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

Extrémne vlny horúčav, ktoré sa začali v Európe v júni 2022, pokračovali júlovým lámaním
historických teplotných rekordov, pričom 40 °C bolo dosiahnutých vo Francúzsku, vôbec
prvý raz v histórii meraní aj vo Veľkej Británii, v Nemecku a 21. júla 2022 aj na Slovensku
a v Maďarsku. Viaceré významné teplotné rekordy boli prekonané aj v severnej Európe.

Zoznámte sa s novými autobusmi MHD
Od 1. septembra 2022 bude mestskú hromadnú dopravu
v našom meste zabezpečovať nový dopravca Transdev.
Pre cestujúcich budú k dispozícii úplne nové autobusy.
Zoznámiť sa s nimi môžete už v pondelok 15. augusta
o 10.00 h na Mierovom námestí.

Všetky autobusy budú nízkopodlažné, klimatizované a ekologické. K ich výbave bude patriť napríklad aj moderný informačný
systém, či USB porty pre nabíjanie mobilných zariadení.
Výška cestovného sa zmenou
dopravcu nebude meniť, pribudnú ale nové druhy cestovných
lístkov a nové spôsoby platby.
Nemení sa ani doterajší systém
zliav. Viac vám radi povedia v Informačnom centre Transdev
na Palackého ulici 6790. Otvorené je v pracovných dňoch od 9.00
do 13.00 h a od 13.30 do 17.00 h.

Ak máte Čipovú kartu alebo časové predplatné lístky ešte
od spoločnosti SAD Trenčín,
nový dopravca ich bude akceptovať do konca februára 2023. Ak
nepoužívate aj prímestskú dopravu (modré autobusy) odporúčame, aby ste si vybavili do konca
tohto roka dopravnú kartu u nového dopravcu. Môžete si zvoliť
buď osobnú návštevu Informačného centra Transdev na Palackého ulici alebo samoobslužný
spôsob, a to cez eshop nového
dopravcu.
V nových autobusoch už

zaplatíte cestovné aj bankovou kartou. Ďalšou možnosťou
ako si kupovať cestovné lístky,
bude mobilná aplikácia, ktorú si
do svojho smartfónu bezplatne
stiahne každý cestujúci. Pre študentov je dôležité, že nový dopravca bude akceptovať školské
preukazy ISIC.
V auguste začnú s predajom
cestovných lístkov a dobíjaním
kreditu na pobočke Transdev
(Palackého ulica), v eshope a mobilnej aplikácii. Dobitie kreditu

na dopravnej karte bude možné aj u vodiča autobusu, kde si
budete vedieť predĺžiť aj predplatný časový lístok (štvrťročný,
mesačný).
Viac informácií sa dozviete na stránke nového dopravcu
www.trencin.transdev.sk,
postupne aj na mestskom webe
www.trencin.sk a tiež osobne 15.
augusta o 10.00 h na Mierovom
námestí. Srdečne vás pozývame.


ERIKA SÁGOVÁ
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BLÍŽI SA ZÁVER
REKONŠTRUKCIE

Prezidentka zablahoželala Trenčínu

Práce na kompletnej
obnove štátnej cesty
I/61 v Trenčíne finišujú.
Hotovo by malo byť do 19.
augusta 2022. V našom
meste budeme mať vyše
5 kilometrov vynovenej
komunikácie na hlavnom
prieťahu Bratislava –
Žilina.

Vodičom aj cestujúcim autobusmi táto rekonštrukcia dala
zabrať. Niektoré júlové dni boli
veľmi komplikované, ale ďakujeme všetkým za trpezlivosť.
Spomínané krátkodobé obmedzenia vystrieda bezpečná
a pohodlná jazda po vynovenej
ceste. Určite to ocenia aj návštevníci, ktorých bude aj vďaka
titulu Európske hlavné mesto
kultúry 2026 pribúdať. Po tom,
ako nový asfaltový povrch získala aj vozovka na starom cestnom moste, sa bude pracovať
na Ulici Kniežaťa Pribinu, pred
Hviezdou a štatistickým úradom. Prosíme ešte o zhovievavosť.
E. S.
Aktuálne informácie
o dianí v našom meste
nájdete každý deň
na www.trencin.sk.
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Zuzana Čaputová pozvala 6. júla do Grasalkovičovho
paláca primátora Richarda Rybníčka a tím Trenčín 2026,
aby nášmu mestu zablahoželala k zisku titulu Európske
hlavné mesto kultúry 2026.

Prezidentka sa zaujímala o kreatívny proces počas písania projektu. Pracovali na ňom stovky
ľudí a svojimi nápadmi sa do procesu zapojili uznávaní odborníci
aj verejnosť z Trenčína, Slovenska, z celého sveta.

