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HARMONOGRAM VÝVOZU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK ODPADU
APRÍL1 P NÁDOBY 3+42 S

3 N
4 P VRECIA 1 NÁDOBY 15 U VRECIA 2 NÁDOBY 2 KOVY6 S FIRMY7 Š VRECIA 38 P NÁDOBY 3+49 S

10 N
11 P PAPIER 2 NÁDOBY 112 U PAPIER 3 NÁDOBY 213 S FIRMY14 Š PAPIER 415 P NÁDOBY 3+416 S

17 N
18 P
19 U NÁDOBY 1 KOVY20 S NÁDOBY 2 VKM21 Š FIRMY22 P

23 S NÁDOBY 3+424 N
25 P PAPIER 2 NÁDOBY 126 U PAPIER 3 NÁDOBY 227 S PAPIER 1 28 Š PAPIER 429 P NÁDOBY 3+430 S

MÁJ1 N
2 P VRECIA 1 NÁDOBY 13 U VRECIA 2 NÁDOBY 2 KOVY4 S FIRMY5 Š VRECIA 36 P NÁDOBY 3+47 S

8 N
9 P PAPIER 2 NÁDOBY 110 U PAPIER 3 NÁDOBY 211 S FIRMY12 Š PAPIER 413 P NÁDOBY 3+414 S

15 N
16 P NÁDOBY 117 U NÁDOBY 2 KOVY18 S FIRMY VKM19 Š

20 P NÁDOBY 3+421 S
22 N
23 P PAPIER 2 NÁDOBY 124 U PAPIER 3 NÁDOBY 225 S PAPIER 1 26 Š PAPIER 427 P NÁDOBY 3+428 S

29 N
30 P VRECIA 1 NÁDOBY 131 U VRECIA 2 NÁDOBY 2 KOVY

JÚN1 S FIRMY2 Š VRECIA 33 P NÁDOBY 3+44 S
5 N
6 P PAPIER 2 NÁDOBY 17 U PAPIER 3 NÁDOBY 28 S FIRMY

9 Š PAPIER 410 P NÁDOBY 3+411 S
12 N
13 P NÁDOBY 114 U NÁDOBY 2 KOVY15 S FIRMY VKM16 Š

17 P NÁDOBY 3+418 S
19 N

20 P PAPIER 2 NÁDOBY 121 U PAPIER 3 NÁDOBY 222 S PAPIER 1 23 Š PAPIER 424 P NÁDOBY 3+425 S
26 N
27 P VRECIA 1 NÁDOBY 128 U VRECIA 2 NÁDOBY 2 KOVY29 S FIRMY30 Š VRECIA 3

PLASTY Lokalita

periodicita deň
VRECIA 1 Zlatovce, Orechové, Horné Orechové,Istebník, Zámostie 28 dní pondelokVRECIA 2 

Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum, Dolné mesto, Nozdrkovce, Záblatie 28 dní utorokVRECIA 3 Opatová, Kubrá, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej ulice, Sihoť 28 dní štvrtok
NÁDOBY 1 Juh, Belá

týždenne pondelok

NÁDOBY 2 Sihoť, Zámostie 
týždenne utorok

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

NÁDOBY 4 Dolné mesto, Soblahovská, Dlhé Hony týždenne piatok
FIRMY právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia

14 dní streda
PAPIER

PAPIER 1 individuálna bytová výstavba - Sihoť, Hodžova, Noviny, Zlatovce 28 dní streda
PAPIER 2 Juh, Belá

14 dní pondelok
PAPIER 3 Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie

14 dní utorokPAPIER 4 Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Kubrá, Kubrica, Dolné mesto 14 dní štvrtokFIRMY právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia
28 dní streda

SKLO
Vývozy skla v 1. štvrťroku 2022  sa realizujú individuálne podľa 
naplnenosti nádobKOVY

určené ulice mesta
podľa naplnenosti nádob

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY – TETRAPAKY
VKM určené ulice mesta

podľa naplnenosti nádob

JANUÁR1 S
2 N
3 P PAPIER 2 NÁDOBY 14 U PAPIER 3 NÁDOBY 25 S PAPIER 1 6 Š PAPIER 47 P NÁDOBY 3+48 S

9 N
10 P VRECIA 1 NÁDOBY 111 U VRECIA 2 NÁDOBY 2 KOVY12 S FIRMY13 Š VRECIA 314 P NÁDOBY 3+415 S

16 N
17 P PAPIER 2 NÁDOBY 118 U PAPIER 3 NÁDOBY 219 S FIRMY20 Š PAPIER 421 P NÁDOBY 3+422 S

23 N
24 P NÁDOBY 125 U NÁDOBY 2 KOVY26 S FIRMY VKM27 Š

28 P NÁDOBY 3+429 S
30 N
31 P PAPIER 2 NÁDOBY 1

FEBRUÁR1 U PAPIER 3 NÁDOBY 22 S PAPIER 1 3 Š PAPIER 44 P NÁDOBY 3+45 S
6 N
7 P VRECIA 1 NÁDOBY 18 U VRECIA 2 NÁDOBY 2 KOVY9 S FIRMY10 Š VRECIA 311 P NÁDOBY 3+412 S

13 N
14 P PAPIER 2 NÁDOBY 115 U PAPIER 3 NÁDOBY 216 S FIRMY17 Š PAPIER 418 P NÁDOBY 3+419 S

20 N
21 P NÁDOBY 122 U NÁDOBY 2 KOVY23 S FIRMY VKM24 Š

25 P NÁDOBY 3+426 S
27 N
28 P PAPIER 2 NÁDOBY 1

MAREC1 U PAPIER 3 NÁDOBY 22 S PAPIER 1 3 Š PAPIER 44 P NÁDOBY 3+45 S
6 N
7 P VRECIA 1 NÁDOBY 18 U VRECIA 2 NÁDOBY 2 KOVY9 S FIRMY10 Š VRECIA 311 P NÁDOBY 3+412 S

13 N
14 P PAPIER 2 NÁDOBY 115 U PAPIER 3 NÁDOBY 216 S FIRMY17 Š PAPIER 418 P NÁDOBY 3+419 S

20 N
21 P NÁDOBY 122 U NÁDOBY 2 KOVY23 S FIRMY VKM24 Š

25 P NÁDOBY 3+426 S
27 N
28 P PAPIER 2 NÁDOBY 129 U PAPIER 3 NÁDOBY 230 S PAPIER 1 31 Š PAPIER 4
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NEPRIŠLO VÁM 
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu 
hláste, prosím, do utorka 
11. januára 2022 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
032/6504 287.

Trenčín to dokázal, všetkým ďakujeme!
Predsedníčka medzinárodnej odbornej poroty Paulina 
Florjanowicz oznámila v piatok 10. decembra 2021 krátko 
po 16.00 h rozhodnutie poroty. Titul Európske hlavné 
mesto kultúry 2026 získalo mesto Trenčín so sloganom 
Pestovanie zvedavosti. 

Stalo sa tak po takmer dvojroč-
nej intenzívnej príprave a dvoch 
výberových kolách. Z ôsmich 
kandidujúcich miest vo finále 
bojovali, okrem Trenčína, aj Nit-
ra a Žilina.
 „Je to pocit, ktorý neviem 
presne popísať, viem si predsta-
viť, ako sa asi cíti niekto, kto vy-
hrá Majstrovstvá Európy vo fut-
bale alebo Wimbledon. Som 
nesmierne šťastný a zároveň veľ-
mi hrdý na tím ľudí, ktorým som 
od začiatku veril, podporoval ich. 
Sú mimoriadne šikovní, talento-
vaní, obetaví, skvelí. Mnoho ľudí 

v Európe bude teraz skúmať, kde 
je Trenčín, bude sa o nás zaují-
mať. Istým spôsobom sme sa te-
raz zapísali na mapu Európy,“ 
povedal primátor Trenčína Ri-
chard Rybníček. 
 Zdôraznil tiež podporu po-
slancov mestského zastupiteľ-
stva a partnerov – Trenčiansky 
samosprávny kraj, všetkých 17 
miest v regióne, Zlínsky kraj, 
ministerstvá kultúry, obrany, 
zahraničných vecí, Trenčianska 
univerzita A. Dubčeka a jednot-
livci z radov dobrovoľníkov i zá-
stupcovia firemného sektora. 

Kľúčovým a silným momentom 
je podľa neho prepojenie s eu-
rópskymi partnermi, ako aj úsi-
lie a aktivitu širokého spektra 
organizácií a inštitúcií v regióne. 
 „Sme nekonečne šťastní. Celý 
ten proces bol veľmi náročný, mali 
sme extrémne silných súperov. 
Nitra a Žilina mali kvalitné pro-
jekty a ja dúfam, že ich zrealizujú 
aj napriek tomu, že titul nezískali. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nášmu 
projektu v procese kandidatúry 
venovali svoj čas, vedomosti a skú-
senosti,” povedala manažérka 
projektu Lucia Dubačová.
 „Trenčín bude naozaj úpl-
ne iným mestom v tom najlep-
šom zmysle slova. On je už dnes 
úžasný ľuďmi, ktorí sa neuveri-
teľným spôsobom aktívne zapo-
jili. Vyhrali sme vďaka každému 

jednému človeku, ktorý nás 
na ceste za titulom podporil. Boli 
to ľudia, tisícky ľudí z Trenčína, 
ale i celého regiónu. Na všetkých 
bolo vidno, ako im na úspechu 
Trenčína záleží“, doplnila.
 Podľa slov poroty víťazné 
mesto Trenčín najlepšie splnil 
kritériá, ktoré sú podmienkou 
zisku titulu EHMK. Titul sa kaž-
dý rok udeľuje dvojici, respek-
tíve trojici európskych miest. 
Partnerské mestá a vlády part-
nerských krajín svoje projekty 
často navzájom prepájajú, čím 
vytvárajú nové medzinárodné 
spolupráce, na ktorých môžu 
obe strany stavať i do budúc-
na. Trenčín bude v roku 2026 
cez projekt EHMK spojený s fín-
skym mestom Oulu. Viac čítajte 
na stranách 9 a 14.  (RED)

Bude to Trenčín! Naše mesto bude Európskym hlavným mestom kultúry 2026. Tento titul 
je prestížna iniciatíva medzinárodného európskeho významu. Doteraz ho získalo 60 eu-
rópskych miest. Zo Slovenska to boli Košice a najnovšie Trenčín. FOTO:A. ŠALÁT
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 � EDITORIÁL

Vážení Trenčania, 
milí naši čitatelia.

vitajte v novom roku. Veľmi si 
želáme, aby sme vám mohli pri-
nášať každý mesiac samé dobré 
správy, aby sa nášmu mestu 
a vám všetkým darilo. Dobré 
zdravie, pevné nervy, viac ra-
dosti a úsmevov, menej stresu 
a strachu. No a pre našu kraji-
nu viac zdravého rozumu. 
 Sme tu s prvým vydaním 
mestských novín, ktoré do znač-
nej miery sumarizuje minulý 
rok. Vraciame sa k niektorým 
investičným akciám, výsad-
be zelene, vynikajúcim úspe-
chom trenčianskych športovcov 
a hlavne k absolútnej správe 
rok 2021 – a síce, že sme to 
dokázali a Trenčín bude Eu-
rópskym hlavným mestom kul-
túry 2026. To je skvelé! O ceste 
od prvého stretnutia až po zisk 
titulu píšeme na str. 14. Boli to 
dva roky tvrdej práce, ale ešte 
viac nás čaká. O tom, čo nás 
čaká a čo sa od nás očakáva sa 
dočítate na str. 9. Titul EHMK 
2026 sme získali aj vďaka pod-
pore mnohých z vás, verili ste 
nám, buďte s nami i naďalej. 
Ďakujeme!
 Ako vnímal minulý rok pri-
mátor Trenčína a o plánoch 
na rok 2022 sa dočítate v tra-
dičnom novoročnom rozhovore 
s Richardom Rybníčkom na str. 
4 – 5.
 V Infe prinášame aj har-
monogramy vývozov triedených 
zložiek odpadu i bioodpadu. 
Na str. 6 sa dozviete, kedy je 
naplánovaný zber použitého 
kuchynského oleja. 
 Upozorňujeme, že od 1. 
januára sa začalo so zálohova-
ním PET fliaš a plechoviek. Ako 
to funguje, píšeme na str. 8. 
 Ak vlastníte Kartu pre se-
niorov, pripomíname, kde ju 
môžete využiť aj v tomto roku. 
Zoznam prevádzok a služieb 
nájdete na str. 13.
 V januári očakávame viace-
ro podujatí – kultúrnych i špor-
tových. Ich plánované termí-
ny nájdete v KAM v Trenčíne. 
Noviny uzatvárame tesne pred 
vianočnými sviatkami a tak 
sa, samozrejme, môže veľa vecí 
zmeniť, preto vám odporúčame 
sledovať naše webové stránky. 

S úctou 
redakcia Infa

Krátke správy zo zastupiteľstva
Trenčianski mestskí poslanci rokovali poslednýkrát v mi-
nulom roku 1. decembra. Nestretli sa však osobne, ale 
vzhľadom na žiadosti viacerých poslancov diskutovali 
a rozhodovali online. 

 � Ich najdôležitejším rozhod-
nutím bolo schválenie rozpoč-
tu mesta na budúci rok. V ňom 
sa počíta s množstvom investič-
ných akcií za približne 20 milió-
nov eur. Na kapitálové výdavky 
na rozvoj mesta zostáva v rozpoč-
te zatiaľ nerozdelených 1,7 milió-
na eur, ktorých rozdelenie na-
vrhnú počas roka 2022 poslanci. 
Viac o rozpočte píšeme na str. 3. 

 � Aj tentoraz získali poslanci 
informáciu o finančnej situácii 
mesta. Celkový dlh Trenčína bol 

k 31. 10. 2021 vo výške 17,61 
mil. eur, čo predstavuje 322 eur 
na obyvateľa. 

