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Prechádzky mestom Trenčín vyjdú knižne
Viete, kde na Mierovom námestí bolo kasíno a väzenie? 
Všimli ste si, že na klenbe piaristického kostola sú nama-
ľované svetadiely? Ale prečo medzi nimi chýba Austrália? 

Odpovede na tieto otázky si už 
čoskoro prečítate v novej kni-
he Zuzany Novodvorskej Pre-
chádzky Trenčínom.
 Určite ju mnohí pozná-
te z pravidelných Prechádzok 
mestom so sprievodcom, kto-
ré už od roku 2015 pripravuje 
v spolupráci s Kultúrno-infor-
mačným centrom. 
 „Práve obľúbenosť prechá-
dzok a neuveriteľné množstvo 
vedomostí v Zuzkinej hlave boli 
dôvodom na vydanie knižky,“ 
hovorí Janka Sedláčková, ve-
dúca útvaru kultúrno-infor-
mačných služieb. História mes-
ta je však veľmi bohatá a bolo 

treba vyberať. Voľba preto padla 
na zaujímavé príbehy z Miero-
vého námestia, po ktorom cho-
díme denne, ale napriek tomu 
vieme o ňom málo.
 Tento fakt vyzdvihuje aj sce-
náristka a spisovateľka Soňa 
Borušovičová, s ktorou autorka 
konzultovala spôsob písania. 
 „Pred niekoľkými rokmi 
som mala dohodnuté stretnutie 
v Trenčíne na Mierovom námes-
tí. Čo čert nechcel, nejako sme 
sa s mojou známou zle dohod-
li a ja som viac ako hodinu krú-
žila po námestí a krátila si čas 
prechádzkou a obdivovaním bu-
dov a morového stĺpa. Ale domy 

nevedia rozprávať a tak som sa 
o nich a príbehoch ľudí, ktorí ich 
postavili a žili v nich, veľa ne-
dozvedela. Keď som teraz mala 
možnosť pomôcť pri vzniku kni-
hy, ktorá tieto príbehy odhaľu-
je, bola som nadšená. Autorka 
Zuzka Novodvorská mala toľko 
zaujímavých informácií, že sa 
do jednej knihy nezmestili a ja 

verím, že po prvej budú nasledo-
vať ďalšie.“
 V 23 kapitolách sa dozvie-
te viac o zaujímavých miestach, 
dôležitých udalostiach, ako aj 
o významných osobnostiach, 
ktoré sú spojené s Mierovým 
námestím. 
 Knihu Prechádzky Tren-
čínom vydáva mesto Trenčín 
v spolupráci s Oblastnou organi-
záciou cestovného ruchu Tren-
čín a okolie. Svetlo sveta uzrie 
v septembri a bude v predaji 
v Kultúrno-informačnom cen-
tre Trenčín. Informácie o pres-
nom termíne začiatku predaja 
nájdete v septembri na webovej 
stránke visit.trencin.sk alebo 
na www.fb.me/kic.trencin.
 (ÚKIS)

Vynovené Átrium pod Mestskou vežou si konečne toto leto užilo návštevníkov. Počas 
prázdninových mesiacov sa na novučičkom pódiu odohralo 9 piatkových Hudobných 
piknikov, 9 sobotňajších Letných divadelných večerov a 8 Hudobných nedieľ. Fotogra-
fia vznikla počas koncertu trenčianskeho rodáka Dušana Vitázka a jeho kapely 8. au-
gusta 2021.  FOTO: J. MAJERSKÝ
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 � EDITORIÁL Začal sa nový školský rok 2021/2022

Aj ten bude ešte minimálne počas jesene ohrozený pan-
démiou. Všetko sa bude odvíjať od chorobnosti a tá zase 
od zaočkovanosti. V posledných augustových dňoch 
na to upozorňovali epidemiológovia, analytici, minister 
školstva i primátor nášho mesta.

„Veľmi si želáme, aby sa na ško-
lách čo najdlhšie vyučovalo pre-
zenčne. Vedecké fakty hovoria, že 
očkovanie je dôležité pre ochranu 
samých seba, svojej rodiny a aj 
pre ochranu škôl,“ povedal 13. 
augusta 2021 v Trenčíne minis-
ter školstva Branislav Gröhling.
 V základných školách v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta 
Trenčín, Základnej umeleckej 
škole Karola Pádivého a v Cen-
tre voľného času dosahovala 
zaočkovanosť pedagogických 
a nepedagogických zamestnan-
cov k 25. augustu 2021 vyše 
81 %. V materských školách 
bolo k rovnakému dátumu za-
očkovaných 75 % pedagogic-
kých a 62 % nepedagogických 

zamestnancov. 
 Pred začiatkom septembra 
navštívil primátor Richard Ryb-
níček postupne každú z 8 mest-
ských základných škôl a každú 
zo 16 materských škôl. Stretol 
sa so všetkými ich zamestnan-
cami. Vyjadril im podporu v no-
vom školskom roku a poďakoval 
sa im za minulý školský rok, kto-
rý bol pre učiteľov, deti i rodičov 
veľmi náročný. 
 „Od začiatku pandémie 
som členom ústredného krízové-
ho štábu. Vďaka užšiemu vzťa-
hu s odborníkmi som mal všet-
ky dôležité informácie, ktoré mi 
pomáhali pri príprave na to, čo 
nás čaká i v našom meste. V prvej 
a druhej vlne sa ukázalo, že to, 

čo hovorili, sa takmer do bod-
ky potvrdilo. Aj dnes disponu-
jem informáciami, na základe 
ktorých sa snažím chrániť oby-
vateľov mesta. Tie hovoria pre-
dovšetkým o tom, že po otvorení 
škôl a škôlok sa situácia so zvý-
šenou chorobnosťou zopakuje,“ 
povedal primátor na stretnutí 
(27. 8.) so zamestnancami ZŠ, 
Veľkomoravská.
 Spomenul i jeho vystúpe-
nie na spoločnej tlačovej bese-
de s ministrom školstva, za kto-
ré si vyslúžil prudké a vulgárne 
reakcie na sociálnych sieťach. 
„Nezvolil som správnu formu, to 
priznávam, bola naliehavá, mož-
no agresívna, príliš emocionál-
na. Priznávam, hovoril zo mňa 
strach. Nechcem sa už dožiť situ-
ácie, že budeme prijímať správy 
o úmrtiach našich kolegov a va-
šich blízkych,“ vysvetlil.
 Primátor Richard Rybníček 
sa osobne poďakoval všetkým 
zamestnancom škôl a škôlok. 
Tým, ktorí sa zaočkovali, ale 
aj tým, ktorí svoje rozhodnutie 
ešte zvažujú. „Chránite seba, 
deti, ktoré učíte, svojich kolegov 
a rodiny, ale aj vzdelávací sys-
tém, aby mohol fungovať čo naj-
dlhšie, bez vynútených prestá-
vok. Prosím vás, tí, ktorí ste sa 
ešte nerozhodli, zvážte to ešte. 
Vakcína je výsledkom vedy. Je do-
kázané, že vie zmierniť priebeh 
pandémie, teda výrazne znížiť 
úmrtnosť i chorobnosť. Chcem sa 
s vami všetkými takto stretnúť aj 
na jar budúceho roka, so všetký-
mi,“ dodal primátor na záver.

 TEXT A FOTO: E. S.

NA KRYTÚ PLAVÁREŇ 
ZATIAĽ BEZ OBMEDZENÍ
Mesto po dlhšom čase otvorilo krytú plaváreň. Bazé-
nová hala privítala plavcov 25. augusta. Sauny budú 
návštevníkom k dispozícii od 7. septembra 2021. 

V súvislosti s pandémiou sa 
mesto riadi podľa aktuálneho 
Covid automatu. Vstup na kry-
tú plaváreň je teda zatiaľ bez ob-
medzení, nie je potrebný ani 
test. Permanentky z roku 2020 
zostávajú v platnosti. Výška 
vstupného sa nezmenila.

Prevádzkové hodiny: 
pondelok: 14.00 – 20.00 h
utorok – piatok: 6.00 – 20.00 h
sobota a nedeľa: 9.00 – 20.00 h

NEPARKUJTE 
NA CHODNÍKU 
V KUBREJ
Mestská polícia upozorňuje 
vodičov, že pribúda oznáme-
ní na nevhodné parkovanie 
na chodníkoch na Kubranskej 
ulici. Každé takéto oznámenie 
sú mestskí policajti povinní 
riešiť. „Nakoľko týchto hlásení 
od občanov pribúda, nebudeme 
už len napomínať. Pristúpime 
k blokovým pokutám. Žiadame 
preto najmä domácich obyva-
teľov, aby si svoje autá zapar-
kovali do svojich dvorov a neblo-
kovali chodník celé hodiny,“ 
zdôrazňuje náčelník Mestskej 
polície Trenčín Peter Sedláček.

VOĽNÉ MIESTA
Mestský úrad v Trenčíne má 
voľné pracovné miesto špe-
cialistu pre verejné obstará-
vania a pracovníka do Kul-
túrno-informačného centra 
s nástupom ihneď. 

Ak máte záujem o tieto voľné 
pracovné miesta, prihláste sa 
elektronickou poštou na 
vyberove.konanie@trencin.sk 
najneskôr do 10. 9. 2021
Viac na www.trencin.sk 
vo Voľných pracovných 
miestach.

Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
letný čas sa definitívne skončil 
a začína sa kolobeh pracovných 
i školských povinností. Držme 
si palce, aby trval čo najdlhšie 
bez obmedzení. Pandémia sa 
na Slovensku „prehupla“ do tre-
tej vlny a vzhľadom na rôznu 
zaočkovanosť v jednotlivých re-
giónoch Slovenska sa môže i náš 
každodenný život zmeniť z týžd-
ňa na týždeň. V Trenčíne je plne 
zaočkovaných takmer polovica 
obyvateľov. Zostaňme discipli-
novaní a chráňme sa! 
Mestské noviny aj tento raz ma-
pujú udalosti uplynulého mesia-
ca. Ostatné týždne priniesli pre 
naše mesto niekoľko dôležitých 
správ. Jednou z nich je i rozhod-
nutie súdu, ktoré sa týka kauzy 
„jama“ pri Posádkovom klube. 
Čítajte na str. 3.
Dokončili sme, začali a pri-
pravujeme ďalšie nové investič-
né akcie. O niektorých píšeme 
na str. 4 a 5. 
Máme pre vás opäť zopár infor-
mácií, týkajúcich sa životného 
prostredia, kultúrno – spoločen-
ského diania, ale aj úspechov 
našich športovcov. Pripomí-
name, že snaha nášho mesta 
na ceste k definitívnemu rozhod-
nutiu o titule Európske hlavné 
mesto kultúry 2026 pokračuje. 
Nech sa páči, prelistujte a pre-
čítajte si septembrové vydanie 
Infa. 
Prajeme vám zdravý, pekný 
a úspešný september. Život v na-
šom meste opäť zmapujeme a to 
najdôležitejšie zaznamenáme 
do najbližšieho vydania mest-
ských novín. Jeho distribúcia sa 
začne 1. októbra 2021.

Vaša redakcia
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 � STRUČNE

K 25. augustu 2021 bolo 
v Trenčíne 1. dávkou vakcí-

ny proti ochoreniu COVID-19 
zaočkovaných 28 383 ľudí 
(50,60 %). Plne zaočkovaných 
bolo 26 826 Trenčanov, čo je 
47,82 % z celkového počtu 
obyvateľov. Veľkokapacitné 
vakcinačné centrum na výsta-
visku dočasne ukončilo svoju 
činnosť. V nemocnici však 
zdravotníci pokračujú s vak-
cináciou. Očkujú i niektorí 
všeobecní lekári vo svojich 
ambulanciách. 

V Čerešňovom sade budú 
odstránené 3 jasene, ktoré 

majú chorobou poškodenú 
koreňovú sústavu. Pri silnej-
šom vetre hrozí ich pád. Rastú 
v blízkosti pódia, čím je ohro-
zenie návštevníkov Breziny 
väčšie. Na jar ich nahradia 
nové stromy.

V Trenčíne rekonštruujú 
nemocnicu pre obvine-

ných a odsúdených, ktorá je 
jediným takýmto zariadením 
na Slovensku. Zbor väzen-
skej a justičnej stráže avizuje, 
že práce by mali byť hotové 
do konca tohto roka.

Úsek Vážskej cykloma-
gistrály medzi Novým 

Mestom nad Váhom a Tren-
čínom využilo za prvý mesiac 
od jeho oficiálneho otvore-
nia viac ako 18 tisíc cyklistov, 
denný priemer sa pohybuje 
na úrovni 637 ľudí a najviac 
vyťažené bývajú zväčša nedeľ-
né dni.

Na Mierovom námestí bola 
od 20. do 30. augusta 

2021 nainštalovaná výstava 
fotografií a dokumentov k 100. 
výročiu narodenia A. Dubče-
ka a invázii vojsk Varšavskej 
zmluvy v auguste 1968. Išlo 
o dokumenty z archívu pamät-
níka Emila Sedlačka. Za mesto 
Trenčín v deň smutného výro-
čia začiatku okupácie Česko-
slovenska v sobotu 21. augus-
ta položil veniec k Pamätníku 
obetiam komunizmu pred 
Krajským súdom na Námestí 
sv. Anny viceprimátor Patrik 
Žák.

Za spravodlivosť sa oplatilo bojovať

Okresný súd v Trenčíne 28. júla 2021 zrušil povinnosť 
mesta platiť náhradu škody a potenciálneho ušlého zisku 
súkromnej spoločnosti, ktorá chcela na mieste pri Posád-
kovom klube postaviť podzemné garáže a polyfunkčný 
objekt. Malo ísť o sumu, šplhajúcu sa takmer k 6 milió-
nom eur aj s úrokmi. 

Toto rozhodnutie prišlo približ-
ne rok po tom, ako Najvyšší súd 
SR zrušil pre mesto nepriaznivé 
rozsudky a vrátil vec na ďalšie 
konanie. „Mám radosť. Nevzda-
li sme to a spravodlivosť zvíťazi-
la. Verím, že v prípade odvola-
nia druhej strany aj krajský súd 
dovedie svoje spravodlivé kroky 
do konca tak, ako to napokon už 
v tejto veci raz urobil,“ povedal 
krátko po verdikte Okresného 
súdu Trenčín primátor Richard 
Rybníček.

