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Harmonogram jarného upratovania 2021

Do VOK nie je možné ukla-
dať elektroodpad, vyradené 
batérie a akumulátory, žiariv-
ky, železný šrot ani iné nebez-
pečné odpady. Môžete ich 
vyložiť ku kontajnerom, od-
kiaľ odvoz zabezpečí spoloč-
nosť Marius Pedersen, a. s.
 Pneumatiky počas upra-
tovania nie je možné odovzdá-
vať. Občania ich môžu odo-
vzdať bezplatne v rámci siete 
distribútorov a pneuservisov.
 V bežnom režime bývajú po-
čas upratovania otvorené zber-

né dvory na Zlatovskej, na Sob-
lahovskej a na ulici K zábraniu. 
Pre pandemickú situáciu však 
môžu byť ich otváracie hodi-
ny obmedzené, preto sleduj-
te aktualizované informácie 
na www.trencin.sk. Prosíme občanov, aby 

do kontajnerov ukladali len ur-
čené odpady a nevykladali od-
pad po odvezení kontajnerov. 
Na disciplinovanosť pri uklada-
ní odpadu budú dohliadať pra-
covníci Marius Pedersen, a. s., 
a Mestskej polície. (ÚSŽP)

Organizované jarné upratovanie sa v našom meste 

začalo v poslednú marcovú sobotu na sídlisku Juh. Na-

plánované je aj na ďalších 6 sobôt. Zmeny v súvislosti 

s nepriaznivým vývojom pandemickej situácie sledujte 

na webstránke a sociálnych sieťach mesta.Jarné upratovanie vykonáva 
mesto Trenčín prostredníctvom 
spoločnosti Marius Pedersen, a. 

s., v spolupráci s mestskou po-
líciou a občanmi. Obraciame sa 
na obyvateľov, aby túto možno-

sť využili a prispeli tak k čistote 
mesta. Odpad sa zbiera do 2 rôz-
nych veľkoobjemových kontaj-
nerov (VOK). Jeden z nich slúži 
výhradne na odkladanie biolo-
gicky rozložiteľného odpadu (ko-
náre, odpad zo záhrad, trávni-
kov a pod.), druhý na odkladanie 
iného odpadu, okrem drobné-

ho stavebného odpadu. Hádzať 
do VOK akýkoľvek iný odpad 
ako ten, na ktorý je kontajner ur-
čený, je prísne zakázané! Prosí-
me o disciplinované dodržiava-
nie účelu kontajnerov. PRÍSNE 
SA ZAKAZUJE vykladať odpad 
po odvezení kontajnera. Pri po-
rušení hrozí pokuta do 1 500 €.

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestňované podľa harmonogramu:

Od 8.00 hod. do 12.00 hod

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

SOBOTA 

10. 4. 
2021

 – Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
 – 28. októbra (na rázcestí s ulicou Dlhé Hony)
 – Beckovská (na rázcestí s Ul. 28. októbra)
 – Družstevná (koniec ulice, pred domom č. 1)
 – S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)
 – Soblahovská (pri byt. dom 1104 - 1105)
 – Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku)

 – Bezručova (pri dele) – Partizánska (pri cintoríne) – Partizánska (okolo domu č. 73) – Nad tehelňou (oproti garážam, nádoba na sklo č.7097)

 – Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64)
 – Horný Šianec (trávnatá plocha medzi byt. domom13 a 15)

SOBOTA

17. 4. 
2021

 – Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)

 – J. Zemana (2 – 4/2394 – nádoba na sklo)
 – Záhumenská (autobusová zastávka – OTOČ)
 – Električná (za autobus. zast. pri smetných nádobách)

 – Karpatská - Stromová (pred detským ihriskom)
 – Karpatská – Puškinova (v križovatke)
 – Ľ. Stárka (v zákrute k žel. mostu)

 – Jilemnického (oproti RD č.16 – elektrorozvodňa)

 – Žabinská (oproti domu č. 34) – Ľ. Stárka – Piešťanská (pred zákazovou značkou)

 – Veľkomoravská (oproti RD 2116/10)
 – Školská (oproti RD č. 50) – Zlatovská – Továrenská (križovatka oproti SBD 2182)

SOBOTA 

24. 4. 
2021

 – Dolné Pažite – Rybáre (most – RD 172/4)
 – Pri parku (pošta – KD) – Majerská (oproti RD č. 9) – Kasárenská (križovatka smer do Stavív)

 – Orechové kaplnka (zákruta – zrkadlo)
 – Horné Orechové (nádoba na sklo č. 7749)
 – Súhrady – Široká

 – Duklianskych hrdinov 16 – J. Hollého (parkovisko)

 – Bavlnárska – Obchodná (pri nádobe na KO)
 – Kožušnícka (oproti RD č. 40) – Hlavná (pri kaplnke) – Hanzlíkovská – J. Psotného (pri nádobe na sklo 18416)

 – Okružná (RD č. 37/V.672) – Detské mestečko (v objekte DM – zadná brána)
 – Záblatská – Poľnohospodárska (oproti RD 100/A)

SOBOTA 

15. 5. 
2021

 – 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)

SOBOTA 

22. 5. 
2021

 – Potočná (v blízkosti domu č. 50 – 58)
 – Horeblatie (oproti domu č. 617) – Clementisova (detské ihrisko – nádoba na sklo č. 18907)

 – Žilinská (stojisko nádob oproti zber. surovinám)
 – Odbojárov (oproti RD 21 – 23)

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

SOBOTA 

29. 5. 
2021

 – 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) harmonogram

Reklamácie roznosu 
hláste, prosím, do utorka 
6. apríla 2021 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
0902 911 159.

Dajme hlas sochám v Parku M. R. Štefánika
Na ich očistenie a obnovu môže mesto získať 3 tisíc eur 
prostredníctvom aktivity „Ahoj, krásne Slovensko“. Ve-
rejné hlasovanie na internete trvá od 1. apríla do 31. mája 
2021.

Opravu si vyžaduje napríklad 
podstavec Pamätníka M. R. Šte-
fánika, po vyčistení volá socha 
Ľudovíta Riznera a tri ďalšie 
plastiky, medzi nimi aj „Hlava“ 
či „Smutné dievča s holubom“. 
Zámerom je vybrané diela okrem 

obnovy a vyčistenia označiť 
a uviesť názov a meno ich autora. 
 Park Milana Rastislava Šte-
fánika v Trenčíne má už viac ako 
150 rokov a jeho životný príbeh 
obsahuje ako kapitoly výnimoč-
nosti, opisujúce nevšedný záu-
jem mesta a turistov, tak i smut-
né obdobia živelných pohrom či 
ľudskej neúcty a vandalizmu. 
 Mal botanickú a neskôr or-
nitologickú záhradu, zažil tradí-
ciu hudobných koncertov, osláv 
i zhromaždení, ale aj záplavy, 
vojnové úkryty a devastáciu 
ustupujúcimi vojskami. 
 Dnes park spája centrum 

mesta so železničnou a autobu-
sovou stanicou. Snaha je, aby ne-
bol len tranzitným priestorom, 
cez ktorý chceme rýchlo prejsť. 
V roku 2018 získal park novú 
energiu vďaka revitalizácii zele-
ne s pomocou europeňazí a re-
konštrukcii hlavného chodníka 
a mobiliáru za mestské finan-
cie. Od minulého leta k novému 
trávniku, kvetinovým záhonom, 
novým stromom a krom pribud-
li nové lavičky aj v „hľadisku“ 
okolo altánka za peniaze mesta 
s prispením Nadácie EPH.
 Atmosféra parku sa mení. 
K nej však prispievajú aj ex-
teriérové umelecké diela, kto-
ré v ňom našli svoje miesto už 
v minulosti. „Kašna“ pravdepo-
dobne v čase, kedy park spravo-
vala Ifigénia d‘Harcourt, sochy 

a pamätník v období od 30. – 80. 
rokov. Vďaka projektu „Oživené 
sochy v Parku M. R. Štefánika“ 
môžu byť vyčistené a opravené. 
Z úcty k našim predchodcom, 
k výnimočnému miestu, akým 
Park M. R Štefánika je a pre ve-
domosť a hrdosť súčasníkov. 
 Prispejte svojím hlasom k ob-
nove aj vy na www.ahojkrasne-
slovensko.sk. Organizátorom 
aktivity je Cif. Súťaží 20 organi-
zácií, grant získajú 4 víťazi. 
 Mesto Trenčín projektom 
nadväzuje na občiansku iniciatí-
vu Hlava *****, ktorá v posled-
ných rokoch zmapovala výtvar-
né a sochárske diela vo verejnom 
priestore a v spolupráci s mestom 
spolupracuje na ich oprave.
  (E. M.)
  FOTO: Z. G.

Hlava ženy v Parku M. R. Štefánika je jednou zo sôch, ktoré by mohli byť s pomocou 
verejného hlasovania očistené a obnovené. Jej autorom je pravdepodobne akademic-
ký sochár Pavol Chrťan (1920 – 1992). Dielo mohlo byť v parku osadené v 80. rokoch.
 FOTO: Z. G.
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Deti do škôlok a škôl po Veľkej noci
Hlavnou témou zasadnutia Krízového štábu mesta Tren-
čín 25. marca 2021 boli možnosti návratu detí do mater-
ských škôl a žiakov 1. stupňa do základných škôl. 

 � Po zvážení všetkých infor-
mácií sa deti budú môcť vrátiť 
do školských lavíc v stredu 7. 
apríla 2021, po veľkonočných 
prázdninách. 

 � Žiaci 1. stupňa sa vrátia aj 
do ZUŠ Karola Pádivého v in-
dividuálnej forme vyučovania, 
okrem spevu a hry na dychové 
nástroje. Je však nutné, aby ro-
dičia boli zodpovední.

 � Obaja rodičia musia mať 
platné potvrdenie o negatívnom 
antigénovom alebo RT-PCR 
teste. Ak niektorý zo zákon-
ných zástupcov dieťaťa prekonal 
ochorenie COVID 19, musí mať 
o tom potvrdenie od všeobecné-
ho lekára pre dospelých. Tieto 
informácie postačia aj formou 
e-mailu či sms. To je nevyhnut-
ná podmienka, aby dieťa mohlo 

absolvovať pobyt v škôlke alebo 
vyučovanie v škole.

 � V stredu 7. apríla 2021 je 
potrebné, aby dieťa alebo ro-
dič odovzdali triednej učiteľke 
čestné vyhlásenie zákonného 
zástupcu, že dieťa neprejavuje 
príznaky akútneho ochorenia, 
že regionálny úrad verejného 
zdravotníctva ani lekár všeobec-
nej zdravotnej starostlivos-
ti pre deti a dorast dieťaťu ne-
nariadil karanténne opatrenie 
a že dieťa neprišlo v ostatných 
10 dňoch do úzkeho kontaktu 
s osobami, ktoré boli pozitívne 
testované na COVID-19. Tlači-
vo čestného vyhlásenia a ďalšie 
usmernenia nájdu zákonní zá-
stupcovia detí na webstránkach 
materských a základných škôl.
 Je veľmi dôležité, aby sa epi-
demická situácia v meste, resp. 
okrese práve počas veľkonoč-
ných sviatkov nezhoršila. Buď-
me preto zodpovední. 
 (RED)

NA KAMENCI SA ZAČNE 
VÝSTAVBA CYKLOTRASY
Od 6.apríla by mal nastať stavebný ruch na ulici Na ka-
menci. Pôjde o kompletnú rekonštrukciu cesty, chodní-
kov a vybudovanie cyklotrasy. Práce sa dotknú úseku 
cesty od konca Kasárenskej po križovatku s ulicou 
Na Vinohrady. Ukončené by mali byť do 7 mesiacov. 

Začne sa s frézovaním polovice 
profilu vozovky. Práce budú po-
stupné na viacerých 50 metro-
vých úsekoch, aby boli domáci 
občania čo najmenej obmedzení. 
Prosíme, aby najmä vodiči sledo-
vali dočasné dopravné značenia. 
 Táto investičná akcia má vý-
raznou mierou prispieť k rozvo-
ju cyklodopravy aj v mestskej 
časti Zlatovce. Od Kasárenskej 
ulice budú po oboch stranách 
612 m dlhé cyklistické pruhy. 
Úprava pôvodnej komunikácie 
sa dotkne dĺžky 728 m v smere 
od Kasárenskej k ulici Na Vi-
nohrady. Cesta bude rozšírená 

s obojstranným cyklistickým 
pruhom a obojstrannými chod-
níkmi. Značenie existujúcich 
priechodov pre chodcov bude 
obnovené a pribudnú i nové 
osvetlené priechody. V rámci 
projektu sú riešené aj dve nové 
zastávky pre MHD.
 Práce za vyše 770 tisíc eur 
realizuje spoločnosť DOSA Slo-
vakia, ktorá vzišla z verejného 
obstarávania. Spolufinancova-
nie zo zdrojov EÚ a štátneho 
rozpočtu bude vo výške 95 % 
z celkových nákladov. Zvyšných 
5 % pôjde z rozpočtu mesta.
  (E. S.)

MESTO PRENAJME PRIESTORY NA KÚPALISKU 
Mestské hospodárstvo a správa 
lesov, m. r. o., Trenčín chce pre-
najať nebytové priestory a čas-
ti pozemkov v objekte letného 
kúpaliska na Ostrove za úče-
lom prevádzkovania bufetov 
a zriadenia letných terás a tiež 
časti pozemkov na umiestnenie 

vlastných zariadení na predaj 
nápojov, rýchleho občerstve-
nia, mrazených výrobkov, slad-
kých a slaných múčnych jedál 
a umiestnenie zábavných a vod-
ných atrakcií. 
 Prenájom bude realizovaný 
prostredníctvom elektronickej 

aukcie. Vstupné kolo pre všet-
ky aukcie sa začne 7. 4. 2021 
od 8.00 hod. a bude trvať 
do 27. 4. 2021 do 14.00 h. Viac 
na www.trencin.sk v časti Sa-
mospráva/Transparentný Tren-
čín/Profil verejného obstaráva-
teľa/Elektronické aukcie.

ZRUŠENÚ 
ZASTÁVKU 
NAHRADÍ NOVÁ
V apríli sa začnú práce aj 
na Piešťanskej ulici, kde 
tiež pribudne cyklotrasa. 