Na prezidentkinu otázku, čo
bude poznávacím znakom Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026, hovoril náš
tím o dvoch miestach. O starom železničnom moste a jeho
prebudovaní na živé miesto pre

komunitné stretnutia a kultúrne
podujatia, s plávajúcim pódiom
a pretvorenými brehmi rieky, ktoré budú pozývať prežiť príjemný
čas pri vode. Bývalú ODU, dnes
Posádkový klub, má tím Trenčín
2026 v pláne v spolupráci s Ministerstvom obrany SR viac otvoriť verejnosti, rozmanitým kultúrnym podujatiam.
„Je to veľká príležitosť posilniť kultúrno – kreatívny priemysel
a podporiť dlhodobý rozvoj mesta. Na mojej poslednej návšteve
Košíc som videla, ako veľmi môže
mestu pomôcť podobná skúsenosť.
Blahoželám primátorovi Richardovi Rybníčkovi k tomuto úspechu a prajem Trenčanom, aby čo
najlepšie využili túto šancu dlhodobo zlepšiť mesto a reprezentovať slovenskú kultúru,“ uviedla
Z. Čaputová, ktorú náš tím pozval do Trenčína, aby jej naživo
ukázal potenciál nášho mesta.


TÍM TRENČÍN 2026

Zaplatili ste miestne dane?
Aktuálne mesto ako správca dane kontroluje platby
miestnych daní, ktoré mali byť zaplatené do 31. 12. 2021.
Prosíme, skontrolujte si, či máte všetko uhradené.

Daňovníkov s nedoplatkom
kontaktujeme telefonicky, mailom alebo zasielame výzvy na zaplatenie daní. Upozorňujeme, že
výzvy na zaplatenie nedoplatku
nie sme povinní zaslať, pohľadávku môžeme postúpiť hneď
na vymáhanie. Chápeme však,
že mnohí z nás pri iných starostiach pozabudnú zaplatiť, a preto sa snažíme daňovníkov, ktorí
takto pozabudli, kontaktovať.

Pri pomerne vysokom počte dlžníkov sa nám ale nepodarí
skontaktovať so všetkými. Preto vám odporúčame, aby ste si
skontrolovali, či máte za minulé roky zaplatenú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie, či poplatok
za smeti.
Uhradením nedoplatkov sa
vyhnete zbytočným problémom

a zvýšeným finančným nákladom, ktoré by mohli vzniknúť
pri vymáhaní pohľadávok súdnym exekútorom. „Blíži sa obdobie, kedy časť pohľadávok budeme musieť postúpiť súdnemu
exekútorovi. Nerobíme to s radosťou, ale je to spravodlivé voči
tým občanom, ktorí poctivo platia miestne dane a ktorí sa snažia
plniť si svoje daňové povinnosti,“
skonštatoval Ján Margetín,
špecialista na dane a poplatky
MsÚ Trenčín.


E. S.

VOĽNÉ MIESTA

Podpora opatrovateľskej služby II aj u nás

Mesto Trenčín vyhlásilo
výberové konanie
na obsadenie pozícií:

Národný projekt na podporu opatrovania osôb v domácnostiach realizujú od 1. decembra 2021 aj Sociálne služby
mesta Trenčín. Získali naň takmer 500 tisíc eur. Projekt
potrvá do 30. novembra 2023.

•
•

Technik IT
Riaditeľ(ka) Materskej 		
školy, M. Turkovej 5

Nástup od septembra 2022.

Ak máte o niektorú
z pozícií záujem, prihláste
sa elektronickou poštou
na vyberove.konanie@trencin.sk
najneskôr do 15. 8. 2022.
Viac na www.trencin.sk vo
Voľných pracovných miestach.

V rámci neho 31 zamestnancov
poskytuje v pracovných dňoch
opatrovateľské služby 48 klientom denne od dvoch do 7,5 hodiny. Cieľom projektu „Podpora opatrovateľskej služby II“ je
zabezpečiť kvalitné sociálne
služby s ohľadom na individuálne potreby obyvateľov, zlepšiť
dostupnosť sociálnych služieb
v domácom prostredí a oddialiť

potrebu umiestňovania obyvateľov do pobytových zariadení.
Terénna forma sociálnej služby
výrazne ovplyvňuje kvalitu života cieľových skupín, ktoré sú
odkázané na pomoc inej fyzickej
osoby. Poskytovanie domácej
opatrovateľskej služby napomáha rodinným príslušníkom odkázaných osôb. Je dôležité, aby
mali istotu, že je o ich blízkych

postarané a sú v bezpečí.
Projekt je realizovaný v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
ako riadiacim orgánom a s podporou Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské
zdroje. Výška nenávratného finančného príspevku je 497 760
eur. Tieto peniaze idú na mzdové
a osobné náklady opatrovateľov
a opatrovateliek v domácnosti.


