby tu ľudia žili. Tá zadefinovaná možná
výstavba je štartovací moment
pre celé historické centrum Trenčína. To je asi najdôležitejší moment našej práce,“ konštatuje
D. Šimun.

 AKO SO ZÁBEROM
PARKU?

Preložená cesta, ktorá má ísť
tesne popri železnici, samozrejme, zaberie kúsok parku, ten sa
dá však rozšíriť do Štefánikovej
ulice. Tú bude možné zúžiť len
na dva pruhy.
„Celková rozloha parku je asi
46 500 m², tá sa po vybudovaní
cesty jeho krajom popri železnici
a rozšírení parku do Štefáničky
zmenší o 450 m². No zelene bude
spolu o 1000 m² viac, lebo tam
bude izolačná zeleň medzi cestou a železnicou. Navyše, územný
plán počíta v centre mesta s ďalšími menšími parčíkmi,“ hovorí
hlavný architekt M. Beďatš.
„To, čo poslanci schválili, je
10 ročná poctivá a participatívna práca. Ďakujem všetkým,
ktorí sa na nej podieľali. Naozaj si myslím, že toto je historický deň pre naše mesto, pre naše
deti a budúce generácie. Trenčín
bude práve pre toto jedným z najlepších miest na život,“ zdôraznil
po rokovaní mestského parlamentu R. Rybníček.


(E. S.)
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Trenčín chce získať ďalšie peniaze z EÚ
Mesto sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok z EÚ s ďalšími dvoma projektami. Žiadosti predloží
v rámci výzvyna zlepšenie environmentálnych aspektov
v mestách a mestských oblastiach. Vyhlásilo ju Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
26. marca 2021.

obstarávanie. Ďalším projektom
je revitalizácia verejného priestoru Rozkvet, mesto je zatiaľ pripravené práce financovať z vlastného
rozpočtu. V tomto prípade je už
verejné obstarávanie ukončené.

Oba projekty sú zamerané na obnovu verejného priestranstva
na Sihoti. Ide o revitalizáciu
priestoru na Považskej ulici, kde
chce mesto vybudovať aj detské
ihrisko pre deti od 3 do 15 rokov.

 PRE BEZPEČNOSŤ

V projekte sa rieši i chodník, zeleň a mobiliár. Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer mesta,
predložiť žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na realizáciu
tohto projektu a vyhlásiť verejné

V rokoch 2017 – 2020 podal Trenčín vo výzvach na zlepšenie
environmentálnych aspektov 9 žiadostí:
1. Revitalizácia Parku M. R. Štefánika
2. Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu
3. Regenerácia vnútrobloku J. Halašu
4. Regenerácia vnútrobloku Východná ulica
5. Revitalizácia priestoru átria
6. Vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni
7. Regenerácia vnútrobloku za Magnusom
8. Revitalizácia Parku ÚSPECH
9. Regenerácia vnútrobloku Sihoť, Turkovej ul. (Slimáčik)
Všetky uspeli. Sú v rôznom štádiu realizácie, viaceré sú už dokončené. Mesto na ne získalo vyše 3,7 milióna eur.

CYKLISTOV

V auguste 2020 bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity
a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, najmä cyklistickej. Mesto sa do nej zapojí s projektom modernizácie cyklotrás.
Cieľom je zvýšenie bezpečnosti cyklistov aplikovaním protišmykových náterov na uliciach
Hodžova, Braneckého, Legionárska, K dolnej stanici, Jasná
a na Námestí sv. Anny.
V rámci obdobných výziev
sme podali doteraz 10 projektov.
Všetky boli schválené. Ide o vyše
3,35 milióna eur na 9,4 km nových cyklistických komunikácií
v Trenčíne. Päť cyklotrás sa už
zrealizovalo. 
(E. S.)

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Trenčiansky mestský parlament rokoval aj v apríli. Poslanci 7. 4. 2021 schválili zmeny a doplnky č.4 Územného
plánu mesta a venovali sa aj ďalším témam.

 Na vedomie vzali informáciu, že celkový dlh mesta k 28. 2.
2021 bol vo výške 18,1 mil. eur,
teda 330 eur na obyvateľa. Dlh
v rokoch 2011 – január 2021 poklesol o vyše 54 %. Mesto Trenčín hospodárilo ku koncu februára 2021 s prebytkom vo výške
3,4 milióna eur.
 Poslanci súhlasili s tým, aby
pozemok o výmere 2039 m²
v areáli letného kúpaliska dostalo trenčianske občianske združenie Unipláž do nájmu za 1 euro.
Združenie tu chce vybudovať
športový areál pre plážové športy. Je to v súlade so zámerom
mesta vytvoriť tu multifunkčné
športovisko a zatraktívniť tak
zelenú plochu kúpaliska. Oba
projekty sa navzájom podporujú. Nájomná zmluva bude časovo obmedzená na 20 rokov.

ZASADNUTIE
MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
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 Mestské zastupiteľstvo súhlasilo so zaradením Súkromnej základnej školy Montessori
do siete škôl a školských
Po uplynutí doby
zariadení a s jej zrianájmu môže mesto
dením na území mesta
športový areál odod 1. 9. 2022. Zriaďovakúpiť za 1 euro. Obteľom školy je Kreatívčianske združenie
ne centrum z Bratislavy.
Unipláž podporuje zo
Montessori je malá škozastupiteľstva
volejbal a volejbala rodinného typu určená
lové talenty v Trenpre bezproblémové deti
číne. Vybudovať športový arei pre deti, ktoré sa nedokáál za minimálne 140 tisíc eur žu adaptovať v klasickom škola sprevádzkovať ho chce do 1. skom systéme, nezvládajú ča5. 2022. Pôjde o multifunkčnú sový alebo výkonový tlak, nie sú
športovú plochu, na ktorej mož- schopné učiť sa v riadenom prono umiestniť ihriská pre plážo- cese, ale sú schopné napredovať
vé športy – volejbal, tenis, fut- a vzdelávať sa pri individuálnejbal, hádzanú. Dobudovať zimnú šom prístupe v menšom kolekprevádzku areálu, teda nafu- tíve. Súkromná základná škokovaciu halu s príslušenstvom, la bude sídliť v priestoroch ZŠ,
má združenie v pláne najneskôr Novomeského.
do konca roka 2025. Realizácia
Záznam z rokovania trenspomínaných športovísk neo- čianskeho
mestského
parvplyvní kapacitu návštevníkov lamentu si môžete pozrieť
kúpaliska.
na www.trencin.sk. 
(E. S.)

19. mája 2021 o 9.30 hodine
Pozývame občanov sledovať májové riadne zasadnutie trenčianskeho
Mestského zastupiteľstva.
Priamy prenos bude vysielaný na www.trencin.sk.

 STRUČNE

D

o mestských základných
škôl nastúpilo 7. apríla
z celkového počtu 2 054 žiakov
1. stupňa 1 848 žiakov, čo je
89,97 %. Z celkového počtu
851 žiakov 8. a 9. ročníkov nastúpilo 19. apríla do školy 791
žiakov, čo je 92,95 %.

T

renčín navštívila 21. apríla
ministerka kultúry Natália
Milanová. Zaujímala sa
o postup rekonštrukcie
Hviezdy a navštívila aj
synagógu, ktorej obnovu
plánuje židovská obec.

O

d 26. apríla jazdia modré
autobusy prímestskej autobusovej dopravy opäť v štandardnom režime „školského
vyučovania“. Aktuálne platné cestovné poriadky nájdete
na webovom portáli sadtn.sk.

V

závere apríla sa vo
všetkých mestských
častiach začalo prvé celoplošné kosenie verejnej zelene.

D

enné centrum Sihoť
na Osvienčimskej ulici zatiaľ zostáva zatvorené do odvolania.

T

rhovisko na Ulici 28.
októbra začalo sezónu.
Otvorené je v utorok, piatok
a v sobotu od 6.00 h. Vstup
návštevníkov regulujú
pracovníci Mestského
hospodárstva a správy lesov.
Povinné je prekrytie horných
dýchacích ciest, 2-metrové
odstupy a dezinfekcia rúk,
ktorá je k dispozícii.

4 | INFO

aktuality

číslo 5 | ročník XXIII

Ako predĺžiť platnosť parkovacej karty?
V máji končí platnosť väčšej skupine parkovacích kariet.
Ide prevažne o ročné karty zakúpené v marci minulého
roka, ktorým sme predĺžili platnosť o dobu bezplatného
parkovania počas prvej vlny pandémie.

O predĺženie platnosti karty môžete požiadať bez návštevy
úradu,
pohodlne z domu, cez webstránku
karty.parkovanietrencin.sk.
Ako postupovať, ak chcete vytvoriť konto na spravovanie parkovacích kariet, prístup k nemu,
prípadne ako obnoviť zabudnuté
heslo ku kontu?

skratky, prezývky,
 e-mailová adresa – na zasielanie e-mailov o parkovaní,
 telefónne číslo – ako rýchla
možnosť kontaktovania v prípade nejasností.
Po spracovaní žiadosti zamestnancami úradu posielame e-mail s aktivačným linkom na aktivovanie prístupu do konta.

 VYBAVUJETE

 AKO SA DOSTAŤ

Ak vybavujete úplne prvú parkovaciu kartu, pošlite žiadosť
o zriadenie online konta. Formulár na stránke karty.parkovanietrencin.sk (v menu vľavo).
Pred odoslaním žiadosti o online konto skontrolujte, či zadané
údaje sú správne, napísané v náležitom tvare, presne a s požadovaným počtom znakov:
 rodné číslo – bez lomky,
 adresa – miesto trvalého pobytu, nie prechodné bydlisko ani
miesto, kde bývate v podnájme
a pod.,
 meno – oficiálne meno
a priezvisko s diakritikou, nie

Čo robiť, ak už kartu máte, ale
neviete, ako sa dostať do konta? V tomto prípade neposielajte
novú žiadosť o zriadenie konta.
Aktivujte si prístup cez aktivačný link. Posielali sme ho všetkých držiteľom kariet, ak uviedli e-mail (treba pozrieť aj spam).
Pokiaľ správu s aktivačným
linkom (z adresy parkovanietrencin.sk, predmet Aktivačný
link) už nenájdete, volajte tel.
č. 0902 911 220 alebo napíšte na parkovanie@trencin.sk,
pošleme vám ho opäť. Kliknite
na odkaz v texte e-mailu, overte totožnosť, zvoľte a napíšte

PRVÚ KARTU

DO KONTA?

DOČASNÉ ZJEDNOSMERNENIE
ULICE OVPLYVNILO AJ MHD
Ulica Na kamenci je od 26. apríla v úseku od križovatky
s Kasárenskou po križovatku s J. Prháčka jednosmerná.
Výstavba cyklotrasy a rekonštrukcia cesty dočasne zrušili obsluhu autobusovej zastávky „Vinohrady“ v oboch
smeroch.