 � AKO NA HOJDAČKE

Pripomíname, že okresný súd 
už raz – v pôvodnom rozsudku – 
rozhodol v prospech mesta.
 Spoločnosť Tatra Real Trade 
začala v roku 2008 s výstavbou 
podzemných garáží pri bývalom 

Dome armády. Po objave arche-
ologického nálezu a jeho ná-
slednom vyhlásení za národ-
nú kultúrnu pamiatku zostala 
na dotknutom mieste 4 roky 
neslávne známa jama. Mesto ju 
po náročných krokoch zasypa-
lo v novembri 2012. Odvtedy sú 
na spomínanom mieste dočasné 
chodníky, trávnik a lavičky.
 Medzitým prebiehal medzi 
mestom a stavebníkom súdny 
spor vo veci odškodnenia za to, 
že stavbu nebolo možné realizo-

vať. Okresný súd už v júni 2012 
rozhodol a krajský súd to v ok-
tóbri 2014 potvrdil, že mesto ne-
musí nič platiť, nakoľko škodu 
stavebníkovi nespôsobilo, a teda 
jeho investíciu nezmarilo.
 Spoločnosť Tatra Real Tra-
de podala v decembri 2014 

sťažnosť na Ústavný súd SR. 
V auguste 2015 ústavný súd vy-
hovel tejto sťažnosti a zrušil roz-
hodnutie oboch trenčianskych 
súdov. Na margo tohto rozhod-
nutia stačí poukázať na stano-
visko jedného z ústavných sud-
cov P. Brňáka, ktorý dal odlišné 
stanovisko. Ďalší dvaja jeho ko-
legovia však mali opačný názor 
a tak sa kauza vrátila na Okres-
ný súd v Trenčíne, ktorý sa v no-
vembri 2016 riadil rozhodnutím 
ústavného súdu a zmenil svoje 
pôvodné rozhodnutie. Jeho nový 
verdikt hovoril o tom, že mesto 
sa previnilo voči súkromnému 
investorovi a musí ho odškodniť 
„mastnou“ sumou. Krajský súd 
to potvrdil v auguste 2018. Naj-
vyšší súd mal však v minulom 
roku celkom opačný názor.
 „Potvrdilo sa, že spravod-
livosť na Slovensku predsa len 
existuje a že sa za ňu oplatilo bo-
jovať do poslednej chvíle. Verím 
tomu, že nás nečakajú už žiadne 
obštrukcie a nezmyselnosti a že 
pred nami je už len slušný záver 
celej tejto kauzy. Som tiež rád, 
že sme nevypočuli tie hlasy kriti-
kov, ktoré nám pred poslednými 
voľbami odporúčali, aby sme už 
nič nerobili a dohodli sa s dru-
hou stranou. Ukázalo sa, že ne-
vzdávať sa má zmysel,“ dodal 
primátor. 

 � NAMIESTO JAMY PARK

Pripomíname, že mesto vyhralo 
pred časom aj iný súd týkajúci sa 
priestoru pri Posádkovom klu-
be. Išlo o vecné bremeno. Dnes 
už bývalý stavebník nemá žiad-
ne práva k danému pozemku. 
Mesto je vo finále príprav rekon-
štrukcie Hviezdoslavovej ulice. 
„Prvé práce by mohli začať na jar 
2022. Dotknú sa prvej časti pešej 
zóny – od mestskej veže po Gas-
trocentrum, ktorého budovu bude 
zároveň obnovovať Trenčiansky 
samosprávny kraj. Predpokla-
dám, že najneskôr do 2 – 3 rokov 
zrevitalizujeme aj celý priestor 
pred Posádkovým klubom. Tam, 
kde kedysi bola jama, bude park, 
stromy, lavičky, priestor pre kul-
túru a oddych,“ informoval R. 
Rybníček.
  E.S. FOTO: ARCHÍV MSÚ

ZASADNUTIE 
MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA

22. septembra 2021 o 9.30 hodine
Pozývame občanov sledovať najbližšie riadne zasadnutie trenčianskeho 

Mestského zastupiteľstva. 

Priamy prenos bude vysielaný na www.trencin.sk.
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Končí platnosť vašej parkovacej karty v septembri? 
Predĺžte si ju v predstihu. Predĺženie platnosti sa týka 
približne 4 tisíc parkovacích kariet, vydaných vlani 
k začiatku regulácie parkovania na Juhu a Sihoti 3, 4. 
Všetko vybavíte cez online konto, nemusíte merať cestu 
na úrad. 

Každý držiteľ parkovacej kar-
ty má elektronické konto. Pred 
prvým prihlásením do konta 
na webstránke karty.parkova-
nietrencin.sk je potrebné uro-
biť registráciu cez aktivačný 
link, ktorý ste dostali do ema-
ilu pri zakúpení karty (ak ste 
v žiadosti uviedli emailovú ad-
resu). Ak ste email s aktivač-
ným linkom už nenašli, po-
šleme vám ho opäť (písomne 
alebo telefonicky nás kontaktuj-
te: parkovanie@trencin.sk ale-
bo tel. č. 0902 911 220).

 � PREDĹŽENIE 
PLATNOSTI KARTY 
V PIATICH KROKOCH

O predĺženie karty požiada-
te cez vaše konto. Postup po-
dania elektronickej žiadosti je 
prehľadne znázornený vo video 
návode na webstránke karty.
parkovanietrencin.sk.

1. prihlásenie do konta 
– na webstránke:
 karty.parkovanietrencin.sk
2. výber žiadosti – klik v zložke 
Parkovacie karty na Detail karty 
a typ žiadosti Predĺžiť kartu.
3. odoslanie žiadosti – žiadosť 
v konte je už vyplnená a pripra-
vená, priložte sken/foto zele-
nej karty – doklad k povinnému 
zmluvnému poisteniu (platnú 
a nemusí byť zelenej farby), po-
tvrdiť súhlasy a odoslať. 

4. vybavenie žiadosti – dosta-
nete email s platobnými údajmi 
(skontrolujte aj reklamy a spam) 
a aj s odkazom na online platbu. 
5. úhrada – kliknutím na odkaz 
v emaile otvoríte platobnú brá-
nu a uhradíte. Alebo na základe 
údajov k platbe zadáte bankový 
prevod (upozorňujeme, že pripí-
sanie platby pri prevode trvá cca 
dva pracovné dni; karta je platná 
až po „spárovaní“ úhrady na zá-
klade variabilného symbolu, do-
vtedy parkovné nie je uhrade-
né!). O začiatku platnosti karty 
vás informujeme emailom. 

 � ČASTÉ OTÁZKY

 � Nedá sa mi prihlásiť, hoci 
vyplním prihlasovacie meno 
aj heslo. Systém uvádza Ne-
správna emailová adresa ale-
bo heslo. 
 Pred prvým prihlásením 
do konta je potrebná registrá-
cia cez odkaz, ktorý posielame 
emailom s názvom Aktivačný 
link. Kliknete na odkaz, vypl-
níte tabuľku, kde uvediete, aké 
heslo budete používať a potom 
sa môžete prihlásiť. Bez tejto 
registrácie sa neprihlásite. Do-
hľadajte si, prosím, email s ak-
tivačným linkom v elektronickej 
pošte (odosielateľom emailu je 
parkovanie@trencin.sk) a po-
stupujte podľa pokynov. 

 � V konte som už bol, ale za-
budol som heslo.

 Použite tlačidlo Zabudnuté 
heslo pod prihlasovacími údaj-
mi. Heslo si obnovíte jednodu-
cho cez mail. 

 � Chcem si vybaviť karty 
elektronicky, ale neuviedol 
som emailovú adresu.
 Pošlite žiadosť o zriade-
nie online konta (nájdete ju 
na karty.parkovanietrencin.sk), 
kde doplníte emailovú adresu 
a pošleme email s aktivačným 
linkom. 

 � Musím poslať žiadosť 
na predĺženie karty? Nestačí, 
keď zaplatím rovnakú sumu 
na variabilný symbol mojej 
parkovacej karty?
 Nie, takto neplaťte a neuvá-
dzajte variabilný symbol dote-
rajšej karty, pretože aj po úhrade 
nebudete mať platnú parkovaciu 
kartu. Odošlite žiadosť o predĺ-
ženie parkovacej karty a po jej 
spracovaní systém pridelí no-
vej karte nový variabilný sym-
bol. Elektronická žiadosť je 
v konte už pripravená a vypl-
nená. Pri osobnom vybavovaní 
v klientskom centre vám žiadosť 
taktiež už vyplnenú vytlačia, sta-
čí ju iba podpísať. K vybaveniu 

potrebujete malý technický pre-
ukaz, alebo zelenú kartu a preu-
kaz totožnosti.

 � Poslal som žiadosť, ale už 
týždeň nemám žiadnu odpo-
veď.
 Pravdepodobne vašu žiadosť 
nemáme, inak by bola vybave-
ná. Bežne karty vybavíme v deň 
podania, ak ide o pracovný deň, 
resp. nasledujúci pracovný deň.
Po odoslaní žiadosti máte viac-
násobnú kontrolu:
1.  Systém uvedie hlásenie Žia-
dosť o predĺženie karty úspeš-
né vytvorená! 
2.  Na email vám príde Rekapi-
tulácia žiadosti, tzn. súpis úda-
jov uvedených v žiadosti.
3.  Žiadosť sa uloží do Zoznamu 
žiadostí v konte. 
 Pokiaľ nie je splnený ani je-
den z vyššie uvedených bodov, 
vaša žiadosť nebola odoslaná 
a je potrebné ju odoslať znova. 
Odporúčame vám, aby ste si 
predĺženie parkovacej karty vy-
bavili v predstihu. Nová karta 
začne platiť až po uplynutí plat-
nosti aktuálne používanej karty. 
 ÚTVAR MOBILITY

ĎALŠIE NOVÉ POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY
Na uliciach Halalovka 36 a 58, Clementisova 4 a Ivana 
Krasku 2 mesto vybudovalo nové polopodzemné kontaj-
nery na odkladanie triedeného a komunálneho odpadu. 
Nahradili pôvodné stojiská s farebnými plastovými nádo-
bami na kolieskach. 

Aktuálne sa dokončuje stojisko 
na Soblahovskej ulici 49. Táto 
mestská investičná akcia má 
hodnotu vyše 136 tisíc eur.
 Polopodzemné stojisko Ha-
lalovka 58 je určené pre vchody 
č. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 39. 
 Stojisko na Clementisovej 4 
je k dispozícii pre vchody č. 8, 6, 
4, 2 a Opatovská 655/41.
 Polopodzemné kontajnery 
na I. Krasku 2 slúžia pre vchody 

č. 4, 6, 8 a Opatovskú 666/43.
 Nové stojisko polopodzem-
ných kontajnerov na Halalovke 
36 je určené pre vchody č. 33, 
34, 35, 36, 37, 38 a 40.
 Po dokončení stojiska na So-
blahovskej ulici 49 ho budú môcť 
využívať obyvatelia vchodov 
1114/57 a 1113/49, 51, 53, 55.
 Prvé polopodzemné kontaj-
nery v Trenčíne boli ako pilot-
ný projekt postavené už v roku 
2015 na Žilinskej ulici a Pred 

poľom na náklady spo-
ločnosti Marius Peder-
sen. Ďalšie už budovalo 
mesto zo svojich zdro-
jov. Spolu tak je v na-
šom meste k dnešné-
mu dňu vybudovaných 
28 moderných stojísk 
s kontajnermi poloza-
pustenými do zeme.
 Ich výhody sú ne-
sporné. Väčší objem, 
úspora – 1 polopod-
zemný kontajner dokáže nahra-
diť 5 nádob s objemom 1100 
litrov, estetický vzhľad, bez mož-
nosti prehrabávania sa v nich či 
vyberania odpadu z nich, neda-
jú sa premiestňovať ani vysypať. 

K výhodám patrí i väčšia čistota 
na stojiskách, obmedzenie zá-
pachu, nehovoriac o ušetrených 
finančných nákladoch na vývoz 
odpadu.  (RED)
 FOTO: M. P.
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Jeseň v znamení 
ďalších investícií
Mesto sa v najbližšom čase sústredí na ďalšie investič-
né akcie – cyklotrasy, chodníky, schodiská, parkovacie 
miesta, školy, športoviská aj ihriská.

V septembri by sa malo začať 
s výmenou povrchu chodní-
ka od Južanky k ZŠ na Novo-
meského ulici, ale aj s výstavbou 
nového chodníka oproti gará-
žam na Šmidkeho ulici smerom 
k Južanke – spolu s priechodom 
pre chodcov. Plánovaná je ob-
nova celého „balíka“ ďalších 
chodníkov na sídlisku Juh, ale 
napríklad aj chodníka na Ulici 
gen. M. R. Štefánika oproti OC 
Max, na Gagarinovej ulici 3 sa 
bude upravovať vjazd a chodník 
a aj v areáli MŠ, Niva je v plá-

ne rekonštrukcia chodníkov 
a spevnených plôch.
 Mesto sa pripravuje i na re-
konštrukciu dvoch učební (ja-
zyková a IKT) v ZŠ, Na doli-
nách. Na jeseň je naplánovaná 
výmena asfaltu okolo detského 
ihriska za Smažienkou.
 So začiatkom jesene prí-
de na rad vybudovanie predsa-
denia priechodov pre chodcov 
na Ulici gen. Svobodu. Stane sa 
tak v miestach, kde peší vychá-
dzajú z parkoviska na priechod, 
aby sa zvýšila ich bezpečnosť. 
Obnova cesty na Západnej ulici 
od Južanky k Saratovskej ulici 
aj s priľahlými chodníkmi príde 

na rad tiež v septembri. Na je-
seň sa zrekonštruuje aj chodník 
na hlavnom cintoríne od parko-
viska na Saratovskej ulici a pri-
budne nový chodník na Novo-
meského ul. od Saratovskej.
 Po ukončení kontroly na mi-
nisterstve sa bude môcť začať 
s výstavbou úseku cyklotrasy 
na Záblatskej a Bratislavskej 
ulici pri cintoríne. Nové parko-
vacie miesta pribudnú pri byto-
vom dome na Šmidkeho 1 a aj 
na Dlhých Honoch vo vnútrob-
loku oproti škole.

 V jesenných mesiacoch by 
sa mohli začať práce na športo-
vom ihrisku pri Zátoke pokoja, 
kde sa obnoví 250-metrový at-
letický ovál so 4 dráhami a s tar-
tanovým povrchom, rozbeh 
pre skok do diaľky, skok o žrdi, 
kruh pre vrh guľou a dve herné 
plochy.
 Na ihrisku na Obchodnej 
ulici by mali na jeseň pribudnúť 
mantinely a siete. Rekonštruo-
vať sa budú aj ďalšie 4 schodis-
ká na sídlisku Juh. Počíta sa aj 
s osvetlením ihriska pri Termio-
ne s vyhotovením prípojky elek-
triny pre športové a kultúrne 
podujatia.  (E. S.) FOTO: Z. G.

Stavebná úprava triedy v ZŠ, Kubranská dopomohla k vy-
tvoreniu odbornej biologicko – chemickej učebne. Podobnú 
zmenu absolvujú i vybrané priestory v ZŠ, Na dolinách.

Cesta na Piešťanskej ulici má cyklotrasu i nový povrch. 
Od Ulice Ľ. Stárka až po Zlatovskú je jednosmerná. Mesto tu 
bude investovať aj do obnovy povrchu väčšiny chodníkov.

Na výmene okien a vchodových dverí sa pracuje v Mater-
skej škole na Soblahovskej ul., potom sa práce presunú 
na MŠ, Stromová, ktorá bude mať tiež kompletne vyme-
nené okná.

V minulom roku mesto zrekonštruovalo 400 metrov chod-
níka na Východnej ulici. Nový povrch zo zámkovej dlažby 
už má aj ďalší úsek tejto komunikácie pre peších.

