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Boli ste už vo vynovenom Čerešňovom sade?
Čerešňový sad v novom šate slávnostne otvorili 28. mája 
2021. Jeho revitalizácia bola súčasťou projektu cezhra-
ničnej spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
mesta Trenčín a mesta Bučovice. 

V rámci projektu TreBuchet zre-
konštruoval Trenčiansky samo-
správny kraj južné opevnenie 
Trenčianskeho hradu a ponúkol 
tak návštevníkom nový vstup 
do areálu hradu. Ďalší partner 
projektu z Moravy – mesto Bu-
čovice obnovilo Kniežací park. 
Úlohou nášho mesta bolo zre-
konštruovať prístupovú cestu 
k južnému opevneniu hradu. 
Na jej konci vzniklo obratisko 
pre turistický vláčik. Mesto vy-
budovalo i chodník okolo Čereš-
ňového sadu ako súčasť debarie-
rizácie Breziny a doplnilo v sade 
mobiliár. Trenčín na tieto práce 

získal nenávratný finančný prí-
spevok EÚ. Išlo o investíciu 
v hodnote takmer 265 tisíc eur.
 Dnes sú v sade tri nové 
ohniská z prírodného opracova-
ného kameňa, súčasťou každého 
je strieška na uskladnenie dre-
va a stôl s lavicami z prírodného 
agátového dreva. Z toho istého 
materiálu v sade pribudlo 26 la-
vičiek i relaxačné ležadlá. Sú tam 
obiehacie a balančné koly, balan-
sové prvky so sedadlami, okrem 
balansových preliezačiek aj la-
nová a pyramídová preliezačka, 
hojdacie siete, tienidlá a pódium 
na menšie kultúrne akcie. 

 Samozrejmosťou sú infor-
mačné tabule o histórii hradísk 
v lokalite dnešného lesoparku, 
o Čerešňovom sade a podobne. 
Nechýbajú stojany na bicykle, 
nové odpadkové koše a mobil-
né toalety. Z Čerešňového sadu 
sa stal priestor pre zmysluplné 
aktivity, ktoré umožnia jeho vy-
užitie aj mimo turistickej sezó-
ny. „Čerešňový sad je miestom, 
ktoré má genius loci. Vzniklo tu 
veľa ľudských príbehov, veľa lá-
sok. Som veľmi rád, že sa sem 
vracia život. Prepojenie Čereš-
ňového sadu s južným opevne-
ním Trenčianskeho hradu dáva 
úplne iný zmysel nášmu mes-
tu a jeho návštevníkom. Zrazu 
môžu vidieť a vnímať Trenčín 
aj z úplne inej, donedávna ne-
poznanej strany,“ povedal pri 

slávnostnom otvorení Čerešňo-
vého sadu primátor Trenčína Ri-
chard Rybníček.

 � DO SADU AJ SO PSÍKOM

V súvislosti s revitalizáciou 
Čerešňového sadu mestský 
parlament súhlasil s aktuali-
záciou VZN o podmienkach dr-
žania psov v meste. V ňom sa 
hovorí o zákaze vstupu so psom 
na všetky mestské detské ih-
riská. Hoci v Čerešňovom sade 
pribudli i nové herné prvky, 
nejde o klasické detské ihrisko. 
Sad plní najmä rekreačnú funk-
ciu ako prírodný areál. Preto je 
vstup so psom v celom území 
sadu povolený. 

(Pokračovanie na 2. strane)

Nová atrakcia v našom meste „Trenčiansky turistický vláčik Matúš Čák“ mal svoju ofi-
ciálnu premiéru v piatok 28. mája 2021 pri príležitosti slávnostného otvorenia južné-
ho opevnenia Trenčianskeho hradu a Čerešňového sadu v rámci projektu „TreBuChET 
– Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“. Pre verejnosť začal jazdiť 29. mája. 
Viac si prečítate na strane 8. FOTO: Z. G.
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 � EDITORIÁL
Vážení Trenčania, 
milí čitatelia.
 Atmosféra v Trenčíne postupne 
ožíva, pandemické opatrenia sa 
uvoľňujú. Zostáva len dúfať, že 
nám počasie dovolí užiť si po-
byt v novom átriu, Čerešňovom 
sade, pri fontánach v centre 
mesta, ale aj na terase so šál-
kou kávy. Novým prvkom v Tren-
číne je vlak Matúš Čák, čoskoro 
pribudnú ďalšie nové alebo vy-
novené priestory. Pokračujú in-
vestičné akcie vo všetkých mest-
ských častiach. O niektorých 
z nich píšeme na str. 4. 
 Veľmi dobrou správou je, že 
naše mesto bude mať obecné 
chránené územie. Trenčiansky 
luh si rozhodne taký štatút za-
slúži (str. 6) 
 O víťazovi titulu Európske 
hlavné mesto kultúry sa roz-
hodne už v decembri. V čom má 
Trenčín výhodu? Dozviete sa 
na str. 9.
 Školy majú už zapísaných 
nových žiakov. Veríme, že prvá-
čikovia budú mať možnosť svoj 
premiérový rok v školských la-
viciach absolvovať bez pande-
mických prestávok. Kým však 
začne nový školský rok, sú pre 
deti ale aj dospelých priprave-
né perfektné hry – pátračky aj 
šifrovacie hry. Začať môžete už 
5. júna. Trenčianske hravé leto 
potrvá, ako inak, do konca au-
gusta. Viac v KAM na str. 4.
 V Infe nájdete však oveľa 
viac informácií zo života v Tren-
číne. Najbližšie vydanie čakajte 
2. júla 2021. Dovtedy prajeme 
všetkým veľa pekných a príjem-
ných dní v meste. 

Vaša redakcia

Záverečný účet mesta za rok 2020
Mesto Trenčín hospodárilo v roku 2020 s prebytkom 
12,6 milióna eur. Ten tvorí základ pre vytvorenie rezervy 
na možné ďalšie riziká spojené s pandémiou koronaví-
rusu v roku 2021 a umožňuje financovať výdavky bez 
nového úveru. 

Hospodárenie Trenčína v roku 
2020 zásadne ovplyvnila 
pandémia. 
 „Včas sme však zvážili po-
tenciálne dopady pandémie a už 
začiatkom roka 2020 sme pri-
jali systémové opatrenia v čas-
ti príjmov a výdavkov rozpočtu, 
ktoré boli kľúčové pre stabilné 
hospodárenie. Počas roka sme 
vývoj príjmov neustále sledovali. 
Kládli sme dôraz na zodpovedné 
čerpanie výdavkov,“ zdôraznila 
vedúca Útvaru ekonomického 
MsÚ Trenčín Mária Capová. 

 � ZNIŽOVANIE DLHU

Celkový dlh na konci minulé-
ho roka bol 18,1 milióna eur. 
„Od konca roka 2010 klesol 
o 54,4 %. Celková suma dlhu 
definovaná zákonom o rozpoč-
tových pravidlách územnej sa-
mosprávy bola k 31. 12. 2020 
vo výške 13,7 milióna eur, čo 
predstavuje 28,4 % bežných 
príjmov roka 2019,“ uviedla M. 
Capová. 

 � POHĽADÁVKY VZRÁSTLI

Ku koncu roka 2020 narástli po-
hľadávky mesta z daní a poplat-
kov. Trenčín eviduje v pohľa-
dávkach 4,1 milióna eur. Z toho 
po splatnosti viac ako 5 rokov vo 
výške 2,1 mil. eur.

 � EUROFONDY DO MESTA

Trenčín aj v minulom roku uspel 
s viacerými projektami, na ich 
realizáciu získal spolu vyše 1,4 
milióna eur. Napríklad na mo-
dernizáciu škôl, chodník a cyk-
lotrasu na Kasárenskej ulici, re-
vitalizáciu priestoru átria či Plán 
udržateľnej mobility.

 � INVESTÍCIE

Kapitálové výdavky boli vo výš-
ke 6,7 milióna eur. Medzi naj-
väčšie investície patrí kúpa sta-
rého železničného mosta za 456 
tisíc eur z dotácie od štátu, ale 
aj rekonštrukcia cestnej svetel-
nej signalizácie pri hoteli Eli-
zabeth a pri železničnej stanici 

za 225 tisíc eur, revitalizácia át-
ria za 751 tisíc eur, cyklotrasa 
a rekonštrukcia cesty na Zlato-
vskej ulici za 527 tisíc eur, re-
konštrukcia Materskej školy M. 
Turkovej za 254 tisíc eur, rege-
nerácia vnútrobloku Východná 
za 265 tisíc eur a ďalšie.

 � INÉ VÝDAVKY

Najviac bežných výdavkov šlo 
v minulom roku do oblasti vzde-
lávania (21,62 milióna eur), 
na mestskú hromadnú dopra-
vu, sociálne veci a na nakladanie 
s odpadmi. 

 � DOTÁCIE

V roku 2020 napriek zložitej 
ekonomickej situácii v dôsled-
ku pandémie Trenčín ako jedno 
z mála miest otvorilo i dotač-
né kolá a v sume takmer 140 ti-
síc eur poskytlo podporu žiada-
teľom z rôznych oblastí života. 
Najväčšia podpora šla pre kultú-
ru a šport.

 � ZVÝŠENIE REZERVY

Poslanci mestského zastupiteľ-
stva schválili prevod 1,15 milió-
na eur do rezervného fondu, kde 
bude teda spolu takmer 1,17 mi-
lióna eur.
 Hospodárenie Trenčína v mi-
nulom roku overila nezávislá au-
ditorská spoločnosť ACCEPT 
AUDIT and CONSULTING, 
podľa ktorej účtovná závierka 
poskytuje pravdivý a verný ob-
raz finančnej situácie a výsledku 
hospodárenia.
 Mestské zastupiteľstvo 19. 
mája 2021 schválilo Záverečný 
účet mesta Trenčín za rok 2020 
bez výhrad. (E. S.)
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Boli ste už v Čerešňovom sade?
(Pokračovanie z 1. strany)

V Čerešňovom sade nájdete aj 
ďalšiu novinku. Je vysoká tri 
metre, váži asi 350 kg a celá je 
z dreva. Víla Čerešnica. Neďale-
ko nej našiel svoje miesto aj dre-
vený Trenčiansky hrad. Umiest-
nený je pri prístupovej ceste 
k južnému opevneniu.
 Pre zhoršené klimatické pod-
mienky odumierajú na Brezine 
stromy. Týkalo sa to aj dvoch 
veľkých jaseňov v blízkosti Če-
rešňového sadu. „Išlo o veľké, 

choré stromy, ktoré už ohrozovali 
ľudí. Nechceli sme to drevo zne-
hodnotiť len porezaním na dosky. 
Napadlo mi, vyrobiť z neho sochy 
a vrátiť tie stromy aspoň v takej-
to podobe späť,“ povedal lesný 
hospodár z Mestského hospo-
dárstva a správy lesov Ivan Jan-
čička, ktorý sochy nakreslil. Zo-
strojil ich pilčík Július Šedivý.  
„Mám už pripravené ďalšie ná-
vrhy – lienku, tesárika, nedávno 
sme dokončili roháča, už má svo-
je miesto aj diviak, okolo ktorého 
budú onedlho akože pobehovať 

dve malé diviačatá. Je toho v plá-
ne ešte viac,“ prezradil Ivan Jan-
čička. (E. S.) FOTO: P. S.

MESTO HĽADÁ 
PRÁVNIKA
Ak máte záujem o voľné 
pracovné miesto právnika 
na Mestskom úrade 
v Trenčíne, prihláste sa 
elektronickou poštou na 
vyberove.konanie@trencin.sk 
najneskôr do 9. 6. 2021.

Predpokladaný nástup:  
jún 2021
Kvalifikačné predpoklady:  
VŠ II. stupňa – právo

Viac na www.trencin.sk 
vo Voľných pracovných 
miestach.
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ZASADNUTIE 
MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA

23. júna 2021 o 9.30 hodine
Pozývame občanov sledovať júnové riadne zasadnutie  
trenčianskeho Mestského zastupiteľstva. Priamy prenos bude  
vysielaný na www.trencin.sk.

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Mestskí poslanci sa na spoločnej schôdzi stretli 19. mája 
2021. Okrem Záverečného účtu mesta za rok 2020 a vy-
hlásenia Obecného chráneného územia Trenčiansky luh, 
o čom píšeme na strane 6, sa venovali i ďalším témam. 

 � Vzali na vedomie informá-
ciu, že celkový dlh mesta k 31. 3. 
2021 bol vo výške 18,2 mil. eur, 
teda 333 eur na obyvateľa. Dlh 
Trenčína v rokoch 2011 – marec 
2021 klesol o viac ako 54 %.

 � Poslanci schválili zmenu 
mestského rozpočtu na tento 
rok. Odobrili napríklad peniaze 
na rekonštrukciu kuchyne v ZŠ, 
Kubranská, na obnovu práčov-
ne v detských jasliach, navýšili 
financie na nákup košíkov a vre-
ciek na BIOodpad, na úpravu 

školského dvora MŠ, Turkovej 
a tiež výdavky na realizáciu po-
lopodzemných kontajnerov. 

 � Mestský parlament súhlasil 
so zámerom vyhlásiť verejné ob-
starávanie na kompletnú rekon-
štrukciu Materskej školy na Ul. 
J. Halašu. Predpokladaná maxi-
málna hodnota zákazky sa po-
hybuje okolo 508 tisíc eur bez 
DPH. Mesto na rekonštrukčné 
práce žiada o nenávratný finanč-
ný príspevok z EÚ. 

 �  Zastupiteľstvo odobrilo 

trhový poriadok príležitostného 
trhu ITALSKÉ DNI, ktorý sa má 
uskutočniť pri Posádkovom klu-
be (bývalá ODA) 14. – 19. júna 
a 27. 9. – 2. 10. 2021, pričom 
predajný čas bude do 20.00 h 
a prevádzkový čas do maximál-
ne 22.00 h.

 �  Poslanci schválili aj názov 
novej ulice v Záblatí. Pomeno-
vaná bude 
po miest-
nej rodáčke, 
f o l k l o r i s t -
ke Zuzane 
Jarábkovej. 

  (E. S.)

 � STRUČNE

Trenčianska župa otvorila 
výzvu na nomináciu vý-

nimočných osobností, ktoré 
svojím životným príbehom 
a skutkami pomohli rozvoju 
a dôstojnej reprezentácii kraja 
aj za jeho hranicami. Nomino-
vať budúcich laureátov najvyš-
šieho ocenenia môže verejnosť 
do konca 30. septembra 2021. 
Viac na www.tsk.sk

Fakultná nemocnica Trenčín 
spustila testovanie PCR 

testom aj pre samoplatcov. 
Na testovanie je potrebné sa 
elektronicky objednať pros-
tredníctvom webovej stránky 
nemocnice. 

Mesto zabezpečilo očko-
vanie proti Covid – 19 aj 

ľuďom bez domova i rómskej 
komunite na Kasárenskej ulici. 
Niektorí si očkovanie vybavili 
aj sami a ostatným, ktorí mali 
záujem, podali 3. mája 2021 
prvú dávku vakcíny zdravot-
níci Fakultnej nemocnice Tren-
čín v rámci výjazdu. Priamo 
na mieste zaočkovali 23 ľudí 
bez akýchkoľvek komplikácií. 

Jazdite v júni do práce 
na bicykli, pešo alebo 

verejnou dopravou a podporte 
ekologickú dopravu v našich 
mestách. Registrácia tímov 
do celoslovenskej súťaže 
„Do práce na bicykli“ trvá ešte 
do 7. júna. Pod samosprávou 
Trenčín bolo do 30. mája 
zaregistrovaných 118 tímov, 
ktoré tvorí 398 ľudí. Súťaž je 
určená len pre tímy s minimál-
ne 2 a maximálne 4 členmi. 
Všetci musia byť zamestnanca-
mi jednej firmy alebo inštitúcie.

Popri futbalovej a hokejovej 
akadémii vzniká v Trenčí-

ne aj florbalová. Ide o pilotný 
projekt florbalovej akadémie 
na Slovensku. Koordinátorom 
športovej prípravy bude Špor-
tový klub 1. FBC Trenčín.

