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DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu hláste, 
prosím, do pondelka 
4. októbra 2021 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
0902 911 159.

Už máte novú knižku o Trenčíne?
V slávnostnej atmosfére zvonov, ktoré práve v tej chvíli 
vítali pápeža Františka na Slovensku, bola v nedeľu 12. 
septembra 2021 v Átriu pod Mestskou vežou uvedená 
kniha „Prechádzky Trenčínom – Príbehy z Mierového 
námestia“.

Autorkou textov je Zuzana No-
vodvorská, ktorá pochádza 
z Trenčína a popri zamestnaní 
spolupracuje s Kultúrno-infor-
mačným centrom Trenčín ako 
sprievodkyňa na špecializova-
ných prechádzkach po mes-
te, známych ako Prechádzky 
mestom so sprievodcom. 
 „Kniha súvisí s Mierovým 
námestím, každý tamojší dom 
má svoju históriu a príbeh, na-
príklad rodín, ktoré tam bývali. 
Všetko to boli Trenčania ako my, 
len žili v inej dobe.“
 Autorom titulnej fotografie 

je Juraj Majerský, ktorý pri hľa-
daní titulného záberu urobil 
139 fotiek, 58 412 krokov a spá-
lil 2 654 kalórií. „Táto knižka je 
teda pre mňa i zdravotnou kni-
hou a verím, že takou bude i pre 
čitateľov, ktorí si po jej prečítaní 
obídu Mierové námestie toľko-
krát, aby si všetky fakty pozreli 
na vlastné oči.“
 Na knižke spolupracovali aj 
zamestnanci Útvaru kultúrno – 
informačných služieb Mestské-
ho úradu v Trenčíne.
 Miroslav Patay prispel 
ilustráciami a viacerými 

fotografiami. „Najviac mi dala 
zabrať ilustrácia strašidelného 
väzenia Pavla Baračkaia,“ ho-
vorí s tým, že vďaka práci na fot-
kách dnes vidí Trenčín úplne 
inak. „Všímam si viac detaily 
a pozerám sa na budovy aj sme-
rom vyššie. Najviac ma prekvapil 
piaristický kostol a jeho 3D kupo-
la, ktorá je vlastne 2D. Je to taká 
maľba urobená v perspektíve.“ 
 Za grafickým dizajnom kniž-
ky a ďalšími fotkami je Radoslav 
Jánoš. „V knihe je asi 143 tisíc 
písmen, 22 tisíc slov, 117 obráz-
kov, z toho 84 fotografií. Najhor-
šie sa fotili Farské schody, nie sú 
veľmi fotogenické. Najviac ma 
ale potrápila fotka pohrebnej 
kaplnky Ilešháziovcov vo farskom 
kostole.“ 
 Produkciu a manažment 

knižky mala na starosti Alenka 
Chrenková, ktorá do knihy zá-
roveň vyberala historické fotky. 
Najčastejšie sú zo zdrojov Tren-
čianskeho múzea. „Najcennej-
šie pre mňa sú tie, ktoré fotila 
pani Mária Urbasiówna-Holo-
ubková. Fotila aj prezidenta T. 
G. Masaryka. Je to vzácnosť. Ide 
o 100-ročné fotky významnej 
osobnosti, na ktorých je ďalšia 
významná osobnosť.“
 Prechádzky Trenčínom vy-
dalo Mesto Trenčín v spolupráci 
s Oblastnou organizáciou ces-
tovného ruchu Trenčín a okolie.
 Ak knižku ešte nemá-
te, poponáhľajte sa do Kul-
túrno-informačného centra 
na Mierovom námestí, kde je 
v predaji od 13. septembra 2021 
za cenu 10,90 €. (RED)

Vodou z Fontány Marca Aurélia knihu o historických zaujímavostiach, udalostiach, bu-
dovách, pamiatkach a osobnostiach nášho mesta „pokrstili“ autorka Zuzana Novodvor-
ská, scenáristka a spisovateľka Soňa Borušovičová a primátor mesta Richard Rybníček.
 FOTO: Z. G.
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VOĽNÉ MIESTA

Vážení Trenčania,
milí čitatelia. 

V októbrovom Infe sme zazna-
menali všetko dôležité, o čom by 
ste mali vedieť. Ponúkame infor-
mácie o rozhodnutiach mestské-
ho parlamentu, o investičných 
akciách, ktoré by sa mali zreali-
zovať do konca roka, o pripravo-
vaných dopravných zmenách, či 
o pláne udržateľnej mobility. 
 Do pozornosti dávame infor-
mácie k jesennému upratovaniu 
a aj harmonogram vývozu trie-
dených zložiek odpadu na po-
sledné tri mesiace tohto roka. 
 Na jeseň sa v našom meste 
uskutočnia už tradičné a mi-
moriadne obľúbené poduja-
tia – festivaly Sám na javisku, 
Trenčianska hudobná jeseň a aj 
HoryZonty, ktoré vyhlásili ďalší 
ročník fotosúťaže. Viac na str. 
8. Naše mesto uspelo s ďalšími 
projektami na cyklotrasy (str. 
3). Ale úspešní boli aj naši flor-
balisti, tanečníčky, stolní tenisti 
(str. 10). 
 Aby sme nezabudli, vyhod-
notili sme letnú sezónu na kú-
palisku. Tá mohla dopadnúť aj 
lepšie. Počas leta navštívilo are-
ál kúpaliska 50 328 ľudí, z toho 
18 521 dospelých Trenčanov 
a 16 349 detí. Sezóna na kú-
palisku trvala od 18. júna do 1. 
septembra 2021, no pre zlé po-
časie zostalo 14 dní zatvorené. 
 Pred nami je ale už október 
– veríme, že farebný, príjemný, 
plný dobrých správ. 
 Pripomíname, že symboli-
ka jesene je spojená so seniormi 
a práve v októbri sa organizujú 
stretnutia k mesiacu úcty k star-
ším. Nezabudnite na vašich 
starkých – a nielen v októbri!

Vaša redakcia

Trenčín zatiaľ v červenej farbe
Napriek uspokojivej zaočkovanosti nie je epidemická situ-
ácia v našom okrese dobrá. Vo fakultnej nemocnici sú za-
kázané návštevy na všetkých oddeleniach. Okres Trenčín 
zostáva aj na prelome septembra a októbra podľa Covid 
automatu v I. stupni ohrozenia, teda v červenej farbe. 

K 24. septembru 2021 bolo 
po 1. dávke vakcíny proti ocho-
reniu COVID-19 v Trenčíne 
29 235 ľudí, teda 52,12 %. Plne 
zaočkovaných bolo k rovnaké-
mu dátumu 27 837 Trenčanov, 
čo je 49,62 % z celkového počtu 
obyvateľov.
 Vo fakultnej nemocnici mali 
k 27. septembru 2021 hos-
pitalizovaných 41 pacientov 
s potvrdeným ochorením CO-
VID-19, z toho traja boli napo-
jení na umelú pľúcnu ventiláciu. 

Ďalších 51 hospitalizovaných 
ľudí čakalo na výsledky testov.
 K 28. septembru sa uči-
li žiaci 4 tried základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Trenčín dištančne. Boli 
v karanténe.
 Po tom, ako ukončilo svo-
ju činnosť veľkokapacitné oč-
kovacie centrum na výstavisku, 
stále platí možnosť zaočko-
vať sa v nemocnici. Vakcinač-
né centrum nájdete vedľa neu-
rologického a psychiatrického 

pavilónu, na začiatku hlavné-
ho parkoviska. Očkujú vakcí-
nou Comirnaty od spoločnosti 
Pfizer/BioNTech.
 Na očkovanie sa môžete re-
gistrovať: www.korona.gov.sk 
Keď odošlete vyplnený regis-
tračný formulár, doručia vám 
pozývaciu SMS s termínom, 
kedy máte na vakcináciu prísť. 

 � AJ BEZ REGISTRÁCIE

 Fakultná nemocnica Trenčín 
ponúka aj možnosť zaočkovania 
bez registrácie. Termíny a časy 
pravidelne aktualizujú na stránke 
Ministerstva zdravotníctva SR. 
 Ďakujeme všetkým, ktorí 
chránia seba aj ostatných  (E. S.)

V meste pribudnú ďalšie Zóny 30 
Po tom, ako mesto zaviedlo Zóny 30 na niektorých uli-
ciach v obytnej štvrti v dolnom meste, ale aj na uliciach 
Hviezdoslavova a Horný Šianec a nedávno na Sihoti I, 
pripravuje túto úpravu v ďalšom území dolného mesta 
a na Juhu.

Zníženie rýchlosti na maxi-
málne 30 km/h sa pravdepo-
dobne už začiatkom novembra 
dotkne územia medzi nemocni-
cou a centrom Trenčína. Pôjde 
o ulice okolo Gymnázia Ľ. Štú-
ra, polikliniky, okresného súdu, 

Jilemnického ulicu. Rýchlosť 
nebude znížená na hlavných 
ťahoch, teda na Legionárskej 
a Električnej ulici. 
 Zóny 30 pribudnú do konca 
roka aj takmer na celom Juhu 
– Šmidkeho, Novomeského, J. 

Halašu, Západná, Liptovská, 
Vansovej, Bazovského, Šafári-
kova, M. Bela, Kyjevská, Južná.
 Zámer mesta už schválil do-
pravný inšpektorát. Uprave-
ná maximálna rýchlosť na 30 
km/h funguje desiatky rokov vo 
viacerých európskych mestách 
ako efektívny spôsob pre zvýše-
nie bezpečnosti a plynulosti do-
pravy tam, kde prevláda býva-
nie a kde nie sú žiadne tranzitné 
ťahy. (E. S.)

Z časti Hasičskej 
je pešia zóna
Zmena dopravného režimu sa týka časti ulice pod 
hlavnou vetvou a autobusovými zastávkami. Upo-
zorňujeme preto vodičov na nové dopravné značky 
Začiatok a Koniec pešej zóny. V pešej zóne je čiastoč-
ne alebo úplne obmedzená doprava a povolený je len 
pohyb chodcov, prípadne cyklistov. Sedem rezident-
ských parkovacích miest pod zastávkami tu už nenáj-
dete. Naopak, je tu vyznačený parkovací pás. Slúži 
však výhradne pre zásobovanie, s povoleným státím 
maximálne do 30 minút. Prosíme o rešpektovanie 
tohto dopravnému režimu. (RED), FOTO: Z. G.

CHODNÍK SI ŽIADA INÝ POVRCH 
Chodník okolo Čereš-
ňového sadu je mla-
tový. Spolu s odvod-
ňovacími žľabmi ho 
vybudovali z prírodné-
ho materiálu tak, ako 
to odsúhlasili pamiat-
kari. Žiaľ, po každom 

prudkom daždi je nutná jeho 
údržba a úprava žľabov. V pláne 
je i odvodnenie svahu. Sú to však 
len dočasné opatrenia. Mesto 
hľadá alternatívne riešenie, kto-
ré bude prijateľné pre pamiatko-
vý úrad. Je totiž nutné, aby bol 
povrch chodníka trvácny. (E. S.) 

Mestský úrad v Trenčíne má 
voľné pracovné miesto práv-
nika a tiež špecialistu pre 
verejné obstarávanie s ná-
stupom ihneď. 

Ak máte záujem o niektoré 
z voľných pracovných miest, 
prihláste sa elektronickou 
poštou na 
vyberove.konanie@trencin.sk 
najneskôr do 8. 10. 2021.

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



1. október 2021 aktuality INFO | 3

 � STRUČNE

Trenčín bude v lete 2022 
hostiť Národné stretnutie 

mládeže T22. Oznámili to po-
čas návštevy pápeža Františka 
na Slovensku 14. septembra 
na jeho stretnutí s mladými 
v Košiciach. Na Národnom 
stretnutí mládeže T22 sa oča-
káva niekoľko tisíc mladých.

Fínska spoločnosť Wolt za-
čala 30. septembra v našom 

meste poskytovať svoje donáš-
kové služby. Jedlá rozvážajú 
kuriéri aj na bicykloch a mope-
doch. Prosíme vodičov, aby boli 
k cyklistom ohľaduplní.

Asociácia poskytovateľov 
sociálnych služieb ocenila 

22. septembra v Bratislave 11 
pracovníkov v sociálnej ob-
lasti. Minister zdravotníctva 
Vladimír Lengvarský odovzdal 
Národnú cenu starostlivosti 
DOBRÉ SRDCE 2021 v ka-
tegórii sestra Zdenke Maj-
chrovej zo zariadenia Iskierka 
nádeje v Trenčíne.

Viaceré trenčianske mater-
ské školy sa od 16. do 22. 

septembra zapojili do kampa-
ne Európsky týždeň mobility 
svojimi aktivitami. Debatovali 
o ekologickej doprave či dodr-
žiavaní pravidiel, tvorili, vzde-
lávali sa, prakticky si skúšali 
riešenie dopravných situácií. 

Spoločnosť TM real, s.r.o. 
Bratislava bude do novem-

bra rekonštruovať okružnú 
križovatku pri OC Max v súvis-
losti s budúcou výstavbou ob-
chodného centra. Počas prác 
bude križovatka prejazdná.

ZASADNUTIE 
MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA

27. októbra 2021 o 9.30 hodine
Pozývame občanov sledovať najbližšie riadne zasadnutie trenčianskeho 

Mestského zastupiteľstva. 

Priamy prenos bude vysielaný na www.trencin.sk.

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Zastupiteľstvo mesta Trenčín rokovalo po letnej prestáv-
ke 22. septembra 2021. Poslanci schválili Plán udržateľnej 
mobility mesta Trenčín. Viac o ňom sa dočítate na str. 
5. Z ďalších výsledkov schôdze vyberáme najdôležitejšie 
informácie.

 � Mestský parlament schvá-
lil zmenu rozpočtu. Týka sa na-
príklad navýšenia výdavkov pre 
ZŠ, Hodžova na prenájom ľado-
vej plochy na tréningy v aréne 
MG Rink. Odsúhlasili aj navý-
šenie peňazí na nákup materiálu 
na údržbu detských ihrísk, vyčle-
nili peniaze na projektovú doku-
mentáciu na obnovu detského 
ihriska v Opatovej či na rekon-
štrukciu komunikácií na uliciach 
M. Turkovej a Clementisova.

 � Mesto získalo z Environ-
mentálneho fondu 80 444 eur 
za vytriedené odpady v minu-
lom roku. Tento príspevok môže 
použiť len na účely odpadové-
ho hospodárstva. Peniaze pôj-
du na strategický dokument 
o nakladaní s odpadmi na roky 
2022 – 2030. Zakúpia sa aj čí-
tačky pre 8 zberových vozidiel 

na elektronické snímanie vývo-
zov nádob komunálneho odpa-
du a bioodpadu. Ďalšie peniaze 
pôjdu na nákup čipov, ktoré sa 
umiestnia na komunálne nádo-
by a bionádoby. Peniaze využi-
jeme aj na pasportizáciu, teda 
zadanie údajov o každej nádobe 
pridelenej k objektu a k adrese, 
vrátane osadenia čipu na každú 
nádobu. Mesto tak získa presný 
prehľad o komunálnych nádo-
bách, bionádobách a zrealizova-
ných vývozoch, za ktoré platí.

 � Poslanci dostali aj informá-
ciu o finančnej situácii mes-
ta. Celkový dlh Trenčína bol 
k 31. 7. 2021 vo výške 19 mil. 
eur, čo predstavuje 348 eur 
na obyvateľa. 