 � Mestské zastupiteľstvo 
schválilo niekoľko zámerov 
mesta vyhlásiť verejné obstará-
vanie – napríklad v rámci pro-
jektu Centrum kultúrno-kre-
atívneho potenciálu Hviezda 
na audiovizuálnu techniku a scé-
nické osvetlenie a tiež na vyba-
venie technických laboratórií 
– FABLAB a HACKERSPACE. 
Cieľom je poskytovať inovatívnu 

platformu pre stretávanie sa 
s ľuďmi a výmenu informácií 
pre tých, ktorí sa zaujímajú o 3D 
tlač, obrábanie kovov, elektroni-
ku, programovanie, bezpečnosť 
a podobne. Mesto vyhlási verej-
nú súťaž aj na stavebné práce 
v Zátoke pokoja, kde má vznik-
núť športovisko, na výstavbu 
Kontajnerového divadla vedľa 
Hviezdy, na výstavbu cyklotra-
sy Vážska magistrála – Istebníc-
ka. Mestskí poslanci súhlasili aj 
s predložením Žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok a vy-
hlásenie verejného obstarávania 
na rekonštrukciu a modernizá-
ciu budovy nocľahárne a níz-
koprahového denného centra 
na Nešporovej ulici.  (E. S.)

Dodržali dohodu, vysadili stromy
V minulom roku zhotoviteľ cyklotrasy na Kožušníckej 
ulici vážne poškodil koreňovú sústavu štyroch zdravých 
stromov – troch líp a jednej borovice. Stromy sa stali 
nebezpečnými, bolo nutné ich odstrániť. Dnes tu rastú 
nové dreviny.

Zemina sa okolo stromov mala 
odkopávať ručne, nie veľkými 
mechanizmami. Bolo to uvede-
né i v projektovej dokumentácii 
na realizáciu cyklotrasy. Žiaľ, 
došlo tu ku škode, ktorá je sú-
hrnom ekologickej ujmy a ma-
jetkovej škody. V nej sú zahr-
nuté aj náklady na uvedenie 
životného prostredia do pôvod-
ného stavu. Tento prípad sme 

riešili prostredníctvom mediáto-
ra a došlo k dohode. Spoločnosť, 
ktorá spôsobila škodu, mala vy-
sadiť dvojnásobné množstvo 
stromov na rovnakom mieste, 
kde došlo k poškodeniu a násled-
nému odstráneniu 4 stromov. 
Tak sa aj stalo a na Kožušníckej 
ulici už dnes rastie 8 ambrov-
níkov. Navyše, pred Základnou 
školou na Veľkomoravskej ulici 

vysadili v rámci tej istej dohody 
vzrastlejšiu lipu aj s aplikáciou 
prekoreniteľných buniek.
 (E. S.), FOTO: Z. G.

Ako cez turbo-okružnú križovatku? 
Pri Maxe dokončili okružnú križovatku s dvomi jazdný-
mi pruhmi. Na čo si treba dať pozor?

Ako prvé si pred vstu-
pom do križovat-
ky všímajte doprav-
né značenie. Vodič 
pri prechádzaní z jed-
ného jazdného pruhu 
do druhého je povin-
ný dať prednosť v jaz-
de vodičovi jazdiace-
mu v jazdnom pruhu, 
do ktorého prechádza. 
Je dobré včas dať zna-
menie smerovým svet-
lom, aby ostatní vede-
li, aký máte úmysel. 
Tam, kde sa dva jazdné pruhy 
zbiehajú do jedného jazdného 
tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich 
je priebežný, vodič jazdiaci v ľa-
vom jazdnom pruhu je povinný 
dať prednosť v jazde vodičovi 

v pravom jazdnom pruhu. Ak sa 
vám pre hustotu premávky ne-
podarí preradiť do iného jazdné-
ho pruhu, nezastavujte a sprav-
te otočku navyše.
 (E. S.), FOTO: Z. G.

NOVÉ DREVINY 
V MESTE
Mesto na jeseň 2021 vysa-
dilo do verejnej zelene 197 
stromov a 97 kríkov. Išlo 
najmä o javory, platany, 
okrasné čerešne, lipy 
a hlohy. 

Rastú v priemyselnej zóne, 
na ul. Východná, Hodžova, 
Smetanova, Opatovská, Zla-
tovská a Gen. Svobodu. Lipy 
malolisté, ktoré mesto zasa-
dilo pri príležitosti 100. výro-
čia vzniku 1. Československej 
republiky a ktoré neznámy 
vandal vážne poškodil, na-
hradili nové stromčeky. Tie-
to symbolické stromy už rastú 
na Nábrežnej ulici a v Zátoke 
pokoja. Veríme, že sa im bude 
dobre dariť. (E. S.)
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Na investície pôjde 20 miliónov 
Trenčín bude v roku 2022 hospodáriť s vyrovnaným 
rozpočtom vo výške 78 miliónov eur. Najdôležitejší zákon 
schválili 1. decembra 2021 poslanci Mestského zastupi-
teľstva. Bežný rozpočet počíta s prebytkom 1,3 milióna 
eur, kapitálový so schodkom 11,7 milióna eur. Mesto chce 
dať na investície 20 miliónov eur. 

Z minulého roka muselo mesto 
preložiť niekoľko investičných 
akcií na rok 2022. Dôvodom 
bola zlá situácia v stavebníckom 
odvetví, navýšenie cien materiá-
lov a s tým spojený až nezáujem 
firiem zapojiť sa do verejných 
obstarávaní. 

 � CESTY, CHODNÍKY, 
PARKOVISKÁ

Mesto je v tomto roku pripra-
vené vybudovať 1. etapu chod-
níka na Istebníckej ulici, tretiu 
a poslednú etapu nozdrkovské-
ho chodníka, obnoviť viaceré 
chodníky v meste i vybudovať 
nové priechody pre chodcov. 
V pláne je aj rekonštrukcia cesty 
na „starej“ Kubranskej ulici, ďa-
lej napríklad na uliciach Pádivé-
ho, M. Bela, Volavé. Parkovacie 
miesta pribudnú vo vnútroblo-
ku Opávia, na Šmidkeho ulici 1, 
na Halalovke, na Ul. gen. Vies-
ta a mesto zrekonštruuje aj 
parkovisko na Žilinskej uli-
ci a vybuduje nové parkovisko 
pri železničnej stanici Zlatovce. 
Statickú dopravu budeme riešiť 
aj na Kvetnej, Pod Sokolicami 
a na hornom Juhu. 

 � CYKLOTRASY

Tie budú financované najmä 
zo zdrojov EÚ. Dobuduje sa cyk-
lotrasa na Ulici Ľ. Stárka a bude 
sa pracovať na nových cyklotra-
sách Bratislavská – Žabinská 
– Palackého a Vážska magistrá-
la – Istebnícka. Ďalšie peniaze 
pôjdu na modernizáciu cyklotrás 
pre zvýšenie ich bezpečnos-
ti. Ak mesto uspeje s aktuálnou 

žiadosťou o nenávratný finančný 
príspevok z EÚ, je pripravené re-
alizovať aj cyklotrasu na Brnian-
skej ulici. 

 � ŠKOLY, ŠKÔLKY, 
IHRISKÁ 

Vo viacerých areáloch mater-
ských škôl budú obnovené chod-
níky. V areáli ZŠ, Veľkomorav-
ská dôjde k výmene povrchu 
a rekonštrukcii drenáže multi-
funkčného ihriska a k ZŠ, Dlhé 
Hony sa dobuduje prístavba 
s novými triedami. Centrum voľ-
ného času bude mať nové okná. 
Ďalšie investície pôjdu do det-
ských ihrísk, napríklad na uli-
ciach Obchodná, Šmidkeho či 
Západná. O trávnik a nové prv-
ky sa mesto postará aj v lokalite 
„novej“ Liptovskej ulice.

 � KULTÚRA, 
SOCIÁLNE VECI

Jednou z najdôležitejších investí-
cií tohto roka bude stavba Kontaj-
nerového divadla vedľa Hviezdy. 
S ideou divadla z lodných kontaj-
nerov prišlo občianske združenie 
Kolomaž už pred takmer 7 rok-
mi. Vtedy stroskotala na nezhode 
so zastupiteľstvom. V najbližších 
mesiacoch sa však divadlo posta-
ví. Bude to moderná stavba so zá-
zemím, s malou multižánrovou 
divadelnou sálou pre približne 
stodvadsať ľudí.
 V tomto roku sa dokon-
čí aj stavebná časť rekonštruk-
cie Hviezdy. Ukončí sa rozšíre-
nie a rekonštrukcia Kultúrneho 
domu Zlatovce, investície pôjdu 
aj do jeho vybavenia. V prípade 

získania eurofondov sa zrekon-
štruuje Kultúrno – informačné 
centrum. 
 Pre Dom opatrovateľských 
služieb na Piaristickej ulici 
mesto vybuduje nový výťah a ak 
získa nenávratný finančný prí-
spevok, zrekonštruuje a rozšíri 
priestory nocľahárne.

 � ŠPORTOVISKÁ

Mesto má pripravené projekty 
na výmenu palubovej podlahy 
a mobilných tribún v športovej 
hale a modernizáciu Zimného 
štadióna P. Demitru. O poskyt-
nutie príspevku bude žiadať 
Fond na podporu športu s tým, 
že je pripravené na finančnú 
spoluúčasť. Ďalšia investícia 
mesta sa dotkne futbalového 
štadióna v Záblatí (šatne, pitná 
voda, kanalizácia). Významná 
investícia pôjde na športovisko 
v Zátoke pokoja, kde sa obnoví 
250-metrový atletický ovál so 4 
dráhami a s tartanovým povr-
chom, rozbeh pre skok do diaľ-
ky, skok o žrdi, kruh pre vrh gu-
ľou a dve herné plochy.

 � OSVETLENIE AJ 
ZASTÁVKY 

Mesto začne s rekonštrukciou 
verejného osvetlenia a na via-
cerých uliciach, kde chýba, ho 
doplní. Mestská veža, Morový 
stĺp a reliéf J. Jiskru z Brandýsa 
na hradnej skale budú mať novú 
ilumináciu. Pokračovať budeme 
aj v budovaní polopodzemných 
kontajnerov a ďalšie investície 
pôjdu do rekonštrukcie opor-
ného múru na Cintorínskej uli-
ci, do úpravy podjazdnej výšky 
pod mostom v Opatovej alebo aj 
do rekonštrukcie autobusových 
zastávok na Inoveckej ulici.

 � PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTÁCIE 

Aj v tomto roku bude mesto pri-
pravovať ďalšie investičné akcie. 
Vypracuje projektové dokumen-
tácie na dokončenie cyklotra-
sy JUH – centrum, konkrétne 
od cintorína po kruhový objazd, 
spracuje dokumentáciu pre na-
pojenie križovatky v Záblatí 
na diaľničný privádzač, na rekon-
štrukciu Mariánskeho námestia, 
na vybudovanie záchytných par-
kovísk Biskupice, Pred poľom 
a tiež na revitalizáciu Alúvia Ore-
chovského potoka, Námestia sv. 
Anny a Ulice 1. mája.  (E. S.)

Na Štúrovom námestí „vy-
rástol“ v decembri vianoč-

ný lesík z 11 živých strom-
čekov. Kúpilo ich Mestské 
hospodárstvo a správa lesov, 
o výzdobu sa postarali žiaci 
trenčianskych základných 
škôl, ZUŠ K. Pádivého a Cen-
tra voľného času. Ďakujeme.

Medzi TOP 10 investícií 
zaradil 2. 12. 2021 týž-

denník Trend novú základňu 
pre nemecké kamióny, ktorú 
by mala za 6 mil. eur vybu-
dovať v Trenčíne – Záblatí 
automobilka Mercedes-Benz. 
Stavbu chcú začať v druhom 
polroku 2022, prevádzku 
v roku 2024. Prácu v novom 
komplexe by si podľa zámeru 
investora mohlo nájsť viac ako 
sedemdesiat zamestnancov.

Trenčiansky samosprávny 
kraj (TSK) chce v tomto 

roku hospodáriť s vyrovnaným 
rozpočtom v celkovom obje-
me viac ako 214 miliónov eur. 
Rozpočet na rok 2022 schválili 
poslanci TSK na zasadnutí 22. 
11. 2021.

Vyvrcholenie poduja-
tia Fashion LIVE! 2021 

v Bratislave na jeseň patrilo 
štvorici návrhárov a návrhá-
rok. Jednou z nich bola tren-
čianska dizajnérka Veronika 
Kostková s jej najnovšou ko-
lekciou svadobných šiat.

Vianočné stromčeky zo síd-
lisk zbiera Mestské hospo-

dárstvo a správa lesov, m. r. o. 
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. Nevy-
vezený stromček môžete na-
hlásiť na 0904 631 726 alebo 
peter.kadak@trencin.sk.

 � STRUČNE

Vizualizácia nového Kontajnerového divadla – jeho stavba 
patrí k najdôležitejším investíciám nového roka.
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Na prahu roka 2022 vám prinášame rozhovor s primáto-
rom nášho mesta Richardom Rybníčkom.

 � Trenčín zvíťazil v súťaži 
o titul Európske hlavné mesto 
kultúry 2026, čo to v krátkosti 
znamená?

 Celá Európa bude vnímať Slo-
vensko aj prostredníctvom Tren-
čína. To, že je Bratislava hlavným 
mestom, je pre ňu výsada, samo-
zrejmosť. Pre Trenčín to bude prí-
ležitosť a zodpovednosť ukázať 
silu nášho mesta a regiónu. 

 � Považujete zisk titulu 
za míľnik v živote mesta? Čo 
by bolo iné, keby titul nezís-
kalo?

