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Harmonogram jarného upratovania 2022

Do VOK nepatrí elektroodpad, 
batérie a akumulátory, žiarivky, 
železný šrot ani iné nebezpeč-
né odpady. Môžete ich vyložiť 
ku kontajnerom. Pneumatiky 
počas upratovania nie je možné 
odovzdávať. Občania ich môžu 

odovzdať bezplatne v rámci sie-
te distribútorov a pneuservisov.
 Aj počas upratovania sú 
otvorené tri zberné dvory – 
na Zlatovskej, na Soblahovskej 
a na ulici K zábraniu. Tu je možné 
odovzdať druhy odpadu v zmys-

le platného VZN č. 7/2016 o na-
kladaní s odpadmi, ktoré je uve-
rejnené na www.trencin.sk. 
 Prosíme občanov, aby do 
kontajnerov ukladali len urče-
né odpady a nevykladali od-
pad po odvezení kontajnerov. 

Na disciplinovanosť pri uklada-
ní odpadu budú dohliadať pra-
covníci Marius Pedersen, a. s., 
a Mestskej polície. 

 ÚTVAR STAVEBNÝ 
 A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pe-
dersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi 
vykoná na území mesta počas 7 sobôt v mesiacoch apríl 
a máj 2022 jarné upratovanie.

Zber odpadu sa bude uskutočňo-
vať do 2 rôznych veľkoobjemových 
kontajnerov (VOK). Jeden z nich 

bude slúžiť výhradne na odklada-
nie biologicky rozložiteľného od-
padu (konáre, odpad zo záhrad, 

trávnikov a pod.), druhý na odkla-
danie iného odpadu, okrem drob-
ného stavebného odpadu. 
 Hádzať do VOK akýkoľvek 
iný odpad ako ten, na ktorý je 
kontajner určený, je prísne za-
kázané! Prosíme o disciplinované 
dodržiavanie účelu kontajnerov. 

PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykla-
dať odpad po odvezení kontaj-
nera. Pri porušení hrozí pokuta 
do 1 500 €.
 Prosíme, dodržiavajte všet-
ky aktuálne bezpečnostné 
opatrenia. Sledujte prípadné 
zmeny na www.trencin.sk.

VOK budú umiestňované podľa harmonogramu:

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

SOBOTA 

2. 4. 2022

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

 – Šafárikova (nad garážami na rohu – nádoba na sklo)
 – Liptovská (pri trafostanici č. 68008)
 – Západná (pri vchode 24, približne stred ulice)
 – J. Halašu (trávnatá plocha pri schodoch, resp. začiatok ul.)
 – Soblahovská (bytovka pri Leoni)
 – Pod Juhom (oproti č. 12)
 – Pod komárky (námestie)

SOBOTA

9. 4. 2022

 – Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
 – 28. októbra (na rázcestí s ulicou Dlhé Hony)
 – Beckovská (na rázcestí s Ul. 28. októbra)
 – Družstevná (koniec ulice, pred domom č. 1)
 – S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)
 – Soblahovská (pri byt. dome 1104 - 1105)
 – Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku)

 – Bezručova (pri dele)
 – Partizánska (pri cintoríne)
 – Partizánska (okolo domu č. 73)
 – Nad tehelňou (oproti garážam, nádoba na sklo č. 7097)
 – Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64)
 – Horný Šianec (trávnatá plocha medzi byt. domom 13 a 15)

SOBOTA 

23. 4. 2022

 – Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
 – J. Zemana (2 – 4/2394 – nádoba na sklo)
 – Záhumenská (autobusová zastávka – OTOČ)
 – Električná (za autobus. zast. pri smetných nádobách)
 – Karpatská - Stromová (pred detským ihriskom)
 – Karpatská – Puškinova (v križovatke)
 – Ľ. Stárka (v zákrute k žel. mostu)

 – Jilemnického (oproti RD č. 16 – elektrorozvodňa)
 – Žabinská (oproti domu č. 34)
 – Ľ. Stárka – Piešťanská (pred zákazovou značkou)
 – Veľkomoravská (oproti RD 2116/10)
 – Školská (oproti RD č. 50)
 – Zlatovská – Továrenská (križovatka oproti SBD 2182)

SOBOTA 

30. 4. 2022

 – Dolné Pažite – Rybáre (most – RD 172/4)
 – Pri parku (pošta – KD)
 – Majerská (oproti RD č. 9)
 – Kasárenská (križovatka smer do Stavív)
 – Orechové kaplnka (zákruta – zrkadlo)
 – Horné Orechové (nádoba na sklo č. 7749)
 – Súhrady – Široká

 – Duklianskych hrdinov 16 – J. Hollého (parkovisko)
 – Bavlnárska – Obchodná (pri nádobe na KO)
 – Kožušnícka (oproti RD č. 40)
 – Hlavná (pri kaplnke)
 – Hanzlíkovská – J. Psotného (pri nádobe na sklo 18416)
 – Okružná (RD č. 37/V.672)
 – Detské mestečko (v objekte DM – zadná brána)
 – Záblatská – Poľnohospodárska (oproti RD 100/A)

SOBOTA 

7. 5. 2022

 – 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)

SOBOTA 

14. 5. 2022

 – 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)

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

SOBOTA 

21. 5. 2022

 – 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)

Reklamácie roznosu hláste, 
prosím, do pondelka 
4. apríla 2022 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
032/6504 287.

Blíži sa termín Trenčianskeho majálesu
Po dvojročnej prestávke vynútenej zradným koronaví-
rusom sa mohli opäť roztočiť prípravy na prvé tohtoroč-
né veľké mestské podujatie. Jeho program pre všetky 
vekové kategórie je zostavený. Minulé obavy z ochorenia 
však dnes ďaleko predbieha neistota spôsobená vážnym 
vojnovým konfliktom a utrpením, ktoré prináša. Potreba 
zažiť spoločné príjemné chvíle je viac ako dôležitá. 

V sobotu 30. apríla 2022 sa chys-
tajú o 16.00 hodine dievčatá 
z folklórneho súboru Radosť vy-
zdobiť farebnými stuhami tra-
dičný máj, ktorý bude po celý 
nasledujúci mesiac zdobiť Mie-
rové námestie. Môžete ich prísť 
podporiť spolu s dychovou hud-
bou Opatovanka, ktorá ponúkne 
na spríjemnenie sobotňajšieho 
popoludnia svoj koncert.
 V nedeľu 1. mája sa na ná-
mestí rozložia farmári so svo-
jimi rozmanitými výrobkami. 

Veríme, že vás potešia ich priesa-
dy, pestrofarebné kvety, bylinky 
či skalničky. V ponuke budú mať 
aj syry, mäsové špeciality, medy, 
džemy, sirupy, zemiakové špirál-
ky, pečené prasiatko a iné mäso-
vé lahôdky, langoše či koláče.

 � HUDOBNÝ PROGRAM

Program na pódiu otvorí o 10.30 
h swing a skupina Funny Fel-
lows. Legendárne piesne rock‘-
n‘rollovovej éry zahrá o 12.00 h 

kapela The Rockin Balls. Popo-
ludnie bude patriť deťom a mla-
dým tanečníkom z folklórnych 
súborov Radosť a Trenčan, kto-
rých vystrieda netradičné pre-
vedenie folklóru trenčianskych 
Nadšencov. Po nich svoje spra-
covanie ľudových piesní prine-
sie skupina Družina. Energiu 
na námestie určite dodajú aj ďal-
ší účinkujúci – kapely Heľenine 
oči a Queenmania s jej frontma-
nom Petrom Paulom Pačutom. 

 � PRE RODINY S DEŤMI

 V Átriu pod mestskou ve-
žou bude počas majálesu rodin-
ná zóna s celodenným progra-
mom. Dopoludnia deti zabaví 
Prasiatko Pigi so svojimi dob-
rodružstvami, popoludní bude 

pripravený to isté urobiť jarmoč-
ný Príbeh o rytierovi. 
 Počas dňa si môžu deti vy-
robiť v tvorivých dielňach s far-
márom Kvetkom papierové zvie-
ratká, naučia sa niečo zo starých 
remesiel s lektormi z Neboj sa 
remesla, môžu šantiť na šmýkač-
kách, kresliť kriedou, či vyskúšať 
zábavné spoločenské hry. Dianie 
na námestí sa bude dať pozrieť aj 
z inej perspektívy po vybehnutí 
na Mestskú vežu, ktorá bude otvo-
rená v rámci tohtoročnej sezóny 
v mesiacoch máj až september. 
 Podujatie organizu-
je mesto Trenčín v spoluprá-
ci s OOCR Trenčín a oko-
lie. Vstup voľný. Podrobný 
program na visit.trencin.sk 
a fb.me/kic.trencin. 
 EVA MIŠOVIČOVÁ

 FOTO: J. MAJERSKÝ
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Otvorili sme dočasné núdzové centrum
V priestoroch malej haly Mestskej športovej haly na Si-
hoti sme v polovici marca vytvorili dočasné núdzové 
centrum pre vojnových utečencov z Ukrajiny. Prvých 
ľudí sme v ňom ubytovali v sobotu 26. marca 2022.

Išlo o naplnenie príkazu pred-
nostu Okresného úradu Tren-
čín Romana Kozáčeka, ktorý 15. 
marca 2022 na Krízovom štábe 
mesta Trenčín uviedol, že „pod-
ľa zákona o civilnej ochrane sa 
budú vydávať príkazy pre samo-
správy a tie budú prenášať a pl-
niť úlohy ďalej.“ Každý okresný 
úrad má úlohu zabezpečiť min. 
50 miest na núdzové ubytova-
nie. Trenčiansky samospráv-
ny kraj nemá v Trenčíne toľko 
miest. Preto musela toto zadanie 
splniť trenčianska samospráva. 

Keďže šlo o okamžité plnenie 
príkazu, mesto bolo schopné 
najrýchlejšie pripraviť športovú 
halu. Mládežnícky tréningový 
a zápasový proces sa teda v ma-
lej hale načas ukončil. Niekto-
ré aktivity sa podarilo čiastočne 
umiestniť do veľkej haly. 
 Posledný marcový týždeň 
takto mesto poskytlo dočasné 
prístrešie približne 70 ľuďom, 
ktorí opustili Ukrajinu pre stále 
pretrvávajúcu vojnu. Prevažo-
vali najmä matky s deťmi. Dô-
ležitou úlohou bolo pomôcť im 

vybaviť všetky administratívne 
úkony, aby sa napríklad mohli 
zamestnať alebo aj poberať dáv-
ky z Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny. Mesto všetkým 
zabezpečilo lôžko, hygienický 
balíček, stravu. Pri prevádzke 
dočasného centra veľmi pomoh-
la Dobrovoľná civilná ochra-
na Trenčín a ďalší dobrovoľníci, 
ktorí prejavili ochotu pomôcť. 
Okresný úrad mestu poskytol 
z ich skladových zásob deky, 
matrace a spacie vaky. 
 Vojnoví utečenci z Ukrajiny 
sa môžu v núdzovom záchytnom 
centre zdržať do 10 dní, pod-
ľa toho, či sa rozhodli pokračo-
vať vo svojej ceste ďalej alebo sa 
rozhodli zostať a podarilo sa ich 
ubytovať v meste alebo okolí. Po-
tom ich mali vystriedať ďalší. No 
na Krízovom štábe mesta Tren-
čín 28. marca 2022 sa prednosta 
Okresného úradu Trenčín vyjad-
ril, že dočasné núdzového cen-
trum v športovej hale už môže 
ukončiť svoju prevádzku 6. aprí-
la 2022. Od 7. apríla sa teda celá 
športová hala vráti do bežného 
režimu.

 TEXT A FOTO: ERIKA SÁGOVÁ

MÔŽU CESTOVAŤ 
ZDARMA 
Ak sa občania Ukrajiny, ktorí 
ušli pred vojnou na Slovensko, 
preukážu u vodičov autobusov 
MHD dokladom, že prekročili 
ukrajinsko – slovenskú hrani-
cu 24. 2. 2022 a neskôr, dosta-
nú nulový cestovný lístok. Ten 
budú automaticky akceptovať 
aj revízori pri prípadnej kon-
trole cestujúcich. Mesto bude 
túto bezplatnú službu poskyto-
vať v spolupráci so SAD Tren-
čín do konca mája 2022.  E. S.

 � EDITORIÁL

Vážení Trenčania, 
milí naši čitatelia.

uplynulý mesiac sa niesol v zna-
mení správ, ktoré v mnohých 
z nás vyvolávali pocity strachu, 
hnevu, úzkosti, ale aj empatie 
a odhodlania pomáhať, ako 
vieme. Naša psychika po dvoch 
rokoch prežívania pandemic-
kých opatrení, zdravotných 
ťažkostí a, žiaľ, aj straty blíz-
kych či priateľov, si stále nemô-
že vydýchnuť. 
 Ešte stále je pomerne vyso-
ká chorobnosť na covid. V su-
sednej krajine je vojna, ktorej 
zrejme nikto nerozumie, no 
a popritom všetkom sa vynára-
jú a ťažia nás ďalšie problémy, 
ktoré súčasná situácia so sebou 
prináša. 
 Nezabúdajme sa tešiť, 
smiať, spievať, tancovať... inak 
by to bolo snáď i na „zbláz-
nenie“. Preto je veľmi fajn, že 
1. mája budeme môcť všetci 
spoločne na našom peknom 
námestí a v átriu pod Mestskou 
vežou prežiť pekný deň na Tren-
čianskom majálese. Udržať sa 
ako tak v pohode a načerpať 
energiu nám pomôže i slnieč-
ko, ktoré začína dlhšie svietiť 
a viac hriať. 
 Je nevyhnutné, aby sme boli 
k sebe dobrí, prívetiví a úc-
tiví. Všetko dobro, ale i zlo 
sa začína a končí v ľudskom 
rozhodnutí. Rešpektujme sa 
navzájom, budujme toleranciu, 
neurážajme sa, ale ani nepo-
nižujme, používajme rozum 
a cit. Nepotrebujeme k tomu 
sociálne siete, aby sme vnímali 
svet cez svoje videnie a cítenie. 
Skúsme svoj život žiť čo najviac 
plnohodnotne. 

Vaša redakcia 

Ďakujeme všetkým za nezištnú pomoc!
Potraviny, hygienické a školské potreby, šaty, obuv, 
potreby pre deti, strecha nad hlavou, teplo, úsmev, pocit 
bezpečia a porozumenie aj bez slov – obrovská vlna soli-
darity s ľuďmi postihnutými vojnou sa zdvihla na konci 
februára aj v našom meste.