Prosíme rodičov a zod-
povedných dospelých, 

aby nedovolili svojim deťom 
vchádzať do Fontány Marka 
Aurelia na Mierovom námes-
tí a hrať sa v nej. Telo fontány 
nie je určené na hru detí. Veľmi 
ľahko môže dôjsť k úrazu detí 
i poškodeniu tohto diela.

Východnú ulicu opäť zaplavilo
Po silnejších dažďoch sa Východná ulica znovu ocitla pod 
bahnitou vodou, naposledy 17. mája 2021. Zaplavovanie 
a znečistenie komunikácie je spôsobené stekaním vody 
a odnášaním ornice z polí. Hlavným dôvodom je nespráv-
ny spôsob obhospodarovania pôdy.

Pracovníci Mestského hospo-
dárstva a správy lesov spolu 
s dobrovoľnými hasičmi zabrá-
nili kalamitnej situácii na Vý-
chodnej ulici presmerovaním 
stekajúcej vody s bahnom z polí 
k otvoreným vpustiam pomocou 
vriec s pieskom. Zhrnuli vrchnú 
zeminu, aby voda mohla ľahšie 
a rýchlejšie odtekať. 
 Mesto problém s eróziou 
pozemkov na Východnej ulici 
riešilo už v roku 2013. Na jeho 
žiadosť vykonal Okresný úrad 
Trenčín, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, povodňo-
vú prehliadku na Lavičkovom 
potoku. Zistenia potvrdili, že 

vyliatie vodné-
ho toku spôso-
bilo zanesenie 
jeho koryta ze-
minou z pri-
ľahlých pozem-
kov. Situáciu 
už vtedy posú-
dil aj Výskumný 
ústav pôdozna-
lectva a ochra-
ny pôdy. 
 V stanovisku 

navrhol aj opatrenia. Poľnohos-
podárom odporúčal vysádzať 
plodiny s dobrou protieróznou 
účinnosťou. Pre ochranu Lavič-
kového potoka na Východnej 
ulici odporúčal dosiať približne 
20 m ochranný pás trvalého po-
rastu pri vodnom toku, ktorý by 
tvoril bariéru pre odnos zeminy 
pri silnejších zrážkach. Ďalším 
odporúčaným opatrením bolo, 
aby brázdu, ktorú vytvárajú dva 
protiľahlé svahy, využili poľno-
hospodári na vybudovanie od-
vodňovacieho kanálu s ochran-
ným pásom trvalého porastu. 
V ostatných týždňoch sa však 
potvrdilo, že tieto opatrenia 

poľnohospodári neurobili. 
 Tak, ako v roku 2013, aj tento 
rok vysiali na okolitých poliach 
kukuricu, ktorá erózii nedoká-
že zabrániť. Erózia predstavu-
je úbytok povrchovej najúrod-
nejšej vrstvy pôdy, úbytok živín 
a stratu funkcií pôdy. Vlastník 
alebo užívateľ pôdy je povinný 
vykonávať jej trvalú a účinnú 
protieróznu ochranu.
 Nad Východnou ulicou je ak-
tuálne stavebná činnosť, ktorá 
napomáha k rozrušeniu povrchu 
a môže tak prispieť k zvyšova-
niu eróznej činnosť vody a spla-
vovaniu vrchných vrstiev pôdy. 
V tomto prípade je však vina 
na strane poľnohospodárov.
 Mesto sa 20. mája stretlo so 
zástupcami Poľnohospodárske-
ho družstva Inovec z Trenčian-
skych Stankoviec a PD Sobla-
hov. Prítomní boli i zástupcovia 
okresného úradu – odboru po-
zemkového a lesného a odboru 
starostlivosti o životné prostre-
die a prišiel i stavebník, ktorý 
má rozostavanú stavbu nad Vý-
chodnou ulicou. Zástupcovia 
mesta pripomenuli poľnohos-
podárom opatrenia, ktoré im 
odporučila pôdna služba ešte 
v roku 2013 vykonať. Vyjadri-
li sa, že oslovia pôdnu službu 
v najbližšom období a prisľúbili 
nápravu. (E. S.) FOTO: MHSL

Videozáznam
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V najbližšom čase budú opravené a s novým asfaltovým po-
vrchom komunikácie na uliciach Brezová (160 m), Obchod-
ná (141 m) a Vážska (247 m).

Ďalšia mestská investičná akcia prinesie prístavbu a nad-
stavbu Kultúrneho strediska v Zlatovciach. Práce by mali 
byť hotové do konca tohto roka. 

V parku pod Juhom mesto rekonštruuje centrálny chodník 
a vybuduje tu aj nový, v línii „vyšľapanej“ cestičky smerom 
k podchodu. Počíta sa aj s novým osvetlením.

Cyklistom bude čoskoro slúžiť cestička, ktorú mesto vybu-
duje v zelenom páse medzi „kruháčom“ a chodníkom. Spo-
jí cyklistické pruhy na uliciach Soblahovská a Legionárska. 

Mestské investičné akcie Výstavba nozdrkovského 
chodníka 
Chodník spojí miestne časti Biskupice a Nozdrkovce. 
Aktuálne sa pracuje na 2. etape chodníka v dĺžke vyše 
300 metrov od autobusovej zastávky oproti Čistiarni 
odpadových vôd po prvú križovatku v Nozdrkovciach. 

Investícia mesta 
má v tomto prípa-
de hodnotu takmer 
47 500 eur. V tej-
to sume je okrem 
chodníka zahrnutý 
aj nový prístrešok 
pre autobusovú za-
stávku. Ide o plynulé 
pokračovanie 1. čas-
ti chodníka, ktorú 
mesto vybudovalo koncom roka 
2018. Vtedy šlo o úsek oproti 
čistiarni odpadových vôd a jeho 
napojenie na chodník, ktorý 
vedie do Leteckých opravov-
ní a Letecko-technickej SOŠ 
v Trenčíne. 
 Do Nozdrkoviec vedie ces-
ta III. triedy v správe Trenčian-
skeho samosprávneho kraja, 
je obojsmerná, dvojpruhová, 
pôvodne bez priľahlých chod-
níkov. Preto je prirodzené, že 
o chodník žiadali obyvatelia 
Nozdrkoviec už dlhšiu dobu 
a ich žiadosť bola oprávnená. 

Príprava bola pomerne zdĺha-
vá. Napokon bolo nutné stav-
bu takzvaného nozdrkovského 
chodníka rozdeliť na tri časti. 
Mesto muselo postupne majet-
kovo–právne vysporiadať ne-
malé množstvo súkromných 
pozemkov. 
 V súčasnosti vysporiadava 
pozemky pre tretiu, závereč-
nú etapu chodníka, ktorý bude 
smerovať opačným smerom, 
do Biskupíc. Tým sa dokon-
čí prepojenie mestských častí 
Nozdrkovce a Biskupice.
 (E. S.) FOTO: P. S.

NÁMESTIE ROZKVET BUDE AKO NOVÉ
Práce by mali trvať 8 mesiacov. Ide o investíciu vo výške 
takmer 360 tisíc eur. 

Mesto je pripravené ju financo-
vať z rozpočtu, no zároveň sa 
v aktuálnej výzve na zlepšenie 
environmentálnych aspektov 
v mestách a mestských oblas-
tiach uchádza o nenávratný fi-
nančný príspevok. Ak uspeje, 
bude táto investícia refinanco-
vaná cez eurofondy.
 To najlepšie z pôvodnej kon-
cepcie námestia sa zachová, 
ale pribudnú i nové, moderné 
prvky. Vodná plocha dostane 
novú technológiu so strojov-
ňou, aby šlo o funkčnú fontánu 
aj s osvetlením. Okrem nej bude 
na námestí i fontánka na pitie. 

Pribudne tu pódium 
na kultúrne podujatia. 
V dlažbe bude vytvore-
ná možnosť ukotvenia 
vianočného stromu.
 V existujúcom parčí-
ku sa počíta s oplote-
nou krytou besiedkou 
pre rodiny s deťmi i pre 
starších ľudí. Súčasné 
osvetlenie doplnia nové 

stĺpové i zapustené svietidlá 
v dlažbe a obrubníkoch. Tamoj-
šie výtvarné dielo – reliéf zosta-
ne na pôvodnom mieste. Na od-
loženie bicyklov poslúžia nové 
cyklostojany. 
 Práce by mali byť ukončené 
do konca roka, je však možné, 
že niektoré sadové úpravy budú 
musieť počkať do jari 2022. Pô-
vodné stromy zostanú zachova-
né a vysadia sa tu i nové stromy 
a nízke kry s celoročným efek-
tom. Estetickú hodnotu zvýraz-
nia rôzne byliny, okrasné trval-
ky, trávy a cibuľoviny.
 (E. S.) FOTO: P. S.
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Na Matúšovej ulici 
rekonštruujú siete
Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK) obnovujú verej-
ný vodovod a kanalizáciu. Práce sa začali na Mierovom 
námestí v mieste pripojenia Matúšovej ulice, pokračovať 
budú postupne smerom k Trenčianskemu hradu. 

Podľa informácií z TVK sú vo-
dovodné a kanalizačné potrubia 
na Matúšovej ulici na hranici 
životnosti. Rekonštrukčné prá-
ce by mali trvať do konca tohto 
roka. Postupovať budú po úse-
koch, jeden pracovný úsek bude 
mať dĺžku max. 20 metrov. Pra-
covať sa tu bude len v pracov-
ných dňoch od 7.00 do 18.00 h.
V miestach od farského kostola 
k Mierovému námestiu pribud-
ne nová dažďová kanalizácia, 
budú do nej zvedené dažďové 
vody zo spevnených plôch. 
 Počas rekonštrukcie treba 

počítať s obmedzeným 
prístupom na Matúšo-
vu ulicu pre motorové 
vozidlá aj pre peších. 
Prejazd záchranných 
zložiek a zásobovania 
bude premostením vý-
kopu trvale zabezpeče-
ný. Prístup pre peších 
zostáva voľný cez uli-
cu Marka Aurélia, cez 

Farskú ulicu farskými schod-
mi alebo cez zrevitalizované át-
rium a Čerešňový sad.

 � DO MATÚŠOVEJ 
ULICE INVESTUJE 
AJ MESTO

Počas rekonštrukčných prác 
v réžii TVK sa pripojí svojou in-
vestíciou aj mesto Trenčín, kto-
ré na Matúšovej ulici zabezpečí 
nové verejné osvetlenie, chrá-
ničky nízkeho napätia a nové 
odpadkové koše. 
 (E. S.) FOTO: P. S.

Ulica K dolnej stanici 
dostane nový povrch
Sieť verejného vodovodu a kanalizácie rekonštruujú 
Trenčianske vodárne a kanalizácie aj na ulicu K dolnej 
stanici od križovatky s Elekričnou po križovatku s Piaris-
tickou. Po ukončení prác dostane aj táto časť ulice nový 
asfaltový koberec. 

V roku 2020 v časti ulice od kri-
žovatky s Piaristickou po Legi-
onársku ulicu vodári obnovili 
kanalizačné stoky, opravili ka-
nalizačné šachty, uličné vpusty 
i vodovodné potrubie. Nový as-
faltový koberec po celej šírke 
vozovky ukončil 1. etapu prác.
 V tomto roku pokraču-
jú s rekonštrukčnými prácami 
na vodovodnom potrubí v ďal-
šej časti. Obnovujú aj vodo-
vodné prípojky a opravujú ulič-
né vpusty od Električnej ulice 
k poliklinike. Počas prác osadi-
li do chodníka i nové podzemné 
požiarne hydranty. 

 � ZVÝŠENÝ PRIECHOD

Pre zvýšenie bezpečnos-
ti chodcov vybudujú v rámci 

rekonštrukcie cesty vyvýše-
ný priechod pre chodcov pred 
poliklinikou. Koncom júna by 
mala mať už celá ulica K dolnej 
stanici nový asfaltový povrch.
Mesto následne zabezpečí nové 
vodorovné značenie. Odbočo-
vací pruh vľavo sa zruší, keď-
že je tu prednosť pred všetký-
mi vozidlami. Na jeho mieste 
sa vyznačí priestor pre sanitky 
a pre vykladanie, vystupovanie 
pacientov priamo pred vcho-
dom do polikliniky. 
 (E. S.) FOTO: P. S.

Materské školy počas prázdnin
Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Trenčín bude počas letných prázdnin pre-
rušená pre rekonštrukčné práce, maľovanie a čistenie 
priestorov, dezinfekciu prostredia a hračiek, ako aj pre 
čerpanie dovolenky zamestnancov.

 � Počas celého júla budú otvo-
rené a v auguste zatvorené tie-
to MŠ: Švermova, Niva, Tur-
kovej, Soblahovská, Stromová, 
Na dolinách, Pri parku, J. Hala-
šu a Východná.

 � V auguste od 2. do 27. 8. 
budú otvorené MŠ: Opatovská, 
Kubranská, Legionárska, 28. 
októbra, Medňanského, Šmid-
keho a Šafárikova.

 � MŠ na Považskej ulici 
bude v prevádzke od 1. do 16. 
júla a potom aj od 16. do 27. 
augusta.

 � Posledné dva augustové dni, 
v pondelok 30. a v utorok 31. 8. 
bude vo všetkých MŠ prevádz-
ka bez detí, nakoľko sa všetky 
priestory budú dezinfikovať. 

 (RED)

JE PO ZÁPISE DO ZÁKLADNÝCH 
A MATERSKÝCH ŠKÔL

 � Zápis do materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Trenčín sa konal 4. a 5. 
mája 2021. Aj tento rok boli 
umiestnené všetky deti star-
šie ako 3 roky. V škôlkach, kde 
bola ešte voľná kapacita, boli 
doplnené aj mladšími deťmi. 
Po ukončení riadneho zápisu 
tak evidujú Školské zariadenia 
mesta Trenčín 438 novoprija-
tých detí do materských škôl.

 � Zápis detí do 1. ročníka zá-
kladných škôl sa pre protiepi-
demické opatrenia konal opäť 
elektronicky. 
Do 9 škôl v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta Trenčín sa za-
písalo 583 detí. O tzv. odklad 
povinnej školskej dochádzky 
požiadalo 66 zákonných zá-
stupcov detí. V školskom roku 
2021/2022 by malo do prvého 
ročníka v Trenčíne nastúpiť 513 

detí, počet budúcich prvákov sa 
ešte môže zmeniť. 
 Najväčší počet prijatých 
detí na nadchádzajúci školský 
rok je v ZŠ, Veľkomoravská 12, 
kde začne plniť povinnú škol-
skú dochádzku 89 prvákov.
 (RED) FOTO: PEXELS

Mesto Trenčín 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE 
NA OBSADENIE MIESTA 
• riaditeľa/riaditeľky Základnej školy,  
  Bezručova 66, Trenčín
• riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy  
  Karola Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín
• riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Kubranská 20, Trenčín

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými 
dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením hesla: 
„Výberové konanie + názov príslušnej školy – NEOTVARAŤ“ 
na adresu: Mestský úrad Trenčín, Útvar školstva, Mierové 
námestie 2, 911 64 Trenčín. 

Uzávierka prihlášok je 18. 6. 2021.
Uchádzači, ktorí splnia predpoklady a požiadavky budú pozvaní 
na výberové konanie.

Bližšie informácie získate na: www.trencin.sk
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CHCETE BRIGÁDOVAŤ 
NA KÚPALISKU?
Mesto Trenčín plánuje otvoriť letné kúpalisko na Ostrove 
18. júna 2021. Prevádzka sa bude riadiť usmerneniami 
Úradu verejného zdravotníctva SR. Brigádnici sa môžu 
hlásiť do 10. júna 2021.

Príprava na sezónu je rovnaká 
ako pred akoukoľvek inou let-
nou sezónou – čistenie bazénov, 
dezinfekcia stien, dna a prepa-
dových kanálov, príprava tobo-
gánov, odburinenie spevnených 
plôch, kosenie, strihanie živého 
plota a podobne.
 Súťaž na prevádzku bufetov 
a atrakcií je ukončená. Takmer 
polovica plavčíkov zostáva z mi-
nulých rokov. Ďalších ešte Mest-
ské hospodárstvo a správa lesov 
(MHSL) hľadá.
 Ide o brigádu na pozícii plav-
čík/plavčíčka (od 4,30 €/1 h). 
Táto brigáda je vhodná pre štu-
dentov nad 18 rokov.

