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Máme titul Enviromesto 2021
Mesto Trenčín sa stalo celkovým víťazom národnej súťa-
že Enviromesto 2021. Okrem tohto prestížneho ocenenia 
získalo v súťaži aj cenu za prechod na zelené hospodár-
stvo.

Výsledky súťaže vyhlásilo Minis-
terstvo životného prostredia SR 
a Slovenská agentúra životné-
ho prostredia 18. februára 2022 
v Bratislave. V treťom ročníku 
súperili o víťazstvo a čiastkové 
ocenenia mestá Banská Štiav-
nica, Brezno, Kežmarok, Lip-
tovský Mikuláš, Nitra, Pezinok, 
Poprad, Púchov, Trenčianske 
Teplice, Trenčín a Zvolen.  
 Prvenstvom v oblasti Pre-
chod na zelené hospodárstvo 
komisia ocenila Trenčín. „Vďa-
ka podrobnej analýze odpadov 
a SMART riešeniam sú v meste 
prijímané efektívne opatrenia. 

Pozitívne bola hodnotená práca 
s verejnosťou a osvetová činnosť 
v téme odpadového hospodár-
stva na základných školách,“ od-
znelo na vyhlasovaní výsledkov 
súťaže.
 V oblasti Ochrana prírody 
a krajiny, zelená infraštruktú-
ra ocenili mesto Púchov, Nitra 
bola ocenená v oblasti Ochrana 
ovzdušia a mesto Skalica obstá-
lo najlepšie v oblasti Adaptácia 
a zmierňovanie dopadov zmeny 
klímy. 
 Naše mesto sa prihlásilo 
do každej zo štyroch kategó-
rií a podľa komisie obstálo 

v konkurencii ďalších 11 sloven-
ských miest tak, že mu prisúdi-
la miesto laureáta súťaže za rok 
2021. Celkové víťazstvo hod-
notiaca komisia udelila Trenčí-
nu za systematické, inovatívne 
a kreatívne environmentálne 
riešenia, ktoré na vysokej úrovni 
realizuje vo všetkých súťažných 
oblastiach. 
 „Mesto Trenčín presvedči-
lo hodnotiacu komisiu komplex-
ným prístupom k riešeniu prob-
lematiky životného prostredia. 
Ide napríklad o aktivity v obeho-
vom hospodárstve, v budovaní 
zelenej infraštruktúry, v ochrane 
ovzdušia či v realizácii opatre-
ní na zmiernenie dopadov zme-
ny klímy,“ uviedlo ministerstvo 
životného prostredia na svojom 
portáli.  

 „Veľmi si vážim toto ocenenie. 
To, na čo som naozaj veľmi hrdý, 
je fantastický tím ľudí, mojich 
kolegov, zamestnancov. Na ľudí, 
vďaka ktorým sa zlepšuje kvali-
ta života v našom meste. Som im 
za to veľmi vďačný. Je to ocenenie 
predovšetkým pre nich,“  povedal 
po prevzatí ocenenia z rúk mi-
nistra životného prostredia Jána 
Budaja primátor mesta Richard 
Rybníček.
 O tom, čím sa naše mesto za-
pojilo do jednotlivých kategórií, 
si môžete prečítať na strane 6. 
 (E. M.) FOTO: Z. G.

Odsudzujeme ruskú inváziu na Ukrajinu. Ako dobrý sused cítime potrebu pomáhať. Vyjad-
rujeme spolupatričnosť a podporu obyvateľom Ukrajiny. Ako sa pridať k pomoci ľuďom, 
ktorí budú potrebovať bezpečnú strechu nad hlavou, čítajte na strane 2. 
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NA T22 JE UŽ 
OTVORENÁ 
REGISTRÁCIA
Mesto Trenčín a Rada 
pre mládež a univerzity 
Konferencie biskupov 
Slovenska sa 1. februára 
2022 dohodli na spoluprá-
ci pri príprave a realizácii 
Národného stretnutia 
mládeže T22, ktoré bude 
v Trenčíne od 28. do 31. 
júla 2022.

Vedenie Trenčína sa v memo-
rande zaviazalo pomôcť s tech-
nickým zabezpečením podu-
jatia a ubytovaním. Zároveň 
bude vystupovať ako generál-
ny partner projektu. Vyčle-
ní tiež hlavného koordinátora 
za mesto a preberie oficiálnu 
záštitu nad podujatím. Pomá-
hať bude aj pri logistickom za-
bezpečení stretnutia. „Sme pri-
pravení pomôcť organizátorom 
T22 v čo najväčšej možnej mie-
re, aby sa uskutočnilo bez prob-
lémov, a aby sa jeho návštevní-
ci cítili v Trenčíne čo najlepšie,” 
povedal primátor Richard 
Rybníček.
 Zaregistrovať sa na T22 
môžu účastníci jednotlivci, 
dobrovoľníci, zdravotne ťažko 
postihnutí so sprievodom a tiež 
skupiny. Mládež sa v Trenčí-
ne, okrem návštevy miestnych 
kostolov, bude venovať aj dob-
rovoľníckej činnosti. „Cirkev je 
otvorená aj pre mladých. Zvlášť 
v covidovom čase sú mnohí mla-
dí ľudia ustráchaní a nenaplne-
ní. Práve motto stretnutia Vstaň 
a poď vyššie by malo byť pre mlá-
dež motivačné,“ povedal Tomáš 
Galis, diecézny biskup zo Žili-
ny. Organizátori očakávajú, že 
stretnutia sa zúčastní vyše tri 
tisíc mladých veriacich. (E. S.)

Aj Trenčín pomáha Ukrajine
Štvrtkové ráno 24. februára 2022 otriasla svetom in-
formácia o agresívnom útoku Ruska na Ukrajinu. Tren-
čianska samospráva okamžite vyjadrila spolupatričnosť 
a podporu všetkým obyvateľom Ukrajiny. 

V čase uzávierky aktuálneho 
vydania mestských novín pri-
chádzalo na Slovensko čoraz 
viac utečencov. Mesto Trenčín 
a jeho obyvatelia sú pripravení 
im pomôcť. Snahou je poskyt-
núť im najmä bezpečie a strechu 
nad hlavou. 
 Materiálna pomoc bola 
na konci februára na hranici a v 
blízkych mestách a obciach aj 
vďaka rôznym humanitárnym 
organizáciám zabezpečená do-
statočne. Koordinovali ju štát-
ne orgány, najmä okresné úra-
dy. Preto, prosíme, šetrite si 
sily a buďme pripravení pomôcť 
v čase, keď Trenčín prijme oby-
vateľov Ukrajiny. Budeme o tom 
včas informovať na mestskom 
webe a sociálnych sieťach.
 „V istom čase bude potrebné 
odľahčiť nápor na mestá východ-
ného Slovenska. Časť ľudí, kto-
rí sa budú snažiť ujsť, budeme 

pripravení autobusmi previezť 
do Trenčína a poskytnúť im ubyto-
vanie, potraviny, nevyhnutnú po-
moc a bezpečie. Ďakujem našim 
obyvateľom za prejavenú ochotu 
pomáhať a naďalej prosím, aby sa 
k nám pridali aj ostatní a vyjad-
rili solidaritu s nevinnými obyva-
teľmi Ukrajiny, ktorí sú obeťami 
agresívneho napadnutia zo stra-
ny Ruska,“ povedal primátor Ri-
chard Rybníček v piatok 25. feb-
ruára 2022 krátko po skončení 
Krízového štábu mesta Trenčín.
  Mesto má databázu ľudí, 
ktorí sú pripravení pomôcť 
s ubytovaním a tiež s dodaním 
základných potrieb – potravín, 
hygienických produktov, oble-
čenia a podobne. Do pondelka 
28. februára 2022 sa prostred-
níctvom dotazníka na mestskom 
webe v aktualite „Aj Trenčín po-
máha Ukrajine“ zaregistrova-
lo 283 ľudí, ochotných pomôcť 

utečencom z Ukrajiny. Formu 
pomoci s ubytovaním spolu asi 
pre 500 Ukrajincov zakliklo 80 
ľudí. Medzi nimi sú jednotlivci, 
ale aj majitelia penziónov či uby-
tovní. Dotazník stále zostáva 
otvorený. K dispozícii je aj linka 
pomoci 0903 113 047 (prac. dni 
9.00 – 14.00 h), kde môžete tiež 
nahlásiť, ako viete pomôcť. Keď 
príde čas, ozveme sa vám!

Pre ponuky na pomoc 
občanom Ukrajiny môžete 
kontaktovať aj:
pomocpreukrajinu@minv.sk 
Človek v ohrození www. 
clovekvohrozeni.sk/
pomoc-ukrajina/
Donio www.donio.sk
Integra www.integra.sk
Slovenská katolícka charita 

 O aktuálnych odporúča-
niach a potrebách budeme in-
formovať v spolupráci s Okres-
ným úradom Trenčín. Ďakujeme 
všetkým za prejavenú solidaritu 
a spolupatričnosť!
 (E. S.)

Tu majú cyklisti prednosť!
Na križovatke na Námestí svätej Anny dochádza často 
v smere do centra ku kolízii cyklistov jazdiacich v pruhu 
pre cyklistov a vodičov motorových vozidiel, odbočujú-
cich na Horný Šianec alebo Hviezdoslavovu ulicu.

Vodiči, pokračujúci na Hviezdo-
slavovu ulicu, odbočujú vpravo 
z hlavnej cesty, ktorá prechádza 
„esíčkom“ popred kostol. Záro-
veň, títo vodiči križujú cyklistic-
ký pruh na hlavnej ceste. Podľa 
zákona o cestnej premávke tu 
platí, že:
	 •	 vodič,	 odbočujúci	 vľavo,	
je povinný dať prednosť v jaz-
de protiidúcim motorovým 

i nemotorovým vozidlám, vo-
zidlám idúcim vo vyhradenom 
jazdnom pruhu po jeho ľavej 
strane a chodcom prechádzajú-
cim cez vozovku,
	 •	 vodič,	 odbočujúci	 vpravo,	
je povinný dať prednosť v jaz-
de cyklistovi idúcemu rovno 
po hlavnej ceste. Pri odbočo-
vaní doľava, vodič motorového 
vozidla nesmie ohroziť cyklistu 

odbočujúceho vľavo.
 Prosíme vodičov, aby mali 
na pamäti tieto pravidlá cest-
nej premávky a dávali pri od-
bočovaní vpravo prednosť cyk-
listom idúcim po hlavnej ceste 
nielen na Námestí svätej Anny, 
ale na všetkých križovatkách, 
vrátane kruhových objazdov.
 (RED) FOTO: ARCHÍV MS

Chorobnosť klesla o takmer 30 percent
Omikronová krivka postupne klesá. Potvrdených pozitív-
nych prípadov v Trenčíne bolo v poslednom februárovom 
týždni o takmer 30 % menej ako v predchádzajúcich 7 
dňoch. Plne zaočkovaných je 31 895 (57,68 %) ľudí, žijú-
cich v Trenčíne.

Deti už nemusia pre pozitivitu 
v triede zostať v karanténe všet-
ky, ale len tie, ktorých sa poziti-
vita priamo týka. Rúška v škole 
sú povinné v spoločných priesto-
roch. V Zariadení opatrovateľ-
ských služieb na Piaristickej uli-
ci sú všetci klienti v poriadku. 

Bez obmedzení fungujú nocľa-
háreň i detské jasle. V zariadení 
pre seniorov na Lavičkovej uli-
ci bolo 28. 2. 2022 pozitívnych 
17 klientov a 12 zamestnancov. 
Všetci mali ľahký priebeh ocho-
renia. V nemocnici bolo na kon-
ci februára hospitalizovaných 

95 pacientov s koronavírusom, 
z toho traja potrebovali umelú 
pľúcnu ventiláciu. 
 Možnosť zistiť hladinu pro-
tilátok na COVID-19 ponúkla 
obyvateľom nad 18 rokov 2. eta-
pa spoločnej štúdie mesta Tren-
čín a Biomedicínskeho centra 
Slovenskej akadémie vied. Kým 
1. etapa bola určená pre neoč-
kovaných, tentoraz sa do štúdie 
mohli zapojiť aj očkovaní Tren-
čania. Analýzu výsledkov zverej-
níme po ukončení štúdie.  (E. S.)

MESTO HĽADÁ 
ARCHIVÁRA
Mesto Trenčín ponúka 
voľné pracovné miesto na 
pozíciu archivár/správca 
registratúry.

Predpokladaný nástup: ihneď, 
najneskôr od 1. 4. 2022

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

ZASTUPITEĽSTVA

23. marca 2022 o 8.30 hodine
Pozývame občanov sledovať najbližšie riadne zasadnutie 
trenčianskeho Mestského zastupiteľstva. Priamy prenos bude vysielaný 
na www.trencin.sk.

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Aj prvé tohtoročné rokovanie mestského 
parlamentu sa uskutočnilo pre nepriazni-
vú pandemickú situáciu online, výnimočne 
vo štvrtok 10. februára 2022.

 � Na úvod zaznela informácia 
o finančnej situácii mesta. Celko-
vý dlh Trenčína bol k 30. 11. 2021 
vo výške 17,29 mil. eur, čo pred-
stavuje 316 eur na obyvateľa. 

 � Poslanci schválili v rámci 
zmeny rozpočtu financie na ces-
tu a prístupový chodník v areá-
li KS Zlatovce, výsadbu zelene 
a rozšírenie zavlažovania. Ďal-
šie peniaze pôjdu na nové urnové 
steny na hlavnom cintoríne a tiež 
na projektovú dokumentáciu roz-
šírenia cintorína v Kubrej. 

 � Zastupiteľstvo súhlasilo 
s uzatvorením Zmluvy o po-
skytnutí príspevku neziskovej 
organizácii Kreatívny inštitút 
Trenčín. Príspevok 605 400 eur 
bude účelovo viazaný na úhradu 

nákladov na sprá-
vu organizácie. 
Poslanci súhlasili 
aj s uzatvorením 
zmluvy o poskytnutí 
dotácie tejto organizácii vo výš-
ke 250 tisíc eur na tento rok. 
Účelovo bude viazaná na akti-
vity spojené s projektom Európ-
ske hlavné mesto kultúry 2026.

 � Mesto plánovalo podať Žia-
dosť o poskytnutie príspev-
ku na projekt „Výmena pa-
lubovej podlahy a mobilných 
tribún v športovej hale“ cez Fond 
na podporu športu do konca ja-
nuára 2022. Žiadať o finančný 
príspevok bolo možné iba na je-
den projekt. Mesto sa rozhodlo 
ísť do výzvy s „Modernizáciou 

Zimného štadióna P. 
Demitru“. V hodnote-
ní mohlo totiž získať 
viac bodov, keďže už 
bolo ukončené aj verej-
né obstarávanie. V roku 
2022 sa predpokladá 
opätovné vyhlásenie vý-
zvy z Fondu na podporu 
športu. Poslanci schválili 

všetky potrebné kroky, vrátane 
navýšenia rozpočtu na projekt 
týkajúci sa športovej haly tak, 
aby bolo mesto na výzvu vopred 
pripravené. 

 � Poslanci odobrili názvy troch 
nových ulíc v mestskej časti Zá-
pad. Ulica v Zlatovciach s vý-
stavbou rodinných domov za 
Tramínovou ulicou bude pome-
novaná ako Rizlingová a neďale-
ká ulica oproti Šafránovej bude 
Rulandská. Nová ulica v Záblatí, 
vedľa ulice Cez ohrady, sa bude 
volať Lúčky.