Zberné miesto s najväčším ob-
ratom potrebných vecí sa už 27. 
februára vytvorilo v Kultúrnom 
centre Aktivity na Juhu. Od za-
čiatku sa zbierali hlavne hygie-
nické potreby, plienky všetkých 
veľkostí, sunar, detské výži-
vy, balená voda, deky, spacáky, 
čaje, keksíky, trvanlivé potravi-
ny a iné. Telefón riaditeľky centra 
Svetlušky Rajnincovej neprestá-
val zvoniť po celý deň. 
Veci sa rýchlo zbierali, triedili 
a odovzdávali prvým rodinám, 

ktoré z Ukrajiny 
prišli do Trenčína 
a okolia, tvorili sa 
balíčky pre Dob-
rovoľnú civilnú 
ochranu, ktoré pu-
tovali priamo k hra-
niciam. Denne sa 
na sociálnej sie-
ti aktualizoval zo-
znam toho, čo je 
práve potrebné vy-

zbierať. Netrvalo dlho a zoznam 
bol pripravený na odovzdanie. 
 Ľudia začali ponúkať okrem 
materiálnej pomoci aj strechu 
nad hlavou. Prostredníctvom do-
tazníka a linky pomoci zriadenej 
mestom Trenčín sa hlásili uby-
tovne i súkromné osoby, ochot-
né prijať ihneď utekajúce mat-
ky s deťmi či starších obyvateľov 
Ukrajiny. Na ich menný zoznam 
by nám tento priestor v novi-
nách nestačil a je isté, že o mno-
hých nezištne pomáhajúcich ani 

nemusíme vedieť. 
 Je skvelé, koľko energie boli 
a sú Trenčania ochotní daro-
vať ľuďom, ktorí sa ocitli v nú-
dzi. Akoby jedna pomoc a jeden 
dobrý čin pomáhal pri zrode ďal-
šieho. Či už išlo o dobrovoľnú 
pomoc pri registrovaní na cu-
dzineckej polícii, pomoc v adap-
tácii pre mamičky s malými deť-
mi, ktoré našli útočisko a cenné 
rady v Materskom centre Srdieč-
ko, hmotné zbierky, poradenstvo 
a voľnočasové aktivity v Centre 
pre rodinu či v Rodinnom cen-
tre Južanček, čítanie rozprávok 
pre ukrajinské deti v ich rodnom 
jazyku v kaviarni Na ceste, bez-
platné jazykové kurzy slovenčiny 
pre dospelých v základnej ško-
le Futurum, bezplatné plavecké 
kurzy pre deti v klube Marlin ale-
bo duchovnú pomoc v trenčian-
skych farnostiach jednotlivých 
cirkví. 
 Toto sú iba niektorí z mno-
hých. Či už išlo o jednotlivcov 
alebo občianske združenia, sú-
kromné firmy, školy a školské 
zariadenia, všetkým patrí veľká 
vďaka.
 E. MIŠOVIČOVÁ, FOTO: FB KCA 
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Zaregistrovali 
ste poruchu 
na verejnom 
osvetlení? 

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

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
V tomto roku po druhýkrát, no prezenčne prvýkrát sa 
stretli 23. marca 2022 poslanci mestského zastupiteľstva 
na spoločnej schôdzi.

 � Aj tentoraz získali informáciu 
o finančnej situácii mesta. Cel-
kový dlh Trenčína k 31. januáru 
2022 bol 16,58 milióna eur, teda 
305 eur na obyvateľa. Mesto 
hospodárilo ku koncu januára 
s prebytkom 1,6 milióna eur.

 � Mestský parlament rokoval aj 
o zmene rozpočtu. Schválil na-
príklad financie na projektovú 
dokumentáciu riešenia križovat-
ky pod Juhom. Úprava rozpočtu 
sa týkala aj doplatenia preuká-
zanej straty za služby vo verej-
nom záujme pre SAD Trenčín 
vo výške 395 230 eur. Strata 
vyplýva najmä z poklesu počtu 
cestujúcich. 

 � Nájomcami mestských by-
tov s opakovane uzatvorený-
mi nájomnými zmluvami sú 

prevažne seniori, osamelo žijúce 
osoby, osamelí rodičia s deťmi 
či osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím. 
 Mestské zastupiteľstvo roz-
hodlo o zavedení nového inštitú-
tu prideľovania už obsadených 
mestských nájomných bytov. 
Nájomcovia, s ktorými bola 
opakovane uzatvorená nájom-
ná zmluva, budú môcť požiadať 
v lehote najneskôr 4 mesiace 
pred ukončením opakovaného 
nájmu o pridelenie toho istého 
bytu a bude môcť byť s nimi uza-
tvorená nová nájomná zmluva 
na ďalšie obdobie. Nájomcovia, 
ktorým budú opakované nájmy 
končiť do 31. augusta 2022 sú 
oprávnení podať žiadosť o pri-
delenie „obsadeného“ bytu 

najneskôr ku dňu skončenia 
opakovaného nájmu, nemusia 
teda dodržať vyššie spomínanú 
lehotu.

 � Poslanci schválili názvy 
dvoch nových ulíc v mestskej 
časti Západ. Medzi ulicami V. 
Predmerského a J. Prháčka sa 
bude ulica s výstavbou rodin-
ných domov volať Muškáto-
vá a ulica v Záblatí s novými 
bytovými domami, vedľa uli-
ce Cez ohrady, bude mať názov 
Na pažiti.

 � Do siete škôl a školských za-
riadení pribudne Súkromná 
ZUŠ, Nad tehelňou, ktorú zriadi 
Dogma Divadlo, Materská škola 
„Montessori škôlky Kamienky“ 
na Legionárskej ulici a aj Eloko-
vané pracovisko Centra špeciál-
no-pedagogického poradenstva 
na Nemocničnej ulici ako súčasť 
Spojenej školy internátnej.
 ERIKA SÁGOVÁ

Hlavnou kontrolórkou zostáva Libuša Zigová
Libuša Zigová bude aj nasledujúcich 6 rokov zastávať 
post hlavnej kontrolórky mesta Trenčín. V tajnom hla-
sovaní ju 23. marca 2022 podporilo 14 zo 17 prítomných 
mestských poslancov. 

Jej protikandidát Marián Ju-
ruš sa deň pred voľbou vzdal 
kandidatúry. 
 Libuša Zigová pracuje v ob-
lasti kontroly 30 rokov, z toho 
ako hlavná kontrolórka v Tren-
číne 13 rokov. Predtým pôso-
bila ako hlavný kontrolór Tren-
čianskej univerzity A. Dubčeka. 
Pracovala aj na Útvare kontro-
ly TSK, na Najvyššom kontrol-
nom úrade SR a účtovnom dvo-
re audítorov Európskej únie 
v Luxembursku. 
 „Práca v NKÚ ma naučila 
profesionalite, odbornosti a dip-
lomacii. Na európskej úrovni som 

sa prvýkrát stretla s názorom, že 
zmyslom kontroly je prevencia, 
nie represia. Poznatky a skúse-
nosti z oboch inštitúcií využívam 
vo svojej práci dodnes,“ prihovo-
rila sa poslancom pred voľbou.
 Podľa nej je na Mestskom úra-
de v Trenčíne vybudovaný účinný 
systém kontroly. Uviedla, že nie 
je správne, ak sa politika mieša 
s odbornosťou. „Vôbec si neviem 
predstaviť, že by som si nechala 
akýmkoľvek spôsobom zasahovať 
do výkonu kontroly. Našťastie, to 
nikto neskúšal. Prajem si, aby na-
stavené procesy fungovali aj na-
ďalej a aby mesto prosperovalo,“ 

zdôraznila L. Zigová, ktorej tretie 
funkčné obdobie začalo plynúť 1. 
apríla 2022. E. S.

Ukrajinské deti v školách a škôlkach
K 28. marcu 2022 bolo zapísaných do mestských základ-
ných škôl 95 detí z Ukrajiny. V materských školách ich 
bolo umiestnených 28.

Zákonní zástupcovia detí ale-
bo prevádzkovatelia budov, kde 
sú deti z Ukrajiny ubytované, 
vpisujú základné údaje o die-
ťati do dotazníka, ktorý je zve-
rejnený na webstránke mesta. 
Deti sa do škôl umiestňujú pod-
ľa voľných miest v jednotlivých 
ročníkoch. „Snažíme sa, aby 

dieťa navštevovalo školu, ktorú 
má najbližšiu k miestu bydliska, 
nedá sa to však zariadiť úplne 
vo všetkých prípadoch,“ hovo-
rí vedúca Útvaru školstva MsÚ 
Trenčín Ľubica Horňáčková.
 Deti z Ukrajiny sú zarade-
né do tried medzi slovenské 
deti. Na odstránenie jazykových 

bariér organizujú školy kur-
zy štátneho jazyka. O finančnú 
úhradu sa postará ministerstvo 
školstva prostredníctvom regio-
nálnych úradov školskej správy.
 Do základných škôl je mesto 
Trenčín schopné ešte prijať pri-
bližne 330 detí. Závisí to aj 
od ročníkov, do ktorých budú 
deti zadelené. V materských 
školách bolo v čase uzávierky 
novín k dispozícii ešte približne 
20 voľných miest. E. S.

Od 17. marca ponúka vakci-
načné centrum Fakultnej 

nemocnice v Trenčíne očkova-
nie proti ochoreniu covid -19 
aj vakcínou NUVAXOVID 
od spoločnosti Novavax.

Od 18. marca opravovala 
Slovenská správa ciest 

dočasné oceľové premostenia 
na starom cestnom moste. Pre-
mávka ponad Váh bola preto 
čiastočne obmedzená.

Zápis detí do 1. ročníka zá-
kladných škôl sa v mest-

ských základných školách 
uskutoční 4. a 5. apríla, s vý-
nimkou ZŠ na Potočnej ulici, 
kde bude zápis detí iba 5. aprí-
la. Zápis pre nadané deti v ZŠ, 
Kubranská bude 5. a 6. apríla.

Termín podávania žiados-
tí o prijatie detí do mest-

ských materských škôl bude 4. 
a 5. mája 2022. Viac v INFO 5, 
ktoré vyjde 29. apríla.

Trhovisko zaháji svoju se-
zónu v polovici apríla. 

Hlavnými predajnými dňami 
budú utorky, piatky a soboty 
od 6.00 h.

 � STRUČNE

Mestské hospodárstvo 
a správa lesov, m. r. o., 
Trenčín chce prenajať čas-
ti pozemkov v objekte let-
ného kúpaliska na Ostro-
ve za účelom umiestnenia 
vlastných zariadení na pre-
daj nápojov, rýchleho 
občerstvenia, mraze-
ných výrobkov, umiestne-
nia zábavných a vodných 
atrakcií. Prenájom bude 
realizovaný prostredníc-
tvom elektronickej aukcie. 
Vstupné kolo pre všetky 
aukcie sa začne 7. 4. 2022 
od 8.00 a bude trvať do 27. 
4. 2022 do 8.00 h. Viac 
na www.trencin.sk/aukcie.

PRENÁJOM 
NA KÚPALISKU 

mailto:dispecing@trencin.sk
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Čiastočná uzávierka Matúšovej ulice
Začali sa práce na 2. etape re-
konštrukcie cesty a inžinier-
skych sietí na Matúšovej ulici 
v réžii Trenčianskych vodární 
a kanalizácií. Ukončené by mali 
byť do leta. Prosíme, rešpektujte 
prenosné dopravné značenie.
 Čiastočné uzávierky sa do-
tknú postupne asi 20 m dlhých 
úsekov od rázcestia pri farských 
schodoch smerom na Trenčian-
sky hrad. Práce trvajú od pon-
delka do piatka od 7.30 do 18.00 
h. Cez víkend je prejazd uli-
cou voľný. Príjazd k objektom 
v dotknutej časti ulice pre vozidlá 

záchranných a požiarnych zlo-
žiek a majiteľov nehnuteľností 
je počas uzávierky zabezpečený. 
Chodci a turisti prejdú po vyzna-
čených obchádzkových trasách 
cez ulicu Marka Aurélia alebo 
Farskú (farské schody). V spod-
nej časti ulice už mesto osadi-
lo nové verejné osvetlenie a re-
zervné chráničky. Po skončení 
prác zabezpečí aj v hornej časti 
nové lampy verejného osvetle-
nia, nové odpadkové koše a la-
vičky. Pôjde o mestskú investíciu 
v hodnote necelých 100 tisíc eur. 
 E. SÁGOVÁ

Doručovanie rozhodnutí 
o miestnych daniach
Aj v roku 2022 bude mesto Trenčín, ako správca dane, 
distribuovať rozhodnutia miestnych daní a poplatku 
za komunálne odpady podobným spôsobom ako v mi-
nulom roku.

 � PRÁVNICKÉ OSOBY 

Väčšina podnikateľov má zria-
denú a na doručovanie aktívnu 
elektronickú schránku. Od kon-
ca marca im do nej doručujeme 
rozhodnutia elektronicky. Pod-
nikateľom, ktorí nemajú ak-
tívnu elektronickú schránku, 
doručí rozhodnutia Sloven-
ská pošta do vlastných rúk. Aj 
tentoraz bude možné rozdeliť 
úhradu dane z nehnuteľnos-
tí až na štyri splátky: 1. splát-
ka do 30. 6. 2022, 2. splátka 
do 31. 8. 2022, 3. splátka do 30. 
9. 2022 a 4. splátka do 31. 10. 
2022. 

 � OBČANIA

Fyzickým osobám začneme do-
ručovať rozhodnutia koncom 
apríla. Ak budú mať zriadenú 
elektronickú schránku a aktivo-
vanú na doručovanie, dostanú 
ich elektronicky. Tento spôsob 
považujeme za najlepší a pre 
ľudí aj najpohodlnejší. Nie je 
potrebné čakať na poštára, ani 
ísť na poštu osobne. Veríme, že 
počet takto doručených rozhod-
nutí sa bude zvyšovať. Ak občan 
nebude mať zriadenú a aktívnu 
elektronickú schránku, rozhod-
nutie mu príde poštou. 
 V tomto roku budeme posie-
lať rozhodnutie o dani z nehnu-
teľností a rozhodnutie o poplat-
ku za odpad na rovnakú adresu 
v tom istom čase. Aby občan, 

ktorý nebude poštárom alebo 
poštárkou doma zastihnutý, mo-
hol si vyzdvihnúť obe zásielky 
naraz a ušetril jednu cestu na po-
štu. Daň z nehnuteľností je mož-
né uhradiť v dvoch splátkach: 1. 
splátku do 31. 8. 2022 a 2. splát-
ku do 31. 10. 2022.

 � NEVYZDVIHNUTIE 
ZÁSIELKY

Ak si daňovník, či už právnická 
osoba alebo občan, nevyzdvih-
ne písomnosť na pošte do 15 dní 
od jej uloženia, posledný deň 
tejto lehoty sa považuje za deň 
doručenia. To znamená, že 
v prípade nezaplatenia dane ju 
môže správca vymáhať. Zapla-
tiť daň však môžete aj bez roz-
hodnutia priamo v klientskom 
centre MsÚ Trenčín. 
 Odporúčame, aby ste pri-
oritne komunikovali so správ-
com dane, teda mestom, elek-
tronicky, mailom a telefonicky. 
Kontakty nájdete na rozhodnu-
tiach miestnych daní. Ak ter-
mín splátky alebo výšku splát-
ky dane z nehnuteľností neviete 
zabezpečiť, oslovte nás čo naj-
skôr po obdržaní rozhodnutia. 
Budeme sa snažiť individuálne 
vyriešiť každú vzniknutú situá-
ciu. Po lehotách splatnosti ale-
bo až na konci bežného roka už 
takéto riešenia možné nebudú.

 JÁN MARGETÍN, ŠPECIALISTA PRE 
 DANE A POPLATKY

Poznáme výsledky štúdie

Až 99 % z očkovaných účastníkov štúdie na prítomnosť 
protilátok voči vírusu SARS-CoV-2 malo protilátky, u ne-
očkovaných to bolo necelých 42 %. 