Ulica bude v úseku od Veľ-
komoravskej k Zlatovskej 
zjednosmernená a doplnená 
dopravným značením pre cyk-
listov. Upozorňujeme cestu-
júcu verejnosť mestskou hro-
madnou dopravou, že pre túto 
zmenu dopravného režimu dôj-
de k zrušeniu obsluhy MHD 
na zastávke Veľkomoravská. 
Tá bude po veľkonočných sviat-
koch (7. 4. 2021) nahradená 
novovybudovanou zastávkou 
Zlatovská, ZŠ (za detským ih-
riskom pri ZŠ Veľkomoravská). 
Vzdialenosť medzi zrušenou 
a novou zastávkou je asi 250 m.
 (RED)

 � EDITORIÁL
Vážení Trenčania, 
milí čitatelia, 

ako sa máte? Veríme, že v rám-
ci možností zvládate všetky ob-
medzenia, starosti a prekážky, 
ktorých máme stále vyše hlavy. 
A aby toho nebolo málo, tak 
nás zaťažovali i vládni predsta-
vitelia – neúmerným spôsobom 
a so zvláštnym výsledkom. Ale 
človek toho vydrží naozaj veľa 
a je len dôležité nájsť si každý 
deň niečo pekné v okolí, v sebe, 
v myšlienkach, v knihách... aby 
sme zostali ako tak nielen fy-
zicky, ale aj psychicky v poriad-
ku. Aj preto nás veľmi teší, že 
v aktuálnom Infe prichádzame 
s viacerými dobrými správami.
 A tie sa týkajú aj detí, hoci 
obrovskú radosť budú mať aj 
rodičia a uľaví sa i učiteľom. 
Deti 1. stupňa sa vrátia po Veľ-
kej noci do školy a menšie deti 
i do škôlky a jaslí. Píšeme aj 
o zápise detí do škôl a škôlok 
(str. 8).
 V Trenčíne sa začalo 
po zime intenzívnejšie pracovať 
– vo vnútrobloku za Magnu-
som, v Čerešňovom sade, v Par-
ku pre Úspech, na novom prie-
chode pre chodcov v Zámostí, 
na cyklotrase Na kamenci či 
na obnove značenia parkova-
cích miest. Rozbehlo sa jarné 
upratovanie a začnú sa čistiť 
ulice po zimnej údržbe. 
 Aj tentoraz sa venujeme 
odpadovému hospodárstvu, 
konkrétne tomu, prečo sú často 
preplnené nádoby na triedený 
odpad a čo sa s tým dá robiť 
(str. 10). V mestských novi-
nách je, samozrejme, oveľa viac 
informácií a my budeme veľmi 
radi, ak si ich všetky prečítate. 
 Veľká noc je tu a my ani 
tento rok nemôžeme ísť za ro-
dinou ani na výlet mimo okres. 
Pokušenie by bolo, ale buďme 
ešte tých pár dní zodpovední, 
koniec–koncov je to naozaj len 
na nás, ako dopadneme. Ne-
bude to celkom ono, ale aj tak 
– urobte si doma čo najkrajšie 
a najpríjemnejšie sviatky jari. 
Snáď nám bude počasie priať 
a slniečko nám dodá energiu, 
ktorú tak veľmi potrebujeme. 
Zvládneme to!
 Veríme, že o mesiac budeme 
slobodnejší a možno sa budeme 
na seba spokojne usmievať, na-
príklad po návšteve kaderníc-
tva či barberstva. Vydržme!

Vaša redakcia
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ZASADNUTIE 
MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA

7. apríla 2021 o 9.30 hodine
Pozývame občanov sledovať aprílové riadne zasadnutie trenčianskeho 
Mestského zastupiteľstva. 
Priamy prenose bude vysielaný na www.trencin.sk.

Od plošného zavedenia 
triedenia kuchynského 

bioodpadu ubehli 3 mesiace. 
Za január sa vyzbieralo 74 ton 
bioodpadu, vo februári až 95 t. 
Kuchynský odpad vďaka vám, 
ktorí ste ho takto vytriedili, ne-
skončil na skládke, ale v kom-
postárni. Ďakujeme.

Od 26. marca čistí hradné 
bralo, ktoré patrí mestu 

Trenčín, víťaz verejnej súťaže. 
Náletové dreviny odstraňujú 
na približne 10400 m² od pô-
vodnej pokladne po Vitekov 
chodník. Práce s použitím 
ochranných sietí potrvajú 
približne mesiac a sú závislé 
od počasia.

Na trenčianskom výstavisku 
otvorili 20. marca krajské 

vakcinačné centrum. Počas 
prvého víkendu zaočkovali 
3440 ľudí.

V Trenčianskom kraji za-
očkovali od začiatku vak-

cinácie do 23. marca prvou 
dávkou vakcíny proti novému 
koronavírusu 55617 osôb. 
Informovalo o tom Národné 
centrum zdravotníckych infor-
mácií.

Fakultná nemocnica v Tren-
číne do 27. marca podala 

spolu 38116 vakcín. 

Nezamestnanosť na Sloven-
sku vo februári stúpla už 

štvrtý mesiac po sebe. Okres 
Trenčín sa s 4,29 % dostal 
do pätice okresov s najnižšou 
mierou nezamestnanosti.

Desiateho apríla pred 76 
rokmi vstúpilo do nášho 

mesta oslobodzovacie vojsko. 
Boje na území vtedajšieho 
okresu Trenčín si vyžiada-
li 1 380 padlých Rumunov, 
1 255 Sovietov a zahynulo aj 
171 civilistov. Pár dní po skon-
čení bojov našli na Brezine 7 
hromadných hrobov a v nich 
69 tiel mužov a žien. Venujme 
im všetkým tichú spomienku 
a poďakovanie. 

Uchádzame sa o príspevok na štadión
Zimný štadión Pavla Demitru by mohol byť v dohľadnej 
dobe do značnej miery obnovený. Zámer mesta uchádzať 
sa o finančný príspevok z Fondu na podporu športu pred-
ložil poslancom mestského zastupiteľstva 10. marca 2021 
primátor Richard Rybníček. Poslanci s ním súhlasili.

Fond na podporu športu vyhlásil 
historicky prvú výzvu na pred-
kladanie žiadostí o poskytnutie 
finančného príspevku na projek-
ty týkajúce sa výstavby, rekon-
štrukcie a modernizácie športo-
vej infraštruktúry. Na výzvu je 

alokovaná suma 15 
miliónov eur. Mini-
málna výška príspev-
ku na jeden projekt 
je 50 tisíc eur a ma-
ximálna je 1,5 mi-
lióna eur. Žiadateľ je 
povinný zabezpečiť 
spolufinancovanie 
projektu minimálne 
vo výške 50% z cel-
kových oprávnených 
nákladov. Žiadosť 
o poskytnutie prí-
spevku bolo možné 
podať do 31. 3. 2021.
Mesto Trenčín sa 

uchádza o príspevok na moder-
nizáciu Zimného štadióna Pav-
la Demitru vo výške 1,5 milióna 
eur. Ak uspeje, je pripravené rov-
nakú sumu investovať z vlastných 
zdrojov, a to vďaka dobrému hos-
podárskemu výsledku v minulom 

roku. Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne schválilo aj zámer 
mesta vyhlásiť verejné obstará-
vanie na stavebné práce súvisiace 
s modernizáciou zimného štadió-
na. Predpokladaná hodnota zá-
kazky je maximálne 2,5 milióna 
eur bez DPH. Projekt rieši kom-
pletne novú strešnú konštrukciu, 
prípravu na fotovoltaiku, hlavné 
podstropné rozvody vzducho-
techniky, rozvody slaboprúdu 
a elektrorozvody. Táto stavba už 
má od 5. 11. 2020 aj právoplatné 
stavebné povolenie.
„Keď pôjde všetko podľa plánu, 
chceli by sme s prácami začať 
v júli a ukončili by sme ich kon-
com januára 2022. Toto je zmys-
luplná investícia, kde sa môže 
dotvoriť obraz mesta. Zimný šta-
dión by bol tak zrekonštruovaný 
na 90 percent, k tomu máme veľ-
mi peknú časť nového futbalové-
ho štadióna a rekonštruujeme aj 
kino Hviezda. Keď sa skončí co-
vid, ľudia sa vrátia do pekných, 
vynovených prostredí,“ povedal 
primátor Richard Rybníček. 
 (E. S.) FOTO: P. S.

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Mestskí poslanci sa na spoločnej schôdzi stretli 10. mar-
ca 2021. Okrem zámeru mesta uchádzať sa o príspevok 
na modernizáciu zimného štadióna z Fondu na podpo-
ru športu a návrhu zníženia nájomného pre nájomcov 
v mestských priestoroch, sa venovali aj ďalším témam. 

 � Poslanci vzali na vedomie in-
formáciu, že celkový dlh mesta 
k 31. 1. 2021 bol vo výške 18 mil. 
eur, teda 330 eur na obyvateľa. 
Dlh Trenčína v rokoch 2011 – ja-
nuár 2021 poklesol o vyše 54 %.

 � Mestské zastupiteľstvo odob-
rilo niekoľko zmien v rozpočte 
na tento rok. Vyčlenilo naprí-
klad financie na projektovú do-
kumentáciu rozšírenia cintorí-
na v Kubrej. Prerozdelilo sumu 
275 tisíc eur na investičné ak-
cie na sídlisku Juh. Ide o obno-
vu viacerých schodísk a rekon-
štrukciu chodníkov, napríklad 
aj na Západnej ulici (od OC 
Južanka k Saratovskej) a na Ša-
fárikovej ulici. Obnovovať sa 
bude i podchod v parku pod Ju-
hom, na Vansovej ulici sa vybu-
duje prístrešok na kontajnery 

a do Základnej školy na Východ-
nej ulici sa nakúpi výpočtová 
technika.

 � Poslanci schválili novú te-
rénnu službu, ktorú budú po-
skytovať Sociálne služby mes-
ta Trenčín od 1. apríla 2021. 
Pôjde o pomoc pri osobnej sta-
rostlivosti o dieťa. Nárok na ňu 
bude mať rodič alebo fyzická 
osoba, ktorá má dieťa zvere-
né do osobnej starostlivosti, no 
nemôže ju zabezpe-
čiť. Služba sa bude 
poskytovať do troch 
alebo do šiestich ro-
kov veku dieťaťa, ak 
ide o dieťa s nepriaz-
nivým zdravotným 
stavom. Tejto téme 
sa budeme viac ve-
novať v budúcom 

vydaní Infa. 
 � Na rokovaní zastupiteľstva 

27. 1. 2021 sa mala konať voľ-
ba hlavného kontrolóra mes-
ta Trenčín. Rokovanie sa však 
v ten deň pre zhoršenú pande-
mickú situáciu neuskutočni-
lo. Voľba hlavného kontrolóra 
bola zrušená a poslanci sa zhod-
li na tom, že termín novej voľby 
bude aj vzhľadom na pretrváva-
júcu koronakrízu vyhlásený naj-
neskôr do 21. decembra 2021. 

 � Trenčiansky mestský par-
lament odsúhlasil novelizáciu 
rokovacieho poriadku. Po no-
vom bude môcť zastupiteľstvo 
počas mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výni-

močného stavu v sú-
vislosti s ochorením 
COVID-19 zasa-

dať aj online formou 
videokonferencie.
 Videozáznam z marco-

vého rokovania si mô-
žete pozrieť na www.
trencin.sk.  (E. S.)

 � STRUČNE

zo zastupiteľstva
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ROZSIAHLA OBNOVA ZNAČENIA 
PARKOVACÍCH MIEST
Obnovovať sa budú vybrané úseky na miestnych komu-
nikáciách v častiach Dolné mesto a Sihoť I a II.

Spoločnosť Getos začne s prá-
cami na konci marca, napláno-
vané sú do konca leta a prebie-
hať budú postupne v závislosti 
od počasia. Okrem parkovacích 
miest bude obnovené (v súla-
de s vyhláškou Ministerstva 
vnútra SR 30/2020 o doprav-
nom značení) aj ďalšie vodo-
rovné dopravné značenie ako 
pozdĺžne súvislé či prerušova-
né čiary, vyšrafovaný priestor, 
priechody pre chodcov, cik-
cak čiary a piktogramy cyklistu 
na komunikáciách.

 � V BIELEJ FARBE

Pri príprave regulovaného par-
kovania v roku 2016 boli vy-
značované parkovacie miesta 
modrými čiarami pre rozlíšenie 
území zaradených do zóny s re-
gulovaným parkovaním. V sú-
časnosti je už väčšia časť mesta 
regulovaná a toto delenie nie je 
potrebné. 
 Obnovené čiary na parkova-
cích miestach budú už v bielej 
farbe, ktorá je trvácejšia a čia-
ry sú lepšie viditeľné a jasnej-
šie. V jednej lokalite môžu byť 
ešte parkovacie miesta v pô-
vodnej modrej i bielej farbe. 
Pravidlá regulácie parkovania 
však na oboch platia rovnako, 
čo znamená, že spoplatnené sú 
modré aj biele miesta, ak o tom 
hovorí zvislá dopravná značka.
 Obnovovať sa budú buď 
celé ulice alebo ich úseky, kde 
je značenie opotrebované a sla-
bo viditeľné. Sú miesta, kde už 
bolo značenie obnovené, na-
príklad Dlhé Hony alebo Sihoť 
na novom asfaltovom povrchu 
po rekonštrukcii vodovodu 
a kanalizácie.

 � MUSIA BYŤ ČISTÉ

Pred vyznačením parkovacích 
miest budú komunikácie vyčis-
tené. V lokalitách, kde sa začne 
obnova na jar, bude značenie 
spojené s čistením komunikácií 
po zimnej údržbe, aby nemuselo 
byť dvakrát obmedzené parko-
vanie. Minimálne 24 hodín pred 
čistením a značením pribudnú 
na konkrétnych miestach do-
časné dopravné značenia „Zá-
kaz zastavenia“ s informácia-
mi, v ktorých dňoch a v akom 
čase tento zákaz platí. Prosíme 
vodičov o rešpektovanie do-
pravných značiek, spoluprácu 
a súčinnosť. 
 V prípade akýchkoľvek otá-
zok sa môžete obrátiť na Útvar 
mobility MsÚ Trenčín, tel. č. 
032/6504 421.

 � KDE BUDE ZNAČENIE 
OBNOVENÉ?

• Sihoť I – ulice (celé alebo 
časti), od M. Rázusa smerom 
k Váhu – Nábrežná, Švermova, 
Hurbanova, Goliana, Smetano-
va, Komenského, Kpt. Nálep-
ku, Jiráskova, Gen. Viesta
• Sihoť II – ulice (celé alebo 
časti) Považská, Gagarinova, 
Šoltésovej, Osvienčimská, Ži-
linská, M. Turkovej, Hodžova
• Dolné mesto – ulice (celé ale-
bo časti) Kollárova, Bernolá-
kova, Súdna, Električná, Kme-
ťova, Moyzesova, Piaristická, 
Legionárska, Nám. sv. Anny, 
Horný Šianec, Kuzmányho, Ji-
lemnického, Jesenského, Kúty, 
Janka Kráľa, Partizánska, Cin-
torínska, I. Olbrachta, Záhrad-
nícka, Panenská, vnútrobloky 
Dlhé Hony, 28. októbra. 
 (ÚTVAR MOBILITY) FOTO: Z. G.

Dopravné zmeny na Brigádnickej ulici
Na základe požiadaviek občanov sa zmení smer jed-
nosmernej premávky na Brigádnickej ulici na Sihoti, 
spomalí sa aj doprava.

Pôvodne sa do ulice vchádza-
lo zo Žilinskej a vychádzalo 
na Hodžovu. Občania však po-
ukazovali na to, že majú sťa-
žený výjazd z ulice pre prie-
chod pre chodcov a cyklotrasu. 
Chodcov dobre nevidia pre vy-
soké ploty a musia dávať pozor 
na neosvetlených, prípadne zle 
osvetlených cyklistov. Podľa ich 
vyjadrení neprehľadnej situá-
cii nepomohlo ani osadenie zr-
kadiel pri výjazde na Hodžovu 
ulicu.
 Vchádzať do Brigádnickej 
ulice sa teda po novom bude 

od Hodžovej a výjazd bude 
na Žilinskú. Parkovanie zo-
stane na pravej strane v smere 
jazdy od Hodžovej. Doznače-
ný bude parkovací pás v úseku, 
kde bola doteraz obojsmerná 
premávka – od Hodžovej uli-
ce po križovatku s Považskou. 
Rýchlosť jazdy obmedzí do-
pravná značka na 30 km/h. 
Pred križovatkami Brigádnická 
– Pod Skalkou a Brigádnická – 
Považská pribudli dva spomaľo-
vacie pásy. Žiadali ich obyvate-
lia ulice.
  (E. S.) FOTO: P. S.