E. S.

29. júl 2022

Most spojí Ostrov s Orechovým

Poslanci mestského parlamentu schválili na júnovej
schôdzi (22. 6.) zámer radnice vyhlásiť verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu nového mosta,
vrátane jeho napojenia na križovatky. Váh by mal byť
premostený z Vlárskej ulice na Ostrov a opačne.

Pôjde o zavesený most s jazdnými pruhmi pre autá a autobusy
(s vylúčením ťažkej nákladnej
dopravy), s chodníkmi a trasami
pre cyklistov. Nadviaže na súčasný most na Ostrov pri krytej
plavárni smerom na Orechové.
Mesto projekt obstará na základe už hotovej dopravnej štúdie
so zapracovanými podmienkami rozhodnutia z konania o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie. Dokumentácia bude
slúžiť pre územné rozhodnutie,
stavebné povolenie aj realizáciu stavby. Predpokladaná suma
840 tisíc eur pôjde z mestského
rozpočtu a zahŕňa aj autorský
dozor a inžiniersku činnosť.
Ďalšie premostenie Váhu
bolo už súčasťou modernizácie železnice, už vtedy mal most
vydané územné rozhodnutie,

avšak nebol uznaný ako vyvolaná investícia. Nie je to žiadna novinka. Samozrejme, museli sme
ten pôvodný návrh zmeniť, nespĺňal dnešné parametre vo vzťahu k napojeniam na križovatky
a k udržateľnej mobilite. So stavbou mosta priamo súvisí budúca
modernizácia starého cestného
mosta a hlavne prekládka cesty
I/61 z Hasičskej a Ulice gen. M.
R. Štefánika ku železnici. Po prekládke cesty bude most plnohodnotne fungovať v rámci vnútorného dopravného okruhu,“
uviedol hlavný architekt mesta
Trenčín Martin Beďatš.
Mesto má záujem most postaviť za dva roky od začiatku
stavebných prác. „Ideálne by
bolo, ak by bol hotový do začiatku modernizácie starého mosta v centre, teda do konca roku

 STRUČNE

2026. Aj keby sme ho dovtedy nestihli úplne dokončiť, stále bude
lepšie, ak pri odstavení starého
mosta, čo najviac skrátime dobu,
počas ktorej bude k dispozícii len
nový most pod stavidlami. Bude
dôležité čím skôr dať do prevádzky toto najnovšie premostenie
Váhu,“ povedal M. Beďatš.
Na územný mestský rozvoj
má Trenčín schválených 37 miliónov eur, z týchto európskych
peňazí by sa mohla zaplatiť výstavba mosta. „Musíme byť pripravení a mať všetky podklady,
aby sme mohli peniaze získať.
Tieto procesy sa nedajú preskočiť,” zdôraznil primátor Richard
Rybníček.
S názorom, že nové premostenie rieky rozdelí rekreačnú
zónu, hlavný architekt nesúhlasí. „Most pôjde krajom rekreačnej zóny. Určite by som z bežnej
miestnej cesty nerobil strašiaka.
Nerozdelí územie, ale lepšie ho
zorganizuje a dostane k nemu
ľudí. To, že dnes sme zvyknutí,
že krytá plaváreň alebo kúpalisko sú akoby na konci slepej ulice,
to je náš zvyk. Po novom sa tam
napríklad ľudia zo Zámostia dostanú jednoduchšie, aj verejná
doprava sa bude dať lepšie organizovať,“ povedal M. Beďatš.
Verejné
obstarávanie
na spracovateľa projektovej dokumentácie mesto vyhlásilo
koncom júla. Známy bude začiatkom jesene. 
E. S.

NOVÁ SOCIÁLNA SLUŽBA V NAŠOM MESTE
Trenčín bude poskytovať s použitím telekomunikačných
technológií novú sociálnu službu „Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“. Súhlas na jej realizáciu dalo
mestské zastupiteľstvo na júnovej schôdzi.