Možnosť bezplatne zistiť hla-
dinu protilátok voči Covid-19 
ponúkla v dvoch etapách ne-
očkovaným i očkovaným Tren-
čanom nad 18 rokov spoločná 
štúdia mesta a Biomedicínske-
ho centra Slovenskej akadémie 
vied (SAV). Z 3 137 testovacích 
súprav, ktoré si obyvatelia mes-
ta prevzali, napokon odovzda-
lo vzorky suchej krvi na rozbor 
3 013 ľudí. Z toho bolo takmer 
43 % nezaočkovaných a vyše 
57 % zaočkovaných. Do štúdie 
sa zapojilo viac žien ako mužov. 
Najväčšie zastúpenie mala ve-
ková skupina 40 – 59 ročných. 
 Z neočkovaných ľudí malo 
protilátky 42 %, u zaočkova-
ných to bolo až 99 %. Pričom 
u nezaočkovaných, ktorí preko-
nali Covid-19, malo protilátky 
81 %. „Zaujímavé je, že u neza-
očkovaných bez pozitívneho Co-
vid-19 testu boli zistené protilát-
ky u 13 % účastníkov. Títo ľudia 
si neboli vedomí, že prekonali ná-
kazu,“ uviedol Juraj Kopáček, 
riaditeľ Virologického ústavu 
Biomedicínskeho centra SAV.
 Hladiny protilátok sa vý-
znamne líšili medzi skupinami 
zaočkovaných účastníkov, kto-
rí dostali 2 dávky a 3 dávky vak-
cíny. Medián hladiny protilátok 
po dvoch dávkach bol 5,72 S/C 
a po tretej dávke stúpol na hod-
notu 8,36 S/C, čo znamená väč-
šiu ochranu.
 Pomer očkovaných a neoč-
kovaných ľudí v protilátkovej 
štúdii sa veľmi dobre zhoduje 
s reálnym pomerom očkova-
ných a neočkovaných v mes-
te podľa údajov Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva 

v Trenčíne. „Môžeme teda s veľ-
kou presnosťou vypočítať percen-
tuálne zastúpenie ľudí v celkovej 
populácii mesta Trenčín, ktorí 
majú špecifické protilátky voči 
vírusu SARS-CoV-2. V Tren-
číne nebolo začiatkom marca 
2022 približne 13 500 obyva-
teľov imúnnych voči ochoreniu 
Covid-19. A naopak, špecifické 
protilátky voči S-proteínu víru-
su SARS-CoV-2 malo približne 
76 % trenčianskej populácie,“ 
upresnil J. Kopáček.
 „Štúdiu hodnotíme veľmi 
pozitívne z pohľadu spoluprá-
ce s mestom Trenčín a tiež z po-
hľadu ako zodpovedne k štúdii 
pristúpili občania mesta, ktorí 
sa do nej zapojili,” povedal ďa-
lej. „Ľudia si odbery robili v do-
mácnostiach, teda mali pokoj 
a dostatok času. Všetky vzorky, 
ktoré sa vrátili, sme boli schop-
ní spracovať pomocou metódy 
ELISA a stanoviť v nich hladinu 
protilátok.” 
 Výsledok testu bol všetkým 
zaslaný e-mailom alebo SMS 
správou. Následne mali mož-
nosť sa o svojom výsledku po-
rozprávať s odborníkmi RÚVZ 
a Fakultnej nemocnice Trenčín. 
Ďakujeme aj spoločnosti Mo-
bileTech za nezištnú spoluprá-
cu pri posielaní hromadných 
SMS s notifikáciou o konaní 
štúdie aj pri posielaní individu-
álnych SMS s výsledkom tes-
tu a spoločnosti Mindworx za 
konzultácie komunikačných 
materiálov. Veríme, že štúdia 
občanom pomohla pri ich roz-
hodovaní sa, aké kroky môžu 
urobiť na ochranu svojho zdra-
via. ERIKA SÁGOVÁ
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Premena KS Hviezda na Centrum kultúrno-kreatívneho po-
tenciálu pokračuje. Vzniknú tu pracovné dielne, ateliéry, vý-
tvarné priestory, multifunkčná divadelná sála či tančiareň. 

Okrem terénnych úprav okolia chodníkov, ktoré boli na síd-
lisku Juh koncom minulého roka obnovené, sa dokončuje aj 
rekonštrukcia schodísk na ul. M. Bela.

Po zime sa rozbehli aj práce na budovaní cyklotrasy na ul. 
Ľ. Stárka v úseku od nového cestného mosta po starý že-
lezničný most. Práce by mali byť hotové do konca mája. 

Jednou z vynovených komunikácií v meste je aj chod-
ník na hlavnom cintoríne. Konkrétne ten, ktorý smeruje 
od vstupu na pietne miesto zo Saratovskej ulice. FOTO: Z. G. 

Mestské investičné akcieIhrisko čoskoro opäť privíta deti 

Mesto už vlastní pozemok a čoskoro by malo prebrať 
do svojho majetku aj herné prvky. Tie v tomto čase 
prechádzajú obnovou tak, aby detské ihrisko (niekdaj-
ší KUPAS) na Beckovkej ulici mohlo byť čoskoro opäť 
otvorené pre deti. 

Mestskí poslanci ešte v júni 2021 
podporili návrh samosprávy 
a odsúhlasili zámenu pozemkov 
medzi mestom a spoločnosťou 
NoBis home, ktorá bola v tom 
čase majiteľom tohto priestoru. 
 Detské ihrisko na Beckov-
skej ulici je už štvrtý rok zatvo-
rené. Jeho pôvodný majiteľ sa oň 
prestal starať. Mesto sa ihrisko 
snažilo v roku 2018 v dražbe zís-
kať do svojho majetku. Podarilo 
sa to však súkromnej osobe, ih-
risko naďalej chátralo. Následne 
došlo k ďalšej zmene jeho ma-
jiteľa a s ním sa mesto dohodlo 
na zámene pozemkov. Investor 
má zámer vybudovať na Karpat-
skej ulici obytnú zónu, v súlade 
s platným územným plánom. 
Mesto zamení pozemky na uli-
ciach Karpatská a Biskupická 
s rozlohou 5 079 m² za pozemky 
na Beckovskej (vrátane herných 
prvkov a mobiliáru), S. Chalup-
ku, Karpatskej a Biskupickej uli-
ci s výmerou 5 546 m².
 Zámena pozemkov sa usku-
toční bez finančného vyrovna-
nia. Súkromná spoločnosť má 
ale dané podmienky. Na vlast-
né náklady preloží skatepark 
na miesto, ktoré určí samo-
správa. Urobí nové oplotenie 

medzi areálom škôlky a zamie-
ňaným pozemkom, v súvislosti 
so stavbou obytnej zóny vybu-
duje do augusta 2023 autobu-
sovú niku na Biskupickej ulici. 
Po jej skolaudovaní ju prevedie 
do vlastníctva mesta za 1 euro. 
Súkromná spoločnosť vybuduje 
aj multifunkčné ihrisko na Bis-
kupickej ulici o výmere cca 1 150 
m² a oddychovo – relaxačnú 
zónu v centrálnej časti budúcej 
obytnej zóny s rozlohou 520 m², 
a to podľa projektovej dokumen-
tácie odsúhlasenej mestom. Ih-
risko i oddychová zóna sa stanú 
majetkom mesta. Investor vybu-
duje na Karpatskej ulici aj po-
lopodzemné kontajnery na ko-
munálny a triedený odpad.
 Zámenná zmluva v časti, kto-
rá sa týka herných prvkov a mo-
biliára na ihrisku na Beckovskej 
ulici, nadobudne účinnosť až 
keď spoločnosť NoBis home ob-
noví herné prvky tak, aby ihris-
ko spĺňalo bezpečnostné normy, 
a to do 2 mesiacov od doruče-
nia výzvy mesta. Táto lehota už 
plynie a spoločnosť herné prvky 
rekonštruuje. Cieľom je, aby ih-
risko slúžilo najmenším obyva-
teľom mesta už čoskoro.
 ERIKA SÁGOVÁ, FOTO: Z. G.

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA 

Mesto Trenčín má voľné pracovné miesto 

•	 grafika na Útvare	kultúrno-informačných		 	
	 služieb	Mestského	úradu
•	 referenta pre investície	na Útvare	
	 investícií	MsÚ

Ak	máte	záujem,	prihláste	sa	elektronickou	
poštou	na vyberove.konanie@trencin.sk

Podrobné informácie nájdete na www.trencin.sk vo Voľných 
pracovných miestach.
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 � Komunálny odpad a bio-
odpad budú vyvezené pod-
ľa harmonogramu aj v piatok 
15. 4. (Veľký piatok). Vo Veľ-
konočný pondelok 18. 4. sa 
vývozy nerobia a posúvajú sa 
o jeden deň, na utorok až so-
botu 19. 4. – 23. 4.

 � Zber nadrozmerného 
odpadu, ktorý podľa harmo-
nogramu vychádza na Veľký 
piatok 15. 4. bude zrealizova-
ný už vo štvrtok 14. 4. spolu 
so štvrtkovým zberom nadroz-
merného odpadu – pôjde teda 

o Sihoť I., II., III., IV., Pod So-
kolice, Pred poľom, Kvetnú, 
Nové Zlatovce, Zámostie, vrá-
tane priľahlých ulíc. Objem-
ný odpad vyložte v predvečer 
dňa vývozu na stojisko zber-
ných nádob, teda v stredu 13. 
4., pričom musí byť rozložený 
na čo najmenšie možné časti. 

 � Všetky tri zberné dvory 
v našom meste budú 15. 4. 
(piatok), 16. 4. (sobota) a 18. 
4. (pondelok) zatvorené.

 ÚSAŽP

VÝVOZY ODPADU POČAS 
VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

Kúrte tak, aby ste 
neškodili sebe i okoliu

Počas uplynulých týždňov sme zaznamenali niekoľko 
sťažností ľudí na čierny dym z komínov a znečisťovanie 
ovzdušia v lokalitách s rodinnými domami. Ak bude-
te najbližšie prikurovať v krbe alebo piecke, myslite 
pri tom na zdravie svoje i všetkých obyvateľov nášho 
mesta. 

 � ZOPÁR RÁD

•	 Prikladajte	 aspoň	 dve	 po-
lienka. Vzájomne dokážu ho-
rieť efektívnejšie, s nízkymi 
emisiami.
•	 Hrubé	 polená	 rozseknite	
a poukladajte na seba. Hrubé po-
leno len obhára a nemá potrebnú 
teplotu.
•	 Sušte	 palivové	 drevo	 mi-
nimálne 1 – 2 roky. Pri horení 
mokrého dreva sa do ovzdušia 
dostane 10-krát viac emisií.
•	 Je	 lepšie	 častejšie	 prikladať.	
Ak drevo počas horenia nemá 
dostatok vzduchu, produkuje 
vysoké emisie. Dochádza k ne-
dokonalému spaľovaniu, ktoré 

sprevádza nadmerná produkcia 
jedovatého oxidu uhoľnatého 
(CO), karcinogénneho benzo(a)
pyrénu a sadzí.
•	 Pri	 zakladaní	 ohňa	 dosiah-
neme nižšie emisie zapálením 
ohňa zhora. Na rošt poukladaj-
te väčšie polená, na ne naukla-
dajte triesky a zapáľte pomocou 
podpaľovača.
•	 Spálením	 odpadu	 škodí-
te sebe aj svojim blízkym. To čo 
vy spálite, vaše deti a susedia 
dýchajú.
 Viac informácii o kúrení v do-
mácnostiach nájdete na populair.
sk a vykurovanie.enviroportal.sk

 VIERA GUGOVÁ, ÚSAŽP

Nemáte ešte košík 
na kuchynský odpad?

Vy ešte nemáte vo vašej domácnosti košík na triede-
nie kuchynského odpadu? Dajte nám vedieť. Mesto má 
k dispozícii približne 8500 tisíc takýchto nádob pre do-
mácnosti, ktoré o ne zatiaľ nepožiadali. 

Doplnené sú rolkou 
kompostovateľných 
vreciek a informač-
ným letákom. Záu-
jem o odber pre svoj 
bytový alebo rodinný 
dom nahlásite pro-
stredníctvom regis-
tračného dotazníka 
na www.trencin.sk. 
 Košík si môžete vyzdvihnúť 
osobne na vrátnici Mestského 

h o s p o d á r s t v a 
a správy lesov 
na Soblahovskej 
ulici 65 v pracov-
ných dňoch od 7.00 
do 14.00 h. Ak vám 
to nevyhovuje, pri-
vezieme vám ho. 
Rozvoz košíkov je 

raz do mesiaca. V prípade otá-
zok volajte v pracovných dňoch 
0902 911 286. ÚSAŽP

Odpad z centra vyvážame denne

Vývoz uličných nádob v centre 
mesta sa od 21. 3. 2022 robí 
opäť sedemkrát týždenne. Pre-
vádzky môžu vykladať vrecia 

s odpadom k najbližšej uličnej 
nádobe od 8.00 do 9.00 hod. 
Odvoz zabezpečí zberová spo-
ločnosť. Dočasné obdobie, po-
čas ktorého sa vyvážal odpad 
len 4x do týždňa, sa skončilo. 
Pre občanov, žijúcich v cen-
tre mesta, sa nemení vývoz-
ný deň ich nádoby. Nádobu 
na komunálny odpad vykladajú 
na vývoz aj naďalej v stredu.
 ÚSAŽP

VYPAĽOVANIE TRÁVY JE ZAKÁZANÉ
Obdobie jarného upratovania býva náročné aj pre hasičov. 
Zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí má na sve-
domí vypaľovanie suchej trávy, lístia, vetví zo stromov a bio-
logického odpadu. Požiare páchajú ekonomické, ekologic-
ké a spoločenské škody. Hasičský a záchranný zbor apeluje 
na občanov, aby na upratovanie dvorov a záhrad nepoužívali 
oheň. Plošné vypaľovanie tráv a porastov môže skončiť poku-
tou vo výške 331 eur, pre podnikateľov sa suma môže vyšpl-
hať až do výšky 16 596 eur. ZDROJ: KR HAZZ V TRENČÍNE

Odber biokošíka
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Harmonogram jarného upratovania 2022

Do VOK nepatrí elektroodpad, 
batérie a akumulátory, žiarivky, 
železný šrot ani iné nebezpeč-
né odpady. Môžete ich vyložiť 
ku kontajnerom. Pneumatiky 
počas upratovania nie je možné 
odovzdávať. Občania ich môžu 

odovzdať bezplatne v rámci sie-
te distribútorov a pneuservisov.
 Aj počas upratovania sú 
otvorené tri zberné dvory – 
na Zlatovskej, na Soblahovskej 
a na ulici K zábraniu. Tu je možné 
odovzdať druhy odpadu v zmys-

le platného VZN č. 7/2016 o na-
kladaní s odpadmi, ktoré je uve-
rejnené na www.trencin.sk. 
 Prosíme občanov, aby do 
kontajnerov ukladali len urče-
né odpady a nevykladali od-
pad po odvezení kontajnerov. 

Na disciplinovanosť pri uklada-
ní odpadu budú dohliadať pra-
covníci Marius Pedersen, a. s., 
a Mestskej polície. 

 ÚTVAR STAVEBNÝ 
 A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pe-
dersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi 
vykoná na území mesta počas 7 sobôt v mesiacoch apríl 
a máj 2022 jarné upratovanie.

Zber odpadu sa bude uskutočňo-
vať do 2 rôznych veľkoobjemových 
kontajnerov (VOK). Jeden z nich 

bude slúžiť výhradne na odklada-
nie biologicky rozložiteľného od-
padu (konáre, odpad zo záhrad, 

trávnikov a pod.), druhý na odkla-
danie iného odpadu, okrem drob-
ného stavebného odpadu. 
 Hádzať do VOK akýkoľvek 
iný odpad ako ten, na ktorý je 
kontajner určený, je prísne za-
kázané! Prosíme o disciplinované 
dodržiavanie účelu kontajnerov. 

PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykla-
dať odpad po odvezení kontaj-
nera. Pri porušení hrozí pokuta 
do 1 500 €.
 Prosíme, dodržiavajte všet-
ky aktuálne bezpečnostné 
opatrenia. Sledujte prípadné 
zmeny na www.trencin.sk.