Voľná je ešte pozícia upratovač-
ky vnútorných priestorov kúpa-
liska (od 3,60 €/1 h). Vítané sú 
aj dôchodkyne.
 Záujemcovia o brigádu sa 
môžu prihlásiť do 10. 6. u Marty 
Gagovej z Oddelenia personál-
neho a mzdového MHSL, kto-
rá poskytne bližšie informácie. 
Kontakt: 0911 084 901.
 Vstupné ostáva na úrovni 
minulej sezóny. Otváracie hodi-
ny sa zatiaľ nemenia, ale všetko 
záleží od nariadenia RÚVZ, kto-
ré sa bude týkať režimu a pod-
mienok fungovania kúpaliska.

 (RED)

Trenčín bude mať obecné chránené územie
Stane sa ním Trenčiansky luh. Návrh Všeobecne záväz-
ného nariadenia (VZN) o chránenom území podporili 
jednohlasne poslanci mestského zastupiteľstva 19. mája 
2021 na svojom zasadnutí. Trenčín je tak opäť dobrým 
príkladom pre iné samosprávy.

Takmer 13,5 hektára územia je 
čiastočne na ľavom a na pravom 
brehu Váhu nad stavidlami Bis-
kupickej zdrže. Rozdelené bude 
na rekreačnú časť a zónu ochra-
ny lužného lesa bez možnosti 
akéhokoľvek zásahu. 
 „Teším sa, že naša snaha 
v spolupráci s ochranármi vyústi-
la do tejto podoby. Je to v súlade 
s filozofiou zeleného mesta a v sú-
lade s našou stratégiou adapta-
bility na klimatické zmeny. Teraz 
požiadame ministerstvo životné-
ho prostredia, aby Trenčiansky 
luh zapísalo do zoznamu chráne-
ných území, čo znamená, že toto 

územie bude aj do budúcna ne-
dotknuteľné,“ povedal primátor 
Richard Rybníček. 
 Hlavný architekt mesta Mar-
tin Beďatš tento návrh rovnako 
privítal. „V spoločnej diskusii sme 
hľadali a aj našli vhodnú a pri-
meranú mieru skĺbenia ochrany 
prírody s aktivitami ľudí. Okrem 
rekreácie sme riešili aj možnosť 
umiestnenia lávky pre peších 
a cyklistov a polohu eventuálneho 
zázemia pre rekreačno-športovú 
časť formou hausbótu, v ktorom by 
bolo možné umiestniť občerstve-
nie pre návštevníkov,“ povedal.

 � UKÁŽKA ŽIVEJ 
MOKRADE

Stredné Považie do obdobia 
pred 80 rokmi vyzeralo celkom 
inak. „Rieka slobodne divočila 
vo svojej nive, vytvárala riečne 
ramená, zátoky, široké plytčiny. 
Odlesnené nízke brehy neboli za-
stavané, využívali sa ako pasien-
ky,“ hovorí Sylva Mertanová zo 
Štátnej ochrany prírody, spolu-
autorka návrhu. 
 „Dnes je Váh hrádzami kom-
pletne odrezaný od svojej nivy, 
väčšina jeho prietoku je prevede-
ná kanálom, k využitiu v kaskáde 
vodných elektrární. V pôvodnom 
toku táto voda chýba, niva rie-
ky vysychá. V južnej časti Tren-
čianskeho luhu však môžeme vi-
dieť aspoň malú ukážku mokrade 
plnej života tak, ako ich poznali 
ešte naši rodičia či starí rodičia. 
Skutočne stojí za ochranu.“

 � DOMOV PRE 
OHROZENÉ DRUHY

„Ak sa do luhu vyberiete v ran-
ných hodinách, určite vás oča-
rí množstvo vtáčích hlasov, kto-
ré sa tu predierajú osviežujúcim 
porastom mäkkého lužného lesa. 
Vo večerných hodinách sa tu dá 
zblízka pozorovať bobria rodin-
ka či preletujúce tajuplné bučia-
čiky močiarne. Je to dostupné 
miesto, ktoré ponúka nevšedný 
zážitok z pozorovania relatívne 
divej prírody,“ hovorí ďalší spo-
luautor návrhu Radovan Jam-
bor zo Slovenskej ornitologickej 
spoločnosti.

 � ČO SA ZMENÍ PRE ĽUDÍ 

Podľa tretieho spoluauto-
ra návrhu Richarda Medala 
z trenčianskeho Centra envi-
ronmentálnych aktivít sa vyhlá-
sením chráneného územia pre 

slušných a poriadkumilovných 
návštevníkov nič nemení. Ale 
návštevníkov, ktorí za sebou ne-
chávajú spúšť a svoje odpadky, 
môže prekvapiť vysoká pokuta. 
„V Zátoke pokoja je umiestnená 
tabuľa, ktorá nabáda návštev-
níkov na únosné správanie sa, 
na pravom brehu Váhu tiež plá-
nujeme osadenie informačno-
-osvetových panelov. Tie ale asi 
málokoho prevychovajú. Skôr je 
dôležité, aby sme si uvedomili, 
aké rodinné striebro máme pri 
Váhu a aby sme si ho starostlivo 
strážili a chránili pred vandalmi 
a znečisťovateľmi.“

 � V MESTE JE TO RARITA

Inštitút obcou chráneného úze-
mia nie je na Slovensku veľmi 
využívaný. Je to relatívne nová 
kategória chráneného územia 
a v meste ide o raritu. Radovan 
Jambor pripomína, že tak, ako 
sa dá ľahko vyhlásiť prijatím 
VZN, tak sa dá aj jednoducho 
zrušiť, rovnako prijatím VZN. 
 „V Trnave si už poslanci jed-
no takéto obecné chránené úze-
mie hlasovaním zrušili. Dúfam, 
že mesto Trenčín sa touto ces-
tou nikdy nevyberie a vyhlásenie 
Trenčianskeho luhu naopak za-
počne tradíciu budovania zele-
ných miest po celom Slovensku. 
Boli by sme radi, keby tento krok 
inšpiroval aj ostatné mestá, aby 
sme si takto dokázali uchovať to 
najcennejšie, čo nás bude chrániť 
nielen pred klimatickou zmenou, 
ale aj pred radikálnymi zásahmi 
do verejnej zelene.“ 
 Čo všetko v novom chrá-
nenom území 
rastie a kto má 
v ňom svoj do-
mov, si prečí-
tate na www.
trencin.sk. 
 (RED) FOTO: TN
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 � VŠIMLI STE SI

 � „NAŠLI SME NA NETE“

Aj takto pekne to dokáže vyzerať v zbernom dvore vďa-
ka aktivite jeho zamestnancov. Na čisté a inšpiratívne 
upravené prostredie vytvorené z vyhodených predmetov, 
ktoré ľudia doviezli do ZD Sever, upozornila obyvateľka 
Trenčína. Ďakujeme.  FOTO: P. S.

O dotáciách je rozhodnuté
Mesto Trenčín vyhlásilo v tomto roku 6 výziev na po-
dávanie žiadostí o dotácie. Do uzávierky novín bolo 
rozhodnuté o piatich z nich. 

 � Vyhodnotenie žiados-
tí o poskytnutie dotácie v ob-
lasti športu na rok 2021 malo 
v programe zasadnutie Komisie 
športu pri Mestskom zastupi-
teľstve v Trenčíne, ktoré sa ko-
nalo 22. apríla 2021. Žiadostí 
o podporu projektov bolo cel-
kom 64. Komisia odporučila 
prideliť dotáciu 55 žiadateľom 
v hodnote spolu 35 tisíc eur. 
Členovia komisie sa rozhodli 
nepodporiť projekty s komerč-
ným zámerom. Zároveň ko-
misia odporučila primátorovi 
mesta pridelenie dotácií na čin-
nosť športových klubov podľa 
predložených dotazníkov a žia-
dostí v celkovej hodnote 45 ti-
síc eur. Mesto tak v tomto roku 
podporí prostredníctvom svoj-
ho grantového programu čin-
nosť 23 športových klubov a 55 
projektov v oblasti športových 
aktivít celkovou sumou 80 tisíc 
eur.

 � V oblasti kultúry a záuj-
movej umeleckej činnosti 
bolo rozdelených 72 300 eur, 
z toho na podujatia 53 200 eur 
a na činnosť 19 100 eur. Komi-
sia kultúry a cestovného ruchu 
pri Mestskom zastupiteľstve 
v Trenčíne posudzovala 70 žia-
dostí o podporu projektov, pri-
deliť dotáciu navrhla 53 z nich. 
Žiadostí o podporu činnosti 
prišlo 28, dotácia bola pridele-
ná 25.

 � Z grantového programu 
mesta bola na aktivity v oblasti 
sociálnych vecí vyčlenená suma 

22 tisíc eur. 
Do gran-
t o v é h o 
p r o g r a m u 
sa mohli 
zapojiť ne-
štátne sub-
jekty do 31. marca 2021, 
čo splnilo 18 subjektov. Komi-
sia sociálnych vecí a verejného 
poriadku 5. mája prehodnoti-
la každú prijatú žiadosť a od-
poručila primátorovi mesta 
prideliť dotáciu na aktivity 16 
projektom. 

 � Komisia školstva a mládeže 
na svojom zasadnutí 11. mája 
vyhodnotila prijaté žiadosti 
o podporu aktivít v oblasti prá-
ce s mládežou. Zo 14 podaných 
žiadostí bude v tomto roku pod-
porených 8 projektov v celkovej 
sume viac ako 12 tisíc eur.

 � Hodnotenie 22 žiadostí 
o podporu aktivít v oblasti škol-
stva, výchovy a vzdelávania 
mala Komisia školstva a mlá-
deže na programe v rovnakom 
termíne. Primátorovi mesta Ri-
chardovi Rybníčkovi odporuči-
la podporiť 18 projektov, medzi 
ktoré bolo rozdelených spolu 
15 tisíc eur.
 Zoznam všetkých žia-
dateľov aj s pridelenou 
výškou dotácie nájdete 
na www.trencin.sk/dotacie. 
O pridelených dotáciách v ob-
lasti životného prostredia bude-
me informovať v nasledujúcom 
vydaní novín. 
 (RED)

Viete, že existuje portál 
www.nevyhadzujte.sk?

 Veci, ktoré chce jeden vy-
hodiť, môže druhý potrebovať. 

Nevyhadzujme to, čo môže 
niekto iný využiť. Darujte vec 
za odvoz. Ušetríte sebe prácu, 
druhému peniaze a prírode 
energiu.

POMOC DOBROVOĽNÍKOV JE VÍTANÁ

V jarných mesiacoch sa v trenčianskych mestských 
lesoch v Soblahove uskutočnilo plánované zalesňovanie 
niektorých poškodených plôch lesa. Celkom bolo vysa-
dených 3300 ks sadeníc duba a buka.

Okrem externého dodávateľa 
sa na zalesňovaní podieľali aj 
pracovníčky Mestského hos-
podárstva a správy lesov Tren-
čín z krytej plavárne, správy 
registratúry a ekonomického 
oddelenia. 
 „Ženy a dievčatá na pár dní 
vymenili záchranársky plavák, 
registračné pokladne, mopy 
a počítače za motyky a vyskúša-
li si na chvíľu ťažkú a zanikajú-
cu profesiu lesných robotníčok, 
známu obyvateľom Slovenska 
väčšinou už len z filmov,“ pove-
dal horár Ľubo Balušík. S no-
vou úlohou sa podľa neho, na-
priek počiatočným problémom, 
ktoré súviseli s namáhavosťou 
tejto práce a určite aj bolesťami 
krížov či celého tela, úspešne 
popasovali.
 Pre spomalenie rašenia 

boli sadenice uložené v garáži 
pri horárni naplnenej snehom 
z ľadovej plochy zimného šta-
dióna. Svoje nové miesto na-
šli v lesnom poraste na Slákov-
ci a Hrnčárke. „Verím, že budú 
mať dlhý život a vyrastú z nich 
zdravé a kvalitné stromy,“ ho-
vorí Ľ. Balušík s tým, že bude 
potrebné zabezpečiť aj ďalšiu 
starostlivosť. „Hlavne bojovať 
proti agresívnej burine, ktorá 
ich bez pomoci človeka môže ľah-
ko zničiť.“
 Vítaná je preto dobrovoľníc-
ka pomoc na ochranu sadeníc 
z radov aktívnych skupín oby-
vateľov Trenčína alebo aj jed-
notlivcov so vzťahom k prírode 
a práci v lese. Prihlásiť sa môžu 
na MHSL a vyskúšať si tak „ná-
vrat ku koreňom“ zanikajúcich 
profesií.  (RED) FOTO: ARCHÍV MHSL

HLASUJME ZA PODPORU PROJEKTOV
O tom, ktorý z troch trenčian-
skych projektov získa finanč-
ný grant 6 tisíc eur od Nadácie 
COOP Jednota, rozhodne verej-
nosť. Hlasovanie v predajniach 
OD Rozkvet na Šoltésovej uli-
ci a Tempo (OC MAX) na Uli-
ci gen. M. R. Štefánika trvá 
do 15. júna 2021. Do 5. ročníka 
programu zameraného na pod-
poru rozvoja slovenských miest 
a obcí bolo prihlásených takmer 
1400 projektov. Do záverečného 

h l a s o v a -
nia v našom 
meste postú-
pili tieto tri: 
A r c h i p e l a -
go – Zveda-
vé miesto 
v parku, Mini 
lanové ihrisko Pavúčik a 3×3 
Olympijské basketbalové ih-
risko. Viac o projektoch čítajte 
na www.trencin.sk. 
 (RED)

 dotácie
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Nová atrakcia v našom meste
Od 29. mája jazdí po Trenčíne turistický vláčik „Matúš 
Čák“. Pasažierov prevezie po centre mesta a potom sa 
vydá buď do lesoparku Brezina až k južnému opevneniu 
Trenčianskeho hradu alebo smerom na Ostrov.

Vláčik štartuje vždy zo zastávky 
GALÉRIA na Palackého ulici. 
Nastúpiť je možné na ktorejkoľ-
vek zo 6-tich zastávok v centre 
(Galéria, Hviezda, ODA, Vod-
ník, Morový stĺp, Elizabeth). 
 Zo zastávky GALÉRIA 
vláčik štartuje na smer CEN-
TRUM a BREZINA o 9.50, 
11.00, 12.10, 13.20, 16.10, 
17.20 a 18.30 h. Celý okruh trvá 
približne hodinu. Od hotela Eli-
zabeth pokračuje zastávkami 
Stanica, Kukučínova, Brezi-
na, Čerešňový sad, kde sa vlá-
čik zdrží na otoči pri hrade 10 
minút a vydá sa dokončiť svoj 
okruh späť do centra mesta.
 Na smer CENTRUM 
a OSTROV odchádza vláčik 
zo zastávky GALÉRIA o 9.00, 
14.30, 15.20, 19.40 a 20.30 h. 
Tento okruh trvá približne 40 
minút. Od hotela Elizabeth po-
kračuje zastávkami Stanica, 

Športová hala, Štadión, Kú-
palisko a Ostrov, kde sa otáča 
a pokračuje späť už bez zastáv-
ky Stanica. 
 Jednotlivé zastávky spozná-
te vďaka označníkom, na kto-
rých je uvedený rozpis trás aj 
cestovný poriadok. Jednosmer-
ný lístok na okruh CENTRUM/
BREZINA stojí 4 €, celý okruh 
7 €. Lístok na celý okruh CEN-
TRUM/OSTROV vás vyjde 
na 5 €, jednosmerný na 3 €. 
Deti, študenti, ZŤP a seniori 
majú zľavnené lístky, zvýhodne-
né sú aj rodinné lístky. 
 Jednosmerný lístok platí 
po najbližší otoč. Pri zakúpe-
ní lístka na celý okruh je mož-
né na otoči vystúpiť a dokončiť 
svoj okruh neskorším spojom. 
Takisto je možné vystúpiť a na-
stúpiť na ktorejkoľvek zastávke 
po trase vláčika. 
 (RED) FOTO: Z. G.