Linka č. 3 MHD Trenčín dočasne
premáva
v
smere
od Gen. Svobodu do Záblatia
bez zmeny, až na spoj 9, ktorý má konečnú na Kasárenskej, VOP. V opačnom smere
jazdí od Záblatia do Detského
mestečka, prejde po Bratislavskej (bez zastavenia na zastávke Bratislavská a Zlatovce, žel.
st.) do Istebníka, odtiaľ ďalej
po Medňanského na zastávku
Bratislavská OLD Herold a ďalej po pôvodnej trase. Spoj č. 14
linky č.3 začína na zastávke Kasárenská, VOP
Linky č. 13 a č. 27 premávajú
bez zmeny.
Linka č. 31 jazdí od zastávky

Bratislavská, Old Herold k zastávkam Istebnícka – Kasárenská
– Detské mestečko – Hanzlíkovská – Záblatie, nadjazd – Záblatie, pošta – Záblatie, Rybáre
– Záblatie, pošta – Záblatská –
Záblatie, Bratislavská, nadjazd
– Zlatovce, žel. st. – Bratislavská,
Old Herold a pokračuje po pôvodnej trase do OC Laugaricio.
Prosíme občanov, aby boli
na Medňanského ulici trpezliví
a umožňovali prejazd autobusov
linky č. 3 MHD Trenčín. Ak stavebné práce nezdržia technické
alebo poveternostné problémy,
mali by byť ukončené k 31. augustu 2021.
(RED)

heslo a prihláste sa na stránke
karty.parkovanietrencin.sk na
pravej strane.
Prihlasovacie
meno
je
e-mailová adresa, heslo to, ktoré
ste uviedli pri aktivácii. Postup
nájdete aj vo videonávodoch
na tej iste stránke.

 NEVIETE HESLO?
Ak máte vytvorený prístup
do konta, ale neviete heslo, neposielajte novú žiadosť o zriadenie konta. Použite tlačidlo
Zabudnuté heslo. Pokyny na obnovu hesla dostanete na e-mail.
Vďaka
používateľskému
kontu vybavíte pohodlne z domu

novú parkovaciu kartu, jej predĺženie alebo zrušenie, dočasnú
alebo trvalú zmenu EČV alebo
kartu Návšteva pásma.
Pre platbu odporúčame
využiť platobnú bránu v konte.
Parkovacia karta sa tak stane aktívnou hneď po úhrade.
Pre pomoc s registráciou aj ďalšie otázky ku kartám a parkovaniu, kontaktujte
parkovanie@trencin.sk alebo
0902 911 220 (v čase otváracích
hodín klientskeho centra). Všetky záležitosti týkajúce sa parkovacích kariet vybavíte aj osobne v Klientskom centre MsÚ
Trenčín.


(ÚTVAR MOBILITY MSÚ)

Začínajú sa orezy drevín
Na arboristický orez drevín vo verejnej zeleni získalo
mesto peniaze z eurofondov. Celková hodnota prác sa
vyšplhá na približne 275 tisíc eur.

Arboristický posudok s ošetrením stromov urobí bratislavská
spoločnosť PROarbor na 150
stromoch. Pôjde o veľké stromy
v blízkosti škôl a škôlok, na cintorínoch, pri chodníkoch a detských ihriskách.
Arboristický orez alejových
stromov na Mierovom námestí
a uliciach Rázusová, Študentská, Nábrežná, Jiráskova, Legionárska, Veľkomoravská, Kúty
a Hodžova vykoná ARBORION
z Púchova.
Domáca spoločnosť landart
sa postará o zeleň medzi Východnou ulicou a potokom. Pôjde o orez vzrastlých stromov, výsadbu starých druhov ovocných
stromov, vytvorenie chodníka

z mlatu, výsev parkového trávnika. Vytvorí sa množstvo úkrytov pre drobné zverstvo a vtáctvo a zregeneruje sa celé verejné
priestranstvo v rozlohe 21 914
m2 s uplatnením ekologických
princípov tvorby a ochrany zelene. Ide o výnimočný projekt.
Zahŕňa vytvorenie chodníka
z prírodných materiálov, osadenie lavičiek i revitalizáciu zelene. Vytvoria sa trávnaté plochy
s rozlohou 17 271 m². Stromy
ošetria arboristickým rezom.
K nim vysadia ďalších 25 stromov a 25 kríkov menej používaných ovocných druhov a na vytvorenie vetrolamu pribudne
ešte ďalších tisíc stromov.


(E. S.)

Mesto Trenčín

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
NA OBSADENIE MIESTA
riaditeľa/riaditeľky Základnej školy,
Východná 9, Trenčín
Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými
dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením hesla:
„Výberové konanie ZŠ, Východná 9, Trenčín – NEOTVÁRAŤ“
na adresu: Mestský úrad Trenčín, Útvar školstva, Mierové námestie
2, 911 64 Trenčín.
Uzávierka prihlášok je 21. 5. 2021.
Uchádzači, ktorí splnia predpoklady a požiadavky, budú pozvaní
na výberové konanie.
Bližšie informácie získate na: www.trencin.sk

30. apríl 2021

aktuality

Piešťanská ulica dostane
cyklotrasu i nový povrch
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Mestské investičné akcie

Začínajú sa práce na ďalšej novej cyklotrase v meste. Pôjde o napojenie na hrádzu a úpravu priechodov
na Piešťanskej ulici. Výsledkom bude prepojenie cyklotrasy od hrádze na Ulici Ľ. Stárka na Zlatovskú ulicu
v dĺžke 511 metrov.

Piešťanská ulica sa zjednosmerní od ulice Ľ. Stárka až po Zlatovskú. Na Ulici Ľ. Stárka sa
cyklotrasa napojí na Vážsku
magistrálu. Cyklistický pruh
a cyklokoridor bude oddelený
od komunikácie a projekt počíta aj s bezbariérovým napojením miestnych komunikácií
i verejným osvetlením. Po ľavej
strane v protismere bude cyklistický pruh. Po pravej strane je
od Ulice Ľ. Stárka až po Veľkomoravskú ulicu navrhnutý parkovací pás.

Na realizáciu mesto dostane
nenávratný finančný príspevok.
Práce realizuje vysúťažená spoločnosť Stavokomplet za vyše
52 tisíc eur. Práce by mali trvať
2 mesiace.
Pieštanskej ulice sa dotkne aj ďalšia investičná akcia.
Mesto zo svojho rozpočtu zaplatí takmer 78 tisíc eur za obnovu povrchu cesty a úpravu
väčšiny obrubníkov v celej dĺžke ulice. Zhotoviteľom bude
spoločnosť Strabag.


Vnútroblok Východná je dokončený, zostáva už len zasiať
trávu. Deti môžu vyskúšať nové ihrisko, aktuálne je otvorené od 7.00 do 21.00 h.

(E. S.)

NOVÁ SOCIÁLNA SLUŽBA V TRENČÍNE
Od apríla ju poskytujú opatrovateľky Sociálnych služieb
mesta Trenčín počas pracovných dní, konkrétne 7,5
hodiny denne. Ide o pomoc pri osobnej starostlivosti
o dieťa v domácom prostredí.

Nárok na službu má rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti, no nemôže ju zabezpečiť
sama alebo s pomocou rodiny.
Služba sa poskytuje do troch
alebo do šiestich rokov veku
dieťaťa, ak ide o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom.
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je možné poskytnúť z dôvodov choroby, úrazu,
kúpeľnej liečby rodiča alebo
fyzickej osoby, ktorá má dieťa

zverené do osobnej starostlivosti. Dôvodom na poskytnutie
služby je aj úmrtie jedného z rodičov, ale aj pôrod matky dieťaťa
alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti.
Ďalšími dôvodmi sú narodenie
najmenej troch detí súčasne
alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne v priebehu
dvoch rokov. V tomto prípade
sa služba poskytuje do troch rokov veku najmladších detí.


(E. S.)

Rekonštruujú vodovod i kanalizáciu
Po tom, ako Trenčianske vodárne a kanalizácie v minulom
roku zrekonštruovali verejné
vodovodné a kanalizačné siete
na ulici K dolnej stanici, v úseku od Legionárskej po Piaristickú ulicu, a kompletne obnovili
povrch cesty, pokračujú v prácach aj v tomto roku. Začali
v prvej polovici apríla a skončiť
by mali do 11. júna 2021. Tentokrát sa práce a s nimi súvisiace obmedzenia dotkli časti
ulice K dolnej stanici od križovatky s Električnou po križovatku s Piaristickou ulicou.
S rozkopávkami treba počítať nielen vo vozovke, ale aj

Práce na rekonštrukcii Hviezdy pokračujú bez zdržania.
Takto koncom apríla vyzerala hlavná sála.

v chodníku. Preto tu nebude
možné parkovať. Pracovať budú
v jednom jazdnom pruhu.


(RED)



FOTO: P. S.

Revitalizácia vnútrobloku na Sihoti, za Magnusom, prinesie radikálnu obnovu celého priestoru. Práce by mali byť
ukončené v tomto roku.

V apríli sa začali práce na rekonštrukcii cesty, chodníkov
a budovaní cyklotrasy na ul. Na kamenci. Pribudnú tu
i nové priechody a dve zastávky MHD.
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TAKTO NIE!

Jarné upratovanie pokračuje aj v máji

číslo 5 | ročník XXIII

Organizované jarné upratovanie, ktoré sa v našom meste začalo v závere marca, pokračuje v máji tromi sobotami. Veľkoobjemové kontajnery (VOK) na odkladanie
odpadu budú umiestnené podľa harmonogramu na týchto miestach:

 Žiadne upratovanie, ani to
jarné, by nemalo skončiť tak, že
nepotrebné kartónové krabice
vyložíme vedľa nádob na triedený papier. Fotografiu poslal
do redakcie obyvateľ Záblatia. Stojisko je priamo v centre
pri kultúrnom dome. Správne
je krabicu stlačiť alebo porezať
na časti tak, aby zaberala čo najmenej miesta a odložiť do modrej nádoby na papier. Nádobu
zatvoriť, aby na papier nepršalo. Inak môže byť znehodnotený
a nevhodný na recykláciu. Všetko naše snaženie tak vyjde navnivoč.
FOTO: M. H.

