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Obľúbené príbehy z Trenčína sú späť 
Pred pandémiou, ktorá dala stopku všetkým hromadným 
podujatiam, otvárali Príbehy z Trenčína letnú kultúrnu 
sezónu v našom meste. Šesť predchádzajúcich ročníkov 
bolo vždy aj odmenou školákom za vysvedčenie. Tešíme 
sa, že cyklus legiend spracovaných do multižánrového 
nočného open air podujatia môže pokračovať. 

Nová legenda, ktorú opäť spí-
sal do literárnej podoby režisér 
podujatia Vlado Kulíšek, zave-
die tentoraz návštevníkov do 2. 
storočia, kedy sa na území budú-
ceho Trenčína objavili Rimania. 
„Tábor Laugarício tu vtedy po-
máhal budovať aj vojak Severus. 
On a Dara, dievča z miestnych 
lesov, budú aj hlavnými hrdina-
mi celého príbehu. A ten neobíde, 
samozrejme, ani jednu z najzná-
mejších trenčianskych pamia-
tok – rímsky nápis, ktorý je vyte-
saný do skaly pod Trenčianskym 

hradom,“ hovorí V. Kulíšek.
 Siedme pokračovanie cyklu 
Príbehy z Trenčína sa uskutoč-
ní na začiatku letných prázdnin 
v piatok 1. júla a v sobotu 2. júla 
2022. „Tak ako po predošlé roky, 
aj tentoraz budú mať diváci mož-
nosť vidieť výkony špičkových ak-
robatov, historických šermiarov 
a hudobníkov, ale aj moderné vi-
deoprojekcie a mappingy,“ hovo-
rí Janka Sedláčková z Útvaru 
kultúrno-informačných služieb 
Mestského úradu v Trenčíne. 
 Organizátormi podujatia 

sú mesto Trenčín a agentúra 
KVART. Tentoraz sa rozhodli 
show pod holým nebom umiest-
niť do centra mesta. Celý príbeh 
sa odohrá na pešej zóne na kon-
ci Hviezdoslavovej ulice a vyu-
žije priestranstvo ohraničené 
Posádkovým klubom (Domom 
armády), obchodnými centrami 
pod Brezinou, Laugaricio a bu-
dovou Verejnej knižnice Michala 
Rešteku (VKMR). Rozprávanie 

o Severusovi – vojakovi z Lau-
garícia sa po obidva dni, teda 
v piatok aj v sobotu, začne pri 
služobnom vchode do Posádko-
vého klubu o 21.30 hodine. 
 Literárnu podobu legendy 
o Severusovi uvedú do života 
autor Vlado Kulíšek a ilustrá-
tor Jozef Vydrnák vo štvrtok 16. 
júna 2022 o 9.30 h v letnej čitár-
ni knižnice na Jaselskej ulici. 
 EVA MIŠOVIČOVÁ

Príbehy z Trenčína sa po prvýkrát uskutočnili v roku 2014. 
V nočnom multižánrovom podujatí sa vtedy tisíckam divákov 
predstavil trenčiansky vodník Valentín. Popularita umeleckého 
spracovania trenčianskych legiend postupne narastala. Preto 
od druhého ročníka, ktorý patril mestskému bubeníkovi Štefano-
vi, zvolili organizátori dvojdňový variant. Nasledovala legenda 
o hradnom šašovi Porrovi, show o opátovi Štefanovi a príbeh 
o prievozníkovi Jozefovi Malotovi. Za šesť rokov navštívilo Príbe-
hy z Trenčína už takmer 40 tisíc návštevníkov. 
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Deti sa vrátili na ihrisko
Konečne, po takmer 4 rokoch, sa na detskom ihrisku 
na Beckovskej ulici hrajú deti. Definitívnym vlastníkom 
ihriska je mesto Trenčín. Ihrisko sme otvorili 27. mája 
2022.

Mesto sa ihrisko snažilo už v r. 
2018 v dražbe získať do svoj-
ho majetku. Podarilo sa to však 
napokon súkromnej osobe, ih-
risko ale naďalej chátralo. Ná-
sledne došlo k ďalšej zmene 
jeho majiteľa a s ním sa mesto 
dohodlo na zámene pozemkov, 
o ktorej sme viackrát informo-
vali, naposledy v minulom vy-
daní Infa. Zámenná zmluva 
v časti, ktorá sa týka herných 

prvkov a mobiliára, nadobudla 
účinnosť, keď jeho bývalý vlast-
ník zrekonštruoval herné prvky 
tak, aby spĺňali bezpečnostné 
normy. Mestské hospodárstvo 
a správa lesov medzitým upra-
vilo zeleň v areáli, postaralo sa 
o náter plota a výmenu obsluž-
nej brány.
 Ihrisko bude deťom slú-
žiť až do konca októbra každý 
deň od 7.00 do 21.00 h a od 1. 

11. do konca marca od 8.00 
do 19.00 h. Prosíme, rešpektujte 
prevádzkový poriadok, ktorý je 
umiestnený pri vstupnej bránke. 
Vchod na ihrisko nie je cez ob-
služnú bránu, ale zboku samo-
statnou bráničkou.  
 ERIKA SÁGOVÁ, 
 FOTO: ZUZANA GOTTSCHAL

Aj Trenčín podporuje štrajkovú pohotovosť
V súvislosti s prijatím tzv. prorodinného balíčka, ktorý 
má mestám a obciam zobrať časť rozpočtu, vstúpili slo-
venské samosprávy od štvrtka 19. mája 2022 do štrajko-
vej pohotovosti. Pridalo sa aj naše mesto. Služby obyva-
teľom však neobmedzilo.

Únia miest Slovenska, kto-
rej členom je aj Trenčín, ini-
ciuje stretnutie s prezidentkou 
Zuzanou Čaputovou s pros-
bou, aby sa postavila na stranu 
samospráv a pomohla ochrá-
niť mestá a obce pred ich likvi-
dáciou zo strany štátu. „Vláda 

a ministerstvo financií by mali 
nájsť peniaze na svoju rodinnú 
politiku vo svojich rezervách. Ak 
však štát zoberie peniaze samo-
správam, aby dal peniaze na zvý-
šené benefity ľuďom, zároveň im 
peniaze berie, keďže kráti penia-
ze, ktoré slúžia na financovanie 

školských zariadení, bezpečnos-
ti, kultúry, športu a ďalších slu-
žieb. Snažíme sa so cťou a zod-
povedne voči našim obyvateľom 
zvládnuť všetky náročné krízy, 
jednu po druhej, no bojovať ešte 
aj so štátom, je už nad naše sily. 
Sme svedkami najcentralistic-
kejšej vlády v histórii Slovenska 
a autoritárskych praktík niekto-
rých jej členov,“ povedal primá-
tor Trenčína a prezident Únie 
miest Slovenska Richard Rybní-
ček.  E. S.

Kúpalisko otvoríme 17. júna o 10.00 h

Tento zámer môže pokaziť len po-
časie. Sezóna na letnom kúpalis-
ku by mala trvať do 4. septembra 
2022. Výška vstupného a otvára-
cie hodiny zostávajú bez zmeny. 

„Cena plynu síce 
ovplyvní výdavky 
na prevádzku let-
ného kúpaliska, 
ale cenu elektrickej 
energie sme stihli 
ešte priaznivo na-
kúpiť v období pred 
zvýšením cien a je 
platná do konca 

tohto roka,“ hovorí Roman Jaroš, 
riaditeľ Mestského hospodárstva 
a správy lesov.
 V areáli pribudnú ďalšie zá-
bavné atrakcie. V nafukovacom 

bazéne budú k dispozícii vodné 
bubliny, loďky a pravdepodob-
ne aj iné prekvapenie. Tobogá-
ny sú už vybavené semaformi, čo 
prispeje k vyššej bezpečnosti. Zá-
roveň môžu návštevníci kúpalis-
ka zdarma využívať volejbalové 
ihrisko, ktoré tu vybudovalo ob-
čianske združenie Unipláž. Tren-
čania majú zvýhodnené vstupné, 
preto je dôležité sa preukázať do-
kladom totožnosti. V pondelok 
bude kúpalisko otvorené od 12.00 
h a ostatné dni v týždni od 10.00 h 
vždy do 20.00 h.  E. S.

OBMEDZIA MHD
Trenčianske vodárne a kanali-
zácie pokračujú v rekonštruk-
cii verejných sietí na Inovec-
kej ulici už v podobe výkopov. 
Práce čiastočne obmedzia do-
pravu a na istý čas po Inovec-
kej ulici nebudú vôbec jazdiť 
autobusy MHD. Niektoré linky 
pôjdu z Juhu a na Juh po Sobla-
hovskej a niektoré okolo Kauf-
landu na Legionársku. O všet-
kých aktuálnych zmenách 
budeme informovať na mest-
skom webe a facebooku. Naj-
bližšie termíny a lokality, kde 
sa bude rekonštruovať verejný 
vodovod a kanalizácia: 6. – 26. 
6. Dlhé Hony a Strojárenská, 
27. – 10. 7. Strojárenská a Bec-
kovská. Prosíme o trpezlivosť 
a pochopenie.  E. S.

 � EDITORIÁL

Vážení Trenčania, 
milí čitatelia,

 júnové Info sa hlási o vašu 
pozornosť.  
 V máji rokovalo mestské 
zastupiteľstvo. Schválilo Záve-
rečný účet mesta za rok 2021. 
Poslanci odobrili aj novinky 
v parkovaní. Zmenou rozpoč-
tu na tento rok navýšili peniaze 
pre všetky mestské časti na nové 
menšie i väčšie investičné akcie. 
Viac sa dozviete na str. 3 a 4. 
V Trenčíne sa ale aj v týchto 
dňoch pracuje na viacerých in-
vestíciách do ciest, chodníkov, 
parkovísk, športovísk (str. 4 
– 5).
 V Infe prinášame aj harmo-
nogram vývozu bioodpadu na 2. 
polrok 2022 a tiež termíny zbe-
ru použitého kuchynského oleja 
(str. 7). 
 Slnečné dni už lákajú k vode, 
na kúpalisku sa dejú posledné 
úpravy tak, aby mohlo byť 17. 
júna otvorené. A radosť máme aj 
z úspešných Trenčanov – špor-
tovcov, tanečníkov, folkloristov, 
žiakov. Čítajte na str. 8 a 10. 
 Už pätnástykrát sa stretnú 
výtvarníci a literáti na sym-
póziu ORA ET ARS SKALKA 
2022. 
 S blížiacim sa letom, pribú-
da množstvo ďalších kultúr-
nych podujatí, určite si z po-
nuky vyberiete. Ďalšie vydanie 
Infa očakávajte 1. júla 2022. 
 Prajeme vám pekný a úspeš-
ný jún.

Vaša redakcia 

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte

Vyhrajte rodinný vstup pre dve deti a rodičov na prvý ročník Detského WOW 
festivalu, ktorý sa uskutoční 18. – 19. júna 2022 na výstavisku v Trenčíne.

Napíšte na info@trencin.sk do 13. júna 2022 a uveďte aspoň jedného z umelcov, 
ktorý vystúpi na Detskom WOW festival v Trenčíne.
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ZASADNUTIE 
MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA

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

Záverečný účet za rok 2021
Trenčianski mestskí poslanci schválili 18. mája 2022 Záve-
rečný účet mesta Trenčín za rok 2021. Súhlasili aj s navý-
šením rezervného fondu mesta o vyše 2 milióny na sumu 
3 173 658 eur.

Celkové príjmy a výdavky boli 
v rozpočte na minulý rok pôvod-
ne definované vo výške 66,67 mi-
lióna eur. Po schválených zme-
nách rozpočtu počas roka 2021 
sa príjmy a výdavky upravili 
na hodnotu 72,26 milióna eur. 
Celkový dlh Trenčína ku koncu 
roka 2021 bol vo výške 16,98 mi-
lióna eur. Od roku 2011 poklesol 
o 57,20 %. 
 Naše mesto v minulom roku 
hospodárilo s prebytkom 13,4 
milióna eur. Celkové príjmy boli 
69 miliónov eur a výdavky 55,6 

milióna eur. V roku 2021 pokra-
čovalo obdobie pandémie. Naj-
viac sa dotklo prevádzky špor-
tovísk, školských a sociálnych 
zariadení. MHD zaznamena-
la pokles prepravených osôb 
a tržieb oproti roku 2019 (pred 
pandémiou) o 38 %. 
 Najväčšia časť bežných vý-
davkov, až 49 % (23 mil. eur), 
išla do materských, základných 
škôl, školských jedální, voľnoča-
sových aktivít ZUŠ K. Pádivého, 
Centra voľného času, školských 
klubov detí. Na sociálne služby 

sa čerpalo z rozpočtu 4,1 mil. 
eur, na MHD 3,1 mil. eur, na na-
kladanie s odpadmi 2,5 mil. eur, 
na údržbu komunikácií a parko-
vísk 1,9 mil. eur, na športoviská 
1,3 mil. eur a napríklad na verej-
nú zeleň 1,2 mil. eur.
 Najväčšie dotácie a finan-
cie z eurofondov plynuli do roz-
počtu na riešenie cyklodopravy, 
rekonštrukciu Hviezdy a rege-
neráciu vnútroblokov. Výdavky 
na investičné akcie boli vo výške 
6,6 milióna eur. Najväčšími boli 
cyklotrasa na Zlatovskej ulici, re-
konštrukcia Hviezdy, námestia 
Rozkvet, revitalizácia vnútrob-
loku Magnus, parku Úspech, ve-
rejne zelene, obnova chodníkov 
a ciest, rekonštrukcia a prístav-
ba KS Zlatovce, modernizácia ZŠ 
Kubranská, vybudovanie polo-
podzemných kontajnerov.
 Hospodárenie mesta Tren-
čín za rok 2021 overila auditor-
ská spoločnosť Accept Audit and 
Consulting, podľa ktorej účtov-
ná závierka poskytuje pravdivý 
a verný obraz finančnej situácie 
výsledku hospodárenia. 
 E. SÁGOVÁ, FOTO: Z. GOTTSCHAL

Po pandemickej prestávke sa 
30. apríla 2022 opäť konal 

v obradnej sieni mestského 
úradu slávnostný zápis detí 
narodených v našom meste. 
V pamätnej knihe pribudli 
podpisy rodičov 35 detí, ktoré 
sa narodili od novembra 2021 
do februára 2022. V tradícii ví-
tania nových občanov plánuje 
Zbor pre občianske záležitosti 
aj ďalej pokračovať.

Trenčianska univerzi-
ta Alexandra Dubčeka 

oslavuje tento rok 25. výročie 
svojho vzniku. Založená bola 
15. mája 1997. Patrí medzi 
najmladšie univerzity na Slo-
vensku.

Trenčianska synagóga bude 
súčasťou významnej pub-

likácie, ktorú pripravuje Ma-
ďarské múzeum architektúry 
v Budapešti. Jeho zástupcovia 
synagógu v máji navštívili, aby 
ju fotograficky zdokumentova-
li. V publikácii o synagógach 
na území bývalého Uhorské-
ho kráľovstva budú v rámci 
Slovenska tri synagógy, a to 
v Lučenci, Košiciach a v Tren-
číne. Viac na www.synagogat-
rencin.sk. 