 � Mestské zastupiteľstvo 
schválilo založenie neziskovej 
organizácie Kreatívny inštitút 

Trenčín. Jej zakladateľmi sú 
mesto Trenčín a Trenčiansky sa-
mosprávny kraj. Vznik inštitútu 
súvisí s kandidatúrou Trenčína 
na Európske hlavné mesto kul-
túry 2026. Viac sa o ňom dočíta-
te v ďalšom vydaní Infa.

 � Poslanci odsúhlasili názov 
novej ulice, ktorá vzniká v mest-
skej časti Západ. Ulica, kde sa 
aktuálne stavajú bytové domy 
v lokalite Zlatovskej ulice (bý-
valý futbalový štadión), sa bude 
volať Odevná. 

 � Značnú časť diskusie veno-
vali poslanci téme hazardu, kto-
rá bola spojená s poslaneckým 
návrhom Petra Hoštáka zakázať 
prevádzku herní a kasín v Tren-
číne. Tento návrh však nezískal 
d o s t a t o č -
nú podporu 
v mestskom 
parlamen-
te. Chýbal 
jeden hlas.
 (E. S.)

 videozáznam

Europeniaze na ďalšie cyklotrasy
Trenčínu sa podarilo uspieť s dvoma ďalší-
mi projektami, na ktorých realizáciu príde 
do mesta vyše 457 tisíc eur z eurofondov. 
Obidva projekty sa týkajú zvýšenia mest-
skej mobility budovaním siete cyklotrás.

V rámci Integrovaného regionál-
neho operačného programu sme 
požiadali o nenávratný finančný 
príspevok vo výške takmer 246 
tisíc eur na projekt, ktorý sa týka 
modernizácie mestských cyk-
lotrás pre zvýšenie ich bezpeč-
nosti. Bude sa týkať ulíc Sobla-
hovská (1. etapa), Legionárska, 
Nám. sv. Anny, ďalej Branecké-
ho, Hodžovej a Jasnej. Cyklis-
tické komunikácie na týchto uli-
ciach s dĺžkou 2,87 km získajú 
špeciálnu protišmykovú úpra-
vu a vyznačenie bielymi čiara-
mi z tvrdeného plastu doplnené 
tzv. „bagetkami“ – nerovnosťa-
mi, ktoré vytvoria pri prejazde 
zvukový a vibračný efekt. Mesto 
vynaloží na spolufinancovanie 
modernizácie týchto cyklotrás 

necelých 13 ti-
síc eur.
Druhý úspešný 
projekt sa týka 
v y b u d o v a n i a 
novej cyklotra-
sy na Istebníc-
kej ulici. Kľú-
čový význam 
bude mať v prepojení cyklotrás 
na uliciach Kasárenská a Na Ka-
menci s Vážskou magistrálou 
ako nosným cyklistickým nadre-
gionálnym prepojením. Na novú 
cyklotrasu využije mesto ne-
návratný finančný príspevok 
takmer 212 tisíc eur, z vlastných 
zdrojov použije niečo viac ako 11 
tisíc eur. Výsledkom bude vyše 
1,5 kilometrový úsek novej cyk-
listickej komunikácie. Povedie 

na a pri miestnej obslužnej ko-
munikácii, sčasti ako oddelený 
cyklistický chodník, cyklistická 
cestička, spoločný chodník pre 
peších a cyklistov i cyklokori-
dor. Súčasťou bude bezbariéro-
vé napojenie, špeciálny varov-
ný pás na oddelenie cyklistov 
od chodcov.
V najbližšom období mesto 
na obidva projekty pripraví a vy-
hlási verejné obstarávanie. (RED)
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Ulica Na Kamenci má novú cyklotrasu, obnovenú cestu, 
chodníky a dve nové BUS zastávky. Zhotoviteľ ešte upraví 
poklopy a mesto zabezpečí vodorovné značenie.

Revitalizácia vnútrobloku za Magnusom je takmer ukonče-
ná. Vynovené územie s bezbariérovým prístupom ponúka 
priestor pre všetky vekové kategórie.

Mesto pripravuje na Základnej škole Na dolinách priesto-
ry pre dve odborné učebne. Žiaci a učitelia tak budú mať 
k dispozícii novú jazykovú a IKT učebňu.

Začali sa práce na cyklotrase Záblatská – Bratislavská. Ide 
o prepojenie cyklotrasy z priemyselného parku k podchodu 
do Záblatia pri cintoríne.

Mestské investičné akcieChodníky, cesty, schodiská...
Mesto pokračuje v naplánovaných investičných akci-
ách. Pomerne veľkú pozornosť bude v najbližších týž-
dňoch venovať najmä obnove chodníkov. 

Pôjde o chodník na Štefániko-
vej ulici (oproti OC Max), chod-
ník okolo garážového domu 
na Novomeského ulici, chodník 
od Južanky k ZŠ Novomeské-
ho a práce sa dotknú aj chod-
níka s priechodom pre chodcov 
na Šmidkeho ulici. Na ulici M. 
Bela 37 – 41 mesto zrekonštru-
uje cestu a vybuduje nový chod-
ník, na Gagarinovej 3 upraví 
vjazd a obnoví chodník a nový 
povrch bude mať aj chodník 
na hlavnom cintoríne pod Ju-
hom – v smere od parkoviska 
na Saratovskej ulici. Čiastoč-
né rekonštrukcie sa ešte v tom-
to roku udejú na chodníkoch 
na uliciach M. Bela, Halalov-
ka, Bazovského, Západná, Ky-
jevská a Gen. Svobodu. Navyše 
sa na uliciach M. Bela a Šafári-
kova obnoví spolu 5 schodísk. 
Na sídlisku Juh sa v najbližšom 
čase počíta aj s predsadením 
priechodov pre chodcov, kon-
krétne na Ul. gen. Svobodu. 
Po tom, ako sa ukončila výstav-
ba cyklotrasy s úpravou prie-
chodov pre chodcov a rekon-
štrukcia cesty na Piešťanskej 
ulici, sa tu obnovia i chodníky.
 V tomto roku je mesto pri-
pravené zrekonštruovať cesty 
na uliciach M. Turkovej, Cle-
mentisova a Západná, kde 
budú vynovené i priľahlé chod-
níky. Okolo ihriska za Smažien-
kou sa obnoví asfaltový povrch 
spevnených plôch. Tie budú 
obnovené aj v areáli Materskej 
školy, Niva. Cestujúci MHD 
určite privítajú nový prístrešok 
na autobusovej zastávke na Ul. 
gen. Svobodu v smere z Juhu 

(prvá zastávka). Nové parkova-
cie miesta pribudnú na Šmid-
keho 1 a tiež na Dlhých Honoch 
pri bývalom ihrisku Opavia.
 Už sa začala výstavba cyk-
lotrasy Záblatská – Bratislav-
ská. Ide o prepojenie cyklotrasy 
z priemyselnej zóny k podcho-
du pre peších do Záblatia pri 
cintoríne. Súčasťou je dobudo-
vanie chodníka a priechodu pre 
chodcov cez Bratislavskú ulicu, 
verejné osvetlenie, zastávková 
nika s bezbariérovými obrub-
níkmi. Ešte tento rok sa začne 
s prístavbou Základnej školy 
Dlhé Hony. 
 V meste sa plánuje postup-
ná výmena svietidiel verejné-
ho osvetlenia. Ako prvé je však 
nutné zmodernizovať rozvá-
dzače, to sa udeje ešte v tom-
to roku. Nové osvetlenie bude 
mať onedlho ihrisko Termion. 
Na Vansovej ulici mesto vybu-
duje prístrešok pre kontajnery 
a spevnenú plochu pod stojis-
ko smetných nádob zrealizuje 
za Perlou. 
 K tohtoročným investičným 
akciám patrí aj výmena dverí 
v Kultúrnom stredisku Kubrá, 
doplnenie nového herného prv-
ku v parku Zlatovce a tiež inšta-
lácia semaforov, ktorými budú 
vybavené tobogany na letnom 
kúpalisku. Ešte tento rok sa za-
čne výstavba cyklotrasy na Ul. 
Ľ. Stárka.
 Pre zdĺhavejší prípravný 
proces sa práce na športovom 
ihrisku v Zátoke pokoja začnú 
na jar 2022.

  (E. S.) FOTO: Z. G.
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Mesto Trenčín má Plán udržateľnej mobility
Plán udržateľnej mobility mesta (PUMM) Trenčín obsa-
huje 82 opatrení. Zamerané sú na naplnenie strategickej 
vízie „Trenčín – menej áut, viac miesta pre život“. 

Mestu tento plán umožňuje čer-
panie financií na realizáciu na-
vrhovaných projektov, posky-
tuje kvalitné dáta o mobilite 
v regióne a tiež aj vyhodnote-
nie dopadov rôznych možných 
zmien. Mestské zastupiteľstvo 
ho schválilo na svojom septem-
brovom zasadnutí. 
 Spracovanie PUMM prebie-
halo od roku 2019. Začalo sa 
prieskumami a zberom dát o šir-
šom mestskom regióne – o po-
hybe, správaní, infraštruktúre 
či bezpečnosti – ale aj o prefe-
renciách obyvateľov. Pre pandé-
miu a s ňou spojené obmedzenia 
verejných stretnutí pokračova-
la ďalšia komunikácia s laickou 
i odbornou verejnosťou na par-
ticipatívnej on-line platforme 
Zapoj sa, Trenčín. Išlo o zber ví-
zií a opatrení, ktoré by umožnili 
prepojiť potreby rozvoja mesta, 
zmierňovania dopadov dopravy 
na životné a mestské prostre-
die, zdravie – a potreby pohybu 
v meste.

 � ABY BOLA VEREJNÁ 
DOPRAVA PRÍJEMNÁ

„Návrh mestskej dopravy vychá-
dza z výraznejších zmien v po-
dobe ulíc, ale aj mestskej štruk-
túry tak, aby verejná, pešia 
a cyklistická doprava bola nielen 
najrýchlejšia a najpohodlnejšia, 
ale aj príjemná a umožňovala iné 
využitie najcennejších mestských 
priestorov, než ako sklad vozi-
diel,“ hovorí za spracovateľov 
plánu Daniel Szabó z brnianske-
ho Centra dopravního výzkumu. 

 Nevyhnutné zmeny v základ-
nom komunikačnom systéme 
podľa neho zároveň vytvárajú 
priestor pre rýchlejšiu, spoľahli-
vejšiu a lepšie dostupnú a prepo-
jenú verejnú dopravu, mestskú 
zeleň a revitalizáciu miestnych 
centier. Plán dopĺňa už existujú-
ce strategické dokumenty mesta 
– Územný plán, Generel cyklis-
tickej dopravy či Stratégiu adap-
tability na klimatickú zmenu.

 � PLÁN 
O JUHOVÝCHODNOM 
OBCHVATE

Podľa spracovateľov plánu níz-
ka intenzita tranzitnej dopravy, 
charakter dopravných vzťahov 
v meste a technické aj environ-
mentálne bariéry nakoniec vied-
li k vyhodnoteniu realizácie ju-
hovýchodného obchvatu ako 
nepreferovaného variantu v sle-
dovanom období. 
 „Neumožnil by výraznejšie 
zníženie intenzity dopravy v rám-
ci mesta vytváraním nových, dlh-
ších ciest, vedúcich na obchvat,“ 
hovorí D. Szabó. „Z množstva 
posudzovaných variantov bol na-
koniec ako najefektívnejší vyhod-
notený plán mesta na výraznú 
podporu udržateľnej mobility pre 
cesty v rámci mesta, plošné upo-
kojovanie a podpora bezpečnej 
a komfortnej infraštruktúry, zni-
žovanie regionálnych ciest pro-
stredníctvom integrácie verejnej 
dopravy a parkovacieho manage-
mentu, spojeného so záchytnými 
parkoviskami.“ 
 Čiastočné zanorenie 

problematického prieťahu cesty 
prvej triedy prepojí centrum 
mesta, nábrežie a brehy rieky, 
ale podľa spracovateľov plá-
nu nevyrieši vysokú intenzitu 
dopravy. 
 „Úspešné riešenie veľkých 
výzev, ktoré prináša klimatic-
ká zmena, však nemôže spočívať 
iba v ďalších veľkých dopravných 
stavbách pre automobilovú do-
pravu, ale vo vytvorení dobrých 
podmienok pre dlhodobé zme-
ny v správaní,“ vyjadruje názor 
spracovateľov trenčianskeho 
PUMM Daniel Szabó, ktorý sa 

osobne zúčastnil na preroko-
vaní plánu Mestským zastupi-
teľstvom v Trenčíne a trpezlivo 
odpovedal na otázky poslanec-
kého zboru. Celú diskusiu si mô-
žete pozrieť na www.trencin.sk 
v prvej časti videozáznamu zo 
z a s t u p i t e ľ -
stva, roko-
vanie o plá-
ne sa začína 
v polovici 
40. minúty.
 (RED)

Na predĺženie platnosti 
iba jeden doklad
Na predĺženie platnosti parkovacej karty využite elek-
tronický spôsob vybavenia. 

Vo vašom online konte je žiadosť 
na predĺženie platnosti parko-
vacej karty pripravená a vyplne-
ná. Ak nedošlo k žiadnej zmene 
v osobe držiteľa karty či vozidla 
a chcete rovnaký typ karty, 
na predĺženie jej platnosti stačí 
priložiť iba jeden doklad – zele-
nú kartu.
 Zelená karta musí byť plat-
ná na auto, na ktoré chcete 

predĺžiť parkovaciu kartu. Musí 
byť kompletná, treba odfotiť ale-
bo naskenovať jej prednú časť, 
kde sú údaje o dobe platnosti 
poistenia a o držiteľovi vozidla 
(meno, adresa, údaje o vozidle). 
Pred priložením prílohy skenu 
alebo foto zelenej karty si tieto 
údaje skontrolujte. Bez platnej 
zelenej karty nemôžu byť žiados-
ti vybavené. ÚTVAR MOBILITY

RÝCHLEJŠIA KOMUNIKÁCIA S ÚRADMI
Efektívnejšie a rýchlejšie komunikovať s verejnou 
správou nám môže pomôcť elektronická schránka. 
Slúži podnikateľom a rovnako i občanom. Elektronická 
komunikácia plne nahrádza klasický spôsob doručova-
nia dokumentov v listinnej podobe.

 � Aké sú výhody využívania 
elektronickej schránky?
• Prístupnosť – podanie môže-
me zaslať z domu, potrebujeme 
počítač, prístup k internetu, 
príslušný softvér a občiansky 
preukaz s čipom s bezpečnost-
ným osobným kódom.
• Finančná úspora – elektro-
nické podanie je spoplatnené 
polovičnou sadzbou správne-
ho poplatku na rozdiel od rov-
nakého podania v listinnej 
podobe.
• Časová úspora – podanie 
môžeme zaslať bez čakania 
v rade alebo obmedzenia úrad-
nými hodinami.
• Bezpečnosť – komuniká-
cia prostredníctvom elektro-
nických schránok funguje 
na podobných princípoch ako 

elektronické bankovníctvo. 
Doručovanie v rámci tohto mo-
dulu je garantované zo zákona. 
• Informovanosť – o odoslaní 
i doručení podaní nás informu-
jú notifikačné správy.