Odpad sa zbiera do 2 rôznych VOK. Jeden z nich slúži výhradne na odkladanie biologicky
rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov
a pod.), druhý na odkladanie

iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu. Hádzať
do VOK akýkoľvek iný odpad
ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané! Prosíme občanov, aby do kontajnerov

Od 8.00 hod. do 12.00 hod

SOBOTA
15. 5.
2021
SOBOTA
22. 5.
2021
SOBOTA
29. 5.
2021

ukladali len určené odpady a nevykladali odpad po odvezení
kontajnerov. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu dohliadajú pracovníci Marius Pedersen, a. s., a Mestskej polície.
Pri porušení zákazu vykladať
odpad po odvezení kontajnera
hrozí pokuta do 1 500 €.
Ďakujeme, že máte radi čisté
mesto.
(RED)

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

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

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

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

–– Kukučínova – horná časť pod Brezinou (nádoba na sklo
č. 18246 – zákruta)
–– Pred poľom (oproti garážam na rázcestí za domom č. 11)
–– K výstavisku (pri SOŠ)
–– Pod Sokolice (pri č. 17/514)
–– Kubrá – námestie (oproti RD 116, pri tel. búdke)

–– Kubranská – Pred poľom (pri byt. dome
č. 374 – 375)
–– Kubrica – námestie (otoč autobusu)
–– Kubranská (pri Kyselke)
–– Kubrá – Pažítky (pri RD č. 59)
–– Kubrá pri kríži (pri RD č. 249)

V máji bude v meste deratizácia
 Tadiaľto už voda z ulice neodtečie. Lepidlá, betón, farby
ani riedidlá do dažďových vpustí nepatria. Takto znefunkčnené
sú vďaka vyliatemu zvyšku betónu, ktorý už stavebník zrejme
nepotreboval, dve uličné vpuste
na ulici Kúty. 
FOTO: MP

SOCIÁLNY ŠATNÍK
OTVORENÝ
Od 14. apríla 2021 je každú
stredu opäť občanom k dispozícii Sociálny šatník na Soblahovskej ulici 65. Priniesť alebo
vybrať si veci môžete v tradičnom čase od 13.00 do 16.00
hodiny. Sklad solidarity bol
zatvorený pre nepriaznivú situáciu v šírení ochorenia COVID-19 od 17. marca 2021.
Prosíme darcov, aby prinášali iba čisté, nepoškodené,
poskladané, najviac päť rokov staré oblečenie. Kontakt
na koordinátorku sociálneho šatníka: Mária Dobiášová,
v pracovných dňoch od 13.00
do 17.00, 0950 269 409,
charitatrencin@gmail.com

Všimli ste si zvýšený výskyt hlodavcov na verejných
pozemkoch? Nahláste to na Útvar stavebný a životného prostredia Mestského úradu v Trenčíne. Kontakt:
enviro@trencin.sk, 032/6504 418.

priestranstiev
 Deratizáciu
verejnej zelene v rozsahu približne 110 ha, vrátane stojísk
smetných nádob, nachádzajúcich sa na verejnej zeleni, a objektov v majetku mesta zabezpečí podľa zákona o ochrane,
podpore a rozvoji verejného
zdravia v termíne od 10. do 31.
mája 2021 mesto Trenčín. Práce vykoná trenčianska spoločnosť Pavol Beták – ASANA, s. r.
o. Pôjde o verejné plochy zelene
v lokalitách sídlisko Kvetná, Zámostie – Nové Zlatovce, Zlatovce, Zámostie – pred železnicou,

Juh, Centrum – Dolné mesto,
bytovky pri Leoni, Noviny, Sihoť
I, II, III, IV, Pod Sokolice, Kubrá,
Kubrica a Opatová.
 V rovnakom termíne od 10.
do 31. mája 2021 vykoná deratizáciu verejnej kanalizácie,
ktorú má v správe, aj spoločnosť
TVK, a. s., Trenčín.
 Upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských zvierat,
aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách
zelene a zabránili kontaktu zvierat s návnadami.

 Zároveň vyzývame všetky povinné osoby, bytové družstvá,
bytové spoločenstvá, poľnohospodárske družstvá, podniky,
prevádzky podnikania a organizácie, ktoré spravujú objekty na území mesta Trenčín, ako
aj vlastníkov bytových domov
a objektov, užívateľov nehnuteľností a pozemkov, aby si splnili
povinnosť v zmysle § 51 ods. 1
písm. a/ a § 52 ods. 1 písm. a/
a k/ zákona NR SR č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zabezpečili vykonanie regulácie živočíšnych škodcov – deratizácie (§
12 ods. 2 písm. e/) svojich objektov, ich okolia a prípojok kanalizácie pred objektmi.
ÚSAŽP

ZÍSKAJTE DOTÁCIE V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Na aktivity v oblasti životného prostredia bolo vyhlásené
druhé dotačné kolo. Žiadosti môžete posielať do 15. 5. 2021.

Dotácie môžu byť poskytnuté len na základe elektronickej žiadosti na webstránke
trencin.egrant.sk,

prostredníctvom ktorej bude
prebiehať aj hodnotenie členmi Komisie životného prostredia pri MsZ v Trenčíne. V roku

2021 sa žiadatelia registrujú do systému len raz, prostredníctvom svojho e-mailu,
na ktorý je možné podať žiadosť
vo viacerých programoch. Viac
o poskytovaní dotácií nájdete
vo VZN č. 7/2012.

30. apríl 2021
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Harmonogram vývozu bioodpadu
MÁJ rodinné domy
1 S
2 N
3 P
BIO 1
4 U
BIO 2
5 S
BIO 3
6 Š
BIO 4
7 P
8 S
9 N
10 P
BIO 1
11 U
BIO 2
12 S
BIO 3
13 Š
BIO 4
14 P
15 S
16 N
17 P
BIO 1
18 U
BIO 2
19 S
BIO 3
20 Š
BIO 4
21 P
22 S
23 N
24 P
BIO 1
25 U
BIO 2
26 S
BIO 3
27 Š
BIO 4
28 P
29 S
30 N
31 P
BIO 1
BIO 1
BIO 2
BIO 3
BIO 4

bytové domy

BIO 1
BIO 2
BIO 3
BIO 4

BIO 1
BIO 2
BIO 3
BIO 4

BIO 1
BIO 2
BIO 3
BIO 4

BIO 1
BIO 2
BIO 3
BIO 4

JÚN
1 U
2 S
3 Š
4 P
5 S
6 N
7 P
8 U
9 S
10 Š
11 P
12 S
13 N
14 P
15 U
16 S
17 Š
18 P
19 S
20 N
21 P
22 U
23 S
24 Š
25 P
26 S
27 N
28 P
29 U
30 S

rodinné domy
BIO 2
BIO 3
BIO 4

bytové domy
BIO 2
BIO 3
BIO 4

BIO 1
BIO 2
BIO 3
BIO 4

BIO 1
BIO 2
BIO 3
BIO 4

BIO 1
BIO 2
BIO 3
BIO 4

BIO 1
BIO 2
BIO 3
BIO 4

BIO 1
BIO 2
BIO 3
BIO 4

BIO 1
BIO 2
BIO 3
BIO 4

BIO 1
BIO 2
BIO 3

BIO 1
BIO 2
BIO 3

BIO 1

RD + BD - Zámostie, Záblatie, Biskupice, Nozdrkovce, Noviny
RD + BD - Zlatovce, Orechové, Istebník, Žabinec, Horné Orechové
RD + BD - Sihoť, Kubrá, Kubrica, Opatová, Dolné mesto, Centrum
RD + BD - Soblahovská, Juh, Pod Komárky

podľa
harmonogramu

ZBER STARÝCH
SPOTREBIČOV
V sobotu 5. júna 2021 organizuje mesto
Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov
elektrospotrebičov pre recykláciu a organizáciou
E-cycling, s. r. o., bezplatný odvoz starých
spotrebičov z domácností.
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ZBERNÉ DVORY SÚ OPÄŤ OTVORENÉ
Od 19. apríla 2021 sa hodiny pre verejnosť vo všetkých
troch zberných dvoroch (ZD) v Trenčíne vrátili do štandardného režimu.

 ZD Soblahovská ulica –
otvorené v pondelok až sobotu
8.00 – 17.30, pre odovzdanie
drobného stavebného odpadu
(DSO) do 17.00 hod. Kontakt:
0902 999 458. Odovzdať môžete
sklo, plasty, papier, kovy, VKM
(tetrapaky), bioodpad (len konáre, nie trávu a lístie), šatstvo
a textil, drobný stavebný odpad,
nadrozmerný odpad, jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených
fľašiach, resp. bandaskách. Za 3
litre použitého kuchynského
oleja dostanete rolku kompostovateľných vreciek, vhodných
do biokošíkov na triedený kuchynský bioodpad. V tomto ZD
nie je možné odovzdávať elektroodpady (napr. televízory, počítače, a pod.) a iné nebezpečné
odpady. Za drobný stavebný odpad sa platí poplatok.
 ZD Zlatovská ulica – otvorené v pondelok až sobotu 6.30 – 17.30, odovzdanie
DSO do 17.00 hod. Kontakt:
0902 999 446 . Odovzdať môžete aj nebezpečný odpad ako
batérie, akumulátory, vyradené elektrospotrebiče, ďalej
papier, sklo, plasty, bioodpad
(len konáre, nie lístie a trávu),
drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad, kovy, VKM
(tetrapaky), šatstvo a textil,
jedlé oleje a tuky (3 l na výmenu za rolku kompostovateľných

vreciek). Za drobný stavebný
odpad a za odpad z domácností s obsahom škodlivín sa platí
poplatok.
 ZD SEVER (na ulici K zábraniu) – otvorené v pondelok
až sobotu 8.00 – 17.30, odovzdanie DSO do 17.00 hod.
Kontakt: 0914 362 111, dispečing: 032/640 13 40. Môžete
odovzdať sklo, plasty, papier,
kovy, VKM (tetrapaky), bioodpad (len konáre, nie lístie a trávu), šatstvo a textil, drobný
stavebný odpad, nadrozmerný odpad, jedlé oleje a tuky (3 l
na výmenu za rolku kompostovateľných vreciek), z nebezpečných odpadov len žiarivky,
spotrebnú elektroniku a bielu techniku.
Ak obyvateľom rodinného
domu neboli pri zbere plastov
vrecovým systémom zanechané žlté vrecia na plasty, môžu si
ich vyzdvihnúť napr. aj na vrátnici zberného dvora. (ÚSAŽP)

ZA OLEJ VRECKÁ DO BIOKOŠÍKA

Ako na to?
Zatelefonujte na MsÚ na 032/650 44 18 alebo napíšte
na viera.gugova@trencin.sk vaše údaje:
1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť.
2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt.
V sobotu 5. júna 2021 bude z vašej adresy nahlásený elektroodpad odvezený.
Upozorňujeme, že elektroodpad musí byť vyložený vo vchode bytového
domu alebo za bránou rodinného domu už o 8.00 hod. ráno v deň zberu, nie
na ulici. Zároveň je potrebné, aby ste v priebehu dňa až po odvoz umožnili
vstup do týchto priestorov. Z časových dôvodov nevynášame elektroodpad z bytov, pivníc a povál. Odvezieme veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory), ako aj malé spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény),
ktoré tiež nepatria do bežného kontajnera.
POZOR! Vaše údaje môžete nahlasovať do 2. júna 2021. Telefonicky počas
úradných hodín Mestského úradu, e-mailom kedykoľvek do tohto termínu.
Mesto Trenčín informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu a organizácie E-cycling, s.r.o., a to len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.

Nazbierali ste si doma použitý kuchynský olej? Ak máte 3 litre,
vymenia vám ich vo všetkých troch zberných dvoroch za rolku
kompostovateľných vreciek.
FOTO: Z. G.
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Envirocena Atlas aj v Trenčíne

Ocenenie za prínos do hudby

Na Deň Zeme 22. apríla 2021 predstavila Nadácia VUB
na sociálnej sieti finálové projekty a víťazov prvého ročníka Enviroceny Atlas. Trenčín mal vo finále dve nominácie, na víťazstvo bola premenená jedna z nich.

Podporovateľ trenčianskej hudobnej scény, toho času
nehrajúci kapitán undergroundovej trenčianskej skupiny Chór vážskych muzikantov a človek, ktorý stál aj
pri zrode festivalu Pohoda Ľuboš Dzúrik, získal v apríli
ocenenie Radio_Head Awards 2020.