Na Novinách zjednosmernili ulicu
Na uliciach Karpatská a Jána Zemana vyznačili začiat-
kom marca parkovacie boxy a pásy. Pribudlo i nové zvis-
lé dopravné značenie s týmito zmenami:

• Ulica J. Zemana je 
jednosmerná s vjazdom 
z Karpatskej,
• na časti Ulice J. Ze-
mana je značka „Obytná 
zóna“, parkovať sa tu smie 
čiastočne na chodníku,
• pre lepší rozhľad vodi-
čov pribudli zrkadlá.
Na Karpatskej ulici sa v tejto 
lokalite vyznačilo približne 40 
parkovacích boxov a na jed-
nosmernej časti Ulice J. Ze-
mana parkovací pás pre asi 

29 vozidiel. Značenie súvisí aj 
s prípravou tejto lokality na re-
guláciu parkovania. Parkovanie 
na novovyznačených parkova-
cích miestach je bezplatné.  
 (E. S.) FOTO: P. S.

Na Palackého ulici nové 
miesta pre rezidentov
Mesto vyznačilo na Palackého ulici štyri nové parko-
vacie miesta pre rezidentov pásma A. Nachádzajú sa 
na začiatku ulice smerom z Námestia SNP. Ich vyhrade-
nie požadovali poslanci za mestskú časť Stred.

V centre mesta (pásmo A a B) 
neplatia celomestské karty. Vo-
diči si parkovné hradia jednora-
zovo, a to prostredníctvom mo-
bilnej platby, automatu alebo 
sms. Rezident pásma A nevy-
baví ani návštevnícku parkova-
ciu kartu. Pre parkovanie vo-
zidla návštevy vyberie niektoré 
zo susedných pásiem. Záme-
rom tohto regulačného opatre-
nia je vylúčiť niekoľkohodinové, 
celodenné parkovanie v centre. 
Parkovaciu kartu môže získať 
iba žiadateľ s trvalým pobytom 
v pásme A alebo B.

 V súčasnosti je vydaných 29 
parkovacích kariet do pásma 
A. Ich držitelia môžu parkovať 
na ktoromkoľvek parkovacom 
mieste v pásme alebo na vyhra-
denom parkovacom mieste. 
 (E. S.)
 FOTO: P. S.
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NOVÝ PRIECHOD PRE CHODCOV

Koncom marca sa začali práce 
na novom priechode pre chod-
cov v Trenčíne. Vybudujú ho 
v križovatke ulíc Istebnícka 
a Vlárska. Dôvodom je vyso-
ká frekvencia chodcov v tom-
to území. Práce by mali trvať 4 
týždne. Táto mestská investičná 

akcia za vyše 10 300 eur zahŕňa 
stavebné úpravy existujúcich 
chodníkov v mieste navrhnuté-
ho priechodu, jeho vyznačenie 
a osvetlenie Priechod vybuduje 
vysúťažený zhotoviteľ – spoloč-
nosť PANTHER PB. (E.S)
  FOTO: P. S.

Nájomcovia zaplatia 
mestu menej
Kancelárie, tanečné štúdio, krajčírstvo či pedikúra, kto-
ré pôsobia na základe nájomných zmlúv v mestských 
priestoroch, budú platiť nižšie nájomné. Návrh, ktorý 
Mestskému zastupiteľstvu Trenčín predložil primátor 
Richard Rybníček, poslanci 10. marca 2021 odsúhlasili 
a schválili.

Mesto prenajíma nehnuteľný 
majetok viacerým subjektom. 
Nájomcovia sú povinní uhrá-
dzať nájomné v stanovenej výš-
ke a v určenej lehote. Pre pretr-
vávajúcu mimoriadnu situáciu, 
ktorú vyhlásila Vláda SR 12. 3. 
2020 z dôvodu ohrozenia ve-
rejného zdravia II. stupňa ší-
rením ochorenia COVID-19, 
boli mnohí nájomcovia nútení 
svoju, prevažne podnikateľskú, 
činnosť prerušiť. Došlo u nich 
k poklesu, často k úplnému vý-
padku príjmov a neschopnosti 
platiť nájomné mestu. 
„Aby sme zmiernili ekonomické 
dopady a straty nájomcov počas 
mimoriadnej situácie a aby sme 
rýchlejšie obnovili ekonomic-
kú činnosť, rozhodli sme sa ešte 
v júli minulého roka vybraným 
nájomcom pomôcť, a to vo forme 

zníženia výšky nájomného 
od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. 
Keďže mimoriadna situácia 
a reštriktívne opatrenia pretr-
vávajú, pomôžeme im aj v tomto 
roku. Odpustíme im pohľadáv-
ky na nájomnom za užívanie 
nehnuteľného majetku za obdo-
bie od 1. 1. 2021 do 9. 3. 2021 
a zároveň im znížime výšku ná-
jomného od 10. 3. 2021 do 31. 
12. 2021 o 50 percent,“ infor-
moval primátor R. Rybníček.
 Útvar majetku mesta Tren-
čín a niektoré rozpočtové or-
ganizácie predložili zoznamy 
vybraných nájomných zmlúv, 
ktoré po zvážení všetkých okol-
ností odporučili na zníženie ná-
jomného. Zoznam týchto ná-
jomných zmlúv je zverejnený 
na webstránke mesta. 
 (E. S.)

V Čerešňovom sade 
pribúda mobiliár

Mobiliár z agátového dreva pri-
búda na Brezine v Čerešňovom 
sade. Známe prostredie sa mení 
na ešte viac príjemné a lákavé. 
Zaujímavosťou je, že počas bag-
rovania základov museli práce 
na krátky čas prerušiť, pretože 
tam našli kostru ľudského tela. 
Podľa prvých informácií nemá 

tento nález s Keltmi pravdepo-
dobne nič spoločné. Ide údajne 
o regulárny hrob z 15. až 17. 
storočia. Kostru si archeológo-
via odviezli na ďalšie skúma-
nie a práce v sade pokračujú. 
Ukončené by mali byť v strede 
apríla.
  (RED) FOTO: P. S.

PRÁCE NA PARKU 
PRE ÚSPECH POKRAČUJÚ

V novembri 2020 sa začala obnova verejného priestoru 
medzi Továrenskou, Staničnou a Zlatovskou ulicou. Prá-
ce na projekte „Zelené pľúca mesta – revitalizácia Parku 
pre Úspech“ po zimnej prestávke pokračujú.

Cieľom je zazelenanie a rege-
nerácia otvoreného priestran-
stva v blízkosti obchodného 
domu Úspech. Obnovená ze-
leň s trávnikom, nová výsadba, 
mlatové chodníky, automatic-
ký závlahový systém je len časť 
budúcej tváre parku. Pribud-
nú tu aj oddychové platá na se-
denie i ležanie. K dispozícii 
budú ale aj štandardné lavičky 
s operadlami. 
 Koruny stromov budú na-
svietené, chodníky osvetlené 
a oddychové platá podsvietené. 
Zeleň oživí výsadba levandule, 

Heuchery alebo okrasných tráv. 
Stromy budú doplnené o čer-
venolisté jasene a kvitnúce če-
rešne. Pod stromami sa vytvorí 
plocha z bylín a papradí. Medzi 
spevnenými plochami sa po-
číta s ostrovčekmi s bylinami 
a kríkmi. Uličný priestor bude 
umocnený výsadbou kvitnúce-
ho stromoradia. 
 Cyklistom bude slúžiť cyk-
loprístrešok a ďalšie stojany 
pre bicykle. Všetky práce by 
mali byť ukončené v jarných 
mesiacoch 2021. 
 (E. S.) FOTO: P. S.
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PIATOK 16. 4. 2021
Mestská časť ZÁPAD
15.00 – 15.30 Záblatie (pri kult. centre na Záblatskej 27/2)
15.45 – 16.15 Nové Zlatovce (Zlatovská ulica, oproti Ternu cez cestu)
16.30 – 17.00 Zlatovce (pred kultúrnym domom)
17.10 – 17.40 Istebník (Medňanská ulica, pri materskej škole)
SOBOTA 17. 4. 2021
Mestská časť JUH
10.00 – 10.30 Východná ulica (nad garážami)
10.40 – 11.10 Kyjevská ulica (pri Kultúrnom stredisku Juh, na parkovisku)
11.20 – 11.50 Ulica gen. Svobodu (pri garážach)
12.00 – 12.30 Saratovská ulica (parkovisko pri cintoríne)
Mestská časť STRED
12.40 – 13.10 Soblahovská ulica (pri garážach od parkoviska OD Družba)
13.20 – 13.50 Karpatská ulica (pri zber. nádobách na šatstvo a elektroodpad)
Mestská časť SEVER
14.00 – 14.30 Šoltésovej ulica (pred OD Rozkvet)
14.40 – 15.10 K výstavisku (pri kontajneroch
15.20 – 15.50 Kubranská ulica (za zastávkou pri kostole)
16.00 – 16.30 Opatovská ulica (parkovisko pri Coop)

HARMONOGRAM ZBERU OLEJADo zberného dvora už len 
s konármi, nie s lístím
Mestské zastupiteľstvo, ktoré sa konalo 10. marca 2021 
schválilo nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) 
o nakladaní s odpadmi. Nariadenie upravuje niektoré 
pojmy a ustanovenia, ktoré sa týkajú najmä triedeného 
zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

 � Úprava pri odovzdávaní bio-
odpadu do zberných dvorov 
– po novom už v zberných dvo-
roch pokosenú trávu a lístie ne-
odovzdáme, pretože ide o odpad, 
ktorý je možné skompostovať. 
Niektoré domácnosti v minulos-
ti podpísali čestné prehlásenie 
o likvidácii biologicky rozložiteľ-
ných odpadov ich kompostova-
ním, no napriek tomu lístie a trá-
vu nosili do zberných dvorov. Ich 
prevádzkovanie nie je pre mesto 
bezplatné, znamenalo to teda na-
vyšovanie nákladov. 
 Aj po prijatí tohto obmedze-
nia zostáva naďalej zachovaná 
možnosť odovzdať v zbernom 
dvore konáre z orezov či úprav 
drevín, ktoré je pre obyvateľov 
náročné kompostovať.

 � Vývoz zmesového komunál-
neho odpadu raz za mesiac 
– nová frekvencia je spojená 
s triedeným zberom bioodpa-
du a predpokladom, že jeho za-
vedením bude komunálneho 
zmesového odpadu v čiernych 
nádobách menej, a tak 
sa môže vyvážať aj len 
raz mesačne. S tým 
súvisí aj úprava poč-
tu poplatníkov – ľudí 
v domácnosti na jed-
nu nádobu s minimál-
nym objemom. No-
vinkou je aj možnosť 

vývozu 1-krát za 14 dní už 
pre 5-člennú rodinu. 

 � Požiadať o zmenu frekven-
cie vývozu komunálneho odpa-
du môže domácnosť jedenkrát 
za rok na Útvare ekonomic-
kom – dane a poplatky Mest-
ského úradu v Trenčíne alebo 
v jeho Klientskom centre. Tlači-
vo „Návratka k poplatku za KO 
a DSO pre rodinné domy“ náj-
dete na webe mesta v časti Ako 
vybaviť/Tlačivá/Dane a poplat-
ky. Domácnosti, v ktorej je osa-
melo žijúca osoba nad 62 ro-
kov, bude automaticky zmenená 
frekvencia vývozu na 1-krát me-
sačne v priebehu mesiaca apríl. 
Ak bude chcieť ostať na vývoze 
1-krát za 14 dní, napriek vyš-
šiemu poplatku, bude musieť 
požiadať o zachovanie tejto 
frekvencie.

 � Všimnite si nálepku na zber-
nej nádobe. Je na nej vyznačená 
frekvencia vývozu komunálnych 
odpadov. Vývozy zberných ná-

dob 1-krát za 14 dní 
sa uskutočňujú v ne-
párny týždeň, vývo-
zy 1-krát mesačne 
sa uskutočňujú v po-
sledný bežný vývoz-
ný deň na danej ulici 
v mesiaci. 
 (RED)

Prvý mobilný zber použitého kuchynského oleja bol 
naplánovaný na 15. a 16. januára 2021. Pre zhoršenie 
pandemickej situácie musel byť zrušený. Náhradný 
termín sa uskutoční 16. a 17. apríla 2021. Biela dodávka 
spoločnosti MEROCO, a. s. bude pristavená na týchto 
miestach:

ZAOSTRENÉ NA KUCHYNSKÉ OLEJE
 � AKO ZBIERAŤ 

JEDLÉ OLEJE?

Použitý kuchynský olej tre-
ba nechať vychladnúť a potom 
zliať do uzatvárateľnej plasto-
vej fľaše. Olej by nemal obsaho-
vať hrubé nečistoty a kúsky po-
travín. Zbierajú sa všetky typy 
rastlinných olejov (slnečnico-
vý, repkový, ľanový a pod.), ku-
chynské oleje po vyprážaní ale-
bo fritovaní, oleje slúžiace ako 
nálev potravín (sardinky, olivy, 
syry, sušené paradajky v oleji 
a pod.). V žiadnom prípade nie 
minerálne, motorové a iné od-
padové oleje. 

 � KAM S NAZBIERANÝM 
OLEJOM?

 � Odovzdať ho môžete 16. 
alebo 17. apríla na vybraných 
miestach podľa harmonogra-
mu spoločnosti, ktorá kuchyn-
ský olej ekologicky premieňa 
na bionaftu.

 � Priniesť ho môžete do zber-
ných dvorov v čase ich otvára-
cích hodín.

 � Odložiť ho môžete do zber-
ných nádob na benzínových 
pumpách Slovnaft – za cestným 
mostom na ul. Bratislavská, 

oproti Billa na Ul. gen. M. R. 
Štefánika.

 � ODOVZDANIE 
S ODMENOU

 � Ak využijete mobilný zber 
oleja 16. a 17. apríla na niek-
torom z vybraných miest, celý 
1 liter použitého kuchynské-
ho oleja vám vymenia za 1 liter 
octu v pomere 1:1. Za celých 6 
litrov použitého kuchynského 
oleja dostanete 1 liter nového 
slnečnicového oleja. 

 � Ak odovzdáte 3 litre použi-
tého kuchynského oleja v zber-
ných dvoroch mesta, dostane 
ako odmenu rolku 25 kompos-
tovateľných vreciek. Pripomí-
name, že olej musí byť v riadne 
uzatvorenom obale – plastovej 
fľaši, bandaske a pod.

 � DÔVOD ZBERU OLEJA?

Olej spláchnutý do výlevky 
ohrozuje životné prostredie 
a znečisťuje vodu (1 dcl oleja 
znečistí až 1 tisíc litrov vody). 
Olej vyliaty do výlevky upchá-
va potrubia, zvyšuje náklady 
na čistenie. Olej vyliaty do ka-
nalizácie láka hlodavce. Olej vy-
liaty na pôdu poškodzuje pôdnu 
flóru a znižuje jej priepustnosť.

ČISTENIE ULÍC PO ZIME OD 6. APRÍLA
Prosíme občanov, aby si všímali oznamy o čistení ko-
munikácií v ich lokalite, rešpektovali prenosné doprav-
né značenia a v čase čistenia preparkovali vozidlá. Aj 
od toho závisí kvalita čistenia.