 Je to určite dôležitý míľnik, 
ale ak by sme aj titul nezískali, 
nezastavilo by nás to a pokračo-
vali by sme ďalej v rozvoji mes-
ta, v investíciách. S titulom sa 
proces urýchli, stal sa akýmsi 
katalyzátorom rozvoja. Naprí-
klad, pri otázke na Železnice SR 
kedy „asi“ zrekonštruujú našu 
stanicu, ktorá im patrí, a ktorá 
je nedôstojnou vstupnou brá-
nou do mesta. Doteraz som mo-
hol iba „plakať a prosiť“, dnes 
už môžem „búchať a kričať“, 
pretože my skutočne v roku 
2026 budeme zrkadlom Sloven-
ska. Cez Trenčín bude Európa 
a svet vnímať v roku 2026 celé 
Slovensko.

 � Prečo si myslíte, že mesto 
dostalo túto príležitosť?

 Tím mladých ľudí, ktorý tu 
vznikol, je naozaj zázrakom. 
Títo šikovní, vzdelaní ľudia uká-
zali, ako si predstavujú budúc-
nosť svojho mesta. A dokáza-
li, že to myslia vážne a že to aj 
zrealizujú. 
 Trenčín je bezpochyby jed-
no z najkrajších miest v Európe. 
Kolorit mesta a miesto, kde sa 
rozprestiera, je to, čo sme zdedi-
li a čo nás musí stále držať v po-
kore a úcte. Veľkú úlohu zohralo 
aj to, ako sa mesto už dlhodobo 
rozvíja, že je vidieť jasnú straté-
giu a výsledky. Dá sa teda pred-
pokladať, že to, k čomu sme sa 
zaviazali, aj naplníme. 

 � Čo to bude znamenať 
pre Trenčanov?

 Čaká nás veľa práce. Mesto 
bude taká „malá veľká a hlav-
ne dlhá Pohoda“. S tým rozdie-
lom, že to bude veľa menších, 
ale aj veľkých stretávaní, podu-
jatí, ktoré sa budú vinúť mestom 
až do vyvrcholenia v roku 2026, 
ale aj roky potom. Trenčiankam 
a Trenčanom netreba vysvetľo-
vať, čo je Pohoda. Máme už jed-
nu celú generáciu, ktorá na nej 
vyrástla. Našou prioritou je 

zapojiť celé mesto a región tak, 
ako sa to deje počas festivalu, 
kedy služby, zariadenia, podniky 
ožívajú. 
 Zapojiť chceme všetkých 
obyvateľov tak, aby to pomohlo 
aj službám a zamestnanosti. 
Naviac, aby toto úsilie, pros-
tredníctvom tvorivých dielní, 
kreatívnych centier, kultúrnych 
profesionálov a dobrovoľníkov 
bolo udržateľné aj po roku 2026. 
Tí, ktorí nás navštívia, nech sa 
sem radi vracajú, povedia svo-
jim priateľom a známym o Tren-
číne, aby sme definitívne boli 
zapísaní ako moderné európske 
mesto, kde sa oplatí nielen prísť, 
ale aj žiť. 

 � Celý rok 2021 bol ovplyv-
nený pandémiou. Aký mala 
dopad na chod mesta?

 Z pohľadu rozvoja mesta 
bolo veľmi náročné zabezpečiť 
realizáciu plánovaných inves-
tičných akcií. Stavebné firmy 
mali obmedzené možnosti, viac-
krát sme sa stretli s ich nezáuj-
mom zapojiť sa do verejných 
obstarávaní. 
 Negatívny dopad mal tiež 
výrazný nárast cien staveb-
ných materiálov. Veľkú časť in-
vestičných akcií sme boli núte-
ní presunúť do roku 2022, ale 
mnohé krásne zmeny v mes-
te nastali. Spomeniem aspoň 
nové cyklotrasy v Zámostí, 

zregenerovaný vnútroblok 
za Magnusom, námestie Roz-
kvet, Park pred Úspechom, 
odborné učebne v školách, 
menili sme okná v škôlkach, 
zrekonštruovali viaceré chod-
níky a cesty vo všetkých mest-
ských častiach, vybudovali nové 
komunikácie, napr. v parku 
pod Juhom či ďalšiu časť chodní-
ka do Nozdrkoviec. No a máme 
štátom chránený Trenčian-
sky luh, revitalizovaný priestor 
na Východnej ulici i Čerešňový 
sad.

 � Slovensko ale aj celý svet 
žije vďaka pandémii v chao-
se. Čo nás má táto nepohoda 
naučiť?

 Celá naša západná civilizácia 
je nastavená tak, že sa stále po-
číta iba s rastom. Zle je, ak eko-
nomika nerastie. Občas sa ale 
stáva, že tak ako človek, aj spo-
ločnosť môže načas ochorieť. Ak 
ochorie, tak je prirodzené, že jej 
výkon načas oslabne preto, aby 
potom mohla opäť vstať silnejšia 
a odolnejšia. Niečo podobné sa 
deje aj dnes s pandémiou. 
 Mysleli sme si, že už bude-
me mať tento rok pokoj, že sa 
vrátime do normálneho živo-
ta. To sa zatiaľ nedeje. To, že 
človek, rodina, či spoločnosť 
upadne načas do nepohody ne-
znamená, že realitu, ktorá tu 
je, budeme ignorovať alebo sa 

„V roku 2026 budeme zrkadlom Slovenska“

Návšteva medzinárodnej poroty súťaže EHMK 
2026 v Trenčíne.  FOTO: J. M.
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Chodník a parkovisko v blízkosti Domu opatrovateľských 
služieb mesta Trenčín na Piaristickej ulici majú už nový as-
faltový povrch. 

Vyasfaltované je i parkovisko s chodníkom na Clementiso-
vej ulici, obnovené sú komunikácie na uliciach M. Turkovej 
a Západná. 

Nový chodník z dlažby je na Novomestského ulici a nové 
komunikácie sú aj na Šmidkeho ulici smerom k Južanke, 
kde pribudol aj priechod pre chodcov. 

Koncom roka sa ukončovali práce na rekonštrukcii ďalších 
chodníkov, napr. na ul. M. Bela, kde mesto vybudovalo aj 
nový chodník a kde sa obnovili i schodiská.

Mestské investičné akciesprávať nezodpovedne. Počas 
pandémie sme boli postavení 
pred výzvy a úlohy, na ktoré sme 
vôbec neboli pripravení. Niečo 
sme zvládli bravúrne, veľa sme 
sa naučili, ale niekde sme úplne 
zlyhali. Sme aj oveľa viac prepo-
jení, ako sme si mysleli.

 �  Môžete spomenúť niekto-
rú z tých nových úloh?

 Počas pandémie, napríklad, 
výrazne narástol počet domáce-
ho násilia. Žiaľ. Musíme to vní-
mať ako vážny problém.
 Mesto Trenčín, ale aj Únia 
miest Slovenska začali úzko 
spolupracovať s Ligou za dušev-
né zdravie, políciou i dobrovoľ-
níkmi. Je viac ako potrebné sna-
žiť sa zachovať pokoj a rozvahu, 
tolerovať sa, o to viac teraz, ako 
keď náš život bol normálny. 
 Sme prepojení ďaleko viac 
ako kedykoľvek predtým a to 
nielen technologicky, ale aj vzťa-
hmi, nitkami, ktoré budú ur-
čovať kedy a ako z tejto pandé-
mie vyjdeme. Vyjdeme z toho 
vtedy ak budeme tolerantnejší 
a citlivejší k nášmu okoliu, nie 
uzavretejší a agresívnejší. Preto 
vás veľmi pekne prosím, buďte 
k sebe ohľaduplní. Veľmi mi zá-
leží na tom, aby ste boli zdraví 
– všetci.

 � Ste primátor krajského 
mesta a prezident Únie miest 
Slovenska. Ste v priamom 
kontakte s predstaviteľmi vlá-
dy a Národnej rady SR. Zvládli 
manažment pandémie a zlep-
šovanie života na Slovensku?

 Som sklamaný z toho, ako 
často veľmi „kreatívne“ naša 
vláda pristupuje k riešeniu krízy 
predkladaním rôznych nových 
„čarovných“ opatrení, reforiem, 
ktoré sa nedajú nazvať inak ako 
hádzanie polien pod nohy sa-
mosprávam. Či už ide o návrhy 
zmien v stavebnom zákone, zá-
kone o územnom konaní, da-
ňovej reformy či novej súdnej 
mapy. 
 Členovia vlády akoby žili 
v obrovskej bratislavskej bub-
line a mysleli si, že odtiaľ sa 
o nás dobre postarajú. No nám, 
v mestách a obciach, sa v takto 
nastavenom systéme zle riadi, 
šetrí aj zle rozhoduje a komuni-
kuje. Stále neprišli s najdôleži-
tejšou reformou, a to reformou 
verejnej správy. Naopak, prehl-
buje sa centralizmus a ten Slo-
vensku škodí. 

 � Pred nami je rok 2022. 
Ukazuje sa, že pandémia ešte 
nekončí. Ako ďalej?

 Napriek komplikáciám 
a zložitej situácii v Trenčíne 
sa i tak masívne investovalo. 
Ak v období 2015 – 2018 išlo 
na rozvoj mesta 24,7 milióna 
eur, toto volebné obdobie plá-
nujeme ukončiť investíciami 
v celkovej sume 44 miliónov 
eur. Som rád, že sa nám darí 
v čerpaní eurofondov a máme 
pripravené ďalšie skvelé projek-
ty pre rozvoj Trenčína. Chceme 
začať prvú etapu revitalizácie 
starého železničného mosta, 
výstavbu kontajnerového di-
vadla, pokračovať v revitalizácii 
verejných priestranstiev pria-
mo na sídliskách. Pripravujeme 
sa na rekonštrukciu pešej zóny 
od Mestskej veže až po autobu-
sovú zastávku pri Trenčane. Bu-
deme pokračovať v investovaní 
do viacerých ciest a chodníkov, 
do škôl a škôlok a tiež máme 
v pláne významné rekonštruk-
cie športovísk – športovej haly, 
zimného štadióna, priestoru 
pri tzv. Zátoke pokoja a ďalších. 

 � Ak máte čas na odreago-
vanie sa od kolotoča rokova-
ní, premiestňovaní sa v rámci 
celého Slovenska, riešení 
primátorskej agendy, čo rád 
robíte?

 Mám rád šport a pohyb. Dô-
ležitá je pre mňa aj kultúra, rád 
čítam knihy, počúvam hudbu. 
Za všetko dobré vďačím mo-
jej rodine. Sú mojím zázemím, 
mojou istotou a oporou, mojou 
radosťou. Oliver je už škôlkar 
a už to nie je o tom, že my učí-
me jeho, ale často on učí nás. 
Ďakujem im za nekonečnú tr-
pezlivosť, lásku a podporu, lebo 
rok 2021 bol pre mňa jeden 
z najťažších. Je za nami a ide-
me ďalej. Teším sa na všetko, 
čo prinesie budúcnosť. Prajem 
všetkým Trenčiankam a Tren-
čanom v roku 2022 veľa úspeš-
ných a najmä šťastnejších dní. 
Nech sa nám v Trenčíne stále 
lepšie a spokojnejšie žije. My 
budeme s viceprimátormi, kole-
gami z mestského úradu, soci-
álnych služieb mesta, školských 
zariadení, mestského hospo-
dárstva a poslancami mestské-
ho zastupiteľstva robiť pre to 
maximum. Budeme radi, ak 
nám budete naďalej pomáhať 
rozvíjať náš stále krajší Trenčín. 
 Požehnaný nový rok a zo-
staňte zdraví!
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Starý olej za nový
Vymeňte použitý kuchynský olej počas mobilného zberu 
na vybraných miestach 21. a 22. januára 2022. 

Za 1 liter použitého kuchynské-
ho oleja môžete dostať 1 liter 
octu. Ak ste nazbierali 6 litrov 
použitého kuchynského oleja, 
dostanete 1 liter nového slneč-
nicového oleja. Váš použitý ku-
chynský olej spoločnosť MERO-
CO spracuje na bionaftu.
 Použitý kuchynský olej nevy-
lievajte, je to hodnotná surovina. 
Pri nesprávnom zaobchádzaní 

však môže spôsobiť nejeden 
ekologický problém. Preto olej 
po použití v kuchyni nechajte 
vychladnúť, prelejte cez sitko 
do uzatvárateľnej plastovej fľa-
še. Zbierajte takto všetky druhy 
rastlinných olejov, aj oleje zo 
sardiniek či sušených rajčín. 
Plnú litrovú fľašu potom prines-
te na niektoré z miest podľa har-
monogramu.  (RED)

JANUÁR
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

FEBRUÁR
IBV+KBV KBV 

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

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

MAREC
IBV+KBV KBV

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

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

APRÍL
IBV+KBV KBV

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

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

MÁJ
IBV+KBV KBV

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

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

JÚN
IBV+KBV KBV

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

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

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

podľa 
harmonogramu

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

IBV individuálna bytová výstavba  – rodinné domy 

KBV komplexná bytová výstavba – bytové domy

HARMONOGRAM VÝVOZU BIOODPADU NA 1. POLROK 2022 

PIATOK 21. 1. 2022
Mestská časť ZÁPAD
14.30 – 14.50 Záblatie (pri kult. centre na Záblatskej 27/2)
15.00 – 15.20 Zlatovce (pred reštauráciou Kamenec)
15.30 – 15.50 Istebník (Medňanská ulica, pri materskej škole, zvonici) 
16.00 – 16.20 Nové Zlatovce (Zlatovská ulica, oproti Ternu cez cestu)
SOBOTA 22. 1. 2022
Mestská časť JUH
10.00 – 10.20 Východná ulica 9 (pred Základnou školou)
10.30 – 10.50 Kyjevská ulica (pri Kultúrnom stredisku Juh, na parkovisku)
11.00 – 11.20 Saratovská ulica (parkovisko pri cintoríne)
Mestská časť STRED
11.30 – 11.50 Soblahovská ulica (pri garážach od parkoviska OD Družba)