VOK budú umiestňované podľa harmonogramu:

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

SOBOTA 

2. 4. 2022

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

 – Šafárikova (nad garážami na rohu – nádoba na sklo)
 – Liptovská (pri trafostanici č. 68008)
 – Západná (pri vchode 24, približne stred ulice)
 – J. Halašu (trávnatá plocha pri schodoch, resp. začiatok ul.)
 – Soblahovská (bytovka pri Leoni)
 – Pod Juhom (oproti č. 12)
 – Pod komárky (námestie)

SOBOTA

9. 4. 2022

 – Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
 – 28. októbra (na rázcestí s ulicou Dlhé Hony)
 – Beckovská (na rázcestí s Ul. 28. októbra)
 – Družstevná (koniec ulice, pred domom č. 1)
 – S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)
 – Soblahovská (pri byt. dome 1104 - 1105)
 – Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku)

 – Bezručova (pri dele)
 – Partizánska (pri cintoríne)
 – Partizánska (okolo domu č. 73)
 – Nad tehelňou (oproti garážam, nádoba na sklo č. 7097)
 – Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64)
 – Horný Šianec (trávnatá plocha medzi byt. domom 13 a 15)

SOBOTA 

23. 4. 2022

 – Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
 – J. Zemana (2 – 4/2394 – nádoba na sklo)
 – Záhumenská (autobusová zastávka – OTOČ)
 – Električná (za autobus. zast. pri smetných nádobách)
 – Karpatská - Stromová (pred detským ihriskom)
 – Karpatská – Puškinova (v križovatke)
 – Ľ. Stárka (v zákrute k žel. mostu)

 – Jilemnického (oproti RD č. 16 – elektrorozvodňa)
 – Žabinská (oproti domu č. 34)
 – Ľ. Stárka – Piešťanská (pred zákazovou značkou)
 – Veľkomoravská (oproti RD 2116/10)
 – Školská (oproti RD č. 50)
 – Zlatovská – Továrenská (križovatka oproti SBD 2182)

SOBOTA 

30. 4. 2022

 – Dolné Pažite – Rybáre (most – RD 172/4)
 – Pri parku (pošta – KD)
 – Majerská (oproti RD č. 9)
 – Kasárenská (križovatka smer do Stavív)
 – Orechové kaplnka (zákruta – zrkadlo)
 – Horné Orechové (nádoba na sklo č. 7749)
 – Súhrady – Široká

 – Duklianskych hrdinov 16 – J. Hollého (parkovisko)
 – Bavlnárska – Obchodná (pri nádobe na KO)
 – Kožušnícka (oproti RD č. 40)
 – Hlavná (pri kaplnke)
 – Hanzlíkovská – J. Psotného (pri nádobe na sklo 18416)
 – Okružná (RD č. 37/V.672)
 – Detské mestečko (v objekte DM – zadná brána)
 – Záblatská – Poľnohospodárska (oproti RD 100/A)

SOBOTA 

7. 5. 2022

 – 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)

SOBOTA 

14. 5. 2022

 – 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)

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

SOBOTA 

21. 5. 2022

 – 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)
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Eurobankovku s vežou kúpite už v apríli 
Mestská veža v Trenčíne v minulosti slúžila ako hlavný 
vstup do mesta z južnej strany. Predaj suvenírovej euro-
bankovky s jej vyobrazením sa začne 23. apríla 2022.

Cez ňu prichádzali do Trenčína 
významné návštevy, ale aj prí-
padní nepriatelia. Vežu, ktorá 
je pravdepodobne staršia ako 
samotné mestské hradby, nazý-
vali aj Dolná brána či Turecká 
veža. Až do výstavby jezuitské-
ho (dnes piaristického) kostola 
bola najvyššou stavbou na Mie-
rovom námestí. Meria 32 met-
rov a má šesť podlaží. 
 Práve táto historicky vý-
znamná stavba bude motívom 
novej trenčianskej suvenírovej 

eurobankovky. Tie sa za po-
sledné roky stali obľúbeným 
zberateľským fenoménom nie-
len na Slovensku, ale aj v celej 
Európe. Turistické suveníro-
vé eurobankovky sú vytlačené 
na bankovkovom papieri, v no-
minálnej hodnote 0 €.
 V poradí tretiu suvenírovú 
eurobankovku, ktorá sa svojím 
motívom spája s mestom Tren-
čín, vydáva spoločnosť Nunofia 
s. r. o. v spolupráci s Kultúrno-
-informačným centrom Trenčín. 

 Ak máte záujem o suve-
nírovú bankovku s motívom 
Mestskej veže v Trenčíne, príď-
te 23. apríla 2022 do Kultúrno-
-informačného centra na Mie-
rovom námestí. Predaj 5 tisíc 
kusov eurobankoviek sa začne 
ráno o 8.00 a potrvá do 14.00 
h. Vzhľadom na to, že zberate-
lia považujú bankovky s nižší-
mi sériovými číslami za vzác-
nejšie, z prvých 100 kusov bude 
možné zakúpiť len 1 bankovku 
na osobu. 
 Od čísla 101 do 1000 bude 
predaj obmedzený na 10 kusov 
na osobu. Pri predaji ďalších 
kusov, limit obmedzený nie je. 
Výnimku majú ročníkové čís-
la od 1920 do 2022. Pri roční-
kových sériových číslach bude 
možné zakúpiť 1 bankovku 
na osobu, s možnosťou výberu 
čísla. Bankovky však nebude 
možné vopred rezervovať osob-
ne ani e-mailom. Cena jednej 
eurobankovky bude 3 €. Ďal-
šie informácie nájdete na web 
stránke visit.trencin.sk ale-
bo facebook.com/kic.trencin. 
 ÚTVAR KIS

Umelci pomáhajú svojou tvorbou
Darovali svoje umelecké diela, aby celý výťažok z ich 
predaja išiel na pomoc Ukrajine. Diela nájdete v Galérii 
Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, zverejňované 
sú aj na webe a sociálnych sieťach galérie.

Výstava je stále živá, do 28. mar-
ca sa z darov umelcov predalo 15 
diel, denne pribúdajú však nové 
práce a pridávajú sa ďalší auto-
ri. Ide o maľby, grafiky, sochy, 
keramiku či fotografiu. Finanč-
ný príspevok ide priamo na účet 
organizácie Človek v ohrození. 
Do 28. 3. sa za diela utŕžilo 1560 
eur.
 Iniciátorom predajnej 

výstavy „Pomoc Ukrajine“ bol 
výtvarník Branislav Kristín, kto-
rý na konci februára oslovil galé-
riu s touto myšlienkou a ponú-
kol im dve svoje diela. Predali sa, 
tak priniesol ďalšie. „Bol by som 
radšej, keby túto výstavu nebolo 
treba a bol mier,“ povedal autor. 
Galériu oslovilo viacero výtvar-
níkov, ktorí hľadali možnosti, 
ako pomôcť trpiacej Ukrajine. 

„Rozhodli sme sa preto, že okam-
žite ponúkneme výstavný priestor 
na vystavenie diel, z ktorých celý 
výťažok pôjde na účely pomoci,“ 
uverejnila na FB Galéria M.A. 
Bazovského. Prvé diela vystavili 
3. marca. E. M.

Hlasujme za Trenčiansky hrad
Južné opevnenie Trenčianskeho hradu je medzi pamiat-
kami, ktoré súťažia o cenu „Kultúrna pamiatka roka“. 
Hlasovať môžeme do 18. apríla 2022. 

Každý, kto sa zapojí do hlasova-
nia, sa podľa štatútu súťaže stá-
va súčasne aj súťažiacim a môže 
vyhrať zaujímavé ceny. Hlasovať 
môžeme jedenkrát denne z jed-
nej emailovej adresy. 
 Južné opevnenie Trenčian-
skeho hradu bolo vybudované 
na prelome stredoveku a novo-
veku a postupne zdokonaľované 

v 2. polovici 17. storočia. Výraz-
nou obnovou však prešlo v ro-
koch 2018 – 2021. Hlasovaním 
verejnosti môže dnes získať titul 
najkrajšej obnovenej národnej 
kultúrnej pamiatky a cenu „Kul-
túrna pamiatka roka – Cena Na-
dácie SPP“. Súťaž Fénix – Kul-
túrna pamiatka roka vyhlásilo 
Ministerstvo kultúry SR. O cenu 

súťaží 31 slovenských kultúr-
nych pamiatok. Hlas Južnému 
opevneniu môžete dať na www.
kpr-fenix.sk/hlasovanie 
 E. M., FOTO: ARCHÍV TN

Archívne 
okienko o filatelii
Kam siahajú prvé zmienky 

o filatelii 
v Trenčí-
ne? Ako sa 
volala je-
diná žena, 
f i l a t e l i s t -
ka, ktorá 
vystavova-
la na prvej 

medzinárodnej filatelistic-
kej výstave v roku 1928 v hote-
li Tatra (dnes Elizabeth)? Pre-
čo prišlo o svoje cenné zbierky 
21 ľudí v Trenčíne? Prečítajte si 
najnovší príspevok Archívne-
ho okienka na www.trenicn.sk 
v časti Pre občanov – O meste 
– História. Pripravuje pre vás 
Štátny archív v Trenčíne.
  E. M.

Príďte spomaliť 
na TEDxSalón

Posledná aprílová sobota bude 
po dlhšej prestávke patriť 
TEDxTrenčínSalónu s tromi 
rečníkmi a hudobným vystú-
pením. Svoj pohľad na spoma-
lenie a jeho priaznivé účinky 
na životné prostredie príde 
predstaviť známy moderátor 
a ekologický aktivista Michal 
Sabo. Prečo sa nebáť návštevy 
psychológa a ako nájsť rovno-
váhu v živote prezradí progra-
mová riaditeľka internetovej 
poradne IPčko. Ako si správ-
nym dýchaním zlepšiť kondíciu 
porozpráva redaktor zahranič-
ného spravodajstva Erik Rédli. 
Hudobným hosťom bude Ve-
ronika Kostková. Príďte v so-
botu 30. apríla o 15.00 do Ga-
lérie Vážka spomaliť a užiť si 
príjemné popoludnie. Vstup je 
voľný. Informovala Lucia Tru-
bačíková Hausknechtová, PR 
Tedxtrencin.

Archívne okienko
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Na námestí zneli aj hlasy z Ukrajiny

Túžba a potreba vyjadriť solidaritu s Ukrajinou, odsúdiť 
vojnu a jej zverstvá a vysloviť nádej pre nás všetkých, 
aby sme žili v mieri, zaplnila 3. marca 2022 Mierové ná-
mestie.

Podujatie „Trenčín pre Ukraji-
nu“ vzniklo spontánnym pre-
pojením medzi Trenčianskou 
jazzovou spoločnosťou, tímom 
Trenčín 2026 a študentmi tren-
čianskych stredných škôl, kto-
rých skoordinovala redakcia 
školského časopisu Veget Gym-
názia Ľ. Štúra v Trenčíne. 
 Na koncerte sa predstavi-
li nielen slovenské umelkyne 
a umelci. Vystúpil DJ Mezha, 
ktorý pochádza z Krymu, ale 
momentálne tri roky žije v Brati-
slave. Z hlavného mesta Ukraji-
ny sa vo videu prihovorila ukra-
jinská fotografka Irina Dzhul. 
Na pódiu vystúpila aj Alina, 

ktorá utiekla zo svo-
jimi deťmi z Kyjeva 
a momentálne býva 
v Trenčíne. 
 Prostredníctvom 
videohovoru sme sa 
spojili s riaditeľom 
Ukrajinského inšti-
tútu Volodymyrom Sheikom, 
ktorý bol v tom čase v Ľvove. 
„Je obzvlášť dôležité podporo-
vať Ukrajincov šírením pravdy 
o ruskej agresii, organizovaním 
protestov alebo poskytovaním 
prístrešia utečencom. Rovna-
ko dôležité je prejaviť solidaritu 
s ukrajinským kultúrnym sekto-
rom – umelcami, hudobníkmi, 

spisovateľmi, filmármi, ktorí sa 
ocitli vo veľmi ťažkých podmien-
kach,” prihovoril sa davu na ná-
mestí V. Sheik.
 Silný zážitok prinieslo pre-
mietanie kolekcie vizuálnych 
diel viac ako päťdesiatich auto-
rov. Vznikli ako reakcia na útok 
ruských vojsk na Ukrajinu, s od-
kazom odmietnutia násilia a vy-
jadrením solidarity s Ukrajinou 
a jej obyvateľmi. Kolekciu zosta-
vili riaditeľka festivalu Biela noc 
na Slovensku Zuzana Pacáková 
a slovenská vizuálna umelkyňa 
Ilona Németh. Diela môžete sle-
dovať aj vo videozázname podu-
jatia na youtube kanáli Trenčín 

2026. 
 Viacero pre-
vádzok na námestí 
(Paddock, Omar café, 
Café Sládkovič, Cof-
fee sheep, Dubai Café, 
Atrio Cafe … ) koncert 
inšpiroval k tomu, že 
venovali výťažok z pre-
daja občerstvenia na po-

moc pre Ukrajinu. A to napriek 
tomu, že dlhé obdobie pandé-
mie bolo pre gastro finančne ne-
únosné. Veľmi si to vážime. Rov-
nako, ako vlnu pomoci, ktorá sa 
zdvihla v Trenčíne a do ktorej sa 
zapájajú organizácie, firmy, in-
štitúcie aj jednotlivci. Veľký ob-
div a vďaka patrí všetkým, ktorí 
akokoľvek pomáhate. 

 Ďakujeme všetkým zapo-
jeným umelkyniam, umelcom 
a všetkým, ktorí pomohli, aby 
Trenčín hral pre Ukrajinu (Pe-
ter Lipa, Dáša Libiaková, Jozef 
Brisuda, Ondrej Botek, Fero Bá-
leš, Ján Babič, Mišák Štramák, 
Bez ladu a skladu, DJka B-com-
plex, Braňo Jobus a Martin Va-
lášek, Lola Bartošíková, Matúš 
Oravec, Laco Oravec a ďalší).
 Ďakujeme všetkým, ktorí ste 
prišli na námestie a svojou prí-
tomnosťou dali najavo, že stojí-
me pri Ukrajine. 
 Išlo o prvý z Koncertov 
pre Ukrajinu v siedmich mestách 
na Slovensku, ktoré skoordinova-
la Hudobná únia Slovenska. O tri 
dni neskôr nasledovali koncer-
ty v Prešove, Košiciach, Banskej 
Bystrici, Žiline, Trnave a Nitre. 
 Po zotmení firma Kvant La-
sers rozsvietila starý železničný 
most farbami vlajky Ukrajiny. 
Ďakujeme!
 MIRKA GÚČIKOVÁ, PR MANAŽÉRKA 
 TRENČÍN 2026 
 FOTO: JURAJ MAJERSKÝ

Esch 2022 otvoril svoj program
Luxemburský Esch je posledným z troch Európskych 
hlavných miest kultúry 2022.

Po návšteve srbského mesta 
Nový Sad a litovského Kauna-
su sme navštívili v poradí tre-
tie a posledné Európske hlavné 
mesto kultúry roku 2022. Je ním 
mesto Esch, druhé najväčšie 
mesto Luxemburska s približne 
35 tisíc obyvateľmi, s bohatou 
priemyselnou históriou ťažby 
železa a obdivuhodnou súčas-
nou architektúrou. 
 Mesto sa nachádza v bez-
prostrednej blízkosti francúz-
skych hraníc. Svoju strategickú 
pozíciu využilo v programe. Za-
pojilo 10 miest z Luxemburska 
a 8 miest z Francúzska, kandi-
dovali a vyhrali titul spoločne 
ako Esch-sur-Alzette.