 � Ako si schránku vyba-
vím?
 Ak máte viac ako 18 rokov 
a ste občan SR, elektronickú 
schránku máte na portáli www.
slovensko.sk vytvorenú auto-
maticky. Portál vás prevedie 
základnými krokmi tak, aby ste 
ho mohli začať využívať na ko-
munikáciu s úradmi. Obsahu-
je návody i modelové situácie, 
ktoré pomáhajú lepšie a jedno-
duchšie sa v elektronickej ko-
munikácii zorientovať.  (RED)

 videozáznam
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Harmonogram jesenného upratovania 2021

Do VOK nie je možné ukladať 
elektroodpad, vyradené batérie 
a akumulátory, žiarivky, železný 
šrot ani iné nebezpečné odpady. 
Môžete ich vyložiť ku kontaj-
nerom, odkiaľ odvoz zabezpe-
čí spoločnosť Marius Pedersen, 
a. s.
 Pneumatiky podľa zákona 

o odpadoch nie sú súčasťou ko-
munálnych odpadov, a preto ich 
počas upratovania nie je mož-
né odovzdávať. Občania ich 
môžu odovzdať bezplatne v rám-
ci siete distribútorov a pneuser-
visov. 
 Aj počas upratovania sú 
otvorené tri zberné dvory – 

na Zlatovskej, na Soblahov-
skej a na ulici K zábraniu. Tu 
je možné odovzdať druhy odpa-
du podľa platného Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 7/2016 
o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými staveb-
nými odpadmi na území mes-
ta Trenčín, ktoré je uverejnené 

na www.trencin.sk. 
 Prosíme občanov, aby 
do kontajnerov ukladali len ur-
čené odpady a nevykladali od-
pad po odvezení kontajnerov. 
 Na disciplinovanosť pri uk-
ladaní odpadu budú dohlia-
dať pracovníci Marius Peder-
sen, a. s., a Mestskej polície. 

Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pe-
dersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi 
organizuje na území mesta počas 7 sobôt v mesiacoch 
september, október a november 2021 jesenné upratova-
nie.

Začalo sa na sídlisku Juh v po-
slednú septembrovú sobotu 
a pokračovať bude postupne vo 
všetkých mestských častiach. 
Obraciame sa na občanov, aby 
túto možnosť využili a prispeli 

tak k čistote mesta. 
 Nakoľko podľa zákona platí 
zákaz ukladania biologicky roz-
ložiteľného odpadu na skládku, 
zber odpadu sa bude uskutoč-
ňovať do 2 rôznych veľkoobje-

mových kontajnerov (VOK). Je-
den z nich bude slúžiť výhradne 
na odkladanie biologicky roz-
ložiteľného odpadu (konáre, 
odpad zo záhrad, trávnikov 
a pod.), druhý na odkladanie 
iného odpadu, okrem drobné-
ho stavebného odpadu. 
 Hádzať do VOK akýkoľvek 
iný odpad ako ten, na ktorý je 
kontajner určený, je prísne za-
kázané!

 Prosíme o disciplinované do-
držiavanie účelu kontajnerov. 
PRÍSNE SA ZAKAZUJE vy-
kladať odpad po odvezení kon-
tajnera. Pri porušení hrozí po-
kuta do 1 500 €.

 Prosíme, dodržiavajte všet-
ky aktuálne bezpečnostné 
opatrenia – rúško, rukavice, 
dodržujte od seba vzdialenosti 
a nezdržujte sa v skupinách.

VOK budú umiestňované podľa harmonogramu:

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

SOBOTA 

2. 10. 
2021

 – Bezručova (pri dele)
 – Partizánska (pri cintoríne)
 – Partizánska (okolo domu č. 73)
 – Nad tehelňou (oproti garážam, nádoba na sklo č. 7097)
 – Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64)
 – Horný Šianec (trávnatá plocha medzi byt. domom 13 a 15)

 – Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
 – 28. októbra (na rázcestí s ulicou Dlhé Hony)
 – Beckovská (pri kotolni)
 – Osloboditeľov (otoč, križovatka Inovecká – Osloboditeľov)
 – S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)
 – Soblahovská (pri byt. dome 1113)
 – Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku)

SOBOTA

9. 10. 
2021

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

 – Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
 – J. Zemana (2 – 4/2394 – nádoba na sklo)
 – Záhumenská (autobusová zastávka – OTOČ)
 – Električná (za autobusovou zastávkou pri smetných nádobách)
 – Karpatská – Stromová (pred detským ihriskom)
 – Karpatská – Puškinova (v križovatke)

SOBOTA 

16. 10. 
2021

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

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

SOBOTA 

23. 10. 
2021

 – M. Turkovej (bytovka č. 36 – oproti škôlke)
 – Gen. Goliana – Kpt. Nálepku (oproti zim. štadiónu)
 – Nábrežná – Študentská (bytovka č. 12)
 – Kpt. Nálepku (pri dome 1675)
 – Holubyho nám. (oproti RD 1692)
 – Hurbanova (pri RD č. 7)

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

SOBOTA 

6. 11. 
2021

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

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

SOBOTA 

13. 11. 
2021

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

 – Kubranská – Pred poľom 
(pri byt. dome č. 374 – 375)

 – Kubrica – námestie (otoč autobusu)
 – Kubranská (pri Kyselke)
 – Kubrá – Pažítky (pri RD č. 59)
 – Kubrá pri kríži (pri RD č. 249) harmonogram
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HARMONOGRAM VÝVOZU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK ODPADU

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 4. 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

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

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

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

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

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

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

DERATIZÁCIA 
V MESTE
Prichádza čas pravidelnej 
jesennej deratizácie. V ob-
dobí od 11. do 25. októbra 
2021 sa uskutoční deratizá-
cia verejnej zelene i verej-
nej kanalizácie. Dajte väčší 
pozor na svojich domácich 
miláčikov, aby sa nedostali 
do kontaktu s návnadami.

Deratizáciu priestranstiev ve-
rejnej zelene na približne 110 
ha, vrátane stojísk smetných ná-
dob na verejnej zeleni a objek-
tov v majetku mesta, zabezpečí 
mesto Trenčín prostredníctvom 
spoločnosti Pavol Beták – ASA-
NA, s. r. o. 
 Pôjde o verejné plochy zele-
ne na sídlisku Kvetná, Zámostie 
– Nové Zlatovce, Zlatovce, Zá-
mostie – pred železnicou, Juh, 
Centrum – Dolné mesto, bytov-
ky pri Leoni, Noviny, Sihoť I, 
II, III, IV, Pod Sokolice, Kubrá, 
Kubrica a Opatová. 
 V rovnakom termíne vykoná 
na území mesta deratizáciu ve-
rejnej kanalizácie aj spoločnosť 
TVK, a. s., Trenčín.
 Útvar stavebný a životné-
ho prostredia (ÚSaŽP) zároveň 
vyzýva všetky povinné osoby, 
bytové družstvá, bytové spo-
ločenstvá, poľnohospodárske 
družstvá, podniky, prevádzky 
podnikania a organizácie, ktoré 
spravujú objekty na území mes-
ta Trenčín, ako aj vlastníkov by-
tových domov a objektov, užíva-
teľov nehnuteľností a pozemkov, 
aby si splnili povinnosť pod-
ľa zákona o ochrane verejného 
zdravia a zabezpečili reguláciu 
živočíšnych škodcov vo svojich 
objektoch, ich okolí a prípoj-
kách kanalizácie pred objektmi.
 Zvýšený výskyt hlodav-
cov na verejných pozemkoch 
hláste na ÚSaŽP e-mailom 
na enviro@trencin.sk alebo tel. 
č. 032/6504 418. (RED)

SPRÁVNE TRIEDIŤ SA OPLATÍ 
Pozor, ak je v triedenom zbe-
re viac ako 35 % nečistôt – teda 
odpadu, ktorý do daného kon-
tajnera či vreca nepatrí, odpad 
sa už nepovažuje za vytriedený 
a nakladanie s ním musí uhradiť 
mesto. 

 Za triedený zber papiera, 
skla, plastov, kovových obalov 
a nápojových kartónov zodpo-
vedajú výrobcovia, ktorí pros-
tredníctvom OZV ENVI – PAK 
zabezpečujú a financujú ich 
zber, dotriedenie a recykláciu. 

Obyvatelia neplatia ani za zber 
elektroodpadu či batérií.
 Za čo občan platí? Poplatok 
za komunálny odpad zahŕňa 
zmesový odpad (čierny kontaj-
ner alebo vrece), drobný staveb-
ný odpad, objemný odpad (napr. 
nábytok), odpad z cintorína, od-
pad z čistenia ulíc, biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad, 
ale aj odpady z parkov a záhrad. 
 Na minimalizáciu odpadu 
môžeme myslieť už pri našich 
nákupoch a ak už odpad vznik-
ne, tak nech skončí v tých správ-
nych vreciach či kontajneroch. 

 ZDROJ: ENVI-PAK

  

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ
KARTÓNY
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Trenčianska nadácia 
udelila ceny filantropie
Osobnosti občianskeho života vyhlásili počas narodeni-
nového koncertu Trenčianskej nadácie „Dvadsať rokov 
darujeme“ 14. septembra 2021 v Posádkovom klube.

S históriou Trenčianskej nadá-
cie sú spätí viacerí Trenčania, 
ktorých profesijný aj súkromný 
život je vzácne prepojený služ-
bou verejnosti. Pri dvadsiatom 
výročí sa správna rada nadácie 
rozhodla udeliť ceny za filan-
tropiu piatim „Osobnostiam ob-
čianskeho života“. 

 � Richardovi Medalovi, za-
kladateľovi Trenčianskej nadá-
cie a autorovi konceptu otvo-
reného grantového programu 
na podporu malých komunit-
ných projektov. 

 � Ferdinandovi Rybníčkovi 
in memoriam, ktorý s nadáciou 
spolupracoval na mnohých pro-
jektoch (Trenčianske korzo, 
Klub darcov, amatérske foto-
grafické súťaže). 

 � Vladovi Kulíškovi, ktorý 
bol pri zrode nadačného fondu 
Dr. Klaun a naďalej spolupra-
cuje s nadáciou pri organizova-
ní divadelných predstavení pre 

dlhodobo choré a opustené deti 
v ústavoch, nemocniciach a po-
dobných zariadeniach.

 � Júliusovi Brunovi, ktorého 
spája s Trenčianskou nadáciou 
originálny pohľad na veci – prí-
rodu, kultúru, spoločnosť, his-
tóriu. Svoje umenie karikatú-
ry predstavil na Trenčianskom 
Korze a viacerých nadačných 
dražbách.

 � Martinovi Potočnému, kto-
rý sa s Trenčianskou nadáciou 
zoznámil už v roku 2004, keď 
vďaka svojej profesii zabezpe-
čoval technickú podporu pri 
organizovaní prvého stretnutia 
členov Klubu darcov. Od roku 
2010 je jeho stálym členom 
a pravidelným prispievateľom. 
Bol ocenený cenou Klubu dar-
cov za filantropiu.
 Všetkým oceneným bla-
hoželáme! Viac o nich čítajte 
na FB Trenčianska nadácia.
 (RED) FOTO: J. MAJERSKÝ

Anička Polívková 
sama na javisku
Medzinárodný festival divadla jedného herca Sám 
na Javisku sa uskutoční v dňoch 13. – 17. 10. 2021 v Tren-
číne. Jeho 27. ročník predstaví počas 5 dní umelcov zo 
Slovenska, Čiech, Fínska a Nemecka.

O tom, že všetko sa dá prežiť 
s nadhľadom, sebairóniou a hu-
morom nás v monodráme „Tak 
já letím“ presvedčí Anička Po-
lívková ako neuveriteľne zho-
vorčivá, výstredná 45-ročná Su-
san, ktorá sa rozhodne osláviť 
svoje narodeniny cestou do Aus-
trálie. Jej dôvtip, šarm a chaos 
ju prinútia bilancovať – ironicky 
a škodoradostne sa zamýšľa nad 
priateľstvom, láskou, osamelos-
ťou, úskaliami i radosťami zo ži-
vota. Inscenácia Petra Quiltera 
bola uvedená prvýkrát v Sydney 
v roku 2011. V Trenčíne ju uvi-
díme 17. 10. v Piano clube. 
 Vzhľadom na rekonštrukciu 
objektu kina Hviezda, kde fes-
tival Sám na Javisku začal pí-
sať svoju takmer tridsaťročnú 
históriu, ho organizátori tento 
raz naplánovali do viacerých 
priestorov – okrem Piano clubu 
aj do Klubu Lúč v Galérii Vážka, 
kde v súčasnosti pôsobí, do Po-
sádkového klubu a Galérie M. 
A. Bazovského. Prispôsobujú 
sa aj zložitej situácii zapríči-
nenej pandémiou a pripravujú 

tiež variant online streamov. 
 „Máme pripravených 10 
produkcií, počítame s možnos-
ťou, že budeme napr. renomova-
né nemecké divadlo Schauspiel 
Koeln vysielať online, a to pro-
stredníctvom priameho pre-
nosu, kedy toto divadlo bude 
hrať priamo pre účely festiva-
lu na svojej domovskej scéne 
a naši diváci ho budú môcť vidieť 
na veľkom premietacom plátne 
v Posádkovom klube,“ hovorí 
Kamil Bystrický, riaditeľ a dra-
maturg festivalu. Všetky pod-
robnosti môžete aktuálne sle-
dovať na www.monodrama.sk 
a sociálnych sieťach. Festival 
Sám na javisku podporil z ve-
rejných zdrojov Fond na pod-
poru umenia – hlavný partner 
a Mesto Trenčín. (RED)

Trenčiansku hudobnú jeseň 
otvorí organový recitál
Otvárací koncert festivalu je naplánovaný na 10. ok-
tóbra 2021, kedy sa v Evanjelickom kostole predstaví 
organista Marek Vrábel.

Klub priateľov vážnej hudby 
je jedným z najagilnejších ob-
čianskych združení v Trenčíne. 
Každoročne organizuje množ-
stvo koncertov a do jeho port-
fólia patria aj populárne festi-
valy Trenčianska hudobná jar 
a Trenčianska hudobná jeseň. 
Pripravovali ich aj v období, 
kedy bolo organizovanie po-
dobných podujatí veľmi obme-
dzené. Preto nie je prekvape-
ním, že členovia klubu nás dnes 
pozývajú aj na jesenný festival. 
 Ako za Klub priateľov váž-
nej hudby informoval Vladi-
mír Kulíšek otvárací organový 
koncert (10. 10.) bude v Evan-
jelickom kostole a nasledujúce 
3 nedele bude festival hostiť re-
fektár Piaristického gymnázia. 

