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

Pýtame sa vo všetkých jazykoch Európskej únie 
Často sa stretávame s vyjadreniami, že Trenčín nemôže 
byť Európske hlavné mesto kultúry (EHMK), lebo nie 
je dosť kultúrny, lebo je to len malé mesto v porovnaní 
s veľkými európskymi mestami, lebo na to nemá.

U nás, Slovákov, má vnútorný 
kritik obzvlášť silný hlas. Nie-
kedy sa sami necítime dosť dob-
rí na to, aby sme získali pozíciu, 
kde ukážeme svoj potenciál. Rov-
nako nás to ťahá aj okolo seba vi-
dieť veľa nedostatkov a prekážok, 
ktoré nám bránia vidieť to, čo by 
mohlo byť.
 Pred príchodom medzinárod-
nej poroty (na začiatku decem-
bra) do nášho mesta chceme po-
silniť sebavedomie nás všetkých 
v Trenčíne aj v okolí. V informač-
nej kampani v uliciach Trenčína 
a na sociálnych sieťach chceme 
ukázať, že k titulu EHMK sme už 

veľmi blízko. Sme vo finále spo-
lu s Nitrou a Žilinou. V decembri 
sa dozvieme, ktoré z troch slo-
venských miest bude Európskym 
hlavným mestom kultúry 2026.

 �  S PREKLADOM 
POMOHLI PARTNERI 
ZO ZAHRANIČIA

 Či to bude Trenčín, sa pý-
tame vo všetkých jazykoch Eu-
rópskej únie. Hoci môžeme mať 
pocit, že Európska únia je nám 
vzdialená, Trenčín je jej sú-
časťou a Európa je aj v Trenčí-
ne. Rovnako ako v akomkoľvek 

inom meste Európskej únie. 
 S prekladom vety „Bude 
to Trenčín?” sme oslovili naše 
partnerské mestá, kamarátov 
a známych zo zahraničia. Aj 
takto sme chceli dostať Trenčín 
a jeho kandidatúru do povedo-
mia ale aj ukázať, že na Európe 
nám záleží. 
 Jazyky Európskej únie nám 
ukazujú rozmanitosť, ktorú 
v Únii máme. Nie sú to len roz-
dielne slová, gramatika či úplne 
iné výrazy, ktorými rôz-
ne vyjadríme jednodu-
chú vetu „Bude to Tren-
čín?”. Nepoužívame 
všade ani rovnaké pís-
mo, máme rôznu dia-
kritiku, v španielčine 
dokonca dva otázniky. 
 Európska únia nie 

je jednoliaty prvok. Je zložená 
z rozmanitých štátov, v ktorých 
sú rozmanité mestá, rôzne Tren-
číny. So svojou históriou, ľuďmi, 
pamiatkami, kultúrou, nedoko-
nalosťami aj snami a ambíciami. 
Často veľmi podobnými ako tie 
naše. 
 Tešíme sa, ak plagáty 
po meste povzbudili vašu zve-
davosť. Rozlúštenie, ktorý ná-
pis je v ktorom jazyku, náj-
dete na www.trencin2026.eu 

v Novinkách. 
Viac o podujatiach, 
spojených s kandi-
datúrou Trenčína 
na Európske hlavné 
mesto kultúry 2026 
čítajte na strane 9.

 (M. G.)

Bude to 
Trenčín? 
V decembri jedno z troch 
slovenských miest získa
titul Európske hlavné 
mesto kultúry 2026.

Trenčín 2026



aktuality číslo 12 |  ročník XXIII2 | INFO

 � EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
milí čitatelia. 

držíte v rukách posledné tohto-
ročné vydanie mestských novín. 
V čase, keď sme toto Info posie-
lali do tlače, bolo pravdepodob-
né, že život sa značne spomalí 
a budeme musieť ísť všetci, celá 
krajina, do lockdownu. Ak sa 
tak stane, veríme, že to pomôže. 
  Blížia sa Vianoce, pre mno-
hých najkrajšie sviatky v roku. 
Myslíme si, že tentokrát nebu-
dú ani tak veľmi o darčekoch, 
ale o prítomnosti ľudí, ktorých 
máme radi. Vianoce budú o tom, 
byť spolu. My vám k tomu želá-
me dobré zdravie!

Vaša redakcia

Chorých pribúda, neriskujme!
November prinášal v Trenčianskom okrese z týždňa 
na týždeň stúpajúci počet pozitívne testovaných ľudí 
na Covid – 19. Vo Fakultnej nemocnici Trenčín sa v istý 
moment naplnili všetky lôžka s umelou pľúcnou venti-
láciou. Okres a teda i naše mesto sa odelo do bordovej 
farby, čo znamená II. stupeň ohrozenia.

K 18. novembru 2021 sa pre 1. 
dávku očkovacej látky rozhodlo 
30 332 Trenčanov, teda 54,85 %. 
Po druhej dávke vakcíny bolo 
v Trenčíne k rovnakému dátu-
mu 28 701 ľudí, čo je 51,90 % 
z celkového počtu obyvateľov. 
Tretíkrát sa zaočkovalo 3 083 
Trenčanov (5,58 %). Plne zaoč-
kovaných je 29 335 (53,05 %) 
ľudí, žijúcich v Trenčíne.
 V pondelok 22. novembra sa 
dištančne vyučovali žiaci 32 tried 
základných škôl v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Trenčín. 
V materských školách bolo v ka-
ranténe 5 tried. V mestskom po-
bytovom zariadení opatrovateľ-
ských služieb na Piaristickej ulici 
sa potvrdila pozitivita u šiestich 
klientov, všetci sú očkovaní 
a majú ľahký priebeh ochorenia. 
Po komunikácií s RÚVZ Trenčín 
boli na začiatku štvrtého novem-
brového týždňa tri poschodia za-
riadenia v karanténe.

 � NEMOCNICA SA PLNÍ

Fakultná nemocnica Trenčín 
evidovala k 22. novembru až 
91 hospitalizovaných pacien-
tov s potvrdeným ochorením 
COVID-19, z toho deviati boli 
napojení na umelú pľúcnu ven-
tiláciu. V nemocnici sú zakáza-
né návštevy na všetkých jej od-
deleniach. Pre zvýšený nárast 
pacientov s ochorením COVID 
19 značne obmedzili plánovanú 
operatívu. „Operujeme pacien-
tov akútnych, onkologických a ta-
kých, ktorým by odklad operačné-
ho zákroku spôsobil zhoršenie 
zdravotného stavu,“ povedala 
hovorkyňa FN Trenčín Martina 
Holecová.
 Nemocnica začala i s podá-
vaním monoklonálnych proti-
látok v liečbe COVID – 19 vo 
svojej pandemickej ambulan-
cii. Podanie monoklonálnych 

protilátok je určené pre pacien-
tov s potvrdeným ochorením 
COVID – 19 metódou RT-PCR 
a najvyšším rizikom ťažkého 
priebehu ochorenia.

 � OČKOVALI AJ 
V OBCHODNOM CENTRE

Stále platí možnosť zaočkovať 
sa v areáli nemocnice. Vakci-
načné centrum je vedľa neu-
rologického a psychiatrického 
pavilónu. Očkujú vakcínou Co-
mirnaty od spoločnosti Pfizer/
BioNTech, aj bez registrácie. 
Od 18. októbra 2021 tu podáva-
jú už aj tretiu dávku vakcíny. 
 Zdravotníci z trenčianskej 
nemocnice očkovali počas prvé-
ho a tretieho novembrového ví-
kendu aj v Obchodnom centre 
Laugaricio. Prísť mohol každý, 
kto sa rozhodol chrániť. Očko-
vali vakcínou Comirnaty od spo-
ločnosti Pfizer/BionTech, a to aj 
bez registrácie. Počas oboch ví-
kendov zaočkovali prvou, dru-
hou alebo treťou dávkou vakcíny 
spolu 1 740 ľudí.
 Ďakujeme všetkým, ktorí 
chránia seba i ostatných!
 (E. S.)

Ktoré dni budú bez hazardných hier? 
Poslanci trenčianskeho mestského parlamentu na svo-
jom októbrovom rokovaní stanovili dátumy dní, počas 
ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry 
v roku 2022 na území nášho mesta.

Ide o 1. a 2. januára, 6. januára, 
16. – 18. apríla, 19. – 23. de-
cembra a 26. decembra 2022.
Pripomíname, že aj v tomto roku 
sú v Trenčíne dni, kedy je Vše-
obecne záväzným nariadením 
zakázané prevádzkovať hazard-
né hry. Do konca roka sa to ešte 
týka 18. – 23. 12. a 26. 12. 2021.

 Súčasne podľa zákona o ha-
zardných hrách je na celom Slo-
vensku zakázané prevádzkovať 
hazardné hry na Veľký piatok, 
24. a 25. decembra, v čase trva-
nia štátneho smútku a, samo-
zrejme, mimo prevádzkového 
času kasína, či herne. Zákon 
o hazardných hrách nadobudol 

účinnosť 1. marca 2019. Mes-
tám a obciam umožňuje uplatniť 
reguláciu prevádzkovania ha-
zardných hier na ich území. 

 � PENIAZE NA OSVETU

Mestské zastupiteľstvo v rám-
ci zmeny rozpočtu na tento rok 
vyčlenilo peniaze pre Trenčian-
ske centrum mládeže na osvetu 
a prevenciu sociálno-patologic-
kých javov súvisiacich s hazard-
nými hrami. (E. S.)

Terasy aj v zimnom čase
Mestské zastupiteľstvo v Tren-
číne svojím rozhodnutím umož-
nilo prevádzkovateľom letných 
terás užívať ich aj v zimnom ob-
dobí 2021/2022 na základe po-
volenia mesta. To bude platné 
do 31. marca 2022. 
 Umiestnenie zimných te-
rás schválil Krajský pamiatkový 
úrad Trenčín. Prevádzkovate-
lia sú zodpovední za dodržiava-
nie aktuálnych opatrení, pri-
jatých na zamedzenie šírenia 

ochorenia COVID-19. 
 Trenčianska samospráva 
bude pri zimných terasách po-
stupovať tak, ako v ostatnom 
období počas pandémie. Pre-
vádzkarom odpustí poplatok 
za záber verejného priestran-
stva. Mesto ich tak chce podpo-
riť v ťažkom období. Ústretové 
je i voči všetkým štyrom pre-
vádzkarom celoročných terás. Tí 
budú platiť len polovičný nájom. 
 Upozorňujeme, že stále platí 

povinnosť prevádzkovateľov po-
dať si aj žiadosť na povolenie 
umiestnenia a prevádzky letnej 
terasy na ďalšie obdobie, teda 
od 1. 4. 2021. (E. S.)

MESTO HĽADÁ 
PRÁVNIKA
Ak máte záujem o voľné 
pracovné miesto právnika 
na Mestskom úrade v Tren-
číne, prihláste sa elektro-
nickou poštou na vyberove.
konanie@trencin.sk  

Predpokladaný nástup: de-
cember 2021, január 2022

Kvalifikačné predpoklady: VŠ 
II. stupňa – právo

Nástupná mzda od 1100 € 
brutto

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

TRHY NEBUDÚ
Vianočné remeselné trhy 
2021 sa neuskutočnia. 
Dôvodom je zlá a stále sa 
zhoršujúca epidemická 
situácia. 

Trhy mali byť bez stánkov s ob-
čerstvením, no i tak by sa pod-
ľa jednej z najnovších vyhlášok 
Úradu verejného zdravotníctva 
SR musel celý priestor ohra-
diť a ľudia regulovať nielen 
podľa počtu, ale aj podľa za-
očkovanosti. Bol by problém 
pri prejazde zásobovania, ale 
najmä záchranných zložiek.  
 Mesto nechce zvyšovať ri-
ziko nakazenia. Je dôležité od-
bremeniť zdravotníkov, nemoc-
nicu, regionálnych hygienikov. 
Je viac ako vhodné obmedziť 
mobilitu a chrániť samých seba, 
svoju rodinu, priateľov, kolegov. 
Ďakujeme za pochopenie.
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 � STRUČNE

Krytá plaváreň na Mládež-
níckej ulici funguje od za-

čiatku novembra v režime 
„plne očkovaní“. Kapacita 
bazénovej haly je 25% – to 
znamená maximálne 40 ľudí 
vo veľkom bazéne a 7 ľudí 
v detskom bazéne. Po komuni-
kácii s RÚVZ Trenčín sú sauny 
od 22. novembra zatvorené.

Počas troch letných me-
siacov (jún, júl, august) 

navštívilo Trenčiansky kraj 
104 347 dovolenkárov, čo je 
v porovnaní s minuloročným 
letom 11-percentný nárast. 
Veľkú väčšinu z nich tvorili do-
máci návštevníci. Medziročne 
vzrástol aj počet prenocovaní 
o viac ako 42 tisíc. Naopak, 
počet zahraničných turistov 
v porovnaní s minulým ro-
kom klesol o viac ako 2700. 
ZDROJ: TASR 

Únia miest Slovenska po-
slala 12. novembra vláde 

a poslancom Národnej rady 
SR otvorený list, v ktorom vy-
jadrila vážne obavy o kvalitu 
života svojich obyvateľov. Ná-
vrh rezortu investícií vyčleniť 
v rámci Partnerskej dohody 
na roky 2021 – 2027 pre sa-
mosprávu len 8% zdrojov po-
važuje únia za absurdný s tým, 
že  je potrebné minimálne 30% 
podielu na eurofondoch pride-
liť na rozhodovanie orgánom 
územnej samosprávy.

Primátor mesta Richard 
Rybníček spolu s predse-

dom Ústavu pamäti národa 
Jánom Pálffym položili 17. 
novembra veniec k Pamätníku 
obetiam komunizmu na Ná-
mestí sv. Anny a vzdali úctu ľu-
ďom, ktorí pre svoje slobodné 
postoje a názory prišli počas 
totality o život.

Trenčiansky hrad je od 22. 
novembra otvorený len 

počas víkendov v čase od 9.00 
do 17.00 h. Počas pracovných 
dní je hrad do odvolania zatvo-
rený. (www.muzeumtn.sk)

ZASADNUTIE 
MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA

1. decembra 2021 o 9.00 hodine
Pozývame občanov sledovať najbližšie riadne zasadnutie trenčianskeho 

Mestského zastupiteľstva.

