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NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu hláste,
prosím, do pondelka
2. mája 2022 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

V sobotu 23. apríla 2022 predviedli pred filmovými kamerami opatovskí folkloristi spolu
s opatovskými harmonikármi a dychovou hudbou Opatovanka tradičné opatovské fašiangy s originálnou fašiangovou pochôdzkou i ukážkou fašiangovej zábavy. Naše mesto sa
tak opäť stalo súčasťou veľkého projektu Slovenský deň kroja.
FOTO: MIROSLAV VALACH

Obnova zimného štadióna môže pokračovať
Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne čaká tretia fáza
rekonštrukcie za približne 2,5 milióna eur. Fond na podporu športu prispeje na ňu 1 250 000 eur, mesto investuje rovnakú sumu.

Zimný štadión prešiel v minulých rokoch dvoma zo štyroch
plánovaných fáz dlhodobej rekonštrukcie. Vynovenie interiéru
vrátane sedačiek, zveľadenie šatní či výmena chladenia. V aktuálnej tretej fáze čaká štadión rozsiahla rekonštrukcia opláštenia
strechy. Nasledovať bude príprava na kompletne novú vzduchotechniku, výmena osvetlenia ako
aj čistenie a montovanie nových
žľabov. V interiéri sa výrazne
zlepší kvalita akustiky. V neskoršej štvrtej fáze bude nasledovať
kompletné opláštenie štadióna.
„Keď bude rekonštrukcia

dokončená, vieme si predstaviť
reprezentačné zápasy v Trenčíne
častejšie. Dokonca môžeme uvažovať aj o tom, že sem prinesieme
medzinárodnú prestížnu akciu,
napríklad Hlinka Gretzky Cup,“
povedal prezident Slovenského
zväzu ľadového hokeja (SZĽH)
Miroslav Šatan na tlačovej konferencii v Trenčíne 23. apríla
2022. „Chcel by som sa poďakovať pánovi primátorovi, že sa
rozhodol pre takúto rozsiahlu investíciu do hokejovej infraštruktúry. Investície na skvalitňovanie
prostredia pre rast mládežníckeho a profesionálneho hokeja

vítame a vysoko oceňujeme,“ povedal prezident SZĽH.
Príspevok Fondu na podporu
športu schválili 22. apríla 2022
členovia Správnej rady podpornej organizácie. „Chcel by som
vyzdvihnúť spoluprácu s mestom
Trenčín, ktorú sme naštartovali
pred niekoľkými mesiacmi,“ povedal Ladislav Križan, predseda
Správnej rady Fondu na podporu športu. „Vďaka patrí aj klubu
a Slovenskému zväzu ľadového
hokeja. Bez nich by to len ťažko
bolo možné.“
Projekt rekonštrukcie by
sa mal začať v prvom májovom týždni s trvaním maximálne osem mesiacov. Hokejový
klub Dukla Trenčín si podľa slov
jeho prezidenta Miloša Radosu
bude hľadať dočasné pôsobisko

v Púchove alebo v Piešťanoch.
O finálnom rozhodnutí budú fanúšikov informovať čoskoro.
„Trenčín je športové mesto
a hokej k nemu neodmysliteľne
patrí. Chcem sa poďakovať pánovi Križanovi, ktorý s nami intenzívne rokoval a tiež členom
Správnej rady Fondu na podporu
športu, ktorí nás dokonca navštívili. Úprimne ďakujem aj Mirovi
Šatanovi. Často sme komunikovali a rozprávali sa o podpore v rámci rekonštrukcií. Je evidentné,
že v meste ani vo vláde nemáme
prostriedky, aby sme v Trenčíne
mohli postaviť nový multifunkčný štadión. Preto sme sa rozhodli
ísť cestou zveľaďovania Zimného
štadióna Pavla Demitru,“ uzavrel primátor Richard Rybníček.


E. M. ZDROJ: SZĽH
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 EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
želáme vám príjemné listovanie
v májovom vydaní mestských
novín. Okrem udalostí, ktorými žilo naše mesto v ostatnom
čase, sa venujeme súčasnosti
i očakávanému dianiu.
Pandemické opatrenia už
nebránia tešiť sa z hromadných kultúrnych, športových či
spoločenských podujatí. Tváre
ľudí akoby ožili, konečne vidíme na nich aj úsmevy, dlhý čas
ukryté pod respirátormi. Opäť
si podávame ruky, venujeme
objatia, pozitívne vnímame
blízkosť, tešíme sa zo vzácnych
stretnutí.
Nech je máj pre nás všetkých obdobím radosti. A tiež
lásky, vďaky a úcty – to všetko
môžeme vyjadriť každý deň, no
svojim mamám ešte o niečo viac
v druhú májovú nedeľu. Nedajme si túto príležitosť ujsť. Skúsme pri tom myslieť aj na všetky mamy, ktoré sú pre vojnové
konflikty v hrozivej situácii.
Skúsme nebyť k nim ľahostajní.
Najbližšie Info vyjde 3. júna
2022.
Vaša redakcia

BEZPLATNÁ
DLHOVÁ
PORADŇA
Bezplatná dlhová poradňa
v Trenčíne sídli na adrese Dolný Šianec 1. Objednať sa môžete prostredníctvom emailu bdp.
tn@upsvr.gov.sk alebo na tel.
čísle 0917 605 200. Otváracie
hodiny sú v pondelok až štvrtok:
8.00 – 12.00 h a 13.00 – 17.00
h, v piatok: 8.00 – 12.00 h. Bezplatná dlhová poradňa vám
ponúkne ekonomické, právne
a psychologické poradenstvo.
Určená je pre ľudí, ktorí sú pre
zadlženie v ťažkej finančnej situácii, uchádzajú sa o osobný
bankrot, sú v exekúcii, nevedia splácať úver, nachádzajú sa
v psychickej kríze (pre finančné
problémy). Bezplatnú dlhovú
poradňu otvorilo v našom meste Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Z veľkej
časti je financovaná Európskou
úniou.
E. S.
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Potraviny sa míňajú najviac
Od 5. apríla 2022 funguje zber a výdaj humanitárnej
pomoci v OC MAX na Ulici gen. M. R. Štefánika. V KC
Aktivity na Kyjevskej ulici 3183 (sídlisko Juh) zostalo iba
zberné miesto. Obidve sú otvorené v pracovných dňoch
od 15.00 do 19.00 hodiny.

Zbierka a výdajné miesto humanitárnej pomoci, ktoré odštartovalo Kultúrne centrum Aktivity s tímom dobrovoľníkov, sa
v apríli v spolupráci s mestom
Trenčín presťahovali do väčších
priestorov na 1. poschodie Maxu
vedľa kníhkupectva Panta Rhei.
Hneď prvé dni boli náročné. Míňali a míňajú sa najmä potraviny, ktoré sú pre ľudí utekajúcich

pred vojnou na Ukrajine prvou
pomocou. Veľmi potrebné sú trvanlivé potraviny a hygienické
potreby, tiež čistiace prostriedky, posteľná bielizeň, uteráky,
vankúše a ľahké paplóny. Zoznamy vecí, ktoré aktuálne chýbajú,
môžete sledovať na FB Kultúrne Centrum Aktivity. Ďakujeme
za každú darovanú vec. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom.

Priestory pre zbierku bezplatne
poskytol OC MAX Trenčín, prevádzku zbierky sponzoruje spoločnosť Marius Pedersen, regálový systém bezplatne poskytla
spoločnosť REGAL SISTEM.
Ďakujeme, že v ochote pomáhať
zostávate s nami.


EVA MIŠOVIČOVÁ



FOTO: FB KCA

Na Brezine rastú nové čerešne
Obnova Čerešňového sadu pokračuje. Svoje miesto si tu
koncom marca našlo 20 nových čerešní starých odrôd.
Každá z nich má svoj zavodňovací vak.

Nebolo to ale jednoduché. Ide
o prísne kontrolovanú lokalitu,
preto výsadbe predchádzal pomerne zložitý proces. „Najskôr
sme adresovali žiadosť na Pamiatkový úrad s vyznačením
miest sadenia. Ten určil ďalšie
podmienky výsadby. Pri každej
jame musel byť archeológ, ktorého sme si museli zaobstarať
a zaplatiť. Každá jama musela

byť zameraná geodetom. Nebolo ľahké to všetko zosúladiť aj
s termínom sadenia, ale podarilo
sa nám to a návštevníci lesoparku môžu obdivovať nové krásne
čerešne,“ povedal lesný hospodár z Mestského hospodárstva
a správy lesov Ivan Jančička.
Doplnil, že na detskom ihrisku
pribudol aj nový altánok, ďalší vybudovali na Kozom vrchu

a v pláne je ešte jeden na Zábraní. „Osadili sme aj viac nových
smetných nádob a opravili sme
sochu osy, ktorá podľahla zubu
času a atakom niektorých ľudí.
Snažíme sa, aby Brezina vítala
ľudí v čo najkrajšom šate,“ uzavrel I. Jančička.
E. S.


FOTO: Z. G.

Náhradná výsadba sa začala OTVORÍME
NÁMESTIE
ROZKVET
Stane sa tak vo štvrtok
12. mája 2022 o 17.00 h.
Srdečne vás pozývame.

Do konca mája vysadí vysúťažená spoločnosť L.A.
Záhrady 343 stromov a 182 krov. Ide o náhradnú výsadbu za odstránené dreviny vo verejnej zeleni v minulých
rokoch.

Javory, pagaštany, muchovníky, hraby, buky, ľaliovníky,
magnólie, ginká, okrasné jablone, smreky, okrasné čerešne,
lipy, hlohy, ale aj orgovány, tisy,
bršleny, rozchodníky, borievky,
dráče, či vajgely si nájdu svoje
miesta vo všetkých mestských
častiach Trenčína. Ich nákup
v réžii Mestského hospodárstva

a správy lesov stál vyše 75 tisíc
eur.
Päť vzrastlejších stromov
vysadili po Veľkej noci do Parku
gen. M. R. Štefánika. Najnovšie
tam teda rastie aj Javor cukrový, Buk lesný tricolor, Platan
východný digitata, Lipa malolistá a Jedľa kaukazská.
E. S.


FOTO: Z. G.

Rekonštrukcia známeho verejného priestoru na sídlisku Sihoť zachovala to najlepšie z pôvodnej koncepcie, ale pribudli
tu i moderné prvky. K pôvodným stromom sme dosadili ďalšie stromy, kvety, trávy a nízke
kry. Obnovili sme dlažbu, ale aj
fontánu, ktorá má novú technológiu so strojovňou a tiež
osvetlenie. Okrem nej je na námestí i fontánka na pitie, pódium na kultúrne podujatia,
krytá besiedka pre rodiny s deťmi i pre starších ľudí a pribudli
tu aj cyklostojany. Celý priestor
je nanovo osvetlený. Investíciu
vo výške viac ako 420 tisíc eur
nám z väčšej časti refundovala
Európska únia. 
E. S.

29. apríl 2022

Telefónne búdky sú z centra preč

Štyri nefunkčné telefónne búdky po veľkonočných sviatkoch konečne zmizli z centra mesta. Cesta k ich odstráneniu však nebola úplne jednoduchá.

Mesto bolo a stále je vlastníkom
pozemkov, na ktorých stáli telefónne búdky. Boli tam umiestnené bez majetkovoprávneho
vysporiadania, bez zmluvného
vzťahu a teda boli užívané neoprávnene. Navyše, posledné roky
už neboli funkčné, plnili len funkciu reklamných stavieb.
Štyri prístrešky pre telefónny
automat – dva na Štúrovom námestí, jeden na Hviezdovej ulici (pri budove mestskej polície)
a jeden na Hodžovej ulici – neboli
označené menom a priezviskom,
obchodným menom ani iným
symbolom, ktorý by umožňoval
identifikovať ich vlastníka. Vlastník reklamnej stavby je totiž povinný zabezpečiť jej označenie.
Štátny stavebný dohľad v rokoch 2017 a 2018 potvrdil, že

prístrešky neslúžia pôvodnému
účelu, telefónne automaty sú demontované a využívajú sa výlučne len na reklamu. Mesto zistilo
bratislavskú spoločnosť, ktorá
zabezpečovala prenájom týchto
reklamných plôch. Koncom roku
2017 ju vyzvalo, aby preukázala,
že má oprávnenie na uskutočnenie reklamných stavieb na pozemkoch, kde sú umiestnené
a že stavby sú zhotovené v súlade
so stavebným zákonom.
Spoločnosť v liste uviedla,
že je len nájomcom prístreškov,
no doklady o nájme nepredložila. Vlastníkom stavieb mala
byť podľa nej firma so sídlom
v Dominike, čo je ostrovný štát
v Karibiku. Mesto vyzvalo prenajímateľa i predpokladaného
vlastníka, aby preukázali vzťah,

 STRUČNE

resp. vlastníctvo k nim s tým, že
ak sa nepreukáže, že stavby sú
zhotovené v súlade so stavebným
zákonom, budú odstránené.
Mesto požiadalo Slovak Telekom o stanovisko k odstráneniu
prístreškov pre telefónne automaty. V odpovedi sa uvádza, že
prístrešky nie sú ich majetkom
a po zdemontovaní telefónnych
automatov, kabíny nevyužívajú.
Vzhľadom na to, že vlastníctvo
prístreškov nebolo jednoznačne
preukázané, stavebný úrad nemohol nariadiť vlastníkovi stavby ich odstránenie. A tak mesto,
vlastník pozemkov pod stavbami,
využilo zmenu legislatívy a v roku
2018 podalo príslušnému stavebnému úradu ohlásenie odstránenia reklamných stavieb. Stavebný úrad na základe ustanovení
stavebného zákona opätovne vyzval spoločnosť, ktorá vystupovala ako nájomca prístreškov, a tiež
predpokladaného vlastníka stavieb, aby preukázali vlastníctvo
k stavbám a to, že majú oprávnenie na uskutočnenie týchto stavieb, teda že stavby majú platné
povolenia stavebného úradu. Nájomca stavieb na výzvu nereagoval. Predpokladaný vlastník búdok – firma so sídlom v Karibiku
– nekomunikovala vôbec.
Príslušný stavebný úrad, ktorým je obec Skalka nad Váhom,
vydal mestu Trenčín ako vlastníkovi pozemkov pod stavbami súhlas na odstránenie prístreškov.
Búdky demontovali pracovníci
Mestského hospodárstva a správy lesov. Náklady na odstránenie
zaplatilo mesto, ktoré by si ich
mohlo vymáhať od vlastníka stavieb, ale ten nebol nijako preukázaný. 
ERIKA SÁGOVÁ


Pre plánované investičné akcie sa museli z viacerých lokalít v meste odstrániť aj pomerne mohutné dreviny. Namiesto
výrubu však dostali druhú šancu rásť a žiť inde. Veľké dreviny,
ktoré nie je možné bežným spôsobom presadiť pre ich rozsiahly koreňový systém, sa presťahovali z jedného miesta na iné

pomocou špeciálneho stroja.
Na všetko dohliadali arboristi.
Presádzali sa stromy z detského ihriska Pádivec, ktoré spolu
s tamojším vnútroblokom čaká
revitalizácia. Ich novým domovom sú areály Materských škôl
Švermova a Považská, Park
gen. M. R. Štefánika a Opatovská ulica. Na uliciach J. Hollého

V

lak Matúš Čák začne
v Trenčíne jazdiť 21. mája
2022. V máji a septembri
cez víkendy, v júni, júli a auguste denne od 10.00 do 17.00
h. Jazdy budú začínať každú celú hodinu od „Vodníka“
– Štúrovo námestie. Tento
rok bude vláčik premávať iba
po jednom okruhu z centra
mesta cez Brezinu na hrad.
Ceny lístkov sú nezmenené.
Základný lístok 7 € celý okruh
a 4 € jednosmerný. Deti,
ZŤP a seniori 4 € celý okruh
a 2,50 € jednosmerný. Rodinný lístok 2+2 17 € celý okruh
a 10 € jednosmerný (3. dieťa
a viac + 1 €), kočiar 2,50 €.
Deti do 3 rokov zdarma.

