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NEPRIŠLO VÁM 
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu 
hláste, prosím, do utorka 
2. augusta 2021 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
0902 911 159.

Užite si zdvojené zážitky v Trenčíne
Už ste niekedy mali možnosť sledovať futbalový zápas 
so štyrmi tímami a dvomi loptami? Alebo koncert, kde 
každá pesnička hrala dvakrát? A čo tak si vo vašej obľú-
benej kaviarni vypýtať kávu a dostať rovno jednu grátis 
či zažiť zdvojenú vernisáž? Počas leta to v Trenčíne bude 
možné.

Dva mesiace plné zdvojených 
zážitkov potrvajú do 26. septem-
bra 2021. Spojené budú so špor-
tom, kultúrou, rôznymi služba-
mi a súčasne aj možnosťou pre 
nás, obyvateľov Trenčína, do po-
núkaných zdvojených zážitkov 
doplniť ten svoj a popri tom ešte 
aj vyhrať zážitkový let balónom 
ponad naše krásne mesto.

 Pridajme sa k projektu, kto-
rý v rámci kandidatúry Trenčína 
na Európske hlavné mesto kul-
túry 2026 vymyslela česká vý-
tvarníčka Kateřina Šedá a vytvo-
rila ho spolu s mestom Trenčín 
a tímom Trenčín2026. Projekt 
má názov „SOBOTA V NEDE-
ĽU – Špeciálny kompenzačný bo-
nus 2021“. 

 Je reakciou na pandémiu 
a na všetky veci, ktoré sme pre 
ňu minulý rok zameškali. Pre 
niekoho to bola oslava narode-
nín, svadba, návšteva kaderníč-
ky či zrušená dovolenka. Pros-
tredníctvom kompenzačného 
bonusu tak K. Šedá vymýšľa 
častokrát bizarné zdvojenia, nad 
ktorými sa možno pozastavíme 
a možno zasmejeme. 
 V autobusoch mestskej hro-
madnej dopravy môžeme počuť 
napríklad dvakrát hlásiť jednot-
livé zastávky, zažiť zdvojený kino 
zážitok, vychutnať si dvojitý bo-
nus v obľúbenej kaviarni alebo 

zdvojený koncert na námestí. 
 Hľadajte zdvojené veci 
v meste a nájdite trochu zába-
vy a uvoľnenia v tejto zvláštnej 
dobe aj vy. 
 Viac o pripravených poduja-
tiach projektu SOBOTA V NE-
DEĽU a zdvojených zážitkoch, 
o súťaži, ktorej uzávierka je 26.
augusta 2021 aj o samotnom
projekte a jeho autorke Kateři-
ne Šedej sa dočítate na strane 9.
Celý program podujatí je možné
nájsť aj na internetovej stránke
www.trencin2026.sk (RED)
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 � EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
veríme, že si leto užívate v zdra-
ví a dobrej nálade. Aktuálne 
Info chce tiež prispieť k vašej 
pohode, ale zároveň aj k vašej 
informovanosti. Mimochodom, 
všimli ste si zdvojené „veci“ 
na titulnej strane? Nie je to očný 
klam, ani chyba. Ide o upútav-
ku na viaceré aktivity a bonusy, 
ktoré budete môcť v Trenčíne 
nájsť a zažiť odteraz až do 26. 
septembra. Súvisí to s kandida-
túrou nášho mesta na Európske 
hlavné mesto kultúry 2026. Náš 
tím má významnú posilu. Je ňou 
umelkyňa Kateřina Šedá, ktorá 
prišla s nápadom originálneho 
kompenzačného bonusu, ktorý 
by nám všetkým mohol dvakrát 
vrátiť aspoň niečo z toho, čo 
nám pandémia vzala. Píšeme 
o tom i na str. 9.
 Možno ste si všimli, že 
viaceré verejné priestranstvá 
sa menia, revitalizujú. A ruš-
no je aj v školách a škôlkach, 
cez prázdniny sa tam pracuje 
na viacerých menších i väčších 
úpravách. Prečítať si o tom mô-
žete na str. 4 – 5.
 Dobrých správ nie je nikdy 
dosť a je fajn, že vám ich mô-
žeme cez Info tlmočiť. Píše-
me o úspešných Trenčanoch, 
o pripravovaných podujatiach, 
ktorých pribúda a je príjemné 
ich sledovať osobne a už nie len 
online.
 Bude nás tešiť, ak si prečíta-
te celé Info a budete čakať jeho 
ďalšie vydanie. Jeho distribúcia 
sa začne 3. septembra 2021! 
Dávajte na seba pozor a vychut-
návajte si slnečné lúče. Vitamín 
D do zásoby sa nám vždy zíde. 

Vaša redakcia

Mestská polícia Trenčín v roku 2020

Na júnovom mestskom zastupiteľstve mestskí poslanci 
vzali na vedomie správu o činnosti Mestskej polície Tren-
čín (MsP). Jej práca bola do značnej miery ovplyvnená 
pandémiou. 

Približne tretinu z vyše 20 500 
udalostí oznámili obyvatelia pro-
stredníctvom bezplatnej linky 
159. Monitorovací systém mest-
skej polície má 103 kamier. Mi-
nulý rok zaznamenal 583 udalos-
tí, z toho až 365 priestupkov a 5 
trestných činov. „Išlo o výtržníc-
tvo, drogovú trestnú činnosť i ex-
trémizmus,“ priblížil náčelník 
MsP Peter Sedláček. 
 V roku 2020 mestskí policajti 
preverovali takmer 1 100 udalos-
tí týkajúcich sa budenia verejné-
ho pohoršenia. „Z toho sa po-
tvrdilo 887 priestupkov. Takmer 
60% z nich spáchali osoby bez do-
mova,“ doplnil P. Sedláček. 
Z 283 oznámení pre podozrenie 
z porušenia nočného pokoja bola 
polovica opodstatnených.

 � POČAS HLIADKOVEJ 
ČINNOSTI

Mestská polícia preverila 66 ne-
legálnych skládok, riešila 137 
prípadov nefunkčného verej-
ného osvetlenia a semaforov, 
so správcom verejnej zelene 26 
nebezpečných suchých stromov, 
so správcom komunikácií 63 po-
škodených dopravných značiek 
a výtlky na cestách, postarala sa 
o 119 uhynutých psov, mačiek 
a holubov a na základe žiadostí 
súdov, štátnej správy, samosprá-
vy a exekútorov doručila obča-
nom 125 písomností.
 V minulom roku mestskí 
policajti odchytili 104 túlavých 
alebo zatúlaných psov. Z nich 
odovzdali majiteľom, na zák-
lade identifikácie čipu, 85 psí-
kov. Zvyšných 19 skončilo 

v karanténnej stanici. 

 � NAJVIAC V DOPRAVE

V roku 2020 MsP riešila 10 934 
dopravných priestupkov, tie 
tvorili takmer 86 % všetkých 
prehreškov. Týkali sa najmä 
nezaplateného parkovného, ne-
rešpektovania dopravných zna-
čiek „parkovacia zóna“, „zákaz 
vjazdu pre všetky vozidlá“, ne-
rešpektovania „vyšrafovaného 
priestoru“, či pešej zóny. V zóne 
s regulovaným parkovaním MsP 
skontrolovala vyše 109 tisíc vo-
zidiel. V spolupráci s útvarom 
mobility zdokumentovala aj 26 
starých vozidiel. Na výzvu ich 
odstránenia reagovalo 23 ma-
jiteľov. Tri autovraky odtiahol 
správca miestnych komunikácií.

 � PREVENCIA

V marci 2020 zatvorili pre pan-
démiu školy, škôlky, domo-
vy dôchodcov i centrá pre se-
niorov. No i tak stihli mestskí 
policajti urobiť 10 prednášok 
v oblasti prevencie. V ďalšom 
období sa sústredili na prácu 
s ľuďmi bez domova. Okrem so-
ciálneho poradenstva sa zau-
jímali o ich zdravotný stav. Te-
rénny pracovník zabezpečoval 
kontrolu telesnej teploty, dezin-
fekciu rúk, rozdával rúška, vy-
svetľoval dôležitosť dodržiava-
nia všetkých opatrení. V prípade 
podozrenia na ochorenie zabez-
pečoval ich testovanie. 
 Rok 2020 začínala MsP 
so 44 príslušníkmi, no ku koncu 
roka ich bolo o 4 menej. Aj preto 

má záujem svoje rady rozšíriť. 
O výberovom konaní budeme 
informovať. 

 � Z KAŽDÉHO ROŽKA 
TROŠKA

V čakárni železničnej stanice 
spozorovala hliadka muža, kto-
rý mal zhoršené dýchanie. Poli-
cajti ho uložili do stabilizovanej 
polohy a do príchodu zdravot-
níkov kontrolovali jeho životné 
funkcie. 
 Obyvateľ Hodžovej ulice na-
hlásil, že pri bývalej mliekarni 
stojí pri plote jeho sused a spie-
va. Podľa neho bol pod vplyvom 
alkoholu a nakoľko husto prša-
lo, bál sa, aby sa mu niečo ne-
stalo. Policajti muža odprevadili 
domov.
 Počas hliadkovej činnosti 
policajti našli pri rozostavanom 
rodinnom dome skládku staveb-
ného materiálu, ktorá zabera-
la dve parkovacie miesta a časť 
chodníka. Pôvodca skládky ne-
mal povolenie na záber verejné-
ho priestranstva, musel zaplatiť 
pokutu a priestor upratať.
 Obyvateľ Novín oznámil, že 
niekto spaľuje odpad zo záhrady 
a je zadymená celá oblasť. Hliad-
ka zistila, že staršia pani na zá-
hrade pod marhuľou pálila dre-
vo vo fúriku, aby neomrzli kvety 
stromu. Oheň ešte v ich prítom-
nosti uhasila.
 Cestujúci autobusom zatele-
fonoval, že na zastávke pod Ju-
hom zastavilo auto, vystúpila 
z neho žena a ľahla si na lavič-
ku. Mladá žena vo vysokom štá-
diu tehotenstva mala pôrodné 
bolesti, preto si privolala rýchlu 
zdravotnú pomoc. Mestskí poli-
cajti počkali s ňou na sanitku.
 Obyvateľka Sihote našla 
pri elektrárni dezorientovaného 
muža v pyžame. Hliadka ho od-
prevadila domov, kde sa o neho 
postarala manželka.
 Mestskí policajti našli 
v Zátoke pokoja ležať dievča 
pod vplyvom alkoholu. Ťažko 
komunikovalo a nevedelo sa po-
staviť. Malo len 15 rokov. Pri-
volali rýchlu zdravotnú pomoc 
a spojili sa s jej matkou. Tá si 
po konzultácii so zdravotníkmi 
dcéru odviezla domov, vec ale 
musela byť oznámená na obecný 
úrad.
 Mestskí policajti reagovali aj 
na hlásenie, že po Hornom Šian-
ci kráča kačica s mláďatami. Od-
chytili ich do škatule a odviezli 
k Váhu. (RED) FOTO: P. S.

PRIPOMÍNAME
ZÁKAZ PYROTECHNIKY
Prosíme obyvateľov Trenčína, 
aby rešpektovali, že na území 
mesta je používanie pyrotech-
nických výrobkov kategórie F2, 
F3, P1 a T1 dovolené len 31. 
12. (Silvester) v čase od 20.00 
hodiny do 1.1. nasledujúceho 
kalendárneho roku do 2.00 ho-
diny. V ostatných dňoch v roku 
je v našom meste používanie 
pyrotechniky zakázané. Žiaľ, 
v tomto roku sme už museli 
pristúpiť k priestupkovým ko-
naniam v tejto veci. Buďme to-
lerantní voči svojmu okoliu – 
ľuďom, zvieratám, životnému 
prostrediu! Ďakujeme.  (RED) 
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 � STRUČNE

Od júla do októbra usku-
toční Národná banka 

Slovenska (NBS) v spolupráci 
so Štatistickým úradom (ŠÚ) 
SR Zisťovanie o financiách 
a spotrebe domácností 2021. 
Domácnosti, ktoré zamest-
nanci ŠÚ navštívia, budú vo-
pred oslovené listom, kde bude 
uvedený kontakt na konkrét-
neho opytovateľa a na prísluš-
ného vedúceho pre prípadné 
overenie. Opytovateľ musí mať 
preukaz zamestnanca ŠÚ SR 
a pozývací list podpísaný gu-
vernérom NBS a predsedom 
ŠÚ SR.

Budova bývalej turbogene-
rátorovne v areáli niekdaj-

šieho textilného závodu Meri-
na bude vyhlásená za národnú 
kultúrnu pamiatku. V júli 
o tom rozhodlo Ministerstvo 
kultúry SR.

Primátor Richard Rybníček 
prijal 16. júla 2021 do-

poludnia veľvyslanca Ruskej 
federácie na Slovensku Igora 
Borisoviča Bratčikova, ktorý 
bol do svojej funkcie vymeno-
vaný v novembri 2020. Svoju 
prvú oficiálnu návštevu v Tren-
číne v ten deň absolvovala aj 
veľvyslankyňa USA na Sloven-
sku Bridget A. Brink.

Mesto Trenčín si pripome-
nie 77. výročie Sloven-

ského národného povstania 3. 
septembra 2021. O rozsahu 
pietnej spomienky pri Pamät-
níku umučených na Brezine 
rozhodne aktuálna pandemic-
ká situácia. 

Pozývame vás sledovať 
priamy prenos z disku-

sie na tému Hazardné hry 
a ich regulácia v Trenčíne. 
K téme sa vyjadria zástup-
covia iniciatívy Zastavme 
hazard, ale aj Asociácie zá-
bavy a hier i riaditeľ Centra 
pre liečbu drogovo závis-
lých v Bratislave. Diskusiu 
organizuje mesto Trenčín. 
Sledovať ju budete môcť 
naživo na mestskom webe 
(www.trencin.sk) 26. au-
gusta 2021 od 16.15 h.

Arboristi začali s orezom drevín

Na odborný orez drevín vo verejnej zeleni a na poloprí-
rodný park na Juhu získalo mesto peniaze z eurofondov. 
Celková hodnota prác je približne 275 tisíc eur.