12.00 – 12.20 Karpatská ulica (pri nádobách na šatstvo a elektroodpad, 
pred Hoss sport Center)

Mestská časť SEVER
12.30 – 12.50 Šoltésovej ulica (pred OD Rozkvet)
13.00 – 13.20 Opatovská, Sihoť (pri predajni COOP)

13.30 – 13.50 Opatová, medzi ulicami Opatovská a Potočná (parkovisko pred 
predajňou COOP)

14.00 – 14.20 Kubranská ulica (za zastávkou pri kostole)

HARMONOGRAM ZBERU OLEJA
BIO 1 = individuálna byto-
vá výstavba – rodinné domy 
(IBV) a komplexná bytová vý-
stavba – bytové domy (KBV) 
Zámostie, Záblatie, Biskupice, 
Nozdrkovce, Noviny, Pod Ko-
márky, 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, lokality 
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 K VÝVOZU BIOODPADU:

Zaregistrovali ste poruchu na verejnom 
osvetlení? Nahláste ju na 0905 316 690 
alebo dispecing@trencin.sk

mailto:dispecing@trencin.sk
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HARMONOGRAM VÝVOZU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK ODPADU
APRÍL

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

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

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

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

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

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

PLASTY Lokalita periodicita deň

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

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

28 dní utorok

VRECIA 3 Opatová, Kubrá, Kubrica, horná a dolná časť 
Kukučínovej ulice, Sihoť 28 dní štvrtok

NÁDOBY 1 Juh, Belá týždenne pondelok
NÁDOBY 2 Sihoť, Zámostie týždenne utorok
NÁDOBY 3 Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum týždenne piatok
NÁDOBY 4 Dolné mesto, Soblahovská, Dlhé Hony týždenne piatok

FIRMY právnické osoby a fyzické osoby 
podnikatelia 14 dní streda

PAPIER

PAPIER 1 individuálna bytová výstavba - Sihoť, 
Hodžova, Noviny, Zlatovce 28 dní streda

PAPIER 2 Juh, Belá 14 dní pondelok

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

PAPIER 4 Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé 
Hony, Noviny, Kubrá, Kubrica, Dolné mesto 14 dní štvrtok

FIRMY právnické osoby a fyzické osoby
 podnikatelia 28 dní streda

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

KOVY
určené ulice mesta podľa naplnenosti nádob

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY – TETRAPAKY
VKM určené ulice mesta podľa naplnenosti nádob

JANUÁR
1 S
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

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

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

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

10 Š VRECIA 3
11 P NÁDOBY 3+4
12 S
13 N
14 P PAPIER 2 NÁDOBY 1
15 U PAPIER 3 NÁDOBY 2
16 S FIRMY
17 Š PAPIER 4
18 P NÁDOBY 3+4
19 S
20 N
21 P NÁDOBY 1
22 U NÁDOBY 2 KOVY
23 S FIRMY VKM
24 Š
25 P NÁDOBY 3+4
26 S
27 N
28 P PAPIER 2 NÁDOBY 1
29 U PAPIER 3 NÁDOBY 2
30 S PAPIER 1 
31 Š PAPIER 4
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ČO KAM PATRÍ?
Do ktorého kontajnera treba vhodiť rolku z toaletného 
papiera či polystyrénový obal z jedla? Ako naložiť s po-
lystyrénom, v ktorom bola obalená naša nová práčka?

 � Rolky z toaletného papiera 
a obaly z vajíčok – určite ste už 
niekedy počuli, že patria do čier-
neho kontajnera, teda do zme-
sového komunálneho odpadu. 
Nie je to tak. Aj keď tieto oba-
ly už majú svoje najlepšie časy 
za sebou a celulózové vlákna sú 
také krátke, že sa nedajú ďalej re-
cyklovať, je to stále papier, teda 
patria do modrého kontajnera. 
Všetko, čo dáme do zmesového 
odpadu skončí na skládke. Preto 
aj obaly z vajec patria do papie-
ra, odkiaľ poputujú na energetic-
ké zhodnotenie. Nesmú však byť 
mokré ani mastné, aby nezne-
hodnotili ostatný vytriedený pa-
pier. Rolky z toaletného papie-
ra môžu ísť na skompostovanie 
(napr. do bionádoby či kompos-
tovacieho zásobníka).

 � Obal z jedla – počas pandé-
mie a zatvorených reštaurácií 
sme si museli zvyknúť na jedlo 
prinesené v bielych obaloch 
z polystyrénu. Ten patrí do žl-
tého kontajnera medzi plasty.
Pred vyhodením je potrebné 
z neho odstrániť všetky zvyšky 
jedla, nemusíte ho umývať.

 � Do žltého kontajnera patrí 
všetok obalový polystyrén. Ak 
je však veľký, napríklad z práč-
ky či nového televízora, odnes-
te ho na zberný dvor. Pozor, iný 
polystyrén, napríklad izolačný, 
do triedeného zberu nepatrí. 
Treba s ním nakladať ako so sta-
vebným odpadom a patrí výluč-
ne na zberný dvor. Nezabudnite 
aj plastové obaly z jedla stláčať, 
aby zberová spoločnosť nevyvá-
žala vzduch.  ZDROJ: ENVIPAK

Novinka v zálohovaní
Od 1. januára 2022 môžeme v obchodoch nájsť aj plas-
tové fľaše a plechovky označené logom zálohovania 
s písmenom Z. Za tento tovar si priplatíme 15 centov. 
Pri vrátení fľaše a plechovky ich dostaneme späť.

Zálohovanie nebude automa-
ticky fungovať na všetky plasto-
vé fľaše a plechovky, platiť bude 
len na tie s veľkým „Z“ a textom 
„ZÁLOHOVANÉ“ na etike-
te. Rok 2022 bude prechodný. 
Do konca januára sa budú môcť 
plniť nápoje aj do starých fliaš 
bez loga a takéto fľaše a ple-
chovky sa budú môcť predávať 
ešte aj do konca júna 2022.

 „Výrobcovia majú ešte ja-
nuár na to, aby uvádzali na trh 
neoznačené obaly. Až od 1. 
2. každý povinne musí uviesť 
na trh nový zálohovaný obal. 
Distribútor môže dopredá-
vať neoznačené obaly do 30. 
6. 2022,“ povedala pre portál 
www.odpadovyhospodar.sk Lu-
cia Morvai, riaditeľka pre von-
kajšie vzťahy a komunikáciu 
spoločnosti Správca zálohové-
ho systému, ktorý to má na Slo-
vensku celé na starosti.
 Počas polročného prechod-
ného obdobia sa budú na trhu 
vyskytovať aj staré neoznačené 

obaly – tie 
patria stla-
čené do žltej 
zbernej nádo-
by, a potom aj 
tie nové, kto-
ré sa budú nestlačené vracať 
spolu s vrchnákom na odber-
né miesto. Za každý vrátený 
zálohovaný obal s čitateľným 
EAN kódom dostaneme zálohu 
naspäť.
 Prázdne fľaše a plechovky 
sú cenné materiály a vrátením 
im dáme šancu na druhý život – 
môžu z nich byť vyrobené nové. 
V krajinách so zavedeným zálo-
hovým systémom kleslo množ-
stvo voľne pohodeného odpa-
du zo zálohovaných obalov až 
o 95 %. 
 Zálohovať sa budú všet-
ky plastové a kovové nápojové 
obaly od 0,1 do 3 litrov, s vý-
nimkou mlieka, nápojov s ob-
sahom mlieka, sirupov a tvr-
dého alkoholu. Obaly sa budú 
vracať do odberného automa-
tu v obchode, alebo v prípade 
menších potravín napr. pri po-
kladni. Do zálohového systému 
bolo v decembri zaregistrova-
ných viac ako tisíc malých pre-
dajní po celom Slovensku, ktoré 
budú odoberať obaly. Zálohový 
systém je iba na začiatku. Nové 
informácie môžete nájsť aj 
na www.slovenskozalohuje.sk. 

 (RED), FOTO: FRESH PLUS

VYHODNOTENIE JESENNÉHO 
UPRATOVANIA 2021
Počas sobôt v období od 25. septembra do 13. novembra 
2021, s výnimkou soboty 30. 10., prebiehalo na území 
nášho mesta organizované Jesenné upratovanie 2021. 
Vyzbieraný odpad vážil spolu viac ako 387 ton. 

Najväčšiu časť tvoril biologic-
ky rozložiteľný odpad (207,12 
t), ktorý bol vyvezený a zhod-
notený na kompostárni v Tren-
číne. Naplnili sme ním 144 
veľkoobjemových kontajne-
rov. Objemným odpadom sme 
naplnili 121 takýchto kontaj-
nerov a na skládku „Luštek“ 
pri Dubnici nad Váhom, ktorú 
prevádzkuje Spoločnosť Stred-
né Považie, a. s. bolo uložených 
164,64 t tohto odpadu.
 Na 85 stanovištiach sa zbie-
rali aj ďalšie odpady: obaly ob-
sahujúce nebezpečné látky (vy-
zbieralo sa 5,255 t), vyradené 
zariadenia obsahujúce chlórflu-
órované uhľovodíky (1,015 t), 
vyradené elektrické a elektro-
nické zariadenia (7,8 t), ostatné 

nebezpečné odpady (1,086 t), 
jedlé oleje a tuky (0,118 t). 
 Nebezpečné odpady 
boli dočasne uložené v skla-
doch nebezpečných odpadov 
na Zlatovskej ulici a násled-
ne odvezené na zhodnotenie 
a zneškodnenie. 
Celkové náklady na toto jesen-
né upratovanie boli vyčísle-
né na 37 531,17 €. Informoval 
o tom Útvar stavebný a životné-
ho prostredia Mestského úradu 
v Trenčíne. 
 Všetkým občanom i organi-
záciám, ktorí sa zapojili do je-
senného upratovania, chceme 
touto cestou srdečne poďako-
vať. Ďakujeme tiež za dodržia-
vanie pravidiel počas tejto akcie. 
 (RED)

 � OSEM MIEST 
VYPRODUKUJE 
ŠTVRTINU ODPADU

Tvorba komunálneho odpadu 
(KO) na Slovensku dosiahla 
v roku 2020 nový smutný re-
kord. Vyprodukovali sme 2,4 
mil. ton smetí. Najväčšími 
producentmi KO pritom boli 
krajské mestá, teda aj Trenčín. 
Majú väčší počet obyvateľov, 
vyššiu koncentráciu firiem, 
zdravotníckych zariadení, ob-
chodov, reštaurácií či škôl. 
Krajské mestá každoročne vy-
produkujú približne štvrtinu 
z celoslovenského komunálne-
ho odpadu.

 � SKLÁDKOVANIE 
MÁ NAJVÄČŠIU 
UHLÍKOVÚ STOPU

Nevytriedený odpad, ktorý 
končí na skládkach, zanechá-
va jednoznačne najväčšiu uh-
líkovú stopu v dôsledku tvorby 
mimoriadne silného sklení-
kového plynu metánu. Z jed-
nej tony skládkovaného KO 
sa vyprodukuje 870 – 880 kg 
ekvivalentu CO2. Výnimkou 
sú Bratislava a Košice, kde 
sa takýto odpad energeticky 
zhodnocuje vďaka zariade-
niam na energetické využitie 
odpadu. 
 ZDROJ: ODPADY-PORTAL.SK

VEDELI STE, ŽE...?
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Pokračujeme v pestovaní zvedavosti 

Mesto Trenčín čaká do roku 2026 množstvo práce. 
Od víťaza súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry 
(EHMK) sa očakávajú unikátne projekty, dôraz na kultúr-
nu rozmanitosť a európsku diverzitu, zapojenie všetkých 
vekových kategórií, dobrovoľníkov, znevýhodnených 
osôb a minorít do programu.

O titul EHMK 2026 sa uchá-
dzalo osem slovenských miest 
(Banská Bystrica, Hlohovec, 
Martin, Nitra, Prešov, Tren-
čín, Trnava a Žilina). Do finál-
nej časti súťaže napokon po-
stúpili Nitra, Trenčín a Žilina, 
ktoré odprezentovali svoje pro-
jekty EHMK pred medziná-
rodnou komisiou 9. decembra 
a 10. decembra 2021 na Minis-
terstve kultúry SR v Bratislave. 
Po skončení vypočutí komisia 
odporučila ministerstvu kul-
túry ako nositeľa titulu Európ-
ske hlavné mesto kultúry na rok 
2026 mesto Trenčín.

 � PREČO PRÁVE TRENČÍN

Všetky tri projekty boli porov-
návané podľa zverejnených kri-
térií. Mestá si podľa nich pri-
pravili súťažné podklady a dali 
vopred porote na naštudovanie. 
Komisia všetky tri mestá v de-
cembri navštívila a nasledova-
lo spomínané vypočutie mest-
ských tímov. „Na základe týchto 
troch pilierov sme sa potom roz-
hodli, že to bude mesto Trenčín,“ 
povedal pre Slovenský rozhlas 
slovenský zástupca 9-člennej 
medzinárodnej hodnotiacej ko-
misie Jozef Kovalčík. 
 „Tie kritériá boli predovšet-
kým európska dimenzia projek-
tu, umelecká stránka programu, 
umelecký a kultúrny obsah toho, 
čo bude plánované. Ďalej ma-
nažment celého projektu, práca 
s publikom. Dôležitým aspektom 
bola aj plánovaná infraštruktú-
ra, ktorá sa má zrealizovať. Keby 

ten projekt nepresvedčil vo všet-
kých kritériách, nedostane tú 
podporu, ktorú dostal. Po všet-
kých stránkach boli jednoducho 
lepší a chcem podčiarknuť, že od-
borná komisia, ktorá to posudzo-
vala, sa pre podporu Trenčína 
zhodla konsenzuálne,“ vysvetlil 
J. Kovalčík. 

