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

Letné koncerty sú späť po ročnej prestávke
Do centra mesta sa v júli a auguste vrátia piatkové 
Hudobné pikniky a Hudobné nedele. Konať sa budú vo 
vynovenom Átriu pod vežou. Diváci určite ocenia príjem-
né prostredie chránené pred slnkom korunami stromov. 

Viacerí účinkujúci na koncer-
toch predstavia svoje nové al-
bumy, prípadne oslávia svoje 
okrúhle výročia. „Tento rok sme 
sa vyhrali s hudobníkmi rôznych 
žánrov, ktorí v Trenčíne žijú, ale-
bo sa už z neho odpichli do veľké-
ho sveta. Okrem známych mien 
sa v playliste na júl a august dajú 
nájsť aj úplne nové mená“, hovo-
rí vedúca Útvaru kultúrno-in-
formačných služieb mesta Tren-
čín Janka Sedláčková.
 Hudobné nedele tradične ob-
sadia známejšie mená a skôr ka-
pely stredného prúdu. V každom 
ročníku však bývajú atraktívne 

výnimky. Takou je hneď prvý 
otvárací koncert Komorného or-
chestra mesta Trenčín s kapelou 
Vrbovskí víťazi – v predpremiére 
predstavia svoj program na Po-
hodu. Prvýkrát sa na tomto pó-
diu predstaví Drowsy Maggie, 
kapela hrajúca svieži írsky folk. 
K osvedčeným menám bude pat-
riť Aurelius Q, Dáša Libiaková & 
The Jazz Hostages a Fascination 
Band. Pre rockové publikum za-
hrajú Hajšo Banda a Lady Jane 
& Kešu. Bonbónikom bude kon-
cert Dušana Vitázka, ktorý sa 
z trenčianskej ZUŠ vypracoval 
až medzi hviezdy brnianskeho 

muzikálového neba. Happyband 
Orchestra zasa zahrajú sloven-
ské, české a svetové hity z ka-
tegórie „best of“. Hudobné ne-
dele sa začínajú vždy o 18.00 
hodine.
 Hudbu, ktorá sa v mestách 
obyčajne nehráva na veľkých 
pódiách, prinášajú Hudobné 
pikniky. „Ako prví tento rok po-
krstia krásne drevené pódium 
v átriu hudobníci zo Základ-
nej umeleckej školy Karola Pá-
divého,“ hovorí J. Sedláčková. 
Medzi ďalšími sú výborní a ži-
velní The Youniverse, okrem 
nich zahrá zmes jazzu, folku, 
šansónu a R&B Erik Žigmund 
alias ERØ, predstaví sa sklada-
teľ a hudobník Ján Ančic alias 
JAAN a nová formácia jazzo-
vého klávesistu Ericha Vladára 

blueberryband. Emotívnu hud-
bu Latinskej Ameriky prinesú 
Colorful People a skupina Volu-
me zasa energiu a rockový drajv. 
Zoskupenie okolo Dušana Žem-
bera ŽŽ ponúkne vlastnú tvorbu 
a poetiku zhudobnených básní. 
Bodku za Hudobnými piknikmi 
urobí na konci leta rokenrol ka-
pely Cpt. Slice, ktorých koncerty 
sú povestné divokou dávkou re-
cesie. Čas na Hudobný piknik 
si vyraďte vždy v piatok o 19.00 
hodine.
 Všetky koncerty budú pri-
pravené s dodržaním aktuálnych 
protipandemických opatrení. 
Podrobnosti o jednotlivých kon-
certoch čítajte na visit.trencin.sk 
alebo na FB Kultúrno-informač-
né centrum Trenčín. 
 (RED)

Do Átria pod Mestskou vežou sa toto leto konečne vráti hudobný a divadelný život. 
Hoci práce na jeho revitalizácii boli ukončené už v novembri 2020, pandémia korona-
vírusu nedovolila nový verejný priestor v plnej miere využívať. V zime bolo átrium za-
tvorené, prví návštevníci sa do neho mohli pozrieť až v apríli tohto roku. Letné piatky 
a nedele budú v tomto priestore patriť hudbe, soboty divadlu. FOTO: J. MAJERSKÝ
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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 6. 7. 2021.

Predpokladaný nástup:  
júl 2021 – ihneď

Kvalifikačné predpoklady:  
VŠ II. stupňa – právo

Nástupná mzda:  
od 1 100 € brutto

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

Kúpalisko je otvorené od 18. júna
Tento termín bol ale do poslednej chvíle neistý. Ešte dva 
dni predtým bol totiž Trenčín na mape covid automatu 
červený. Snaha primátora Richarda Rybníčka však napo-
kon nevyšla nazmar. Po viacerých urgenciách vláda SR 
16. júna 2021 rozhodla o posune okresu Trenčín z červenej 
rovno do žltej farby, a to výnimočne už od 17. júna 2021. 

Aj u nás sa mohli konečne otvo-
riť interiéry gastro prevádzok, 
zamenili sme respirátory za rúš-
ka a mohli sme otvoriť kúpa-
lisko. „Som veľmi rád, že si aj 
v našom meste prevádzkovatelia 
reštaurácií, kaviarní, ale aj oby-
vatelia vydýchnu a život sa posu-
nie výrazne bližšie k normálu,“ 
povedal primátor.
 Kým sme „žltí“, môže byť 
v areáli kúpaliska v jednom mo-
mente maximálne 50 % z celko-
vej kapacity návštevníkov, teda 
maximálne 750 ľudí. Tí si, okrem 
štyroch bazénov a tobogánov, 
môžu užiť aj doplnkové zábavné 

atrakcie – bangee trampolína, 
skákací hrad so šmykľavkou 
a obľúbené vodné bubliny. Bez-
platne sú k dispozícii športové 
potreby pre stolný tenis a plážo-
vý volejbal.
 Aj túto sezónu je v ponu-
ke bohatý výber občerstvenia – 
sladké a slané mini šišky, pala-
cinky, pizza, nanuky, grilované 
mäsové aj syrové špeciality, pa-
nini, langoše, zemiakové plac-
ky alebo kuracie stripsy. Novin-
kou je automat na zemiakové 
hranolky. Návštevníkov kúpa-
liska osviežia aj čapované ná-
poje, káva, domáce limonády či 

ľadová drť. Nájomcovia bufetov 
rozšírili vybavenie terás a oddy-
chového priestoru. V celom are-
áli je k dispozícii aj bezplatné 
Wifi pripojenie.
 Kúpalisko je otvorené každý 
deň od 10.00 do 20.00 h, okrem 
pondelka, kedy bude sanitárny 
deň a bude sa otvárať až o 12-
tej hodine. Platí, že zvýhodnené 
vstupné majú obyvatelia Tren-
čína. Cenník vstupného a viac 
informácií o kúpalisku nájdete 
na mestskom webe.
 Prosíme návštevníkov, aby 
neparkovali na hrádzi. Hrozí 
za to pokuta. Pri kúpalisku aj 
pri neďalekej krytej plavárni je 
dostatočný počet parkovacích 
miest a tie sú zdarma. Mimo 
nich sa nesmie parkovať. Pred 
vstupom do areálu kúpaliska 
sú cyklostojany. Aktuálne pre 
vstup do areálu kúpaliska nie je 
potrebný antigénový ani PCR 
test. O akýchkoľvek zmenách 
budeme informovať. Sledujte 
www.trencin.sk.

 � KRYTÚ PLAVÁREŇ 
OTVORÍME 25. AUGUSTA

Krytá plaváreň zostáva z tech-
nických a personálnych dôvodov 
ešte niekoľko týždňov zatvore-
ná. Návštevníkov privíta v po-
sledný augustový týždeň. Plav-
com je zatiaľ k dispozícii 25 m 
dlhý bazén na kúpalisku, ktorý 
slúži prioritne na plávanie.
  (RED) FOTO: ARCHÍV MSU

Sezónna linka MHD do Kubrice
Linka č. 33 bude premávať v júli a auguste počas ví-
kendov a sviatkov z autobusovej stanice (AS) cez Sihoť 
do Kubrice, s konečnou zastávkou pod chatou Trubárka. 

Na trase jazdí päť párových spo-
jov – dva dopoludnia (z AS 8.13 
a 9.43, z Kubrice 8.33 a 10.03) 
a tri popoludní (z AS 13.43, 
15.13 a 16.43, z Kubrice 14.03, 
15.33 a 17.03). 
 Medzi zastávkami Kubrica, 

námestie a Kubrica, konečná 
je jedna obojstranná zastávka 
Kubrica, Záhrady v blízkosti 
záhradkárskej oblasti. Tu bolo 
možné umiestniť iba jednu za-
stávku, nakoľko sú tam ne-
prehľadné úseky, nespevnené 

krajnice, vjazdy a výjazdy na po-
zemky. Prosíme vodičov indi-
viduálnej motorovej dopravy, 
aby na mieste otáčania autobu-
sov v Kubrici neparkovali svoje 
vozidlá. 
 Cestovný poriadok linky č. 
33 nájdete na www.trencin.sk 
v aktualitách.

 (RED)

FUNGOVANIE ÚRADU
Mestský úrad v Trenčíne sa vrátil 23. júna 2021 
do pôvodného režimu prevádzkových hodín. V stredu 
je občanom k dispozícii do 16.30 h.

Pondelok, utorok, štvrtok: 8.00 h – 15.30 h
Streda:   8.00 h – 16.30 h
Piatok:    8.00 h – 14.00 h

NEDAJME 
ŠANCU TRETEJ 
VLNE 
Do 22. júna 2021 dosta-
lo v našom meste prvú 
dávku očkovacej látky 
43% z celkového počtu 
55300 obyvateľov Trenčí-
na a druhou dávkou bolo 
zaočkovaných 17692 ľudí, 
čo je 32%. Na dosiahnutie 
kolektívnej imunity je to 
však málo. Podľa odborní-
kov je na účinné zastave-
nie šírenia vírusu potreb-
né zaočkovať približne 
75% všetkých Trenčanov 
a Trenčaniek. 

„Podľa aktuálnych informácií od 
odborníkov to vyzerá tak, že sa 
musíme pripraviť na opätovné 
zhoršenie situácie. Preto by sme 
mali vyvinúť maximálne úsilie 
v tom, aby sme dosiahli čo najvyš-
šiu mieru zaočkovania a znížili 
tým riziko, že sa zopakuje podob-
ný scenár, ako minulý rok,“ po-
vedal primátor mesta Richard 
Rybníček a ako prezident Únie 
miest Slovenska zároveň požia-
dal vládu SR o progresívnejšiu 
komunikáciu a zrozumiteľnú oč-
kovaciu kampaň, ktorá pomôže 
zabezpečiť lepšiu ochranu zdra-
via obyvateľov Slovenska. 
 Ak ste sa ešte nezaregis-
trovali na očkovanie, mô-
žete tak urobiť ešte dnes na 
vakcinacia.nczisk.sk  Ak ste už 
zaočkovaní, aj vďaka vám patrí 
Trenčín k tým lepším mestám.
 (RED)
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KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Posledné rokovanie mestského parlamentu pred letnou 
prestávkou sa uskutočnilo 23. júna 2021. Niektorým té-
mam sa venujeme a budeme venovať i v ďalšom vydaní 
Infa samostatne, k niektorým ponúkame aspoň stručné 
informácie. 

 � Poslanci na úvod získali in-
formáciu o finančnej situácii 
mesta. Celkový dlh Trenčína 
bol k 30. 4. 2021 vo výške 17,7 
mil. eur, čo predstavuje 324 eur 
na obyvateľa. Od roku 2011 
do apríla 2021 klesol dlh mesta 
o vyše 55,3 %.

 � Mestské zastupiteľstvo odob-
rilo zmenu rozpočtu na tento 
rok. V rámci nej poslanci schvá-
lili peniaze na rekonštrukciu 
práčovne a sušiarne v pobyto-
vom zariadení Sociálnych slu-
žieb mesta Trenčín na Piaristic-
kej ulici, navýšili financie pre 
Materskú školu na Šafáriko-
vej ulici na opravu havarijného 
stavu potrubia teplej úžitkovej 

vody, pre škôlku na Švermovej 
na opravu múrikov na terasách 
a výmenu okien, pre MŠ na Uli-
ci J. Halašu na úpravu chodní-
kov a plôch v areáli, vrátane ich 
odvodnenia, pre ZŠ na Kubran-
skej na výmenu dverí alebo aj pre 
ZŠ na Hodžovej ulici na opravu 
zatekania strechy a opadávajú-
cej omietky v triedach. Súhlasili 
tiež s kúpou nového termoakup-
resúrneho prístroja, ktorý bude 
slúžiť návštevníkom Denného 
centra Sihoť. Zmenou rozpoč-
tu sa rozšíri i verejné osvetlenie 
na ulici Niva, upraví sa verejná 
zeleň v mieste otáčania autobu-
sov v Kubrici, zrekonštruuje sa 
chodník pri vchode na centrálny 

cintorín zo Saratovskej ulice 
a tiež okná budovy Centra voľ-
ného času.

 � Poslanci svojím hlasovaním 
podporili trhové poriadky via-
cerých príležitostných trhov. 
FOOD FEST sa uskutoční pri 
Posádkovom klube Trenčín (bý-
valá ODA) 20. – 22. augusta 
a 15. – 17. októbra 2021. Na le-
tisku bude 7. – 12. júla Pohoda 
on the ground a 25. – 29. au-
gusta Festival PUNKÁČI DE-
ŤOM. Kukanova desina má byť 
pri Kolibe na Mládežníckej uli-
ci a na Brezine (pri hoteli) 14. 
augusta.

Celé roko-
vanie si mô-
žete pozrieť 
na video-
zázname.
  (E. S.)

 � STRUČNE

Rozprašovače vodnej hmly 
na Mierovom námestí sa 

spúšťajú automaticky. Nie je 
potrebné nič na nich stláčať. 
Ľahko môže dôjsť k poško-
deniu trysiek. Vodná hmla 
vychádza zo stĺpov 60 sekúnd, 
potom nasleduje 30-sekundo-
vá pauza. V pondelok až štvr-
tok sú v prevádzke od 10.00 
do 21.30 h, v piatok a cez ví-
kend do 23.00 h.