V kategórii Samosprávy sa
do finále dostalo mesto Trenčín
s inovatívnym prístupom smerom k občanom pri uvádzaní
zákona o separovaní biologicky
rozložiteľného odpadu do praxe
„Trenčín recykluje“. Porota ho
uznala ako nasledovania hodný
príklad.
V kategórii Osveta sa o ocenenie za aktivity v roku 2020
uchádzalo 78 projektov. Medzi
štyroch finalistov sa dostalo aj
trenčianske Centrum environmentálnych aktivít a „Mladí
reportéri pre životné prostredie“, ktorí nomináciu premenili
na víťazstvo.
„Energia, zanietenie a oduševnenie – to všetko predčilo
akúkoľvek inú konkurenciu,“ povedal na ich adresu člen poroty,
Greenfluencer a klimatický aktivista Michal Sabo.
Podľa
koordinátorky
programu Klaudie Medalovej
rok 2020 priniesol nové výzvy
a bol zatiaľ najproduktívnejším

rokom v programe mladých reportérov. Po uzatvorení škôl
rozbehli v spolupráci so Zelenou školou aktivitu na sociálnych sieťach „My všetci sme
reportéri“. Počas Dňa Zeme
sa do výzvy zapojilo 40 tímov
zo škôl či jednotlivcov s eko-činmi pre Zem, ktoré môže robiť
každý doma či v školskej záhrade. Čas zatvorených škôl využili
18-roční reportéri Mária a Michal a natočili 24 epizód podcastu Z kaviarne, v ktorom sa
venovali aktuálnym spoločenským témam. Program rástol aj
vďaka otvoreným výzvam, ktoré
prizvali k enviro-reportérskycm aktivitám všetkých mladých
ľudí na Slovensku vo veku od 11
do 21 rokov. Program rozvíjali
všetkými smermi. Vyrobili päť
edukačných videí, vydali nové
metodické materiály, zorganizovali 5-dennú Bielokarpatskú
misiu.
„Sme šťastní. Vnímame to
ako ocenenie práce všetkých reportérov, pedagógov a lektorov.
Program nemá zabezpečené
žiadne dlhodobé financovanie,
a preto grant od VÚB je pre nás
veľká vec, umožní nám zorganizovať niekoľko praktických
workshopov v školách či v teréne,“ povedala K. Medalová. Blahoželáme!  FOTO: ARCHÍV CEA

Online učiteľ roka je z Trenčína
Tomáš Mikulovský z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne získal na konci marca titul Online učiteľ roka.

Rozhodli o tom poslucháči Rádia Expres. Posielali svoje tipy,
porota vybrala 5 finalistov a ľudia hlasovaním rozhodli. Tomáš
Mikulovský získal 34 % všetkých hlasov. Pred rokom v marci počas prvej vlny pandémie,
ktorá zatvorila školské triedy
a učiteľov premiestnila spoza

katedry za obrazovky počítačov, založil vzdelávací YouTube videokanál MaTYkár. Určený je najmä žiakom na druhom
stupni základnej školy a stredoškolákom, ale aj rodičom, ktorí
sa snažia v súčasnosti pomáhať
svojim deťom so vzdelávaním.
Na svoje si podľa neho prídu
všetci, ktorí majú radi matematiku a chcú si určité vedomosti
osviežiť, prípadne sa v nich zdokonaliť. „Je to skvelý pocit, vážim si to,“ vyjadril sa ocenený
učiteľ na sociálnej sieti k oceneniu s tým, že je to zároveň
pre neho veľká motivácia v tvorbe pokračovať. Blahoželáme!


FOTO: FB MATYKAR



STRANU PRIPRAVILA E. M.

„Táto doba je veľmi zložitá, čo sa
týka umenia a fungovania, ale
myslím si, že teraz, keď sa aj nekoncertuje, majú ľudia oveľa viac
času na to, aby mohli si poskladať nejaké pesničky, niečo vydávať. Láska k hudbe alebo hudba
mňa osobne lieči. Neklesať
na duchu a každý deň sa zobudiť a tešiť sa, že sme sa zobudili
a dúfať, že bude lepšie,“ povedal
Ľ. Dzúrik, ktorému najnovšie
vyšla tretia knižka vo vlastnom vydavateľstve Fukkavica

records s názvom Jednohubky. Všetkých 200 krátkych
veselých príbehov napísal
palcom na pravej ruke na displeji telefónu. Prvé dva tituly
boli o živote kapely – Chór
vážskych muzikantov – Cesta od boľševika k nezávislosti
(2010) a Underpunk (2012).
Pri príležitosti 40 výročia kapely sa minulý rok podarilo
dokončiť časozberný filmový dokument režiséra Petra Kotrhu CHVM 40 rokov,
pri vzniku ktorého Ľuboš Dzúrik tiež výrazne pomáhal. „Keby
neexistovala skupina CHVM,
tak je dosť možné, že by nevznikla ani skupina Bez ladu a skladu, nevznikol by festival Pohoda,
ani Vrbovské vetry či Karpatské
chrbáty. Považská alternatívna
scéna sa začína kapelou CHVM
a kapela CHVM sa začína Ľubošom Dzúrikom,“ povedal pred
niekoľkými rokmi publicista Juraj Kušnierik. K oceneniu blahoželáme! 
FOTO: FB RHA

OBJAVOM ROKA 2020 JE NINA
V piatok 16. a v sobotu 17. apríla 2021 odovzdali sošky s hlavou v tvare rádia víťazom hudobných cien Radio_Head
Awards za rok 2020. Objavom
roka 2020 sa stala talentovaná
18-ročná speváčka, gitaristka
a skladateľka z Trenčína Nina
Kohoutová, ktorá od minulého
roka študuje na hudobnej škole
v Londýne. Po prvýkrát na seba
upozornila skladbou Gejša z albumu V hmle od kapely Fallgrapp. Známa je jej spolupráca
s trenčianskou formáciou Autumnist, s ktorou pravidelne
koncertuje. Sólovo vystupuje
už niekoľko rokov s akustickou
gitarou a interpretuje prevzaté

skladby svojich obľúbených autorov. Popri tom začala skladať
aj svoje vlastné skladby. K oceneniu blahoželáme!
Veľkú radosť spôsobilo
v Trenčíne aj ďalšie ocenenie.
Debutom roka 2020 sa stal album Sleepin‘ With the Lights
On od dua Kristin Lash & Jacob Grey. Ich skutočné mená
sú Kristína Mihaľová a Jakub
Šedivý. Práve mladý gitarista
a skladateľ Jakub Šedivý patrí
k úspešným absolventom trenčianskej Základnej umeleckej
školy K. Pádivého, kde študoval
hru na gitare v triede pedagóga
Jaroslava Oliša. Blahoželáme!
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Oslavujme Deň Európy spoločne
Zapojte sa do oslavy Dňa Európy spolu s tímom Trenčín
2026 a ďalšími európskymi mestami. Objavujme miesta,
na ktorých sme nikdy neboli.

Vedeli ste o tom, že aj Európa
má svoj deň? Svoje „narodeniny” oslavuje 9. mája a tím Trenčín 2026 sa spolu s partnermi
rozhodol, že bude oslavovať
nielen v daný deň, ale dokonca
celý týždeň od pondelka 3. mája
2021. Témou osláv bude virtuálne cestovanie prostredníctvom
fotiek obľúbených miest každého z nás naprieč celou Európou.
Pripojíte sa k nám?

 CEZ HRANICE TO
ZATIAĽ NEJDE

Priznajme si to, všetkým je nám
už trochu dlho bez cestovania a objavovania nových miest
za hranicami nášho regiónu.
Práve tento pocit sa stal ústrednou myšlienkou osláv Dňa Európy, ktoré sa budú konať od 3.
do 9. mája 2021 nielen v Trenčíne, ale po celej Európe. Sloganom podujatia, ktoré vytvoril tím
Trenčín 2026 v rámci kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry, je Curious EUROPE / Zvedavá EURÓPA.
„Tým, že sa nedá cestovať,
chceme vyzvať nielen organizácie a občanov v Trenčíne či v našom regióne, ale aj iné mestá

v Európe, aby s nami zdieľali ich
obľúbené miesta, zákutia či tajné
oddychové skrýše a ukázali iným
ľuďom po Európe, kde momentálne najradšej trávia čas, keď
nemôžu cestovať,“ hovorí Terina Barčáková, ktorá má v tíme
Trenčín 2026 na starosti medzinárodnú komunikáciu.

 ZAPOJIŤ SA

MÔŽE KAŽDÝ

Kampaň bude prebiehať celý
týždeň prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram @trencin2026 ako
aj na profiloch partnerov z celej Európy. Zdieľať vaše obľúbené miesta môžete pod príspevkami,
prípadne
ich
môžete poslať aj e-mailom
na
trencin2026@trencin.sk
alebo si ich pridať na svoj profil a použiť #curiouseurope
#trencin2026.
„Fotky budú takto zdieľať nielen členovia tímov z iných Európskych hlavných miest po celej Európe, ale aj svetové či slovenské
organizácie. Z vybraných fotiek
chceme následne spraviť výstavu
zaujímavých miest po celej Európe na festivale Priestor v Trenčíne
a chceli by sme sa pokúsiť ich dostať až do Európskeho parlamentu ako sériu výstav v rámci kandidatúry na Európske hlavné mesto
kultúry pre rok 2026,“ hovorí Barbora Janáková, marketingová manažérka projektu Trenčín 2026.
„Oslavu by sme chceli

doplniť spoločným videohovorom, kde si všetci, ktorí budú
mať záujem, spoločne pogratulujú a dajú si na oslavu koláč,”
dopĺňa s úsmevom.

 DEŇ EURÓPY SA

OSLAVUJE UŽ 71 ROKOV

Deň Európy je oslavou mieru
a jednoty v Európe. V tento deň
(9. mája) si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných
vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950

Socha z Trenčína ide do Benátok
Kovová plastika s názvom Priadza, ktorá pochádza z dielne akademického sochára Jozefa Fizela, bude súčasťou
jednej z najprestížnejších a najväčších výstav architektúry na svete – Architektonického Bienále v Benátkach.

Pôvodne stála Priadza pred areálom Meriny, v ktorom momentálne prebieha asanácia vybraných objektov. „Pred stavebnými
zásahmi sme sa dohodli s majiteľom areálu na demontáži
a uschovaní sochy,“ hovorí Alexander Topilin z občianskeho
združenia Projekt HLAVA 5.
Sochu plánujú vystaviť
na podujatí ECC – European
Cultural Centre, ktoré prebieha

počas Architektonického Bienále v Benátkach od 22. mája
do 21. novembra 2021.
„Dielo pred vystavením očistíme a sochár Igor Mosný preň
vytvorí kovový podstavec,“ dopĺňa člen združenia, ktoré sa venuje záchrane diel z rokov 1965
– 1989 umiestnených vo verejnom priestore.
V spolupráci s mestom Trenčín sa im podarilo zmapovať viac

ako stovku sochárskych a výtvarných diel na území mesta a začať s postupnou revitalizáciou alebo čistením
tých, ktoré ešte existujú. Príkladom je dnes už obnovené
dielo Kubík autorov Antona
Štubňu a Jána Blichu na Soblahovskej ulici.
Kde bude po návrate
z Benátok umiestnená plastika Priadza, zatiaľ nie je
známe, združenie má v pláne
nájsť jej nové miesto vo verejnom priestore.