P

o vyše dvoch rokoch vynútenej prestávky, keď vládou
prijaté pandemické opatrenia
obmedzovali osobné kontakty, privítal 25. apríla primátor mesta Richard Rybníček
vo svojej kancelárii ľudí, ktorí
majú záujem aktívne komunikovať a vyjadriť svoje názory,
pripomienky, sťažnosti a námety. Najbližší Deň otvorených dverí bude v pondelok 23. mája 2022 od 14.00
do 18.00 hodiny. Termín
návštevy je možné si rezervovať na 032 6504 330 alebo
0902 911 135.

FOTO: E. S.

Stromy dostali šancu rásť inde

ZASADNUTIE
MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
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a Duklianskych hrdinov budú
parkoviská. Stromy sa odtiaľ
presadili k futbalovému ihrisku
Záblatie. Kry z ulice Duklianskych hrdinov sú dnes už na Soblahovskej ulici. Presadené stromy sú ukotvené. Do troch rokov
sa na novom mieste zakorenia.
Spolu ide o 29 zdravých smrekov, líp a javorov. 
E. S.

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

VOĽNÉ MIESTA
Chcete byť priamo pri tom,
ako sa pripravuje Európske
hlavné mesto kultúry?
Do tímu Trenčín 2026
hľadáme nových kolegov
a kolegyne:
•
•
•
•

Manažéra/Manažérku
participácie
Finančného manažéra/
Finančnú manažérku
Fundraisera/Fundraiserku
Špecialistu/Špecialistku
na verejné obstarávanie

Viac informácií na
www.trencin2026.eu/
pracovne-ponuky
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Pripravujeme novú výstavbu parkovísk

Pri stanici Zlatovce pripravujeme výstavbu bezplatného záchytného parkoviska.
Pribudne bezplatné záchytné parkovisko, ale aj nové
miesta na sídliskách. Pred realizáciou je výstavba
na Juhu a vo vnútrobloku Opávia.

 Šmidkeho 1 – na ploche pred
bytovým domom sú momentálne vyznačené štyri parkovacie
miesta, z toho dve pre ŤZP a dve
pozdĺžne na príjazdovej komunikácii. Stavebnými úpravami
sa priestor rozšíri a namiesto
dvoch pozdĺžnych tu budú
štyri nové parkovacie miesta s kolmým státím. Celá plocha pred bytovým domom bude

zrekonštruovaná novým asfaltovým povrchom a obnovíme aj
vodorovné dopravné značenie.
Parkovisko vybudujeme na základe komunikácie s tamojšou
bytovou samosprávou.
 Vnútroblok Opávia – v lokalite Beckovskej ulice bude
upravené parkovisko pri ihrisku vo vnútrobloku, nazývanom Opávia. Osem šikmých

parkovacích miest sa úpravou
napojí na komunikáciu, smerujúcu na Ulicu 28. októbra. Druhé
menšie parkovisko s 5 kolmými parkovacími miestami bude
situované medzi bytovkami č.
2317 a č.655, prístupné z ulice
Dlhé Hony. Stane sa tak po dohode s bytovou samosprávou.
 Pod Sokolice – parkoviská vybudujeme pred bytovými
domami č. 520, 521, 512, 513
a vchodmi č. 16, 18, 20, 22, 24,
26. Celkovo sa ich počet zvýši o 21. Parkovisko pred strednou odbornou školou doplníme
o 7 parkovacích miest s kolmým
státím. Vyhovieme tak požiadavkám obyvateľov sídliska.
 Záchytné parkovisko pri stanici Zlatovce – na voľnej ploche medzi Bratislavskou ulicou
a skladom pri železničnej stanici
Zlatovce pripravujeme výstavbu
parkoviska pre 56 vozidiel. Vjazd
a výjazd na parkovisko i celý dopravný pohyb po ploche parkoviska bude jednosmerný. Výjazd
bude v mieste medzi objektom
Autosklo a čerpacou stanicou,
kde je na Bratislavskej ulici pruh
na odbočenie vľavo. Nové parkovisko vybavíme aj prístreškom
pre bicykle so stojanmi. Bezplatné záchytné parkovisko

PRÁCE
NA INOVECKEJ
ULICI
Trenčianske vodárne a kanalizácie v tomto roku zrekonštruujú vodovodné a kanalizačné
potrubia aj na Inoveckej ulici, vrátane výmeny asfaltového povrchu vozovky. Mesto sa
postará o obnovu autobusových zastávok. Najskôr však
vodári dokončia monitoring
a čistenie kanalizácie. V pláne
na tento rok majú aj obnovu
verejného vodovodu a kanalizácie na uliciach Jilemnického a Jesenského. 
E. S.
vybudujeme na základe zmluvy
so Železnicami SR.
 Halalovka – odstránením
ostrovčekov sa získa priestor
pre štyri parkovacie miesta.
Procesne a projekčne pripravujeme aj výstavbu parkovacích
miest na sídlisku Kvetná, na uliciach Duklianskych hrdinov a J.
Hollého, na hornom Juhu, v Zlatovciach pri kultúrnom dome
a myslíme aj na sídlisko Noviny.


ĽUBOSLAVA SEDLÁKOVÁ



FOTO: Z. G.

Ako podať žiadosť o prijatie do MŠ?
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín pre školský
rok 2022/2023 je potrebné podať v termíne 4. – 5. mája
2022.

 SPÔSOB PODÁVANIA
ŽIADOSTÍ:

Osobne v materskej škole (MŠ)
v stredu 4. 5. 2022 od 8.00
do 12.00 h a vo štvrtok 5. 5. 2022
od 10.00 do 16.00 h, alebo poštou či kuriérom na adresu MŠ,
e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, tiež je možné
žiadosť odoslať prostredníctvom
elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný
kvalifikovaným elektronickým
podpisom.

 MIESTA PODÁVANIA
ŽIADOSTÍ:

MŠ Šafárikova 11, MŠ Šmidkeho
12, MŠ L. Novomeského 11, MŠ

Legionárska 37, MŠ Stromová 3,
MŠ Soblahovská 6, MŠ 28. októbra 7, MŠ Švermova 24, MŠ M.
Turkovej 5, MŠ Považská 1, MŠ
Opatovská 39, MŠ Kubranská
20, MŠ Niva 9, MŠ Medňanského 34, MŠ Na dolinách 27, MŠ
Pri parku 16.
V prípade podania žiadosti o prijatie dieťaťa do viacerých
materských škôl, žiadame zákonných zástupcov, aby pri prijatí
dieťaťa do jednej MŠ, upovedomili všetky ostatné materské školy, do ktorých tiež podali žiadosť.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Výnimočne možno
prijať dieťa od dovŕšenia dvoch
rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31.
augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné a bude
prednostne prijaté do spádovej

materskej školy, kde má adresu
trvalého pobytu.
Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ“ je dostupné
v každej materskej škole, na webovej stránke mesta, webovej
stránke MŠ. Spolu so žiadosťou
predkladajú zákonní zástupcovia
dieťaťa aj potvrdenie o jeho zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí
obsahovať aj údaj o povinnom
očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca

predkladá aj vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 VYDÁVANIE

ROZHODNUTÍ

Riaditeľ materskej školy vydá
rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy do 30. júna 2022.


RASTISLAV MASARYK,



RIADITEĽ ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ



MESTA TRENČÍN, M.R.O.
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Revitalizácia vnútrobloku Mestské investičné akcie

Pracuje sa na úprave 5 priechodov pre chodcov na Ulici
gen. Svobodu. K ich väčšej bezpečnosti prispejú vyvýšené
ostrovčeky z jednej alebo oboch strán priechodov.
V Trenčíne sa po zimnom období začali investičné práce
na viacerých miestach. Napríklad aj vo vnútrobloku
na sídlisku Sihoť, pri škôlke Slimáčik.

Cieľom je spríjemniť toto územie s dôrazom na aktivity detí
a tiež realizovať konkrétne ekologické opatrenia s ohľadom
na klimatické zmeny. Mesto
na regeneráciu vnútrobloku
získalo nenávratný finančný
príspevok takmer 191 tisíc eur.
Komplexná
revitalizácia
sídliskovej zelene sa dotkne
polouzavretého
vnútrobloku
medzi ulicami Márie Turkovej
a Hodžovej. Pribudnú tu lavičky,
smetné nádoby, detské hracie
zariadenia, drobná architektúra, bezbariérové prístupy, obnovia sa chodníky, spevnené plochy i osvetlenie. Zároveň sa tu
zvýši podiel verejnej zelene, vrátane vzrastlých drevín, živých
kríkových plotov, kvetov a trávnatých plôch. V tomto priestore

sa počíta s integráciou prvkov
zelenej a sivej infraštruktúry
pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami.
O stavebné práce, rekonštrukciu spevnených plôch
a verejného osvetlenia sa postará za necelých 99 tisíc eur vysúťažená spoločnosť AA PLUS
SLOVAKIA z Bratislavy.
Herné prvky a parkový mobiliár dodá domáca spoločnosť
Veríme v Zábavu za takmer
23 tisíc eur. A napokon ďalšia trenčianska spoločnosť L.
A. Záhrady zabezpečí sadové
úpravy, resp. revitalizáciu a doplnenie verejnej zelene v hodnote takmer 36 tisíc eur.


E. SÁGOVÁ



FOTO: Z. GOTTSHAL MAČASOVÁ

MESTO TRENČÍN VYHLASUJE VÝBEROVÉ
KONANIE NA OBSADENIE MIESTA
•

riaditeľa/riaditeľky Materskej školy,
Legionárska 37, Trenčín

•

riaditeľa/riaditeľky Materskej školy,
Soblahovská 1183/6, Trenčín

•

riaditeľa/riaditeľky Materskej školy,
28. októbra 1169/7, Trenčín

Výstavba nového objektu v areáli Základnej školy Dlhé
Hony pokračovala koncom apríla debnením železobetónových pilierov prvého nadzemného podlažia.

Ihrisko na Obchodnej ulici bude mať nový multifunkčný
športový povrch z umelej trávy, futbalové bránky a nové
oplotenie mantinelmi a ochrannými sieťami.

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu
s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke
s označením hesla: „Výberové konanie + názov príslušnej školy
– NEOTVARAŤ“ na adresu: Mestský úrad Trenčín, Útvar školstva,
Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín.
Uzávierka prihlášok je 11. 5. 2022.
Uchádzači, ktorí splnia predpoklady a požiadavky budú
pozvaní na výberové konanie. Bližšie informácie získate na:
www.trencin.sk vo Voľných pracovných miestach.

Na Piešťanskej ulici sa po vybudovaní cyklotrasy skončila
aj rekonštrukcia chodníkov. Majú nový asfaltový povrch.
Opravené, resp. vymenené sú aj kanalizačné vpusty.
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Zisťujeme záujem o kompostéry
Mesto Trenčín plánuje v tomto roku zakúpiť približne
päťsto kompostovacích zásobníkov pre obyvateľov
rodinných domov. Dostanú ich bezplatne, s cieľom
podporiť ich snahu o triedenie biologicky rozložiteľných
odpadov.

Kompostovacie zásobníky
plánuje mesto zakúpiť za peniaze z účelovo viazaného príspevku, ktorý by sme mali dostať
v júni z Environmentálneho
fondu. „Predbežne uvažujeme
o kompostéri v objeme približne
600 litrov so životnosťou minimálne 15 rokov,“ hovorí Zuzana Čachová z útvaru životného prostredia. „V tomto období
môžu ľudia, ktorí majú oň záujem, vyplniť záväznú registráciu
na prevzatie kompostéra. Prvým

500
registrovaným
žiadateľom by malo
byť vyhovené. V prípade väčšieho záujmu
by sme v tejto aktivite
pokračovali v ďalších
rokoch.“
Registrácia
je možná len pre rodinné domy s tým, že
kompostér môže získať len obyvateľ, ktorý
je poplatníkom za komunálny odpad a nádoba bude umiestnená
výlučne na jeho adrese. Dôležité je pripomenúť, že prevzatie
kompostéra nebude
náhradou za plnenie povinnosti
platiť za komunálny odpad.
Ak teda máte záujem bezplatne získať do záhrady rodinného domu kompostér a ste
poplatníkom za komunálny odpad, vyplňte záväznú registráciu
na www.trencin.sk/komposter.
V prípade otázok, volajte v pracovných dňoch na 032/6504
418.
Ďakujeme za vašu zodpovednosť v triedení odpadu.
E. M.