Jeho priestory postupne rozo-
zvučí sláčikové trio pod vede-
ním Štěpána Filípka z Brna (17. 
10.), sólista Opery SND Pe-
ter Mikuláš (24. 10.) a komor-
ný orchester Nanovo ensemble 
(31. 10.). Záver festivalu zabez-
pečí vietnamský klavirista Anh 
Nguyen Le Viet. Jeho recitál 
privíta koncertná sála ZUŠ Ka-
rola Pádivého.
 Dramaturgia festivalu je 
ako vždy mimoriadne rôzno-
rodá a divácky a poslucháčsky 
príťažlivá. Organizátori veria, 
že napriek prísnym epidemiolo-
gickým opatreniam sa im poda-
rí zorganizovať kvalitné poduja-
tie. Viac o programe koncertov 
a jednotlivých interpretoch 
na www.kpvh.sk. (RED)

Fotosúťaž s témou 
Bez hraníc
Organizátori festivalu dob-
rodružných filmov HoryZon-
ty 2021 vyhlásili XVI. ročník 
fotosúťaže, tentoraz na tému 
„Bez hraníc“. Uzávierka je 24. 
októbra 2021. Téma dáva 
možnosť nájsť si svoje hra-
nice a limity, nemusí však 
ísť iba o zemepisné hrani-
ce. Štyridsať najzaujímavej-
ších fotografií z ciest, výle-
tov a dobrodružstiev bude 
vystavených v Posádkovom 
klube počas multižánro-
vého podujatia HoryZonty 

11. – 13. 11. 2021, porota vy-
berie a ocení štyri najlepšie. 
Prihlášku do súťaže a informá-
cie ako fotky poslať, nájdete 
na www.horyzonty.sk. (RED)
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Zahrajte si v Garáži z Pohody
Dva mesiace bude Garáž z Pohody slúžiť ľuďom v trenčian-
skom skateparku na skúšky kapiel, koncerty, DJsety alebo 
iné podujatia. Technicky zabezpečenú garáž bude mať k dis-
pozícii aktívna komunita skejterov, bikerov či kolobežká-
rov, aby si sama vytvorila kultúrny program podľa svojich 
predstáv. Príležitosť špecifickej mestskej komunite dáva 
spoločný projekt festivalu Pohoda a tímu Trenčín2026.

Garáž poznajú návštevníci Po-
hody ako jej najmenší stage, 
ktorý je zároveň symbolom za-
čiatku. „Garáž považujeme 
za základ hudobnej scény, tam 
sa začína cesta mnohých kapiel,“ 
hovorí Michal Kaščák, riaditeľ 
festivalu Pohoda. „Aj my v Bez 
ladu a skladu sme začínali v ga-
ráži u našich na Novinách alebo 
neskôr u Kubicovcov.“
 Nápad ponúknuť Garáž 
z Pohody mladým, ktorí sa stre-
távajú v skateparku a dať im 
tak priestor na ich hudobné 
a komunitné začiatky, vznikol 
na podporu kandidatúry Tren-
čína na Európske hlavné mesto 
kultúry. 
 Projekt je výsledkom spolu-
práce tímu Trenčín2026 a Poho-
da Festivalu spolu s komunitou 
skejterov z trenčianskeho ska-
teparku. „Skateparkové“ špor-
ty sú silne prepojené s hudbou. 

Príkladom je aj Milan Hanu-
liak, skejter a zároveň gitaris-
ta v trenčianskej kapele Cherry 
Street, ktorý komunitu zo skate-
parku zastupuje.

 � ORGANIZÁTOROM 
POMÔŽEME 

O technické zabezpečenie ga-
ráže sa postará Pohoda Festi-
val. Program v nej si však vytvo-
ria mladí sami. Garáž im bude 
k dispozícii v októbri a v novem-
bri, svoje akcie môžu nahlasovať 
na www.trencin2026.sk v sekcii 
Garáž. Tím Trenčín2026 im pro-
dukčne pomôže pri realizácii. 
 „V programe kandidatúry 
na Európske hlavné mesto kultú-
ry 2026 máme cieľ, aby sa z pa-
sívnych prijímateľov kultúry stali 
aktívni účastníci. Tiež chceme vy-
tvoriť možnosti na to, aby sa ľu-
dia naučili sami tvoriť kultúrnu 

ponuku, ktorá im v meste chý-
ba,“ vysvetľuje Veronika Žák 
Sučanská, ktorá má v tíme Tren-
čín2026 na starosti zapájanie 
obyvateľov do projektu. 
 „V Garáži ide presne o to. 
Ukazujeme, že komunita oko-
lo trenčianskeho skateparku je 
aktívna a živá. Dávame mla-
dým nielen fyzický ale aj mentál-
ny priestor na zamyslenie sa, čo 
im chýba a čo by tu v skateparku 
mohlo byť. A tiež získajú skúse-
nosti z organizovania kultúrneho 
podujatia a zážitok z toho, keď sú 
sami jeho tvorcami.“ 
 Ak získame titul, Garáž bude 
putovať po celom meste a jeho 
okolí. Rôzne umelecké sku-
piny alebo komunity dostanú 

tak možnosť presunúť si Garáž 
k svojmu pôsobisku a pripraviť 
v nej program na určený čas. Pri 
manažovaní sa nebudú musieť 
spoliehať len na vlastné sily, zís-
kajú aj rady v oblasti kurátorstva 
kultúrnych podujatí.

 � PRVÉ PODUJATIE 

Dvere Garáže v trenčianskom 
skateparku otvorilo v sobotu 25. 
9. 2021 vystúpenie rapera Gleba 
a trenčianskych kapiel Fraktúra, 
Cherry Street a Fyasco. Účastní-
ci sa mohli zapojiť do aktivít a sú-
ťaží pre bikerov od O. Z. Divo 
a skejterov od Peška life alebo sa 
dať ostrihať Elite barbermi.
  TÍM TRENČÍN2026, FOTO: M. DAŠKO

Čo sa teraz deje v tíme Trenčín 2026? 
Tešíme sa, že ste si s nami užili leto plné zdvojených 
zážitkov v projekte Kateřiny Šedej SOBOTA V NEDEĽU. 
Vymysleli a zorganizovali ste ich vy, Trenčania, v spolu-
práci s našim produkčným tímom. Ďakujeme!

V lete sme vypracovávali zá-
sadnú úlohu od poroty, a to od-
povede na doplňujúce otázky 
k programu Trenčína ako Eu-
rópskeho hlavného mesta kul-
túry. Porotu zaujíma, ako vieme 
do programu vniesť európskeho 
ducha, zapojiť umelcov nielen zo 

Slovenska a prepojiť sa aj s inými 
európskymi mestami, inštitúcia-
mi, médiami. Pýtajú sa na rám-
ce a témy programu, na to, či sa 
program má kde konať. Zaujíma 
ich, kto to bude organizovať, či 
sa turisti a umelci budú mať kde 
ubytovať, aký máme plán na to, 

aby im v taxíku, v hoteli či v ka-
viarni rozumeli a vedeli dať zák-
ladné informácie. Zaujímajú ich 
financie, marketing, zapojenie 
obyvateľstva... 
 Máme za sebou dlhý rad 
stretnutí, konzultácií, uzatvore-
ných partnerstiev. Hľadáme re-
álne možnosti pre naše mesto 
a región, aby sme z päťročného 
projektu vyťažili čo najviac. 
 V októbri nás čaká grafic-
ké spracovanie textu do podoby 
publikácie, tzv. Bid booku, kto-
rý bude mať do 100 strán. K ob-
hajobe tiež chystáme krátky film 
a pripravujeme program na náv-
števu poroty v Trenčíne. 
 Európskym hlavným 
mestom kultúry 2026 bude buď 
Trenčín, Nitra alebo Žilina. 
Trenčínu môžete držať palce aj 
tak, že nám dáte „like“ na Face-
booku alebo nás sledujte na In-
stagrame. Môžete si pripnúť 
odznak, nalepiť nálepku alebo 
poslať do sveta pohľadnicu Tren-
čín 2026. Nájdete ich v KIC. Ďa-
kujeme za podporu. 
 MIROSLAVA GÚČIKOVÁ,  
 PR MANAGER TRENČÍN 2026 

Na Mierovom námestí si 12. 9. okoloidúci mohli v spoluprá-
ci s grafikom Petrom Štullerom nasprejovať svoj vlastný 
Trenčín v rámci zdvojených zážitkov projektu SOBOTA 
V NEDEĽU. FOTO: J. MAJERSKÝ

EHMK = 
EURÓPSKE 
HLAVNÉ MESTO 
KULTÚRY
Stane sa Európskym hlav-
ným mestom kultúry 2026 
Trenčín, Nitra alebo Žilina? 
Cieľom projektu EHMK je 
pomôcť mestu, ktoré tento 
prestížny titul získa, vyrásť. 
Rieši kultúru ako celok, teda 
nielen umelecký program, 
ale aj celkovú kvalitu života, 
pohľad na európske hodno-
ty, ekológiu a aktívny verej-
ný život. Formát Európskeho 
hlavného mesta kultúry ini-
ciovala už v roku 1983 Meli-
na Mercouri. Grécka herečka, 
speváčka a neskôr ministerka 
kultúry mala pocit, že v da-
nej dobe sa umeniu nevenuje 
dostatok pozornosti. Vďaka 
tomuto programu dokáza-
li desiatky miest naštartovať 
a posilniť kultúrnu scénu, 
komunity a vylepšiť si infraš-
truktúru, zväčšiť svoj mestský 
potenciál.
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PSÍKY 
NA ADOPCIU
Chýba vám zvierací 
spoločník? Dajte šancu 
psíkom z Karanténnej sta-
nice v Trenčíne. Návštevu 
je potrebné si vopred do-
hodnúť na 0915 785 007.

Kríženec nemeckého špi-
ca Rony má asi 9 rokov, no 
duchom je stále mladík. Má 
pokojnú povahu, obľubuje 
hladkanie a pre odmenu stá-
le podáva labku. Vhodný je aj 
do bytu.

Athos je urastený kríženec ma-
lamuta vo veku asi 3-4 roky, 
s veselou a aktívnou povahou. 
Obľubuje voľný pohyb na po-
zemku. So psíkmi si vychádza 
kamarátsky. 

Psík poľovného plemena ba-
vorského farbiara Lesan má 
približne 3 – 4 roky. Má pria-
teľskú povahu a obľubuje dlhé 
prechádzky aj voľný pohyb 
po tráve. 

Všetky zvieratká, ktoré 
čakajú na nového majite-
ľa a nový domov, nájdete 

na www.utuloktrencin.sk.

Sila trenčianskeho florbalu

Prvý ročník seniorského tur-
naja TRENČÍN FLOORBALL 
GAMES sa odohral posledný 
augustový víkend v Mestskej 
športovej hale na Sihoti. Prven-
stvo si vybojovali florbalisti 1. 
FBC FLORBAL Trenčín (foto), 

ktorým sa darí aj v aktuálnej se-
zóne mužskej extraligy. V prvých 
štyroch kolách nestratili ani bod. 
 Počas prvého septembrového 
víkendu si na turnaji TRENČÍN 
FLOORBALL GAMES zmera-
li sily aj mládežnícke kategórie. 

Prvenstvo si vybojovali mladší 
a starší žiaci z AS Trenčín a do-
rastenci z 1. FBC Trenčín. Aj 
tento turnaj ukázal silu a kvalitu 
trenčianskeho florbalu.
 (RED) FOTO: ARCHÍV 1. FBC

Stolní tenisti úspešní
V Národnom stolnoteniso-
vom centre v Bratislave sa 28. 
8. 2021 uskutočnili Majstrov-
stvá Slovenska mužov a žien 
v stolnom tenise. Odchovanky-
ňa trenčianskeho stolného te-
nisu a hráčka klubu Keraming 
Trenčín Monika Marousková 
získala v kategórii U21 dvojhra 
žien 3. miesto, keď prehrala až 
s celkovou víťazkou kategórie 
žien E. Labošovou a 3. miesto 

v štvorhre (so spoluhráčkou M. 
Uríkovou), čím obhájila svoje 
minuloročné umiestnenie. 
 V kategórii mužov zasko-
čil svojich súperov v kvalifikácii 
Lukáš Gieci, ktorý hrá za klub 
Keraming Trenčín v Kubrej 1. 
ligu mužov. Suverénnym spô-
sobom bez straty setu postúpil 
do hlavnej súťaže, kde sa nako-
niec prebojoval až medzi 32 naj-
lepších mužov. Blahoželáme.  FOTO: ARCHÍV KLUBU

TANEC, KTORÝ VYCHÁDZA ZO SRDCA
Tanečná skupina Goonies sa 
18. 9. 2021 zúčastnila taneč-
nej súťaže SHOWTIME DAN-
CE v Piešťanoch. Deti a mládež 
zažili úžasnú atmosféru, ktorá 
bola plná radosti, lásky k tancu 
a hlavne spolupráce a priateľ-
stva. Po dlhej dobe to bol výni-
močný deň a vzhľadom k mottu 
TS Goonies "tanec, ktorý vychá-
dza zo srdca, je skutočným ume-
ním" sú získané ocenenia len če-
rešničkou na torte: 1-krát bronz, 
4-krát striebro, 9-krát zlato. Bla-
hoželáme! FOTO: ARCHÍV TS

Hokejová sieň slávy má nových členov
Do Siene slávy trenčianskeho 
hokeja boli 17.septembra 2021 
uvedení popri legendách: Fran-
tišek Hossa, Pavol Demitra, Ja-
roslav Walter a Oto Haščák aj 
štyria noví členovia: Miroslav 

Červenka, Gabo Zelenay, La-
dislav Brežný a Štefan Šol-
ty. Sieň slávy trenčianskeho 
hokeja našla reprezentatívne 
priestory v rámci Hokejové-
ho múzea na Zimnom štadióne 

P. Demitru. Ceremoniál vyvese-
nia fotografií nových členov bol 
súčasťou prvého ligového zápa-
su HK Dukla na domácom ľade 
26. septembra 2021. Informoval 
o tom oficiálny web klubu.
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NAJBLIŽŠIE ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 11. 10. 2021 o 16.00 h
VMČ Západ 20. 10. 2021 o 15.00 h

VMČ Juh 4. 10. 2021 o 17.30 h

VMČ Sever 7. 10. 2021 o 16.00 h
Zasadnutia výborov mestských častí sú verejné. V závislosti 
od aktuálnej pandemickej situácie sa môžu konať aj online. Pre-
to je dobré sledovať týždeň pred rokovaním webstránku mes-
ta www.trencin.sk.

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
(PO – ŠTV 9.00 – 17.00, PIA 9.00 – 14.00)
Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, 
čitáreň: knihy, TV, noviny a časopisy (SME, Život, Slovenka), spo-
ločenské hry, šachy, karty, stolný tenis, cvičenie ženy, brušné 
tance, joga.
Pravidelná činnosť
Joga PO 15.00 – 16.30, Cvičenie ženy I. PO a ŠT 9.30 – 10.30, 
Cvičenie ženy II. UT a PIA 10.00 – 11.00, Stolný tenis PO 13.00 – 
14.30, STR 13.00 – 15.00, UT a ŠT 13.00 – 16.30 a 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 nepár-
ny týždeň UT od 10.00, JDS 05 nepárny týždeň UT 14.00 – 16.00, 
Skleróza multiplex – klub Trenčín posledný štvrtok v mesiaci 15.00 
– 17.00.

Vstup do Denného centra je možný len s prekrytými hornými dý-
chacími cestami – respirátorom. Samozrejmosťou je dezinfekcia 
rúk, dezinfekčný prostriedok zabezpečuje mesto. Správca centra ve-
die evidenciu návštevníkov. Prosíme, sledujte aktuálnu pandemickú 
situáciu, ktorej vývoj môže činnosť centra obmedziť.

Prevádzkovateľom Denného centra je Útvar sociálnych vecí MsÚ 
Trenčín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch počas 
otváracích hodín centra 0901 714 266.