Služba bude fungovať cez elektronický systém „Inteligentná Domáca Asistentka“ (IDA).
Pomôže ľuďom s nepriaznivým
zdravotným stavom, aby sa zabránilo vzniku krízovej sociálnej
situácie alebo, aby sa zabezpečilo jej riešenie. Využitie asistenčných technológií oddiali nástup
užívateľov do pobytového zariadenia a umožní im zotrvanie
v prirodzenom domácom prostredí, prípadne skorší návrat
do domáceho prostredia po hospitalizácii, či poskytnutí sociálnej služby.
Systém IDA bude fungovať
bez kamier a mikrofónov, nenaruší súkromie prijímateľa. Je
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založený na nepretržitom monitorovaní domácich priestorov
prijímateľa pomocou relevantných senzorov a monitoruje aj
jeho pohyb mimo domácnosti.
Zaznamenané signály spracuje,
vyhodnotí a identifikuje prípadný vznik neštandardnej situácie vyžadujúcej pomoc. Systém
na rizikovú situáciu upozorní
dohliadajúcu osobu (rodinný
príslušník, sused a pod.) zaslaním krátkej písomnej správy.
Zapožičanie
monitorovacej sady IDA, jej inštalácia, nastavenie v domácnosti klienta
a servisné služby budú bezplatné. Táto sociálna služba bude
určená pre prijímateľov, ktorí

žijú v domácnosti samostatne,
prípadne sú väčšinu dňa doma
sami, majú nepriaznivý zdravotný stav, zhoršenú fyzickú kondíciu, majú domácnosť vybavenú
pevným internetom a pre monitorovanie pohybu mimo domácnosti majú aktivované základné
mobilné dáta.
Sociálne
služby
mesta
Trenčín požiadali o zaradenie
do projektu AAL, ktorý bude
realizovaný v podmienkach
Trenčianskeho samosprávneho
kraja. Po akceptácii ich žiadosti a podpise zmluvy o spolupráci budú môcť požiadať o zápis
tejto služby do registra poskytovateľov sociálnych služieb.
Predpokladaný začiatok projektu je na jeseň 2022. Bližšie
informácie získate na tel. čísle
032/6521581.


E. S.

V

sobotu 9. júla posvätili
v Trenčíne nový gréckokatolícky Chrám sv. Cyrila
a Metoda.

T

renčín navštívila 15. júla
slovenská veľvyslankyňa vo
Fínsku Slavomíra Mašurová.
Hovorila aj s tímom Trenčín
2026 o budúcej spolupráci. Trenčín bude v roku 2026
Európskym hlavným mestom
kultúry spolu s fínskym Oulu.

C

enu ARTIST‘S MISSION
AWARD za celoživotný
umelecký a spoločenský prínos si prevzala 23. júla 2022
na Mierovom námestí v Trenčíne vzácna osobnosť československej hudobnej i filmovej
scény MARTA KUBIŠOVÁ (na fotografii pri podpise do pamätnej knihy mesta
Trenčín). Ocenenie bolo súčasťou filmového festivalu FILM
SQUARE, ktorý sa konal 21. –
24. 7. 2022 v Trenčíne.

M

esto Trenčín si pripomenie 78. výročie SNP
pri Pamätníku umučených
na Brezine 5. septembra 2022
o 10.00 h.

PRIJMÚ NOVÝCH
PRÍSLUŠNÍKOV
Máte záujem? Príďte na výberové konanie v utorok 9. augusta 2022 o 8.00 h do budovy
Mestskej polície na Hviezdovej
ulici. V deň pohovoru absolvujú uchádzači aj testy fyzickej
zdatnosti, preto si prineste
športový úbor. Príslušníkom
obecnej polície sa môže stať
len bezúhonná osoba, staršia
ako 21 rokov, ktorá je telesne,
duševne a odborne spôsobilá
na plnenie úloh obecnej polície. Mestská polícia chce prijať
štyroch nových kolegov.
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Mestské investičné akcie Veľký test predného

brzdového svetla

Po tom, ako Slovak Telekom ukončil ukladanie svojich sietí, mesto rekonštruuje chodník na Hodžovej ulici. Jeho povrch bude zo zámkovej dlažby.

Štyri ulice v Kubrej majú nový asfaltový povrch. Takzvaná
stará Kubranská (medzi ulicami Pod horou a Volavé), Zelnica, Záhrady a konečne aj Volavé.

Bezpečnosť cestnej premávky ide ruka v ruke s inováciami. Tie sa zameriavajú na vzťah človek, vozidlo,
životné prostredie. Predné brzdové svetlo je slovenským inovatívnym automobilovým produktom, ktorý
zachraňuje ľudské životy. Od 22. septembra 2022 ho
budú testovať aj v Trenčíne.

Prvé nápady sa objavili už v 90tych rokoch minulého storočia.
Nikto však túto koncepciu nespracoval do podoby, do akej ju
dotvorila spoločnosť Lumaco
Innovations AG. Predné brzdové svetlo má potenciál významne prispieť k naplneniu plánu
Európskej únie znížiť do roku
2030 počet úmrtí v dôsledku
dopravných nehôd a počet vážnych zranení o polovicu.