Zeleň medzi Východnou ulicou 
a Lavičkovým potokom je ak-
tuálne v starostlivosti domácej 
spoločnosti landart. Ide o orez 
vzrastlých stromov, výsadbu sta-
rých druhov ovocných stromov, 
vytvorenie chodníka z mlatu, 
výsev parkového trávnika. Ten-
to priestor je dnes už vyčistený 

a presvetlený. Vznikne tu polo-
prírodný park, kde nájde úkryt 
drobné zverstvo a vtáctvo. 
 Zregeneruje sa celé verejné 
priestranstvo v rozlohe 21 914 
m² s uplatnením ekologických 
princípov tvorby a ochrany ze-
lene. Ide o výnimočný projekt. 
Zahŕňa vytvorenie chodníka 

z prírodných materiálov, osade-
nie lavičiek i revitalizáciu zele-
ne. Vytvoria sa trávnaté plochy 
s rozlohou 17 271 m². Arboris-
ti stromy ošetria odborným re-
zom. Vysadených bude ďalších 
25 stromov a 25 kríkov menej 
používaných ovocných druhov 
a na vytvorenie vetrolamu pri-
budne ešte ďalších tisíc stromov.

 � V MESTE A PRI ŠKOLÁCH

Odborný posudok s ošetre-
ním stromov robí bratislavská 
spoločnosť PROarbor na 150 
stromoch. Ide o veľké stromy 
v blízkosti škôl a škôlok, na cin-
torínoch, pri chodníkoch a det-
ských ihriskách.
 Arboristický orez alejových 
stromov na Mierovom námestí 
a uliciach M. Rázusa, Študent-
ská, Nábrežná, Jiráskova, Legi-
onárska, Veľkomoravská, Kúty 
a Hodžova je v rukách spoloč-
nosti ARBORION z Púchova. 

 (RED) FOTO: P. Ž.

AKO TO VYZERÁ S KULTÚRNYM STREDISKOM
Najstaršie kultúrne stredisko v meste fungovalo vyše 50 
rokov. Budova KS Dlhé Hony je však od mája minulého 
roka zatvorená a bude sa musieť zbúrať. Trenčania však 
nemusia mať obavy, mesto tu chce vybudovať nové 
a väčšie komunitné centrum. 

Na možný problém so strechou 
a statikou budovy upozornila v ja-
nuári 2020 Katarína Krištofová 

z občianskeho združenia Kul-
túrne centrum Stred, ktoré malo 
objekt vo výpožičke. „Mali sme 
problém s prasklinami, vypadá-
vali kusy omietok zo stropu, ne-
vedeli sme posúdiť o čo ide, preto 
som požiadala pána primátora, 
aby sa na to pozreli odborníci,“ 
povedala vtedy K. Krištofová.
 Tak sa aj stalo. Poruchy 
strešných panelov sú podľa zá-
verov statického posudku také 
vážne, že objekt nie je bezpečné 

verejne používať. Sanácia budo-
vy by bola nerentabilná, preto 
musí byť zbúraná. 
 Pôvodne ju mal nahradiť 
polyfunkčný objekt s rozľahlý-
mi priestormi pre mestské ko-
munitné centrum. „No po práv-
nej porade sme od tohto zámeru 
upustili. Predložím návrh, aby 
celú vec zobralo do svojej gescie 
mesto, aby to na svoje náklady 
zbúralo a aby sme našli spôsob, 
ako tu vytvoriť mestské komu-
nitno-digitálne centrum,“ uvie-
dol primátor Richard Rybníček, 
ktorý navrhne, aby zbúranie 
pôvodnej stavby bolo zahrnuté 
do budúcoročného rozpočtu. 
 (E. S.)

Nový obklad v podchode
Mesto sa oň postaralo vo svojej réžii. Zhotoviteľ podcho-
du pod železničnou traťou na hlavnej stanici, spoločnosť 
TSS Grade, totiž opakovane zamietol reklamáciu. Od-
volával sa na predčasné užívanie. Pokračovať v ďalších 
pokusoch by bolo len naťahovaním času. Situácia v pod-
chode sa zhoršovala.

Mestské hospodárstvo a správa 
lesov, m. r. o. vysúťažila spoloč-
nosť, ktorá kompletne vymenila 
opadaný obklad na celej dotknu-
tej strane podchodu v rozlohe 

138 m². 
 Podchod pod železničnou 
stanicou vybudovali v rámci 
modernizácie železničnej trate. 
Chodcom slúži necelé štyri roky. 

A tak ako s ním boli problémy 
už počas výstavby, aj počas jeho 
užívania sa tu vyskytol problém. 
Z jednej zo stien podchodu začal 
koncom poslednej zimy opadá-
vať obklad.  (E. S.)
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Medzi Biskupicami a Nozdrkovcami sme vybudovali 2. eta-
pu chodníka v dĺžke vyše 300 metrov. Autobusová zastávka 
získala prístrešok a už ju opäť obsluhujú autobusy.

Revitalizácia námestia pred Rozkvetom pokračuje. V čase 
uzávierky novín finišovali prípravné práce na dláždenie čas-
ti priestoru a montovali technológiu fontány.

Park pre Úspech je dokončený. Verejný priestor medzi To-
várenskou, Staničnou a Zlatovskou ulicou je obnovený 
s novou zeleňou, chodníkmi, mobiliárom a osvetlením.

Premena Hviezdy na Centrum kultúrno-kreatívneho po-
tenciálu spočíva aj v komplexnej rekonštrukcii budovy. Ak-
tuálne sa pracuje najmä v interiéri a zatiaľ bez zdržania.

Mestské investičné akcie Kým sa vrátia deti do škôl

Počas leta základné školy zrenovujú, opravia a vyma-
ľujú svoje priestory. Mnoho prác urobia vo svojej réžii 
a o niektoré sa postará mesto ako ich zriaďovateľ.

Takýto plán na prázdniny 
majú trenčianske školy:

 � ZŠ, Bezručova: vymaľovať 
triedy a školskú jedáleň, opra-
viť prasknuté potrubia, vyme-
niť niektoré svietidlá a v jedál-
ni aj ventilačky, vyznačiť čiary 
na ihrisku

 � ZŠ, Dlhé Hony: v časti učeb-
ní a kancelárií nahradiť staré 
svietidlá úspornými LED svie-
tidlami, v niektorých učebniach 
v hlavnej budove vymeniť staré 
drevené okná za plastové, vy-
brané priestory vymaľovať

 � ZŠ, Hodžova: postarať sa 
o hydroizoláciu strechy ŠKD, 
maľovať triedy

 � ZŠ, Kubranská: vymeniť 
okná na štyroch triedach, ma-
ľovať 6 tried a vymeniť v nich 
žiarivky za LED svetidlá, re-
konštruovať priestory v budove 
dielní a vybaviť učebne cudzích 
jazykov, po stavebnej úpra-
ve, ktorú zabezpečuje v týchto 
dňoch mesto, vybaviť aj biolo-
gicko – chemickú učebňu

 � ZŠ, L. Novomeského: vyme-
niť žiarivky za LED-svietidlá, 
v pavilóne C maľovať chodby, 
schodisko a vymeniť radiáto-
rové ventily, vymeniť obehové 
čerpadlo v bazéne, obstarať no-
tebooky pre učiteľov, realizácia 
vonkajšej učebne

 � ZŠ, Na dolinách: renovovať 
žiacke toalety na 2. stupni, zria-
diť šatne pre 2. stupeň, opraviť 
poškodené časti podlahy jedál-
ne a vymeniť podlahy v troch 
triedach, opraviť umelú plochu 
na vonkajšom ihrisku, maľovať 
triedy a kabinety

 � ZŠ, Potočná: maľovať stre-
chy nad skladmi

 � ZŠ, Veľkomoravská: vy-
meniť vodovodné stupačky v 3 
triedach (s novými obkladmi 
a umývadlami), v 3 kabinetoch 
vymeniť obklady a umývadlá, 

obnoviť malú telocvičňu, do-
končiť umelecké maľby a stolár-
ske práce vo veľkej telocvični, 
rekonštruovať kabinet pre uči-
teľov a asistentov 1. ročníka, in-
štalovať nové kamery

 � ZŠ, Východná: vymeniť 
svetlíky na streche, vymaľovať 
interiér (učebne)

 � ZUŠ Karola Pádivého: vy-
tvoriť nové učebne na elokova-
nom pracovisku ZUŠ vo Svinnej

 � UPRAVUJEME UČEBNE 

Mesto Trenčín uspelo v tomto 
roku vo výzve Integrovaného re-
gionálneho operačného progra-
mu s ďalšími projektami, kto-
ré riešia nové odborné učebne 
na ďalších troch základných ško-
lách. Spolu získalo vyše 230 tisíc 
eur na ich vybavenie. Okrem no-
vého nábytku a učebných pomô-
cok je v niektorých prípadoch 
nutná i stavebná úprava tried. 
V rámci mestských investič-
ných akcií sa o ňu postará samo-
správa. Aktuálne sa už pracu-
je na ZŠ, Kubranská (na foto), 
upravené budú vybrané priesto-
ry aj v ZŠ, Na dolinách.

 � PRÍSTAVBA ŠKOLY

Mesto musí pre navýšenie cien 
stavebného materiálu, ale aj 
prác, opakovať verejné obsta-
rávanie na dobudovanie učeb-
ní ZŠ, Dlhé Hony pre 80 žia-
kov. Pôjde o samostatný objekt 
prepojený spojovacou chod-
bou s budovou jedálne. Mest-
skí poslanci súhlasili s navýše-
ním predpokladanej hodnoty 
zákazky vo verejnom obstará-
vaní na sumu takmer 367 tisíc 
bez DPH. Ak sa verejná súťaž 
uskutoční bez problémov, bude 
sa môcť, po dohode s riaditeľom 
školy, začať s realizáciou.
 (RED) FOTO: V. S.
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Cez prázdniny aj obnova škôlok

Letný čas, kedy je v materských školách utlmený režim, 
sa využíva aj tento raz na vynovenie ich priestorov. 
Okrem menších rekonštrukčných aktivít sa v niekto-
rých predškolských zariadeniach uskutočnia i väčšie 
mestské investičné akcie. 

V materských školách na Sobla-
hovskej a Stromovej ulici bola 
už pred časom vymenená časť 
okien a vchodových dverí. Teraz 
sa práce dokončia tak, aby mali 
obe škôlky nové už všetky okná 
i dvere. 
 Mesto rekonštruuje kana-
lizáciu vo všetkých pavilónoch 
MŠ, Na dolinách. 
 V MŠ, Niva sa zatepľuje 
spodná časť budovy a rekon-
štruuje odkvapový chodník 
okolo nej. 
 Pracovať sa ale bude i v ďal-
ších škôlkach. Plán je takýto: 
MŠ, Považská – výmena dvoj-
krídlových dverí, MŠ na Kub-
ranskej – výmena podlahoviny, 
MŠ na Šafárikovej – výmena 
dlažby v jedálni, MŠ na M. Tur-
kovej – výmena vstupných brán 
do areálu škôlky, MŠ na Šmid-
keho – výmena dlažby, ob-
kladov a sanity v sociálnom 
zariadení pre deti, MŠ na Opa-
tovskej – oprava povrchu átria 
po rekonštrukcii škôlky.

 Mesto má pripravenú aj pro-
jektovú dokumentáciu na kom-
pletnú rekonštrukciu Materskej 
školy na Ulici J. Halašu. Na jej 
realizáciu sa chceme uchádzať 
o nenávratný finančný príspe-
vok z Európskej únie v najbliž-
šej výzve cez operačný program 
„Kvalita životného prostredia“. 
Výzva mala byť vyhlásená už 
v máji, resp. v júni. Veríme, že 
sa tak stane už čoskoro. 
 (E. S.) FOTO: V. S.

NA MATÚŠOVEJ ZAČÍNAJÚ RÁNO NESKÔR

Rekonštrukčné práce na Ma-
túšovej ulici by mali trvať 
do konca tohto roka. Aby zho-
toviteľ rekonštrukčných prác 
vyšiel v ústrety dotknutým 

prevádzkam, v pondelok, 
v stredu a v piatok začí-
najú o 7.30 hodine, v uto-
rok a vo štvrtok až o 8.30 
hodine.
 Mesto Trenčín o tom 
informovali Trenčianske 
vodárne a kanalizácie, 
ktoré tu rekonštruujú ve-
rejný vodovod a kana-
lizáciu. Stavebný ruch 
neutícha na tejto uli-
ci v pracovných dňoch 

do 18.00 hodiny.
 Zhotoviteľ prác akceptuje aj 
prípadnú požiadavku na preru-
šenie stavebných prác počas let-
nej turistickej sezóny.  (E. M.)

Na kamenci rekonštruujeme cestu, chodníky a budujeme 
cyklotrasu. Práce ovplyvňujú prejazd od konca Kasárenskej 
po križovatku s ul. Na Vinohrady. Prosíme o trpezlivosť.

Rekonštrukcia chodníka v strede parku pod Juhom je ukon-
čená a hotový je aj nový chodník v hornej časti parku sme-
rom k podchodu. Má aj nové osvetlenie. 

Stavebné práce vo vnútrobloku za Magnusom finišujú. 
Herné prvky, mobiliár a nové osvetlenie už osadili, chodní-
ky dokončujú. Nasledovať budú sadovnícke úpravy. 

Nový asfaltový povrch majú ďalšie ulice v meste – Šafári-
kova, Liptovská, Obchodná, Brezová a Vážska.

Mestské investičné akcie
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Primátor mesta ocenil pedagógov a žiakov
Richard Rybníček ocenil v závere školského roka 29. júla 
2021 v obradnej sieni Mestského úradu v Trenčíne päť 
úspešných pedagógov a deviatim žiakom mestských škôl 
odovzdal cenu Najvýraznejšia detská osobnosť mesta 
Trenčín 2021.

 � OCENENÍ PEDAGÓGOVIA 

 � DETSKÁ OSOBNOSŤ 
MESTA TRENČÍN 2021

Ocenenie a titul Najlepší olym-
pionik vo fyzike získal Tomáš 
Otrubčák (ZŠ, Dlhé Hony), naj-
lepšou olympioničkou v mate-
matike je Zuzana Mareková (ZŠ, 
Kubranská), najlepšou olympio-
ničkou v nemeckom jazyku ka-
tegória 1C sa stala Anna Isabella 
Niederleitner (ZŠ, Hodžova). 
 Ocenenie získali aj úspešní 

olympionici v technike Benja-
mín Skukálek a Michal Lajčiak 
(ZŠ, Veľkomoravská). Najlep-
ším olympionikom v nemeckom 
jazyku je Ján Marušinec (ZŠ, 
Veľkomoravská), najlepšou vý-
tvarníčkou Laura Stropková 
(ZUŠ K. Pádivého), najlepšou 
športovkyňou v rýchlostnej ka-
noistike je Martina Miškolciová 
(ZŠ, Veľkomoravská) a najlep-
ším atlétom Martin Varhanik 
(ZŠ, Bezručova). Blahoželáme!