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Stretnutia v pondelok od 9.30 do 11.00 v KS Kubrá

4. 10. Ing. Jozef Mičkovic – Sv. František Saleský
11. 10.  Ing. arch. Dušan Drobný: Územný plán
18. 10. Ing. Katarína Darvašová – 100 rokov biskupov 

na Slovensku
25. 10. Ing. Darina Neverišová – Z histórie ovocia a zeleniny

Iné akcie:
19. 10. Poznávame Trenčín: Štúrovo námestie

Podmienkou účasti na stretnutiach je prekrytie horných ciest 
dýchacích – respirátor, zaočkovanie alebo testovanie, alebo po-
tvrdenie o prekonaní ochorenia. Zároveň, prosíme, sledujte aktu-
álne opatrenia platné v deň konania stretnutia.

rokovania VMČ 

Celoživotné vzdelávanie 
seniorov pokračuje
Akadémia tretieho veku v Trenčíne privítala 14. septem-
bra 2021 svojich poslucháčov po viac ako ročnej odmlke. 

V aule Tren-
čianskej uni-
verzity A. 
Dubčeka sláv-
nostne otvori-
la svoj XXXV. 
ročník. Ten mi-
nulý, tridsiaty 
štvrtý, musel 
byť pre pandé-
miu Covid-19 
zrušený. Z rov-
nakého dôvodu 
sa v XXXIII. 
ročníku mohlo z plánovaných 
10 seminárov uskutočniť len 
6, osvedčenie o ich absolvova-
ní vystavila akadémia pre 146 
poslucháčov. 
 Aj v novom školskom roku 
2021/2022 si môžu seniori vy-
brať z desiatich pripravených 
seminárov. Už 12. októbra je 
v programe prednáška o očnom 
lekárstve a druhá o dobývaní 
vesmíru. Zimný semester ešte 
ponúkne tému o očkovaní ako 
prevencii proti ochoreniam, 
o problémoch ľudí v geriatric-
kom veku či prevencii osteo-
porózy, venovať sa bude aj vý-
žive, osobnostiam Trenčína či 

latinčine v medicíne. V progra-
me letného semestra sú okrem 
iného témy ako fyzioterapia, so-
ciálne služby, pozemkové právo 
a vlastnícke vzťahy, urologické 
problémy či téma mozog a Al-
zheimerova choroba. 
 Semináre sa konajú vždy 
v utorok raz za mesiac od 13.30 
do 16.00 hodiny v aule Tren-
čianskej univerzity A. Dubče-
ka v Trenčíne s prísnym dodr-
žaním hygienických opatrení 
podľa covid automatu platného 
v čase konania podujatia. Aktu-
álne informácie môžete získať 
na tel. kontakte 032/6524642, 
Pinďáková Anna. (RED) FOTO: Z. G. 

PIESNE BOLI PRE ŇU ŠŤASTÍM
„Pre Lýdiu Fajto-
vú boli piesne aj 
šťastím, aj zmys-
lom života, aj napl-
nením jej spevavé-
ho osudu,“ napísal 
o známej speváčke 
zberateľke ľudových 
piesní trenčianske-
ho regiónu spiso-
vateľ Rudolf Dobi-
áš v auguste 1990. 
Lýdia Fajtová odiš-
la z tohto sveta 2. 
septembra 2021 vo 
veku nedožitých 87 rokov.
 Narodila sa 19. 9. 1934. 
Na hudobnú scénu vstúpi-
la v roku 1952, keď so sklad-
bou „V horném konci bý-
vam“ zvíťazila v celoslovenskej 
súťaži ľudového spevu v Brati-
slave. Prvé piesne v rozhlase na-
hrávala s harmonikou, v šesť-
desiatych rokoch s ľudovou 
hudbou Eugena Farkaša, po-
tom s ľudovou hudbou Rinalda 
Oláha. Jej repertoár obsahoval 
piesne, ktoré zozbierala z Tren-
čína, Omšenia, Drietomy, Selca, 

Trenčianskej Turnej, Kubrej, 
Trenčianskej Teplej, Bošáce, 
Soblahova, Velčíc či Zamaro-
viec. Krátko po roku 1989 vyšla 
jej prvá zbierka ľudových piesní 
z okolia Trenčína. V roku 1995 
vyšiel spevník „Trenčín, dolineč-
ka“, ktorý po dvadsiatich ro-
koch ešte viac rozšírila.
 Za jej prínos k zachovaniu 
ľudovej piesne nášho regiónu 
a ľudskosť v každom okamihu 
jej patrí naša vďaka a úcta. Česť 
jej pamiatke!
 (RED) FOTO: P. S.

Seniorklub Družba 
vystúpi v Turnej
Folklórny súbor Seniorklub 
Družba Trenčín vystúpi 22. 
októbra 2021 o 18.00 hodine 
v Kultúrnom dome Trenčian-
ska Turná, kde od júna tohto 

roka opäť trénuje. Predstaví sa 
v programe „Naše spevy a tan-
ce“, ktorý bude súčasťou pod-
ujatia pripraveného k mesiacu 
úcty k starším. Vstup je voľný.
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 � Ako fanúšik trenčianske-

ho futbalu som sa veľmi tešil 
na nový štadión na Sihoti. 
Bol som nemilo prekvapený, 
aké nebezpečné sú tribúny 
za bránkami. Schodíky sú veľ-
mi úzke. Chýbajú zábradlia. 
Je takéto vyhotovenie schvá-
lené stavebným úradom? Je 
v pláne zábradlia dodatočne 
osadiť?  BRANISLAV Š.
Martin Galajda, Futbalový klub 
AS Trenčín: 
 Tribúny prešli štandardným 
schvaľovacím procesom a sú 
skolaudované. Plne vyhovujú 
normám.
Mária Ďuďáková, vedúca 
Útvaru stavebného a životného 
prostredia:
 Nové tribúny boli zrealizova-
né podľa projektovej dokumen-
tácie predloženej v stavebnom 
konaní. Projektová dokumentá-
cia k stavebnému povoleniu bola 
vypracovaná odborne spôsobi-
lou osobou, v súlade s platnými 
normami a predpismi. Ku ko-
laudačnému konaniu sa kladne 
vyjadrili dotknuté orgány a or-
ganizácie (Inšpektorát bezpeč-
nosti a ochrany zdravia, RÚVZ 
Trenčín, okresné riaditeľstvo ha-
sičského a záchranného zboru), 
boli predložené všetky potrebné 
doklady (napr. skúšky či výcho-
diskové správy). 

 � Prečo sa každý rok jesenné 
upratovanie začína na Juhu? 
Nemôže sa začínať tam, kde 
sú rodinné domy? V novembri 
je už počasie také, že sa nedá 
nič popratať. Ľudia z bytov 
na Juhu si vedia vypratať piv-
nice aj v novembri.  PATRÍCIA
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný a životného prostredia:
 Jarné či jesenné uprato-
vanie je len doplnkovou služ-
bou. V každej mestskej časti je 
umiestnený zberný dvor, v kto-
rom môžu Trenčania celoročne 
bezplatne odovzdať takmer všet-
ky druhy komunálnych odpa-
dov. Zberné dvory sú otvorené 
od pondelka do soboty do 17.30 
h. Navyše, celoročne sa realizu-
je mobilný zber nadrozmerného 
odpadu zo stojísk komunálnych 
nádob. Sídliskom Juh sa začí-
na aj preto, že v tomto čase ešte 
nie je toľko bioodpadov a prá-
ve na Juhu sa využívajú počas 
upratovania najmä kontajnery 

na ostatný odpad, kontajnery 
na bioodpad pomenej. V čase, 
keď upratovanie plánujeme, nie 
je možné odhadnúť počasie. 

 � Plánuje mesto zrekonštru-
ovať detské ihrisko na Šafári-
kovej ulici – vnútroblok? Stre-
táva sa tam asi najviac detí 
z Juhu. MATÚŠ
Ingrid Kuľhová, útvar stavebný 
a životného prostredia:
 Mesto plánuje ešte v tomto 
roku zadať vypracovanie pro-
jektovej dokumentácie na kom-
plexnú revitalizáciu vnútroblo-
ku Šafárikova – Bazovského. Jej 
súčasťou bude aj návrh nových 
herných prvkov. Realizácia po-
tom bude závisieť od finanč-
ných prostriedkov, schválených 
v rozpočte mesta alebo finan-
cií získaných prostredníctvom 
eurofondov.

 � Mám otázku ohľadom 
parkovania na Juhu. Ide naj-
mä o hlavnú cestu – Ulica 
gen. Svobodu. Na tejto ceste 
sú 4 priechody pre chodcov, 
žiaľ ani jeden nie je prehľad-
ný. Šikmé parkovacie mies-
ta sú veľmi blízko, musíme 
vojsť aj 2 metre do priechodu, 
na úroveň dĺžky zaparkované-
ho auta, aby sme videli, či ide 
alebo nejde auto. Budete s tým 
niečo robiť? LENKA D.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Parkovacie miesta sú 
v zmysle vyhlášky a technických 
noriem 5 m pred priechodom. 
Chodníky ale plánujeme pred-
sunúť pred parkovacie miesta 
a skrátiť tak priechody pre chod-
cov (podobne ako pri reštaurá-
cii Retro). V súčasnosti sa rieši 
projektová dokumentácia a ak 
všetko dobre pôjde, predsunutie 
sa zrealizuje ešte tento rok.

 � Plánuje sa nový asfaltový 
povrch na Brnianskej ulici – 
od hrádze ku kruhovému ob-
jazdu na Zlatovskej? ROMAN
Ján Korienek, vedúci útvaru 
investícií: 
 Popri výstavbe cyklotrasy 
na Brnianskej ulici je napláno-
vaná aj výmena asfaltového kry-
tu, pravdepodobne v budúcom 
roku. V súčasnosti prebieha po-
voľovací proces. 

 � Nezabudlo sa pri pláno-
vanom budovaní záchytného 
parkoviska pri železničnej 
stanici Zlatovce na ekológiu? 
Kedysi tam bol lesík z náleto-
vých drevín, ktorý tlmil hluk 
železnice a zachytával prach. 
Možno by stálo za úvahu 
do projektu doplniť výsadbu 
zeleného pásu od Bratislav-
skej ulice. JOZEF L.
Ingrid Kuľhová, útvar stavebný 
a životného prostredia:
 Po vybudovaní parkoviska 
sa na pozemku po obvode vy-
sadí 24 stromov s podsadbou 
a 80 kvitnúcich listnatých krov 
zo strany od Bratislavskej ulice. 
Teda mysleli sme aj na životné 
prostredie a rovnako aj na zatie-
nenie parkujúcich áut a estetiku 
prostredia.
 

 � Chcel by som sa opýtať, či 
náhodou na novovybudova-
nom priechode pre chodcov 
pred poliklinikou nechýba 
vodorovné a zvislé doprav-
né značenie upozorňujúce 
na spomaľovač. TOMÁŠ H.
Róbert Hartmann, vedúci 
útvaru mobility: 
 Je to tak. Lenže žiadne znač-
ky upozorňujúce na spomaľo-
vací prah už neexistujú. Presne 
1. apríla 2020 vstúpila do plat-
nosti vyhláška 30/2020, v ktorej 
takéto značenie chýba. Tvorco-
via vyhlášky tvrdia, že vodič má 
sledovať cestu a v obci má také-
to zariadenia očakávať. Autori 
tiež tvrdia, že spomaľovacie pra-
hy, na ktoré upozorňuje značka, 
nemajú význam, nakoľko nepl-
nia elementárny účel spomaliť 
dopravu na celom úseku a nie 
len v mieste spomaľovacieho 
prahu. V každom prípade sme 
sa s dopravným inšpektorátom 
dohodli, že vyvýšenie nejakým 
spôsobom zvýrazníme.

 � Je krytá plaváreň otvorená 
pre seniorov? VLADIMÍR K.
Róbert Buchel, správca krytej 
plavárne: 
 Áno, pre seniorov je kry-
tá plaváreň vyhradená vždy 
prvú stredu v mesiaci od 13.00 
do 15.00 h, vrátane sauny. 
Ale, samozrejme, krytá plavá-
reň je k dispozícii seniorom aj 
v iných dňoch a časoch. Roz-
pis bazénov a sáun nájdete 
na mestskom webe.

 � Prečo už na popisoch 
spojov MHD alebo na nete 
neoznačujete nízkopodlažné 
autobusy? Veľmi to pomohlo 
zariadiť sa pre imobilných ale-
bo maminy s deťmi.  BEÁTA M.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility:
 Žiaľ, vopred nie je jasné, 
ktorý autobus bude obsluho-
vať daný spoj. Vek autobusov je 
takmer 15 rokov a sú veľmi po-
ruchové, preto dopravca nevie 
garantovať, že na vyznačenom 
spoji pôjde určite nízkopodlaž-
ný autobus. Preto sme upustili 
od vyznačovania nízkopodlaž-
ných autobusov v cestovnom 
poriadku. O necelý rok, 31.au-
gusta 2022, vyprší zmluva me-
dzi mestom Trenčín a súčas-
ným dopravcom SAD Trenčín 
a 1. 9. 2022 vstúpi do platnosti 
nová, ešte nedosúťažená zmluva 
s novým (zatiaľ neznámym) do-
pravcom. Súčasťou súťažných 
podmienok je aj to, že do 1 roka 
od jej platnosti musia byť všetky 
autobusy nízkopodlažné.

 � Ide o parkovanie na chod-
níku na uliciach Továren-
ská, Staničná, Budovateľská. 
Mestská polícia sa snažila 
tento problém vyriešiť, ale ne-
úspešne. Opäť je tu chaos, veľa 
áut parkuje na chodníkoch. 
Chcem poprosiť o riešenie tej-
to situácie, napríklad osade-
ním značiek alebo stĺpikov.
 PETER
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility:
 Na tieto ulice sa nechystá-
me umiestniť značky zákaz stá-
tia. Dopravný inšpektorát nám 
nepovolí umiestniť takúto znač-
ku na miesto, kde platí zákaz 
státia zo zákona. Pripravujeme 
zjednosmernenie ulíc tak, aby 
tu bola umožnená jazda, parko-
vanie aj pohyb chodcov. Časom 
pravdepodobne dôjde aj k regu-
lácii a spoplatneniu parkovania 
v celej oblasti, nakoľko situácia 
je v niektorých hodinách naozaj 
neúnosná.

trencin.sk/oao

Toto je výber 
otázok a
odpovedí 
z rovnomennej rubriky na
mestskom 
webe. 
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 � DIVADLO
3. 10. | 18.30 | Woody Allen: Sex 
noci svätojánskej

POSÁDKOVÝ KLUB | Dynamická, trošku roz-
marná, no pritom intelektuálna komé-
dia sa odohráva v  roku 1905. Intelektuál 
Andrew Hobbs a  jeho hanblivá manželka 
Adriana prežívajú partnerskú krízu. Do ich 
vidieckeho sídla zavíta na  víkend bratra-
nec Leopold so snúbenicou Ariel. Tá je však 
nenaplnenou láskou domáceho pána. Ko-
lotoč vášne a  humoru sa rozprúdi aj vďa-
ka doktorovi Maxwellovi a  jeho frivolnej 
partnerke Dulcy. Všetky postavy podľahnú 
čaru svätojánskej noci, po ktorej prichádza 
rozuzlenie, ktoré si nenechajte ujsť!
17. 10. | 19.00 | Anička 
Polívková: Tak já letim

PIANO CLUB | Neuveriteľne zhovorčivá, vý-
stredná 45-ročná Susan sa rozhodne oslá-
viť svoje narodeniny cestou do  Austrálie. 
Snaží sa tak zopakovať výlet, ktorý pod-
nikla so svojimi kamarátkami pred štvrť-
storočím. Tentokrát však cestuje sama, 
s  rovnakými očakávaniami a  snami, ale 
s  25-ročnou záťažou skúseností. Jej dô-
vtip, šarm a  chaos ju prinútia bilancovať 
– ironicky a škodoradostne sa zamýšľa nad 
priateľstvom, láskou, osamelosťou, úska-
liami i  radosťami zo života. Podujatie sa 
koná v  rámci 27. ročníka medzinárodné-
ho festivalu divadla jedného herca: Sám 
na Javisku. 
17. 10. | 18.00 | Matka
KS OPATOVÁ | DS Divosud, Rimavská Sobo-
ta, J. Barč-Ivan. Vstupné dobrovoľné. Pod-
ujatie v rámci Divadelnej Opatovej 2021/II. 
20. 10. | 18.30 | Z. Mišáková: 
Svetový Slovák Štefánik
POSÁDKOVÝ KLUB | Ženy ho milovali, muži 
obdivovali. Príbeh bystrej mysle, planúce-
ho srdca a  uhrančivých očí človeka, ktorý 
bol vedcom (astronómom, meteorológom 
a  vynálezcom), fotografom, iluzionistom, 

cestovateľom, letcom, vojakom, ale najmä 
neprekonateľným diplomatom, úžasným 
vizionárom a  vyberaným spoločníkom. 
Svojmu národu priniesol vytúženú slobo-
du, no jeho šťastie zostalo nenaplnené. 
Výpravná scénografia, historicky verné 
kostýmy, pôvodná hudba, množstvo skve-
lých hereckých výkonov – to všetko vás 
čaká v príbehu jedného z najväčších Slová-
kov, generála Štefánika. 