Priamy prenos bude vysielaný na www.trencin.sk.

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Trenčianski mestskí poslanci rokovali o viacerých té-
mach 27. októbra 2021. Vybrali sme tie najdôležitejšie.

 � Mestské zastupiteľstvo sú-
hlasilo s dodatkom k zmluve, 
ktorú má mesto uzatvorenú s AS 
Trenčín od roku 2015. Futba-
lový klub dokončil akadémiu 
na Ostrove, zvýšil sa počet tré-
ningových plôch. Mesto si ich 
prenajme na zabezpečenie mlá-
dežníckeho tréningového a zá-
pasového procesu pre športové 
kluby so sídlom v Trenčíne a aj 
pre iné subjekty určené mestom 
na dobu určitú, do konca roku 
2030. Prenájom sa bude týkať 
5 840 hodín za rok s tým, že 
mesto bude platiť 500 tisíc eur 
ročne. Doteraz to bolo 200 tisíc 
eur ročne. 

 � Poslanci v rámci zmeny roz-
počtu na tento rok vyčlenili pe-
niaze na viaceré projektové do-
kumentácie, a to pre športový 
areál na voľnej ploche kúpaliska 
tak, aby mohol byť využívaný aj 

v čase, keď je kú-
palisko zatvore-
né, ďalej na revi-
talizáciu Ulice 1. 
mája, na revitali-
záciu Alúvia Ore-
chovského potoka 
a tiež Námestia 
sv. Anny, kde chce 
mesto vytvoriť 
malú pešiu zónu v priestore bý-
valých verejných WC. Poslan-
ci tiež narozpočtovali finan-
cie na vonkajšie fitness stroje 
pre klientov Denného centra Si-
hoť a na doplnenie vianočného 
osvetlenia do Kubrice a Kubrej.

 � Mestský parlament zvolil 
za predsedu Komisie životného 
prostredia, dopravy, investícií 
a územného plánovania Milosla-
va Baca. Stalo sa tak po tom, ako 
sa Martin Barčák vzdal tejto pozí-
cie zo zdravotných dôvodov.

 � Poslanci získali aj informáciu 
o finančnej situácii mesta. Celko-

vý dlh Trenčína bol k 30. 
9. 2021 vo výške 18,15 
mil. eur, čo predstavu-
je 332 eur na obyvateľa. 
Predpokladaná výška 
dlhu ku koncu roka je 16 
mil. eur.

 � Zastupiteľstvo schvá-
lilo doplnenie podnetu 
– Zmena výškovej regu-
lácie lokality Terminál 

– k obstaraným Zmenám a do-
plnkom č. 7 Územného plánu 
mesta Trenčín. V lokalite medzi 
parkom, ulicami Kragujevac-
kých hrdinov a Gen. M. R. Šte-
fánika ide o zmenu maximálnej 
výškovej regulácie zo 6 NP+S 
na 3 NP+S a zmenu koeficientov 
zastavanosti a zelene. V lokalite 
medzi železničnou stanicou a ka-
sárňami ide o zmenu maximálnej 
výškovej regulácie z 3 NP na 6 
NP (NP = nadzemné podlažie).
 (E. S.)

Štátne vyznamenanie od prezidentky

Kapitán Štefan Šteflovič sa narodil 12. novembra 1921 
v Kochanovciach. Dnes žije v Zariadení pre seniorov 
na Lavičkovej ulici v Trenčíne, kde mu prišla zablahoželať 
k životnému jubileu prezidentka SR Zuzana Čaputová. 
Odovzdala mu i štátne vyznamenanie.

V apríli 1942 narukoval do armá-
dy, bojoval na východnom fronte, 
spolupracoval s partizánmi, velil 
v bojoch pri Dukle, kde mu vážne 
zranili nohu. O svojom živote na-
písal autobiografiu „Únik z moci 
šelmy“ aj zbierku básní. Je dlho-
ročným členom ZO Slovenského 

zväzu protifašistických bojovní-
kov gen. Goliana Trenčín 1.
 V deň 100. narodenín udelila 
prezidentka Z. Čaputová kapitá-
novi Š. Šteflovičovi Rád Ľudoví-
ta Štúra 2. triedy za mimoriadne 
zásluhy o obranu a bezpečnosť 
Slovenskej republiky a ochranu 

ľudských práv a slobôd. „Vo va-
šom životnom príbehu je mno-
ho momentov úprimného vlaste-
nectva, založeného na pravde, 
občianskej spolupatričnosti, 
na obete a zodpovednosti. Vážený 
pán kapitán, toto štátne vyzna-
menanie je prejavom vďačnosti 
a úcty Slovenskej republiky za váš 
odvážny životný postoj a hrdin-
ské činy,“ povedala. 
 Š. Šteflovič si myslí, že deti 
na školách by mali učitelia viesť 
k hrdému vedomiu občanov Slo-
venskej republiky. „Láska k vlasti 
sa musí prejaviť v slovách učiteľa,“ 
povedal. Vo voľných chvíľach rád 
číta časopisy – „o ľuďoch, ktorí 
robia niečo šľachetné pre druhých 
ľudí. To je vzácne.“
 K životnému jubileu mu za-
blahoželal i primátor Richard 
Rybníček. „Veľmi si vás vážim, 
pán kapitán. Bojovali ste vo voj-
ne proti zlu, aby sme my mohli byť 
šťastní a slobodní. Verím, že sa 
ešte dlho budeme tešiť z vašej prí-
tomnosti. Prajem vám dobré zdra-
vie.“ (E.S.) FOTO: Z. G.

 videozáznam



aktuality číslo 12 |  ročník XXIII4 | INFO

Prepojenie cyklotrasy z priemyselného parku k podchodu 
pre peších do Záblatia pri cintoríne je hotové. Pribudol tu aj 
chodník a priechod pre chodcov.

Mesto rekonštruuje viaceré komunikácie pre peších. Chod-
ník na Ulici gen. M. R. Štefánika už má novú dlažbu. Vyno-
via i chodníky na Piešťanskej ulici.

Ulica M. Turkovej bude mať nielen nový asfaltový povrch 
na cestnej komunikácii a parkovisku, ale rekonštrukcia sa 
dotkne aj priľahlých chodníkov.

V týchto dňoch sa pracuje na obnove šiestich schodísk 
na najväčšom sídlisku. Na Juhu sa rekonštrukčné práce do-
tknú až 20 chodníkov. Rozhodli o tom poslanci.

Mestské investičné akcie Príde k vám návšteva na sviatky? 
Vybavte jej parkovaciu kartu
Parkovaciu kartu Návšteva pásma vybavuje pre auto 
svojej návštevy rezident pásma, teda občan s trva-
lým pobytom v danom pásme. Môže to urobiť osobne 
v klientskom centre počas úradných hodín alebo elek-
tronicky v akomkoľvek čase sedem dní v týždni. 

Predpokladom elektronické-
ho vybavenia parkovacej karty 
Návšteva pásma je online kon-
to. To je možné založiť aj len 
pre potreby kupovania návštev-
níckych kariet, teda aj keď ne-
máte auto alebo nepotrebujete 
parkovaciu kartu pre svoje vo-
zidlo (parkuje v garáži a pod.). 
 So založením konta pre re-
zidentov, ktorí nemajú prístup 
na internet, môže pomôcť ro-
dina. Konto založí v ich mene, 
pričom použije svoju emailovú 
adresu.

 � AKO ZALOŽIŤ KONTO?

 � Na stránke karty.parkovanie-
trencin.sk je Žiadosť o zriade-
nie online konta, ktorú vyplníte 
a odošlete.

 � Po spracovaní žiadosti dosta-
nete na emailovú adresu, ktorú 
ste v žiadosti uviedli, Aktivačný 
link. Spravidla je to ešte v deň 
odoslania, ak ide o bežný pra-
covný čas. 

 � Po kliknutí na aktivačný link 
(odkaz v emaili) urobíte regis-
tráciu. Spočíva vo vyplnení ta-
buľky s dvoma údajmi – rodné 
číslo na overenie identity a  hes-
lo, ktoré budete používať. 

 � Po odoslaní sa prihlásite 
na stránke karty.parkovanie-
trencin.sk. Prihlasovacie úda-
je sú vpravo, prihlasovacie 
meno je emailová adresa, heslo 
uvediete to, ktoré ste napísali 
pri registrácii.

 � Po prihlásení kliknete v kon-
te na záložku Nová parkova-
cia karta – Nová návštevnícka 
karta.

 � Vyplníte žiadosť, uvediete 
EČV vozidla návštevy, na kto-
ré má byť karta vydaná, farbu, 
počet kariet, potvrdíte súhlasy 
a kliknete na Vytvoriť kartu.

 � Po vytvorení karty a kliknutí 
na Zoznam kariet sa zobrazí no-
vovytvorená návštevnícka karta. 
O vytvorení karty dostanete aj 
email Rekapitulácia žiadosti.

 � Kliknete na tlačidlo Zaplatiť 
a kartu uhradíte platobnou kar-
tou. Použiteľná je ihneď po on-
line úhrade (ak ste nezvolili iný 
dátum začiatku jej platnosti).

 � Platnosť jednej karty 

Návšteva pásma je dva po sebe 
nasledujúce dni. Zakúpiť môže-
te návštevnícku kartu naraz aj 
na viac dní, podľa dĺžky pobytu 
návštevy.  

 � Návštevnícka karta platí 
v pásme, kde má rezident trvalý 
pobyt, okrem pásma A (Palacké-
ho ulica a pri ZUŠ K. Pádivého). 
Ak ste rezident pásma A, vaša 
návšteva si môže pre parkovanie 
vybrať niektoré z iných pásiem 
(napríklad B, C, G, F). 

 � Kartu Návšteva pásma vy-
bavíte aj na svoje nové vozidlo, 
ktoré ste zakúpili, ale ešte nemá-
te k dispozícii potrebné doklady 
na vybavenie parkovacej karty.

 � NÁVŠTEVNÍCKA KARTA 
PLATÍ DVA DNI

Parkovacia karta Návšteva 
pásma platí dva dni, pozor, ne-
myslí sa 48 hodín. Platí v deň, 
kedy ju vybavujete, po jej úhra-
de platobnou kartou (ak si ne-
zvolíte iný dátum). Ak naprí-
klad príde návšteva v piatok 
a zdrží sa celý víkend, vy vytvo-
ríte kartu v piatok o cca 17.00 
h, bude platiť v piatok a v so-
botu. Pre takéto prípady je lep-
šie do polnoci zaplatiť parkov-
né jednorazovo (sms, mobilná 
platba, automat) a vybaviť kar-
tu na ďalšie dva dni, t.j. sobo-
tu a nedeľu. Ak návšteva príde 
na viac dní vybavíte naraz jed-
nu kartu na potrebný počet dní. 
Kliknete v žiadosti na počet ka-
riet, systém vám nastaví dobu 
platnosti. 

 � ĎALŠIE MOŽNOSTI 
PARKOVANIA NÁVŠTEV

 � úhrada jednorazového par-
kovného (mobilná platba, par-
kovací automat, sms)

 � využitie režimu dlhodobých 
resp. dlhodobých nočných par-
kovísk. Na parkoviskách ozna-
čených ako dlhodobé, ktoré 
sú spoplatnené, v pracovných 
dňoch od 8. do 16.00 h, víken-
dy a sviatky bezplatné alebo dl-
hodobé nočné (iba na sídlisku 
Juh), spoplatnené v pracovných 
dňoch od 19.00 h do 8.00 h na-
sledujúci deň. (ÚM)
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Rekonštrukcia námestia Rozkvet sa chýli ku koncu. Po do-
končení dlažby tu umiestnia pódium, altánok a ostatný mo-
biliár. Vynovený priestor bude zdobiť i vianočný strom.

Deti ZŠ, Na dolinách sa už môžu učiť v odborných učeb-
niach – jazykovej a počítačovej. Mesto ich zrekonštruovalo 
a na ich vybavenie novými pomôckami získalo peniaze z EÚ.

Prístavba i nadstavba Kultúrneho domu Zlatovce je hoto-
vá, aktuálne sa pracuje v interiéri. Celá rekonštrukcia by 
mala byť ukončená do konca februára 2022. 

Pokračuje sa aj vo výstavbe 2,6 km dlhej cyklotrasy na Ulici 
Ľ. Stárka. Úsek od Brnianskej ulice po cestný most by mal 
mať už čoskoro asfaltový povrch. 

Mestské investičné akcieŠkola sa rozšíri o nové učebne
Základná škola Dlhé Hony, ktorá patrí k najúspešnej-
ším, a teda aj najžiadanejším, dlhodobo avizuje, že má 
problém pohodlne rozmiestniť deti do tried. Mesto sa 
v nasledujúcich mesiacoch postará o jej prístavbu.

Mestská investičná akcia sa za-
čína v týchto dňoch, zhotovi-
teľ si 16. novembra 2021 pre-
vzal stavenisko. Ak to počasie 
dovolí, je odhodlaný do konca 
roka urobiť čo najviac z hrubej 
stavby. 
 Pôjde teda o vybudova-
nie nového jednopodlažného 

objektu v areáli zá-
kladnej školy. Táto 
prístavba bude „na-
pojená“ k spojova-
cej chodbe. Škola 
ňou získa štyri nové 
triedy pre 80 žiakov. 
Malo by ísť o jednu 
všeobecnú učebňu, 
dve počítačové a jed-
nu jazykovú triedu. 
V nových priesto-
roch budú i kabine-
ty, dielňa a sociálne 
zariadenia. 
 Súčasťou in-

vestičnej akcie mesta za vyše 
440 tisíc eur je aj rekonštrukcia 
prípojky kanalizácie. Tá je čias-
točne v areáli školy a čiastočne 
na ceste pred školou. Práce by 
mali byť ukončené tak, aby už 
v budúcom školskom roku nové 
učebné priestory slúžili žiakom 
i učiteľom.  (E. S.) FOTO: Z. G.

Náučný chodník cez Trenčiansky luh
Obecné chránené územie má vďaka aktivite ORNIS, 
s. r. o. náučný chodník s ôsmimi informačnými tabuľa-
mi. Domácich aktivistov okolo ornitológa Radovana 
Jambora podporilo dotáciou i mesto Trenčín. 