Od 15. júna sú v našom 
meste otvorené denné 

centrá. Seniori tak opäť majú 
možnosť stretávať sa pri spo-
ločnom programe. Stále však 
treba prísne dodržiavať aktuál-
ne obmedzenia.

Služba online tlmočníka pre 
nepočujúcich a slucho-

vo znevýhodnených občanov 
v klientskom centre mestského 
úradu opäť funguje. Tlmočník, 
nepočujúci klient a pracovník 
úradu sú v spojení cez tablet, 
ktorý podľa potreby zobrazí 
buď prepis textu alebo text pre-
tlmočený do posunkovej reči.

Od 18. júna do odvolania 
trvá v Trenčíne čas zvýše-

ného nebezpečenstva vzniku 
požiarov. Na lesných pozem-
koch, teda aj na Brezine, je za-
kázané fajčiť a zakladať oheň.

Vláčik Matúš Čák má 
od 18. júna nový ces-

tovný poriadok. Zo zastáv-
ky GALÉRIA na smer BRE-
ZINA odchádza o 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 a 18.30 
h, na smer OSTROV o 14.00 
a 19.30 h. Ponovom nezachá-
dza na stanicu.

Do práce na bicykli jazdilo 
v júni pod samosprávou 

Trenčín 161 tímov zložených 
z 548 jednotlivcov. K 24. 
júnu mali spolu najazdených 
takmer 76 tisíc kilometrov, čo 
bol v predbežnom poradí sa-
mospráv druhý najväčší počet.

Ihrisko na Beckovskej sa vráti deťom
Trenčín získa ihrisko do svojho majetku. Poslanci podpo-
rili návrh samopsprávy a odsúhlasili zámenu pozemkov 
medzi mestom a spoločnosťou NoBis home, ktorá je dnes 
majiteľom tohto priestoru.

Detské ihrisko na Beckovskej 
ulici je už tretí rok zatvorené. 
Jeho majiteľ sa oň prestal sta-
rať. Mesto sa ihrisko snažilo v r. 
2018 v dražbe získať do svoj-
ho majetku. Podarilo sa to súk-
romnej osobe, ihrisko však na-
ďalej chátralo. Následne došlo 
k ďalšej zmene majiteľa a s ním 
sa mesto dohodlo na zámene 
pozemkov.
 Prevod majetkov inicioval 
v súvislosti s jeho zámerom vy-
budovať na Karpatskej ulici 
obytnú zónu – v súlade s plat-
ným územným plánom. Mesto 

zamení pozemky na uliciach 
Karpatská a Biskupická s roz-
lohou 5 079 m² za pozemky 
na Beckovskej (vrátane herných 
prvkov a mobiliáru), S. Chalup-
ku, Karpatskej a Biskupickej 
s výmerou 5 546 m². 
 Zámena pozemkov sa usku-
toční bez finančného vyrovna-
nia. Súkromná spoločnosť má 
jasne dané podmienky. V bu-
dúcnosti na vlastné náklady pre-
loží skatepark na miesto, ktoré 
určí samospráva. Urobí nové 
oplotenie medzi areálom škôl-
ky a zamieňaným pozemkom, 

v súvislosti so stavbou obytnej 
zóny vybuduje najneskôr do au-
gusta 2023 autobusovú niku 
na Biskupickej ulici. Po jej sko-
laudovaní ju prevedie do vlast-
níctva mesta za 1 euro. Súk-
romná spoločnosť vybuduje aj 
multifunkčné ihrisko na Bis-
kupickej ul. o výmere cca 1 150 
m² a oddychovo – relaxačnú 
zónu v centrálnej časti budú-
cej obytnej zóny s rozlohou 520 
m², všetko podľa projektovej 
dokumentácie odsúhlasenej 
mestom. Ihrisko i oddychová 
zóna sa stanú majetkom mesta. 
Investor vybuduje na Karpatskej 
ul. aj polopodzemné kontajne-
ry na komunálny a separovaný 
odpad. 
 Zámenná zmluva v časti, kto-
rá sa týka herných prvkov a mo-
biliára na ihrisku na Beckovskej 
ul., nadobudne účinnosť až keď 
spoločnosť NoBis home obnoví 
alebo vybuduje herné prvky tak, 
aby ihrisko spĺňalo bezpečnost-
né normy, a to do 2 mesiacov 
od doručenia výzvy mesta. Ak 
nedôjde k splneniu tejto odkla-
dacej podmienky v lehote do 12 
mesiacov odo dňa uzatvorenia 
zámennej zmluvy, zmluva v tejto 
časti zaniká. V tom prípade bude 
môcť mesto odstrániť herné prv-
ky a bude mať nárok na úhradu 
zmluvnej pokuty vo výške nákla-
dov na nové herné prvky.
 (E. S.) FOTO: E. S.

Videozáznam
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Na Súdnej obmedzia parkovanie
Pre rekonštrukčné práce na bu-
dove Nemocnice pre obvinených 
a odsúdených bude na Súdnej 
ulici do konca septembra 2021 
obmedzené parkovanie. Na bu-
dove nemocnice budú zatepľo-
vať a opravovať fasádu. Stave-
nisko zaberie časť parkovacích 
miest. Držitelia parkovacích 

kariet s územnou platnosťou 
na dlhodobé parkovisko môžu 
využívať na parkovanie ďal-
šiu časť ulice Súdna, ako aj uli-
ce Električná (pri Štatistickom 
úrade, aj stará časť Električnej), 
Partizánska, Olbrachtova, prí-
padne ďalšie dlhodobé parko-
viská v pásme C. (ÚM)

Zóna 30 bude aj na Sihoti I
Po pilotnom projekte zavedenia Zóny 30 v dolnom mes-
te rozširujeme lokality s upravenou maximálnou rých-
losťou na 30 km/h. Na vjazd do lokality alebo výjazd 
z nej upozornia vodičov dopravné značky s označením 
Zóna 30.

Ďalšia Zóna 30 bude v časti 
medzi Ulicou M. Rázusa a hrá-
dzou, konkrétne na uliciach 
Študentská, Nábrežná, Hur-
banova, Smetanova, Švermo-
va, Komenského, Gen. Vies-
ta, Jiráskova, Gen. Goliana 
a Kpt. Nálepku. Hlavným dô-
vodom je zvýšenie bezpečnosti 
najmä najzraniteľnejších účast-
níkov cestnej premávky.
 V novej Zóne 30 zatiaľ zo-
stanú zachované hlavné a ved-
ľajšie cesty, teda aj značky, 
upravujúce prednosť v jazde. 
Stav po zavedení Zóny 30 bude-
me pozorovať. Ak budú vodiči 

dodržiavať predpísanú rých-
losť, hlavné a vedľajšie cesty zo-
stanú zachované. V opačnom 
prípade bude zavedené pravidlo 
pravej ruky, čo znamená, že 
na všetkých križovatkách bude 
mať prednosť vozidlo prichá-
dzajúce z pravej strany. Vodiči 
budú musieť pred každou kri-
žovatkou spomaliť, čím dôjde 
k ešte väčšiemu upokojeniu do-
pravy a zvýšeniu bezpečnosti. 
Zavedenie Zóny 30 bola opako-
vaná požiadavka občanov ako 
aj poslancov za mestskú časť 
Sever. Realitou sa stane v prie-
behu leta.  ÚTVAR MOBILITY

Ako vybavíte parkovaciu 
kartu pre návštevu?
Jednoducho a rýchlo, cez online konto. Cez elektronický 
systém na správu kariet ju vybavíte a uhradíte aj keď 
príde návšteva večer alebo cez víkend. 

 � Ak nemáte žiadnu parkova-
ciu kartu, a teda ani online kon-
to, ale čakáte návštevu, môže-
te pre ňu vybaviť Návštevnícku 
kartu. Najskôr je potrebné po-
žiadať o zriadenie online kon-
ta (žiadosť nájdete na stránke 
karty.parkovanietrencin.sk). 
Odporúčame požiadať o konto 
v predstihu, pretože žiadosť mu-
sia spracovať a vybaviť pracov-
níci úradu počas pracovného 
času. Po aktivácii v zložke Par-
kovacie karty kliknete na Nová 
návštevnícka karta, vyplníte 
žiadosť a odošlete (kedykoľvek). 

 � Držitelia parkovacích kariet 
vybavia kartu Návšteva pásma, 
cez svoje online konto (kedy-
koľvek) , stačí iba kliknúť v zlož-
ke Parkovacie karty na Nová 
návštevnícka karta. 

 � Platba návštevníckych kariet 

je online, po vytvorení karty, 
priamo cez konto platobnou 
kartou kliknutím na tlačidlo Za-
platiť. Úhrada prebehne ihneď. 

 � Karta Návšteva pásma pla-
tí dva dni po sebe, jej cena je 3 
eur/2 dni. Vybaví ju rezident 
do pásma svojho trvalého po-
bytu (rezidenti pásma A si pre 
parkovanie návštevy vyberú 
niektoré zo susedných pásiem 
B, C, G, F).

 � Ak nezvolíte iné dni platnos-
ti, karta platí v deň vytvorenia 
a uhradenia. Ak príde návšte-
va v piatok večer, je vhodnejšie 
uhradiť do polnoci jednorazo-
vé parkovné (mobilná platba, 
automat, sms) a návštevnícku 
kartu vybaviť na dva víkendo-
vé dni. Kartu vybavíte naraz 
aj na viac dní. Na toľko, koľko 
bude návšteva parkovať. (ÚM)

ROZHODNUTIA V DVOCH OBÁLKACH
Obyvateľom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú 
schránku, Slovenská pošta doručuje rozhodnutia k dani 
z nehnuteľností, dani za psa a k poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. Prečo prichádzajú 
v dvoch obálkach?

Doručovanie rozhodnutí zabez-
pečuje v tomto roku po prvýkrát 
Národná agentúra pre sieťové 
a elektronické služby (NASES), 
a to prostredníctvom Slovenskej 
pošty. 
 Mohlo by sa zdať, že doru-
čovanie rozhodnutí samostatne 
v dvoch obálkach je zbytočné 
a neekonomické. No vyrubova-
nie miestnych daní a poplatku 
za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady je v jednot-
livých prípadoch samostatným 
daňovým konaním, v ktorom sa 
rozhoduje o právach a povinnos-
tiach daňovníkov a poplatníkov.
 Aj v minulých rokoch mesto, 
resp. zamestnanci mesta, doru-
čovali rozhodnutia samostatne. 
Jedna obálka obsahovala daň 
z nehnuteľností a daň za psa 
a druhá obálka poplatok za ko-
munálne odpady a drobné sta-
vebné odpady. Spravidla dostali 
občania obe obálky v tom istom 
čase.
 Keďže teraz je doručovate-
ľom niekto iný, nevieme ovplyv-
niť ich doručenie v ten istý deň. 
Je to plne v kompetencii NA-
SES a Slovenskej pošty. Ak 

poštár nezastihne občana doma, 
musí si ísť občan prevziať obál-
ku na poštu. Rozhodnutia k da-
niam a poplatkom sú zo zákona 
doručované do vlastných rúk.

 � ELEKTRONICKÁ 
SCHRÁNKA JE 
VÝHODOU

Jednou z možností zjednoduše-
nia procesu je aktivácia elektro-
nickej schránky na doručovanie 
na ústrednom portáli verejnej 
správy www.slovensko.sk. Ušet-
ríme tak čas, ktorý by sme museli 
vynaložiť na preberanie zásielok. 
Zároveň sa ušetria finančné pro-
striedky na doručovanie. „Pro-
síme preto občanov, aby si – ak 
majú možnosť – aktivovali elek-
tronickú schránku na doru-
čovanie. Písomnosti tak budú 
dostávať elektronicky,“ odporú-
ča špecialista pre dane a poplat-
ky MsÚ Trenčín Ján Margetín.
 Miestne dane a poplatky ne-
musíte platiť len v Klientskom 
centre Mestského úradu v Tren-
číne. Platbu je možné uhradiť aj 
na pošte, v banke alebo aj cez 
internetbanking. (RED)

Ulica K dolnej stanici 
má nový povrch
Trenčianske vodárne a kanalizácie ukončili obnovu vo-
dovodu na tejto ulici od križovatky s Elekričnou po kri-
žovatku s Piaristickou. Dnes má aj táto časť ulice nový 
asfaltový povrch. 

Mesto naň ešte po odmastení 
asfaltu vyznačí nové vodorov-
né značenie. Odbočovací pruh 
vľavo bude zrušený, keďže je 
tu prednosť pred všetkými vo-
zidlami. Na jeho mieste sa vy-
značí priestor pre sanitky, pre 

vykladanie a vystupovanie pa-
cientov priamo pred vchodom 
do polikliniky. Práve pred ňou 
je dnes už bezpečnejší, vyvýše-
ný priechod pre chodcov.
  (E. S.) FOTO: E. S.
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Na Juhu sa rekonštruuje povrch častí ulíc Liptovská (242 m) 
a Šafárikova (259 m). Práce sa začali frézovaním, pokračo-
vať budú úpravou poklopov a následným asfaltovaním.

Mesto pokračuje v budovaní stojísk polopodzemných kon-
tajnerov. Najnovšie sú na uliciach I. Krasku, Clementisova 
a Halalovka 58. V tomto roku pribudnú ešte ďalšie.

Na Piešťanskej ulici sa buduje cyklotrasa v dĺžke 511 m, kto-
rá prepojí hrádzu na Ulici Ľ. Stárka so Zlatovskou ulicou. 
Napokon získa celá cesta na tejto ulici nový povrch. 

V roku 2020 mesto zrekonštruovalo 400 m chodníka na Vý-
chodnej ulici. Povrch zo zámkovej dlažby bude mať i úsek 
od odbočky na Halalovku po poslednú odbočku z hlavnej 
cesty Východná.