 O ČO IDE?

Pôvodné športové plochy zarastené burinou sa menia na vynovený športový areál na brehu Váhu. Vybavený bude pre atletické disciplíny, ale pribudnú tu aj dve multifunkčné ihriská.

Pod Sokolicami pokračovala výstavba nových parkovacích
miest. V tejto lokalite sa ich počet zvýši o 21 pri bytovkách
a pri strednej škole ich bude o 7 viac.

Predné brzdové svetlo je zariadenie, ktoré je možné jednoducho nainštalovať na autá. Je to
LEDkový pásik zelenej farby
na prednej časti vozidla, ktorý
sa rozsvieti pri stlačení brzdy
tak, ako zadné brzdové červené svetlo. Najväčším prínosom
je, že informáciu o spomaľovaní auta dostanú účastníci premávky aj spredu vozidla. Vďaka
tomuto signálu zelenej farby sa
budú cítiť bezpečnejšie najmä
chodci pri prechádzaní cez priechod pre chodcov, ale aj cyklisti
a vodiči idúci oproti. Zvýšenie
bezpečnosti sa týka aj vodiča
auta s predným brzdovým svetlom, napríklad pri jazde v noci,
či pre sanitky, hasičov, zásahové policajné autá a pod.
Cieľom je zaviesť predné
brzdové svetlo, najskôr ako
dobrovoľný prvok, následne
ako súčasť povinnej výbavy áut.
Po laboratórnych štúdiách, výskumoch a odborných technických analýzach prichádza
na rad test v reálnej premávke.
Je to požiadavka Európskeho
parlamentu a Európskej komisie, aby schvaľovací proces

legislatívne postúpil.
Zelená farba sa na motorových vozidlách zatiaľ nepoužíva, ale ponúka výhodu
rýchlej identifikácie signálu.
Podporovaná je aj dopravnými
psychológmi.

 VEĽKÝ TEST

V NAŠOM KRAJI

V septembri sa začne testovanie predného brzdového svetla v reálnej premávke v rámci
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ťažiskom budú mestá
Trenčín, Partizánske a Prievidza. Od 22. 9. 2022 bude v našom kraji skúšobne vybavených
predným brzdovým svetlom
asi 2 500 áut. Pôjde o autobusy mestskej dopravy, zásobovacie vozidlá, autá zabezpečujúce
odvoz odpadu, taxíky, kamióny, ale aj ostatné osobné vozidlá. Testovanie bude trvať asi
9 mesiacov.
Vedecko-výskumnú
časť
zabezpečí Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov v Žiline
a Bonnský inštitút pre právo
a dopravnú psychológiu v Bonne. Oficiálnu záštitu prevzalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Zo záverov tohto
rozsiahleho testu vzniknú vedecké analýzy, s ktorými bude
najskôr oboznámené ministerstvo dopravy. Pôjde o podklady
na schválenie používania predného brzdového svetla na národnej úrovni a po ich vyhodnotení európskymi inštitúciami by
mohlo byť schválené jeho používanie v rámci celej Európskej
únie.
SPRACOVALA E. S.

29. júl 2022
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Ulica M. Bela má nový povrch Mestské investičné akcie

V Základnej škole na Východnej ulici sa rekonštruujú sociálne zariadenia - 4 chlapčenské, 4 dievčenské a 3 pre učiteľov.
Ide o výmenu dlažby, obkladu, dverí, umývadiel a toaliet.

Na sídlisku Juh má Ulica M. Bela vynovenú cestu, parkoviská, chodníky. V lokalite pribudol nový priechod pre
chodcov a k nemu aj nový chodník.

Vodorovné dopravné značenie na ceste pribudne trochu
neskôr. Nový asfaltový koberec bol po ukončení prác ešte
„mastný“ a značenie by na ňom
nevydržalo dlho.
Táto mestská investičná akcia sa začala v druhej polovici mája. Domácim obyvateľom
a vodičom patrí vďaka za trpezlivosť a spoluprácu.

Aktuálne umiestnenie smetných nádob v priestore komunikácie na Ulici M. Bela je dočasné. Na spojnici ulíc M. Bela
(v strede „účka“) vybuduje
mesto na jeseň polopodzemné kontajnery ako trvalé riešenie. Dovtedy je plánované dočasné umiestnenie kontajnerov
na inom mieste. Zatiaľ prosíme
ešte o toleranciu. E. S. FOTO: P. Ž.