Mestské investičné akcie
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PIATOK 17. 9. 2021
Mestská časť ZÁPAD
15.00 – 15.30 Záblatie (pri kult. centre na Záblatskej 27/2)
15.40 – 16.10 Zlatovce (pred Kultúrnym domom) 
16.20 – 16.50 Istebník (ulica Medňanská, pri materskej škole, zvonici) 
17.00 – 17.30 Nové Zlatovce (Zlatovská ulica, oproti Ternu cez cestu)
SOBOTA 18. 9. 2021
Mestská časť JUH
10.00 – 10.30 Východná ulica 9 (pred Základnou školou)
10.40 – 11.10 Kyjevská ulica (pri kultúrnom stredisku Juh, na parkovisku) 
11.15 – 11.45 Saratovská ulica (parkovisko pri cintoríne) 
Mestská časť STRED
11.55 – 12.25 Soblahovská ulica (pri garážach od parkoviska OD Družba)

12.30 – 13.00 Karpatská ulica (pri zb. nádobách na šatstvo a elektroodpad, 
pred Hoss sport Center) 

Mestská časť SEVER
13.10 – 13.40 Šoltésovej ulica (pred OD Rozkvet) 
13.45 – 14.15 Opatovská, Sihoť (pri predajni COOP) 

14.20 – 14.50 Opatová, medzi ulicami Opatovská a Potočná (parkovisko pred 
predajňou COOP) 

14.55 – 15.25 Kubranská ulica (za zastávkou pri kostole)

HARMONOGRAM MOBILNÉHO ZBERU OLEJA

Použitý kuchynský olej 
nevylievajte, vymeňte ho

 � Ak máte doma nazbierané 3 
litre použitého kuchynského ole-
ja, môžete ich priniesť do ktoré-
hokoľvek zberného dvora v Tren-
číne a tam vymeniť za rolku 
kompostovateľných vreciek.

 � V septembri sa v našom mes-
te uskutoční aj mobilný zber 
použitých kuchynských olejov 
a tukov. Na vybraných miestach 
bude podľa harmonogramu pri-
stavená biela dodávka spoloč-
nosti MEROCO. Prinesený celý 
1 liter použitého kuchynského 
oleja môžete vymeniť za 1 liter 
octu. Za celých 6 litrov použité-
ho kuchynského oleja dostane-
te 1 liter nového slnečnicového 
oleja.

 � AKO ZBIERAŤ OLEJ?

Po použití v kuchyni nechajte 

olej vychladnúť. Potom ho pre-
lejte cez sitko do uzatvárateľnej 
plastovej fľaše. Nemal by obsa-
hovať hrubé nečistoty a kúsky 
potravín.

 � AKÝ ÁNO, AKÝ NIE?

ÁNO Všetky typy rastlinných 
olejov (slnečnicový, repkový, 
ľanový a pod.), kuchynské ole-
je po vyprážaní alebo fritovaní, 
oleje slúžiace ako nálev potra-
vín (sardinky, olivy, syry, suše-
né paradajky v oleji a pod.)

NIE V žiadnom prípade nie mi-
nerálne, motorové a iné odpado-
vé oleje

 � PREČO ZBIERAŤ 
POUŽITÝ OLEJ?

Ak olej spláchneme do výlevky, 
ohrozujeme životné prostredie 
a znečisťujeme vodu (1 dcl ole-
ja znečistí až 1 tisíc litrov vody). 
Olej vyliaty do kanalizácie 
upcháva potrubia, zvyšuje ná-
klady na jeho čistenie a láka hlo-
davce. Ak olej vylejeme na pôdu, 
poškodzujeme pôdnu flóru 
a znižujeme jej priepustnosť.
 (RED) FOTO: Z. G.

Ako vnímate energetiku v Trenčíne?
Na území nášho mesta sa reali-
zuje verejný prieskum formou 
dotazníka. Týka sa energetiky 
v Trenčíne. Účasťou v priesku-
me podporujete mesto Trenčín 
a jeho aktivity v oblasti znižo-
vania energetickej náročnosti, 
skleníkových emisií a aktivity 
reagujúce na nové klimatické 
zmeny. 
 Prieskum sa koná v rám-
ci európskeho projektu MA-
KING-CITY. Od decembra 
2018 sa 35 partnerských or-
ganizácií z celej Európy počas 
60 mesiacov zaoberá pokroči-
lými postupmi a metodikami, 
s cieľom zadefinovať v území 

takzvanú mestskú oblasť pozi-
tívnej energie.
 Dotazník je zverejnený 
na mestskom webe i na mest-
skom FB. Jeho vyplnenie vám 
zaberie asi 15 minút. Každý 
účastník prieskumu, ktorý vy-
plní kontaktné informácie, 
bude zaradený do žrebovania 
o 5 ALZA.sk poukážok (každá 
v hodnote 50 €). 
 Dotazníky je možné zasie-
lať do 19. 9. 2021. Týmto dňom 
sa prieskum ukončí a do konca 
septembra sa uskutoční žrebo-
vanie a kontaktovanie výhercov 
odmien.
  (RED)

Upracme si Trenčín
V piatok 18. septembra 2021 sa chce aj Slovensko pripo-
jiť k medzinárodnej aktivite Svetový čistiaci deň 2021. 
Iniciatívu na Slovensku organizuje partia mladých ľudí 
z občianskeho združenia Upracme Slovensko.

Pridať sa k miliónom dobrovoľ-
níkov môžeme aj my a vyčistiť si 
naše okolie nielen počas Sveto-
vého čistiaceho dňa. Každá ruka 
sa počíta a čím viac dobrovoľní-
kov, tým viac čiernych skládok 
na Slovensku zmizne. Zapojiť sa 
môžeme viacerými spôsobmi, 
ako dobrovoľník, ak sa pridá-
me k nejakej ohlásenej brigáde 
či ako organizátor upratovania. 
Svoje upratovanie potom mô-
žete zaregistrovať na portáli 
www.upracme.sk. 
 Ak potrebujete zabezpečiť 
pomôcky ako rukavice a vrecia 
na odpad, nahláste svoje záu-
jem mestu Trenčín na enviro@
trencin.sk. Ak vám termín 18. 
9. nevyhovuje, nenechajte sa 

odradiť, jeho význam je najmä 
symbolický. Upratovať môžete 
aj o týždeň neskôr alebo kedy-
koľvek počas roka. Počítajú sa aj 
súkromné upratovania, na kto-
ré nie je pozvaná verejnosť, 
napr. firemné alebo školské. Aj 
tie sa počítajú, nezabudnite ich 
zaregistrovať tiež. Viac upra-
tovaní priláka viac ľudí a vaše 
výsledky budú skvelou motivá-
ciou do ďalších upratovaní. Viac 
na www.upracme.sk.  (RED)

Uchádzame sa o titul Enviromesto 2021
V treťom ročníku národnej súťaže Enviromesto bude 
o víťazstvo a čiastkové ocenenia súperiť až 16 sloven-
ských miest. Medzi nimi aj Trenčín.

V hre sú štyri ocenenia v súťaž-
ných oblastiach: Prechod na ze-
lené hospodárstvo, Ochrana 
prírody a krajiny, zelená infraš-
truktúra, Ochrana ovzdušia, 
Adaptácia a zmierňovanie do-
padov zmeny klímy. Trenčín sa 
prihlásil do každej z nich. 
 „Začiatkom septembra bude 
I. kolo hodnotenia, koncom me-
siaca sa potom v II. kole predsta-
via cez prezentácie aj samotné 
mestá, a na základe toho komi-
sia určí víťaza. Zároveň bude 

môcť udeliť aj mimoriadne oce-
nenie za pozoruhodné výsledky,“ 
hovorí Michal Maco, generál-
ny riaditeľ Slovenskej agentúry 
životného prostredia, ktorá je 
hlavným organizátorom súťaže.
Jej vyhlasovateľom je Minister-
stvo životného prostredia SR.
  O ocenených a víťazovi roz-
hodne komisia zložená z odbor-
níkov envirorezortu a zo zástup-
cov partnerských organizácií. 

 (RED)

ÁNO

NIE
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Jesenné upratovanie sa blíži
Organizované Jesenné upratovanie 2021 je naplánované 
na 7 sobôt. Prvá z nich je už 25. septembra. Upratovať sa 
začne na sídlisku Juh.

Podľa zákona platí zákaz ukla-
dania biologicky rozložiteľné-
ho odpadu na skládku, preto sa 
zber odpadu bude uskutočňovať 
do 2 rôznych veľkoobjemových 

kontajnerov (VOK). Jeden 
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 ur-
čený, je prísne zakázané. Prosí-
me o disciplinované dodržiava-
nie účelu kontajnerov.
 PRÍSNE SA ZAKAZUJE 

vykladať odpad po odvezení 
kontajnera. Pri porušení tohto 
zákazu hrozí pokuta do 1 500 €.

Jesenné upratovanie potrvá až 
do novembra. Celý harmono-
gram umiestnenia VOK nájdete 
zverejnený v polovici septembra 
na www.trencin.sk, aktuálne 

termíny aj v nasledujúcich vyda-
niach novín INFO. 
 Využite túto možnosť 
a prispejte tak k čistote náš-
ho mesta. Zároveň prosíme 

o dodržanie všetkých aktuál-
nych bezpečnostných opatrení. 
 Upratovanie organizu-
je mesto Trenčín v spoluprá-
ci s Marius Pedersen a. s., 

na disciplinovanosť pri ukladaní 
odpadu bude dohliadať Mestská 
polícia Trenčín. 
 ÚTVAR STAVEBNÝ A ŽIVOTNÉHO 
 PROSTREDIA

Počas jarného upratovania sme 
vyzbierali viac ako 368t odpadu
Organizované Jarné upratovanie 2021 trvalo v našom 
meste počas sobôt od 27. marca do 29. mája, s výnim-
kou troch sviatočných sobôt. Ďakujeme všetkým obča-
nom a organizáciám, ktoré sa do upratovania zapojili.

Z 85 stanovíšť bolo počas upra-
tovania vyvezených 151 veľ-
koobjemových kontajnerov 
s objemným odpadom a 116 
s biologicky rozložiteľným 
odpadom.
 Biologicky rozložiteľ-
ný odpad, ktorého sa vyzbie-
ralo 181,06 t bol zhodnotený 
na kompostárni biologicky roz-
ložiteľných odpadov v Trenčíne.
 Objemný odpad (177,46 t) 
bol zneškodnený uložením 
na skládke Spoločnosť Stredné 
Považie, a. s. „Luštek“ Dubnica 
nad Váhom. 
 Nebezpečné odpady, OEEZ 
boli dočasne uložené v skla-
doch nebezpečných odpadov 
na Zlatovskej ulici v Trenčíne, 
a následne odvezené na zhod-
notenie a zneškodnenie. Obaly 
obsahujúce nebezpečné látky 
vážili 2,245 t, vyradené zariade-
nia obsahujúce chlórfluórované 

uhľovodík 0,67 t, vyradené elek-
trické a elektronické zariadenia 
6,025 t a ostatné nebezpečné 
odpady 1,061 t. Celkové nákla-
dy na jarné upratovanie 2021 
boli vyčíslené na 39 093,36 eur.
 Útvar stavebný a životného 
prostredia MsÚ ďakuje za do-
držiavanie pravidiel a verí, že 
v podobnom duchu sa uskutoč-
ní aj jesenné upratovanie. 
 (RED)

SOCIÁLNY ŠATNÍK OPÄŤ V PREVÁDZKE
Od 8. 9. 2021 bude každú stredu od 13.00 do 16.00 hodiny 
zasa v prevádzke sociálny šatník. Nájdete ho na Soblahovskej 
ulici 65 v areáli Mestského hospodárstva a správy lesov. Pro-
síme, prinášajte len čisté a zachovalé oblečenie.

ZBER STARÝCH 
SPOTREBIČOV
V sobotu 2. októbra 2021 organizuje mesto 
Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov 
elektrospotrebičov pre recykláciu a organizáciou 
E-cycling bezplatný odvoz starých spotrebičov 
priamo z domácností.

Ako na to?

Zatelefonujte na Mestský úrad Trenčín na 032/650 44 18 alebo pošlite 
e-mail na renata.palova@trencin.sk a nahláste vaše údaje:
1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť. 
2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a tel. kontakt.
V  sobotu 2. októbra 2021 bude z  vašej adresy nahlásený elektroodpad od-
vezený.
Elektroodpad musí byť vyložený vo vchode bytového domu alebo za bránou 
rodinného domu už o 8.00 hod. ráno v deň zberu, nie na ulici. Zároveň je po-
trebné, aby ste v priebehu dňa až po odvoz umožnili vstup do týchto prie-
storov.  Z časových dôvodov nevynášame elektroodpad z bytov, pivníc 
a  povál. Odvezieme veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory), ako 
aj malé spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény), ktoré tiež nepatria 
do bežného kontajnera. 

POZOR! Vaše údaje môžete nahlasovať do 29. septembra 2021. Telefonicky 
počas úradných hodín MsÚ, e-mailom kedykoľvek do tohto termínu.
Mesto Trenčín informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie ENVI-
DOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu a organizácie E-cycling, s.r.o., a to len za účelom 
vykonania mobilného zberu elektroodpadu.

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

SOBOTA 

25. 9. 
2021

 – Šafárikova (nad garážami na rohu – nádoba na sklo)
 – Liptovská (pri trafostanici č. 68008)
 – Západná (pri vchode 24, približne stred ulice)
 – J. Halašu (trávnatá plocha pri schodoch, resp. začiatok ul.)
 – Soblahovská (bytovka pri Leoni)
 – Pod Juhom (oproti č. 12)
 – Belá (za plotom TESCO oproti RD č. 9/1959)

 – Východná (pri vchode 9C – blízko školy)
 – M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795)
 – Saratovská – Novomeského (križovatka ulíc)
 – Kyjevská (pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku)
 – Šmidkeho (roh uličiek – nádoba na sklo – oproti MŠ)
 – Halalovka (pri bytovke 24)
 – Lavičková (pri domove dôchodcov)

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. domom13 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 bytovom dome 1113)
 – Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku)

VOK budú umiestňované podľa harmonogramu:

Zaregistrovali 
ste poruchu 
na verejnom 
osvetlení? 

Nahláste ju na 
0905 316 690 
alebo 
dispecing@trencin.sk

mailto:dispecing@trencin.sk
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HoryZonty vyhlásili filmovú súťaž
Festival dobrodružných filmov HoryZonty je na scéne 
trenčianskej kultúry už niekoľko rokov. Pod pomysel-
nou strechou jeho 16. ročníka, naplánovaného na 11. až 
13. november 2021, majú organizátori už niekoľko doku-
mentárnych, prírodopisných a dobrodružných filmov, 
ktoré sa zriedka dostanú do bežnej distribúcie. 

Slovenskí a českí filmári, ktorí 
majú záujem zapojiť sa do sú-
ťaže neprofesionálnych filmov 
môžu svoje filmové snímky po-
sielať do 15. septembra. Sú-
ťažiť budú o Grand prix, Cenu 
poroty a Cenu Slovensko vo 
filme za najlepší film natoče-
ný na Slovensku. O Cenu divá-
kov sa môžu po prvýkrát uchá-
dzať všetky filmy zaradené 
do programu, vrátane zahranič-
ných a profesionálnych. 
 Vzhľadom k neistej situá-
cii organizátori rátajú pre tento 
ročník s niekoľkými alternatí-
vami. „Samozrejme, najradšej 
by sme boli, keby sme sa s náv-
števníkmi stretli v kinosále Po-
sádkového klubu, v ODE, no 
v prípade, že podmienky pre or-
ganizáciu verejných podujatí 

nebudú priaznivé, 
festival budeme 
opäť realizovať v on-
line podobe,“ pre-
zrádza riaditeľka 
festivalu Mária Dutková. 
 Vychádzajúc z pozitívnych 
diváckych ohlasov z minulého 
ročníka organizátori uvažujú 
aj nad kombináciou klasického 
festivalu v kinosále s online ver-
ziou, vďaka čomu sa môžu Ho-
ryZonty priblížiť aj k divákom 
do vzdialenejších miest Sloven-
ska a zahraničia. 
 Program podujatia bude 
okrem iného venovaný aj dvom 
významným jubileám, jedným 
je 100. výročie verejného uve-
denia slovenského dlhometráž-
neho filmu, druhým je storočni-
ca Slovenského horolezeckého 
spolku JAMES. Pri tejto príle-
žitosti predstavia HoryZonty 
viacero horských filmov, ako 
aj výstavu a besedy s filmármi 
a horolezcami. Svoju účasť už 
potvrdil Róbert Gálfy, horole-
zec, horský vodca a legenda slo-
venského súťažného skialpiniz-
mu.  (JL)

Kultúrne Podujatie je tu opäť
Trenčiansky hrad zažije v piatok 3. 9. 2021 magický 
experimentálny večer. Bude hostiť hudobný festival 
KUltúrne Podujatie (edícia súčasnej experimentálnej 
hudby).