Mestské investičné akcie

TAKMER MILIÓN NA SMART PLÁN
Získali sme peniaze, za ktoré budeme môcť vybudovať 
komplexnú sieť IoT (Internet of Things – Internet vecí).

Táto infraštruktúra umožní 
na území nášho mesta urobiť 
inteligentné riešenia v piatich 
oblastiach – dynamická do-
prava, bezpečnosť, energetika, 
informovanosť obyvateľstva 
a manažment samosprávy.
 Nenávratný finančný prí-
spevok z Európskej únie 

na SMART plán Trenčína 
schválilo v júni 2021 Minister-
stvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR. 
Ide o vyše 940 tisíc eur. Na rea-
lizáciu projektu doloží mesto zo 
svojho rozpočtu takmer 50 tisíc 
eur.
 (RED)

ZVÝŠENÁ POZORNOSŤ 
DETSKÝM IHRISKÁM
V meste je 165 detských ihrísk. Na viacerých sa pokra-
čuje v odstraňovaní starých, nebezpečných herných 
prvkov a tam, kde je to možné, sa dopĺňajú nové prvky 
a upravuje prostredie.

Príkladom je aj ihrisko vedľa 
„Slameňáka“ na sídlisku Juh, 
odkiaľ zamestnanci Mestské-
ho hospodárstva a správy le-
sov odviezli nebezpečné prvky 
a umiestnili novú lezeckú ste-
nu a sieťovú hojdačku. Z veľkej 
zostavy herných prvkov odstrá-
nili časť, ktorá hrozila rizikom 
úrazu. Zároveň opravili druhú 
polovicu zostavy a namontova-
li schody. Na tomto ihrisku pri-
budol i nový hojdací koník pre 
menšie deti.
 V meste sa podobne obno-
vuje viacero ihrísk. Na opravu 

čakalo pre pandémiu 
dlhší čas aj ihrisko vo 
vnútrobloku J. Hala-
šu. Dodávateľ v rám-
ci reklamácie opra-
vil drevené obloženie 
sedenia, zrealizoval 
vhodnú dopadovú plo-
chu pod dve hojdačky, 
ktoré tak mohli byť ko-
nečne k dispozícii de-
ťom. Tie sa už čoskoro 

dočkajú aj vymenených zem-
ných trampolín.
 Opravy sa dotkli aj ihriska 
Pádivec. Tu sa opakovane mu-
selo riešiť poškodenie na stoja-
ne lanovky. Toto ihrisko ale čaká 
kompletná obnova. Aktuálne je 
dokončené územné a nasledovať 
bude stavebné konanie. 
 Mesto chce zrekonštruovať 
aj bývalé ihrisko Opavia neďa-
leko ZŠ, Dlhé Hony. Projektová 
dokumentácia je už pripravená 
a prebieha proces územného 
konania.
 (E. S.) FOTO: ARCHÍV MSU

„Trenčín Sity“  
do medzinárodnej súťaže
Naše mesto opäť zabodovalo s urbanistickou štúdiou 
centra Trenčína a koncepciou mobility - „Trenčín Sity“. 
Získali sme Cenu ZUÚPS 2019 a budeme reprezentovať 
Slovensko v medzinárodnej súťaži ECTP-CEU (Európska 
rada územných plánovačov).

Cenu ZUÚPS 2019 vyhlási-
la Rada Združenia pre urba-
nizmus a územné plánovanie 
na Slovensku ako bienále ešte 
v júni 2019. Víťazom súťaže sa 
stal projekt „TrenčínSity“. Jeho 

autormi sú Martin Beďatš, Du-
šan Šimun, Róbert Hartmann, 
Peter Gero, Martin Baloga, Pe-
ter Rakšányi, Igor Ševčík. Teší-
me sa!  (RED)
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HARMONOGRAM VÝVOZU BIOODPADU NA 2. POLROK 2021
JÚL

IBV+KBV KBV
1 Š BIO 4 BIO 4
2 P BIO 5 BIO 5
3 S
4 N
5 P BIO 1 BIO 1
6 U BIO 2 BIO 2
7 S BIO 3 BIO 3
8 Š BIO 4 BIO 4
9 P BIO 5 BIO 5

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

AUGUST
IBV+KBV KBV 

1 N
2 P BIO 1 BIO 1
3 U BIO 2 BIO 2
4 S BIO 3 BIO 3
5 Š BIO 4 BIO 4
6 P BIO 5 BIO 5
7 S
8 N
9 P BIO 1 BIO 1

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

SEPTEMBER
IBV+KBV KBV

1 S BIO 3 BIO 3
2 Š BIO 4 BIO 4
3 P BIO 5 BIO 5
4 S
5 N
6 P BIO 1 BIO 1
7 U BIO 2 BIO 2
8 S BIO 3 BIO 3
9 Š BIO 4 BIO 4

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

OKTÓBER
IBV+KBV KBV

1 P BIO 5 BIO 5
2 S
3 N
4 P
5 U
6 S BIO 6
7 Š BIO 7
8 P
9 S

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

NOVEMBER
IBV+KBV KBV

1 P
2 U
3 S BIO 6
4 Š BIO 7
5 P
6 S
7 N
8 P BIO 1 BIO 1
9 U BIO 2 BIO 2

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

DECEMBER
IBV+KBV KBV

1 S BIO 6
2 Š BIO 7
3 P
4 S
5 N
6 P BIO 1 BIO 1
7 U BIO 2 BIO 2
8 S BIO 3 BIO 3
9 Š BIO 4 BIO 4

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

LOKALITA PERIODICITA
BIO 1 IBV + KBV – Zámostie, Záblatie, Biskupice, Nozdrkovce, Noviny, Pod Komárky, Belá

podľa 
harmonogramu

BIO 2 IBV + KBV – Zlatovce, Orechové, Istebník, Žabinec, Horné Orechové
BIO 3 IBV + KBV – Sihoť, Kubrá, Kubrica, Opatová, MČ Sever 
BIO 4 IBV + KBV – MČ Stred (okrem ul. Pod Juhom, lokalita Noviny, Biskupice) 
BIO 5 MČ Juh, Južná ul., ul. Pod Juhom
BIO 6 KBV – MČ Sever, Stred
BIO 7 KBV – MČ Západ, Juh

IBV individuálna bytová výstavba  – 
rodinné domy 

KBV komplexná bytová výstavba – 
bytové domy

Máte záujem o biokošík?
Mestu Trenčín sa podarilo zabezpečiť ďalších 10 
tisíc špeciálnych 10-litrových košíkov na odkladanie 
kuchynského odpadu z domácnosti. V týchto dňoch 
zisťuje záujem obyvateľov bytových a tento raz aj ro-
dinných domov. Distribúcia košíkov bude po zistení 
záujmu a zoskupení viacerých objednávok.

Druhá etapa odberu bez-
platných biokošíkov na ku-
chynský odpad bola v júni 
spustená. Na odovzdanie je 
pripravených 10 tisíc košíkov 
spolu s rolkami kompostova-
teľných vreciek a informač-
ným letákom.
 Za domácnosti v bytových 
domoch by sa mal k odberu 

košíkov registrovať domo-
vý dôverník, poverený dobro-
voľník alebo bytový správca. 
Preto prosíme, aby si bytové 
domy určili osobu, ktorá ko-
šíky, vrecká a letáky prevezme 
za celý bytový dom. V posled-
nej fáze dostanú možnosť aj 
individuálne domácnosti, ale 
distribúcia pre takéto prípady 

je ešte v riešení. 
 Ak máte záujem o ko-
šík, prihláste sa do 15. au-
gusta 2021 prostredníctvom 
formulára, ktorý nájdete 
na www.trencin.sk/biokosik 
Distribúcia biokošíkov sa ne-
bude vykonávať okamžite 
po vyplnení formulára, ale až 
po zozbieraní objednávok.
 Obyvateľom rodinných do-
mov budú košíky doručené in-
dividuálne, prosíme vyplňte 
rovnaký formulár. Ďakujeme, 
že triedite odpad.
 (RED)

Ak chcete vedieť, čo všetko patrí 
do bioodpadu a ako sa nám ho 

v meste darí triediť, navštívte web 
www.trencinrecykluje.sk

Ak máte záujem 
o biokošík, vyplňte 
formulár, na ktorý 
odkazuje tento 
QR kód
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HARMONOGRAM VÝVOZU BIOODPADU NA 2. POLROK 2021
JÚL

IBV+KBV KBV
1 Š BIO 4 BIO 4
2 P BIO 5 BIO 5
3 S
4 N
5 P BIO 1 BIO 1
6 U BIO 2 BIO 2
7 S BIO 3 BIO 3
8 Š BIO 4 BIO 4
9 P BIO 5 BIO 5

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

AUGUST
IBV+KBV KBV 

1 N
2 P BIO 1 BIO 1
3 U BIO 2 BIO 2
4 S BIO 3 BIO 3
5 Š BIO 4 BIO 4
6 P BIO 5 BIO 5
7 S
8 N
9 P BIO 1 BIO 1

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

SEPTEMBER
IBV+KBV KBV

1 S BIO 3 BIO 3
2 Š BIO 4 BIO 4
3 P BIO 5 BIO 5
4 S
5 N
6 P BIO 1 BIO 1
7 U BIO 2 BIO 2
8 S BIO 3 BIO 3
9 Š BIO 4 BIO 4

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

OKTÓBER
IBV+KBV KBV

1 P BIO 5 BIO 5
2 S
3 N
4 P
5 U
6 S BIO 6
7 Š BIO 7
8 P
9 S

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

NOVEMBER
IBV+KBV KBV

1 P
2 U
3 S BIO 6
4 Š BIO 7
5 P
6 S
7 N
8 P BIO 1 BIO 1
9 U BIO 2 BIO 2

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

DECEMBER
IBV+KBV KBV

1 S BIO 6
2 Š BIO 7
3 P
4 S
5 N
6 P BIO 1 BIO 1
7 U BIO 2 BIO 2
8 S BIO 3 BIO 3
9 Š BIO 4 BIO 4

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

LOKALITA PERIODICITA
BIO 1 IBV + KBV – Zámostie, Záblatie, Biskupice, Nozdrkovce, Noviny, Pod Komárky, Belá

podľa 
harmonogramu

BIO 2 IBV + KBV – Zlatovce, Orechové, Istebník, Žabinec, Horné Orechové
BIO 3 IBV + KBV – Sihoť, Kubrá, Kubrica, Opatová, MČ Sever 
BIO 4 IBV + KBV – MČ Stred (okrem ul. Pod Juhom, lokalita Noviny, Biskupice) 
BIO 5 MČ Juh, Južná ul., ul. Pod Juhom
BIO 6 KBV – MČ Sever, Stred
BIO 7 KBV – MČ Západ, Juh

IBV individuálna bytová výstavba  – 
rodinné domy 

KBV komplexná bytová výstavba – 
bytové domy

HARMONOGRAM VÝVOZU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK ODPADU
JÚL

1 Š VRECIA 3
2 P NÁDOBY 3+4
3 S
4 N
5 P PAPIER 2 NÁDOBY 1
6 U PAPIER 3 NÁDOBY 2
7 S FIRMY
8 Š PAPIER 4
9 P NÁDOBY 3+4

10 S
11 N
12 P NÁDOBY 1
13 U NÁDOBY 2 KOVY
14 S FIRMY VKM
15 Š
16 P NÁDOBY 3+4
17 S
18 N
19 P PAPIER 2 NÁDOBY 1
20 U PAPIER 3 NÁDOBY 2
21 S PAPIER 1 
22 Š PAPIER 4
23 P NÁDOBY 3+4
24 S
25 N
26 P VRECIA 1 NÁDOBY 1
27 U VRECIA 2 NÁDOBY 2 KOVY
28 S FIRMY
29 Š VRECIA 3
30 P NÁDOBY 3+4
31 S

AUGUST
1 N
2 P PAPIER 2 NÁDOBY 1
3 U PAPIER 3 NÁDOBY 2
4 S FIRMY
5 Š PAPIER 4
6 P NÁDOBY 3+4
7 S
8 N
9 P NÁDOBY 1

10 U NÁDOBY 2 KOVY
11 S FIRMY VKM
12 Š
13 P NÁDOBY 3+4
14 S
15 N
16 P PAPIER 2 NÁDOBY 1
17 U PAPIER 3 NÁDOBY 2
18 S PAPIER 1 
19 Š PAPIER 4
20 P NÁDOBY 3+4
21 S
22 N
23 P VRECIA 1 NÁDOBY 1
24 U VRECIA 2 NÁDOBY 2 KOVY
25 S FIRMY
26 Š VRECIA 3
27 P NÁDOBY 3+4
28 S
29 N
30 P PAPIER 2 NÁDOBY 1
31 U PAPIER 3 NÁDOBY 2

SEPTEMBER
1 S FIRMY
2 Š PAPIER 4
3 P NÁDOBY 3+4
4 S
5 N
6 P NÁDOBY 1
7 U NÁDOBY 2 KOVY
8 S FIRMY VKM
9 Š

10 P NÁDOBY 3+4
11 S
12 N
13 P PAPIER 2 NÁDOBY 1
14 U PAPIER 3 NÁDOBY 2
15 S PAPIER 1 
16 Š PAPIER 4
17 P NÁDOBY 3+4
18 S
19 N
20 P VRECIA 1 NÁDOBY 1
21 U VRECIA 2 NÁDOBY 2 KOVY
22 S FIRMY
23 Š VRECIA 3
24 P NÁDOBY 3+4
25 S
26 N
27 P PAPIER 2 NÁDOBY 1
28 U PAPIER 3 NÁDOBY 2
29 S FIRMY
30 Š PAPIER 4

PLASTY Lokalita periodicita deň

VRECIA 1 Zlatovce, Orechové, Horné Orechové,Istebník, Zámostie 28 dní pondelok

VRECIA 2 Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum, Dolné mesto, Nozdrkovce, 
Záblatie 28 dní utorok