AJ ŠKOLSKÉ ČASOPISY 
POZNAČILA PANDÉMIA

Do 26. ročníka súťaže v tvor-
be školských časopisov sa pô-
vodne prihlásilo 11 základných 
škôl okresu Trenčín, 6 tren-
čianskych a 5 škôl mimo Tren-
čína. Vzhľadom na epidemickú 
situáciu boli pozmenené krité-
riá súťaže – hodnotilo sa 1 čís-
lo časopisu namiesto pôvodne 
stanovených dvoch. Zo všet-
kých prihlásených škôl nako-
niec časopis vydalo a Útvaru 
školstva MsÚ v Trenčíne doru-
čilo len 7 základných škôl. Pod-
mienku vydať školský časopis 
s rozsahom najmenej 10 strán 

a dodržať predpísa-
nú obsahovú strán-
ku časopisov splni-
li všetky redakčné 
rady. Vyhodnote-
nie celoročnej prá-
ce redakčných tímov 
spojené s odborným 
hodnotením obsa-
hovej stránky, gra-
fiky a výpovednej 
hodnoty časopisov 
sa uskutočnilo 25. 
júna 2021 v sobáš-
nej sieni mestského 
úradu. O zaradení 

časopisov do pásiem rozhodla 
odborná porota pod vedením 
profesionálneho žurnalistu 
Pavla Seriša. Zlaté pásmo zís-
kali časopisy NONSTOP (ZŠ, 
Kubranská), DOMINO 4 (ZŠ, 
Veľkomoravská), JEDENÁST-
KA (ZŠ, L. Novomeského). 
Do strieborného pásma porota 
zaradila časopisy CHOCHO-
LÚŠIK (ZŠ s MŠ, Chocholná-
-Velčice), OMŠENÁČIK (ZŠ, 
Omšenie) a ÚSMEV (SŠI, Ľ. 
Stárka). Bronzové pásmo získal 
časopis ÚLET (ZŠ, Východná). 
 (ÚŠ) FOTO: E. S.

Na fotografii zľava Pavol Dúcky (ZŠ, Bezručova), Iveta Boč-
kayová (ZŠ, Dlhé Hony), Anna Šternová (ZŠ, Veľkomorav-
ská), Janka Mikulčíková (ZUŠ Karola Pádivého) a Martina 
Bučeková (ZŠ, Kubranská). Blahoželáme!

VRÁŤME DEŤOM ŠKOLU 
A ŠTUDENTOM PRAX
Letné párty s aktivitami, denný tábor či noc v škole – aj 
tieto aktivity boli na začiatku letných prázdnin súčas-
ťou života v Základnej škole na Východnej ulici. 

Podporiť starostlivosť o dušev-
né zdravie a socializáciu žiakov, 
ktorí počas obdobia korona-
krízy trpeli sociálnou izoláciou 
a zároveň zapojiť študentov 
psychológie, ktorí tento rok pri-
šli o možnosť odbornej praxe, 
bolo cieľom projektu pod ná-
zvom „Vráťme deťom školu 
a študentom prax“. 
 Študenti z Katedry psycho-
lógie Trnavskej univerzity spo-
lu s tímom pedagógov vytvorili 
zaujímavý program. Ako infor-
movala školská psychologička 
Jana Vindišová, ktorá pôsobí 

zároveň na univerzite 
ako odborný asistent, 
programu pre deti pred-
chádzal teambilding pe-
dagogických zamest-
nancov. V ďalších dňoch 
to boli párty s aktivita-
mi pre jednotlivé roční-
ky druhého stupňa, Noc 
v škole pre žiakov, kto-
rí pre pandemickú situ-
áciu nemohli absolvo-

vať školu v prírode a v týždni 
od 12. do 16. júla denný tábor 
pre najmenších žiakov a deti 
z prípravného ročníka žiakov 
s narušenou komunikačnou 
schopnosťou. „Spoločnou té-
mou projektových aktivít bolo 
nacvičovanie tanca Jerusalema, 
čo je internetová korona-výzva, 
do ktorej sa zapojili mnohé štáty. 
Výsledkom bude videospomien-
ka na náš boj s neľahkou pan-
demickou situáciou,“ doplnila 
J. Vindišová. Projekt podporila 
nadácia Pontis.
  (RED) FOTO: ARCHÍV ZŠ 
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Vyrobili pomôcky pre deti

V Základnej škole Na dolinách vedú žiakov k citlivos-
ti voči znevýhodneným ľuďom. Deviataci spolu s ich 
učiteľkami vyrobili kompenzačné pomôcky pre žiakov 
s autizmom a dvom trenčianskym školám ich osobne 
odovzdali v závere školského roka 28. júna 2021.

Certifikát „Vnímavej školy“ zís-
kala ZŠ, Na dolinách už v roku 
2018 od neziskovej organizá-
cie Eduma, vďaka čomu dosta-
li aj finančnú podporu na rea-
lizovanie vnímavých projektov 
od trenčianskej „Vnímavej fir-
my“ ADIENT. Kým časť projek-
tov na prvom stupni stihli urobiť 
ešte v roku 2019, ich realizácia 
na druhom stupni musela poč-
kať až na návrat starších žiakov 
do škôl po zlepšení pandemic-
kej situácie. Podľa informácií 
Veroniky Bugárovej, ktorá v ZŠ 
pracuje ako školský špeciálny 

pedagóg, ich ďalší vnímavý pro-
jekt mal názov Kompenzačné 
pomôcky pre žiakov s autizmom 
v troch základných školách (Sú-
kromná ZŠ pre žiakov s autiz-
mom v Trenčíne – AUTIS, Spo-
jená škola internátna Ľ. Stárka 
v Trenčíne a Spojená ZŠ v Ru-
žomberku). „V ZŠ, Na dolinách 
aj týmto projektom podporujeme 
inklúziu a vnímavosť našich žia-
kov voči žiakom so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potreba-
mi,“ vyjadrila sa V. Bugárová.

 (RED) FOTO: ARCHÍV ZŠ

O dotáciách v oblasti 
životného prostredia
V prvom kole podávania žiadostí o podporu z granto-
vého programu mesta Trenčín na rok 2021 boli v oblasti 
životného prostredia podporené tri projekty, v druhom 
kole uspeli ďalšie dva projekty. Spolu tak mesto podporí 
v tejto oblasti päť projektov v celkovej sume 8635 eur.

V prvom kole odporučila Ko-
misia životného prostredia, do-
pravy, investícií a územného 
plánovania podporu projektov 
Zaži Trenčín o. z. – prenájom 

2 ks mobilných toaliet, Asoci-
ácia zväzov zdravotne postih-
nutých TN – nákup drevín, la-
vičiek, trvaliek, rekonštrukcia 
átria, Silnejší slabším o. z. – ob-
javujme a chráňme, spoznávaj-
me a skrášľujme. V druhom kole 
získali dotáciu projekty ORNIS 
s. r. o. – Náučný chodník na úze-
mí Trenčiansky luh a OZ Vieme 
to lepšie – KomuniTNý pocito-
vý chodník a edukačná tabuľa. 
Všetko o dotáciách nájdete 
na www.trencin.sk/dotacie. 
 (RED)

Prosíme, neblokujte otáčanie vláčika
Miesto otáčania turistického 
vláčika na Ostrove pri hale M-
-sportu je riadne vyznačené vo-
dorovným aj zvislým doprav-
ným značením. Ak vodiči toto 
značenie nerešpektujú, vláčik 
nemôže pokračovať v jazde. 

Dodržiavaním značenia a záka-
zu zastavenia na vyznačenom 
úseku sa vyhnete riešeniu situ-
ácie políciou a tiež hnevu ces-
tujúcich, ktorí na vláčik čakajú. 
Ďakujeme za pochopenie.
  (RED)

OZNÁMILI STE SVOJE 
KULTÚRNE PODUJATIE?
Organizátori divadiel, koncertov, parties, tanečných zá-
bav a všetkých ďalších typov verejných kultúrnych podu-
jatí majú povinnosť oznámiť ich konanie mestu Trenčín.

Táto povinnosť pre nich platí už 
od roku 1991, viacerí usporiada-
telia však na ňu zabúdajú. Zákon 
96/1991 Zb. o verejných kultúr-
nych podujatiach presne určuje, 
čo je v oznámení potrebné uviesť. 
Mesto Trenčín však má na svo-
jom webe pomôcku – vzor tlačiva 
na stiahnutie, kde stačí potrebné 
rubriky vyplniť. Nájdete ho ľahko 
– ak si na www.trencin.sk v sek-
cii AKO VYBAVIŤ vyberiete tla-
čidlo KULTÚRA A CESTOVNÝ 
RUCH, hneď prvá ponuka v zo-
zname bude Oznámenie o kona-
ní kultúrnej akcie. Tu nájdete aj 
zákon s podrobnejšími informá-
ciami k tejto téme.
 Ak by ste váhali, čo je verejné 

kultúrne podujatie, zákon ho 
presne definuje ako také, ktoré 
je prístupné širokej verejnosti. 
Takýmito podujatiami teda nie 
sú napríklad svadby či rodinné 
oslavy. 
 Oznámenie treba priniesť 
na podateľňu, prípadne poslať 
mailom na kultura@trencin.sk 
alebo poštou tak, aby bolo na po-
dateľni MsÚ najneskôr 7 dní 
pred dátumom podujatia.
 Zákon stanovuje za nespl-
nenie tejto povinnosti pokuty. 
Vzhľadom na to, že oznamovanie 
podujatí organizátori často zane-
dbávajú, mesto Trenčín pristúpi 
k uplatňovaniu sankcií.
 (RED)

Voľné pracovné miesto 
na krytej plavárni
Mestské hospodárstvo a správa 
lesov, m.r.o., prijme do pracov-
ného pomeru na plný úväzok 
prevádzkového zamestnanca 
Krytej plavárne v Trenčíne.
 Pracovná náplň: výdaj 
plachiet návštevníkom sauny, 
obsluha práčky a mangľa, skla-
danie plachiet, upratovanie 
a dezinfekcia priestorov, po-
čas odstávky plavárne práca 

na letnom kúpalisku. 
Nástup: ihneď
Doba: určitá, každý druhý ví-
kend pracovný, teda režim krát-
ky/dlhý týždeň
Plat: 660 € (brutto) + príplatky
Požiadavky: komunikatívnosť, 
fyzická zdatnosť, dobrý zdravot-
ný stav, samostatnosť a zodpo-
vednosť. Ďalšie informácie na č. 
tel. 0911 084 901 – p. Gagová.

SOCIÁLNY ŠATNÍK
Sociálny šatník v areáli Mest-
ského hospodárstva a správy 
lesov na Soblahovskej ulici 
65 bude od 1. augusta 2021 
dočasne zatvorený. 
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Tak hral Tommy Seidmann
Spomienka na jedného z najlepších slovenských kla-
viristov svojej doby bude náplňou ďalšieho koncertu 
z cyklu Jazz za železnou oponou. Uskutoční sa v nedeľu 
22. augusta 2021 v Átriu pod vežou o 18.00 h. 

Tommy Seidmann hral v naj-
lepších orchestroch, veľkých 
i malých, spolupracoval s naj-
lepšími sólistami svojej doby, 
vydal album Čarovné klávesy. 
 Trenčianska jazzová spoloč-
nosť v spolupráci so špičkovými 
slovenskými a českými hudob-
níkmi už tretí rok produkuje kon-
certy s tematikou špecifického 

obdobia, kedy džez presakoval 
do povedomia hudobnej kultú-
ry časti Európy cez pašované LP 
platne a vysielanie rušených zá-
padných rádiových staníc. Kon-
certy predstavujú osobnosti čes-
koslovenského džezu, ktoré sa aj 
napriek nedostatku podkladov, 
kontaktov, notového materiálu 
postarali o veľmi zaujímavý vý-
voj džezu. 
 V programe Tak hral Tom-
my Seidmann vystúpia Tren-
čania Ludvik Soukup (klarinet 
a tenorsax), Adrián Vitáloš (gi-
tara), Janko Babič (bicie), spo-
lu s nimi Dáša Libiaková (spev) 
– na fotografii, Jozef Brisu-
da (kontrabas), Lajko Horský 
(trúbka) a Kristián Seidmann 
(klavír).  (J. B.) FOTO: ARCHÍV TJS

Sám na Javisku je na obzore
Práce na prípravách 27. ročníka jediného medzinárod-
ného festivalu divadla jedného herca na Slovensku 
finišujú. Zapíšte si do kalendára termín 13. – 17. 10. 2021 
v Trenčíne.

Podľa slov riaditeľa a dramatur-
ga festivalu Kamila Bystrické-
ho sa Sám na Javisku uskutoční 
v októbri na rôznych miestach. 
„Tento fakt je spôsobený najmä 
tým, že objekt kina Hviezda, kde 
začal festival v roku 1995 písať 
svoju históriu, je momentálne 
v rekonštrukcii.“ Organizátori 
preto pracujú s rôznymi varian-
tami, kde výnimočné podujatie 
zrealizovať a tomu prispôsobu-
jú aj dramaturgický výber in-
scenácií. „Sme pripravení fes-
tival vysielať aj online, keďže 

v súčasnosti nikto nevie pred-
povedať, za akých podmienok 
bude kultúra fungovať na jeseň. 
Určite sa môžeme tešiť na vy-
stúpenie Aničky Polívkovej, kto-
rá do Trenčína zavíta 15. 10. 
s čerstvou monodrámou Tak já 
letím,“ dodáva K. Bystrický. 
Sám na Javisku podporujú z ve-
rejných zdrojov Fond na pod-
poru umenia – hlavný partner 
a mesto Trenčín. Viac informá-
cií na www.monodrama.sk.
 (RED)
 FOTO: JERRY HÁŠA

Ocenenie za poéziu
V 8. ročníku celoslovenskej lite-
rárnej súťaže „Villa Zerna 2021“ 
získali členovia Literárneho klu-
bu Omega z Trenčína Jaroslav 
Daniš 1. miesto a Dušan Žember 
2. miesto v kategórii poézia do-
spelí. Blahoželáme!
 Všetkým amatérskym lite-
rátom pripomíname prestížnu 
literárnu súťaž J. Braneckého 

„Studňa sa tajne s dažďom zho-
vára“, do ktorej môžu súťažné 
príspevky posielať ešte do kon-
ca septembra 2021. Podrob-
né informácie o súťaži nájdete 
na webstránke Verejnej knižnice 
M. Rešetku, ktorá súťaž organi-
zuje spolu s Maticou slovenskou, 
Spolkom slovenských spisovate-
ľov a mestom Trenčín.  (RED)

Od 28. júna do 3. júla 2021 tvorilo na Malej a Veľkej Skal-
ke pri Trenčíne 12 výtvarníkov a 5 literátov v rámci 14. 
ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympó-
zia ORA ET ARS SKALKA 2021. Prezentácia ich diel sa 
uskutočnila na slávnostnej vernisáži 17. júla 2021 v are-
áli kláštora na Veľkej Skalke. Výber z výtvarných diel 
nájdete od 9. augusta 2021 vo výstavných priestoroch 
Mestskej veže a literárne diela si môžete prečítať v ka-
talógu ORA ET ARS SKALKA 2021, ktorý je zverejnený 
na www.visittrencin.sk.  FOTO: Š. KAČENA

KONCERT K STOROČNICI V TRENČÍNE
V sobotu 28. augusta o 16.00 hodine si môžete na Mie-
rovom námestí spolu s členmi Speváckeho zboru slo-
venských učiteľov (SZSU) a ich hosťami pripomenúť sté 
výročie založenia tohto vokálneho telesa.