Nové šachové stoly v Par-
ku gen. M. R. Štefánika 

boli 6. mája uvedené do života 
verejným tréningom s členmi 
Šachového klubu Trenčín. Ša-
chové figúrky sú pre verejnosť 
k dispozícii za zálohu 5 eur 
na vrátnici ZUŠ K. Pádivého 
počas otváracích hodín školy.

Najbližší Deň otvorených 
dverí u primátora mes-

ta Richarda Rybníčka bude 
v pondelok 27. júna 2022 
v čase od 14.00 do 18.00 hodi-
ny. Termín návštevy je možné 
si rezervovať na 032 6504 330 
alebo 0902 041 816.

 � STRUČNE

Mestský parlament rokoval v stredu 18. mája 2022. 
Ponúkame prehľad najdôležitejších rozhodnutí.

 � V rámci zmeny rozpočtu 
na tento rok schválili poslanci 
financie na okná a aj obnovu 
umelého športového povrchu 
pre ZŠ Hodžova, ďalšie penia-
ze vyčlenili aj na okná pre MŠ 
Švermova, na rekonštrukciu 1. 
časti chodníka na Opatovskej 
ulici a tiež chodníka na cinto-
ríne na Juhu od domu smút-
ku cez tujovú alej po nedávno 
obnovený chodník, či na re-
konštrukciu cesty a chodníka 
na Šafárikovej ulici. Poslan-
ci odobrili i financie na nový 
chodník a na rekonštruk-
ciu časti cesty na Cintorín-
skej ulici, osvetlenie chodní-
ka do Nozdrkoviec, na obnovu 
cesty a chodníka na Sasinko-
vej ulici, ale aj na novú triedu 
v MŠ Medňanského, na nové 

triedy a rekonštrukciu kuchy-
ne v ZŠ Kubranská, na rekon-
štrukciu sociálnych zariadení 
v MŠ Šmidkeho a ZŠ Východ-
ná, na výmenu vzduchotech-
niky v jedálni ZŠ Novomeské-
ho alebo aj na tieniacu plochu 
pre detské ihrisko Žihadielko, 
či na revitalizáciu priestoru 
pri KS v Záblatí, na zakúpenie 
kompostérov do rodinných do-
mov, regeneráciu vnútrobloku 
Opávia alebo na revitalizáciu 
vnútrobloku Pádivec.

 � Poslanec Peter Hošták vyu-
žil svoje poslanecké právo a na-
vrhol prijať Všeobecne záväzné 
nariadenie, ktoré zakáže pre-
vádzku herní a kasín na úze-
mí mesta. Kým v septembri 
2021 takýto návrh podporilo 

12 poslancov, tentoraz zaň hla-
sovalo 14 z 23 prítomných po-
slancov, čo stačilo na potrebnú 
trojpätinovú väčšinu. V Tren-
číne nie je kasíno, herní máme 
21. Im postupne budú končiť li-
cencie, posledná v roku 2024. 
Za rok 2021 malo mesto z her-
ných licencií príjem takmer 270 
tisíc eur. 

 � Poslanci aj na tomto roko-
vaní získali informáciu o fi-
nančnej situácii mesta. Celko-
vý dlh k 31. marcu 2022 bol vo 
výške 15,2 milióna eur, teda 
278 eur na obyvateľa. Celko-
vá suma dlhu definovaná zá-
konom o rozpočtových pra-
vidlách predstavovala 20,56 % 
bežných príjmov mesta za rok 
2021, pričom zákonná maxi-
málna možná miera zadlženos-
ti je 60 percent.
 E. S.

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA 
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Na piatich priechodoch pre chodcov na Ulici gen. Svobodu 
sme vybudovali vyvýšené ostrovčeky pre väčšiu bezpeč-
nosť chodcov. 

V centre mesta, priamo pri rieke obnovujeme bežecký ovál 
a pripravujeme priestor pre ďalšie atletické disciplíny, pri-
budnú tu aj dve multifunkčné ihriská.

Pracujeme aj na poslednej etape chodníka, ktorý spojí Noz-
drkovce a Biskupice. Jeho povrch bude zo zámkovej dlažby 
a tamojší priechod pre chodcov získa nové osvetlenie.

V mestskej časti Sever dokončujeme obnovu cesty , parko-
vacích miest a chodníka na Pádivého ulici. Popri tom sme vy-
menili aj povrch parkoviska na Žilinskej ulici.  E. S. , FOTO: Z. G.

Mestské investičné akcie Novinky v parkovaní

Nové podmienky pre vydanie a zrušenie parkovacích 
kariet, zmena pre vozidlá s parkovacím preukazom aj 
viac miest v pásme C. Tieto zmeny priniesla novela Vše-
obecne záväzného nariadenia o parkovaní č. 8/2022. 
Schválili ju poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva 18. mája 2022. Účinné budú od 3. júna 2022.

Dôvodom zmien boli legisla-
tívne úpravy zákona o cestnej 
premávke (č. 8/2009 Z. z.), na-
príklad zmena pojmu „Zóna 
s plateným státím“ na pojem 
„Parkovacia zóna“, 
niektoré zmeny vy-
plynuli z praxe 
a ohlasov obyvateľov.

 � VYDANIE 
A ZRUŠENIE 
PARKOVACEJ 
KARTY

Parkovaciu kartu 
vybavia aj žiadatelia (fyzická 
osoba, fyzická osoba – podni-
kateľ, právnická osoba), ktorí 
majú vozidlo na základe ope-
ratívneho lízingu. Pre kona-
teľov obchodnej spoločnosti, 
ktorá užíva vozidlo na základe 
tzv. operatívneho lízingu, odpa-
dá povinnosť preukazovať uží-
vanie tohto vozidla konateľom 
na súkromné účely na základe 
dohody o poskytnutí služobné-
ho motorového vozidla na pou-
žívanie na služobné a súkromné 
účely. Žiadateľ o vydanie par-
kovacej karty, ktorý užíva vo-
zidlo na základe operatívneho 
lízingu, predkladá uzatvorenú 
lízingovú zmluvu a  kópiu tech-
nického preukazu vozidla alebo 
osvedčenia o evidencii vozidla 
časť II. 
 Žiadateľom o vydanie par-
kovacej karty môže byť v prí-
pade smrti vlastníka motorové-
ho vozidla pred právoplatným 
ukončením dedičského kona-
nia potenciálny dedič moto-
rového vozidla. Takýto žiada-
teľ však musí okrem ostatných 

dokladov potrebných k vydaniu 
karty, predložiť aj písomné čest-
né prehlásenie s úradne osved-
čeným podpisom, ktoré musí 
obsahovať náležitosti uvedené 

v novom odseku 
38 VZN č. 8/2022.
 V prípade 
zrušenia parko-
vacej karty bude 
minimálna suma 
pre vyplatenie 
alikvotnej časti päť 
eur.

 � PRERADENIE 
DO PÁSMA C

Časť Jilemnického ulice 
od Šťastnej ulice po Nám. sv. 
Anny (na fotografii) bude pre-
radená z pásma B do pásma C, 
ide o približne 20 parkovacích 
miest. Zámerom je poskytnúť 
k dispozícii viac parkovacích 
miest pre držiteľov kariet plat-
ných v pásme C, pričom zostáva 
dostatočný počet miest pre rezi-
dentov pásma B a jednorazové 
parkovanie v pásme B. 

 � OSLOBODENIE 
OD PARKOVNÉHO

Vodiči, ktorí využívajú bezplat-
né parkovanie na základe mod-
rého parkovacieho preukazu 
ZŤP osoby budú mať podľa no-
vely VZN povinnosť umiest-
niť tento preukaz tak, aby bolo 
z vonkajšej strany vozidla či-
tateľné číslo parkovacieho 
preukazu.
 ĽUBOSLAVA  SEDLÁKOVÁ 
 FOTO: IVETA MARČEKOVÁ

parkovanie
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Cyklotrasa na Ulici Ľ. Stárka, od nového cestného po starý 
železničný most, je pred dokončením. Ešte vyznačiť pikto-
gramy, dokončiť schodiská, upraviť okolie a bude hotovo.

Rekonštrukcia cesty, parkovísk, chodníkov a tiež vybudo-
vanie nového chodníka na Ulici Mateja Bela sa začala v po-
lovici mája. Prosíme vodičov o trpezlivosť.

Pracuje sa aj na cestách v Kubrej. Nový povrch získajú 
komunikácie na uliciach Volavé (foto), Záhrady, Zelnica 
a takzvaná stará Kubranská.

Nové parkovacie miesta pribúdajú pri ihrisku vo vnútrob-
loku Opávia aj neďaleko medzi bytovkami 2317 a 655 - prí-
stupné z ul. Dlhé Hony (foto), na Šmidkeho 1 a Halalovke. 

Mestské investičné akcieOtvorili sme námestie Rozkvet
Verejný priestor pri Rozkvete na sídlisku Sihoť je zre-
konštruovaný a pripravený plniť svoju funkciu – oddy-
chovú, kultúrnu, spoločenskú. 

Prvými účinkujúci-
mi na novom pódiu 
boli 12. mája 2022 
deti z ŠKD Sedmič-
ka. „Táto mestská in-
vestícia sa podarila aj 
vďaka aktívnej podpo-
re poslancov za mest-
skú časť Sever. Prajem 
vám, aby ste sa tu vždy 
dobre cítili a radi sem 
chodili,“ prihovoril sa 
primátor Richard Rybníček 
obyvateľom Sihote.
 Viac zelene, vodný prvok, 
nový mobiliár, dlažba i osvetle-
nie povýšili estetickú hodnotu 
celého priestoru. Išlo o jednu 
z najdôležitejších mestských in-
vestícií minulého roka. Stavbu 
sme zhotoviteľom odovzdali 27. 
apríla 2021. Hotovú sme ju pre-
vzali túto jar. Stavebné práce re-
alizoval USD Lučenec a o zeleň 
sa postarala domáca spoločnosť 
L. A. Záhrady. Ale na tomto 
diele sa spolupodieľali i viacerí 
Trenčania. Autorom architek-
tonického riešenia je domáci 

architekt Ivan Bruch, celý pro-
jekt „nakreslil“ Karol Hlaváč 
z Trenčína – Opatovej a stavbu 
dozoroval ďalší Trenčan, pria-
mo zo Sihote, Juraj Vlčák. 
Bola to investícia za vyše 460 
tisíc eur. Zároveň sme sa ale 
pokúsili vo výzve na zlepšenie 
environmentálnych aspektov 
v mestách uchádzať o nenávrat-
ný finančný príspevok z Európ-
skej únie a uspeli sme. Do roz-
počtu sa nám tak vráti takmer 
340 tisíc eur, teda približne 73 
percent z celkových nákladov.
 E. SÁGOVÁ, 
 FOTO: Z. GOTTSCHAL

Trenčín je súčasťou 
projektu Making-City
Študenti a lektori Slovenskej technickej univerzity, 
Technickej univerzity vo Viedni a Univerzity v Beleh-
rade sa v Trenčíne venovali pozitívnym energetickým 
zónam. Workshop sa konal 12. mája 2022 v rámci európ-
skeho projektu MAKING-CITY.

Na príklade nášho mesta sa po-
čas workshopu snažili ukázať, 
aké sú možnosti využitia rôz-
nych prístupov a nástrojov plá-
novania rozvoja mesta pre zní-
ženie uhlíkovej stopy. „Tímy 36 
študentov zo 7 európskych kra-
jín pracovali na vybranom území 
a navrhovali energetickú víziu 
danej štvrte do roku 2030, ako 
aj návrhy na premenu územia,“ 
hovorí Vladimír Ondrejička zo 
Slovenskej technickej univerzi-
ty v Bratislave.  
 Workshop „Energetická 
transformácia územia pros-
tredníctvom konceptu Pozitív-
ne energetické zóny: modelové 
územie mesta Trenčín“ organi-
zovali mesto Trenčín a Sloven-
ská technická univerzita 
- SPECTRA Centrum excelent-
nosti EÚ, ktorí sú partnermi 

v projekte MAKING-CITY. Ten 
podľa slov V. Ondrejičku rozvíja 
koncept budovania energetic-
kých komunít, ktoré prispievajú 
k zvýšeniu verejnej akceptácie 
projektov obnoviteľnej energie 
a uľahčujú prilákanie súkrom-
ných investícií do prechodu 
na čistú energiu.
 „Postupmi a metodikami 
s cieľom zadefinovať takzvanú 
mestskú oblasť pozitívnej ener-
gie sa od decembra 2018 zaobe-
rá 35 partnerských organizácií 
z celej Európy,“ hovorí projek-
tový manažér za mesto Tren-
čín Vladimír Škola. Naše mesto 
účasťou v projekte aktívne pod-
poruje činnosti v oblasti znižo-
vania energetickej náročnosti, 
skleníkových emisií ako aj ak-
tivity, ktoré reagujú na nové kli-
matické zmeny. E. MIŠOVIČOVÁ
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Malí ochranári

„Jednu vec sa naučíme, že prí-
rodu neničíme. Chrobák, motýľ, 
vták i kvet, tvoria s nami jeden 
svet,“ – v materskej škole cie-
lene pracujeme s touto témou 
nielen v rámci Apríla - mesiaca 
lesov. Deťom zážitkovými akti-
vitami zdôrazňujeme potrebu 
ochrany životného prostredia. 
Apelujeme na osobný prínos aj 
v spolupráci s rodinou. K Ho-
dine Zeme si deti vyrábali če-
lenky, do celosvetovej aktivity 
zapájali rodiny. S ochranárom 
Alfonzom Liškom na ceste 

po Náučnom chodníku v Opa-
tovej pozorovali rastliny a zvie-
ratá, dozvedali sa o ich ochra-
ne. Pred spánkom sme si čítali, 
čím ľudia škodia planéte „Mod-
rej starenke“ a ako jej môžeme 
pomôcť. Oboznámili sa s BIO 
obchodom, pozreli si EKO di-
vadlo s témou recyklácie. V MŠ 
triedime papier, plasty, žiarov-
ky, baterky, vyrábame si tašky 
zo starých tričiek. Téma sa týka 
každého z nás, preto sa snažíme 
zapojiť deti už v MŠ. 
 NADEŽDA PETROVÁ, MŠ 28. OKTÓBRA

ZO ZÁPISU BUDÚCICH PRVÁČIKOV
Do základných škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Tren-
čín sa v apríli tohto roku zapí-
salo 561 detí. O pokračovanie 
v plnení povinného predpri-
márneho vzdelávania požiada-
lo 64 zákonných zástupcov detí. 
V školskom roku 2022/2023 by 
malo do prvého ročníka v tren-
čianskych mestských školách 

nastúpiť 497 detí, no počet bu-
dúcich prvákov sa ešte môže 
zmeniť. Najväčší počet pri-
jatých detí na nadchádzajúci 
školský rok sme zaznamena-
li v Základnej škole na Ulici L. 
Novomeského 11, kde začne pl-
niť povinnú školskú dochádzku 
87 prvákov. MARTINA BLAŽEJOVÁ,
  ÚTVAR ŠKOLSTVA MSÚ

NÁBYTOK UŽ NEPÔJDE NA SKLÁDKU
Od 1. júna 2022 sa na zberných 
dvoroch nášho mesta drevo, 
drevný odpad a nábytok ako 
postele, stoly, stoličky, palety, 
debničky a pod. bude ukladať 
osobitne do veľkoobjemového 
kontajnera. 
 Po novom tento odpad 
nepôjde na skládku, ale 

na zhodnotenie a recykláciu 
do spoločnosti Kronospan, 
ktorá má zberné miesto v Tren-
čianskej Turnej. Aj vďaka tejto 
aktivite sa nám môže zvyšovať 
miera vytriedenia a znižovať 
množstvo komunálneho odpa-
du, ktorý ide na skládku. 
 ZUZANA ČACHOVÁ, ÚSAŽP

Umývame nádoby na odpad
V období od 6. do 17. júna 
2022 sa bude v našom mes-
te vykonávať umývanie nádob 
na komunálny odpad a bio-
odpad v sídliskovej zástavbe. 