VRECIA 3 Opatová, Kubrá, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej ulice, Sihoť 28 dní štvrtok
NÁDOBY 1 Juh, Belá týždenne pondelok
NÁDOBY 2 Sihoť, Zámostie týždenne utorok
NÁDOBY 3 Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum týždenne piatok
NÁDOBY 4 Dolné mesto, Soblahovská, Dlhé Hony týždenne piatok

FIRMY právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia 14 dní streda
PAPIER

PAPIER 1 individuálna bytová výstavba – Sihoť, Hodžova, Noviny, Zlatovce 28 dní streda
PAPIER 2 Juh, Belá 14 dní pondelok
PAPIER 3 Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie 14 dní utorok
PAPIER 4 Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Kubrá, Kubrica, Dolné mesto 14 dní štvrtok

FIRMY právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia 28 dní streda
SKLO

Vývozy skla v 3. štvrťroku 2021 sa realizujú individuálne podľa naplnenosti nádob
KOVY

určené ulice mesta podľa naplnenosti nádob
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY – TETRAPAKY

VKM určené ulice mesta podľa naplnenosti nádob

ODPAD 
Z CENTRA MESTA 
VYVÁŽAJÚ DVA 
RAZY DENNE

V polovici júna 2021 sa zmeni-
la frekvencia vývozu uličných 
nádob na odpad na Mierovom 
a Štúrovom námestí na dvakrát 
denne. Tak sa vyvážajú aj ozna-
čené vrecia s odpadom z ta-
mojších prevádzok. Na verejné 
priestranstvo sa vrecia môžu 
vykladať denne od 6.00 do 7.00 
hod. a od 13.00 do 14.00 hod. 
Zberová spoločnosť zabezpe-
čí ich odvoz ráno po 7.00 hodine 
(do 8.00) a popoludní po 14.00 
do 15.00 hodiny. Podľa VZN 
mesta o nakladaní s odpadom 
sa vývoz zvyčajne mení 1. apríla. 
Pre opatrenia súvisiace s pandé-
miou, obmedzenia pohybu ľudí 
a obmedzenia v prevádzkach, 
však vývoz raz denne pokračoval 
až do 15. júna. (RED) FOTO: E. M.

DEŇ VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU
Komunálny odpad (KO) sa pri 
frekvencii raz mesačne vyváža 
v posledný bežný vývozný deň 
na danej ulici. Ak na vašej ulici 
robievajú vývoz KO v piatok, tak 
bude vývoz v posledný piatok 
v mesiaci – 30. 7. a v auguste 27. 

8. Ak sú bežne vývozy na vašej 
ulici napríklad v utorok, vývoz-
ný deň v júli bude 27. 7. a v au-
guste 31. 8. V prípade nejasností 
kontaktujte Útvar stavebný a ži-
votného prostredia na 32/6504 
418. (RED), FOTO: Z. G.

ZBER 
ELEKTROODPADU

Najbližší bezplatný zber elektro-
odpadu bude 7. augusta 2021. 
Nepotrebnú práčku, chladnič-
ku či mikrovlnku vám bezplat-
ne odvezú z adresy vášho byd-
liska, ak si službu objednáte 
na www.zberelektroodpadu.sk. 
Objednávanie sa uzatvára 2 dni 
pred konaním zberu, aby sa moh-
la naplánovať preprava. Službu 
bezplatného zberu elektroodpa-
du a jeho odvoz na ekologickú 
recykláciu zabezpečuje zmluvný 
partner mesta Trenčín Envidom 
– Združenie výrobcov elektro-
spotrebičov. (RED)
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Soboty v átriu budú divadelné
Po takmer roku, kedy divadlá nemohli verejne uvádzať 
svoje produkcie, prechádzajú opäť z online priestoru 
bližšie k divákom. Mestské divadlo Trenčín (MDT) pri-
pravilo pravidelné Letné divadelné večery v Átriu pod 
Mestskou vežou so začiatkom vždy o 19.30 h. 

 Sezónu v novom priesto-
re otvorilo trenčianske divadlo 
1. júla premiérou hry Woody-
ho Allena „Sex noci svätoján-
skej“. Pravidelné divadelné so-
boty prinesú reprízy inscenácií 
MDT, ktoré sa rok nemohli hrať. 
Ako prvý bude „Mastný hrniec“ 
s B. Ondrejkovou a Š. Richtá-
rechom a nasledovať budú ďal-
šie ako „Lakomec“ či „Ženba“. 
Spoločne oslávime aj 30 rokov 
Vlada Kulíška na scéne – čo 
je odložená oslava z minulé-
ho roka. Svojimi „Skečmi“ nás 
zabaví P. Seriš. V ponuke je aj 
predstavenie, ktoré bolo v roku 
2020 prvým zrušeným podu-
jatím pre pandémiu – herecký 
koncert K. Mikulčíka a J. Hrčku 

„Vytrvalý dážď“. Do Trenčína 
zavíta aj Túlavé divadlo s titu-
lom „Rómeo, Júlia a vírus“. 
 „Bojujeme s obmedzeniami, 
neustále sa meniacou situáciou, 
financiami, ale vďaka podpore 
mesta Trenčín veríme, že prvý 
ročník zvládneme a ak sa budú 
Letné divadelné večery tešiť zá-
ujmu divákov, plánujeme v nich 
pokračovať a založiť tak tradí-
ciu pravidelných divadelných 
podujatí v lete,“ povedala riadi-
teľka MDT Zuzana Mišáková. 
V prípade nepriaznivého poča-
sia sa podujatia presunú na iný 
termín. Viac na www.mdtn.sk, 
www.visittrencin.sk a fb MDT 
a KIC Trenčín.
 (RED) FOTO: R. STOKLASA 

Narodeninový koncert 
bude v septembri
Výťažkom z narodeninové-
ho koncertu sa Trenčianska 
nadácia pridá k pomoci pre 
južnú Moravu.

Trenčianska nadácia pôvodne 
plánovala osláviť 20 rokov svo-
jej existencie v novembri minu-
lého roka. Pre pandémiu však 
musel byť spoločenský večer 
„Dvadsať rokov darujeme“ zru-
šený. Nový termín benefičné-
ho narodeninového koncertu 
je 14. septembra 2021. K osla-
ve filantropie a dobročinnosti 
so známymi slovenskými osob-
nosťami, ktoré s nadáciou spo-
lupracovali, sa môžete pridať aj 
vy. 
 Celý výťažok z predaja vstu-
peniek mal byť pôvodne použi-
tý na podporu verejnoprospeš-
ných projektov v roku 2022. 
Po tragických udalostiach, 
ktoré 24. júna postihli niekoľ-
ko obcí na južnej Morave, vy-
zvala Trenčianska nadácia 
ľudí ochotných pomôcť obyva-
teľom postihnutým živelnou 
katastrofou. 
 „Všetky vyzbierané pros-
triedky pošleme našej partner-
skej Juhomoravskej komunitnej 

nadácii, ktorá sídli v Hodoníne, 
v oblasti, kde sú najväčšie ško-
dy,“ povedala správkyňa Tren-
čianskej nadácie Alena Kara-
sová. K tejto pomoci sa pridá aj 
celý výťažok z nadačného naro-
deninového koncertu. 
 Vstupenky sú v predaji 
v Kultúrno-informačnom cen-
tre Trenčín na Mierovom ná-
mestí 9, v Trenčianskej nadácii 
na tnn@trencianskanadacia.
sk alebo telefonicky na +421 
903 175 863 a online pros-
tredníctvom MaxiTicket. Cena 
vstupenky je 20 eur a ako bonus 
k zakúpenej vstupenke je dúho-
vý náramok.
  (RED)

Umelci opäť tvorili na Skalke
Vzhľadom na protipandemické opatrenia má 14. ročník 
Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA 
ET ARS – SKALKA 2021 regionálny a slovenský charak-
ter. 

Diela, ktoré vý-
tvarní a literárni 
umelci vytvorili 
od 28. júna do 3. 
júla 2021 v are-
áli Malej a Veľ-
kej Skalky, najmä 
však v interiéri 
a exteriéri novo-
postaveného pút-
nického domu 
na Malej Skalke, 
budú verejnosti 
predstavené 17. 
júla. Slávnostná 
vernisáž za účasti autorov sa 
v areáli kláštora na Veľkej Skal-
ke začne o 15.00 h. Vo výtvar-
nej sekcii tvorili: Ján Hubinský, 
Branislav Kristín, Stanislav 
Lubina, Igor Meško, Maroš 
Meško, Viera Mešková, Rad-
ka Mončeková, Viliam Polák, 
Alena Teicherová, Jozef Vydr-
nák, Janka Zaujecová a Milada 

Ždrnja. Členovia literárnej sek-
cie: Rudolf Dobiáš, Ján Gavu-
ra, Miro Mališ, Erik Ondre-
jička a Ján Tazberík. Výber 
z diel bude od 20. júla vystave-
ný v priestorch Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na ulici 
K dolnej stanici a od 9. augus-
ta v trenčianskej Mestskej veži.
 (RED)

TEDxTrenčín príde 
na námestie
Na Mierovom námestí sa 17. júla 
od 16.00 h na pódiu predstavia 
traja zaujímaví rečníci a hudobný 
hosť.

Hoci sa pre epidemické opat-
renia musel 7. ročník TEDx-
Trenčín presunúť na rok 2022, 
menšiu verziu s názvom TEDx-
Trenčín Salón môžeme zažiť už 
o niekoľko dní. Celým podu-
jatím sa bude niesť téma Svet-
lejšie zajtrajšky, o tom, čo nás 
čaká, ale aj o našich rozhod-
nutiach, ktoré nám svetlejšie 
zajtrajšky môžu priniesť. Ve-
ria mladí ľudia v lepšiu budúc-
nosť? O tom príde rozprávať 
psychológ a zakladateľ projektu 

Internetovej poradne pre mla-
dých IPčko.sk Marek Madro. 
 Ako sa naučiť prijať vlast-
né slabiny a využiť ich vo svoj 
prospech, odpovie uznávaná 
neurovedkyňa a psychologič-
ka Zuzana Cascella Kasano-
va. Meno tretieho rečníka or-
ganizátori zverejnia začiatkom 
júla. Príďte si užiť letné poobe-
die s inšpiratívnymi myšlienka-
mi, príjemnou hudbou. Vstup je 
zadarmo. 
 (RED)
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SOBOTA V NEDEĽU
Špeciálny kompenzačný bonus 2021!
26. 7. – 26. 9. 2021, Trenčín

Pandémia. Zatvorené podniky, reštaurácie a športové haly. Je pravda, že sme 
mali viac času na svoju rodinu, no súčasne sme premeškali veľa zážitkov a no-
vých príležitostí. Aj keď sa vláda snažila pomôcť podnikateľom prostredníc-
tvom najrôznejších kompenzácií, aké odškodnenie sme dostali v  súkromnom 
živote my? Kto nám vynahradí zmeškanú oslavu šesťdesiatin, futbalový zápas 
či návštevu kaderníka? 
Predstavujeme vám originálny kompenzačný bonus, ktorý pre Trenčín 
pripravila umelkyňa Kateřina Šedá spolu s tímom Trenčín 2026! 
Podstatu projektu tvorí ZDVOJENÝ ZÁŽITOK. Ide o akýkoľvek stratený zážitok 
z roku 2020, ktorý sa vám pokúsime kompenzovať tým, že ho pridáme k úplne 
rovnakému zážitku v roku 2021. 
Veď povedzte sami, už ste niekedy mali možnosť sledovať futbalový zápas 
so štyr mi tímami a  dvomi loptami, alebo koncert, kde každá pesnička hrala 
dvakrát? 

Zapojte sa do tohto výnimočného projektu, vymyslite 
svoj vlastný kompenzačný bonus a vyhrajte let balónom! 
Svoje námety nám posielajte na e-mailovú adresu 
sobotavnedelu@trencin.sk do 26. júla 2021. 
Zažite pandémiu zážitkov! 

Inšpirácia z Európskych hlavných miest kultúry

Určite ste už zachytili, že mesto 
Trenčín tento rok kandiduje 
na Európske hlavné mesto kultú-
ry. Keď sa mu podarí obhájiť kon-
com roka tento významný trans-
formačný titul, stane sa v roku 
2026 mestom plným zážitkov, 
kultúrnych podujatí či progra-
mov pre rôznorodé publikum. 
O to sa, samozrejme, bude snažiť 
aj v rokoch predtým v rámci prí-
pravných procesov. Veľký dôraz 
bude zároveň kladený na vzdelá-
vanie, turizmus, gastronómiu ale 
aj na zlepšenie životnej úrovne 
v meste Trenčín i v celom regióne. 
 Pre lepšiu predstavu, ako 
Európske hlavné mesto kultúry 
funguje, sme vybrali 6 zaujíma-
vostí z európskych miest, ktoré 
pre nás môžu byť inšpiráciou. 

 � KOŠICE 2013 
(SLOVENSKO)

Súkromný sektor a miest-
ne univerzity spolupracovali 
na transformácii priemyselného 
mesta s cieľom vyzdvihnúť kre-
atívny potenciál, novú kultúrnu 
infraštruktúru a pretvoriť Koši-
ce na turistický uzol pre karpat-
ský región.

 � LEEUWARDEN 2018 
(HOLANDSKO)

Rekordný počet, až 5,8 milióna 
turistov navštívilo v roku 2018 
holandské mesto Leeuwarden 
a jeho región Frízsko. Ekono-
mický dopad na región, vrátane 
výdavkov generovaných ďalšími 
turistami a výnosov pre kultúrny 

sektor, sa odhaduje na približne 
300 miliónov eur.

 � MONS 2015 (BELGICKO)

Odhaduje sa, že každé euro z ve-
rejných peňazí investovaných 
v Mons 2015 bolo zhodnotené 
pre miestnu ekonomiku v roz-
medzí 5,5 až 6 eur. Vďaka tomu 
sa mestu podarilo vo veľkej mie-
re oživiť ekonomiku a zdvihnúť 
životnú úroveň. 