Program na dvoch exteriéro-
vých pódiách chce ponúknuť 
divákom stretnutie rôznych hu-
dobných žánrov súčasnej expe-
rimentálnej, elektronickej a al-
ternatívnej hudby v magickej 
atmosfére hradu.
 Názov KUltúrne Podujatie 
vznikol spojením slov kultúr-
ne podujatie, ako výraz, ktorý 
sa už takmer nepoužíva a veľké 
KU je inšpirované ruským sci-fi 
filmom Kin-Dza-Dza! (r.1986). 
Pôvodným cieľom projektu KUl-
túrne Podujatie bolo oživiť kul-
túrou urbanistický priestor mes-
ta od hradu, cez celé centrum 
a vytvoriť tak tradičný mestský 
festival. Podujatie bolo situ-
ované do historických objek-
tov, verejných priestorov mes-
ta a taktiež do lokálnych klubov 
a kaviarní v rámci centra mesta. 
Poskytovalo priestor na prezen-
táciu hudby, literatúry, divadla, 
filmu, vizuálneho umenia. 
 Prvé tri ročníky (2014, 2015 
a 2016) festival organizovala 

Trenčianska kultúrna jednota 
o.z. (TKJ), no v rokoch 2017 – 
2020 sa festival už neuskutoč-
nil. V tomto roku, po dohode 
s TKJ, v organizácii festivalu 
pokračuje občianske združenie 
Kolomaž – združenie pre sú-
časné umenie, ktoré prevádz-
kuje nezávislé kultúrne cen-
trum Klub Lúč a organizuje 
medzinárodný festival divadla 
jedného herca Sám na Javisku. 
Podrobné informácie o progra-
me i vstupenkách preto nájdete 
na www.klubluc.sk. Z verejných 
zdrojov podporil Fond na pod-
poru umenia – hlavný partner 
a mesto Trenčín.

Priestor a Trenčín na Korze sa spájajú
Počas prvej septembrovej soboty 4. 9. sa bude v Parku 
M. R. Štefánika už štvrtýkrát konať festival Priestor, 
ktorého súčasťou bude tento rok aj obľúbený dizajnér-
sky trh Trenčín na Korze.

Festival hudby, tanca, disku-
sií, umenia, divadla a stretnutí 
ľudí všetkých vekových kategórií 
z rôznych miest PRIESTOR bude 
tento rok výnimočný. „Trenčín 
na Korze je krásne a nám veľmi 
blízke podujatie, z tejto spoluprá-
ce máme veľkú radosť. My zastre-
šíme najmä hudobný a sprievodný 
program, na trhu si zas návštev-
níci budú môcť pozrieť pekné veci 
od lokálnych výrobcov a kúpou 
podporiť ich tvorbu,“ hovorí jed-
na z organizátoriek Priestoru 
Natália Kaščáková.
 Program otvorí tradične cvi-
čenie jogy, trh sa začne o 12.00 
a celé podujatie oficiálne zaháji 
o 14.00 orchester. Ďalej vystú-
pia Funny Fellows, Nina Rosa, 
LANNNE, na Välvät party DJ 
GÄP a KEWU, show predvedú 
tanečníci z Kiki House of Velvet.
 Návštevníci si môžu za-
hrať kvíz, zapojiť sa do diskusie 
a čítania s Barborou Kardošo-
vu. Ďalšie aktivity: maľovanie 

na plátno, DOKOLA fashion 
swap – výmena oblečenia, 
chôdza na lane, spoločenské 
hry s iHRYskom či ping-pong 
a stolný futbal v Hangár zóne. 
V zvedavej zóne, ktorú pripra-
vuje tím Trenčín2026, bude aj 
interaktívna hra BEEN THE-
RE TOGETHER. „Budú sa ju 
môcť zahrať návštevníci v dvoch 
workshopoch. Zároveň každý 
návštevník dostane pri vstupe 
kartičku s úlohou, ktorá ho bude 
navádzať lepšie spoznať pros-
tredie či ľudí naokolo,“ hovorí 
organizátorka Terina Barčáko-
vá. Po zotmení pripraví TRAKT 
videomapping. 
 Vstupné je aj tento rok 
dobrovoľné, resp. odporúča-
né – od 5 do 99 eur. Kapacita 
podujatia je obmedzená a po-
čas podujatia budú v súvislosti 
s pandemickou situáciou dodr-
žané všetky aktuálne hygienic-
ké nariadenia. (COOLTURNE 
o.z.)

BLAHOŽELÁME!
 � Tohtoročnou laureátkou lite-

rárnej súťaže Pars Poetry 2021 
sa stala Zuzana Cascino (Ko-
mendová), v Literárnej súťaži 
o cenu Maroša Bančeja získala 
1. miesto v kategórii próza. Bý-
valá novinárka sa dnes venu-
je pomoci ťažko postihnutým 
deťom ako fyzioterapeut. Žije 
v Trenčíne, kde založila občian-
ske združenie ADORA deťom 

a otvorila rovnomenné rekon-
dično-relaxačné centrum. Jej li-
terárnu tvorbu ocenilo Združe-
nie internetových autorov PARS 
ARTEM.
 (RED) FOTO: FB PARS ARTEM

SÚŤAŽ NÁVRHOV NA EXPOZÍCIU
Galéria Miloša Alexandra Ba-
zovského v Trenčíne plánuje vo 
svojom suterénnom priestore 
vytvoriť novú stálu 
expozíciu, venova-
nú modernej archi-
tektúre 20. storočia 
s dôrazom na archi-
tektúru a urbaniz-
mus mesta Trenčín 
a trenčianskeho 
regiónu. Vyhlásila 

projektovú architektonicko – 
výtvarnú dvojetapovú neano-
nymnú súťaž návrhov, z ktorých 

bude vytvorená nová 
expozícia „Moder-
ná architektúra mes-
ta Trenčín a okolia”. 
Predložiť doklady do 1. 
etapy súťaže je potreb-
né do 15. 9. 2021 (15.00 
h). Podrobnosti o súťaži 
na www.archinfo.sk.

Z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia 
- hlavný partner podujatia

informácie a vstupenky na www.kulturnepodujatie.sk

3. 9. 2021
TRENČÍN / HRAD

KUF AUTUMNIST 
WWW MARKÉTA LISÁ 
FERO KIRÁLY JANO DOE 
THE CULTURAL STUDIES 
BOH VAJEC ADAM VOLT
BARBORA TOMÁŠKOVÁ 
VENDULA GUHOVÁ JAAN

súťaž návrhov
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 � ČO JE NOVÉ V KANDIDATÚRE NA EHMK?

Kateřina Šedá v Trenčíne

Európsky uznávaná česká vý-
tvarníčka Kateřina Šedá sa 9. 
augusta 2021 zúčastnila v Tren-
číne na predstavení projektu, 
ktorému dala svoj námet a roz-
behla ho spolu s Tímom2026, 
mestom Trenčín a množstvom 
ľudí, ktorí sa inšpirovali a pri-
dali sa k realizácii zdvojených 
zážitkov.
 „Je vždy dosť nároč-
né presvedčiť obyvate-
ľov najrôznejších ko-
munít, aby boli ochotní 
sa na niečom takom 
podieľať,“ povedala 
K. Šedá, ktorá sa za-
meriava na sociálne 

ladené happeningy a experi-
menty. „Dôležité je, aby sa ľu-
dia na určitých miestach stretli 
a zistili, že spolu majú chuť ale-
bo potrebu niečo robiť“. 
 Do projektu, ktorý chce 
kompenzovať stratené zážitky 
z minulého roka, sa aktívne pri-
dali vojačky, kaderníci, mníšky, 
Mestské divadlo Trenčín, plavčí-
ci, mestskí policajti, hudobníci, 
športovci, ľudia, ktorí pracujú 
so zdravotne znevýhodnenými 
deťmi, s rómskou komunitou, 
so seniormi, ľudia z oblasti ob-
chodu a služieb či cestovného 
ruchu. Na tlačovej besede v Át-
riu pod vežou hovorili o svojom 

zapojení a vnímaní 
celého projektu. Vi-
deozáznam z tlačo-
vej besedy si môžete 
pozrieť na www.tren-
cin.sk. Projekt SO-
BOTA V NEDEĽU 
trvá od 26. júla do 26. 
septembra.

Zdvojené zážitky pokračujú
Čo prinesie v septembri projekt SOBOTA V NEDEĽU? 

Trafí hráč dve loptičky do dvoch 
brán naraz? Uvidíme v piatok 
3. 9. o 17.15 na Florball Games 
v Mestskej športovej hale na Si-
hoti. S Centrom pre rodinu si 
v ich záhrade užijeme v rovna-
ký deň o 16.00 koncert Small 
Things, ktorí zahrajú ich obľú-
bené pesničky dvakrát. 
 Sobota 4. 9. ponúkne nie-
len jeden zápas s dvomi lopta-
mi mládežníckych futbalistov 
na štadióne Sihoť ale aj zdvoje-
ný koncert dvojičiek, speváčok 
zo skupiny TBeeGirls, ktoré prí-
du potešiť seniorov do zariadení 
opatrovateľskej služby na Pia-
ristickej a Lavičkovej ulici. 
 Do zdvojeného darovania 
kníh sa môžeme zapojiť v pia-
tok 10. 9. v Átriu pod vežou 
s Centrom voľného času – jednu 
knihu prineste a dve si so sebou 
zoberte. Minulý rok bolo veľa 
omší zrušených, a preto kláštor-
ný kostol Notre Dame v Trenčí-
ne ostane otvorený pre ľudí 10. 
9. celú noc. 
 V nedeľu 12.9. sa aj z vás 

môžu stať pouliční umelci, ak 
sa pridáte k Petrovi Štullerovi 
na Mierovom námestí od 14.00 
do 20.00 h, zažijete zdvojenie 
v maľovaní. Posledná možnosť 
užiť si celý okruh jazdy turistic-
kého vláčika za polovičnú cenu 
bude v pondelok 13. septembra.
Od pondelka 20. 9. si budeme 
môcť pozrieť v Galérii M. A. Ba-
zovského výstavu kresieb detí 
zo Vzdelávacieho centra Krtko 
ako výsledok spoločnej zdvo-
jenej práce. Rovnako sa v ten-
to deň začnú na krytej plavár-
ni plavecké kurzy zadarmo dva 
dni po sebe od 16.00 do 18.00 h. 
 Minulý rok sme zameškali 
veľmi veľa podujatí. Tento rok 
Noc literatúry v stredu 22. 9. 
prinesie nielen obyčajné čítanie 
ale aj čítanie posunkovou re-
čou a priestor bude mať aj ume-
lec bez domova – Tomáš Tur-
ner, aby predstavil svoje básne. 
Všetko sa udeje v záhrade Cen-
tra pre rodinu na Farskej ulici.
 Obchodná akadémia M. 
Hodžu v Trenčíne prináša zdvo-
jenie jazykové – 2 dni, 2 jazy-
ky, 2 učitelia, 2 skupiny žiakov 
a hostia podujatia 23. – 24. 9. 
– Language doubles: francúz-
sky, anglický a slovenský jazyk. 
V posledný deň trvania projektu 
SOBOTA V NEDEĽU 26. 9. sa 
na Zimnom štadióne P. Demit-
ru o 18.00 môžeme presvedčiť, 
či chytí hokejový brankár dvoji-
tý nájazd na bránku.
 SOBOTA V NEDEĽU – 
Špeciálny kompenzačný bonus 
je umeleckým projektom, kto-
rý prebieha v Trenčíne v rám-
ci kandidatúry mesta na Eu-
rópske hlavné mesto kultúry 
(EHMK) 2026.

Jedno slovenské mesto to bude
V roku 2026 bude Európskym hlavným mestom kultúry 
jedno z troch slovenských miest. V druhom kole roz-
hodovania poroty majú rovnaké šance mestá Trenčín 
spolu so Žilinou a Nitrou. 

 � Chcete dať najavo, že pod-
porujete mesto Trenčín v jeho 
kandidatúre? Pripnite si od-
znak. Môžete si ho prísť zobrať 
do Kultúrno-informačného 
centra na Mierovom námestí. 
Odznaky boli vyrobené s lás-
kou v Aliis – v dennom stacio-
nári s chránenou dielňou pre 
ľudí s mentálnym znevýhod-
nením. Viac o nich sa dozviete 
na www.aliis.sk. 

 � Aj vo finálovom kole sa budú 
kandidátske mestá prezentovať 
strategickým dokumentom Bid 
Bookom – tento raz má pred-
písanú dĺžku sto strán. Tren-
čiansky Bid Book sme nazvali 
„Pestovanie zvedavosti“. Práce 

na ňom v týchto dňoch finišujú. 
Odovzdaný musí byť v októbri. 
V novembri sa k nám príde po-
zrieť porota, ktorá v decembri 
rozhodne, ktoré z troch sloven-
ských miest tento významný 
transformačný titul získa. 

 � Našu kandidatúru na Eu-
rópske hlavné mesto kultú-
ry podporuje aj mesto Zlín. 
Na stretnutí so zástupcami 
mesta, Univerzity T. Baťu a pla-
tformy Kreatívny Zlín sme 17. 
augusta diskutovali aj o tom, 
ako nám ich skúsenosti môžu 
pomôcť udržať mladých ľudí 
v meste a poskytnúť im kvalitné 
kultúrno-kreatívne prostredie. 
Viac na www.trencin2026.sk.

Kateřina Šedá v Trenčíne
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Mesto diskutovalo 
o regulácii hazardu

Mesto Trenčín zorganizovalo 26. augusta 2021 diskusiu 
s odborníkmi na tému „Hazardné hry a ich regulácia 
v Trenčíne“. 

Pridá sa Trenčín k mestám, kto-
ré zakazujú hazard úplne, ale-
bo k tým, ktoré jeho absolútny 
zákaz nepodporujú? Poslan-
ci mestského zastupiteľstva 
budú o osude hazardu 
v našom meste rokovať 
na najbližšom zasad-
nutí 22. 9. 2021. Ich 
rozhodovaniu chce-
la pomôcť diskusia 
s odborníkmi – Peter 
Beňa, iniciatíva Za-
stavme Hazard, Do-
minika Lukáčová, 

hovorkyňa Asociácie zába-
vy a hier, MUDr. Ľubomír 
Okruhlica, CSc., riaditeľ Cen-
tra pre liečbu drogovo závislých 
v Bratislave. Verejnosť mohla 

sledovať diskusiu v pria-
mom prenose 
a tiež sa do nej za-
pojiť svojimi otáz-
kami. Celý video-
záznam diskusie 
si môžete pozrieť 
na www.trencin.sk.
 (RED) FOTO: 
 UNSPLASH 

ŠŤASTNÍ 
V LIPTOVSKOM 
JÁNE UŽ 28. ROK
Počas 7 dní absolvovali mladí 
nádejní reprezentanti trenčian-
skeho klubu Laugaricio v Níz-
kych Tatrách bohatý program 
letného sústredenia vrátane 
prípravy na nasledujúcu sezó-
nu 2021/2022. „Som skutoč-
ne rád, že sme to zvládli aj na-
priek tomu, čo sa deje vo svete. 
Deťom ten pohyb skutočne chý-
ba, je vidieť, že telesná výcho-
va absentuje, aj keď my trénu-
jeme počas celého roka. Máme 
čo doháňať, snáď nám vyjdú 
súťaže, už v októbri štartuje-
me na medzinárodnom tur-
naji“, povedal šéftréner Dušan 
Hajmach. Viac o dianí v klube 
na www.laugaricio-karate.eu

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.