V priebehu tohto roka sú na-
plánované ešte 2 až 3 umývania 
bionádob pri bytových domoch. 
Informuje Útvar životného pro-
stredia MsÚ v Trenčíne.

NEVYHADZUJ DOBRÉ KÚSKY, PREDAJ ICH
V nedeľu 12. júna od 10.00 do 17.00 hodiny bude žiť Far-
ská ulica jednodňovým podujatím Slow by Priestor.  

Pôjde jednak o bazár obleče-
nia, teda o predaj už nosených, 
ale stále pekných a kvalitných 
kúskov a zároveň aj o propagá-
ciu tém o celkovej udržateľnos-
ti. V rámci podujatia organizá-
tori otvoria diskusiu o strese, 
syndróme vyhorenia a celko-
vom spomalení životného štýlu, 
o ktorom bude o 14.00 h pred-
nášať psychológ Matúš Bakyta. 

Témou druhej prednášky bude  
o 15.00 h neúspech – prečo je 
dôležitý, a tiež normálny, a pre-
čo byť zaň vďačný. O tejto téme 
bude rozprávať manažérka a ko-
učka Romy Špaček. V prípade 
záujmu o predaj oblečenia, píš-
te na e-mail info@priestorfesti-
val.sk. Viac informácií na soci-
álnych sieťach Priestor.
 E. M. 

Dáme do bionádob 
vrecia, na skúšku
V letnom období pri vyšších teplotách sa bioodpad 
v nádobách rýchlejšie rozkladá, je tekutejší, výraznej-
šie zapácha a je väčšie riziko jeho vytekania. Mesto 
chce otestovať, či v tomto pomôžu v nádobách vložené 
vrecia.

„Po naplánovanom umývaní bi-
onádob, teda približne po 17. 
júni 2022 chceme v spolupráci so 
zberovou spoločnosťou vkladať 
do 120 litrových a 240 litrových 
bionádob, ktoré sú umiestnené 
pri bytových domoch, kompos-
tovateľné vrecia,“ hovorí Zuza-
na Čachová z Útvaru životné-
ho prostredia Mestského úradu 
v Trenčíne. „Chceme otestovať, 
či týmto opatrením dôjde k mi-
nimalizovaniu negatívnych dô-
sledkov.“ Bionádoby by potom 
mohli byť menej znečistené 
odpadom a nemuseli by sa tak 
často umývať. Nové čisté vrece 
sa vloží do nádoby po jej vyveze-
ní. Keď sa nádoba naplní, obsah 
bude odvezený aj s vrecom.

 � NA ČO DÁVAŤ POZOR?

Ak si nevšimneme, pri nevhod-
nom vyhadzovaní odpadu sa 
môže vrece zošuchnúť, ostane 
spadnuté v nádobe a svoj výz-
nam tak stratí. Preto prosíme 
obyvateľov, aby boli pri vyha-
dzovaní odpadu do bionádob 
všímaví. Zabezpečenie kom-
postovateľných vriec vyžadu-
je tiež určité finančné nákla-
dy, preto ak by nemali plniť 
svoj význam, je zbytočné ich 
nakupovať.
 Využívanie kompostovateľ-
ných vriec v bionádobách plá-
nuje mesto testovať počas 2 až 3 
vývozov.  E. MIŠOVIČOVÁ

Materské školy 
počas prázdnin

 � Od 1. do 29. júla budú 
v prevádzke MŠ na uliciach 
Opatovská, Kubranská, Legi-
onárska, 28. októbra, Medňan-
ského, Na dolinách, Šmidkeho 
a Šafárikova.

 � Od 1. do 26. augusta 
budú otvorené MŠ na uliciach 
Švermova, Niva, M. Turko-
vej, Soblahovská, Stromová, 
Pri parku, L. Novomeského 
a Východná. 

 � MŠ na Považskej ulici 
bude v prevádzke na začiatku 
a na konci letných prázdnin – 
od 1. do 15. júla a od 15. do 26. 
augusta.

 � Posledné dva augustové 
dni 30. a 31. 8. budú mať všet-
ky MŠ prevádzku bez detí, na-
koľko v nich bude prebiehať 
dezinfekcia.
 ŠKOLSKÉ ZARIADENIA 
 MESTA TRENČÍN
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JÚL
IBV+KBV KBV

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

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

AUGUST
IBV+KBV KBV 

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

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

SEPTEMBER
IBV+KBV KBV

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

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

OKTÓBER
IBV+KBV KBV

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

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

NOVEMBER
IBV+KBV KBV

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

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

DECEMBER
IBV+KBV KBV

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

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

HARMONOGRAM VÝVOZU BIOODPADU NA 2. POLROK 

BIO 1 = individuálna byto-
vá výstavba – rodinné domy 
(IBV) a komplexná bytová vý-
stavba – bytové domy (KBV) 
Zámostie, Záblatie, Biskupice, 
Nozdrkovce, Noviny, Pod Ko-
márky, Belá
BIO 2 = IBV a KBV Zlatovce, 
Orechové, Istebník, Žabinec, 
Horné Orechové

BIO 3 = IBV a KBV Sihoť, 
Kubrá, Kubrica, Opatová, Pod 
Sokolice, MČ Sever
BIO 4 = IBV a KBV MČ Stred 
(okrem ul. Pod Juhom, lokality 
Noviny a Biskupice)
BIO 5 = MČ Juh, Južná ul., Ul. 
Pod Juhom
BIO 6 = KBV MČ Sever, Stred
BIO 7 = KBV MČ Západ, Juh

VYSVETLIVKY K VÝVOZU BIOODPADU:
PIATOK 17. 6. 2022
Mestská časť ZÁPAD
14.30 – 14.45 Záblatie (pri kult. centre na Záblatskej 27/2)
14.55 – 15.10 Zlatovce (pri kultúr. dome, pred rešt. Na kamenci) 
15.20 – 15.35 Istebník (Medňanská ulica, pri materskej škole, zvonici) 
15.45 – 16.00 Nové Zlatovce (Zlatovská ulica, oproti Ternu cez cestu)
SOBOTA 18. 6. 2022
Mestská časť JUH
10.00 – 10.15 Východná ulica 9 (pred Základnou školou)
10.25 – 10.45 Kyjevská ulica (pri Kultúrnom stredisku Juh, na parkovisku)
10.50 – 11.10 Saratovská ulica (parkovisko pri cintoríne)
Mestská časť STRED
11.15 – 11.35 Soblahovská ulica (pri garážach od parkoviska OD Družba)

11.40 – 11.55 Karpatská ulica (pri nádobách na šatstvo a elektroodpad, 
pred Hoss sport Center)

Mestská časť SEVER
12.05 – 12.20 Šoltésovej ulica (pred OD Rozkvet)
12.30 – 12.45 Opatovská, Sihoť (pri predajni COOP)

12.55 – 13.10 Opatová, medzi ulicami Opatovská a Potočná (parkovisko pred 
predajňou COOP)

13.20 – 13.35 Kubranská ulica (za zastávkou pri kostole)

HARMONOGRAM ZBERU OLEJA

Vymeňte starý olej za nový
Potrebujete sa zbaviť použitého 
kuchynského oleja? Vymeňte ho 
za ocot alebo nový kvalitný olej. 
Najbližší mobilný zber bude 
v piatok 17. a v sobotu 18. júna 
2022. Presné miesta a časy náj-
dete v harmonograme. 
 Kontrolovaný zber použitého 
kuchynského oleja prebieha pod 
záštitou spoločnosti MEROCO, 
ktorá ho spracuje na bionaftu. 
Olej po použití v kuchyni nechaj-
te vychladnúť, prelejte cez sitko 
do uzatvárateľnej plastovej fľaše. 

Zbierajte takto všetky druhy rast-
linných olejov, aj oleje zo sardi-
niek či sušených rajčín. 
 Za plnú litrovú fľašu potom 
môžete dostať 1 liter octu. Ak ste 
nazbierali 6 litrov použitého ku-
chynského oleja, dostanete 1 li-
ter nového slnečnicového oleja. 
Použitý kuchynský olej nevylie-
vajte, pri nesprávnom zaobchá-
dzaní môžete spôsobiť nejeden 
ekologický problém. 
 
 ZDROJ: WWW.PRILEJOLEJ.SK

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

mailto:dispecing@trencin.sk
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Úsmev na červenom koberci

Folklórny súbor ÚSMEV 
z Trenčína spolu s Heligónko-
vou akadémiou Jozefa Opatov-
ského získali na konci apríla 
ocenenie na 9. ročníku Svetové-
ho folklórneho festivalu Azúro-
vé pobrežie, San Remo - Diano 
Marina - Cannes 2022. Ako in-
formovala Zdenka Vandžuro-
vá, najcennejšou trofejou nebol 
ani tak obrovský festivalový po-
hár, ako búrlivý potlesk, ovácie 
a nadšenie divákov. Festival sa 

konal 23. - 27. 4. 2022. Trenča-
nia sa predstavili v San Reme 
pred svetoznámou budovou 
Ariston, v meste Diano Mari-
na i v sídle filmového festivalu 
v Cannes. Súbor ÚSMEV pôso-
bí pri Kultúrnom dome v Kub-
rej. Vznikol len pred tromi rok-
mi a už má na konte strieborné 
umiestnenie na svetovom fol-
klórnom fóre v náročnej medzi-
národnej konkurencii. Blahože-
láme!  E. M., FOTO: ARCHÍV FS

Muzikálom oslávia 20-tiny

Mestské divadlo Trenčín uvedie v nedeľu 12. júna 2022 
o 19.00 h v amfiteátri na Trenčianskom hrade premiéru 
autorského muzikálu Studňa lásky.

 „Hľadali sme tému, ktorou by 
sme mohli dôstojne osláviť 20. 
výročie vzniku divadla. Na-
miesto galavečera sme sa roz-
hodli investovať do trvácnej-
šieho diela, aby sa tak každé 
uvedene stalo oslavou nášho 
výročia. Chceli sme, aby dielo 
bolo spojené s Trenčínom, s na-
ším divadlom a s ľuďmi, ktorí 
v súbore pôsobia. Logicky z toho 
pre mňa vyplynula pôvodná hra 
Zuzany Mišákovej Moravčíkovej 

a na spoluprácu sme oslovili 
ľudí, ktorí už s divadlom v mi-
nulosti spolupracovali. Voľba 
tak padla na Jána Ančica, Ka-
rola Rédliho a ostatných členov 
realizačného tímu,“ hovorí dra-
maturgička Michaela Gallová. 
Muzikál je voľne inšpirovaný 
zápiskami Jozefa Braneckého 
aj románom Studňa lásky Joža 
Nižnánskeho.
 E. M. 
 FOTO: RADOVAN STOKLASA

TS Goonies zbiera úspechy

Tanečná skupina Goonies od-
štartovala svoju súťažnú sezónu 
úspešne. Na „Dni tanca“ v Dub-
nici nad Váhom odpremiéro-
vala 16 choreografií, z nich 
10 získalo zlaté a 6 strieborné 
pásmo. Gooniesky sa so 6 cho-
reografiami nominovali na fi-
nále do Žiaru nad Hronom, kde 
sa im podarilo vytancovať jedno 
prvé a dve druhé miesta. Z ďal-
šej súťaže SHOWTIME v Bra-
tislave si v silnej celoslovenskej 

konkurencii odniesli 6 zlatých, 
6 strieborných a 2 bronzové 
medaile. V nasledujúcom kole 
SHOWTIME v Prahe išli Goo-
niesky s 5 contemporary chore-
ografiami a všetky získali zlaté 
umiestnenie. TS Goonies do-
siahla ohromný úspech - do jú-
nového finále SHOWTIME V4 
v Maďarsku postupuje s 18 cho-
reografiami. Blahoželáme a dr-
žíme palce! 
 E. S., FOTO: ARCHÍV TS

Bambula ide na európsky 
šampionát

Kvalifikačná súťaž Show time 
dance tour 2022 posunula tren-
čiansky klub Bambula na Maj-
strovstvá Európy. Najskôr 
online, neskôr aj naživo nacvi-
čilo 109 detí 19 choreografií. 
Po dvoch rokoch si mohli užiť 
úžasnú atmosféru, obrovský 
potlesk publika i odmenu v po-
dobe 13 zlatých, 5 strieborných 

a 1 bronzovú medailu. 
Do absolútneho finá-
le v júni na Balatone, 
sa prebojovalo až 18 
choreografií. Desiatku 
z nich porota preradi-
la do A kategórie. To 
znamená, že na ME sa 
trenčiansky klub ocit-
ne medzi najlepšími 

z najlepších. „Táto informácia 
ma zaskočila, potešila aj vyde-
sila zároveň. V každom prípade 
– je to výzva! Neskutočne som 
hrdá na naše deťúrence. Tré-
nujeme ďalej a veľmi sa tešíme 
do Maďarska,“ uzavrela hlavná 
trénerka a choreografka Janka 
Koštalová.
 GABRIELA STOKLASOVÁ

Prezidentské ocenenie
Prezidentka SR Zuzana Čapu-
tová ocenila 8. mája 25 osob-
ností spoločenského, kultúrne-
ho a športového života. Štátne 
vyznamenania udelila aj spi-
sovateľke Irene Brežnej, kto-
rá detstvo prežila v Trenčíne 
a dnes pôsobí v Bazileji, histo-
rikovi Vojtechovi Čelkovi, kto-
rého rodina je spojená s Tren-
čínom, trojnásobnému víťazovi 
Stanleyho pohára Mariánovi 

Hossovi, režisérovi Petrovi 
Mikulíkovi, ktorý sa narodil 
v Trenčíne a in memoriam tro-
jici trenčianskych gymnazistov 
Albertovi Púčikovi, Eduardo-
vi Tesárovi a Antonovi Tune-
govi, ktorí sa rozhodli ako čle-
novia Bielej légie bojovať proti 
nastupujúcemu komunistické-
mu systému aj za cenu toho, že 
obetujú svoje vlastné životy. 
 E. M.
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Oslávili sme Deň Európy 

Deň Európy sa v Trenčíne niesol v duchu koncertov, 
diskusií, literatúry aj zážitkových formátov. Minifesti-
valom Európa v Trenčíne sa mesto zapojilo do európskej 
oslavy Dňa Európy – oslavy mieru a jednoty v Európe. 