Okrem zmluvného partnera, 
spoločnosti Marius Pedersen, 
čistí komunikácie aj Mestské 
hospodárstvo a správa lesov 
(MHSL). „Náš stroj už v zim-
ných mesiacoch, keď to počasie 
umožnilo, čistil cyklotrasy,“ ho-
vorí riaditeľ MHSL Roman Ja-
roš. V apríli sa začne čistenie aj 
v zastavaných častiach mesta, 
kde sa nachádzajú parkovacie 
miesta. Najskôr stroje zame-
tú cesty v mestskej časti Stred, 

potom sa čistenie presunie 
do mestských častí Sever, Zá-
pad a napokon Juh. Chodníky sa 
budú čistiť súbežne s priľahlými 
cestami. Harmonogram čiste-
nia pre MČ Stred a Sever nájde-
te v tomto vydaní novín v časti 
KAM v Trenčíne na strane 4. Ak 
ho pre nepriaznivé počasie ne-
bude možné dodržať, bude vy-
pracovaný harmonogram na do-
čistenie konkrétnych ulíc. 
 (RED)

VZN 2/2021
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Harmonogram jarného upratovania 2021

Do VOK nie je možné ukla-
dať elektroodpad, vyradené 
batérie a akumulátory, žiariv-
ky, železný šrot ani iné nebez-
pečné odpady. Môžete ich 
vyložiť ku kontajnerom, od-
kiaľ odvoz zabezpečí spoloč-
nosť Marius Pedersen, a. s.
 Pneumatiky počas upra-
tovania nie je možné odovzdá-
vať. Občania ich môžu odo-
vzdať bezplatne v rámci siete 
distribútorov a pneuservisov.
 V bežnom režime bývajú po-
čas upratovania otvorené zber-

né dvory na Zlatovskej, na Sob-
lahovskej a na ulici K zábraniu. 
Pre pandemickú situáciu však 
môžu byť ich otváracie hodi-
ny obmedzené, preto sleduj-
te aktualizované informácie 
na www.trencin.sk.
 Prosíme občanov, aby 
do kontajnerov ukladali len ur-
čené odpady a nevykladali od-
pad po odvezení kontajnerov. 
Na disciplinovanosť pri uklada-
ní odpadu budú dohliadať pra-
covníci Marius Pedersen, a. s., 
a Mestskej polície. (ÚSŽP)

Organizované jarné upratovanie sa v našom meste 
začalo v poslednú marcovú sobotu na sídlisku Juh. Na-
plánované je aj na ďalších 6 sobôt. Zmeny v súvislosti 
s nepriaznivým vývojom pandemickej situácie sledujte 
na webstránke a sociálnych sieťach mesta.

Jarné upratovanie vykonáva 
mesto Trenčín prostredníctvom 
spoločnosti Marius Pedersen, a. 

s., v spolupráci s mestskou po-
líciou a občanmi. Obraciame sa 
na obyvateľov, aby túto možno-

sť využili a prispeli tak k čistote 
mesta. Odpad sa zbiera do 2 rôz-
nych veľkoobjemových kontaj-
nerov (VOK). Jeden z nich slúži 
výhradne na odkladanie biolo-
gicky rozložiteľného odpadu (ko-
náre, odpad zo záhrad, trávni-
kov a pod.), druhý na odkladanie 
iného odpadu, okrem drobné-

ho stavebného odpadu. Hádzať 
do VOK akýkoľvek iný odpad 
ako ten, na ktorý je kontajner ur-
čený, je prísne zakázané! Prosí-
me o disciplinované dodržiava-
nie účelu kontajnerov. PRÍSNE 
SA ZAKAZUJE vykladať odpad 
po odvezení kontajnera. Pri po-
rušení hrozí pokuta do 1 500 €.

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestňované podľa harmonogramu:

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

SOBOTA 

10. 4. 
2021

 – Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
 – 28. októbra (na rázcestí s ulicou Dlhé Hony)
 – Beckovská (na rázcestí s Ul. 28. októbra)
 – Družstevná (koniec ulice, pred domom č. 1)
 – S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)
 – Soblahovská (pri byt. dom 1104 - 1105)
 – Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku)

 – Bezručova (pri dele)
 – Partizánska (pri cintoríne)
 – Partizánska (okolo domu č. 73)
 – Nad tehelňou (oproti garážam, nádoba na sklo č.7097)
 – Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64)
 – Horný Šianec (trávnatá plocha medzi byt. domom13 a 15)

SOBOTA

17. 4. 
2021

 – Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
 – J. Zemana (2 – 4/2394 – nádoba na sklo)
 – Záhumenská (autobusová zastávka – OTOČ)
 – Električná (za autobus. zast. pri smetných nádobách)
 – Karpatská - Stromová (pred detským ihriskom)
 – Karpatská – Puškinova (v križovatke)
 – Ľ. Stárka (v zákrute k žel. mostu)

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

SOBOTA 

24. 4. 
2021

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

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

SOBOTA 

15. 5. 
2021

 – 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)

SOBOTA 

22. 5. 
2021

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

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

SOBOTA 

29. 5. 
2021

 – 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) harmonogram

VÝVOZY ODPADU POČAS VEĽKEJ NOCI
 � Zberné dvory (ZD) budú 

od 2. do 5. apríla 2021 zatvo-
rené. Od utorka 6. apríla budú 
občanom k dispozícii ZD Sever 
a Soblahovská v čase 8.00 – 
16.00 h. ZD Zlatovská zostane 
zatvorený, ak sa, samozrejme, 
dovtedy situácia nezmení.

 � Pravidelný vývoz odpa-
du komunálneho odpadu sa 

v pondelok 5. apríla nebude 
vykonávať. Vývozy sa posunú 
o jeden deň, t. j. pondelko-
vý vývoz na utorok, utorkový 
na stredu, ... piatkový v sobotu.

 � Vývoz BIOodpadu sa 
v 14. týždni (5. – 11. 4. 
2021) bude realizovať podľa 
harmonogramu
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Doručovanie rozhodnutí o daniach a poplatku za odpad
Aj v roku 2021 bude mesto Trenčín distribuovať rozhod-
nutia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady. 
Na Slovensku stále platí mimoriadna situácia, vyplývajú-
ca z celosvetovej pandémie, preto bude mesto ako správ-
ca dane postupovať pri doručovaní rozhodnutí rovnako, 
ako v minulom roku.

 � PRÁVNICKÉ OSOBY 
– PODNIKATELIA

Väčšina podnikateľov má zria-
denú a aktívnu elektronickú 
schránku. Preto im na konci 
marca mesto začalo doručovať 
rozhodnutia elektronicky tak, 
ako v minulom roku. 
 Podnikateľom, ktorí nemajú 
aktívnu elektronickú schránku, 
doručí mesto rozhodnutia Slo-
venskou poštou do vlastných 
rúk s opakovaným doručením. 
 Ak si právnická osoba ne-
vyzdvihne písomnosť do 15 dní 
od jej uloženia, považuje sa po-
sledný deň tejto lehoty za deň 
doručenia, aj keď sa právnická 
osoba o uložení nedozvedela. 

Tak, ako v minulom roku, aj 
tentoraz mesto umožní rozde-
liť úhradu dane z nehnuteľností 
až na 4 splátky a tiež oddiali jej 
splatnosť.

 � FYZICKÉ OSOBY 
– OBČANIA

Občania – fyzické osoby dosta-
nú rozhodnutia neskôr, tie sa 
ešte len pripravujú. O termínoch 
doručovania budeme včas in-
formovať. Aj tu by to však malo 
fungovať tak, že občanom, ktorí 
budú mať zriadenú aktívnu elek-
tronickú schránku zašle správca 
dane rozhodnutia elektronicky. 
 Ak občan nebude mať zria-
denú aktívnu elektronickú 

schránku, mesto ako správca 
dane mu zašle rozhodnutia pro-
stredníctvom Slovenskej pošty. 
 Ak si občan nevyzdvihne pí-
somnosť do 15 dní od jej ulože-
nia, považuje sa posledný deň 
tejto lehoty za deň doručenia, 
a to aj v prípade, že sa o ulože-
ní nedozvedel. Občan môže daň 
z nehnuteľností uhradiť tak, ako 
v minulom roku, v dvoch posu-
nutých splátkach.
 „Zároveň odporúčame, aby 
ste prioritne komunikovali so 
správcom dane, teda mestom, 
elektronicky a telefonicky. 
Na rozhodnutiach miestnych 
daní sú telefonické a mailové 
kontakty na správcov miestnych 
daní, ktorí sa budú snažiť riešiť 

vaše podnety v konkrétnych da-
ňových konaniach.
 Samozrejme, je našim cie-
ľom, aby sme si všetci postup-
ne zvykli a komunikovali najmä 
elektronicky prostredníctvom 
občianskeho preukazu s čipom. 
V súčasnosti je v poslednej fáze 
príprava elektronických tlačív 
miestnych daní a poplatku za ko-
munálny odpad a drobný staveb-
ný odpad. Tie by mali zjednodu-
šiť komunikáciu medzi mestom 
a občanmi. Po schválení všetkých 
procesov budeme o tejto možnos-
ti informovať,“ uviedol Ján Mar-
getín, špecialista pre dane a po-
platky z Útvaru ekonomického 
MsÚ Trenčín.
 (RED)

IDE VAŠE DIEŤA DO ŠKÔLKY? 
AKO PODAŤ ŽIADOSŤ?
Pre nasledujúci školský rok 2021/2022 bol stanovený ter-
mín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej 
školy (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín 
na 4. – 5. mája 2021. 

Dieťa sa do materskej školy prijí-
ma na základe písomnej žiados-
ti rodiča/zákonného zástupcu. 
Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťa-
ťa do MŠ“ je dostupné v každej 
materskej škole, na webstránke 
mesta v časti Ako vybaviť/Tlači-
vá/Školstvo, prípadne na web-
stránke MŠ.

 � Spôsob podávania žiadosti: 
poštou alebo kuriérom na ad-
resu MŠ, e-mailom alebo odo-
slaním naskenovaného tlačiva 
prostredníctvom e-mailu, pro-
stredníctvom elektronického 
podania doručeného do elek-
tronickej schránky MŠ alebo 
elektronického dokumentu, 
ktorý je autorizovaný kvalifi-
kovaným elektronickým pod-
pisom, v nevyhnutných prípa-
doch osobne v budove príslušnej 
materskej školy 4. mája od 8.00 
do 12.00 hod. a 5. mája od 10.00 
do 16.00 hod. (iba ak to bude 
dovoľovať mimoriadna situácia 
a nariadenia Úradu verejného 
zdravotníctva SR).

 � Miesta podávania žiadostí: 
MŠ Šafárikova 11, MŠ Šmid-
keho 12, MŠ J. Halašu 11, MŠ 
Legionárska 37, MŠ Stromová 
3, MŠ Soblahovská 22, MŠ 28. 
októbra 7, MŠ Švermova 24, MŠ 
M. Turkovej 5, MŠ Považská 1, 
MŠ Opatovská 39, MŠ Kubran-
ská 20, MŠ Niva 9, MŠ Medňan-
ského 9, MŠ Na dolinách 27, 

MŠ Pri parku 14.
 Prílohy žiadosti: Zákon-
ní zástupcovia spolu s písom-
nou žiadosťou o prijatie dieťaťa 
do MŠ predkladajú aj potvrde-
nie o zdravotnom stave dieťaťa 
od všeobecného lekára pre deti 
a dorast, ktoré musí obsahovať 
aj údaj o povinnom očkovaní. 
Ak ide o dieťa so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potreba-
mi, zákonný zástupca predkladá 
spolu so žiadosťou o prijatie aj 
vyjadrenie príslušného školské-
ho zariadenia výchovného pora-
denstva a prevencie.

 � Povinná dochádzka: 
Na predprimárne vzdelávanie 
sa prijíma dieťa od 3 rokov veku, 
výnimočne možno prijať dieťa 
od dovŕšenia 2 rokov. Pre die-
ťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku 
do 31. augusta 2021, je toto 
vzdelávanie povinné. Dieťa bude 
prednostne prijaté do spádovej 
materskej školy, kde má adresu 
trvalého pobytu. Spádová ma-
terská škola sa určuje len pre 
deti, pre ktoré je predprimárne 
vzdelávanie povinné. 

 � Rozhodnutie: Písomné roz-
hodnutie o prijatí alebo neprijatí 
dieťaťa do MŠ bude riaditeľkami 
MŠ vydané rodičom alebo zá-
konným zástupcom elektronic-
ky, prípadne osobne alebo poš-
tou, najneskôr do 15. júna 2021.
 ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA

Zápis budúcich prváčikov 
bude bez detí 
Je to jedno z opatrení prijatých v oblasti regionálneho 
školstva. 

 � Zápis detí do 1. ročníka zá-
kladných škôl pre školský rok 
2021/2022 je pre všetky ZŠ zria-
dené mestom Trenčín stanovený 
na dni 12. 4., 13. 4., s výnimkou 
ZŠ na Potočnej ulici, kde bude 
zápis detí 12. 4. 2021. Na ZŠ, 
Hodžova bude zápis prebiehať 
tri dni, a to 12. – 14. 4. 2021.

 � Zápis pre nadané deti v ZŠ, 
Kubranská bude dňa 14. 4. 
2021. 

 � Rodič môže zapísať dieťa iba 
do jednej základnej školy. 

 � Podľa pokynov ministerstva 
školstva sa zápis uskutoční bez 
účasti detí. 

 � Odporúča sa komunikácia 

elektronickou formou, ak to 
technické podmienky umož-
ňujú, prípadne iným spôso-
bom v závislosti od priestoro-
vých možností školy s dôrazom 
na dodržiavanie hygienicko-epi-
demiologických opatrení.

 � Overenie údajov poskytnu-
tých zákonnými zástupcami sa 
uskutoční podľa usmernenia 
jednotlivých základných škôl.

 � Vzhľadom na mimoriadnu si-
tuáciu a neustále sa doplňujúce 
informácie odporúčame rodi-
čom sledovať webstránku školy, 
na ktorú chcú svoje dieťa zapí-
sať.  ÚTVAR ŠKOLSTVA MSÚ
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O pestovaní zvedavosti čítajte už aj v slovenčine
Pestovanie zvedavosti / Cultivating Curiosity je názov 
projektu, s ktorým naše mesto postúpilo do druhého 
kola v rámci kandidatúry na Európske hlavné mesto kul-
túry na rok 2026. Nosným prvkom projektu bol 60 stra-
nový Bid Book, vypracovaný pre medzinárodnú porotu 
v anglickom jazyku. Najnovšie má už aj svoju slovenskú 
verziu. Nájdete ju na internetovej stránke www.tren-
cin2026.sk.

Ak vás zaujal projekt kandida-
túry mesta Trenčín na Európske 
hlavné mesto kultúry, iste si radi 
prečítate, čo obsahuje, aké myš-
lienky, plány a konkrétne akti-
vity do neho tím Trenčín 2026 
zahrnul. Vo februári zaujal aj 
medzinárodnú porotu. Dala mu 
zelenú a posunula ho do finálo-
vého výberového kola, čo zna-
mená aj jeho ďalšie rozširovanie 
a rozpracovanie.