 „Citrusy a banány sa nemôžu kompostovať, pretože sú
striekané a nerozkladajú sa.“
Zvyšky z citrusov sa dajú
kompostovať. Je potrebné ich
nakrájať na čo najmenšie kúsky
a zmiešať ich s uhlíkatými materiálmi (napr. slama, drevná

V apríli sa samospráva Trenčín zaregistrovala do 9. ročníka kampane Do práce na bicykli. Stačí už len osloviť
kolegov v práci, vytvoriť s nimi tím a zaregistrovať ho
na www.dopracenabicykli.eu.

Hlavným motívom tohtoročnej kampane je veta „Zmenu
mám na dosah ruky“. Môžeme
si vybrať volant alebo riadidlá?
Podľa organizátorov kampane
sú zamestnanci, ktorí dochádzajú do práce na bicykli, počas
roka v priemere až o 2 dni menej práceneschopní ako ich kolegovia, ktorí sa vozia do práce
autom.
Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy
alebo inštitúcie. Registráciou
potvrdia, že budú v období od 1.
do 30. júna 2022 dochádzať
do práce na bicykli. Svoje prejdené kilometre si budú zapisovať do registračného systému

na webovej stránke kampane.
Trenčania sa do nej zapájajú
od 1. ročníka v roku 2014. Vtedy vytvorilo 83 ľudí 23 tímov.
O rok neskôr už bolo tímov o 15
viac, v 3. ročníku súťaže bol
Trenčín vďaka zapojeniu ľudí
na 4. mieste medzi aktívnymi
samosprávami a v roku 2017
bol treťou najaktívnejšou samosprávou na Slovensku. Tretiu
priečku získal Trenčín aj v roku
2019, kedy už za mesto jazdilo
do práce na dvoch kolesách 181
tímov.
Registrácia tímov v aktuálnom ročníku je otvorená a potrvá do 7. júna 2022. 
E. M.


FOTO: ARCHÍV MSÚ
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POZNÁTE MÝTY O KOMPOSTOVANÍ?
 „Orechové lístie sa nemôže
kompostovať, pretože je kyslé
a obsahuje látky, ktoré spôsobujú, že sa lístie nerozkladá.“
Orechové lístie sa dá kompostovať. Je potrebné ho rozdrviť na čo najmenšie kúsky
a zmiešať s dusíkatými materiálmi (napr. tráva). Z celkovej hmotnosti kompostovaných
materiálov môže orechové lístie
tvoriť až 30 % podiel. Pri dodržaní základných pravidiel kompostovania sa dá už po 6 mesiacoch
kompost z orechového lístia bezpečne použiť v záhrade.

Zmena na dosah ruky

Majú nové značenie

štiepka). Pri dodržaní základných pravidiel kompostovania
sa dá už po 3 až 6 mesiacoch
kompost z citrusov bezpečne
použiť v záhrade.
 „Žiadna burina do kompostu nepatrí. Semená a korene
v komposte prežijú a potom ich
s kompostom rozsejeme po celej
záhrade.“
Všetky buriny sa dajú kompostovať. Bez akýchkoľvek
problémov môžeme kompostovať mladé buriny. Buriny, ktoré
majú vyzreté semená alebo ktoré sa rozmnožujú vegetatívne,
musíme pred kompostovaním
upraviť – nasekať a nechať skvasiť v nádobe s dažďovou vodou.
Takto upravený materiál potom
môžeme skompostovať bez rizika rozšírenia buriny na záhradu
po použití kompostu.


ZDROJ: WWW.KOMPOST.SK

V apríli začala spoločnosť Marius Pedersen na základe zmluvy
s mestom označovať formou čipu
smetné nádoby na komunálny
odpad a bioodpad. Išlo o približne 1 500 nádob prevažne v sídliskovej zástavbe a v poslednom
aprílovom týždni o ďalších asi
3 tisíc nádob pri rodinných domoch v Zlatovciach, Záblatí,
Hornom Orechovom, Orechovom a na Bratislavskej ulici.
Postupne budú v označovaní pokračovať aj v ďalších

mestských častiach. Pre informácie o tom, kde budú v ktorom týždni nádoby označovať,
sledujte mestskú webstránku.
Domy, ktorých sa to bude týkať,
dostanú vopred do schránky leták. Prosíme obyvateľov, aby
svoje nádoby nechali v danom
týždni voľne prístupné, až kým
nebudú označené.
Nové
označenie
nádob
spresní ich evidenciu a umožní
elektronické zaznamenávanie
vývozov nádob. FOTO: MP ,ÚSAŽP
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Jarné upratovanie v máji finišuje
Organizované jarné upratovanie v našom meste pokračuje troma májovými sobotami od 7. 5. 2022. Veľkoobjemové kontajnery (VOK) na odkladanie odpadu, ktorý
pri upratovaní vznikne, budú umiestnené podľa harmonogramu v mestskej časti Sever.

Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu pristavených
kontajnerov. Jeden z nich slúži výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad,
trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem

drobného stavebného odpadu.
PRÍSNE SA ZAKAZUJE
vykladať odpad po odvezení
kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €. Do VOK
nepatrí elektroodpad, vyradené
batérie a akumulátory, žiarivky,
železný šrot ani iné nebezpeč-

né odpady. Môžete ich vyložiť
ku kontajnerom. Pneumatiky
sa nezbierajú, ale odovzdávajú
bezplatne v rámci siete distribútorov a pneuservisov.
Jarné upratovanie organizuje mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius
Pedersen, a. s., v spolupráci
s mestskou políciou a občanmi.
Ďakujeme, že vám záleží
na čistote mesta, v ktorom žijeme.
ÚSAŽP

VOK budú umiestňované podľa harmonogramu:

SOBOTA
7. 5.
2022

SOBOTA
14. 5.
2022
SOBOTA
21. 5.
2022

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

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

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

–
–
–
–
–

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

– Kubranská – Pred poľom (pri byt.
dome č. 374 – 375)
– Kubrica – námestie (otoč autobusu)
– Kubranská (pri Kyselke)
– Kubrá – Pažítky (pri RD č. 59)
– Kubrá pri kríži (pri RD č. 249)

DRUHÉ KOLO
DOTÁCIÍ
Životné
prostredie
27. máj 2022
Komisia životného prostredia,
dopravy a investícií v apríli odporučila schváliť finančnú podporu pre päť projektov v celkovej výške 4773 eur. Na rok
2022 môže rozdeliť sumu 10 tisíc eur, preto navrhla primátorovi mesta vyhlásiť druhé kolo.
Uzávierka prijímania žiadostí do druhého dotačného kola
je 27. mája 2022.

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

Upozorňujeme na jarnú deratizáciu
Všimli ste si zvýšený výskyt hlodavcov na verejných pozemkoch? Nahláste to na Útvar
stavebný a životného prostredia Mestského
úradu v Trenčíne. Kontakt: enviro@trencin.sk,
032/6504 418.

priestranstiev
 Deratizáciu
verejnej zelene v rozsahu približne 110 ha, vrátane stojísk
smetných nádob, nachádzajúcich sa na verejnej zeleni, a objektov v majetku mesta zabezpečí podľa zákona o ochrane,
podpore a rozvoji verejného
zdravia v termíne od 9. do 22.
mája 2022 mesto Trenčín. Práce
vykoná trenčianska spoločnosť
Pavol Beták – ASANA, s. r. o.
Pôjde o verejné plochy zelene
v lokalitách sídlisko Kvetná, Zámostie – Nové Zlatovce, Zlatovce, Zámostie – pred železnicou,
Juh, Centrum – Dolné mesto,
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bytovky pri Leoni,
Noviny, Sihoť I,II,
III,IV, Pod Sokolice,
Kubrá, Kubrica a Opatová.
 V rovnakom termíne od 9.
do 22. mája 2022 vykoná deratizáciu verejnej kanalizácie,
ktorú má v správe, aj spoločnosť
TVK, a. s., Trenčín.
majiteľov
 Upozorňujeme
domácich a spoločenských
zvierat, aby v tomto čase zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách zelene a zabránili kontaktu zvierat
s návnadami.
 Zároveň vyzývame všetky

povinné osoby, bytové družstvá, bytové spoločenstvá,
poľnohospodárske
družstvá, podniky,
prevádzky podnikania a organizácie, ktoré spravujú
objekty na území
mesta Trenčín, ako aj vlastníkov bytových domov a objektov,
užívateľov nehnuteľností a pozemkov, aby si splnili povinnosť v zmysle § 51 ods. 1 písm.
a/ a § 52 ods. 1 písm. a/ a k/ zákona NR SR č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a zabezpečili vykonanie regulácie živočíšnych škodcov – deratizácie (§
12 ods. 2 písm. e/) svojich objektov, ich okolia a prípojok kanalizácie pred objektmi.ÚSAŽP

Schválené dotácie v prvom
kole: Silnejší slabším, o.z. –
objavujme a chráňme, spoznávajme a skrášľujme 840 €, Zaži
Trenčín, o. z. – prenájom 2 ks
mobilných toaliet 1404 €, Asociácia zdravotne postihnutých
– Zelené dobrodružstvo 955 €,
Galéria M. A. Bazovského –
Zelená galéria 924 €, Hospic
Milosrdných sestier – Family
Garden – hospicová záhrada
650 €. Všetko o dotáciách nájdete na www.trencin.
sk v časti Samospráva
Transparentný
Trenčín.
životné prostre

die



E. M.

Zaregistrovali
ste poruchu
na verejnom
osvetlení?
Nahláste ju na
0905 316 690
alebo
dispecing@trencin.sk
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O DOTÁCIÁCH
V OBLASTI
ŠKOLSTVA

Podpora kultúry cez dotácie

V grantovom kole mesta Trenčín bolo v tomto roku podaných v oblasti školstva,
výchovy a vzdelávania 20 žiadostí. Komisia školstva a mládeže odporučila podporiť 14
projektov:
Felinoterapia pre žiakov s autizmom 1176 €, Interaktívna
pojmová a obrázková mapa
v učebni hudobnej výchovy
1 tisíc €, Akadémia tretieho
veku Trenčín 300 €, Mama je
len jedna 1400 €, Workshop
Kŕmenie vtákov v zime a stavba kŕmidiel 615 €, Zlepšenie
podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 637 €, Technická škôlka
1372 €, projekt DRUMMER´S
1160 €, Hudobná rozprávka
„Kráľovstvo kráľa Muzikusa”
1573 €, Motivačné a vzdelávacie súťaže pre deti III. 630 €,
Školský podporný tím 700 €,
Folklórny súbor DOLINÁČIK
1053 €, Duševné zdravie v školách 2 tisíc €, Umenie nás spája 900 €.

 DOTÁCIE NA PROJEKTY:

Dotácie
v oblasti práce
s mládežou
V dotačnom kole bolo na aktivity pre mládež v roku 2022
prijatých 17 žiadostí. Z nich
Komisia školstva a mládeže
pri Mestskom zastupiteľstve
v Trenčíne odporučila schváliť 10 a rozdeliť medzi ne viac
ako 13 500 eur: 2. ročník Športujeme a tvoríme bez bariér
1000 €, Podujatie #zo SÍDLISKA ku HVIEZDAM 1600 €,
Čarovná záhrada SZŠ pre žiakov s autizmom 500 €, Krtkov klub výnimočných 815 €,
Workshop “Make your own
space” pre študentov a študentky ŠUP Trenčín 1012 € ,
Slow by Priestor 1600 €) Študentský deň – „Deň nezávislosti“ 400 €,Detská reštaurácia KC Kubrá 1200 €,
Psychologická pomoc a podpora pre mladých ľudí Ipčko
2000 €, I Ambitious vzdelávací program pre stredoškolákov
3450 €.

V oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti v tomto roku naše mesto podporí z grantového programu 51
projektov sumou 47 200 € a činnosť 19 aktívnych subjektov sumou 17 200 €.

Hudba pod hradom – Trenčianska hudobná jar a Trenčianska
hudobná jeseň 1 400 €, Generácia nula 500 €, Výstavy súčasného vizuálneho umenia 1 tisíc €,
Festival dychových hudieb Okolo Trenčína 500 €, 4. ročník Bavíme sa bez bariér 500 €, Otvor
srdce, daruj knihu 200 €, Bella
(a) cappella 200 €, Dobrý bazár
200 €, Opera Rigoletto 500 €,
Deň s Doktorom Klaunom
500 €, Magická Brezina 300 €,
Divadelná Opatová 1 800 €, Kultúrne leto na Severe 1800 €, Leto
v galérii 300 €, Z našej kuchyne
DFS Kornička 1 tisíc €, XXIX.
Jazz pod hradom 1800 €, Letné
divadelné večery 2900 €, Morava krásna zem – Žijeme vedľa seba 500 €, 15. výročie FS
Nadšenci v spojení s tanečným
domom 750 €, Kultúra Severu
mesta Trenčín 700 €, Program
k 15. výročiu založenia Škrupinky 400 €, Trenčiansky festival
tanca 200 €, Kultusheep 800 €,
Fest Art 1 tisíc €, Adventný

500 €, Festival Priestor 2900 €,
Deň rodiny 1500 €, Udržiavanie
tradícií v mestskej časti Záblatie 1 tisíc €, Slovenský deň kroja 1800 €, Míľa pre mamu 400 €,
Víno pod hradom 1 tisíc €.

festival speváckych zborov Daj
Boh šťastia 400 €, Festival starej
hudby Ad fontes musica 300 €,  NA ZÁUJMOVOFestival Punkáči deťom 500 €,
UMELECKÚ ČINNOSŤ:
Trenčín na korze 1800 €, XI. benefičný koncert na podporu Hos- DFS Kornička 2 tisíc €, Kopicu Milosrdných sestier 800 €, morný orchester mesta Trenčín
Opatovské hody 1800 €, Hiding 700 €, FS Úsmev 400 €, Trendance 500 €, Stretnutie s... Ga- čan – FS Gymnázia Ľ. Štúra
léria M. A. Bazovského 250 €, 500 €, DFS Radosť 2 tisíc €,
Hodové slávnosti v Opatovej TJ FS Čákovec 400 €, ŠkrupinDružstevník 1800 €, Yogacamp ka 400 €, Seniorklub Družba
400 €, Zachovávanie kultúr- 800 ), Dart club Trenčín 400 €,
nych tradícií a zvyklostí v mest- Tance pre radosť 200 €, TRAKT
skej časti Zlatovce 900 €, Via- 800 €, FS Nadšenci 900 €, DFS
nočný galaprogram
Kubranček 700 €,
TK Bambula 500 €,
Dogma Divadlo 1 tiZachovávanie ľudosíc €, DH Textilanka
vých tradícií 200 €,
1900 €, FS Družba
Kultúrne leto v Kub2 tisíc €, Vandrovka
rej 1800 €, Rozhranie
700 €, Kultúrne cenProjekt Ostrov 300 €,
trum Opatová 1 tisíc
13. Zlatovský festi€, Trenčiansky speDotácie
val dychových hudieb
vácky zbor 400 €.
1800 €, Kultúrne leto
na Zámostí 1800 €,
Všetko o dotáciách
Otvorený kultúrny priestor:
poskytnutých mestom v rámci
„Odonata“ 1500 €, TEDxTren- dotačných kôl nájdete na www.
čín – Sedmička 800 €, Živé tradítrencin.sk v časti Samospráva
cie KC Kubrá 200 €, Tic Toc day
– Transparentný Trenčín.