Po krátkej slávnosti pri pamät-
nej tabuli na Farskej ulici sa 
na pódiu námestia začne kon-
cert SZSU a jeho hostí – „Spe-
váckeho zboru slovenských uči-
teliek Ozvena“ a „Pěveckého 
sdružení moravských učitelů“. 
Ako informoval člen SZSU Jo-
zef Vakoš, zaznejú populárne 
skladby svetovej, moravskej, 
českej i slovenskej zborovej li-
teratúry v špičkovom preve-
dení v samostatných koncert-
ných blokoch, ale i v spoločnej 
interpretácii.
 „Naše mesto, okrem iných 
významných udalostí európske-
ho i slovenského významu a v sú-
časnosti sa uchádzajúce o titul 
Európske hlavné mesto kultúry, 

má ešte jeden primát – na jeho 
pôde, v budove bývalej Slovenskej 
ligy na rohu dnešného Mierového 
námestia a Farskej ulice vznikol 
pred storočím jeden z najstarších 
európskych mužských speváckych 
zborov – národný, reprezentačný, 
celoslovenský, mužský, učiteľský 
Spevácky zbor slovenských učite-
ľov. Udialo sa tak v prvých marco-
vých dňoch roku 1921,“ povedal 
J. Vakoš, ktorý je členom SZSU 
od roku 1968 doteraz. V súčas-
nosti má zbor sídlo v Trenčian-
skych Tepliciach. Koncertom si 
chce významnú kultúrnu uda-
losť v histórii slovenskej vokál-
nej hudby pripomenúť vo svo-
jom rodnom meste.  (RED)

Diela zo Skalky nájdete vo veži
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Kto je 
Kateřina Šedá?
Kateřina Šedá je česká výtvar-
níčka, ktorej práca má blízko 
k sociálnej architektúre. Je au-
torkou mnohých verejných rea-
lizácií v Českej republike i v za-
hraničí. Je v poradí druhým 
českým umelcom, ktorý mal 
sólovú výstavu v Tate Modern 
v Londýne (2011). Okrem toho 
je držiteľkou niekoľkých ďalších 
prestížnych ocenení ako na-
príklad Magnesia Litera, cena 
Architekt roku 2017, cena Jin-
dřicha Chalupeckého a ďalšie. 
Kateřina Šedá sa zameriava 
na sociálne ladené happeningy 
a experimenty zamerané na vy-
vedenie zúčastnených ľudí 
zo zažitých stereotypov alebo 
zo sociálnej izolácie. Pomocou 
ich vlastných (vyprovokova-
ných) aktivít a vďaka novému 
využitiu všedných prostriedkov 
sa pokúša prebudiť trvalú zme-
nu v ich správaní.
 FOTO: ARCHÍV K. Š.

Let balónom za 
najlepší bonus
Súčasťou projektu SOBO-
TA V NEDEĽU – Špeciálny 
kompenzačný bonus 2021 
je aj súťaž pre verejnosť. 

Vymyslite svoj vlastný kom-
penzačný bonus a vyna-
hraďte niekomu dvojná-
sobne zážitok, o ktorý vlani 
prišiel. Námety môžete 
posielať na e-mailovú adresu 
sobotavnedelu@trencin.sk 
do 26. augusta 2021 alebo váš 
nápad vhoďte do boxu v Kul-
túrno – informačnom centre 
na Mierovom námestí. Dva 
najlepšie bonusy budú odme-
nené letom balónom.  (RED)

SOBOTA V NEDEĽU
ŠPECIÁLNY KOMPENZAČNÝ BONUS 2021     26. 7.–26. 9. 2021

www.trencin2026.sk Projekt Kateřiny Šedé a Trenčín 2026
www.katerinaseda.cz

Zapojte sa do niekoľkomesačnej akcie umelkyne Kateřiny Šedé 
Sobota v Nedeľu – Špeciálny kompenzačný bonus 2021. Podstatu 
projektu tvorí ZDVOJENÝ ZÁŽITOK. Ide o akýkoľvek stratený zážitok 
z roku 2020, ktorý sa pokúsime obyvateľom Trenčína kompenzovať tým, 
že ho pridáme k úplne rovnakému zážitku v roku 2021. Pridajte sa k nám 
aj vy a navrhnite váš jedinečný kompenzačný bonus.

Do 26. 8. nám napíšte váš nápad 
na sobotavnedelu@trencin.sk alebo 
ho vhoďte priamo do hlasovacieho boxu 
v KIC Trenčín na Mierovom námestí č. 9. 

Viac informácií na 
www.trencin2026.sk/sobota-v-nedelu 

SOBOTA 
V NEDEĽU

Projekt vznikol za podpory mesta 
Trenčín a projektu Trenčín 2026. 

Dva mesiace zdvojených zážitkov
Kateřina Šedá spolu s mestom Trenčín a tímom Tren-
čín2026 pripravili na august a september množstvo 
menších či väčších podujatí, ktoré sa snažia kompenzo-
vať obyvateľom mesta to, čo sme pre pandémiu minulý 
rok zameškali.

Vďaka projektu tak môžete v au-
tobusoch mestskej hromadnej 
dopravy počuť napríklad dva-
krát hlásenie jednotlivej zastáv-
ky, každý druhý pondelok od 2. 
8. vás odvezie turistický vlá-
čik za cenu polovičného okru-
hu po celom okruhu. Zdvoje-
nia môžete hľadať a nájsť aj pri 
návšteve Trenčianskeho hra-
du, na koncerte rómskej kapely 

Bašavel 14. 8. na námestí. Be-
nefičný beh 15. 8. bude mať dva 
ciele, Noc literatúry 22. 9. po-
núkne zdvojené čítania, pridáva 
sa i Mestské divadlo Trenčín po-
čas sobotňajších Letných diva-
delných večerov v Átriu pod ve-
žou, rovnako aj festival Punkáči 
deťom 25. – 28. 8. a niečo, čo ste 
ešte nevideli, ponúkne futbalo-
vé zápolenie 4. 9., pri ktorom sa 

na ihrisku stretnú nie dva, ale 
štyri tímy a hrať budú nie s jed-
nou, ale s dvomi loptami.
 Zoznam podujatí a zdvo-
jených bonusov je postup-
ne pridávaný na stránke 
www.trencin2026.sk.  (RED)

Vlani každý zvlášť, teraz konečne spolu
Na začiatku projektov Kateřiny Šedej je vždy výskum 
a analýza nejakého problému. V prípade trenčianskeho 
projektu SOBOTA V NEDEĽU to boli stratené zážitky 
v roku 2020. 

Námet objavila pri ceste vla-
kom, ktorý mal veľké meška-
nie. Rakúsky sprievodca rozdal 
ako kompenzáciu za stratený 
čas všetkým cestujúcim lístok 
zadarmo na ďalšiu cestu. „Vte-
dy mi došlo, že počas epidémie 
kompenzujeme predovšetkým 
veci, ktoré sa dajú zmerať alebo 
zvážiť, ale nikto mám nedoká-
že kompenzovať stratené zážit-
ky,“ hovorí výtvarníčka, ktorá 
vymyslela formu zdvojeného 
zážitku. 
 Do projektu zaradila oblas-
ti života, ktorých sa epidémia 
najviac dotkla – kultúru, škol-
stvo, turizmus, obchody a služ-
by, šport i gastronómiu. „Je 
pre mňa dôležité, aby zdvojenie 

bolo originálne a prinieslo ľuďom 
zážitok, s ktorým sa v minulos-
ti ešte nestretli,“ hovorí. Nie-
ktorým zážitkom dala len vše-
obecný rámec a voľný priestor 
nechala pre ľudí, ktorí ich sami 
vytvárajú. 
 „Napríklad 1. augusta sa 
do akcie zapojí okolo 30 reštaurá-
cií a barov a každý z nich vymys-
lí svoj vlastný bonus, ktorý bude 
propagovať upútavkou na svojom 
stole. Sama som zvedavá, čo všet-
ko miestnym obyvateľom napad-
ne, humoru a nadsádzke sa me-
dze nekladú.“
 Projekt, ktorého oficiálny 
názov je SOBOTA V NEDE-
ĽU – Špeciálny kompenzač-
ný bonus 2021, tak prinesie 

do Trenčína dva mesiace plné 
zdvojených zážitkov, pričom 
svoj vlastný kompenzačný bo-
nus pre svojich klientov, zákaz-
níkov, spolupracovníkov, pria-
teľov či rodinu môže vymyslieť 
ktokoľvek z nás. „Môže pri tom 
ísť o čokoľvek, aj o drobné gestá, 
ktoré dokáže každý – niekomu 
dvakrát poďakovať alebo dva-
krát s niečím pomôcť,“ hovorí 
K. Šedá, ktorá zdôrazňuje otvo-
renosť projektu ako jeho hlavné 
špecifikum.
 A čo by mal tento projekt ľu-
ďom priniesť? Odpovedá jeho 
autorka: „Posledný rok počujeme 
zo všetkých strán volanie po ná-
vrate do normálu. Je ale stav pred 
pandémiou skutočne stavom, 
do ktorého sa chceme vrátiť? Nie 
je to skôr šanca, ako niektoré veci 
začať robiť inak a lepšie? 
 Plné obchodné centrá na pe-
rifériách a prázdne historické 
ulice. Veľké množstvo sociál-
nych platforiem a napriek tomu 
vzrastajúca sociálna izolácia 
jednotlivcov. 
 Radikalizácia, veľká nerov-
nosť a nefungujúci komunitný 
život v mestách, obciach, mest-
ských štvrtiach, v panelákových 
domoch. Rad miest dnes funguje 
len ako spálňa – ľudia za sebou 
po práci často zabuchnú dvere 
a spoločnosť im robí hlavne tele-
vízia a online priestor. 
 Cieľom môjho projektu je po-
sunúť hranice rôznych oblastí 
a pokúsiť sa veci urobiť inak, než 
sme boli zvyknutí pred pandé-
miou. To všetko prostredníctvom 
spoločnej participácie kedy sa ľu-
dia môžu stretnúť a spoločne zis-
tiť, že v tom nie sú sami.“
 (RED)
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Kolobežkári a korčuliari sa stretnú v Trenčíne

Už v sobotu 7. augusta 2021 sa v priemyselnej zóne 
stretnú milovníci pohybu na kolieskových korčuliach 
a kolobežkách na podujatí Trenčín inline 2021.

 Dopoludnie od 10.00 h bude 
patriť bežcom 5. kola Tren-
čianskej bežeckej ligy, o 12.00 
odštartujú pretek kolobehu 
– Slovenský kolobeh pohár 
a od 14.00 sa začnú preteky in-
line, najskôr pre deti a potom 

pre dospelých. Ukončenie prete-
kov aj s vyhlásením výsledkov je 
v pláne okolo 19.00 h.
 Organizátori očakávajú pri-
bližne 350 súťažiacich. Ako 
za organizačný tím informoval 
Ivan Slaný, budú medzi nimi aj 

Lukáš Benedik – najlepší slo-
venský speed inline korčuliar, 
niekoľkonásobný víťaz Trenčín 
inline Čech Kamil Hastík, poľ-
ský reprezentant speed inline 
Marek Zgrzywa, z Poľska tiež 
svetová extratrieda v prekoná-
vaní extrémnych vzdialeností 
na kolieskových korčuliach Do-
minika Drzemická. V kolobehu 
príde majster sveta z roku 2019 
a majster Slovenska na kolo-
bežke so psom Tomáš Hockic-
ko (v Trenčíne bez psíka). Naše 
mesto bude reprezentovať naj-
lepší Trenčan Daniel Maras.
 Pre divákov najzaujímavejší 
bude hlavný pretek (muži i ženy) 
o 16.30 h otvorené Majstrovstvá 
Slovenska MARATÓN s licen-
ciou Slovenského rýchlokorču-
liarskeho zväzu. Zároveň v tom-
to čase odštartuje i polmaratón.
Organizátori plánujú preteky 
sprístupniť pre divákov aj online
cez Youtube a FB.  (RED)

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 potreb-
né si vopred dohodnúť 
na 0915 785 007.

Asi 8-ročný Diesel je kríženec 
poľovného plemena. Jeho výš-
ka je človeku po kolená, a tak je 
vhodný do domu alebo aj bytu, 
keďže má hygienické návyky. 
Obľubuje dlhšiu prechádzku 
a kúpanie vo vode. Na vôdzke 
neťahá.

Priateľská Kenia je asi 1,5-roč-
ný kríženec. Vhodná je k skú-
senému človeku, má plachú 
povahu a nepozná venčenie.

Asi 11-ročný Brocko sa na sta-
ré kolená stal bezbúdovcom. 
Povahu má veľmi priateľskú, 
postačí mu aj krátka prechádz-
ka, preto je vhodný aj do pra-
covne vyťaženejšej rodiny.

Všetky zvieratká na adopciu 
si môžete pozrieť na

www.utuloktrencin.sk..

SÚ MAJSTRI SR 2021

Titul Majster Slovenskej republiky 2021 si v kategórii 
dorastenci vybojovali florbalisti 1. FBC Florbal Trenčín. 