 � FORMÁT BOL DANÝ

Projekt Cultivating Curiosity / 
Pestovanie zvedavosti vznikal 

počas roka 2020. Okrem tímu 
Trenčín 2026 a zamestnancov 
mesta sa na ňom podieľali oby-
vatelia prostredníctvom odpo-
vedí v dotazníkoch, rôzne or-
ganizácie a združenia v rámci 
organizovaných diskusií, ale aj 
veľké množstvo umelcov, kon-
zultantov a expertov. 
 Výsledkom niekoľkomesač-
nej práce, okrem vytvorenia plá-
nov aktivít a samotných umelec-
kých projektov, bolo zostavenie 
60 stranového dokumentu. For-
mát Bid Booku bol dopredu ur-
čený Ministerstvom kultúry SR 
a Európskou komisiou na 60 

strán veľkosti A4. Aby mohol 
byť projekt úspešne odovzda-
ný, musel tím Trenčín 2026 od-
povedať na 38 vopred určených 
otázok. 
 Otázky boli z rôznych sfér 
od všeobecných o meste Tren-
čín a regióne, cez otázky o prí-
nose projektu z hľadiska dlho-
dobej stratégie, o kultúrnom 
programe, európskom rozmere 
až po dôležité otázky ako sú fi-
nancie, marketing, no napríklad 
aj to, či má mesto a región re-
álnu schopnosť a kapacity celý 
projekt v prípade výhry aj 
uskutočniť.

 � ZRODENIE 
PUBLIKÁCIE

Každú časť Bid Booku 
pripravovali iní členo-
via tímu Trenčín 2026, 

samotné písanie projektu bolo 
v angličtine a trvalo dva mesia-
ce. Zvyšok času vyplnil výskum, 
vytváranie projektov, komuni-
kácia s umelcami, konzultantmi 
a expertmi. Mesiac následne tr-
vali textové korektúry a samot-
ný grafický dizajn projektu. Jeho 
autorom je mladý trenčiansky 
grafický a písmový dizajnér 
Martin Pyšný. Okrem celého vi-
zuálu projektu sa postupne púš-
ťa aj do vizuálnej komunikácie 
projektu Cultivating Curiosi-
ty. Autormi záberov použitých 

v Bid Booku sú naši ši-
kovní trenčianski 
fotografi, ktorí do-
volili tímu Trenčín 

2026 uverejniť ich 
fotografie.
 

 FOTO: TÍM TRENČÍN 2026
Trenčín 2026

TRI OTÁZKY PRE GRAFICKÉHO DIZAJNÉRA MAŤA PYŠNÉHO
 � AKO PREBIEHAL 

PROCES VYTVÁRANIA 
CULTIVATING 
CURIOSITY BID BOOKU?

Začalo to konceptom a potom 
nasledovali už formálne roz-
hodnutia. Čo sa týka konceptu, 
idea Cultivating Curiosity stojí 
na koncepte elastickej kružnice 
„gumičky“, ktorú je možné ľu-
bovoľne tvarovať.
 Ak uzatvorenému ekosys-
tému, akým je mesto, venujem 
dostatok energie, vytvárame 
z neho kvalitnejší priestor na ži-
vot. No a túto príležitosť má 
každý z nás.
 Samozrejme, potom mu-
seli prísť tie formálnejšie 

rozhodnutia ako napríklad aké 
písmo vybrať a na čo sa zame-
rať. Pre väčšiu voľnosť v sadzbe 
a charaktere písma som podľa 
potreby upravoval open source 
písmo Inter. Rozloženie strán 
som tvoril tak, aby kniha pôso-
bila hutne, ale nie preplnene.

 � ČO BOLO PRE TEBA 
NAJVÄČŠOU VÝZVOU?

Najväčšou výzvou bolo pravde-
podobne nadizajnovať odľahče-
nú a hravú publikáciu, podnie-
tiť chuť čitateľa objavovať obsah 
ďalších strán a zároveň udržať 
serióznosť, formálnosť a pre-
hľadnosť, ktorá prináleží mes-
tu i celej iniciatíve. Súčasne, 

zodpovednosť, ktorú som nie-
sol ako posledný článok reťazca 
v procese prípravy Bid Booku 
bolo obrovskou výzvou. Tím 
ľudí predo mnou odviedol úžas-
ný kus roboty v extrémne krát-
kom čase a ja som nechcel zma-
riť ich úsilie.

 �  AKO „FUNGUJE“ 
OBÁLKA BID 
BOOKU A ČO MÁ 
ZNÁZORŇOVAŤ?

Celá publikácia je tlačená na re-
cyklovanom nenatieranom pa-
pieri. Na obálke je abstraktný 
grafický prvok razený hologra-
fickou fóliou. Tento kontrast 
mäkkého prírodného papiera 

a hravých, futuristických prv-
kov je vizuálnou DNA Bid 
Booku.
 FOTO: N. HUSÁROVÁ
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HĽADAJÚ 
DOMOV
Stratil sa vám psík? 
Potrebujete zvieracieho 
spoločníka? Pozrite si 
ponuku Karanténnej sta-
nice v Trenčíne. Návštevu 
je potrebné si vopred 
dohodnúť telefonicky 
na 0915 785 007.

Asi 3-ročného kríženca jazvečí-
ka Palka našla polícia na Opa-
tovskej ulici a doviezla do sta-
nice nechodiaceho na zadné 
nohy. Vyšetrenie odhalilo, že ho 
niekto postrelil a trvalo mu po-
rušil miechu. Psík nebol čipova-
ný, majiteľ sa preto zistiť nedá.

Urastený nemecký ovčiak 
Alojz má asi 8 rokov. Pobe-
hoval pod diaľničným mos-
tom v časti Horné Orechové. 
Má vľúdnu povahu, vie chodiť 
na vôdzke, ovláda pár povelov 
a neúnavne aportuje. Vhodný 
je na život pri dome s dostatoč-
ne veľkým výbehom. 

Kríženec Ares má asi 1,5 až 2 
roky. Má priateľskú, no zo za-
čiatku plachú povahu. K iným 
psíkom prejavuje náklonnosť 
a rád by sa hral. Vhodný je 
do bytu či domu s výbehom, 
ale nie celoročne vonku, keďže 
jeho srsť nezvládne zimu.

Celú ponuku psíkov  
si môžete prezrieť  

na www.utuloktrencin.sk.

Máme málo nádob na odpad?
Zber odpadu, ktorý vytriedime, nefinancuje mesto 
Trenčín, ani jeho občania. Zber vytriedeného odpadu je 
pre mesto bezplatný. Podľa zákona o odpadoch tento 
zber financujú „výrobcovia“ prostredníctvom organizácií 
zodpovednosti výrobcov (OZV). Systém je oveľa zložitej-
ší, ako sa možno na prvý pohľad javí. Téme sa venujeme 
v krátkom rozhovore so Zuzanou Čachovou z Útvaru 
životného prostredia MsÚ Trenčín.

 � Nádoby na triedený odpad 
bývajú často preplnené a od-
pad je všade okolo nich. Máme 
ich málo? Nemôžu sa vyvážať 
častejšie?
 Počet nádob i frekvenciu vý-
vozu nádob, teda tzv. minimál-
ne štandardy, ktoré musia byť 
zabezpečené, upravuje zákon. 
Ovplyvňuje ich viacero faktorov, 
napríklad počet občanov ale aj 
množstvo vyzbieraného odpadu 
v prechádzajúcom roku. Počet 
nádob na triedený odpad pre celé 
mesto je takto limitovaný a rov-
nako aj frekvencia zvozu, pravi-
delne však rokujeme s partnermi 
o určitom rozširovaní. Pre rok 
2021 sa nám zatiaľ podarilo vy-
rokovať častejší vývoz kovov a tet-
rapakov, a to z 1-krát za 4 – 6 
týždňov na raz za 21 dní. 
 Na druhej strane je ale po-
trebné dodržiavať pri ukladaní 
odpadu do nádob pravidlá, ktoré 
nie všetci rešpektujeme. Odpad 
treba ukladať do nádob stlače-
ný, aby sa nevyvážal vzduch. Ak 
sú nádoby plné, počkať do vývozu 
a nevykladať odpad mimo nádob 
alebo využiť zberné dvory mesta. 
Občania nášho mesta zabúdajú 
alebo nevedia, že majú k dispozí-
cii 3 zberné dvory, kde je možné 
od pondelka do soboty do 17.30 
hodiny odovzdať vytriedené od-
pady bezplatne a neobmedzene. 
Na webovej stránke mesta www.
trencin.sk sú všetky možnosti 
a informácie o možnostiach na-
kladania s odpadmi uvedené. 

 � Sú nádoby na triedený od-
pad určené len pre obyvateľov 
bytoviek alebo určitej časti 
sídliska?
 Keďže počet nádob na triede-
ný zber je obmedzený, slúžia tie, 
ktoré sú rozmiestnené, aj pre os-
tatných. Ale toto platí výlučne len 
pre nádoby na triedený zber, nie 
pre bionádoby a komunálny od-
pad. Prednostne treba využívať 
na triedený zber nádoby, ktoré sú 
v bezprostrednej blízkosti náš-
ho bydliska. Obyvatelia rodin-
ných domov môžu takto využívať 
len nádoby na papier, sklo, kovy 
a „tetrapaky“. 

 Na plasty nie, lebo pre rodin-
né domy je zavedený zber plastov 
vrecovým systémom. Aj tu však 
znova pripomínam – rešpektuj-
me pravidlá, nerobme si neporia-
dok, nevykladajme odpad mimo 
nádob, stláčajme ich, využívajme 
zberné dvory. 
 Triedený zber je pre nás bez-
platný, ale musíme sa prispôsobiť 
aj finančným možnostiam tých, 
ktorí to financujú. Zároveň po-
trebujeme triediť, aby sme zvyšo-
vali percento vytriedenosti odpa-
du – čím je vyššie, tým pomalšie 
nám rastú poplatky za uloženie 
odpadov na skládku.

 � Napriek tomu, že sa ľu-
dia snažia v poslednom čase 
triediť viac, odpadu, zdá sa, 
neubúda.

 Z environmentálneho pohľa-
du by malo triedenie odpadu prísť 
až po snahe predchádzať vzniku 
odpadu. V prvom kroku sa tre-
ba snažiť minimalizovať množ-
stvo odpadu, pokiaľ je to možné, 
nekupovať minerálky v plastoch, 
vyberať výrobky, ktoré nie sú za-
balené v toľkých vrstvách obalov 
a podobne. Každopádne tým, že 
sa preniesli náklady na likvidá-
ciu odpadov z obalov na výrobcov, 
tým sa preniesla na nich aj moti-
vácia vyrábať menšie množstvá 
obalov a obaly recyklovateľné.
 Veľa vecí sa v triedenom zbere 
plánuje meniť – od 1. 1. 2022 sa 
zavedie zálohovanie plastových 
fliaš a plechoviek, od 1. 1. 2023 
sa plánuje spájať niektoré triede-
né odpady do jednej nádoby, napr. 
kovy a tetrapaky, od roku 2023 by 
mali byť zabezpečené podmienky 
pre triedenie tak, aby pri každej 
komunálnej nádobe boli možnos-
ti na všetky triedené odpady, a to 
aj pri rodinných domoch – mož-
no aj toto všetko postupne prispeje 
k zlepšeniu situácie.

Ďakujeme za rozhovor.
 (RED)

DOTÁCIE V OBLASTI ŠKOLSTVA 
A PRÁCE S MLÁDEŽOU
Mesto Trenčín vyhlásilo dotačné kolá na aktivity v ob-
lasti školstva, výchovy a vzdelávania a tiež pre oblasť 
práce s mládežou na rok 2021. Uzávierka prijímania 
žiadostí pre obidve oblasti je 15. apríl 2021.

Žiadosti sa podávajú výhradne 
elektronicky. Môžete tak urobiť 
vyplnením a odoslaním jedno-
duchého tlačiva, ktoré nájdete 
na webstránke trencin.egrant.
sk.
 Prvým krokom je registrá-
cia s uvedením vašej e-mailovej 
adresy. Na ňu vám príde správa 
s odkazom, na ktorý treba klik-
núť, a tak si aktivovať váš účet. 
Potom sa už na stránke tren-
cin.egrant.sk môžete prihlásiť 
a vyplniť žiadosť o dotáciu.
 Od roku 2021 sa žiadatelia 
registrujú do systému len raz, 
prostredníctvom svojho e-mai-
lu, na ktorý je možné podať žia-
dosť vo viacerých programoch.
 Mesto môže poskytnúť do-
táciu právnickým osobám, 
ktorých zriaďovateľom nie 
je mesto a fyzickým osobám 

– podnikateľom, ktorí majú 
sídlo alebo trvalý pobyt na úze-
mí mesta, pôsobia alebo vy-
konávajú činnosť na území 
mesta, poskytujú služby oby-
vateľom mesta. Podmienkou 
pre poskytnutie dotácie je, že 
ku dňu podania žiadosti o po-
skytnutie dotácie nemá žiada-
teľ voči mestu alebo voči práv-
nickým osobám založeným 
alebo zriadeným mestom zá-
väzky po lehote splatnosti.
 Prostredníctvom tohto por-
tálu bude prebiehať aj hodno-
tenie žiadostí členmi Komisie 
školstva a mládeže pri Mest-
skom zastupiteľstve v Trenčíne.
 Poskytovanie dotácií upra-
vuje VZN č. 7/2012. Pod-
robne o dotáciách sa dočí-
tate na webstránke mesta 
www.trencin.sk/dotacie.

 � NEPREHLIADNITE



2. apríl 2021 spektrum INFO | 11

SAMOSČÍTANIE OBYVATEĽOV SA SKONČILO 31. MARCA 
Elektronické samosčítanie obyvateľov trvalo šesť týž-
dňov od 15. 2. do 31. 3. 2021. V rebríčku krajských miest 
bolo mesto Trenčín po piatich týždňoch elektronického 
sčítania (22. 3. 2021) na prvej priečke so 78,5 percentami 
sčítaných obyvateľov pred druhou Banskou Bystricou 
(78,4 %). Na celom Slovensku sa k tomuto dátumu sčítalo 
74 % obyvateľov.

 Do 29. marca sa v našom 
meste sčítalo 84,60 percenta 
všetkých obyvateľov. Ak patrí-
te k tým, ktorí sa nemohli sami 
sčítať a nemal vám kto so sčíta-
ním pomôcť, počkajte na ďalšie, 
tento raz už asistované sčítanie 
„Pozor na podvodníkov, ktorí by 
od vás telefonicky žiadali osob-
né údaje,“ upozorňuje Štatistic-
ký úrad SR. Takýmto spôsobom 
sčítanie neprebieha. 

 � NASLEDOVAŤ BUDE 
ASISTOVANÉ SČÍTANIE

Pri asistovanom sčítaní bude 

mať obyvateľ 2 možnosti. Buď sa 
osobne dostaví na mestom zria-
dené kontaktné miesto, kde ho 
sčíta stacionárny asistent alebo 
druhá možnosť – telefonicky po-
žiada mesto alebo call centrum 
o pomoc pri sčítaní. V tom prí-
pade ho mobilný asistent príde 
sčítať priamo do jeho bydliska. 
 Asistované sčítanie potrvá 
rovnako 6 týždňov. O jeho začatí 
rozhodne hlavný hygienik. 
 Počas prvého aprílového týž-
dňa bude Štatistický úrad SR 
analyzovať výsledky samosčíta-
nia, pripraví a vydá rozhodnu-
tie. Až následne bude vyhlásený 

termín asistovaného sčítania. 
 O konkrétnych detailoch 
asistovaného sčítania, o kon-
taktných miestach a telefónnych 
číslach v našom meste budeme 
informovať prostredníctvom 
webstránky mesta www.trencin.
sk ako aj v ďalšom vydaní mest-
ských novín INFO.