 � KONCERTY
8. 10. | 20.00 | Gipsy Čáve 
a Oldies party
PIANO CLUB | Známe hity, ktoré vás roz-
tancujú. 
10. 10. | 14.30 | Okolo Trenčína – 
Festival dychových hudieb
POSÁDKOVÝ KLUB | Posledný koncert Mo-
ravanky Jána Slabáka. Textilanka z Trenčí-
na. Nadličanka. Túfaranka ze Šakvic. 
10. 10. | 18.00 – 19.30 | 
Trenčianska hudobná jeseň – 
otvárací koncert
EVANJELICKÝ KOSTOL | Otváracím koncer-
tom festivalu Trenčianska hudobná jeseň 
bude organový recitál Mareka Vrábela.
17. 10. | 18.00 – 19.30 | 
Trenčianska hudobná jeseň – 
Koncert sláčikového tria
REFEKTÁR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA | 
Druhý koncert Trenčianskej hudobnej je-
sene – sláčikové trio. Martina Bačová 
(husle), Julian Veverica (viola), Štěpán Fi-
lípek (violončelo) – ČR.
21. 10. | 16.00 | Koncert 
Richarda Claydermana
ŠPORTOVÁ HALA | Richard Clayderman avi-
zuje posledné turné v  jeho kariére. Podľa 
Guinessovej knihy rekordov je vôbec naj-
úspešnejším klaviristom sveta. Predal viac 
ako 100 miliónov platní. Richard Clayder-
man navštívi Trenčín po  prvýkrát a  spolu 
so svojím orchestrom predvedie prierez 
celou svojou tvorbou a iste dôjde i na pre-
slávenú Baladu pre Adeline.
23. 10. | 18.00 | ABBA Slovakia 
Tour 2021

POSÁDKOVÝ KLUB | Najväčšie hity legen-
dárnej skupiny – naživo – na  nerozozna-
nie od  originálu. Koncertné turné v  po-
daní revival skupiny, ktorá v  roku 2018 
získala ocenenie od  organizátorov Sziget 

festivalu – „najlepšia ABBA revival skupi-
na“ a prispelo k tomu 30 000 divákov. Te-
šiť sa môžete na novú svetelnú a hudobnú 
show na vyše 2 hodinovom koncerte hitov 
ako Super Trouper, Money Money Money, 
The Winner Takes It All, I have Dream, Dan-
cing Queen, Mamma Mia, Thank You For 
The Music a ďalších.
23. 10. | 20.00 | Gladiator
PIANO CLUB | Okrem overených hitov ako 
Láska, Bonboniéra, Kúpim si pekný deň 
zahrá kapela aj staršie skladby v prerobe-
nom akustickom prevedení
24. 10. | 18.00 – 19.30 | 
Trenčianska hudobná jeseň – 
vokálny koncert
REFEKTÁR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA | V tre-
ťom koncerte Trenčianskej hudobnej jese-
ne sa predstaví sólista Opery SND Peter Mi-
kuláš (bas), klavírny doprovod Jana Nagy 
– Juhasz.
30. 10. | 20.00 | Slobodná 
Európa
PIANO CLUB | Koncert. 
31. 10. | 18.00 – 19.30 | 
Trenčianska hudobná jeseň 
– koncert komorného orchestra

REFEKTÁR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA | Štvr-
tým koncertom festivalu Trenčianska hu-
dobná jeseň bude koncert Nanovo ensem-
ble.

 � VÝSTAVY
7. 10. – 27. 11. | Miloš Kopták: 
Od zajtra neilustrujem (ale 
naozaj)
GMAB | Miloš Kopták tvorí radikálne. Nejde 
do  dohody s  autorom textu, nesekunduje 
mu, nepodlieza, nepýta sa „ako to myslel, 
keď to písal“. A to isté robí s čitateľom: ako-
by mu bolo jedno, či jeho obrázkom poro-
zumie: „tu máš, pozri, ber – neber, chyť si 
to“. Tvorí tak, akoby sa hral: vášnivú adre-
nalínovú hru, v  ktorej preskakuje z  tvaru 
na tvar, z príbehu vyberá nečakané detai-
ly a doslova volá čitateľa, láka ho k tomu, 
aby ho príbeh začal baviť. Aby sa pri ňom 
cítil dobre, aby ho rozosmial, aby mu v hla-
ve zostal vtip. Africké rozprávky K. Sywor 
Kamanda, Grécke báje a  mýty E. Petišku 
alebo autorská kniha Včelár. Stojí za  to, 
prísť sa pozrieť na originály týchto ilustrá-
cii zblízka.

Príbehy z Mierového námestia v novej knihe 
Zuzany Novodvorskej. Zakúpite v KIC.

2. 10. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Námestie SNP a Ulica M. R. 
Štefánika

KIC | Rušné Námestie SNP je dnes dôle-
žitým cestným uzlom. Pôvodne sa na-
chádzalo za  hradbami mesta a  tieklo 
tu jedno z  ramien Váhu. Frekventova-
nú Štefánikovu ulicu lemovali viaceré 
priemyselné podniky a  likérové továr-
ne. Veľkú časť tejto ulice dodnes tvoria 
vojenské kasárne.
Ako sa volala Štefánikova ulica? Vďaka 
čomu boli postavené Dieterove domy?
Čo vyrábala firma Titanit? To všetko 
sa dozviete na  októbrovej Prechádzke 
mestom. 

Prosíme vás o  dodržiavanie hygienic-
kých opatrení – rúško, rozostup min. 2 
metre (ak nie ste zo spoločnej domác-
nosti), dezinfekcia rúk. Možnosti účasti 
môžu byť obmedzené podľa opatrení 
aktuálne platných v deň konania.

Cinemax
od 23. 9. | 100% Vlk
Animovaná komédia. Austrália. Kaž-
dá svorka potrebuje vodcu.Tento Hal-
loween bude stopercentne zábavný 
a stopercentne chlpatý. Freddy Lupine 
vyzerá ako obyčajný mladý chlapec, 
akurát nie je obyčajný a nie je ani tak 
celkom chlapec. Má štrnásť a  je… vl-
kolak. Alebo skôr bude. Freddy je sú-
časťou hrdého starého rodu vlkolakov 
a všetci očakávajú, že sa raz z neho sta-
ne vodca svorky – rovnako ako kedysi 
jeho otec. Keď nadíde slávnostná noc 
jeho prvej premeny, Freddy je pripra-
vený stať sa hrôzostrašným a  silným 
vlkom. Niečo sa však zvrtne a  Freddy 
sa zmení na nie príliš dravého ani veľ-
mi strašidelného, zato ale mimoriadne 
rozkošného… pudlíka.
od 23. 9. | Správa
Historická dráma. Slovensko, Česko, Ne-
mecko. Siedmeho apríla 1944 sa Alfré-
dovi Wetzlerovi podarilo čosi jedinečné 
– unikol spolu s  mladším väzňom Vr-
bom z  prísne stráženého tábora smrti 
Osvienčimu. Cieľom úteku však nebolo 
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7. 10. – 27. 11. | NIkdy to tak 
nebude: Umenie a kultúra 
okolo roku 1989
GMAB | Zámerom výstavy je predsta-
viť návštevníkom galérie časť slovenskej 
histórie, ktorá sa odohrala v  kritickom 
období okolo roku 1989. Interdisciplinár-
na výstava predstaví čo možno najširšiu 
škálu umeleckých prejavov od vizuálneho 
umenia, cez architektúru a  fotografiu, až 
po tanec, literatúru a hudbu. Na príprave 
výstavy sa podieľa Ateliér Priestor Katedry 
vizuálnej komunikácie VŠVU.
7. 10. – 27. 11. | Lucia Tallová: 
Hory medzi nami

GMAB | Sólový projekt Lucie Tallovej 
(1985) s  názvom Nehybnosť času, pri-
pravený špeciálne pre výstavné priesto-
ry Galérie Miloša Alexandra Bazovského 
v Trenčíne, predstaví inštaláciu site speci-
fic a najnovšie diela autorky. Projekt rea-
guje na priestor a architektúru výstavných 
siení na  prvom poschodí galérie. Autor-
ka komponuje inštaláciu ako scénografiu 
a vytvára v galerijnom priestore špecifickú 
atmosféru. Divák vstupuje do enviromen-
tu a  zmenou perspektívy sa mení aj jeho 
pohľad od celého výjavu k detailu, postu-
puje od  monumentálnej priestorovej in-
štalácie k intímnemu fragmentu, v podo-
be jednotlivých objektov a koláží.
do 15. 10. | 80. výročie čs. 
vojakov v obrane TOBRUKU
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub vojen-
skej histórie. Miesto: Malá galéria. 
do 17. 10. | Súhry

MESTSKÁ VEŽA | Výstava študentov a  pe-
dagógov školy umeleckého priemyslu 
Trenčín, odboru odevný dizajn.
18. 10. – 10. 11. | Celorezortné 
súťažné prehliadky FotoAtak 
2021 a Galéria MIL 2021
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Personálny 
úrad OS SR Liptovský Mikuláš. Miesto vý-
stavy: Foyer Posádkového klubu, Malá ga-
léria Posádkového klubu.
do 31. 10. | Slováci v bojoch 
po boku víťazných Spojencov 
v 2. svetovej vojne (1939 – 1945)
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
skej histórie.
do 31. 10. | 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. 10. | 2. svetová vojna 
na poštových dokumentoch
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub fila-
telistov.

do 31. 10. | Vojaci očami 
umelcov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Personál-
ny úrad OS SR Liptovský Mikuláš. Miesto: 
Okná knižnice Posádkového klubu.
do 31. 10. | NAŠI
KIC | Cudzinci tvoria 2,75 % z  celkového 
počtu obyvateľov Slovenska. Príďte si po-
zrieť výstavu a  objavte rozmanitosť Slo-
venska a  ľudí, ktorí tu žijú, pracujú, štu-
dujú.

 � DETI
pondelok, utorok, štvrtok | 
16.30 – 18.00 | Karate klub 
Ekonóm
KC AKTIVITY | Pre deti a  mládež od  5 
do 20 rokov. Tréner: Miroslav Ďuďák. Info: 
0911 603 068.
utorok | 15.00 – 16.00 | Klub 
malých keramikárov
KC AKTIVITY | Klubík pre deti od  6 – 12 
rokov. Naučíme sa hravou formou pra-
covať s  hlinou, vyrobíme si keramické 
výrobky, ktoré po  výpale budeme glazo-
vať a  zdobiť rôznymi technikami. Vedie 
Martina Mažárová. Info a  prihlasovanie: 
keramika@kcaktivity.sk, 0908 211 131.
piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting 
na Juhu
KC AKTIVITY | Schôdzky detí a  mlá-
deže 32. skautského zboru Ale Vivo.
Info a  prihlasovanie: 0910  425  234, 
32.zbor.alevivo@gmail.com.
pondelok, streda | 16.15 – 18.00| 
Neonity Dance
KC AKTIVITY | Tanečná skupina moderné-
ho tanca pre deti od  3 – 14 rokov. Vedie 
Alena Kramárová. Info: 0915  101  051, 
www.neonity.sk. 
pondelok, utorok | 
Tanečná škola Aura dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného 
tanca Barbory Kuzl pre deti a mládež od 5 
rokov do 18 rokov. Info : 0908 731 125.
utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 | 
Korzo dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného 
tanca SZUŠ Trenčín pre deti a mládež od 3 
– 20 rokov. Info: 0903 793 557.
1. – 31. 10. | Tanečná škola 
Tancujúce tigríky
KDAM TIGRÍKY – OC MAX | Tanečno-animač-
ný program pre deti vo veku 1,5 – 6 rokov 
s  množstvom tancov a  zábavy na  každej 
lekcii. Rozvrh jednotlivých skupín nájdete 
na www.tancujucetigriky.sk.
7., 21. 10. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo

GMAB | Veselé tvorivé stretnutie pre deti 
do  5 rokov a  ich rodičov. Deti sa hravým 
a zábavným spôsobom oboznamujú s vý-
tvarným umením. Učia sa pracovať s  far-
bou, tvarom a  rôznymi materiálmi. Akti-
vita je určená pre najmenšie deti, ktoré 
tvoria spolu so svojimi rodičmi. Pri rea-
lizácii sa snažíme pracovať s  netradičný-
mi výtvarnými materiálmi a  technika-
mi, ktoré sú pre deti nové a  zaujímavé. 

Návštevníci na  jednotlivých stretnutiach 
odhaľujú vždy niečo nové zo sveta výtvar-
ného umenia. Veľký prínos pre deti má aj 
samotná práca v  kolektíve, ktorá v  nich 
rozvíja elementárne sociálne zručnosti. 
Na podujatie je potrebné sa vopred prihlá-
siť. Na základe súčasných opatrení sa pod-
ujatie koná v režime OTP. Vstupné: 1,50 €.
utorok | 16.15 – 17.15 | 
Keramické patlámo
KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov v sprie-
vode jedného z  rodičov. Zapatláme sa 
od hliny a vytvoríme svoje prvé keramické 
misky, ozdoby, darčeky či dekorácie. Vedie 
Martina Mažárová. Info a  prihlasovanie: 
keramika@kcaktivity.sk, 0908 211 131.
9. 10. | 9.30 | Cyklo DIVOčiny

BREZINA | DIVO občasné združenie po-
zýva všetkých malých milovníkov cyklis-
tiky na  III. kolo detských cyklopretekov 
zo série „CYKLO DIVOčiny“. Tentokrát sa 
stretneme na  Brezine ( pri Hoteli Veve-
rica) a  pretekať sa bude v  disciplíne ča-
sovka do  vrchu – VERTIKAL. Pred pre-
tekmi je potrebné sa zaregistrovať. 
Registračný formulár a propozície nájdete 
na  stránke: www.divozdruzenie.sk alebo 
na  www.facebook.com/divozdruzenie. 
Registrácia bude sprístupnená do  6.10. 
alebo do  naplnenia kapacity. Prezentá-
cia pretekárov bude prebiehať od  8.30  
do  9.20 hod. Registračný poplatok 3 € sa 
platí na mieste.