Deň Európy sa spája s výročím 
tzv. Schumanovej deklarácie 
– prejavu francúzskeho minis-
tra zahraničných vecí Róberta 
Schumana, ktorý 9. mája 1950 
navrhol vytvoriť Európske spo-
ločenstvo uhlia a ocele. Schu-
manov návrh je považovaný 
za začiatok budovania spolo-
čenstva krajín dnes známeho 
ako Európska únia.
 „Podujatím Európa v Tren-
číne sme sa zapojili do európ-
skej oslavy Dňa Európy, ktorá 
už má tradíciu, u nás ale ešte nie 
je vžitá. Hoci išlo o oslavu, témy 
boli vážne - vojna na Ukraji-
ne nastavuje naše uvažovanie. 
Práve teraz je dôležité prihlásiť 
sa k demokratickým hodnotám, 
oceniť, že sme členmi Európ-
skej únie a zároveň si pripo-
menúť, že je veľmi dôležité ne-
poľaviť v solidarite k Ukrajine 
a ľuďom, ktorí našli svoje úto-
čisko na Slovensku a aj v našom 
meste,” vysvetľuje Terina Sle-
zák Barčáková, manažérka me-
dzinárodných vzťahov Trenčín 
2026, zámer venovať program 
prodemokratickým témam.
 Podujatie otvoril zážitko-
vý workshop organizácie Post 
Bellum o dilemách ľudí ohro-
zených vojnovým konfliktom. 
Počas [fjúžn] kultúrnej pre-
chádzky (na fotografii) sme 
sa pozreli na Trenčín očami 
cudzinca. Kais z Tuniska žije 
v Trenčíne 7 rokov. Previedol 
nás miestami, ktoré má v Tren-
číne rád a ukázal, ako vyzerá 

jeho bežný deň. Literárny klub 
priniesol debatu spisovate-
ľa Michala Hvoreckého s lau-
reátmi Európskej ceny za li-
teratúru Pavlom Rankovom 
a Jánom Němcom o ich oce-
nených dielach. Premietali sme 
kolekciu vizuálnych diel, ktoré 
vznikli ako reakcia na vpád rus-
kých vojsk na Ukrajinu. Vystú-
pila trenčianska legenda Chór 
vážskych muzikantov, čerstvý 
držiteľ Radio_Head Awards 
Isama Zing a jedinečný záži-
tok prinieslo ženské trio Suta-
ri z Poľska, ktoré originálnym 
spôsobom transformuje tradič-
né poľské piesne.
 Súvis medzi demokraciou 
a kultúrou hľadal moderá-
tor Michal Hvorecký v debate 
s hosťami - rektorkou Vysokej 
školy výtvarných umení Bo-
hunkou Koklesovou, poradky-
ňou prezidentky pre zahranič-
nú politiku Janou Kobzovou, 
Robertom Sermekom - vedú-
cim Kancelárie Európskeho 
parlamentu na Slovensku a Mi-
chalom Kaščákom, zakladate-
ľom festivalu Pohoda.
 Dobrovoľné príspevky 
za odznaky chránenej diel-
ne Aliis z Trenčianskej Teplej 
v hodnote 107,51 eur poputu-
jú na nákup materiálnej pomoci 
ľuďom utekajúcim pred vojnou.

 MIRKA GÚČIKOVÁ
 PR MANAŽÉRKA TRENČÍN 2026
 FOTO: JURAJ MAJERSKÝ

Chránená dielňa pomáha odznakmi
Chránená dielňa vyrobila a darovala odznaky, známy 
ilustrátor daroval motív. Zo šiestich miest v Trenčíne si 
ich môžete za dobrovoľný príspevok odniesť a prispieť 
tak na adresnú pomoc ľuďom z Ukrajiny, ktorí našli svo-
je útočisko v Trenčíne. 

“Cítime potrebu pomôcť a jedi-
né, čo vieme, je vyrábať s našimi 
klientmi s mentálnym znevýhod-
nením odznaky a iné reklamné 
predmety. Napadlo nám, vyrob-
me a rozdajme odznaky za dob-
rovoľný príspevok a dajme tie 
peniaze ľuďom utekajúcim pred 
vojnou, ktorí ich teraz potrebu-
jú,” napísala nám Barbora To-
manová, riaditeľka Denného 
stacionára s chránenou dielňou 
Aliis v Trenčianskej Teplej. 
 Zdalo sa nám to ako skve-
lá príležitosť spojiť odznaky 
s oslavou Dňa Európy. Ideál-
ny motív, ktorý spájal Európ-
sku úniu a Ukrajinu, sme našli 
na ilustrácii Danglára “Misia 
na Ukrajine” pre Denník N. 

Oslovili sme vydavateľstvo 
aj ilustrátora a s naším ná-
padom ochotne súhlasili.
 Na podujatí Európa 
v Trenčíne ľudia prispe-
li sumou 107,51 eur. Za to 
sa nakúpila materiálna po-
moc (pracie prachy, čistia-
ce prostriedky, hygienické 
potreby), ktorú v OC MAX 
organizovalo KC Aktivi-
ty v spolupráci s mestom 

Trenčín. Teraz už výdajňa ne-
funguje, ale KC Aktivity pokra-
čuje v adresnej pomoci ľuďom 
z Ukrajiny, ktorí v našom meste 
našli svoje útočisko. 
 Odznaky zostali, vojna po-
kračuje a potreby neutícha-
jú. Dobrovoľným príspevkom 
za odznak môžeme prispieť 
na materiálnu pomoc aj na-
ďalej. Odznaky nájdete v KIC, 
v Paddocku, v Café Sládkovič, 
v palacinkárni MAK, v pra-
žiarni aj v kaviarni Coffee She-
ep. Každé euro je dôležité a my 
v mene všetkých a za všetkých 
ďakujeme! 
 MIRKA GÚČIKOVÁ
 PR MANAŽÉRKA TRENČÍN 2026
 FOTO: NATÁLIA HUSÁROVÁ

Júnové stretnutie bude o vzdelávaní
V utorok 21. júna 2022 pozývame na stretnutie nielen 
profesionálov z kultúrnej verejnosti, ale všetkých, ktorí 
sa chcú rozvíjať v oblasti kultúry.

Na jar sme pokračovali v stretnu-
tiach s kultúrnou verejnosťou. 
Záujemcom o projekt Európ-
skeho hlavného mesta kultúry 
Trenčín 2026 sme predstavili 
Kreatívny inštitút Trenčín, ktorý 
celý projekt organizuje. Hovorili 
sme o tom, ako vznikol plán pro-
jektu - Bid Book, čo obsahuje, čo 
musia naplánované aktivity spĺ-
ňať, aký je ich časový plán a ako 
sa dá do nich zapojiť. Zo spät-
nej väzby vyplynulo, že ľudia 
sú zvedaví najmä na konkrétne 
možnosti zapojenia do projektu 
a tiež na workshopy a vzdeláva-
nie. Presne tomu sa budeme te-
raz venovať.
 Na stretnutí v júni pred-
stavíme vzdelávacie programy 
projektu Trenčín 2026, ktoré 
sa rozbehnú už na jeseň. Pôjde 

o tri druhy vzdelávania: 
• pre profesionálov, ktorí sa 
kultúre v Trenčianskom regió-
ne už venujú a chceli by svoju 
organizáciu alebo projekt rozvi-
núť v medzinárodnej rovine,
• pre mladých ľudí, ktorí 
chcú zbierať skúsenosti s orga-
nizovaním kultúrnych podujatí 
a festivalov,
• pre všetkých, ktorí chcú byť 
aktívni vo svojich komunitách 
a uskutočňovať kultúrno-ko-
munitné aktivity v rámci pro-
jektu Trenčín 2026.
 Ak vás to zaujalo a radi by 
ste sa stretnutia zúčastnili, sle-
dujte naše sociálne siete a web 
www.trencin2026.eu. Tešíme 
sa na vás!
 LUCIA DUBAČOVÁ
 RIADITEĽKA PROJEKTU TRENČÍN 2026
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S Infom na detský festival
Dvojdňové kultúrno-spolo-
čenské podujatie plné zábavy 
a prekvapení – aj takto by sme 
mohli charakterizovať Det-
ský WOW festival, ktorý sa 
po Nitre, Žiline a Prievidzi za-
staví aj v Trenčíne. Návštevní-
kov čaká bohatý celodenný hu-
dobný program, známi umelci 
Smejko a Tanculienka, Fíha 
Tralala, Spievankovo, Hanič-
ka a Murko, Paci Pac a ďalší. 
Zaiste atraktívna bude aj au-
togramiáda hercov zo seriá-
lu OTECKOVIA. Okrem toho 
je pripravený ďalší sprievodný 
program, množstvo zaujíma-
vých atrakcií a chutné občer-
stvenie. Šanca poriadne sa za-
baviť trvá dva dni – v sobotu 

18. a v nedeľu 19. júna 2022. 
Na Výstavisku Expo Center 
Trenčín bude mať festival otvo-
rené svoje brány od 9.00 až 
do 20.00 h. Vstupenky môžete 
získať napríklad aj vďaka odpo-
vedi na otázku v našich novi-
nách na strane 2.  RED 

Viete, kde budú vaše deti 11. júna?
Lebo klauni, bábkari, mímovia a kúzelníci nadačného 
fondu Trenčianskej nadácie Dr. Klaun budú od 10.00 h 
na Štúrovom námestí. 

Deň klaunov v Trenčíne bola 
niekoľko rokov tradičná chari-
tatívna akcia Trenčianskej na-
dácie známa originálnymi ná-
padmi, slovenskými rekordami 
a dobrou zábavou. Na Miero-
vom námestí sa stretali špičky 
slovenského klaunského hu-
moru s deťmi, pre ktoré bolo 
pripravené vždy nekonečné 
množstvo hier, prekvapení 

a predstavení. Často bolo ťažké 
rozlíšiť kto je klaun, kto dobro-
voľník a kto dieťa. Pripomenúť 
si túto tradíciu chce nadačný 
fond Dr. Klaun práve v roku, 
kedy oslavuje už 20 rokov 
od svojho založenia. Trenčian-
ska nadácia pozýva verejnosť 
na veselé sobotné dopoludnie. 
Viac na webstránke a sociál-
nych sieťach nadácie. 

Skalka privíta umelcov
V rámci 15. ročníka Medzinárodného výtvarno-li-
terárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2022 sa 
v Trenčíne stretnú opäť domáci i zahraniční umelci, 
aby svojou tvorbou zaostrili pozornosť na neobyčajné 
miesto a jeho históriu.

Tvoriť budú od 6. do 11. júna 
2022 v priestoroch Malej a Veľ-
kej Skalky, v plenéri a tiež vo 
výstavných priestoroch mesta 
Trenčín, na Mierovom námestí 
a v blízkom okolí podľa vlastné-
ho výberu.
 Počas šiestich dní budú 
mať možnosť vzájomného tvo-
rivého dialógu, praktickej kon-
frontácie svojich skúseností 
v maliarskom, grafickom, so-
chárskom či literárnom odbo-
re a tiež príležitosť zoznámiť 
sa s históriou Skalky, životom 
a kultúrou v Trenčíne i v regió-
ne stredného Považia. 
 Výtvarnému umeniu 
sa budú venovať Samo Ju-
riš z Trenčína, Vlad Vakov 

z Považskej Bystrice, František 
Turcsányi z obce Hniezdne, Eva 
Harmádyová z Nového Mesta 
nad Váhom, Vladimír Morávek 
a Martin Augustín z Bratislavy, 
Teodor Buzu z Českých Budě-
jovíc, Eugeniusz Molski a Mal-
gorrzata Mizia z Poľska a Jozef 
Vydrnák z Dubnice nad Váhom. 
 V literárnej časti sympó-
zia sa tento raz zídu Rudolf 
Dobiáš z Trenčianskej Teplej, 
Erik Ondrejička a Miro Ma-
liš z Bratislavy a Zuzana Cas-
cino z Trenčína. Svoju tvorbu 
po prvý raz verejne predstavia 
v závere sympózia v sobotu 11. 
júna o 17.00 h v areáli pútnic-
keho domu na Malej Skalke.
 E. MIŠOVIČOVÁ

NEKUPUJTE, 
ADOPTUJTE
Občianske združenie 
Trenčiansky útulok sa sta-
rá o psíkov v Karanténnej 
stanici Trenčín. Z nich 
každý má svoj príbeh. Ak 
premýšľate nad zaobsta-
raním si psieho spoloč-
níka, možno vás oslovia 
práve títo dvaja.

Mia má 13 rokov. Je to 
Yorkshir. Priviezla ju do karan-
ténnej stanice polícia. Našla 
ju v byte, ktorý bolo potrebné 
otvoriť. Jeho nájomca sa maji-
teľovi dlho neozval, a ten začal 
mať pochybnosti. V byte sa nik-
to nehlásil, podľa susedov sa 
tam nik nenachádzal viac dní. 
Policajti našli len malého sta-
rého psíka, ktorý teraz túži spo-
kojne dožiť v rodine.

Psík Deny sa do karanténnej 
stanice dostal ako 3-ročný. Ži-
vot sa s ním nemaznal. Mal 
asi 1,5 roka, keď zostal na uli-
ci a hoci zrážku s autom prežil, 
náraz mu spôsobil zhoršenie 
zraku. Do diaľky vidí dobre, ale 
blízkosť mu robí problém. Naš-
la sa pani, ktorá si ho osvojila, 
no iba do času, kým sa sama ne-
dostala do veľkých problémov. 
Musela sa ho vzdať. Napriek 
svojmu handicapu je to prí-
tulný psík, priateľský k ľuďom 
i k deťom. 

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

Návštevu karanténnej stanice je 
dobré si vopred dohodnúť 

na čísle 0915 785 007.

BLAHOŽELÁME
 � Univerzitný hokejový tím 

Gladiators Trenčín zastrešo-
vaný Trenčianskou univerzitou 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
zvíťazil v základnej časti Eu-
rópskej Univerzitnej Hokejovej 
Ligy (EUHL) a stal sa univerzit-
ným majstrom Slovenska.

 � Zlaté medaily vybojova-
li v máji na florbalových Maj-
strovstvách Slovenska doras-
tencov hráči 1. FBC Florbal 
Trenčín a získali majstrovský 
titul už tretí raz za sebou, cel-
kovo piaty. 

 � Titul Majstrov Slovenska 
v ľadovom hokeji kategórie star-
ší žiaci pre rok 2022 získal 24. 
apríla na Mládežníckych maj-
strovstvách SR v Ružomberku 
tím HK Dukla Trenčín - žia-
ci 8. E a 7. D Základnej školy 
na Hodžovej ulici.