 (RED)

Linka pre ľudí 
odkázaných 
na pomoc 
Ste v karanténe a nemá 
vám kto nakúpiť? Mesto 
zriadilo linku pomoci.

Od 8. marca 2021 nesmú pozi-
tívne testované osoby na CO-
VID-19 opustiť izoláciu na ná-
kup. Ak ste v karanténe aj vy 
a nemáte nikoho, kto by vám 
nevyhnutné potraviny ale-
bo lieky nakúpil, mesto vám 
v spolupráci so sieťou dobro-
voľníkov ponúka pomoc.

 � Ako to funguje?

Linku pomoci 0903 113 047 
obsluhujú zamestnanci Útva-
ru sociálnych vecí Mestského 
úradu v Trenčíne v pracovných 
dňoch v čase od 9.00 do 11.00 
hodiny. Po dohode s konkrét-
nym dobrovoľníkom vám za-
mestnanec zatelefonuje späť, 
aby ste poznali meno dobrovoľ-
níka, s ktorým budete komu-
nikovať ďalej a dohodnete sa 
na spôsobe realizácie nákupu. 
Premyslite si vopred zoznam 
nevyhnutne potrebných vecí 
na prežitie (základné potravi-
ny, lieky, drogéria).

 � Komu je služba určená?

Pre ľudí, ktorí sa ocitli v karan-
téne a nemajú nikoho, kto by 
im životne dôležité veci zabez-
pečil (napr. seniori, ŤZP, osa-
melí rodičia s deťmi, atď.).

 � Kedy by ste volať nemali?

Ak máte v Trenčíne rodinu 
a známych, požiadajte, prosím, 
o pomoc najskôr ich. Táto služ-
ba je určená ľuďom, ktorí sa na-
ozaj nemajú na koho obrátiť.
 Útvar sociálnych vecí ob-
novil komunikáciu s dobrovoľ-
níkmi, ktorí sa do našej data-
bázy prihlásili už na jar 2020. 
Za ich ochotu pomôcť našim 
spoluobčanom v týchto ťaž-
kých časoch ďakujeme! (RED)

Pomoc pre obete podvodu, násilia či krádeže
Stali ste sa obeťou trestného činu? Pomoc a usmernenie 
nájdete v informačnej kancelárii na Hviezdoslavovej ulici 
3 v budove Okresného úradu Trenčín.

 � Zamestnancov kancelárie 
môžete kontaktovať telefonicky 
na čísle 032/74 11 250, e-mai-
lom na pomocobetiam@minv.
sk, poštou alebo osobne v pon-
delok až štvrtok 8.00 – 15.00, 
v piatok 8.00 – 14.00 h.

 � Ak máte záujem využiť služby 
informačnej kancelárie, je dobré 
vopred zatelefonovať alebo na-
písať e-mail. Po dohode o presne 
stanovenom termíne si vás pra-
covník informačnej kancelárie 
vyzdvihne vo vchode úradu. Sta-
čí, ak sa zahlásite informátorovi 
vo vestibule. Osoby so zdravot-
ným postihnutím môžu využiť 
výťah, nakoľko sa kancelária na-
chádza na 1. poschodí.

 � V informačnej kancelá-
rii sa vám budú venovať za-
mestnanci Ministerstva 
vnútra SR. Po dôkladnom posú-
dení vám môžu sprostredkovať 

poskytnutie služieb v oblasti 
právneho usmernenia a podpo-
ry, psychologickej pomoci a so-

ciálneho poradenstva.
 � Aktuálna pandemická situ-

ácia vytvára nové podmienky 
pre páchanie trestnej činnosti 

a nárast počtu občanov, ktorí 
sa môžu stať obeťami trestných 
činov. Môže ísť o obete z radov 
seniorov, obete násilných trest-
ných činov, obete nenávistných 
trestných činov a extrémizmu, 
obete obchodovania s ľuďmi či 

obete z radov mládeže. Zamest-
nanci informačnej kancelárie sú 
ochotní vám vždy pomôcť.  
 ZDROJ: MINV.SK

KONTAKTY, KTORÉ SA MÔŽU ZÍSŤ
Infolinka COVID-19 0800 174 174 Polícia 158 
Mestská polícia Trenčín 159 Hasiči 150 
Linka tiesňového volania 112 Rýchla zdravotnícka pomoc 155 
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva TN 0911 763 203 Úrad verejného zdravotníctva 

SR koronapodnety@uvzsr.sk 0917 222 682 

Porucha na verejnom osvetlení 0905 316 690 Matrika MsÚ Trenčín (prac. dni) 032/6504 312, 
032/6504 313 
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 � Plánuje mesto postaviť 

stojisko pre bicykle pri Ko-
libe na Mládežníckej ulici? 
Vedie tadiaľ cyklotrasa, ľudia 
zamkýnajú bicykle o zábradlie 
pri podchode, je to nevhodné 
miesto a najmä v lete je aj ten-
to priestor preplnený. 
 OBČIANKA EVKA
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility:
 Rokovali sme s našim zmluv-
ným dodávateľom ešte v roku 
2019, ale ten na danom mies-
te prístrešok odmietol postaviť. 
Ďalšie rokovania k výstavbe prí-
streškov na zastávkach MHD 
a prístreškov pre bicykle zahra-
ničný dodávateľ z dôvodu pandé-
mie odsúva.

 � Prečo na sídlisku Juh nie 
je zriadená MOM na Covid? 
Podľa čoho sa tieto miesta 
zriadili po celom Trenčíne, 
podľa akej vyhlášky? Na Juhu 
nič nie je, musíme chodiť 
na testovanie po celom meste.   
 KATARÍNA H.
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ: 
 Mesto Trenčín zriadenie 
MOMiek neschvaľuje a ani ne-
povoľuje ich prevádzku. Toto 
je kompetencia regionálnych 
úradov verejného zdravotníc-
tva a Ministerstva zdravotníctva 
SR. Problém je v tom, že žiad-
ny z prevádzkovateľov nepre-
javil záujem o otvorenie MOM 
na Juhu, s výnimkou jedného, 
ktorý chcel umiestniť MOM 
na Východnej ulici. Tomu síce 
RÚVZ Trenčín mobilné odber-
né miesto na Východnej ulici 
schválilo, ale Ministerstvo zdra-
votníctva napokon jeho prevádz-
ku nepovolilo. Mesto teda nemá 
na zriaďovanie a umiestnenie 
súkromných MOM žiadny vplyv. 
To je všetko, čo k tejto veci vie-
me. Či bude možnosť zriaďovať 
ďalšie mobilné odberné miesta, 
je momentálne otázne.

 � Plánuje sa výstavba nového 
skateparku? Ten na Novinách 
je v dezolátnom stave.
  JAKUB J.
Ján Cingálek, Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov: 
 Áno, mesto plánuje nový ska-
tepark. Skateparku na Novinách 
sa venujeme raz za rok celkovou 
opravou veľkých poškodení pre-
kážok a priebežne vykonávame 

opravy menších poškodení. Veľ-
kú opravu sme naposledy robi-
li v lete 2020. V súčasnosti sú 
prekážky opäť porozbíjané tak, 
že už máme vyžiadanú ponuku 
na ďalšiu celkovú opravu v tomto 
roku. Minulý týždeň sme opako-
vane opravovali poškodený plot 
na troch miestach, napriek tomu, 
že na objekte je vstupná bránka.
 Smutné je, že okrem po-
škodených prekážok ich použí-
vaním, je tu veľa vecí spôsobe-
ných vandalizmom – povytŕhané 
dvierka či bočnice prekážok, a to 
nehovoríme o neporiadku. 
Pred 3 týždňami sme umiestnili 
do prekážky s dvierkami vrecia 
na odpad. O týždeň tam nebo-
li vrecia ani informačný oznam 
a dvierka boli vylomené.

 � Ako funguje zľavnený pre-
stup v MHD?  DUŠAN B.
Miloš Minarech, útvar mobility 
MsÚ:
 1.Zľava na cestovnom vo výš-
ke 30 % pri prestupe v MHD 
Trenčín sa poskytuje výlučne ces-
tujúcim, ktorí pri úhrade cestov-
ného používajú dopravnú kartu 
a uskutočnia prestup do 40 mi-
nút (od nastúpenia prvej cesty). 
 2. Pri prestupe cestujúceho 
(po splnení podmienok) vydá 
tarifné zariadenie po priložení 
karty automaticky jednorazový 
cestovný lístok s prestupnou 30 
%-nou zľavou. 
 3. Prestup neplatí na tej istej 
linke a na nočných spojoch. 
 Prestupný zľavnený cestovný 
lístok je teda platný iba v prípa-
de obsluhy MHD – MHD (s tým, 
že prestup neplatí na tej istej lin-
ke). V prímestskej doprave toto 
nie je možné ani v kombinácii 
prímestská-mestská doprava 
(PAL-MHD). 

 � Odkedy uvažuje mesto 
otvoriť tržnicu pri Družbe ?  
 DANIELA K.
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ: 
 Pravdepodobne v aprí-
li. Aktuálne prijímame žiados-
ti od trhovníkov a pripravujeme 
usporiadanie a organizáciu trho-
viska podľa aktuálnych nariade-
ní. O presnom termíne otvorenia 
trhoviska budeme informovať 
na mestskom webe a facebooku.
 

 � Ako zdôvodníte „scvr-
klú“ cestu medzi Zlatovcami 

a Závažím, kde chodí množ-
stvo ľudí na bicykloch a cyklo-
chodník alebo aspoň vyznače-
ná trasa pre bicykle nikde.
  ANNA – ZÁMOSTIE
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 „Scvrklá cesta“ medzi Zlato-
vcami a Závažím je práve preto, 
že nie je vyznačená trasa pre bi-
cykle. Aby tam tú trasu bolo mož-
né vyznačiť, je potrebné cestu 
zo súčasných 6 m rozšíriť na 9 m. 
Aby tu mohla nastúpiť stavebná 
technika, ktorá potrebuje ma-
nipulačný priestor, bude cesta 
počas doby výstavby, približne 
do jesene 2021, zúžená. Okrem 
rozšírenia cesty sa mení aj celá 
konštrukcia neúnosnej vozovky, 
vrátane podložia, a to sa nedá 
urobiť inak, ako kompletným od-
stránením existujúcej cesty. Vý-
stavba tejto cyklotrasy je okrem 
rozpočtu mesta Trenčín spolufi-
nancovaná z fondov Európskej 
Únie. 

 � Chcel by som sa spýtať, či 
mesto neplánuje v spoluprá-
ci s obcou Soblahov výstavbu 
cyklotrasy, ktorá by ich prepo-
jila.  DUŠAN
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Dohodli sme s obcou So-
blahov na mieste prepojenia, 
teda na bode, po ktorý cyklotra-
su bude stavať mesto Trenčín 
a od ktorého obec Soblahov. 
Mesto svoju časť pripravuje. 
V roku 2020 bola vypracovaná 
a odovzdaná projektová doku-
mentácia a v súčasnosti prebie-
ha povoľovací proces. Termín re-
alizácie si netrúfame odhadnúť. 
Trasa cyklotrasy povedie približ-
ne takto:

 � od kruhového objazdu 
pod Juhom v súbehu s cestou 
III/1880 (cesta do Soblahova) 
po most cez Lavičkový potok for-
mou cyklistických pruhov,

 � po miestnych komunikáciách 
Na Zongorke ku záhradkárskej 
osade Poľnohospodár formou 
cyklistických pruhov, resp. 
ako cyklistický koridor 
na vozovke,

 � samostatnou cestičkou 
pre chodcov a cyklistov 
približne v trase existujú-
cej poľnej cesty na parcele 
CKN 3451, k. ú Trenčín,

 � samostatnou cestičkou 

pre chodcov a cyklistov približ-
ne v trase existujúcej poľnej 
cesty na parcele CKN 5195, k.ú 
Soblahov.
 Od miesta napojenia na ces-
tu III/1880 bude cyklotrasu sta-
vať obec Soblahov.

 � Dočítala som sa, že 
mesto plánuje preložku 
cesty cez mestský park. Je to 
pravda? Konečne máme krás-
ny zrevitalizovaný park a má 
sa zničiť?  JITKA L.
Martin Beďatš, hlavný architekt 
mesta: 
 Táto téma je veľmi zložitá, 
obsiahla a dlhodobo sa jej ve-
nuje tím odborníkov v v projek-
te Trenčín si Ty. Cieľom je roz-
šírenie centra k rieke a zlúčenie 
dvoch veľkých dopravných bariér 
– preloženie hlavnej komuniká-
cie z Hasičskej a z Ul. gen. M. R. 
Štefánika priamo ku železnici, čo 
umožní upokojenie komunikácií 
od Soblahovskej, cez Branec-
kého až po Sihoť a Pod Sokolice 
a podporí verejnú dopravu vy-
tvorením buspruhov v expono-
vaných úsekoch. V časti medzi 
centrom a Váhom – v dôležitom 
vybratom úseku (a aj pred želez-
ničnou stanicou) – má byť cesta 
zahĺbená, aby umožnila pohodl-
né bezkolízne pešie prepojenia.
 Nejde o zničenie parku, 
nová cesta má ísť krajom par-
ku, teda tesne popri železnici. 
Z Ul. gen. M. R. Štefánika má 
vzniknúť miestna dvojpruhová 
komunikácia, pokojná mestská 
ulica s pohodlnými cyklotrasa-
mi a chodníkmi s alejou. Jej zú-
žením vznikne priestor pre roz-
šírenie parku. Celkovo by plošne 
zelene z parku neubudlo, záro-
veň park nebude obkolesený ko-
munikáciami, ktoré nie je mož-
né úrovňovo prekonať, čo okrem 
samotného parku pomôže aj pe-
šiemu prepojeniu medzi Sihoťou 
a centrom, nakoľko v tomto úse-
ku pôjde cesta ponad Ul. Martina 
Rázusa – popri moste pre želez-
nicu – a nebude potrebné ísť pod-

chodom pri hoteli Elizabeth.

trencin.sk/oao

Toto je výber 
otázok a
odpovedí 
z rovnomennej rubriky na
mestskom 
webe. 
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 � KONCERTY
11. 4. | 18.00 | Gitarový koncert
HOTEL ELIZABETH | Koncert Karola Kompa-
sa. Info: www.kpvh.sk.