Nový dopravca MHD už od septembra
V Trenčíne aktuálne zabezpečuje mestskú hromad-
nú dopravu spoločnosť SAD Trenčín. Tento zmluvný 
vzťah trvá do 31. augusta 2022. Od 1. septembra 
bude MHD prevádzkovať nový dopravca. Ide o kon-
zorcium dvoch spoločností TD Transport a Transdev 
Morava.

Víťaz verejného obstarávania sa 
zaoberá mobilitou v celej Euró-
pe. V susednej Českej republi-
ke pôsobí od roku 2018, MHD 
tam zabezpečuje v 5 mestách. 
Mesto s ním podpísalo zmluvu 
16. februára 2022 na 10 rokov. 
Východisková hodnota zákazky 
za prvý rok je približne 4,6 mi-
lióna eur. Nový dopravca, ktorý 
vzišiel z verejného obstarávania, 
príde do nášho mesta s novými 
autobusmi vo farbách Trenčína, 
teda v kombinácii červenej a bie-
lej. Spolu pôjde o 43 autobusov, 
38 bude štandardných 12-met-
rových a päť vozidiel bude 
18-metrových kĺbových. Budúci 
dopravca ich nakúpi z vlastných 
financií za 12 miliónov eur.
 „Tešíme sa na spoluprácu, 
očakávame v prvom rade moder-
nizáciu vozového parku a cel-
kové zlepšenie prepravných 

podmienok pre cestujúcu 
verejnosť. Napríklad jedna 
z dôležitých vecí je, že pod-
ľa zmluvy budeme rozho-
dovať o tom, či a aké rekla-
my budú na autobusoch,“ 
povedal krátko po pod-
pise zmluvy primátor Richard 
Rybníček.
 Všetky vozidlá budú nízko-
podlažné, klimatizované a eko-
logickejšie. Jazdiť budú na stla-
čený zemný plyn. Autobusy 
budú vybavené WIFI, dopyto-
vým tlačidlom pre otváranie 
dverí a aj vnútornými informač-
nými tabuľami, ktoré budú obsa-
hovať informáciu o zastávkach 
so zvukovými signálmi a hlá-
seniami. Cestujúci budú môcť 
uhradiť cestovné v hotovosti 
alebo bankomatovou kartou, 
jazdu si budú môcť označiť či-
povými kartami, resp. mobilnou 

aplikáciou. 
 „Sme veľmi radi, že s novým 
partnerom, mestom Trenčín, bu-
deme môcť nadviazať na naše 
posledné úspechy v Nitre, kde 
sme 1. januára spustili prevádz-
ku. Máme 6 mesiacov na to, aby 
sme spoločne celý proces započa-
li a 1. septembra úspešne vyrazi-
li do ulíc Trenčína,“ uviedol Ra-
dim Novák, zástupca nového 
dopravcu.
 Výšku cestovného mesto ne-
plánuje zvyšovať, naopak chce 
posilniť frekvenciu niektorých 
spojov, napr. v mestskej časti 
Západ.  (E. S.)

Centrum pre rodinu Trenčín 
v spolupráci s Nadáciou 

J&T zriadilo poradňu, určenú 
rodinám a jednotlivcom v rôz-
nych životných situáciách. 
Od 1. februára ponúka pros-
tredníctvom siete odborníkov 
bezplatné sociálne, psycholo-
gické, právne, smútkové, pas-
torálne poradenstvo, koučing 
a odborné zdravotné poraden-
stvo pre ženy a dievčatá, ktoré 
sa ocitli v zložitej životnej eta-
pe. Viac na www.cprtrencin.sk, 
0940 785 275.

Utorok 22. 2. 2022 si za svoj 
svadobný deň zvolilo 

množstvo snúbencov. V ob-
radnej sieni Mestského úradu 
v Trenčíne sa v tento deň odo-
hralo až sedem sobášov. 

V zozname poskytovateľov 
benefitov pre držiteľov Kar-

ty pre seniorov pribudla nová 
prevádzka „Hodinový ITčkár“ 
– oprava a servis počítačov, 
tlačiarní, mobilných zariade-
ní a inej elektroniky so sídlom 
na Zlatovskej ulici 2838 (vedľa 
bistra Karcoolka), 0948 454 
183, www.hodinovyit.sk, zľava 
pre držiteľov karty 10 % na ser-
vis a čistenie výpočtovej techni-
ky a elektroniky. 

Od 1. marca 2022 je možné 
parkovať na chodníkoch 

len tam, kde to povoľuje znač-
ka. Výnimku majú len bicykle 
a motorky. Mestská polícia 
bude pri zistení porušenia 
zákona postupovať individu-
álne a v prvom rade preven-
tívne. K sankciám bude pri-
stupovať až pri opakovanom 
porušení zákona, resp. podľa 
závažnosti, s prihliadnutím 
na jeho okolnosti a aj na oso-
bu páchateľa, pričom v bloko-
vom konaní je možné uložiť 
pokutu do výšky 50 €. Majiteľa 
auta ale bude možné riešiť aj 
formou takzvanej objektívnej 
zodpovednosti, kde je pokuta 
vo výške 78 €. Prosíme, reš-
pektujte túto zmenu zákona.

Zastávka MHD na Pieš-
ťanskej ulici je pre rekon-

štrukciu chodníkov presunutá 
približne 60 metrov smerom 
k hrádzi. Rekonštrukcia potr-
vá do konca apríla.

 � STRUČNE

  videozáznam
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Ako to vyzerá s modernizáciou cestného mosta

Cestný most v centre Trenčína má 66 rokov a pomaly 
dosluhuje. Uvedomuje si to aj jeho vlastník - Slovenská 
správa ciest (SSC). Stav mosta pravidelne monitorujú 
a diagnostikujú. Zatiaľ nie je v stave, kedy by musel byť 
uzavretý. Už od roku 2012 je však zaradený v 6.stupni 
stavebno-technického stavu. Zástupcovia mesta na prí-
prave modernizácie mosta spolupracujú a neustále 
komunikujú s predstaviteľmi SSC.

Primátor Richard Rybníček 
viackrát verejne upozorňoval 
na kritický stav 346 metrov dl-
hého mosta. Absolvoval viacero 
rokovaní s ministrami dopravy, 

ktorých sa v posledných rokoch 
vystriedalo niekoľko. Veci sa 
pohli až pri ministrovi Andre-
jovi Doležalovi. V roku 2020 
sa spustil proces verejného 

obstarávania na projektovú do-
kumentáciu modernizácie mos-
ta. Mesto v tejto veci od začiatku 
pomáhalo, v súčasnosti je naprí-
klad nápomocné pri komuniko-
vaní s vlastníkmi okolitých po-
zemkov i so správcami sietí. 
 „Mesto Trenčín sa aktívne 
spolupodieľalo a spolupodieľa 
na príprave podkladov pri rie-
šení projektovej dokumentá-
cie pre územné rozhodnutie 
na mostný objekt cez rieku Váh 
v Trenčíne a tiež pri príprave 
štúdie realizovateľnosti na pre-
ložku cesty I/61. Zhotoviteľom 
týchto dokumentácií mesto po-
skytlo všetky potrebné podklady, 
prieskumy, výstupy napr. z Plán 
udržateľnej mobility, zástupco-
via mesta sa zúčastňujú pracov-
ných stretnutí, pomáhajú riešiť 
vzniknuté problémy, napríklad aj 
s prekládkami inžinierskych sie-
tí a podobne,“ uviedla vo svojom 
stanovisku Slovenská správa 
ciest.
 V roku 2021 sa uskutočnilo 
verejné obstarávanie na doda-
nie projektovej dokumentácie 
na modernizáciu mosta. „Do 
zadania súťaže bolo na našu 

žiadosť zakomponované to, aby 
sa most vedel napojiť na existujú-
cu cestnú sieť, ale aj na nadväzu-
júce preloženie cesty I/61,“ hovo-
rí primátor R. Rybníček s tým, 
že samotná preložka nebola sú-
časťou zadania súťaže. To je totiž 
samostatná akcia. 
 „Čo sa týka plánovanej mo-
dernizácie mosta v Trenčíne, mo-
mentálne sa spracúva dokumen-
tácia pre územné rozhodnutie. 
Rieši sa prekládka inžinierskych 
sietí na moste a aj zmena umiest-
nenia plavebnej dráhy, kde ča-
káme na dodanie posudku,“ 
informoval Martin Guzi z Ko-
munikačného odboru SSC.
 Z diskusií s predstaviteľmi 
ministerstva dopravy a SSC vy-
plýva, že modernizácia mosta 
môže byť pripravená na realizá-
ciu najskôr koncom roku 2025 
a odovzdanie staveniska je pre-
to pravdepodobné najskôr na jar 
2026. Nakoľko je Trenčín  Eu-
rópskym hlavným mestom kul-
túry 2026 požiadalo štát, aby 
modernizáciu spustil najskôr 
na jeseň 2026.
  (RED) 
 FOTO: Z. G.

Mestu sa vrátia 
investované peniaze

Trenčianska samospráva sa úspešne uchádzala o pe-
niaze z eurofondov na refundáciu výdavkov, ktoré dala 
zo svojho rozpočtu do rekonštrukcie námestia Rozkvet. 

Ministerstvo investícií, regi-
onálneho rozvoja a informa-
tizácie SR ako riadiaci orgán 
pre Integrovaný regionálny ope-
račný program rozhodlo o tom, 
že Trenčín získa na tento účel 
vyše 338 tisíc eur. Tým sa mes-
tu vráti väčšina peňazí, ktorými 

financovalo túto investičnú ak-
ciu. Námestie Rozkvet je už 
takmer hotové. Na jar sa ešte 
doladia terénne úpravy, dokončí 
sa výsadba a spustí sa fontána, 
vodná hmla a pitná fontánka.

 (E. S.) FOTO: Z. G.

Voľba hlavného 
kontrolóra je vyhlásená
V súlade so zákonom o obecnom zria-
dení Mestské zastupiteľstvo v Tren-
číne 10. februára 2022 vyhlásilo deň 
konania voľby hlavného kontrolóra 
mesta Trenčín na 23. marca 2022. 

Kandidát na funkciu hlavného 
kontrolóra musí odovzdať svoju 
písomnú prihlášku v zalepenej 
obálke označenej „Voľba hlavné-
ho kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ 
najneskôr 14 dní pred dňom ko-
nania voľby na Mestskom úrade 

v Trenčí-
ne, teda 
do 9. marca 2022 
do 15.00 h do podateľne Mest-
ského úradu v Trenčíne, Miero-
vé nám. č 2, 911 64 Trenčín.

Prekrytie plechmi nad dilatáciou sa blíži ku koncu životnosti. 
V tomto roku by mali byť plechy vymenené. 

PRE KYBERNETICKÚ BEZPEČNOSŤ

Mesto vybuduje komplexný systém riešenia ky-
bernetickej bezpečnosti. Na tento projekt dostane 
nenávratný finančný príspevok vyše 290 tisíc eur. 

Výsledkom bude posilnenie 
schopnosti mesta samostatne 
vyhodnocovať kybernetické 
hrozby a v prípade ich výskytu 
zabezpečiť ich rýchlu a efek-
tívnu elimináciu. O schvále-
ní financií z Európskej únie 

rozhodlo Ministerstvo in-
vestícií, regionálneho roz-
voja a informatizácie SR 
ako sprostredkovateľský or-
gán pre operačný program 
Integrovaná infraštruktúra.
 (E. S.)

voľba kontrolóra 
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Po zimnej prestávke pokračujú práce na prístavbe ZŠ, Dlhé 
Hony. Nový jednopodlažný objekt bude napojený k spojo-
vacej chodbe. Škola získa 4 nové triedy pre 80 žiakov.  

Ďalším z množstva obnovených chodníkov je aj chodník oko-
lo detského ihriska za Smažienkou v mestskej časti Stred. 
Má nový asfaltový povrch, drobné úpravy sa dokončia na jar. 

Rekonštrukcia s prístavbou a nadstavbou KD Zlatovce je 
ukončená. V budúcnosti ešte bude mesto riešiť zadnú fa-
sádu, ktorú je potrebné pred zateplením odizolovať.  

Zrekonštruovaný je chodník nad Južankou spolu s 2 priľah-
lými chodníkmi v dĺžke takmer 135 metrov. Na jar pri vyno-
vených chodníkoch dokončíme terénne úpravy.

Mestské investičné akcieVyše 660 tisíc na škôlku

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako 
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kva-
lita životného prostredia schválila žiadosť nášho mesta 
o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu 
Materskej školy na Ulici J. Halašu. 

Trenčianska samospráva tak 
získa vyše 663 tisíc eur. Okrem 
zateplenia striech a plášťa bu-
dov v areáli škôlky sa rekon-
štrukcia dotkne elektroinšta-
lácie, vykurovania, chladenia, 
vzduchotechniky, osvetlenia i 
fotovoltaiky. 
 Zhotoviteľ stavebných prác 
je už vysúťažený. Ide o spo-
ločnosť SOAR sk. Po tom, ako 
mesto obdrží správu z kontroly 
verejného obstarávania, sa bude 

môcť začať s rekonštrukciou bu-
dov materskej školy, ktorú na-
vštevuje viac ako 120 detí. 
 Okenné a dverné konštruk-
cie sa na škôlke vymenili na 
jeseň 2020. V tomto roku sa 
dokončí jej kompletná rekon-
štrukcia. Cieľom je zníženie 
spotreby energie, emisií a mo-
dernizácia všetkých budov, kto-
ré patria k škôlke.
 (E. S.) 
 FOTO: Z. G.

Ihrisko obnovíme z eurofondov
Projekt „Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného 
priestoru Považská“ je ďalším projektom, na ktorý získa 
Trenčín peniaze z EÚ. Konkrétne pôjde o obnovu detské-
ho ihriska na Považskej ulici, vedľa tenisových kurtov. 

Celý priestor s rozlohou 1 466 
m² bude mať nové oplotenie, 16 
herných prvkov, mobiliár, spev-
nené i zelené plochy, ktoré dopl-
nia existujúcu zeleň. 
 Toto územie doplníme aj o 
živý plot. Nové herné prvky budú 
určené pre deti vo veku 3 – 15 ro-
kov. Revitalizácia detského ih-
riska počíta s integráciou prvkov 
zelenej a sivej infraštruktúry pre 
trvalo udržateľné hospodárenie 
so zrážkovými vodami formou 
vodopriepustných povrchov 

komunikácií. 
Na tento projekt mesto získa 
takmer 262 tisíc, pričom celko-
vé oprávnené výdavky projektu 
sú vo výške vyše 275 tisíc eur. 
Rozdiel doplatí mesto zo svojho 
rozpočtu. 
 O schválení nenávratného 
finančného príspevku rozhodlo 
Ministerstvo investícií, regio-
nálneho rozvoja a informatizá-
cie SR ako riadiaci orgán pre 
Integrovaný regionálny operač-
ný program. (E. S.) FOTO: Z. G.
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Ako sme sa uchádzali o titul Enviromesta
Termín uzávierky prihlášok do tretieho ročníka národnej 
súťaže Enviromesto 2021 bol 16. júla 2021. Mestá sa mohli 
prihlásiť do štyroch súťažných oblastí. Trenčín sa našiel 
v každej z nich.