Dejiskom majstrovstiev bola 2. 
– 4. júla 2021 Mestská športo-
vá hala v Trenčíne. Dorasten-
ci prešli základnou skupinou 
bez straty jediného bodu, v se-
mifinále zlomili tuhý odpor ATU 
Košice a vo finále aj po druhý 
raz na turnaji zdolali druhý ko-
šický tím – Florko. „Som šťast-
ný a ďakujem všetkým, ktorí sa 
o tento krásny úspech pričini-
li,“ povedal hlavný tréner Pat-
rik Bulko. „Domáca palubovka, 
skvelá organizácia a vytvorenie 
nadštandardných podmienok 

pre náš tím, v spojení s nekon-
čiacim sa povzbudzovaním 
od skvelých fanúšikov, boli dô-
ležitým aspektom nášho úspe-
chu. Chalani si zaslúžia abso-
lutórium, pretože v konkurencii 
tak kvalitných družstiev prejsť 
turnajom bez prehry, je skvelé.“ 
Blahoželáme! Ak chcete aj vy 
hrať majstrovský florbal, máte 
6 – 15 rokov, pridať sa môžete 
2. a 7. 9. o 16.00 h alebo kedy-
koľvek počas roka.

  (RED) FOTO: 1FBCTRENCIN.SK

Tešia sa na ľad

Pandémia poznačila aj uplynulú 
sezónu trenčianskych krasokor-
čuliarok. Približne polovicu se-
zóny sa museli zaobísť bez ľadu 
a trénovať na suchu. Napriek 
tomu dosiahli vynikajúci výsle-
dok, keď na jedinom preteku, 
ktorý sa v sezóne 2020/2021 
podarilo zorganizovať v Žiline, 
naše dievčatá vybojovali jedno 
prvé miesto, tri druhé miesta 
a jedno šieste miesto. „Veríme, 
že v nadchádzajúcej sezóne sa 
nám podarí normálne trénovať 
a toto úsilie na pretekoch preme-
niť na radosť, hrdosť a úspech,“ 
povedala Zuzana Petríková, ta-
jomník Kraso Trenčín. Od sep-
tembra sa môžete k nim pridať. 
Trénuje sa 2x do týždňa v poo-
bedňajších hodinách, tréningo-
vá jednotka trvá 60 min. Kurz 
s kvalifikovanými trénermi je 
určený pre chlapcov a dievčatá 
od 4 rokov. Viac na www.kra-
sotrencin.sk.
 (RED) FOTO: ARCHÍV KRASOTN
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Už máte Kartu pre seniorov?
Program samosprávy mesta Trenčín KARTA PRE SENIO-
ROV chce prostredníctvom benefitov a zliav priblížiť se-
niorom tovary a služby ponúkané v meste a jeho blízkom 
okolí. Aktuálne kartu vlastní 3 971 seniorov, z toho v roku 
2020 mesto vydalo 119 takýchto kariet. V tomto roku, 
poznačenom pandémiou, ich zatiaľ vydalo 14. 

Nárok na vydanie karty má ob-
čan starší ako 60 rokov s trva-
lým pobytom v meste Trenčín, 
ktorý je poberateľom predčas-
ného, starobného alebo invalid-
ného dôchodku. Žiadosť o vy-
danie karty je k dispozícii 
v Klientskom centre MsÚ ale-
bo na www.trencin.sk v časti 
Ako vybaviť/Sociálna pomoc/
Seniorkarta. Vyplnenú žiadosť 
treba odovzdať v Klientskom 
centre spolu s aktuálnou fotogra-
fiou s rozmermi 3 x 3,5 cm a po-
platkom 1 euro na krytie nákla-
dov spojených s vydaním karty. 
Pri podávaní žiadosti je potrebné 
preukázať sa občianskym preu-
kazom. Žiadosť o vydanie karty 
však môžete podať aj prostred-
níctvom splnomocnenej osoby. 
Karta býva zvyčajne vydaná pri-
bližne o 2 týždne. 
 Výšku zliav a formu bonusov 
určujú výhradne ich poskytova-
telia. Seniorskú zľavu si treba 
uplatňovať hneď pri objednáv-
ke. Karta je neprenosná a slú-
ži na kúpu tovarov a služieb vý-
hradne pre potreby jej držiteľa. 
Stratu alebo odcudzenie kar-
ty by ste mali nahlásiť v Klient-
skom centre MsÚ. 
 Ak ste prevádzkovate-
ľom zariadenia, poskytujúce-
ho tovary alebo služby, a máte 

záujem sa zapojiť do progra-
mu KARTA PRE SENIO-
ROV, pošlite správu na adresu 
seniorkarta@trencin.sk.

 � POSKYTOVATELIA 
VÝHOD 

• Rýchločistiareň PERLA, 
Gen. M. R. Štefánika 38, Tren-
čín – zľava 20% na všetky služby 
rýchločistiarne. 
• Andrea Martiny Collection, 
Mierové nám. 8, Trenčín – 10% 
na všetky výrobky. 
• A. R. M. TOP SERVIS, Lip-
tovská 6863/2A, Trenčín – zľa-
va 10% na čistiace a tepovacie 
práce. 
• DANTIK, Mierové nám. 14, 
Trenčín – 10% zľava na všetky 
druhy tovaru. 
• Edukačno-rehabilitačné cen-
trum, P. Bezruča 1012, Trenčín 
– 29% na masáže, 12% na vodo-
liečbu, 18% na rašelinové obkla-
dy, 22% na pobyt v saune a 32% 
na pobyt v infrakabíne. 
• Eiffel Optic, OC Laugaricio, 
Trenčín – 10% na nezľavnený to-
var a služby. 
• EXpres FOTO, Farská 4, 
Trenčín – 15% z fotografova-
nia na preukazy a kopírovania, 
5% zo spracovania digitálnych 
fotografií. 

• Galéria M. A. Bazovského, 
Palackého 27, Trenčín – 50% 
zľava na vstup do expozícií. 
• Hotel Elizabeth, Gen. M. 
R. Štefánika 2, Trenčín – káva 
(presso s mliekom) – 1,40€, čaj 
– 1,20€, víno 1dl – 1,20€. 
• Hotel Most Slávy, 17. novem-
bra č. 11, Trenčianske Teplice – 
15% na poskytnuté služby. 
• INTERSPORT, OC Laugari-
cio, Trenčín – 10% zľava na ná-
kup tovaru vo výške 50 eur. 
• Kaviareň Na ceste, Katov 
dom, Matúšova ulica, Trenčín – 
koláčik a nápoj (káva, čaj alebo 
sirup) spolu za 2,50€. 
• Kaviareň Omar, Mierové 
nám., Trenčín – 10% na všetky 
produkty. 
• Lekáreň Soblahovská, Dlhé 
Hony 3, Trenčín – 7% z voľno-
predajného tovaru pri nákupe 
nad 7€ s DPH. 
• Mäsiarstvo, Námestie sv. 
Anny 15, Trenčín – 5% z nákupu 
v pondelok a v sobotu. 
• MC Donald´s, OC Lauga-
ricio, Trenčín – za zvýhodne-
nú cenu 1€ malý teplý nápoj 

(cappuccino, espresso, espres-
so grande) v priestoroch McCa-
fé, zdarma malý sýtený nápoj 
v reštaurácii McDonald’s (0,25 l 
coca-cola, fanta, sprite, coca-co-
la light, ľadový čaj). 
• Optika Zita Ježová, Branec-
kého 10, Trenčín – 10% zľava 
na kompletnú zákazku (okulia-
rový rám, okuliarové šošovky, 
puzdro), zadarmo bežné úpra-
vy, v prípade potreby doručenie 
zákazky. 
• Penzión Tiberia, Kuku-
čínova 13, Trenčín – 10% 
na ubytovanie. 
• Verejná knižnica M. Rešetku, 
Jaselská 2, Trenčín – 60% zľava 
na ročný registračný poplatok. 
• Zlatníctvo JGJ, Hodžova 
3/1473, Trenčín – 10% na opra-
vy a čistenie šperkov a 5% 
z nákupu neakciového tova-
ru. Zoznam poskytovateľov vý-
hod pre seniorov je priebežne 
aktualizovaný. 
 Podrobné informácie o Karte 
seniorov nájdete na 
www.trencin.sk/seniorkarta.

KLUB KRESŤANSKÝCH SENIOROV
Členovia Klubu kresťanských 
seniorov Trenčín, nakoľko 
sú zaočkovaní dvoma dávka-
mi vakcíny proti COVID-19, 
využili uvoľnenie epidemio-
logických opatrení a usku-
točnili jednodňový zájazd do To-
poľčianok, Hronského Beňadika 

a Kremnice. Na geografickom 
strede Európy nad Kremnický-
mi Baňami, kde je aj základný 
kameň Slovenskej štátnosti, si 
v lone krásnej slovenskej príro-
dy hrdo zaspievali „Slovensko 
moje, Otčina moja, krásna si ako 
raj“.  J. TINKA

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
(PO – ŠTV 9.00. – 17.00, PIA 9.00 – 14.00)
Denne: biliard, čitáreň: knihy, TV, noviny a časopisy (SME, 
Život, Slovenka), spoločenské hry, šachy, karty, stolný te-
nis, cvičenie ženy, brušné tance, akupresúrne lôžko CERAGEM 
(na objednávku).
Pravidelná činnosť
Cvičenie ženy I. PO a ŠT 9.30 – 10.30, Cvičenie ženy II. UT a PIA 
10.00 – 11.00, Stolný tenis PO a STR 13.00 – 15.00, UT a ŠT 13.00 – 
16.30, PIA 11.00 – 13.30, Brušné tance STR 9.00 – 10.00, Kartové 
hry UT a ŠT 14.00 – 17.00, Spevácka skupina Sihotiar PO 10.00 
– 12.00, Výbor JDS 27 párny týždeň UT od 10.00, JDS 05 nepárny 
týždeň UT 14.00 – 16.00, Skleróza multiplex – klub Trenčín po-
sledný štvrtok v mesiaci 15.00 – 17.00.

Vstup do Denného centra je možný len s prekrytými hornými dý-
chacími cestami. Samozrejmosťou je dezinfekcia rúk, dezinfekčný 
prostriedok zabezpečuje mesto. Správca centra vedie evidenciu 
návštevníkov.

Prevádzkovateľom Denného centra je Útvar sociálnych vecí MsÚ 
Trenčín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch počas 
otváracích hodín centra 0901 714 266.
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 � Na Brezine sú náučné 

chodníky. Vzhľadom na šírku 
a aj kľukatosť týchto chodní-
kov nie je možné obmedziť 
tam vjazd cyklistov? Hlavne 
južný chodník využívajú ro-
dinky s malými deťmi a cyklis-
ti sú, žiaľ, často bezohľadní. 
Na Brezine je dosť chodníkov, 
kde sa môžu vyšantiť a nikoho 
neohrozovať.  TERESA P.
Ivan Jančička, lesný hospodár 
MHSL:
 Náučné chodníky sa budova-
li pôvodne len pre peších, avšak 
posledné roky zaznamenala cyk-
listika veľký nárast. Na riešení 
situácie už pracujeme. Snahou 
je, aby bol pohyb ľudí po le-
soparku bezpečný pre všetkých 
návštevníkov – chodcov, bežcov 
i cyklistov. Plánujeme spoluprá-
cu s lokálnym občianskym zdru-
žením, ktoré sa venuje rekre-
ačnej cyklistike. Chodníky pre 
peších návštevníkov lesoparku 
a cyklistov by mali byť oddelené. 
Náučné chodníky budú slúžiť 
len pre chodcov. Miesta križo-
vaní budú jasne označené, aby 
sa predišlo nebezpečným stre-
tom. Tému bezpečnosti chodcov 
na Brezine tiež vnímame ako dô-
ležitú. Na veci sa pracuje aj v no-
vom genereli lesoparku. 

 � Aký je ďalší plánovaný 
postup mesta ohľadom re-
konštrukcie Zimného štadió-
na Pavla Demitru, keď Fond 
na podporu športu nepriznal 
finančný príspevok na tento 
projekt pre rok 2021?
  VOJTECH
Erika Ságová, hovorkyňa mesta: 
 Budeme sa uchádzať o ude-
lenie financií z novej výzvy. Čias-
točné úpravy na zimnom štadió-
ne robíme priebežne. 

 � Začalo sa tretie kosenie 
trávnikov v tomto roku. Prečo 
v suchom a horúcom období 
likvidujete ekosystém okolo 
domov?  DANIELA D.
Peter Kadák, Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov: 
 V letných mesiacoch dodá-
vatelia kosia trávu vyššie ako 
na jar, aby to tak nepresychalo. 
Je vhodné pokosiť zelené plo-
chy skôr, ako sa vysemenia buri-
ny do trávnatých plôch, nakoľko 
tráva rastie pomalšie ako buriny, 
ktoré aj hlbšie korenia. 

 � V koho vlastníctve je auto-
mobilový podjazd v Zámostí 
vedľa Old Heroldu? Podjazd 
je dá sa povedať stále „novovy-
budovaný“, no vyzerá, akoby 
mal 20 rokov. Štrk na ceste 
od zimy, mach po stenách, 
zničené okrasné plechy 
na stenách od vandalov, po-
sprejovaný, chýbajúce mreže 
na odtokových lištách na vo-
zovke a iné.  JAKUB
Rastislav Kubica, správca miest-
nych komunikácií: 
 Komunikácia patrí pod sprá-
vu Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja. Chodníky a obklad sú 
v našej správe. Momentálne pre-
bieha výberové konanie na do-
dávateľa na opravu poškodené-
ho obkladu. Predpokladáme, že 
k jeho rekonštrukcii by mohlo 
dôjsť do októbra 2021.
 