 � PROGRAM OTVORILI 
KONCOM FEBRUÁRA

Otvárací ceremoniál sa konal 

v historickom jadre mesta Esch 
a zároveň v okrajovej časti. Išlo 
o priemyselný areál transformo-
vaný na živú a dynamickú štvrť 
Belval. Tu sa nachádzajú galé-
rie, knižnice, rocková hala aj ex-
teriérové pódia pre tisíce ľudí. 
 Počas ceremoniálu sa na via-
cerých pódiách vystriedalo 19 
hudobných zoskupení. Náv-
števníci sa mohli zapojiť do par-
ticipatívnej hry alebo mohli 
sledovať svetelné a sochárske 
inštalácie v priestoroch bývalej 
továrne. Program otváracieho 
ceremoniálu prilákal počas ví-
kendu viac ako 18 tisíc návštev-
níkov a ďalších 12 tisíc sledovalo 
program cez livestream.

 � POUČENIA PRE TRENČÍN

Z Eschu sme si doniesli aj dôleži-
té ponaučenie pre náš program. 

Aj keď mesto oslnilo infraštruk-
túrou, chýbali nám informácie. 
Prekvapilo nás, že hoci v regió-
ne žije približne 110 rôznych 
národností a otvárací ceremo-
niál navštívilo aj množstvo hos-
tí zo zahraničia, všetky príhovo-
ry a väčšina programu bola len 
v luxemburštine. 
 Bohatý hudobný program 
počas otvorenia sme nachádza-
li akoby náhodou, pretože v are-
áli chýbali mapy a informácie 
o programe. V takomto prípade 

by návštevník očakával, že sa ob-
ráti na dobrovoľníkov, ktorých 
však bolo málo a neboli dostatoč-
ne informovaní. V práci s dob-
rovoľníkmi a programom preto 
pre nás zostáva najväčšou inšpi-
ráciou mesto Kaunas, o ktorom 
sme písali v marcovom Infe. 
 Viac o skúsenostiach 
z Eschu ale aj z Kaunasu alebo 
Nového Sadu nájdete na www.
trencin2026.eu. 
 ALEXANDER TOPILIN TRENČÍN 2026
 PROGRAMOVÝ KOORDINÁTOR

Záznam podujatia
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Dotácie v oblasti športu sú rozdelené
Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
na svojom zasadnutí 8. marca odporučila rozdelenie 
finančných prostriedkov na rok 2022 v oblasti športu 
na projekty v celkovej hodnote 36 975 eur, na činnosť 
športových klubov 38 025 eur a pre strategické športy 
mesta spolu 120 tisíc eur.

 � Výnimočné akcie klubov: 
65. Trenčianska regata (500 €), 
– Majstrovstvá Slovenskej re-
publiky – dlhé trate Kanoistický 
klub (500 €), Beach Handball 
Cup 2022 (875 €), Letný futba-
lový turnaj prípraviek (700 €), 
IV. Sokolský športový memoriál 
M. R. Štefánika (300 €), Tren-
čiansky kolkársky klub – Tur-
naj mládeže 6 klubov (500 €), 
Turnaj Laugarício cup (250 €), 
Mestská kolkárska liga (500 €), 
2. Sokolský cyklorok 2022 (200 
€), Sokolská olympiáda vše-
strannosti (100 €), X. Detská 
športová olympiáda (1000 €), 
Moderná koncepcia približova-
nia telesnej kultúry a športu de-
ťom predškolského veku (1000 
€), SBA 3x3 Tour 2022 v Tren-
číne (700 €), 3x3 Basketbalo-
vá liga v Trenčíne (700 €), Stol-
notenisový pohár Oslobodenia 
mesta Trenčína medzinárodnou 
účasťou (800 €), Player develop-
ment program (400 €), Hantá-
kov memoriál (1400 €), 8. Tren-
čianska bežecká liga (1200 €), 
Medzinárodný pretek Meč Ma-
túša Čáka (500 €), Hviezdy de-
ťom (1000 €), This is my sen cup 
(1200 €), Tanečný Laugaricio 
Cup 2022 (1500 €), Dobudova-
nie trate pumptrack pre detské 
odrážadlá a bicykle (300 €), 5. 
Enduro Cup Stred (500 €), Te-
nisový turnaj (300 €), Hokejba-
lový turnaj o pohár Sihote (1400 
€), Cross Run Opatová 2022 
(700 €), Trenčín floorball ga-
mes 2022 (450 €), 11. Salming 
Floorball Camp (450 €), 15. 
ročník Športového dňa nepoču-
júcich – memoriál Tomáša Pre-
kopa (700 €), Trenčín taekwon-
do cup (300 €), Tenisové turnaje 
v sezóne 2022 (500 €), Dragon 
boat Grand Prix & Majstrovstvá 
Slovenska dračích lodí – krátke 
trate (400 €), 2. Deň otvorených 
dverí bojových umení Honka-
dori Aikido Dojo Trencin (300 
€), V zdravom tele, zdravý duch 
3run Slovakia (1000 €), 12. roč-
ník Buď lepší – Challenge day 
(700 €), Buď fit s rehafit! (1000 
€), DIVOTtraily – dobudova-
nie značenia a XC trialu (1000 
€), 10. Benefičný beh Pro Autis 
(400 €), Všetci robia duatlon! 
(550 €), Maratón pohybu (550 

€), PML1 Elite Fi-
ght Promotion (1000 
€), Prebudenie draka 
2022 (500 €), Golf 
pre všetkých (400 
€), CUP GEVORG 
TENNIS CLUB 
TRENČÍN (1100 €), 
Trenčiansky polmaratón (400 
€), Slovenský pohár GK Pavlo 
(300 €), Kurz Nordic Walkingu 
pre deti a seniorov (600 €), Love 
Trenčín Vrchárska Koruna (300 
€), Free Trenčín Vrchárska Ko-
runa (300 €), Night run Trenčín 
(800 €), Beh od hradu k hradu 
(400 €), Trenčiansky triatlon 
(400 €), Pohyb je pre každého 
Centrum včasnej intervencie 
Trenčín (400 €), 8. ročník Tren-
čín inline (400 €), Joga v škole 
(1000 €), Olympijská 3kombi-
nácia v lezení (500 €), Memori-
ál Jána Cellera (850 €).

 � Na činnosť: Dračia Légia 
Trenčín (2241 €), Vzpierač-
ský klub KOFI Trenčín (2583 

€), Trenčiansky futbalový klub 
1939 Záblatie (10 tisíc €), TJ 
Družstevník Opatová (10 tisíc 
€), TJ Štadión Trenčín (1594 
€), Karate klub Ekonóm Tren-

čín (846 €), Badmin-
ton klub M I Trenčín 
(2336 €), Climberg 
športový klub (656 
€), Jednota SOKOL 
Trenčín (2162 €), 
Slávia Trenčín (7 ti-
síc €), Športový klub 
REHAFIT (602 €), 
Tenisové centrum 

mládeže Trenčín (1663 €), Ta-
nečný klub Aura Dance (692 €), 
Ilyo-taekwondo Trenčín (4016 
€), Tenisový klub AS TN (2593 
€), ŠK Real team Trenčín o.z.( 
3334 €), Kanoistický klub Tren-
čianskeho telovýchovného spol-
ku Trenčín (3445 €), Tanečný 
klub Dukla Trenčín (2262 €).

 � Strategické športy: Florbal 
1. FBC (14 tisíc €), Dukla n.o. 
(38 tisíc €), AS Futbal (40 tisíc 
€), AS TN Basketbal (7 tisíc €), 
AS TN Hádzaná (7 tisíc €), AS 
TN Florbal (14 tisíc €). 

Viac o dotáciách si môžete pre-
čítať na www.trencin.sk v časti 

Transparentný Trenčín.

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.

Aktívny Nugaro je 2-ročný psík 
stredného vzrastu, pravdepo-
dobne kríženec špica. Vyžaduje 
pravidelné vychádzky aby uha-
sil svoju energiu. Je čipovaný, 
očkovaný a kastrovaný.

Energická Galena je kríženec 
labradora vo veku približne 
1,5 roka, vyžaduje veľa voľné-
ho pohybu. Je stredne väčšieho 
vzrastu, milá k ľuďom i deťom, 
no neuvedomuje si svoju veľ-
kosť a váhu, tak môže nechtiac 
slabšieho človeka zhodiť. 

Dlhé prechádzky obľubuje aj 
približne 1,5-ročný kríženec 
stredného vzrastu Ringer. 
K ľuďom je milý a prítulný. 
S fenkami vychádza dobre. Tiež 
by zniesol iného psíka, ktorý 
by sa ale vedel podriadiť jeho 
temperamentu. 

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

Dotácie šport

Po neplánovanej	dvojročnej	prestávke	sa	26.	apríla	2022	vráti	
na Štúrovo	námestie	v Trenčíne	

LESNÍCKY DEŇ

V spolupráci s mestom Trenčín ho organizuje LESNÉ 
HOSPODÁRSTVO INOVEC s. r. o. s Lesmi SR, š. p. a ďalšími partnermi 

v rámci rovnomenného celoslovenského podujatia pri príležitosti 
Apríla – Mesiaca Lesov.

Lesníci, ochrancovia prírody, poľovníci a priaznivci zdravého 
životného prostredia sa v tento deň budú venovať návštevníkom 

od 10.00 do 14.00 hod.
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Akadémia tretieho 
veku pokračuje
Celoživotné vzdelávanie seniorov trenčianskeho regió-
nu pokračovalo po pandemickej odmlke 8. marca 2022 
seminárom Akadémie tretieho veku (ATV) v aule Tren-
čianskej univerzity A. Dubčeka.

Seminár prišli pod-
poriť aj významní 
činitelia mesta Tren-
čín: Jaroslav Baš-
ka, predseda TSK, 
Richard Rybníček, 
primátor , Jozef Ha-
bánik, rektor Tren-
čianskej univerzi-
ty A. Dubčeka a i. 
Záplavou krásnych 
kvetov a milými 
slovami pozdravi-
li všetky prítomné 
ženy pri príležitosti 
ich sviatku. Semi-
nár pokračoval prednáškami 
PhDr. Miriam Vilčekovej, peda-
góg SZŠ C. Šimurkovej Trenčín 
– Fyzioterapia jej delenie a vyu-
žitie, PhDr. Eleny Nekoranco-
vej , odd. sociálnej pomoci TSK 
– Sociálne služby a ich využitie.
 Seniorov prišli pozdraviť 
i členovia seniorského spevác-
keho súboru SIHOTIAR, kto-
rí svojim vystúpením umocni-
li slávnostnú atmosféru celého 
podujatia. Dúfame, že pande-
mická situácia sa upokojí a naše 
celoživotné vzdelávanie bude 
pokračovať. Jeho organizova-
nie a účasť na ňom veľký výz-
nam, lebo je osvedčeným dôka-
zom naplnenia predpokladov 
pre fyzické a duševné zdravie 

seniorov. 
 Tešíme sa na ďalší aprílový 
seminár, ktorý sa uskutoční 12. 
4. 2022 o 13.30 h v aule Tren-
čianskej univerzity A. Dubče-
ka, na prednášky a lektorov kto-
rí ich odprezentujú, ale hlavne 
na naše spoločné stretnutie. 
V programe seminára budú 
tri prednášky: „Bezpečná je-
seň života“ – Mjr. Mgr. Danka 
Adámiková, odd. komuniká-
cie a prevencie KRPZ Trenčín, 
„Činnosť Mestskej polície zame-
raná na seniorov“ – Jelka Vlno-
vá, koordinátor preventívnych 
činností MsP Trenčín a „Civilná 
ochrana“ – Ing. Miloš Kment.

 TEXT A FOTO: RADA ATV

Štatistické zisťovanie
Od 1. apríla 2022 môže zamestnanec Štatistického 
úradu SR navštíviť vašu domácnosť a pýtať sa na využí-
vanie informačných a komunikačných technológií. Musí 
sa preukázať osobitným poverením. Toto zisťovanie 
potrvá do 27. mája 2022.

Zisťovanie o využívaní infor-
mačných a komunikačných 
technológií v domácnostiach 
a u jednotlivcov (IKT) je súčas-
ťou projektu Európskej únie. 
Jeho cieľom je zistiť úroveň vy-
bavenosti domácností infor-
mačnými a komunikačnými 
technológiami a zároveň zistiť 
úroveň znalostí a zručností oby-
vateľstva a schopnosť využitia 
týchto technológií.
 Na Slovensku bolo do zis-
ťovania pre rok 2022 vybra-
ných viac ako 170 obcí, medzi 
nimi aj naše mesto. Do zisťo-
vania IKT je zaradených 5 060 
domácností. Domácnosť bude 
vopred oslovená listom, kde 

bude, okrem iného, uvedený 
aj kontakt na opytovateľa, ako 
aj na príslušného vedúceho 
pre prípadné overenie. 
 „Všetky informácie a názory, 
ktoré nám v rámci tohto zisťo-
vania domácnosti poskytnú, sú 
chránené, nezverejňujú sa a slú-
žia výlučne pre potreby štátnej 
štatistiky,“ informovala gene-
rálna riaditeľka Sekcie zberu 
a spracovania dát v priemysle 
a terénnych zisťovaní Štatistic-
kého úradu SR Zlata Jakubovie.
 Viac informácií sa môže-
te dozvedieť na stránke ŠÚ SR 
na adrese www.statistics.sk.

 E. S.

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Stretnutia v pondelok od 10.00 do 12.00 h v zasadacej miestnosti 
KERAMOPROJEKTU, 1. poschodie.

4. 4. Mgr. Ing. Pavol Benko – Služba katolíckej cirkvi cho-
rým vo Fakultnej nemocnici Trenčín 

11. 4. Výročná schôdza 
18. 4. Veľkonočný pondelok 
25. 4. Soblahov – guláš 

Iné akcie:
12. 4. Edita Krchová – Poznávame Trenčín: Námestie sv. 

Anny – Stretnutie o 10.00 h pred Kaplnkou sv. Anny.

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky,
nádej z Kristovho víťazstva,

vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi,
hojnosť zdravia a síl vám všetkým vyprosuje

Výbor ZKSS mesto Trenčín.

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
(PO – ŠTV 9.00 – 17.00, PIA 9.00 – 14.00)
Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitá-
reň: knihy, TV, noviny a časopisy (SME, Život, Slovenka), spoločen-
ské hry, šachy, karty, stolný tenis, cvičenie ženy.
Pravidelná činnosť
Cvičenie ženy I. PO a ŠT 9.30 – 10.30, Cvičenie ženy II. UT a PIA 
10.00 – 11.00, Stolný tenis PO 13.00 – 14.30, STR 13.00 – 15.00, UT 
a ŠT 13.00 – 16.30 a PIA 11.00 – 13.30, Kartové hry UT a ŠT 14.00 – 
17.00, Výbor JDS 27 párny týždeň UT od 10.00, JDS 05 nepárny týž-
deň UT 14.00 – 16.00,.
Vstup do Denného centra je možný len s prekrytými hornými dý-
chacími cestami – respirátorom. Samozrejmosťou je dezinfekcia 
rúk, dezinfekčný prostriedok zabezpečuje mesto. Správca centra 
vedie evidenciu návštevníkov. Prosíme, sledujte aktuálnu pande-
mickú situáciu, ktorej vývoj môže činnosť centra obmedziť.
Prevádzkovateľom Denného centra je Útvar sociálnych vecí 
MsÚ Trenčín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch 
počas otváracích hodín centra 0901 714 266.