Hodnotiaca komisia, zložená 
z odborníkov envirorezortu a zo 
zástupcov partnerských orga-
nizácií, rozhodovala v dvoch 
etapách. Výsledky mali byť pô-
vodne známe už počas jesene 
minulého roka. Protipandemic-
ké opatrenia však zasiahli aj 
do organizačného plánu sláv-
nostného vyhodnotenia. Usku-
točnilo sa až 18. februára 2022. 
Mená víťazov ste si mohli prečí-
tať na titulnej strane novín. 
 „Ocenené mestá si zaslúžia 
naše uznanie. No netreba za-
búdať, že nielen víťazstvo, ale aj 
samotná účasť v súťaži je spôso-
bom, ako sa snaha vedenia mes-
ta dostane do širšieho povedomia 
verejnosti a bude sa vynímať ako 
pozitívny príklad hodný nasledo-
vania,“ povedal na vyhodnotení 
Michal Maco, generálny riaditeľ 
Slovenskej agentúry životného 
prostredia.
 Naše mesto zvíťazilo v oblas-
ti Prechod na zelené hospodár-
stvo a získalo celkové víťazstvo 
v súťaži.

 �  PRECHOD NA ZELENÉ 
HOSPODÁRSTVO

V roku 2021 sme v meste zavied-
li zber kuchynského bioodpadu, 
rozdali sme do domácností 25 ti-
síc košíkov s kompostovateľný-
mi vreckami a informačným letá-
kom. Vytvorili sme webstránku 
www.trencinrecykluje.sk , nad-
viazali spoluprácu s lokálnymi 
bezobalovými obchodmi. Zave-
dením zberu kuchynského bio-
odpadu klesol objem zmesového 
komunálneho odpadu medzi-
ročne o 25 %.
 Zaviedli sme mobilný zber 
kuchynských olejov, kde ob-
vykle štvrťročne môžeme starý 
olej vymeniť za ocot alebo nový 
olej. Na podporu odovzdávania 
použitých olejov na zberných 
dvoroch sme zaviedli odmenu 

za každé 3 l starého oleja rol-
ku kompostovateľných vreciek. 
Po zavedení tohto benefitu sa 
zvýšilo množstvo odovzdaných 
použitých kuchynských ole-
jov o viac ako 100 %. Zaviedli 
sme triedenie odpadu na spolo-
čenských podujatiach s využi-
tím systému vratných pohárov 
a kompostovateľného riadu.

 Do 8 základných škôl sme 
umiestnili nádoby na triedenie 
odpadu. Za mesiac sa v nich vy-
triedi približne 19 600 l plastu, 
5 600 l papiera a 800 l tetrapac-
kových obalov. O triedení odpa-
du a životnom prostredí sa roz-
právalo na prednáškach, ktoré 
pre žiakov 1. stupňa prednáša-
li starší žiaci. Za túto aktivitu 
mesto získalo 2. miesto v súťaži 
Res Publica, ako najlepší pro-
jekt na Západnom Slovensku 
pre mladých ľudí. 
 V roku 2020 sme v rám-
ci pilotného projektu umiest-
nili do polopodzemných kon-
tajnerov na komunálny odpad 
senzory. Vďaka dátam z nich sa 
podarilo efektívnejšie nastaviť 
frekvenciu vývozov. 

 � OCHRANA PRÍRODY 
A KRAJINY, ZELENÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA

Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo v roku 2021 vyhlásenie 
Trenčianskeho luhu za obecné 
chránené územie. Leží na plo-
che 13,47 ha na pravom brehu 
Váhu, v úseku od starého cest-
ného mosta po hať Biskupickej 

zdrže. Jeho súčasťou je aj Záto-
ka pokoja na ľavom brehu Váhu. 
Výnimočné prírodné územie 
má zachovanú divokú prírodu 
so vzácnymi mokraďami, ktoré 
vytvárajú biotop pre množstvo 
vtákov a bezstavovcov, niektoré 
z nich sú veľmi vzácne. Ide o jed-
nu z ornitologicky najvýznam-
nejších lokalít v okrese Trenčín. 
V zachovalom topoľovom nížin-
nom lužnom lese s trsťovými po-
rastami sa našlo pre slovenskú 
arachnofaunu niekoľko nových 
druhov pavúkov. Spolu s Váhom 
predstavuje v tomto úseku jed-
nu z najcennejších „oáz divoči-
ny“ využiteľnú aj v cestovnom 
ruchu. Zachytáva hluk, prach, 
ochladzuje prehriate mestské 
prostredie a poskytuje priestor 
pre voľnočasové pohybové ak-
tivity, šetrné formy rekreácie, 
environmentálne vzdelávanie 
a športový rybolov. Vyhlásenie 
tejto lokality za chránené obec-
né územie je v súlade s dlhodo-
bou stratégiou mesta Trenčín 
ako “Zeleného mesta”, ktoré 
rešpektuje ekologické hodnoty 
na svojom území.
 Od roku 2020 máme „Stra-
tégiu adaptability mesta Trenčín 
na klimatickú zmenu“. V rokoch 
2019-2021 sme zrealizovali via-
ceré projekty revitalizácií síd-
liskových vnútroblokov a ve-
rejných priestorov s dôrazom 
na zlepšenie biodiverzity, integ-
ráciu prvkov zelenej a sivej in-
fraštruktúry pre trvalo udržateľ-
né hospodárenie so zrážkovými 
vodami. Projekty boli financo-
vané prevažne príspevkom z Eu-
rópskej únie. Komplexná revita-
lizácia verejných priestranstiev 
a vnútroblokov v rokoch 2019 – 
2021 sa týkala celkovej rozlohy 
48 322 m².
 

 � OBLASŤ OCHRANA 
OVZDUŠIA

Najviac opatrení sme venovali 
obmedzovaniu produkcie emisií 
v sektore dopravy, údržbe komu-
nikácií a úprave zelene. Návrhu 
novej tváre dopravy, ktorá by 
neobťažovala hlukom, emisia-
mi a nezaťažovala životné pro-
stredie sa venujeme v novom 
pláne udržateľnej mestskej mo-
bility mesta. K zlepšeniu kvali-
ty ovzdušia prispievame budo-
vaním sietí cyklotrás. V katastri 
mesta je ich vybudovaných viac 
ako 37 km. V rámci mesta je 
rozmiestnených 6 servisných 

cyklostojanov. V roku 2019 sme 
v spolupráci so súkromnou fir-
mou spustili experimentálny 
bikesharing bez zamykania bi-
cyklov a aplikácií. Pravidelne sa 
zapájame do kampane Do práce 
na bicykli. S dôrazom na ochra-
nu ovzdušia sme v rokoch 2019 
– 2021 revitalizovali viaceré ve-
rejné priestory. Začali sme s vy-
tváraním kvetinových lúk vo ve-
rejnej zeleni. 

 � ADAPTÁCIA 
A ZMIERŇOVANIE 
DOPADOV ZMENY 
KLÍMY

V rokoch 2019 – 2020 sme spra-
covali Stratégiu adaptability 
mesta Trenčín na zmenu klímy. 
Projektami sa snažíme rozvíjať, 
zakladať a udržiavať systém sí-
delnej zelene v urbanizovanom 
prostredí. 
 V rokoch 2019 až 2021 sme 
vysadili 400 stromov. Používa-
me špeciálne vaky na zalievanie, 
ktoré zvyšujú ich šancu na pre-
žitie. Revitalizujeme trávniky 
vo verejnej zeleni, zakladáme 
kvitnúce lúky a zmiešané kveti-
nové porasty. Okrem estetickej 
hodnoty, zvýšenia biodiverzity, 
či nižších nárokov na údržbu, 
je významná ich bioklimatic-
ká funkcia v zastavanom území 
mesta, ako zadržiavanie daž-
ďovej vody, zvyšovanie vlhkos-
ti vzduchu a jeho ochladzova-
nie. Vo vytipovaných lokalitách 
(napr. park Pod Juhom, park 
M. R. Štefánika, svah pri kosto-
le Sv. Rodiny na Juhu, prírodná 
plocha okolo MHSL) aplikuje-
me mozaikovité kosenie, plocha 
sa nekosí naraz celá. V rokoch 
2019 až 2021 sme v meste za-
ložili asi 2500 m2 zmiešaných 
kvetinových záhonov a kvitnú-
cich lúk a strojovo vysadili cca 
770 m² cibuľovín a jarných efe-
meroidov, svetlomilných rastlín, 
ktoré kvitnú skoro v jari (napr. 
snežienky).

 (RED)
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Pripravte sa na jarné upratovanie 
Organizované Jarné upratovanie 2022 sa v našom meste 
uskutoční počas siedmich aprílových a májových sobôt. 

V prvú aprílovú sobotu 2. 4. 
2022 budú dva veľkoobjemové 
kontajnery pristavené na vybra-
ných stanovištiach v mestskej 
časti Juh. 
 Od 8.00 do 12.00 hod. na uli-
ciach Východná (pri vchode 9C 
– blízko školy), M. Bela (opro-
ti garážam 5370 – 3795), Sara-
tovská – Novomeského (križo-
vatka ulíc), Kyjevská (pred KS 
– Verejná knižnica M. Rešetku), 
Šmidkeho (roh uličiek – nádo-
ba na sklo – oproti MŠ), Hala-
lovka (pri bytovke 24), Lavič-
ková (pri domove dôchodcov). 
 Od 13.00 hod. do 17.00 
hod. na uliciach Šafárikova 
(nad garážami na rohu – nádo-
ba na sklo), Liptovská (pri tra-
fostanici č. 68008), Západná 
(pri vchode 24, približne stred 

ulice), J. Halašu (trávnatá 
plocha pri schodoch, resp. za-
čiatok ul.), Soblahovská (by-
tovka pri Leoni), Pod Juhom 
(oproti č. 12), Pod komárky 
(námestie).
 Prosíme občanov, aby 
do kontajnerov ukladali len ur-
čené odpady a nevykladali od-
pad po odvezení kontajnerov. 
Jeden z nich bude slúžiť výhrad-
ne na odkladanie biologicky 
rozložiteľného odpadu (koná-
re, odpad zo záhrad, trávnikov 
a pod.), druhý na odkladanie 
iného odpadu, okrem drobného 
stavebného odpadu.
 Celý harmonogram Jarného 
upratovania 2022 bude zverej-
nený v najbližšom vydaní INFO, 
ktoré vyjde 1. apríla 2022. 
 (RED)

Krabice je nutné poskladať 
alebo rozobrať
Už dlhé roky funguje na Mierovom a Štúrovom námestí 
zber kartónov a papiera spred prevádzok. Robí sa každý 
nepárny týždeň v utorok.

Dlhotrvajúcim a opakujúcim sa 
problémom je, že niektoré pre-
vádzky nerešpektujú pravidlá 
a  kartóny vykladajú nerozlo-
žené, nakopené na verejnom 
priestranstve, dokonca naplne-
né iným odpadom.
 Týmto nielen znečisťujú ve-
rejné priestranstvo, ale spôso-
bujú i neefektívne vývozy. Ak 
sa auto naplní nerozloženými 
krabicami, naplní sa v podstate 
vzduchom. Aby sa zabezpečil od-
voz všetkého vyloženého kartó-
nu, musí sa niekoľkokrát otočiť. 
Navyše, aj posádke nerozložené 
kartóny sťažujú manipuláciu.
 Odvoz kartónu z námestia 
sa štandardne realizuje každý 
nepárny týždeň v utorok v čase 
od 9.00 do 11.00 hod. Kartóny 
musia byť pred prevádzkou vylo-
žené najneskôr do 8.30 hod.
 Preto dôrazne upozorňujeme 

všetky subjekty, ktoré chcú túto 
službu využiť, aby kartóny vykla-
dali rozložené, zviazané, v žiad-
nom prípade, nie naplnené iným 
odpadom. Mestská polícia bude 
dohliadať nad dodržiavaním 
a pri opakujúcich sa problémoch 
bude udeľovať pokuty.
 Pripomíname, že triediť 
svoj odpad z prevádzky sú pod-
ľa zákona o odpadoch podnika-
teľské subjekty povinné. Túto 
povinnosť si majú zabezpečo-
vať vo vlastnej réžii, čo zname-
ná na vlastné náklady a vlastnú 
zodpovednosť. Vzhľadom na ne-
vyhnutné znižovanie množstiev 
komunálneho odpadu, ktorý sa 
ukladá na skládku, budú vyko-
návané čoraz častejšie kontroly 
dodržiavania tejto povinnosti, 
a to mestom, okresný úradom 
alebo aj inšpekciou životného 
prostredia.  (RED) FOTO: Z. G. 

Šetríme vďaka senzorom
Vďaka ročnému pilotnému projektu senzorov v polo-
podzemných kontajneroch bolo možné optimálnejšie 
nastaviť ich vývoz a ušetriť nemalé peniaze.  

Od 19.augusta 2020 do 18. au-
gusta 2021 boli v našom meste 
v 39  polopodzemných kontaj-
neroch na komunálny odpad 
osadené senzory, snímajúce 
ich naplnenosť. Dáta z nich sa 
priebežne zbierali. Ukázali, že 
pri vývoze nie sú niektoré nádo-
by naplnené tak, aby bol vývoz 
potrebný.
 Po 6-mesačnom spracova-
ní a vyhodnotení zozbieraných 
dát sme pri týchto nádobách vý-
voz upravili. Na väčšine stojísk 
sa  vývoz komunálneho odpadu 
robil 2 x týždenne. Tam, kde to 
senzory naznačovali, bola frek-
vencia znížená na 1 x týžden-
ne.  V ročnom prepočte došlo 
k úspore na počte vývozov mi-
nimálne o 12 %.
 „Náklady mesta na ten-
to ročný pilotný projekt boli 
8400 €. V cene bola montáž, 

demontáž, prenájom a pripoje-
nie senzorov. Na úhrade mesač-
ných prevádzkových nákladov sa 
spolupodieľala v rámci dobrej 
spolupráce aj zberová spoloč-
nosť Marius Pedersen vo výške 
2717 €,“ hovorí Zuzana Čacho-
vá z Útvaru stavebného a život-
ného prostredia MsÚ Trenčín. 
 Vďaka tomuto projektu doš-
lo podľa jej slov nielen k úspore 
finančných nákladov na vývo-
zy vo výške minimálne 8 tisíc € 
ročne, ale aj k optimálnejšiemu 
nastaveniu frekvencie vývozu. 
„Naša investícia sa nám vrátila 
a vďaka efektívnejším vývozom 
ušetríme aj v ďalšom období,“ 
vysvetľuje Z. Čachová s tým, 
že k výkyvom na jednotlivých 
stojiskách dochádza len veľmi 
ojedinele.
 (RED) 
 FOTO: Z. G.

ZBER STARÝCH 
SPOTREBIČOV
V sobotu 2. apríla 2022 organizuje mesto 
Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov 
elektrospotrebičov pre recykláciu a organizáciou 
E-cycling, s.r.o. bezplatný odvoz 
starých spotrebičov priamo z vašich domácností.

Ako na to?

Zatelefonujte na Mestský úrad Trenčín na 032/650 44 18 alebo napíšte 
renata.palova@trencin.sk a nahláste nasledovné údaje:

1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť. 
2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a tel. kontakt.

V sobotu 2. apríla 2022 bude z Vašej adresy nahlásený elektroodpad odvezený.

Upozorňujeme, že elektroodpad musí byť vyložený vo vchode bytového 
domu alebo za bránou rodinného domu už o 8.00 hod. ráno v deň zberu, nie 
na ulici. Zároveň je potrebné, aby ste v priebehu dňa až po odvoz umožnili 
vstup do týchto priestorov. Z časových dôvodov nevynášame elektroodpad z 
bytov, pivníc a povál. Odvezieme veľké spotrebiče (chladničky, práčky, tele-
vízory...), ako aj malé spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény...),  ktoré 
tiež nepatria do bežného kontajnera. 