Karol Steklý 
oslávil 100. narodeniny
Narodil sa 27. apríla 1921 
v Trenčíne. V roku 1942 na-
rukoval do armády, časom ho 
odvelili na ruský front a potom 
do Talianska. 
 Po skončení vojny pracoval 
v baniach na Mostecku, neskôr 
až do dôchodku v ZŤS v Dub-
nici nad Váhom. Vďaka znalos-
ti talianskeho a ruského jazyka 
pôsobil aj ako tlmočník. Vždy 
ho fascinovala vojenská techni-
ka, najmä lietadlá. 
 Od roku 1990 sa zaoberal 
myšlienkou na zostrojenie rep-
liky lietadla Caproni Ca-33, 
na ktorom havaroval Milan Ras-
tislav Štefánik. Lietadlo je dnes 
vystavené na bratislavskom le-
tisku. Karol Steklý je aj zakla-
dajúcim členom Spoločnosti 

M. R. Štefánika, spoluautorom 
knihy o Štefánikovi a členom 
Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov. Ešte aj vo 
svojich 90 rokoch zoskočil pa-
dákom. Má tri dcéry, šesť vnú-
čat a sedem pravnúčat. Žije 
v časti mesta Opatová. 
 A jeho recept na dlhý život? 
Mať pozitívne myslenie, od-
strániť zo seba nenávisť, zlosť, 
škodoradosť a závisť, pomáhať, 
mať záujmy a koníčky a potom 
radosť z toho, čo robíte. Oslá-
venca prijal v deň jeho narode-
nín v sobášnej sieni mestského 
úradu primátor mesta Richard 
Rybníček. K želaniam zdravia, 
radosti a životnej energie sa 
pripájame.
 (RED)

V máji sa začala  
Trenčianska hudobná jar 2021
Čiastočné uvoľnenie opatrení 
prinieslo v druhej polovici mája 
dobré správy aj pre kultúrne 
podujatia. S povinnosťou ne-
gatívneho testu a obmedzeným 
počtom návštevníkov sa mohol 
16. mája uskutočniť otvárací 
koncert festivalu Trenčianska 
hudobná jar 2021. Z napláno-
vaných piatich festivalových 
koncertov boli v máji odohra-
né tri, pričom na poslednom 
už negatívny test návštevníkov 
nebol vyžadovaný. V júni pri-
nesú do Refektára Piaristické-
ho gymnázia skvelý kultúrny 
zážitok profesionálne sláčikové 

kvarteto Spectrum quartett (6. 
6.) a súbor Ensemble Thesau-
rus Musicum (13. 6.). Prvý kon-
cert bude zostavený z diel Euge-
na Suchoňa, Iľju Zeljenku a W. 
A. Mozarta. Bodku za festiva-
lom dá súbor, ktorý sa zame-
riava na komornú vokálnu a in-
štrumentálnu hudbu 16. – 18. 
storočia a skladby interpretuje 
na kópiách originálov historic-
kých nástrojov. Obidva koncer-
ty majú začiatok o 18.00 h. Res-
pirátory pre návštevníkov sú 
naďalej povinné. Prípadné zme-
ny sledujte na www.kpvh.sk.
 (RED)

Poďakovanie  
všetkým podporovateľom
Po uvoľnení opatrení je opäť 
otvorená chránená dielňa Ka-
viareň Na Ceste v priestoroch 
Katovho domu, kde vás ob-
slúžia klienti Domova Sociál-
nych Služieb z Adamovských 
Kochanoviec so svojimi asis-
tentkami. Ich novinkou v po-
nuke je točená zmrzlina. Aby 
si osem ľudí zamestnaných 
v Baliarni a Kaviarni Na ceste 
v Trenčíne mohlo udržať svo-
je pracovné miesto, upraviť si 
priestory, rozšíriť ponuku slu-
žieb, osloviť nových zákazní-
kov a pracovať v zdravšom pro-
stredí, mohli ich ľudia podporiť 

prostredníctvom výzvy na por-
táli startlab.sk/naceste. Úspeš-
ná kampaň, ktorej jedným z au-
torov je Trenčan Ivan Ježík, 
získala od ľudí podporu viac ako 
11 tisíc eur. „Odozva ľudí bola 
mimoriadna a sme za to naozaj 
veľmi vďační,“ povedal I. Ježík 
v online rozhovore pre Start-
Lab 27. mája. Za časť z vyzbie-
raných peňazí bol napríklad za-
obstaraný zmrzlinovací stroj. 
Za tento nápad a podporu všet-
kým ďakujeme. Celý rozhovor 
o príprave a vedení kampane si 
môžete vypočuť na facebooku 
StartLab.  (RED)

Potešili klientov zariadenia 
Počas mesiaca lásky by sa ne-
mal nikto cítiť sám. Materská 
škola na Šafárikovej ulici sa za-
pojila do výzvy „Máj lásky čas 
– Koľko lásky je vo vašom srd-
ci?“ V rámci tejto výzvy zho-
tovili viac ako 150 pohľadníc 

a darčekov pre klientov Domo-
va sociálnych služieb na Liptov-
skej ulici v Trenčíne. Odovzdali 
im ich 12. 5. 2021. „Veríme, že 
sme všetkým urobili radosť,“ po-
vedala riaditeľka MŠ Zlata Mu-
ráriková. (RED)

Trenčan nominovaný 
na cenu Anasoft litera
Jednou z desiatky kníh nomino-
vaných na prestížne ocenenie 
najlepšej slovenskej prózy vyda-
nej minulý rok je aj novela Sato-
ri v Trenčíne debutujúceho au-
tora Lukáša Cabalu z Trenčína. 

O najlepšej slovenskej próze 
rozhodne aj verejnosť Cenou 
čitateľov. Hlasovať môžeme 
od 16. mája na portáli hlaso-
vanie.anasoftlitera.sk, víťazov 
zverejnia v septembri. (RED) 
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O víťazovi titulu sa rozhodne v decembri
Už je to takmer rok, čo tím Trenčín2026 spolu so za-
mestnancami mesta, občanmi, organizáciami ako aj so 
zapojením regiónu pracuje na kandidatúre mesta Trenčín 
na Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026. Vo febru-
ári sa mu podarilo postúpiť do druhého kola a momentál-
ne pokračuje na príprave finálneho projektu. Prečítajte si 
rozhovor s jeho manažérkou Luciou Dubačovou. 

 � Čo by pre Trenčín zname-
nala výhra EHMK? 

Krásou projektu je, že keď je dob-
re nastavený a realizovaný, tak 
hovoríme o komplexnej transfor-
mácii celého mesta a regiónu. Ide 
o transformáciu urbánnu, sociál-
nu či ekonomickú. Ľuďom sa vďa-
ka tomu mení myslenie, otvárajú 
sa novým témam a zároveň ide aj 
o lepšie previazanie sektorov (na-
príklad súkromný s kultúrnym 
a sociálnym sektorom), vytvo-
renie väzieb, ktoré môžu fungo-
vať dlhodobo, pretože mesto má 
byť naozaj pre všetkých. Projekt 
je veľmi komplexný, dopad bude 
mať určite veľmi široký – od vy-
užívania budov, ktoré využívané 
nie sú, alebo majú väčší potenciál 
cez oživovanie verejného priesto-
ru, až po kultúrne centrá v kaž-
dej mestskej časti, v ktorých sú 
plánované rekonštrukcie. Poze-
ráme sa na to, čo v meste máme 
a ako sa dajú využiť kultúrne 
prostriedky na to, aby sa nám 
dalo v meste lepšie žiť po všetkých 
stránkach. Zároveň však riešime 
aj klimatické a prírodné témy.

 � Čo si myslíte o prezentáci-
ách Žiliny a Nitry, ktoré sa tiež 
dostali do finále? 

Každé mesto je špecifické, nee-
xistuje rovnaký meter alebo kľú-
čová formulka na to, že takto to 
má byť a vtedy to mesto vyhrá. 
Aj Žilina, aj Nitra sú veľmi špe-
cifické. Samozrejme, ich výho-
dou je, že na rozdiel od Trenčína 
majú divadlá. My to v Trenčíne 
však berieme ako výhodu pre nás, 

pretože máme mož-
nosť prísť s niečím no-
vým a inovatívnym. Sú 
to veľmi silní konku-
renti, komunikujeme 
spolu. Tímy sú v oboch 
mestách extrémne sil-
né a vedia, čo robia. 
Robia to veľmi dobre, 
z čoho všetci máme na-
vzájom radosť. V tom-
to kontexte možno ani 
nie je dôležité, ktoré 
mesto vyhrá. Komuni-
kujeme aj o tom, ako 

nastaviť spoluprácu nielen me-
dzi nami tromi kandidátmi, ale 
celkovo s mestami na Slovensku, 
aby dopad projektu bol naozaj 
celonárodný, nielen lokálny. 

 � V čom má Trenčín výhodu 
pred konkurenciou?

Čím viac sa s ľuďmi rozprávame, 
tým viac vnímame, že k mestu 
Trenčín má pozitívny vzťah veľké 
množstvo ľudí. Trenčín je podhu-
bie aj takej tej „undergroundovej“ 
scény, kultúra sa tu začala tvoriť 
ešte pred revolúciou, kulminovali 
sa tu progresívne myšlienky, akti-
vizovala sa spoločnosť, čo je veľmi 
dôležité a zaujímavé pre akúkoľ-
vek kultúrnu pôdu. Zároveň tu 
máme úžasnú scénu kultúrnych 
organizácii a jednotlivcov, ktorí 
sú veľmi aktívni a sú pripravení 
robiť veci viac na medzinárod-
nom leveli, čo je dôležité. Máme 
skvelé prírodné podmienky, v kto-
rých sme ukotvení. Sme jedno 
z veľmi mála miest v Európe, kto-
ré má les priamo v centre mesta, 
máme tu rieku, prírodné prostre-
die spojené s ostrovom, čo nám 
vytvára skvelé podmienky na pre-
pájanie rôznych športových akti-
vít s kultúrnymi aktivitami. Je tu 
toho mnoho, aj samotná budova 
Ody je vnímaná ako potenciálny 
súčasný kultúrny priestor, o čom 
rokujeme s Ministerstvom obra-
ny SR. Rovnako aj budova Syna-
gógy, ktorá je momentálne v re-
konštrukcii, sa stane zaujímavým 
kultúrnym miestom. Veľkou vý-
hodou a lákadlom je tiež festival 
Pohoda. Takže máme tu z čoho 
variť. 

 � Čo sa stane, ak Trenčín ne-
vyhrá? 

Tak, ako aj projekt má dlhodobý 
zámer, rovnako premýšľa aj naše 
mesto. Je obrovským šťastím, že 
mesto má veľmi osvietené vedenie, 
úradníkov a podporu poslancov. 
Mnohí ľudia určite evidujú pro-
jekt Trenčín Si Ty. Je to veľká ur-
bánna vízia, ktorá vznikla v roku 
2013. Je to najlepšie uchopiteľ-
ný prejav dlhodobého plánova-
nia mesta Trenčín. Trenčín2026 
nadväzuje na projekt Trenčín Si 
Ty. Ten hovorí o tom, ako bude 
mesto Trenčín vyzerať a ako bude 
fungovať. Trenčín2026 zase ho-
vorí o tom, čo sa na starých aj no-
vých miestach bude diať, kto a čo 
ich naplní. Je to krásne súznenie 
projektov – Trenčín2026 napl-
ní tie miesta, ktoré Trenčín Si Ty 
navrhuje. Preto je veľmi dôležité, 
aby sme začali uvažovať nielen 
nad telom, ale aj nad dušou mes-
ta. Už len toto myslenie, ktoré je 
naozaj dlhodobé, sa pretavuje aj 
do samotnej kandidatúry. 
 Bez ohľadu na výhru má 
mesto záujem robiť aj v rám-
ci kandidatúry aktivity, ktoré 
sú dlhodobo udržateľné. Mno-
hé z vecí, ktoré sú navrhnuté pre 
Trenčín2026 sú už teraz v rieše-
ní a premýšľame, ako by sa dali 
uskutočniť aj bez ohľadu na titul. 
 Tých možností je mnoho, už 
tento rok sme žiadali o niekoľko 
grantov na menšie podprojek-
ty, práve preto, aby sme vedeli, 
že ideme ďalej a kultúrny roz-
voj mesta bude pokračovať bez 
ohľadu na to, ako to dopadne 
v decembri.

 � Môže sa verejnosť priči-
niť o to, aby sa Trenčín dostal 
bližšie k výhre? 

Určite áno. Počas leta budeme 
realizovať rôzne aktivity v re-
gióne. Práve sme vyprofilovali, 
čo región tvorí, a sú to 3 hlav-
né linky – funkcionalistická ar-
chitektúra, textilný, obuvnícky 
priemysel a sklo. Budeme robiť 
výjazdy, aktivity a vyzývať verej-
nosť k tomu, aby sa do nich za-
pojila, aby sa informovali o pro-
jekte a aby sami zistili, o čom je 
práve to ich mesto, región a aké 
sú jeho hodnoty. Najdôležitejšie 
je, aby verejnosť bola plne infor-
movaná o projekte a podporova-
la ho. Ľudia môžu najviac po-
môcť tým, že budú o ňom hovoriť 

a dajú najavo svoju podporu. Na-
príklad kaviarne a obchody zve-
rejnením loga Trenčín2026 vo 
výkladoch. Už dnes nás podpo-
rujú inštitúcie ako TSK, mesto 
Trenčianske Teplice s hoteliérmi 
a Trenčianska Univerzita, čo je 
kľúčovým krokom k medzisekto-
rovej spolupráci. Budeme radi, 
keď niekto príde s nejakým nápa-
dom, aktivitou, iniciatívou ako 
rozšíriť myšlienku projektu viac 
medzi obyvateľov mesta a re-
giónu. Našim cieľom je hovoriť 
s každým, čo nie je doslovne mož-
né a preto potrebujeme pomoc 
úplne každého. Toto je projekt, 
vďaka ktorému sa nám všetkým 
bude v meste žiť lepšie, ale práve 
preto musí každý priložiť vlastnú 
ruku k dielu. 

 � Kedy sa to celé rozhodne?

Rozhodne sa v decembri. V pr-
vom kole sme dostali výsledky 
spolu so spätnou väzbou, podľa 
ktorej musíme teraz postupovať. 
Je pre nás maximálnym usmer-
nením, ktorého sa musíme držať. 
Je aj verejne dostupná na stránke 
Ministerstva kultúry SR, každý 
si ju môže prečítať. Termín odo-
vzdania projektu je 2. 11. 2021. 
Následný proces je podobný ako 
v prvom kole s jednou extra ak-
tivitou. Na začiatku decembra 
sa k nám prídu pozrieť niekto-
rí členovia poroty a potom bude 
opäť nadväzovať odprezentova-
nie, ktoré bude tentokrát trvať 90 
minút. Porota sa pozerá na naše 
sociálne siete, web, na to, či sa 
o nás hovorí v rôznych komu-
nitách, v ktorých sa pohybujú. 
Musí sa o nás hovoriť aj v Európ-
skej komisii, čiže je dôležité, aby 
naše aktivity boli aj fyzicky vidi-
teľné. Preto robíme pilotné verzie 
niektorých projektov. Musia byť 
v medzinárodnom mediálnom aj 
osobnom priestore, aby sa o nich 
hovorilo. 

Rozhovor vytvoril part-
ner projektu Trenčín región 

a celý si ho môžete prečítať 
na www.trencinregion.sk.
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Hľadajú domov
Chýba vám zvierací 
spoločník? V Karanténnej 
stanici v Trenčíne čakajú 
na nového majiteľa psíky 
túžiace po novom domo-
ve. Dajte im šancu. Náv-
števu stanice je potrebné 
si vopred dohodnúť na 
0915 785 007.

 Osemročný Jerry je kríže-
nec kokeršpaniela s prítulnou 
povahou. Má rád ľudí, rozu-
mie si s deťmi aj inými psík-
mi. Vhodný je pre život v byte 
či dome s prístupom von. Jeho 
energiu treba vybehať na dlh-
ších prechádzkach.