 � WROCLAV 2016 
(POĽSKO)

Z 5,2 milióna turistov, ktorí na-
vštívili Wroclav v roku 2016, 
prišlo z iných krajín 1,6 milióna, 
čo v priebehu roka znamenalo 
výrazný nárast medzinárodných 

turistických pobytov.

 � DONOSTIA-SAN 
SEBASTIÁN 2016 
(ŠPANIELSKO)

Do 60% projektov boli zapojení 
miestni obyvatelia. To pomohlo 
dosiahnuť cieľ podpory sú-
držnosti a podpory vzájomného 
porozumenia a rešpektu.

 � NOVI SAD 2022 
(SRBSKO)

Podobne ako Trenčín, venuje 
Novi Sad veľkú pozornosť mla-
dým ľuďom – je im určená značná 
časť programu, niektoré kultúrne 
stánky (napr. Youth Hub), inves-
tuje sa do ich vzdelania, čím sa 
znižuje „odliv mozgov“. TÍM EHMK

www.trencin2026.sk

 KOŠICE 2013

 MONS
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Výnimočný úspech Kubranských nadšencov
Tím Kubranských nadšencov, 
žiaci zo ZŠ na Kubranskej uli-
ci a Gymnázia Ľ. Štúra v Tren-
číne, zabodoval 12. júna 2021 
v celoslovenskom finále me-
dzinárodnej technologickej sú-
ťaže FIRST LEGO League. Aj 
napriek nepriaznivej a nároč-
nej situácii spôsobenej korona 
pandémiou tím pripravil ino-
vačný projekt s názvom Škol-
ská športová minútka a praco-
val na misiách, ktoré musel ich 
robot splniť. Súčasťou súťaže 
je aj hodnotenie tímovej práce. 

Práve v tejto kategórii dokázali 
žiaci zabodovať, keď porota oce-
nila ich efektívnu komunikáciu, 
spoluprácu, schopnosť 
zdieľať svoje nápady, 
zručnosti a schopnos-
ti, chopenie sa tímo-
vých rolí, rozdelenie 
si práce a ako dobre si 
rozumejú. V tejto ka-
tegórii obsadili v rám-
ci celého Slovenska 
krásne 2. miesto. Žia-
kom gratulujeme a ďa-
kujeme za úspešnú 

reprezentáciu. Informovala Eva 
Mareková zo ZŠ, Kubranská.
 FOTO: ARCHÍV KN

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.

Aktívny kríženec zlatého re-
trievera Beny má 10 rokov. Žil 
po boku starších ľudí na dvo-
re s inými zvieratami. Žiaľ, už 
sa nevedeli o neho starať. Rád 
aportuje a obľubuje kúpanie vo 
vode.

 Bongo je 15-mesačné šte-
ňa plné temperamentu, pre-
to nový majiteľ by mal mať 
na neho dostatočný voľný čas. 
Psík je veľkého vzrastu, ide asi 
o kríženca chrta a ovčiaka. Je 
priateľský k ľuďom, deťom aj 
iným psíkom.

 Trošku bojazlivý, ale veľmi 
milý Ares je mladý, asi 1,5-roč-
ný krátkosrstý kríženec sta-
forda, ktorého našli túlať sa 
po sídlisku Juh. Je vysoký asi 
po kolená, ale statný. Nová ro-
dina by mala mať skúsenosti 
s podobnými psíkmi.. 

Všetky zvieratká na adopciu 
si môžete pozrieť na  

www.utuloktrencin.sk.

Deň slovenského kroja opäť v Opatovej
Projekt Deň slovenského kro-
ja opäť zavítal 5. júna 2021 
do Opatovej. Tento raz predsta-
vili jej obyvatelia filmovému štá-
bu STARproduction program 
s témou „Poďakovanie za úrodu 

a dožinky“. Dychová hudba 
Opatovanka, harmonikári, FS 
Čákovec, hasiči, futbalisti a ďal-
ší ochotní nadšenci v krojoch 
predviedli filmárom tradičné 
požehnanie úrody, odovzdanie 

dožinkového venca aj kosenie 
a mlátenie pomocou cepov či 
stroja. Všetkým zúčastneným 
patrí veľká vďaka za reprezentá-
ciu nášho mesta. 
 FOTO: M. TREPÁČ

Čo dokáže škôlkar 
Keramikárik?
Utvárať vzťah k regionálnemu kultúrnemu de-
dičstvu a popritom rozvíjať vlastnú tvorivosť 
je možné aj u malých detí. Dôkazom je pro-
jekt „Čo dokáže škôlkar Keramikárik?“ Ma-
terskej školy na Ulici J. Halašu. Projekt za-
strešilo Združenie rodičov pri MŠ a finančne 
ho podporilo mesto Trenčín. Zakúpili kera-
mickú pec a vybavenie do keramickej dielne. 
Deti sa mohli zoznámiť s vlastnosťami kera-
mickej hliny i starými remeslami ako hrnčiar-
stvo a keramikárstvo. Najväčšiu radosť však 
mali z vlastnoručne vyrobených keramických 
výrobkov, ktoré vystavili na Jarmoku remesiel 
v materskej škole i v OC Južanka. Keramic-
kými srdiečkami obdarovali klientov v DSS 
na Lavičkovej ulici. O ďalších projektoch 
a aktivitách MŠ sa dočítate na webstránke 
www.msduhatrencin.sk. Informovala učiteľ-
ka MŠ Monika Repová.
 FOTO: ARCHÍV MŠ 

NEHĽADALI VINNÍKA
Žiaci Spojenej 
školy internát-
nej v Trenčí-
ne, ubytovaní 
na internáte, 
pravidelne na-
vštevujú počas 
voľnočasových 
aktivít priľahlú 
hrádzu a ihris-
ká popri Váhu 
v Orechovom 
a Zamarov-
ciach. Viackrát 
sa rozprávali 
o množstve od-
padkov, ktoré le-

mujú tieto priestory. Na podnet ich vychovávateľky 
sa rozhodli, že nebudú hľadať nevychovaných vin-
níkov, ale radšej povaľujúce sa odpadky vyzbierajú. 
Naplnili odpadom niekoľko vriec a následne ho vy-
triedili. Ďakujeme. FOTO: ARCHÍV SZSI



2. júl 2021 spektrum INFO | 11

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, dezinfekč-
ný 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.

Zomrel Július Kákoš
Nestor letecko-modelárskeho 
športu a výrazná osobnosť tren-
čianskej amatérskej fotografie 
Július Kákoš odišiel do foto-
grafického neba 4. júna 2021 
vo veku 80 rokov. Dlhoročný 
predseda modelárskeho klubu 
v Trenčíne s láskou a porozu-
mením odovzdával všetky svoje 
skúsenosti leteckého modelára 
aj ako vedúci krúžku v trenčian-
skom Centre voľného času. Bol 
tiež zakladajúcim členom Zväzu 
slovenských fotografov, lekto-
rom Diaľkovej školy fotografie 
a dlhoročným členom fotosku-
piny Méta pri Trenčianskom 

osvetovom 
stredisku. 
Za jeho 
t v o r i v ú 
a organi-
začnú činnosť mu bol v roku 
2001 udelený čestný titul Maj-
ster Zväzu slovenských foto-
grafov. V posledných rokoch 
venoval fotografickú pozornosť 
najmä svojmu mestu a kultúr-
nemu dianiu okolo seba. Po-
sledná rozlúčka s Júliusom 
Kákošom sa konala 10. júna 
na cintoríne pod Juhom. Česť 
jeho pamiatke.
  (RED) FOTO: L. KUBIČINA

Potrebujete využiť 
prepravnú službu?
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. (SSmT) ju posky-
tujú ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím, odká-
zaným na individuálnu prepravu osobným autom alebo 
ľuďom s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedze-
nou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch 
a s obmedzenou schopnosťou orientácie.

Žiadosť o zabezpečenie preprav-
nej služby nájdete na webstrán-
ke mesta www.trencin.sk v časti 
Ako vybaviť – Tlačivá – Sociál-
na pomoc. Súčasťou žiadosti je 
potvrdenie poskytovateľa zdra-
votnej starostlivosti o nepriazni-
vom zdravotnom stave žiadateľa. 
Kompletne vypísanú a podpísa-
nú žiadosť plus aktuálny výmer 
o dôchodku žiadateľa je potreb-
né doručiť na riaditeľstvo SSmT 
na Piaristickej ulici č. 42.

 � OBJEDNANIE SLUŽBY

Prepravná služba je potom po-
skytovaná na území mesta Tren-
čín na základe objednávky, kto-
rú môžete uskutočniť osobne 
v sídle organizácie SSmT alebo 
telefonicky 032/6402 463, naj-
neskôr 24 hodín vopred. 

 � ÚHRADA SA SLUŽBU

Za poskytovanú prepravnú 
službu zaplatí žiadateľ úhradu 
v sume 0,70 €/km prepravova-
nej vzdialenosti. Výška úhrady 
je stanovená podľa Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
o sociálnych službách.
 Stojné za každú 

začatú hodinu je 3,00 €. Popla-
tok za prepravnú službu sa platí 
v hotovosti, ihneď po poskytnu-
tí služby.

 � STORNOVANIE 
OBJEDNÁVKY

V prípade, že klient nemá záu-
jem o poskytnutie objednanej 
prepravnej služby v ten deň, je 
jeho povinnosťou objednávku 
bez zbytočného odkladu stor-
novať. Storno objednávky vyko-
nané najneskôr do času výjazdu 
motorového vozidla, ktorým sa 
prepravná služba zabezpečuje 
na klientom určené miesto ná-
stupu, je bezplatné. V prípade, 
že storno objednávky bude vyko-
nané až po výjazde motorového 
vozidla na miesto nástupu, vzni-
ká klientovi povinnosť zapla-
tiť poplatok za zbytočný výjazd 
vo výške 4,00 €.
 (SSMT)

Materské centrum 
Srdiečko je opäť otvorené
Milé mamičky a milí otecko-
via malých detí, predpokladá-
me, že aj vás negatívne zasiahla 
koronasituácia – museli ste sa 
zriecť stretnutí s inými rodič-
mi, s inými deťmi, nemohli ste 
navštevovať s vašimi deťmi zá-
ujmové krúžky a aktivity na ich 
a váš sebarozvoj. Aj nášmu ob-
čianskemu združeniu Materské 
centrum Srdiečko v Trenčíne sa 
za vami cnelo. Od nášho vzniku 
pred 18 rokmi sme do obdobia 
prepuknutia pandémie neboli 
zatvorení dlhšie ako na pár dní.

 � KTO VLASTNE SME?

Naďalej sa snažíme o to, aby 
sme boli jedinečné materské 
centrum v strede mesta Tren-
čín, ktoré poskytuje v rámci ne-
formálnych sociálnych služieb 
celý komplex podpory pri rie-
šení mnohých problémov spo-
jených nielen s materstvom, ale 
aj s rodinou ako takou, so zdra-
votnou starostlivosťou, pedago-
gikou, rozvíjaním si kvalifiká-
cie, zručností a v neposlednom 
rade priestor na hranie, dojče-
nie, kŕmenie či prebaľovanie 
tých najmenších.

 � ČO JE NAŠIM CIEĽOM? 

Podporovať ideu materstva 
a rodičovstva a rozvíjať vzťah 
medzi deťmi a rodičmi, ale aj 
medzi deťmi navzájom. Pomá-
hame tiež ženám aj mužom 
na materskej a rodičovskej do-
volenke rozširovať svoju pro-
fesiu a záujmy, poskytujeme 
im zázemie na spoločenské 

kontakty. Dávame tiež deťom 
najmä do veku 3 rokov možnosť 
prvých širších kontaktov. Sa-
mozrejme, máme otvorenú ná-
ruč aj pre ostatných, ktorí radi 
do našich priestorov zavítajú. 
Svoje miesto si tu našli nielen 
mamy na materskej či rodičov-
skej dovolenke, ale aj otcovia, 
starší súrodenci, starí rodičia, 
tety, atď.

 � ČO PRE VÁS 
PRIPRAVUJEME?

Ak to situácia dovolí, plánuje-
me otvoriť herňu pre deti, pod-
porné skupiny dojčenia, pod-
porné skupiny nosenia, aktivity 
zamerané na prípravu na pôrod 
a ďalšie záujmové aktivity. Pri-
pravujeme pre vás nové priesto-
ry. Ak vám záleží na tom, aby 
ste vy a vaše deti, predovšetkým 
do predškolského veku, neostá-
vali sami, príďte nás navštíviť. 
Veľa mamičiek si našlo počas 
pravidelného pobytu u nás pria-
teľov, veľa detí sa u nás cíti dob-
re a radi sa k nám vracajú.
 Ďakujeme všetkým za pria-
zeň, ktorú nám prejavujete. 
Aktuálne dianie u nás sledujte 
na facebooku alebo Instagrame 
Materské centrum SRDIEČKO 
Trenčín. FOTO: E. S.
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 � Bolo by možné riešiť prie-

chod pre chodcov na Juhu, Ul. 
Mateja Bela, napríklad vyvýše-
ným priechodom? Je fajn, že 
to tam bliká, ale veľká väčšina 
šoférov to ignoruje. JANA S.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Tento priechod nemožno 
vyvýšiť. 
1. Prechádza tadiaľ veľa au-
tobusov, pre ktoré tvorí vy-
výšený priechod značnú pre-
kážku a technické predpisy 
neodporúčajú na takto frek-
ventovaných cestách umiest-
ňovať ani spomaľovacie pra-
hy a ani vyvýšené priechody. 
2. V takomto sklone komuni-
kácie tvorí vyvýšený priechod 
značnú prekážku aj stekajúcej 
dažďovej vode. Pri návalových 
dažďoch by dochádzalo k zapla-
vovaniu cesty obdobne, ako je 
tomu v podjazdoch alebo na Vý-
chodnej ulici. Mestský úrad 
na pokyn poslancov za mestskú 
časť Juh pripravuje riešenie po-
dobné tomu, aké je na priechode 
pred budovou reštaurácie Retro 
pri Mestskej polícii Trenčín.