Aj posledná etapa chodníka (cca 175 metrov) na Východnej
ulici je už obnovená. Nový povrch tvorí čiastočne betónová dlažba a sčasti asfaltová vrstva.

Začnú sa ďalšie investičné akcie
V najbližších dňoch a počas augusta sa bude pracovať aj
na ďalších miestach v Trenčíne.

Na Inoveckej ulici sa napríklad
mesto postará o rekonštrukciu
všetkých autobusových zastávok. Keďže betón bude schnúť
dva až tri týždne, upozorňujeme, že autobusy tam budú jazdiť a zastavovať najskôr v polovici septembra.
Na Istebníckej ulici sa začne
s výstavbou nového ľavostranného chodníka z betónovej zámkovej dlažby v úseku od domu č.
69 po dom č. 107. Zároveň sa tu
vybuduje nová autobusová zastávka s prístreškom, priechody
pre chodcov.
Pracovať sa bude aj na rekonštrukcii asfaltových povrchov cestných komunikácií a chodníkov s výmenou
obrubníkov. Pôjde o chodník
na hlavnom cintoríne, chodníky na Cintorínskej ulici, cesty
a chodník Šafárikovej ulici,

Mesto začalo s opravou športoviska v areáli Základnej školy
na Veľkomoravskej ulici. Vymení nefunkčnú drenáž pod povrchom a zároveň dá multifunkčnému ihrisku nový povrch.

chodník a schodisko na Západnej ulici alebo aj schodisko pri
Základnej škole na Východnej
ulici.
V auguste sa začne aj s výmenou okien na budove Centra
voľného času, s výstavbou parkovacích miest v lokalite Kvetná, s obnovou ihriska v Parku
M. R. Štefánika a aj s výmenou
obkladu pri vstupe do podchodu na Noviny. V príprave sú
ďalšie investície. Budeme vás
o nich informovať.


E. S. FOTO: Z. G.

Aj ďalšie ihriská v meste sa rekonštruujú. Na Šmidkeho
a Západnej ulici už majú zrenovovaný povrch a pracuje sa
na výmene ich ochranných sietí.
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Komíny a kotly
skontrolujte včas

Jarné upratovanie 2022 je vyhodnotené

Zavolajte odborníkom v lete, nebudete musieť volať
hasičom v zime.

Organizované jarné upratovanie sa v našom meste
uskutočnilo počas sobôt od 2. apríla do 21. mája 2022,
s výnimkou soboty 16. apríla, ktorá bola sviatkom.

Spolu išlo o 356,023 t
všetkého zozbieraného
odpadu. Náklady na jarné upratovanie boli vyčíslené na 33 803,92 €.

Aby sme nevypúšťali sadze
do ovzdušia, je potrebné udržiavať komíny a vykurovacie zariadenia v dobrom stave a pravidelne ich čistiť. Nesprávnou
starostlivosťou o spotrebiče,
komíny a spalinovody nielenže
znečisťujeme ovzdušie, ale zvyšujeme aj riziko vzniku požiaru
v domácnosti.

 KAM IŠIEL ODPAD?

 AKO ČASTO ČISTIŤ?
V súvislosti s protipožiarnou
bezpečnosťou máme povinnosť vyčistiť komín a spalinovod
v predpísanej lehote. Líši sa podľa výkonu zariadenia, typu paliva
a typu komína. Lehoty sa podľa
Vyhlášky č. 401/2007 Z. z. pohybujú v intervaloch 6x do roka,
3x do roka, raz za polroka či raz
ročne.
Ak máte spotrebič na pevné
alebo kvapalné palivo s výkonom do 50 kW, treba čistiť komín
raz za 4 mesiace. Pri plynových
spotrebičoch je dôležité venovať
pozornosť čistote komínových
prieduchov, na zabezpečenie
dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky. V prípade
zanedbania tejto starostlivosti
nám síce nehrozí riziko požiaru,
avšak hrozí nám riziko otravy.
Kotly, krby, kachle a pece
čistíme v lehotách určených
jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota
nie je určená alebo dokumentácia chýba, musíme ich čistiť
v lehotách uvedených vyššie.
Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú
priamo do ovzdušia, platia rovnaké povinnosti.