(E. M.)



FOTO: MATÚŠ KAŠČÁK

navrhol novú podobu politickej
spolupráce v Európe, ktorá by
zabránila vojnám medzi európskymi národmi.
Práve touto deklaráciou
začala Európa svoju cestu
k dnešnej Európskej únii. Je to
príležitosť zamyslieť sa nad tým,
čo sa nám podarilo vďaka solidarite vybudovať a čo dúfame, že by sme mohli dosiahnuť
v budúcnosti.
Viac o Dni Európy ako aj
o kampani Curious EUROPE /
Poznávanie EURÓPY sa dočítate na www.trencin2026.sk


TÍM EHMK
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HĽADAJÚ
DOMOV
Chýba vám zvierací
spoločník? V Karanténnej
stanici v Trenčíne čakajú
na nového majiteľa psíky
túžiace po novom domove. Dajte im šancu. Návštevu stanice je potrebné si vopred dohodnúť
na 0915 785 007.

Ares je vďačný, 1,5-ročný, trochu bojazlivý krátkosrstý kríženec staforda. Našli ho túlať
sa po sídlisku Juh. Vhodný je
do bytu alebo domu s prístupom dnu k ľuďom so skúsenosťami s podobnými psíkmi.

spektrum

číslo 5 | ročník XXIII

HARMONOGRAM ČISTENIA ULÍC
3. 5.

Komenského, Smetanova – pravá strana, Jiráskova od M. Rázusa po Hodžo7.30 – 19.30 vu – pravá strana, Holubyho námestie, Vodárenská, Gen. Viesta, Šoltésovej
– obojstranne

4. 5.

Komenského, Smetanova – ľavá strana, Jiráskova od M. Rázusa po Hodžovu –
7.30 – 19.30 ľavá strana, 17. novembra – obojstranne, Záblatie – od otoču autobusov, Poľnohospodárska, Rybáre, Dolné Pažite

5. 5.

7.30 – 19.30

Zlatovce – Psotného, Záblatie – Pri parku, Ku kyselke, Sigôtky, Zlatovce – Na Vinohrady, Hlavná, Hanzlíkovská – od Na kamenci po žel. priecestie

6. 5.

7.30 – 19.30

Zlatovce – Poľovnícka, Severná, Jarná, Malozáblatská, Kňažská, Zlatovce –
Okružná, Na záhrade, Na dolinách, Slivková, J. Prháčka, Hroznová

7. 5.

7.30 – 19.30

Orechové Istebník – Lesnícka, Matice slovenskej, Chotárna, Orechovská, Orechové, Istebník – Jánošikova, Medňanského, Podjavorinskej, Ružová, Jahodová

10. 5.

7.30 – 19.30 Staničná, Veľkomoravská od Bratislavskej po Piešťanskú, Svätoplukova

10. 5.

19.30 – 7.30 Zlatovská, Veľkomoravská od Piešťanskej po štadión OZETA

11. 5.

7.30 – 19.30 Brančíkova, Rastislavova, Royova, Žabinská, Ľ. Stárka – smer čierny mostek

11. 5.

19.30 – 7.30 Brnianska od kruhového objazdu Záblatie po Ľ. Stárka

12. 5.

7.30 – 19.30 Duklianskych hrdinov, Továrenská, Kožušnícka, Bavlnárska, Obchodná

12. 5.

19.30 – 7.30 Ľ. Stárka, Brnianska okolo Stavokovu

13. 5.

7.30 – 19.30 Hollého, Budovateľská, Vážska, Lipová, Javorová, Prúdy

13. 5.

19.30 – 7.30 Kvetná, Školská, od Na kamenci po J. Prháčka

14. 5.

7.30 – 19.30 Brezová, Višňová, Jedľová, Orgovánová

14. 5.

19.30 – 7.30 Priemyselný park

17. 5.

7.30 – 19.30 Orechové, Istebník – M. Kišša, Žabinská, Radlinského, Kvetinová, Široká, Súhrady

18. 5.

7.30 – 19.30

Orechové, Istebník – Jánošikova, Medňanského, Podjavorinskej, Ružová,
Jahodová

19. 5.

7.30 – 19.30

Saratovská od otoču ku Gen. Svobodu – pravá strana, Gen. Svobodu od Saratovskej po otoč – pravá strana, Kyjevská

19. 5.

19.30 – 7.30

cesty – Saratovská od otoču ku Gen. Svobodu – ľavá strana, Gen. Svobodu
od kruh.objazdu po Saratovskú, kruh. objazd

20. 5. 7.30 – 19.30
Desaťročná Macca túži svoju
starobu prežiť v milujúcej rodine. Je stredného vzrastu asi
po kolená, nenáročná, s pokojnou povahou, vhodná aj k starším ľuďom.

cesty – Gen. Svobodu od Saratovskej po otoč – ľavá strana, Liptovská – obojstranne, Lavičková až po kostol

20. 5. 19.30 – 7.30 cesty – Východná od poslednej odbočky po kotolňu – obojstranne, Východná
21. 5.

7.30 – 19.30

cesty – Šafárikova horná aj pod garážami, Vansovej – pravá strana, Bazovského –
pravá strana

21. 5.

19.30 – 7.30

cesty – Východná po odbočku na Lavičkovú + zjazdy, výjazdy na Gen. Svobodu,
Cintorínska

24. 5. 7.30 – 19.30

cesty – Vansovej, Bazovského – ľavá strana, Gen. Svobodu nad garážami, Južná,
Západná – od Saratovskej

24. 5. 19.30 – 7.30 Cintorínska – dorábky
7.30 – 19.30

cesty – Novomeského aj pod garážami, Halašu aj pod garážami, Šmidkeho – pravá strana

26. 5. 7.30 – 19.30

cesty – Novomeského, Halašu, Šmidkeho – ľavá strana, Západná od Saratovskej
ľavá strana

25. 5.

Nenáročný Tiger má 6 rokov,
stredný vzrast a plachú povahu. Má rád ľudí i deti. Potešila
by ho nová rodina, ktorá má
domček s pozemkom, kde by
mohol tráviť voľný čas.
Všetky zvieratká na adopciu
si môžete pozrieť na
www.utuloktrencin.sk.

27. 5.

7.30 – 19.30 cesty – M. Bela, Halalovka, Východná – pravá strana od Ul. gen. Svobodu

28. 5. 7.30 – 19.30 cesty – M. Bela, Halalovka, Východná – ľavá strana od Ul. gen. Svobodu
31. 5.

7.30 – 19.30 Dorábky, nedorobky

31. 5.

19.30 – 7.30 Dorábky, nedorobky

Prosíme vás, aby ste v čase čistenia neparkovali na uvedených častiach ulíc. Prispejete tak k vyššej kvalite ich vyčistenia. Ak pre nepriaznivé počasie nebude možné dodržať harmonogram, bude
vypracovaný dodatočný na dočistenie konkrétnych ulíc. Úpravy sledujte na www.trencin.sk.

30. apríl 2021
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Pripravuje sa asistované sčítanie obyvateľov
Asistované sčítanie obyvateľov sa začne 3. mája 2021
a potrvá 6 týždňov. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môže byť prerušené.

Asistované sčítanie je určené
obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej
osoby počas elektronického samosčítania. Ide najmä o digitálne
vylúčených obyvateľov, starších
obyvateľov, obyvateľov v sociálnych zariadeniach a obyvateľov
marginalizovaných komunít.

 AKO BUDE PREBIEHAŤ?
Asistované sčítanie bude realizované dvoma spôsobmi. Prvý spôsob – obyvateľ príde do kontaktného miesta, kde sa sčíta sám
alebo s pomocou stacionárneho
asistenta. Druhý spôsob – obyvateľ požiada o službu mobilného
asistenta telefonicky, na základe
toho ho mobilný asistent navštívi
doma a pomôže mu sčítať sa.

 NEMÔŽETE PRÍSŤ

DO KONTAKTNÉHO
MIESTA?

V tom prípade môžete požiadať
o mobilného asistenta Mestský
úrad v Trenčíne na týchto telefonických kontaktoch: 032/6504
209, 032/6504 302, 032/6504
303, 032/6504 306, 032/6504
307, 032/6504 308, 032/6504
309 alebo 032/6504 310. Požiadať o mobilného asistenta je
možné aj prostredníctvom „call
centra“, ktorého číslo zverejní
Štatistický úrad SR.
Pri telefonickom rozhovore uvediete meno a priezvisko, adresu, teda ulicu, súpisné
a orientačné číslo a číslo vášho
telefónu. Mesto požiadavku zaeviduje a pridelí ju na vybavenie

konkrétnemu mobilnému asistentovi, ktorý vám následne zatelefonuje a dohodne si s vami
termín a čas návštevy. Upozorňujeme, že asistované sčítanie
neprebieha formou telefonického rozhovoru, mobilný asistent
vás sčíta pri osobnej návšteve.
Mobilný asistent má preukaz asistenta sčítania, ktorý vám
musí predložiť. Totožnosť mobilného asistenta je možné overiť si
na mestskom úrade.

 DAJTE POZOR

NA PODVODNÍKOV

• mobilný asistent od obyvateľa nežiada finančnú hotovosť za sčítanie, táto služba je
bezplatná,
• pri sčítaní sa nepoužívajú žiadne tlačivá,
• obyvateľ nič nepodpisuje,
• ak ste nežiadali o mobilného
asistenta, nemôže vás žiaden navštíviť a ide o podvodníka
Po sčítaní si môžete vyžiadať
od asistenta potvrdenie o uskutočnení sčítania, číslo formulára
bude dostupné po odoslaní sčítacieho formulára, obyvateľ si ho
môže aj sám odpísať alebo odfotiť
mobilným telefónom z obrazovky
tabletu, na ktorom mobilný asistent sčítanie vykoná.
Nezabudnite počas sčítania

KONTAKTNÉ MIESTA PRE ASISTOVANÉ SČÍTANIE
V našom meste sú zriadené tri kontaktné miesta, na ktoré sa môžu prísť
obyvatelia sčítať v čase ich prevádzkových hodín.
MESTSKÝ ÚRAD – KLIENTSKE CENTRUM, MIEROVÉ NÁM.1/2
pondelok, utorok, streda, štvrtok

8.00 – 15.30

piatok

8.00 – 14.00

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ, OSVIENČIMSKÁ 1720/3
pondelok, utorok, štvrtok

9.00 – 14.00

streda

9.00 – 16.00

piatok

9.00 – 13.00

KULTÚRNE CENTRUM AKTIVITY, O.Z., KYJEVSKÁ 3183
pondelok, štvrtok

14.00 – 19.00

utorok, streda, piatok

9.00 – 14.00

dodržiavať aktuálne platné opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu COVID – 19.

 V PRÍPADE, AK...
• by od vás niekto pýtal peniaze ako pokutu za nesčítanie sa,
neplaťte. Pokutu od vás môže
žiadať len mesto a musí byť
vždy udelená písomne. Môže
ísť o podvod, preto bezodkladne kontaktujte políciu na č. 158
a informujte mesto.