 � Ako je možné, že ste po-
volili baru na Palackého ulici 
organizovať nočné koncerty 
vonku na nádvorí baru? Akým 
spôsobom sa môžu obyvate-
lia centra mesta, ale aj Sihote, 
Zámostia a širokého okolia 
brániť voči hluku, ktorý ruší 
nočný kľud v neúnosnej mie-
re? Kedy to začnete riešiť? 
 JANA U.
Katarína Mrázová, vedúca útva-
ru právneho: 
 Organizovanie verejných 
kultúrnych podujatí dovoľuje 
zákon o verejných kultúrnych 
podujatiach. Ide o divadelné, 
filmové a iné audiovizuálne 
predstavenia, koncerty, hudob-
né a tanečné produkcie, výsta-
vy diel výtvarných umení, diel 
úžitkového umenia a prác ľudo-
vej výtvarnej tvorivosti, festiva-
ly a prehliadky v oblasti kultúry 
a umenia, tanečné zábavy a iné 
akcie v oblasti spoločenskej 
zábavy.
 Organizátor verejných kul-
túrnych podujatí je povinný 
oznámiť mestu zámer zorga-
nizovať podujatie. Mesto je 
v zmysle vyššie uvedeného zá-
kona oprávnené zakázať iba také 
verejné kultúrne podujatie, kto-
ré sa má konať na mieste, kde 
by jeho účastníkom hrozilo zá-
važné nebezpečenstvo pre ich 
zdravie alebo, kde by konanie 
podujatia obmedzovalo verej-
nú dopravu alebo zásobovanie 

obyvateľstva. V zmysle zákona 
– hluk nie je dôvodom na zaká-
zanie podujatia. Legislatíva je 
veľmi obmedzená, mestám a ob-
ciam neumožňuje včasný zásah 
na ochranu svojich obyvateľov. 
Preto sme v súčinnosti s Úniou 
miest Slovenska vypracovali ná-
vrh na zmenu legislatívy v tej-
to oblasti a aktívne sa snažíme 
dosiahnuť jej schválenie v par-
lamente. Prijatie novej legisla-
tívy by pomohlo účinnejšie brá-
niť obyvateľov pred nadmerným 
hlukom. 
 Orgánom oprávneným 
na riešenie nadmerného hluku 
z prevádzok je regionálny úrad 
verejného zdravotníctva. Mesto 
Trenčín hluk z prevádzok rie-
ši v súčinnosti s Regionálnym 
úradom verejného zdravotníc-
tva v Trenčíne a naozaj hľadáme 
spôsob, ako obyvateľom nášho 
mesta pomôcť v tejto oblasti. 
Uvedeným problémom sa in-
tenzívne zaoberáme a budeme 
sa rovnako zaoberať každým 
porušením právnych predpisov 
organizátormi verejných kultúr-
nych podujatí, resp. prevádzok. 
Máme veľkú snahu zabezpe-
čiť nerušený nočný kľud svojim 
obyvateľom, a preto všetky pod-
ujatia, pri ktorých je predpoklad 
vzniku hluku, oznamujeme Re-
gionálnemu úradu verejného 
zdravotníctva v Trenčíne a žia-
dame ich o zabezpečenie mera-
nia hluku. 

 � Plánuje mesto opraviť 
cesty od KMP Dolný Šia-
nec doľava na Jesenského až 
po Karpatskú ulicu?  PETER M.
Ján Korienek, vedúci útvaru 
investícií:
 Áno, plánujeme tieto komu-
nikácie rekonštruovať. Pravdepo-
dobný termín je v nasledujúcom 
roku, závisí to aj od schválenia 
finančných prostriedkov v mest-
skom rozpočte.

 � Je možné pridať odpadko-
vé koše po celej dĺžke hrá-
dze na obidvoch stranách 
Váhu a hlavne na frekven-
tovaných miestach? Minulý 
týždeň som bral pohodené 
fľaše a plechovky pod cest-
ným mostom pri ihrisku 
a na moje prekvapenie som 
zistil, že tam v blízkosti ani 
nie sú odpadkové koše.  

 VLADIMÍR L.
Viera Gugová, útvar stavebný 
a životného prostredia: 
 Na hrádzach je umiestne-
ných 40 ks uličných smetných 
nádob s frekvenciou vývozu 
1x týždenne. Priestranstvo pri 
vami spomínanom ihrisku sme 
vyčistili aj teraz v júli pomocou 
aktivačných pracovníkov. Vo 
viacerých lokalitách s čistením 
pomáhajú dobrovoľníci. Odpad-
kové koše v inundačnom území 
Váhu nemôžeme osádzať, preto-
že s tým nesúhlasí správca toku. 
Z odpočinkových miest a z ih-
rísk pri rieke je potrebné si od-
padky rovnako ako v lese, či inde 
v prírode, odniesť. Žiaľ, mnoho 
ľudí to ale nerobí.

 � Dokedy bude lešenie z ne-
konečnej stavby reštaurácie 
Rotunda blokovať polovicu je-
diného prístupového chodníka 
od parku na železničnú stani-
cu?  JÁN K.
Mária Ďuďáková, poverená ve-
dením Útvaru stavebného a ži-
votného prostredia: 
 Uvedenú stavbu nepovolilo 
mesto Trenčín, ale Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR, konkrét-
ne Odbor dráhového stavebného 
úradu, ktorý vykonáva pôsobnosť 
špeciálneho stavebného úradu 
pre stavby železničných, špeci-
álnych a lanových dráh. Chodní-
ky a pozemky v okolí železničnej 
stanice sú vo vlastníctve Železníc 
SR, nie mesta Trenčín.

 � Bude sa rekonštruovať aj 
detské ihrisko v Opatovej? 
Zvážili by ste jeho kompletné 
oplotenie?  MIRIAM Ó. 
Ján Cingálek, Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov: 
 Na základe požiadavky Vý-
boru mestskej časti Sever sa pri-
praví projekt rekonštrukcie toh-
to detského ihriska. Tento rok 
aspoň ponatierame a obnovíme 
prvky, aby ho bolo možné do za-
čiatku rekonštrukcie používať 

bez rizika zranenia.

trencin.sk/oao

Toto je výber 
otázok a
odpovedí 
z rovnomennej rubriky na
mestskom 
webe. 
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 � DIVADLO
7. 8. | 19.30 | J. Nvota: Romeo, 
Júlia a vírus
ÁTRIUM POD VEŽOU | Hostia: Túlavé di-
vadlo. Ako by vyzeral vzťah Rómea a  Jú-
lie – večných milencov v  súčasnom svete 
technológií, kedy sa už dá vzťah rozvíjať 
oveľa lepšie virtuálne než skutočne? Pod-
ujatie v rámci Letných divadelných večerov 
Mestského divadla Trenčín. Vstup voľný. 
14. 8. | 19.30 | Pavol Seriš: Skeče

ÁTRIUM POD VEŽOU | Flexibilný rozpohybo-
vaný humor trenčianskeho umelca so sve-
tovým renomé, v ktorom sa mieša stand-
-up comedy, fyzické divadlo, absurdný 
humor, pantomíma či tanec. Autor: Pavol 
Seriš. Podujatie v  rámci Letných divadel-
ných večerov Mestského divadla Trenčín. 
Vstup voľný. 
21. 8. | 19.30 | Vlado Kulíšek: 30 
rokov na scéne
ÁTRIUM POD VEŽOU | Mím Vlado Kulíšek 
minulý rok oslávil okrúhlych 30 rokov pô-
sobenia v divadle. Ponúkame vám jedineč-
ný program k oslavám tohto významného 
jubilea. Autor: Vladimír Kulíšek. Hostia: 
Theatre Fortissimo. Podujatie v rámci Let-
ných divadelných večerov Mestského di-
vadla Trenčín. Vstup voľný. 
28. 8. | 19.30 | M. Gavran: 
Shakespeare a Alžbeta
ÁTRIUM POD VEŽOU | Príbeh lásky a  moci, 
slobody a  etikety, vášne a  odmeranosti. 
Kam až dospeje túžba ovládať druhých? 
A  čo naozaj znamená sloboda? Podujatie 
v rámci Letných divadelných večerov Mest-
ského divadla Trenčín. Vstup voľný.

 � KONCERTY
22. 8. | 20.00 | Tublatanka 
na Hrade
TRENČIANSKY HRAD | Koncert slovenskej 
rockovej kapely, ktorú v roku 1982 zalo-
žili Martin Ďurinda (gitara) a Juraj Černý 
(bicie). Tublatanka vám zahrá najlepšie 
skladby z celého obdobia svojej existencie.
28. 8. | 16.30 | Medzinárodný 
koncert vokálnych telies pri 
príležitosti storočnice SZSU
MIEROVÉ NÁMESTIE | Koncert pri príleži-
tosti storočnice Speváckeho zboru sloven-
ských učiteľov.

 � VÝSTAVY
2. - 6. 8. | ORA ET ARS SKALKA 
2021
TSK | Výstava výberu diel zo 14. ročníka 
Medzinárodného výtvarno-literárneho 
sympózia ORA ET ARS SKALKA 2021.
5. – 19. 8. | Lucia Fabová: LIVE 
LIQUID MASS (Živá tekutá 
hmota)

NOVÁ VLNA | Výstava trenčianskej výtvar-
níčky Lucie Fabovej, ktorá je pokračova-
ním v autorkinom doterajšom maliarskom 
i osobnom psychologickom výskume. Ide-
ové východiská projektu sa opierajú o po-
hľad na  človeka ako živú hmotu. Vernisáž 
výstavy 5. 8. o 19 00.
do 8. 8. | Eva Olexíková: AXIS 
MUNDI
MESTSKÁ VEŽA | Kurátorka výstavy: Danica 
Lovišková.
9. – 31. 8. | ORA ET ARS SKALKA 
2021

MESTSKÁ VEŽA | Mesto Trenčín vás pozýva 
na  výstavu výtvarných diel vytvorených 
počas 14. ročníka Medzinárodného vý-
tvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS 
SKALKA 2021. Foto: Š. Kačena.
20. – 30. 8. | Storočnica 
Alexandra Dubčeka a okupácia 
ČSR 68
MIEROVÉ NÁMESTIE – PRED PREDAJŇOU 
OBUV | Výstava fotografií a  dokumentov 
k  100. výročiu narodenia Alexandra Dub-
čeka a  invázii vojsk Varšavskej zmluvy 
v auguste 1968. Z archívu Emila Sedlačka. 
Dokumenty z kufra, ktorý bol 21 rokov za-
kopaný pod zemou, aby sa nedostal do rúk 
štátnej bezpečnosti.
do 31. 8. | Tradičný ľudový odev 
z okolia Trenčína - zo súkromnej 
zbierky Jozefa ĎURAČIHO
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje PK Trenčín.

do 31. 8. | Slováci v bojoch 
po boku víťazných Spojencov 
v 2. svetovej vojne (1939 – 1945)
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
skej histórie.
do 31. 8. | Nasadenie čs. 
vojska na Strednom východe 
a v severnej Afrike (1940 – 1943)
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava k  80. výročiu 
vzniku a  bojov. Pripravuje Klub vojenskej 
histórie.
do 31. 8. | Pestrosť a krása 
motýľov – Petra Michalcová
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstavu pripravuje 
Klub filatelistov.
do 31. 8. | Tvorivé dielne
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje 7. ZŠ Sihoť.
do 15. 9. | Autom okolo sveta – 
Pedal Planet
TRENČIANSKY HRAD | Zbierku dokonalých 
zmenšenín raritných či legendárnych re-
-tro autíčok tvorí 57 pedálových autíčok 
pochádzajúcich z rôznych eu. krajín. 
do 15. 9. | Trenčianske likérky
TRENČIANSKY HRAD | Výstava návštevní-
kom priblíži nielen liehovarnícky priemy-
sel a ich výrobky, ale všimne si i osudy vý-
nimočných ľudí, ktorí v  likérkach pôsobili 
a zanechali v nich svoju energiu.
do 25. 9. | Štefan Straka
GMAB | Cieľom výstavy maliara Štefana 
Straku (1898 – 1932), pochádzajúceho 
z Trenčianskej Teplej, je prezentácia umel-
ca, ktorého viacero diel má galéria vo svo-
jom zbierkovom fonde, a  jeho zachovanej 
maliarskej tvorby spolu s niekoľkými obja-
venými dielami. Tie budú verejnosti pred-
stavené po  prvý raz (pochádzajú zo súk-
romných zbierok).
do 25. 9. | Ilja Holešovský: Quo 
usque tandem
GMAB | Výstava predstaví prierez keramic-
kej tvorby Ilju Holešovského. Rozmanitosť 
jeho diel poukazuje na autorovu bezbrehú 
fantáziu a  tvorivosť, ktorá ho sprevádza 
už mnoho dekád. Je to celoživotná zále-
žitosť, vášeň, nutkanie pretvárať hlinu 
do storakých podôb a objavovať stále nové 
možnosti realizácie. V  jeho tvorbe sa pre-
línajú figurálne, animálne, náboženské či 
abstraktné námety paralelne s  úžitkovou 
keramikou, či s  keramickou maľbou. Pre-
slávil sa však najmä svojimi dokonalými 
realistickými zátišiami, ktorými v dobe ich 
vzniku vniesol do keramického sveta niečo 
originálne a  inovatívne. Výber z tejto roz-
siahlej tvorby vám predstavíme pri príleži-
tosti autorovho životného jubilea.
od 25. 8. | Pán Váhu a Tatier
TRENČIANSKY HRAD | Nová výstava na hra-
de pri príležitosti 700. výročia úmrtia Ma-
túša Čáka Trenčianskeho. 

HUDOBNÁ NEDEĽA
Každú nedeľu o 18.00 | Átrium pod Mestskou vežou

7. 8. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Pamätníky v parku (Štefánik 
a Rizner)

KIC | Pri chodníku, ktorý vedie krížom 
cez park, sa nachádzajú pamätníky 
dvoch známych osobností. Milan Ras-
tislav Štefánik, jeden zo zakladate-
ľov Československa, pracoval na  Mont 
Blancu, aj na  ďalekom Tahiti. Bol au-
torom dvoch patentov a  rád fotogra-
foval. Zakladateľ slovenskej bibliogra-
fie a  učiteľ Ľudovít Vladimír Rizner si 
sám vyrábal vlastné učebné pomôcky 
a  prekladal učebnice. Pre dospelých 
zakladal hospodárske spolky aj kniž-
nice. Čo pôvodne študoval Štefánik? 
Ako volal otec Štefánik svojho syna Mi-
lana Štefánika? Prečo Riznera kritizo-
vali v  novinách? To všetko sa dozviete 
na augustovej prechádzke mestom. 
do 31. 8. | Trenčianske hravé 
leto

TRENČÍN | Vyskúšajte pátracie hry, kto-
ré zabavia hravé rodiny aj skupiny ka-
marátov. Pre najmenších je pripravená 
hádanková hra Chodníčkom za  vílou 
Čerešnicou, ktorá vedie z  Átria pod 
Mestskou vežou až do  Čerešňového 
sadu. Mladší školáci sa môžu zapojiť 
do  dvoch pátracích hier – Tajomstvá 
Mierového námestia a  Trenčín za  čias 
Márie Terézie. Nezabudli sme ani 
na  dospelákov, pre ktorých je určená 
poriadne ťažká šifrovacia hra Trenčian-
sky študent. 
Viac informácií nájdete na  stránke  
visit.trencin.sk/trencianske-hrave-leto.
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 � DETI
pondelok | 9.30 | HYBKÁČIK 1-2 
roky
HYBKO | Cvičenie pre deti zamerané najmä 
na  podporu prirodzeného motorického 
vývinu, ale aj na podporu rozumovej a re-
čovej oblasti.
utorok | 10.45 | štvrtok | 14.00 | 
HYBKÁČIK 9 – 12 mesiacov
HYBKO | Cvičenie s  deťmi na  veľkých aj 
malých fit-loptách, na podložkách, na ru-
kách. Dbáme na správnu východziu polo-
hu a na presnosť prevedenia. Zaraďujeme 
rôzne masážne techniky a stimulačné ak-
tivity vhodné pre malé deti. 
utorok | 9.30 | HYBKÁČIK 2-3 
roky
HYBKO | Cvičenie hravou formou za dopro-
vodu detských piesní a riekaniek.
2. – 6. 8. | 8.00 – 16.00 | 
Športový denný letný tábor
KLUB ILYO – TAEKWONDO TRENČÍN | Pre deti 
od 7 do 13 rokov. Deti sa môžu tešiť na Tar-
zániu, Laser arénu, kúpalisko, opekačku 
a  mnoho iného. Kontakt: 0904  481  001, 
viac informácií na www.taekwondo-tn.sk.
do 31. 8. | Tancujúce tigríky
KDAM TIGRÍKY, OC MAX | Tanečná škola pre 
deti vo veku 1,5-6 rokov. Informácie a pri-
hlášky: www.tancujucetigriky.sk.