Dvojročná Bublinka je kríže-
nec stredného vzrastu. Je veľ-
mi hravá a priateľská. Túži byť 
súčasťou rodiny, ktorá sa jej 
bude venovať a brať ju na dlhé 
vychádzky.

Urastený 2,5-ročný nemec-
ký ovčiak Argo prišiel o ma-
jiteľa. Je to hravý, rodinný typ 
psíka. Potrebuje dostatok po-
hybu a trénovanie základných 
povelov.

Nenáročná 3-ročná Terézia 
je vhodná do rodiny plnej lás-
ky. Doteraz nezažila nič pek-
né a hladkanie si priam užíva. 
S jej krátkou srsťou by zimu 
mala tráviť v teple. Je priateľ-
ská k ľuďom aj k iným psom.

Všetky zvieratká, ktoré 
čakajú na nového majiteľa, 

nájdete na 
www.utuloktrencin.sk.

BLAHOŽELÁME!

 � Slovenská reprezentant-
ka v thajskom boxe a kickboxe 
Monika Chochlíková z Trenčí-
na získala 7. augusta 2021 ti-
tul majsterky sveta v thajskom 
boxe organizácie WMC, keď 
na domácej pôde zdolala Fundu 
Alkayisovú z Turecka. Svetový 
titul WMC je najvyšším titu-
lom, aký je možné v profesio-
nálnom thajskom boxe dosiah-
nuť. Mladá Trenčianka je prvou 
ženou na Slovensku a v Česku, 
ktorej sa ho podarilo získať. Ti-
tul majsterky sveta WMC tak 
pridala k titulu majsterky sveta 
i Európy v kickboxe (K1) a titu-
lu majsterky Európy v thajskom 
boxe. Ministerstvo obrany SR 
ju ocenilo ako najúspešnejšiu 
neolympijskú športovkyňu re-
zortu za rok 2020.
  ZDROJ FOTO: FB M. CH.

 � Tobias Vančo (Dukla Tren-
čín) sa stal 8. augusta maj-
strom Slovenska do 23 rokov 
v cestnej cyklistike v pretekoch 
jednotlivcov na 32 km dlhom 
okruhu v Tlmačoch. 
 ZDROJ: SPORT.SK

MÁTE UŽ ELEKTRONICKÚ SCHRÁNKU?

Elektronická schránka (e-
-schránka) je podľa zákona o e-
-Governmente elektronické 
úložisko, v ktorom sa uchová-
vajú elektronické správy a no-
tifikácie. Cez e-schránku môžu 

občania a úrady spolu 
oficiálne komunikovať. 
Zjednodušene si ju mô-
žeme predstaviť ako ofi-
ciálnu štátom zriadenú 
e-mailovú schránku. Ak 
si ju zriadime a aktivuje-
me na ústrednom portáli 
verejnej správy www.slo-
vensko.sk, ušetríme čas 
a energiu na preberanie 
úradných zásielok na po-

šte. Podrobne o tom, na čo všet-
ko e-schránka slúži a ako si ju 
zriadiť, čítajte aj v októbrovom 
INFO.  (RED) FOTO: PEXELS

Diskusia o hazarde

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU TRENČÍN 
ponúka na šk. rok 2021/2022 pestrú paletu aktivít 
v množstve záujmových útvarov. Ich prehľad nájdete 
na www.cvctn.edupage.org, kde funguje aj elektronic-
ké prihlasovanie.
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NAJBLIŽŠIE ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 13. 9. 2021 o 16.00 h
VMČ Západ 29. 9. 2021 o 15.00 h

VMČ Juh 6. 9. 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.

Pripomenuli si výročie 
narodenia M. R. Štefánika

Pri príležitosti 141. výročia na-
rodenia gen. Milana Rastislava 
Štefánika sa 21. júla 2021 konal 
v Trenčíne III. Sokolský športo-
vý memoriál. V prvej časti jeho 
programu si na svoje prišli naj-
mä deti, pre ktoré boli pripra-
vené v Parku M. R. Štefánika 
zábavné športové aktivity. Or-
ganizátori podujatia Považská 
sokolská župa M. R. Štefánika 

a Jednota SOKOL Trenčín po-
važujú pohyb a športovanie 
od útleho veku až po najstarší 
seniorský vek za veľmi dôleži-
té. Preto sa snažia na memori-
ál pritiahnuť z roka na rok vždy 
viac účastníkov. Podujatie po-
kračovalo podvečer pietnym 
aktom pri Pamätníku M. R. Šte-
fánika a pripomenutím si jeho 
osobnosti.  (RED) FOTO: ARCHÍV JS

Pre milovníkov pestovania rastlín

Príďte si vymeniť zdravé interié-
rové alebo exteriérové rastlinky 
v celku (v kvetináči), odrezky, 
priesady a bylinky. Koľko rast-
liniek prinesiete, toľko si môže 
odniesť. 
 Plant swap, teda výmena 
rastlín, sa uskutoční v nedeľu 

12. 9. 2021 o 15.00 hodine 
o v altánku v Parku M. R. Šte-
fánika. Vstup je voľný, stačí 
si priniesť rastlinky. Na swap 
sa nosia iba zdravé rastlinky 
a odrezky. Podujatie organizu-
je FB skupina PLANT SWAP 
Trenčín.

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
(PO – ŠTV 9.00 – 17.00, PIA 9.00 – 14.00)
Denne: : akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitá-
reň: knihy, TV, noviny a časopisy (SME, Život, Slovenka), spolo-
čenské 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, Cviče-
nie 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, Spevác-
ka skupina Sihotiar PO 10.00 – 12.00, Výbor JDS 27 párny týždeň UT 
od 10.00, .

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

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

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

6. 9. Eva Struhárová – Sociálna politika v meste Trenčíne 
v súčasnosti

13. 9. Ing. Vojtech Brabenec – Istebník, Orechové, Žabinec
20. 9. MUDr. Jozef Jakuš – Srdce a jeho činnosť u seniorov
27. 9 Ako sme prežili leto – Rozprávanie členov – nové po-

znatky a skúsenosti z pútí, turistiky, zájazdov

Iné akcie:
9. 9. Jesenný bowlingový turnaj
22. 9 Šaštín

Podmienkou účasti na stretnutiach je prekrytie horných ciest dý-
chacích – nosenie rúšok, odporúčame zaočkovanie. Zároveň treba 
sledovať aktuálne pandemické opatrenia.

rokovania VMČ 

JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ZO 02 JDS

RADA AKADÉMIE TRETIEHO VEKU V TRENČÍNE

Srdečne pozývame všetkých poslucháčov a záujemcov o celo-
životné vzdelávanie seniorov v Trenčíne na slávnostné otvore-
nie XXXV. ročníka Akadémie tretieho veku v školskom roku 
2021/2022 14. septembra 2021 o 13.30 hod. do Auly Trenčian-
skej univerzity Alexandra Dubčeka (Študentská ulica).
 Podľa odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravot-
níctva so sídlom v Trenčíne vstup je povolený s rúškom, povinná 
dezinfekcia rúk a tiež povolený pitný režim prinesený so sebou. 
 V prípade zmien v súvislosti s Covid automatom informácie 
na tel. kontakte 032/6524642, Anna Pinďáková, alebo priamo 
na mieste konania. Tešíme sa na stretnutie
 RADA A ORGANIZAČNÝ ŠTÁB ATV
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 � Prosím o vyjadrenie k vý-

stavbe chodníka na Istebníc-
kej ulici.  JOZEF J.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Chodník je naprojektovaný, 
no jeho výstavbu zatiaľ blokujú 
niektorí obyvatelia Istebníckej 
ulice. Veríme, že problém sa vy-
rieši a v budúcom roku budeme 
môcť chodník vybudovať.

 � Kedy sa začne s bu-
dovaním parkovacích miest, 
ktoré ste sľubovali na Beckov-
skej, pri bývalom detskom ih-
risku Opavia?  IGOR B.
Ján Korienek, vedúci útvaru 
investícií: 
 Stavba sa môže začať až 
po vydaní a správoplatnení sta-
vebného povolenia, čo môže na-
stať na prelome októbra – no-
vembra 2021.

 � Kedy mesto plánuje vybu-
dovať pokračovanie chodníka 
Kasárenská – Vlárska? 
 OBČAN
Ján Korienek, vedúci útvaru 

investícií: 
 Momentálne sa projektuje 
pokračovanie chodníka na Ka-
sárenskej ulici. Po vydaní územ-
ného rozhodnutia a správo-
platnení stavebného povolenia 
môžeme začať s jeho realizá-
ciou. Pravdepodobne sa tak sta-
ne na jar 2022.

 � Kedy sa vymení asfaltový 
koberec na Jilemnického ul. 
od križovatky pri škole po kri-
žovatku s ul. K dolnej stanici? 
 DAVID B.
Ján Korienek, vedúci útvaru 
investícií: 
 Dávame ju do návrhu roz-
počtu pre rok 2022. Ak schváli 
mestské zastupiteľstvo na túto 
akciu finančné prostriedky, mô-
žeme rekonštrukciu na jar 2022 
urobiť.

 � Je v pláne zhotovenie prie-
chodu pre chodcov na Brnian-
skej ulici?  FERO
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 V pláne sú ďalšie 3 priechody 

pre chodcov – Kožušnícka, Zla-
tovská sever, Zlatovská juh. Bu-
dované budú spolu s cyklotrasou 
Brnianska a chodníkmi na Zla-
tovskej. V súčasnosti prebieha 
povoľovací proces. Výstavba by 
mohla byť začať v roku 2022.

 � Denne sa pohybujem 
po cestnej komunikácii na uli-
ci Mateja Bela so svojim ťažko 
postihnutým synom na in-
validnom vozíku. Už je dosť 
veľký problém pohybovať sa 
pomedzi diery vo vozovke.
 IVANA Ž.
Ján Korienek, vedúci útvaru 
investícií: 
 Na prelome augusta a sep-
tembra 2021 by malo byť prá-
voplatné stavebné povolenie 
na vybudovanie nového chod-
níka a výmenu asfaltového 
povrchu na komunikácii M. 
Bela. V druhej polovici sep-
tembra chceme začať s reali-
záciou tejto stavby. Prosíme 
o trpezlivosť.

 � Každý deň jazdím okolo 

polikliniky na ul. K dolnej sta-
nici a udivuje ma technické 
riešenie vyvýšeného spomaľo-
vača pre priechod pre chod-
cov. Chýbajú reflexné prvky. 
V zime po zasnežení to nebu-
de absolútne vidieť. Cez deň to 
spôsobuje zápchy. Plánuje sa 
nejaká úprava?
  TOMÁŠ H.
Miloš Minarech, útvar mobility: 
 Po konzultácii so zástup-
com dopravného inšpektorátu 
sa doplní vodorovné a zvislé do-
pravné značenie k usmerneniu 
nábehu na vyvýšený priechod 
pre chodcov. Obdobné vyvýše-
né priechody pre chodcov sú 
aj na Karpatskej ulici. Chodci 
patria medzi najzraniteľnejších 
účastníkov cestnej premávky. 

trencin.sk/oao

Toto je výber 
otázok a
odpovedí 
z rovnomennej rubriky na
mestskom 
webe. 
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Za všetkými úspechmi nadácie sú ľudia
Viac ako 700 podporených komunitných projektov v hod-
note 605 tisíc eur – to je najväčší úspech Trenčianskej 
nadácie, ktorá 14. septembra 2021 venuje oslavu svojich 
20. narodenín poďakovaniu za um, nadšenie a množstvo 
práce v prospech rozvoja komunity.

Vďaka svojmu grantovému 
programu bola Trenčianska na-
dácia pri zrode mnohých úspeš-
ných dielok – vydaných knihách, 
hudobných CD, postavených ih-
riskách, zveľadených verejných 
priestoroch, vyznačených tu-
ristických a cyklistických chod-
níkoch, prvých divadelných 
predstaveniach.

 Rástla každým novým pod-
poreným nápadom i vlastnými 
projektami. Vďaka nim spozná-
vala svoje mesto, región, jeho 
obyvateľov i svoje možnosti. 
Prvými väčšími projektami boli 
zbierka na reštaurovanie vzác-
neho rímskeho nápisu na tren-
čianskej hradnej skale, otvore-
nie novodobého trenčianskeho 
Korza a vydanie pohľadníc s te-
matikou historického Trenčí-
na starých majstrov v spolu-
práci s Trenčianskym múzeom 
a Galériou M. A. Bazovského 
v Trenčíne.
 Počas dvadsiatich rokov 
zorganizovala viaceré amatér-
ske fotografické súťaže, bene-
fičné aukcie, nezabudnuteľný 
Deň klaunov s úspešnými zá-
pismi do Knihy slovenských re-
kordov, divadelné predstavenia 
Dr. Klauna pre deti s vážnymi 

zdravotnými znevýhodneniami  
dobrovoľnícky program s írskym 
pôvodom Youth Bank – Mladí 
filantropi, zábavnú spoločen-
skú hru Človiečik, nehnevaj sa! 
so živými hráčmi, charitatívny 
knižný projekt Otvor srdce, da-
ruj knihu, vianočnú zbierku ob-
ľúbených predmetov Dobrý ba-
zár a celoročnú Polievku radosti 
na pomoc rodinám v núdzi.
 Svoj narodeninový večer 
nazvala Trenčianska nadácia 
DVADSAŤ ROKOV DARUJE-
ME. Uskutoční sa v utorok 14. 
septembra 2021 o 18.00 hodine 
v Posádkovom klube (ODA). Ak 
sa chcete k oslave pridať, vstu-
penku v cene 20 € si môžete kúpiť 
v KIC na Mierovom námestí 9, 
v Trenčianskej nadácii na tnn@
trencianskanadacia.sk alebo te-
lefonicky na +421 903 175 863 
a online prostredníctvom Maxi-
Ticket. Všetky vyzbierané pros-
triedky poputujú partnerskej Ju-
homoravskej komunitnej nadácii 
v Hodoníne ako pomoc obyvate-
ľom postihnutým júnovou živel-
nou katastrofou. (RED)

ZUŠ K. PÁDIVÉHO – 
POĎTE MEDZI NÁS
Základná umelecká 
škola Karola Pádivého 
v Trenčíne organizuje 
v septembri dodatočné 
prijímacie talentové 
skúšky do skupinových 
umeleckých odborov. 