 � ČO SA OD NÁS 
OČAKÁVA

Prvé podujatia spojené s pro-
jektom EHMK 2026 by sloven-
ské publikum mohlo očakávať 
už v roku 2022, pričom kultúrny 
program sa s blížiacim sa rokom 
udelenia titulu (rok 2026) zin-
tenzívňuje. V súvislosti so záme-
rom udržateľnosti projektu mož-
no očakávať tiež mnohé akcie 
po roku 2026.
 Očakáva sa od nás, že prine-
sieme Európu do Trenčína a že 
budeme aktívni v Európe. Do 
Trenčína prídu umelci a organi-
zácie z rôznych krajín.
 Od víťazného mesta sa tiež 
očakáva zapojenie všetkých ve-
kových kategórií, dobrovoľ-
níkov, minorít do programu. 
Umelecká vízia a stratégia kul-
túrneho programu na rok titulu 
musí kombinovať miestne kul-
túrne dedičstvo a tradičné formy 
umenia s novými, inovačnými 
a experimentálnymi prejavmi. 
Zároveň musíme pamätať aj 
na prepojenie stratégie rozvoja 
publika so vzdelávaním a účas-
ťou škôl.
 „Sme pripravení začať s re-
alizáciou programu Trenčín 

Európske hlavné mesto kultúry 
2026 od januára 2022 pod hla-
vičkou neziskovej organizácie 
Kreatívny inštitút Trenčín (KIT), 
a budeme vlastne pokračovať 
v tom, čo sme začali,“ poveda-
la Lucia Dubačová, projektová 
manažérka tímu Trenčín2026.

 � KREATÍVNY INŠTITÚT 
TRENČÍN 

Neziskovú organizáciu KIT, 
ktorá bude mať na starosti, aby 
všetko prebehlo podľa pripra-
vených plánov, založí mesto 
a Trenčiansky samosprávny 
kraj. Organizácia potom vyhlá-
si medzinárodné výberové kona-
nie na výkonného riaditeľa/ria-
diteľku a umeleckého riaditeľa/
riaditeľku. Väčšinu plánovaných 
projektov bude inštitút iba ko-
ordinovať, realizovať ich budú 
mestské, regionálne, slovenské 
alebo zahraničné organizácie. 
 „V roku 2026 bude expló-
zia celého nášho projektu, ale 
implementácia sa začína teraz. 
Sú tu projekty, ktoré sú vo vý-
skumnej fáze, alebo sa pracuje 
na celkovom mapovaní. 
 Všetko sa to bude rozvíjať 
postupne a čím viac sa bude-
me blížiť k roku 2026, tým bude 
podujatí v Trenčíne a celom re-
gióne viac a viac. V rámci nich 
bude, samozrejme, veľa umelec-
kých výmen medzi Trenčínom 
a zvyškom Európy. 
 V programe sú zastúpené 
všetky druhy a žánre umenia, 
budú sa aj kombinovať rôzne 
tradičné a experimentálne for-
my, nebude to len kultúra ako 
taká, ale pôjde o veľa zaujíma-
vých vecí týkajúcich sa naprí-
klad jedla, odevov, klimatic-
kej krízy a podobne,“ povedala 
o ďalšom pokračovaní L. Duba-
čová. (RED)

NAČO NÁM 
JE EHMK?
Európska únia prostredníc-
tvom medzinárodnej inicia-
tívy EHMK zdôrazňuje význam 
miest ako centier kultúrneho 
života a podporuje kultúrnu di-
verzitu Európy. Hostiteľom sa 
môžu stať mestá EÚ, kandidát-
ske krajiny aj potenciálni kan-
didáti na členstvo v EÚ a čle-
novia Európskeho združenia 
voľného obchodu, ktorí sú za-
pojení do programu Kreatívna 
Európa.
 Zrealizované projekty 
EHMK v minulosti ukázali ši-
rokospektrálne ekonomické be-
nefity, ktoré zisk titulu priniesol 
víťazným mestám, priľahlým re-
giónom a v konečnom dôsledku 
i krajinám. Projekty sa stávajú 
akcelerátormi kultúrneho dia-
nia, prispievajú k zvýšeniu za-
mestnanosti a majú priaznivý 
vplyv na cestovný ruch.

 � KTO TO ZAPLATÍ? 

Titul neznamená obrovský ka-
mión peňazí z Európy. Aby sme 
si vybudovali moderné Európ-
ske hlavné mesto kultúry 2026, 
všetci kľúčoví aktéri sa spoja. 
Mestské zastupiteľstvo v Tren-
číne schválilo na obdobie 2022 
– 2027 5,4 milióna eur na pod-
poru Európskeho hlavného 
mesta kultúry. Krajské zastupi-
teľstvo odsúhlasilo 5 miliónov 
eur. Na podporu investičných 
projektov Európskeho hlavné-
ho mesta kultúry Ministerstvo 
kultúry SR z eurofondov vyčle-
nilo sumu 40 miliónov eur. Akti-
vity Európskych hlavných miest 
kultúry sponzorujú aj firmy 
a mestá sa uchádzajú o finan-
cie z európskych a slovenských 
grantových schém.
 So získaním titulu EHMK je 
spojená aj finančná odmena 1,5 
milióna eur, ktorú získa víťazné 
mesto po naplnení svojho pro-
jektu. Cena Meliny Mercouri 
je udeľovaná na počesť gréckej 
ministerky kultúry, ktorá v roku 
1985 prišla s iniciatívou zalo-
ženia projektu EHMK. Moni-
torovací výbor bude naplnenie 
víťazného projektu a súlad reali-
zovaných aktivít s predloženým 
plánom víťazného mesta sledo-
vať až do roku 2026.
 Program kandidatúry 
Trenčína na Európske hlav-
né mesto kultúry 2026 a ďalšie 
informácie nájdete na stránke 
www.trencin2026.sk

 FOTO: J. M.



spektrum číslo 1 |  ročník XXIV10 | INFO

Zastavme šírenie 
afrického moru ošípaných

Najčastejším šíriteľom ochorenia je diviačia zver. 
Na ľudí sa neprenáša, je však smrteľný pre diviaky 
a chovy ošípaných.

Africký mor ošípaných (AMO) 
je smrteľné ochorenie postihu-
júce domáce ošípané a diviaky, 
proti ktorému neexistuje žiad-
na vakcína. Aj keď je AMO ne-
škodný pre ľudí, má potenciál 
vážne poškodiť náš priemysel 
chovu ošípaných. Prepuknutie 
AMO môže mať katastrofálne 
dôsledky. Pomocou detekcie, 
prevencie a nahlasovania prí-
padov môžeme spoločne zasta-
viť jeho šírenie. 
 K zabráneniu šírenia cho-
roby do chovov ošípaných je 
potrebná aj spolupráca nepo-
ľovníckej verejnosti. Nevenčite 

svojich psov v poľovných reví-
roch na voľno.
 Ak nájdete uhynutého di-
viaka, nedotýkajte sa ho. Na-
hláste to na niektoré z telefón-
nych čísiel:
• 159 – Mestská polícia Tren-
čín kedykoľvek
• 032/7411 565 – Klient-
ske centrum Okresného úradu 
Trenčín, pozemkový a lesný od-
bor v úradných hodinách
• 032/6504 417 – Mestský 
úrad Trenčín, útvar stavebný 
a životného prostredia v úrad-
ných hodinách. 
 (RED) FOTO: PIXABAY

PRIPOMÍNAME 
Nezabudnite podať 
priznanie k dani z nehnu-
teľností. Termín je do 31. 
januára 2022 so stavom 
k 1. januáru 2022. 

Nastala u vás zmena vo vlast-
níctve nehnuteľností? Poda-
nie daňového priznania k dani 
z nehnuteľností sa týka ob-
čanov, ktorí v roku 2021 pre-
dali, kúpili, darovali, dedili 
nehnuteľnosť, alebo im bolo 
vydané stavebné či kolaudač-
né rozhodnutie. K podaniu od-
porúčame predložiť doklady, 
preukazujúce konkrétne sku-
točnosti, napríklad rozhodnu-
tie o povolení vkladu, právo-
platné osvedčenie o dedičstve, 
stavebné povolenie, kolaudač-
né rozhodnutie. Tlačivá k dani 
z nehnuteľností sú k dispozí-
cii v Klientskom centre MsÚ 
Trenčín a tiež na internetovej 
stránke mesta v časti Ako vy-
baviť. Samozrejme, daňové 
priznanie k dani z nehnuteľ-
ností je možné podať aj elektro-
nicky. Musí byť však podpísané 
kvalifikovaným elektronickým 
podpisom. Ak nemáte možnosť 
podpísať daňové priznanie 
elektronickým podpisom, mô-
žete ho zaslať aj poštou.  (RED)

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 Gismo je kríženec 
ovčiaka vo veku 6-7 mesiacov 
s milou povahou. No tam, kde 
sa vymýšľa, nemôže chýbať. 
Nová rodina by mala byť skú-
sená a dať mu výchovu, aby 
z neho vyrástol slušný pes. 

Približne ročná Valina je krí-
ženec. Je energická, rada si 
pošteká a pobehá so psíkmi. 
Obľubuje dlhé prechádzky. Tú-
žila by život stráviť vo vnútri pri 
svojej novej rodine.

Nekonfliktný kríženec Aurel 
má približne 2 roky a obľubuje 
hladkanie. Rád chodí na pre-
chádzky a tiež má rád aj svoj 
pokoj.

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

na www.utuloktrencin.sk.

BLAHOŽELÁME K SKVELÝM ÚSPECHOM

 � Slovenská bojovníčka z Tren-
čína Monika Chochlíková získa-
la v decembri 2021 v Bangkoku 
na Majstrovstvách sveta federá-
cie IFMA v thajskom boxe zlatú 
medailu a stala sa svetovou šam-
piónkou priamo v kolíske tohto 
športu. Len 25-ročná športovky-
ňa už vyhrala svetový a európsky 
titul v dvoch rôznych športoch 
– v kickboxe a thajskom boxe 
tých najcennejších federácií sve-
ta (IFMA a WAKO) v senioroch, 
čo sa pravdepodobne ešte niko-
mu nepodarilo. V oboch športoch 
bude Slovensko reprezentovať aj 
na Svetových hrách 2022 v ame-
rickom Birminghame. Ďakujeme 
za reprezentáciu a držíme palce!
 FOTO: FB M. CH.

 � Rodáčka z Trenčína Kristí-
na Juricová sa stala v novem-
bri 2021 v Santa Sussane v Špa-
nielsku absolútnou víťazkou 
na IFBB WORLD CHAMPION-
SHIPS 2021 v kategórii Women 
´s Acrobatic Fitness. K svojmu 
tretiemu titulu majsterky sveta 
v ženskom fitness tak pridala aj 
titul absolútna majsterka sve-
ta. Ďakujeme za reprezentáciu 
a blahoželáme! FOTO: FB K. J.

 � Slovensko-taliansky taneč-
ný pár, reprezentujúci Taneč-
ný klub Dukla Trenčín, Simona 
Brecíková a Matteo Cicchit-
ti sa v Dubaji 18. decembra 
2021 prebojovali až do finále 
Majstrovstiev sveta PD divízie 
v štandardných tancoch, kde ob-
sadili 5. miesto. Stali sa prvým 
slovenským profesionálnym pá-
rom, ktorý sa dostal až do finá-
le MS v tejto kategórii. Ďakuje-
me za reprezentáciu Slovenska 
i nášho mesta.  FOTO: ARCHÍV S. B.
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AKADÉMIA TRETIEHO VEKU V JANUÁRI

Rada Akadémie tretieho veku naplánovala prvý seminár v  novom 
roku na utorok 11. 1. 2022 v aule Trenčianskej univerzity A. Dubče-
ka (TnUAD) o  13. 30 h. Okrem novoročného príhovoru predsedníč-
ky ATV RNDr. Janky Gugovej sú v programe dve prednášky. Na tému 
„Prevencia osteoporózy, ako s ňou žiť“ bude hovoriť MUDr. Ľudmila 
Bučková MPH, riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníc-
tva v Trenčíne. Témou prednášky MUDr. Mariána Kaščáka, PhD. z Ka-
tedry špeciálnych disciplín TnUAD bude „Výživa“. 
 Upozorňujeme, že v  prípade nepriaznivej pandemickej situ-
ácie môže byť konanie seminára pozastavené. Informácie na  tel. 
032/6524642.

Obdarovali seniorov 

 � „Verím, že vyčaríme úsmev 
na tvári 31-krát,“ povedala uči-
teľka Janka z Materskej školy 
na Ulici 28. októbra, keď odo-
vzdali 31 krabíc s darčekmi 
do zbierky s názvom „Koľko 
lásky sa zmestí do krabice od to-
pánok“. Ich darčeky putova-
li do Centra sociálnych služieb 
v Skalke nad Váhom.

 � Ďalších 35 mikulášskych ba-
líčkov a 9 kompletných krabíc 
plných lásky zabalili pre obyva-
teľov zariadenia na Lavičkovej 
ulici v Trenčíne žiaci a zamest-
nanci Základnej školy na No-
vomeského ulici. Ich štvrtáci sa 
opäť zapojili aj do výzvy „Vianoč-
ná pošta neznámym starkým“ 
a vyrobili vianočné pozdra-
vy, ku ktorým pridali aj zopár 
viet o sebe. Tento raz putovala 

ich pošta seniorom do Veľkej 
Lomnice.

 � V ZŠ Na dolinách spoločne 
vytvorili 53 krabíc plných lásky. 
Odovzdané boli v zariadeniach 
pre seniorov v Trenčíne.