 � PREDNÁŠKY
11., 18., 25. 8. | 20.00 – 23.00 | 
Pozorovanie hviezdnej oblohy
GĽŠTN | Pozorovanie hviezdnej oblo-
hy astronomickým ďalekohľadom spo-
jené s  prednáškou a  diskusiou. Viac info 
na www.hvezdaren.tnuni.sk.
14. 8. | 10.30 – 11.30 | 
Na vlastných nohách 
s Včelárovou ženou
PRAŽIAREŇ COFFEE SHEEP | Rozhovor s Ka-
tarínou Ofúkanou, ktorá s  manželom za-
ložila vo svojej rodine včelársku tradíciu. 
Pod značkou Včelárova žena vyrába liečivé 
včelie produkty a  venuje sa vzdelávacím 
aktivitám pre deti. Dozvieme sa, ako vzni-
ká med, ako sa vyrábajú sviečky zo vče-
lieho vosku, či má trúd žihadlo a  čo robí 
včelia kráľovná počas svadobného letu. 
Včely si obzrieme zblízka v  pozorovacom 
úli a  budeme si môcť od  Katky aj niečo 
pekné kúpiť. Viac na www.voices.sk.
18. 8. | 19.00 | Emocionálne 
dozrievanie a jeho kľúčové 
podmienky
ONLINE | Známy lektor a  špecialista 
na predškolskú výuku, Jiří Halda, poskytne 
rodičom a učiteľom triezvy pohľad na zák-
ladné faktory v emocionálnom vývoji detí 
a  priblíži, ako deti pripraviť na  postupný 
proces emocionálneho osamostatňovania 
v príprave na návštevu školy či škôlky. Viac 
informácií nájdete na facebookovej strán-
ke Inspire Academy.
21. 8. | 10.30 – 11.30 | 
Na vlastných nohách s Jozefom 
Bukovčákom ml.

PRAŽIAREŇ COFFEE SHEEP | Rozhovor 

s  Jozefom Bukovčákom ml., ktorý so svo-
jimi tromi bratmi a otcom vedie v Nemšo-
vej svetoznámu firmu Crazy Fly vyrábajúcu 
príslušenstvo k vodným športom. Pri spo-
znávaní adrenalínových dobrodružstiev 
úspešného rodinného príbehu zistíme, 
koľko pláží pri rozbehu podnikania objaz-
dili, ako svoje originálne dosky a šarkany 
– kity predávajú dnes, či sú najkvalitnejší 
na svete a či sa im darí preniknúť aj na juž-
nú pologuľu. Viac na www.voices.sk.

 � ŠPORT
pondelok | 16.30 | streda | 7.30 
| štvrtok | 17.30 | Cross tréning 
– Začiatočník
HYBKO | Základné cross cviky s  kettle-
bellom, olympijskou činkou, dumbellom 
a ďalším vybavením Hybka. Cross tréning 
je tréning na  rozvoj sily, kondície, dyna-
miky. 
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 a nezaťažuje kĺby.
pondelok | 17.30 | Mobilita & 
Stabilita
HYBKO | Mobilitu môžeme definovať ako 
schopnosť robiť pohyb s  čo najväčšou 
účinnosťou bez kompenzácie ostatných 
častí tela, ktoré nemajú byť pri pohybe 
preťažované.
pondelok, streda | 17.45 – 18.45| 
Zumba

KS OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina plná 
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady. 
Info: 0903 949 966, zumba-trencin.sk. Fa-
cebook: ZUMBA Peťa Trenčín
pondelok | 18.40 | Fitstep
HYBKO | Step aerobik predstavuje jednu 
z najnáročnejších a hlavne najúčinnejších 
foriem aerobiku, pretože ovplyvňuje všet-
ky zložky kondičnej prípravy (silu, rých-
losť, vytrvalosť, ohybnosť, koordináciu).
pondelok | 19.00 – 20.00 | 
štvrtok | 17.45 – 18.45 | Strong 
by Zumba
KS OPATOVÁ | Vysokointenzívny silový tré-
ning s  váhou vlastného tela v  sprievode 
motivačnej hudby. Info: 0903  949  966, 
zumba-trencin.sk. Facebook: ZUMBA Peťa 
Trenčín
utorok, piatok | 5.30 | Ranné 
Mešuge
HYBKO | Tréning zameraný na  budova-
nie výdrže a  sily. Využitie prvkov Crossfi-
tu, práce s Kettlebellom a tak isto Airbike 
a Rower.
utorok, štvrtok | 16.30 | 
Sparťanský tréning
HYBKO | V tréningovej jednotke sa priprav-
te na silové, technické alebo aj koordinač-
né cvičenia. Bude to zmes toho, čo vás 
môže čakať na prekážkových pretekoch.
utorok | 17.00 | JOGA
HYBKO | Lekcia jogy vedená v  dynamic-
kom štýle, vychádza z prvkov hatha jogy. 

Vzájomne prepája telo, dych a  myseľ. 
Skladá sa z  dýchacích cvičení, aktívnych 
jogových pozícií a záverečnej relaxácie. 
utorok | 18.00 | Body forming
HYBKO | Spevnenie svalstva, formovanie 
postavy, spaľovanie kalórií, zlepšenie kon-
dície. Využívame jednoduché športové ná-
radie a vlastnú váhu.
utorok, štvrtok | 18.30 | AtletX
HYBKO | Tréningy sú skĺbením sily, dyna-
miky, rýchlosti, koordinácie, ale aj vytr-
valosti.
utorok | 19.10 | nedeľa | 17.00 | 
Zadok & nohy
HYBKO | Rôzne cviky s kettlebellom alebo 
jednoručkami a na lepšie precítenie seda-
cích svalov pridávame odporovú gumu.
streda, piatok, nedeľa | 10.30 | 
Maminy s bábätkami
HYBKO | Cvičenie pre maminy za  prítom-
nosti detí. Táto hodina je vhodná pre ma-
miny s bábätkami, ktoré ešte neštvornož-
kujú a nechodia.
streda, piatok, nedeľa | 9.30 | 
Maminy s deťmi
HYBKO | Cvičenie pre maminy za  prítom-
nosti detí. Táto hodina je vhodná pre ma-
miny s  deťmi, ktoré štvornožkujú a  cho-
dia. Maminy budú cvičiť a deti sa môžu pri 
nich hrať. 
streda | 16.30 | Ashtanga joga
YOGA SHALA | Cvičenie s Majdou. 
streda | 17.00 | sobota | 9.30 | 
Silový tréning
HYBKO | Viac info: www.hybko.sk/rozvrh; 
0902 131 495.
streda | 18.00 | Jemné cvičenie 
s relaxáciou pre ženy každého 
veku
NA  BREHU VÁHU | Precvičenie celé-
ho tela s  následným uvoľnením mysle, 
každú stredu pri Váhu. Potrebné je pri-
hlásiť sa vopred. info: 0910  196  456, 
tancepreradost@gmail.com
streda | 18.40 | Tabata
HYBKO | intervalový tréning, zameraný 
na striedanie intervalov vysokej intenzity 
(20 sekúnd) s  odpočinkom (10 sekúnd). 
Tabata je výbornou voľbou pre všetkých, 
ktorí chcú neustále zlepšovať svoju kon-
díciu.
štvrtok | 17.00 | Kruhový 
tréning pre ženy
HYBKO | Kruhový tréning na posilnenie ce-
lého tela, rozvoj kondície, sily a výbušnos-
ti. Pri kruhovom tréningu spaľujete kaló-
rie, tvarujete postavu a budujete silu. 
štvrtok | 18.15 | Medical QiGong
HYBKO | Qi Gong sú staré čínske cvičenia. 
Statické, alebo dynamické cviky s koordi-
novaným dýchaním.
utorok | 17.30 | streda | 6.00 | 
piatok | 16.30 | Cross tréning
HYBKO | Cross tréning sa skladá z rozcviče-
nia / techniky / sily / skillu. Hlavným prv-
kom tréningu je WOD (work of the day). 
Plus na  konci bonusové cvičenie na  Core 
(stred tela) alebo na základnú silu.
utorok | 19.00 | piatok | 18.00 | 
Joga vonku: The Out Gym
PLÁŽ NA OSTROVE | Cvičenie bude prebie-
hať v  prípade priaznivého počasia. Viac 
info: www.majdapekna.sk/Aktualne, 
+421 908 455 859.
nedeľa | 8.30 | Hatha joga
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Chcete mať zdravé 
a pružné telo? Dobrú náladu a sviežu my-
seľ? Príďte na nedeľné hodiny hathajogy. 

od 5. 8. | Bože, ty si hajzel

Nemecká romantická komédia. Réžia: 
André Erkau. Scenár: Thomas Vass, Ka-
tja Kittendorf. Čo urobíte, keď zistíte, 
že už vám v živote nezostáva veľa času? 
Budete ako chuderka plakať v  kúte 
a  čakať na  zázrak, alebo to najlepšie 
z  vášho plánovaného života vtesná-
te do  posledných dní? Šestnásťročná 
Steffi v  tom má jasno. Napriek vyde-
seným rodičom a  tlaku okolia, že by 
sa mala ísť ihneď liečiť, na nič nečaká 
a  urobí impulzívne rozhodnutie, hoci 
doteraz bola vždy poslušné dievča. Na-
sadne do auta a tajne sa vydá s cudzím 
chalanom Stevom na  cestu do  Paríža 
za svojou láskou. Na čo čakať, no nie? 
Hrajú: Sinje Irslinger, Max Hubacher, 
Heike Makatsch, Til Schweiger, Jürgen 
Vogel, Jasmin Gerat, Benno Fürmann, 
Inka Friedrich, Dietmar Bär, Moritz 
Bäckerling, Jonas Holdenrieder, Tho-
mas Krutmann, Ileana Florentina Tautu
od 5. 8. | THE SUICIDE 
SQUAD: Samovražedná 
misia

Americký akčný dobrodružný film. Vi-
tajte v pekle, známom ako Belle Reve! 
Práve tak sa volá väznica s  najvyššou 
mierou úmrtnosti v Spojených štátoch 
a práve tu sú držaní najhorší superzlo-
duchovia komiksového sveta. Urobia 
čokoľvek, aby sa dostali von, dokon-
ca sú ochotní stať sa členmi supertaj-
nej a  supertemnej operácie, v  ktorej 
budú musieť na chvíľu prejsť na správ-
nu stranu zákona. Podarenú partičku 
budú vo filme tvoriť postavy ako Blo-
odsport, Peacemaker, Captain Boome-
rang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, 
Blackguard, Javelin či mnohými obľú-
bená psychopatka Harley Quinn. Keď 
ich vysadia na nepriateľmi obsadenom 
ostrove s úlohou „nájsť a zničiť“, bude 
mať plukovník Rick Flag čo robiť, aby 
skupinu udržal pohromade. Pravidlá 
sú pritom jednoduché – jeden zlý po-
hyb a  je po  nich! Zomrieť môžu ruka-
mi nebezpečných súperov, ale aj svo-
jich nemenej nebezpečných kolegov. 
Nehovoriac o  tom, že ich má po  celý 
čas pod drobnohľadom tím vplyvnej 
Amandy Waller, ktorá stojí za  celým 
nápadom dať dohromady obávaných 
zločincov a využiť ich schopnosti v boji 
proti ďalšiemu zlu. Misia sa teda môže 
zdať na prvý, druhý aj tretí pohľad na-
ozaj samovražednou... Hrajú: Margot 
Robbie, Joel Kinnaman, Idris Elba, Jai 
Courtney, Viola Davis, John Cena, David 
Dastmalchian a ďalší. 

 � FILM
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 � TANEC
utorok | 19.00 | Body groove

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Novinka v Tren-
číne pre netanečníkov i  profíkov. Tento 
koncept vás prevedie všetkými taneč-
nými štýlmi, napomôže k  ceste k  vnú-
tornej slobode a  kreativite, uvoľní i  po-
silní telo i  dušu. Prihlásenie a  info: 
0905  827  307, monijuri@gmail.com, 
www.anidestudio.sk.
štvrtok | 10.30 | Tanec 
s bábätkami v šatke/ nosiči
HYBKO | Táto hodina je určená pre všet-
ky maminy, ktoré rady tancujú a  chcú si 
zatancovať aj spolu so svojím bábätkom 
v ergonomickom nosiči alebo babyšatke.