Ak ste to nestihli, termíny 
skúšok v máji a júni,  v uto-
rok 7. septembra 2021 v čase 
od 13.00. do 18.00 môžete 
prísť medzi nás do tanečné-
ho, literárno-dramatického 
alebo výtvarného odboru. 
Online prihlášku aj viac pod-
robností o predpokladoch 
na úspešné splnenie prijí-
macích skúšok nájdete na 
www.zustrencin.sk. Prijíma-
cích talentových skúšok sa 
môžu zúčastniť deti vo veku 
od 5 rokov, mládež i dospelí. 
Všetky deti do 18 rokov mu-
sia prísť na prijímacie skúšky 
v sprievode rodičov. 



 � DIVADLO
24. 9. | 20.00 – 21.00 | Suveréni 
(1. premiéra)
KLUB LÚČ | Pes sa po  stáročia motal vždy 
niekde okolo ľudských nôh. Vraj najlep-
ší priateľ človeka. Pravdou ale je, že bol 
skôr dobrým pomocníkom a  sluhom. Až 
v  posledných desaťročiach sme tvrdenie 
o najlepšom priateľovi začali brať doslov-
ne a urobili sme zo psa člena rodiny. Mnohí 
z  nás si občas povzdychnú, aká škoda, že 
pes nevie rozprávať. Čo keby sme tento po-
vzdych zobrali vážne a skúsili si predstaviť 
situáciu, že pes si naozaj osvojil našu reč. 
Suveréni sú hrou o  ľudskej náture, o  po-
trebe a  túžbe vydávať či prijímať rozkazy, 
o  štátnych a  ďalších mocenských štruktú-
rach. O tom, že keď niečo končí, nemusí zá-
konite hneď niečo nové začínať.
25. 9. | 20.00 – 21.00 | Suveréni 
(2. premiéra)

28. 9. | 19.30 | Radošinské 
naivné divadlo: Pán Strom
POSÁDKOVÝ KLUB | „Príbeh o  živej drevi-
ne“ – taký podtitul dal Stanislav Štepka 
nevšednému javiskovému dramatickému 
rozprávaniu o človeku a prírode v poetickej 
komédii Pán Strom. Totiž na  scéne divá-
kom farbisto porozpráva svoj životný a mi-
moriadne pútavý príbeh – inak na  prvý 
pohľad mlčanlivý storočný strom – buk. 
Pútavo pohovorí o  všetkom všednom aj 
nevšednom, veselom i  smutnom, poetic-
kom i  tragickom, ale hlavne ľudskom, čo 
sa za tých predchádzajúcich sto rokov dia-
lo na ňom, pod ním a s ním.

 � KONCERTY
3. 9. | 18.00 | Opatovské hody 
– Kollárovci

OPATOVÁ – FUTBALOVÉ IHRISKO | Originál-
ne zoskupenie mladých, talentovaných 
hudobníkov. Svojím hudobným umením 

zabávajú a  rozveseľujú už mnoho rokov 
poslucháčov doma i  za hranicami Sloven-
ska. Ich živá hudba, temperamentný spev 
a humorné slovo vytvárajú nezabudnuteľ-
nú atmosféru. 
4. 9. | 17.00 | Saténové ruky / 10 
rokov Coffee Sheep
COFFEE SHEEP – TERASA | Na svojej koncert-
nej tour si Saténové ruky odskočia do Tren-
čína osláviť 10. výročie Coffee Sheep. Počas 
večera bude pre vás pripravené pohostenie 
a po koncerte zahrajú známi selektori svo-
je vypalovačky k  zábave i  k  tancu. Vstup 
voľný. 
11. 9. | 17.00 | 40 rokov CHVM
PIANO KLUB | Hudobná skupina Chór Váž-
skych Muzikantov (CHVM) tento rok osla-
vuje 40-te výročie svojej existencie.
11. 9. | 20.00 | Ali ibn Rachid 
a Lotta v Trenčíne
KLUB LÚČ | Koncert legendárnej kapely 
Ali ibn Rachid k  vydaniu nového albumu 
“Burgr & Štrpka” (Vlna rec. 2020). Album 
je výsledkom tvorivej spolupráce a dialógu 
s básnikom, textárom a dnes už žijúcou le-
gendou Ivanom Štrpkom. 
12. 9. | 18.00 | Koncert Klubu 
priateľov vážnej hudby
HOTEL ELIZABETH | Koncert študentov 
VŠMU. Gitarové duo: Kristína Hajdo-
vá, Adrián Kondel. Husľové duo Aeter-
num: Janka Maciková, Alena Hermano-
vá. Podujatie sa uskutoční v  kongresovej 
sále Hotela Elizabeth. Viac informácií 
na www.kpvh.sk.
14. 9. | 18.00 | Dvadsať rokov 
darujeme

POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenský večer 
na  oslavu filantropie a  dobročinnosti so 
známymi osobnosťami Martinom Bab-
jakom, Petrom Lipom, kapelou Milo Kráľ 
Band, Janette Štefánkovou, Pavlom Seri-
šom, Vladom Kulíškom, Adriánom Ohrád-
kom a  z  komunitného života v  Trenčíne 
kvartetom Komorného orchestra Mes-
ta Trenčín, MS Dance Studiom, Aurelius 
Q, Krajkou, Mestským divadlom Trenčín 
a Born To Trick.
16. 9. | 19.00 | Trottel / Strapatý 
afterparty
COFFEE SHEEP – TERASA | Trottel je maďar-
ská skupina charakteristická svojím ťažko 
zaraditeľným hudobným štýlom. Afterpár-
ty po  koncerte odohrá lokálny ostrieľaný 

selektor Strapatý. Vstupné iba na  mieste: 
5 €
17. 9. | 21.00 | Modré hory 
s kapelou
KLUB LÚČ | Modré hory akustik. Modré 
hory mali na Pohode 2019 premiéru s ka-
pelou a  teraz prichádzajú predstaviť svoj 
nový program. Bene, Lyrik, Roland Kánik 
a  ich hostia Michal Šelep (basa) a  Ľuboš 
„Ežo“ Ambrozai (bicie) si hranie v  tejto 
zostave natoľko obľúbili, že sa rozhodli to 
nenechať iba na jeden koncert a sme veľ-
mi radi, že si zahrajú aj u nás. Modré hory 
majú na konte 3 albumy, 2 mixtejpy, jedno 
EPčko a jednu knihu textov. 
18. 9. | 20.00 | Rock Oldies Live
PIANO KLUB | Živá hudba nielen rocková.

 � VÝSTAVY
1. – 15. 9. | Vojaci očami detí 
2021
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: PK Trenčín 
v  spolupráci s Redakciou časopisu „OBRA-
NA“. 
1. – 30. 9. | 2. svetová vojna 
na poštových dokumentoch
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub filate-
listov.
1. – 30. 9. | 80. výročie čs. 
vojakov v obrane TOBRUKU
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub vojen-
skej histórie. Miesto: Malá galéria Posád-
kového klubu.
2. – 19. 9. | VII. BIENÁLE 
FIGURÁLNEJ KRESBY A MAĽBY 
2021
MESTSKÁ VEŽA | Celoslovenská výstava vý-
beru súťažných a víťazných prác žiakov zá-
kladných a stredných umeleckých škôl.
6. – 26. 9. | Medzinárodná 
výmena študentov – výstava
KIC | Výstava predstaví 56 študentov a ich 
úspešné príbehy.
15. – 30. 9. | Vojaci očami 
umelcov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Personálny 
úrad OS SR Liptovský Mikuláš.
22. 9. – 17. 10. | Súhry

MESTSKÁ VEŽA | Výstava študentov a peda-
gógov školy umeleckého priemyslu Tren-
čín, odboru odevný dizajn.

Možnosti účasti na podujatiach môžu byť obmedzené 
podľa opatrení aktuálne platných v deň konania. 

4. 9. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Trenčianska synagóga

KIC | Súčasná trenčianska synagóga 
s  mohutnou kupolou bola postavená 
pred viac ako sto rokmi a  je neodde-
liteľnou súčasťou Štúrovho námestia. 
Interiér bol farebne ladený a okná zdo-
bili vitráže. Výzdoba sa však zachovala 
iba vo fragmentoch.
Vďaka čomu sa mohla postaviť synagó-
ga? Ktorá farba prevažovala vo vnútor-
nej výzdobe synagógy? Kde sa nachá-
dzal svätostánok? To všetko sa dozviete 
v septembrovej prechádzke. Prechádz-
ky mestom pripravuje Kultúrno-infor-
mačné centrum Trenčín.
Prosíme vás o  dodržiavanie hygienic-
kých opatrení – rúško, rozostup min. 2 
metre (ak nie ste zo spoločnej domác-
nosti), dezinfekcia rúk.
do 26. 9. | Sobota v nedeľu 
– špeciálny kompenzačný 
bonus 2021

RÔZNE MIESTA | Umelecký projekt vý-
znamnej českej umelkyne Kateřiny 
Šedé v rámci kandidatúry mesta Tren-
čín na Európske hlavné mesto kultúry. 
Kateřina Šedá projektom reaguje 
na  pandémiu a  na  všetky veci, ktoré 
sme minulý rok zameškali. 
Projekt tvoria akcie, ktoré kompenzujú 
stratené zážitky napr. v športe, kultúre, 
v  obchodoch a  službách, v  gastronó-
mii, v cestovnom ruchu alebo vo vzde-
lávaní. 
Viac o  pripravených podujatiach 
a  zdvojených zážitkoch v  septembri  
nájdete na www.trencin2026.sk.

 � NEDAJTE SI UJSŤ
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27. 9. – 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...
do 15. 9. | Autom okolo sveta – 
Pedal Planet
TRENČIANSKY HRAD | Nevšedná zážitková 
výstava šliapacích autíčok pod názvom 
Autom okolo sveta ponúka možnosť spo-
znať svet, v ktorom sa zastavil čas. Je ur-
čená pre detských návštevníkov, ale aj pre 
tých skôr narodených. Retro sekcia oživí 
mnohým spomienky na  legendárny šlia-
pací Moskvič, ktorý pred pár desiatkami 
rokov “parkoval” v  nejednej domácnosti 
na Slovensku. Nájdete tu aj nekapotované 
káričky. Medzi exponátmi bezpochyby za-
ujme populárny VW Chrobák, Citroen 2CV, 
Fiat 500, športové autá, ale aj šliapací ko-
ník alebo Cyclo Rameur – trojkolka na ruč-
ný pohon z Francúzska. Obdivu tiež neujdú 
mimoriadne obľúbené a  vzácne autíčka 
Formuly 1 popredných značiek ako Gior-
dani, Gimca, Pines, Morrelet Guerineau, 
Rosca alebo ToysToys. Expozíciu oboha-
cujú aj vzácne a  zberateľsky mimoriadne 
obľúbené autíčka Bugatti z 30. rokov mi-
nulého storočia.
do 15. 9. | Trenčianske likérky
TRENČIANSKY HRAD | Výstava, ktorá náv-
števníkom približuje nielen liehovarníc-
ky priemysel a  ich výrobky, ale všíma si 
i osudy výnimočných ľudí, ktorí v likérkach 
pôsobili a zanechali v nich svoju energiu.
Vznik a rozmach liehovarníckeho priemys-
lu v Trenčíne sa datuje do roku 1886. A prá-
ve do tohto obdobia pred 135 rokmi pre-
nesú exponáty návštevníka výstavy. Bude 
si môcť prezrieť typický obchod a hostinec 
– teda miesta, kde sa s  výrobkami tren-
čianskych likériek mohol stretnúť. Náv-
števníkov zaujmú dochované originálne 
obaly a  etikety produktov likériek, ale aj 
pôvodné dokumenty a  dobové reklamy. 
Tieto expozície sú pripravené v  spoluprá-
ci s Múzeom obchodu v Bratislave. Panely 
dopĺňajú predmety zo zbierky spoločnosti 
OLD HEROLD, ktorá sa snaží zachovať ich 
historický odkaz a  vrátiť ich príbehu váž-
nosť, ktorú si zaslúžia. Návštevníci sa s té-
mou výstavy budú môcť stretnúť už pred 
vstupom do kasární, kde ich upúta dobo-
vé vozidlo, ktorým sa mohla dostať slávna 
Juniperus borovička z Trenčína do sveta.
do 25. 9. | Štefan Straka  
(1898 – 1932)

GMAB | Cieľom výstavy maliara Štefana 
Straku (1898 – 1932), pochádzajúceho 
z Trenčianskej Teplej, je prezentácia umel-
ca, ktorého viacero diel má galéria vo svo-
jom zbierkovom fonde a  jeho zachova-
nej maliarskej tvorby spolu s  niekoľkými 

objavenými dielami, ktoré budú verejnos-
ti predstavené po prvý raz (pochádzajúce 
zo súkromných zbierok).
do 25. 9. | Ilja Holešovský: Quo 
usque tandem
GMAB | Výstava predstaví prierez keramic-
kej tvorby Ilju Holešovského. Rozmanitosť 
jeho diel poukazuje na autorovu bezbrehú 
fantáziu a tvorivosť, ktorá ho sprevádza už 
mnoho dekád. Je to celoživotná záležitosť, 
vášeň, nutkanie pretvárať hlinu do stora-
kých podôb a  objavovať stále nové mož-
nosti realizácie. V  jeho tvorbe sa prelí-
najú figurálne, animálne, náboženské či 
abstraktné námety paralelne s  úžitkovou 
keramikou, či s  keramickou maľbou. Pre-
slávil sa však najmä svojimi dokonalými 
realistickými zátišiami, ktorými v dobe ich 
vzniku vniesol do keramického sveta niečo 
originálne a inovatívne. Výber z tejto roz-
siahlej tvorby vám predstavíme pri príleži-
tosti autorovho životného jubilea.
do 30. 9. | Slováci v bojoch 
po boku víťazných Spojencov 
v 2. svetovej vojne (1939-1945)
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
skej histórie.
do 30. 9. | 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.

 � DETI
1. – 30. 9. | Tanečná škola 
Tancujúce tigríky

KDAM TIGRÍKY, OC MAX | Tanečno-ani-
mačný program pre deti vo veku 1,5 – 
6 rokov s  množstvom tancov a  zábavy 
na  každej lekcii. Otvorenie novej sezóny 
2021/2022 – rozvrh jednotlivých skupín 
nájdete na www.tancujucetigriky.sk.
3. – 24. 9. | DŹAMAL JUNIOR – 
skupina orientálneho tanca
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE |Skupina je určená 
pre dievčatá vo veku od 12 – do 16 rokov, 
ktoré zaujíma orientálny tanec. Kontakt: 
mvolnikova@yahoo.com. Čas kurzu: každý 
piatok o 17.30. 
5. 9. | 9.30 | CYKLODIVOČINY

BREZINA | DIVO občasné združenie o.z. 
pozýva všetkých malých milovníkov cyk-
listiky na  II. kolo detských cykloprete-
kov so série „CYKLODIVOČINY“. Tentokrát 
sa stretneme na  Brezine (pri Tarzánii) 
a  pretekať sa bude v  disciplíne XC resp. 
v  „jazde na  terénnych okruhoch“. Pred 
pretekmi je potrebné sa zaregistrovať. Re-
gistračný formulár a  propozície nájdete 
na  stránke: www.divozdruzenie.sk alebo 

na  www.facebook.com/divozdruzenie. 
Registrácia bude sprístupnená do  3. 9. 
2021. Prezentácia pretekárov bude pre-
biehať od  8.30 do  9.20 hod. Registračný 
poplatok 3 € sa platí na mieste.
8. – 29. 9. | Tanečná skupina 
AMEERAH – nábor detí
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Tanečná skupina 
Ameerah sa venuje orientálnym tancom. 
Ak máte doma malú princeznú vo veku 
od  7 do  10 rokov, ktorá má rada tanec, 
ozvite sa nám. V septembri robíme nábor 
nových dievčat do  skupiny. Skupinu ve-
dieme s  láskou a záleží nám na  tom, aby 
sa všetky tanečnice u nás cítili dobre. Čas 
kurzu: každú stredu o 17.30 hod.
19. 9. | 16.00 | Detský divadelný 
klub: KoloBEH
KLUB LÚČ | Bábkové divadlo ponúka ide-
álnu možnosť, ako oživiť pred divákom 
predmety, či prírodné úkazy. Hlavnou 
postavou autorskej rozprávky je kvapka 
Medarda, ktorá putuje svetom a  pomáha 
všetkým živým tvorom. Vo veľkých vod-
ných pretekoch stretne mnoho kamarátov 
z ríše zvierat. Poháňa vodný mlyn, dokon-
ca uhasí nielen smäd ale aj požiar, až kým 
sa nakoniec dostane do  cieľa. Zamera-
né na  spoznanie kolobehu vody na  Zemi 
s prvkami environmentálnej výchovy, po-
moc v núdzi a zaznie aj športové heslo „nie 
je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“.
23., 30. 9. | 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 realizá-
cii sa snažíme pracovať s netradičnými vý-
tvarnými materiálmi a  technikami, 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. Vstupné: 1.50 €.