 � Mohli by ste spraviť prie-
chod pre chodcov od záblat-
ského cintorína na druhú 
stranu k AUO? Sú tu dve prí-
mestské zastávky, ale žiadny 
priechod. MONIKA M.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility:
 Priechod vybudujeme spolu 
s cyklotrasou v blízkom období 
(jeseň 2021 alebo jar 2022).

 � Na Brezine – asi 50 m 
od lúčky nad Juhom smerom 
k Tarzánii – sú dva stromy 
označené červeným sprejom. 
Znamená to, že sú určené 
na výrub? Ak áno, viete to zdô-
vodniť? Nevyzerajú ako choré 
ani staré. MIROSLAV H.
Ivan Jančička, lesný hospodár:
 Stromy na výrub sa značia 
podľa iných pravidiel. Tieto stro-
my však označené na výrub nie 
sú. V dnešnej dobe sprej na zna-
čenie, žiaľ, kúpi ktokoľvek a veľa-
krát nám v lese používajú spreje 
aj rôzne skupinky ľudí bez zrej-
mého zámeru. Pre informáciu – 
pod uvedeným miestom, asi 15 m 
nižšie, máme značenie nového 
okruhového cyklochodníka, kto-
rý sa ešte len bude budovať.

 � Mám podnet k zápcham 
pri OC Laugaricio. Premáv-
ku podľa mňa brzdia autá 
prechádzajúce z OC Laugo 
na smer Tesco a opačne. Pod-
chod z Lauga do Tesca treba 
rozšíriť pre autá a pre chodcov 
vybudovať podchod pri no-
vom Lidli v Laugu alebo tam 
vybudovať podjazd pre autá. 
A smer TN – BN sa uvoľní. Nie 
je takéto riešenie možné? 
 VILIAM Š.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Premávku nebrzdia vo-
zidlá prechádzajúce z jedného 
do druhého obchodného centra. 
Premávku spomaľujú vozidlá 
odbočujúce vľavo – a to najmä 
Trenčín smer Laugaricio a Tesco 
smer Trenčín. Prebudovať pod-
chod nie je také jednoduché. 
Chodec potrebuje v podchode 
výšku 2,5 m. Podjazd pre autá 
potrebuje výšku min. 4,5 m, teda 
šlo by o 2x také dlhé príjazdové 
rampy – a to v danom podchode 
vzhľadom na umiestnenie budov 
Asko a Laugaricio nie je mož-
né dosiahnuť. Bolo by potrebné 
zdvihnúť hlavnú cestu o 2 a pol 
metra, čo však nie je možné, 
lebo by výjazdová rampa zasiah-
la do kruhového objazdu. Rieše-
ním je jedine vybudovanie novej 
križovatky – ideálne mimoúrov-
ňovej v novej polohe.

 � V prvom rade chcem poďa-
kovať, že sa na Juhu zrekon-
štruovala už časť chodníkov, 
pribudli nové detské ihriská 
a postupne sa pokračuje aj 
s obnovou tých starších. V tej-
to súvislosti ma zaujíma, kedy 
sa plánuje obnova povrchov 
chodníkov a úprava detských 
ihrísk aj vo vnútrobloku ulíc 
Bazovského – Šafárikova – 
Liptovská. DAŠA K.
Ján Cingálek, Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov: 
 V septembri 2020 sme na ih-
risku v tomto vnútrobloku opra-
vili hernú zostavu a prevažo-
vačku, všetky lavičky (dokonca 
jednu pri pieskovisku pridali), 
vymenili poškodené hojdačky, 
doplnili hojdačku pre malé deti 
so zábranou, obnovili komplet 
nátery všetkých zariadení, la-
vičiek aj oplotenia športoviska, 
vyčistili a dosypali pieskovis-
ko, vymenili nové basketbalové 

dosky a navarili oká na stĺpi-
ky na oboch športoviskách 
na upevnenie sietí. Chýba len 
doplniť dopadové plochy.
Ján Korienek, vedúci útvaru 
investičného:
 Čo sa týka vnútrobloku ulíc 
Bazovského – Šafárikova – Lip-
tovská, tento rok pripravuje-
me projektovú dokumentáciu 
na jeho revitalizáciu.

 � Bolo by možné opraviť 
chodník na Soblahovskej ulici 
(oproti Lidlu)? A.D.
Róbert Hartmann, vedúci 
útvaru mobility:
 Tento chodník bude zrušený, 
resp. prestavaný v rámci výstav-
by 3. etapy cyklotrasy na Juh. Tá 
sa už projektuje.

 � Na koho sa mám obrá-
tiť, ak si chcem rezervovať 
ohnisko v Čerešňovom sade?
 MÁRIA M.
Ivan Jančička, lesný hospodár:
 Ohniská v Čerešňovom sade 
čistíme a zásobujeme drevom 
vždy na víkend, mimo obdobia 
zákazu kladenia ohňa, ktoré vy-
hlasujú hasiči. Neorganizujeme 
však prenajímanie ohnísk. Ich 
obsadenosť má voľný režim.

 � Všimla som si, že v Tren-
číne, konkrétne napr. 
na Nábrežnej ulici pribudli 
nové označenia detských ih-
rísk so zákazom vstupu psov. 
Hracie prvky a zelená plocha 
na tejto ulici boli doteraz prí-
stupné aj psíčkarom. LUCIA
Ján Cingálek, Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov:
 Zákaz vstupu psov na detské 
ihriská a športoviská upravu-
je VZN mesta Trenčín 3/2002. 
Piktogram na prevádzkovom 
poriadku iba pripomína túto 
skutočnosť. Detské ihriská na-
ozaj nie sú vhodné na venčenie 
psov.

 � Dokedy budú adoles-
centi na zdieľaných kolo-
bežkách ohrozovať dopravu 
a ľudí v meste? Jazdia všade, 
po chodníkoch, po cestách, 
dopravné predpisy im neho-
voria nič. Povoliť zdieľané 
kolobežky v meste bolo ma-
ximálne nezodpovedné, tre-
ba ich z mesta odstrániť. 
  MIROSLAV B.

Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility:
 Mesto nepovoľuje ani ne-
zakazuje požičiavanie zdieľa-
ných kolobežiek. Jazdu kolobe-
žiek upravuje zákon o cestnej 
premávke. Adolescenti teda 
môžu jazdiť na kolobežkách – aj 
po chodníkoch, aj po cestách. 

 � Má mesto v pláne opra-
viť jednosmernú cestu, ktorá 
vedie z platených parkovacích 
miest za domami Mateja Bela 
37 – 41? Cesta je dosť rozbitá. 
  MAREK M.
Ján Korienek, vedúci útvaru 
investícií:
 K rekonštrukcii tejto komu-
nikácie chýba už len právoplat-
né stavebné povolenie, na ktoré 
v týchto dňoch čakáme. Predpo-
klad začatia stavby je koniec au-
gusta 2021.

 � Chcem v mene obyvate-
ľov Sihote poprosiť o pomoc. 
V máji – júni žijeme v ovzdu-
ší plnom peľov a lietajúcich 
chumáčikov z topoľov a vŕb. 
Rovnako vyše metra vysoká 
tráva popri hrádzi, ktorá nie je 
pokosená po celom úseku. Je 
to už neúnosné pre nás alergi-
kov. Prosím vás, nedali by sa 
tieto alergény aspoň radikál-
ne orezať, prípadne nahradiť 
iným druhom drevín? 
  ALERGICI ZO SIHOTE
Marián Bocák, hovorca Slo-
venského vodohospodárskeho 
podniku:
 Kosby na energetickom ka-
náli v Trenčíne budú realizova-
né v najbližšej dobe. Topole boli 
v minulosti ošetrené ozdravným 
orezom (cca 5 rokov). S výrubom 
budeme uvažovať v najbližšom 
mimovegetačnom období po vy-
bavení všetkých legislatívnych 
náležitostí. Každý takýto zá-
krok musí byť posúdený Štátnou 
ochranou prírody a Minister-
stvom životného prostredia SR 
a samotné práce môžu byť realizo-
vané jedine dodávateľsky a s tým 
je spojené aj verejné obstarávanie.

trencin.sk/oao

Toto je výber 
otázok a
odpovedí 
z rovnomennej rubriky na
mestskom 
webe. 
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 � DIVADLO
3. 7. | 19.30 | J. Barč-Ivan: 
Mastný hrniec
ÁTRIUM POD VEŽOU | Jedna z  najlepších 
slovenských veselohier o  pokrytectve 
a  pretvárke. Bibiana Ondrejková a  Štefan 
Richtárech vás presvedčia, že najlepšia kri-
tika je cez satiru a  najlepší smiech je cez 
slzy. Hrá Mestské divadlo Trenčín. 
10. 7. | 19.30 | Moliére: Lakomec
ÁTRIUM POD VEŽOU | Lakomý Harpagon 
(Peter Trník) sa postará o  neutíchajúci 
smiech, skutočný chaos, odhalenie ľud-
ských charakterov. Keď dohadzovačka Fro-
zína (Danica Jurčová) zamieša karty, boj 
o peniaze či lásku vrcholí. Hrá Mestské di-
vadlo Trenčín. 
17. 7. | 19.30 | N. V. Gogoľ: Ženba

ÁTRIUM POD VEŽOU | Ako oženiť starého 
mládenca, ktorému sa nechce ani len vy-
liezť z  domu? Až neuveriteľne aktuálna 
klasika svetovej komédie, ktorá prináša 
groteskné charaktery, každý s  vlastným 
pohľadom na ženbu. Hrá Mestské divadlo 
Trenčín. 
24. 7. | 19.30 | K. Huff: Vytrvalý 
dážď
ÁTRIUM POD VEŽOU | Herecký koncert Ka-
mila Mikulčíka a  Juraja Hrčku. Mysterióz-
ny a temný súčasný príbeh dvoch priateľov 
– policajtov, ktorý skúma rozmer a hrani-
ce priateľstva, lojality, ale i  lásky, dôvery 
a zrady. Hrá Mestské divadlo Trenčín. 
31. 7. | 19.30 | M. Gavran: Bábka
ÁTRIUM POD VEŽOU | Muž v zrelom veku nie 
je schopný nadviazať plnohodnotný vzťah 
so ženou a tak sa zapojí do experimentál-
neho programu, kde mu na mieru vyrobia 
ľudskú bábku, ktorá s  ním žije v  domác-
nosti. Hrá Mestské divadlo Trenčín. 

 � KONCERT
16. 7. | 18.00 | Z našej kuchyne
POSÁDKOVÝ KLUB | Tradičné predstavenie 
v  podaní Detského folklórneho súboru 
Kornička.

 � VÝSTAVY
1. – 31. 7. | Petra Michalcová: 
Pestrosť a krása motýľov
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstavu pripravuje 
Klub filatelistov.

1. – 31. 7. | Tvorivé dielne
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje 7. ZŠ Sihoť.
1. – 31. 7. | Tradičný ľudový odev 
z okolia Trenčína – zo súkromnej 
zbierky Jozefa Ďuráčiho
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje PK Trenčín.
7. 7. – 8. 8. | Eva Olexíková: AXIS 
MUNDI

MESTSKÁ VEŽA | Kurátorka výstavy: Danica 
Lovišková.
8. 7. – 25. 9. | Štefan Straka 
(1898-1932)
GMAB | Cieľom výstavy maliara Štefana 
Straku, pochádzajúceho z  Trenčianskej 
Teplej, je prezentácia umelca, ktorého via-
cero diel má galéria vo svojom zbierkovom 
fonde, ako aj  jeho zachovanej maliarskej 
tvorby spolu s niekoľkými objavenými die-
lami, ktoré budú verejnosti predstavené 
po prvý raz.
8. 7. – 25. 9. | Ilja Holešovský: 
Quo usque tandem

GMAB | Výstava keramickej tvorby Ilju 
Holešovského. Rozmanitosť jeho diel po-
ukazuje na  autorovu bezbrehú fantáziu 
a tvorivosť, ktorá ho sprevádza už mnoho 
dekád. Je to celoživotná záležitosť, vá-
šeň, nutkanie pretvárať hlinu do storakých 
podôb a  objavovať stále nové možnosti 
realizácie. V jeho tvorbe sa prelínajú figu-
rálne, animálne, náboženské či abstraktné 
námety paralelne s  úžitkovou keramikou, 
či s  keramickou maľbou. Preslávil sa však 
najmä svojimi dokonalými realistickými 
zátišiami, ktorými v dobe ich vzniku vnie-
sol do keramického sveta niečo originálne 
a inovatívne. 
do 18. 7. | – ová
GMAB | Výstava o  ilustrátorkách provoku-
je, odlupuje nánosy doby a  pýta sa, aký 
priestor dostávali ženy v umení. Diela, kto-
ré sú svojou kvalitou na špici ilustrátorské-
ho sveta 60. – 70. rokov 20. storočia, nie-
len 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 okra-
sou, ornamentom, tou príponou „-ová“, čo 
nestojí sama, ale vždy je k niekomu prile-
pená.
20. 7. – 5. 8. | Ora et Ars – Skalka 
2021
TSK | Výstava výberu diel zo 14. ročníka 
Medzinárodného výtvarno-literárneho 
sympózia. 
do 23. 7. | Rastislav Podoba: 
SOIL
ATELÉR LOFT | Umenie dokumentujúce kra-
jinu. Výstavu je možné navštíviť i  osobne 
v pracovné dni od 9.00 do 16.00. V prípa-
de osobnej prehliadky je nutná rezervácia 
vopred na  tel. č. 0948  455  543. Kapacita 
v rámci prehliadky je maximálne 5 osôb.
do 30. 7. | AMFO Trenčianskeho 
kraja 2021
TSK | 25. ročník krajskej postupovej súťaže 
a  výstavy amatérskej fotografie. Výstava 
bude sprístupnená vo výstavných priesto-
roch Trenčianskeho samosprávneho kraja 
pondelok – piatok od 8.00 do 17.00 h.
do 31. 7. | Slováci v bojoch 
po boku víťazných Spojencov 
v 2. svetovej vojne (1939-1945)
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
skej histórie.
do 31. 7. | Nasadenie čs. 
vojska na Strednom východe 
a v severnej Afrike (1940 – 1943)
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava k  80. výročiu 
vzniku a bojov. 
do 15. 9. | Trenčianske likérky
TRENČIANSKY HRAD | Výstava približuje 
nielen liehovarnícky priemysel a  ich vý-
robky, ale všíma 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. Expozíciu obohacujú aj autíč-
ka Bugatti z 30. rokov minulého storočia.