POZOR! Vaše údaje môžete nahlasovať do 30. marca 2022. Telefonicky počas 
úradných hodín Mestského úradu, e-mailom kedykoľvek do tohto termínu.
Mesto Trenčín informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie ENVI-
DOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu a organizácie E-cycling, s.r.o., a to len za účelom 
vykonania mobilného zberu elektroodpadu.

NIEÁNO
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Rozhovor s Vladom Kulíškom o jeho novej knihe
V závere februára uzrela svetlo sveta knižka známeho 
míma Vladimíra Kulíška Od Vietnamu po Čínu. Ďakuje-
me, že sme mu pred jej uvedením mohli položiť zopár 
otázok.

 � Koľko strán má kniha? 
Ako dlho trvala jej „výroba“ 
v hlave a potom aj na papieri či 
v počítači?
 Má symbolických 108 strán 
(symbolika v mnohých nábožen-
stvách) a od rozhodnutia, že ju 
napíšem do definitívneho napísa-
nia v počítači to bolo veľmi rých-
lo, asi 2 mesiace. Horšie to bolo 
s hľadaním fotografií. Ja ich mám 
veľké množstvo, ale nikdy som 
ich nefotil s cieľom, že budem 
písať knihu, čomu zodpovedala 
aj ich kvalita. Našťastie, mám aj 
veľa fotografií od iných fotogra-
fov. No a potom, samozrejme, 
dlho trvali grafické práce.

 � Prečo sa volá Od Vietnamu 
po Čínu? Je tam niekde aj Slo-
vensko alebo Čechy, kde ste sa 
narodili?
 Podtitul je „s pantomímou 
okolo sveta”, čo je dosť zvláštne, 
keďže od Vietnamu do Číny to 
zasa tak ďaleko nie je. Ale názov 
zodpovedá chronológii mojich 
zážitkov, keďže moja prvá ces-
ta s pantomímou mimo Európu 
bola do Vietnamu a tá zatiaľ os-
tatná do Číny. V knižke sa však 
vyskytujú aj mnohé iné krajiny 
a samozrejme aj zážitky z pred-
stavení z Česka a Slovenska. Ale 
kniha je aj o mojich ďalších ak-
tivitách, ktoré mnohí Trenčania 
poznajú, nech už sú to Príbehy 
z Trenčína, koncerty vážnej hud-
by alebo humanitárne projekty.

 � Asi to nie je klasický ces-
topis, budeme prekvapení, 
čo ste na ceste s pantomímou 
okolo sveta videli a zažili?
 Veru nie je to cestopis v pra-
vom slova zmysle. Ja pevne 

verím, že sa čitatelia zabavia 
a troška dúfam, že nájdu aj aké-
si poučenie. Nie všetky zážit-
ky sú v nej vyložene veselé, ale 
som rád, že som ich zažil a že sa 
s nimi môžem podeliť.

 � Máte zrátané, koľko bolo 
tých ciest mimo domov a koľko 
predstavení?
 Kedysi som si robil štatisti-
ku, ale keď som dosiahol číslo 
okolo 5000 predstavení, tak som 
to nechal tak. To bolo možno 
pred 15 rokmi. 

 � Nájde sa niečo, čo má 
publikum, pre ktoré ste hrali 
na svojich cestách, spoločné?
 Kedysi som mal rešpekt, keď 
som hral v nejakej cudzej kraji-
ne, lebo som sa bál, či to pocho-
pia, ako zareagujú. Časom som 
však zistil - a doteraz nechápem, 
prečo akurát ja mám také šťastie 
a robím túto nádhernú prácu - 
že pantomíma je tak neuveriteľ-
ne univerzálne umenie, že mu 
rozumejú rovnako na celom sve-
te. Deti, dospelí, chorí, či zdraví, 
v Ázii, Amerike, či Európe. Áno, 
sú občas nejaké drobné gestá, 
ktoré sú napríklad v Ázii iné, ale 
to je nepodstatný detail.

 � Ako sa mím z Trenčína 
ocitne na pódiu napríklad 
v Indonézii?
 To je aj pre mňa záhada. Ve-
rím, že veľa vecí je jednoducho 
tak, ako majú byť. V mojom prí-
pade je to možno súhra usilov-
nosti a šťastia.

 � Čo ste sa na svojich cestách 
naučili?
 Už to, že môžem cestovať je 
pre mňa niečo úžasné. Ja som 
bol za socializmu vojakom z po-
volania a mohol som ísť tak ma-
ximálne do Sovietskeho zväzu. 
To, že som po revolúcii precesto-
val prakticky celý svet, je pre mňa 
malý zázrak. Doprial by som ho 
všetkým Slovákom, aby videli, 
ako sa žije inde vo svete. Mož-
no by sociálne siete neboli plné 
nadávok na to, ako hrozne sa 
na Slovensku žije. Získal som 
nadhľad a dívam sa na veci oko-
lo seba z úplne iného pohľadu. 
Občas robievam besedy s deť-
mi a vždy im kladiem na srdce: 
Cestujte a tvorte. Tieto dve veci 

urobia vás a vašu dušu slobodnú!

 � Pandémia prerušila reťaz 
vašich predstavení, okresala 
aktivity ako organizátora kul-
túrnych podujatí, konečne to 
vyzeralo na uvoľnenie, vydých-
nutie a nádej na nový rozbeh 
aktivít, až kým neprišlo ráno 
24. februára a všadeprítomné 
slovo vojna. Zatriaslo vnútrom 
aj u vás? 
 Veľmi sa ma to dotklo. Ani 
nie kvôli mojej práci, skôr pre-
to, že je hrozné, že sa ešte v 21. 
storočí nájdu ľudia, ktorí si mys-
lia, že im patrí svet. Nikdy by 
som si nepomyslel, že to Putin 
dovedie až tak ďaleko. Som po-
lovičný Rus a mám v Rusku veľa 
priateľov. Nemôžu za svojich po-
litikov, ale to, čo sa stalo, je jed-
noducho neospravedlniteľné...

 � Prvé uvedenie knižky je 
v pláne 3. marca. Bude uvede-
ní či besied viac? 
 Trenčianske uvedenie do ži-
vota v knižnici je pre mňa to 
hlavné. Trenčín je moje mesto, 
tu sa cítim doma, tu ma ľudia 
poznajú, tu chcem ľuďom pred-
staviť knihu ako prvú. Tým, kto 
to urobí, je Peter Lipa, ktorého 
v knihe tiež spomínam. Ale tých 
besied budem mať, samozrejme, 
viac - zatiaľ ma pozvali do Pieš-
ťan, Bánoviec a Dolného Kubí-
na, ale predpokladám, že pre-
cestujem aj mnohé iné mestá. 
Teším sa aj na prezentáciu 

knihy v rannom vysielaní 9. 3. 
na Markíze.

 � Kto vám pri výrobe knihy 
pomáhal? 
 Tých ľudí je veľa, všetkých 
vymenovať nemôžem. Ale poďa-
kovať chcem predovšetkým mes-
tu Trenčín a Tlačiarňam Pardon, 
konkrétne Jurovi Kouřilovi.

 � Kde sa bude dať kniha vi-
dieť, čítať, kúpiť?
 Konkrétne v Trenčíne sa 
bude predávať v Kultúrno-in-
formačnom centre, v predaj-
ni Madal bal, ale, samozrejme, 
aj vo všetkých známych 
kníhkupectvách.

 � Minulý rok sme mohli osla-
vovať vaše 30-ročné pôsobe-
nie na javisku. Vznikla kniha 
pri tejto príležitosti? Máte 
plán na ďalších 30 rokov?
 To isto nie. Bola to viac me-
nej náhoda. Ani by som nepove-
dal, že je to nejaká životopisná 
kniha. Proste som spísal zážitky, 
ktoré som mal za tie roky v hla-
ve a možno som aj trocha zhrnul 
mnohé z mojich aktivít na poli 
kultúry za uplynulé roky. Takže 
si ani nerobím plány. Moje heslo 
je ži tu a teraz. Čo mi život pri-
nesie, to beriem. Možno si len 
želám, aby som ešte zopár rokov 
mohol rozdávať radosť na javis-
kách, nech už to bude u nás, ale-
bo niekde vo svete.
 (E. M.) FOTO: ARCHÍV V. K.

HĽADÁ SA MANAŽÉR ALEBO 
MANAŽÉRKA HVIEZDY 

Mesto Trenčín má voľné pracovné miesto 
manažéra/manažérky Centra kultúrno-kreatívneho 
potenciálu HVIEZDA s termínom nástupu 1. 4. 2022.

Kino Hviezda v Trenčíne bolo 80 rokov obľúbeným miestom 
milovníkov kina, divadla či tanca, ale aj detí a dospelých, 
vzdelávajúcich sa v umeleckých oboroch. Prebiehajúca 
rekonštrukcia pridá umeniu v jeho priestore novú kvalitu a 
rozšíri jeho ponuku o nové funkcie.

Budúce Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu HVIEZDA 
bude vo svojej činnosti prepájať rôzne oblasti aktivít s dôrazom 
na naplnenie dvoch základných funkcií: kultúrneho centra s 
kvalitnou dramaturgiou a kreatívneho strediska, zameraného 
na podporu začínajúcich a existujúcich subjektov, pôsobiacich v 
sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu a 
širokej verejnosti.

Podrobné informácie o voľnej pracovnej 
pozícii nájdete na www.trencin.
sk vo Voľných pracovných miestach. 
Predpokladaný termín ukončenia 
výberového konania je 9. 3. 2022.
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Prečo titul EHMK 2026 
získal práve Trenčín?
Ministerstvo kultúry SR zverejnilo správu medziná-
rodnej poroty o výbere Európskeho hlavného mesta 
kultúry 2026. Píše sa v nej, ako porota vnímala finálové 
prihlášky miest Nitra, Trenčín a Žilina a tiež ich obhajo-
by tímami, ktoré v mestách kandidatúru pripravovali. 
Pre každé mesto spísala aj odporúčania. 

Podľa správy „skupina odbor-
níkov prihliadala na program 
špecificky navrhnutý pre rok 
hosťovania EHMK a program 
obsahujúci silný európsky roz-
mer”. Hodnotenie projektu 
Trenčín 2026 je v správe viac 
ako lichotivé. Vnímame ho ako 
ocenenie práce, povzbudenie 
do ďalších rokov a zároveň zá-
väzok, že sa veľmi pozitívne 
hodnotené plány a vízie pro-
jektu Trenčín 2026 preklopia 
do reality. 
 Prinášame vám záver hod-
notenia projektu Trenčín 2026. 
Celú správu nájdete na webo-
vej stránke Ministerstva kultúry 
SR, jednoducho sa k nej dosta-
nete aj cez www.trencin2026.
eu (sekcia Bid book). 

 „Prihláška mesta Trenčín 
je koncepčne silná a veľmi dob-
re štruktúrovaná. Navrhovaná 
kultúrna koncepcia je dobre za-
kotvená v potrebách mesta, re-
giónu a obyvateľov a má poten-
ciál v Trenčíne zanechať dôležitý 
trvalý odkaz. Vo svojej podstate 
demonštruje, ako sa malé mesto 
v strednej Európe môže kultú-
rou, otvorenosťou a spoluprá-
cou stať skutočne európskym 
mestom – mestom, v ktorom 
budú ľudia radi žiť a chodiť doň 
na návštevy. 
 Navrhovaný kultúrny a ume-
lecký program je koncepčne sil-
ný, relevantný a dobre štruk-
túrovaný a všetky jeho časti 
vysielajú jasnú a koherentnú 

správu. Program napriek tomu 
nie je nemenný a vyvíja sa s am-
bíciou priniesť najvyššiu možnú 
kvalitu umeleckého prejavu – 
zaistením spolupráce jednotli-
vých komunít a vytvorením roz-
manitých projektov pre všetkých. 
Navrhované programy de-
monštrujú vlastný a úprimný 
európsky rozmer prirodzene 
založený na medzinárodnej spo-
lupráci v rámci každého čiastko-
vého projektu. 
 Organizačná štruktúra prí-
pravy na projekte EHMK je 
dobre navrhnutá a má dosta-
točne schopný a profesionálny 
realizačný tím. Financovanie je 
a bude zabezpečené z verejných 
a súkromných zdrojov. 
 Snaha o dosah v prihláške 

je mimoriadne jasná. Projektový 
tím plánuje originálnym a prie-
rezovým spôsobom osloviť širokú 
škálu rôznych skupín, vrátane 
znevýhodnených osôb. 
 Prihláška má silnú politickú 
podporu na miestnej, aj krajskej 
úrovni. Kľúčoví špecialisti prí-
pravného tímu už boli vymenova-
ní a mesto má obdivuhodné plá-
ny na zvyšovanie svojich kapacít 
(viac ako 60 % projektov zahŕňa 
zvyšovanie kapacít), takže niet 
pochýb o tom, že mesto má do-
statočné kapacity na zvládnutie 
príprav na EHMK,” citované 
z hodnotiacej správy Minister-
stva kultúry SR.

 MIRKA GÚČIKOVÁ, TRENČÍN 2026

Litovský Kaunas je Európske 
hlavné mesto kultúry 2022

Kaunas sme navštívili počas Otváracieho víkendu, kto-
rý oficiálne spustil tohtoročný program. Pozývame vás 
do úžasného mesta plného modernistickej architektúry 
a súčasného umenia. Čo sa dá zažiť v Kaunase?

Aj „obyčajná“ prechádzka je 
v Kaunase zážitkom. V miest-
nom turistickom centre alebo 
online nájdete rôzne tematic-
ké mapy, podľa ktorých môžete 
mesto spoznávať. Dokonca aj 
mnohí miestni obyvatelia vďaka 
titulu Európske hlavné mesto 
kultúry (EHMK) spoznali prí-
behy budov či ľudí, ktoré im do-
teraz boli neznáme. Či už máte 
radi farebné nástenné maľby, 
stredovekú či modernistickú 
architektúru, spojenie s riekou 
alebo príjemné pešie zóny, náj-
dete si v Kaunase to svoje.

 � NABITÝ KULTÚRNY 
PROGRAM

Už počas Otváracieho víken-
du mohli ľudia na 50 lokalitách 
vidieť až 800 umelcov. V roku 
2022 však Kaunas ponúkne 
skutočne bohatý program v po-
dobe až tisíc rôznych podujatí – 
viac ako 40 festivalov, 60 výstav, 
250 predstavení a 250 koncer-
tov. Celkovo je do príprav zapo-
jených približne 500 ľudí, 80 lo-
kálnych a 150 medzinárodných 

partnerov, 140 miest v Litve aj 
vo svete, 2 tisíc umelcov, 80 ko-
munít a tisícka dobrovoľníkov.
 Okrem pôsobivých čísel 
zaujmú aj výnimoční umelci. 
Yoko Ono, Wiliam Kentridge, 
Marina Abramovič... To je len 
malá ukážka. My sme počas 
Otváracieho víkendu zažili prá-
ve výstavu Yoko Ono Ex It osla-
vujúcu silu prírody (na fotogra-
fii). Netradične ju umiestnili 
do priestorov Národnej banky 
Litvy, ktorá je počas výstavy 
v bežnej prevádzke. 