KONTAKTY, KTORÉ SA MÔŽU ZÍSŤ
Polícia 158

Mestská polícia Trenčín 159

Hasiči 150

Linka tiesňového volania 112

Rýchla zdravotnícka pomoc 155

DENNÉ CENTRÁ SÚ OPÄŤ OTVORENÉ
Od  14. marca 2022 sú v  našom meste opäť otvorené dvere den-
ných centier. 
 Seniori tak znova získali možnosť stretávať sa pri  spoločnom 
programe, avšak stále s prísnym dodržaním aktuálnych obmedzení. 
Respirátor v interiéri je naďalej povinný. Ide o Denné centrum na Si-
hoti a ďalších 6 denných centier v meste (bývalé mestské kluby dô-
chodcov), ktoré boli pre nepriaznivú pandemickú situáciu zatvorené 
od 25. novembra minulého roka.  E. M.
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Toto je výber 
otázok a
odpovedí 
z rovnomennej rubriky na
mestskom 
webe. 

NAJBLIŽŠIE ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 11. 4. 2022 o 16.00 h
VMČ Západ 27. 4. 2022 o 15.00 h
VMČ Juh 4. 4. 2022 o 17.30 h
VMČ Sever 7. 4. 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 
mesta www.trencin.sk.

VMČ

 � Z akého dôvodu vyrezali 
stromy pri kine Hviezda? Mali 
na to povolenie? 
 RADO
František Kňažek, útvar 
investícií: 
 Na pozemku vedľa kina 
Hviezda sa v tomto roku plánuje 
vybudovať Kontajnerové divadlo. 
V súvislosti s touto stavbou bolo 
potrebné odstrániť tri stromy (ja-
vor horský, lipu malolistú a javor 
mliečny). Ako náhrada za tieto 
vyrúbané stromy sa budú vysá-
dzať stromy na ulici Dolný Šia-
nec (1 ks hruška obyčajná, 5 ks 
pagaštan pleťový). Spomínaný 
výrub bol povolený 21. 6. 2021 
a realizoval sa v čase vegetačné-
ho pokoja. Okrem náhrady stro-
mov, v súvislosti s ich výrubom, 
sa bude v rámci výstavby divadla 
upravovať okolie aj v podobe vý-
sadby ďalších 43 drevín. 

 � Plánuje mesto revitalizáciu 
vnútrobloku na Západnej ulici 
na Juhu? Je to pomerne veľký 
priestor, ktorý nie je veľmi vy-
užívaný, chcelo by to obnovu 
ihriska pre deti. 
 MONIKA D.
Ingrid Kuľhová, útvar stavebný 
a životného prostredia:
 Momentálne finišuje spra-
covanie projektovej dokumen-
tácie na revitalizáciu tohto 
vnútrobloku. Následne začne 
stavebný úrad povoľovací pro-
ces. Návrh revitalizácie priesto-
ru a detského ihriska spracovateľ 
prezentoval aj na Výbore mest-
skej časti Juh. 

 � Bude popri chodníku 
z Biskupíc do Nozdrkoviec 
realizovaná výsadba stromov? 
A dalo by sa naceniť umiestne-
nie pouličných lámp po celej 
dĺžke chodníka? 
 MÁRIA
Ján Korienek, vedúci útvaru 

investícií: 
 Výsadba nových drevín 
pri novovybudovanom chodní-
ku do Nozdrkoviec sa uskutoční 
až po realizácii verejného osvet-
lenia, nakoľko by pri stavebnej 
činnosti mohlo dôjsť k poško-
deniu vysadených drevín. Pro-
jekt na osvetlenie je hotový, pred 
nami je ale ešte povoľovací pro-
ces, vrátane schválenia finan-
cií v rozpočte, preto prosíme 
o trpezlivosť.

 � Je už časový odhad, kedy 
sa pristúpi k fyzickej vý-
stavbe 3. časti chodníka 
do Nozdrkoviec? 
 MILAN
Ján Korienek, vedúci útvaru 
investícií: 
 III. etapu nozdrkovského 
chodníka plánujeme vybudovať 
v apríli – máji 2022.

 � Bolo by možné umiestniť 
odpadkové koše na komunál-
ny odpad a aj na psie exkre-
menty do novovybudovaného 
parku na Východnej ulici?  
 LENKA G.
Ingrid Kuľhová, útvar územné-
ho plánovania: 
 Cieľom projektu revitalizácie 
verejnej plochy na Východnej uli-
ci o výmere cca 21 900 m² bola jej 
komplexná regenerácia s uplat-
nením ekologických princípov 
tvorby a ochrany zelene. Práce 
zahŕňali okrem vyčistenia plochy, 
najmä odborné ošetrenie exis-
tujúcich vzrastlých stromov, vý-
sadbu nových drevín – ovocných 
stromov a krov a stromov zo stra-
ny od parkoviska, plniacich funk-
ciu izolačnej bariéry a vetrolamu. 
 Nakoľko zámerom bolo vy-
tvorenie poloprírodného prostre-
dia s minimalizáciou stavebných 
zásahov, projekt ani na samot-
nom začiatku, teda pri spracovaní 
zadania, neuvažoval s osádzaním 

akéhokoľvek mobiliáru v revitali-
zovanom území. Preto aj „lavič-
ky“, ktoré sa na ploche nachá-
dzajú, sú „vyrobené“ z kmeňov 
stromov, ktoré boli odstránené 
vo verejnej zeleni na základe prá-
voplatných rozhodnutí na výrub. 
Rovnako tak prírodný chodník 
z mlatu sa realizoval bez budo-
vania spevneného okraja (bez 
obrubníkov). 
 V poraste bola ponechaná 
časť biomasy vo forme kôp, ktoré 
majú slúžiť ako úkryt pre drobné 
živočíchy, taktiež budú na stromy 
osadené búdky pre vtáky. Záro-
veň tu budeme v rámci náhradnej 
výsadby postupne vysádzať ďal-
šie geografic- ky pôvodné druhy 
drevín (napr. 
vŕby, topole, 
jelše...), aby 
sa zabezpe-
čila funkč-
ná kontinui-
ta porastu. 
Na Východ-
nej ulici je 
umiestnených 

množstvo stojísk s komunálny-
mi nádobami a aj menšie uličné 
nádoby. Nádoby nie je vhodné 
umiestňovať všade. Treba si od-
pad vziať so sebou a vyhodiť ho 
na druhej strane do nádob.

 � Chystajú sa nejaké zmeny 
v parkovaní Pod Sokolicami? 
Ak áno, aké? 
 DUŠAN T.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 V tomto roku by sme chceli 
dobudovať na ulici Pod Sokolice 
približne 30 parkovacích miest, 
a to rozšírením existujúcich 
miestnych komunikácií. Povoľo-
vací proces je v záverečnej fáze. 

Po rozšírení kapacít 
s t a t i c k e j 
d o p r a v y 
budú parko-
vacie mies-
ta zaradené 
do zóny s re-
g u l o v a n ý m 
parkovaním.

si vás dovoľujú pozvať na

Mesto Trenčín,
Veliteľ Posádky Trenčín,
ZO Slovenského zväzu  
protifašistických bojovníkov 
Trenčín, Jednota dôchodcov na 
Slovensku v Trenčíne

OSLAVY

77. VÝROČIA
OSLOBODENIA 
MESTA TRENČÍN

pri Pamätníku umučených 
na Brezine

Program: 
Prednes básne
Kladenie vencov

Odchod autobusu od budovy Mestskej polície o 9.30 h

v pondelok 11. apríla 2022 o 10.00



 � DIVADLO
22. 4. | 19.00 | Miroslav Donutil 
– One Man Show

POSÁDKOVÝ KLUB | Miroslav Donutil... 
Treba viac slov? Veď kto by tohto vynika-
júceho herca a skvelého rozprávača nepo-
znal? Obľúbený český herec sa predstaví 
vo svojom programe a  svojimi príhodami 
a ich geniálnym podaním Vás dokáže rozo-
smiať, fantasticky zabaviť, ohúriť, ba do-
konca aj rozplakať! 
2. 5. | 19.00 | Zahráte mi 
manžela?

POSÁDKOVÝ KLUB | Autor hry „Zahráte mi 
manžela?“ je v  Anglicku veľmi populárny 
a  často hraný autor. Je autorom komédií, 
ktorých jediným cieľom je, aby zabavili 
a  rozosmiali diváka. V  tejto komédii roz-
víja situáciu klasického ľúbostného troju-
holníka. 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, ná-
hodne prítomný v byte z titulu svojho re-
mesla, o  tom s  neobyčajným vtipom roz-
práva táto hra. Hrajú: Zdena Studenková, 
Zuzana Fialová, Roman Poláčik / Juraj Loj.
4. 5. | 18.00 | FRIDA – Maľovať 
a milovať
POSÁDKOVÝ KLUB | FRIDA Maľovať a milo-
vať je muzikál s pôvodnou tvorbou hudob-
ného skladateľa Rudolfa Geriho a spisova-
teľa, autora libreta a textov piesní Daniela 
Heviera, v réžii Karola Vosátka. Životný prí-
beh legendárnej mexickej maliarky Fridy 
Kahlo je plný vášne, lásky, humoru, pod-
manivej hudby, hýrivých kostýmov a tan-
ca. Život a dielo excentrickej maliarky Fri-
dy Kahlo a  jej životného partnera Diega 

Riveru sú pre univerzálnosť posolstva prí-
ťažlivé aj pre našu dobu. Autori tohto die-
la sa sústredili na hĺbku myšlienok a vnú-
torné 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.

 � KONCERTY
8. 4. | 20.00 | Dáša fon Fľaša + 
CTIB (CZ)
KLUB LÚČ | Osobitý folkpunkový zjav s tex-
tami ostrými aj poetickými. Iba hlas a gi-
tara a  za  vagón energie. Na  konte má tri 
platne a jeden špeciálny singel na svojom 
DIY vydavateľstve Burina Records. 
8. 4. | 20.00 | Horkýže Slíže
PIANO CLUB | Koncert.
9. 4. | 19.00 – 23.00 | Midi Lidi 
(CZ) + Koně a prase (CZ)
KLUB LÚČ | MIDI LIDI (CZ) ! 10-ty krát v Klu-
be Lúč! Elektropopová kapela.
10. 4. | 18.00 | Festival Hudba 
pod hradom (Trenčianska 
hudobná jar) – Slovak Brass 
Quintet

EVANJELICKÝ KOSTOL | Pravidelný festival 
klasickej hudby sa tohto roku uskutoční 
pod novým názvom Hudba pod hradom. 
Päť koncertov v  rôznych priestoroch mes-
ta Trenčín sú tradičnou zárukou kvality. 
Otváracím podujatím bude koncert Slo-
vak Brass Quintet Slovenskej filharmónie 
(Rastislav Suchan – trúbka, Ľubomír Ka-
menský – trúbka, Karol Nitran – lesný roh, 
Albert Hrubovčák – trombón, Nikolaj Ka-
nišák – tuba). Ďalšie informácie na strán-
kach www.kpvh.sk.
17. 4. | 18.00 | Festival Hudba 
pod hradom (Trenčianska 
hudobná jar) – Vokálny koncert 
duchovnej hudby
PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM J. BRANECKÉHO 
| Druhým festivalovým koncertom bude 

vokálny koncert duchovnej hudby v poda-
ní Mária Zajíčková-Králiková (soprán), Jana 
Pastorková (soprán), Oksana Zvineková – 
klavír. Blžšie informácie na www.kpvh.sk.
20. 4. | 20.00 | Korben Dallas 
– Deti rýb

PIANO CLUB | Korben Dallas vyrážajú 
po dva a pol roku tam, kde sa cítia najlep-
šie – do  klubov. V  piatich mestách pred-
stavia skladby z  nového štúdiového al-
bumu „Deti rýb“, aj najznámejšie skladby 
z  doterajšej tvorby. Zažite nový program, 
novú energiu a nový zvuk kapely v intím-
nom prostredí klubov. Vstupenky zakúpe-
né na presunuté turné „Aneta Langerová & 
Korben Dallas – Turné2020“ resp. „Korben 
Dallas – Konečne na  sedenie“ zostávajú 
v platnosti na nové termíny.
22. 4. | 19.00 | Lola Marsh
PIANO CLUB | Kapela predvedie skvelé pies-
ne z albumu Someday Tomorrow Maybe. 
23. 4. | 20.00 | HEX Back To The 
Clubs Tour
PIANO CLUB | Skupina HEX mieri do klubov! 
Chalani z  kultovej kapely sa rozhodli vrá-
tiť ku koreňom a  byť k  fanúšikom bližšie. 
V apríli sa vyberú na klubové turné naprieč 
celým Slovenskom. Nenechajte si ujsť HE-
Xácke hity, ale aj chuťovky a  obľúbené 
piesne od iných interpretov v podaní Fefe-
ho, Yxa, Šarkana a Tybykeho na Back to the 
clubs tour. HEX ide na turné s predkapela-
mi, ktoré vybrali fanúšikovia v  hlasovaní 
portálu hudba.sk.
24. 4. | 18.00 | Festival Hudba 
pod hradom (Trenčianska 
hudobná jar) – Koncert 
klavírneho tria
HOTEL ELIZABETH | Tretím podujatím fes-
tivalu je koncert klavírneho tria v  zlože-
ní Hana Muchová – klavír, Juraj Tomka – 
husle, Pavol Mucha – violončelo. Bližšie 
informácie na www.kpvh.sk.
28. 4. | 20.00 | Zóna A
PIANO CLUB | Koncert. 
29. 4. | 20.00 – 22.00 | Smola 
a Hrušky: Akustické Hrušky 25 
rokov tour
KLUB LÚČ | Kapela Smola a Hrušky oslavuje 
25. výročie svojho vzniku a vyráža na akus-
tické turné s názvom Akustické Hrušky 25 
rokov tour. Skladby z nového albumu a le-
gendárne hity predstaví v špeciálnom vý-
ročnom programe a  aranžmánoch počas 

Pre možné zmeny v podujatiach sledujte aktuálne infor-
mácie na visit.trencin.sk alebo volajte na 032/16 186. 2. 4. | 16.00 | Prechádzky 

mestom so sprievodcom: 
Veľkonočné zvyky

KIC | Veľká noc je pre kresťanov naj-
väčším sviatkom ako pripomienka 
zmŕtvychvstania Krista. Pre ostatných 
predstavuje sviatok jari spojený s  ob-
lievačkou, šunkou, kraslicami a  zaují-
mavými zvykmi. 
Prečo sa dievčatá na  Veľký piatok kú-
pali v potoku? Aké jedlá sa pripravovali 
na Kvetnú nedeľu? Čo mali urobiť ženy 
počas Veľkého týždňa? 
Aj to sa okrem iného dozviete na mar-
covej Prechádzke mestom, ktorú pre 
vás pravidelne pripravuje Kultúrno-in-
formačné centrum Trenčín.

23. 4. | 8.00 | Predaj 
eurobankovky s Mestskou 
vežou

KIC| Mestská veža v  Trenčíne v  minu-
losti slúžila ako hlavný vstup do mesta 
z  južnej strany. Vežu, ktorá je pravde-
podobne staršia ako samotné mestské 
hradby, nazývali aj Dolná brána či Tu-
recká veža. Až do výstavby jezuitského 
(dnes piaristického) kostola bola naj-
vyššou stavbou na  námestí. Meria 32 
metrov a má šesť podlaží.
Novú eurobankovku s  motívom Mest-
skej veže si môžete kúpiť v  Kultúrno-
-informačnom centre Trenčín na  Mie-
rovom námestí v sobotu 23. apríla. 
Predaj bankoviek bude limitovaný:
– do čísla 100 – limit max. 1 ks/osoba
– od čísla 101 po 1000 – limit max. 10 
ks/osoba
Cena: 3 €/ ks
Bankovky nie je možné vopred rezervo-
vať. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo 
nezaradiť do predaja všetky kusy euro-
bankoviek.