Počas prechádzky Trenčian-
skym luhom sa okrem vníma-
nia čistej prírody v centre mes-
ta môžeme dozvedieť napríklad 
aj o tom, ako príroda v tomto 
vzácnom území funguje. Ide 
doslova o zelenú oázu s mok-
raďami, lianami a lužným le-
som. Táto lokalita je domovom 
mnohých vzácnych živočíchov 
a tvorí dôležitý ekostabilizačný 
prvok v našom meste.
 Prvú tabuľu osadili v Zátoke 

pokoja a informuje o premene 
rieky Váh. Na opačnej strane 
Váhu, na začiatku Luhu, náj-
dete druhú tabuľu. Od nej sa 
potom chodníkom, ktorý lemu-
je terajší  chodník, dostanete 
až do lužného lesa. Trasa kon-
čí pred stavidlami. Tabule ob-
sahujú informácie aj o tom, čo 
sa môže a čo je zakázané robiť 
v tomto chránenom území. Pro-
síme všetkých, aby to rešpekto-
vali.  (E. S.) FOTO: Z. G.
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Nástrahy vykurovacej sezóny
Kotly, krby a kachle patria k tzv. malým zdrojom znečis-
ťovania ovzdušia. Ich prevádzkovatelia sú podľa zákona 
o ovzduší povinní dodržiavať technické požiadavky 
a podmienky prevádzkovania. 

Zhoršenie kvality ovzdušia do-
siahlo u nás takú mieru, že 
na začiatku tohto roka Európ-
ska komisia postúpila Súdne-
mu dvoru EÚ prípad Slovenska 
práve z dôvodu nedodržiavania 
limitných hodnôt pre tuhé časti-
ce PM10. Ich najvýznamnejším 
zdrojom je najmä vykurovanie 
domácností tuhým palivom, čo 
využíva približne 350 tisíc slo-
venských domácností. 
 Ak napríklad namiesto pred-
písaného paliva spaľujeme 
komunálny odpad, mohli by 
sme na pokute za porušenie § 
13 zákona o odpadoch prísť aj 
o 1500 €.  
 Medzi najčastejšie príčiny 
požiarov, súvisiacich s vykuro-
vacími spotrebičmi a komínmi, 
patrilo v rokoch 2010 – 2020 
vyhorenie sadzí. Ďalšími boli 
opotrebenie dymovodu, zamu-
rovaná hrada v komíne, špára 
v komíne, úlet iskier z komína, 
technická porucha vykurovacie-
ho spotrebiča, či nedodržanie 
bezpečných vzdialeností horľa-
vých materiálov od konštrukcií 
vykurovacích telies. 

 Mnohým nešťastiam by sa 
dalo zabrániť pravidelnými kon-
trolami a údržbou. Čistiť a kon-
trolovať komín počas prevádzky 
by sme mali podľa vyhlášky MV 
SR najmenej v týchto lehotách: 
•	 1	 x	 za	 4	 mesiace	 –	 komín	
s pripojenými spotrebičmi 
do 50kW na tuhé alebo kvapal-
né palivá,
•	 1	 x	 za	 6	 mesiacov	 –	 komín	
s pripojenými spotrebičmi do 50 
kW na plynné palivá bez vložky,
•	 1	x	za	12	mesiacov	–	komín	
s pripojenými spotrebičmi do 50 
kW na plynné palivá s vložkou.
 Ak máte uzatvorené poiste-
nie domácnosti a/alebo nehnu-
teľnosti proti požiaru, môže 
pri plnení poistnej udalosti 
poisťovňa pristúpiť ku kráte-
niu alebo nevyplateniu pri ne-
zdokladovaní odbornej údržby 
a revízie malých zdrojov zne-
čisťovania ovzdušia, dymovo-
dov a komínov. Viac na www.
vykurovanie.enviroportal.sk 
a www.populair.sk. 

 P. BAĎUROVÁ RENČOVÁ 
 MANAŽÉRKA KVALITY OVZDUŠIA

Zbierať použitý olej sa oplatí
V tomto roku Trenčania prostredníctvom mobilného 
zberu odovzdali necelých 1790 litrov použitého kuchyn-
ského oleja, zaň získali spolu 709 litrov potravinárskeho 
8%-ného octu a 179 litrov nového oleja.

Ak ešte doma olej nezbierate, 
oplatí sa to vyskúšať. Po použití 
v kuchyni ho nechajte vychlad-
núť, potom prelejte cez sitko 
do uzatvárateľnej plastovej fľa-
še. Nemal by obsahovať hrubé 
nečistoty a kúsky potravín.
 Zbierať takto môžete všetky 
typy rastlinných olejov (slneč-
nicový, repkový, ľanový a pod.), 
kuchynské oleje po vyprážaní 
alebo fritovaní, oleje slúžiace 
ako nálev potravín (sardinky, 
olivy, syry, sušené paradajky 
v oleji a pod.) V žiadnom prí-
pade nie minerálne, motorové 
a iné odpadové oleje.
 Za nový olej alebo ocot vám 
vymení váš použitý kuchynský 
olej spoločnosť MEROCO po-
čas mobilného zberu kuchyn-
ského oleja. Ten najbližší bude 

organizovať 21. a 22. januára 
2022. Presný harmonogram 
miest nájdete v januárovom vy-
daní novín INFO TRENČÍN. 
Prinesený 1 liter použitého ku-
chynského oleja vám vymenia 
za 1 liter octu. Za 6 litrov použi-
tého kuchynského oleja dosta-
nete 1 liter nového slnečnicové-
ho oleja.
 S vyzbieraným použitým 
kuchynským olejom ale nemu-
síte čakať na mobilný zber, mô-
žete ho priniesť do ktoréhokoľ-
vek zberného dvora v Trenčíne, 
kde vám zaň dajú rolku kom-
postovateľných vrecúšok. Aj to 
sa predsa oplatí.

 � PREČO EŠTE ZBIERAŤ 
POUŽITÝ OLEJ?

Ak olej spláchneme do výlev-
ky, ohrozujeme životné pros-
tredie a znečisťujeme vodu (1 
dcl oleja znečistí až 1 tisíc litrov 
vody). Olej vyliaty do kanalizá-
cie upcháva potrubia, zvyšuje 
náklady na jeho čistenie a láka 
hlodavce. Ak olej vylejeme 
na pôdu, poškodzujeme pôdnu 
flóru a znižujeme jej priepust-
nosť. (RED) FOTO: Z. G.

Skúsme „vyrobiť“ menej odpadu
Produkcia odpadu počas vianočného obdobia narastá. 
Kontajnery plníme dvojnásobne viac ako zvyčajne. 
Skúsme myslieť na to už v adventnom čase, keď sa 
na Vianoce ešte len pripravujeme.

Skúsme nakúpiť čo najviac jed-
la a vecí bez zbytočného obalu. 
Naplánovať si varenie a pečenie 
a len toľko, koľko naozaj zjeme. 
Oprášme a vynovme staré via-
nočné dekorácie alebo si z pre-
chádzky prinesme prírodné 
ozdoby. Namiesto salóniek za-
vesme na stromček nami upeče-
né pochúťky. 
 Skúsme tento rok vynechať 
kupovanie špeciálneho darče-
kového papiera, pások, stužiek 
a škatúľ. Darček sa dá zabaliť aj 
do prázdneho obalu od chipsov, 
ak ho obrátime naopak a poriad-
ne očistíme. Skúsme byť krea-
tívni a využiť materiály, ktoré 
máme doma poruke alebo recyk-
lovaný hnedý baliaci papier bez 
lepiacej pásky, ktorý sa rozloží aj 
v komposte.

 Pre svojich 
blízkych skúsme 
pripraviť nema-
teriálne darčeky 
– zážitky, lístky 
do kina či divadla, výlety, kurzy. 
Skúsme im sami vyrobiť origi-
nálny hand made darček. 
 Pri upratovaní pred sviatka-
mi i po nich skúsme starostlivo 
triediť všetko, čo vyhadzujeme. 
Do komunálneho odpadu dávaj-
me len to, čo nie je možné recyk-
lovať, ani ináč využiť. Nechcené 
darčeky ponúknime na využitie 
známym, neziskovým organi-
záciám alebo sociálne slabším 
skupinám ľudí. Skúsme to urobiť 
tak, aby nám aj po Vianociach 
ostal dobrý pocit, a nie hromady 
odpadu, ktorý sa už do kontajne-
rov nezmestí. (RED)

Pre občanov v rodinných domoch
Kompostujete bioodpad alebo ho ukladáte do hnedej 
bionádoby? Ak chcete pokračovať v kompostovaní aj 
budúci kalendárny rok a pozabudli ste odoslať úradu 
Čestné prehlásenie o kompostovaní, pošlite ho čo naj-
skôr.

Čestné prehlásenie o kom-
postovaní bolo potrebné po-
slať na úrad do 30. júna 2021. 
Ak ste to neurobili, od januára 
2022 vám bude pridelená bio-
nádoba, ako keby ste bioodpad 
nekompostovali.
 Pracovníci Útvaru daní 
a poplatkov Mestského úradu 
v Trenčíne spracovávajú prijaté 
Čestné prehlásenia o kompos-
tovaní biologicky rozložiteľné-
ho odpadu. Zároveň pripravujú 
aj zoznam adries rodinných do-
mov, z ktorých čestné prehláse-
nie neprišlo, aby sa im od nové-
ho roka pridelili na tento druh 
odpadu bionádoby.
 Mesto podľa zákona o od-
padoch musí túto povinnosť 
splniť a musí vedieť preukázať 
zabezpečenie systému triede-
ného zberu pre bioodpady (buď 

bionádoba alebo kompostova-
cí zásobník) za každý rodinný 
dom.
 Dôležité je vedieť, že určený 
systém triedeného zberu bio-
odpadu bude pre domácnosť 
na celý rok záväzný. 
 Ak teda chce vaša domác-
nosť v rodinnom dome pokra-
čovať v systéme kompostovania 
a nemáte záujem o pridelenie 
bionádoby, vyplňte Čestné pre-
hlásenie ešte dnes a zašlite 
ho ihneď. Môžete ho priniesť 
do podateľne Mestského úra-
du, alebo poslať elektronicky 
prostredníctvom elektronickej 
schránky mesta Trenčín na por-
táli verejnej správy www.slo-
vensko.sk alebo poštou na ad-
resu Mestský úrad, Mierové 
námestie 2, 911 64 Trenčín. 
 (RED) FOTO: Z. G.
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Projekt Smart konceptov je vo finále
Nezisková organizácia (f)IT-
cubator končí realizáciu akti-
vít projektu „Smart koncepty 
v manažmente miestneho a re-
gionálneho rozvoja“. Či sa po-
darilo pre Trenčín vytvoriť in-
teligentnú rozvojovú stratégiu, 

uvidíme vtedy, keď ju mesto vy-
užije pri svojich rozvojových ak-
tivitách a investíciách v rôznych 
oblastiach života, napr. v ekono-
mike, energetike, doprave, vzde-
lávaní či životnom prostredí.
 Od 30. apríla 2019 sa 21 ex-
pertov a zástupcov mesta Tren-
čín a Slovak Smart City Clus-
ter venovalo 10 oblastiam života 
mesta a jeho okolia. 
 Expetri návrhy predstavili 
na záverečnej konferencii pro-
jektu 24. novembra 2021, ktorá 
sa konala z dôvodu nepriaznivej 

situácie s covid-19 v online 
priestore. Záznam z konferencie 
si môžete pozrieť na webstránke 
www.fitcubator.sk. 
 Projekt podporil Európsky 
sociálny fond a Ministerstvo 
vnútra SR, ktoré zastrešuje ope-
račný program Efektívna verej-
ná správa. Poďakovanie patrí 
tiež partnerom projektu, miest-
nym mimovládnym organizá-
ciám a ich konkrétnym zástup-
com, ktorí neváhali vynaložiť 
svoj čas pre lepšiu správu vecí 
verejných.  ZDROJ: (F)ITCUBATOR

ZBERNÉ DVORY POČAS SVIATKOV
 � Odpady sa budú vyvážať 

počas celého obdobia od 20. 12. 
2021 až do 6. 1. 2022 tak, ako 
v bežných dňoch, teda aj v pia-
tok 24. 12. aj vo štvrtok 6. 1.

 � Zberné dvory (ZD) budú 
občanom k dispozícii do 23. 12. 
2021. Zatvorené budú 24. 12., 

25. 12., 31. 12., 1. 1. a 6. 1. 
V týždni medzi sviatkami 
od pondelka 27. do štvrtka 30. 
12. bude ZD na Zlatovskej ul. 
otvorený tak, ako bežne (8.00 
– 17.30, pre odovzdanie DSO 
do 17.00 h), ZD Sever a Sobla-
hovská budú otvorené od 8.00 
do 16.00 h.

 � Nadrozmerný odpad sa 
bude vyvážať vo štvrtok 23. 
12 aj ako náhrada za Štedrý 
deň (piatok 24. 12.), vývozy 
v stredu 29. 12, štvrtok 30. 12. 
a v piatok 31. 12. sa uskutoč-
nia. Náhradný vývoz za sviatok 
Troch kráľov 6. 1. bude v piatok 
7. 1. 2022.

JANUÁR
1 S sviatok
2 N
3 P Papier 2 Nádoby 1
4 U Papier 3 Nádoby 2
5 S Papier 1 
6 Š Papier 4
7 P Nádoby 3+4
8 S
9 N

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

Harmonogram vývozu triedených zložiek odpadu

PLASTY 

Vrecia 1               
Zlatovce, Orechové, Horné Orechové,Istebník, 
Zámostie

28 dní pondelok

Vrecia 2                
Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, 
Centrum, Dolné mesto, Nozdrkovce, Záblatie

28 dní utorok

Vrecia 3                
Opatová, Kubrá, Kubrica, horná a dolná časť 
Kukučínovej ulice, Sihoť

28 dní štvrtok

Nádoby 1             Juh, Belá týždenne pondelok

Nádoby 2              Sihoť, Zámostie týždenne utorok

Nádoby 3             Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum týždenne piatok

Nádoby 4              Dolné mesto, Soblahovská, Dlhé Hony týždenne piatok

FIRMY                  �rmy 14 dní streda

PAPIER

Papier 1 
individuálna bytová výstavba - Sihoť, Hodžova, Noviny, 
Zlatovce 

28 dní streda

Papier 2 Juh, Belá, 14 dní pondelok

Papier 3 Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie 14 dní utorok

Papier 4
Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, 
Noviny, Kubrá, Kubrica, Dolné mesto

14 dní štvrtok

FIRMY �rmy 28 dní streda

SKLO

Sklo 1
Vývozy skla v 1. štvrťroku 2022 sa realizujú 
individuálne podľa naplnenosti nádob

KOVY

Kovy určené ulice mesta   podľa naplnenosti nádob

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (napr. tetrapaky...)