 � SENIORI
pondelok | 18.00 – 20.00 | 
Spevokol Jednoty dôchodcov 
Slovenska
KC AKTIVITY | Vedie Tibor Rybárik. Info: 
tiborrybarik@centrum.sk.
utorok | 14. 45 – 15. 45. | 
Cvičenie pre seniorov
KC AKTIVITY | Klubová činnosť Jednoty dô-
chodcov Slovenska.
štvrtok | 16.00 – 18.00 | 
Klubové stretnutia JDS č. 30
KC AKTIVITY | Klubová činnosť Jednoty dô-
chodcov. Info: 0905 982 132.
8. 10. | 15.00 – 19.30 | Pele Mele
KC AKTIVITY | Zábavné popoludnie pre se-
niorov Jednoty dôchodcov Slovenska. 
12., 26. 10. | 9.00 – 11.30 | Ateliér 
pre seniorov
GMAB | Tento obľúbený program je orien-
tovaný na  všetkých skôr narodených 
priaznivcov výtvarného umenia. Návštev-
níci ateliéru sa na  jednotlivých stretnu-
tiach bližšie venujú rôznym výtvarným 
technikám, oboznamujú sa so základný-
mi výtvarnými postupmi, farbou, tvarom 
a  materiálom. Na  podujatie je potrebné 
sa vopred prihlásiť. Na základe súčasných 
opatrení sa podujatie koná v  režime OTP. 
Vstupné: 3 €.
12. 10. | 13.30 | Seminár 35. 
ročníka Akadémie tretieho 
veku
TRENČIANSKA UNIVERZITA | Akadémia Tre-
tieho veku v Trenčíne (ATV) srdečne pozý-
va seniorov – poslucháčov ATV na seminár 

zachrániť si vlastný život, ale zabrániť 
umieraniu tisícov ľudí. Po  smrteľne ne-
bezpečnom putovaní došli na Slovensko, 
kde vznikla správa o  genocíde. Tajnými 
cestami sa dostala až do  rúk Winstona 
Churchilla a Franklina D. Roosevelta a za-
siahla do vývoja 2. svetovej vojny. Príbeh 
plný napätia a emócií osloví diváka napí-
navou drámou úteku, absurditou vývoja 
dejín, ale aj vnútornou silou muža, ktorý 
sa postavil proti zvrátenosti systému.
od 23. 9. | Mainstream

Americká dráma, komédia. Vitajte 
v  antisociálnej sieti. Frankie si mys-
lí, že našla cestu k  internetovej sláve, 
keď začne nakrúcať videá na  Youtube 
s charizmatickým cudzincom – dokým 
sa nezjaví temná stránka virálnej slá-
vy, pri ktorej hrozí, že ich zničí oboch. 
Milostný príbeh o láske k niekomu, kto 
nemiluje samého seba, zoči-voči novej 
kultúre dnešného sveta.
od 30. 9. | Festival Pána 
Rifkina
Komédia. USA, Španielsko, Taliansko. 
Film rozpráva príbeh o  americkom 
manželskom páre, ktorý sa zúčastní 
Medzinárodného filmového festivalu 
v San Sebastian. Pár je okúzlený čarom 
tohto malého mesta na severe Španiel-
ska a kúzlom filmového sveta. Na prvý 
pohľad zamilovaný manželský pár, pod 
vplyvom pôvabu pobrežia a atmosféry, 
znovu prežívajú romancu. Avšak, nie 
tak, ako by sme si predstavovali.
od 30. 9. | Minúta večnosti
Česká dráma. Špičkový kardiochirurg 
Peter (Jiří Langmajer) je veľmi uzavretý 
a  introvertný muž. Jeho dvadsaťjeden 
ročná dcéra Lucia (Martina Babišová) 
má vrodenú srdcovú poruchu a  Peter 
sa ju pri plánovanej operácií rozhodne 
operovať sám. Po  nej sa spoločne vy-
dajú na  dobrodružnú cestu na  Island. 
Tu majú príležitosť nanovo vybudovať 
svoj vzťah, pretože Lucia sa s otcom už 
dlhšie nestýka a stále ju trápi že opus-
til jej matku. Peter musí počas dob-
rodružnej cesty prísť na množstvo vecí, 
ktoré mu unikli, a neustále odpovedať 
na otázky svojej dcéry. Peter si postup-
ne uvedomuje že by mal veci zmeniť, 
uvedomí si, že mu Lucia chýba.
od 7.10. | Zbožňovaný
Česká komédia, dráma. Uznávaný a všet-
kými obľúbený pediater Zdeněk (Jiří Bar-
toška) odchádza do dôchodku. Celý život 
bol uznávaným lekárom nemocnice a te-
raz sa teší na zaslúžený oddych. Ešte viac 
sa na  neho teší jeho rodina – manžel-
ka Oľga (Zuzana Kronerová), jeho dcéra 
Zuzana a vnučka Aneta (Martina Czyžo-
vá), ktorá dedka vždy považovala za svoj 
veľký vzor a píše o ňom seminárnu prácu 
do školy. Ibaže Zdeněk nie je taký doko-
nalý, ako sa zdá. Má jedno veľké tajom-
stvo. Už takmer 40 rokov udržuje mile-
necký pomer s ortopédkou Danou (Ivana 
Chýlková). A tá, samozrejme, očakáva, že 
na ňu bude mať konečne viac času. 

 � FILM
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35. ročníka ATV, ktorý sa uskutoční 12.ok-
tóbra 2021 o 13.30 hod. v Aule Trenčian-
skej univerzity A. Dubčeka v  Trenčíne. 
Podmienky dodržiavania hygienických 
opatrení podľa covid automatu platného 
v čase konania podujatia. Aktuálne infor-
mácie na 032/652 46 42.
29. 10. | 15.00 – 19.30 | Mesiac 
úcty k starším
KC AKTIVITY | Posedenie pre seniorov JDS.

 � PREDNÁŠKY
19. 10. | 16.00 | Debata u Miloša: 
Pozri sa, ako vyzeráš!
GMAB | Osobná identita je pojem, ktorý 
sa spája s  nami samotnými. S  našimi ži-
votmi, túžbami, názormi a  pocitmi. Sú-
časťou našej identity je však aj potreba 
vyjadrenia sa. Túžba dať ostatným najavo, 
kto sme a čo robíme. Robíme tak na zák-
lade našich slov, našich činov, ale aj pro-
stredníctvom toho, ako sa obliekame, ako 
vyzeráme, a ako sami seba prezentujeme 
po vizuálnej stránke. Ako dôležitá je vizu-
álna prezentácia vo vzťahu k našej identi-
te? A ako hlboko sa môžeme zamýšľať nad 
touto problematikou? Nesie so sebou táto 
téma viac, ako len tému módnych trendov 
a  štýlového života? Diskusiu vedie Pavol 
Múdry. Hosťami budú: Jaroslava Panáková 
(SAV), Emília Rigová (slovenská vizuálna 
umelkyňa). Podujatie sa uskutoční v reži-
me OTP. Vstup voľný.
21. 10. | 16.00 – 17.00 | 
Zoomovanie
GMAB | Priblíženie aktuálnych výstav 
z rôznych uhlov pohľadu. Komentár k vy-
braným dielam zameraný na rôzne zaují-
mavosti a súvislosti. Vstup voľný. Poduja-
tie sa uskutoční v režime OTP.

 � KURZY
streda | 17.00 – 20.00 | Klub 
Patchwork Trenčín
KC AKTIVITY | Stretnutie členov a  milov-
níkov patchworku. Stretnutie v stredu 1 x 
do mesiaca. Vedie Hanka Nekorancová
1. – 31. 10. | Kurzy tradičných 
remesiel pre mládež 
a dospelých
ŠVERMOVA 23 | Víkendové kurzy rez-
bárstva, vyšívanie krivou ihlou, tka-
nie na  karetkách, razenie do  kovu 
a  mnoho ďalších. Termíny, obsah kur-
zov a  všetky podrobné informácie aj 
s  prihlasovacím formulárom nájdete 
na www.nebojsaremesla.sk/kurzy.
1. – 31. 10. | ILYO Taekwondo 
Trenčín: Nábor nových členov
OZC JUŽANKA | Klub bojového umenia Ta-
ekwondo v Trenčíne organizuje počas me-
siacov september a október nábor nových 
členov do detských i dospeláckych kategó-
rií. Otvára sa 5 kurzov: Taekwondo 6 – 13 
r., Taekwondo 14 – 99 r., Chanbara boj so 
športovým mečom 8 – 99 r., Sebaobrana 
pre ženy od 14 r., Thai Chi od 14 r. 
12., 26. 10. | 16.00 – 18.30 | 
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB | Projekt je určený dospelým, ktorí 
si chcú oddýchnuť pri tvorivých aktivitách. 
Pre mnohých návštevníkov je stretnutie 
s  umením v  galérii istým druhom relaxu, 
cibrením ich talentu, či jednoducho aktív-
nym využitím voľného času. Stretnutia sú 
situované do podvečerných hodín, kedy si 
už aj pracujúci môžu nájsť chvíľu na tvori-
vé dotyky s výtvarným umením. Obsahom 
stretnutí je základné oboznamovanie sa 

s  jednotlivými výtvarnými technikami, 
tradičnými i  netradičnými výtvarnými 
materiálmi. Mnohokrát je práca inšpiro-
vaná vystavenými umeleckými dielami, 
na  základe ktorých sa návštevníci tvori-
vých stretnutí inšpirujú k  novým pohľa-
dom na spracovávané témy. Na podujatie 
je potrebné sa vopred prihlásiť. Na zákla-
de súčasných opatrení sa podujatie koná 
v režime OTP. Vstupné: 3 €.
pondelok | 17.00 – 20.00 | 
Francúzsky jazyk
KC AKTIVITY | Kurzy francúzskeho jazyka 
s Madame Smejkalovou pre začiatočníkov, 
mierne pokročilých a  pokročilých. Mož-
nosť prihlásenia aj počas kurzu. Info a pri-
hlasovanie: smejkalj57@gmail.com.
1. – 31. 10. | Keramika – 
intenzívna individuálna lekcia
KC AKTIVITY | Lekciu, ich počet a  termín 
je treba si vopred dohodnúť s  lektorkou. 
V  cene je elektrický kruh, hlina, glazú-
ry, pomôcky, výpal v  keramickej peci, 
odborný lektor, priestorové náklady. Zá-
leží len na  vás, koľko hodín si dohod-
nete. Prihlasovanie: Martina Mažárová 
keramika@kcaktivity.sk, 0908 211 131.
1. – 31. 10. | Hudobné kurzy
KC AKTIVITY | GITARA – lektor 
Ivan Dobiaš. Info a  prihlasovanie: 
ivandbyh@gmail.com 0949 239 609. KLA-
VÍR – lektor Irena Buchtíková. Info a prihla-
sovanie: buchtikova@azet.sk 0907 552 053. 
GITARA – lektor Dušan Dobiaš. Info  
a prihlasovanie: dusan.songy@gmail.com 
0914 172 716.
pondelok | 17.30 – 19.30 | | Klub 
keramiky
KC AKTIVITY | Príďte si oddýchnuť a  zre-
laxovať pri práci s  hlinou. Vašimi ruka-
mi budú vznikať veci, ktorým vdýchnete 
dušu. Individuálny prístup lektorky v ma-
lých skupinkách (2 – 4 osoby), kde počas 4 
stretnutí prejdete celým procesom tvorby 
keramických výrobkov. Techniky (plátova-
nie, retušovanie, glazovanie) a  tvorba 2D 
a  3D výrobkov. Modelovať budete pod-
ľa svojich predstáv, nápadov a  fantázie. 
Vhodné pre dospelých a  mládež od  13 
rokov. Prihlasovanie: Martina Mažárová 
keramika@kcaktivity.sk 0908 211 131.
streda | 17.30 – 19.30 | Točenie 
na kruhu
KC AKTIVITY | Práca s hlinou uvoľňuje na-
pätie, stres, rozvíja tvorivosť, fantáziu 
a  estetické cítenie. Klub určený najmä 
pre tých, ktorí absolvovali náš keramický 
klub, alebo načerpali skúsenosti na  inom 
keramickom kurze. Prihlasovanie: 
keramika@kcaktivity.sk, 0908 211 131.
10. 10. | 15.30 | Kurz 
symptotermálnej metódy 
plánovania rodičovstva

CENTRUM PRE RODINU | Obsahom kurzu je 
predstavenie príznakov ženskej plodnos-
ti, ich vyhodnotenie kvôli predchádzaniu 
tehotenstva, ale aj túžbe tehotenstvo do-
siahnuť. Vhodná je účasť oboch manželov/
snúbencov. Kurz pozostáva z  3 stretnutí. 
Termíny a  čas stretnutí sú vždy v  nedeľu 
od 15.30 hod. Prvé stretnutie sa uskutoční 

v nedeľu 10. 10. 2021. Prihlásiť sa môžete 
vyplnením prihlasovacieho formulára.

 � ŠPORT
pondelok | 18.15 – 19.15 | SM 
Systém
KC AKTIVITY | Cvičenie na  regeneráciu 
chrbtice. SM Systém je komplexný cvi-
čebný systém vytvorený MUDr.  Smíškom, 
ktorý je zameraný na odstránenie bolestí 
a problémov s pohybovým aparátom člo-
veka. Info a prihlasovanie: 0905 705 431.
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 | 18.15 – 19.15 | 
Kruhový tréning s Monikou
KC AKTIVITY | Formát kruhového trénin-
gu spočíva v  súbore cvikov, ktoré sú od-
cvičené jeden cvik po  druhom s  využi-
tím fitness náčinia. Info a  prihlasovanie: 
0903 772 157.
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.
pondelok | 19.15 – 20.15 | streda 
| 19.30 – 20.30 | piatok | 19.00 
– 20.00 | Cvičenie pre ženy 
s Vladom
KC AKTIVITY | Cvičenie pre ženy zamerané 
na posilňovacie cviky v  intervalovom cvi-
čení s  fázami odpočinku, ktorého výho-
dou je vysoký energetický výdaj, výsled-
kom je zlepšenie ohybnosti a  schopnosti 
koordinácie, spevnené partie bokov, bru-
cha, stehenných a  sedacích svalov. Info: 
0903 793 557.
štvrtok | 18.15 – 20.00 | 
Capoeira
KC AKTIVITY | Capoeira je brazílske bojo-
vé umenie spojené s  akrobaciou, hudbou 
a tancom. Umenie, ktoré všetko spája do-
hromady a zmazáva rozdiely medzi ľuďmi 
i kultúrami. Tréningy u Abadá Capoeira sú 
náročné tak po  fyzickej ako aj psychickej 
stránke, študentom sa venujú kvalifikova-
ní inštruktori, školení v  anatómii ľudské-
ho tela a moderných učebných postupoch, 
takže je vždy zabezpečená kvalitná výuka. 
Info a prihlasovanie: 0911 087 631
streda | 17.00 – 18.00 | Tabata 
s Monikou
KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance ae-
robiku spojená s  posilňovaním a  strečin-
gom. Info a prihlasovanie: 0903 772 157.
utorok | 18.45 – 20.00 | Joga 
s Alenou Spurnou
KC AKTIVITY | Cviky sú navrhnuté pre po-
stupný a  trvalý rozvoj človeka a  cvičenie 
je otvorené pre všetkých – bez ohľadu 
na  vek a  fyzickú kondíciu. Vhodné aj pre 
začiatočníkov. Info: 0903 271 444.
utorok | 18.00 – 19.00 | streda 
| 16.30 – 17.30 | Jemné cvičenie 
s relaxáciou pre ženy každého 
veku
SOKOLOVŇA | Precvičenie celého tela 
s  následným uvoľnením mysle. Fa-
cebook: Jemné cvičenie s  relaxáciou. 
Kontakt: tancepreradost@gmail.com; 
0910 196 456. 