• samotné sčítanie bolo v rozpore s vyššie uvedenými opatreniami, kontaktujte mesto pre overenie danej situácie.
• máte podozrenie, že bol na vás
alebo vašej blízkej osobe spáchaný podvod alebo iný trestný
čin, bezodkladne kontaktujte
políciu na č. 158 alebo informačnú kanceláriu pre obete trestných činov 032/7411 250 alebo
0908 799 580.


PRIPRAVENÉ V SPOLUPRÁCI



S ÚTVAROM PRÁVNYM

ŠTATISTICI ZISŤUJÚ, AKO VYUŽÍVAME
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
Od 15. apríla 2021 prebieha
na Slovensku zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov. Vašu
domácnosť preto môže navštíviť
zamestnanec Štatistického úradu SR, ktorý sa musí preukázať
osobitným poverením. Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje zisťovanie v súlade s projektom Európskej únie. Cieľom

je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými
technológiami
a zároveň zistiť úroveň znalostí
a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2021 vybraných viac
ako 170 obcí, medzi nimi aj naše
mesto. Zisťovanie sa uskutoční
do 31. júla 2021.
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otázky a odpovede

číslo 5 | ročník XXIII

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 V súlade s trendom vo vy-

spelých krajinách a s poukazom na odporúčanie OECD
pre členské štáty EU znížiť
rýchlosť v obci na 30 km/h
navrhujem zriadenie Zóny 30
na celej Sihoti I, okrem ulíc M.
Rázusa a Hodžova, ktoré sú
tranzitnými komunikáciami.
Zemepisne blízkym príkladom
použitia zón 30 je pražská
časť Karlín, kde k dopravnými zmenám pristúpili už pred
takmer piatimi rokmi.  ANNA Ž.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Práve po vzore Karlína sme
zriadili zónu 30 s prednosťou
sprava v oblasti ulíc Soblahovská / Cintorínska / Olbrachtova
– ako pilotný skúšobný projekt.
Nakoľko od jej zriadenia v roku
2017 tu nedošlo k žiadnej nehode, plánujeme takéto zóny zriaďovať aj v ďalších lokalitách.
Na základe požiadavky poslancov za mestskú časť Sever by sa
takáto zóna mala ešte tento rok
zriadiť na tzv. „starej“ Sihoti medzi hrádzou a Rázusovou ulicou.
Počas jari pripravíme projekt
dopravného značenia a ak ho
dopravný inšpektorát odsúhlasí,
v druhej polovici roka 2021 pristúpime k jeho realizácii.

 Počul som, že bude spo-

platnené parkovanie aj v Zámostí. Akých ulíc sa to bude
týkať? 
ANTON H.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Zatiaľ pripravujeme rozšírenie regulovaného parkovania na sídlisku Kvetná, kde by
po výstavbe malo dôjsť k spoplatneniu. V širšom meradle
uvažujeme o oblasti medzi ulicami Ľ. Stárka, Bratislavská, Staničná. Sú to ale zatiaľ len úvahy, veľa bude záležať od procesu
prípravy.

 Ako to je s rozhľadňou Če-

chovka/Ibovka, ktorá stále nie
je verejne prístupná?


RICHARD M.

Mária Ďuďáková, poverená vedením Útvaru stavebného a životného prostredia:
Ide o stavbu Protipožiarnej
veže, ktorá je umiestnená v Istebníku. Vlastníkom stavby je
spoločnosť IBO. Stavebné povolenie bolo vydané v r. 2016

a stavba bola skolaudovaná v r.
2019. Na veži koncom apríla
prebiehali technologické práce,
pre ktoré veža nebola sprístupnená verejnosti. Po ich ukončení
plánuje vlastník vežu sprístupniť po 9. podlažie.

 Veľmi sa mi páčia doplnky

k územnému plánu a aj samotná vizualizácia. No je potrebné, aby bol v meste tunel a kde
by končil?
RADOSLAV M.
Martin Beďatš, hlavný architekt
mesta:
Tunel, resp. dlhší podjazd,
je navrhnutý v dvoch polohách
– pred železničnou stanicou
a v centre. Keby sme spojili objekt mestskej polície so starým
žel. mostom a prepojku z Palackého ulice, ktorá vedie k podchodu na Hasičskej ulici, by sme tiež
spojili so železničným mostom,
tak vznikne trojuholník, ktorý
nazývame plató – a pod ním je
navrhnutá zahĺbená cesta.

 Žiadam o zabezpecenie

vodorovnej dopravnej znacky V13 pred priechodom
pre chodcov na Ulici kniežata
Pribinu 18, nakolko pohodlní
vodici si tu zaparkujú vozidlá
a nezaujíma ich, že znemožnujú rozhlad jazdiacim vodicom z Hasicskej na Elektricnú.RICHARD
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Ulica kniežata Pribinu je cestou I. triedy v správe Slovenskej
správy ciest Bratislava. Na ulici
je len jeden priechod pre chodcov a 5 metrov pred ním už sú
vyznacené šikmé rovnobežné
pruhy (v minulosti oznacované ako V13). Kedy bude správca
komunikácie obnovovat znacenie, nevieme, nakolko nás o tom
neinformuje.

 Je v poriadku, že jaze-

ro v Opatovskej doline je už
vypustené? Na jar z lesov
schádzajú žaby, aby sa mohli
rozmnožovať a teraz tú šancu
skoro po 60-tich rokoch stratili. 
OĽGA J.
Beáta Bredschneiderová, útvar
stavebný a životného prostredia:
Podľa
vyjadrenia
orgánu ochrany prírody, ktorým
je Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné

prostredie, prírodné kúpalisko
v Opatovskej doline nie je prirodzenou mokraďou. Nad kúpaliskom sa na vodnom toku
nachádza zdrž, v ktorej sa majú
možnosť žaby rozmnožovať.
Orgán ochrany prírody sa však
bude snažiť dohodnúť s aktuálnym súkromným prevádzkovateľom kúpaliska na vhodnom
termíne vypúšťania a čistenia
kúpaliska.

 Bude sa niečo v dohľadnej

dobe robiť s povrchom hrádze
na strane Zámostia? Myslím
nejaké rozšírenie ako na Sihoti prípadne aspoň úprava povrchu pre lepšie využitie pre cyklistov aj chodcov.
Konkrétne, úsek od stavidiel
po starý cestný, príp. až železničný most. Vidieť, že sa
po rokoch vybudovalo osvetlenie na tejto časti hrádze na Ľ.
Stárka, čo je dobré vzhľadom
na bezpečnosť.
PETER K.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Pripravujeme
cyklotrasu
od starého železničného mosta
po nový cestný most. Ak nám to
úradníci v Bratislave odobria, výstavba by sa mohla začať v tomto
roku. Cyklotrasa bude pozostávať z nasledovných úsekov:
 medzi starým železničným
a cestným mostom sa vybuduje
nová trasa povedľa Váhu v zátopovom území,
 za cestným mostom trasa
vyjde na korunu hrádze jestvujúcim výjazdom,
 v úseku od starého cestného
mosta približne po Piešťanskú
ulicu sa cestička na hrádzi rozšíri na 3 metre a vymení sa asfaltový povrch,
 od Piešťanskej ulice smerom
k stavidlám sa na cestičke vymení povrch v šírke 3 m,
 pri stavidlách sa vybuduje nový zjazd z hrádze k ceste
(v smere trasy),
 od Stavidiel po nový cestný
most je trasa vedená po existujúcej ceste dopravným značením.

riešia operátori mobilných sietí.
Na Útvare mobility MsÚ Trenčín zatiaľ neevidujeme žiadosť
o rozkopávku pre optické vedenie v tejto lokalite.

 Plánuje sa výstavba nového
skateparku. Ten, čo je na Novinách, je v dezolátnom stave.


 Kedy sa bude mesto veno-

vať aj Sihoti III a IV? Okrem
platených parkovísk sa pre Sihoť nerobí nič. Detské ihrisko
Pádivec je v dezolátnom stave.


A. M.

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Kompletná
rekonštrukcia
ihriska Pádivec sa rieši, stavebné povolenie by mohlo byť vydané v júni 2021. Aktuálne sa
regeneruje vnútroblok za Magnusom, kde bude vytvorený
bezbariérový priestor pre všetky vekové kategórie. Pribudne
tu zeleň, mobiliár, herné prvky. Začína sa obnova námestia
Rozkvet.

 Má mesto v pláne výstav-

bu optickej siete v mestskej
časti Orechové?
MICHAL P.
Slavomíra Gáborová, útvar
mobility:
Mesto nezavádza optický
internet.
Ten
si

JAKUB J.

Ján Cingálek, Mestské hospodárstvo a správa lesov:
Skateparku na Novinách
sa venujeme, no niektorí jeho
užívatelia spôsobujú opakovane poškodenia prekážok i oplotenia. Nehovoriac o neporiadku. V posledných týždňoch
sme opäť opravovali roztrhaný
plot na troch miestach, napriek
tomu, že na objekte je vstupná
bránka.
Smutné je, že okrem poškodení spôsobených používaním
prekážok, je ich veľa spôsobených vandalizmom – povytŕhané dvierka či bočnice prekážok. Pred časom sme umiestnili
do prekážky s dvierkami vrecia
na odpad, lebo sme mali požiadavku, že by si to používatelia
upratovali aj sami. O týždeň tam
neboli vrecia ani informačný
oznam a dvierka boli vylomené.
Patrik Žák, viceprimátor:
V rozpočte na tento rok sú peniaze na prípravu projektovej dokumentácie na nový skatepark.

trencin.sk/oao

Toto je výbe
r
otázok a
odpovedí
z rovnomen
nej
rubriky na
mestskom
webe.
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Chcete byť v obraze? Sledujte nás na www.fb.me/kic.trencin
Pre možné zmeny v podujatiach sledujte aktuálne informácie na visit.trencin.sk alebo volajte na 0911 041 800.

 DIVADLO
30. 4. – 9. 5. | Z. Mišáková:
Svetový Slovák Štefánik

ONLINE | Príbeh bystrej mysle a planúceho srdca človeka, ktorý bol vedcom, astronómom, vojakom, letcom, cestovateľom,
ale najmä neprekonateľným diplomatom
a úžasným vizionárom. Hrá Mestské divadlo
Trenčín. Dostupné online cez ticketportal.sk.

7. – 16. 5. | Z. Mišáková:
Pinocchio a jeho divadelný sen

do 15. 9. | Autom okolo sveta –
Pedal Planet

TRENČIANSKY HRAD | Zbierku dokonalých
zmenšenín raritných či legendárnych retro
autíčok tvorí 57 pedálových autíčok pochádzajúcich z rôznych európskych krajín.
Medzi exponátmi určite zaujme populárny
VW Chrobák, Citroen 2CV, Fiat 500, športové autá, ale aj šliapací koník alebo Cyclo
Rameur - trojkolka na ručný pohon z Francúzska.

23. 4. – 27. 6. | Iveta Tomanová
a Dušan Pacúch: Simulácia
reality

GMAB | Výstava predstaví diela manželskej

ONLINE | Neposedný Pinocchio sa chce stať
skutočným chlapcom. Túži po slobodnom
divadle, kde by mohol zažívať svoje sny s ostatnými bábkami. Hrá Mestské divadlo Trenčín. Dostupné online cez ticketportal.sk.