VKM určené ulice mesta   podľa naplnenosti nádob

HARMONOGRAM VÝVOZU BIOODPADU
LOKALITA PERIODICITA

BIO 1 IBV + KBV - Zámostie, Záblatie, Biskupice, 
Nozdrkovce, Noviny, Pod Komárky, Belá podľa harmonogramu

BIO 2 IBV + KBV - Zlatovce, Orechové, Istebník, 
Žabinec, Horné Orechové podľa harmonogramu

BIO 3 IBV + KBV - Sihoť, Kubrá, Kubrica, Opatová, 
Sever podľa harmonogramu

BIO 4 IBV + KBV - Stred (okrem Ul. pod Juhom, 
mestských častí Noviny a Biskupice) podľa harmonogramu

BIO 5 Juh, Ulica južná, Ulica pod Juhom podľa harmonogramu
BIO 6 KBV-Mč Sever,Stred podľa harmonogramu
BIO 7 KBV Mč Západ ,Juh podľa harmonogramu

JANUÁR
2022 IBV+KBV KBV
1 S
2 N
3 P BIO 1 BIO 1
4 U BIO 2 BIO 2
5 S BIO 3 BIO 3
6 Š BIO 4 BIO 4
7 P BIO 5 BIO 5
8 S
9 N

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

JANUÁR
2022 IBV+KBV KBV
1 S
2 N
3 P BIO 1 BIO 1
4 U BIO 2 BIO 2
5 S BIO 3 BIO 3
6 Š BIO 4 BIO 4
7 P BIO 5 BIO 5
8 S
9 N

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

Vývoz bioodpadu

BIO 1 = individuálna byto-
vá výstavba – rodinné domy 
(IBV) a komplexná bytová vý-
stavba – bytové domy (KBV) 
Zámostie, Záblatie, Biskupi-
ce, Nozdrkovce, Noviny, Pod 
Komárky, Belá
BIO 2 = IBV a KBV Zlatovce, 
Orechové, Istebník, Žabinec, 
Horné Orechové
BIO 3 = IBV a KBV Sihoť, 
Kubrá, Kubrica, Opatová, 
MČ Sever
BIO 4 = IBV a KBV MČ Stred 
(okrem ul. Pod Juhom, lokali-
ty Noviny a Biskupice)
BIO 5 = MČ Juh, Južná ul., 
Ul. Pod Juhom
BIO 6 = KBV MČ Sever, Stred
BIO 7 = KBV MČ Západ, Juh

VYSVETLIVKY:
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Čakajte prekvapenie
Prechádzka po starom železničnom moste 
môže byť pre vás už v najbližších dňoch celkom 
nevídaným zážitkom. Most „ožije“ pod vašimi 
nohami.

Ak na most vojde človek, ozve 
sa jedna hudobná vrstva. Ďal-
ší prechádzajúci spustí svojimi 
krokmi druhú a tak to môže po-
kračovať až do skladby zloženej 
zo 16 jedinečných hudobných 
vrstiev. Most tak bude reagovať 
na prichádzajúcich a odchádza-
júcich ľudí. Po odchode človeka 
z mosta sa stopa zase vypne. 
 Autorom hudby, s ktorou in-
teraktívne umelecké dielo pra-
cuje, je mladý interpret Toello, 
pochádzajúci z Trenčianskych 
Teplíc. Za celým projektom 

stojí občianske 
združenie TRAKT 
a spolutvorcovia 
z kultúrnej i techno-
logickej oblasti. S re-
alizáciou pomáha tím 
Trenčín2026.
 Ako to za o. z. TRAKT vy-
jadril Štefan Oliš, dielo reaguje 
na potrebu spolupráce a spolu-
patričnosti. Napríklad pri sna-
he získať titul EHMK 2026, ale 
i v zjednotení kultúrnej a ume-
leckej obce. Reaguje však aj 
na polarizáciu spoločnosti 

v rôznych oblastiach. Zvuková 
inštalácia prezentuje myšlienku 
„v jednote je sila“. Len vzájom-
nou prítomnosťou dokážeme 
rozohrať hudobnú skladbu v pl-
nom jej znení. Jednotlivec hrá 
síce zásadnú rolu, no celok sám 
vytvoriť nedokáže.
 (E. M.) FOTO: Z. G.

Kniha Milana Vrbu 
vyjde v decembri

V špeciálnej väzbe, s 300 stranami, váhou takmer 
dva kilogramy a množstvom jedinečných spomienok 
na naše mesto vychádza 10. decembra 2021 kniha zbe-
rateľa starých fotografií Milana Vrbu „Trenčín – V ulič-
kách času“.

Už v roku 2019, kedy Milan 
Vrba pripravil pre verejnosť vý-
stavu fotografií starého Tren-
čína, ktorá mala veľký úspech, 
začal sa zaoberať myšlienkou 
vydania publikácie. V nasle-
dujúcich mesiacoch zozbieral 
materiál od viacerých už nežijú-
cich fotografov a keďže ho baví 
si plniť osobné výzvy, pustil sa 
do práce. 
 Jeho kniha „Trenčín – V ulič-
kách času“ bude obsahovať 299 
fotografií, ktoré najmä u skôr 
narodených Trenčanov určite 
vyvolajú množstvo spomienok 
na minulé časy. 
 Práve v týchto dňoch 

prebieha tlač prvého vyda-
nia knihy v počte 1500 kusov 
v Českom Tešíne. O modernú 
sadzbu, vizuál a grafiku knihy 
s retro nádychom sa postaral 
mladý dizajnér Filip Ovádek, 
známy aj ako organizátor festi-
valu Fest Art Trenčín. Grafika je 
podľa neho zložená zo škály šty-
roch farieb a zarovnanie textu 
na stred má odzrkadľovať fakt, 
že žiadna z ulíc Trenčína nie 
je rovnaká a má či v minulosti 
mala svoj osobitý výzor. Ku kni-
he pripojil aj 3 svoje ilustrácie 
starého Trenčína. Viac informá-
cií získate na www.festart.sk.
 (RED)

Doučovali, organizovali zbierku 
potravín a búrali predsudky

V rámci dobrovoľníckeho projektu neformálneho vzde-
lávacieho programu I AMbitious otvorili stredoškoláci 
v Trenčíne tento rok spoluprácu s útvarom sociálnych 
vecí mestského úradu. Mali tri zadania a na nich praco-
vali s dvoma skupinami ľudí – v komunite a na ulici.

Výsledkom ich zbierky trvan-
livých potravín a hygienických 
potrieb pre trenčianske Nízko-
prahové centrum a Nocľahá-
reň boli desiatky krabíc a tašiek 
s darovaným tovarom. Zbierali 
na svojich domovských školách, 
pred obchodným domom, oslo-
vili svojich rovesníkov i lokálne 
obchodíky v našom meste. 
 Sami seba prekonáva-
li v snahe zbúrať predsudky 
u svojich spolužiakov o ľuďoch, 
žijúcich na ulici alebo v komu-
nite. Sami sa za nimi vybra-
li, počúvali ich príbehy a svo-
je skúsenosti potom využili 
na workshopoch na stredných 
školách.
 Rovnako odvážne sa pustili 
aj do doučovania detí zo sociál-
ne znevýhodneného prostredia, 

ktoré radikálne poznačila pan-
démia. U detí zožali veľký 
úspech a oveľa väčšiu účasť ako 
očakávali. Okrem angličtiny, 
matematiky a ďalších školských 
predmetov sa stredoškoláci de-
ťom venovali aj rôznymi hrami 
v prestávkach medzi učením. 
Ak to situácia dovolí, radi by 
v doučovaní pokračovali.
 I AMbitious prepája stre-
doškolákov s inšpiratívnymi 
profesionálmi, vzdeláva ich 
cez rôzne workshopy od kri-
tického myslenia až po radi-
kálnu otvorenosť, dáva im prí-
ležitosť tvoriť projekty v praxi 
v neziskovom, verejnom a biz-
nis sektore. Viac o programe 
na www.iambitious.sk.

 (RED) FOTO: A. T.

BLAHOŽELÁME!

Komorný orchester mes-
ta Trenčín získal v novembri 
na krajskej postupovej súťaži 
a prehliadke neprofesionálnej 
inštrumentálnej hudby Diverti-
mento Musicale v Prievidzi oce-
nenie Zlaté pásmo s priamym 
postupom do celoštátneho 
kola. V jeho podaní odzneli die-
la A. Vivaldiho a G. F. Händela. 
Celoštátne kolo je pre pandé-
miu preložené na budúci rok.
  IL FOTO: J. M.
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Finálny projekt našej kandidatúry už číta porota
Našu prihlášku do finálového kola súťaže o titul Európ-
ske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026 sme odovzdali 
na Ministerstve kultúry SR 2. novembra 2021. 

Stostranová kniha (Bid Book) 
obsahuje program Trenčína ako 
Európskeho hlavného mesta 
kultúry. Zahŕňa nielen rok, kedy 
by Trenčín mohol byť nosite-
ľom titulu, teda rok 2026, ale aj 
obdobie príprav – roky 2021 až 
2025. 
 Program musí byť udržateľ-
ný a realizovateľný. Preto kni-
ha obsahuje aj rozpočty, riade-
nie projektu, plány a riešenia 
pre obnovu budov a verejných 
priestranstiev, európske spo-
lupráce, zapojenie organizácií 
a obyvateľov, vytvorenie ubyto-
vacích kapacít, mediálne pokry-
tie smerom k občanom Sloven-
ska ale aj celej Európy. 

 � PRÍSTUPNÝ 
PRE VŠETKÝCH

Dvadsať výtlačkov pre minis-
terstvo a medzinárodnú od-
bornú komisiu sme odovzdali 
v anglickom jazyku. Do konca 
novembra bude k dispozícii 
aj slovenská verzia. Obe budú 

voľne prístupné na interne-
te spolu s ľahko čitateľnou ver-
ziou pre znevýhodnené skupiny 
obyvateľstva. Táto verzia ob-
sahuje veľké písmená a pikto-
gramy, vďaka čomu môže byť 
obsah projektu prístupný všet-
kým. Tím Trenčín2026 ju tvoril 
spoločne s poľskou organizáci-
ou Impact Foundation. Anglická 
verzia ľahko čitateľnej prihlášky 
je už na www.trencin2026.eu, 
slovenská bude k dispozícii spo-
lu so slovenskou verziou knihy. 

 � OBÁLKA MÁ 
VIACERO PODÔB

Šesť farieb obalu knihy symboli-
zuje šesť cieľov našej kandidatú-
ry: Na prírode záleží, Na meste 
záleží, Na ľuďoch záleží, Na kul-
túre záleží, Na komunite záleží 
a Na Európe záleží. Zároveň je 
na každej obálke vyobrazený iný 
tvar línie. Ide o gumičku, ktorá 
získala v rukách Trenčanov rôz-
nych vekových skupín originálne 
tvary. „Nechali sme ich formovať 
ju a s ňou aj identitu nášho mes-
ta,” hovorí projektová manažér-
ka kandidatúry mesta na EHMK 
2026 Lucia Dubačová. Aj oba-
lom finálovej prihlášky tak nad-
väzujeme na našu prihlášku 
v prvom kole. Vtedy farebnú lí-
niu ako symbol hľadania identi-
ty nášho mesta navrhol grafic-
ký dizajnér Martin Pyšný, člen 
tímu Trenčín2026. Teraz sa takto 
na obálkach podieľali aj Trenča-
nia od detí až po seniorov. 

 � ŠTAFETA

Do procesu odovzdávania našej 
prihlášky do finále súťaže o titul 
EHMK 2026 sa zapojilo viacero 
organizácií a subjektov. Z naj-
vyššieho miesta na Trenčian-
skom hrade – Matúšovej veže išla 
stostranová knižka vzduchom 
po lane spolu s horolezcom Ja-
roslavom Dutkom, členom štá-
bu filmového festivalu Hory-
Zonty. Po zlanení veže si knižku 
prevzali členovia trenčianske-
ho Folklórneho súboru Družba, 
ktorí ju zniesli na dolné nádvo-
rie Trenčianskeho hradu, kde ju 
odovzdali primátorovi mesta Ri-
chardovi Rybníčkovi a jeho hos-
ťom predsedovi Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Jarosla-
vovi Baškovi, primátorke Tren-
čianskych Teplíc Zuzane Ďur-
mekovej a rektorovi Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka 
Jozefovi Habánikovi.
Z hradu putovala knižka cez Mie-
rové námestie, kde ju sprevádza-
li deti z Materskej školy na Med-
ňanského ulici 9 a žiaci Základnej 
školy na Veľkomoravskej ulici. 
Do Bratislavy s výtlačkami cesto-
val už tím Trenčín2026 vlakom. 

 � KEĎ SPOJÍME SILY, 
DOKÁŽEME VIAC

Na prihláške spolupracovalo 
množstvo organizácií, inštitúcií 
a jednotlivcov. „Bez nich by ani 
jedno písmenko v Bid Booku nee-
xistovalo,“ hovorí L. Dubačová. 
„Pomohli nám kultúrne organi-
zácie, nielen z nášho regiónu ,ale 
aj celoslovenské či európske, spo-
lupracovali sme napríklad veľmi 
úzko s Fabrikou umenia v Par-
tizánskom. Pomohli nám ale aj 
školy, občianske združenia a ini-
ciatívy, organizácie a inštitú-
cie. Mali sme okolo 3700 online 
a offline stretnutí a verím tomu, 
že sa to všetko pretavilo do nášho 

spoločného projektu. Trenčín 
a celý trenčiansky región sa ne-
stane len kultúrnym mestom 
a regiónom pre kultúrnu obec 
ale naozaj pre každého jedného 
človeka, či je dieťa, či je senior, či 
je pracujúci alebo študent. Keď 
spojíme sily, dokážeme toho oveľa 
viac a dokážeme niečo, čo by nik-
to z nás sám nedokázal.“
 (RED) FOTO: J. M.