 NEBUĎTE SÚČASŤOU
ŠTATISTÍK

Zanedbanie pravidelných kontrol, údržby, čistenia vykurovacích zariadení a spalinovodov
vedie k zvyšovaniu nákladov
na čistenie a opravu. Dôležité je
mať na zreteli aj fakt, že v prípade uzatvorenia poistenia domácnosti či nehnuteľnosti proti
požiaru, môže dôjsť ku kráteniu
alebo nevyplateniu pri nezdokladovaní odbornej údržby a revízie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, dymovodov

FOTO: Z. G.

a komínov.
Kontrolu komína a kotla si nenechávajte na poslednú
chvíľu. Ak zavoláte kominára
a servisného technika v letných
mesiacoch, vyhnete sa tak dlhým
čakacím lehotám.
Požiare, ktorých príčinou
bola porucha a nevyhovujúci
stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov, za posledných
12 rokov tvoria 6,5 % z celkového počtu požiarov na Slovensku. Na prvý pohľad to možno
nie je veľké percento, no týmto
7855 požiarom by sa podľa skúseností hasičov mohlo predísť
až v 90 % zodpovednejším prístupom ľudí k prevádzkovaniu
vykurovacích telies, kontrole
a čisteniu komínov.

 RADA NA ZÁVER
Na ďalšiu vykurovaciu sezónu
myslite v dostatočnom predstihu. Neodkladajte návštevu kominára, servisného technika
a zháňanie tuhého paliva na jesenné obdobie či na začiatok
zimy. Včasná príprava vám dá
dostatok času na riešenie prípadných problémov, čím zamedzíte vzniku požiaru, úniku tepla
a predídete nadmernému znečisťovaniu ovzdušia. Ďalšie informácie o vykurovaní nájdete
na www.populair.sk.


KATARÍNA MIČÁKOVÁ



MANAŽÉR KVALITY OVZDUŠIA



REFERÁT KOORDINÁCIE PROJEKTU



LIFE IP – ZLEPŠENIE



KVALITY OVZDUŠIA

Na 85 stanovištiach boli podľa
harmonogramu pristavené vždy
dva veľkoobjemové kontajnery,
kam mohli občania odpad odkladať. Zmluvný partner mesta spoločnosť Marius Pedersen
vyviezla z týchto stanovíšť 118
kontajnerov s objemným odpadom a 110 kontajnerov s biologicky rozložiteľným odpadom.
Celkovo sa počas sobôt zozbieralo 5,091 t obalov, obsahujúcich nebezpečné látky, 0,98 t
vyradených zariadení, obsahujúcich chlórfluórované uhľovodíky, 8,195 t vyradených
elektrických a elektronických
zariadení, 172,36 t biologicky
rozložiteľného odpadu, 168,44 t
objemného odpadu a 0,957 t ostatných nebezpečných odpadov.

Biologicky rozložiteľný
odpad bol zhodnotený
na kompostárni biologicky rozložiteľných odpadov v Trenčíne. Objemný odpad
bol uložený na skládke Spoločnosť Stredné Považie, a.s.
„Luštek“ Dubnica nad Váhom.
Nebezpečné odpady, OEEZ
boli dočasne uložené v skladoch
nebezpečných odpadov v Trenčíne, na ulici Zlatovská 2200
a následne odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie.
Ďakujeme všetkým občanom i organizáciám, ktoré sa
zapojili do tejto akcie. Ďakujeme tiež za dodržiavanie pravidiel a veríme, že v podobnom
duchu prebehne aj najbližšie
plánované jesenné upratovanie.


ÚTVAR STAVEBNÝ



A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



FOTO: Z. G.

Dotácie v oblasti životného prostredia
V oblasti životného prostredia
bolo na tento rok v grantovom
kole mesta Trenčín na dotácie
pripravených 10 tisíc eur. Prvá
časť z nich bola rozdelená medzi projekty v apríli 2022, informovali sme o tom v májovom
INFO, a zároveň bolo vyhlásené druhé dotačné kolo. Do neho
sa prihlásili dva projekty. Jeden
z nich ale nesplnil podmienky
pridelenia dotácií. Komisia životného prostredia, dopravy,

investícií a územného plánovania pri Mestskom zastupiteľstve
v Trenčíne na svojom zasadnutí 14. júna 2022 odporučila poskytnúť dotáciu 2500 eur. na organizáciu
Medzinárodného
festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm pre
MFF Eko, s. r. o., ktorá je organizátorom festivalu. Primátor
mesta názor komisie odobril.


E. M.

NAJBLIŽŠIE ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred

12. 9. 2022 o 16.00 h

VMČ Západ

31. 8. 2022 o 15.00 h

VMČ Juh

5. 9. 2022 o 17.30 h

VMČ Sever

4. 8. 2022 o 16.00 h

VMČ

Zasadnutia výborov mestských častí sú verejné. V závislosti
od aktuálnej pandemickej situácie sa však môžu konať aj online.
Preto je dobré sledovať týždeň pred rokovaním webstránku
mesta www.trencin.sk.