„Pridajte sa k nám“
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
KAROLA PÁDIVÉHO

Do svojich radov pozýva Základná umelecká škola Karola
Pádivého v Trenčíne. Talentové prijímacie skúšky na školský
rok 2022/2023 do všetkých odborov sa budú konať 3. mája,
12. mája a 8. septembra 2022
v čase od 13.00 do 18.00 hod.
podľa aktuálnej epidemickej situácie v budove ZUŠ na Námestí SNP 2.
Prihlásiť sa môžete cez online prihlášku na www.zustrencin.sk. Prijímacích talentových
skúšok sa môžu zúčastniť deti
od veku 5 rokov, mládež a dospelí. Všetky deti do 18 rokov
musia prísť na prijímacie skúšky
v sprievode rodičov. Viac informácií na tel. č. 032/7435521.

V hudobnom odbore ZUŠ ponúka záujemcom
základné
štúdium hry na klavír,
flautu, trúbku, klarinet, saxofón, husle,
violončelo, kontrabas,
gitaru, akordeón, keyboard, bicie nástroje,
cimbal a tiež spev, hlasová výchova.
V tanečnom odbore
ponúka štúdium klasického tanca, ľudového tanca, kreatívneho,
džezového a historického tanca.
V literárno-dramatickom odbore sa budú venovať základom hereckej výchovy s profesionálnym hercom
Lukášom Šeptákom.
Vo výtvarnom odbore sa
zoznámia so základnými druhmi výtvarnej tvorby – kresba,
maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a rozšírené
vyučovanie keramiky.
V školskom roku 2022/2023

budú pracovať v ZUŠ tieto hudobné telesá: Komorný sláčikový súbor, sláčikové súbory ISOLA SONANTE
a VESELÉ STRUNY, gitarový
súbor Luskáčik, Ľudová hudba,
Spevácky zbor, Dychový orchester, Hudobná rocková
skupina.


KRESBA: EMA ČUDAJOVÁ
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chcú poskytnúť ako špecifický
priestor pre mladých kreatívcov – začínajúcich hudobníkov
a hudobníčky, záujemcov a záujemkyne o alternatívne umenie
v oblasti zvuku, filmu, animácie,
dizajnu, literatúry či vizuálnej
tvorby – alebo kultúrne organizácie a aktívne komunity.

o koncerty, výstavy, workshopy… Formát podujatí nie je
daný, hlavný je realizovateľný
plán a jasná vízia.
Prvá adopcia Garáže bude
trvať tri mesiace, od augusta
do októbra 2022. Festival Pohoda a Trenčín 2026 zabezpečia
jej dovoz (aj odvoz) na miesto
v rámci mesta Trenčín alebo v jej
bezprostrednom okolí, ktoré
vyberie prevádzkovateľ. Víťazný žiadateľ získa na realizáciu
programu finančnú podporu
do 1500 eur a v Garáži môže rátať so základným zvukovým, svetelným a iným technickým vybavením. To však nie je všetko.

 AKO BUDE GARÁŽ

 PRIESTOR NA KULTÚRU

Prevádzkovateľom Garáže môže
byť jednotlivec, skupina alebo organizácia. Dôležitý je nápad na program, ktorý sa v Garáži bude odohrávať. Môže ísť

„Garáž má ambíciu vychovať novú, schopnú generáciu producentov, kapiel, transdisciplinárnych umelcov a ďalších

profesionálov z kreatívneho priemyslu,“ vysvetľuje hlavný zámer
Garáže ako priestoru pre alternatívnu kultúru Lenka Kuricová, umelecká riaditeľka Kreatívneho inštitútu Trenčín. „Bude
miestom, kde sa naučíte nové
zručnosti v oblasti kultúrneho
manažmentu a organizácie, produkcie a rozvoja dramaturgie,“
dodáva Kuricová.
Preto bude súčasťou trojmesačného adopčného cyklu aj
profesionálny mentoring od festivalu Pohoda a tímu Trenčín
2026. Víťazný uchádzač získa
tiež workshop alebo masterclass
od profesionálov nastavený podľa potrieb víťaza.
Uchádzači sa môžu prihlásiť do 15.00 hod 17. mája
2022 cez online formulár na
www.trencin2026.eu/garaz. Na
tej istej stránke na konci mája
zverejníme aj výsledky otvorenej
výzvy. 
MIRKA GÚČIKOVÁ
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Adoptuj si Garáž!

Garáž z Pohody a trenčianskeho skateparku sa vydáva
na cestu po Trenčíne, v otvorenej výzve hľadá nového
prevádzkovateľa s nápadom na kultúrny program. Prihlásiť sa môžete do 17. mája 2022.

Keď minulý rok v septembri Garáž z Pohody zaparkovala a slúžila mladým v trenčianskom
skateparku na organizovanie
koncertov, tím Trenčín 2026
sľuboval viac. Teraz, po získaní
titulu Európske hlavné mesto
kultúry, sa Garáž vydáva na cestu po Trenčíne a hľadá komunity či umelcov, ktorí ju k sebe
pritiahnu.
Garáž je ozajstná garáž technicky zabezpečená a pretvorená na alternatívny kultúrny
priestor. Je symbolom trenčianskeho undergroundu a hudobných začiatkov kapiel. Festival
Pohoda a tím Trenčín 2026 ju

FUNGOVAŤ?

AJ UČENIE SA NOVÝCH
ZRUČNOSTÍ
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Kreatívny inštitút Trenčín už má riaditeľky
Správna rada Kreatívneho inštitútu Trenčín – Creative
Institute Trenčín (CIT) schválila výsledky výberových konaní. Do funkcií riaditeliek CITu potvrdila Luciu Dubačovú a Lenku Kuricovú, ktoré viedli tím Trenčín 2026 počas
úspešnej kandidatúry.

Podľa dobrej praxe Európskych
hlavných miest kultúry (EHMK)
má CIT vedenie výkonné a kreatívne. Riaditeľkou sa stala Lucia Dubačová. Lucia prebrala
tím Trenčín 2026 na jeseň 2020
a úspešne ho viedla cez obe výberové kolá súťaže.
Umeleckou riaditeľkou, zodpovednou za program EHMK,
je Lenka Kuricová. Počas kandidatúry mala na starosti práve
stratégiu a nastavenie kvalitného
kreatívneho a umeleckého obsahu v spolupráci so slovenskými
a zahraničnými umelcami, umelkyňami a organizáciami.
Predsedníčka Správnej rady

CITu, Silvia Hroncová, uviedla,
že obe kandidátky na riaditeľky
splnili všetky formálne náležitosti, prešli prvým kolom a v druhom preukázali, že majú odborné

kapacity a predpoklady, aby vykonávali pozície riaditeliek.
M.A. Lucia Dubačová študovala v Londýne na univerzite
Goldsmiths podnikanie v kultúre a kreatívnom priemysle. Pôsobí ako kultúrna manažérka
a kurátorka, zameriava sa na digitálne a multimediálne umenie a dizajn. Pracovala v tímoch
britských festivalov Secret Garden Party a Wilderness Festival,
slovenského Fest Anča či českého MFDF Ji.hlava a tiež v Inolabe Slovenského centra dizajnu.
Na Slovensku založila Sensorium Festival.
Mgr. Art Lenka Kuricová
vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v ateliéri Ilony Németh, má za sebou stáže v Španielsku a Portugalsku.
Pracovala v bratislavskej Kunsthalle,v Amnesty International,

spoluzaložila kreatívnu firmu
Pucle, v tíme TEDxTrenčín sa
venovala koordinácii programu.
Má za sebou účasti na zahraničných festivaloch a výstavách súčasného umenia ako CologneOFF alebo Venice International
Art Fair. V tíme Trenčín 2026
pracuje od jeho začiatkov v roku
2020.
Viac informácii k tejto téme
nájdete na www.trencin2026.
eu/news.


MIRKA GÚČIKOVÁ
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Sú florbaloví MAJSTRI SR Pohár v karate detí

ŠK 1.FBC Trenčín potvrdil ziskom šiesteho ligového titulu pozíciu najúspešnejšieho klubu slovenskej florbalovej
histórie.

Tím vedený Janom Holovkom
dominoval celému ročníku betRing extraligy, keď k trom prehrám v základnej časti pridal už
len jednu v play-off. K zisku titulu MAJSTER SLOVENSKEJ
REPUBLIKY – 2021/2022 blahoželáme vedeniu klubu: Miroslav Sága (prezident klubu),
Ivan Piovarči (športový riaditeľ), Rastislav Timko (manager), trénerom: Jan Holovka
(hlavný tréner) a Juraj Lamačka (asistent trénera), vedúcemu
družstva: Martin Galajda, fyzioterapeut: Janka Zverbíková, lekár: MUDr. Marek Bojda.

Veľké blahoželanie patrí aj
hráčskemu kádru: Jakub Klobučník, Dušan Ďurmek, Peter
Počarovský, Tomáš Kvasnica,
Samuel Virga, Michal Amrich,
Matúš Machara, Róbert Trefný, Norbert Ondrášik, Jakub
Repka, Branislav Mitucha, Karol Pelczarski, Boris Habánek,
Matej Galajda, Tomáš Bulejčík,
Filip Cifranič, Samuel Babík,
Jakub Ondrášik, Patrik Bičan,
Dominik Vrábeľ, Andrej Rendl,
Filip Fürsten, Gabriel Královič,
Timotej Bielik. Dôležitým „hráčom“ boli aj verní fanúšikovia a
podporovatelia.
ZDROJ: 1FBC

Historický úspech v stolnom tenise

Reprezentantka Stolnotenisového klubu Keraming Trenčín
Monika Marousková získala
zlatú medailu na Majstrovstvách
SR mužov a žien v stolnom tenise. Konali sa 25. – 27. 3. 2022

v Národnom stolnotenisovom
centre v Bratislave. Mimoriadny
úspech zaznamenala v štvorhre
žien so spoluhráčkou z Považskej Bystrice Monikou Uríkovou. Ako informoval Lukáš Gieci z Klubu Keraming Trenčín,
počas celého turnaja obe podávali fantastické výkony a dokázali zdolať niekoľko favoritiek.
Ide o najväčší stolnotenisový
úspech pre mesto Trenčín a klub
Keraming Trenčín v histórii.
Blahoželáme!


tejto zlatej ešte striebornú medailu v mixe a bronz v dvojhre. Ďalší reprezentant CEVA
Trenčín Daniel Beňovič získal striebro v dvojhre a bronz
v mixe. Júlia Vojtíšková z klubu
AS Trenčín bedminton obsadila
vo dvojhre dievčat 3. miesto.
Na MSR U15, ktoré sa konali v Trenčíne 26. marca, vybojovala Hana Vašatová z AS
Trenčín 3. miesto v zmiešanej
štvorhre. Blahoželáme!
E. M.

Erminio Ballasina, Laura Hurayová, Nina Patková, Adela
Suchánová a Tamara Mošková)
a 17 bronzových medailí (Ondrej Bebjak, Nikolas Kalafut,
Viktor Beňo, L. Hurayová, Stela Kalafutová, Nina Ližičiarová,
Tamara Mošková, N. Patková,
Ella Nevláčilová, Lucas Nemec,
Linda Mešková, Matej Maršala,
A. Suchánová, D. Sorokáčová,
Lea Ševčíková, Natalia Šelapugina a Nela Fraňová). Potešili tak nielen svojich rodičov, ale
hlavne trénerov (Lenka Beňová, Ivan Kostelný, Roman Ando,
Martin Mrázik a Žaneta Pavlíková). Blahoželáme!


ZDROJ: ŠK

Na stupienkoch víťazov

FOTO: STK

Trenčania hviezdia aj v bedmintone
Najúspešnejším účastníkom súbojov o tituly majstrov Slovenska v bedmintone v kategórii
do 11 rokov sa 12. marca 2022
v športovej hale M-ŠPORT
v Trenčíne stal reprezentant oddielu CEVA Trenčín Aleš Koščák. Získal tri zlaté medaily – v mixe, v dvojhre chlapcov
a spolu s klubovým spoluhráčom Martinom Mathiasom Kozinkom aj vo štvorhre. Martin
M. Kozinka si vybojoval okrem

Športová hala na Sihoti privítala 2. apríla 2022 mladých karatistov na Slovenskom pohári detí a mládeže do 12 rokov.
Podujatie organizovali Slovenský zväz karate a Športový klub
Real team Trenčín.
Na tatami sa postavilo
takmer 500 športovcov zo 45
klubov Slovenska. Z domáceho Realu to bolo 45 bojovníkov,
ktorým sa v bodovom hodnotení
podarilo vyšplhať na tretiu priečku a získať 31 medailí, z toho
4 zlaté (Peter Hrnčárik, Mário
Gallo, Dorota Sorokáčová a Izabela Zezulová), 10 strieborných (M. a Šimon Gallo, Klára
a Monika Horváthové, Damien

Šikovné dievčatá z klubu KRASO Trenčín vybojovali na Majstrovstvách Slovenska v krasokorčuľovaní
tri
pódiové
umiestnenia.
Počas sezóny pretekárky pod vedením trénerov Jany
Omelinovej a Petra Hebra nazbierali 21 medailí na pretekoch
Slovenského pohára, zúčastnili sa medzinárodných pretekov
a splnili testy výkonnosti. Sezónu úspešne ukončili na Majstrovstvách Slovenska 2. – 3.
apríla v Košiciach. V kategórii
Staršie Nádeje 9 prvé miesto

a zároveň titul Majsterky Slovenska získala Nelka Petríková. Tretí stupienok v kategórii
N 8 patril Ninke Hozlárovej
a v kategórii N 10 naň vystúpila Ella Drličková. V kategórii
Juniorky obsadila Erika Balážová 7. miesto a Agáta Bačová 9.
miesto.
Pod trénerským vedením
J. Omelinovej sa MSR zúčastnila aj juniorka Máša Mošková, odchovankyňa Kraso
Trenčín, ktorá si vyjazdila v konečnom poradí 8. miesto. Všetkým blahoželáme!
Ako za klub informovala
Zuzana Petríková, po kratučkom
oddychu sa dievčatám začne
v polovici mája letná príprava.
Na tuzemských aj zahraničných
campoch sa naučia veľa nových
vecí, zdokonalia to, čo už vedia,
absolvujú kondičné tréningy
i baletnú prípravu a v septembri
otvoria novú sezónu. Za podporu ďakujú najmä mestu Trenčín,
rodičom a trénerom, za vzornú
reprezentáciu patrí poďakovanie
najmä pretekárkam.