ČO NÁS ČAKÁ?
V druhom kole kandidatúry 
na Európske hlavné mesto kul-
túry 2026 sú tri slovenské mestá 
Nitra, Trenčín a Žilina. Začiat-
kom decembra navštívi všetky 
tri mestá medzinárodná po-
rota, aby na vlastné oči vide-
la a pocítila ich atmosféru. Pre-
zentácia a obhajoba finálového 
projektu čaká tím Trenčín2026 
vo štvrtok 9. decembra v Brati-
slave. Ktoré mesto na Sloven-
sku bude nositeľom titulu Eu-
rópske hlavné mesto kultúry 
2026, by sme sa mali dozvedieť 
už na druhý deň 10. decembra 
2021. Viac informácií o našom 
projekte EHMK si môžete prečí-
tať na www.trencin2026.sk a so-
ciálnych sieťach Trenčín 2026.
 (RED)

ČO JE NOVÉ?

Do 19. decembra 2021 môžete 
v Galérii M. A. Bazovského na-
vštíviť výstavu objektov modu-
lárnej architektúry pre verejné 
priestory. Práce vznikli inova-
tívnymi metódami digitálneho 
dizajnu. Inšpirované boli pos-
tindustriálnym dedičstvom Tren-
čianskeho a Zlínskeho kraja, 
vyrobené sú z recyklovaných 
a udržateľných materiálov. Ide 
o spoločný projekt štúdia Sub-
digital a tímu Trenčín2026 
pod názvom Digital Modularity, 
ktorý spojil univerzity, študentov 
a odborníkov stredoeurópskeho 
regiónu.  (RED)
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PSÍKY 
NA ADOPCIU
Chýba vám zvierací 
spoločník? Dajte šancu 
psíkom z Karanténnej sta-
nice v Trenčíne. Návštevu 
je potrebné si vopred do-
hodnúť na 0915 785 007.

Energický Black je 9-mesačný 
kríženec huskyho. Má priateľ-
skú povahu, vhodný je aj k de-
ťom. Obľubuje akúkoľvek akti-
vitu, najviac dlhé prechádzky.

Jazvečík Max ešte neoslávil 
prvé narodeniny. Je to spolo-
čenský šibal, ktorý má rád deti, 
ale potrebuje výchovu. Hygie-
nické návyky má. Miluje behať 
po dvore. 
 

Rozumný a pokojný Ferdo má 
asi 8-9 rokov. Našli ho na Hlav-
nej ulici v Zlatovciach. Má veľ-
mi dobrú a nenáročnú pova-
hu, ovláda hygienické návyky, 
a preto je vhodný aj do bytu.

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

na www.utuloktrencin.sk.

Majú špeciálnu preliezku

 � V areáli MŠ na Ulici 28. ok-
tóbra sa deti môžu najnovšie 
vyšantiť na preliezke, zamera-
nej na rozvoj hrubej motoriky, 
kvalitu koncentrácie pozornosti 
a sústredené reakcie. Navrhol ju 
fyzioterapeut Juraj Mikláš a deti 
sa na nej učia kontrolovať po-
hyb, ovládať a odbúravať strach 
z pádu. Ako informovala riadi-
teľka MŠ Nadežda Petrová, v za-
riadení sa dlhodobo zameriavajú 

na zdokonaľovanie a tréning 
správneho držania tela a zdra-
vej chôdze. „Ďakujeme rodičom 
za financovanie konštrukcie pre-
liezky občianskeho združenia. 
Dopadová plocha je hradená 
z rozpočtu MŠ.“ Preliezka dopĺ-
ňa interiérové vybavenie MŠ ba-
lančnými zostavami, na jar chcú 
dvor vybaviť popruhom medzi 
stromami s úchytmi na lezenie 
vo vise.  FOTO: MŠ

Druháci 
na korčuliach

 � V októbri sa druháci zo ZŠ, 
Dlhé Hony zúčastnili korču-
liarskeho kurzu na Zimnom 
štadióne P. Demitru v Trenčí-
ne. Pod vedením skúsených ho-
kejových inštruktorov sa všetci 
naučili korčuľovať. Tí, ktorí 
stáli na ľade prvýkrát, hravou 
metódou prekonali prvé oba-
vy, ostatní zdokonaľovali svo-
ju techniku. Svoju šikovnosť 
a obratnosť na ľade predviedli 
všetky deti na záverečnej špor-
tovej olympiáde, kde plnili rôz-
ne disciplíny. Za svoju snahu 
boli odmenení diplomom a me-
dailou. (Š. ŠICKOVÁ)

BLAHOŽELÁME K SKVELÝM ÚSPECHOM!

 � Po tom, ako fitnesska z Tren-
čína Tatiana Ondrušková 
(na foto) získala v septembri 
na prestížnej súťaži Arnold Clas-
sic Europe v Seville 3. miesto, 
priviezla začiatkom novem-
bra domov z Majstrovstiev sve-
ta vo fitness v Španielsku hneď 
dva tituly – je majsterkou sveta 
vo fitness žien do 163 cm a maj-
sterkou sveta vo fitness junioriek 
do 163 cm. Ďalšia talentovaná 
športovkyňa Lucia Mikušová sa 
stala vicemajsterkou sveta vo fit-
ness junioriek a v ženskej kategó-
rii získala bronz. Obe dievčatá sú 
zároveň študentkami trenčian-
skeho Gymnázia Ľ. Štúra.
 FOTO: FB

 � Športovkyne z krasokorču-
liarskeho klubu Kraso Trenčín sa 
na konci októbra 2021 po dlhšej 
dobe zúčastnili súťaže. Na me-
dzinárodných pretekoch 13th 
Tirnavia Ice Cup sa nestratili a vo 
veľkej konkurencii získali skvelé 
umiestnenia: Agáta Bačová v ka-
tegórii Juniorky – 6. miesto, Ella 
Drličková v kategórii N10 – 2. 
miesto, Sára Šustrová v kategó-
rii N9 – 3. miesto a Nela Petrí-
ková v kategórii N9 – 1. miesto. 
 FOTO: Z. P.

 �  Iba 16-ročná Lea Tanáčová 
z trenčianskeho klubu Victory 
Gym je novou juniorskou Maj-
sterkou Európy WAKO v kic-
kboxe v najtvrdšej disciplíne K1. 
Slovensko tak získalo zlato v tej-
to disciplíne na juniorskom eu-
rópskom šampionáte po 10 ro-
koch.  FOTO: FB KLUBU

 � V Bratislave sa v novembri 
odohrali Majstrovstvá SR v bed-
mintone kategórie do 13 ro-
kov. Ich najúspešnejším hráčom 
so ziskom dvoch zlatých a jednej 
striebornej medaily sa stal repre-
zentant oddielu CEVA Trenčín 
David Antonio Kozinka. Maj-
strom SR sa stal v mixe, v štvor-
hre a vicemajstrom v dvojhre. 
 FOTO:BEDMINTON.SK
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NAJBLIŽŠIE ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 13. 12. 2021 o 16.00 h

VMČ Západ v decembri nemá plánované
 zasadnutie

VMČ Juh 6. 12. o 17.30 h

VMČ Sever 2. 12. 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.

BEZPLATNÁ, ANONYMNÁ A NONSTOP 
LINKA DÔVERY NEZÁBUDKA

Obdobie posledných mesiacov je náročné a pandémia nám berie 
veľa. Ocitli ste sa v psychicky náročnej životnej situácii vy alebo 
niekto blízky? Prežívate akútnu krízu a dlhodobý tlak sa pre vás 
stáva psychicky neúnosný? Trápia vás depresívne nálady, úzkosť, 
myslíte na najhoršie? Tím profesionálov s dlhoročnou praxou je 
pre vás 24 hodín denne na anonymnej Linke dôvery Nezábudka 
0800 800 566
 Ak sa vám nedá o vašom probléme hovoriť, môžete napísať psy-
chológom e-mail prostredníctvom www.linkanezabudka.sk. 
 Vyhľadať pomoc nie je prejavom zlyhania a slabosti, naopak, je 
to prejavom sily človeka, postarať sa o seba či svojich blízkych.

rokovania VMČ 

Odišiel do divadelného neba 
Vo veku 78 rokov nás 29. októbra 2021 opustil význam-
ný režisér a dramaturg, trenčiansky rodák Peter Jozef 
Oravec. 

 Svojim moderným pohľa-
dom na klasickú operetu i mu-
zikál dával svojim inscenáciám 
pečať vysokej umeleckej kvality, 
ktorú kladne hodnotili nielen di-
vadelní kritici, ale najmä divác-
ka obec doma aj v zahraničí.
 Narodil sa 14. 6. 1943 
v Trenčíne. V roku 1968 ab-
solvoval štúdium dramaturgie 
na VŠMU v Bratislave. Bol her-
com a režisérom VUS-u, neskôr 
pôsobil ako dramaturg a režisér 

v Československej televízii. Bol 
režisérom a neskôr aj umelec-
kým šéfom spevohry DJZ v Pre-
šove a v roku 1979 prišiel do Di-
vadla Nová scéna v Bratislave. 
Tam premiérovo naštudoval aj 
dve slovenské muzikálové no-
vinky: Opera Mafiozo (1982) 
a Brzdy (1983). Režíroval aj 
muzikály Kankán a Cigáni idú 
do neba a množstvo ďalších. Ve-
noval sa i činohernej réžii, bol 
autorom mnohých zábavných 
scénok pre Čs. rozhlas.
 V Opatovej s niekdajšími di-
vadelnými nadšencami nacvičil 
hru P. O . Hviezdoslava v dra-
matizácii V. M. Škridlovej „Ot-
čim“. Spolupracoval s ochot-
níckym súborom Trenčianske 
Hradné Divadlo (dnes Mestské 
divadlo Trenčín), ktoré doviedol 
až na Scénickú žatvu do Martina 
a mal najväčší vplyv na získanie 
titulu pre tento súbor Laureát 
Festivalu A. Jurkovičovej.
 Posledná rozlúčka s Pet-
rom J. Oravcom sa uskutočnila 
4. novembra 2021 za Domom 
smútku na Juhu. Česť jeho 
pamiatke!
 (RED) FOTO: NOVASCENA.SK

Akadémia tretieho veku v decembri
Akadémia tretieho veku Trenčín 
má na december naplánovaný 
vianočný seminár. Uskutočniť 
by sa mal v utorok 14. 12. 2021 
o 13.30 hod. v aule Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne s týmto programom: 
Jubilanti 2021, Osobnosti 
Trenčína: Vojtech Zamarovský 

– Ing. arch. Július Bruna, Klub 
Vojtecha Zamarovského, Pose-
denie pri stromčeku. 
 V prípade nepriaznivej pan-
demickej situácie môže byť 
konanie seminára pozastave-
né. Oznámenie nájdete na FB 
ATV. Kontakt: 032/6524642, A. 
Pinďáková.

Zber vianočných stromčekov
Vianočné stromčeky sa zo sídlisk začnú zbierať od 3. 
januára 2022 v mestskej časti Juh. 

Ich odvoz zo stanovíšť nádob 
na komunálny odpad v síd-
liskových častiach mesta (nie 
z lokalít individuálnej rodin-
nej zástavby) bude mesto Tren-
čín zabezpečovať prostredníc-
tvom Mestského hospodárstva 
a správy lesov, m. r. o. Vždy 
v pondelok a utorok z mestskej 
časti (MČ) Juh, v stredu z MČ 

Stred, vo štvrtok v MČ Sever 
a v piatok v MČ Západ. Nevyve-
zený stromček je možné nahlá-
siť na tel. č. 0904 631 726 ale-
bo na peter.kadak@trencin.sk. 
Vianočný stromček je tiež mož-
né bezplatne odovzdať vo všet-
kých troch zberných dvoroch 
– na Ulici Zlatovskej, Sobla-
hovskej i na ulici K zábraniu.

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

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

Prevádzkovateľom Denného centra je Útvar sociálnych vecí MsÚ 
Trenčín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch počas 
otváracích hodín centra 0901 714 266.
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 � Čistili sa nádoby na ko-
munálny a bio odpad pri by-
tovkách. Plánuje sa niečo také 
aj pre komunálne nádoby, kto-
ré patria k rodinným domom? 
 SIMONA
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný a životného prostredia: 
 Pre rodinné domy sa takáto 
služba zatiaľ neplánuje. Väčši-
na rodinných domov má vlastné 
možnosti si umyť nádoby podľa 
vlastných potrieb. Navyše, ro-
dinné domy platia aj iný druh 
poplatku (množstvový zber) ako 
občania v sídliskovej zástavbe 
(paušálne). Nádoby na sídlis-
kách sú umiestnené na verejne 
prístupných pozemkoch, čiže 
nemusí sa riešiť prístup k nim. 
So zberovou spoločnosťou však 
komunikujeme a uvažuje sa 
o možnosti ponúkať túto službu 
ako komerčnú, ktorú si vie ro-
dinný dom za poplatok objednať. 
Umývanie nádob nie je bezplatná 
služba a keďže nie každý rodinný 
dom ju potrebuje, bolo by nespra-
vodlivé náklady na ňu premie-
tať do poplatku všetkým. Teda aj 
tým, ktorí o takúto službu nesto-
ja, pretože si ju vedia sami uro-
biť alebo si nádobu chránia pred 
znečistením používaním vriec. 

 � Plánuje sa vytvorenie chod-
níka pre peších a cyklistov 
na úseku cesty medzi Istební-
kom a Horným Orechovým? 
Cesta je tam dosť nebezpečná. 
 ALEXANDRA
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility:
 Áno, takýto zámer vo výhľa-
de existuje. Do budúcna by malo 
byť Horné Orechové cyklotrasou 
napojené cez Orechové na hrá-
dzu a ďalej mostami na Ostrov 
a na Sihoť ku štadiónu. Proces je 
však len v úplných začiatkoch.