 � Do štvrtého ročníka projek-
tu „Koľko lásky ...“ sa zapojili aj 
žiaci a zamestnanci ďalších škôl: 
ZŠ na Kubranskej, Východnej 
i na Veľkomoravskej ulici aj žiaci 
hudobného a literárno-drama-
tického odboru Základnej ume-
leckej školy K. Pádivého.
 Všetkým, ktorí sa zapojili, 
v mene obdarovaných ďakuje-
me. Aj tým, ktorých sme neme-
novali, lebo sa k nám informá-
cia o ich zapojení nedostala. 
Ďakujeme za každý jeden dar-
ček vložený do krabice s láskou. 
 (RED)

Obnovili sme linku pomoci

Ak ste pozitívne testovaní na ochorenie Covid-19, ste 
seniori, zdravotne znevýhodnení alebo ste osamelí rodi-
čia s deťmi a nemá vám kto zabezpečiť základné potra-
viny, hygienické potreby či lieky, môžete využiť linku 
pomoci 0903 113 047.

Linka opäť funguje od 26. no-
vembra 2021. Dovoláte sa 
na ňu v pracovných dňoch 
od 9.00 do 11.00 h. Linku ob-
sluhujú pracovníčky Útvaru so-
ciálnych vecí Mestského úradu 
v Trenčíne. O nákupy alebo vý-
ber liekov z lekárne sa postarajú 

dobrovoľníci, ktorých mesto 
kontaktovalo a sú pripravení 
pomáhať.
 Prosíme obyvateľov, aby ne-
zneužívali túto službu a volali 
naozaj len, ak je to opodstatne-
né. Ďakujeme. (RED) 
 FOTO: PEXELS

NAJBLIŽŠIE ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 10. 1. 2022 o 16.00 h
VMČ Západ 26. 1. 2022 o 15.00 h
VMČ Juh 10. 1. 2022 o 17.30 h
VMČ Sever 13. 1. 2022 o 16.00 h
Zasadnutia výborov mestských častí sú verejné. V závislosti 
od aktuálnej pandemickej situácie sa však môžu konať aj onli-
ne. Preto je dobré sledovať týždeň pred rokovaním webstránku 
mesta www.trencin.sk.

Zisťujú rodinné účty
Od 7. decembra 2021 do 12. januára 2023 uskutočňuje 
Štatistický úrad SR Štatistické zisťovanie rodinných 
účtov. Medzi vybranými 368 samosprávami je i Trenčín.

Zamestnanec Štatistického 
úradu SR môže navštíviť aj vašu 
domácnosť. Musí vám však uká-
zať preukaz zamestnanca Šta-
tistického úradu SR. Účelom 
tohto zisťovania je získať infor-
mácie o štruktúre, výške a vý-
voji výdavkov, spotreby a príj-
mov fyzických osôb v rôznych 
typoch domácností. Za ochra-
nu dôverných a osobných úda-
jov zodpovedá Štatistický úrad 

SR, ktorého zamestnanci sú 
viazaní mlčanlivosťou o všet-
kých údajoch, ktoré sa pri svojej 
práci dozvedia. Všetky informá-
cie budú spracované anonymne 
a využijú sa výhradne pre potre-
by štátnej štatistiky. Informova-
la Zlata Jakubovie, generálna 
riaditeľka Sekcie zberu a spra-
covania dát v priemysle a te-
rénnych zisťovaní Štatistického 
úradu SR v Banskej Bystrici.

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
Denné centrum Sihoť na Osvienčimskej ulici je od 25. 11. 2021 
pre nepriaznivú situáciu zatvorené.
Je ťažké odhadnúť, ako sa bude pandemická situácia vyvíjať. 
V prípade, že bude možné v januári 2022 Centrum otvoriť, pra-
videlná činnosť bude pokračovať. Správu o znovuotvorení uve-
rejníme na webovej stránke mesta www.trencin.sk.
Prevádzkovateľom Denného centra je Útvar sociálnych vecí 
MsÚ Trenčín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných 
dňoch počas otváracích hodín centra 0901 714 266.

ZMENY V MHD TRENČÍN
 � Autobusy Mestskej hro-

madnej dopravy (MHD) 
Trenčín premávajú od 13. de-
cembra 2021 v prázdnino-
vom režime až do konca zim-
ných prázdnin (9. januára 
2022).

 � Linka č. 6 – spoj 55 odchá-
dza z autobusovej stanice o 5 
minút neskôr – z 22.30 h je 
odchod posunutý na 22.35 h. 
Súvisí to s celoštátnou zme-
nou cestovného poriadku Že-
lezníc SR, ktorá platí od 12. 
decembra 2021.

VMČ
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 � Je v pláne nejaké napojenie 

novej časti sídliska Rezidencia 
Vinohrady na vlakovú stanicu 
Trenčín – Zlatovce? Pribúda 
tu stále viac domov, bytov, ro-
dín, študentov, ktorí využívajú 
vlakové spojenie a denne mu-
sia prechádzať z ulice V. Pred-
merského cez tmu, kamene 
a koľaje. Využitie tejto „skrat-
ky“ je veľmi časté. Uvažuje sa 
teda nad nejakým napojením?
  MIRO
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Áno, do budúcna sa uvažuje 
s predĺžením podchodu na Zlato-
vskej stanici aj za poslednú koľaj 
a jeho vyústenie niekde k detské-
mu ihrisku Vinohrady. Na zák-
lade prieskumov sa táto stavba 
dostala aj medzi opatrenia Plánu 
udržateľnej mobility mesta Tren-
čín. Tento fakt by mohol napo-
môcť pri schválení nenávratného 
finančného príspevku z fondov 
EÚ na túto finančne veľmi nároč-
nú stavbu. Je škoda, že plánovači 
mesta túto stavbu nepožadova-
li už pri plánovaní modernizácie 
železničnej trate pred 15 rokmi. 
Mohli sa ušetriť nemalé finančné 
prostriedky. No a keďže podchod 
nepatrí mestu, ale Železniciam 
Slovenskej republiky, povoľova-
nie stavby nebude jednoduchý 
a rýchly proces. Predĺženie pod-
chodu teda určite nemožno oča-
kávať v najbližších 5 rokoch.

 � Budú rodinné domy v mes-
te platiť dane aj za kuchynský 
odpad v malom 10 litrovom 
hnedom biokošíku, aj keď 
majú veľké kompostéry a dali 
čestné prehlásenie o kompos-
tovaní?  RAŤAFÁK P.
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný a životného prostredia:
 Rodinné domy, ktoré zaslali 
v roku 2021 aktualizované čest-
né prehlásenie o kompostovaní 
všetkého biologicky rozložiteľné-
ho odpadu, ktorý im v domácnos-
ti vzniká, platia poplatok výlučne 
za služby súvisiace so zabezpe-
čovaním nakladania so zmesový-
mi komunálnymi odpadmi.

 � Dokedy bude zaberať 
miesto auto pred domom Ha-
lalovka 16, ktoré má osadenú 
papuču už skoro rok?  EVA V.
Zdeno Marousek, mestská 
polícia: 

 Musíme dodržiavať právnu 
legislatívu. Po splnení všetkých 
legislatívnych podmienok bude 
vozidlo začiatkom roka 2022 od-
tiahnuté. Prosíme o trpezlivosť.

 � Existuje nejaké záväzné 
nariadenie, ktoré reguluje 
chov sliepok v meste Trenčín? 
Chcel by som chovať 6 až 10 
sliepok na dvore môjho rodin-
ného domu. Ide o Zámostie. 
 ANTON K.
Iveta Plešová, útvar právny: 
 Mesto Trenčín nereguluje 
všeobecne záväzným nariade-
ním chov sliepok na svojom úze-
mí. Je však nevyhnutné dodržia-
vať podmienky určené zákonom 
o veterinárnej starostlivosti.

 � Nemáte informácie, kedy 
by mohla byť zavedená optika 
na uliciach Pod čerešňami, 
Odbojárov, Opatovská (rodin-
né domy)?  MARIÁN H.
Ondrej Zajac, útvar mobility: 
 Je v pláne zaviesť optiku 
na spomínané ulice, aktuál-
ne sa vypracováva projektová 
dokumentácia.

 � Dá sa nejakým spôsobom 
regulovať dopravu/prístup 
autom na Brezinu? Často sa 
stáva, že tam parkuje obrov-
ské množstvo áut, niekedy 
aj tak, že blokujú chodníky. 
Pri pohľade na to sa len ťažko 
môže človek cítiť ako v príro-
de.  SIMONA
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Naozaj nechceme, aby moto-
rové vozidlá parkovali na chod-
níkoch Breziny, ale chápeme aj 
potrebu parkovania v lesopar-
ku. Zvážime vyznačenie par-
kovacieho pásu na prístupovej 
ceste a prípadné osadenie do-
pravných značiek alebo zahra-
dzovacích stĺpikov na lesných 
cestách a chodníkoch.

 � Do akej nádoby na sepa-
rovaný odpad patrí molitan 
a do akej polystyrén? 
 MARTIN P.
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný a životného prostredia:
 Molitan môžete v menšom 
množstve vyhodiť do zmesového 
komunálneho odpadu, vo väč-
šom množstve do zberného dvo-
ra. Polystyrén – neznečistený 

– môže ísť v menšom množstve 
do nádob na plasty, vo väčšom ho 
treba doniesť do zberného dvora.

 � Na koho sa treba obrátiť, 
ak máme záujem v časti Noz-
drkovce o podanie žiados-
ti na zníženie rýchlosti z 50 
km/h na 30 km/h? V celých 
Nozdrkovciach nie je chodník, 
ľudia musia chodiť po ceste, 
kde autá a kamióny jazdia 
rýchlosťou viac ako 50km/h 
a nehľadia na chodcov. Je to tu 
veľmi nebezpečné. BARBORA Z.
Róbert Hartmann, vedúci 
útvaru mobility: 
 Hlavná cesta v Nozdrkov-
ciach patrí Trenčianskemu sa-
mosprávnemu kraju. Mesto 
sa v minulosti práve z dôvodu 
chýbajúcich chodníkov pokú-
šalo na cestu osadiť spoma-
ľovače, ale vlastník cesty to 
zamietol. V súčasnosti na mi-
nisterstve dopravy prebieha 
proces prevodu správcovstva 
a vlastníctva cesty z kraja 

na mesto. Pokúsime sa v Noz-
drkovciach zriadiť zónu s maxi-
málnou rýchlosťou 30 km/h.

 � Koľko bolo kontrolova-
ných, resp. koľko ste uložili 
pokút psičkárom, ktorí po svo-
jich miláčikoch nepozbierali 
ich exkrementy? Jozef
Zdeno Marousek, mestská 
polícia:
 Za porušenie VZN o pod-
mienkach držania psov v meste 
Trenčín sme do konca novem-
bra 2021 riešili 110 priestupkov. 
V 55 prípadoch sme pristúpili 
k pokute. Celkovo činí výška po-
kút 780 eur.

trencin.sk/oao

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

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.

ROZŠÍRILI SME SOCIÁLNY ŠATNÍK

Priestory sociálneho šatníka sú väčšie a prehľadnej-
šie. Nájdete ho na Soblahovskej ulici 65 pri Mestskom 
hospodárstve a správe lesov. Otvorený je každú stredu 
od 13.00 do 16.00 h.

 Prosíme darcov, aby priná-
šali iba čisté, nepoškodené, po-
skladané, najviac päť rokov sta-
ré oblečenie, ale aj obuv, taniere, 
príbory, detské kočíky. Nenoste, 
prosím, spotrebiče ani nábytok. 
 Veci zo šatníka sú určené 
pre všetkých, ktorí ich práve 

potrebujú.
 Kontakt na koordinátor-
ku sociálneho šatníka: Be-
áta Zajacová, v pracovných 
dňoch od 13.00 do 17.00, 
0950 269 409, ssmtn@ssmtn.sk
  (RED), FOTO: ARCHÍV SSMTN
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Kde možno využiť 
Kartu pre seniorov?
Program samosprávy mesta Trenčín KARTA PRE SENIO-
ROV sa snaží prostredníctvom benefitov a zliav priblí-
žiť seniorom tovary a služby ponúkané v meste a jeho 
blízkom okolí. 

Nárok na vydanie karty 
má občan starší ako 60 
rokov s trvalým pobytom 
v meste Trenčín, ktorý je 
poberateľom predčas-
ného, starobného alebo 
invalidného dôchodku. 
Žiadosť o vydanie karty je 
k dispozícii v Klientskom centre 
MsÚ alebo na www.trencin.sk 
v časti Ako vybaviť/Sociálna po-
moc/Seniorkarta, kde nájdete aj 
všetky ďalšie informácie k vyba-
veniu karty. 
 Seniorskú zľavu si treba 
uplatňovať hneď pri objednáv-
ke. Karta je neprenosná a slúži 
na kúpu tovarov a služieb vý-
hradne pre potreby jej držiteľa. 

 � POSKYTOVATELIA 
VÝHOD 

 � Rýchločistiareň PERLA, 
Gen. M. R. Štefánika 38, Tren-
čín – zľava 20 % na všetky služ-
by rýchločistiarne. 

 � Andrea Martiny Collec-
tion, Mierové nám. 8, Trenčín 
– 10 % na všetky výrobky. 

 � A. R. M. TOP SERVIS, Lip-
tovská 6863/2A, Trenčín – zľa-
va 10 % na čistiace a tepovacie 
práce. 

 � CK FIRO TOUR, OC Lau-
garicio, Trenčín – zľava 30 % 
z letného zájazdu do zahraničia 
priamo v pobočke. 

 � DANTIK, Mierové nám. 14, 
Trenčín – 10 % zľava na všetky 
druhy tovaru. 

 � E d u k a č n o - r e h a b i l i t a č -
né centrum, P. Bezruča 1012, 
Trenčín – 29 % na masáže, 12 % 
na vodoliečbu, 18 % na raše-
linové obklady, 22 % na po-
byt v saune a 32 % na pobyt 
v infrakabíne. 

 � Eiffel Optic, OC Laugari-
cio, Trenčín – 10 % na nezľav-
nený tovar a služby. 

 � EXpres FOTO, Farská 4, 
Trenčín – 15 % z fotografova-
nia na preukazy a kopírovania, 
5 % zo spracovania digitálnych 
fotografií. 