 KONCERTY
16. 5. | 18.00 | Gitarový koncert

REFEKTÁR | Koncert Karola Kompasa je súčasťou Trenčianskej hudobnej jari. Info:
www.kpvh.sk.

dvojice v komornom sochárskom a veľkoformátovom grafickom médiu. Tematicky
sa zameriavajú na reflexiu dnešnej doby –
život prostredníctvom sociálnych sietí, on-line aplikácií či online hier, pričom sa snažia upozorňovať na aktuálne komunikačné
problémy, stratu identity, kyberšikanu,
šírenie hoaxov a pod., ešte viac zosilnené
súčasnou pandemickou situáciou.
23. 4. – 27. 6. | Vlad Vakov: Sám
naprieč sebou

GMAB | Otvorená, takmer intímna výpoveď
mladého výtvarníka vypovedá o tajomstvách vlastného umeleckého vnímania
v konfrontácii s aktuálnou realitou. Autor
to považuje za výzvu a inšpiráciu, ktorú
zaznamenáva do svojich kresieb a malieb.

23. 4. – 18. 7. | – ová

23. 5. | 18.00 | Koncert Sancta
Caecilia

Účinkujú: Eugen Prochác (vilončelo) a Katarína Turnerová (harfa).
Koncert je súčasťou Trenčianskej hudobnej
jari. Info: www.kpvh.sk.
REFEKTÁR

|

 VÝSTAVY
do 31. 5. | Slovensko 1993 – 2004

POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.
Pripravuje Klub filatelistov.

do 31. 5. | Slováci v bojoch
po boku víťazných Spojencov
v 2. svetovej vojne

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-

skej histórie.

TRENČIANSKY HRAD | Výstava

s Old Herold.

v spolupráci

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava k 80. výročiu
vzniku a bojov. Pripravuje Klub vojenskej
histórie.

1. – 31. 5. | Nežná krása

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Personálny
úrad Liptovský Mikuláš.

1. – 31. 5. | 8. Uhol pohľadu

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava amatérskych
fotografií turistov z klubov regiónu Trenčín. Pripravuje Klub turistov.

19. 5. – 4. 6. | Kristína Mičová:
Éter naplním po okraj svojou
prítomnosťou

GMAB | Autorkiným dlhodobým programom je zotrvávanie v krajine, ktoré má
podobu skíc, poznámok, kresieb, fotografií a nájdených artefaktov. Jej snahou je
zachytiť prchavú podstatu vzťahu človek-krajina/príroda/priestor.

19. 5. – 4. 6. | Daniela Krajčová:
Ďalekohmat

Dielo je voľne inšpirované príbehom Somálčanky, ktorá žije na Slovensku
sama s malým dieťaťom. Autorka sa zameriava na otázku, ako materstvo ovplyvňuje náročnú situáciu utečenkyne v cudzej
krajine, kde nepozná jazyk, nemá rodinu,
priateľov, jednoducho žiadne stabilné zázemie. Dieťa je pre ňu spojovacím článkom
medzi dvoma rozdielnymi svetmi. Pomáha
jej v integrácii v novej krajine a spoznáva
vďaka nemu nových ľudí.
GMAB

|

1. – 31. 5. | od 9.15 | Tancujúce
tigríky

OC MAX | Tanečná škola pre deti vo veku 1,56 rokov. Info: www.tancujucetigriky.sk.

Jarmila Čihánková, Viera Kraicová, Anastázia Miertušová, Naďa Rappensbergerová-Jankovičová, Agnesa Sigetová,
Irena Tarasová, Blanka Votavová. Nerovnosti sú často ukryté v drobnostiach, v stereotypoch a hierarchiách. Výstava o ilustrátorkách provokuje, odlupuje nánosy
doby a pýta sa, aký priestor dostávali ženy
v umení. Diela, ktoré sú svojou kvalitou
na špici ilustrátorského sveta 60. – 70. rokov 20. storočia, nielen dávame do rámov
a vešiame na steny, ale skúmame aj to, aké
dobré, aké kvalitné museli byť autorky,
aby si vydobyli pozíciu, aby všetkým bolo
jasné, že nie sú len okrasou, ornamentom,
tou príponou „-ová“, čo nestojí sama, ale
vždy je k niekomu prilepená.
GMAB

|

1. 5. | 18.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom:
Trenčín počas 2. svetovej vojny

1. – 31. 5. | Nasadenie čs.
vojska na Strednom východe
a v severnej Afrike (1940 – 1943)

 DETI

REFEKTÁR | Účinkujú: Musica Aeterna a
Vox Aeterna, Helga Varga Bach (soprán)
a Petra Noskaiová (alt). Koncert je súčasťou Trenčianskej hudobnej jari. Info:
www.kpvh.sk.

30. 5. | 18.00 | Koncert pre harfu
a violončelo

30. 4. – 15. 9. | 100 rokov
Trenčianskej likérky

30. 5. | 15.00 | Včielka Meliska

CENTRUM PRE RODINU | Premiéra novej
rozprávky pre najmenšie deti (3 – 9 rokov)
v podaní Mestského divadla Trenčín.

 PREDNÁŠKY
3. 5. | 19.00 | Žatva objavov
2020

ONLINE | Kométa Neowise, pristátie rovera
Perseverance, voda na Mesiaci, zemetrasenia na Marse či vesmírne sadenie šalátu.
Legendárny astronóm, astrofyzik a popularizátor vedy Jiří Grygar priblíži najzaujímavejšie udalosti astronómie a kozmonautiky, ktoré sa udiali v minulom roku.
Info: facebook InspireAcademy.

ONLINE | Druhá svetová vojna priniesla
mnoho utrpenia a zmenila každodenný
život Trenčanov. Jej vzniku predchádzalo vytvorenie autonómie a v marci 1939
Slovenského štátu. Priame boje v meste prebiehali síce až na konci vojny, avšak od jej začiatku platili prísne protižidovské nariadenia, ktoré vyvrcholili
transportmi do koncentračných táborov.
Čo znamenala tzv. Zimná pomoc? Aká
bola „povolená“ batožina pre Židov pri deportáciách? Prečo Trenčania v apríli 1945
radi naberali vodu z Váhu? Prechádzku
mestom si môžete pozrieť na web stránke
visit.trencin.sk, youtube kanáli KIC Trenčín
alebo na www.facebook.com/kic.trencin.

6. 5. | 19.00 | Dyslexia ako
neuro-vývojová porucha u detí
a dospelých

ONLINE | Spoznajte symptómy a možnosti
reedukácie porúch učenia u detí, dospievajúcich a dospelých, v prednáške poprednej
expertky na špeciálnu pedagogiku, Olgy
Zelinkovej. Info: facebook InspireAcademy.

10. 5. | 19.00 | Čo nás učia
súrodenecké vzťahy

ONLINE | Súrodenecké vzťahy nás učia rešpektu, spolupráci, pokore, ale aj asertivite
a zdravej súťaživosti. Zistite, ako pomôcť
dieťaťu nájsť v súrodencovi najlepšieho priateľa. Viac sa dozviete v prednáške špeciálneho pedagóga a rodinného terapeuta Jiřího
Haldu. Info: facebook InspireAcademy.

12. 5. | 19.00 | Metódy
vypočúvania a získavania
informácií

ONLINE | Lektor a kriminálny psychológ
Ondrej Kubík priblíži metódy vypočúvania
a získavania informácií, ktoré sa používajú u nás a prezradí, ako sa dajú poznatky
psychológie využívať v trestno-právnych
situáciách. Info: facebook InspireAcademy.

13. 5. | 19.00 | Vývoj ľudstva
z pohľadu evolučnej
parazitológie

ONLINE | Čo si môžeme pod pojmom parazit predstaviť? Musí parazit na hostiteľa
vplývať iba negatívne? Odhaľte nenahraditeľnú úlohu, ktorú parazity hrajú v dejinách ľudského druhu, v prednáške vedca a evolučného biológa Jaroslava Flegra.
Info: facebook InspireAcademy.
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17. 5. | 19.00 | Smiech
a komunikácia

Zistite, ako spojenie smiechu
a komunikácie v praxi dokáže zlepšiť život. O tom, aký účinok má smiech na naše
emócie, komunikáciu alebo prevenciu
pred stresom porozpráva psychiater Karel
Nešpor. Info: facebook InspireAcademy.
ONLINE

|

18. 5. | 19.00 | Ako riešiť
konflikty s deťmi

ONLINE | Spoznajte princípy efektívnej vý-

chovy a naučte sa riešiť konflikty tak, aby
nikto nezostal porazený. Psychoterapeut
Jan Vávra priblíži postupy, ako komunikovať s deťmi, posilniť spoluprácu v rodine
a riešiť problémy efektívne a hlavne spoločne. Info: facebook InspireAcademy.
23. 5. | 19.00 | Tradičné suroviny
a jedlá našich predkov

Etnologička Katarína Nádaská
vás zoznámi s históriou tradičných jedál,
ako sú halušky či podplamenníky a porozpráva tiež o archaických surovinách a plodinách, ktoré sa na Slovensku v minulosti
pestovali a stálo by za to ich obnoviť. Info:
facebook InspireAcademy.
ONLINE

|
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 ŠPORT
utorok | 18.00 | streda | 16.30 |
Jemné cvičenie s relaxáciou pre
ženy každého veku

26. 5. | 19.00 | Virtual Tour:
Bajkonur

ONLINE | Zažite atmosféru dobývania vesmíru na vlastnej koži. Spolu so skúseným
cestovateľom Karlom Novotným spoznáte
najzaujímavejšie príbehy, ktoré sa na kazašskej stanici v priebehu desaťročí písali, obzriete si kozmické lode či pôvodné
domy kozmonautov. Info: facebook InspireAcademy.

27. 5. | 19.00 | Ako podporiť
koncentráciu pozornosti u detí?

Poradkyňa a terénna sociálna
pracovníčka Soňa Vancáková priblíži poruchu ADHD, ktorá je v súčasnosti najčastejšie diagnostikovanou poruchou u detí.
Predstaví jej charakteristiku a možnosti
diagnostiky a priblíži problémové oblasti
vo výchove týchto detí a mimoriadne nadanie, ktorým môžu disponovať. Info: facebook InspireAcademy.
ONLINE

|

 KURZY
1. 5. | 10.00 – 15.00 | Kurz
maľovania mandál

GEMINI CENTRUM | Naučíte sa postup tvorenia mandál a namaľujete si osobnú
mandalu podľa dátumu a mena. Skúsenosti s maľbou nie sú potrebné. Rezervácie: www.geminicentrum.sk.

Aké boli 1.máje v Trenčíne

SOKOLOVŇA | Precvičenie celého tela s následnou relaxáciou. Info: 0910 196 456,
tancepreradost@gmail.com.

 TANEC
streda | 17.45 | Tance pre radosť

SOKOLOVŇA | Kolektívne tance z rôznych kútov sveta. Info: 0910 196 456,
tancepreradost@gmail.com.

 INÉ...
streda | 17.30 | Meditácie

GEMINI CENTRUM | Meditácie na rôzne témy.
Info: www.geminicentrum.sk/rozvrh.