 � Bolo by možné prepo-
jiť Jilemnického ulicu (pred 
mostom na Noviny) s koncom 
slepej Jesenského ulice? Je tam 
krátky briežok dolu kopcom. 
 RAŤAFÁK P.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Prepojenie sa v súčasnosti 
projektuje. Následne pristúpime 
k výkupu pozemkov. Popri tom 
bude musieť prebehnúť územ-
né a aj stavebné konanie. Na zá-
ver celého procesu bude potreb-
né ešte vysúťažiť zhotoviteľa. No 

a keď to všetko skončí, bude mož-
né začať výstavbu. 

 � Na začiatku Farských scho-
dov od kostola sú porozbíjané, 
resp. povytrhávané kocky. Je 
možné s tým niečo urobiť?
  KATARÍNA F.

Benjamín Lisáček, vedúci útva-
ru interných služieb: 
 O chýbajúcich dlažobných 
kockách vieme. Nové kocky 
máme už na sklade, aktuálne ča-
káme na dodanie smoly na ich 
zafixovanie. Budúci rok plánu-
jeme komplexnú opravu omie-
tok a namaľovanie stien. 

 � Chcem sa informovať o ter-
míne výstavby nového detské-
ho ihriska na Liptovskej ulici, 
v novej časti bytového súboru.
 TOMÁŠ T.
Mária Ďuďáková, vedúca Útva-
ru stavebného a životného 
prostredia: 
 Investor s nami rokuje o mož-
nosti realizácie detského ihriska, 
ktoré bude umiestnené na po-
zemku investora aj pozemku 
mesta. Kedy bude stavba detské-
ho ihriska zrealizovaná, bude 
zrejmé po ukončení rokovaní.

 � Dal by sa v budúcom roku 
upraviť harmonogram vývozu 
bioodpadu, keďže od októbra 
sa vývoz uskutočňuje každý 
druhý týždeň, čo nestačí, keďže 
záhrady sa čistia celý október 
a lístie zo stromov padá do po-
lovice novembra?  A. P.
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný a životného prostredia:
 Vzhľadom na to, že v budú-
com roku by mal byť prvýkrát vy-
platený príspevok z Environmen-
tálneho fondu určený na podporu 
triedenia bioodpadu, uvažujeme 
o pridaní vývozov bionádob v je-
seni budúceho roka. 

 � Ide o priechod pre chod-
cov pred poliklinikou. Každým 
pridaním plynu trpí ovzdušie, 
to nikomu nevadí? A plynu-
losť dopravy je kde zabezpe-
čená? A prečo takéto vyvýšené 
priechody pre chodcov nie sú 
pred každou školou? Tam už 
bezpečnosť školákov nikomu 
nevadí?  JÁN K.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Na danej ulici je predpísa-
ná rýchlosť 30 km/h. Keby všetci 

jazdili predpísanou rýchlosťou, 
nemusel by nikto brzdiť a pridá-
vať a doprava by bola plynulá. Je 
pravdepodobné, že pribudnú ta-
kéto priechody aj pred školami. 

 � Chválim výmenu zábradlí 
na Štefánikovej ulici. Prosím, 
je to v pláne i na „spodnej“ Ku-
kučínovej ulici?  EVA Š.
Miroslav Vitáloš, správca 
miestnych komunikácií:
 Vo výmene zábradlí budeme 
pokračovať aj v budúcom roku.

 � Prečo sa v železničných 
podchodoch nonstop svie-
ti?  ANTON M.
Milan Vojtek, Mestské hos-
podárstvo a správa lesov: 
 Naše podchody sú 
pri vstupe zabezpečené 

pohybovými senzormi a vnútor-
né časti podchodov majú svietiť, 
inak by tam bolo šero. Jedným 
z dôvodov je aj bezpečnostné 
hľadisko. 

 � Patrí do kuchynského od-
padu aj odpad živočíšneho pô-
vodu (saláma, slanina, odrezky 
mäsa, kosti)?  MARIANA U.
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný a životného prostredia:
 Áno, to, čo popisujete, patrí 
do kuchynského odpadu.

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO 
Advokátska kancelária JUDr. Karol Porubčin na Bra-
neckého ulici 14 (1. posch. U Šánera) poskytuje bez-
platné právne poradenstvo. Viac informácií kaž-
dý piatok v čase od 9.00 do 11.00 na 0911 475 596, 
0903 475 596, www.advokatporubcin.sk.

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste

trencin.sk/oao

Toto je výber 
otázok a
odpovedí 
z rovnomennej rubriky na
mestskom 
webe. 

Názov periodickej tlače: INFO TRENČÍN. Vydavateľ: Mesto Trenčín, IČO: 00312037. Vychádza raz mesačne. Uzávierka čísla je vždy 15. v mesiaci. Ročník XXIIII. Náklad 25 700 ks. Adresa vydavateľa: INFO, 
Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín. Tel.: 032/650 42 87, fax: 032/650 42 16, e-mail: info@trencin.sk, zodpovedný redaktor: Eva Mišovičová, grafik: Radoslav Jánoš, Mgr. Miroslav Patay. Nevyžiadané rukopisy redakcia 

nevracia a nehonoruje. Tlač: NOVART, s. r. o. Distribúcia: Petit Press, a. s. ISSN 1338-6832. Evidenčné číslo: EV 3517/09. Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín. 

KÚPELE V REGIÓNE
„BYŤ OČKOVANÝ SA OPLATÍ“

vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov
Zľavy nie sú kumulovateľné, sú neprenosné a platia vždy pre 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom 

s trvalým pobytom zazmluvneného mesta / obce v rámci akcie Kúpele v regióne.
Vstup do bazénov je podmienený ich voľnou kapacitou (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

1.12. 2021 - 28.2. 2022

50% 

zľava 

www.kupele-teplice.sk

LEN PRE 
PLNE OČKOVANÝCH 
KLIENTOV

Vyskúšajte jedinečné účinky termálnej vody v bazénoch 

Sina - Hammam, PI - MUDr. A.Čapka, 
PII, PIII a PK - Krym

Rezervácie 
a predaj procedúr 
v budove Kaštieľ:   
PO - ŠT:    8:00-17:30 hod.
PIA - NE:  8:00-18:30 hod.
+421/32/6514 140 (775) 

Termálny bazén SINA

Termálny bazén PI - MUDr. A.Čapka

* Zmena režimu vstupov je vyhradená 
a riadi sa podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a nastavenia RÚVZ.

Režim vstupu:*
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Pozn.:  x  – spoje, premávajúce v pracovný deň
   – spoje, premávajúce v sobotu a v nedeľu alebo vo sviatok
 26   – spoje, premávajúce počas školského vyučovania (nepremávajú 23.12.2021 do 7.1.2022,...)
 62   – spoje nepremávajú 24.12.2021
 48  – spoje nepremávajú od 24.12. do 25.12.2021  a 1.1. 2022
 72   – spoje nepremávajú 25.12.2021, 1.1. 2022    
 95   – spoje nepremávajú 25.12.2021, 1.1. 2022  
 96   – spoje nepremávajú  od 24.12. do 25.12. a 1.1. 2022 

MHD Trenčín od 23. 12. 2021 do 10. 1. 2022 
Dátum Budú premávať spoje s označením:

23. 12. 2019 štvrtok x, nebudú jazdiť spoje označené 26  

24. 12. 2019 piatok  a spoj na Polnočnú sv. omšu  
nebudú jazdiť spoje označené 62  48 a 96

25. 12. 2019 sobota  nebudú jazdiť spoje označené 48 72  95  a 96
26. 12. 2019 nedeľa , nebude premávať linka č. 25
27. 12. 2019 pondelok x, nebudú jazdiť spoje označené 26  
28. 12. 2019 utorok x, nebudú jazdiť spoje označené 26  
29. 12. 2019 streda x, nebudú jazdiť spoje označené 26  
30. 12. 2019 štvrtok x, nebudú jazdiť spoje označené 26  

31. 12. 2019 piatok
x, nebudú jazdiť spoje označené 26

 s obmedzením liniek č. 24, 25 
pozn.: obmedzenie je vypísané na samostatnom ozname

1. 1. 2020 sobota  nebudú jazdiť spoje označené 48 72  95  a 96
2. 1. 2020 nedeľa  

3. 1. 2020 pondelok x, nebudú jazdiť spoje označené 26  
4. 1. 2020 utorok x, nebudú jazdiť spoje označené 26  
5. 1. 2020 streda x, nebudú jazdiť spoje označené 26  
6. 1. 2020 štvrtok  nebude premávať linka č. 25
7. 1. 2020 piatok x, nebudú jazdiť spoje označené 26  
8. 1. 2022 sobota
9. 1. 2022 nedeľa

10. 1. 2022 pondelok „x“

22.57 Gen. Svobodu 1.00 Gymnázium
22.59 Mateja Bela 1.02 Legionárska
23.02 Saratovská, ZŠ 1.03 28. októbra
23.03 Saratovská, pri parku 1.04 Inovecká, stred
23.05 Pod Juhom 1.05 Inovecká
23.07 Inovecká 1.07 Pod Juhom
23.08 Inovecká, stred 1.09 Mateja Bela
23.09 28. októbra 1.11 Gen. Svobodu
23.10 Dolný Šianec 1.13 Saratovská, pri parku
23.11 Legionárska 1.15 Saratovská, ZŠ
23.12 Braneckého 1.18 28. októbra
23.14 Hasičská 1.19 Dolný Šianec
23.17 Gen. M. R. Štefánika 1.20 Legionárska
23.18 K výstavisku 1.21 Braneckého
23.20 Kubranská, BILLA 1.22 Hasičská
23.21 Pred poľom 1.24 Obchodná akadémia
23.22 Kubra, ZŠ 1.25 Zimný štadión
23.23 Kubra, námestie 1.26 Hodžova, ZŠ
23.28 Sihoť IV. 1.27 Hodžova, kotolňa
23.29 Opatovská 1.28 Žilinská
23.30 Žilinská 1.29 Opatovská
23.32 Hodžova, kotolňa 1.30 Sihoť IV.
23.33 Hodžova, ZŠ 1.32 Kubra, námestie
23.35 Zimný štadión 1.33 Kubra, ZŠ
23.36 Obchodná akadémia 1.34 Pred poľom
23.38 Hasičská 1.35 Kubranská, BILLA
23.40 Gymnázium 1.37 Gen. M. R. Štefánika

1.40 Hasičská

Mimoriadna linka MHD Trenčín
na polnočnú sv. omšu 24. 12. 2021

Linka je bezplatná, môžete nastupovať všetkými dverami. Pevne stano-
vené sú len časy odchodu z východzej zastávky, ostatné časy sú orien-

tačné, vozidlo však odíde najskôr 5 min. pred uvedeným časom.

SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA TRENČÍN, a. s.
Zlatovská 29, 911 37 Trenčín

Úprava MHD Trenčín na Silvestra 
V piatok 31. 12. 2021 nebudú premávať nasledovné spoje

Linka č. 24
odchod – príchod odchod – príchod

OC Laugaricio – Sihoť IV. Sihoť IV. – OC Laugaricio
19.15 – 19.41 18.45 – 19.10

20.20 – 20.46 19.45 – 20.10
21.20 – 21.45 20.50 – 21.15

– 21.45 – 22.10

Linka č. 25
OC Laugaricio – JUH II JUH II – OC Laugaricio

18.45 – 19.01 18.10 – 18.27
19.45 – 20.01 19.10 – 19.27
20.25 – 20.41 20.05 – 20.22
21.25 – 21.41 21.05 – 21.22
22.10 – 22.26 21.50 – 22.07

Zmeny v prevádzke MHD sú možné v súvislosti s vývojom 
epidemickej situácie. V prípade jej mimoriadneho zhoršenia, 
môže byť napríklad spoj na polnočnú omšu zrušený. Preto je 

dobré sledovať webstránku mesta www.trencin.sk.

Koľko lásky sa zmestí 
do krabice od topánok?
Potešme i tieto Vianoce seniorov v našom meste darče-
kom, ktorý zahreje pri srdci nás aj ich. Naplňme spoločne 
krabice od topánok maličkosťami. Pre tých osamelých to 
môže byť jediný darček, ktorý dostanú, preto do krabice 
vložme aj kúsok svojho srdca. 

Mala by obsahovať z kaž-
dého trošku: niečo sladké 
(keksík, čokoláda), niečo 
slané (tyčinky či krekry), 
niečo teplé (čaj alebo horú-
ca čokoláda), niečo mäkké 
(rukavice, možno ponož-
ky), niečo voňavé (sprcho-
vý gél, krém na ruky), niečo 
na zábavu (knižka, krížov-
ky) a niečo zo srdca (ruč-
ne kreslená pohľadnica, 
vianočná dekorácia). Pred 
prípravou krabičky je dôle-
žité si dôkladne umyť ruky 
mydlom alebo dezinfekciou. 
Je potrebné zabaliť do via-
nočného papiera zvlášť vrch 
a spodok krabice, aby bola otvá-
rateľná. Krabicu s darčekmi po-
tom odovzdajte do 2. decembra 
v niektorom zo zberných miest 
v Trenčíne, napríklad v KC Akti-
vity na Juhu. Adresy a kontakty 
na všetky zberné miesta nájde-
te na stránke www.kolkolasky.
sk. Tam sú aj podrobne rozpísa-
né hygienické pokyny, ktorých 

dodržanie si vyžaduje súčasná 
mimoriadna situácia. Minulý 
rok sa vyzbieralo na Slovensku 
viac ako 75 tisíc krabíc s dar-
čekmi. Zakladateľky projektu 
Janka Galatová a Sisa Slobodo-
vá získali tento rok za túto akciu 
ocenenie Sociálny čin roka. Pri-
dajme sa.  (RED) 
 FOTO: ARCHÍV ZBIERKY



 � DIVADLO
20. 12. | 19.00 | Miroslav 
Donutil: Vianoce
POSÁDKOVÝ KLUB | Obľúbený český herec 
sa predstaví vo svojom novom vianočnom 
programe a svojimi príhodami a ich geni-
álnym podaním vás dokáže rozosmiať, za-
baviť, ohúriť, ba dokonca aj rozplakať.