E. M. FOTO: ARCHÍV KLUBU
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Šachový tréning v parku?

Je tu opäť jarná výmena rastlín

Áno, aj to je už možné. Stačí priniesť si šachové figúrky alebo si ich požičať v Základnej umeleckej škole K.
Pádivého. Príďte na prvý
šachový tréning v piatok 6.
mája 2022.
V Parku gen. M. R. Štefánika, za budovou ZUŠ K.
Pádivého, pribudli začiatkom tohto apríla dva drevené šachové stoly so stoličkami. V piatok 6. mája o 16.30 h uvedieme
tieto stoly do života šachovým
tréningom v parku. S jeho odbornou časťou nám pomôžu
špičkoví šachisti zo Šachového
klubu Trenčín. Akcia je určená
pre úplných začiatočníkov, ale aj

Záujem o výmenu rastliniek je z roka na rok väčší.
Kvetinoví nadšenci si počas swapu vymieňajú nielen
rastliny, ale aj pestovateľské skúsenosti.

pre pokročilých šachistov, ktorí
chcú svoju hru posunúť na ďalší level. Na kúpu a osadenie stolov mestu prispela Nadácia ZSE
sumou 600 eur. V pracovných
dňoch sa budú dať šachové figúrky na hru požičať na vrátnici
ZUŠ za 5-eurovú zálohu.


V. SEDLÁK FOTO: Z. G.

AKADÉMIA TRETIEHO VEKU TRENČÍN
Jednota dôchodcov na Slovensku, Krajská a Základná organizácia
02 JDS v Trenčíne a Rada Akadémie tretieho veku v Trenčíne pozývajú
na seminár XXXV. ročníka Akadémie tretieho veku v školskom roku
2021/2022 v utorok 10. mája 2022 o 13.30 hod. do Auly Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Počas seminára odznejú prednášky „Mozog a Alzheimerova choroba“ – prednáša PhDr. Zlatica Meravá z Regionálneho úradu verejného úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, „Urologické
problémy v seniorskom veku“ – prednáša MUDr. Roman Sokol zo súkromnej urologickej ambulancie Trenčín.

NAJBLIŽŠIE ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred

9. 5. 2022 o 16.00 h

VMČ Západ

25. 5. 2022 o 15.00 h

VMČ Juh

2. 5. 2022 o 17.30 h

VMČ Sever

5. 5. 2022 o 16.00 h

VMČ

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
mesta www.trencin.sk.
ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Stretnutia v pondelok od 10.00 do 12.00 h v zasadacej miestnosti
KERAMOPROJEKTU, 1. poschodie.
2. 5.

Ing. Darina Neverišová – Z histórie ovocinárstva
a zeleninárstva

9. 5.

Deň matiek

16. 5.

Ľubica Tomalová – Ján Smrek, básnik lásky

23. 5.

PhDr. Marián Kvasnička – Rozprávanie
o MUDr. Kvasničkovi

30. 5.

RNDr. Jozef Dravecký – Presahy. Od matematiky
k diplomacii

Iné akcie:
19. 5.

Zájazd na Oravu: Leštiny – Slanický ostrov – Klin

25. 5.

Edita Krchová: Poznávame Trenčín – Župný dom – Hotel Elizabeth – rímsky nápis

Podujatie Plant swap Trenčín
pozýva v sobotu 14. mája 2022
o 14.00 hodine do altánku v Parku M. R. Štefánika, kde si budete
môcť vymeniť zdravé interiérové

alebo
exteriérové
rastlinky v celku, teda
v kvetináči, odrezky, priesady, bylinky,
prípadne aj kvetináče. Ak s pestovaním
iba začínate a ešte
nemáte nič na výmenu, aj tak sa zastavte.
Organizátorky podujatia hovoria, že im
vždy ku koncu zostanú nejaké rastlinky navyše, ktoré
si potom môžete vziať a zväčšiť
tak svoju zbierku. Vstup je voľný.
Viac na FB Plant swap Trenčín. 


E. M.

PRIPRAVUJE SA
Trojhodinový divadelný maratón milovaných veselých
klaunov fondu Dr. Klaun Trenčianskej
nadácie
KLAUN
V MESTE bude 11. júna 2022
od 10.00 do 13.00 na Štúrovom námestí v Trenčíne. „Kde
sa zjavia, vyčaria úsmev,“ hovorí správkyňa nadácie Alena
Karasová – „a že ten úsmev má
cenu zlata, o tom by mohli rozprávať deti zo špeciálnych internátnych základných škôl, domovov sociálnych služieb a liečební
po celom Slovensku. Už dvadsať
rokov im ho vo svojich divadelných predstaveniach prinášajú
Dr. Klauni Trenčianskej nadácie.“ Na Štúrovom námestí ľudí

potešia Miro Kasprzyk, Vlado
Kulíšek, Roman Mihálka, Adrián Ohrádka, Igor Strinka a Vlado Zetek.
E. M.


FOTO: ARCHÍV TNN

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
(PO – ŠTV 9.00 – 17.00, PIA 9.00 – 14.00)
Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň: knihy, TV, noviny a časopisy (SME, Život, Slovenka), spoločenské hry, šachy, karty, stolný tenis, cvičenie ženy, joga, cvičenie
na fitnes zariadeniach v exteriéri.

Pravidelná činnosť
Joga PO 15.00 – 16.30, Cvičenie ženy I. PO a ŠT 9.30 – 10.30, Cvičenie ženy II. UT a PIA 10.00 – 11.00, Stolný tenis PO 10.30 – 12.00,
STR 13.00 – 15.00, UT a ŠT 13.00 – 16.30 a PIA 11.00 – 13.30, Kartové hry UT a ŠT 14.00 – 17.00, JDS 05 nepárny týždeň UT od 10.00,
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) STR 10.00 –
12.00, Skleróza multiplex – klub Trenčín ŠT posledný v mesiaci 14.30
– 16.30.
Výstava
„Svet očami Nati“ – výstava obrazov Natálie Šebovej (V spolupráci
so SZUŠ Gagarinova 7)
Prevádzkovateľom Denného centra je Útvar sociálnych vecí
MsÚ Trenčín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch
počas otváracích hodín centra 0901 714 266.
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otázky a odpovede

číslo 5 | ročník XXIV

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 Už viete, kedy alebo či

bude cyklotrasa smer OC Laugaricio? Vedľa Big Boxu sa ide
niečo nové stavať?


PATRÍCIA

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Robíme na tom, aby táto
cyklotrasa bola. Prebieha povoľovací proces. Dva predchádzajúce návrhy povoľovacím konaním pre nesúhlasy účastníkov
konania neprešli. Zásadné námietky mali SPP, SVP a aj dopravný inšpektorát. Momentálne sa povoľuje už tretia verzia.
Mária Ďuďáková, vedúca útvaru stavebného a životného
prostredia:
V uvedenej lokalite sú vydané právoplatné stavebné povolenia na Interstyle – vzorkovú
predajňu.

 Plánujete v MHD zaviesť

križovatkou? Spustením nového mosta sa výrazne zvýšila
frekvencia dopravy a zníženie
rýchlosti tu nie všetci rešpektujú. Chýbajú tu priechody
pre chodcov.


RADKA V.

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Vzhľadom na veľmi zlé
smerové a rozhľadové pomery v križovatke je priechody
pre chodcov možné vybudovať
až v nejakej vzdialenosti od križovatky, asi 10 – 15 metrov pred
križovatkou. Otázne je, či by
plnili svoju úlohu, chodci totiž často nie sú kvôli priechodu
ochotní zachádzať ďalej. Túto
situáciu ale prerokujeme s dopravným inšpektorátom a poslancami. Nejde totiž o prvú žiadosť o priechody v tejto lokalite.
Bude tu pravdepodobne potrebná rozsiahla stavebná úprava.

kupovanie lístkov a platenie
cez mobilnú aplikáciu, príp.
kúpu lístka kartou v autobusoch? Bolo by tak motivujúce
využívať MHD.

 Bude sa „skratka“ medzi





PETRA S.

Miloš Minarech, útvar mobility:
Od 1. 9. 2022 nastupuje nový
dopravca, ktorý na základe technicko-prevádzkových štandardov
by mal zabezpečiť aj nákup cestovných lístkov dopravnou kartou, platobnou kartou, mobilom
vo vozidlách MHD. Bližšie vás
budeme informovať pred nástupom nového dopravcu (s dostatočným časovým predstihom).

 Považujete za normálne,

že každý večer cca do 21.00
až 22.00 h lieta nad našimi
príbytkami vojenský vrtuľník,
ktorý vytvára hluk?
PETER

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Je to tak, že letisko nemá
povinnosť hlásiť mestu, čo sa
tam deje. Podľa informácií, ktoré nám poskytol prevádzkovateľ letiska, ide o vojenský výcvik
Armády SR. Armáda vraj bude
v tejto situácii využívať letisko
v Trenčíne na vojenský výcvik
častejšie.

 Bolo by možné vyriešiť do-

pravnú situáciu na križovatke
ulíc Jesenského a Dolný Šianec tak, aby deti a starí ľudia
mohli bezpečne prejsť touto

Saratovskou a Partizánskou
ulicou rekonštruovať a ak áno,
kedy? Už je to sľubované niekoľko rokov.
MICHAL T.

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Napriek našej snahe sa zatiaľ nepodarilo nájsť technické
riešenie. Predložili sme niekoľko návrhov, no stále narážame
na pripomienky a nesúhlasy majiteľov okolitých pozemkov, ktorí sú v zmysle stavebného zákona účastníkmi konania. Terén je
navyše veľmi členitý a po zapracovaní jednotlivých požiadaviek
susedov sa zväčša dostaneme
do „slepej uličky“ a musíme začať odznova. Preto za posledné
4 roky spracúvame už asi šiesty
kompromisný variant riešenia.

Mária
Ďuďáková, vedúca
útvaru stavebného a životného
prostredia:
Ak máte na mysli stavbu
vedľa Nocľahárne a nízkoprahového denného centra na Nešporovej ulici, ide o výstavbu polyfunkčného objektu. V spodnom
podlaží by mala byť kaviareň,
na ostatných podlažiach apartmánové byty.

 Kde môžem vyhodiť oble-

čenie, ktoré je špinavé, deravé
alebo je inak znehodnotené?
Existuje nádoba, kde to môžem vyhodiť alebo to patrí
do komunálneho odpadu?


do veľkoobjemového kontajnera
na zberných dvoroch mesta.

 V akom štádiu je rekon-

štrukcia autobusovej stanice?


MARTIN K.

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Čo sa týka rekonštrukcie autobusovej stanice – podpísanie
zmluvy musí schváliť mestský
parlament, ešte k tomu nedošlo. Poslanci o tom budú rokovať pravdepodobne na májovej
schôdzi (18. 5. 2022). Následne
budeme túto tému podrobnejšie
komunikovať.

ALENA F.

Zuzana Čachová, útvar
stavebný
a
životného
prostredia:
Znečistený, poškodený textil, ktorý nie je vhodtrencin.sk/oao
ný už na ďalšie využitie,
patrí do komunálneho odpadu. Môžete ho vyhodiť napr.

Európa
v Trenčíne

Toto je výbe
r
otázok a
odpovedí
z rovnomen
nej
rubriky na
mestskom
webe.

mini festival
o dôležitosti
demokracie

 Kde a ako sú zverejňované
žiadosti o povolenie výrubu
stromov vo verejnej zeleni? L


ADISLAV B.

Anna Hanincová, Mestské hospodárstvo a správa lesov:
Žiadosť na výrub sa zasiela príslušnej obci, ktorú okresný
úrad určil na rozhodovanie. Obec
je následne povinná zverejniť
upovedomenie o začatí konania
na svojej úradnej tabuli.

 Aký objekt sa buduje neďa-

09. Máj
16:00— 22:30
Posádkový klub
vstup voľný

→ Post Bellum workshop o ohrození života vojnou
→ Vizuálna inštalácia diel pre Ukrajinu → [fjúžn]
culture walk → Panelová diskusia, diskutujú:
Bohunka Koklesová (rektorka VŠVU), Michal Kaščák
(zakladateľ festivalu Pohoda) → Literarnyklub.sk
→ CHVM (SK) → Sutari (PL) → Isama Zing (SK)

leko Gymnázia Ľ. Štúra?


Z. M.
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máj 2022
30. 4. a 1. 5. | Mierové námestie | Trenčiansky majáles
Pre možné zmeny v podujatiach sledujte aktuálne informácie na visit.trencin.sk alebo volajte na 032/16 186.

 DIVADLO
1. 5. | 17.30 | Divadelná Opatová:
Pošla deva do Turca

KS OPATOVÁ | Prvé predstavenie zo série
podujatí Divadelná Opatová, ktoré sa budú
konať o 17.30 hod v KS Opatová.

2. 5. | 19.00 | Zahráte mi
manžela?