 � Novým Mistrom Slovenskej 
republiky 2021/2022 sa stal 
28-ročný bývalý aktívny hoke-
jista Michal Hlinka z Trenčína 
(na fotografii). Slovensko bude 
reprezentovať na svetovej súťa-
ži mužov Mister Supranational 
2022.

 � Futbalisti zo Základnej ško-
ly na Novomeského ulici vy-
hrali 12. mája už po šiesty raz 
krajské kolo futbalového tur-
naja McDonald´s Cup a pre-
bojovali sa do celoslovenského 
finále. Celoslovenské kolo čaká 
aj družstvá mladších žiakov 
a mladších žiačok, ktoré zví-
ťazili 23. 5. na krajskom kole 
v malom futbale.

 � Plavcom Trenčianskeho 
plaveckého oddielu v kategórii 
masters (Rudo Kochajda, Mar-
ta Csomová, Milan Striženec, 
Karol Gottschal a Peter Jakú-
bek) sa podarilo získať na me-
dzinárodných Majstrovstvách 
Českej republiky v plávaní 10 
zlatých, 3 strieborné, 3 bronzo-
vé medaily a prekonať jeden slo-
venský rekord. Preteky sa kona-
li 14. - 15. 5. v Přerove za účasti 
60 klubov z 5 štátov Európy. 

 � Víťazom Logickej olympiády 
intelektovo nadaných žiakov sa 
v kategórii 1. - 4. ročníka zák-
ladných škôl stal Peter Sloboda 
zo ZŠ na Kubranskej ulici. Fi-
nálového kola olympiády sa zú-
častnilo 170 intelektovo nada-
ných žiakov z celkového počtu 
2271 zaregistrovaných. 

 � Víťazkou celoštátneho kola 
Olympiády zo slovenského ja-
zyka a literatúry sa 25. - 26. 4. 
2022 stala Natália Vangelová, 
žiačka 9. C ZŠ na Hodžovej ulici.
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Jednota dôchodcov na  Slovensku, Krajská a  Základná organizácia 
02 JDS v Trenčíne a Rada Akadémie tretieho veku v Trenčíne pozýva-
jú na slávnostné ukončenie XXXV. ročníka v školskom roku 2021/2022 
v  utorok 14. júna 2022 o  13.30 hod. do  Auly Trenčianskej univerzity 
A. Dubčeka v  Trenčíne. Počas slávnosti budú odovzdané osvedčenia 
a ocenenia ATV.

Dotácie v oblasti sociálnej a zdravotnej 
V grantovom progra-
me mesta Trenčín 
bolo v tomto roku po-
daných v oblasti so-
ciálnej a zdravotnej 
35 žiadostí. Komisia 
sociálnych vecí a ve-
rejného poriadku pri 
Mestskom zastupi-
teľstve v Trenčíne od-
poručila schváliť 30 projektov 
a rozdeliť medzi ne 34213 eur: 
V zdravom tele, zdravý duch 
(Silnejší slabším, o. z.) 500 €, 
Kurz nordic walking zameraný 
na onkologického pacienta (OZ 
Amazonky) 1100 €, Hipotera-
pia u detí s autizmom (AUTIS) 
400 €, Rodinná terénna terapia 
(Klub abstinentov) 900 €, Lie-
čebno-rehabilitačný pobyt (Liga 

proti reumatizmu) 
1100 €, Činnosť ZO 
02 Jednoty dôchod-
cov Slovenska 1674 
€, Rekondícia ťaž-
ko telesne postihnu-
tých 900 €, Činnosť 
ZO Slovenského 
zväzu protifašistic-
kých bojovníkov 630 

€, projekt VZŤA-H-UDBA Aso-
ciácie zväzov zdravotne po-
stihnutých 1200 €, Športo-
vá olympiáda pre zdravotne 
postihnutých (Zaži Trenčín OZ) 
730 €, Činnosť ZO 27 JDS 1701 
€, Činnosť Zväzu diabetikov 
Slovenska, o. z. DIAVIA 1000 
€, Rekondíciou za zdravým te-
lom i duchom (Slovenský zväz 
telesne postihnutých ZO č. 57) 

1200 €, Činnosť ZO č. 01 JDS 
981 €, Sociálno-rekondičný po-
byt nepočujúcich (Centrum ne-
počujúcich ANEPS) 1100 €, 
Pomoc osobám v núdzi (Misia 
lásky) 2585 €, Činnosť a ozdrav-
no-rehabilitačné aktivity ZO ne-
doslýchavých v Trenčíne 1100 
€, Rekondičný pobyt (Organi-
zácia postihnutých chronický-
mi chorobami) 1500 €, Aby sa 
nikto necítil osamotený (Jedno-
ta dôchodcov Slovenska ZO č. 
06) 2000 €, Po stopách osob-
ností Trenčína (Združenie kres-
ťanských seniorov Slovenska) 
2286 €, Hipoterapia (Združenie 
na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím) 570 €, Činnosť 
ZO č. 19 JDS 621 €, Vykurova-
nie prevádzky chránenej dielne 

(Na ceste, o.z.) 1000 €, Pozná-
vací rekreačno-relaxačný pobyt 
(JDS ZO č.32) 234 €, Čítame, 
píšeme, učíme sa, bavíme sa 
(Únia nevidiacich a slabozra-
kých) 900 €, Činnosť ZO 05 JDS 
378 €, Inovácie v oblasti posky-
tovania sociálnych služieb (Hos-
pic Milosrdných sestier) 1900 
€, Pobočka materského centra 
Srdiečko 1700 €, Resocializač-
ný pobyt pre duševne chorých 
v Luhačoviciach (Ars Vivendi, 
o. z.) 1000 €, Covid,Ukrajina, 
a čo bude ďalej (JDS ZO č.30) 
1323 €.
 Všetko o dotáciách poskyt-
nutých mestom v rámci do-
tačných kôl nájdete na www. 
trencin.sk v časti Samospráva – 
Transparentný Trenčín.

Nenaletela podvodníkovi
Keď 65-ročná pani z Trenčína 
chcela prostredníctvom web-
stránky bazoš.sk predať svoj bi-
cykel, ozval sa jej SMS správou 
záujemca. Chcel, aby mu bicykel 
poslala kuriérom do Nových 
Zámkov s tým, že on kuriéra za-
platí a pošle jej peniaze na kartu. 
V ďalšej správe uviedol, že zapla-
til 200 eur a posiela link na strán-
ku Slovenskej pošty, kde má pani 
zadať číslo svojej platobnej karty 
aj kód, aby jej peniaze prišli. Tvr-
dil, že údaje z jej karty potrebu-
je pre overenie totožnosti. Keď 
žena trvala na úhrade prevodom 

na účet, záujemca o bicykel pre-
stal komunikovať. „Polícia ne-
odporúča v takých prípadoch po-
skytovať svoje osobné údaje a už 
vôbec nie údaje k platobnej kar-
te,“ hovorí Danka Adámiková 
z KR PZ v Trenčíne. Keď nieko-
mu niečo predávate, nemusí-
te nikomu dávať údaje o svojej 
karte. Ak predávate tovar cez 
inzertné portály, nikdy nevypĺ-
ňajte údaje o svojej karte, keď 
vám neznámy záujemca pošle 
link na pochybnú platobnú brá-
nu a povie vám, že za tovar už za-
platil.  E. M.

Deti z CVČ pre seniorov
Po veľmi dlhej pauze sa 
deťom z Centra voľné-
ho času v Trenčíne po-
darilo vyčariť úsmev 
na tvári seniorom v Do-
move sociálnych slu-
žieb na Lavičkovej ulici. 
Vzhľadom na uvoľne-
nie opatrení im mohli 
9. mája 2022 predviesť 
kultúrny program, kto-
rý si pod vedením tréne-
riek pripravili ku Dňu matiek. 
Umelecký prednes striedali ta-
nečné choreografie, nechýbal 
ani darček – keramické kvety 
vyrobené deťmi z keramického 

krúžku. Takýmto spôsobom 
vzdali úctu všetkým seniorkám 
k ich významnému dňu. 
 JAROSLAVA KAŠIČKOVÁ DEPEŠOVÁ, 
 RIADITEĽKA CVČ

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

6. 6. Ing. Katarína Darvašová - Naša Skalka
13. 6. Regionálna púť ZKSS na Skalke

27. 6. Mgr. Henrieta Žilková - Hospic milosrdných sestier 
v Trenčíne

Iné akcie:
20. - 22. 6. Zájazd do Krakova

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), spolo-
čenské hry, šachy, karty, stolný tenis, cvičenie ženy, joga, cvičenie 
na fitnes zariadeniach v exteriéri.
Pravidelná činnosť
Joga PO 15.00 – 16.30, Spevácka skupina SIHOTIAR PO 10.00 – 
12.00, Cvičenie ženy I. PO a ŠT 9.30 – 10.30, Cvičenie ženy II. UT 
a PIA 10.00 – 11.00, Stolný tenis PO 10.30 – 12.00, STR 13.00 – 
15.00, UT a ŠT 13.00 – 16.30 a PIA 11.00 – 13.30, Kartové hry UT 
a ŠT 14.00 – 17.00, Výbor JDS 27 nepárny týždeň UT od 10.00, JDS 
05 nepárny týždeň UT 14.00 – 16.00, Asociácia zväzov zdravotne 
postihnutých (AZZP) STR 10.00 – 12.00, Skleróza multiplex – klub 
Trenčín ŠT posledný v mesiaci 14.30 – 16.30.
Výstava
„Svet očami Nati“ – výstava obrazov Natálie Šebovej (V spolupráci 
so SZUŠ Gagarinova 7)
Prevádzkovateľom Denného centra je Útvar sociálnych vecí 
MsÚ Trenčín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch 
počas otváracích hodín centra 0901 714 266.

všetko o dotáciách
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 � Kedy sa začne s plánova-
nou revitalizáciou pešej zóny 
na Hviezdoslavovej ulici? Za-
tiaľ nič nenasvedčuje tomu, že 
by sa mal zámer v dohľadnej 
dobe realizovať.
  JOZEF P.
Ján Forgáč, viceprimátor: 
 Pôvodný zámer bol začať re-
alizovať I. etapu (od Mestskej 
veže po Gastrocentrum) v r. 
2022 (vtedy sme hovorili, že ne-
pravdepodobne, ale možno sa 
podarí začať už koncom roku 
2021). Po tom, ako sme v de-
cembri minulého roka získa-
li titul Európske hlavné mesto 
kultúry 2026, sme zámer zme-
nili - pripravujeme na realizáciu 
komplet celú stavbu, teda celú 
Hviezdoslavovu ulicu od Mest-
skej veže po kníhkupectvo Pan-
ta Rhei, vrátane Jaselskej a Va-
janského ulice až po evanjelický 
kostol (to boli pôvodne fázy II. 
a III. plánované v nasledujúcich 
rokoch po ukončení I. fázy). 
V súčasnosti prognózujeme za-
čiatok stavby v roku 2023 a jej 
ukončenie do konca roka 2025. 

Stavba v prípravnej fáze defac-
to začala už v tomto roku. Nie-
ktoré siete začali ich správco-
via obnovovať už v tomto roku. 
Ide o zaťahovanie nových po-
trubí do existujúcich bez po-
treby rozkopávania miestnych 
komunikácií.

 � Váš dobrý zámer s triede-
ním bioodpadu sa, žiaľ, s mi-
nutím pridelených vrecúšok 
na bioodpad pominul. Takmer 
pri každom vynesení bioodpa-
du do príslušnej nádoby v nej 
vidím vyhodený odpad v kla-
sickom igelitovom vrecku. 
Neplánuje mesto prideľovať 
vrecká na bioodpad? 
 JOZEF
Zuzana Čachová, útvar sta-
vebný a životného prostredia: 
 Neplánujeme distribuovať 
kompostovateľné vrecká. Je to 
prevádzkovo aj finančne nároč-
né. Kompostovateľné vrecká je 
možné úplne bez problémov za-
kúpiť v obchodnej sieti drogérií, 
v sieti bez-
obalových 

obchodov aj vo veľkých potravi-
nových reťazcoch. 
 Pre občanov sme zriadili 
motivačný benefit v zberných 
dvoroch, kde za 3 litre starého 
použitého jedlého oleja dostanú 
bezplatne rolku kompostovateľ-
ných vreciek. 
 Triedenie odpadu je v pr-
vom rade o zodpovednosti nás 
všetkých. 

 � Neplánujete osadiť kame-
rový systém napojený na mest-
skú políciu vo vynovenom 
vnútrobloku na Považskej 
ulici? 
 JANKA F.
Peter Sedláček, náčelník mest-
skej polície: 
 V rámci prípravy projektovej 
dokumentácie nebola vznesená 
požiadavka týkajúca sa inštalá-
cie kamier. Zabezpečiť osadenie 
kamerového systému do kaž-
dého zrekonštruovaného vnút-
robloku resp. ihriska je finančne 
veľmi náročné. 
 Na základe vášho podne-
tu zabezpečíme zvýšený výkon 
hliadkovej služby v danej lokali-
te. Uvítame, ak zo strany obyva-
teľov danej mestskej časti bude 
na MsP nahlásené každé kona-
nie, ktorým dochádza k poško-
dzovanie majetku alebo narúša-
niu verejného poriadku.