 � NEDAJTE SI UJSŤ

apríl 2022
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jarného akustického turné, ktoré odštar-
tuje veľkým koncertom na  domácej pôde 
v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej 
Vsi. Punkoví romantici odohrajú 2-hodi-
nový unplugged koncert a  ponúknu opäť 
jedinečný hudobný zážitok pre svojich fa-
núšikov.
1. 5. | 18.00 | Festival Hudba pod 
hradom (Trenčianska hudobná 
jar) – klavírny recitál
HOTEL ELIZABETH | Štvrtým festivalovým 
koncertom je klavírny recitál mladého ra-
kúskeho klaviristu Yunusa Hermanna. Blž-
šie informácie na stránke www.kpvh.sk.

 � VÝSTAVY
1. – 14. 4. | Klub foto 2022
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub foto-
grafov.
1. – 19. 4. | Sviatky jari
POSÁDKOVÝ KLUB | Veľkonočná výstava. 
Pripravuje Klub Čipka.
1. – 30. 4. | Jozef KORENÝ: 
2. svetová vojna na poštových 
dokumentoch
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub fila-
telistov.
1. – 30. 4. | Slováci v bojoch 
po boku víťazných Spojencov 
v 2. svetovej vojne (1939-1945)
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
skej histórie.
1. – 30. 4. | 80. výročie 
reorganizácie čs. jednotky 
v Severnej Afrike
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub vojen-
skej histórie.
11. – 24. 4. | Maľované-cifrované
TRENČIANSKY HRAD | Etnografická výsta-
va. 
12. 4. | 17.00 | Máme radi 
umenie
VKMR | Prezentácia umeleckej činnos-
ti žiakov Súkromnej základnej umelec-
kej školy Trenčín (Ul. L. Novomeského) 
na pôde trenčianskej knižnice.
14. – 28. 4. | Vesmír očami detí
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Trenčianske 
osvetové stredisko.
do 18. 4. | Veronika Weberová: 
Prchavý dotyk hmly
TSK | Trenčianske osvetové stredisko 
v Trenčíne a  autorka vás pozývajú na  vý-
stavu Veroniky Weberovej: Prchavý dotyk 
hmly vo výstavných priestoroch Trenčian-
skeho samosprávneho kraja. Viac informá-
cií na www.tnos.sk.
20. – 30. 4. | Výstava z tvorby 
Mgr. Aleny Teicherovej
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Mgr. Alena 
Teicherová.
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 fotografi primárne a úspešne po-
hybujú na výslní inscenovanej fotografie, 
ide o  iný, vzájomný vizuálny „rozhovor“ 
dvoch úspešných fotografov, v  ktorom 

hľadajú kontrasty i  paralely reálneho, aj 
keď rozporuplného sveta človeka, zamýš-
ľajú sa nad otázkami zrodu a zániku, svet-
la a tieňa, hľadajú akýsi archetyp človeka 
a  krajiny v  ich neoddeliteľnej, raz ničivej, 
inokedy 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
streda | 17.00 | Čítanie pre deti 
v ukrajinskom a slovenskom 
jazyku
KAVIAREŇ NA  CESTE | Čítanie rozprávok 
a  poviedok pre deti v  ukrajinskom a  slo-
venskom jazyku.
1. 4. | 14.45 – 16.00 | 
Odomykanie Váhu s vodníkom 
Kulíškom
HOSS SPORT CENTER | Vítanie vodníka, det-
ské súťaže z vodného sveta, divadlo, vod-
nícke vysvedčenie, domáce čerešňové bá-
leše. Vstupné dobrovoľné.
1. 4. – 1. 7. | Tanečná škola 
Tancujúce tigríky
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 rekvizita-
mi, systematické tanečné napredovanie, 
rešpektujúci prístup lektoriek, nesúťa-
živá forma, pripravené čisté prostredie 
s  priamym vstupom na  WC z  tanečnej 
sály, bezplatné parkovanie v  garáži. Deti 
tancujú raz do  týždňa v  rovnakej skupi-
ne so svojimi rovesníkmi. Rozvrh kurzov 
alebo jednorazových vstupov nájdete 
na www.tancujucetigriky.sk.
10. 4. | 15.30 – 17.00 | Tvorivé 
dielne – jarné a veľkonočné 
dekorácie

CENTRUM PRE RODINU | S  príchodom jari 
pozývame všetky deti na  tvorivé dielne, 
ktoré sa uskutočnia v  nedeľu 10.4.2022 
o  15.30 hod. Vytvoríme si spolu jarné 
a veľkonočné dekorácie. Tešíme sa na vás!
14., 28. 4. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo
GMAB | Veselé tvorivé stretnutie pre deti 
do  5 rokov a  ich rodičov. Deti sa hravým 
a zábavným spôsobom oboznamujú s vý-
tvarným umením. Učia sa pracovať s  far-
bou, tvarom a  rôznymi materiálmi. Akti-
vita je určená pre najmenšie deti, ktoré 
tvoria spolu so svojimi rodičmi. Pri realizá-
cii sa snažíme pracovať s netradičnými vý-
tvarnými materiálmi a  technikami, ktoré 
sú pre deti nové a zaujímavé. 
Návštevníci na  jednotlivých stretnutiach 
odhaľujú vždy niečo nové zo sveta výtvar-
ného umenia. Veľký prínos pre deti má aj 
samotná práca v  kolektíve, ktorá v  nich 
rozvíja elementárne sociálne zručnosti. 
Na  podujatie je potrebné sa vopred pri-
hlásiť.

16. 4. | 9.00 – 16.00 | Veľká noc 
na Trenčianskom hrade

TRENČIANSKY HRAD | Veľká noc je jedným 
z  najkrajších období roka. Oslávme spo-
ločne tohtoročné sviatky jari na Trenčian-
skom hrade v duchu tradícií. Pripravená je 
výstava etnografických exponátov Tren-
čianskeho múzea pod názvom „Maľova-
né-cifrované“, aj vajíčková pátračka pre 
deti. Hra pre malých pátračov a ich rodičov 
sa bude konať v  areáli hradu. Pre každé-
ho úspešného detektíva bude prichysta-
ná sladká odmena. Počas podujatia budú 
pripravené aj tvorivé dielničky pre šikovné 
deti. Vstupné v rámci hradných okruhov.

 � SENIORI
streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli 
mi to mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž 
na  zvládnutie základov PC a  komuniká-
cie prostredníctvom e-mailu pre senio-
rov. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 
032/ 770 83 14.
5., 19. 4. | 9.00 – 11.30 | Ateliér 
pre seniorov
GMAB | Tento obľúbený program je orien-
tovaný na všetkých skôr narodených priaz-
nivcov výtvarného umenia. Návštevníci 
ateliéru sa na  jednotlivých stretnutiach 
bližšie venujú rôznym výtvarným techni-
kám, oboznamujú sa so základnými vý-
tvarnými postupmi, farbou, tvarom a ma-
teriálom. Mnoho z nich sa snaží o aktívne 
trávenie voľného času a  tak stretnutie 
v  galérii je pre nich vhodným spôsobom 
jeho naplnenia. Na podujatie je potrebné 
sa vopred prihlásiť.
12. 4. | 13.30 | Seminár XXXV. 
ročníka AKADÉMIE TRETIEHO 
VEKU
TRENČIANSKA UNIVERZITA | Program: Priví-
tanie a predstavenie hostí. Bezpečná jeseň 
života: Mjr.  Mgr.  Danka Adámiková, odd. 
komunikácie a  prevencie KRPZ Trenčín. 
Činnosť Mestskej polície zameraná na se-
niorov – Jelka Vlnová, koordinátor pre-
ventívnych činností Mestská polícia Tren-
čín. Civilná ochrana – Ing.  Miloš Kment, 
lektor. Záver. Organizátori i  Rada ATV si 
Vás dovoľujú požiadať o nahlásenie účas-
ti/ neúčasti na seminári do 11. 4. 2022 tel. 
č.: 032/652 46 42, mobil: 0915 117 463, e-
-mail: anickapin@centrum.sk.

 � PREDNÁŠKY
2. 4. | 14.00 – 19.00 | Pozri sa 
strachu do očí a objav svoj 
potenciál
ELEKTRIČNÁ 334/ 11 | Prostredníctvom me-
tódy systemických konštelácií sa pozriete 
na svoje vzťahy, konanie alebo spôsob roz-
hodovania z  iného uhla. Spoznanie pod-
vedomých dôvodov konať v určitých vzor-
coch konania dáva možnosť zmeniť postoj 
k sebe a k svojmu okoliu. V prípade záujmu 
kontaktujte: Eva: tel: +421 907  737  113, 
e-mail: eva@evabaluchova.com, Mag-
daléna: tel: +421 908  455  859, e-mail: 
majdapekna@majdapekna.sk.
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2. 4. | 9.00 – 17.30 | KARATE 
– SLOVENSKÝ POHÁR DETI 
A ŽIAKOV – 1. KOLO
ŠPORTOVÁ HALA | Karate.
2. 4. | 18.30 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – AS Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, juniori.
3. 4. | 9.00 | ŠA Trenčín 
– Martin
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
3. 4. | 10.05 | HK AS Trenčín 
„B“ – ŠA Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
3. 4. | 10.55 | HK AS Trenčín 
„A“ – Martin

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
3. 4. | 11.45 | HK AS Trenčín 
„B“ – Martin
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
3. 4. | 12.35 | HK AS Trenčín 
„A“ – ŠA Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
3. 4. | 17.00 | ŠA Trenčín 
– Topoľníky
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, ženy 2. 
liga.
9. 4. | 9.00 | HK AS Trenčín 
– Bytča
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, starší do-
rast.
9. 4. | 11.00 | HK AS Trenčín 
– Bytča
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší do-
rast.
9. 4. | 13.00 | ŠA Trenčín „A“ – 
Žilina „A“
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mini prí-
pravka.
9. 4. | 13.00 | ŠA Trenčín „B“ – 
Žilina „B“
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mini prí-
pravka.
9. 4. | 13.20 | Žilina „A“ – 
MHáK Martin
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mini prí-
pravka.
9. 4. | 13.20 | Žilina „B“ – THA 
Martin
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mini prí-
pravka.
9. 4. | 13.40 | ŠA Trenčín „A“ – 
MHáK Martin
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mini prí-
pravka.
9. 4. | 13.40 | ŠA Trenčín „B“ – 
THA Martin
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mini prí-
pravka.

 � ZÁPASY
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6. 4. | 17.00 | Alena Čermáková: 
Medzi trávou a vetrom

VKMR | Poeticko - filmovo - hudobný 
program spojený s besedou s Alenou Čer-
mákovou, režisérkou dokumentárneho fil-
mu o  básnikovi, spisovateľovi a  bývalom 
politickom väzňovi Rudolfovi Dobiášovi. 
Hosť Miroslav Dobiáš zarecituje z  knihy 
jeho otca Noci a dni.
10. 4. | 15.00 | Svet sa nám 
javí podľa toho, ako sa naň 
pozeráme
KAVIAREŇ NA  CESTE | Prednáša ctihodná 
Tenzin Palmo – budhistická mníška. Pred-
náška bude tlmočená aj pre Ukrajincov.
13. 4. | 19.00 – 22.00 | Whiskyho 
cestovateľské kino: Stredná 
Ázia

KLUB LÚČ | Ľudoprázdne oblasti nedo-
tknutej kirgizskej prírody pod bielymi hre-
beňmi Ťan-šanu, obývané iba sezónnymi 
pastiermi popíjajúcimi kobylie mlieko vo 
svojich odľahlých jurtách. Legendárna Pa-
mir highway, jedna z  najkrajších vysoko-
horských ciest sveta, ktorej 1522 km vedie 
z Kirgizstanu do Tadžikistanu cez sedlá aj 
4655 mnm vysoké, popod sedemtisícovky 
Pamíru a Hindukúša, Vachánskym korido-
rom okolo nádhernej afganskej hranice, 
kadiaľ každoročne putujú tony heroínu. 
Druhé najväčšie horské jazero sveta Issyk 
– Kul, či neuveriteľne odľahlé sovietské 
mesto duchov Inylček pod rovnomenným 
ľadovcom. Asi najkrajšie mestá hodvábnej 
cesty Samarkand a Buchara v Uzbekistane 
s  nádhernou historickou architektúrou. 
V  kontraste k  tomu chudobné kirgizské 
mestečká, kde sa čas zastavil v dobách so-
vietskeho stalinizmu, ale aj pulzujúce pes-
tré autentické ázijské bazáry, či obrovské 
trhy s dobytkom.
23. 4. | 15.00 | Ján Tluka: Ako 
som objavoval Valašsko

KAVIAREŇ NA  CESTE | Spomienky a  príbe-
hy fotografií z archívu autora. Je to už 50 

rokov, čo fotografa Jana Tluku, ešte ako 
študenta, očarila krajina a  život obyčaj-
ných ľudí na  kopcoch neďalekého Valaš-
ska – v okolí Valašských Klobúk, Nedašova 
a Veľkých Karlovíc. Dnes sa nad svojimi fo-
tografiami vracia ku stretnutiam s  ľuďmi, 
ktoré vtedy zachytil objektív jeho foto-
aparátu. Rozprávanie doplnia aj doteraz 
nepublikované fotografie a  autentické 
zvukové nahrávky so spomienkami pa-
mätníkov.
26. 4. | 16.30 | Z histórie 
športovísk v Trenčíne 
na brehoch a sihotiach Váhu
VKMR | Interaktívna beseda s milovníkom 
regionálnych dejín Vojtechom Braben-
com, tentoraz o histórii športovísk v Tren-
číne na  brehoch a  sihotiach Váhu s  dôra-
zom na lodenice, plavárne, či ihriská.
28. 4. | 16.00 – 17.00 | Spôsoby 
konzervácie zoologických 
zbierkových predmetov
TRENČIANSKE MÚZEUM | Viete, čo je ta-
xidermia a  ako vznikol fenomén zoolo-
gických zbierok? Príďte do  Kongregačnej 
sály Župného domu a  dozviete sa oveľa 
viac. Cieľom prednášky je priblížiť spôsoby 
a druhy konzervácie zoologických zbierko-
vých predmetov v minulosti i dnes.
Spracovanie a  konzervácia častí tiel ale-
bo celých živočíchov má dlhú históriu 
siahajúcu až do  praveku, kedy sa okrem 
kostí na  nástroje využívali hlavne kože 
niektorých zvierat. Konzervovali sa suše-
ním a  vyrábalo sa z  nich oblečenie alebo 
slúžili na  zateplenie obydlia, a  tým uľah-
čovali prežitie v drsných klimatických pod-
mienkach. V  starovekom Egypte sa stre-
távame s  mumifikáciou domácich zvierat 
z  náboženských dôvodov. S  rozvojom 
medicínskych vied sa hojne na  konzer-
váciu tkanív alebo celých orgánov začali 
používať tekutinové zväčša liehové pre-
paráty. V  súčasnosti sa tieto a  podobné 
spôsoby konzervácie stále používajú, sa-
mozrejme s  využitím moderných konzer-
vačných látok a sofistikovanejších pracov-
ných postupov, ktoré si v  tejto prednáške 
predstavíme. Prednášajúci: Mgr.  Martin 
Štefánik. V  prípade otázok nás neváhajte 
kontaktovať na  tel. č. 032/743 443  1-3, 
34 alebo prostredníctvom e-mailu 
marketing@muzeumtn.sk.
27. 4. | 18.00 | Cestovateľský 
festival Cestou necestou
PIANO CLUB | Mili Konečná – Sólo cestova-
nie po svete, tipy – triky – dobrodružstvá-
Gabo Antal – Magický Island.
30. 4. | 17.00 | Antonia 
Dvoranová: Izrael a Petra

KAVIAREŇ NA  CESTE | Cestovateľská pred-
náška. Prednáška bude tlmočená aj pre 
Ukrajincov.