Divadelná komédia,
v ktorej autor rozvíja situáciu klasického
ľúbostného trojuholníka. Pár, pristihnutý
pri obojstrannej manželskej nevere, čelí
pomste ohrdnutej manželky. Akým spôsobom tejto pomste dokáže vzdorovať hlavná ženská hrdinka hry a akú úlohu v tom
zohrá maliar, náhodne prítomný v byte
z titulu svojho remesla, o tom s neobyčajným vtipom rozpráva táto hra. Hrajú: Zdena Studenková, Zuzana Fialová, Roman
Poláčik/ Juraj Loj.
POSÁDKOVÝ KLUB

|

4. 5. | 18.00 | FRIDA – Maľovať
a milovať

POSÁDKOVÝ KLUB | Muzikál s pôvodnou
tvorbou hudobného skladateľa Rudolfa
Geriho a spisovateľa, autora libreta a textov piesní Daniela Heviera, v réžii Karola
Vosátka. Životný príbeh legendárnej mexickej maliarky Fridy Kahlo je plný vášne, lásky, humoru, podmanivej hudby,
hýrivých kostýmov a tanca. Život a dielo excentrickej maliarky Fridy Kahlo a jej
životného partnera Diega Riveru sú pre
univerzálnosť posolstva príťažlivé aj pre
našu dobu. Autori tohto diela sa sústredili
na hĺbku myšlienok a vnútorné posolstvo,
ktoré bolo základným obsahom aj oscarového filmu Frida Kahlo s očarujúcou Salmou Hayek. V nádherných farebných kostýmoch, sólisti a tanečníci na fantastickú
hudbu so živým orchestrom vám predvedú oslavu neskrotného života jednej z najvýznamnejších maliarok 20. storočia.

13. 5. | 18.00 | Z. Mišáková:
Pinocchio a jeho divadelný sen

POSÁDKOVÝ KLUB | Nová divadelná adaptácia príbehu neposedného dreveného
chlapca Pinocchia, ktorý sa túži stať skutočným chlapcom. Jeho cesta za pravdou
je kľukatá a plná nástrah, tak ako je plná

 KONCERTY
1. 5. | 18.00 | Festival Hudba pod
hradom (Trenčianska hudobná
jar) – klavírny recitál

aj kamarátov a rád od múdrejších. Je len
na Pinocchiovi, ako sa rozhodne. Pinocchio
zatúži po slobodnom, nezávislom divadle,
kde by mohol zažívať svoje sny s priateľmi
– ostatnými bábkami/ hercami.

HOTEL ELIZABETH | Štvrtým festivalovým
koncertom je klavírny recitál mladého rakúskeho klaviristu Yunusa Hermanna. Bližšie informácie na stránke www.kpvh.sk.

20. 5. | 19.00 | Ešte raz, ale
lepšie

PIANO CLUB | Billy Barman na turné ZERO
začínajú novú kapitolu svojej cesty.

POSÁDKOVÝ KLUB | V manželstve úspešného spisovateľa, ktoré stojí na pokraji rozvodu, dochádza pri výmene názorov k úrazu
a nešťastnému pádu, pri ktorom Thomas
(Marko Igonda) stráca vedomie a dostáva
sa do kómy. Po prebratí z kómy za vracia
do veku 20 rokov, všetko ostatné, vrátane
problémov v jeho manželstve, sa mu z pamäti vymazalo. Dá sa takto začať odznova?

23. 5. | 18.30 | Z. Mišáková:
Nádej Dubček

POSÁDKOVÝ KLUB | Na príbehu významnej,

medzinárodne uznávanej osobnosti Alexandra Dubčeka, predstaviteľa „socializmu
s ľudskou tvárou“, sledujeme zároveň dejiny Česko-slovenskej republiky. Súbežne vidíme zrod Idey socializmu od 19. storočia
až po pád socialistického zriadenia 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 spôsobom sa vyrovnať s obdobím
socializmu. Hra dejinne nadväzuje na hru
Svetový Slovák Štefánik.
28. 5. | 19.00 | Riddikulus!

30. 4. a 1. 5. | Trenčiansky
majáles

5. 5. | 20.00 | Billy Barman
6. 5. | 20.00 | Erik Trezor
PIANO CLUB | Koncert.

6. 5. | 18.00 | DFS Radosť

POSÁDKOVÝ KLUB | Detský folklórny súbor
Radosť pozýva na májové vystúpenie pre
rodičov a priateľov folklóru. Hosť: FS Nadšenci.

6. 5. | 20.00 | ERO
/ + TuFifty

KLUB LÚČ | Erik Žigmund (ERØ), hudobník
pochádzajúci z Trenčína. Máme už síce
päťdesiat, ale stále sme TU! Práve z toho
dôvodu vzniklo v roku 2019 Trenčianske
duo TUFIFTY.

7. 5. | 20.00 | Slobodná Európa

PIANO CLUB | Slobodná Európa oslavuje
Kristove roky jarným turné!

7. 5. | 15.00 – 21.00 | Hudobnomeditačné popoludnie

GALÉRIA VÁŽKA | Hudbou k meditácii, meditáciou k hudbe. Ramivana – Rami Shafi: muzikoterapeutický koncert liečivých
zvukov.
Janko Svetlan Majerčík: koncert barda slovenskej folkovej scény. Peter Baláž: theravádová meditácia. Viac na:
https://hmp.majdapekna.sk/.

MIEROVÉ NÁMESTIE | Príďte so svojimi
blízkymi a deťmi na Trenčiansky majáles. Čaká vás skvelá zábava, chutné jedlo a výborná atmosféra. Deti sa
môžu tešiť na divadielka aj jarné tvorivé dielne. Účinkujú: Opatovanka, Funny Fellows, The Rockin‘ Balls, DFS Radosť, FS Trenčan, Nadšenci, Družina,
Heľenine oči, Queenmania.

1. 5. | 10.00 | Farmársky
jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Súčasťou Trenčianskeho majálesu bude aj prvý
tohtoročný farmársky jarmok, na ktorom si môžete kúpiť priesady, kvety,
bylinky, skalničky, farmárske produkty – syry, mäsové špeciality, koláče,
medy, džemy, sirupy, dobroty na zahryznutie a iné poctivé farmárske potraviny.

7. 5. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom:
Likérové továrne

8. 5. | 18.00 | Festival Hudba
pod hradom – organový recitál
Imricha Szabó

EVANJELICKÝ KOSTOL | Záverečným koncertom festivalu Hudba pod hradom bude
organový recitál Imricha Szabó. Bližšie informácie na www.kpvh.sk.

14. 5. | 20.00 | Saténové ruky

PIANO CLUB | Sedem kníh plných dobrodružstva zhustených do jedného predstavenia je nielen poctou fenoménu jednej
generácie, ale aj zábavnou a láskavou karikatúrou v podaní mladých divadelníkov.
Naši traja hrdinovia – Harry, Ron a Hermiona budú kľučkovať v labyrinte obľúbených scén a preskakovať pohyblivé príbehové schodiská. Pre všetkých, ktorí milujú
neobyčajný čarodejnícky príbeh a neboja
sa z neho uťahovať je pripravené jedinečné divadelné predstavenie! Predstavenie
nie je vhodné pre divákov do 15 rokov!

 NEDAJTE SI UJSŤ

KLUB LÚČ | Z nepravdepodobného stretnutia originálnych štyridsiatnikov vznikla
jedna z textársky najnápadnejších slovenských kapiel.

20. 5. | 20.00 | Pell Mell 59
PIANO CLUB

mladí“.

|

Krst albumu „Keď sme boli

KIC | Po napojení Trenčína na železničnú trať v roku 1883 začal do mesta
postupne prichádzať priemysel. Prvá
továreň na lieh a kvasnice vznikla už
v roku 1886 a neskôr pribudli viaceré
likérové továrne.
Čím prispieval Kornhauserov a Herzkov podnik k zásobovaniu mesta počas
prvej svetovej vojny?
Aký vynález vytvoril remeselník František Lonský?
Čo bolo charakteristické pre fľaše firmy
Herbaria? Dozviete sa na májovej prechádzke so sprievodcom.
Vstupné: 1.50 € dospelí; 0.50 € deti
od 6 rokov. Predpredaj v KIC Trenčín.
Prechádzky mestom pre vás pripravuje
Kultúrno-informačné centrum Trenčín.

2 | KAM

kam v trenčíne

 NEDAJTE SI UJSŤ
9. - 15. 5. | Detská pátracia
hra: Slobodné kráľovské
mesto Trenčín

číslo 5 | ročník XXIV

 VÝSTAVY
1. – 31. 5. | Slováci v bojoch
po boku víťazných Spojencov
v 2. svetovej vojne (1939 – 1945)

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-

skej histórie.

1. – 31. 5. | Jozef Korený: 2.
svetová vojna na poštových
dokumentoch
POSÁDKOVÝ KLUB

telistov.

|

Pripravuje: Klub fila-

1. – 24. 5. | Fragmenty

Zapojte sa s deťmi do pátracej
hry a dozviete sa, ako sa Trenčín stal
slobodným kráľovským mestom, aké
privilégia a výsady mu udeľovali králi a aké výhody mu tento titul priniesol. Nájdite stanovištia ukryté v centre
mesta, vyriešte zadané úlohy a získajte malú odmenu. Každý vyplnený hrací plán bude zaradený do žrebovania
o pekné ceny.
Hrací plán si môžete od 9. mája 2022
vyzdvihnúť v Kultúrno-informačnom
centre alebo stiahnuť z web stránky
visit.trencin.sk . Do hry sa môžete zapojiť od 9. do 15. mája 2022.
Ôsmy ročník detskej pátracej hry bude
venovaný výsadám a privilégiám, ktoré stredoveké mesto Trenčín získalo.
Vďaka výsadám sa mohli v meste konať jarmoky, variť a predávať pivo,
mesto si mohlo voliť farára, či ohradiť
sa hradbami. Dôležitú výsadu Trenčínu
udelil aj kráľ Žigmund Luxemburský,
keď ho povýšil na slobodné kráľovské
mesto. Bola to najvýznamnejšia udalosť v živote stredovekého Trenčína.
Detská pátracia hra je súčasťou podujatia Noc múzeí a galérií.
KIC

|

 ZÁPASY
1.5. | 11.00 | BK AS Trenčín
– Trnava

ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, starší žia-

ci, tréningová hala

4.5. | 17.00 | HK AS Trenčín –
ŠKP Bratislava

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší do-

rast

POSÁDKOVÝ KLUB | „FRAGMENTY“ – autorská výstava MUDr. Žúrková. Pripravuje
Klub fotografov.

1. – 24. 5. | Návrat k sebe

MESTSKÁ VEŽA | Projekt s názvom „Návrat k sebe“ priviedli na svet štyri ženy,
ktoré predstavujú tri rozdielne generácie, a to babička, dcéra, vnučka a nevesta. Na tvorbe projektu sa zúčastnili ako
modelky, fotografka a autorka básnického denníka. Príbeh projektu sa odvíja
v časových rovinách dospievania, zrelosti
a staroby. Rozpráva ženskú históriu, ktorá
je prastará a súčasná zároveň. Je o strate
a znovunájdení ženskej duše, ktorá ušla
do azylu nevedomia kvôli sklamaniam,
strachu, zdanlivej strate lásky a realizácii
prázdnej kariéry. Atmosféru básní umocňujú ilustračné fotografie, ktoré ich nielen
dotvárajú, ale svojim umeleckým výrazom
presahujú natoľko, že píšu nové príbehy
s vlastnou hĺbkou. Poézia: Ester Točíková,
Fotografie: Sasha Točík Berkyová.

2. 5. – 30. 6. | Svet očami Nati
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ

Natália Šebová.

|

Autor obrazov:

do 21. 5. | EXTRAKT / Robo
Kočan & Rudo Prekop

GMAB | Projekt predstavuje „EXTRAKT“
z fotografickej tvorby Roba Kočana a Ruda
Prekopa, prezentujúci ich dlhodobý intenzívny vzťah k stále menej spoločnosťou
vnímanému prostrediu miznúcej krajiny.
V reálnych, pre verejnosť zatiaľ málo známych fotografických záberoch objavujú
všedný, často nepotrebný a nenápadný
mikrosvet človeka v jemu blízkom prostredí aj v prírode.

do 25. 5. | Jozef Švikruha:
Maľované hudbou

4.5. | 18.45 | HK AS Trenčín –
ŠKP Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA |

rast

ŠPORTOVÁ HALA

|

Hádzaná, starší do-

ŠPORTOVÁ HALA

|

žiačky

Hádzaná, mladšie

7.5. | 11.00 | HK AS Trenčín
„A“ – Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA

|

žiačky

Hádzaná, mladšie

7.5. | 12.15 | HK AS Trenčín „B“
– Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA

|

žiačky

Hádzaná, mladšie

7.5. | 13.15 | HK AS Trenčín „A“
– Žilina
ŠPORTOVÁ HALA

žiačky

|

Hádzaná, mladšie

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Škola umeleckého priemyslu Trenčín.

27. 5. – 10. 6. | Výstava
maturitných prác žiakov Školy
umeleckého priemyslu Trenčín

TRENČÍN - RÔZNE MIESTA | Škola umelecké-

ho priemyslu Trenčín vás pozýva na výstavu maturitných prác. Vernisáž sa uskutoční
27. 5. o 14.00 v Galérii M. A. Bazovského.
Výstavné priestory:
Dizajn interiéru – GMAB
Dizajn digitálnych aplikácií – GMAB
Animovaná tvorba – GMAB
Odevný dizajn – GMAB
Priemyselný dizajn – Katov dom
Propagačné výtvarníctvo – Mestská veža
Fotografický dizajn – TSK
Digitálna maľba – koncept art – KIC
Dizajn exteriéru – (ODA) Posádkový klub
Reklamná tvorba – Mestský úrad – Útvar
životného prostredia
Grafický dizajn – (ZUŠ) Základná umelecká škola Karola Pádivého

OC MAX | Tanečno-animačný program pre
deti vo veku 1,5 – 6 rokov s množstvom
tancov a zábavy na každej lekcii, pútavá
hravá forma výuky s lákavými rekvizitami.
Rozvrh kurzov alebo jednorazových vstupov nájdete na www.tancujucetigriky.sk.

Pondelok – piatok
od 14.00 do 18.00 hod. Bližšie info:
kretivotrencin@gmail.com, 0918 883 505.
KREATIVO

|

7. 5. | 10.00 | Cyklo DIVOčiny

do 22. 5. | Výstava z tvorby
Mgr. Aleny Teicherovej

TRENČIANSKY HRAD | Rozprávková cesta
plná úloh a prekvapení. Na všetkých, ktorí sa s úlohami úspešne popasujú a získajú
rozprávkový kľúčik k hradnému pokladu,
čaká odmena!
Okrem toho sa návštevníci môžu tešiť
na tanečné a divadelné predstavenia, sokoliarske vystúpenia, pohybové aktivity,
prehliadku hradu (bez sprievodcu) a mnoho inej zábavy. Podujatie Rozprávkový
kľúčik sa koná v každom počasí.