 � Nechce sa mi ani veriť, že 
vedľa Big boxu staviate ďalšiu 
predajňu nábytku namiesto 
toho, aby ste tam spravili ces-
tu, aby sa znížili zápchy, ktoré 
musíme denne trpieť! 
 HANA
Róbert Hartmann, vedúci 
útvaru mobility: 
 Len pre ozrejmenie - pre-
dajňu nábytku nestavia mesto. 
A k vašej otázke odpoviem naj-
skôr protiotázkou: Prečo by 
mesto malo stavať cestu za fi-
nancie obyvateľov Trenčína pre 
súkromné obchodné centrá? 
A zároveň aj odpoviem - nema-
lo by to robiť, pretože cesta 
medzi obchodnými centrami 
patrí Trenčianskemu samo-
správnemu kraju. 
 Jedinou mestskou ces-
tou je ulica Belá za OC 
Tesco. V obchodoch nena-
kupujú len Trenčania, ale 
celý okres, ak nie aj kraj. 
Obchodné centrá pri pre-
daji tvoria zisk, ktorý im zostáva 

a z ktorého môžu napríklad udr-
žiavať svoj majetok. 
 Mesto z prejazdu po cestách 
nemá žiadne financie. Údržbu 
ciest hradí z daní obyvateľov 
s trvalým pobytom v meste, čo 
nemusia byť zároveň zákazní-
ci týchto obchodných centier. 
Mestské cesty majú veľký mo-
dernizačný dlh. Preto je potreb-
né investovať do údržby vlast-
ného (mestského) majetku, 
a nie stavať cesty k súkromným 
obchodom. 
 OC Laugarício dodnes nedo-
stavalo druhú križovatku v po-
lohe za Moebelixom, k čomu sa 
zaviazalo pri povoľovacom pro-
cese. K upchávaniu cesty II/507 
nedochádza z nedostatočnej ka-
pacity cesty, ale z dôvodu, že kri-
žovatka k obchodným centrám 
kapacitne nepostačuje. Ak by sa 
obchodné centrá „odstrihli“, do-
prava by bola plynulá. Výstavba 
takejto cesty by mohla byť hod-
notená v istých prípadoch ako 
sprenevera verejných financií.
 Mesto Trenčín ako aj Tren-
čiansky samosprávny kraj 
(TSK), okresný úrad a doprav-
ný inšpektorát za posledné roky 
niekoľkokrát rokovali s majiteľ-
mi obchodných centier. Roko-
vania zatiaľ k ničomu neviedli, 
keďže nie sú ochotné situáciu 
riešiť. No a kým situácia vyrieše-
ná nebude, nie je možné pokra-
čovať v rozširovaní obchodných 
plôch. 
 Verejné a štátne inštitúcie 
sa dohodli na spoločnom po-
stupe „najprv verejná doprava - 
potom súkromný biznis“. Mesto 
spolu s TSK dalo vypracovať 
4-etapovú štúdiu na riešenie 
dopravnej situácie. Bez spolu-
práce a spolufinancovania s ob-
chodníkmi je však nerealizova-
teľná. Ešte dodám, že povolená 
bola iba jedna stavba, a to so sa-
mostatným napojením na ces-
tu II/507 v priestore medzi Big 
Boxom a Lavičkovým potokom, 
a to výhradne pravo-pravým 

pripojením.

trencin.sk/oao

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

NAJBLIŽŠIE ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 13. 6. 2022 o 16.00 h
VMČ Západ 22. 6. 2022 o 15.00 h
VMČ Juh 6. 6. 2022 o 17.30 h
VMČ Sever 7. 7. 2022 o 16.00 h (júnové sa konalo 2. 6.)
Zasadnutia výborov mestských častí sú verejné. V závislosti 
od aktuálnej pandemickej situácie sa však môžu konať aj online. 
Preto je dobré sledovať týždeň pred rokovaním webstránku mes-
ta www.trencin.sk.

VMČ



 � DIVADLO
8. 6. | 19.00 | Už ti nikdy 
nenaletím

POSÁDKOVÝ KLUB | Pri dverách zvoní zvon-
ček. Za  nimi stojí bývalý manžel, zvodca 
a  sukničkár, starnúci „seladón“ Josema, 
ktorý si zakladá na  svojej atraktívnosti 
a úspechu u žien. Preto sa s ním jeho man-
želka Kristína rozišla a  prežila pokojných 
desať rokov. Odrazu je späť a prosí o návrat. 
Lenže vo vnútri je druhý muž, uhladený eu-
roposlanec Viktor... Skvelá španielska ko-
média o manipulácii, podvodoch a mimo-
riadnom prekvapení na  záver.  Účinkujúci: 
Maroš Kramár, Marko Igonda, Henrieta 
Mickovičová / Lenka Barilíková.  Vstupné: 
15 €, 17 €. Vstupenky je možné zakúpiť 
v Kultúrno-informačnom centre.
12. 6. | 19.00 | Muzikál Studňa 
lásky – premiéra

TRENČIANSKY HRAD | „Láska je silnejšia ako 
skala“. Zažite s nami príbeh plný napätia, 
túžby po  moci, ale aj humoru a  najmä 
lásky. Na  Trenčianskom hrade väzní gróf 
Zápoľský krásnu Turkyňu Fatimu. Jej milý 
Omar sa ju snaží vyslobodiť, ale Fatimu 
sa pokúša získať aj brat tureckého sultá-
na a obdivom ju zahŕňajú aj páni z hradu. 
V  zamotanej situácii okolo lásky Fatimy 
sa manželia Zápoľskí snažia znovu nájsť 
k sebe cestu. Humorným spôsobom odha-
ľujú rozdielnosť mužského a ženského sve-
ta a  pohľadu na  lásku. Pôvodný muzikál 
na pozadí historických reálií plný humoru 
a  vrtkavých vzťahov je obohatený o  spe-
vy, tance, šermy a  sľubuje kultúrny záži-
tok pre všetky generácie. Autor, produkcia, 
dramaturgia: Zuzana Mišáková Moravčíko-
vá. Hudba: Ján Ančic. Réžia: Karol Rédli. 
Hrajú: Peter Trník, Zuzana Mišáková, Mi-
chal Rosík, Štefan Richtárech, Karin Adzi-
mová, Danica Jurčová, Simon Kopunec, 
Diana Minarovičová, Jozef Čakloš, Juraj 
Budzovský, Sára Hrčková, Sára Dedíková. 
Viac informácií: www.mdtn.sk. 

 � KONCERTY
10. 6. | 20.00 | Tufifty
PIANO CLUB | Krst albumu.
11. 6. | 20.00 | Pack A.D. (CAN)
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Deštrukcia 
a  melódia, kyslý dôvtip a  otrasné vokály 
– to je kanadská skupina Pack A.D. Spe-
váčka/ gitaristka Becky Black a bubeníčka 
Maya Miller vytvorili zvuk taký gigantický, 
taký divoký, surový a  posilňujúci, že je až 
neuveriteľné, že za tým stoja len dvaja ľu-
dia. Pack A.D. vás úplne pohltia v ich zme-
si ťažkého psych-popu a garage-rocku. Ich 
texty sú ako divoké hniezda, zároveň ľud-
ské a  komplikované. Spievajú o  depresii, 
digitálnych excesoch, žiali, aj o hlúposti. 
12. 6. | 18.00 | Koncert Petra 
Michalicu
PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM TRENČÍN – VCHOD 
Z MIEROVÉHO NÁMESTIA | Záverečným kon-
certom sezóny 2021/22 Klubu priateľov 
vážnej hudby v Trenčíne bude koncert hus-
ľového virtuóza Petra Michalicu, spoločne 
s trenčianskou rodáčkou, sopranistkou An-
dreou Čajovou Vizváry a klaviristkou Vierou 
Bartošovou. Vstupné 10 €, členovia klubu 
6 €. Podrobnosti na stránke www.kpvh.sk.
17. 6. | 20.00 | Insect Ark (USA)
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Kapela Insect 
Ark multiinštrumentalistky  Dany Schech-
ter  (od  jari 2020 tiež členka koncertnej 
zostavy legendárnych  SWANS) sa zastaví 
v rámci európskeho turné aj v Klube Lúč!
18. 6. | 18.00 | Cave Songs
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Koncert súboru 
súčasnej hudby VENI ensemble. Do Trenčí-
na prichádza s jedným zo svojich „malých“ 
programov v štvorčlennom obsadení. 
Na koncerte odznejú tri sólové inštrumen-
tálne skladby, jedno trio a jedno kvarteto, 
ktorého vznik je podmienený daným oka-
mihom, to znamená, že sa vždy nanovo 
kreuje „komponovaním v reálnom čase“, 
ako reakcia na „tému“, ktorá predtým za-
znie v elektronickej stope.
18. 6. | 20.00 | ABBA Symphonic 
show

POSÁDKOVÝ KLUB | Vypočujte si originálne 
symfonické prevedenie najväčších hitov 
skupiny Abba.  Účinkujú Slovak Sinfonie-
ta a Happyband Orchestra. Abba patrí me-
dzi najúspešnejšie hudobné skupiny sve-
ta. Jej hity sú stále živé. Abba Symphonic 
SHOW je spojenie najväčších hitov skupiny 

so  symfonickým orchestrom v  originál-
nom prevedení. Všetky aranžmány sú tvo-
rené priamo pre toto spojenie symfonickej 
a  rockovej zložky a  profesionálne výkony 
spevákov podčiarkujú výnimočnosť celé-
ho projektu. Happyband Orchestra – patrí 
medzi najúspešnejšie profesionálne even-
tové kapely. Vznikla v roku 2003 a účinku-
je nielen na  Slovensku, ale aj v  zahraničí 
a  hudobne sprevádza popredných umel-
cov našej a zahraničnej scény. 
24. 6. | 20.00 | Braňo Mojsej 
s kapelou

PIANO CLUB | Koncert slovenského speváka 
na  pomedzí rocku a popu. Do  povedomia 
verejnosti sa dostal predovšetkým vďa-
ka reality show Mojsejovci a relácii Nikdy 
Nehovor Nikdy. V roku 1997 založil rocko-
vú kapelu Challenge, s ktorou doteraz vy-
stupuje.
25. 6. | 20.00 | Pil C
PIANO CLUB | Tour s Pil C a jeho novým al-
bumom Odsúdení na  úspech, kde počas 
roka navštívi 12 miest, z toho 9 na Sloven-
sku a 3 v Česku.

 � VÝSTAVY
1. – 12. 6. | Výstava prác detí 
zo ŠkD o putovný pohár CVČ
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Centrum 
voľného času Trenčín.
1. – 30. 6. | Motýle na poštových 
známkach
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub filate-
listov.
7. 6. – 30. 7. | Jana Hojstričová: 
ÚLOŽISKO expozícia / 
fotografia / depositum
GMAB | Výstava ukazuje nekonečné rady 
evidenčných skriniek, detaily, ale aj celky 
rôznorodých rastlín a živočíchov. Pre au-
torku tieto motívy sú len východiskom, 
pretože ďalej s nimi pracuje tak, že pre-
kračuje rámec dokumentovania zbierok a 
to nielen voľbou záberu, kompozíciou, či 
kombináciu predmetu a priestoru. Jedno-
ducho muzeálna kultúra, ale aj historic-
ko-fotografický kontext sa stávajú zákla-
dom pre prácu v rámci inštalácie, autorka 
sa zaujíma o rolu estetiky v tomto proce-
se. Napriek enormnému množstvu zábe-
rov z jednotlivých lokalít je až samotná 
inštalácia priestorom, kde sa napĺňajú 
umelecké ašpirácie diela. Veľmi zvláštnou 

4. 6. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: Tí, 
ktorí prežili

KIC | Počas druhej svetovej vojny bolo 
mnoho Trenčanov nespravodlivo pre-
nasledovaných iba na  základe svojej 
rasy. Postupne boli zbavení majetku aj 
práv a deportovaní do koncentračných 
táborov. Našťastie, napriek všetkému 
aspoň niekoľkí dokázali prežiť. Čo po-
mohlo Petrovi Kubíčkovi prežiť pochod 
smrti? Aká bola prvá akcia 15-ročné-
ho partizána Paula Strassmanna? Pod 
akým menom je známy Juraj Hirschfeld 
a čomu zasvätil svoj život? Dozviete sa 
na júnovej Prechádzke mestom, ktorú 
pre vás pripravuje Kultúrno-informač-
né centrum Trenčín. 
6. 6. | 16.00 | ORA ET ARS 
SKALKA 2022

DIECÉZNA SVATYŇA SV. ANDREJA-SVO-
RADA A BEŇADIKA NA MALEJ SKALKE | 
15. ročník Medzinárodného výtvarno-
-literárneho sympózia. Otvorenie sym-
pózia spojené so sv. omšou.
6. - 11. 6. | Tvorba účastníkov 
sympózia ORA ET ARS 
SKALKA 2022
Prebieha v  priestoroch areálu pútnic-
kého domu na Malej Skalke a v priesto-
roch areálu kláštora na Veľkej Skalke.
11. 6. | 17.00 | Ukončenie 
sympózia ORA ET ARS 
SKALKA 2022
AREÁL PÚTNICKÉHO DOMU NA  MALEJ 
SKALKE | Prezentácia diel vytvorených
na sympóziu a autorské čítanie účast-
níkov literárnej sekcie sympózia ORA 
ET ARS – SKALKA 2022 s kultúrnym 
programom. 
Hudobní hostia: Samuel Teicher a Ren-
dy Burianová.

 � NEDAJTE SI UJSŤ

6. – 11. 6. | Malá a Veľká Skalka pri Trenčíne |  
ORA ET ARS SKALKA 2022
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kombináciou fotografií z rôznych lokalít a 
záhrad v rôznorodom technickom preve-
dení a  inštalovaní dochádza k prekroče-
niu hraníc evidencie artefaktov smerom 
do prostredia umenia. Interpretácia, kon-
text, experiment – to všetko je základný 
rukopis autorky. Kurátorka výstavy: Bo-
hunka Koklesová. Architekt výstavy: Mar-
cel Benčík. Vernisáž výstavy sa uskutoční v 
utorok 7. júna 2022 o 17.00 hod.
do 10. 6. | Absolventské práce 
študentov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Škola ume-
leckého priemyslu Trenčín.
do 10. 6. | Výstava maturitných 
prác žiakov Školy umeleckého 
priemyslu Trenčín
TRENČÍN | Škola umeleckého priemyslu 
Trenčín Vás pozýva na  výstavu maturit-
ných prác. 
Výstavné priestory:
Dizajn interiéru – GMAB
Dizajn digitálnych aplikácií – GMAB 
Animovaná tvorba – GMAB
Odevný dizajn – GMAB
Priemyselný dizajn – Katov dom
Propagačné výtvarníctvo – Mestská veža
Fotografický dizajn – TSK
Digitálna maľba – koncept art – KIC
Dizajn exteriéru – (ODA) Posádkový klub
Reklamná tvorba – Mestský úrad – Útvar 
životného prostredia
Grafický dizajn – (ZUŠ) Základná umelec-
ká škola Karola Pádivého. 
7. 6. – 30. 7. | Jana Bednárová: 
Dôverné teritórium

GMAB | Diela výtvarnej umelkyne Jany 
Bednárovej portrétujú jedinečnú atmosfé-
ru pralesa v severovýchodnej časti Indie, 
kde autorka dlhodobo žije. Plenérové ob-
razy, ktoré maľuje priamo uprostred divo-
kej prírody, vystaví v trenčianskej Galérii 
M. A. Bazovského po  prvýkrát. Bednáro-
vá sa viac ako dekádu venuje pozorovaniu 
a  zaznamenávaniu divokej indickej príro-
dy, ale aj domorodej kultúry. Namaľovať 
obraz pre ňu častokrát znamená vydať 
sa hlboko do  pralesa, podniknúť náročnú 
trasu so sprievodcom a prenocovať v stane 
alebo v bambusových príbytkoch. Bedná-
rová počas svojich expedícií objavuje skry-
té prírodné scenérie, ktoré zaznamenáva 
priamo na mieste a častokrát v nehostin-
ných podmienkach. „Názov výstavy Dô-
verné teritórium vychádza z autorkiných 
osobných pozorovaní a postrehov, ktoré 
nadobudla počas jej početných výprav 
do  hlbokej nedotknutej džungle v  rôz-
nych oblastiach severnej Indie,“ hovorí 
kurátorka výstavy Martina Ivičič. V apríli 
tohto roku autorka uskutočnila plenéro-
vú výpravu do  národného parku Karizan-
ga, ktorý je unikátny bohatou vegetáciou 
a rozmanitou faunou. O pralese môžeme 
uvažovať ako o vyváženom ekosystéme, 

kde všetky živé tvory vzájomne rešpektu-
jú svoje teritórium a vytvárajú kompaktný 
celok. Naproti tomu človek si svoje teri-
tóriá rozširuje bez ohľadu a rešpektu voči 
ostatným živým tvorom, ktorým ukrajuje 
z ich prirodzeného prostredia. Bednáro-
vej portréty divočiny nám pripomínajú, 
že sme zabudli vnímať seba samých ako 
súčasť jedného celku. Vernisáž výstavy sa 
uskutoční v utorok 7. júna 2022 o 17.00 
hod.
10. 6. – 8. 7. | VII. Bienále 
figurálnej kresby a maľby 2022