 � Galéria M. A. Bazovského, 
Palackého 27, Trenčín – 50 % 
zľava na vstup do expozícií. 

 � Hotel Elizabeth, Gen. M. 
R. Štefánika 2, Trenčín – káva 

(presso s mlie-
kom) – 1,40 €, 
čaj – 1,20 €, víno 
1dl – 1,20 €. 

 � Hotel Most 
Slávy, 17. novem-
bra č. 11, Tren-

čianske Teplice – 
15 % na poskytnuté služby. 

 � INTERSPORT, OC Lau-
garicio, Trenčín – 10 % zľava 
na nákup tovaru vo výške 50 
eur. 

 � Kaviareň Na ceste, Katov 
dom, Matúšova ulica, Trenčín – 
koláčik a nápoj (káva, čaj alebo 
sirup) spolu za 2,50 €. 

 � Kaviareň Omar, Mierové 
nám., Trenčín – 10 % na všetky 
produkty. 

 � Lekáreň Soblahovská, Dlhé 
Hony 3, Trenčín – 7 % z voľno-
predajného tovaru pri nákupe 
nad 7 € s DPH. 

 � Mäsiarstvo, Námestie sv. 
Anny 15, Trenčín – 5 % z náku-
pu v pondelok a v sobotu. 

 � MC Donald´s, OC Lauga-
ricio, Trenčín – za zvýhodne-
nú cenu 1 € malý teplý nápoj 
(cappuccino, espresso, espres-
so grande) v priestoroch Mc-
Café, zdarma malý sýtený ná-
poj v reštaurácii McDonald’s 
(0,25 l coca-cola, fanta, sprite, 
coca-cola light, ľadový čaj). 

 � Optika Zita Ježová, Bra-
neckého 10, Trenčín – 10 % 
zľava na kompletnú zákazku 
(okuliarový rám, okuliarové šo-
šovky, puzdro), zadarmo bežné 
úpravy, v prípade potreby doru-
čenie zákazky. 

 � Penzión Tiberia, Kuku-
čínova 13, Trenčín – 10 % 
na ubytovanie. 

 � Verejná knižnica M. Re-
šetku, Jaselská 2, Trenčín – 
60 % zľava na ročný registračný 
poplatok. 

 � Zlatníctvo JGJ, Hodžova 
3/1473, Trenčín – 10 % na opra-
vy a čistenie šperkov a 5 % z ná-
kupu neakciového tovaru. 
 Ak ste prevádzkovate-
ľom zariadenia, poskytu-
júceho tovary alebo služ-
by, a máte záujem sa zapojiť 
do programu KARTA PRE SE-
NIOROV, pošlite správu na ad-
resu seniorkarta@trencin.sk. 

Poďakovanie za podporu
 � Materská škola Slniečko sa 

prihlásila s projektom „Vtáčie 
átrium“ o dotáciu mesta Tren-
čín. Vďaka nej sme vybudovali 
vtáčie átrium, ktoré naučí deti 
prostredníctvom jednoduchých 
a im blízkych činností, hrou 
a zážitkovým učením spozná-
vať vtáctvo, ktoré žije na na-
šom území. Do nevyužíva-
ného priestoru sme nakúpili 
a umiestnili pracovné stoly s la-
vicami i lavicu okolo mohutnej 
voňavej borovice. Za pomo-
ci učiteliek MŠ, detí, rodičov 

a priateľov sme do átria namon-
tovali hmyzie domčeky, kŕmidlá 
a búdky pre vtákov. Na veľkých 
sklenených plochách átria sme 
vytvorili vtáčiu encyklopédiu, 
kde sa učia nielen deti spozná-
vať rôzne druhy vtákov a sta-
rostlivosť o nich. Veľké poďa-
kovanie patrí mestu Trenčín, 
rodičom a učiteľkám za pomoc 
pri budovaní, a tiež spoločnosti 
Ornis s.r.o., ktorá nám poskyt-
la fotografie vtákov a prisľúbila 
prednášky pre deti. Informova-
la L. Skalická.

 � Súkromná materská škola 
Štvorlístok v Orechovom ďa-
kuje mestu Trenčín za finančnú 
podporu pri realizácii projektu 

„Čaro prírody v kolobehu času“. 
Vďaka e-grantu sme si skrášlili 
prednú záhradku našej škôlky. 
Informovala M. Mičudová.

 � Materská škola na Šafáriko-
vej ulici 11 ďakuje TSK za po-
skytnutie finančného príspev-
ku v rámci environmentálneho 

programu ZELENÉ OČI na vy-
budovanie projektu „Záhrada, 
ktorá učí“ v areáli MŠ. Informo-
vala Z. Muráriková.

 � Základná organizácia ne-
doslýchavých Trenčín ďakuje 
mestu Trenčín za poskytnutie 

dotácie na činnosť organizácie 
v roku 2021. Výbor organizácie.

Karta pre seniorov
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Od prvého stretnutia až po výhru
Ako Trenčín získal titul Európske hlavné mesto kultúry 
2026? 

 � Január 2020 – primátor 
mesta Richard Rybníček odpo-
vedá v novinách INFO TREN-
ČÍN na otázku ako si predstavu-
je naše mesto o 10 rokov. Okrem 
iného hovorí: „Verím, že v roku 
2026 by mohol byť Trenčín Eu-
rópskym hlavným mestom kul-
túry. Konkurencia bude veľmi 
silná, my už začíname na tom 
pracovať. Zmyslom je, aby sa 
na tom spolupodieľali aj ľudia, 
ktorí v meste kultúru priamo ro-
bia. Bez nich to nepôjde. Verím, 
že spoločne pripravíme atraktív-
ny a zaujímavý projekt, ktorý sa 
nám podarí obhájiť, a tak získať 
pre Trenčín spomínaný titul.“

 � Február 2020 – v Galérii 
Vážka sa koná prvé stretnutie, 
na ktorom primátor mesta pred 
tvorcami a organizátormi kul-
túrnych podujatí predstavuje 
svoju víziu. Tvoria sa prvé nefor-
málne skupiny, ktoré prichádza-
jú so svojimi pohľadmi na vec. 
Kandidujúce mestá sa stretáva-
jú so zástupcami ministerstva 
kultúry, jeden takýto infodeň sa 
koná aj v Trenčíne. 

 � Jar 2020 – v sídle občian-
skeho združenia Nová Vlna sa 
deje 8 stretnutí – sú na nich zá-
stupcovia architektov, študen-
tov, kultúrnej obce, organizáto-
rov podujatí, organizácií, škôl 
a inštitúcií. Cieľom je nadviazať 
spoluprácu s kľúčovými aktér-
mi pri príprave projektu Trenčín 
2026.

 � Leto 2020 – mestské no-
viny a nová webová stránka 
www.trencin2026.eu predsta-
vujú prvý pracovný tím EHMK, 
postavený na ľuďoch z kreatívnej 
a umeleckej sféry, ktorí sa od ja-
nuára stretávajú a diskutujú. Je 
to poriadna výzva. Každý, komu 
záleží na tom, čo sa v meste deje, 
má možnosť pridať svoj nápad 
či projekt. Vzniká interaktívna 
mapa zaujímavých miest v mes-
te, tvorí sa zoznam aktívnych 
a inšpiratívnych Trenčanov. 
Programový tím začína oslovo-
vať kurátorov a partnerov a začí-
najú sa tvoriť prvé programy.

 � August 2020 – v Parku M. R. 
Štefánika sa tím EHMK pred-
stavuje na prvej tlačovej bese-
de. Ku kandidatúre Trenčína sa 
s podporou hlási Trenčiansky 
samosprávny kraj a mesto Tren-
čianske Teplice.

 � September 2020 – koná sa 

30 osobných stretnutí s rôzny-
mi skupinami obyvateľstva. Sú 
na nich zástupcovia študentov, 
učiteľov, rodičov, podnikateľov, 
zamestnancov verejného sekto-
ra, kultúrnej obce, folklórnych 
skupín, športu, umelcov, orga-
nizácií životného prostredia, 
kultúrnych inštitúcií, poslancov, 
organizácií zastupujúcich ľudí 
so zdravotným znevýhodnením 
a organizácií tretieho sektora. 
Snažíme sa nájsť čo najviac od-
povedí na otázku „Čo pre vás 
znamená Trenčín?“

 � Október 2020 – na Miero-
vom námestí ľudia píšu svo-
je predstavy o tom, ako by mal 
vyzerať Trenčín o 10 rokov. Ich 
potreby a názory sa líšia v zá-
vislosti od komunít, ale všetci 
majú jedno spoločné. Všetci si 
prajú ekologické, bezpečné ale 
aj otvorené mesto s množstvom 
vzdelávacích a kultúrnych prí-
ležitostí s kvalitným verejným 
priestorom a uvedomelejšími 
obyvateľmi. Vyzbieralo sa viac 
ako 40 podnetov. Počet ľudí, kto-
rí sa opytovania zúčastnili pre-
kračuje 2 tisícky. 

 � November 2020 – Pandé-
mia presúva stretnutia do onli-
ne priestoru. Výsledkom je viac 
ako 60 memoránd o spoluprá-
ci s partnermi. Príprava projek-
tu sa dostáva do finálovej etapy. 
Rodí sa obsah 60-stranovej pri-
hlášky v angličtine (Bid Booku). 
Jej názov je „Pestovanie zveda-
vosti“ – zvedavosť nám pomá-
ha byť kreatívni – pýtať sa otáz-
ky, experimentovať, skúšať nové 
veci a hľadať riešenia na príjem-
né spolunažívanie s ostatnými 
Európanmi. 

 � December 2020 – Projekt 
vytlačený na recyklovanom pa-
pieri, farebný a plný myšlienok, 
ktoré stoja za to, je odovzdaný 
na Ministerstve kultúry SR.

 � Január 2021 – Tím Trenčín 
2026 sa pripravuje na obhajobu 
projektu pred medzinárodnou 
porotou. Našim snom je prezen-
tovať Trenčín ako miesto v Eu-
rópe, v ktorom žijú ľudia otvore-
nej mysle riadiaci sa európskymi 
hodnotami a demokraciou.

 � Február 2021 – Obhajoba je 
úspešná. Z ôsmich prihlásených 
miest postupuje Trenčín do fi-
nálového kola spolu s Nitrou 
a Žilinou.

 � Marec 2021 – Tím 

Trenčín2026 spolupracuje s re-
giónom Savonlina 2026, ktoré 
sa uchádza o titul vo Fínsku. Vý-
mena umelcov sa pre pandémiu 
uskutočňuje na sociálnych sie-
ťach. Spustili sme pilotný pro-
jekt Kultúrni Ambasádori.

 � Apríl 2021 – Online disku-
sie o tom, ako spraviť z dob-
rého nápadu projekt. Tím 
nadväzuje kontakt a možnú spo-
luprácu s viac ako 60 mestami 
nielen v Európe.

 � Máj 2021 – Oslavujeme Deň 
Európy zdieľaním fotografií ob-
ľúbených miest ľudí z celej Euró-
py. Zapojili sa jednotlivci, miest-
ne organizácie aj mestá EHMK 
Eleusis, Oulu alebo Esch-sur-
-Alzette. Nazbieralo sa vyše 
200 obrázkov. Zapojili sme sa 
do medzinárodnej siete Culture 
Next.

 � Jún 2021 – Sledujeme fínske 
finále súťaže o titul EHMK 2026. 
Víťazí mesto Oulu. Náš tím spolu 
s Leaf Academy organizuje Fes-
tival TNT21 Tvoje nápady pre 
Trenčín. Kandidatúru podporuje 
Trenčianska univerzita A. Dub-
čeka, ktorá sprostredkuje napoje-
nie na sieť európskych univerzít. 
Koná sa online konferencia „Hla-
va5 umenie vo verejnom priesto-
re“. Spolupracujeme s Košica-
mi, ktoré získali titul EHMK ako 
prvé slovenské mesto. Hovoríme 
o zapojení do projektu so zástup-
cami hotelov a kúpeľných domov 
v Trenčianskych Tepliciach a Ob-
lastnou organizáciou cestovného 
ruchu.

 � Júl 2021 – O téme EHMK 
sa diskutuje na festivale Poho-
da, neskôr Priestor a Punkáči 
deťom. Ľudí sme požiadali, aby 
sa podelili o svoje myšlienky 
o budúcnosti Európy. Centrum 
Trenčína zažíva jedinečné ta-
nečné predstavenie Teleso, kto-
ré prepája tanečné umenie a ar-
chitektúru. Tím Trenčín 2026 
nadväzuje spoluprácu so Slovak 
Fashion council, profesionálnou 
neziskovou organizáciou, ktorá 
podporuje a rozvíja slovenský 
módny ekosystém.

 � August 2021 – V spoluprá-
ci s Trenčianskym dobrovoľníc-
kym centrom je otvorený Culti-
vating Curiosity dobrovoľnícky 
program. V rámci pilotného pro-
jektu Curiosity Engineers Boot-
camp sa uskutočňujú worksho-
py pre kultúrnych pracovníkov 
na tému Rozvoj publika a inklú-
zia s medzinárodnou odborníč-
kou Agatou Etmanowicz. 

 � August a september 2021 
– spolupráca s českou umelky-
ňou Kateřinou Šedou na pro-
jekte Sobota v nedeľu, ktorý sa 
snaží kompenzovať pre pandé-
miu stratené zážitky. Najväčší 
kultúrny participatívny projekt 
mesta so 43 rôznymi podujatia-
mi z oblasti kultúry, vzdeláva-
nia, športu, gastronómie a ces-
tovného ruchu. Viac ako 130 
ľudí spolu so 70 organizáciami, 
inštitúciami a firmami z Trenčí-
na a okolia sa podieľa na vytvá-
raní dvojitých zážitkov pre svoje 
publikum, komunitu, klientov, 
návštevníkov či okoloidúcich.