 � KURZY
1. – 30. 4. | Francúzština
 | Nový kurz pre začiatočníkov na Zámostí 
individuálne aj v skupinkách (aj intenzív-
ny, aj doobeda podľa dohody). Kontakt: 
0910 196 456, galatea.violet@gmail.com.

pondelok | Tvoríme pre 
šikovníčkov
MC SRDIEČKO – NS DRUŽBA | Workshop pre 
rodičov, kedy rodič vyrobí zaujímavú po-
môcku pre svojho šikovníčka, detičky sa 
počas workshopu hrajú v montessori her-
ničke. 5 stretnutí.
pondelok | Zeleninkové 
šialenstvo
MC SRDIEČKO – NS DRUŽBA | Celoročný kurz 
pre deti od 2,5 rokov s rodičom. Deti spo-
znajú 40 druhov zeleniny, ich rôzny tvar, 
farbu, chuť a  vôňu a  tiež intenzívne skú-
majú, krájajú, tvoria.
utorok | 15.00 | štvrtok | 14.00 
| Kurzy slovenčiny / Курси 
словацької мови
KAVIAREŇ NA  CESTE | Kurzy slovenčiny 
v  Kaviarni Na  Ceste v  utorky a  štvrtky. 
V pláne rozšírenie na všetky pracovné dni 
a v neskorších hodinách.
streda | Baby znakovanie
MC SRDIEČKO – NS DRUŽBA | Sedem týž-
dňový kurz pre deti od 6 mesiacov, mama, 
otec – rozumieš mi,… komunikácia s bá-
bätkom pomocou znakov.
štvrtok | Mommie‘s English 
Club
MC SRDIEČKO | Rozprávame sa po  anglic-
ky, neskúšame, nehodnotíme, nemáme 
domáce úlohy, vaše deti sa hrajú pri vás.
4., 7., 11., 14. 4. | 17.00 – 19.00 | 
Zdobenie medovníkov

ŠVERMOVA 23, SIHOŤ 1 | Kurz zdobenia 
veľkonočných medovníkov pre dospelých 
a deti od 10 rokov. Lektorka Janka na kurze 
prezradí aj tipy a triky ako na správnu cuk-
rovú polevu. Z kurzu si odnesieš aj Jankin 
recept na medovníky. Prihlasovanie a viac 
info na  www.nebojsaremesla.sk/kurzy. 
Alebo volajte na 0918 789 933. Cena 12 €.
Na  kurz nie sú potrebné predchádzajúce 
znalosti tejto techniky.
5., 19. 4. | 16.00 – 18.30 | 
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB | Projekt je určený dospelým, ktorí 
si chcú oddýchnuť pri tvorivých aktivitách. 
Pre mnohých návštevníkov je stretnutie 
s  umením v  galérii istým druhom relaxu, 
cibrením ich talentu, či jednoducho aktív-
nym využitím voľného času. Stretnutia sú 
situované do podvečerných hodín, kedy si 
už aj pracujúci môžu nájsť chvíľu na  tvo-
rivé dotyky s  výtvarným umením. Obsa-
hom stretnutí je základné oboznamovanie 
sa s  jednotlivými výtvarnými technikami, 
tradičnými i netradičnými výtvarnými ma-
teriálmi. Mnohokrát je práca inšpirovaná 
vystavenými umeleckými dielami, na  zá-
klade, ktorých sa návštevníci tvorivých 
stretnutí inšpirujú k  novým pohľadom 
na  spracovávané témy. Na  podujatie je 
potrebné sa vopred prihlásiť.
5., 6., 12., 13. 4. | 17.00 – 19.00 | 
Voskové kraslice
ŠVERMOVA 23, SIHOŤ 1 | Kurz maľovania 
veľkonočných kraslíc voskovou technikou 
pre dospelých a ich deti od 10 rokov. 
Na  kurze sa naučíte starodávnu techni-
ku zdobenia horúcim voskom. Budete 

 � ZÁPASY
9. 4. | 14.00 | ŠA Trenčín „A“ – 
Žilina „B“
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mini prí-
pravka.
9. 4. | 14.00 | ŠA Trenčín „B“ – 
Žilina „A“
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mini prí-
pravka.
9. 4. | 14.20 | Žilina „B“ – 
MHáK Martin
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mini prí-
pravka.
9. 4. | 14.20 | Žilina „A“ – THA 
Martin
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mini prí-
pravka.
9. 4. | 14.40 | ŠA Trenčín „A“ – 
THA Martin
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mini prí-
pravka.
9. 4. | 14.40 | ŠA Trenčín „B“ – 
MHáK Martin
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mini prí-
pravka.
9. 4. | 17.00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – * v prípade postupu
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, muži 1. zá-
pas finále extraligy.
10. 4. | 17.00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – * v prípade postupu
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, muži 2. zá-
pas finále extraligy.
17. 4. | 10.00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – Púchov
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, dorast.
24. 4. | 09.00 | 1. FBC 
FLORBAL Trenčín 
– Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, staršia prí-
pravka.
24. 4. | 11.50 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – Trenčianske Teplice
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, staršia prí-
pravka.
30. 4. | 08.30 – 12.10 | 1. FBC 
FLORBAL Trenčín 1. zápas
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, mladší žiaci.
30. 4. | 13.30 | HK AS Trenčín 
„B“ – ŠA Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.
30. 4. | 14.30 | HK AS Trenčín 
„A“ – Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.
30. 4. | 15.30 | HK AS Trenčín 
„A“ – ŠA Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.
30. 4. | 16.30 | HK AS Trenčín 
„B“ – Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.
30. 4. | 18.00 | ŠA Trenčín – 
Nové Zámky
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, ženy 2. 
liga.



kam v trenčíne číslo 4 |  ročník XXIV4 | KAM

pracovať s  reálnymi krehkými vyfúknutý-
mi vajíčkami. Vyskúšate si ozdobiť prírod-
né, ale aj zafarbené vajíčko, ktoré môžete 
darovať kúpačom, alebo si s  nimi vyzdo-
biť domov. Spoznáte ornamenty, ktoré 
boli typické pre voskové kraslice po  ce-
lom Slovensku. Prihlasovanie a  viac info 
na  www.nebojsaremesla.sk/kurzy. Alebo 
volajte na 0918 789 933. Cena 12 €.
8. – 9. 4. | 16.00 – 18.30 | 
Výšivka sa nosí – vyšívaný 
vankúš

ŠVERMOVA 23, SIHOŤ 1 | Kurz vyšíva-
nia krivou ihlou pre dospelých a  mládež 
od  15 rokov. Na  kurze sa naučíš nielen 
základy tejto techniky, typickej pre Pod-
poľanie, ale odnesieš si krásny interié-
rový doplnok, ozdobný vankúš. Na  kurz 
nie sú potrebné prechádzajúce znalosti 
tejto techniky. Prihlasovanie a  viac info 
na  www.nebojsaremesla.sk/vankus. Ale-
bo volajte na 0910 781 151. Cena: 40 €.

 � ŠPORT
pondelok, streda | 17.30 | 
Jumping Interval
LIONFITNESS | Dynamický tréning na pro-
fi trampolínkach posilní vaše telo i myseľ. 
Zvyšuje kondíciu a  silu, urýchľuje deto-
xikáciu organizmu, podporuje redukciu 
hmotnosti, nezaťažuje kĺby. 
To všetko podporené skvelou hudbou 
a  pod vedením certifikovanej inštruk-
torky. Info: 0917  483  921 – Mgr.  Iva-
na 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, 
kombinuje latinsko-americké tance spolu 
s  aeróbnymi pohybmi v  rytme dynamic-
kej latinsko-americkej a  exotickej hudby. 
Info: 0903 949 966, zumba-trencin.sk. Fa-
cebook: ZUMBA Peťa Trenčín.
pondelok | 19.00 – 20.00 | 
štvrtok | 17.45 – 18.45 | Strong 
by Zumba
KS OPATOVÁ | Vysokointenzívny silový tré-
ning s  váhou vlastného tela v  sprievode 
motivačnej hudby. Info: 0903  949  966, 
zumba-trencin.sk. Facebook: ZUMBA Peťa 
Trenčín.
utorok | 8.15 – 9.15 | Joga pre 
mamičky po pôrode
MC SRDIEČKO – NS DRUŽBA | Joga s  Riou 
Bobotovou v  novej pobočke v  NS Družba 
na poschodí. 
Vhodné pre mamičky už 6 týždňov po pô-
rode. Cvičenie je ideálny pohyb s  relaxá-
ciou, vaše dieťatko bude blízko vás.
utorok | 18.00 | Body forming
LIONFITNESS | Spevnenie svalstva, formo-
vanie postavy, spaľovanie kalórií, zlepše-
nie kondície. 
Využívame jednoduché športové nára-
die a  vlastnú váhu. Pod vedením certifi-
kovanej inštruktorky. Info: 0917  483  921 
– Mgr.  Ivana Hudec Strápková, 
www.ivkafitaktivity.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 tréningov + 1 náhrada. Prihlaso-
vanie a  info: 0917  483  921. Viac info 
na www.ivkafitaktivity.sk.
streda | 17.00 – 17.50 | 
Meditácia v pohybe

KERAMOPROJEKT | Beáta Liptáková, MBA 
– životná koučka, pre Vás pripravila bla-
hodárne lekcie Qi gong. 
Energie mesiaca apríl sa nesú v  nádychu 
znovuzrodenia. Prichádza jar a  to je čas 
na  čerpanie novej, sviežej energie. Aby 
sme mohli načerpať novú jarnú energiu 
potrebujeme pravidelne uvoľňovať emo-
cionálnu, mentálnu a  fyzickú toxicitu. 
Ladnými pohybmi v  spojení s  dychom si 
ukážeme, ako na to. Stretávame sa v úžas-
nej energii v malej skupinke max 10 ľudí. 
V spoločnom kruhu sú ľudia ako Ty a vieš, 
že v tejto chvíli nemáš žiadne povinnosti. 
Užívaš si chvíľu pre seba. Ladíš sa na seba, 
dýchaš pre seba, odpočívaš, čerpáš ener-
giu každým jedným nádychom a  čistíš sa 
každým jedným výdychom. Za  sprievodu 
tónov a vôní prírody. 
Pre viac informácií kontaktujte tele-
fonicky: 0905  393  872, alebo mailom: 
info@beataliptakova.sk.
streda | 17.00 – 18.15 | 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.
štvrtok | 17.00 | Kruhový 
tréning pre ženy
LIONFITNESS | Kruhový tréning na posilne-
nie celého tela, rozvoj kondície, sily a vý-
bušnosti. 
Pri kruhovom tréningu spaľujete kalórie, 
tvarujete postavu a budujete silu. Pod ve-
dením certifikovanej inštruktorky.
Info: 0917  483  921 – Mgr.  Ivana Hudec 
Strápková, www.ivkafitaktivity.sk.
1. – 30. 4. | Joga s Majdou
RÔZNE MIESTA | Joga v  štúdiu Váš guru 
zdravia – v  pondelok od  17.30 do  18.30. 
Ranná joga v štúdiu Váš guru zdravia – vo 
štvrtok od 08.00 do 09.00. Ashtanga yoga 
v Yoga Shala – v piatok od 17.00 do 18.00.
Joga v štúdiu Váš guru zdravia – v sobotu 
od 08.30 do 09.30 hod. 
Bližšie informácie nájdete na stránke: 
https://www.majdapekna.sk/Aktualne
Mobil: +421 908 455 859.

 � TANEC
pondelok | 17.30 – 18.30 | 
Párové tance: French Mazurka 
po novom, Skotiš
NÁMESTIE SV. ANNY 21 | Je potrebné pri-
hlásenie: 0910  196  456. Viac informá-
cií na  tancepreradost.wordpress.com, 
tancepreradost@gmail.com.
utorok | 17.00 – 18.00 | Tance 
pre radosť
NÁMESTIE SV. ANNY 21 | Kolektívne a  kru-
hové tance sveta so striedaním part-
nerov (pre všetky vekové skupiny). Je 
potrebné prihlásenie: 0910  196  456, 
t a n c e p r e r a d o s t @ g m a i l . c o m , 
www.tancepreradost.wordpress.com. Fa-
cebook: Tance pre radosť.

 � INÉ...
utorok | 10.00 – 12.00 | 
Podporná skupina mamičiek 
v dojčení
MC SRDIEČKO | Podporná skupinka mami-
čiek v  dojčení, vedie laktačná poradky-
ňa z  OZ Mamila, od  10.00 do  cca 12.00. 
Na  stretnutí mamičky riešia svoje otázky 
v  oblasti dojčenia, starostlivosti o  bábät-
ko. Vítané sú budúce mamičky, ako dôle-
žitá príprava na dojčenie.
streda | 16.00 | Cvičenie pre 
tehotné
MC SRDIEČKO – NS DRUŽBA | Profylakcia pre 
tehotné, cvičenie vedie pôrodná asistent-
ka Zuzana Duncová.
štvrtok | 9.00 – 10.30 | 
Podporná skupina nosenia detí
MC SRDIEČKO | Poskytujeme poradenstvo 

a podporu začínajúcim, aj pokročilým no-
siacim rodičom a  podľa potreby riešime 
všetko, čo viac či menej súvisí s  nosením 
detí. Vedie lektorka Zuzana Čižmárová.
21. 4. | Záhradkár 2022

EXPO CENTER | Spoločný Veľtrh Záhradkár, 
Včelár a Drevodomy. 26. ročník záhradkár-
skeho veľtrhu, ktorý sa po 2 rokoch vracia 
späť na  výstavisko ExpoCenter Trenčín, 
slávnostne otvorí pán prof. Ivan Hričovský. 
Budeme mu tak spoločne môcť aj osobne 
pogratulovať k  jeho nádhernému jubileu 
90. rokov.
23. 4. | 9.00 – 11.00 | Mama Mix 
Burza

MC SRDIEČKO – NS DRUŽBA | Samopredaj 
barefoot obuvi, nosiacich pomôcok, lát-
kových bavlnených systémov, montessori 
pomôcok.

KONTAKTY
CENTRUM PRE RODINU Farská 12, info@cprtrencin.sk, 0903 440 132

FITNESS LION CENTER Bavlnárska 320/15,  
lion.fitnesscentrum@gmail.com, 032/640 08 40

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 

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

KERAMOPROJEKT Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín 
KIC Kultúrno-informačné 
centrum Mierové námestie 9, 032/650 47 09

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, 0903 783 724,  
www.tancujucetigriky.sk

KS OPATOVÁ Opatovská 96, ksopatova@gmail.com

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

MC Srdiečko – NS Družba 1. 
poschodie

Legionárska ulica, 0904 909 435,  
mc@mcsrdiecko.sk

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

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

Trenčianska univerzita Študentská 2, 032/740 01 11, pr@tnuni.sk

TRENČIANSKY HRAD
Matúšova 75/19, 032/743 56 57,  
www.muzeumtn.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

VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolice 43, www.expocenter.sk
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