 � JAVISKO PRE EURÓPU

Medzinárodná spolupráca 
pre Kaunas nie je klišé. Výbor-
ným príkladom je tematicky 
rozmanitá výstava Magic Car-
pets Landed, na ktorej sa podie-
ľalo 57 medzinárodných umel-
cov reflektujúc predovšetkým 
aktuálne spoločenské témy ako 
migrácia, postavenie žien, par-
ticipácia či životné prostredie. 
S troma umelcami z výstavy má 
aj Trenčín 2026 už uzavreté do-
hody o spolupráci. 
 Tím Kaunasu 2022 si pri-
pravil ešte mnohé prekvapenia. 
Napríklad možnosť objednať 
si ubytovanie Airbnb v pôvod-
nom dobovom dizajne, tema-
tické prechádzky s miestnymi 
kultúrnymi pracovníkmi či au-
tomobilové jazdy s umelcami. 
Ak plánujete výlet, Kaunas 
(www.kaunas2022.eu) odporú-
čame všetkými desiatimi.
 Viac o Otváracom ví-
kende v Kaunase nájdete 
na www.trencin2026.eu.
  TERINA SLEZÁK BARČÁKOVÁ
 MANAŽÉRKA MEDZINÁRODNÝCH 
 VZŤAHOV TRENČÍN 2026 
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Zápis budúcich prváčikov

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl pre školský 
rok 2022/2023 bude vo všetkých základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín v priebehu 
mesiaca apríl. 

Základné školy budú zapisovať 
nových budúcich prvákov 4. – 
5. apríla 2022 s výnimkou ZŠ 
na Potočnej ulici, kde bude zá-
pis detí iba 5. apríla 2022. Zá-
pis pre nadané deti v ZŠ, Kub-
ranská 80 bude prebiehať počas 
dvoch dní 5. a 6. apríla 2022. 
Rodič môže zapísať dieťa iba 
do jednej základnej školy. 
 Zápis sa uskutoční v dvoch 
fázach. V prvej fáze rodič vy-
plní elektronickú prihlášku 

na webovej stránke školy. 
V druhej fáze prebehne overe-
nie údajov poskytnutých zá-
konnými zástupcami a rodič sa 
spolu s dieťaťom podľa usmer-
není školy zúčastní na zápise aj 
fyzicky. Časový rozpis zápisu si 
určí každá škola individuálne, 
preto odporúčame rodičom sle-
dovať webstránku školy, na kto-
rú chcú svoje dieťa zapísať.

 ÚTVAR ŠKOLSTVA MSÚ

Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová or-
ganizácia, začali realizovať od 1. decembra 2021 projekt 
„Podpora opatrovateľskej služby II“. Získali naň takmer 
500 tisíc eur. Projekt potrvá do 30. novembra 2023.

V rámci neho 31 zamestnan-
cov poskytuje opatrovateľské 
služby 48 klientom v časovom 
rozpätí od 2 hodín do 7,5 hodi-
ny denne, v pracovných dňoch.
 Vďaka projektu chceme 
predchádzať odkázanosti ob-
čanov na pobytové sociálne 

služby s dôrazom na plnenie 
ich individuálnych potrieb. Ide 
tiež o zvýšenie možnosti integ-
rácie osôb odkázaných na po-
moc do spoločnosti, zvýšenie 
kvality ich života a predĺženie 
zotrvania v známom domá-
com prostredí. S tým súvisí aj 

zosúladenie rodinného a pra-
covného života rodinných prí-
slušníkov opatrovaných ľudí. 
Zároveň ide aj o udržanie pra-
covných miest a tým aj pod-
poru zamestnanosti v meste 
Trenčín.
 Projekt je realizovaný 
s podporou Európskeho soci-
álneho fondu a Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodi-
ny SR z Operačného programu 
Ľudské zdroje.  (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.

Približne 1,5-ročný kríženec 
pravdepodobne ovčiaka a lab-
radora Anton sa potrebuje vý-
chovu či výcvik, no je veľmi 
šikovný a rád sa učí. Vhodný 
je k aktívnym ľuďom, aby mal 
veľa voľného pohybu.

Arny je pes kríženej argentín-
skej dogy. Má približne 3-4 
roky a dobrú povahu. V chlad-
nom počasí mu je vonku zima. 
Má hygienické návyky a ovláda 
zopár povelov. 

Aktívny a hravý Bodrík je 
kríženec stredného vzrastu 
vo veku 1,5 až 2 roky. Potrebu-
je veľa pohybu, má rád deti aj 
iné psíky.

Viac o zvieratkách, kto-
ré čakajú na nového maji-
teľa a nový domov, nájdete 
na www.utuloktrencin.sk.

ŠKOLA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA 
NA ŠK. ROK 2022/2023

Základná škola, Bezručova 66 4. - 5. apríl 2022
Základná škola, Dlhé Hony 1 4. - 5. apríl 2022
Základná škola, Hodžova 37 4. - 5. apríl 2022
Základná škola, Kubranská 80 4. - 5. apríl 2022
ZŠ, Kubranská 80 - program APROGEN 5. - 6. apríl 2022
Základná škola, Na dolinách 27 4. - 5. apríl 2022

Základná škola, Ul. L. Novomeského 11 4. - 5. apríl 2022

Základná škola, Potočná 86 5. apríl 2022

Základná škola, Východná 9 4. - 5. apríl 2022

BLAHOŽELÁME!
 � S bronzovou medailou 

zo Zimných olympijských 
hier 2022 v čínskom Pekin-
gu sa na Slovensko vrátili aj 
bývalí žiaci Základnej školy 
na Hodžovej ulici v Trenčíne, 
hokejisti Marko Daňo, Pe-
ter Čerešňák a asistent tré-
nera Ján Pardavý. Ďakujeme 
za reprezentáciu.

 � Slovenský Zväz Kickboxu 
ocenil svojich najlepších kic-
kboxerov za rok 2021. V krá-
ľovskej disciplíne K1 sa stala 
najlepším seniorským K1 zá-
pasníkom Monika Chochlí-
ková a najlepším juniorským 
K1 zápasníkom a kickboxe-
rom Slovenska za minulý rok 
Lea Tanáčová, obe zápas-
níčky sú zo športového klubu 
Victory Gym Trenčín.
  (ZDROJ:FB)

 � Z Majstrovstiev sveta v ľa-
dovom plávaní v poľskom 
Glogówe priviezol na za-
čiatku februára Trenčan Ši-
mon Žďársky bronz za tre-
tie miesto v plavbe na 500 m 
a striebro za druhé miesto 
v plavbe na 250 m.  
 (ZDROJ: CAS.SK)

 � Vo finálovej TOP 30-ke fi-
nalistov ocenenia Učiteľ Slo-
venska 2021 je ich najviac 
z Trenčianskeho kraja (23 
%). Z Trenčína sú dvaja - To-
máš Mikulovský, matema-
tikár z Gymnázia Ľ. Štúra 
a Monika Velacková, ktorá 
učí anglický jazyk na SOŠ do-
pravnej, v ZUŠ klavír, keybo-
ard a hudobnú náuku. TOP 
10 bude vyhlásená v apríli 
a vtedy sa začne aj hlasova-
nie o Cenu verejnosti. Viac 
na www.ucitelslovenska.sk.

PODPORA OPATROVANIA OSÔB V DOMÁCNOSTIACH
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AKADÉMIA TRETIEHO VEKU TRENČÍN

V Aule Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne by 
sa mal 8. marca 2022 o 13.30 hodine konať plánovaný marcový 
seminár.
 V jeho programe sú prednášky Fyzioterapia, jej delenie a využi-
tie – prednáša PhDr. Miriam Vilčeková, pedagóg SZŠ C. Šimurkovej 
Trenčín a  Sociálne služby a ich využitie – PhDr. Elena Nekorancová, 
odd. sociálnej pomoci TSK Trenčín. 
 Pokračovanie celoživotného vzdelávania v  marci bude závisieť 
od vývoja pandemickej situácie. Informácie na tel. čísle 032/6524642. 

Všetko najlepšie!
Bývalý dlhoročný kronikár mesta Trenčín Jozef Čery 
oslávil 23. februára 2022 krásne životné jubileum 80 
rokov.

Narodil sa v Trenčíne, 
v učiteľskom ústave ab-
solvoval kantorské štú-
dium a ako pedagóg 
pôsobil aj v Soblahove 
či v Dolnej Súči. Učiteľ 
chémie a telocviku naj-
skôr pomáhal s písaním 
kroniky deťom. V roku 
1972 začal pracovať 
na odbore školstva vte-
dajšieho MNV v Trenčí-
ne a pomáhať pri písa-
ní kroniky mestskému 
kronikárovi, ktorého 
neskôr naplno nahra-
dil. Štafetu mestského 
kronikára niesol 43 ro-
kov. Počas nich sa stal 
priekopníkom modernej tvorby 
kroník na Slovensku. Ako prvý 
prišiel s digitalizovanou kroni-
kou, vypracoval si vlastnú me-
todiku a osnovu kroniky, svoje 
skúsenosti odovzdával sloven-
ským kronikárom na škole-
niach. Ním písaná Kronika 
mesta Trenčín získala v súťa-
ži slovenských kroník viackrát 
prvú cenu – v roku 1999, 2011, 

2013, 2014. Do dôchodku odi-
šiel v roku 2015 a odvtedy sa 
naplno venuje svojim záľubám. 
Rád fotografuje, záhradkárči, 
sleduje technické novinky, živo 
sa zaujíma o dianie doma i vo 
svete. Do ďalších dní a rokov 
želáme pevné zdravie, veľa po-
hody, radosti a životného elánu! 
 (RED)
  FOTO: ARCHÍV MSÚ       

Vyhlásené sú ďalšie 
dotačné kolá
Mesto Trenčín vyhlásilo vo februári dotačné kolá 
na aktivity v oblasti životného prostredia a v oblasti 
sociálnej a zdravotnej. Žiadosti o podporu treba podať 
elektronicky do konca marca.

Na aktivity v oblasti 
životného prostredia 
plánuje mesto v dotač-
nom kole na rok 2022 
rozdeliť sumu 10 tisíc 
eur. Na podporu akti-
vít v oblasti sociálnej 
a zdravotnej rozdelí 
34 213 eur. V minu-
lom roku bolo v oblasti 
životného prostredia prostred-
níctvom grantového programu 
mesta podporených 5 projek-
tov. V sociálnej a zdravotnej ob-
lasti mesto takto podporilo 16 
projektov.
 Dotácie môžu byť poskyt-
nuté len na základe vyplnenej 

elektronickej žiadosti, kto-
rú nájdete na strán-
ke trencin.egrant.sk. 
Kritériá pre poskyto-
vanie dotácií nájdete 
na webstránke mesta 
v časti Samospráva – 
Transparentný Trenčín 
– Dotácie, kde sú uve-
dené aj kontakty na od-

borných garantov, na ktorých 
sa môžete obrátiť s prípadnými 
otázkami. 
 Spôsob, akým môžu sub-
jekty požiadať o dotácie z roz-
počtu mesta Trenčín, upravuje 
Všeobecne záväzné nariadenie 
o poskytovaní dotácií.

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ

Denné centrum Sihoť na Osvienčimskej ulici bolo v čase uzá-
vierky novín v interiérových priestoroch stále pre nepriaznivú 
situáciu zatvorené. Vláda SR avizovala na marec začiatok uvoľ-
ňovania pandemických opatrení.  V prípade, že bude možné 
v marci vnútorné priestory otvoriť, pravidelné aktivity budú 
pokračovať. Správu o znovuotvorení uverejníme na webovej 
stránke mesta www.trencin.sk.

Vonkajší areál centra je otvorený počas pracovných dní, v pon-
delok až štvrtok od 9.00 do 17.00 h a v piatok od 9.00 do 14.00 
hodiny. V tomto čase môžu návštevníci centra využiť na cvičenie 
exteriérové fitnes zariadenia.

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

 � UZÁVIERKY PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ

Sociálne 
veci

31. marec 2022

Životné 
prostredie

31. marec 2022

všetko o dotáciách

K MEDZINÁRODNÉMU DŇU ŽIEN
Osláviť 8. marec znamená pripomínať si potrebu rovnosti 
príležitosti žien a mužov a predstaviť si svet, v ktorom 
si ženy môžu byť isté, že na ich názoroch, hodnotách a snoch 
záleží. Je to možnosť uvedomiť si, čo všetko sa ženám doteraz 
podarilo dosiahnuť a čo by ešte dosiahnuť chceli.
 Milé ženy, prajem Vám, aby ste boli predovšetkým hrdé 
na to, že ste ženy, matky, babičky, prababičky, aby ste z úst detí 
počuli len milé slová „mamka ďakujem ti za všetko“, aby vaše 
oči nepoznali slzy a aby vaše dlane rozdávali vždy iba teplo 
a lásku. 
 V každodennom zhone pod tlakom povinností si mnohokrát 
ani neuvedomujeme, ako sa striedajú dni pracovné i sviatočné. 
Žiaľ, v tomto roku z dôvodu pandémie COVID – 19 sa nemôžeme 
stretnúť tak, ako sme to uskutočňovali po minulé roky. 
 Dovoľte nám, aby sme si týmto spôsobom a príspevkom 
pripomenuli deň, na ktorý by sme nikdy nemali zabúdať. Je to 
sviatok najdrahších bytostí – Medzinárodný deň žien. 
 Ste základným kameňom našich rodín. Hlboko sa 
skláňame pred Vašou obetavosťou, ochotou, láskavosťou, 
ale i humorom a dobrou náladou, ktorou okoreňujete chvíle 
nášho každodenného života. Pri príležitostí Vášho krásneho 
sviatku mi dovoľte, aby som Vám v mene všetkých mužov, ako 
aj v mene svojom zaželal predovšetkým pevné zdravie, šťastie 
lásku, trpezlivosť, pohodu i radosť zo života...
 Aby ste v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch 
mali čo najmenej problémov, chvíľ bolestí a smútku, aby Vás 
pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na každom kroku.

S úctou
Ján Skyba, predseda OO JDS Trenčín
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 � Prečo sa idú riešiť nové 
športoviská v areáli mestské-
ho kúpaliska na trávnatej 
ploche? Prečo sa nepočíta-
lo so zveľadením plavárne, 
napr. pridaním 50 m ba-
zéna, divokej rieky alebo 
modernejších dojazdových 
tobogánov? Tým, že sa tráv-
natá plocha uvoľní pre špor-
toviská sa definitívne ukráti 
o priestor a potenciál pre jej 
zmodernizovanie a rozšírenie. 
 MIRIAM A.
Martin Beďatš, hlavný archi-
tekt mesta: 
 Návrh ponecháva rezer-
vu na 50 m bazén a tiež nevy-
lučuje modernizáciu tobogá-
nov. Športový areál neznamená 
zmenšenie plavárne, ale využitie 
voľných plôch v čase, keď je kú-
palisko zatvorené. Pri otvore-
nom kúpalisku bude športový 
areál súčasťou kúpaliska, ihris-
ká sú navrhnuté v podstate iba 
ako čiary a bránky na trávniku, 
pri vyššej návštevnosti bude 
možné využiť ich na slnenie. 
Pribudne mobiliár, lezecká ste-
na, bufet a wc, hry typu teqball 
a podobne. 

 � Rada by som vedela, či 
sa počíta konečne s opravou 
Inoveckej ulice. Kraje vozov-
ky sú v katastrofálnom stave. 
Jazdiť po tejto ceste na bicykli 
je životunebezpečné. 
 RENÁTA L.
Ján Korienek, vedúci útvaru 
investícií: 
 V tomto roku dôjde ku kom-
plexnej výmene asfaltového 
povrchu Inoveckej ulice, vrá-
tane obnovy verejného vodovo-
du a kanalizácie (riešia to Tren-
čianske vodárne a kanalizácie). 
Rovnako tu budú aj vybudované 
betónové zastávky pre autobusy 
MHD.

 � Som invalidný dôchod-
ca s obmedzeným pohybom 
a pravidelne navštevujem Uro-
logickú ambulanciu na križo-
vatke ulíc Piaristická a Súd-
na. Mohli by ste tu niekde 
vyhradiť miesta pre telesne 
postihnutých? 
 SVETOZÁR CH.