 � SENIORI
14. 9. | 13.30 | Otvorenie 
XXXV. ročníka Akadémie 
tretieho veku v školskom roku 
2021/2022
TRENČIANSKA UNIVERZITA | Srdečne po-
zývame všetkých poslucháčov a  záujem-
cov o  celoživotné vzdelávanie seniorov 
v Trenčíne na  slávnostné otvorenie XXXV. 
ročníka Akadémie tretieho veku v  škol-
skom roku 2021/2022 do  Auly Trenčian-
skej univerzity Alexandra Dubčeka. Podľa 
doporučenia Regionálneho úradu so síd-
lom v Trenčíne vstup povolený s  rúškom, 
povinná dezinfekcia rúk a  tiež povolený 
pitný režim prinesený so sebou. V  prípa-
de zmien v  súvislosti s  covid automatom 
informácie na tel. č. 032/ 652 46 42 alebo 
priamo na mieste konania.
21., 28. 9. | 9.00 – 11.30 | Ateliér 
pre seniorov
GMAB | Tento obľúbený program je orien-
tovaný na všetkých skôr narodených priaz-
nivcov výtvarného umenia. Návštevníci 
ateliéru sa na  jednotlivých stretnutiach 
bližšie venujú rôznym výtvarným techni-
kám, oboznamujú sa so základnými vý-
tvarnými postupmi, farbou, tvarom a ma-
teriálom. Mnoho z nich sa snaží o aktívne 
trávenie voľného času a  tak stretnutie 

Cinemax
od 19. 8. | Labková patrola 
vo filme
Americká animovaná komédia. Keď 
sa ich najväčší rival Humdinger stane 
starostom neďalekého Adventure City 
a  začne robiť zmätok, Ryder a  všet-
ci obľúbení hrdinskí psíkovia zaradia 
najvyššiu rýchlosť, aby čelili výzve. 
Zatiaľ čo jedno šteňa musí čeliť svojej 
minulosti v  Adventure City, tím nájde 
pomoc u nového spojenca, dôvtipného 
jazvečíka Libertyho. Spoločne vyzbro-
jení vzrušujúcimi novými vychytávka-
mi a  výbavou bojuje Labková patrola 
za záchranu občanov Adventure City!
od 26. 8. | Candyman
Americký horor. Jeho meno poznajú 
všetci, ale vysloviť si ho netrúfne nik-
to. Kultový hrdina všetkých strašidel-
ných historiek, ktorého poznávacím 
znakom je zlovestný hák natretý me-
dom a roj včiel. Stačí ho päťkrát vyvo-
lať pred zrkadlom a on sa objaví – ten-
tokrát v  galérii moderného umenia. 
Mladý výtvarník Anthony má pocit, 
že jeho kariéra stagnuje a  on potre-
buje nový impulz, aby mohol pokračo-
vať v tvorbe. Jedného dňa mu kamarát 
porozpráva tragický príbeh o tom, ako 
sa zrodil muž s  hákom a  prečo začal 
vraždiť. Anthony je tou legendou úpl-
ne fascinovaný a  začne pátrať po  ďal-
ších okolnostiach. Jeho obrazy zrazu 
získavajú temný nádych a postupne sa 
na nich začína objavovať jediná tvár...
od 26. 8. | Dračia krajina 
Nemecký animovaný dobrodruž-
ný film. Doba, kedy ľudia a  draci žili 
spoločne v  mieri, sú dávno minulos-
ťou. Draci sa skrývajú vo vyhnanstve 
a  majú zakázané lietať. Avšak jeden 
malý strieborný drak Lung už má ta-
kéhoto života dosť. Chce spoznať svet 
a zažiť dobrodružstvo. Keď sa Lung do-
zvie, že ľudia chcú zničiť aj posledný 
dračí domov, tajne sa vydá na  nebez-
pečnú cestu. So svojou kamarátkou 
Sírankou, chcú nájsť pradávny domov 
drakov s  názvom Lom nebies. Pri svo-
jom putovaní sa stretnú s  malým zlo-
dejom Benom, ktorý sa vydáva za dra-
čieho jazdca, aby ušiel pred políciou. 
Spoločne sa všetci traja vydajú na ne-
bezpečnú cestu a  Ben zisťuje, že byť 
dračím jazdcom je skvelé. Netušia, že 
najväčšie nebezpečenstvo majú v  pä-
tách. Prenasleduje ich nenásytné dra-
čie monštrum, ktorého cieľom je zničiť 
všetky draky na Zemi. 
od 26. 8. | Martin 
a tajomstvo lesa 

Česko – slovenský rodinný film. Deti 
zo skautského oddielu trávia svoje let-
né prázdniny na mieste, ktoré je ukry-
té uprostred hôr v  romantickej lesnej 
oblasti. Tentokrát však skauti prichá-
dzajú do  svojho lesa naposledy. Hrdi-
nom filmu je 11-ročný Martin, mest-
ský chlapec rozmaznaný civilizačnými 

 � FILM
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v  galérii je pre nich vhodným spôsobom 
jeho naplnenia. Na podujatie je potrebné 
sa vopred prihlásiť. Vstupné: 3 €.

 � PREDNÁŠKY
7., 23. 9. | 16.00 – 17.00 | 
Stretnutie s...
GMAB | V rámci výstavy Štefan Straka 1898 
– 1932: Tragická smrť slovenského malia-
ra, je pre návštevníkov galérie priprave-
ná komentovaná prehliadka s  kurátorom 
výstavy Martinom Šugárom. Dozviete sa 
viac o koncepcii výstavy, o Štefanovi Stra-
kovi, ale aj o ďalších umelcoch jeho doby. 
Projekt podporilo Mesto Trenčín. Vstup 
voľný.
8., 22. 9. | 16.00 – 17.00 | 
Stretnutie s...

GMAB | V  rámci výstavy Quo usque tan-
dem? pripravila pre vás galéria komento-
vanú prehliadku s autorom Iljom Holešov-
ským. Dozviete sa viac o  jeho keramickej 
tvorbe, použitých technikách, skúsenos-
tiach zo zahraničia a  ďalšie zaujímavos-
ti z  umelcovho sveta. Projekt podporilo 
Mesto Trenčín. Vstup voľný.
8. 9. | 19.00 | Večer 
výnimočných svetových 
videoklipov
KLUB LÚČ | Poznáte tie zimomriavky, keď 
hudba a  obraz k  sebe dokonale pasujú 
a keď médium vytvára dokonalý pocit na-
plnenia? Máte radi výnimočnú hudbu a jej 
mimoriadne filmové obrazy? Tak určite 
nezabudnite na Večer výnimočných sveto-
vých videoklipov so šéfredaktorom portá-
lu Kinema.sk Petrom Konečným.

 � KURZY
1. – 30. 9. | 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.
21. 9. | 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 obozna-
movanie sa s  jednotlivými výtvarnými 
technikami, tradičnými i netradičnými vý-
tvarnými materiálmi. Mnohokrát je práca 
inšpirovaná vystavenými umeleckými die-
lami, na  základe, ktorých sa návštevníci 
tvorivých stretnutí inšpirujú k novým po-
hľadom na spracovávané témy. 
Na  podujatie je potrebné sa vopred pri-
hlásiť. 

 � ŠPORT
1. – 30. 9. | Jemné cvičenie 
s relaxáciou pre ženy každého 
veku
SOKOLOVŇA | Precvičenie celého tela 
s  následným uvoľnením mysle. Čas cvi-
čenia: každý utorok: 18.00 – 19.00, 
každá streda: 16.30 – 17.30. Face-
book: Jemné cvičenie s  relaxáciou. 
Kontakt: tancepreradost@gmail.com; 
0910 196 456. 
1. – 15. 9. | Nábor nových členov 
bojového umenia
SOKOLOVŇA, CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, 
POSÁDKOVÝ KLUB | Aikidó je systém se-
baobrany, ktorý v  sebe zahŕňa nielen 
obranu proti útočníkovi alebo viacerým 
útočníkom so zbraňami, ale aj bez, ďalej 
v sebe zahŕňa rozvoj žiaka po fyzickej ale 
aj osobnostnej stránke. Viac informácií na: 
www.aikido-honkadori.sk/.
1. – 30. 9. | Cvičenie jogy 
s Majdou
RÔZNE MIESTA | Joga pre seniorov, Ash-
tanga joga, joga vonku na  Ostrove 
a  ďalšie typy cvičenia. Viac informácií 
a  časový harmonogram cvičení nájde-
te na  www.majdapekna.sk. Kontakt: 
0908 455 859.
4. 9. | 9.00 | Deň otvorených 
dverí Japonských bojových 
umení
SOKOLOVŇA | Seminár, ktorý je zamera-
ný na  Japonské bojové umenie v  rámci 
Trenčína. Tréningy povedú učitelia: AIKI-
DO – Tomáš Švec 4.Dan Aikikai, KARATE 
– Lenka Beňová 4.Dan, JU JITSU – Pe-
ter Swat 6.Dan. Viac informácií nájdete 
na www.aikido-honkadori.sk/. 
5. – 26. 9. | HATHA JOGA
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Joga nás učí vrá-
tiť sa sami k sebe. Učí nás hľadať vlastné 
limity, schopnosť uvoľniť sa, pomáha nám 
k pocitu harmónie, celistvosti a sebadôve-
ry. Nemusíte sa báť, že nie ste dosť ohybní, 
práve preto by ste mali začať cvičiť jogu, 
aby sa vaše telo postupne stalo ohybnej-
ším a pružnejším. Postupné zvládanie cvi-
kov je vlastne tréning k lepšiemu zvláda-
niu situácii v bežnom živote. Čas cvičenia: 
každú nedeľu o 8.30 hod.

 � FESTIVALY
3. 9. | KUltúrne Podujatie 2021 
(edícia súčasnej 
experimentálnej hudby)

TRENČIANSKY HRAD | Multižánrový festival 
KUltúrne Podujatie sa vracia po štyroch ro-
koch na scénu Trenčianskeho hradu.
3. 9. – 4. 9. | Yogacamp 2021
PLÁŽ NA  OSTROVE | Druhý ročník festi-
valu jogy nielen o  joge. Tešiť sa môžete 
na  rôznorodé štýly jogy, prednášky a  be-
sedy, nevšedné mantrovanie qigong, 
theravádovú meditáciu, zaujímavý hu-
dobný program, tombolu s  hodnotný-
mi darmi, milé vecičky od  šikovných 
tvorcov, workshopy nielen s  jogovou te-
matikou, čajovňu, masáže, maľovanie 

hennou, kreatívnu zónu či tvorbu spo-
ločnej mandaly. Viac info: 0908  455  859, 
m a j d a p e k n a @ m a j d a p e k n a . s k , 
www.yogacamp.sk.

 � TANEC
1. – 30. 9. | Tance pre radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne a  párové tan-
ce sveta pre všetkých. Čas: každú stre-
du 17.45 – 18.45. 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. Fa-
cebook: Tance pre radosť.
3. – 24. 9. | KURZ HAVAJSKÝCH 
TANCOV – hula – pokročilé 
tanečnice
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Pri tanci si prí-
jemne precvičíte telo a  tiež načerpáte 
energiu a  radosť z  pohybu. Elegantný 
havajský tanec v sebe nesie legendy, roz-
práva príbehy o  kráse, radosti, vášni aj 
všednom živote. Je tiež výrazom rešpek-
tu a úcty k zázrakom prírody. Tento kurz je 
určený pre pokročilé tanečnice havajské-
ho tanca. Čas kurzu: každý piatok o 19.00 
hod. Kontakt: mvolnikova@yahoo.com
3. 9. | 20.00 | VideOOldies Mix 
dVj.kukOO
PIANO KLUB |

6. – 27. 9. | KURZ BRUŠNÉHO 
TANCA – choreografia 
muwashshahat
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Nechajte sa tan-
com preniesť do dávnej Andalúzie, kde sa 
spievali piesne o  láske, radosti a  smút-
ku. Kde v  tanci vynikla jemnosť a  krása 
ženy, kde sa snúbi história s  orientálnym 
ale i  španielskym tancom. Naučte sa ta-
nec, ktorý sa tancoval i  na  kráľovských 
dvoroch. Kurz je určený pre pokročilé 
brušné tanečnice. Prihlasovať sa môžete 
na  anide@seznam.cz. Čas kurzu: každý 
pondelok o  18.30 hod. v  tanečnom štú-
diu Anide.
6. 9. – 22. 11. | KURZ BRUŠNÉHO 
TANCA – technika pre stredne 
a viac pokročilé tanečnice
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Na  tomto kurze 
budete precvičovať tanečné prvky, kto-
ré už poznáte. Budete ich vrstviť a spájať 
do  zaujímavých kombinácií. Čas kurzu: 
každý pondelok o  20.00. Prihlasovať sa 
môžete na anide@seznam.cz.
7. 9. – 28. 9. | BODY GROOVE – 
tanec pre každého
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Kto sa rád hýbe, 
tancuje či chce posilniť svoje telo, schud-
núť, byť v  kontakte s  ľuďmi v  spoje-
ní s  hudbou a  tancom, chce si vyskúšať 
všetky tanečné štýly, ale hlavne, byť viac 
v spojení so svojím telom, Body Groove je 
práve pre Vás! Staňte sa súčasťou skupiny 
Groove Trenčín, v ktorej budete mať mož-
nosť sa viac dozvedieť o fungovaní nášho 
tela v spojení s  tancom. Čas kurzu: každý 
utorok o 19.00. Prihlásiť sa môžete na tel. 
č.: 0905 827 307.