MESTSKÁ VEŽA | Medzinárodná výstava je 
výsledkom dvojročnej spolupráce s  Čes-
kou sekci INCEA, Pedagogickou fakultou 
univerzity Palackého v  Olomouci, Medzi-
národnou školou ASISSI Taliansko.
13. 6. – 10. 7. | Dotyky s umením
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Súkromná 
ZUŠ Gagarinova Trenčín.
13. 6. – 21. 7. | Výstava Klubu 
výtvarníkov – Ing. Stanislav 
Neštický, Tibor Hladký, 
Stanislav Lubina
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub vý-
tvarníkov.
14. – 15. 6. | AQUA 2022
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | 23. ročník vý-
stavy vodného hospodárstva. 
16. 6. – 15. 7. | AMFO 
Trenčianskeho kraja – 
26. ročník krajskej postupovej 
súťaže amatérskej fotografie
TSK | Výstava fotografií z  krajského kola 
súťaže amatérskej fotografie AMFO Tren-
čianskeho kraja. Vernisáž výstavy 16. 6. 
o  17.00 hod., odborný seminár k  výstave 
16. 6. o 15.30 hod. Web: www.tnos.sk.
22. 6. – 28. 6. | Krása, moja 
záľuba
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub Čipka.
do 16. 7. | TOTO! je kabinet 
ilustrácie XVIII. — FERDINAND 
HLOŽNÍK: Ujovi vezú pásovú 
pílu

GMAB | „Jasné, ten žltý šlabikár!“ Tak re-
agovali takmer všetci, ktorým sme pove-
dali, že pripravujeme výstavu Ferdinanda 
Hložníka. Veď kto by sa naň nepamätal? 
Tzv. „husákove deti“, plus-mínus päť-
desiatnici, ho poznajú. Nečudo. Našli 
ho na  lavici hneď v  prvý deň, keď prišli 
do  školy. Iné šlabikáre vtedy, v  období 
tzv. reálneho socializmu, neboli. Šlabikár 
sa nám môže zdať ako drobné dielo, ako 
banalita. Málo slov, minimum príbehov. 
Žiadne dobro-družné, vzrušujúce čítanie. 
A predsa: práve šlabikár prednastavuje to, 

ako nás (tie deti, čo sa z neho učia) bude 
v budúcnosti čítanie baviť. Približuje svet 
písmen, slov a  viet tak, aby začal dávať 
zmysel. Aby sme mali pocit, že to, čo čí-
tame, by mohlo byť aj o  nás. Tak sme sa 
cez výstavu skúsili pozrieť na to, ako tvoril 
šlabikár Ferdinand Hložník a  nájsť v  ňom 
„niečo viac“, čo nás donútilo zapamätať si 
ho. Pretože tušíme, že to tam je. Nemoh-
la to byť predsa iba kolektivizácia pamäti 
– veď existovalo toľko učebníc! Ale zarea-
gujete takto, keď sa vás spýtame, či si pa-
mätáte druhácku prvouku alebo piatacky 
dejepis? Skôr nie. Tak čo je za  tým? Vtip? 
Jednoduchosť (obrázky sa ľahko dali pre-
kresliť cez  prieklepový papier, čierna lin-
ka ich zjednodušovala)? Reálie? Hej, aj tie 
prispievajú k  jeho kúzlu. Ferdinand Hlož-
ník ilustroval to, čo videl: deti na  zastáv-
kach, v  škole, doma pri  telefóne... A  po-
tom tie jasné farby, čo ťahali oči, žiadne 
špinky. Tak príďte a pátrajte s nami. Origi-
nály týchto ilustrácii stojí za to vidieť.
do 30. 6. | Slováci v bojoch 
po boku víťazných Spojencov 
v 2. svetovej vojne (1939-1945)
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
skej histórie.
do 30. 6. | Svet očami Nati
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Autor obrazov: 
Natália Šebová.

 � DETI
1. – 30. 6. | Tanečná škola 
Tancujúce tigríky
OC MAX | Tanečno-animačný program 
pre  deti vo  veku 1,5 – 6 rokov s množ-
stvom tancov a  zábavy na  každej lekcii, 
pútavá hravá forma výuky s lákavými rek-
vizitami, systematické tanečné napredo-
vanie, rešpektujúci prístup lektoriek, ne-
súťaživá forma. Deti tancujú raz do týždňa 
v rovnakej skupine so svojimi rovesníkmi. 
Rozvrh kurzov alebo jednorazových vstu-
pov nájdete na www.tancujucetigriky.sk.
10. 6. | 16.00 – 18.00 | Medový 
deň
AREÁL ZŠ VÝCHODNÁ | Medový deň s ukon-
čením krúžkovej činnosti CVČ – tvorivé 
dielničky – výroba sviečky a  bavlnenej 
taštičky, súťaže, hry, športové a  tanečné 
vystúpenia detí z krúžkov CVČ. Bližšie info 
na www.cvctn.org.
11. 6. | 10.00 – 13.00 | Klaun 
v meste

ŠTÚROVO NÁMESTIE | Trojhodinový diva-
delný maratón milovaných veselých klau-
nov fondu Dr. Klaun Trenčianskej nadácie.
Klauni, bábkari, mímovia a kúzelníci na-
dačného fondu navštevujú celoročne špe-
ciálne internátne základné školy, domovy 
sociálnych služieb a liečebne po  celom 
Slovensku. V sobotu 11. júna sa v Trenčíne 
predstavia niekoľkí z nich - Miro Kasprzyk, 
Vlado Kulíšek, Roman Mihálka, Adrián 
Ohrádka, Igor Strinka a Vlado Zetek.

2 | KAM

16. 6. | 9.30 | Uvedenie 
do života knihy Severus 
– vojak z Laugarícia

VKMR | Prezentácia novej trenčian-
skej legendy z  pera Vlada Kulíška, 
spojená s  vyhodnotením 58. ročníka 
motivačnej medziškolskej a  medzi-
-triednej súťaže žiakov ZŠ v  Trenčíne 
„Čítajme všetci, čítanie je super“. Le-
genda o  rímskom vojakovi  Severuso-
vi  je podkladom k  podujatiu  Príbehy 
z  Trenčína. Jej knižné uvedenie bude 
príležitosťou k prvému zoznámeniu sa 
s touto legendou. Vstup voľný. Poduja-
tie sa uskutoční v priestoroch letnej či-
tárne VKMR (Jaselská 2, Trenčín).
1. - 2. 7. | 21.30 | Príbehy 
z Trenčína: Severus – vojak 
z Laugarícia
PRED DOMOM ARMÁDY | Siedme pokra-
čovanie nočnej artistickej šou pod ho-
lým nebom, ktorá ponúkne nevšedné 
akrobatické výkony a efektné svetelné 
zobrazenia. Vstup voľný.

2. 6. | 9.00 – 13.00 | ŠA 
Trenčín – TURNAJ MINI
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.
4. 6. | 11.00 | HK AS Trenčín 
– Prešov
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší do-
rast.
4. 6. | 13.00 | HK AS Trenčín 
– Prešov
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, starší do-
rast.
4. 6. | 14.30 – 18.00 | ŠA 
Trenčín – TURNAJ
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná.
4. 6. | 11.00 | BK AS Trenčín 
– Poprad
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadetky, 
tréningová hala.
5. 6. | 10.00 | BK AS Trenčín – 
Spišská Nová Ves
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadetky, 
tréningová hala.
7. 6. | 08.00 – 14.00 | TSK 
TURNAJ 14. ročník 
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, stredné ško-
ly.
12. 6. | 10.00 | BK AS Trenčín 
– Bardejov
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadetky, 
tréningová hala.
13. 6. | 9.00 – 17.00 | 
Majstrovstvá Slovenska / 
finále
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.

 � NEDAJTE SI UJSŤ

 � ZÁPASY
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12. 6. | 17.00 | Marionetové 
divadielko a Popletená 
rozprávka

CENTRUM PRE RODINU | V nedeľu 12. 6. po-
zývame všetky deti do  rozprávkovej zá-
hrady Centra pre  rodinu na  marionetové 
predstavenie Divadla pod  hríbikom s  ná-
zvom Popletená rozprávka. Nášmu hrdi-
novi z Popletenej rozprávky popletené zá-
žitky a  veselé prekrúcačky vôbec nevadia 
v  jeho ceste za dobrodružstvom. Ale o čo 
bude jeho prekvapenie na  konci väčšie, 
keď sa naň usmeje nielen šťastie, ale získa 
i ruku a srdce princeznej. 
Jeho „prepletaniu“ neodolá ani tatko 
s  mamkou, či obávaný obyvateľ lesa, do-
konca ani kráľovský dvor. A  či sa aj vám 
na  konci „zajyk v  supe“ nepopletie... – či 
vlastne jazyk v puse , alebo nezačnú pliesť 
ruky s nohou – to si vyskúšajte pred našim 
dreveným divadlom.
18. – 19. 6. | 9.00 | Detský WOW 
FESTIVAL TRENČÍN 2022
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | Prvý ročník 
najzábavnejšieho detského festivalu! 
Príďte sa zabaviť so svojimi deťmi na Det-
ský WOW Festival, kde môžete vidieť 
hudobné vystúpenia najobľúbenejších 
detských interpretov, užiť si bohatý sprie-
vodný program a rôzne zábavné aktivity.
Účinkujúci: Smejko a Tanculienka, Kúzel-
ník, Oteckovia, Fifo a Vierka, Spievankovo, 
Paci Pac, Fíha Tralala. 
18. 6. | Detské cyklopreteky 
na Brezine

LESOPARK BREZINA | DIVO občasné zdru-
ženie  pozýva všetkých malých milov-
níkov cyklistiky vo  veku od  0-13 rokov 
na II. kolo detských cyklopretekov zo série 
„CYKLO DIVOčiny“. Stretneme sa na  Bre-
zine (pri Tarzanii) a  pretekať sa bude 
v disciplíne XC – cross country. Pred pre-
tekmi je potrebné sa zaregistrovať. Re-
gistračný formulár a  propozície nájdete 
na  stránke: www.divozdruzenie.sk alebo 
na www.facebook.com/divozdruzenie
Registrácia bude prístupná od 6. 6. do 15. 
6. do 19.00 hod., alebo do naplnenia ka-
pacity. Registračný poplatok 3 € sa platí 
v hotovosti na mieste.
23. 6. | 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  reali-
zácii sa snažíme pracovať s  netradičnými 
výtvarnými materiálmi a technikami, kto-
ré sú pre deti nové a zaujímavé. Návštev-
níci na  jednotlivých stretnutiach odhaľu-
jú vždy niečo nové zo  sveta výtvarného 

umenia. Veľký prínos pre  deti má aj sa-
motná práca v kolektíve, ktorá v nich roz-
víja elementárne sociálne zručnosti. 
Na  podujatie je potrebné sa vopred pri-
hlásiť. 
pondelok – piatok | 14.00 – 
18.00 | Voľná hra s kockami 
LEGO v KreaTivo
KREATIVO | Bližšie info: 
kretivotrencin@gmail.com, 0918 883 505.

 � 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.
14. 6. | 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. 
14. 6. | 13.30 | Slávnostné 
ukončenie XXXV. ročníka 
AKADÉMIE TRETIEHO VEKU
TRENČIANSKA UNIVERZITA | Program: Bá-
seň. Privítanie, predstavenie hostí. Sláv-
nostné ukončenie XXXV. ročníka ATV – 
RNDr. Janka Gugová, predsedníčka Rady 
ATV. Príhovory hostí. Vyhodnotenie vzde-
lávania ATV v školskom roku 2021/2022 – 
Anna Pinďáková, 1. podpredsedníčka Rady 
ATV. Odovzdávanie Osvedčení a  Ocenení 
ATV. Informačná ročenka XXXV. ročník ATV 
– uvedenie do života. Záver. 

 � PREDNÁŠKY
11. 6. | 17.00 | Cestovanie 
s pantomímou okolo sveta 
(od Vietnamu po Čínu)
KAVIAREŇ NA CESTE | Rozprávanie známe-
ho trenčianskeho umelca Vlada Kulíška 
a prezentácia jeho novo-vydanej knihy (s 
možnosťou zakúpenia, venovania, podpí-
sania publikácie).
16. 6. | 15.00 | Literárny klub 
Omega: Peter Valo
VKMR | Beseda so spisovateľom, noviná-
rom a scenáristom. Podujatie je spojené 
s prezentáciou kníh Spovedné tajomstvo 
a Zabíjal som štát. Po 29 rokoch autor vo 
svojich knihách skloňuje humor vo všet-
kých pádoch.
16. 6. | 16.00 | Členská schôdza 
numizmatikov s prednáškou
POSÁDKOVÝ KLUB | Téma prednášky:
„Dejiny rodu Habsburgovcov a  ich 

numizmatická zbierka v  Trenčianskom 
múzeu“. Prednášajúci:  Mgr. Lukáš Trnkó-
ci,PhD. Pripravuje: Klub numizmatikov.
22. 6. | 15.00 | J. Rezník: Ľudovít 
Štúr. Génius národa a Európy
VKMR | Autorská beseda s  jubilantom Ja-
roslavom Rezníkom (80) spojená s prezen-
táciou knihy o Ľudovítovi Štúrovi.
Súčasťou podujatia je tvorivá dielňa 
s  členmi odbornej poroty celoslovenskej 
literárnej súťaže Jozefa Braneckého „Stud-
ňa sa tajne s dažďom zhovára“.
Sprievodný program: Súkromná ZUŠ 
na Ul. L. Novomeského v Trenčíne.
25. 6. | 15.00 | M. Vrba: Trenčín 
v uličkách času
ULICA 1. MÁJA, TRENČÍN | Beseda so  zbe-
rateľom historických fotografií Milanom 
Vrbom spojená s  prezentáciou jeho pub-
likácie „Trenčín v  uličkách času“, a  tiež 
o pripravovanej knihe o obchodných pre-
vádzkach v  regióne. Podujatie spoluor-
ganizované Verejnou knižnicou Michala 
Rešetku v Trenčíne je súčasťou kultúrno-
-umeleckého festivalu Fest Art Trenčín 
2022.