 Čierny kríženec Tom je 
brat psíka Jerryho, majú rov-
naký osud. Na svoje okolie sa 
pozerali len spoza bránky od 
chlieva, kde spolu trávili čas. 
Napriek tomu na ľudí nezane-
vreli a vedia sa tešiť z každého 
pohladenia. 

 Kríženec Tony prišiel o ma-
jiteľa, a tak sa z neho stal „bez-
búdovec“ na ulici. Získa si vás 
svojou povahou. Na vôdzke sa 
správa ukážkovo a vhodný je aj 
k deťom, do bytu či do domu. Kto 
mu dá nový domov, bude mať 
tohto psíka priam za odmenu. 
Všetky zvieratká na adop-
ciu si môžete pozrieť na 
www.utuloktrencin.sk.

Sme zapojení do výskumu zručností dospelých
Vybrané domácnosti na Slovensku, aj v našom meste, 
navštevuje poverený opytovateľ. Musí mať identifikačný 
preukaz a poverovací úvodný list z Národného ústavu 
certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

 Výskum je zameraný na hod-
notenie úrovne základných ve-
domostí a zručností potrebných 
pre úspešné uplatnenie sa do-
spelých vo veku 16 – 65 rokov 
v bežnom živote a na pracovnom 
trhu. Zisťuje čitateľské a mate-
matické zručnosti a schopnosti 
riešiť problémy prostredníctvom 
informačno-komunikačných 
technológií.
 Pilotná fáza výskumu so za-
pojením viac ako 40 krajín sveta 
trvá od  24. mája 2021 do konca 
júla 2021. Obyvatelia sú do vý-
skumu náhodne vybraní. V SR 
bude pre účasť oslovených na-
najvýš 3 200 domácností.
 Podľa slov projektového ma-
nažéra z NÚCEM Filipa Gal-
leé prebieha výskum rovnako vo 
všetkých krajinách OECD. Roz-
hovory robia vyškolení pracov-
níci pomocou prenosných počí-
tačov. Trvať môžu približne dve 
hodiny a uskutočňujú sa podľa 
želania respondenta buď v jeho 
domácnosti, alebo na nejakom 
verejnom mieste, napr. v knižni-
ci, na pracovisku respondenta či 
v kaviarni.

 Účasť vo výskume je ano-
nymná a za dokončenie celého 
rozhovoru a poskytnutie nevy-
hnutných údajov pre NÚCEM 
budú respondenti odmenení 
darčekovou poukážkou v hod-
note 25 eur. 
 „V mnohých krajinách vý-
skum prebieha bez nároku 
na odmenu. Účasť vo výskume 
považujú obyvatelia iných kra-
jín za svoju občiansku povinnosť 
a prestíž,“ hovorí F. Galleé. „Na-

ším cieľom je aspoň takto symbo-
licky oceniť čas, ktorý nám res-
pondent venuje. 
 Účasť každého osloveného 
obyvateľa je veľmi dôležitá, pre-
tože pravidlá náhodného štatis-
tického výberu, ktorý je použitý, 
neumožňujú, aby bol v prípade, 
že odmietne účasť, nahradený 

niekým iným. Pokiaľ by odmiet-
la účasť viac ako polovica opy-
tovaných obyvateľov, bola by SR 
z medzinárodného porovnania 
vylúčená.“
 Výskum Medzinárodné hod-
notenie kompetencií dospelých 
(PIAAC – Programme for Inter-
national Assessment of Adult 
Competencies) organizuje Or-
ganizácia pre hospodársku spo-
luprácu a rozvoj (OECD). 
 V prípade pochybnos-
tí si môžu oslovení obyvate-
lia overiť totožnosť opytova-
teľa na bezplatnej infolinke 
– 0800 138 033.
 Podobný výskum sa na Slo-
vensku konal už v roku 2012. 
Obyvatelia Slovenskej repub-
liky v ňom preukázali výbor-
nú úroveň vedomostí a zruč-
ností v matematike, v práci 
s grafmi a tabuľkami, ale iba 
priemerné zručnosti pri práci 
s textom. Viac informácií o vý-
skume môžete získať na portáli 
www.piaac.nucem.sk
 (RED)

Zostaňte v spojení
Sociálne služby mesta Trenčín pripravujú v spolupráci 
s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) novinku 
v sociálnych službách pre seniorov a ľudí odkázaných 
na pomoc. Pôjde o bezplatnú elektronickú službu, ktorá 
umožní 24-hodinové monitorovanie rizík.

Služba pomôže predĺžiť samo-
statný a nezávislý život senio-
rov a zdravotne znevýhodne-
ných ľudí v ich prirodzenom 
domácom prostredí. Ocenia ju 
aj rodinní príslušníci osamelo 
žijúcich seniorov, služba zníži 
potrebu umiestnenia ich blízkej 
osoby do pobytového zariadenia 
sociálnych služieb.
 Vďaka novej službe získa 
samostatne žijúci senior väč-
ší pocit bezpečia. V prípade 
náhleho zhoršenia jeho zdra-
votného stavu systém sám vy-
šle signál o možnom probléme 
dohliadajúcej osobe, ktorú si 
občan určí sám. Dohliadajúca 
osoba preverí situáciu spätným 
zavolaním a v prípade potreby 
zabezpečí privolanie pomoci. 
Dohliadajúcou osobou môže byť 
sused, rodina, známy a podobne.

 Pri monitorovaní zdravot-
ných, sociálnych a bezpeč-
nostných rizík budú využíva-
né bezdrôtové senzorové siete. 
Monitorovacie vybavenie, bez-
platnú inštaláciu a nastave-
nie zariadení bude bezplatne 
zapožičiavať Trenčiansky sa-
mosprávny kraj, ktorý získal 
na projekt „Podpora aktívneho 
asistovaného života v podmien-
kach TSK“ finančnú podporu 
z prostriedkov EÚ v rámci Ope-
račného programu Integrovaná 
infraštruktúra. Tento projekt sa 
bude realizovať aj na území mes-
ta Trenčín.
 Predpokladaný začiatok re-
alizácie je plánovaný na 2. po-
lovicu roka 2021. Samotná pre-
vádzka systému monitorovania 
a signalizácie potreby pomoci 
bude spustená v marci 2022.

 � ČO TREBA UROBIŤ AK 
MÁTE ZÁUJEM O SLUŽBY 
MONITOROVANIA 
A SIGNALIZÁCIE 
POTREBY POMOCI?

Podať žiadosť u poskytovate-
ľa sociálnych služieb, naprí-
klad Sociálne služby mesta 
Trenčín, predložiť lekárske po-
tvrdenie o nepriaznivom zdra-
votnom stave, tiež musíte mať 
v domácnosti pripojenie na in-
ternet a uhrádzať mesačné po-
platky za telekomunikačné služ-
by (hlasové a dátové služby).
 SOCIÁLNE SLUŽBY  
 MESTA TRENČÍN, M.R.O.
 PIARISTICKÁ 42, 911 01 TRENČÍN
 TELEFÓN: 032/64 02 463

https://piaac.nucem.sk/
https://piaac.nucem.sk/
tel: 0800 138%C2%A0033
http://www.piaac.nucem.sk/
https://trencin.sk/samosprava/transparentny-trencin/mestske-organizacie/socialne-sluzby-mesta-trencin-m-r-o-ssmt/
https://trencin.sk/samosprava/transparentny-trencin/mestske-organizacie/socialne-sluzby-mesta-trencin-m-r-o-ssmt/
https://trencin.sk/samosprava/transparentny-trencin/mestske-organizacie/socialne-sluzby-mesta-trencin-m-r-o-ssmt/
https://goo.gl/maps/zQppeTwgz792
tel:032/6402463
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Čas na sčítanie len do 13. júna
Ak ste sa ešte stále nesčítali, využite asistované sčítanie 
na kontaktných miestach alebo si privolajte mobilného 
asistenta domov. 

Po prvej časti sčítania zostalo 
v našom meste nesčítaných ešte 
10,74 % obyvateľov. Ide o ľudí, 
ktorí sčítanie „nestihli“, boli 
v zahraničí,  o skôr narodených 
obyvateľov, ktorých nesčíta-
li príbuzní a sami sa nedokázali 
sčítať, ale aj o ľudí, ktorí sa sčítať 
nechceli. 
 Viacerí rodičia pri sčítaní 
uviedli v sčítacom formulári len 
počet svojich detí, ale nevyplni-
li za každé dieťa samostatne sčí-
tací formulár, a tak ich dieťa zo-
stalo nesčítané. Sčítať sa je ale 
povinnosťou každého obyvate-
ľa ako aj zákonného zástupcu, 
za nesplnenie ktorej hrozí poku-
ta do 250 €. 
 Do 13. júna 2021 sa môžete 
dvomi spôsobmi.

 � SČÍTANIE 
NA KONTAKTNÝCH 
MIESTACH

V našom meste sú zriadené tri 
kontaktné miesta. V nich sa 
môže obyvateľ sčítať sám ale-
bo s pomocou stacionárneho 
asistenta. 

 � SČÍTANIE DOMA

So sčítaním vám pomôže mo-
bilný asistent. Požiadať o mobil-
ného asistenta môžete Mestský 
úrad v Trenčíne na tel.:

032/6504 209
032/6504 302
032/6504 303
032/6504 306
032/6504 307
032/6504 308
032/6504 309
032/6504 310 

Požiadať o mobilného asistenta 
môžete aj prostredníctvom Call 
centra Štatistického úradu SR

02/20 92 49 19.

Pri telefonickom rozhovore uve-
diete meno a priezvisko, adre-
su (ulicu, súpisné a orientač-
né číslo) a telefonický kontakt. 
Mesto požiadavku zaeviduje 
a pridelí ju na vybavenie kon-
krétnemu mobilnému asisten-
tovi, ktorý vás bude telefonicky 
kontaktovať a dohodne si termín 
a čas návštevy. Upozorňujeme, 
že asistované sčítanie neprebie-
ha formou telefonického rozho-
voru, mobilný asistent vás sčíta 
pri osobnej návšteve. 

 � POZOR 
NA PODVODNÍKOV!

Mobilný asistent pri návšteve 
musí predložiť preukaz asistenta 
sčítania a jeho totožnosť si mô-
žete overiť na mestskom úrade.

 Ak ste nepožiadali o mobil-
ného asistenta, nemôže vás žia-
den navštíviť a ide o podvodníka. 
Ak by od vás niekto pýtal peniaze 
za sčítanie, neplaťte (táto služba 
je bezplatná). V prípade, že vás 
niekto požiada o vyplnenie pa-
pierového formulára, ide o pod-
vod a formulár nevypĺňajte (sčí-
tanie je výlučne elektronické). 
 Nezabudnite, že počas sčíta-
nia je potrebné dodržiavať aktu-
álne platné opatrenia na zame-
dzenie šírenia vírusu COVID-19. 

KONTAKTNÉ MIESTA PRE ASISTOVANÉ SČÍTANIE
V našom meste sú zriadené tri kontaktné miesta, na ktoré sa môžu prísť 
obyvatelia sčítať v čase ich prevádzkových hodín.
MESTSKÝ ÚRAD – KLIENTSKE CENTRUM, MIEROVÉ NÁM. 1/2
pondelok, utorok, streda, štvrtok 8.00 – 15.30
piatok 8.00 – 14.00
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ, OSVIENČIMSKÁ 1720/3
pondelok, utorok, štvrtok 9.00 – 14.00
streda 9.00 – 16.00
piatok 9.00 – 13.00
KULTÚRNE CENTRUM AKTIVITY, O.Z., KYJEVSKÁ 3183
pondelok, štvrtok 14.00 – 19.00
utorok, streda, piatok 9.00 – 14.00

Potrebujete pomôcť 
s prihlásením na očkovanie? 
Ste senior alebo 
máte zdravotné 
znevýhodnenie, 
možno nie ste 
zdatná/zdatný 
na počítači ale-
bo nemáte pri-
pojenie na in-
ternet, a tak sa 
neviete alebo 
nemôžete pri-
hlásiť na očko-
vanie? O pomoc pri zaregistro-
vaní a prihlásení na očkovanie 
môžete požiadať telefonicky 
alebo osobne v Dennom cen-
tre Sihoť na Osvienčimskej uli-
ci 1720/3. Telefonicky na čís-
le 0903 113 047 v pracovných 

dňoch v čase od 9.00 do 11.00 
hodiny. Osobne môžete 
v pondelok, utorok a vo štvr-
tok od 9.00 do 14.00 hodiny, 
v stredu od 9.00 do 16.00 hodi-
ny a v piatok od 9.00 do 13.00 
hodiny. (RED) FOTO: PEXELS

Máte záujem o mobilné 
očkovanie?
Požiadať o očkovanie mobil-
nou očkovacou jednotkou 
môžu ľudia, ktorí nemajú iný 
spôsob, ako sa na očkovanie 
dopraviť. V rámci nášho kraja 
je možné požiadať cez infolin-
ku, ktorú prevádzkuje Tren-
čiansky samosprávny kraj, 
032/65 55 150 alebo pros-
tredníctvom e-mailovej adre-
sy zdravotnictvo@tsk.sk.

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
(PO – ŠTV 9.00. – 17.00, PIA 9.00 – 14.00)
Denné centrum Sihoť na Osvienčimskej ulici je zatiaľ pre spo-
ločné aktivity zatvorené. 
V prípade, že vývoj situácie bude v mesiaci jún priaznivý a bude 
možné centrum pre hromadné aktivity otvoriť, pravidelná čin-
nosť bude pokračovať podľa harmonogramu. 
Prevádzkovateľom Denného centra je Útvar sociálnych vecí MsÚ 
Trenčín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch počas 
otváracích hodín centra 0901 714 266.

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Milí členovia Združenia kresťanských seniorov Klub Trenčín – mesto!

Pomaly sa zlepšuje pandemická situácia v našom meste, ustupuje 
ochorenie, pred ktorým ste sa chránili nielen tým, že ste rešpektova-
li všetky pokyny a odporúčania odborníkov a inštitúcií, ale smelo ste 
vykročili aj za očkovaním. 
Boli ste zodpovední, často ste zostávali sami, niektorí poznačení prob-
lémami s vlastnými ochoreniami, ale nevzdávali ste sa. A to je devíza, 
s ktorou trpezlivo vyčkáme ešte niekoľko dní. 
A tí, ktorí sa bránite očkovaniu, urobte tak čím skôr, aby sme sa aj 
v budúcnosti mohli spoločne stretávať.
Želáme všetkým členom klubu, ich rodinám i priateľom pevné zdra-
vie, príjemné chvíle s dobrou knihou a múdrym slovo i šťastné pobyty 
v prírode.

Anna Plánková a výbor klubu
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 � Ako sa mieni mesto posta-

rať o miestnu komunikáciu 
Veľkomoravská. Oproti domu 
č. 48-50 vzniká pri dažďoch 
jazero, ktoré zasahuje aj 
na chodník. Žiadna kanalizá-
cia nebola spravená a po ulo-
žení nového asfaltu vznikla 
ešte väčšia priehlbeň, ktorá 
vytvorila jazero. Nebezpečné 
je to i v zime, keď to zamrzne.
 SVETOZÁR CH.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 V tomto prípade nejde 
o miestnu komunikáciu, ale 
o účelovú komunikáciu, ktorej 
vlastníkom nie je mesto Tren-
čín, ale 3 právnické a asi 50 fy-
zických osôb. Na tejto súkrom-
nej ceste sa vytvára kaluž, ktorá 
pri veľkých dažďoch zasahuje aj 
na miestnu komunikáciu. Keď-
že táto cesta nebola odovzdaná 
mestu do jeho majetku a správy, 
mesto sa o ňu nemôže starať.

 � Opätovne chcem upozor-
niť, že vodiči v MHD nenosia 
respirátory, ani iné prekrytie 
tváre. Treba to riešiť už radi-
kálne pokutami, a nie dohovo-
rom, ten nestačí. KATARÍNA H.
Ivana Strelcová, hovorkyňa 
SAD Trenčín: 
 Samozrejme, aj naši vodiči 
sú povinní dodržiavať usmer-
nenia v rámci protipandemic-
kých opatrení. Každé jedno upo-
zornenie zo strany cestujúcich 
preverujeme a následne rieši-
me. Buď dohovorom, alebo, 
v zmysle vnútorných pravidiel 
spoločnosti, až odňatím pohyb-
livej čiastky mzdy. Ďakujeme 
za upozornenie.