 � KONCERTY
2. 12. | 19.00 | Bílé Vánoce Lucie 
Bílé - Podujatie zrušené!

POSÁDKOVÝ KLUB | Vianočný koncert Lucie 
Bílé za klavírneho doprovodu Petra Malás-
ka. 
4. 12. | 18.00 | Adventný koncert 
Martina Babjaka a klaviristu 
Daniela Buranovského
HOTEL ELIZABETH | Adventný koncert v po-
daní popredných slovenských umelcov – 
operného speváka (barytonistu) Martina 
Babjaka a  virtuózneho klaviristu Daniela 
Buranovského. Vstupné predpredaj: 33 €.
6. 12. | 19.00 | Robo Opatovský: 
Šťastné a Veselé Tour

PIANO KLUB | Robo Opatovský pôso-
bí na  scéne už viac ako 20 rokov a  patrí 
k  úspešným stáliciam hudobnej scény. 
Na  koncertoch Robo predstaví svoj nový 
vianočný album „Šťastné a veselé“. Nebu-
de chýbať ani výber pesničiek z  jeho pre-
došlých vianočných albumov ako napr. 
Prvé Vianoce, Vianočná pošta, Čas svie-
čok, Dieťa spí a i. Celé vianočné turné bude 
oslavou jeho okrúhlych narodenín, ktoré 
oslávi počas vianočných sviatkov. Hosťami 
na  koncerte budú herečka Mirka Partlová 
a Patrik & Silvia Dance.
7. 12. | 18.00 | Fragile – Vianočný 
koncert
PIANO KLUB | Fragile a  ich interpretácia 
známych vianočných skladieb pod vede-
ním Braňa Kostku.

17. 12. | 21.00 | Katarzia – Celibát 
tour 2021
KLUB LÚČ – GALÉRIA VÁŽKA | Katarzia je 
slovenská producentka a  textárka žijúca 
v  Prahe. Predstavuje generáciu počítačo-
vých začiatočníkov narodených okolo roku 
’89 a hľadí do budúcna s vedomím svojej, 
aj slovenskej minulosti. Žije v aute, na ces-
tách medzi malými mestami a Prahou, kde 
tvorí a  skúša s  jazz kapelou. V  súčasnosti 
koncertuje so slov. producentom Pjonim. 
Na  jar 2020 vydala vo vydavateľstve Sln-
ko Records štvrtý album s názvom Celibát.
25. 12. | 20.00 | Queenmania
PIANO KLUB | Tribute to Queen. Queen-
mania, držiteľ ocenenia nemeckého Kün-
stlermagazinu: Revival band of the year. 
Spevák Peter Paul Pačut získal v  r. 2018 
ocenenie v  Las Vegas: International male 
voice of the year.

 � VÝSTAVY
25. 11. – 5. 2. | Orest Dubay

GMAB | Orest Dubay bol maliarom, gra-
fikom a  ilustrátorom. Od  začiatku svojej 
kariéry predstavoval všestranného umel-
ca, keďže zastával všetky tri odbory. Popri 
umeleckej tvorbe učil a  to najskôr (od  r. 
1946) na  Katedre výtvarnej výchovy Pe-
dagogickej fakulty Univerzity Komen-
ského v  Bratislave, potom (od  roku 1949) 
na Vysokej škole výtvarných umení, ktorú 
v rokoch 1968 – 1971 viedol ako jej rektor. 
Bol aktívnym členom výtvarných skupín 
ako Generácia 1919 alebo Skupina výtvar-
níkov 29. augusta, či Klub grafikov. Orest 
Dubay je autorom ilustrácii k  desiatkam 
kníh. Jeho diela boli vystavované nielen 
na Slovensku, ale aj v zahraničí. Výstava je 
realizovaná v spolupráci s TOTO! je galéria. 
1. – 31. 12. | Slováci v bojoch 
po boku víťazných Spojencov 
v 2. svetovej vojne (1939 – 1945)
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
skej histórie.
1. – 31. 12. | 80. výročie čs. 
vojakov v obrane TOBRUKU
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub vojen-
skej histórie. 
1. – 31. 12. | Známková tvorba 
Českej republiky
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub filate-
listov.

3. – 31. 12. | Krása, moja záľuba
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava ručných prác 
s  vianočnou tematikou. Pripravuje Klub 
Čipka.
do 7. 12. | Hory a krajina
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií. Pri-
pravuje Klub fotografov.
8. – 31. 12. | Prichádza zima
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: ZUŠ Novo-
meského Trenčín.
9. – 26. 2. | EXTRAKT / Robo 
Kočan & Rudo Prekop
GMAB | Projekt predstaví „EXTRAKT“ z  fo-
tografickej tvorby Roba Kočana a  Ruda 
Prekopa, prezentujúci ich dlhodobý inten-
zívny vzťah k  stále menej spoločnosťou 
vnímanému prostrediu miznúcej krajiny. 
V reálnych, pre verejnosť zatiaľ málo zná-
mych fotografických záberoch, objavujú 
všedný, často nepotrebný a  nenápadný 
mikrosvet človeka v jemu blízkom prostre-
dí aj v prírode. Po desaťročiach, v ktorých 
sa obaja fotografi primárne a úspešne po-
hybujú na  výslní inscenovanej fotografie, 
ide o  iný, vzájomný vizuálny „rozhovor“ 
dvoch úspešných fotografov, v ktorom hľa-
dajú kontrasty i  paralely reálneho, aj keď 
rozporuplného sveta človeka. Zamýšľajú sa 
nad otázkami zrodu a zániku, svetla a tie-
ňa, hľadajú akýsi archetyp človeka a kraji-
ny v ich neoddeliteľnej, raz ničivej, inokedy 
vnímavej koexistencii. Ambíciou výstavy je 
vyjadriť naliehavý apel na zachovanie zvy-
škov humánnosti človeka k  svetu a  prí-
rode. Do  kreatívneho deja chcú aktívne 
vtiahnuť malého aj veľkého diváka svojou 
prítomnosťou počas trvania výstavy pros-
tredníctvom komentovaných prehliadok, 
workshopov, prednášok a ďalších podujatí.
9. 12. – 31. 1. | Od Evy do Evy

KIC – GALÉRIA V OKNE | Výstava obrazov au-
toriek Evy Mišákovej Abelovej a Evy Klimt.

 � DETI
1. – 17. 12. | Tanečná škola 
Tancujúce tigríky
KDAM TANCUJÚCE TIGRÍKY – OC MAX | Taneč-
no-animačný program pre deti vo veku 1,5 
– 6 rokov s  množstvom tancov a  zábavy 
na  každej lekcii. Deti tancujú s  rovesník-
mi v 18 skupinách od pondelka do piatka 
v  doobedných i  poobedných časoch. Roz-
vrh kurzov alebo jednorázových vstupov 
nájdete na www.tancujucetigriky.sk. 

Tip na vianočný darček 

Nová kniha Prechádzky Trenčínom 
od  sprievodkyne Zuzany Novodvor-
skej poteší všetkých, ktorí sa zaujímajú 
o históriu mesta. V predaji v Kultúrno-
-informačnom centre Trenčín na  Mie-
rovom námestí (pondelok – piatok 
9.00 – 17.00)
4. 12. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Židovská strava 
a domácnosť

KIC | Kóšer strava je jedným zo základ-
ných znakov židovstva. Súbor pred-
pisov určuje, čo sa môže konzumovať 
a čo nie, čo sa s čím môže kombinovať 
a ako jedlo pripravovať.
Prečo sa nemôže konzumovať krv? Čo 
treba kontrolovať pri ovocí a zelenine? 
Kde by ste našli mezuzu a z akého dô-
vodu je v šikmej polohe?
Príďte na  decembrovú prechádzku 
mestom a dozviete sa viac.

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

CINEMAX
od 25. 11. | Encanto: Čarovný 
svet
Americký, animovaný, dobrodružný 
film od  štúdia Walt Disney Animation 
Studios prináša príbeh neobyčajnej 
rodiny Madrigalovcov. Madrigalovci 
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2., 16. 12. | 9.30 – 11.00 | 
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 reali-
zácii sa snažíme pracovať s  netradičnými 
výtvarnými materiálmi a technikami, kto-
ré sú pre deti nové a zaujímavé. Návštev-
níci na jednotlivých stretnutiach odhaľujú 
vždy niečo nové zo sveta výtvarného ume-
nia. Veľký prínos pre deti má aj samotná 
práca v kolektíve, ktorá v nich rozvíja ele-
mentárne sociálne zručnosti. Na podujatie 
je potrebné sa vopred prihlásiť. Na zákla-
de súčasných opatrení sa podujatie koná 
v režime OTP. Vstupné: 1.50 €.
27. – 31. 12. | 3. – 5. 1. | Vianočný 
tábor v Kreativo
KREATIVO | Počas tábora sa deti môžu 
tešiť na  tímové hry a  súťaže, kreatívnu 
a umeleckú tvorbu, či zábavné a vzdeláva-
cie aktivity s kockami LEGO. Prihlášky na: 
kreativotn@gmail.com. 

 � SENIORI
14. 12. | 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 
v  galérii je pre nich vhodným spôsobom 
jeho naplnenia. Na podujatie je potrebné 
sa vopred prihlásiť. Na základe súčasných 
opatrení sa podujatie koná v režime OTP. 
14. 12. | Vianočný seminár 
Akadémie tretieho veku
TRENČIANSKA UNIVERZITA | Program: 
Otvorenie, predstavenie hostí. Jubilan-
ti 2021. Osobnosti Trenčína: Vojtech Za-
marovský – Ing.  arch. Július Bruna, Klub 
Vojtecha Zamarovského. Posedenie pri 
stromčeku. Záver. Viac informácií na tel. č. 
032/ 652 46 42.

 � PREDNÁŠKY
1. 12. | 18.00 – 19.30 | Z letargie 
na energiu, alebo 7 krokov 
k osobnému blahobytu

KC AKTIVITY | Beáta Liptáková, lektorka 
podujatia pre vás pripravila prednášku, 
na ktorej vám hravo a jednoducho predve-
die 7-krokový návod pre obnovu životnej 
energie v dnešnej dobe obzvlášť náročnej 
na fyzično a duševno každého z nás. Poro-
zumiete, kam uniká vaša energia a ako ju 
správne smerovať, dozviete sa niečo o na-
šich mylných predstavách o šťastí a prečo 
si ich vytvárame, na záver sa spoločne po-
noríme do meditácie v pohybe QiGong.
Cena vstupenky: 15 €. Vstupenky je možné 

zakúpiť online alebo v Kultúrno informač-
nom centre v Trenčíne.

 � KURZY
1. – 31. 12. | 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.
14. 12. | 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  tvo-
rivé dotyky s  výtvarným umením. Obsa-
hom stretnutí je základné oboznamovanie 
sa s  jednotlivými výtvarnými technikami, 
tradičnými i  netradičnými výtvarnými 
materiálmi. Mnohokrát je práca inšpiro-
vaná vystavenými umeleckými dielami, 
na  základe, ktorých sa návštevníci tvori-
vých stretnutí inšpirujú k  novým pohľa-
dom na spracovávané témy. Na podujatie 
je potrebné sa vopred prihlásiť. Na zákla-
de súčasných opatrení sa podujatie koná 
v režime OTP. Vstupné: 3 €.
1. – 31. 12. | Francúzština
NÁMESTIE SV. ANNY | Nový kurz pre začia-
točníkov aj pokročilých. Individuálne aj 
v  skupinkách podľa dohody. Kontakt: 
0910 196 456, galatea.violet@gmail.com.

 � ŠPORT
pondelok | 17.15 - 18.30 | utorok 
| 17.00 - 18.15 | Jemné cvičenie 
s relaxáciou pre ženy každého 
veku
NÁMESTIE SV. ANNY | Precvičenie celé-
ho tela s  následným uvoľnením mysle. 
Facebook: Jemné cvičenie s  relaxáciou. 
Kontakt: tancepreradost@gmail.com, 
0910 196 456.
pondelok, streda | 17.30 | 
Jumping Interval
HYBKO | Dynamický tréning na profi tram-
polínkach posilní vaše telo i myseľ. Zvyšu-
je kondíciu a  silu, urýchľuje detoxikáciu 
organizmu, podporuje redukciu hmotnos-
ti, nezaťažuje kĺby. To všetko podporené 
skvelou hudbou a pod vedením certifiko-
vanej inštruktorky. Info: 0917  483  921 – 
Mgr.  Ivana Hudec Strápková, rezervačný 
systém www.hybko.sk.
pondelok, streda | 17.45 – 18.45| 
Zumba
KS OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina plná 
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady, 
kombinuje latinsko-americké tance spolu 
s  aeróbnymi pohybmi v  rytme dynamic-
kej latinsko-americkej a  exotickej hudby. 
Info: 0903 949 966, zumba-trencin.sk. Fa-
cebook: ZUMBA Peťa Trenčín.
pondelok | 19.00 – 20.00 | 
štvrtok | 17.45 – 18.45 | Strong 
by Zumba
KS OPATOVÁ | Vysokointenzívny silový tré-
ning s  váhou vlastného tela v  sprievode 
motivačnej hudby. Info: 0903  949  966, 
zumba-trencin.sk. Facebook: ZUMBA Peťa 
Trenčín.

utorok | 18.00 | Body forming

HYBKO | Spevnenie svalstva, formovanie 
postavy, spaľovanie kalórií, zlepšenie kon-
dície. Využívame jednoduché športové ná-
radie a  vlastnú váhu. Pod vedením certi-
fikovanej inštruktorky. Info: 0917 483 921 
– Mgr. Ivana Hudec Strápková, rezervačný 
systém – www.hybko.sk.
štvrtok | 17.00 | Kruhový 
tréning pre ženy
HYBKO | Kruhový tréning na posilnenie ce-
lého tela, rozvoj kondície, sily a výbušnos-
ti. Pri kruhovom tréningu spaľujete kaló-
rie, tvarujete postavu a budujete silu. Pod 
vedením certifikovanej inštruktorky. Info: 
0917 483 921 – Mgr.  Ivana Hudec Stráp-
ková, rezervačný systém – www.hybko.sk.
streda | 18.15 - 19.30 | Joga 
s Majdou
KC AKTIVITY | Lekcia jogy je vhodná pre 
začiatočníkov, i  pokročilých praktikantov. 
Vychádza z  prvkov hatha jogy. Vzájom-
ne prepája telo, dych a  myseľ. Skladá sa 
z  dýchacích cvičení, aktívnych jogových 
pozícií a  záverečnej relaxácie. Podporuje 
aktivitu fyzického tela, rozvíja rovnováhu 
i  stabilitu nášho tela na  mentálnej báze. 
Prináša silu, spokojnosť, vyrovnanosť. 
Info o  cvičeniach jogy s  Majdou na  ďal-
ších miestach v  rámci Trenčína získate 
na www.majdapekna.sk/Aktualne. Prihla-
sovanie: majdapekna@majdapekna.sk.
do 31. 12. | Pohoda je umenie
KERAMOPROJEKT | Beáta Liptáková, ko-
učka pre život, pripravila pre dospelých 
zážitkové lekcie, na  ktorých spája sta-
rodávnu techniku meditácie v  pohybe 
Qigong a  novodobú vedu o  blahobyte. 
Stretnutie v  príjemnej komunite pod ve-
dením lektorky Bei v  atmosfére dôvery 
a  skvelej energie. Za  sprievodu zvukov 
a  vôní prírody. Lekcie pomáhajú uvoľniť 
a  zastaviť putujúcu myseľ, čistia dušu aj 
telo, podporujú osobnú pohodu a oživujú 
osobné vyžarovanie. 
Poplatok za uvádzaciu lekciu je zvýhodne-
ný so zľavou 30% tj. 7€ / lekcia. Vyberte si 
svoj čas. Lekcie prebiehajú v  Keramopro-
jekte každý PO, ST, ŠT čase od 8.15 do 9.00 
a  v  čase od  17.00 do  17.45. Prihlasova-
nie na  MT: 0905  393  872, alebo mailom: 
info@beataliptakova.sk.