 � August až december 2021 
– spolupráca štúdia Subdigi-
tal a prepojenie Trenčianske-
ho a Zlínskeho kraja v oblasti 
architektúry a priemyslu. Kre-
atívne stretnutia v Partizán-
skom a v Zlíne, výstava Digi-
tal Modularity v Galérii M. A. 
Bazovského. 

 � September až november 
2021 – spolupráca s festivalom 
Pohoda a komunitou skejte-
rov v trenčianskom skateparku 
na projekte Garáž, ktorý dáva 
príležitosť pre umelecké skupiny 
a komunity, aby si zorganizova-
li svoj vlastný kultúrny program 
podľa svojich potrieb. 

 � Október 2021 – v spolupráci 
s hercom Pavlom Serišom priná-
šame divadlo na siedmich želez-
ničných staniciach.

 � November 2021 – stostrano-
vá prihláška (Bid Book) do finá-
lového kola putuje z najvyššieho 
miesta v Trenčíne – Matúšovej 
veže do Bratislavy. Príprava zá-
verečnej obhajoby.

 � December 2021 – spuste-
nie experimentálnej fázy inte-
raktívneho umeleckého diela 
občianskeho združenia TRAKT 
na starom železničnom moste. 
Dielo funguje iba za prítomnos-
ti ľudí na moste. Návšteva poro-
ty v Trenčíne. Obhajoba nášho 
projektu pred medzinárodnou 
porotou – 45 minútová prezen-
tácia, 75 minút odpovedania 
na otázky porotkýň a porotcov. 
Vyhlásenie výsledkov. Víťazom 
je projekt so sloganom „Pestova-
nie zvedavosti“ z Trenčína. 



 � DIVADLO
30. 1. | 19.00 | Radošinské 
naivné divadlo: Spev kohúta

POSÁDKOVÝ KLUB | Sú takí, čo v meste tú-
žia po  idylickom živote v  dedine (podob-
nú túžbu po meste majú aj mnohí dedin-
čania). Žiť v dedine, kde je dobrý vzduch, 
zdravé životné prostredie a  írečité, dôver-
né medziľudské, naozaj susedské vzťa-
hy. To si myslia aj mestskí Bečkovci, ktorí 
sa presťahujú do  vysnívaného typického 
dedinského domu, kde spolu so susedmi 
z rôznych aj protichodných spoločenských 
vrstiev chcú inak a nanovo žiť vidiecky idy-
lický život.
Vstupenky je možné rezervovať v  Kultúr-
no informačnom centre  alebo na  tel.č. 
032/ 16 186. Podujatie sa uskutoční v  re-
žime OČKOVANÍ.

 � VÝSTAVY
do 31. 1. | Od Evy do Evy

KIC - MALÁ GALÉRIA V  OKNE | Výstava Evy 
Mišákovej Abelovej a Evy Klimt. 

do  26. 2. | EXTRAKT / Robo 
Kočan & Rudo Prekop

GMAB | Projekt predstavuje „EXTRAKT“ 
z fotografickej 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 foto-
grafi primárne a úspešne pohybujú na vý-
slní inscenovanej fotografie, ide o  iný, 
vzájomný vizuálny „rozhovor“ dvoch 
úspešných fotografov, v  ktorom hľadajú 
kontrasty i  paralely reálneho, aj keď roz-
poruplného 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 zvyškov humánnosti 
človeka k  svetu a  prírode. Do  kreatívne-
ho deja chcú aktívne vtiahnuť malého aj 
veľkého diváka svojou prítomnosťou počas 
trvania výstavy prostredníctvom komen-
tovaných prehliadok, workshopov, pred-
nášok a ďalších podujatí.
do 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.
V  roku 1977 mu bol udelený titul národ-
ného umelca a  tiež Veľká cena na  Biená-
le slovenskej grafiky v  Banskej Bystrici. 
V roku 1981 získal cenu ex aequo súčasnej 
slovenskej grafiky v Banskej Bystrici. 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.
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia.

 � DETI
3. – 5. 1. | Vianočný tábor 
v Kreativo

KREATIVO | Počas tábora sa deti môžu tešiť 
na: Tímové hry a súťaže, Kreatívnu a ume-
leckú tvorbu, Zábavné a vzdelávacie aktivi-
ty s kockami LEGO. 
13. 1. | 17.00 | Čítanie zo skrine 
Čuda – Juda

KAVIAREŇ NA  CESTE | Číta Ivetka Hlavien-
ková z  knihy od  Roald Dahl – Matilda. 
Vhodné pre deti od 5 rokov.

 � SENIORI
11. 1. | Akadémia tretieho veku 
v Trenčíne XXXV. ročník
TRENČIANSKA UNIVERZITA | Program:
Otvorenie, predstavenie hostí. Novoroč-
ný príhovor – RNDr.  Janka Gugová, pred-
sedníčka ATV. Prevencia osteoporózy, ako 
s  ňou žiť – MUDr.  Ľudmila Bučková MPH 
,riaditeľka RÚVZ so sídlom v Trenčíne. Výži-
va I. – MUDr. Marián Kaščák, PhD., Katedra 
špeciálnych disciplín TnUAD Trenčín. V prí-
pade nepriaznivej pandemickej situácie 
môže byť konanie seminára pozastavené. 
Informácie na tel. č.: 032/ 652 46 42.

19. 1. | 14.00 – 15.00 | Dedkov 
sprievodca digitálnou galaxiou

CENTRUM PRE RODINU | Zlepšite svoje po-
čítačové zručnosti prostredníctvom kurzu 
zameraného na  komunikačné technoló-
gie. Kurz, kde mladí budú učiť starších, 
je zacielený primárne na  seniorov, kto-
rí sa chcú zlepšiť v  ich používaní. Naučíte 
sa, ako si nastaviť počítač, založiť emai-
lovú schránku, ako si stiahnuť skype ale-
bo zoom, aby ste sa mohli spojiť so svoji-
mi deťmi, či vnúčatami. K dispozícii budú 
počítače a individuálne školenie od našich 
študentov – dobrovoľníkov. Počet stretnu-
tí bude vyplývať z  potreby školených. 
Prvé stretnutie bude v  priestoroch Centra 
pre rodinu na  Farskej ulici č. 12 dňa 19. 
1. 2022 o  14.00 hod. Počet miest je ob-
medzený. Prihlasovací formulár nájdete 
na  www.cprtrencin.sk alebo sa môžete 
prihlásiť na  tel. čísle: 0940  785  275. Ter-
mín môže byť z dôvodu platných protipan-
demických opatrení zmenený.
Tento projekt je realizovaný vďaka pod-
pore Ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie.

 � PREDNÁŠKY
8. 1. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Židovská strava a domácnosť

KIC | Kóšer strava je jedným zo základných 
znakov židovstva. Súbor predpisov urču-
je, čo sa môže konzumovať a čo nie, čo sa 
s čím môže kombinovať a ako jedlo pripra-
vovať. Prečo sa nemôže konzumovať krv?
Čo treba kontrolovať pri ovocí a zelenine?
Kde by ste našli mezuzu a z akého dôvodu 
je v šikmej polohe? Príďte na decembrovú 
prechádzku mestom a dozviete sa viac.

Pre možné zmeny v podujatiach sledujte aktuálne infor-
mácie na visit.trencin.sk alebo volajte na 032/16 186.

január 2022

Foto: J. Majerský
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15. 1. | 15.00 | Na skok 
do rumunskej Transylvánie 
– Antonia Dvoranová

KAVIAREŇ NA CESTE |

 � ŠPORT
1. – 31. 1. | Jemné cvičenie 
s relaxáciou pre ženy každého 
veku

NÁMESTIE SV. ANNY | Precvičenie celé-
ho tela s  následným uvoľnením mys-
le. Čas cvičenia: každý pondelok: 
17.15 – 18.30, každý utorok: 17.00 
– 18.15. Miesto cvičenia: Námestie 
sv. Anny a  online cez messenger. Fa-
cebook: Jemné cvičenie s  relaxáciou. 
Kontakt: tancepreradost@gmail.com; 
0910 196 456.

 � ZÁPASY
8. 1. | 10.00 | HK AS Trenčín – 
ŠKP Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší dorast.
8. 1. | 11.00 | BK AS Trenčín 
– Piešťany
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, staršie žiačky 
– tréningová hala.
8. 1. | 12.00 | HK AS Trenčín – 
ŠKP Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, starší dorast.
8. 1. | 16.00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – Snipers Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, juniori.
9. 1. | 16.00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – Lido Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, juniori.
15. 1. | 10.00 | BK AS Trenčín 
– Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadetky – 
tréningová hala.
15. 1. | 12.30 | BK AS Trenčín 
– Nitra
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, starší žiaci – 
tréningová hala.
16. 1. | 10.00 | BK AS Trenčín 
– Trnava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, starší žiaci – 
tréningová hala.
17. 1. | 17.00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – Dubnica
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, muži.

22. 1. | 16.00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – AS Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, dorast.
22. 1. | 14.00 | BK AS Trenčín 
– Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadeti – tré-
ningová hala.
23. 1. | 8.00 – 19.30 | HK AS 
Trenčín – Česko-Slovensko-
Poľská liga
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie žiač-
ky.
23. 1. | 11.00 | BK AS Trenčín 
– Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadeti – tré-
ningová hala.
29. 1. | 10.00 | BK AS Trenčín 
– Trnava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, juniori – tré-
ningová hala.
29. 1. | 13.00 | BK AS Trenčín 
– Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, starší žiaci – 
tréningová hala.

29. 1. | 10.00 | HK AS Trenčín 
– Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, starší dorast.
29. 1. | 12.00 | HK AS Trenčín 
– Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší dorast.
29. 1. | 16.00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – AS Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, juniori.
30. 1. | 10.00 | BK AS Trenčín 
– Piešťany
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadetky – 
tréningová hala.
30. 1. | 13.00 | BK AS Trenčín 
– Stupava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, starší žiaci – 
tréningová hala.

Možnosti účasti môžu byť 
obmedzené podľa opatrení 
aktuálne platných v deň 
konania.
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CENTRUM PRE RODINU Farská 12, 0910 686 078, info@cprtrencin.sk,  
www.cprtrencin.sk

GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk

KAVIAREŇ NA CESTE - KATOV DOM Matúšova ulica, 0951 257 966

KIC Kultúrno-informačné centrum Mierové námestie 9, 032/ 6504 709

POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

Trenčianska univerzita Študentská 2, +421 32 7400 111, pr@tnuni.sk

Varená a pečená história trenčianskej stolice 
Júlia Spustová prináša nevšednú kuchárku plnú dobo-
vých jedál, ktoré neraz rozvoňali slovenské hrady a zám-
ky na ich slávnostiach. Vďaka tejto knihe môžete zažiť 
kúsok stredovekej histórie aj doma vo svojej kuchyni.

Kniha je 40 ročnou zbierkou re-
ceptov z dávnej histórie Tren-
čianskej stolice. História sa totiž 

netvorila len na bojisku, ale aj 
v kuchyniach, na poliach, v krč-
mách, v mlynoch a v kláštoroch 

za prestretým 
stolom, vo vôni 
dobrého jed-
la. Jedlo vždy 
bolo základom 
života a histó-
rie. Aj keď sa to 
už dnes pri po-
hľade na ruiny 
hradov nezdá, 
faktom je, že sa 
na týchto hra-
doch odjakživa 
konali bujaré 
zábavy, poľo-
vačky, sobáše, 
krsty aj poh-
reby. Pri kaž-
dej príležitosti 
sa pripravovali 
hostiny, ku kto-
rým patrilo naj-
mä lahodné 
jedlo a pitie. 

Výborné pokrmy sa vždy tvorili 
v dobre vybavenej hradnej ku-
chyni, pričom si panstvo zakla-
dalo na tom, aby malo vo svojich 
službách tých najlepších kuchá-
rov s najlepšími receptami. 
 Pár z nich určite v knihe náj-
dete a možno spoznáte aj tvá-
re historickej šermiarskej sku-
piny Wagus. Želáme príjemné 
čítanie a dobrú chuť. Knihu za-
kúpite v Kultúrno-informačnom 
centre Trenčín. Ako malú ochut-
návku vyskúšajte tieto recepty:

 � PÚNSKA KAŠA

Púnsku kašu var takto: daj do ¼ 
kg múky zo pšenice špaldy 
a dbaj, aby sa dobre namočila. 
To nalej do čistej panvice, pridaj 
k tomu asi ½ kg tvarohu, 15dkg 
medu, 1 vajce a všetko dohro-
mady premiešaj, pomaly prevar 
a prelej hotové do misky.

 � JABLČNÁ KAŠA

5 stredne veľkých jabĺk, 100 g 
masla, 150 ml bieleho vína, 
med, mletá škorica.
 Jablká umy, olúp (šupku 

potom daj sušiť, bude na výluh 
do vody, keď ťa bude zimnica dr-
viť), nakrájaj jabĺčka na kocky. 
Vlož do hrnca a na masle zľah-
ka osmaž. Potom prilej biele 
víno a jablká za stáleho mieša-
nia rozvar na kašu. Pridaj med 
a škoricu.

 � ELIXÍR LÁSKY

5 lieskových orechov, 1 lyžič-
ku kvetov levandule, 1 klinček, 
štipku zázvoru, štipku škorice. 
Všetko vlož do mažiaru, tlčením 
spracuj na jemný prášok. Prášok 
prisypávaj do jedla milovanej 
osobe.

 � VAVRÍNOVÝ KOLÁČ 
(Z BOBKOVÉHO LISTU)

Vavrínový koláč rob takto: 8,75 l 
pšeničnej múky polej dobrým 
muštom. Pridaj aníz, rascu, 
0,65 kg masti, 0,33 kg tvarohu, 
vetvičku bobkového listu (tak 4 
lístočky) pridaj do toho. Vypra-
cuj to, vytvaruj to a daj piecť. 
Na spodok daj ešte 4 vavrínové 
lístky.
 (RED), FOTO: M. PATAY
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