 � Ulice Sihote sa stali hlav-
ným tranzitným bodom. Mno-
hí tu absolútne nedodržiavajú 
rýchlosť. Nebolo by vhodné 
urobiť zo Sihote zónu 30? 
Zavreli ste Braneckého ulicu 
a na prejazd mestom slúži 
jeden jazdný pruh a sema-
for pod mostom ešte navyše 
uprednostňuje chodcov. Ne-
bolo by vhodné umožniť jazdu 
rovno aj v jazdnom pruhu, 
ktorý slúži na odbočenie doľa-
va ku Gymnáziu Ľ. Štúra? 
  PETER N.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Áno, zo Sihote chceme uro-
biť zónu 30. Je to aj požiadavka 
poslancov za Sihoť. V križovat-
ke pod mostom chceme pustiť 
vozidlá v ľavom jazdnom pruhu 
aj rovno, ale súčasná svetelná 
signalizácia to technicky neu-
možňuje. Dali sme preto vypra-
covať projektovú dokumentáciu 
na novú svetelnú signalizáciu 
a presun priechodu pre chod-
cov. Projekt nám v Bratislave za-
mietol majiteľ cesty – Slovenská 
správa ciest. Rieši sa preto nová 
dokumentácia, ktorú nám snáď 
už odobria.

 � Kedy plánuje mesto opra-
vu chodníkov vo vnútrobloku 
medzi červenými panelákmi 
(Legionárska – Dlhé Hony – 
Beckovská) a bytovkou (tzv. 
Kravín)? Vyzerá to tam hroz-
ne. Čo sa uvažuje s plochou, 
kde bolo kedysi detské ihris-
ko? RÓBERT R.
Ján Korienek, vedúci útvaru 
investičného:
 Na rekonštrukciu bývalého 

ihriska Opavia je vypracova-
ná projektová dokumentácia, 
ku ktorej v súčasnosti prebieha 
územné konanie. Po vydaní sta-
vebného povolenia sa budeme 
uchádzať o nenávratný finanč-
ný príspevok. V podobnej fáze 
územného konania je aj projekt 
na vybudovanie parkovacích 
miest v tomto vnútrobloku. 
 Vieme o tom, že chodník je 
v zlom stave, ale počas výstavby 
ihriska a priľahlého parkoviska 
vo vnútrobloku tam budú pra-
covať ťažké mechanizmy, ktoré 
by mohli poškodiť zrekonštru-
ovanú komunikáciu. Zatiaľ sa 
teda chodník pokúsia pracov-
níci Mestského hospodárstva 
a správy lesov opraviť aspoň 
lokálne. 

 � Prečo nie sú natreté čer-
veno-biele zábradlia v okolí 
križovatiek v centre mesta? 
Všetky sú úplne hrdzavé. 
 JURAJ Š.
Rastislav Kubica, správca 
miestnych komunikácií: 
 Zábradlia budeme vymieňať 
v septembri čiastočne za nové 
a ďalšie budeme natierať.

 � Žiadam o odstránenie 
vozidiel, parkujúcich na vo-
zovke a chodníkoch, v úseku 
od Kubrej – námestie po Kub-
ricu – námestie. RICHARD
Róbert Hartmann, vedúci 
útvaru mobility:
 Daná cesta je cestou III. trie-
dy v správe a majetku Trenčian-
skeho samosprávneho kraja 
(TSK). Parkujúce vozidlá môže 
v zmysle platnej legislatívy SR 
dať odstrániť jedine policajný 
zbor alebo správca komuniká-
cie, teda TSK. Prebieha však 
proces prevzatia správy tejto 
cesty na mesto. Podlieha to však 
schváleniu ministerstva dopra-
vy. Zatiaľ k tomu nedošlo.

 � Chcel by som umiestniť 
reklamné A-čko na chodník 
na Námestí sv. Anny. Kde sa 
mám obrátiť?  JOZEF C.
Erika Ságová, hovorkyňa 
mesta: 
 Reklamné „áčka“ už nie-
koľko rokov nepovoľujeme. 

 � Kedy budete vymieňať 
kôru na detskom ihris-
ku pri obchodnom dome 

Južanka? Už je to len oby-
čajný prach, ktorý prekáža 
zákazníkom aj prevádzkarom 
kaviarní. 
 SILVIA K.
Ján Cingálek, Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov: 
 Toto je otázka na majiteľa 
detského ihriska Južanka, s. r. o. 
Je to súkromné ihrisko.

 � Dnes sa mi prihodila taká 
vec na križovatke pri hoteli 
Elizabeth v smere do centra, 
na Palackého ulicu. Zastavil 
som s vozidlom pred sema-
forom na signál červenej. 
Z nejakého dôvodu sa červe-
ná nechcela zmeniť na zelenú. 
Vytvorila sa za nami kolóna 
áut. Semafor nás nechcel pus-
tiť dobrých 10 minút. Neustá-
le sa menil smer, len my sme 
stáli. Viete mi podať k tomu 
vysvetlenie?  VENDELÍN K.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Pred každou stop-čiarou sú 
magnetické senzory, ktoré sní-
majú prítomnosť alebo neprí-
tomnosť vozidla. Často sa však 
stáva, že niektorí vodiči zastavia 
5 – 10 m pred stop-čiarou, aby 
videli lepšie na návestidlo, a nie 
nad senzorom. Ten si potom 
„myslí“, že v danom jazdnom 
pruhu nestojí žiadne vozidlo 
a neprepne na zelenú. Na križo-
vatke pri Elizabeth sme pri re-
konštrukcii preto pridali ďalšie 
senzory cca 30 – 50 m pred kri-
žovatkou. Myslím si, že ste sa 
do ľavého vyraďovacieho pruhu 
zaradili pravdepodobne tak, že 
vás nezachytil ani jeden zo sen-
zorov – čo je síce veľmi málo 
pravdepodobné, ale stať sa to 
môže. Preto sa treba na svetelnej 
križovatke zaradiť do odbočova-
cieho pruhu už na začiatku a za-
staviť až pred stop-čiarou alebo 
za najbližším vozidlom. Ak by 
sa niekedy situácia zopakovala, 
zväčša stačí posunúť vozidlo pol 
metra vpred alebo vzad – hlav-
ne, ak stojíte na svetelnej križo-
vatke ako prvý.

trencin.sk/oao

Toto je výber 
otázok a
odpovedí 
z rovnomennej rubriky na
mestskom 
webe. 
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BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO 
Advokátska kancelária JUDr. Karol Porubčin na Branec-
kého ulici 14 (1. posch. U Šánera) poskytuje bezplat-
né právne poradenstvo. Viac informácií každý piatok 
v čase od 9.00 do 11.00 na 0911 475 596, 0903 475 596, 
www.advokatporubcin.sk.

SMÚTKOVÉ PORADENSTVO 
Nová ponuka Centra pre rodinu Trenčín. Určená je pre 
ľudí, ktorí aktuálne prežívajú bolestnú stratu. Smútkové 
poradenstvo tomu, kto prechádza bolesťou akútneho 
zármutku, ponúka nádej, že sa niečo dá urobiť a že exis-
tuje cesta, ako z toho von. V prípade záujmu o poraden-
stvo: info@cprtrencin.sk, 0940 785 275.



 � DIVADLO
25. 6. | 20.00 | Pavol Seriš & Filip 
Teller: Čecháčci a Čoboláci 
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Autorská ko-
mediálna kreácia. Inscenácia je na pome-
dzí stand-up comedy a  divadla, využíva 
charakteristické prvky oboch protagonis-
tov: slovnú i pohybovú komiku, tanec, spev 
či improvizáciu. Autobiografické výpovede 
sa stretávajú s  etudami, ktoré rozoberajú 
vzťahy Čechov a Slovákov.

 � KONCERTY
3. 6. | 19.00 – 20.00 | Jazz 
za železnou oponou
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Koncert ve-
novaný pamiatke fínskej speváčky Caroly 
Sanderskjöld.
6. 6. | 18.00 | Koncert 
sláčikového kvarteta
REFEKTÁR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA | Účin-
kuje Spectrum quartett. Koncert je súčas-
ťou Trenčianskej hudobnej jari.
13. 6. | 18.00 | Koncert 
historickej hudby
REFEKTÁR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA | Účin-
kuje Ensemble Thesaurus Musicum. Kon-
cert je súčasťou Trenčianskej hudobnej 
jari.
18. 6. | 20.00 | The Youniverse + 
Banasoui
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Energická al-
ternatívna bluesrocková kapela zo Sloven-
ska. 

 � VÝSTAVY
1. – 30. 6. | Naše kroje
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava v oknách kniž-
nice Posádkového klubu.
1. – 30. 6. | Práce detí ZUŠ
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Výtvarný 
odbor Súkromnej ZUŠ, Novomeského TN.
1. – 30. 6. | EURO 2021 
(a Slovensko)
VKMR JASELSKÁ | Interdisciplinárna vý-
stavka kníh, sprievodných dokumentov 
a  predmetov venovaná v  poradí šestnás-
tym Majstrovstvám Európy vo futbale. 
1. – 30. 6. | Memorandum 
národa slovenského
VKMR JASELSKÁ | Výstavka kníh a  temat. 
dokumentov z  fondu trenč. knižnice pri 
príležitosti 160. výročia prijatia sloven-
ských štátoprávnych, politických a kultúr-
nych požiadaviek na  slovenskom národ-
nom zhromaždení v Martine.
1. – 30. 6. | Rozprávková krajina 
víl a škriatkov
VKMR | Tematická výstavka kníh pre deti 
a mládež.

do 26. 6. | Vlad Vakov: Sám 
naprieč sebou
GMAB | Otvorená, takmer intímna výpoveď 
mladého výtvarníka vypovedá o  tajom-
stvách vlastného umeleckého vnímania 
v  konfrontácii s  aktuálnou realitou. Autor 
to považuje za výzvu a inšpiráciu, ktorú za-
znamenáva do svojich kresieb, predovšet-
kým však malieb. 
do 26. 6. | Iveta Tomanová 
a Dušan Pacúch: Simulácia 
reality

GMAB | Výstava manželskej dvojice Ivety 
Tomanovej a  Dušana Pacúcha predstaví 
ich diela v  komornom sochárskom a  veľ-
koformátovom grafickom médiu. Tak ako 
sú osobnostne prepojení v  manželskom 
zväzku, rovnako sa prepájajú i vo vlastnej 
tvorbe. Tematicky sa zameriavajú na refle-
xiu dnešnej doby. 
do 26. 6. | Daniela Krajčová: 
Ďalekohmat
GMAB | Dielo je voľne inšpirované príbe-
hom Somálčanky, ktorá žije na  Slovensku 
sama s malým dieťaťom. Autorka sa zame-
riava na otázku, ako materstvo ovplyvňuje 
náročnú situáciu utečenky v cudzej krajine, 
kde nepozná jazyk, nemá rodinu, priate-
ľov, jednoducho žiadne stabilné zázemie.
do 26. 6. | Kristína Mičová: 
Éter naplním po okraj svojou 
prítomnosťou
GMAB | Autorkiným dlhodobým progra-
mom je zotrvávanie v  krajine, ktoré má 
podobu skíc, poznámok, kresieb, fotogra-
fií a  nájdených artefaktov. Jej snahou je 
zachytiť prchavú podstatu vzťahu človek-
-krajina / príroda / priestor. Konfrontuje 
diváka s vlastnou víziou intenzívneho pre-
žívania. Skúma vzťah človeka ku krajine 
ako takej (bez sociálnych a  ekologických 
aspektov) a tak priestor a čas nadobúdajú 
hlavnú úlohu vo vytváraní diela.  
do 30. 6. | Slovensko 1993–2004
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.
do 30. 6. | Slováci v bojoch 
po boku víťazných Spojencov 
v 2. svetovej vojne
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
skej histórie.
do 30. 6. | Nežná krása
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava v oknách kniž-
nice Posádkového klubu.

do 30. 6. | Nasadenie čs. 
vojska na Strednom východe 
a v severnej Afrike (1940 – 1943)
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava k  80. výročiu 
vzniku a bojov.
do 18. 7. | – ová
GMAB | Jarmila Čihánková, Viera Kraico-
vá, Anastázia Miertušová, Naďa Rappens-
bergerová-Jankovičová, Agnesa Sigetová, 
Irena Tarasová, Blanka Votavová. Nerov-
nosti sú často ukryté v drobnostiach, v ste-
reotypoch a  hierarchiách. Výstava o  ilu-
strátorkách provokuje, odlupuje nánosy 
doby a pýta sa, aký priestor dostávali ženy 
v  umení. Diela, ktoré sú svojou kvalitou 
na špici ilustrátorského sveta 60. – 70. ro-
kov 20. storočia, nielen dávame do rámov 
a vešiame na steny, ale skúmame aj to, aké 
dobré, aké kvalitné museli byť autorky, 
aby si vydobyli pozíciu, aby všetkým bolo 
jasné, že nie sú len okrasou, ornamentom, 
tou príponou „-ová“, čo nestojí sama, ale 
vždy je k niekomu prilepená.
do 15. 9. | Trenčianske likérky

TRENČIANSKY HRAD | Výstava priblížuje 
nielen liehovarnícky priemysel a  ich vý-
robky, ale všimne si i  osudy výnimočných 
ľudí, ktorí v  likérkach pôsobili a zanechali 
v nich svoju energiu. Prevažná väčšina in-
formačných panelov je venovaná histórii 
likériek a  návštevníkovi umožní spoznať 
ich príbeh. Panely dopĺňajú predmety zo 
zbierky spoločnosti Old Herold, ktorá sa 
snaží zachovať ich historický odkaz a vrátiť 
ich príbehu vážnosť, ktorú si zaslúžia. Náv-
števníci sa s témou výstavy stretnú už pred 
vstupom do kasární, kde ich upúta dobo-
vé vozidlo, ktorým sa mohla dostať slávna 
Juniperus borovička z Trenčína do sveta.
do 26. 9. | Autom okolo sveta – 
Pedal Planet
TRENČIANSKY HRAD | Zbierku dokonalých 
zmenšenín raritných či legendárnych re-
tro autíčok tvorí 57 pedálových autíčok 
pochádzajúcich z rôznych európskych kra-
jín. Medzi exponátmi určite zaujme popu-
lárny VW Chrobák, Citroen 2CV, Fiat 500, 
športové autá, ale aj šliapací koník alebo 
Cyclo Rameur – trojkolka na ručný pohon 
z  Francúzska. Obdivu tiež neujdú mimo-
riadne obľúbené a vzácne autíčka Formuly 
1 popredných značiek. Expozíciu obohacu-
jú aj vzácne a zberateľsky mimoriadne ob-
ľúbené autíčka Bugatti z  30. rokov minu-
lého storočia.

5. 6. – 31. 8. | visit.trencin.sk/trencianske-hrave-leto
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5. 6. | 18.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Rozmarínova ulica a Ulica 
1. mája

ONLINE | Nechránené predmestia Tren-
čína južne od  Dolnej brány ohrozovali 
povodne, požiare aj nepriateľské voj-
ská. Pôvodne sa tu nachádzali predo-
všetkým záhrady a  majery. Neskôr tu 
postavili evanjelický kostol a  na  sú-
časnej Ulici 1. mája postupne vznikli 
viaceré školy. Kto sa stretával v  kníh-
kupectve u  Chovanových? Kde by ste 
našli dom podžupana Justína Baroša? 
Ako sa dnes využíva budova Uhorskej 
kráľovskej vyššej dievčenskej školy? 
Online prechádzku si v  premiére mô-
žete pozrieť v  uvedenom čase na  web 
stránke visit.trencin.sk, na  youtube 
kanáli KIC Trenčín alebo na  facebook.
com/kic.trencin. 