 � INÉ...
3. 12. | 18.00 | Literárne soirée

KLUB LÚČ – GALÉRIA VÁŽKA | Literárne 
soirée je umelecko – zábavná platfor-
ma, ktorá ponúka priestor predovšetkým 
na  prezentáciu literárnej tvorby obyvate-
ľov daného mesta, ktorí majú možnosť si 
text odprezentovať sami alebo požiadať 
o jeho interpretáciu hercom. 
Takže, ak ukrývate v  šuflíku nejaké texty, 

žijú ukrytí v  čarovnom dome v  pulzu-
júcom mestečku v  kolumbijských ho-
rách, na  podivuhodnom a  čarovnom 
mieste zvanom Encanto. Čaro Encanta 
spôsobilo, že každé dieťa v  rodine má 
jedinečný dar, od  nadľudskej sily až 
po schopnosť liečiť. Obdarené je každé 
dieťa, okrem dievčatka Mirabel. Mágia 
obklopujúca Encanto sa začne vytrácať 
a  Mirabel zistí, že práve ona by moh-
la byť poslednou nádejou svojej výni-
močnej rodiny.
od 25. 11. | Klan Gucci

Americká dráma. Príbeh o  tom, ako 
Patrizia Reggiani, bývalá manželka 
Maurizia Gucciho, plánovala zabitie 
svojho manžela, vnuka renomované-
ho módneho návrhára Guccia Gucciho.
od 2. 12. | Atlas vtákov
Česko-slovenská dráma. Nový film re-
žiséra Olma Omerzu prepletá kompli-
kované rodinné vzťahy so svetom mo-
derných komunikačných technológií, 
ktoré dokážu využiť naše slabé miesta. 
Keď sa v starej rodinnej firme ukáže, že 
z  nej niekto vo veľkom odlieva penia-
ze, nastáva konfrontácia s  novou rea-
litou, na ktorú nebol nikto pripravený. 
Ivo Róna (Miroslav Donutil), dlhoročný 
šéf prosperujúcej firmy Aron, sa snaží 
zorientovať v nečakanej situácii, ktorú 
mu jeho deti ani okolie veľmi neuľah-
čujú, ale za  ktorú si môže viac menej 
aj sám. 
od 2. 12. | Resident Evil: 
Vitajte v Racoon City
Americký, nemecký akčný horor. V RE-
SIDENT EVIL: VITAJTE V RACCOON CITY, 
kedysi prosperujúcom domove farma-
ceutického gigantu Umbrella Corpora-
tion, je Raccoon City teraz vymierajú-
cim mestom na  stredozápade. Exodus 
spoločnosti spravil z mesta pustatinu... 
s  veľkým zlom pod hladinou. Keď sa 
toto zlo rozpúta, skupina preživších 
musí spolupracovať, aby odhalila prav-
du a prekonala noc.
od 9. 12. | West Side Story

Remake slávneho amerického muziká-
lu od slávneho režiséra Stevena Spiel-
berga a  od  držiteľa Pulitzerovej ceny 
senáristu Tonyho Kushnera s  nesmr-
teľnou hudbou Leonarda Bernsteina, 
opäť ožije v príbehu mladej lásky a ri-
vality v New Yorku päťdesiatych rokov.
od 9. 12. | Tajomstvo starej 
Bambitky 2
Český rozprávkový film s  pesničkami. 
Z Jakuba je kráľ, z Aničky kráľovná a ro-
dina sa rozrástla o  zvedavú princeznú 
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vyplňte náš dotazník a staňte sa súčasťou 
Literárneho soirée.
Soirée v skratke je spleť vašej skvelej lite-
ratúry s  hereckým vkladom, no i  hudob-
ného umenia. Je to večer plný vašich prí-
behov, ktoré sa zväčša dotýkajú každého 
z nás.
9. 12. | 16.30 | Milan Vrba: 
Trenčín v uličkách času

VKMR | Slávnostné uvedenie novej knihy 
zberateľa historických fotografií - Milana 
Vrbu spojené s projekciou unikátnych zá-
berov starého Trenčína. 
Ide o  300 stranovú publikáciu, ktorá 
vznikla ako pestrá mozaika krásnych re-
tro fotografií a príbehov. Je doplnená o 3 
originálne ilustrácie starého Trenčína, kto-
rých autorom je Filip Ovádek.
Podujatie sa uskutoční v režime OTP pod-
ľa aktuálne platného COVID automa-
tu. Bližšie informácie: 032/770 83  01, 
info@vkmr.sk, www.vkmr.sk. Knihu si 
môžete zakúpiť aj v KIC Trenčín. 
31. 12. | 19.00 | Silvestrovská 
párty v Hoteli Elizabeth

HOTEL ELIZABETH | Privítajte rok 2022 
v  Hoteli Elizabeth.  Tešiť sa môžete 
na  skvelú zábavu s  DJ Bircoff / Martin 
Sabo. Predpredajová cena vstupenky je 
89 eur. V cene vstupného je Silvestrovské 
3-chodové menu, polnočný bufet, welco-
me drink, káva, 0,5 l víno, novoročný prí-
pitok a tombola. Vstupenky zakúpite v KIC 
Trenčín. 
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4. 12. | 9:00 | HK AS Trenčín „A“ 
– Dubnica nad Váhom „A“
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.
4. 12. | 9:00 | HK AS Trenčín „B“ 
– Dubnica nad Váhom „B“
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.
4. 12. | 9:20 | HK AS Trenčín „A“ 
– Dubnica nad Váhom „B“
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.
4. 12. | 9:20 | HK AS Trenčín „B“ 
– Dubnica nad Váhom „A“
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.
4. 12. | 9:40 | Dubnica nad 
Váhom „A“– Dubnica nad 
Váhom „B“
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.
4. 12. | 9:40 | HK AS Trenčín „A“ 
– HK AS Trenčín „B“ 
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.
4. 12. | 10:30 | HK AS Trenčín „B“ 
– ŠA Trenčín 
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie žiač-
ky.

4. 12. | 11:30 | HK AS Trenčín „A“ 
– THA Martin 
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie žiač-
ky.
4. 12. | 12:40 | ŠA Trenčín – THA 
Martin 
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie žiač-
ky.
4. 12. | 13:50 | HK AS Trenčín „A“ 
– ŠA Trenčín 
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, ml. žiačky.
4. 12. | 17:00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – Prešov
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, juniori.
4. 12. | 11:00 | BK AS Trenčín – 
Karlovka Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, juniori – tré-
ningová hala.
4. 12. | 14:00 | BK AS Trenčín 
– Poprad
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, starší žiaci – 
tréningová hala.
5. 12. | 14:00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – Žilina
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, juniori.
5. 12. | 10:00 | BK AS Trenčín – 
Stará Ľubovňa
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, starší žiaci – 
tréningová hala.
5. 12. | 13:00 | BK AS Trenčín – 
BSC Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, juniori – tré-
ningová hala.
6. 12. | 9:00 – 13:00 | ŠA Trenčín 
– Mikulášsky turnaj
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, ml. žiačky. 
11. 12. | 9:00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – Púchov
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, mladší žiaci – 
tréningová hala.
11. 12. | 13:15 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – Dubnica
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, mladší žiaci – 
tréningová hala.

11. 12. | 15:00 | BK AS Trenčín 
– Žilina
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, žiačky – tré-
ningová hala.
11. 12. | 17:00 | BK AS Trenčín 
– Žilina
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, žiačky – tré-
ningová hala.
12. 12. | 12:30 | HK AS Trenčín – 
ŠKP Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší dorast.
12. 12. | 14:30 | HK AS Trenčín – 
ŠKP Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, starší dorast.
12. 12. | 11:00 | BK AS Trenčín 
– Šamorín
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadetky – 
tréningová hala.
15. 12. | 8:15 – 14:00 | TSK 
FLORBALKI SK CUP 2021 – 14. 
ročník

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, stredné školy, fi-
nálový turnaj.
17. 12. | 18:00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – AS Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, muži.
18. 12. | 8:30 – 20:00 | ŠA 
Trenčín turnaj
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.
18. 12. | 11:00 | BK AS Trenčín – 
Považská Bystrica
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, juniori – tré-
ningová hala.
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Johanku. Tá najradšej trávi čas s milu-
júcim deduškom Karabom, spravodli-
vým to lúpežníkom, ktorý sa teraz ve-
nuje len hrnčiarskemu remeslu. 
Chamtiví radcovia Lorenc a Ferenc boli 
vyhostení z  kráľovstva, potulujú sa 
po  svete a  hľadajú miesto, kde by 
mohli opäť začať kuť pikle. Zdá sa, že 
mladá, neskúsená kráľovná Júlia zo su-
sedného kráľovstva sa stane vhodným 
nástrojom ich pomsty. Že by nastal čas 
oprášiť tajomnú bambitku, ktorá dote-
raz ležala dobre ukrytá a zavolať na po-
moc lúpežníka Karabu a  spojiť všetky 
sily, aby spravodlivosť a láska konečne 
zvíťazili?

od 9. 12. | Snežiť už nikdy 
nebude
Poľsko, nemecká komediálna dráma. 
Masáž pre telo aj ducha. Žeňa, rusky 
hovoriaci prisťahovalec z Východu, pra-
cuje v  Poľsku ako masér so zvláštnym 
darom a stáva sa z neho guru v zámož-
nej komunite jeho klientov. Do  života 
uzavretej zámožnej komunity vstupuje 
masér z  Východu. Z  príslušníkov tejto 
komunity vyžaruje aj napriek bohat-
stvu vnútorný smútok a túžba. Tajom-
ný návštevník má zvláštny dar, jeho 
ruky liečia a jeho oči prenikajú do duší 
osamelých žien. Jeho ruský prízvuk 
znie ako pieseň minulosti, pokojná 
melódia ich detstva, keď bol svet bez-
pečnejším miestom. Žeňa – tak sa ten-
to muž volá – mení ich životy.
od 22. 12. | Matrix 
Resurrections
Americký sci-fi, akčný film. Pokračo-
vanie kultovej trilógie Matrix príde 
do slovenských kín v decembri! Keanu 
Reeves a  Carrie-Ann Moss sa vracajú 
v úlohách Nea a Trinity, obklopení ďal-
šími známymi tvárami v uchvacujúcom 
príbehu, do ktorého sa túžia vrátiť mi-
lióny divákov na celom svete! Dvadsať 
rokov po  udalostiach Matrix Revolu-
tions žije Neo zdanlivo obyčajný život 
ako Thomas A. Anderson v  San Fran-
ciscu, kde mu jeho terapeut predpisu-
je modré kapsule. Ani on, ani Trinity sa 
navzájom nespoznávajú. Morpheus mu 
však ponúkne červenú kapsulu a znovu 
otvorí jeho myseľ svetu Matrixu.
od 30. 12. | The King‘s Man: 
Prvá misia
Veľká Británia, USA. Akčná komédia. 
Prequel k prvému filmu Kingsman: Taj-
ná služba zasadený do prostredia prvej 
svetovej vojny. Spoznajte začiatky tejto 
štýlovej, britskej tajnej služby. Keď sa 
dá dohromady banda najhorších tyra-
nov a  zločincov histórie, aby rozpúta-
li zničujúcu vojnu, potom jeden muž 
musí súperiť s časom, aby ich spiknutie 
prekazil.

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

KONTAKTY

CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426,  
www.cine-max.sk

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

HOTEL ELIZABETH M. R. Štefánika 2, www.hotelelizabeth.sk, 
032/650 61 11

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

KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
KIC KULTÚRNO-INFORMAČNÉ 
CENTRUM Mierové námestie 9, 032/ 6504 709

KERAMOPROJEKT Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín 
KREATIVO Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0918 883 505
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA Mierové nám. 19, 0915 382 532

KLUB DETÍ A MLÁDEŽE TIGRIKY 
– OC MAX

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

KS OPATOVÁ Opatovská 96, ksopatova@gmail.com
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka 1, 032/ 743 63 36

MESTSKÁ VEŽA Sládkovičova 4, 032/ 65 04 210, kic@trencin.sk, 
visit.trencin.sk

PIANO KLUB Pod Sokolice 12, 0905 278 785 
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 
SOKOLOVŇA Mládežnícka 2, 0918 859 811, sokoltrencin.sk
TRENČIANSKA UNIVERZITA Študentská 2, +421 32 7400 111, pr@tnuni.sk

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