 � KURZY
14. 6. | 16.00 – 18.30 | Večerný 
ateliér pre dospelých
GMAB | Projekt je určený dospelým, ktorí 
si chcú oddýchnuť pri tvorivých aktivitách. 
Pre  mnohých návštevníkov je stretnutie 
s  umením v  galérii istým druhom relaxu, 
cibrením ich talentu, či jednoducho aktív-
nym využitím voľného času. Stretnutia sú 
situované do podvečerných hodín, kedy si 
už aj pracujúci môžu nájsť chvíľu na tvori-
vé dotyky s výtvarným umením. Obsahom 
stretnutí je základné oboznamovanie sa 
s  jednotlivými výtvarnými technikami, 
tradičnými i  netradičnými výtvarnými 
materiálmi. Mnohokrát je práca inšpiro-
vaná vystavenými umeleckými dielami, 
na  základe ktorých sa návštevníci tvori-
vých stretnutí inšpirujú k  novým pohľa-
dom na spracovávané témy. Na podujatie 
je potrebné sa vopred prihlásiť. 
17. – 19. 6. | Dialógy s čipkou 
– celoslovenský workshop 
paličkovanej čipky
HOTEL GRAND TRENČÍN | Čipkársky 
workshop s  lektorkami Jarmilou Rybán-
skou a  Katarínou Búranovou je určený 
pre  aktívne tvoriace čipkárky/čipkárov 
z celého Slovenska. Web: www.tnos.sk

 � ŠPORT
utorok | 16.45 – 18.00 | Jemné 
cvičenie s relaxáciou pre ženy 
každého veku
NÁMESTIE SV. ANNY 21 | Precvičenie ce-
lého tela (chrbát, panvové dno...) s  ná-
sledným uvoľnením mysle. Facebook: 
Jemné cvičenie s  relaxáciou. Je potreb-
né  prihlásenie: 0910 196 456. Kontakt: 
tancepreradost@gmail.com.
pondelok | 19.00 |, štvrtok | 
17.45 | Strong by Zumba
KS OPATOVÁ | Vysokointenzívny silový 
tréning s váhou vlastného tela v sprievo-
de motivačnej hudby. Info: 0903 949 966, 
zumba-trencin.sk. Facebook: ZUMBA Peťa 
Trenčín.
pondelok, streda | 17.45 | 
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, 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 vede-
ním certifikovanej inštruktorky. Info: 0917 
483 921 – Mgr. Ivana Hudec Strápková, re-
zervačný systém www.ivkafitaktivity.sk.
štvrtok | 17.30 | 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 vedením certifikovanej inštruktorky.
Info: 0917 483 921 – Mgr. Ivana Hudec 
Strápková, www.ivkafitaktivity.sk.
utorok | 18.00 | Body forming
LIONFITNESS | Spevnenie svalstva, formo-
vanie postavy, spaľovanie kalórií, zlepše-
nie kondície. Využívame jednoduché špor-
tové náradie a vlastnú váhu. Pod vedením 
certifikovanej inštruktorky. Info: 0917 
483 921 – Mgr. Ivana Hudec Strápková, 
www.ivkafitaktivity.sk.
1. – 30. 6. | Nordic Walking
BISKUPICKÁ ULICA Č. 54 | Nordic Wal-
king zapája 90 % svalov. Má viac ako 20 
zdrav. benefitov. Môže sa robiť v kaž-
dom veku aj počasí, 365 dní v  roku. 
Viac informácií na  tel. č. 907 336 466, 
nw.trencin@gmail.com, www.nwtn.sk.
1. – 29. 6. | 18.00 - 18.50 | Qi 
Gong meditácia v pohybe
HRÁDZA PRI GOLFOVOM IHRISKU TRENČÍN | 
Beáta Liptáková, MBA – mentorka pre du-
ševný rozvoj, pre Vás pripravila blahodár-
ne lekcie Qi Gong. Prichádzajú teplé letné 
dni... aby sme sa cítili sviežo a ľahko, po-
trebujeme sa o niečo viac zamerať na obe-
hový systém, naše srdce, dych. Na  prvé 
miesto dáme seba, nadýchame sa sviežos-
ti do sýtosti. Qi (Čchi) je základná životná 
sila a  my sa ju naučíme prebúdzať tak, 
aby pracovala pre náš prospech. Ladnými 
pohybmi v spojení s dychom si ukážeme, 
ako na  to. Stretávame sa v malej skupin-
ke max 10 ľudí. Užívaš si chvíľu pre seba. 
Ladíš sa na  seba, dýchaš pre  seba, od-
počívaš. Čerpáš energiu každým jedným 
nádychom a čistíš sa každým jedným vý-
dychom. Vedená meditácia dych živo-
ta pomáha vyskočiť z  hlavy, povinnosti 
a problémy tu nemajú miesto. Vnímaš po-
koj a vďačnosť... slovami sa ťažko popisujú 
pocity, ktoré spoločne zažívame pri medi-
tácii v pohybe... Cítiš, že tvoje telo, hlava 
a duša potrebuje niečo podobné? Pridaj sa 
k  nám. Garantujem pohodovú, príjemnú 
atmosféru pod mojím vedením, ktoré má 
vždy základnú ingredienciu a tou je láska.
Za sprievodu tónov a vôní prírody. Popla-
tok za jednu lekciu je 10 €. Pre viac info ma 
kontaktujte telefonicky: 0905 393 872, 
alebo mailom: info@beataliptakova.sk.
16. 6. | 9.00 – 13.00 | Všetci 
robia duathlon
ŠPORTOVO REKREAČNÝ AREÁL OSTROV ZA-
MAROVCE | Príďte si zmerať sily v  behu 
a  jazde na  bicykli na  nespevnenom 
povrchu. Podujatie je určené pre  žia-
kov 2. stupňa ZŠ. Bližšie informácie 
na  www.cvctn.edupage.org Tel.č.: 0911 
886 007.
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18. 6. | 9.00 – 12.30 | Maratón 
Pohybu
AREÁL ZŠ VÝCHODNÁ | Vychutnajte si radosť 
z pohybu na čerstvom vzduchu pod vede-
ním kvalifikovaných inštruktorov a  posil-
nite svoje zdravie. Disciplíny: Latino, Salsa-
tion, Kruhový Tréning, Strečing. Podujatie 
je určené pre  širokú verejnosť. Bližšie in-
formácie na www.cvctn.edupage.org / Te-
l.č. 0911 886 007.
18. 6. | Trenčiansky YPSILON 
2022

AUTOCAMPING NA OSTROVE | 6. ročník pre-
tekov dračích lodí s medzinárodnou účas-
ťou. Športový klub Dračia Légia Trenčín 
2012 srdečne pozýva všetkých priazniv-
cov vodných športov. Vstup pre  verejnosť 
je zdarma.
18. 6. | 8.00 – 8.50 | Qi Gong 
v rannej rose

HRÁDZA PRI GOLFOVOM IHRISKU TRENČÍN | 
Láka Vás urobiť pre seba niečo viac? Vyu-
žite príležitosť a poďte si rozprúdiť život-
nú energiu v  rannej prírode. Sprevádzať 
Vás bude lektorka Beáta Liptáková, MBA 
mentorka pre duševnú pohodu. Spojením 
dychu a  ladných pohybov spoločne na-
čerpáme Qi (čchi), základnú životnú silu 
blahodárnym spôsobom. Iba 1x za mesiac 
za zvýhodnený poplatok 5€/lekcia. Nevá-
hajte a  vezmite so  sebou blízkych, part-
nerov, kamošov. Treba sa prihlásiť vopred 
kontakt: 0905 393 872, alebo mailom: 
info@beataliptakova.sk.
26. 6. | 9.00 | Deň otvorených 
dverí bojových umení
MLÁDEŽNÍCKA 2 | 2. ročník Dňa otvorených 
dverí bojových umení v Trenčíne.
26. 6. | 9.00 | 25. 6. | 10.00 | 
Trenčianska regata 2022

LODENICA KK TTS PRI ŽELEZNIČNOM MOSTE 
| 64. ročník.

 � FESTIVALY
4. 6. | Trenčianske folklórne 
slávnosti – XXXX. ročník
MNÍCHOVA LEHOTA – AMFITEÁTER | Sviatok 
tradičnej ľudovej kultúry – folklórny fes-
tival bohatý na  ľudové tradície, piesne, 

hudbu a tance.
Program:
14.00 hod.: otvorenie
14.15 hod.: Ratolesti I Program detí z det-
ských folklórnych súborov Čajka Horná 
Súča, Lampášik Trenčianske Stankovce, 
Harmoniková akadémia Soblahov, Bys-
terec Mníchova Lehota, Selčanka Selec, 
Kornička a  Radosť Trenčín, Kopaničiarik 
Myjava
16.00 hod.: Generácie I  Generačný 
program folklórnych skupín, folklórnych 
súborov, detských folklórnych súborov 
Kubra z  Kubrej, Dolinečka, Melenčár So-
blahov, Večernica Trenčianska Turná, Roz-
vadžan Trenčianske Stankovce, Lehoťan-
ka, Jáderko, Trúfalci Mníchova Lehota, 
Škrupinka, Nadšenci, Družba, Seniorklub 
Družba, Trenčan, Kornička, Radosť Trenčín
18.30 hod.: Čriepky z tvorby I Program FS 
Vršatec Dubnica nad Váhom
19.30 hod.: Zatancujme si I Tanečná škola 
ľudových tancov interaktívnym spôsobom 
pre verejnosť s tanečníkmi z Vršatca
Sprievodný program: Majstri ľudového re-
mesla I  Prezentácia remeselníkov s  ukáž-
kami výroby a výsledkami tvorby.
18. 6. | 13.30 - 20.30 | Víno pod 
hradom
MIEROVÉ A ŠTÚROVO NÁMESTIE | Čaká Vás 
40 vinárov pekne pokope v historickom 
centre. 
19. 6. | Festival Ad Fontes 
Musicae k prameňom hudby
PRI PRAMENI KUBRANSKEJ KYSELKY | Hrať 
a  zabávať Vás budú: Musica Poetica – 
súbor starej hudby, Fistulatoris Consort 
– detský flautový súbor, Wagus – sku-
pina historického šermu a  tanca, Súbor 
Musicantica Slovaca z  Mojmíroviec. Ďalej 
sa môžete tešiť na: dobovú kuchyňu a  jej 
starodávne jedlá a receptúry, pre najmen-
ších je pripravená miniZoo, jazda na  ko-
ňoch či detská šermiarska aréna. Vo večer-
ných hodinách jedinečný koncert Drowsy 
Maggie – írske a  škótske piesne a  tance 
a samozrejme veľa dobrého jedla a  pitia, 
grilované oštiepky, stejky, kapustnica, 
langoše a ďalšie pokušenia. 
25. 6. | 12.00 | Fest Art Trenčín 
2022

PARKOVISKO PRI GYMNÁZIU Ľ. ŠTÚRA | Pia-
ty ročník kultúrno-umeleckého festivalu, 
ktorý sa uskutoční tento rok na parkovis-
ku pri Gymnáziu Ľ. Štúra v spojení s pod-
ujatím Trenčín na Korze. Pripravený je bo-
hatý program, počas celého dňa budete 
môcť sledovať umelcov, ako maľujú plo-
chu o rozmere 240 m2. Samozrejme nebu-
de chýbať hudobný a  kultúrny program. 
Sprievodný program bude obohatený 
o  futbalový turnaj, bunnyhop contest 
pod  vedením Divo Združenia a  takisto aj 
maľovanie na stenu. Na mieste bude, sa-
mozrejme, Hangár chill zóna a bar. Dobrú 
kávičku vám spravia v  Oucafé. Ako každý 
rok na festivale nájdete aj Elite barber stá-
nok, kde sa môžete dať ostrihať. Vo Fest 
Art Shope nájdete umenie, knihy či tričká 
a môžete si dať drink pripravený exkluzív-
ne pre  Fest Art na  náš účet. Po  zotmení 
ožije budova Gymnázia projekciou od sku-
piny Trakt.

 � INÉ...
10. 6. | 19.00 – 22.30 | Noc 
kostolov na Skalke

KLÁŠTOR VEĽKÁ SKALKA | Hudobno-poetic-
ký program na nádvorí kláštora. Program:
19.00 – 20.00 Predkapela: Mladí zo Skal-
ky. 20.00 – 21.30 Gustáv Beláček • bas-
barytón, Daniel Buranovský • klavír, Jozef 
Šimonovič • recitácia. V prípade nepriaz-
nivého počasia sa podujatie bude konať 
v Diecéznej svätyni Malá Skalka.
12. 6. | 10.00 – 17.00 | Slow. by 
Priestor
UL. FARSKÁ | Buď Slow. a predaj svoje ob-
lečenie. 14.00 - O syndróme vyhorenia 
s Matúšom Bakytom. 15.00 - Prečo byť 
vďačný za neúspech s Romy Špaček. 
11. 6. | 10.00 | Kukanova desina
TRENČÍN | Turisticko - pivný pochod Kuka-
nova desina vznikol podľa povesti spísanej 
nebohým básnikom Jozefom Urbanom 
na počesť pivára Kukana.
17. 6. | 15.00 | Študentský Deň 
nezávislosti
CENTRUM PRE  RODINU | Gemblíš? Chatu-
ješ? Príď sa porozprávať o  svojich skúse-
nostiach, úspechoch a  prehrách do Cen-
tra pre rodinu, kde sa uskutoční podujatie 

pre  študentov stredných škôl – Deň ne-
závislosti. Zabavíme sa pri  dobrej muzi-
ke, zahráme turnaj v kalčete a air hockey. 
Pripravené bude občerstvenie – kofola, 
pukance, zmrzlina a  iné. Súčasťou bude 
workshop na tém u pc hier a chatovania.
26. 6. | 13.00 | Valné 
zhromaždenie a stretnutie 
členov združenia Paličkovaná 
čipka Slovenska
POSÁDKOVÝ KLUB | Stretnutie členov výni-
močného združenia.
26. 6. | 15.00 | Spoločné 
čipkovanie

MIEROVÉ NÁMESTIE | Čipkujeme na  ná-
mestí. Spoločné čipkovanie členov zdru-
ženia Paličkovaná čipka Slovenska spolu 
s  návštevníkmi, ktorí si budú chcieť toto 
remeslo vyskúšať. 
do 30. 9. | Studňa sa tajne 
s dažďom zhovára
VKMR | XXX. ročník celoslovenskej literár-
nej súťaže Jozefa Braneckého pre stredo-
školákov a dospelých. 
25. 6. | Burza starožitností 
a gazdovské trhy
VÝSTAVISKO EXPO CENTRUM | Burza staro-
žitností, zberateľských kuriozít, zaujíma-
vostí a gazdovské trhy. 

KONTAKTY

CENTRUM PRE RODINU Farská 12, info@cprtrencin.sk,  
www.cprtrencin.sk, 0940 785 275

Denné centrum Sihoť Osvienčimská 1720/3, dcsihot@trencin.sk,  
0901 714 266 

FITNESS LION CENTER Bavlnárska 320/15,  
lion.fitnesscentrum@gmail.com, 0902 406 604

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

HOTEL GRAND TRENČÍN
Palackého 3477, 032/743 43 53,  
www.grand-hotel.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

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

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

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Ul. Mládežnícka 1, 032/743 5695 

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
TSK – TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 032/6555 111,  
www.tsk.sk 

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

VKMR Verejná knižnica 
M. Rešetku v Trenčíne

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