Róbert Hartmann, vedúci 
útvaru mobility: 
 Vzhľadom na fakt, že sa v da-
nej oblasti nachádzajú zdravot-
nícke zariadenia, požiadame 
dopravný inšpektorát o vyhra-
denie 1-2 parkovacích miest 
pre osoby s obmedzenou schop-
nosťou pohybu.

 � V oblasti za mostami pri-
búda obyvateľov, ale počet 
autobusov MHD je biedny. 
Prosím, zhustite tam počet 
i frekvenciu spojov MHD. 
  JANA V. 
Miloš Minarech, útvar 
mobility: 
 Plánujeme doplniť spoje 
na vybraných linkách v oblasti 
Vinohrady, Záblatie, Istebník. 

 � Došlo k výrubu stromov 
pozdĺž Východnej ulice, vysa-
dili ste tu mladé stromčeky, 
ale zostali tu odpílené časti 
stromov, ktoré trčia zo zeme. 
 IGOR N. 
Anna Hanincová, správkyňa 
verejnej zelene: 
 Pne bude postupne frézovať 
dodávateľská firma. Prosíme 
o trpezlivosť. 

 � Kultúrny dom v Zlatov-
ciach je dostavaný, vyzerá to 
pekne, lešenie zmizlo a ja sa 
chcem spýtať, čo bude s von-
kajšou fasádou na ľavom 
boku, kde sú súkromné domy. 
Fasáda tam nie je obnove-
ná, verím, že sa to dokončí, 
lebo takto je pokazený dojem 
z prístavby.
  JOZEF M.
Benjamín Lisáček, vedúci 
útvaru interných služieb: 
 Na zadnú fasádu sa neza-
budlo. Žiaľ, počas prístavby 
a rekonštrukcie sa prišlo na to, 
že „ťahá“ zemnú vlhkosť a bude 
ju potrebné pred zateplením 

a natiahnutím novej fasá-
dy hĺbkovo odizolovať. Re-
alizácia prác je podmienená 
schválením financií v mest-
skom rozpočte. Predpokladá-
me, že k nej príde až v roku 
2023. 

 � Na základe zmien 
a doplnkov územného plánu 

a rozvoja mesta uvedeného 
na webovej stránke mesta som 
sa dočítal o revitalizácií par-
kovej zelene v časti Noviny (ul. 
J. Zemana, Palárikova, Nové 
prúdy). Ako to mám chápať? 
Uvedená parková zeleň je 
posledná zeleň na Novinách. 
Všetko ostatné je zastavané.
  DALIBOR
Adriana Mlynčeková, vedúca 
útvaru územného plánovania:
 V prípade lokality Noviny 
(ulice Palárikova, J. Zemana, 
Prúdy) a plôch zelene, ktoré sú 
v aktuálne platnom Územnom 
pláne mesta Trenčín vyznačené, 
nie je v zmysle prerokovávaných 
Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN 
mesta uvažované so žiadnou 
zmenou funkčného využitia. 
Plochy zelene aj naďalej ostá-
vajú týmito plochami. Pod poj-
mom „revitalizácia“ rozumieme 
oživenie plôch zelene prípadnou 
novou výsadbou s doplnením 
prvkov drobnej architektúry 
(lavičky, smetné koše, prípadne 
stojany na bicykle). So žiadnou 
novou výstavbou na plochách 
zelene nie je a ani nemôže byť 
uvažované. 

 � Bude tento rok konečne 
zrekonštruovaná stará časť 
Kubranskej ulice - za penzió-
nom Mária doľava smerom 
k predajni Slovex? Sľuby sa 
majú plniť. 
 ZUZANA
Ján Korienek, vedúci útvaru 
investícií: 
 Výmena asfaltového po-
vrchu tejto časti Kubranskej uli-
ce sa bude realizovať v jarných 
mesiacoch 2022.

 � Kolobežky Bolt sa z Trenčí-
na akosi vytratili. Ak sa vrátia 
do mesta, budú mať určené 
stanovištia, kde budú odpar-
kované alebo zase chaoticky 
budú kade tade pohodené?  
 JOZEF P.
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ: 
 Na jar by sa kolobežky mali 
do ulíc Trenčína vrátiť. Systém 
ich využívania zrejme zostane 
rovnaký. 

 � Čo sa stalo s budovaním 
cyklotrasy na Ulici Ľ. Stár-
ka? V decembri tam bol čulý 
stavebný ruch a potom úplne 
ustala akákoľvek aktivita. 
Dokončenie je v nedohľadne? 
 MARTINA
Dagmar Kopačková, útvar 
investícií: 
 Vzhľadom na klimatické 
podmienky boli 4. 12. 2021 po-
zastavené práce na tejto cyk-
lotrase. Práce budú pokračovať 
od 14. 3. 2022 a mali by trvať 2 
mesiace - samozrejme, ak ne-
nastanú komplikácie.

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
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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.

trencin.sk/oao

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

NAJBLIŽŠIE ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 14. 3. 2022 o 16.00 h
VMČ Západ 30. 3. 2022 o 15.00 h
VMČ Juh 7. 3. 2022 o 17.30 h
VMČ Sever 3. 3. 2022 o 16.00 h
Zasadnutia výborov mestských častí sú verejné. V závislosti 
od aktuálnej pandemickej situácie sa však môžu konať aj online. 
Preto je dobré sledovať týždeň pred rokovaním webstránku mes-
ta www.trencin.sk.

VMČ

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

mailto:dispecing@trencin.sk


 � DIVADLO
7. 3. | 19.00 | Lordi

POSÁDKOVÝ KLUB | Hlavné postavy tejto 
salónnej, ľahko škandálnej komédie, sú 
traja „roztopašní“ LORDI, ktorí tajne hra-
jú hru s  jasnými, i  keď trochu pochybný-
mi pravidlami. Na  utajených klubových 
schôdzkach si totiž navzájom rozdeľujú 
dámy a za sexuálne úspechy či neúspechy 
s  nimi si prideľujú červené alebo čierne 
body. Jedného dňa sa však pravidlá škan-
dalóznej hry neľútostne obrátia proti nim. 
Veselá inscenácia je výsmechom mužskej 
ješitnosti, dvojitej morálky, no na  druhej 
strane aj oslavou pevného priateľstva, kto-
ré vydrží i tie najťažšie skúšky. 
Hrajú: Maroš Kramár, Jozef Vajda, Peter Ši-
mun. Vhodné pre publikum od 15 rokov.
12. 3. | 19.00 | Divadlo Husa 
na Provázku, Pavol Seriš: Takt

KLUB LÚČ – GALÉRIA VÁŽKA | Klauniáda 
o  etikete. Zamilovaný buran stratený vo 
svete pravidiel a  konvencií. Môže vôbec 
získať ženu svojich snov? Dokáže vyhláse-
ný expert na etiketu a jeho asistentka svo-
jou svojráznou metódou vytesať z  neote-
sanca slušného človeka? A kto je to vlastne 
ten… slušný človek? Premena spoločen-
ského analfabeta v majstra taktu a sociál-
neho básnika. Klauniáda o etikete i o tom, 
či je vôbec ešte aktuálna.
18. 3. | 20.00 | Dogma Divadlo: 
Re: Kapitulácia (2. repríza)
KLUB LÚČ – GALÉRIA VÁŽKA | Čo pre Vás zna-
mená divadlo? Má zmysel, alebo nemá? 
Autorská video inscenácia, ktorej ústred-
ným motívom je skúmanie rôznych pohľa-
dov na divadlo ako také. 
Kolektív divadla sa zamýšľa nad zmyslom 
divadelného umenia, bilancuje nielen 

svoju viac ako 25. ročnú činnosť, ale otvára 
aj otázky, ktoré s divadlom navonok nesú-
visia.
19. 3. | 18.30 | Z. Mišáková: 
Nádej Dubček

POSÁDKOVÝ KLUB | Na  príbehu význam-
nej, medzinárodne uznávanej osobnosti 
Alexandra Dubčeka, predstaviteľa „socia-
lizmu s  ľudskou tvárou“, sledujeme záro-
veň dejiny Česko-slovenskej republiky. Sú-
bežne vidíme zrod Idey socializmu od 19. 
storočia až po  pád socialistického zriade-
nia v roku 1989. Ústrednými však zostáva 
ľudský osud, zmarené nádeje a  vnútorná 
sila, ktorá sa skrýva v osobnosti Alexandra 
Dubčeka. Bojoval za to, čomu veril a robil 
to, čo mu okolnosti dovolili. 
Otázkou pre divákov zostáva, či hodno 
za  každých okolností veriť jednej idei a  či 
má zmysel trvať na  svojich ideáloch. Zo 
strany tvorcov ide o  snahu istým spôso-
bom sa vyrovnať s  obdobím socializmu. 
Hra dejinne nadväzuje na hru Svetový Slo-
vák Štefánik.
21. 3. | 19.00 | Kvarteto
POSÁDKOVÝ KLUB | Podľa jednej teórie za-
čína život pri oplodnení vajíčka, podľa inej 
narodením dieťaťa a  podľa ďalšej začína 
život odchodom detí z  domu...  Ale kedy 
život končí? Nádherná hra o  sláve, páde, 
sexe, múdrosti a  túžbe žiť štyroch kedysi 
slávnych spevákov, dnes “odložených” 
v  penzióne pre “nepotrebných”. Všetko sa 
mení, keď je ohlásený príchod ich bývalej 
kolegyne, kedysi najväčšej hviezdy, ktorej 
bol jedným z  niekoľkých manželov jeden 
z  nich.  Neuveriteľne výstižná hra o  všet-
kom, čo do života potrebujete a možno aj 
trošku viac. 
Obsadenie: Božidara Turzonovová, Zuzana 
Kocúriková, Dušan Jamrich/ alt. Peter Ši-
mun, František Kovár.
2. 4. | 18.30 – 20.00 | Muzikál 
Studňa Lásky – premiéra
POSÁDKOVÝ KLUB | Na Trenčianskom hra-
de väzní gróf Zápoľský krásnu Turkyňu 
Fatimu. Jej milý Omar sa ju snaží vyslo-
bodiť, ale Fatimu sa pokúša získať aj brat 
tureckého sultána a  obdivom ju zahŕňajú 
aj páni z hradu. V zamotanej situácii okolo 

lásky Fatimy sa manželia Zápoľskí snažia 
znovu nájsť k sebe cestu. Humorným spô-
sobom odhaľujú rozdielnosť mužského 
a ženského sveta a pohľadu na lásku. 
Pôvodný muzikál na  pozadí historických 
reálií plný humoru a vrtkavých vzťahov je 
obohatený o spevy, tance, šermy a sľubuje 
kultúrny zážitok pre všetky generácie.

 � KONCERTY
4. 3. | 20.00 | Mjav (CZ)
KLUB LÚČ – GALÉRIA VÁŽKA | Pôvodne one-
-man projekt, ktorý sa nakoniec zmenil 
na kapelu MJAV (česky mňau).
5. 3. | 20.00 | Matej Tále
KLUB LÚČ – GALÉRIA VÁŽKA | Matej Tále je 
túlavý bard, predstaviteľ žánru sociálny 
folk. V jeho pesničkách nájdete lyrické re-
portáže nielen z  našich dreveníc, sídlisk, 
vrchov či zabudnutých okresov, ale aj prí-
padové štúdie o spoločnosti ako celku. Ma-
tej sa nehanbí zapnúť svoj sedliacky rozum 
a prognózovať, čo nás asi čaká za najbliž-
ším bukom. Hrdinom Matejových piesní je 
prevažne individuálny hrdina – osirelý syn 
matky – narkomanky, manžel – konšpirá-
tor, či zblúdilá Táňa z okresu Poltár – sna-
žiaci sa vysporiadať s trpkosťou prostredia 
slovenskej krajiny. 
11. 3. | 18.00 | ABBA Slovakia 
Tour 2021
POSÁDKOVÝ KLUB | Najväčšie hity legen-
dárnej skupiny – naživo – na  nerozozna-
nie od originálu. Koncertné turné v podaní 
revival skupiny, ktorá v  roku 2018 získala 
ocenenie od  organizátorov Sziget festi-
valu – „najlepšia ABBA revival skupina“ 
a prispelo k tomu 30.000 divákov. 
Tešiť sa môžete na novú svetelnú a hudob-
nú show na vyše 2 hodinovom koncerte hi-
tov ako Super Trouper, Money Money Mo-
ney, The Winner Takes It All, I have Dream, 
Dancing Queen, Mamma Mia, Thank You 
For The Music a ďalších.
11. 3. | 21.00 | Andrej Danóczi: 
Hudba k tme
KLUB LÚČ – GALÉRIA VÁŽKA | Hudba k  tme 
je názov večera reprodukovanej hudby 
odohrávajúci sa v úplnej tme. Zrakom vní-
mame až 80 % informácií, stáva sa štan-
dardom, že hudbu viac pozeráme, ako po-
čúvame. Vkročte s nami do tmy, podujmite 
sa oslobodiť od povrchnosti a objavte ne-
poznanú dimenziu vnímania.
Škála hudobnej tvorby Andreja Danócziho 
je široká, možno v  nej nájsť elektronickú 
hudbu, art-rock, musique concrète, vin-
tage techno, weird, minimalizmus, plun-
derfóniu, či hudbu pre „translator voices“. 
Jeho album Klára a  Ján – Druhý debut 
(2016) získal cenu Radio_Head Awards 
v kategórii Experimentálna hudba.
Upozornenie: Nie je vhodné pre ľudí trpia-
cich nyktofobiou!

Pre možné zmeny v podujatiach sledujte aktuálne infor-
mácie na visit.trencin.sk alebo volajte na 032/16 186. 5. 3. | 16.00 | Prechádzky 

mestom so sprievodcom: 
Žigmund Luxemburský 
a Barbora Celjská

KIC - MIEROVÉ NÁMESTIE | V  roku 1412 
panovník Žigmund Luxemburský udelil 
mestu Trenčín výsady slobodného krá-
ľovského mesta, čo výrazne napomá-
halo k rozvoju mesta. Pre svoju mladú 
a krásnu manželku Barboru Celjskú dal 
postaviť Barborin palác.
Bola Barbora naozaj neverná 
a nemravná?
Prečo je Žigmund dodnes neobľúbený 
v Čechách?
Vďaka čomu Barbora pôsobila ako spo-
lupanovníčka Žigmunda? 
To všetko sa dozviete na marcovej Pre-
chádzke mestom. 
3. 3. | 17.00 | Uvedenie 
do života knihy Vlada 
Kulíška

VKMR | Vlada Kulíška poznáme ako 
míma a ako organizátora mnohých kul-
túrnych podujatí. Tentoraz sa predstaví 
v úlohe spisovateľa. 
Kniha „Od Vietnamu po  Čínu s  panto-
mímou okolo sveta“ je plná zážitkov 
z  ciest s  umením a  za  umením. Vese-
lé aj menej veselé príhody predstavujú 
prierez tvorbou a  prácou míma, ktorý 
ešte v  roku 1991 nosil uniformu ako 
dôstojník socialistickej armády.
Uvedenie do života knihy sa uskutoční 
za  účasti známeho jazzového speváka 
Petra Lipu. Podujatie moderuje Zuzana 
Mišáková, Moravčíková. Vstup zdarma. 
Na podujatí bude možné si za zvýhod-
nenú cenu zakúpiť knihu.
Knihu si môžete zakúpiť aj v Kultúrno-
-informačnom centre.  