Hudobný piknik
Každý piatok o 19.00 | Átrium pod Mestskou vežou

3. 7. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Mocní vládcovia 
Trenčianskeho hradu 
– Zápoľský, Thurzo, Forgáč

KIC | Bohatý rod Zápoľských s rozsiah-
lymi majetkami a  veľkým politickým 
vplyvom významne zmenil podobu 
Trenčianskeho hradu. Ďalším stavite-
ľom hradu bol prefíkaný Alexej Thur-
zo a  neskôr humanistický vzdelanec 
Imrich Forgáč. Kto oslavoval zásnuby 
na Trenčianskom hrade? Prečo cisárske 
vojská zničili mesto Trenčín? Kto napí-
sal najstarší ľúbostný list na  Sloven-
sku? Dozviete sa na ďalšej prechádzke 
mestom. 
17. 7. | ORA ET ARS SKALKA 
2021: Slávnostná vernisáž
KLÁŠTOR - VEĽKÁ SKALKA | Prezentácia 
výtvarných a  literárnych diel vytvore-
ných počas 14. ročníka Medzinárodné-
ho výtvarno-literárneho sympózia Ora 
Et Ars Skalka za účasti autorov s kultúr-
nym programom. 
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 naj-
mä na  podporu prirodzeného motorické-
ho vývinu, ale aj  na  podporu rozumovej 
a  rečovej oblasti. Cvičíme hravou formou 
za doprovodu detských piesní a riekaniek. 
utorok | 9.30 | štvrtok | 14.00 | 
HYBKÁČIK 9 – 12 mesiacov
HYBKO | Cvičíme s  deťmi na  veľkých aj 
malých fit-loptách, na podložkách, na ru-
kách. Dbáme na správnu východziu polo-
hu a  na  presnosť prevedenia. Zaraďuje-
me rôzne masážne techniky a stimulačné 
aktivity vhodné pre malé deti. To všetko 
za doprovodu detských pesničiek a rieka-
niek. Viac info: www.hybko.sk/rozvrh.
1. – 31. 7. | Tancujúce tigríky
KDAM TIGRÍKY, OC MAX | Tanečná škola pre 
deti vo veku 1,5-6 rokov. Informácie a pri-
hlášky: www.tancujucetigriky.sk.

 � PREDNÁŠKY
7. 7. | 19.00 | Ako pôsobia 
výtvarné diela na ľudský 
mozog
ONLINE | Nahliadnite s výskumníčkou Do-
minikou Grygarovou z  Národného ústavu 
duševného zdravia do  výskumu na  po-
medzí psychológie vizuálneho vnímania, 
umeleckej teórie a neurovied. Prednášajú-
ca je súčasťou výskumnej skupiny Obraz, 
mysl a  mozek, ktorá sa zaoberá vplyvom 
výtvarných diel na ľudský mozog. Viac in-
formácií na FB: Inspire Academy. 
12. 7. | 19.00 | Bieda a zlyhanie 
otcov: kam sa stratili?
ONLINE | Známy lektor Jiří Halda nám po-
čas svojej online prednášky, určenej pre 
ženy aj mužov, priblíži historický vývoj 
roly otca, od  obdobia starovekého Ríma 
až po súčasnosť, a hovoriť bude aj o pre-
chodových rituáloch a  pocite osamotenia 
dnešných mladých mužov. Viac informácií 
na FB: Inspire Academy. 
17. 7. | 16.00 | TEDxTrenčín Salón

MIEROVÉ NÁMESTIE | Menšie prevedenie 
klasickej konferencie sa bude niesť v téme 
Svetlejšie zajtrajšky. Na  pódiu vystúpia 
traja zaujímaví  rečníci a  nebude chýbať 
ani hudobný hosť. Podujatie je pre všet-
kých návštevníkov zdarma.
24. – 25. 7. | Med z Matúšovho 
včelína
TRENČIANSKY HRAD | Počas tohto víkendu 
budete môcť navštíviť prednášky o  vče-
lárstve a  význame včiel, dozvedieť sa za-
ujímavosti o  výrobe medu a  včelárskych 
produktov, ktoré si bude možné aj zakúpiť.

 � KURZY
1. – 31. 7. | Letný kurz 
francúzštiny
Možný aj intenzívny kurz, zameraný 
na konverzáciu. Kontakt: galatea.violet@
gmail.com, 0910 196 456.

3. 7. | 19.00 | Kvetové vence – 
voskové kvetové čelenky
ŠVERMOVA 23 | Snívaš o kvetovanej čelen-
ke, ktorá ti vydrží celé leto a  nezvädne? 
Poď na  kurz, kde sa pod vedením lektor-
ky Veroniky naučíš, ako si vyrobiť voskové 
kvietky so stonkou, zviazať ich a pripevniť 
na  čelenku, ktorá doplní tvoj letný ou-
tfit. Kurz je určený pre mládež od  15 ro-
kov a  dospelých. Materiály a  pomôcky, 
s  ktorými budeš počas kurzu pracovať, 
budú zabezpečené. Prihlásiť sa môžete 
na www.nebojsaremesla.sk/kurzy.

 � ŠPORT
pondelok | 16.30 | streda | 7.00 | 
Cross tréning – Začiatočník
HYBKO | Základné cross cviky s  kettle-
bellom, olympijskou činkou, dumbellom 
a ďalším vybavením Hybka.
pondelok, streda | 17.30 | 
Jumping Interval
HYBKO | Dynamický tréning na profi tram-
polínkach posilní vaše telo i  myseľ. To 
všetko podporené skvelou hudbou a  pod 
vedením certifikovanej inštruktorky. 
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 | štvrtok | 
17.45 | Strong by Zumba
KS OPATOVÁ | Vysokointenzívny silový 
tréning s váhou vlastného tela v sprievo-
de motivačnej hudby. Info: 0903 949 966, 
zumba-trencin.sk. 
utorok, piatok | 5.30 | Ranné 
Mešuge
HYBKO | Budovanie výdrže a sily. Využíva-
nie prvkov Crossfitu, práce s Kettlebellom 
a tak isto Airbike a Rower.
utorok | 17.00 | JOGA
HYBKO | Lekcia jogy je vedená v dynamic-
kom štýle, vychádza z prvkov hatha jogy. 
Vzájomne prepája telo, dych a myseľ.
utorok, štvrtok | 17.00 | 
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 | 18.00 | Body forming
HYBKO | Spevnenie svalstva, formovanie 
postavy, spaľovanie kalórií, zlepšenie kon-
dície. 
utorok, štvrtok | 18.30 | AtletiX
HYBKO | Tréningy sú skĺbením sily, dyna-
miky, rýchlosti, koordinácie, ale aj vytr-
valosti. 
utorok | 19.10 | nedeľa | 17.00 | 
ZADOK & NOHY
HYBKO | Do tréningu sú zapojené rôzne 
cviky s  kettlebellom alebo jednoručkami 

a na lepšie precítenie sedacích svalov pri-
dávame 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 | 17.00 | sobota | 9.30 | 
Silový tréning

HYBKO | Info: www.hybko.sk/rozvrh.
streda | 18.40 | Tabata
HYBKO | Intervalový tréning, zameraný 
na striedanie intervalov vysokej intenzity 
(20 sekúnd) s odpočinkom (10 sekúnd). 
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. Pod 
vedením certifikovanej inštruktorky. Re-
zervačný systém: www.hybko.sk.
štvrtok | 18.15 | Medical QiGong
HYBKO | Qi Gong sú staré čínske cvičenia. 
Statické, alebo dynamické cviky s koordi-
novaným dýchaním.
piatok | 16.45 | Cross tréning
HYBKO | Cross tréning sa skladá z rozcviče-
nia / techniky / sily / skillu. Na  cross tré-
ningoch sa budeme učiť základné cross 
cviky s kettlebellom, olympijskou činkou, 
dumbellom a  ďalším vybavením Hybka. 
Cross tréning je tréning na rozvoj sily, kon-
dície, dynaminky. Tréning je určený pre 
všetkých, ktorí majú radi šport a majú sa 
chuť hýbať a posúvať svoje hranice.

 � FESTIVALY
7. – 11. 7. | Pohoda on the 
ground
LETISKO TRENČÍN | Séria jednodňových fes-
tivalov s kapacitou 1000 ľudí. Pohoda on 
the ground prinesie počas piatich dní na 
trenčianske letisko desiatky kapiel umel-
cov a umelkýň. Jedným z leitmotívov fes-
tivalu je podpora domácej klubovej scény.
24. 7. | 10.00 – 22.00 | Fest Art 
Trenčín 2021

TRENČIANSKA LODENICA | Kultúrno-hu-
dobno-umelecké podujatie. Nebudú chý-
bať umelci, ktorých budete môcť sledovať 
priamo pri maľovaní rôznorodých umelec-
kých diel. Prebudiť v sebe umeleckého du-
cha budú môcť i vaše deti prostredníctvom 
maľovania na pripravené objekty, zatiaľ čo 
vy môžete oddychovať s  občerstvením 
v  chill-out zóne. Naopak aktívnych náv-
števníkov čaká parkour a movement zóna. 

Bažant kinematograf 2021

2. 7. | 21.30 | Šarlatán
PRED POSÁDKOVÝM KLUBOM | ČR, Írsko, 
Poľsko, SR, 2020, 118 min. Strhujúca 
životopisná dráma inšpirovaná skutoč-
ným príbehom Jana Mikoláška – vý-
nimočného muža obdareného liečiteľ-
skými schopnosťami.
3. 7. | 21.30 | Bourák
PRED POSÁDKOVÝM KLUBOM | Česko, 
Slovensko, 2020, 111 min. Komédia 
zo súčasnosti – trochu čierna, trochu 
gangsterka, plná skvelej hudby a skve-
lých hercov.
4. 7. | 21.30 | 3Bobule
PRED POSÁDKOVÝM KLUBOM | Česko, 
2020, 100 min. Tretie pokračovanie 
letného kino hitu – príbeh renesancie 
lásky Kláry a Honzu na prekrásnej juž-
nej Morave v čase vinobrania.
5. 7. | 21.30 | Cesta 
do nemožna
PRED POSÁDKOVÝM KLUBOM | Sloven-
sko, Česko, 2020, 90 min. Veselý aj 
vážny film o  odvahe, snoch, lietaní 
a  slovenskom hrdinovi Milanovi Ras-
tislavovi Štefánikovi, ako ste ho ešte 
nevideli.

CINEMAX
od 1. 7. | Raya a posledný 
drak
Americký animovaný akčný film. V  le-
gendárnej ríši známej ako Kumandra, 
ktorú obýva staroveká civilizácia, žije 
mladá bojovníčka menom Raya, ktorá 
sa musí vydať na  dobrodružnú a  ne-
bezpečnú cestu s cieľom nájsť posled-
ného draka, ktorý jej ako jediný vie po-
môcť zachrániť jej krajinu a  ríšu pred 
zničením. 
od 8. 7. | Black Widow
Nová akčná marvelovka Black widow 
prináša svojim fanúšikom príbeh po-
stavy Black Widow alias Natashi Ro-
manoff v časovej príbehovej línii zasa-
denej medzi filmami Captain America: 
Občianska vojna a Avengers: Nekoneč-
ná vojna. Skupina veľmi nebezpečných 
ľudí odhalila už takmer zabudnutú mi-
nulosť Natashi, a preto sa musí vydať 
na cestu naprieč celým svetom. 
od 15. 7. | Space Jam Nová 
Legenda

Americká animovaná dobrodružná 
komédia. LeBron James, svetoznáma 
basketbalová legenda, zažije na  plát-
nach kín epické dobrodružstvo po boku 

 � FILM
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Tešiť sa môžete aj na divadlo a do poslu-
chu a do tanca zahrajú DJs.