7. 5. | 12.00 – 21.00 | TRAKT:
RE-INDEX

25. 5. | 19.00 | Senzorická
integrácia v práci s dieťaťom

ONLINE | Liečebná pedagogička a detská
terapeutka Ivana Lessner Lištiaková priblíži fakty a mýty spojené s poruchami senzorického spracovania u detí a poskytne
tiež užitočné tipy, ako si všímať senzorické
potreby dieťaťa a prispôsobiť im domáce
či školské prostredie. Info: facebook InspireAcademy.
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Majálesy už 30 rokov úspešne nahrádzajú niekdajšie prvomájové sprievody so záplavou
budovateľských hesiel a hlavami Marxa, Engelsa a Lenina.
Keďže sa už sprievodov nemusíme povinne zúčastňovať, je
pre nás vzácnosťou pozrieť si
dobové obrázky, staré 50 či 70
rokov. Takmer tridsať takýchto historických fotografií zo

zbierky Trenčana Milana Vrbu
sme pre vás spracovali netradične – do výstavy na trojbokých
reklamných stojanoch v meste. Nájdete medzi nimi hlavne
obrázky z Mierového námestia
a z Palackého ulice, ktoré boli
tradičnými miestami sprievodov. Podľa fasád či brán domov
môžete skúšať lúštiť aj presné
miesta záberov. (ÚKIS)

GMAB | Intermediálny projekt Re:index sa
nachádza na pomedzí zvukovej a objektovej inštalácie s prepojením súčasného tanca, výtvarného umenia, intervencie do verejného priestoru a inštitucionálnej kritiky,
IT a interaktívnej hry určenej pre diváka.

15. 5. | Noc múzeí a galérií

GMAB | Aj tento rok budú pre vás pripravené kreatívne úlohy a zaujímavé informácie
o výstavách a zbierkach v galérii. Budeme
sa venovať najmä aktuálnym výstavám –
Vlad Vakov: Sám naprieč sebou, Iveta Tomanová a Dušan Pacúch: Simulácia reality, Kabinet ilustrácie: – ová. Info: www.gmab.sk.

15. – 16. 5. | Na život a na smrť

TRENČIANSKY HRAD | Skupina historického šermu Ursus predvedie ukážky šermu
a v sprievode dobovej hudby zoznámi návštevníkov so životom dobovej armády. Pre
deti budú pripravené hry a drevený kolotoč.

22. – 23. 5. | Doboví šermiari

TRENČIANSKY HRAD | Návštevníkov hradu
bude na Južnom opevnení zabávať skupina Vir Fortis. Pripravené bude šermiarsko-divadelné predstavenie, ukážky šermiarskych techník či výučba dobových tancov.

29. – 30. 5. | Dobová armáda

TRENČIANSKY HRAD | Počas víkendu vystúpi skupina Ursus. Návštevníkom predvedú ukážky šermu a dobovej armády v renesančných kostýmoch a s renesančnými
zbraňami. Pokračovať budú aj vystúpenia
hudobnej skupiny s ukážkou dobovej hudby. Pre deti budú pripravené dobové hry
a drevený kolotoč.

KONTAKTY
Piaristické gymnázium J. Braneckého, Palackého
REFEKTÁR
84, 032/743 14 96
CENTRUM PRE RODINU
Farská 12, www.cprtrencin.sk, 0903 440 132
Mierové námestie 14, www.geminicentrum.sk,
GEMINI CENTRUM
0944 548 885
GMAB GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO Palackého 27, www.gmab.sk, 032/743 68 58
M. R. Štefánika 426, www.ocmax.sk, 032/741 93 32
OC MAX
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
POSÁDKOVÝ KLUB
Mládežnícka 2, sokoltrencin.sk, 0918 859 811
SOKOLOVŇA
www.muzeumtn.sk, 032/743 56 57
TRENČIANSKY HRAD

Hrad i múzeum sú otvorené
Trenčianske múzeum otvorilo 19. apríla opäť svoje
pobočky pre verejnosť, Trenčiansky hrad prijal prvých
návštevníkov 23. apríla 2021. Aj naďalej platia hygienické
opatrenia a niektoré obmedzenia.

Na Trenčiansky hrad sa môžeme vybrať každý deň, od pondelka do nedele v čase od 9.00
do 19.00 hodiny, pričom posledná možnosť zakúpenia vstupenky v hlavnej pokladni je o 18.45
hod. Novinkou je vstup na hrad
od lesoparku Brezina s novou pokladňou na zrekonštruovanom
južnom opevnení. V tejto časti
hradu si zakúpite vstupenky denne od 11.00 do 18.00 hod. Brána
na južnom opevnení sa zatvára
o 18.00 hodine. Sprístupnený
je malý prehliadkový okruh bez
sprievodcu, ktorý je rozšírený
o prehliadku južného opevnenia.
Posledný vstup na malý okruh je
možný o 17.00 hod.

Z prevádzkovo-bezpečnostných dôvodov bola štandardná
prehliadková trasa pozmenená obchádzkou cez južné opevnenie. Vstup do objektov a pohyb v interiéroch a exteriéroch
je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami a s dokladom o negatívnom výsledku testu na COVID-19. Aby sa
predišlo zvýšenej koncentrácii
ľudí pri pokladniach, múzeum
odporúča návštevníkom zakúpiť si vstupenky vopred online
na webstránke muzeumtn.sk,
kde nájdete aj prípadné zmeny,
ktoré môžu byť spôsobené zmenou pandemickej situácie.


ZDROJ: TN MUZEUM

30. apríl 2021

Hlava má meno Jar
Plastika s hlavou ženy,
ktorú ste našli v aprílovom
vydaní novín INFO na titulnej strane a stojí v Parku
Milana Rastislava Štefánika, má svoj pôvodný názov
Jar.

Je dielom piešťanského dizajnéra, sochára a maliara Andreja
Chotváča (1942), a nie ako bolo
uvedené, že autorom je pravdepodobne akademický sochár
Pavol Chrťan (1920 – 1992).
Redakciu novín na to upozornil
rodák z Piešťan a známy Trenčan Ján Babič (1942), za čo mu
úprimne ďakujeme.
Akademický maliar Andrej
Chotváč nám potvrdil, že vytvoril dielo v rokoch 1984 – 85
spolu s ďalšou plastikou, ktorú
nazval Dievča. Na pleci drží holuba ako symbol mieru – asi aj
preto si na túto sochu spomína
vtedajšia správkyňa mestskej
zelene v Trenčíne pani Eva Lešinská ako na sochu s názvom
Hlas mieru. Podľa slov autora
boli obidve plastiky, ktoré dnes
stoja v Parku M. R. Štefánika,
vystavené na podujatí „Socha
piešťanských parkov“. V trenčianskom parku boli umiestnené počas jeho rekonštrukcie
v rokoch, kedy ešte niesol názov
Park Vladimíra Iľjiča Lenina.
„Zámerom vtedy bolo pozdvihnúť náladu a kultúrnu atmosféru parku aj umiestnením sôch,
ktoré boli osadené v kruhovej
výsadbe kvetov,“ povedala E.
Lešinská. Rekonštrukcia Parku V. I. Lenina mala vtedy cieľ
zjednodušiť sieť ciest, zväčšiť

Trenčianska droždiareň
má 135. výročie
Keď sa svet ešte len začal zoznamovať s účinkami kvasníc, v Trenčíne sa už spúšťala ich priemyselná výroba.

trávnaté plochy. Vybudovaním
atypických lavíc a veľkých odpočinkových plôch zvýrazniť
jeho rekreačnú funkciu. Súčasťou rekonštrukcie bolo vtedy aj
premiestnenie pomníka Ľudovíta Vladimíra Riznera z kraja
parku do stredu odpočívadla.
Jeden z najstarších pamätníkov
v Trenčíne – odhalili ho v júli
1925, venovaný zakladateľovi slovenskej bibliografie, pedagógovi, etnografovi a historikovi Ľ. V. Riznerovi vytvoril
akademický sochár Jozef Pospíšil. Ten je zároveň aj autorom
pôvodného pamätníka Milana
Rastislava Štefánika, z ktorého
fragment – busta M. R. Štefánika je súčasťou diela akademického maliara Juraja Oravca
na začiatku parku dnes. Všetky
sochy v parku volajú po očistení
a obnove. Prispieť k ich oživeniu
môže aj hlasovanie verejnosti
na portáli www.ahojkrasneslovensko.sk. Hlasovať môžeme
do 31. mája 2021. Súťaží 20 organizácií, grant získajú 4 víťazi.


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

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY
Základná umelecká škola Karola Pádivého v Trenčíne
plánuje v máji prijímacie talentové skúšky do všetkých
umeleckých odborov. Uskutočnia sa v dňoch 4. a 13. mája
2021 v čase od 13.00 hod. do 18.00 hod. podľa aktuálnej
epidemickej situácie v budove ZUŠ na Námestí SNP 2.

Prijímacích talentových skúšok
sa môžu zúčastniť deti vo veku
od 5 rokov, mládež a dospelí. Všetky deti do 18 rokov musia prísť na prijímacie skúšky
v sprievode rodičov. Informácie na 032/743 55 21. Online
prihlášku aj viac podrobností o predpokladoch na úspešné splnenie prijímacích skúšok
nájdete na www.zustrencin.sk.
Škola ponúka štúdium v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore.
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V školskom roku 2021/2022
budú pracovať v ZUŠ hudobné
telesá Komorný sláčikový súbor,
sláčikové súbory ISOLA SONANTE a VESELÉ STRUNY,
Gitarový súbor Luskáčik, Ľudová hudba, Spevácky zbor,
Dychový orchester a Hudobná rocková skupina.

Viedenskí
podnikatelia zo spoločnosti
Kornhauser a Hertzka sa
rozhodli v malom trenčianskom liehovare, ktorý sídlil na ulici „K dolnej stanici“ (dnešná
Poliklinika), spustiť výrobu nielen liehu, ale aj
droždia. Od tohto obdobia už ubehlo 135 rokov.
Výročiu továrne sa venuje najnovší príspevok Archívneho okienka na www.trencin.
sk. Dočítate sa v ňom o novom
prístroji na výrobu liehu, ktorý zostrojil trenčiansky rodák
František Lonský v roku 1887,
aj o tom, ako a prečo v roku
1945 ľudia zachytávali lieh aj
do klobúkov. Dlhá pôsobnosť
podniku so sebou priniesla aj
niekoľko názvov, medzi najznámejšie patril Slovlik, avšak
od roku 1989 poznáme liehovar
už len pod názvom Old Herold.
Viac zaujímavostí si prečítate

v Archívnom okienku, ktoré je
spoločným projektom Štátneho archívu v Trenčíne a mesta
Trenčín a vždy raz do mesiaca
prináša zaujímavé informácie
z
histórie
nášho mesta a prezentuje vzácne
h i s t o r i c k é archívne okienko
dokumenty
a artefakty.


FOTO: OLDHEROLD.SK/HISTORIA/
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Centrum voľného času v Trenčíne
Východná ul. 9, 911 08 Trenčín
www.cvctn.edupage.org
cvctn@cvctn.sk
FB Centrum voľného čsu Trenčín