15. 5. | 14.00 – 20.00 | Deň
rodiny 2022

PARK M. R. ŠTEFÁNIKA PRI ŽELEZNIČNEJ STANICI | Deň rodiny plný zábavy, pohody, ro-

dinného času. Nebudú chýbať zvieratká,
nafukovacie atrakcie, rôzne stanoviská
a parádny pohodový program.
Sv. omša, divadielko, detský interpret, tanečné vystúpenia detí, folklór, hudobné
vystúpenia a pár noviniek vytvorí tú pravú
nedeľnú atmosféru.
29. 5. | 15.00 – 17.00 | Detský
divadelný klub: Cestoviny
s vajcom

KLUB LÚČ | Autorská rozprávka na motívy
obľúbeného príbehu o vajci, ktoré išlo
na vandrovku. Naše vajce však na rozdiel
od pôvodnej predlohy putuje po celom
svete.
Hlavný hrdina cestuje do Južnej Ameriky,
Antarktídy, Austrálie, Afriky a vracia sa
opäť na Slovensko do Európy. Počas putovania stretáva ďalšie vajíčka alebo živočíchy, ktoré sa práve z vajíčka vyliahli, a tak
zisťuje, že z vajíčok sa neliahnú len sliepky, ale všetky možné živočíšne druhy.

 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.

10. 5. | 13.30 | Seminár XXXV.
ročníka Akadémie tretieho
veku

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Mgr. Alena

Teicherová.

21. – 27. 5. | Česko bez bariér

MIEROVÉ NÁMESTIE | Autor fotografií Tomáš Helísek precestoval na svojom vozíčku šesť českých regiónov, aby predstavil
ich krásy zo svojho pohľadu. Výstava je
pozvánkou na návštevu Stredných Čiech,
Východných Čiech, Južnej Moravy, Olomouckého kraja, Východnej Moravy a Severnej Moravy a Sliezska. Fotografie ukazujú

8. 5. | 9.00 – 17.00 |
Rozprávkový kľúčik
k hradnému pokladu

1. – 31. 5. | Tanečná škola
Tancujúce tigríky

1. – 31. 5. | Voľná hra s kockami
LEGO v KreaTivo
TSK | „Jozef Švikruha, známy trenčiansky
maliar a dlhoročný výtvarný pedagóg,
opustil žáner krajinomaľby, ktorý bol pre
jeho tvorbu ikonický, aby vstúpil do sveta
klasickej hudby.“ (Mgr. M. Šugár, Ph.D.).

Stretneme sa na Ostrove (pred Letným kúpaliskom) a pretekať sa bude
v disciplíne časovka na rovine. Pred pretekmi je potrebné sa zaregistrovať. Registračný formulár a propozície nájdete
na stránke: www.divozdruzenie.sk alebo
na www.facebook.com/divozdruzenie.
Registrácia bude sprístupnená do stredy 4. 5. do 19.00 hod., alebo do naplnenia kapacity. Prezentácia pretekárov bude
prebiehať od 9.00 do 9.45 hod.

 DETI

KREATIVO | Časy stretnutí: streda 9.0012.00 hod., piatok 9.00 – 12.00 hod.
Bližšie info: kretivotrencin@gmail.com,
0918 883 505.

Hádzaná, mladšie

7.5. | 10.00 | HK AS Trenčín
„B“ – Žilina

25. – 31. 5. | Absolventské práce
študentov

1. – 31. 5. | Rána pre maminy
v KreaTivo

7.5. | 9.00 | Partizánske
– Žilina

žiačky

záujemcom UNESCO pamiatky, atraktívne
industriálne a kultúrne dedičstvo, aj výhľady na krajinu z unikátnej rozhľadne.
Inšpiráciu na cestovanie dostanú nielen
handicapovaní návštevníci, ale aj rodiny
s malými deťmi, ktoré sú ešte odkázané
na kočík, turisti so zníženou pohyblivosťou, ale tiež všetci potenciálni výletníci
či dovolenkári, ktorí si vyberú za svoj cieľ
Česko. Tomáš Helísek je životný viacbojár,
jazdec na handbiku, fotograf, ktorý pomáha v neziskovom sektore. Od narodenia
má mozgovú obrnu a prekonal 13 operácií
chrbtice. Pochádza zo severu Moravy, ale
v Olomouci žije 10 rokov a toto mesto sa
pre neho stalo srdcovou záležitosťou. Miluje život, svoju rodinu, ľudí a aj napriek
svojmu handicapu sa snaží žiť na maximum.

NA OSTROVE | DIVO občasné združenie pozýva v sobotu 7. 5. všetkých malých milovníkov cyklistiky vo veku od 0
– 13 rokov na I. kolo detských cyklopretekov zo série „CYKLO DIVOčiny“.

TRENČIANSKA UNIVERZITA | Program:
Otvorenie, predstavenie hostí. Mozog
a Alzheimerova choroba – PhDr. Zlatica
Meravá, RÚVZ so sídlom v Trenčíne. Urologické problémy v seniorskom veku –
MUDr. Roman Sokol, súkromná urologická
ambulancia Trenčín. Májové udalosti, pripomenutie. Deň matiek – príhovor. Záver.

29. apríl 2022

 PREDNÁŠKY
5. 5. | 19.30 | Večer prísne
zakázaných filmov

KLUB LÚČ | Môže byť návšteva kina škodlivá? Násilie, pornografia, propaganda či
vulgárnosť boli v kinematografii prítomné
už dávno. Naozaj však platí, že nás filmy
„kazia” a ich dosah na divákov by mal byť
regulovaný? Nocou zakázaných filmov nás
prevedie šéfredaktor portálu kinema.sk
Peter Konečný.

11. 5. | 16.30 | Malta očami
A. Dvoranovej

VKMR | Beseda s trenčianskou cestovateľkou Antoniou Dvoranovou, spojená s prezentáciou jej autentických fotografií z putovania po Malte. Príďte si po návod, ako
veľa vidieť a zažiť v malom ostrovnom štáte v Stredozemnom mori! Vstup voľný.

14. 5. | 17.00 | Komentovaná
prehliadka s autorom Robom
Kočanom na výstave fotografií
„EXTRAKT/ Rudo Prekop &
Robo Kočan“

GMAB | Umelec porozpráva o svojej tvorbe, ktorou sa v Trenčíne prezentuje v niekoľkých fotografických cykloch. Konfrontuje ju aj s umením Ruda Prekopa,
s ktorým dlhodobo umelecky i ľudsky spolupracuje. Obaja umelci sú rešpektovanými osobnosťami súčasnej fotografickej
scény. Vstup voľný.

14. 5. | 18.00 | Cestovateľská
prednáška: Gruzínsko,
Arménsko, Náhorný Karabach

GMAB | Cestovateľská prednáška s fotografom Robom Kočanom: autorove fotografie spojené so zážitkami z navštívených
miest. Popri úspešnej fotografickej tvorbe
sa Robo Kočan v GMAB predstaví aj ako
vášnivý cestovateľ. Navštívil mnohé krajiny, ktoré zdokumentoval originálnym
spôsobom. Tentokrát porozpráva osobné
skúsenosti a na fotografiách priblíži pre
mnohých neznáme navštívené miesta
v Gruzínsku, Arménsku i Náhornom Karabachu, pričom niektoré z fotografií sa stali
aj súčasťou fotografického cyklu na výstave. Vstup na prednášku je voľný.

17. 5. | 17.00 | Pavel Kosatík:
Slovenské století

Súče, žijúcou v Nemecku, autorkou bestsellerov Boh plače potichu (I – II), Ak mi
dovolíš; Ak mi odpustíš; Súkromné problémy (I – IV). Vstup voľný.
26. 5. | 16.30 | Vonkajšie
a vnútorné vplyvy na život

Prednáška terapeutky, spisovateľky Antonie Krzemieňovej, ktorá poznatky
zo psychosomatiky aplikovala do praktického každodenného života. Vstup voľný.
VKMR |

28. 5. | 15.00 | Prírodné záhrady
a kompostovanie

KAVIAREŇ NA CESTE | Prednáša Adriana Ko-

váčová.

 KURZY
1. – 31. 5. | Francúzština

| Nový kurz pre začiatočníkov na Zámostí
individuálne aj v skupinkách (aj intenzívny, aj doobeda podľa dohody). Kontakt:
0910 196 456, galatea.violet@gmail.com.

7. 5. | 9.00 – 12.00, 13.00
– 16.00 | Vyšívané srdce pre
mamu

Kurz vyšívania krivou ihlou pre mamu s dcérou od 13 rokov, alebo babku s vnučkou. Na kurze sa spoločne naučíte základy vyšívania krivou ihlou.
Ako spomienku na spoločne strávené chvíle si odnesiete vyšívaný obraz srdca, ako
darček nielen ku dňu matiek, ale aj jedna
pre druhú.
Kurz je vhodný pre začiatočníkov. Prihlasovanie a viac info
na www.nebojsaremesla.sk/pre-mamu.
Alebo volajte na 0910 781 151.
ŠVERMOVA 23

|

14. 5. | 10.00 - 16.30 | Karetkové
tkanice

Kurz tkania pomocou
štvorcových kartičiek pre začiatočníkov
dospelých a deti od 15 rokov.
Tkanice sa vďaka svojej pevnosti dajú využiť ako opasky, popruhy na batohy, kabelky či gitarové pásy. Prihlasovanie a viac
info na 0905 133 076.
ŠVERMOVA 23

|

21. 5. | 9.00 - 13.00 | Rezbárstvo
- výroba lyžice

Beseda so spisovateľom, scenáristom, autorom monografií významných
osobností českej histórie a kultúry, Pavlom
Kosatíkom spojená s prezentáciou jeho
novej knihy „Slovenské století“.
VKMR

|

18. 5. | 15.30 | Dopravné
výsadkové letectvo

POSÁDKOVÝ KLUB Prednáška s besedou
na tému „Dopravné výsadkové letectvo“
(Silvester Kamenický). Pripravuje: Klub
letcov a parašutistov SLZ gen. Dr. M. R.
Štefánika.
|

19. 5. | 16.00 | História peňazí

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing. Dibala.

19. 5. | 16.30 | Stretnutie
s Hanou Repovou

VKMR | Beseda s obľúbenou slovenskou
spisovateľkou Hanou Repovou z Hornej

KAM | 3

kam v trenčíne

ŠVERMOVA 23 | Vyrobiť si svoju vlastnú
drevenú lyžicu, je neopísateľné. To, že to
zvládne každý, sa môžete prísť presvedčiť
na rezbársky kurz výroby drevenej lyžičky.
Kurz je vhodný pre dospelých – začiatočníkov. Prihlasovanie a viac info
na 0918 789 933.

27. – 29. 5. | Opasok

ŠVERMOVA 23 | Kurz výroby tradičného ko-

ženého opasku s tepanou prackou je rozdelený na dve časti – REMEŇ a PRACKA.
Môžete sa prihlásiť na jednu z nich, alebo
na obe a vlastnoručne si vyrobiť kompletný opasok.
Kedysi sa opasky nosili na prácu do hory,
aby chlapom chránili a podopierali chrbát
pri práci. Dnes sa tradične zdobené opasky
vracajú ako súčasť nielen sviatočného, ale
aj bežného odevu.
Kurz je vhodný pre začiatočníkov dospelých a mládež od 15 rokov. Prihlasovanie
a viac info na 0918 789 933.

 ŠPORT
pondelok | 17.30 – 18.45 | Jemné
cvičenie s relaxáciou

NÁMESTIE SV. ANNY 21 | Potrebné prihlásenie: 0910 196 456,
tancepreradost@gmail.com. Fb: Jemné
cvičenie s relaxáciou.

utorok | 18.00 | Body forming

LIONFITNESS | Spevnenie svalstva, formovanie postavy, spaľovanie kalórií,
zlepšenie kondície. Info: 0917 483 921.
www.ivkafitaktivity.sk.

utorok | 8.00 – 8.50 |streda
| 17.00 – 17.50 | Meditácia
v pohybe

KERAMOPROJEKT – 1. POSCHODIE | Beáta
Liptáková, MBA – mentorka pre duševný
rozvoj, pre Vás pripravila blahodárne lekcie Qi gong.
Energie mesiaca máj sa nesú v znamení
lásky. Na prvé miesto dáme seba, nadýchame sa lásky do sýtosti. Vedeli ste že
existujú cvičenia so zameraním na naše
emočné centrum, ktoré nám pomáhajú
uvoľniť smútok, hnev, nenávisť, úzkosť
a načerpať pokoj, pohodu a lásku? Ladnými pohybmi v spojení s dychom si ukážeme ako na to. Vedená meditácia dych života pomáha vyskočiť z hlavy, povinnosti
a problémy tu nemajú miesto. Vnímaš pokoj a vďačnosť... slovami sa ťažko popisujú
pocity, ktoré spoločne zažívame pri meditácii v pohybe... Cítiš, že tvoje telo, hlava
a duša potrebuje niečo podobné? Pridaj
sa k nám. Stretávame sa v malej skupinke max 10 ľudí. Kontakt: 0905 393 872,
mail:
info@beataliptakova.sk,
www.beataliptakova.sk.

streda | 17.10 – 18.25 | Jemné
cvičenie s relaxáciou pre ženy
každého veku

ELEKTRIČNÁ 11 | Precvičenie celého
tela s následným uvoľnením mysle. Facebook: Jemné cvičenie s relaxáciou.
Kontakt:
tancepreradost@gmail.com;
0910 196 456.

streda | 18.30 – 19.30 |
Relaxácia a meditácia

Je potrebné prihlásenie:
0910 196 456, galatea.violet@gmail.com.
ELEKTRIČNÁ 11 |

štvrtok | 17.30 | Kruhový
tréning pre ženy

 ZÁPASY
13.5. | 08.00 – 20.00 |
Majstrovstvá Slovenska

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, dorast

14.5. | 08.00 – 20.00 |
Majstrovstvá Slovenska

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, dorast

15.5. | 08.00 – 16.00 |
Majstrovstvá Slovenska

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, dorast

15.5. | 10.00 | BK AS Trenčín
– Handlová
ŠPORTOVÁ HALA

ŠPORTOVÁ HALA

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, ženy 2. liga

21.5. | 9.00 | HK AS Trenčín
– Šaľa

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší do-

rast

21.5. | 11.00 | HK AS Trenčín
– Šaľa

KS OPATOVÁ | Vysokointenzívny silový tréning s váhou vlastného tela v sprievode
motivačnej hudby. Info: 0903 949 966,
zumba-trencin.sk. Facebook: ZUMBA Peťa
Trenčín.

pondelok, streda | 17.45 |
Zumba

KS OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina plná
energie, skvelej hudby a dobrej nálady.
Info: 0903 949 966, zumba-trencin.sk. Facebook: ZUMBA Peťa Trenčín.