 � NEDAJTE SI UJSŤ
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13. 3. | 18.00 | Koncert 
Bratislavského chlapčenského 
zboru

HOTEL ELIZABETH | Bližšie informácie 
o  programe a  účinkujúcich na  stránke 
www.kpvh.sk. Vstupné 8 €, pre členov 
klubu 5 €. Koncert je vhodný aj pre deti.
19. 3. | 20.00 | Open Mic Session 
vol.2
KLUB LÚČ – GALÉRIA VÁŽKA | Talentová sú-
ťaž, v ktorej tvojim partnerom bude mik-
rofón. Každý, kto naberie odvahu, dosta-
ne šancu ukázať, čo v  ňom je. Spievaš? 
Rapuješ? Ovládaš beatbox? Prípadne si 
začínajúci komik? Ak je aspoň jedna od-
poveď ÁNO, tak je táto udalosť tvojou 
piatkovou voľbou. Pred udalosťou je po-
trebné sa dopredu registrovať na  ema-
il patrik@klubluc.sk. Do  e-mailu napíš 
meno, aký typ vystúpenia chceš robiť 
a  krátke demo (môže byť aj nahrávka 
na  telefón). Najlepšie vystúpenie bude 
ocenené. K  dispozícií bude mikrofón, DJ 
a gitara. 
25. 3. | 20.00 | Katarzia n5: 
Trenčín
KLUB LÚČ – GALÉRIA VÁŽKA| Na svetle stoja 
tí, čo sa boja vstúpiť do tmy. Album n5 je 
introspektívnym pohľadom na pocit z po-
sledných dvoch rokov. Spolu s doskou pri-
chádza na  svet aj ďalší elektronický kon-
cert Katarzie so súčasnými producentmi 
českej a slovenskej klubovej scény a svet-
lami, ktoré vychádzajú z  kombinácie úz-
kosti doby a estetiky rave parties a divad-
la.
27. 3. | 16.00 | Z našej kuchyne

POSÁDKOVÝ KLUB | Tradičné vystúpenie 
v  podaní Detského folklórneho súboru 
Kornička. 
27. 3. | 19.00 | Milan Markovič 
a Páni bratia – Na plnú hu(d)bu
PIANO CLUB | Humorista, satirik a glosátor 
je opäť na scéne. Spolu s dvojicou hudob-
níkov, multiinštrumentalistov, spevákov, 
hercov a hudobných klaunov opäť na ces-
tách v  Česko+Slovensku! Trojica známa 
zo slovenských televíznych Večerov Mila-
na Markoviča a  protagonisti úspešného 
MM KABARETU v  poloimprovizovanom 
predstavení na  javisku i  medzi divák-
mi. Sto minút hudby a  hovoreného slova 

s  prizerajúcimi sa, ale aj účinkujúcimi di-
vákmi spájajú javisko s hľadiskom a v pria-
mom prenose na veľmi krátku vzdialenosť 
prinášajú skutočnú zábavu a  neskutočne 
dobrú náladu.
30. 3. | 18.00 | Fragile
PIANO CLUB | Koncert slovenskej vokálnej 
skupiny zloženej z  výrazných speváckych 
osobností, ktoré bez použitia hudobných 
nástrojov interpretujú známe svetové hity. 
Koncerty skupiny FRAGILE sú plné nielen 
výbornej hudby, ale aj podmanivého hu-
moru, vďaka čomu zažijete neopakovateľ-
ný večer plný skvelej zábavy. 
31. 3. | 17.00 | Hviezdy nad 
Trenčínom
PIANO CLUB | Verejné nahrávanie TV Šláger

 � VÝSTAVY
1. – 31. 3. | Slováci v bojoch 
po boku víťazných Spojencov 
v 2. svetovej vojne (1939-1945)
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
skej histórie.
1. – 31. 3. | Juhoslávia v 2. 
svetovej vojne na poštových 
dokumentoch (Jozef KORENÝ)
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub fila-
telistov.
1. – 31. 3. | Svet očami Naty

KIC | Mesto Trenčín a Súkromná umelecká 
škola Gagarinova v Trenčíne pripravili vý-
stavu obrazov Natálie Šebovej.
1. – 31. 3. | 80. výročie 
reorganizácie čs. jednotky 
v Severnej Afrike
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub vojen-
skej histórie.
1. – 31. 3. | Klub foto 2022
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub foto-
grafov.
1. – 31. 3. | Žena v OS SR
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: PÚ Liptov-
ský Mikuláš.
20. 3. | 10.00 – 17.00 | Svadobná 
výstava

HOTEL ELIZABETH | Prevedieme Vás krás-
nymi a  romantickými priestormi Hotela 
Elizabeth, ktoré sú vhodné na  usporia-
danie svadobného pohostenia. Ukážeme 
Vám, ako v hoteli vieme pre Vás pripraviť 
civilný sobášny obrad. Ochutnať môže-
te svadobné degustačné menu.  Tešiť sa 
môžete na stretnutia s odborníkmi zo sva-
dobných agentúr – svadobné salóny, sva-
dobné obrúčky, moderátor, DJ, fotografi, 
kameramani, svadobné koláčiky, svadob-
né víno a  destiláty. Náš šéfkuchár Vám 
rád poradí pri výbere svadobného menu. 

Nenechajte si ujsť príležitosť stretnúť sa 
s  profesionálmi, ktorí sa postarajú o  Vás 
veľký „DEŇ“. Vstup voľný.
do 18. 4. | Veronika Weberová: 
Prchavý dotyk hmly
TSK | Trenčianske osvetové stredisko 
v Trenčíne a  autorka vás pozývajú na  vý-
stavu Veronika Weberová: Prchavý dotyk 
hmly vo výstavných priestoroch Trenčian-
skeho samosprávneho kraja. Viac informá-
cií na www.tnos.sk.
do 21. 5. | 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 fo-
tografi primárne a  úspešne pohybujú 
na  výslní 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, inoke-
dy vnímavej koexistencii.
Ambíciou výstavy je vyjadriť naliehavý 
apel na  zachovanie zvyškov humánnosti 
človeka k svetu a prírode. Do kreatívneho 
deja chcú aktívne vtiahnuť malého aj veľ-
kého diváka svojou prítomnosťou počas 
trvania výstavy prostredníctvom komen-
tovaných prehliadok, workshopov, pred-
nášok a ďalších podujatí.

 � DETI
1. – 31. 3. | Tanečná škola 
Tancujúce tigríky
KDAM TANCUJÚCE TIGRÍKY – OC MAX | Ta-
nečno-animačný program pre deti vo veku 
1,5 – 6 rokov s množstvom tancov a zába-
vy na  každej lekcií. Deti tancujú s  roves-
níkmi v 18 skupinách od pondelka do piat-
ka v  doobedných i  poobedných časoch. 
Rozvrh kurzov alebo jednorázových vstu-
pov nájdete na www.tancujucetigriky.sk.
3., 17., 31. 3. | 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. 
Aktivita je určená pre najmenšie deti, kto-
ré tvoria spolu so svojimi rodičmi. Pri rea-
lizácii sa snažíme pracovať s netradičnými 
výtvarnými materiálmi a technikami, kto-
ré sú pre deti nové a zaujímavé.
štvrtok | 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.
streda, piatok | 9.00 – 12.00 | 
Rána pre maminy v KreaTivo
KREATIVO | Bližšie info: 
kretivotrencin@gmail.com, 0918 883 505.
pondelok – piatok | 14.00 – 
18.00 | | Voľná hra s kockami 
LEGO v KreaTivo
KREATIVO | Bližšie info: 
kretivotrencin@gmail.com, 0918 883 505.

2 | KAM

do 5. 3. | 7.00 – 13.00 | 
Týždeň slovenských knižníc 
v trenčianskej knižnici
VKMR JASELSKÁ | Popri bohatom kul-
túrnom programe pre deti i dospelých 
počas 23. ročníka Týždňa slovenských 
knižníc Verejná knižnica M. Rešetku 
v  Trenčíne poskytuje: bezplatný zá-
pis nových čitateľov do  knižnice; vrá-
tenie premeškaných výpožičiek kníh 
bez sankčných poplatkov; bezplatné 
používanie internetu (max. 30 minút) 
pre registrovaných čitateľov na  Jasel-
skej ulici; burzu vyradených kníh vo 
všetkých pracoviskách VKMR s mottom 
„Hľadáme knihám nový domov“; bese-
dy s  osobnosťami kultúrneho života. 
Bližšie informácie: www.vkmr.sk.
17. 3. | 16.30 | Milan Vrba: 
Trenčín v uličkách času

VKMR | Uvedenie novej knihy zberate-
ľa historických fotografií MILANA VRBU 
spojené s projekciou unikátnych zábe-
rov starého Trenčína. 
Súčasťou prezentácie bude bese-
da o  publikácii Trenčín v  uličkách 
času a tiež o pripravovanej knihe o ob-
chodných prevádzkach v regióne. 
Knihu je možné zakúpiť v Kultúrno-in-
formačnom centre. 

5. 3. | 15.00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – SNIPERS Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, juniori.
5. 3. | 11.00 | AS Trenčín – 
Banská Bystrica
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, staršie 
žiačky.
6. 3. | 10.00 | AS Trenčín – 
Stará Ľubovňa
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, staršie 
žiačky, tréningová hala.
6. 3. | 9.00 | HK AS Trenčín 
„B“ – Bánovce nad Bebravou
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.
6. 3. | 10.00 | HK AS Trenčín 
„A“ – Lehota pod Vtáčnikom
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.
6. 3. | 11.15 | HK AS Trenčín „A“ 
– Bánovce nad Bebravou
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.
6. 3. | 12.15 | HK AS Trenčín 
„B“ – Lehota pod Vtáčnikom
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.
12. 3. | 9.00 | HK AS Trenčín 
– Martin-Čadca
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, starší do-
rast.

 � NEDAJTE SI UJSŤ

 � ZÁPASY
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3. 3. | 9.00 | Silvia Havelková 
v trenčianskej knižnici
VKMR | Beseda so spisovateľkou pre deti 
a mládež SILVIOU HAVELKOVOU o  jej naj-
novšej literárnej tvorbe. 
Počet miest je obmedzený, účasť tre-
ba vopred nahlásiť (032/746 07  15, 
deti@vkmr.sk).
4. – 31. 3. | Čo sa skrýva v úli?
VKMR | Ponuka na  interaktívnu bese-
du pre deti o  význame včiel v  ekosys-
téme spojená s  ukážkou včelieho úľa, 
včelích produktov a  iných včelárskych za-
ujímavostí. Účasť treba vopred nahlásiť 
(032/746 07 15, deti@vkmr.sk).
7. – 11. 3. | Jarný tábor 
v KreaTivo
KREATIVO | Pre bližšie informácie kon-
taktujte: kreativotrencin@gmail.com, 
0918 883 505.
7. – 11. 3. | 8.00 – 12.00 | Škola 
s remeslom TOVARIŠI
ŠVERMOVA 23 | Hľadáme šikovných reme-
selníkov od  9 – 15 rokov, ktorí sa neboja 
zamazať si ruky, chytiť kliešte, ihlu, či kla-
divo a vytvoriť si krásny výrobok.
27. 3. | 15.00 |, | 17.00 | Detský 
divadelný klub: To je divadlo!

KLUB LÚČ – GALÉRIA VÁŽKA | Divadelná in-
scenácia pre deti a ich rodičov o tom, čo to 
vlastne divadlo je, kto ho robí a čo všetko 
sa v  tom divadle môže stať. Na  rad príde 
úvod a jadro, ale aj prológ a záver a možno 
príde aj epilóg. 
Komentovať budú Marcel s Robertom, za-
hrajú Kamil s Tomášom, objaví sa aj reži-
sérka Divadla Úsmev a nebude chýbať ani 
Červená čiapočka a  vlk. Komediálny prí-
beh, ktorý pomocou pestrej palety postáv, 
koláže obrazov a  zmesi skečov postupne 
odkryje malému i  veľkému divákovi opo-
nu i zákulisie divadla pre deti.

 � SENIORI
streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli 
mi to mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž 
na zvládnutie základov PC a komunikácie 
prostredníctvom e-mailu pre seniorov. 
Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 
032/ 770 83 14.
8., 22. 3. | 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 vý-
tvarným technikám, oboznamujú sa so 
základnými výtvarnými postupmi, farbou, 
tvarom a materiálom. 
Mnoho z  nich sa snaží o  aktívne trávenie 
voľného času a  tak stretnutie v  galérii je 
pre nich vhodným spôsobom jeho napl-
nenia. Na podujatie je potrebné sa vopred 
prihlásiť.
8. 3. | 13.30 | Seminár XXXV. 
ročníka Akadémie tretieho 
veku
TRENČIANSKA UNIVERZITA | Program 

seminára: 1. Otvorenie, predstavenie hos-
tí. 2. Fyzioterapia, jej delenie a  využitie 
– PhDr.  Miriam Vilčeková, pedagóg SZŠ 
C. Šimurkovej Trenčín. 3. Sociálne služby 
a ich využitie – PhDr. Elena Nekorancová, 
odd. sociálnej pomoci TSK Trenčín. 4. Pri-
pomenutie: MDŽ, Mesiac knihy. 5. Záver. 
Organizátori a  Rada ATV si Vás dovo-
ľujú požiadať o  nahlásenie účasti/ ne-
účasti na  seminári XXXV. ročníka ATV 
do  7. 3. 2022 na  tel. č.: 032/652  46  42, 
mobil: 0915  117  463, e-mail: 
anickapin@centrum.sk.

 � PREDNÁŠKY
10. 3. | 16.30 | Helena Máslová: 
Plodnosť
VKMR | Prednáška členky Českej lekárskej 
komory HELENY MÁSLOVEJ spojená s pre-
zentáciou jej knihy Plodnosť. 
Autorka – lekárka sa venuje psychogyne-
kológii, ženskému zdraviu a  reprodukcii 
z pohľadu psychosomatických súvislostí.
17. 3. | 16.00 | 700. výročie 
úmrtia Pána Váhu a Tatier
POSÁDKOVÝ KLUB | Členská schôdza nu-
mizmatikov s  prednáškou na  tému 700. 
výročie úmrtia Pána Váhu a Tatier. Pripra-
vuje: Klub numizmatikov.
17. 3. | 16.00 | Prednáška: Les 
a neles
TRENČIANSKE MÚZEUM | Prednášajúci: On-
drej Kameniar, PhD.
18. 3. | 16.30 | Maja Jackobs 
Jakúbeková: #Erised
VKMR | Slávnostné uvedenie knihy #Eri-
sed do života. Autorka MAJA JACKOBS JA-
KÚBEKOVÁ je členkou Spolku slovenských 
spisovateľov (SSS). Jej debut #Vykrivenie 
získal prémiu Literárneho fondu v  Cene 
Ivana Kraska a prémiu Spolku slovenských 
spisovateľov v rámci Ceny Milana Rúfusa.
Hosť podujatia: literárny kritik JÁN TAZBE-
RÍK.
19. 3. | 15.00 | Japonsko 
od severu na juh

KAVIAREŇ NA  CESTE | Rozprávanie o  za-
ujímavej krajine, v  ktorej všetko funguje 
a ktorá je taká odlišná od našej.
23. 3. | 18.00 | Potrebuješ zvýšiť 
svoju energiu?