 � KINO
od 7. 10. | Myši patria do neba
Animovaný rodinný film. Česko, Ra-
kúsko, Poľsko, Slovensko. Môže me-
dzi malou myškou a  veľkým lišiakom 
vzniknúť naozajstné priateľstvo? Od-
poveď nájdu nielen tí najmenší, ale 
aj väčší a  aj najväčší diváci v  animo-
vanom dobrodružstve. Myška Šupito 
rada všetkých presviedča o  tom, že je 
najodvážnejšou myškou na celom sve-
te a že sa vôbec ničoho nebojí. Ale opak 
je pravdou, v skutočnosti sa pokaká zo 
všetkého, čo sa okolo nej šuchne. Jej 
vytúženým prianím je byť rovnako sta-
točná ako jej otecko.
od 7.10. | Karel
Celovečerný český dokumentárny film 
Karel prináša ojedinelý pohľad do súk-
romia a duše Karla Gotta. Renomovaná 
režisérka Olga Malířová Špátová natá-
čala Karla Gotta celý jeden rok a  vďa-
ka jeho úprimnej otvorenosti vznikol 
neobvykle osobný až intímny pohľad 
na život slávneho speváka, aký sa do-
teraz širokej verejnosti ani jeho skal-
ným priaznivcom nenaskytol. Zároveň 
v  ňom nechýba Karlov povestný nad-
hľad a humor.
od 7. 10. | Supernova
Romantická dráma. Veľká Británia. 
Sam a Tusker sa rozhodli stráviť neja-
ký čas vo svojom starom obytnom voze 
a  počas cesty Anglickom navštívia ro-
dinu, priateľov a  miesta, na  ktorých 
dlho neboli. Tuskerovi pred dvomi rok-
mi diagnostikovali počiatočnú demen-
ciu, čo obrátilo ich životy hore nohami. 
A  od  tej chvíle im nezáleží na  ničom 
inom, ako byť spolu. Počas ich cesty sa 
však postupne ukazuje, že ich predsta-
va o budúcnosti sa začína značne líšiť. 
od 14.10. | Vlk a lev
Dobrodružný rodinný francúzsky film. 
Nečakané priateľstvo. Neuveriteľné 
dobrodružstvo. V  kanadskej divoči-
ne zvedie osud dokopy mladé dievča 
s  mláďatami dvoch obávaných šeliem 
a  na  svete je priateľstvo, aké nemá 
páru. Dvadsaťročná Alma preruší štú-
dium hry na  klavíri a  odíde na  nejaký 
čas na  chatu po  dedkovi, ktorá sa na-
chádza na ostrove uprostred majestát-
nej kanadskej divočiny. 
od 21.10. | Duna
Americký dobrodružný film. Veľkolepé 
sci-fi dobrodružstvo prichádza! Paul 
Atreides je mladý muž s  výnimočným 
darom, ktorému bol predurčený osud, 
akému nemôže celkom porozumieť. 
Musí sa dostať na  najnebezpečnejšiu 
planétu vesmíru, aby zaistil bezpeč-
nú budúcnosť pre svoju rodinu a  svoj 
ľud. Práve tam je možné nájsť vzác-
nu komoditu – korenie, ktoré dokáže 
odomknúť plný potenciál človeka. Paul 
a  jeho rod však nie sú jedinými, kto si 
robí na planétu a jej zásoby nárok. Črtá 
sa konflikt, v ktorom prežijú len tí, ktorí 
dokážu čeliť svojmu strachu.
Od 30. 9. | Nie je čas zomrieť
Akčný dobrodružný film. Veľká Bri-
tánia, USA. James Bond, agent 007, 
skončil aktívnu službu a  užíva si za-
slúžený oddych na  Jamajke. Pokoj 
však nemá dlhé trvanie – objaví sa to-
tiž jeho starý priateľ Felix Leiter z  CIA 
a požiada ho o pomoc. Misia na záchra-
nu uneseného vedca sa ukáže byť ove-
ľa zradnejšou, ako spočiatku vyzerala. 
Bond sa počas nej dostane na  stopu 
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utorok | 17.30 – 18.30 | štvrtok | 
17.00 – 18.00 | Pilates
KC AKTIVITY | Cvičenie Pilates je zamerané 
na hlboký svalový systém, podporu krížo-
vej chrbtice a  laterálne hrudné dýchanie. 
Zostava cvikov natiahne skrátené a posilní 
oslabené svaly. 
Bližšie informácie a  prihlasovanie po-
skytne lektorka – fyzioterapeut a  in-
štruktor Pilates Metódy Sabongui Pi-
lates Academy v  Prahe. Prihlasovanie: 
www.pilatestn.mypage.cz, 0905 705 431
streda | 18.15 – 19.30 | Joga 
s Majdou

KC AKTIVITY | Lekcia jogy je vhodná pre 
začiatočníkov i pokročilých praktikantov. 
Vychádza z  prvkov hatha jogy. Vzájomne 
prepája telo, dych a myseľ. Skladá sa z dý-
chacích cvičení, aktívnych jogových pozícií 
a záverečnej relaxácie. Podporuje aktivitu 
fyzického tela, rozvíja rovnováhu i stabili-
tu nášho tela na mentálnej báze. 
Informácie o ďalších miestach, kde si 
môžete zacvičiť jogu s Majdou, náj-
dete na www.majdapekna.sk alebo 
na tel. č. 0908 455 859. Prihlasovanie: 
majdapekna@majdapekna.sk.

 � TANEC
streda | 17.45 – 18. 45 | Tance 
pre radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne a  párové tance 
sveta pre všetkých. Info: 0910  196  456, 
t a n c e p r e r a d o s t @ g m a i l . c o m , 
www.tancepreradost.wordpress.com.  
Facebook: Tance pre radosť.
pondelok | 20.00 | Kurz 
brušného tanca
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Technika pre 
stredne a viac pokročilé tanečnice. Na kur-
ze budete precvičovať tanečné prvky, kto-
ré už poznáte. Budete ich vrstviť a spájať 
do zaujímavých kombinácií. Prihlasovať sa 
môžete na anide@seznam.cz.

 � INÉ...
3. 10. | 9.00 | Výlet na Lopeník 
– memoriál Janka Vojteka

CENTRUM PRE RODINU | Centrum pre rodi-
nu Trenčín pozýva rodiny na nedeľný výlet 
3. 10. 2021. Spoločne vyrazíme spoznávať 
malebné jesenné zákutia Bielych Karpát.
Cieľom bude rozhľadňa na  vrchu Veľkého 
Lopeníka, nachádzajúceho sa v slovensko 
– moravskom pohraničí. Zraz a  začiatok 
výletu bude ráno o 9.00 hod. v obci Nová 
Bošáca. Stretneme sa na začiatku obce pri 
miestnom cintoríne, kde si na  pár minút 
uctíme pamiatku nášho kamaráta Janka 
Vojteka. 
Túra je nenáročná v  dĺžke cca 5 km 

a  v  trvaní zhruba dve hodiny na  vrchol 
a o hodinku naspäť. Pre aktuálne informá-
cie sledujte stránku – v  prípade nepriaz-
nivého počasia môže byť výlet presunutý 
na iný termín alebo zrušený.
utorok | 17.00 – 20.00 | Klub 
spoločenských hier
KC AKTIVITY | Stretnutie nadšencov mo-
derných spoločenských hier. Info a prihla-
sovanie: peterbiras@gmail.com.
3. 10. | 16.00 | Anglický diskusný 
podvečer
CENTRUM PRE RODINU | Rád „spíkuješ“, 
alebo si lámeš hlavu s angličtinou? Chceš 
pochytiť nejakú novú anglickú frázu? Máš 
rád dobrú kávu? Tak potom jazykové po-
poludnie s  Adelou je to pravé pre Teba. 
Pozývame Ťa do našej kaviarne Centra pre 
rodinu v nedeľu 3. októbra 2021 o 16.00. 
V príjemnej a uvoľnenej atmosfére môžeš 
spontánne konverzovať v angličtine a pre-
cvičovať si svoje jazykové schopnosti.
8., 23. 10. | 18.00 – 23.00 | 
Klubové keramické večery
KC AKTIVITY | Príjemné večerné pose-
denie pri tvorení keramických výrobkov 
pre nadšencov keramiky. Prihlasovanie: 
keramika@kcaktivity.sk, 0908 211 131
12. 10. | 18.00 – 19.00 | Ako sa 
mladí môžu rozvíjať popri 
škole?

COFFEE SHEEP | Veľa vecí sa dnes štu-
denti z  rôznych dôvodov nemôžu naučiť 
na  strednej či vysokej škole, ktorú na-
vštevujú. Našťastie pribúdajú vzdelávacie 
programy, v ktorých si môžu popri štúdiu 
zlepšiť akademické vedomosti, rozvinúť 
umelecké či praktické zručnosti a  rozšíriť 
všeobecný prehľad. Vďaka niektorým sa 
môžu stať pripravenejší prevziať zodpo-
vednosť za  svoj život alebo aktívnejší pri 

spoluvytváraní budúcnosti našej krajiny. 
Čo všetko sa dá naučiť popri škole? V tre-
tej jesennej epizóde rozhovorov Choi-
ces sa porozprávame s  Martinom Mojze-
šom, výkonným riaditeľom rozvojového 
programu Nexteria Leadership Academy, 
o možnostiach a prínosoch mimoškolské-
ho vzdelávania pre študentov, ako aj pre 
prospech celej spoločnosti. Nahrávanie 
bude odviesalané naživo na  Instagrame 
Voices a zvukový záznam bude zverejnený 
na  podcastových platformách. Ak to epi-
demické opatrenia umožnia, stretnutie 
v Kaviarni Coffee Sheep na Mierovom ná-
mestí bude verejné. Budeme sa rozprávať 
o tom, Kde sa dá rozvíjať popri škole a aké 
sú trendy v  neformálnom vzdelávaní. Čo 
študenti a  študentky účasťou v  dobrom 
rozvojovom programe získajú. Aká je rola 
učiteľa v neformálnom vzdelávaní a v čom 
sa líši od  jeho roly v  škole. Ako sa zo zá-
žitku stane skúsenosť a  prečo je zážitko-
vé vzdelávanie efektívne. Či je hodnotové 
vzdelávanie súčasťou kvalitného progra-
mu a  ako v  praxi vyzerá. Akými aktivita-
mi môžu stredoškoláci začať a  kde nájdu 
vhodný program. Čo dáva mladým dob-
rovoľníctvo a  ako môžeme pomôcť jeho 
budúcnosti. Prečo sú aktívni ľudia často 
považovaní v  spoločnosti za  premotivo-
vaných. Či môže neformálne vzdelávanie 
pomôcť vzdelávaniu v  školách a  ako. Aká 
je úloha štátu v  neformálnom vzdelávaní 
a či si ju náš štát plní. 
22. 10. | 18.00 | Naše spevy 
a tance

KULTÚRNY DOM TRENČIANSKA TURNÁ | 
Účinkuje Folklórny súbor Seniorklub Druž-
ba Trenčín. Vystúpenie bude súčasťou 
programu obce Trenčianska Turná k  Me-
siacu úcty k starším. Vstup voľný.

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

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

COFFEE SHEEP – KAVIAREŇ 
A OBCHOD

Matúšova 22, 0948 416 845,  
objednavky@coffeesheep.sk, www.coffeesheep.sk

KIC KULTÚRNO-INFORMAČNÉ 
CENTRUM

Mierové námestie 9, 032/ 16 186,  
kic@trencin.sk, visit.trencin.sk

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

KLUB DETÍ A MLÁDEŽE TIGRÍKY 
– OC MAX

Gen. M. R. Štefánika 426, 0903 783 724, 
tancujuce.tigriky@gmail.com,  
www.tancujucetigriky.sk

KS OPATOVÁ Opatovská 96, ksopatova@gmail.com

MESTSKÁ VEŽA Sládkovičova 4, 032/ 6504 210, kic@trencin.sk, 
www.visit.trencin.sk

PIANO KLUB Pod Sokolice 12, 0904 819 090,  
pianoclubtn@gmail.com, www.pianoclub.sk

POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 821,  
www.domarmady.sk

SOKOLOVŇA Mládežnícka 2, sokoltrencin@gmail.com, 
sokoltrencin.sk

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE – KS 
JUH

Kyjevská ulica, 0908 788 560,  
anide@seznam.cz, www.anidestudio.sk

TRENČIANSKA UNIVERZITA Študentská 1639/2, 032/740 01 11,  
www.tnuni.sk

 � FILM

 � ZÁPASY

nevyspytateľného zločinca, ktorý dis-
ponuje nebezpečnou a  veľmi ničivou 
novou technológiou.

Zmena programu multikina Cine-
max Trenčín vyhradená. Viac in-
formácií na www.cine-max.sk. 

2. 10. | 8.00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – Dubnica
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, dorast.
2. 10. | 13.00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – Púchov
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, dorast.
2. 10. | 18.00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – Florko Košice
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, muži.
3. 10. | 11.45 | HK AS Trenčín 
– Michalovce
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší do-
rast.
3. 10. | 13.30 | HK AS Trenčín 
– Michalovce
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, starší do-
rast.
3. 10. | 16.00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – ATU Košice
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, muži.
9. 10. | 14.00 | 1. FBC 
FLORBAL Trenčín – Piešťany
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, juniori.
10. 10. | 9.00 | ŠA Trenčín 
– Žilina
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
10. 10. | 10.10 | Lehota 
p. Vtáčnikom – Žilina
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
10. 10. | 11.20 | ŠA Trenčín – 
Lehota p. Vtáčnikom 
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
10. 10. | 14.00 | 1. FBC 
FLORBAL Trenčín – Púchov
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, juniori.
23. 10. | 8.00 – 15.00 | 14. 
Ročník ŠKN Memoriál 
Tomáša Prekopa
ŠPORTOVÁ HALA | Futsal, muži centrál-
na hala.
23. 10. | 8.00 – 13.00 | 14. 
Ročník ŠKN Memoriál 
Tomáša Prekopa
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal, muži tré-
ningová hala.
23. 10. | 18.00 | 1. FBC 
FLORBAL Trenčín – Prešov
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, muži.
24. 10. | 8.00 | 1. FBC 
FLORBAL Trenčín – Púchov
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, starší žiaci.
24. 10. | 16.10 | 1. FBC 
FLORBAL Trenčín – AS 
Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, starší žiaci.
30. 10. | 17.00 | 1. FBC 
FLORBAL Trenčín – Žltý Sneh 
Košice
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, muži. 
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