 � VÝSTAVY
do 25. 4. | Život roľníka

TRENČIANSKY HRAD | Narodenie, svadba 
a smrť patria k životným medzníkom, kto-
ré boli odnepamäti sprevádzané rozlič-
nými 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 stred-
ného Považia podávajú okrem exponátov 
svedectvo aj vystavené časti odevov ne-
súce typické znaky trenčianskeho a podja-
vorinského regiónu a  zväčšené fotografie 
z fotoarchívu múzea. Výstava je doplnená 
textami, v  ktorých je prerozprávaný ži-
votný príbeh roľníka Jana od  narodenia 
až po  jeho cestu na  cintorín. Príbeh Jana 
a jeho rodiny odhaľuje tajomné i prekvapi-
vé tradície, ktoré sa v minulosti dodržiavali 
v dedinke neďaleko Trenčína.
do 15. 5. | Autom okolo sveta – 
Pedal Planet
TRENČIANSKY HRAD | Výstava dokonalých 
zmenšenín raritných či legendárnych retro 
autíčok. Zbierkovú flotilu tvorí 57 unikát-
nych pedálových autíčok. Modely pochá-
dzajú z Talianska, Nemecka, Ruska, Fran-
cúzska, Veľkej Británie a mnohých ďalších 
európskych krajín. Medzi exponátmi zauj-
me populárny VW Chrobák, Citroën 2CV, 
Fiat 500, športové autá, ale aj šliapací ko-
ník alebo Cyclo Rameur – trojkolka na ruč-
ný pohon z Francúzska.
1. – 30. 4. | Slovensko 1993 
– 2004
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava. 
Pripravuje Klub filatelistov.
1. – 30. 4. | Slováci v bojoch 
po boku víťazných spojencov 
v 2. svetovej vojne
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
skej histórie.

1. – 30. 4. | Sviatky jari
POSÁDKOVÝ KLUB | Veľkonočná výstava. 
Pripravuje Klub Čipka.
1. – 30. 4. | Nasadenie 
československého vojska 
na Strednom východe 
a v severnej Afrike
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava k  80. výročiu 
vzniku a  bojov. Pripravuje Klub vojenskej 
histórie.
8. 4. | 19.00 | Fuggi
ONLINE | Občianske združenie Nová Vlna 
pozýva na  otvorenie výstavy Fuggi. Onli-
ne vernisáž si môžete pozrieť na  webovej 
stránke www.novavlna.sk alebo na  you-
tube kanáli Nová Vlna. Fuggi ako dizajnér 
a výtvarník pracujúci s  recyklovanými ma-
teriálmi vystaví výber z aktuálnych obrazov 
vytvorených rozmanitou technikou, s  pre-
sahmi do priestoru, abstrakcie či objektov.
15. 4. – 18. 7. | –ová

GMAB | Jarmila Čihánková, Viera Kraico-
vá, Anastázia Miertušová, Naďa Rappens-
bergerová-Jankovičová, Agnesa Sigetová, 
Irena Tarasová, Blanka Votavová. Výstava 
o  ilustrátorkách provokuje, odlupuje ná-
nosy doby a pýta sa, aký priestor dostávali 
ženy v umení. Diela, ktoré sú svojou kvali-
tou na špici ilustrátorského sveta 60. – 70. 
rokov 20. storočia, nielen dávame do  rá-
mov a  vešiame na  steny, ale skúmame 
aj to, aké dobré, aké kvalitné museli byť 
autorky, aby si vydobyli pozíciu, aby všet-
kým bolo jasné, že nie sú len okrasou, or-
namentom, tou príponou „-ová“, čo nestojí 
sama, ale vždy je k niekomu prilepená.
22. 4. – 27. 6. | Iveta Tomanová 
a Dušan Pacúch: Simulácia 
reality
GMAB | Výstava predstaví diela manželskej 
dvojice v komornom sochárskom a veľko-
formátovom grafickom médiu. Tematicky 
sa zameriavajú na reflexiu dnešnej doby – 
život prostredníctvom sociálnych sietí, on-
line aplikácií či online hier, pričom sa sna-
žia upozorňovať na aktuálne komunikačné 
problémy, stratu identity, kyberšikanu, 
šírenie hoaxov a pod., ešte viac zosilnené 
súčasnou pandemickou situáciou. 

22. 4. – 27. 6. | Vlad Vakov: Sám 
naprieč sebou
GMAB | Otvorená, takmer intímna výpoveď 
mladého výtvarníka hovorí o tajomstvách 
vlastného umeleckého vnímania v  kon-
frontácii s aktuálnou realitou. Autor to po-
važuje za výzvu a inšpiráciu, ktorú zazna-
menáva do svojich kresieb a malieb.
30. 4. – 15. 9. | 100 rokov 
Trenčianskej likérky
TRENČIANSKY HRAD | Výstava v  spolupráci 
s Old Herold.

 � PREDNÁŠKY
5. 4. | 18.00 | Škola pamäti: 
Pamäťové techniky
ONLINE | Trápi vás syndróm „hlavy de-
ravej”? Máte problémy pamätať si čísla, 
mená či tváre, no doteraz vás máta spo-
mienka na trápnu udalosť z detstva? Lek-
tor a  špecialista na  pamäť, Jakub Pok, vo 
svojom webinári predstaví tipy, ako si cib-
riť pamäť a  zoznámi vás s  účinnými trik-
mi, ako si zapamätať praktické veci. Info: 
www.facebook.com/inspireacademy.sk.
7. 4. | 18.00 | Psychológia 
šťastia
ONLINE | Odkiaľ sa berie šťastie? Prečo 
sa máme o  svoje šťastie zaujímať a  ako 
môžeme na  ňom pracovať? Aký vplyv 
má šťastie a  spokojnosť na  naše vzťa-
hy a  ako sa kvalita vzťahov odzrkadľuje 
na  našom duševnom zdraví? Odpovede 
na  tieto otázky sa dozviete od  spoluza-
kladateľa Európskeho inštitútu pre pozi-
tívnu psychológiu, Aleša Bednaříka. Info: 
www.facebook.com/inspireacademy.sk.
10. 4. | 18.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Evanjelický cintorín

ONLINE | Evanjelický cintorín na  Hornom 
Šianci patrí k najstarším doteraz funkčným 
cintorínom v Trenčíne. Je miestom odpo-
činku viacerých významných osobností 
z  oblasti kultúry, politiky, umenia, vedy, 
rovnako ako aj športovcov a predstaviteľov 
náboženského života. Čo sa nachádzalo 

na  mieste cintorína?  O  čo sa zaslúžil Ján 
Zúbek?  Ktorí príbuzní Ľudovíta Štúra sú 
tam pochovaní? Prechádzku mestom si 
môžete pozrieť online na web stránke visit.
trencin.sk, na  youtube kanáli KIC Trenčín 
alebo na www.facebook.com/kic.trencin.
15. 4. | 18.00 | Tajomstvo reči 
tela a analýza vzhľadu
ONLINE | Spoznajte tajomstvo neverbál-
nej komunikácie a  naučte sa triky, ako 
urobiť dobrý dojem aj bez slov. V  inšpi-
ratívnej prednáške lektora Martina Čajka 
sa dozviete, ako čítať reč tela a  analyzo-
vať výzor. Venovať sa budeme aj znalos-
tiam o  vnímaní vzhľadu, ktoré umožnia 
zistiť, ako nás vnímajú ostatní. Info: 
www.facebook.com/inspireacademy.sk
20. 4. | 18.00 | CHOICES: 
Krehkosť a sila sebavedomia

FACEBOOK VOICES | Naše sebavedomie 
predstavuje pokojný stav mysle bez neisto-
ty, hanby či rozpakov, sprevádzaný vierou 
v seba a svoje schopnosti, bez podceňova-
nia sa alebo namyslenosti. Odkiaľ ho berie-
me? Čo všeličo sa s ním počas života deje? 
Máme ho málo či priveľa? Rozhovor s  kli-
nickou psychologičkou a  psychoterapeut-
kou Lenkou Rušarovou si môžete v premiére 
pozrieť na  www.facebook.com/voices.sk 
alebo si ho môžete neskôr vypočuť v pod-
caste Rozhovory Choices.

 � INÉ...
1. – 30. 4. | Janka Pondušová 
a Zápisky z Trenčína
WEB VOICES | V  Zápiskoch z  Trenčína sa 
stretávame s  ľuďmi, ktorí rôznymi spô-
sobmi prispievajú k tomu, aby naše mesto 
bolo o  čosi kultúrnejšie, zdravšie, otvore-
nejšie, férovejšie a  modernejšie. Chceme 
ich spoznať a porozumieť, čomu a prečo sa 
venujú. V apríli sa s nami o cestách k zlep-
šovaniu života občanov so zdravotným 
znevýhodnením rozprávala Janka Pondu-
šová, riaditeľka Domova sociálnych služieb 
Adamovské Kochanovce. Všetky rozhovory 
nájdete na www.voices.sk/zapisky.

KONTAKTY
GMAB GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
HOTEL ELIZABETH M. R. Štefánika 2, 032/650 61 11
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

TRENČIANSKY HRAD Matúšova 75/19, 032/743 56 57, www.muzeumtn.sk

Pre možné zmeny v podujatiach sledujte aktuálne infor-
mácie na visit.trencin.sk alebo volajte na 0911 041 800.

Chcete byť v obraze? Sledujte nás na www.fb.me/kic.trencin

apríl 2021
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Sídlisko Juh začali stavať pred 50 rokmi
Kedy sa zrodil nápad vystavať dnes najväčšie sídlisko 
v meste? S akým počtom obyvateľov, ktorí sa tam usíd-
lia, sa počítalo? Je pravda, že mal byť na Juhu aj tunel? 

Začiatku výstavby sídliska 
na území, ktoré bolo dovtedy 
poľnohospodársky využívané 
a viedla tadiaľ poľná cesta do So-
blahova, sa venuje najnovší prí-
spevok Archívneho okienka, kto-
ré nájdete na webstránke mesta 
v časti Pre občanov/O meste/
História.  
 Prvé výkopové práce sa zača-
li v roku 1971 na južnom svahu 
pahorku Breziny obklopenej le-
som, cintorínom, Lavičkovým 
potokom (známy aj ako Hala-
lovka) a kubranským Zábraním.
 Nápad výstavby nového síd-
liska v Trenčíne vznikol už v po-
lovici 60. rokov 20. storočia. 
Projektové práce zrealizovali 
Stavoprojekt Gottwaldov a Sta-
voprojekt Bratislava, rovnako sa 
podieľali aj iní architekti (Kur-
ča, Reisel, Polášek a Majdúch). 
Nesmieme zabudnúť na rodá-
ka z Trenčína, a to na Ing. arch. 
Ivana Michalca, DrSc. a jeho 

kolektív, ktorý vypracoval ex-
pertízu projektu sídliska Juh 
pod záštitou vtedajšieho Minis-
terstva výstavby a techniky Slo-
venskej socialistickej republiky.
 Výstavba sídliska Juh pred-
stavovala novodobý obytný 
komplex, ktorý bol iný, nielen 
v skladbe objektov, ale aj vo vy-
bavenosti, doprave či technickej 
úrovni. Sídlisko mali predstavo-
vať tri časti Juh I., Juh II. a Juh 
III., predpokladaná doba výstav-
by bola 15 až 20 rokov s celko-
vou výmerou územia 179 ha. 
 V súčasnosti zastavaná plo-
cha sídliska predstavuje približ-
ne 107 ha. Najviac obytných 
domov 65% až 70% tvoria štvor-
podlažné objekty, ktoré majú 
obytnú plochu zvyčajne 34 až 44 
m².
 Po prepočte zastavanej plo-
chy sídliska s použitím stred-
ných hodnôt hustoty obyvateľov 
na bytovú jednotku sa výpočty 

množstva obyvateľov celého síd-
liska Juh pohybovali v rozmedzí 
od 24 tisíc po 26 tisíc obyvateľov, 
rovnako počet bytov predstavo-
valo množstvo 7 310 až  7 820. 
V súčasnosti sa počet obyva-
teľov celého sídliska pohybuje 
na úrovni  18 tisíc.
Zaujímavosťou môže byť aj fakt, 
že na sídlisku Juh bol plánovaný 
tunel, ktorý mal byť situovaný 

pod štadiónom základnej školy. 
Avšak k realizácii plánu nedo-
šlo z dôvodu nedostatku finan-
cií. Výstavba tunela sa odložila 
na dobu neurčitú, pokiaľ nebude 
k dispozícii technicky zvládnu-
teľnejší variant riešenia. 
 FOTO: ARCHÍV M. VRBA
 ARCHÍVNE OKIENKO PRIPRAVUJE 
 ŠTÁTNY ARCHÍV V TRENČÍNE

PRESŤAHUJE SA SOVA DO BÚDKY? 

Sova obyčajná, ktorá hniez-
dila v dutine lipy na evanje-
lickom cintoríne, dostala 10. 
marca 2021 možnosť zmeniť 
„bydlisko“. Po zistení, že strom 
je v rizikovom stave, pracov-
níci Mestského hospodárstva 
a správy lesov (MHSL) v spo-
lupráci so štátnou ochranou 
prírody našli takéto riešenie – 
z lipy nechali iba torzo s jej pô-
vodným hniezdom a špeciálnu 
búdku pre sovu umiestnili na 
vedľajší strom. 
 Lipa na evanjelickom cin-
toríne na Ulici Horný Šianec 
mala podľa znaleckého posud-
ku výrazné defekty a narušenú 
stabilitu. Pre hrozbu zlomenia 
stromu, ublíženia na zdraví, 

poškodenia hrobov či 
elektrického vedenia 
a majetku, bola nutná asa-
nácia. Nakoľko je ale lipa 
životným priestorom sovy 
obyčajnej, rozhodli sa pre 
hlboký zosadzovací rez. 
 „Ten sa bežne na zdra-
vých stromoch nesmie vy-
konávať, lebo je to deka-
pitácia dreviny (radikálne 
zosadenie koruny stromu 
pozn. red.). Ale vo výni-
močných prípadoch, keď 

sú stromy poškodené a musia 
zostať na stanovisku, aby sa za-
bezpečila ich stabilita, je mož-
né vykonať aj takýto rez“ pove-
dala správkyňa verejnej zelene 
Anna Hanincová z MHSL.
 Pôvodná dutina stromu, kde 
sova žila, tak zostala na mies-
te. Torzo lipy bude na evanje-
lickom cintoríne možno 2 – 3 
roky. „Uvidíme, či sa sova pre-
miestni. Nateraz sme nechceli 
výrubom úplne znehodnotiť jej 
biotop, pretože by to bol pre ňu 
veľký šok a my sme, samozrej-
me, radi, že takéto druhy vtákov 
máme aj v mestskom prostre-
dí,“ doplnila správkyňa verejne 
zelene mesta Trenčín.
  (E. S.) FOTO: P. S.

„ŠPORT NAJMENŠÍM TRENČÍN“
Bezplatný športový program pre deti i rodičov je šancou 
pre najmladšiu generáciu, ako spoznať viacero športo-
vých disciplín a vybrať si šport, ktorý ich bude baviť. 
Prihlásiť sa môžete už v týchto dňoch na facebook 
stránke Šport najmenším Trenčín.

Program ponúkne deťom mož-
nosť naučiť sa hravou a zábav-
nou formou základy niekto-
rých netradičných športových 
disciplín, akými sú napríklad te-
nis, golf, lukostreľba a baseball. 
Okrem nich budú do nácviku 
zaradené i základné prvky z at-
letiky, gymnastiky, loptových 
hier a cvičenia všestrannosti.
 „Náš športový klub pripravil 
pre deti predškolského a mlad-
šieho školského veku viacero fo-
riem bezplatných športových 

aktivít, ktoré bu-
deme realizo-
vať v najbližšom 
období,“ hovo-
rí koordinátor 
programu Ľu-
dovít Kuhlöffel. 
Program umožní 
aj rodičom zapo-
jiť sa do športo-
vých disciplín. 
„Máme i pre 
nich pripravené 
športové náčinie 

a atraktívne súťaže.“
 Podrobné informácie 
o programe budú postupne zve-
rejňované na fb stránke Šport 
najmenším Trenčín. „Je vhodné 
čo najskôr sa prihlásiť, aby sme 
mohli vybrať vhodný variant 
s rešpektom na protipandemické 
opatrenia,“ uzatvára Ľ. Kuhlöf-
fel. Záujemci sa na tejto strán-
ke môžu prihlasovať formou 
komentára. 