5. 6. – 31. 8. | Trenčianske 
hravé leto
Trenčiansky študent
CENTRUM MESTA | Zapojte sa do  šifro-
vacej hry, prejdite sa mestom, objavte 
zaujímavé miesta, o ktorých ste dote-
raz možno nepočuli, vyriešte zadané 
úlohy a pomôžte Ctiborovi zistiť, čo sa 
včera v noci stalo v uliciach Trenčína. 
Trenčín za čias Márie Terézie, 
Tajomstvá Mierového 
námestia
CENTRUM MESTA | Pátracie hry pre ško-
lákov. Viete, ako často si museli vojaci 
Márie Terézie česať vlasy? Kde na  ná-
mestí nájdete včelí úľ? Odpovede 
na  tieto a  veľa ďalších neobyčajných 
otázok zistíte v dvoch pátracích hrách. 
Chodníčkom za vílou 
Čerešnicou
ČEREŠŇOVÝ SAD | Hádanková hra pre 
maličkých. Viete, že v Čerešňovom sade 
býva víla Čerešnica? Po  ceste za  ňou 
deti čaká zopár veselých hádaniek 
a úloh. Precvičia si nielen nôžky, ale aj 
hlávky.  
Podrobnejšie informácie nájdete 
na str. 4.

 � NEDAJTE SI UJSŤ
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 � DETI
1. – 30. 6. | Deti oslavujú 
s knižnicou
ONLINE | Ponuka pre školy.  Séria onli-
ne kreatívnych podujatí zameraných 
na podporu čítania a propagáciu detských 
kníh priebežne zverejňovaných na  fa-
cebookovom profile „Deti VKMR“. Bliž-
šie informácie: facebook.com/deti.vkmr, 
deti@vkmr.sk, 032/742 07 15.
1. 6. | Píšem, píšeš, píšeme
ONLINE | Vyhodnotenie a  slávnostné on-
line zverejnenie výhercov 19. ročníka li-
terárnej súťaže žiakov ZŠ a  8-ročných 
gymnázií Trenčianskeho kraja, ktorého 
súčasťou je hodnotenie odbornej po-
roty. Bližšie informácie: deti@vkmr.sk, 
032/742 07 15.
5. 6. | Prehliadka hradu pre deti 
a ich rodičov
TRENČIANSKY HRAD | Prehliadka hradu 
obohatená o  tri stanovištia, pri ktorých 
budú deti plniť úlohy. Po ich splnení budú 
deti pasované za  dvornú dámu alebo ry-
tiera a dostanú odmenu.
6. 6. | 16.00 | Detský divadelný 
klub: To je divadlo!

KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Divadelná in-
scenácia pre deti a ich rodičov o tom, čo to 
vlastne divadlo je, kto ho robí a čo všetko 
sa v  tom divadle môže stať. Komediálny 
príbeh, ktorý pomocou pestrej palety po-
stáv, koláže obrazov a  zmesi skečov po-
stupne odkryje malému i veľkému diváko-
vi oponu i zákulisie divadla pre deti.
20. 6. | 16.00 | Detský divadelný 
klub: Tri kocky droždia 
“Vakcinačný špeciál”
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Marionetová 
dobrodružná komédia pre deti od 3 rokov. 
Ľudia bezohľadne vyrúbali lesy, vyhna-
li zvieratá a za  trest prišiel zlý čarodejník 
Koroňák. Pohybuje sa nebadane, prináša 
choroby a ekonomickú depresiu. Nikto sa 
mu neodváži postaviť zoči-voči. Ani čert 
Kolofón by nikam nechodil. Nariadenie 
zostať doma akoby pre neho vymysle-
li. Avšak netrvá dlho a aj u nich sa minie 
droždie. 
28. – 30. 6. | Čítajme všetci, 
čítanie je super
VKMR | Vyhodnotenie 57. ročníka moti-
vačnej súťaže zameranej na  podporu čí-
tania. Bližšie informácie: deti@vkmr.sk, 
032/742 07 15.
do 30. 6. | Parkour & 
Freerunning
BORN TO TRICK HOUSE | Viac info na: 
0908 166 858.
do 30. 6. | Tancujúce tigríky
KDAM TIGRÍKY, OC MAX | Tanečná škola pre 
deti vo veku 1,5-6 rokov. Informácie a pri-
hlášky: www.tancujucetigriky.sk.
1. – 2. 7. | Funny days
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU | Dva dni 
plné hier, zábavy a  smiechu. Športo-
vé hry na  Brezine, tvorenie s  hlinou, 
súťaže a  kanisterapia. Prihlasovanie: 
www.cvctn.edupage.org

 � SENIORI
streda | 8.00 | Babi, pošli mi to 
mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž 
na  zvládnutie základov PC a  komuniká-
cie prostredníctvom e-mailu pre senio-
rov. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 
032/770 83 14. 

 � PREDNÁŠKY
10. 6. | 19.00 – 20.00 | História 
záznamu a reprodukcie zvuku
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Prednáška 
mierne technického charakteru, ktorej 
cieľom je priblížiť širšej verejnosti zaují-
mavosti a  fakty, ktoré súvisia s  hudbou 
a jej fyzikálnou podstatou – zvukom. Po-
mocou praktických demonštrácií a meraní 
vám Maroš Ďurík predvedie/ukáže/popí-
še ako vzniká zvuk, aké sú jeho základné 
veličiny a dôvody, prečo má každý nástroj 
inú farbu tónu. 
12. 6. | 18.00 | Debata u Miloša: 
Verejný priestor a život v ňom

GMAB | Aktuálnou témou tentokrát bude 
verejný priestor z  pohľadu architektonic-
kého rozvoja a  spoločenských nárokov. 
V  poslednom období sa totiž v  Trenčíne 
začalo s premenou niektorých častí a nás 
zaujíma, do  akej miery tieto zmeny vní-
majú samotní obyvatelia a odborníci. De-
batujúcimi budú: Pavol Múdry (historik 
umenia), Marek Guga (architekt) – spolu 
so svojím otcom sa spolupodieľal na vzni-
ku niekoľkých architektonicko-urbanistic-
kých projektov. Okrem nedávno dokon-
čeného návrhu na  revitalizáciu átria pod 
Mestskou vežou, svoje znalosti uplatnil 
aj pri úprave Čerešňového sadu. Hosťom 
bude aj Katarína Smatanová (odborníčka 
v oblasti urbanistickej tvorby a územného 
plánovania).
17. 6. | 19.00 | After Millennium: 
Večer najlepších filmov 
za uplynulých 20 rokov
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Od roku 2000 
vznikli stovky mimoriadnych filmových 
diel. Šéfredaktor Kinemy – Peter Koneč-
ný predstaví počas večera tie, ktoré radi-
kálne formovali jeho filmové uvažovanie. 
Rozsiahla, ukážkami nabitá prednáška 
vás vráti v  čase a  možno vo vás prebudí 
podobnú fascináciu filmom, akú má sám 
jej autor.
23. 6. | 19.00 | Kritika čierneho 
rozumu a Negrofília
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA| Prednáška 
Roba Švarca bude tematicky krúžiť okolo 
týchto dvoch nesmierne dôležitých kníh, 
ktoré dnes nemožno obísť pri úvahách tý-
kajúcich sa problematiky rasizmu a vyrov-
návania sa s odlišnosťou.

 � KURZY
pondelok | 10.30 - 11.30 | Joga 
s meditáciou aj pre seniorov
YOGA SHALA | Joga zameraná na  roz-
hýbanie chrbtice jednoduchými, avšak 

účinnými cvikmi. Záver lekcie je venovaný 
dychovým cvičeniam. 
Viac info: 0904 363 312.
pondelok | 17.00 | Gravid joga
YOGA SHALA | Od  21.06. každý pondelok 
od  17.00 hod. naživo aj on-line. Ucelený 
kurz gravid jogy (5 lekcii) Vitálne tehoten-
stvo vhodný pre mamičky od 12 tt.
pondelok | 18.40 | nedeľa | 
18.00 | Vinyasa flow
YOGA SHALA | Joga, ktorá prepája jednot-
livé pozície do jedného celku, s plynulými 
prechodmi z  jednej asany do  druhej, kde 
pohyb je určovaný dychom. Vedie: Anna 
Pniaková (pondelok), Saška Jedináková 
(nedeľa).
pondelok, piatok | 06.30 - 8.00| 
Mysore
YOGA SHALA | Štýl cvičenia Ashtanga jogy, 
kde správne pozície, dýchanie a ďalšie as-
pekty praxe sú vysvetľované cvičiacim po-
stupne, spôsobom prístupným pre všetky 
úrovne pokročilosti. Vedie: Jiří Alexa - cer-
tifikovaný učiteľ jógy - RYT
utorok | 18.45 – 19.45 | 
Ashtanga joga úplne 
od začiatku
YOGA SHALA | Kurz zahŕňa základy správ-
neho dýchania a  detailne sa venuje po-
zdravu slnku a  vybraným pozíciam Prvej 
série. Vedie: Jiří Alexa – certifikovaný uči-
teľ jógy – RYT.
streda | 16.30 – 17.30 | štvrtok | 
17.00 – 18.30 | Ashtanga yoga
YOGA SHALA | Ashtanga joga bola vyvinutá 
tak, aby pravidelným cvičením dochádzalo 
k  postupného posilňovaniu a  prečisteniu 
organizmu. Poradie asán je presne stanove-
né a každá pozícia je prípravou pre tú ďal-
šiu. Pripravte sa, že sa budete potiť. Vedie: 
Jiří Alexa – certifikovaný učiteľ jógy – RYT
streda | 18.00 – 19.30 | Yin yoga
YOGA SHALA | Yin joga ovplyvňuje zdravie 
konkrétnych orgánov rovnakým spôso-
bom ako akupunktúra. Cvičenie podpo-
ruje prúdenie životnej energie (Qi) do bu-
niek a orgánov celého tela. 
štvrtok | 8.30 – 9.30 | Kundalini 
joga
YOGA SHALA | Rozprúdením lymfy odstráň 
celulitídu. Séria lekcií zameraných na lym-
fatický systém. Celulitída je znakom zle 
fungujúceho lymfatického systému. Po-
hybom telo skrášľujeme i  uzdravujeme. 
Vedie: Miriama Tureková – certifikovaná 
inštrukturka kundalini jogy I.st. Viac info: 
0904 363 312.
piatok | 16.00 – 16.50 | Teens 
yoga
YOGA SHALA | Joga pre tínedžerov. Info: 
www.majdapekna.sk/Aktualne. 
sobota | 9.00 – 10.00 | 
Dynamická joga
MISHA YOGA STUDIO | Viac info: 
www.majdapekna.sk/Aktualne.
5. 6. | Rezbárstvo – Výroba 
drevenej lyžice

ŠVERMOVA 23 | Počas kurzu dostaneš všet-
ky potrebné informácie, aby si si mohol 

drevenú lyžičku vlastnými rukami pod 
odborným dohľadom lektora Dušana vy-
robiť. Kurz je určený aj pre úplných za-
čiatočníkov, ale aj zdatnejších majstrov, 
ktorí túžia po  spestrení svojej činnos-
ti pri práci s  drevom. Prihlásiť sa môže-
te na  www.nebojsaremesla.sk/kurzy. 
Čas:  mládež (od  15 rokov) 9.00 – 13.00, 
dospelí 14.00 -18.00.
18. – 20. 6. | 23. – 25. 7. | 
Workshopy pre učiteľov 
detskej jogy

YOGA SHALA | Family yoga a  Joga v  MŠ: 
18. – 20. 6., Joga so školákmi: 23. – 25. 7. 
Workshopy zahŕňajú praktické a  zábavné 
spôsoby výučby jogy pre deti (3 – 6 rokov 
a  7 – 11 rokov). Sú určené pre všetkých, 
ktorí milujú prácu s deťmi, ale je vhodný 
aj pre rodičov, ktorí by radi cvičili so svo-
jimi deťmi prirodzenou a hravou formou.
19. 6. | 9.00 – 19.00 | Kvetové 
vence – voskové kvetové 
čelenky
ŠVERMOVA 23 | Snívaš o  kvetovanej če-
lenke, ktorá ti vydrží celé leto a  nezväd-
ne? Poď na  kurz, kde sa pod vedením 
lektorky Veroniky naučíš, ako si vyrobiť 
voskové kvietky so stonkou, zviazať ich 
a  pripevniť na  čelenku, ktorá doplní tvoj 
letný outfit. Kurz je vzhľadom na  ča-
sovú náročnosť výroby kvietkov urče-
ný pre mládež od  15 rokov a  dospelých. 
Materiály a  pomôcky, s  ktorými budeš 
počas kurzu pracovať, budú zabezpeče-
né. Prihlásiť sa môžete do  12. 6. 2021 
na www.nebojsaremesla.sk/kurzy.

 � ŠPORT
1. – 30. 6. | Joga vonku
PLÁŽ NA OSTROVE | Cvičenie bude prebie-
hať v prípade priaznivého počasia. Hodiny 
sú vedené v  relaxačnom tempe, obsahu-
jú základné dychové cvičenia a meditáciu. 
Viac info: www.majdapekna.sk/Aktualne,  
0908 455 859.
pondelok, piatok | 06.30 - 8.00 | 
Ashtanga yoga – Mysore lekcie
YOGA SHALA | Mysore je štýl cvičenia Ash-
tanga jogy, kde správne pozície, dýchanie 
a  ďalšie aspekty praxe sú vysvetľované 
cvičiacim postupne, spôsobom prístup-
ným pre všetky úrovne pokročilosti.
pondelok, streda | 17.30 | 
Jumping Interval
HYBKO | Dynamický tréning na profi tram-
polínkach posilní vaše telo i myseľ. Zvyšu-
je kondíciu a  silu, urýchľuje detoxikáciu 
organizmu, podporuje redukciu hmotnos-
ti, nezaťažuje kĺby. To všetko podporené 
skvelou hudbou a  pod vedením certifi-
kovanej inštruktorky. Info: 0917 483 921, 
rezervačný systém www.jumpingivka.sk.
utorok | 17.00 – 18.00 | streda 
online | 18.00 – 19.00 | Jemné 
cvičenie s relaxáciou pre ženy 
každého veku
SOKOLOVŇA | Precvičenie celého 
tela s  následnou relaxáciou. Viac in-
formácií na  tel. č. 0910  196  456, 
tancepreradost@gmail.com.
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utorok | 18.30 | Body forming

HYBKO | Spevnenie svalstva, formovanie 
postavy, spaľovanie kalórií, zlepšenie kon-
dície. Využívame jednoduché športové ná-
radie a  vlastnú váhu. Pod vedením certi-
fikovanej inštruktorky. Info: 0917 483 921 
– Mgr. Ivana Hudec Strápková, rezervačný 
systém – www.jumpingivka.sk.
štvrtok | 17.00 | Kruhový 
tréning pre ženy
HYBKO | Kruhový tréning na  posilnenie 
celého tela, rozvoj kondície, sily a výbuš-
nosti. Pri kruhovom tréningu spaľuje-
te kalórie, tvarujete postavu a  budujete 
silu. Pod vedením certifikovanej inštruk-
torky. Info: 0917  483  921 – Mgr.  Ivana 
Hudec Strápková, rezervačný systém – 
www.jumpingivka.sk.
26. 6. | Salming Beh od hradu 
k hradu 
TRENČÍN A  OKOLIE | Pretekári si môžu vy-
brať z  troch rôznych úrovní:  zlatá trať 
– dĺžka 36 km  z  Beckova do  Trenčína, 
strieborná trať – dĺžka 26 km zo Sel-
ca do  Trenčína a  bronzová trať – dĺž-
ka 10 km  zo Soblahova do  Trenčína. 
Viac informácií  nájdete na  stránke 
www.trencianskypolmaraton.sk

 � TANEC
streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre 
radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne  tance z  rôz-
nych kútov sveta pre všetkých.  Info: 
0910 196 456, tancepreradost@gmail.com, 
www.tancepreradost.wordpress.com.