 � INÉ...
3. 9. | 16.00 | Študentský deň – 
Afrika v centre
CENTRUM PRE RODINU | Program s názvom 
Pukancovica alebo Afrika v  Centre urče-
ný nielen pre stredoškolákov je pokračo-
vaním bloku podujatí v  rámci programu 
Študentských dní. Okrem kalceta, air hoc-
keyu čakajú na návštevníkov spoločenské 
hry a  občerstvenie. Dôležitou súčasťou 
piatkového podvečera bude aj diskusia so 

 � KINO
vymoženosťami, ktorého jeho otec pri-
hlási do tábora uprostred divočiny, aby 
zažil „skutočné dobrodružstvo“. Lenže 
táborové hry Martina vôbec nebavia, 
radšej by trávil čas so svojím mobilom. 
V noci sa preto rozhodne z tábora utie-
cť, les ho však nepustí. Čarovné lesné 
bytosti trpia nedostatkom vody, ktorá 
sa ukryla pred „ťažiarmi“. Martinovi sa 
ukážu, lebo má tri predmety potrebné 
na  ich záchranu. On však bytosti len 
zištne využije, aby mu pomohli vyhrať 
v  táborovej hre. Keďže Martin svoju 
časť dohody nesplnil, čarovné tvory 
mu začnú škodiť, až sa napokon jeho 
podvodné konanie odhalí pred všet-
kými v tábore. Martin si uvedomí svoju 
chybu, postupne si nachádza cestu ku 
kolektívu a  s  pomocou dievčatka pre-
zývaného Líška pomôže zachrániť les 
a vodu pred chamtivými, bezohľadný-
mi dospelými.
od 26. 8. | Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel
Česká komédia. Film Prvok, Šampón, 
Tečka a  Karel natočil podľa svojho 
rovnomenného knižného bestsellera 
režisér a  spisovateľ Patrik Hartl. Šty-
ria kamaráti vyhlásia vojnu proti kríze 
stredného veku tým, že sa rozhodnú 
plniť odvážne výzvy. Prvou z nich bude 
vyzliecť sa na verejnosti donaha…
Prvok, Šampón, Tečka a Karel sú dlho-
roční kamaráti v  strednom veku, ktorí 
si na triednej stretávke po dvadsiatich 
rokoch priznajú, že nežijú tak, ako si 
predstavovali. Je možné riešiť krízu 
stredného veku provokatívnou hrou 
s  takmer nesplniteľnými úlohami? 
Ako štyridsiatnik zistí, či je naozajstný 
chlap? Ako zabráni korózii svojich ide-
álov, rozplynutiu snov a  scvrkávaniu 
semenníkov? Prvok, Šampón, Tečka 
a Karel sa pokúsia nájsť v sebe odvahu 
urobiť poriadnu kravinu ako zamlada. 
Alebo aspoň odvahu hovoriť za  všet-
kých okolností to, čo si naozaj myslia. 
Kto splní úlohu, nie je „sráč“… V hlav-
ných úlohách sa predstaví Martin 
Pechlát ako Prvok, David Švehlík ako 
Šampón, Hynek Čermák bude Tečka 
a Karel ponesie tvár Martina Hofman-
na. Mužský štvorlístok doplnia neme-
nej populárne herečky Zuzana Noriso-
vá, Jana Kolesárová, Kristýna Boková, 
Petra Polnišová, Soňa Norisová, Danie-
la Kolářová či Barbora Poláková.
od 26. 8. | Reminiscence
Nick Bannister (Hugh Jackman) je sú-
kromný vyšetrovateľ, ktorý žije minu-
losťou. Pátra v hlbinách mysle a svojim 
klientom pomáha získať späť stratené 
spomienky. Jeho život sa navždy zme-
ní s príchodom novej klientky Mae (Re-
becca Ferguson). Hľadanie a  nachá-
dzanie v  jej prípade prerastie v  niečo 
viac. A  zatiaľ čo Bannister bojuje, aby 
vypátral pravdu o  ženinom náhlom 
zmiznutí, odhalí násilné sprisahanie 
a musí si zodpovedať podstatnú otázku 
– ako ďaleko ste ochotní zájsť, aby ste 
nestratili tých, ktorých milujete?
od 2. 9. | After: Tajomstvo
Nové filmové pokračovanie svetové-
ho fenoménu After sľubuje nečakané 
odhalenia o  rodinách Tessy i  Hardina 
a tvrdý boj o budúcnosť ich vzťahu.
Tessin život sa rozpadáva. Nič nie je 
také, ako si myslela. Ani priatelia, 
ani rodina. Hardin – jediný človek, 



kam v trenčíne číslo 9 |  ročník XXIII4 | KAM

zaujímavým hosťom. Po júnovom hosťovi 
– scénaristke Lívii Halmkan prezentujú-
cej dokumentárny film Tlakový hrniec sa 
príde podeliť o svoje skúsenosti a zážitky 
MUDr.  Anna Pyšná, ktorá pôsobila počas 
prípravy na  svoje povolanie v  strednej 
Afrike v  štáte Burundi. Aký je život v  tej-
to krajine (a nielen v nej) sa dozviete, ak 
prídete v  piatok 3.9 od  16.00 do  záhrady 
Centra pre rodinu. Záver večera spríjem-
ní prítomným koncert hudobnej skupiny 
Small things z Trenčína.
5. 9. | 10.00 – 18.00 | Spolu 
za zdravý a krásny úsmev
MIEROVÉ NÁMESTIE | „Keď neprídu pacienti 
do ambulancie, musia vyjsť lekári do ulíc.“
Projekt organizovaný Slovenským spol-
kom študentov zubného lekárstva 
(SSŠZL), ponúka okoloidúcej verejnosti 
možnosť zaškoliť sa v  oblasti ústnej hy-
gieny a to na rôznych verejných priestran-
stvách, námestiach, v  obchodných cen-
trách, miestach oddychu ako ZOO, hrady 
a pod. Školiteľmi sú študenti zubného le-
kárstva, ktorí týmto spôsobom ďalej odo-
vzdávajú vedomosti v oblasti preventívne-
ho zubného lekárstva. Precvičia si s  vami 
techniku čistenia zubov s  využitím inte-
raktívnych pomôcok. Dĺžka inštruktáže: 30 
minút. Za absolvované školenie získa kaž-
dý zaškolený účastník darček ako odmenu.
7. 9. | 18.00 – 19.00 | Ako mladí 
vidia svet a seba v ňom?
COFFEE SHEEP | Životná fáza medzi det-
stvom a dospelosťou je plná túžob, obja-
vov a zážitkov, ale aj neistoty a nepokoja. 
V dnešnej dobe majú dospievajúci navyše 
veľa príležitostí, no predvídateľná stabili-
ta pre nich neexistuje. Poznáme dnešných 
mladých? Vieme, čo si myslia a ako sa cítia? 
Správame sa k  nim s  rešpektom? V  prvej 
z troch jesenných epizód Rozhovorov Cho-
ices sa porozprávame so sociologičkou 
a  výskumníčkou Elenou Gallovou Krigle-
rovou o názoroch a pocitoch mladých ľudí. 
Pri argumentácii sa budeme opierať naj-
mä o  výsledky viacerých kvantitatívnych 
a  kvalitatívnych výskumov realizovaných 
Centrom pre výskum etnicity a  kultúry. 
Rozprávať sa budeme o  tom: Ktoré celo-
spoločenské témy považujú mladí za  dô-
ležité. Či majú pocit, že rodičia počúvajú 
ich názory a  rozumejú im. Ako vnímajú 
kultúrnu rozmanitosť a cudzincov, ktorí tu 
žijú. Či je škola dôležitá pre ich dospieva-
nie a ako sa v nej cítia. Ako vplývajú na ich 
pocit šťastia sociálne siete a koľko času im 
venujú. Koľko z nich sa cíti byť neprijatých 
rovesníkmi a z akých dôvodov. Čo prináša-
jú do sveta dospelých a možno si to ani ne-
uvedomujeme. Či sa zaujímajú v komuni-
te o veci verejné a ako to môžeme zlepšiť. 
Komu dôverujú a kto sú pre nich autority. 
Kde chcú študovať, ako chcú pracovať a či 
chcú žiť na Slovensku. 
10. 9. | 15.00 | Deň otvorených 
dverí chránenej dielne

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Chránená dielňa 
Baliareň Na Ceste a Kaviareň Na Ceste vás 
pozývajú na Deň otvorených dverí, v rámci 
ktorého vám predstavia svoju prácu a po-
núknu ochutnávku zmrzliny a kávy. Vstup 
voľný.

12. 9. | 14.00 – 20.00 | Frajeri 
Sprejeri
MIEROVÉ NÁMESTIE | S  umelcom Petrom 
Štulerom si príďte vytvoriť obraz Trenčína. 
Podujatie v  rámci kandidatúry Trenčína 
na EHMK 2026. 
17. 9. | Garáž
SKATEPARK NOVINY | Otvárací koncert spo-
ločného projektu Trenčín 2026, Pohoda 
festival a komunity skejterov. Všetci sú ví-
taní, vstup je voľný. Čas bude upresnený 
na www.trencin2026.sk. 
19. 9. | 18.00 | Prekvapenie
KS OPATOVÁ | Divadelná hra v  podaní Di-
vadla Hugo, ktorá vťahuje diváka do kolo-
toča zvratov, nečakaných udalostí, mafi-
ánskych praktík a nehanebne veľkej kopy 
peňazí. Podujatie v rámci Divadelnej Opa-
tovej 2021/ II. 
23. – 24. 9. | 10.00 – 14.00 | 
Konferencia k 700. výročiu 
úmrtia M. Čáka Trenčianskeho

TRENČIANSKY HRAD | Jesenná odborná 
konferencia, ktorá je vyvrcholením Roka 
Matúša Čáka. Na  konferencii odznejú 
prednášky na  témy týkajúce sa politic-
kej situácie a  hospodárskych pomerov 
v  čase vládnutia Matúša Čáka. Zaujíma-
vým predmetom prednášok bude určite aj 
téma osobnosti Matúša, rodu Čák, vývoja 

spoločnosti v  dobe Matúša z  pohľadu ar-
cheológie a pod. Prednášajúcimi budú vý-
znamní slovenskí historici a  osobnosti, 
ktorí sa zaraďujú medzi expertov na stre-
dovek. Priestor dostanú aj mladší kolego-
via, ktorí do výskumu vniesli nové podne-
ty. Na  realizácii konferencie spolupracuje 
múzeum s  Katedrou histórie Filozofickej 
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Kon-
ferencia bude dostupná pre odbornú ale aj 
laickú verejnosť.
28. 9. | 18.00 – 19.00 | Mladí 
dospelí a ich životné výzvy

COFFEE SHEEP | Rozhovor s psychiatričkou 
a  psychoterapeutkou Magdalénou Frecer 
o  tom, ako pochopiť a  podporiť mladých 
dospelých tak, aby sa z  nich stali samo-
statní, zodpovední a  spokojní ľudia. Bu-
deme sa rozprávať o  tom: Kedy sa človek 
stáva dospelým a v čom je dospievanie iné 
ako kedysi. Prečo mladí často nie sú po-
chopení dospelými a  ktoré témy vníma-
jú citlivejšie. Kto dospievajúceho najviac 
ovplyvňuje. Ako sa zmenili sociálne tlaky 
formujúce generáciu mladých dospelých. 
V  čom je ich vzťah ku štúdiu a  práci iný 
a  aké nedorozumenia to prináša. Ako im 
sociálne siete menia obraz, ktorý si vytvá-
rajú o sebe a o svete. Čo sú vnútorné zdro-
je, ktoré pomáhajú mladým osobnostne 
dozrieť. Ako ich môžu mladí sami posil-
ňovať a  ako ich pri tom môžeme podpo-
riť. Ako sa dá naučiť, že nemusíme byť vo 
všetkom dobrí.

KONTAKTY
CINEMAX - OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ Osvienčimská 3, 0901 714 266, dcsihot@trencin.sk
GMAB GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHO

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

HOTEL ELIZABETH Ul. gen. M. R. Štefánika 2, 032/ 6506 111,   
recepcia@hotelelizabeth.sk, www.hotelelizabeth.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, www.visit.trencin.sk

KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA Mierové nám. 19, 0903 027 910,  
info@klubluc.sk, www.klubluc.sk

KLUB DETÍ A MLÁDEŽE TIGRÍKY – 
OC MAX

Gen. M. R. Štefánika 426, 0903783724, 
tancujuce.tigriky@gmail.com,  
www.tancujucetigriky.sk

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

TRENČIANSKY HRAD 032/743 56 57, hrad@muzeumtn.sk,  
www.muzeumtn.sk

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

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

 � FILM
ktorý by mal za každých okolností byť 
jej spoľahlivou oporou – zúri, keď zis-
tí, čo dôležité pred ním zatajovala. Na-
miesto toho, aby ju v jej plánoch pod-
poril, rozhodne sa jej ich prekaziť. Tessa 
vie, že Hardin ju miluje a urobí všetko, 
aby ju chránil, avšak niekoho ľúbiť 
a dokázať s ním žiť nie je to isté. Tessu 
vyčerpáva nekonečný kruh záchvatov 
žiarlivosti, nepredvídateľného hnevu 
a  odpúšťania. Silu jej citu k  Hardinovi 
už nikdy neprekoná iný muž, žiaden 
iný bozk jej neposkytne toľko rados-
ti ako Hardinov – stojí však neskrotná 
vášeň medzi nimi za  ten nekonečný 
boj? Kedysi im na  prekonanie problé-
mov stačilo, že jeden druhého ľúbia. 
Ak sa však Tessa rozhodne poslúchnuť 
hlas svojho srdca, bude to znamenať... 
koniec? Po  prvých dvoch dieloch ságy 
After, ktoré zaznamenali v slovenských 
kinách fenomenálny úspech, prichádza 
na veľké plátna pokračovanie s názvom 
After: Tajomstvo, ktoré ponúkne ešte 
vášnivejší a ešte dramatickejší príbeh.
od 2. 9. | Shang-chi: Legenda 
o desiatich prsteňoch
Nová akčná marvelovka Shang Chi: 
Legenda o  desiatich prsteňoch priná-
ša svojím fanúšikom príbeh postavy 
Shang Chi, ktorý musí čeliť svojej mi-
nulosti, keď je vtiahnutý do  víru uda-
lostí, ktoré roztočí tajomná organizá-
cia Desať prsteňov. Shang Chi Legenda 
o  desiatich prsteňoch je druhým fil-
mom zo štvrtej fáze Marvel Cinema-
tic Universe. Vo filme sa predstaví aj 
totálny záporák postava Mandarína. 
V hlavnej úlohe Shang Chi sa predstaví 
skvelý akčný hrdina a hviezda ázijských 
bojových filmov Simu Liu, sekundujú 
mu Awkwafina, Meng’er Zhang a  Fala 
Chen.
od 2. 9. | Večierok

Na  večierku sa postupne schádzajú 
bývalí spolužiaci. Toto stretnutie by sa 
pravdepodobne nieslo v  duchu ľahké-
ho žartovania a nostalgických spomie-
nok, avšak miesto ďalšieho spolužiaka 
zazvoní podomový predavač a prinesie 
nečakanú správu o  kamarátovi, ktorý 
už nikdy nedorazí. Účastníci večierku 
sa za  ním spoločne vydávajú autobu-
som. Počas cesty sa ukáže, že rozprá-
vať o  skutočných pocitoch je omnoho 
zložitejšie, než sa na prvý pohľad zdá.
od 30. 9. | Nie je čas zomrieť
James Bond, agent 007, skončil aktív-
nu službu a  užíva si zaslúžený oddych 
na  Jamajke. Pokoj však nemá dlhé tr-
vanie – objaví sa totiž jeho starý pria-
teľ Felix Leiter z CIA a požiada ho o po-
moc. Misia na  záchranu uneseného 
vedca sa ukáže byť oveľa zradnejšou, 
ako spočiatku vyzerala. Bond sa počas 
nej dostane na  stopu nevyspytateľné-
ho zločinca, ktorý disponuje nebezpeč-
nou a veľmi ničivou technológiou.

Zmena programu vyhradená. 
Viac informácií 

na www.cine-max.sk.
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