 (RED) FOTO: ARCHÍV Ľ. K.
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Rok Matúša Čáka Trenčianskeho
Pri príležitosti 700. výročia úmrtia jednej z naj-
významnejších stredovekých postáv slovenských 
dejín Trenčianske múzeum na rok 2021 napláno-
valo množstvo podujatí. 

Matúš Čák Trenčiansky zomrel 
na svojom hrade v Trenčíne 18. 
marca 1321, no miesto jeho po-
sledného odpočinku sa nikdy 
nenašlo. Už v apríli 2021 otvorí 
múzeum v Kasárňach na Tren-
čianskom hrade unikátnu ex-
pozíciu „Pán Váhu a Tatier“. 
Predstaví ňou nielen samotné-
ho palatína, ale aj dobu, v ktorej  
žil. Interaktívna výstava zaujme 
a pobaví návštevníkov všetkých 
vekových kategórií.
 V polovici apríla by mala byť 
k dispozícii pre záujemcov aj pa-
mätná suvenírová eurobankov-
ka s podobizňou Matúša Čáka 

Trenčianskeho, s hradom 
z obdobia Matúšovho 
vládnutia a jeho 
rodinným er-
bom, vyda-
ná Tren-
č i a n -
s k y m 
m ú z e o m . 
Presný termín začiatku 
predaja závisí od uvoľnenia pro-
tiepidemických opatrení. 
 Letnú turistickú sezónu 
otvoria dobové Matúšove hrad-
né slávnosti na konci júna. V au-
guste sa súčasťou expozície 
„Pán Váhu a Tatier“ na jeden 

mesiac stane vzácny 
exponát – herma z po-

zlátenej medi (na fo-
tografii), ktorá sa 

do nášho mesta vráti 
po 109 rokoch. 

Vyvrcholením Roka 
Matúša Čáka 

bude odbor-
ná konfe-

r e n c i a 
n a p l á -
n o v a -

ná na 23. 
– 24. september 2021 

na hrade, dostupná i pre laic-
kú verejnosť. Ako informovala 
Radovana Keliarová z oddele-
nia marketingu a komunikácie 
Trenčianskeho múzea, múzeum 
v Trenčíne plánuje žiť príbehom, 
povesťami a zaujímavosťami zo 

života Matúša Čáka počas ce-
lého roka 2021. Budú to súťaže 
a kvízy, letné rozprávkové cesty, 
remeselné dni, jedinečné nočné 
prehliadky či rytierske víken-
dy. Viac na  www.muzeumtn.sk 
a sociálnych sieťach, kde budú 
termíny podujatí aktualizova-
né podľa vývoja pandemickej 
situácie. 

Učarovali mu staré fotografie a ich príbehy
Milan Vrba zbiera a digitalizuje staré fotografie a ne-
gatívy zo „zapadnutých“ rodinných archívov. Týkajú 
sa zväčša Trenčína. Vďaka jeho záľube sa podarilo 
zachrániť množstvo cenných pohľadov na naše mesto 
v minulosti. 

Všetko sa začalo pred 35 rokmi 
zbierkou starých novín a časo-
pisov so zaujímavými článkami 
alebo obrázkami z mesta, v kto-
rom sa Milan Vrba narodil. „Čím 
mali tie noviny starší dátum vy-
dania, tým mi spôsobovali väčšiu 
radosť,“ hovorí. 
 S túžbou rozširovať zbierku 

začal neskôr zhromažďovať aj 
staré fotky. „Od detstva som na-
vštevoval svoju tetu na Sihoti, 
vďaka čomu mi niektoré pôvod-
né miesta starého Trenčína zo-
stali v pamäti a pri starých foto-
grafiách na ne rád spomínam,“ 
hovorí.

 � ZATIAĽ LEN 
NA FACEBOOKU 

Zameriava sa hlavne na Tren-
čín, no veľa záberov má aj z jeho 
okolia. Ľudia mu často ponúknu 
staré fotografie, lebo ich doma 
pokladajú za zbytočné. Tí, kto-
rí svoje fotky považujú za vzác-
ne, mu ich dovolia aspoň pre-
skenovať. Navštevuje tiež rôzne 
burzy, získané fotografie a nega-
tívy potom skenuje v špeciálnom 
skeneri. Zábery triedi do kapi-
tol, pridáva k nim popis a pravi-
delne sa o ne „delí“ s priateľmi 
na svojej facebookovej stránke 
i v dvoch vybratých trenčian-
skych fb skupinách.  
 „Chcem, aby to všetko malo 
nejaký zmysel a získaný materiál 
sa preto snažím posúvať aj ostat-
ným Trenčanom. Často mi zve-
rejnenie fotiek pomáha dotvárať 
ucelenejšiu kostru tém v jednotli-
vých kapitolkách, vďaka trefným 

komentárom a pripomien-
kam pozorných faceboo-
kových priateľov. Vzniká 
tak pestrá mozaika nových 
postrehov, nápadov a prí-
behov v spojení s čiernobie-
lymi fotografiami,“ hovorí 
zberateľ.

 � TAJOMNÁ CHODBA 
MALA ÚSPECH

Veľké množstvo followe-
rov zaujala napríklad ko-
lekcia fotiek o objavení 
tajomnej chodby počas 
čistenia Studne lásky v roku 
1968. „Príbeh skupiny potápačov 
mi vyrozprával pán J. Zápeca, 
poskytol mi zároveň fotky a zve-
rejnená kapitolka mala na face-
booku mimoriadny úspech,“ teší 
sa M. Vrba. 
 V súčasnosti pripravuje ďalší 
príbeh z roku 1970 o dobrodruž-
nej expedičnej plavbe šiestich 
trenčianskych potápačov, ktorí 
sa na lodi pomenovanej Fatima 
rozhodli navštíviť Turecko. 
 Jeho priatelia a sledovatelia 
sa už teraz môžu tešiť na ďalšie 
kapitolky s historickými témami, 
ako napríklad Kolotoče v Trenčí-
ne, Advokátske služby, Od výro-
by krojov až po ich postupný zá-
nik, Filmy nakrútené v starých 
trenčianskych uliciach, Podrob-
né popisy historicky vzácnych 
budov, Spomienky na bývalé 
trenčianske benzínové pumpy či 
Hasiči na Hasičskej ulici.

 � ABY SME TRENČÍN 
LEPŠIE POZNALI

Pre tých, ktorí nie sú aktívni 
na sociálnych sieťach, máme 
dobrú správu. Fotky z archívu aj 
so získanými informáciami plá-
nuje zberateľ použiť v pripravo-
vanej publikácii. „V nej by som 
rád priblížil aj záslužnú prá-
cu Trenčanov, po ktorých zosta-
li vzácne, dosial nepublikované 
fotografie starých trenčianskych 
budov a ulíc. Boli to Jozef Koreň, 
Ervín Ali, Vojtech Vikár a Ri-
chard Jelínek.“
 Milan Vrba svoju zbierku fo-
tografií nepovažuje za uzavre-
tú. Snímok zo starého Trenčí-
na podľa neho nie je nikdy dosť 
a rovnako je to aj s množstvom 
zaujímavých tém z histórie náš-
ho mesta.  
 (E. M.) FOTO: ARCHÍV M. V.
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Harmonogram čistenia v mestskej časti STRED
6. 4. 7.30 – 19.30 Mierové nám., Matúšova, Farská, Štúrovo nám., Pešia zóna, Vajanského, 

6. 4. 19.30 – 7.30 Rozmarínová, Braneckého, poza prior, Nám. sv. Anny, Dolná Hasičská – bez PDZ

7. 4. 7.30 – 19.30 Horný Šianec – od Hviezdoslavovej, Hviezdoslavova, Palackého

7. 4. 19.30 – 7.30 K dolnej stanici, Legionárska po Keramoprojekt, Jilemnického, 1. mája, Nešporova

8. 4. 7.30 – 19.30 Piaristická hlavná aj bočná, Súdna medzi Piaristická a Električná

8. 4. 19.30 – 7.30 Jesenského, Dolný Šianec – Telecom, kruh. križovatka Karpatská

9. 4. 7.30 – 19.30 Karpatská, J. Zemana, Rybárska

9. 4. 19.30 – 7.30 Električná – dolná, Bernolákova, Kolárova, Súdna – od Piaristická po Nám. sv. Anny

12. 4. 7.30 – 19.30 Dlhé Hony, Dlhé Hony – vnútrobloky, Beckovská, Bezručova

12. 4. 19.30 – 7.30 Nemocničná, Panenská, Kuzmányho, Kmeťova, Moyzesova

13. 4. 7.30 – 19.30 Noviny – Ríznerova, Sasinkova, Puškinova, Nové Prúdy, Narcisová, Palárikova, Bottova, 
Úzka, Stromová, Záhumenská

13. 4. 19.30 – 7.30 parkovisko Družba, parkovisko 28. októbra, parkovisko Štatistický úrad

14. 4. 7.30 – 19.30 Pod Brezinou, Nad tehelňou, J. B. Magina, Krmana, Lipského, Mudr. Churu

15. 4. 7.30 – 19.30 Partizánska, Horná Partizánska – bočné, Olbrachtova

15. 4. 19.30 – 7.30 Kúty, Dolný Šianec, J. Kráľa, Tatranská

16. 4. 7.30 – 19.30 Nová, Záhradnícka, Krátka, Zelená

19. 4. 7.30 – 19.30 28. októbra, Kalinčiakova, Družstevná, Strojárenská

19. 4. 19.30 – 7.30 Kpt. Jaroša

Harmonogram čistenia v mestskej časti SEVER
20. 4. 7.30 – 19.30 Hodžova – obojstranne, Žilnská – obojstranne

20. 4. 19.30 – 7.30 Železničná, Kragujevackých hrdinov, dolná Kukučínova, horná Kukučínova – PDZ 
po zastavané územie, Opatovská

21. 4. 7.30 – 19.30 Považská – bočná, Pod Skalkou, Brigádnická, Pri Tepličke

21. 4. 19.30 – 7.30 Mládežnícka – od Študentská – pravá strana, parkoviská plaváreň (krytá, letná), most 
na Ostrov, hrádza po tabuľu Trenčín

22. 4. 7.30 – 19.30 Sihoť IV – Clementisova, Pádivého, Armádna, Pod čerešňami, Jasná , Považská

22. 4. 19.30 – 7.30 Mládežnícka – od Študentská – ľavá strana, parkovisko pri Kolibe

23. 4. 7.30 – 19.30 Sihoť IV – Kraskova, Sibírska, Odbojárov, Tichá

23. 4. 19.30 – 7.30 parkovisko Madov, Palackého

26. 4. 7.30 – 19.30 Rázusova od svetelnej križovatky – pravá strana, Považská – obojstranne

27. 4. 7.30 – 19.30 Rázusova od svetelnej križovatky – ľavá strana, Kpt. Nálepku – obojstranne, Kpt. Nálepku 
– vnútrobloky

28. 4. 7.30 – 19.30 Študentská, Nábrežná, Nábrežná – vnútroblok ,Jiráskova po Rázusova – obojstranne

29. 4. 7.30 – 19.30 Gen. Goliana, Hurbanova, Švermova – od Študentská – pravá strana

30. 4. 7.30 – 19.30 Gen. Goliana, Hurbanova, Švermova – od Študentská – ľavá strana

3. 5. 7.30 – 19.30 Komenského, Smetanova – pravá strana, Jiráskova od Rázusa po Hodžova – pravá strana, 
Holubyho námestie

4. 5. 7.30 – 19.30 Komenského, Smetanova – ľavá strana, Jiráskova od Rázusa po Hodžova – ľavá strana, 
17. novembra – obojstranne

5. 5. 7.30 – 19.30 Vodárenská, Gen. Viesta, Šoltésova – obojstranne

6. 5. 7.30 – 19.30 Gagarinova, Osviečimská, M. Turkovej – obojstranne, vnútroblok medzi Považská a Hodžova

7. 5. 7.30 – 19.30 Niva, Mníšska, Mlynská, Horeblatie, 10. apríla, Pod Drienim, Potočná – po zastavané územie

10. 5. 7.30 – 19.30 horná Kukučínova – zastavané územie, Pod Sokolice časť od Piano po SOU, K výstavisku 
od Štefánikova po Konštrukta, Pred poľom

10. 5. 19.30 – 7.30 K výstavisku od Konštrukta po výstavisko, Súvoz

11. 5. 7.30 – 19.30 Pod Sokolice časť od SOU po bytovky K výstavisku, Pod lipami, Zelnica, Fabu, Rovná, Stará 
Kubranská, Dubova, Záhrady, Hricku, Pod horou

Ak pre dlhodobé nepriaznivé počasie nebude možné dodržať tento harmonogram, 
bude vypracovaný dodatočný na dočistenie konkrétnych ulíc. Mestské komuniká-
cie sa budú čistiť aj v mestských častiach Západ a Juh – tieto práce sú naplánované 

na máj a jún. Harmonogram nájdete v nasledujúcich vydaniach novín.

GINKO UŽ MÁ 
SVOJU TABUĽU
Pri Kostole Sv. Rodiny 
na sídlisku Juh rastie 
neobyčajný strom. Má asi 
dva metre a desať rokov. 
Vypestovaný bol v záhra-
de Jaroslava Baláža zo se-
mienka známych a chrá-
nených trenčianskych 
gínk rastúcich v predzá-
hradke bývalej spoloč-
nosti Slovlik a.s. na Ulici 
gen. M. R. Štefánika. 

Na tomto mieste bol vysade-
ný na jar 2018 a od marca toh-
to roku sa o jeho výnimočnos-
ti okoloidúci dozvedia vďaka 
informačnej tabuli, ktorú tu 
osadili pracovníci trenčianske-
ho Mestského hospodárstva 
a správy lesov. 
 Ako informoval Ľuboš Ba-
lušík z oddelenia správy lesov, 
za zámerom výsadby stromu 
vrátane svojpomocnej výroby 
informačnej tabule stoja býva-
lí mestskí horári v spoluprá-
ci s tými súčasnými. Urobili to 
z vlastného záujmu a vzťahu 
k ochrane životného prostredia. 
 Ginko dvojlaločné, Ginkgo 
biloba L. je vzácny a pozoru-
hodný strom. Patrí medzi na-
hosemenné rastliny. Všetci zá-
stupcovia nahosemenných sú 
ihličnany, ginko však má opa-
davé listy charakteristického 
vejárovitého tvaru. Vo svete 
rastlín je najznámejšou tzv. ži-
vou fosíliou. Rástlo už v dru-
hohorách a vďaka svojej mi-
moriadnej odolnosti dokázalo 
prežiť klimatické zmeny, prí-
rodné aj antropogénne vplyvy. 
Známe sú prípady, keď stromy 
ginka prežili výbuch atómovej 
bomby v Hirošime. Dožíva sa 
niekoľko stoviek rokov.
 Veríme, že tento vzácny 
strom  bude dlhé stáročia oby-
vateľom mesta pripomínať jeho 
hlavnú vlastnosť, húževnatosť 
v prekonávaní prekážok ,ktoré 
budú pred nich v živote posta-
vené. (RED), FOTO: Z. G.
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