 � INÉ...
1. – 30. 6. | Sokoliari a dobový 
tábor na Trenčianskom hrade
TRENČIANSKY HRAD | Víkendové vystúpe-
nia sokoliarov zo skupiny Aquila Bojnice. 
Vystúpenia budú prebiehať v časoch 10.30, 
13.30 a  15.30 hod. Okrem nich budú pre 
návštevníkov pripravené viaceré aktivity 
ako vrhanie sekerami, streľba z  luku, dre-
vený kolotoč či fotografovanie s dravcami. 
Dobový tábor – v rámci dobového tábora 
sú návštevníkom k dispozícii hry ako šach, 
spin lader či hod kruhom na terč. 
1. 6. | 10.00 – 30. 6. | 18.00 | 
Letná čitáreň
VKMR JASELSKÁ | Knihy, noviny a časopisy 
dostupné vonku, bezplatne a pre všetkých 
počas pracovných dní. Doprajte prechádz-
ke mestom pridanú hodnotu a načerpajte 
energiu vo dvore knižnice pod holým ne-
bom v historickom centre Trenčína.
2. 6. | 20.00 – 20.45 | 
BLAHOreč(n)enie
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Večer insceno-
vaného čítania venovaný enfant terrible 
nezávislého a  autorského divadla na  Slo-
vensku – Blahovi Uhárovi (1951). Z člán-
kov, manifestov, rozhovorov a  vyznaní 
Blaha Uhlára bude čítať, recitovať a preci-
ťovať Tomáš Plánka, člen Dogma Divadla 
v Trenčíne.

3. 6. | 16.00 | Literárny klub 
Omega
CENTRUM PRE RODINU | Pozvánka pre všet-
kých priaznivcov literatúry na  diskusiu 
a prezentáciu vlastnej tvorby. 
3. 6. | 16.30 | 16. 6. | 16.30 | 
Stretnutie s... Vlad Vakov
GMAB | Pri príležitosti výstavy Vlad Vakov: 
Sám naprieč sebou, sme pre vás pripravili 
stretnutie so samotným autorom a  kurá-
torkou výstavy Elou Porubänovou. Cieľom 
podujatia je umožniť vzájomnú interakciu 
medzi dielom, autorom a  návštevníkom 
galérie. Podujatie sa skladá z  komento-
vanej prehliadky výstavy a  následného 
workshopu s  umelcom. Téma workshopu 
je „Slovo za  obrazom, obraz za  slovom“ . 
Vytvoríme si diela prepojením viacerých 
techník maľby, kresby, písma, koláže a na-
šej fantázie. Je potrebné sa vopred prihlá-
siť na tel. č. 032/743 68 58. 
5. 6. | 11.00 – 15.00 | Akú cenu 
majú obrazy, ktoré máte doma?
GMAB | Hodnotu diel môžete konzultovať 
s odborníkmi z GMAB a z TOTO! je galéria.
7. 6. | 17.00 | Povedz mi, čo 
čítaš... Peter Lipa
VKMR | Talkšou trenčianskej herečky Zuza-
ny Mišákovej v knižnici nielen o literatúre. 
Hosť: spevák, skladateľ, najvýznamnej-
šia osobnosť slovenskej jazzovej scé-
ny Peter Lipa. Rezervácie a  informácie 
ohľadom podmienok účasti na  podujatí: 
info@vkmr.sk alebo 032/770 83 01.
8. 6. | 18.00 | Módna prehliadka
NÁDVORIE GMAB | Prehliadka regionálnych 
módnych dizajnérov a študentov odevné-
ho priemyslu.
16. – 18. 6. | | 17.00 | HLAVA V. → 
Čo pre vás znamená umenie vo 
verejnom priestore?

ONLINE | I. ročník umelecko-historickej 
online konferencie HLAVA V. → Čo pre vás 
znamená umenie vo verejnom priestore?, 
ktorá bude realizovaná združením Hla-
va*****. Konferencia bude priestorom 
pre výmenu skúseností a poznatkov, pre-
zentáciu umeleckej tvorby vo verejnom 
priestore či výskumnej činnosti v  oblasti 
umenia vo verejnom priestore. Konferen-
cia bude štrukturovaná do  troch dní, pri-
čom každý deň bude venovaný inej krajine 
– Slovensku, Česku a  Európe. Konferen-
cia je bezplatná, nie je nutné sa registro-
vať a  bude sa konať na  platforme ZOOM 
a  na  sociálnej sieti Facebook. Viac infor-
mácií: www.facebook.com/events/1351 
685 11910787.
16. 6. | 18.00 | Literárne soirée
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Umelecký ve-
čer, na ktorom sa podieľa ktokoľvek z Tren-
čína a okolia, kto píše. Hlavnou zložkou sú 
krátke literárne texty, ktoré sú doplnené 
hudobnými a moderátorskými vstupmi.
18. 6. | 18.00 | Študentský deň 
v Centre pre rodinu
CENTRUM PRE RODINU | Pre všetkých štu-
dentov, ktorí sa môžu tešiť na premietanie 
filmu Tlakový hrniec, diskusiu, kalčeto, air 
hockey, kofolu a dobrú spoločnosť.

19. 6. | Preteky dračích lodí

AUTOCAMPING NA  OSTROVE | 5. roč-
ník tradičného preteku dračích lodí 
Trenčiansky Ypsilon. Vítané sú i  ama-
térske posádky. Info a  propozície 
na www.dracialegia2012.sk.
19. – 20. 6. | Na život a na smrť
TRENČIANSKY HRAD | Vystúpenie skupi-
ny historického šermu Ursus na  Južnom 
opevnení hradu. Predvedie ukážky šer-
mu a v sprievode dobovej hudby zoznámi 
návštevníkov so životom dobovej armády. 
Deti potešia rôzne hry a drevený kolotoč.
24. 6. | 16.30 | Stretnutie s... 
Iveta Tomanová a Dušan 
Pacúch
GMAB | Pri príležitosti výstavy Simulácia 
reality, je pre vás pripravené stretnutie 
s  autormi Ivetou Tomanovou a  Dušanom 
Pacúchom. Cieľom podujatia je umožniť 
vzájomnú interakciu medzi dielom, autor-
mi a  návštevníkom galérie. Podujatie sa 
skladá z  komentovanej prehliadky výsta-
vy a následného workshopu s umelcami.
Je potrebné sa vopred prihlásiť na  tel. č. 
032/743 68 58.
25. – 26. 6. | Víkend otvorených 
parkov a záhrad

CENTRUM PRE RODINU | Kultúrno-vzde-
lávacie podujatie, ktorého cieľom je 

atraktívnym spôsobom prezentovať hod-
noty nášho zeleného dedičstva a  zapájať 
ľudí do  ich aktívnej ochrany. Celosloven-
ský projekt, ktorý dáva ľuďom možnosť 
spoznať obľúbené miesta záhradného 
umenia našej republiky novým spôso-
bom, či nahliadnuť do  bežne neprístup-
ných parkov a záhrad. Viac informácií náj-
dete na www.cprtrencin.sk.
30. 6. | 19.30 | Zoomka vol. 4: 
Rozhovory o tom, ako vzniká 
film
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA| Pokračovanie 
pravidelných diskusných večerov o  tom, 
ako vzniká film.

 � LETO PRE DETI:
Denný letný lego tábor
KREATIVO | Zážitkový tábor, v ktorom deti 
čaká dostatok pohybu a  kreatívnej lego 
tvorby. Viac informácií a prihlášky na: 
kreativotn@gmail.com.
Tovariši – Letná škola 
s remeslom
ŠVERMOVA 23 | Tvorivé týždne pre deti 
a  mládež. Každý týždeň sa deti nau-
čia novú remeselnú techniku a  všet-
ky výrobky si odnesú domov. Prihlášky 
na www.nebojsaremesla.sk/tovarisi. 
Tvorivé workshopy
KS KUBRÁ | Séria troch dobrodružných tvo-
rivo-umelecky zameraných workshopov 
formou denných táborov. Zamerané sú 
na deti vo veku 1. stupňa ZŠ, ale môžu sa 
prihlásiť aj staršie deti. V programe je ate-
liér výtvarných techník, výroba papiera, 
výpravy do  lesa, varenie v  kotlíku, pohy-
bové aktivity a spoločenské hry. Čas orien-
tačne 8:00- 16:30, prípadne podľa doho-
dy. V cene tábora 111 € je zahrnutá strava 
a materiál. Termíny: 12. - 16. 7., 26. - 30. 
7. a  9. - 13. 8. Viac na  www.zivaskola.sk 
alebo 0949135315.
Letné tábory s KC Aktivity
KC AKTIVITY | Umelecké ateliéry s Mirkou a 
tanečno športovo kreatívne kempy s Kor-
zo in move. Viac informácií k jednotlivým 
turnusom nájdete na str. 4.

KONTAKTY
AUTOCAMPING TRENČÍN Na Ostrove, campingtn@gmail.com, 032/743 40 13

CENTRUM PRE RODINU Farská 12, info@cprtrencin.sk,  
www.cprtrencin.sk, 0903 440 132

GALÉRIA VÁŽKA Mierové nám. 19, galeriavazka@gmail.com, 
0915 382 532

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

HYBKO Veľkomoravská, info@hybko.sk, www.hybko.sk, 
0902 131 495

KC AKTIVITY Kyjevská 3183, info@kcaktivity.sk,  
www.kcaktivity.sk, 032/658 26 08

KIC KULTÚRNO-INFORMAČNÉ 
CENTRUM

Mierové námestie 9, kic@trencin.sk,  
032/ 6504 709

KLUB LÚČ Mierové námestie 19, info@klubluc.sk,  
www.klubluc.sk, 0903 027 910

KS KUBRA Kubranská 94, 0907 516 720,  
kckubra2@gmail.com

MISHA YOGA STUDIO – HOTEL 
ELIZABETH Gen. M. R. Štefánika 2, 0904 909 294

POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 
SOKOLOVŇA Mládežnícka 2, sokoltrencin.sk,  0918 859 811
TRENČIANSKY HRAD www.muzeumtn.sk, 032/743 56 57

VKMR
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice 
Jaselská a Hasičská 1, www.vkmr.sk,  
032/770 83 00

YOGA SHALA Osloboditeľov 667/1A, 0949 371 331
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Archívne okienko o vychýrenej 
trenčianskej tlačiarni
Kníhkupectvo a papiernictvo Leopolda 
Gansela na Mierovom námestí patrilo 
okolo roku 1925 k najkrajším obchodom 
v meste. 

 Tlačiareň Leopolda Gan-
sela, založená v roku 1850, 
pôvodne sídlila na Mierovom 
námestí v dome č. 40 (jeden 
z posledných domov pred Tren-
čianskym múzeom). Neskôr sa 
presunula do pasáže Zlatá Fati-
ma na prízemie bývalého hotela 
Zlatý baran. Počas 20. rokov 20. 
storočia tlačiareň a kníhkupec-
tvo zamestnávali viac ako 20 za-
mestnancov, dokonca si otvorili 

pobočku v Brati-
slave v centre mesta 
na Michalskej ulici. 
Vydávali slovenskú, 
ale aj zahraničnú 
beletriu, odbornú li-
teratúru, slovníky, 

mapy, časopisy i pohľadnice. 
Aký osud mala rodinná firma 
po roku 1940? Kde sa ukrývali 
potomkovia Leopolda Ganse-
la počas 2. svetovej vojny? Aké 
dokumenty o tlačiarni sú zacho-
vané v Štátnom archíve v Tren-
číne? Prečítajte si najnovší prí-
spevok Archívneho okienka 
na www.trencin.sk v časti Pre 
občanov – O meste – História. 
 (RED)

Máte už hotové plány na leto?
Kultúrne centrum Aktivity pripravilo na letné mesiace vo 
svojich priestoroch tanečno-športovo-kreatívne kempy 
a umelecké workshopy. 

 � Pre mládež od 12 do 16 

rokov ATELIÉR MAĽBY 
A GRAFIKY v týždni od 12. 
do 16. 7. 2021 a v čase 8.00 
– 15.00 hod. Čaká vás týždeň 
plný umeleckých techník, maľ-
ba akvarelom a akrylom, gra-
fika, tlač z výšky a tlač z hĺbky 
pod vedením lektorky Mirosla-
vy Chorvátovej. V cene 120€ je 
stolný maliarsky stojan s vy-
bavením, lektorné, materiál, 
strava – obed, občerstvenie, 
pitný režim. Info a prihlaso-
vanie: mirka@kcaktivity.sk, 
0918 561 320. Podporené Mi-
nisterstvom kultúry SR.

 � Pre deti od 6 do 13 rokov 
DENNÉ KEMPY S KORZO 
IN MOVE v štyroch turnusoch: 

12. – 16. 7., 26. – 30. 7., 9. – 13. 
8. a 16. – 20. 8. vždy v čase 7.30 
– 16.30 hod. Pod vedením lek-
torov Vladimíra Ondroviča a Jo-
zefa Čakloša budú počas kem-
pov tanečné workshopy, parkur, 
športové hry a súťaže, výlety a tu-
ristika, kreatívne aktivity. Cena 
tábora je 101€. Prihlasovanie: 
korzoinmove.pa@gmail.com, 
0904 486 013, 0903 793 557.

 � Pre deti od 6 do 12 rokov 
UMELECKÉ ATELIÉRY 
S MIRKOU v štyroch turnu-
soch: 19. – 23. 7., 26. 8. – 30. 
7., 2. – 6. 8. 2021 a 9. – 13. 8. 
vždy v čase 8.00 – 13.00 hod. 
V cene 60€ (súrodenecká zľa-
va 5€) je materiálno-technické 
zabezpečenie, čiastočne odbor-
ný lektor, občerstvenie (ovocie, 
pitný režim, sladké a slané 
prekvapenie). Desiatu si deti 

z hygienických dôvodov prine-
sú so sebou. V prípade voľných 
miest možnosť prihlásenia na je-
den deň (15€). Info a prihla-
sovanie: mirka@kcaktivity.sk, 
0918 561 320. Podporené Mi-
nisterstvom kultúry SR.

Trenčianske hravé leto
Šifrovacia hra aj pátračky – letným Trenčínom povedú 
zaujímavé chodníčky. Kultúrno-informačné centrum 
Trenčín nachystalo na letnú sezónu štyri hry pre hravé 
rodiny aj skupiny kamarátov.

Pre najmenších je pripravená 
hádanková hra Chodníčkom 
za vílou Čerešnicou, ktorá ve-
die z Átria pod Mestskou ve-
žou až do Čerešňového sadu. 
Po ceste za ňou deti čaká zopár 
veselých hádaniek a úloh. 
 Mladší školáci sa môžu za-
pojiť do dvoch pátracích hier 
– Tajomstvá Mierového ná-
mestia a Trenčín za čias Márie 
Terézie. Keď správne vyriešia 
úlohy na stanovištiach v centre 
mesta, dozvedia sa okrem iného 
aj to, ako kvôli hasičom vznik-
la pasáž Zlatá Fatima, na ktorej 
budove v Trenčíne je napísané 
meno Márie Terézie, ako sa vo-
lajú stromy na Mierovom ná-
mestí či na ktorom dome na ná-
mestí je včelí úľ.
 Nezabudli sme ani na do-
spelákov, pre ktorých je urče-
ná poriadne ťažká šifrovacia 

hra Trenčiansky študent. Nej-
de o žiadne jednoduché hádan-
ky, ale o logické úlohy a šifry, 
pri ktorých poriadne potrápite 
svoje mozgové závity. Budete 
sa zabávať a možno aj nadávať. 
Určite sa vám zíde všímavosť, 
trpezlivosť a hlavne odhodlanie 
nevzdať to. 
 Hracie plány ku všetkým 
hrám si môžete od 5. júna 2021 
stiahnuť z webovej stránky vi-
sit.trencin.sk alebo si ich príďte 
počas pracovných dní vyzdvih-
núť do Kultúrno-informačného 
centra Trenčín. Hry si môžete 
zahrať od 5. júna do 31. augus-
ta 2021. Všetci, ktorí úspešne 
zvládnu ktorúkoľvek hru, budú 
zaradení do žrebovania o pek-
né ceny. Viac informácií nájdete 
na stránke visit.trencin.sk.

 (ÚKIS)

archívne okienko

KLUB LÚČ OPÄŤ NAŽIVO
Od 2. júna sa podujatia tren-
čianskeho Klubu Lúč presu-
nuli z online priestoru opäť do 
živej podoby. Na jún pripravi-
li desať multižánrových akcií. 
Všetky sa uskutočnia v Galérii 

Vážka a ich organizácia sa 
riadi aktuálnym COVID au-
tomatom. Informácie o pod-
ujatiach nájdete v našich novi-
nách, na visit.trencin.sk alebo 
na www.klubluc.sk. (RED) 
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