 � INÉ...
sobota | 10.00 – 13.00 | Leto 
v galérii
GMAB | Sprievodný program k aktuálnym 
výstavným projektom. Každú sobotu po-
čas letných prázdnin bude sprístupnené 
nádvorie galérie verejnosti. Pripravený je 
zaujímavý výtvarný program pre malých 
aj veľkých. Galéria tento rok intenzívne 
spolupracuje s  Trenčianskym osvetovým 
strediskom. Vďaka tomu bude na  nádvo-
rí prebiehať projekt Tvorivé dotyky s  re-
meslom. Návštevníci budú mať možnosť 
skúsiť si rôzne výtvarné techniky, tvor-
bu šperkov, drôtikovanie, prácu s  hlinou 
a iné. Vstupné: 1 €.
1. – 31. 8 | Zápisky z Trenčína 
pokračujú – august 2021
ONLINE | V  auguste je naším hosťom Ter-
ka Dominika Lukáčová, iniciátorka stre-
doškolského programu neformálneho 
vzdelávania I  AMbitious, spoluzaklada-
teľka programu Nexteria Lab a  platfor-
my GROWNi. Všetky rozhovory nájdete 
na www.voices.sk/zapisky.
1. 8. | 14.00 | Deň rodiny 2021

PARK M. R. ŠTEFÁNIKA – ALTÁNOK | Nezmeš-
kajte nedeľný rodinný piknik v  parku M. 
R. Štefánika a príďte sa zabaviť. Začíname 
o  14.00 sv. omšou. Od  15.30 na  vás čaká 
divadelné predstavenie Inšpektor Clouse-
au, vystúpenie Tancujúcich tigríkov a Dú-
halky. Záver dňa bude patriť koncertu Má-
rie Čírovej. Nebude chýbať dobrá zábava, 
čas s rodinou a priateľmi, množstvo sprie-
vodných aktivít a prekvapení. Nezabudni-
te si so sebou vziať deku a nájdite si v par-
ku to najlepšie miesto na slnku či v tieni!
do 1. 8. | Film Square Fest
MIEROVÉ NÁMESTIE | Open air premietanie 
filmov na najväčšom nafukovacom plátne 
Airscreen. Priamo na Mierovom námestí si 
môžete pozrieť dva nové slovenské filmy, 
ktoré uvedú samotní tvorcovia. Piatok: 

Muž so zajačími ušami. Sobota: Služob-
níci.
Na festivale uvidíte celkovo viac ako 30 fil-
mov z celého sveta. 
do 1. 8. | Rozprávkový víkend
TRENČIANSKY HRAD – JUŽNÉ OPEVNENIE| 
Agentúra Hector počas potuliek hradom 
predstaví návštevníkom kaukliarov, po-
núkne im ich vystúpenia alebo ich zláka 
na kaukliarske workshopy a zábavné veľko-
výpravné cirkusové vystúpenia. O priazeň 
návštevníkov sa budú uchádzať kuriózne a 
zázračné bytosti - skrotená medúza, mino-
taur či ohnivý drak. Na južnom opevnení si 
najmä tí menší návštevníci budú môcť za-
strieľať z luku, kuše alebo z malých kata-
pultov. 
6. – 7. 8., 20. – 21. 8. | Nočná 
prehliadka – Matúšova sestra
TRENČIANSKY HRAD | Hrané nočné pre-
hliadky s príbehom o sestre Matúša Čáka, 
s  menším kvízom o  Trenčianskom hrade 
a 10-minútovou ohňovou show na  záver. 
V podaní skupiny Aquila z Bojníc.
7. – 8. 8. | Hľadanie zlatého leva 
Matúša Čáka
TRENČIANSKY HRAD | Zábavná pátračka 
pre deti. Organizuje Trenčianske múzeum 
v Trenčíne.
7. – 8. 8. | Neboj sa remesla
TRENČIANSKY HRAD | Remeselníci a ich re-
meselnícke umenie spojené s  predajom 
ich výrobkov. 
13. – 14. 8. | Nočná prehliadka – 
Prekliaty pán
TRENČIANSKY HRAD | Aký bol v skutočnos-
ti Matúš Čák Trenčiansky? Hrané strašidel-
no - zábavné nočné prehliadky Divadelnej 
spoločnosti z Prievidze návštevníkom pri-
blížia postavu najznámejšieho majiteľa 
Trenčianskeho hradu.
14. – 15. 8. | Matúšove hradné 
slávnosti
TRENČIANSKY HRAD | Ukážky dobového 
života z  obdobia Matúša Čáka Trenčian-
skeho návštevníkom predstaví Spolok 
oživenej histórie Milites Nobiles. Obsa-
hom programu sú komentované ukážky 

bojových formácií, bojových techník a sú-
bojov v dobovom výstroji. 
21. – 22. 8. | Lukostrelci 
na hrade
TRENČIANSKY HRAD – JUŽNÉ OPEVNENIE | 
V  prevedení lukostreleckej skupiny Vine-
di budú môcť návštevníci vidieť anglic-
kú lukostreleckú jednotku, rekonštrukciu 
stredovekého lukostreleckého turnaja, 
ukážky historických hrotov, dobový tá-
bor vojenských lukostrelcov alebo si budú 
môcť zmerať svoje sily v  lukostreleckom 
turnaji. K dispozícii bude aj strelnica, kde 
si návštevníci budú môcť zastrieľať z luku 
či kuše na rôzne terčovnice. 
28. 8. | Staroslovanskí bohovia
TRENČIANSKY HRAD – AMFITEÁTER| Diva-
delno - tanečná show pútavých tancov 
s  efektnými rekvizitami. Vystúpenie za-
bezpečuje divadelná skupina Alimah fu-
sion a divadlo Alchýmie. 
31. 8. | Baterková nočná 
prehliadka

TRENČIANSKY HRAD | Netradičná večerná 
prehliadka s  baterkou pre deti a  ich ro-
dičov. Spolu so sprievodcom budú môcť 
návštevníci odhaľovať tajomstvá hradu. 
Na tých odvážnych čaká sladká odmena.
do 31. 8. | Sokoliari a dobový 
tábor na Trenčianskom hrade
TRENČIANSKY HRAD | Každý víkend do kon-
ca augusta budú na hrade vystupovať so-
koliari zo skupiny Aquila Bojnice v časoch 
10.30, 13.30 a  15.30 hod. Okrem týchto 
vystúpení budú pripravené viaceré akti-
vity ako vrhanie sekerami, streľba z  luku, 
drevený kolotoč či fotografovanie s  drav-
cami. Dobový tábor – v  rámci dobového 
tábora sú návštevníkom k  dispozícii hry 
ako šach, spin lader či hod kruhom na terč.

 � KINO
Od 5. 8. | Niet zla medzi nami

Česká republika, Irán, Nemecko drá-
ma. Štyri príbehy, ktoré sú variáciami 
na  témy morálnej sily a  trestu smr-
ti v  despotickom režime a  jeho hroz-
bách. Každá krajina, ktorá presadzuje 
trest smrti, potrebuje, aby ľudia zabí-
jali iných ľudí. Štyria muži sú postavení 
pred nepredstaviteľnú, ale jednoduchú 
voľbu. Nech sa rozhodnú akokoľvek, 
priamo alebo nepriamo to naruší ich 
samých, ich vzťahy a  celý ich život. 
V  štyroch tematicky prepojených epi-
zódach Mohammad Rasoulof rozprá-
va ich príbehy, ktoré sú nevyhnutne aj 
príbehmi ľudí z ich okolia.
od 5. 8. | Malý Yeti 2

Belgicko, Francúzsko animovaná roz-
právka. Adam sa vie rozprávať so zvie-
ratami a  je super rýchly. Jeho oco je 
totiž legendárny Yeti, po  ktorom tieto 
superschopnosti zdedil. Celá rodinka 
si spokojne žije aj spolu s medveďom, 
medvedíkom čistotným a  veveričkami 
v  jednom dome až pokým obrovská 
spoločnosť nezačne ťažiť ropu v  krás-
nej prírodnej rezervácií na  Aljaške. Je 
potom na Adamovi a jeho rodinke, aby 
túto zlú spoločnosť zastavili a  zachrá-
nili tak prírodu.
od 12. 8. | Yakari

Francúzsky animovaný rodinný 
film. Malý Yakari z  kmeňa Siuxov sa 
na vlastnú päsť vydáva hľadať divoké-
ho mustanga, ktorého vraj nemožno 
skrotiť. Po  ceste stretne Veľkého Orla, 
svoje totemové zviera. Ten ho obdaru-
je neobyčajným pierkom a  schopnos-
ťou rozprávať sa so zvieratami. Ďaleko 
od domova a v teritóriu nepriateľských 
lovcov púm zažijú Yakari a  mustang 
Malý Blesk veľké dobrodružstvo, 
na  konci ktorého znova nájdu cestu 
domov. Putovanie cez dychberúcu, ale 
zradnú krajinu, navždy upevní pria-
teľstvo medzi najodvážnejším malým 
Siuxom a poníkom rýchlym ako blesk.

Zmena programu vyhradená. 
Viac informácií  

na www.cine-max.sk.

KONTAKTY
ASTRONOMICKÁ POZOROVATEĽŇA 
A. CVACHA

Ul. 1. mája (budova Gymnázia Ľ. Štúra),  
www.hvezdaren.tnuni.sk

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Východná ul.9, 032/743 35 02, 0911 886 007, 
cvctn@cvctn.sk, www.cvctn.edupage.org

CENTRUM PRE RODINU Farská 12, info@cprtrencin.sk, 0903 440 132
CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk

COFFEE SHEEP - PRAŽIAREŇ Biskupická 1804/54, Trenčín-Biskupice,  
0948 189 052, www.coffeesheep.sk

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

HYBKO - VIAC AKO LEN FITKO Veľkomoravská, info@hybko.sk, www.hybko.sk, 
0902 131 495

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

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

KREATIVO Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0918 883 505
KS OPATOVÁ Opatovská 96, ksopatova@gmail.com
MESTSKÁ VEŽA Sládkovičova 4, 032/ 65 04 210, kic@trencin.sk
PIANO KLUB Pod Sokolice 12, 0905 278 785 
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE KS Juh, Kyjevská ulica, 0908 788 560, 
www.anidestudio.sk

TRENČIANSKY HRAD 032/743 56 57, www.muzeumtn.sk
YOGA SHALA Osloboditeľov 667/1A, 0949 371 331



kam v trenčíne číslo 8 |  ročník XXIII

K A Ž DÝ P I ATO K > 19.0 0 > T R EN ČÍ N, ÁT R I U M P O D M E S T SKO U V E ŽO U

6.8. The Youniverse
Projekt, za ktorým stojí Tammy 
Nižňanská s Jergušom Oravcom, sa 
už postaral o poriadny rozruch na 
slovenskej hudobnej scéne. Skvelí 
muzikanti, originálne hudobné 
nápady, Tamarin osobitý spevácky 
prejav aj dávka extravagancie a ži-
velnosti, im dláždia cestu do sveta za 
hranice Slovenska.

Volume 
Na scéne nie sú žiadnymi no-
váčikmi, vďaka žánru, ktorému 
sa venujú, však hrávali doteraz 
hlavne v kluboch a halách. Ich 
svieža rocková energia však 
preráža aj na denné svetlo. Svoj 
čerstvý nový album predstavia 
Volume domácim fanúšikom 
naživo aj na Hudobnom pikniku. 13.8.

Drowsy Maggie
Podľa rovnomennej temperament-
nej írskej ľudovej pesničky si dala 
názov trenčianska kapela. Zahrajú 
hudbu, ktorú u nás často nepočuť: 
írske a škótske tance, aj zopár 
pôvodných balád. K exotickému 
zvuku prispejú aj originálne nástro-
je: mandolína, flauta, írska harfa, či 
gitara s keltským ladením.

Happyband 
Orchestra
Trenčiansky bigbandový 
orchester sprevádza na veľkých 
podujatiach aj veľké hviezdy 
pop music. Na nedeľnom 
koncerte si však zahrá podľa 
svojej chuti najobľúbenejšie 
slovenské, české a svetové hity 
z kategórie „best of “.

Dáša Libiaková  
& The Jazz Hostages
Neúnavný trenčiansky jazzman Jano 
Babič so svojimi spoluhráčmi tentokrát 
ponúkne spomienku na skvelého swin-
gového skladateľa a klaviristu Tommyho 
Seidmanna. Prsty na klávesoch sa rozbeh-
nú jeho synovi Kristiánovi, ktorý pôsobí 
na viacerých domácich aj zahraničných 
scénach.

Dušan Vitázek
Trenčan, ktorého domovom 
sa stala brnianska muzikálová 
scéna, držiteľ dvoch českých 
divadelných cien Thálie, prichá-
dza so svojím novým albumom, 
ladeným do bluesrocku, soulu a 
indie rocku. V sprievode kapely 
predstaví svoju vlastnú tvorbu 
a strasie tak zo seba trocha 
muzikálového pozlátka.

8.8.

1.8.

15.8.
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22.8.

h u d b a  n a  t r á v e

HUDOBNÁ 
NEDEĽA

AUGUST 2021

ŽŽ a hostia
Aj keď v neveľkej zostave, tešiť 
sa môžeme na pestrý koncert 
skúsených muzikantov, zo-
stavený z vlastných skladieb 
rôznych žánrov, od blues cez 
swing až po jazz. Bonusom 
budú kvalitné texty piesní 
nielen z vlastnej tvorby, ale aj 
zhudobnené básne Miroslava 
Válka či Pavla Horova.

Captain Slice
Bodku za hudobnými piknikmi uro-
bí partička, ktorej koncerty sú po-
vestné divokou dávkou recesie. Do 
varu vás dostanú skvelí muzikanti, 
ktorí v šatni nechajú seriózny imidž 
a v štýlových kostýmoch a paroch-
niach megahviezd vybiehajú na 
pódium baviť nielen obecenstvo, 
ale aj seba.

JAAN
Pod názvom JAAN vystúpi hudobný 
skladateľ, hráč na klávesové nástroje 
a pedagóg Ján Ančic, ktorého suges-
tívne skladby zazneli aj v niekoľkých 
divadelných predstaveniach či fil-
moch. Počas koncertu predstaví svoju 
inštrumentálnu tvorbu s použitím 
klavíra, syntetizérov a iných elektro-
nických nástrojov.20.8.

27.8.

Aurelius Q 
a hostia
Trenčianska jazzová stálica ponúk-
ne jedinečný prierez svojej tridsať-
ročnej originálnej tvorby. Vo svojej 
hudbe spracovali rôzne vplyvy, 
venovali sa aj prepojeniu jazzu s fol-
klórom. Na koncerte k jubileu budú 
mať hostí, ktorí im tieto kapitolky 
z ich histórie s radosťou pripomenú.

29.8.

Podujatia organizuje mesto v spolupráci s

Opatrenia pri vstupe na koncert sa budú riadiť aktuálnou 
vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky

Vstup voľný. Zmena programu 
vyhradená. 
facebook.com/kic.trencin www.
trencin.sk 
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