KC AKTIVITY | Potrebujete zresetovať? 
Chceli by ste sa cítiť menej vystresovaní 
a viac prekvitať? Máte radi zážitkové pred-
nášky, ktorých vedomosti vyživia Vaše telo 
aj dušu tak, že sa neviete dočkať, kedy ich 
vyskúšate na vlastnej koži? Pridajte sa! 
Cieľom tejto prednášky je jednoducho, 
hravo a  inšpiratívne objasniť Vám, ako 
zlepšiť svoj život, zresetovať svoju myseľ, 

cítiť sa menej vystresovaní a  viac prekvi-
tať. Ale najmä získate príležitosť, aby ste 
nové vedomosti uplatnili vo svojom živo-
te. Dostanete šancu začleniť nové vedo-
mosti do  svojich denných zvykov tak, že 
Vám umožnia načerpať energiu aj zo zdro-
jov, ktoré ste doteraz nevideli.
31. 3. | 16.00 | Knižničný fond 
šľachtického rodu Sizzo – Noris
TRENČIANSKE MÚZEUM | Prednášajúca: Ali-
ca Krištofová.

 � KURZY
1. – 31. 3. | Francúzština
ZÁMOSTIE | Nový kurz pre začia-
točníkov individuálne aj v  sku-
pinkách (podľa dohody). Kontakt: 
0910 196 456, galatea.violet@gmail.com.
8., 22. 3. | 16.00 – 18.30 | 
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB | Projekt je určený dospelým, ktorí 
si chcú oddýchnuť pri tvorivých aktivitách. 
Pre mnohých návštevníkov je stretnutie 
s  umením v  galérii istým druhom relaxu, 
cibrením ich talentu, či jednoducho aktív-
nym využitím voľného času. Stretnutia sú 
situované do podvečerných hodín, kedy si 
už aj pracujúci môžu nájsť chvíľu na tvori-
vé dotyky s výtvarným umením. 
Obsahom stretnutí je základné obozna-
movanie sa s  jednotlivými výtvarnými 
technikami, tradičnými i netradičnými vý-
tvarnými materiálmi. Mnohokrát je prá-
ca inšpirovaná vystavenými umeleckými 
dielami, na základe ktorých sa návštevníci 
tvorivých stretnutí inšpirujú k novým po-
hľadom na sp racovávané témy. Na podu-
jatie je potrebné sa vopred prihlásiť.
utorok | 8.00 – 8.50 | streda 
| 17.00 – 17.50 | Meditácie 
v pohybe
KERAMOPROJEKT | Beáta Liptáková, ko-
učka pre život, pripravila pre dospelých 
meditácie v pohybe Qi Gong. Jemné pohy-
by v kombinácii s dychom pomáhajú uvoľ-
ňovať stres, napätie, podporujú osobnú 
pohodu, harmonizujú telo, myseľ aj dušu 
a zároveň formujú postavu. 
Stretávame sa v  príjemnej komunite pod 
vedením lektorky Beáty Liptákovej v  at-
mosfére dôvery a skvelej energie. Za sprie-
vodu zvukov a  vôní prírody. Prihlasova-
nie na  MT: 0905  393  872, alebo mailom: 
info@beataliptakova.sk.
štvrtok | 18.15 – 19.15 | 
Bezplatný kurz meditácie
KC AKTIVITY | Ste nespokojní so svojim 
životom? Cítite, že vám niečo chýba? Ste 
unavení z dlhotrvajúcej pandémie? Skúste 
meditovať. Neviete, ako na to? Pozývame 
vás na 6 týždňový bezplatný kurz meditá-
cie. Informácie 0905 268 873.

 � ŠPORT
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.ivkafitaktivity.sk.
pondelok, streda | 17.45 – 18.45 | 
Zumba
KS OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina plná 
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady, 

 � NEDAJTE SI UJSŤ
12. 3. | 11.00 | HK AS Trenčín 
– Martin-Čadca
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší do-
rast.
12. 3. | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín PLAY OFF 1. zápas
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, muži štvrťfi-
nále.

13. 3. | 11.00 | AS Trenčín 
– Šamorín
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadetky, 
tréningová hala.
13. 3. | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín PLAY OFF 2. zápas
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, muži štvrť-
finále.
19. 3. | 11.00 | AS Trenčín 
– Komárno
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadeti, 
tréningová hala.
20. 3. | 11.00 | AS Trenčín 
– Levice
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadeti, 
tréningová hala.
26. 3. | 9.00 | HK AS Trenčín 
– Rohožník
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, starší do-
rast.
26. 3. | 11.00 | HK AS Trenčín 
– Rohožník
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší do-
rast.
26. 3. | 16.45 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – Prešov
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, juniori.
26. 3. | 10.00 | AS Trenčín 
– Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadetky, 
tréningová hala.

26. 3. | 12.30 | AS Trenčín 
– Lúčenec
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, žiačky, 
tréningová hala.
26. 3. | 14.30 | AS Trenčín 
– Lúčenec
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, žiačky, 
tréningová hala.
26. 3. | 16.00 | AS Trenčín – 
Považská Bystrica
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, juniori, 
tréningová hala.
27. 3. | 10.00 | AS Trenčín – 
Bánovce nad Bebravou
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, starší žia-
ci, tréningová hala.
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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 
tréning s váhou vlastného tela v sprievo-
de motivačnej hudby. Info: 0903 949 966, 
zumba-trencin.sk. Facebook: ZUMBA Peťa 
Trenčín. 
utorok | 18.00 | Body forming
HYBKO | Spevnenie svalstva, formova-
nie postavy, spaľovanie kalórií, zlepšenie 
kondície. Využívame jednoduché športové 
náradie a vlastnú váhu. 
Pod vedením certifikovanej inštruktorky. 
Info: 0917  483  921 – Mgr.  Ivana Hudec 
Strápková, www.ivkafitaktivity.sk.
pondelok, streda | 18.00 | 
Chanbara – nábor nových 
členov
OC JUŽANKA | Športová forma boja 
s  mečom. Pre žiakov od  8 rokov a  do-
spelých. Info: 0904  481  001. Info 
na www.chanbara-tn.sk. 
streda | 9.30 – 10.30 | Fit mama

MC SRDIEČKO – NS DRUŽBA | Body for-
ming pre maminy, ktoré chcú zostať fit aj 
na  materskej. Uzatvorený kurz 10 trénin-
gov + 1 náhrada. 
Prihlasovanie a  info: 0917  483  921. Viac 
info na www.ivkafitaktivity.sk.
streda | 17.00 – 18.15 | Jemné 
cvičenie s relaxáciou pre ženy 
každého veku
ELEKTRIČNÁ TRENČÍN | Precvičenie celého 
tela s následným uvoľnením mysle. 
Cvičenie aj  online cez messenger. Fa-
cebook: Jemné cvičenie s  relaxáciou. 
Kontakt : tancepreradost@gmail.com; 
0910 196 456.
štvrtok | 17.00 | Kruhový 
tréning pre ženy
HYBKO | Kruhový tréning na  posilnenie 
celého tela, rozvoj kondície, sily a výbuš-
nosti. 
Pri kruhovom tréningu spaľujete kalórie, 
tvarujete postavu a  budujete silu. Pod 
vedením certifikovanej inštruktorky. Info: 
0917 483 921 – Mgr.  Ivana Hudec Stráp-
ková, www.ivkafitaktivity.sk.

 � FESTIVALY
12. 3. | 9.00 – 22.00 | Festival 
z prameňa 2022
HANGÁR KLUB | Festival z prameňa je o in-
špiratívnych ľuďoch, ktorí držia svoj ži-
vot (možno) pevne v rukách. Srdečne Vás 
pozývame nazrieť do  ich životných ciest 
a príbehov a nechať sa inšpirovať ich silou, 
spiritualitou, ľudskosťou. 
Účinkujúci: Vladimír Václavek – prednáš-
ka o šamanizme, MUDr. Helena Máslová – 
Plodnosť – cesta k materstvu – prednáš-
ka spojená s  predstavením novej knihy. 
Janko Svetlan Majerčík – koncert barda 

slovenskej folkovej scény. Ramivana – 
muzikoterapeutický koncert. Katarina 
Vidal – Tance z  radosti. Miriama Tureko-
vá – kundaliny joga. Ľubor Foltán – joga 
smiechu. Patricia Hamříková – kraniosak-
rálna terapia. Janko Pevný – geometria 
tela. Ivka Blažejová – tvárová joga. 

 � TANEC
pondelok | 17.30 – 18.30 | Párové 
tance: Mazurka po novom, 
Skotiš

NÁMESTIE SV. ANNY | Je potrebné pri-
hlásenie: 0910  196  456. Viac informá-
cií na  tancepreradost.wordpress.com, 
tancepreradost@gmail.com. FB: Tance pre 
radosť. 
pondelok | 19.30 | Kurz 
brušného tanca pre 
začiatočníkov
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Srdečne Vás po-
zývame na kurz brušného tanca pre začia-
točníkov. Na  našich kurzoch sa príjemne 
rozhýbete a  spevníte celé telo, prebudíte 
svoju spontánnosť a  ženskosť v  brušnom 
tanci. Tento tanec má aj mnoho zdravot-
ných benefitov pre celý pohybový aparát, 
trávenie a psychiku. Príďte stráviť príjem-
ný čas v ženskom kolektíve. Teší sa na vás 
lektorka, choreografka a tanečnica Miriam 
Laššová / Anide/, ktorá má niekoľkoročné 
skúsenosti s orientálnym tancom a vede-
ním tanečných skupín, kurzov a worksho-
pov. Začiatok kurzu: 14. 3. o 19.30 hod.
Kontakt: mail: anide@seznam.cz, tel. č.: 
0908 788 560, www.anidestudio.sk.
utorok | 17.00 – 18.00 | Tance 
pre radosť
NÁMESTIE SV. ANNY | Kolektívne a kruhové 
tance sveta so striedaním partnerov (pre 
všetky vekové skupiny).  Je potrebné prihlá-
senie: 0910 196 456. Fb: Tance pre radost. 
https//:tancepreradost.wordpress.com . 
tancepreradost@gmail.com
utorok | 19.00 | Tancujte Body 
Groove
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Kto sa rád hýbe, 
tancuje, či chce posilniť svoje telo, schud-
núť, byť v  kontakte s  ľuďmi v  spoje-
ní s  hudbou a  tancom, chce si vyskúšať 
všetky tanečné štýly, ale hlavne, byť viac 
v spojení so svojím telom, Body Groove je 
práve pre Vás! Staňte sa súčasťou skupi-
ny  Groove Trenčín, v  ktorej budete mať 
možnosť sa viac dozvedieť o  fungovaní 
nášho tela v spojení s tancom. 
Prihlásiť sa môžete na tel. č.: 0905 827 307 
Monika Juríková.
streda | Nábor detí do tanečnej 
skupiny Ameerah
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Hľadáme taneč-
nice vo veku od 6 – 11 rokov, ktoré sa chcú 
stať orientálnymi princeznami. 
Skupinu vedie skúsená tanečnica, lek-
torka a  choreografka Miriam Laššo-
vá, ktorá sa orientálnemu tancu venuje 
takmer 20 rokov. V  prípade záujmu ale-
bo bližších informácii nás kontaktujte: 
anide@seznam.cz, tel. č.: 0908  788  560, 
www.anidestudio.sk.

piatok | 17.30 | Nábor detí 
do tanečnej skupiny Džamál 
junior

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Hľadáme nové 
tanečnice do orientálnej tanečnej skupiny 
Džamál junior vo veku od 12 – 16 rokov.
Tanečná skupina Džamál junior sa orien-
tuje na  orientálne tance, ale nie len tie. 
Dievčatá majú v  repertoári aj polynézske 
tance a  tance s  rekvizitami ako napríklad 
svetelné poi, krídla isis, hodvábne vejáre.
V  prípade záujmu, alebo otázok nás 
kontaktujte, tiež sa môžete prísť nezá-
väzne pozrieť na  tréning, ale kontak-
tujte vopred lektorku Miriam Volníkovú 
na mvolnikova@yahoo.com. Viac informá-
cií na: www.anidestudio.sk. 

 � INÉ...
11. 3. | 20.00 | Andrej Danóczi: 
La Libellule Surréaliste
KLUB LÚČ – GALÉRIA VÁŽKA | Motto: V noci 
sa má spať, pretože sny nemajú kde bývať.
Napriek tomu, že vo flmovej tvorbe Andre-
ja Danócziho dominujú krátke animované 
filmy realizované technikou pohyblivej 
montáže ovplyvnené poetikou surrealiz-
mu, nevyhýba sa ani experimentálnej-
ším formám. V  piatkovom výbere budú 

prevažovať filmy animované. Chýbať ne-
bude ani film „Obrazy“, ktorý získal bron-
zovú medailu na  medzinárodnom fes-
tivale neprofesionálnych filmov UNICA.
Každý z  divákov, ktorí navštívia projekciu 
si bude môcť, pokiaľ prejaví záujem, „za-
hrať“ v pripravovanom animovanom filme 
ETC…11.
16. 3. | 19.00 | Kvíz v Lúči vol.2 : 
Filmy a seriály
KLUB LÚČ – GALÉRIA VÁŽKA | Orientujete sa 
vo svete FILMOV a  SERIÁLOV? Zahrajte si 
s partiou kvíz a príďte svojimi znalosťami 
schovať do vačku ostatné tímy.
Ďalší Kvíz v  Lúči prináša neopozeraný 
program nabitý otázkami a pozoruhodný-
mi faktami v originálnom grafickom spra-
covaní. Tentokrát rezonujúca téma, ktorá 
nikdy nenudí. Okrem víťazného statusu 
súťažíme o  vecnú výhru. Pýtať sa opäť 
bude Andrea Dohňanská.
marec | Zápisky z Trenčína
V  Zápiskoch z  Trenčína sa rozprávame 
s ľuďmi, ktorí rôznymi spôsobmi obohacu-
jú život v meste. 
Marcovým hosťom je Jakub Šedivý, pro-
fesionálny hudobník, gitarista, ktorý tvo-
rí so svojou partnerkou, speváčkou Kris-
tínou Mihaľovou, úspešnú dvojicu Lash & 
Grey. Vydali už dva albumy Sleepin´ With 
The Lights On a  Blossoms Of Your World 
a sú výrazným, medzinárodne uznávaným 
obohatením hudobnej scény. 
Jakub chodil na  Základnú umeleckú ško-
lu Karola Pádivého, potom vyštudoval 
v  Prahe klasickú gitaru, no naplno si ho 
tam získal džez. Viac o  ňom sa dozvie-
te v  najnovšom rozhovore na  stránke 
www.voices.sk/zapisky.

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

HANGÁR KLUB areál Merina, vstup od Kukučínovej,  
produkcia@hangarklub.sk

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

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

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

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

KLUB LÚČ – GALÉRIA VÁŽKA 
Mierové nám. 19, 0915 382 532, info@klubluc.sk, 
www.klubluc.sk

KDaM TIGRIKY – OC MAX
Gen. M. R. Štefánika 426, 0903783724,  
www.tancujucetigriky.sk

KreaTivo
Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0918 883 505,  
www.kreativotn.sk

MC SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,  
www.mcsrdiecko.sk

MC Srdiečko – NS Družba
Legionárska ul. (NS Družba, 1. posch.),  
0904 909 435, mc@mcsrdiecko.sk

OC MAX
M. R. Štefánika 426, 032/741 93 32,  
www.ocmax.sk

OC JUŽANKA
Generála Svobodu 1, Sídlisko Juh, 0908 930 564, 
juzanka@juzanka.sk

PIANO KLUB Pod Sokolice 12, 0905 278 785, www.pianoclub.sk

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815,  
www.domarmady.sk

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE – KS 
JUH

Kyjevská ulica, 0908 788 560,  
www.anidestudio.sk

Trenčianska univerzita Študentská 2, 032/ 7400 111, pr@tnuni.sk

TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23
VKMR Verejná knižnica M. 
Rešetku v Trenčíne

Ulice Jaselská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 
032/770 83 00
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