Hádzaná, starší do-

ŠPORTOVÁ HALA |

rast

21.5. | 12.45 | HK AS Trenčín
„B“ – ŠA Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA

Hádzaná, mladšie

|

žiačky

21.5. | 13.40 | HK AS Trenčín
„A“ – Martin
ŠPORTOVÁ HALA

Hádzaná, mladšie

|

žiačky

21.5. | 14.50 | ŠA Trenčín
– Martin
ŠPORTOVÁ HALA

Hádzaná, mladšie

|

žiačky

21.5. | 15.40 | HK AS Trenčín
„A“ – ŠA Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA

Hádzaná, mladšie

|

žiačky

21.5. | 16.30 | HK AS Trenčín
„B“ – Martin
ŠPORTOVÁ HALA

rast

pondelok | 19.00 | štvrtok |
17.45 | Strong by Zumba

Basketbal, žiačky,

15.5. | 17.00 | ŠA Trenčín
– Košice

1. - 31. 5. | Joga s Majdou

RÔZNE MIESTA | Joga v štúdiu Váš guru
zdravia – v pondelok od 17.30 do 19.00.
Ranná joga v štúdiu Váš guru zdravia – vo
štvrtok od 8.00 do 9.00. Ashtanga yoga
v Yoga Shala – v piatok od 17.00 do 18.00.
Joga v štúdiu Váš guru zdravia – v sobotu od 8.30 do 9.30 hod. Bližšie info:
www.majdapekna.sk/Aktualne. Mobil:
0908 455 859.

|

tréningová hala

žiačky

|

Basketbal, žiačky,

15.5. | 12.00 | BK AS Trenčín
– Handlová

Kruhový tréning na posilnenie celého tela, rozvoj kondície,
sily a výbušnosti. Info: 0917 483 921,
www.ivkafitaktivity.sk.
LIONFITNESS

|

tréningová hala

Hádzaná, mladšie

|

22.5. | 9.00 | HK AS Trenčín
– Košice

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší do-

22.5. | 11.00 | HK AS Trenčín
– Košice
ŠPORTOVÁ HALA |

rast

Hádzaná, starší do-

22.5. | 8.00 – 19.00 | TJ
Štadión Trenčín – Turnaj
ŠPORTOVÁ HALA |

ningová hala

Basketbal, 3x3, tré-

28.5. | 9.00 – 19.00 |
FUTBALOVÝ TURNAJ MY
NOVINY
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal

29.5. | 9.00 – 19.00 |
Majstrovstvá Slovenska
semifinále
ŠPORTOVÁ HALA

žiačky

|

Hádzaná, staršie

4 | KAM

kam v trenčíne

pondelok, streda | 17.30 |
Jumping Interval

si s niekým vzájomne „padnete do oka“,
obom vám pošleme vaše mailové kontakty, aby ste sa mohli viac spoznať. Podujatie je určené pre slobodných katolíkov,
pre vekovú kategóriu 26 – 38 rokov. Zaregistrovať sa treba vopred, pretože počet
miest je limitovaný na 10 mužov a 10 žien.

LIONFITNESS | Dynamický tréning na profi trampolínkach posilní vaše telo i myseľ.
Info: 0917 483 921. Rezervačný systém
www.ivkafitaktivity.sk.

11. 5. | 17.00 | Dobeh etapy
bežeckej štafety Peace run

Peace run (Mierový
beh) je najdlhší štafetový beh s pochodňou na svete. Prebieha cez viac ako 140
krajín sveta a 11. 5. zavíta medzinárodný
tím aj do Trenčína. Cieľom štafety je šíriť
myšlienky mieru, lásky a porozumenia
prostredníctvom horiacej pochodne, ktorú
bežci odovzdávajú z ruky do ruky na svojich zastávkach. Túto pochodeň držali už
milióny ľudí na celom svete, medzi nimi
aj mnohí prezidenti, významní športovci, náboženskí predstavitelia. 11. 5. si ju
budú môcť podržať aj Trenčania. Podrobnosti na www.peacerun.sk.
MIEROVÉ NÁMESTIE

|

 FESTIVALY
9. 5. | 16.00 – 22.00 | Európa
v Trenčíne

5. 5. | 18.00 – 19.30 |
Na vlastných nohách: Mirka
Uhnak a Peter Konečný

COFFEE SHEEP MIEROVÉ NÁMESTIE | Nika
Kotláriková a Ivan Ježík sa budú rozprávať
s Mirkou Uhnak a Petrom Konečným. Dozviete sa, ako sa dostali k tomu, čo robia,
čo všetko sa naučili, ako sa majú, ale aj
to, čo čítajú, čo počúvajú a ako oddychujú. Vstupenky v cene 3 € si môžete zakúpiť
priamo v kaviarni (info@coffeesheep.sk,
0948 416 845).

číslo 5 | ročník XXIV
do všetkých zúčastnených kultúrnych inštitúcií (neplatí pre Trenčiansky hrad).
TRENČIANSKY HRAD | Osobitné pravidlá
vstupného.
9.00 – 18.00 | sprístupnené priestory hradu
za bežné vstupné
18.00 – 22.00 | (posledný vstup o 21.00)
sprevádzať budú odborní zamestnanci
Trenčianskeho múzea (samostatné vstupné 1 €)
18.00 – 20.00 | objekt kasáreň - prezentácia originálnych zbierkových predmetov
pod názvom „Dotýkajte sa, prosím“. Prezentuje JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD.,
vstup voľný.
15. 5. | 9.00 | Majstrovstvá
Slovenska v kanoistike
na dlhých tratiach

CENTRUM PRE RODINU | Pozývame otcov
a ich dcéry (15 – 18 r.) na spoločný zážitkovo – dobrodružný víkend. Program
je založený na vzájomnom prežívaní spoločného času otca s dcérou, s cieľom nájsť
novú kvalitu svojho vzťahu. Na podujatie
je potrebné prihlásiť sa vopred. Viac informácií a prihlášku nájdete na stránkach
Centra pre rodinu.

utorok | 17.00 – 18.00 | Tance
pre radosť

NÁMESTIE SV. ANNY 21 | Kolektívne a kruhové tance sveta so striedaním partnerov (pre všetky vekové skupiny). Je
potrebné prihlásenie: 0910 196 456,
tancepreradost@gmail.com,
www.tancepreradost.wordpress.com. Facebook: Tance pre radosť. Začíname 3. 5.
Prvá hodina zdarma.

 INÉ...
1. 5. – 30. 9. | Studňa sa tajne
s dažďom zhovára

VKMR XXX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých.
|

2. 5. | 18.00 | katRande

CENTRUM PRE RODINU | Možnosť rýchleho, efektívneho a bezpečného zoznámenia sa tvárou v tvár. V príjemnom prostredí záhrady Centra pre rodinu sa môžete
anonymne zoznámiť s novými ľuďmi a ak

Od 21. mája 2022 bude v Trenčíne opäť
premávať turistický vláčik Matúš Čák.
Vynovený vláčik vás pohodlne vyvezie
po obľúbenej trase – z centra mesta až
na Brezinu k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu. Viac informácií nájdete
na visit.trencin.sk/turisticky-vlacik.
22. 5. | 7.00 | Regionálne
stretnutie filatelistov

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub filate-

listov.

23. – 27. 5. | 9.00 - 18.00 | Swap
rastlín

PRI ŽELEZNIČNOM MOSTE |

CENTRUM PRE RODINU – ZÁHRADA | Príďte
si vymeniť rastlinky do záhrady či bytu.
Prineste svoje zakorenené priesady, okrasné aj úžitkové rastliny a odneste si na výmenu úlovky, ktoré vám chýbajú...

21. 5. | Ladies Night
PIANO CLUB |

21. – 22. 5. | 9.00 – 17.00
| Šermiarsko – divadelné
predstavenie

Komediálne šermiarsko-divadelné predstavenia z obdobia renesancie v podaní skupiny Normani. Časy predstavení: o 11.30,
o 12.30, o 14.30 a o 16.30 hod. Dĺžka
TRENČIANSKY HRAD - AMFITEÁTER |

 TANEC

od 21. 5. | Vláčik Matúš Čák

11. – 15. 5. | „Otec a dcéra“ –
spoločný zážitkový víkend

14. 5. | Noc múzeí a galérií 2022

POSÁDKOVÝ KLUB | Európa v Trenčíne –
mini festival o dôležitosti demokracie
pri príležitosti Dňa Európy. Zmes hudby,
hovoreného slova a vizuálneho umenia.
Koncert odohrá ženské trio Sutari (PL),
ktoré originálnym spôsobom transformuje tradičné poľské piesne. Vystúpi čerstvý
držiteľ hudobného ocenenia Radio_Head
Awards v kategórii Album roka/Cena novinárov 2021 Isama Zing (SK). Premietneme
kolekciu vizuálnych diel, ktorá vznikla ako
reakcia na vpád ruských vojsk na Ukrajinu.
Ďalej nás čaká napríklad Literárnyklub.sk,
ktorý sa bude venovať európskym hodnotám v literatúre, pre mladých zážitkový
workshop organizácie Post Bellum. Viac
info na www.trencin2026.sk/news. Vstup
voľný.

predstavenia cca 30 minút. Návštevníci sa
budú môcť súčasne zoznámiť aj so sokoliarskym umením, ktoré od nepamäti patrí
k životu hradov.

ÁTRIUM POD VEŽOU | 16.00 – 19.00 | WAGUS a NORMANI šermiarsko-divadelné
vystúpenia, MUSICA POETICA, historické
piškvorky, obrazové skladačky, hlavolamy, dobový fotokútik s historickým kreslom a šatami pre malých aj veľkých. 21.00
ohňová show.
MIEROVÉ NÁMESTIE | Slobodné kráľovské
mesto Trenčín > detská pátracia hra.
MESTSKÁ VEŽA | 10.00 – 22.00 | Návrat
k sebe. Výstava - príbeh o strate a znovunájdení ženskej duše, ktorá ušla do azylu nevedomia kvôli sklamaniam, strachu
a zdanlivej strate lásky.
PIARISTICKÝ KOSTOL SV. F. XAVERSKÉHO |
9.00 – 13.00 | Sprístupnené priestory kos-

tola, vstup zdarma.

PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM J. BRANECKÉHO |
15.00 – 20.00 | Sprístupnené bežne nedo-

stupné priestory – Vyhliadková veža Piaristického gymnázia, Pamätná izba Pátra
Braneckého, Refektár kolégia Piaristov,
vstup zdarma.
GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO | 10.00 – 20.00 |

Hry a plenér na nádvorí galérie, komentované prehliadky výstav, hry s umením
vo výstavných priestoroch, cestovateľská
prednáška s Robom Kočanom.
TRENČIANSKE MÚZEUM | 10.00 – 20.00 | Expozícia (vstupné zdarma).
KATOV DOM | 10.00 – 20.00 | Expozície
(vstupné zdarma).
KOSTNICA | 10.00 – 20.00 | Expozícia (vstupné zdarma).
Vstupné: 1 €, deti do 6 rokov zdarma.
Vstupné sa platí iba v jednej z týchto inštitúcií (v prvej, ktorú navštívite), do ostatných je po preukázaní sa vstupenkou
VSTUP ZDARMA. Platí v určených časoch

28. 5. | Kubranský kotlík

KC KUBRÁ | Súťaž vo varení kotlíkového
gulášu. Prihlášky do 20. 5. 2022 na tel. č.
0907 516 720.

KONTAKTY
Farská 12, info@cprtrencin.sk, www.cprtrencin.
CENTRUM PRE RODINU
sk, 0940 785 275
Coffee Sheep – kaviareň a obchod Matúšova 22, www.coffeesheep.sk, 0948 416 845
Bavlnárska 320/15, lion.fitnesscentrum@gmail.
FITNESS LION CENTER
com, 0902 406 604
GMAB Galéria M. A. Bazovského
HANGÁR KLUB
HOTEL ELIZABETH
KAVIAREŇ NA CESTE – KATOV
DOM
KERAMOPROJEKT
KIC Kultúrno-informačné
centrum

Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
areál Merina, vstup od Kukučínovej, produkcia@
hangarklub.sk
M. R. Štefánika 2, 032/650 61 11, www.
hotelelizabeth.sk
Matúšova ulica, 0951 257 966
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Mierové námestie 9, 032/650 47 09

KS OPATOVÁ

Mierové nám. 19, 0915 382 532, info@klubluc.sk,
www.klubluc.sk
Gen. M. R. Štefánika 426, 0903 783 724, www.
tancujucetigriky.sk
Opatovská 96, ksopatova@gmail.com

KREATIVO

Gen. M. R. Štefánika 372/9, 0918 883 505

MESTSKÁ VEŽA

Sládkovičova 4, www.visit.trencin.sk, 032/ 16 186

PIANO KLUB

Pod Sokolice 12, 0905 278 785, www.pianoclub.sk
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815, www.
domarmady.sk
Študentská 2, 032/740 01 11, pr@tnuni.sk
Matúšova 75/19, 032/743 56 57, www.
muzeumtn.sk
Ulice Jaselská a Hasičská 1, www.vkmr.sk,
032/770 83 00
Pod Sokolice 43, www.expocenter.sk

KLUB LÚČ – GALÉRIA VÁŽKA
KDaM TIGRIKY – OC MAX

POSÁDKOVÝ KLUB
Trenčianska univerzita
TRENČIANSKY HRAD
VKMR Verejná knižnica M.
Rešetku v Trenčíne
VÝSTAVISKO EXPO CENTER