 � INÉ...
3. 7. | 10.00 – 15.00 | Prebudenie 
draka 2021
AUTOCAMPING TRENČÍN | Najstaršie pre-
teky dračích lodí na  Slovensku. Posádky 
si zmerajú svoje sily v  kategóriách Sport, 
Fun a  Ženy. Pozvaní sú všetci priatelia 
športu a  vody. Pripravený je aj hudobný 
program a vyhliadkové plavby pre deti.
3. – 4. 7. | Šermiarsky víkend
TRENČIANSKY HRAD | Počas tohto víkendu 
budú pre návštevníkov pripravené šer-
miarske vystúpenia, dobový tábor s ukáž-
kami zbroje a doboví remeselníci.
3. 7. – 28. 8. | 10.00 – 13.00 | 
Leto v galérii
GMAB | Sprievodný program k aktuálnym 
výstavným projektom počas celého leta. 
Každú sobotu počas letných prázdnin 
bude sprístupnené nádvorie galérie verej-
nosti. Pripravený bude zaujímavý výtvar-
ný program pre malých aj veľkých. Galéria 
tento rok intenzívne spolupracuje s Tren-
čianskym osvetovým strediskom. Vďaka 
tomu bude na  nádvorí prebiehať projekt 
Tvorivé dotyky s  remeslom. Návštevníci 
budú mať možnosť skúsiť si rôzne výtvar-
né techniky, tvorbu šperkov, drôtikovanie, 
prácu s hlinou a iné.
6. 7. | katRande
CENTRUM PRE RODINU | Patríte k tým, ktorí 
vo viere hľadajú svojho životného partne-
ra, ale vo svojom okolí nikoho takého ne-
vidia? Ponúkame vám možnosť rýchleho, 
efektívneho a  bezpečného zoznámenia 
tvárou v tvár. V príjemnom prostredí cen-
tra sa môžete anonymne zoznámiť s  no-
vými ľuďmi. katRande je kresťanská zo-
znamka, určená pre vekovú kategóriu 29 
– 41 rokov. Viac info: www.cprtrencin.sk 
alebo katrande.org.
9. – 10. 7. | Nočná prehliadka 
Matúšová sestra
TRENČIANSKY HRAD | Nočná prehliadka 
oživená príbehom o  sestre Matúša Čáka 
a ohňovou šou na záver.
10. 7. | 11.00, 13.00, 15.00 | 
Komentovaná prehliadka 
výstavy Trenčianske likérky
TRENČIANSKY HRAD – KASÁRNE | Je potreb-
né si zakúpiť vstupenku na Trenčiansky 
hrad (akýkoľvek okruh, komentovaná pre-
hliadka výstavy je zdarma). Trvanie pre-
hliadky cca 1 hod. Viac info: 0915 397 875.
10. – 11. 7. | Doboví šermiari
TRENČIANSKY HRAD | Počas druhého jú-
lového víkendu si návštevníci budú môcť 
pozrieť šermiarsko-divadelné predstave-
nie, ukážky šermiarskych techník a  zažiť 
výučbu dobových tancov.
13. 7. | 16.30 | Stretnutie s... Ida 
Želinská
GMAB | Komentovaná prehliadka s  kurá-
torkou výstavy Idou Želinskou. Pozývame 
vás dozvedieť sa viac o autorkách, ilustrá-
cii, či postavení žien v  umeleckom svete 
60.-70. rokov v Československu.
16. – 17. 7. | Nočná prehliadka 
Prekliaty pán
TRENČIANSKY HRAD | Divadelná, hraná 
prehliadka so strašením, ale i  smiechom 
a s rešpektom k vážnosti témy.
17. – 18. 7. | Rozprávková cesta 
Matúša Čáka
TRENČIANSKY HRAD | Celodenné podujatie 
pre deti, ktoré sa môžu tešiť na niekoľko 

stanovísk s úlohami, sladké odmeny a iné 
sprievodné aktivity.
31. 7. – 1. 8. | Rozprávkový 
víkend
TRENČIANSKY HRAD | Počas uvedených dní 
budú pre návštevníkov pripravené kauk-
liarske vystúpenia a  workshopy, rozpráv-
kové vystúpenia a  ukážky dobového tá-
bora.
1. 8. | Deň rodiny v Trenčíne
PARK M. R. ŠTEFÁNIKA | Nebude chýbať 
dobrá zábava, čas s  rodinou a  priateľmi, 
množstvo aktivít a prekvapení. Na svoje si 
opäť prídu všetky vekové kategórie – ro-
dičia a starší pri pohodovej hudbe skvelej 
slovenskej interprétky, deti poteší zábav-
ná kapelka a divadielko.
do 31. 8. | Sokoliari a dobový 
tábor na Trenčianskom hrade
TRENČIANSKY HRAD | Každý víkend 
do  konca augusta budú na  hrade vystu-
povať sokoliari zo skupiny Aquila Bojnice. 
Sokoliarske vystúpenia budú prebiehať 
v časoch 10.30, 13.30 a 15.30 hod. Okrem 
týchto vystúpení budú pripravené viace-
ré aktivity ako vrhanie sekerami, streľba 
z  luku, drevený kolotoč či fotografovanie 
s dravcami. 

 � LETO PRE DETI
5. – 9. 7. | Týždeň odvahy
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU | Presvedčte sa 
o svojej odvahe na dračích lodiach, lezením 
v  Tarzánii alebo v  športových súťažiach. 
Tešiť sa môžete aj na výlet do  Vlkolínca. 
Vhodné pre deti vo veku: 7 – 12 rokov. Pri-
hlasovanie: www.cvctn.edupage.org.
5. – 9. 7. | 8.00 – 16.00 | 
Celodenný športový detský 
tábor
OC JUŽANKA | Tábor je určený pre deti 
do  14 rokov, okrem predškolákov. Bude 
sa veľa športovať, zahrnuté budú trénin-
gy bojových umení. Prihlasovanie na: 
ilyotaekwondo@gmail.com.
6. – 9. 7., 12. – 16. 7., 19. – 23. 7., 
26. – 30. 7. | Denné letné lego 
tábory
KREATIVO | Zážitkové tábory, dostatok po-
hybu aj kreatívnej lego tvorby. Prihlášky: 
kreativotn@gmail.com.
12. – 16. 7. | Celodenný ateliér 
maľby a grafiky
KC AKTIVITY | Tábor pre staršie deti vo veku 
od 12 do 16 rokov. Ateliér bude sústrede-
ný na zvládnutie umeleckých techník ako 

je – maľba akvarelom a akrylom, grafika 
– tlač z výšky a tlač z hĺbky. Prihlasovanie: 
mirka@kcaktivity.sk, 0918 561 320.
12. – 16. 7., 26. – 30. 7. | 8.00 – 
16.30 | Tvorivé workshopy
KS KUBRÁ | Séria troch dobrodružných tvo-
rivo-umelecky zameraných workshopov. 
Zamerané sú na deti vo veku 1. stupňa 
ZŠ, ale môžu sa prihlásiť aj staršie deti. 
V programe je ateliér výtvarných techník, 
výroba papiera, výpravy do  lesa, varenie 
v  kotlíku, pohybové aktivity a  spoločen-
ské hry. Viac na  www.zivaskola.sk alebo 
0949135315.
12. – 16. 7. | Zážitkovo
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU | Zažite s  nami 
optické klamy v  Dome ilúzií v  Bojni-
ciach, vyskúšate si lezeckú stenu a  po-
streh v  Laser aréne. Nebudú chýbať 
súťaže, hry a  zábava. Prihlasovanie: 
www.cvctn.edupage.org.
19. – 23. 7., 26. – 30.7. | 8.00 – 
13.00 | Umelecký ateliér I, II
KC AKTIVITY | Umelecké ateliéry s  Mir-
kou. Prihlasovanie: mirka@kcaktivity.sk, 
0918 561 320. 
19. – 23. 7. | Záhady Egypta
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU | Poďte s  nami 
riešiť tajomstvá Egypta. Zahráme sa 
na  múmie, spoznáme egyptských bohov, 
vyrobíme si ozdoby faraónov, vyskúša-
me dračie lode, Tarzániu a čaká nás výlet 
do  Danubiany v  Bratislave. Vhodné pre 
deti vo veku: 7 – 12 rokov. Prihlasovanie: 
www.cvctn.edupage.org.
26. – 30. 7. | TOVARIŠI – Letná 
škola s remeslom

ŠVERMOVA 23 | Šperkársky cech. Vhod-
né pre deti od  10 do  15 rokov. Vyrobia 
si náramky, prstene, náušnice z  najroz-
ličnejších materiálov a  farieb. Okrem 
šperkov si vyrobia aj vlastné kviet-
ky a  kvetovú čelenku. Prihlasovanie: 
www.nebojsaremesla.sk/tovarisi.
26. – 30. 7. | Buď fit!
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU | Týždeň outdo-
orových aktivít, trampolíny v  Drietome, 
športové súťaže na Brezine, letecká stena 

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

GMAB GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHO

Palackého 27, info@gmab.sk, www.gmab.sk, 
032/743 68 58

HYBKO – VIAC AKO LEN FITKO Veľkomoravská, info@hybko.sk, www.hybko.sk, 0917 
483 921

KC AKTIVITY Kyjevská 3183, info@kcaktivity.sk, www.kcaktivity.
com

KREATIVO Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0918 883 505
KS OPATOVÁ Opatovská 96, ksopatova@gmail.com
MESTSKÁ VEŽA Sládkovičova 4, (0)32 16 186, kic@trencin.sk

OC JUŽANKA Gen. Svobodu 1, 0911 885 235, juzanka@
juzanka.sk

POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 
TRENČIANSKY HRAD www.muzeumtn.sk, 032/743 56 57
TSK TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY KRAJ K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23

 � KINO
Bugsa Bunnyho a ďalších animovaných 
postavičiek. Po tom, čo jeho syna uväz-
nia v digitálnom svete, LeBron musí 
vybojovať jeho prepustenie v basket-
balovom zápase. 
od 15. 7. | Zabijakov osobný 
strážca 2

Americká akčná komédia. Najbizarnej-
šia filmová dvojica všetkých čias sa 
vracia aj s „posilami“. Osobný strážca 
Michael Bryce (Ryan Reynolds) a  ná-
jomný vrah Darius Kincaid (Samuel L. 
Jackson) sa proti svojej vôli opäť stre-
távajú pred kamerami a  spolu s  Kin-
caidovou ženou (Salma Hayek) musia 
zachrániť svet pred jedným pomstych-
tivým šialencom. 
od 22. 7. | G.I.Joe: Snake Eyes
Americký dobrodružný film o  super-
hrdinoch . Záhadného osamelého bo-
jovníka privíta a  trénuje starodávny 
japonský ninja klan zvaný Arashikage. 
Jeho lojalitu však skúša odhalenie ta-
jomstiev z  jeho minulosti, keď sa na-
koniec vydá na  cestu stať sa slávnym 
hrdinom G.I. Joe.
od 22. 7. | Gump - pes, ktorý 
naučil ľudí žiť
Český rodinný dobrodružný film. Prí-
beh je o hľadaní psieho šťastia a tiež 
o prekážkach na ceste k tomu správne-
mu človeku. Je o svete videným očami 
túlavého psa Gumpa. O tom, ako nás 
vidia zvieratá a ako je ten náš svet pre 
ne dôležitý. Ten svet, ktorý im dáva do-
mov, silu, nádej, ale taktiež bolesť.
od 22. 7. | Krúdovci: Nový vek
Americká animovaná komédia. Naj-
slávnejšia praveká rodina sa vracia! 
V pokračovaní úspešnej animovanej 
komédie Krúdovci zistia, že hrdinovia 
doby kamennej to vskutku nemajú 
jednoduché. Nestačí, že im na každom 
kroku hrozí zožratie od hladných po-
tvor. Oni navyše museli stretnúť rodi-
nu, ktorá je lepšia ako tá ich. 
od 22. 7. | Expedícia: Džungla

Americká dobrodružná komédia. Film 
štúdia, inšpirovaný slávnou atrakciou 
v zábavnom parku Disneyland, je dob-
rodružnou výpravou do amazonskej 
džungle, v ktorej sa predstaví Dway-
ne Johnson ako charizmatický kapi-
tán lode a Emily Blunt ako odvážni 
prieskumníci na svojej misii.

Zmena programu vyhradená. Viac in-
formácií na www.cine-max.sk.
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2.7. Základná 
umelecká škola  
K. Pádivého
Ako prví piknikoví muzikanti tento 
rok „pokrstia“ krásne drevené pó-
dium v átriu najmladšie trenčianske 
hviezdy – hudobníci zo Základnej 
umeleckej školy Karola Pádivého. 

blueberryband
Za novým menom na trenčianskej 
hudobnej scéne sa skrýva štvorica 
skúsených hudobníkov. E. Vladár 
(klavír), D. Rozenberg (bicie nástro-
je), T. Jurica (basgitara) a M. Horný 
(gitara). Spoločne tvoria v inten-
zívnej komunikácii na pódiu nielen 
hudbu s odkazmi na rôzne hudobné 
tradície, ale aj vlastné kompozície. 9.7.

Komorný orchester 
mesta Trenčín 
a Vrbovskí víťazi
Mimoriadne v predpremiére môžete 
zažiť koncert z Pohody on the Ground. 
Unikátne spojenie orchestra, ktorý oslávil 
tridsať rokov svojej existencie a bratov Jo-
busovcov, ktorí si donesú svoje netradičné 
hudobné nástroje.

Fascination 
Band
V tomto koncerte budú hrať 
prím strunové nástroje - cim-
bal, husle či kontrabas. Znieť 
budú nielen  známe ľudové 
piesne v netradičných úpra-
vách, ale aj evergreeny a šlágre, 
ktoré skúsení muzikanti prea-
ranžovali do novej podoby.

Lady Jane & 
Kešu
Trenčianska rocková kráľovná Jana 
Čonková vydala so svojou kapelou 
Lady Jane nový album vlastných 
skladieb. Na tomto koncerte ho 
predstaví v akustickej verzii s gi-
taristom Petrom Kešu Orieškom 
a pridá aj zopár svetových hitov, 
v ktorých vynikne jej výnimočný 

Hajšo Banda
Bratia Joe a Peter Hajšovci 
majú za sebou dlhé roky hrania 
s rôznymi  kapelami a úspešné 
individuálne projekty a spo-
lupráce. Vo svojej spoločnej 
bande si strihnú nielen vlastné 
skladby, ale aj najväčšie rocko-
vé hity, podčiarknuté gitarovým 
majstrovstvom.11.7.

4.7.

18.7.
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25.7.

h u d b a  n a  t r á v e

HUDOBNÁ 
NEDEĽA

JÚL 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.

ERO
Hudobná pochúťka v minimalistickej 
zostave gitara, cajon + skladateľský 
talent a cit. Erik Žigmund predstaví 
debutový album ladený v príťažlivej 
zmesi popu, folku, šansónu a jazzu. 
Zahrá svoje skladby, ktoré sú jed-
noduché, bez elektronického plášťa 
zvukov, ale plné emócií a nostalgickej 
atmosféry.

Colorful People
Hudba tejto česko-slovenskej trojice 
je taká pestrá ako ich názov. Život im 
už celé roky napĺňajú latinskoame-
rické melódie, ale aj swing, country, 
soul či reggae. Až teraz však vydáva-
jú svoj debutový album, na ktorom 
svoje hudobné zážitky z ciest okolo 
sveta prepracovali do vlastných 
skladieb.

16.7.

23.7.

30.7.

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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