29. júl 2022

V zbere elektroodpadu sme tretí
Počas minulého roka sa do mobilného zberu starých
elektrospotrebičov v našom meste zapojilo 322 domácností. Vďaka nim išlo na recykláciu vyše 14 ton elektroodpadu.

Ak staré elektrospotrebiče vyhodíme do bežného kontajnera
na komunálny odpad, už nikdy sa z nich nezískajú druhotné suroviny. Skončia na skládke, znečistia životné prostredie,
zväčšia objem komunálneho odpadu a zaťažia mestský
rozpočet.
Jednou z možností, ako
sa zbaviť starých spotrebičov
vhodným spôsobom, je ich odvoz priamo z domácností. Túto
formu zberu zabezpečuje v spolupráci s mestom Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre
recykláciu ENVIDOM. V súčasnosti ju poskytuje v 11 mestách na Slovensku. Ide o snahu pomôcť obyvateľom, ktorí
si nekupujú nové spotrebiče,
nemôžu tak využiť spätný zber
cez predajne a odvoz spotrebiča
na zberný dvor je pre nich príliš
komplikovaný.
„Trenčania sú pri odovzdávaní spotrebičov do mobilného zberu veľmi aktívni,“ hovorí
Jana Nahálková zo združenia
ENVIDOM. „V roku 2021 odovzdali spolu 118 chladničiek

a mrazničiek, 197 ostatných
veľkých spotrebičov ako práčky
či sporáky a 221 rôzneho drobného elektroodpadu. V prepočte
množstva vyzbieraných kilogramov na počet obyvateľov skončil
Trenčín na skvelom treťom mieste. Za ním sa podľa tohto kritéria umiestnili aj väčšie mestá
ako napríklad Bratislava či Košice. V priemere každá zapojená
domácnosť odovzdala do tohto
zberu 44 kilogramov nepotrebných spotrebičov,“ informuje J.
Nahálková. Podľa jej slov však
nejde o umiestnenie. Obyvateľom patrí vďaka za to, že im nie
je ekologická likvidácia odpadu ľahostajná a odovzdávajú ho
do zberu.
Služba
sa
dá
objednať
na
webstránke
www.zberelektroodpadu.sk,
kde treba kliknúť na OBJEDNAŤ ZBER, Trenčín a vyplniť
objednávkový formulár. Najbližší zber je plánovaný na sobotu 6. augusta 2022 od 8.00
do 12.00 h. Objednávku treba
vystaviť najneskôr dva dni pred
konaním zberu.
E. M.

Vrecia sa neosvedčili

Kompostovateľné vrecia, ktoré
sa do bionádob vkladali na začiatku júna pre minimalizovanie negatívnych dôsledkov ako

zápach a riziko vytekania, sa
počas testovacieho obdobia
neosvedčili. Pod ťarchou odpadu často skončili roztrhnuté a spadnuté dole v nádobe
a neplnili svoj účel.
Od 1. júla sa preto kompostovateľné vrecia do bionádob
už nevkladajú. Mesto radšej zvolilo umývanie nádob.
V júli (19. – 21. 7.) prebiehalo na sídliskách druhé umývanie
bionádob v tomto roku, ďalšie je
naplánované na druhú polovicu
augusta.
E. M. FOTO: Z.G.

Vytriedili sme viac ako 5 miliónov
Obyvatelia mesta Trenčín za minulý rok vytriedili 5 082 030
kilogramov odpadu (plasty,
papier, sklo, obaly z kovov a tetrapaky). Toto množstvo odpadu sme vďaka triedeniu nemuseli vyviezť na skládku a draho
zaplatiť. Za vývoz triedeného
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odpadu neplatíme. Náklady
na prevádzkovanie triedeného
zberu odpadu v celkovej výške
639 737 € bez DPH uhradila organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK. Triediť odpad
sa teda nanajvýš oplatí.


E. M.

Ako si adoptovať zeleň
Mesto Trenčín pripravilo projekt participácie občanov
na starostlivosti o verejnú zeleň a verejné priestranstvá. Programy „Adopcia zelene“ a „Garant zelene“
umožňujú legálne využiť záujem a tvorivý potenciál
aktívnych ľudí.

Chceli by ste skrášliť verejné
plochy zelene výsadbou? Máte
chuť starať sa o ich údržbu?
Adoptovať si môžete napríklad
malé plochy pri bytovkách alebo väčšie pred úradmi či v areáloch mestských školských alebo
sociálnych zariadení. Adopčný
program je vhodný ako pre dobrovoľníkov, neziskové organizácie, občianske združenia, tak
i pre právnické osoby a podnikateľské subjekty.
Príkladom fungujúcej adopcie verejnej zelene sú aktivity
Občianskeho združenia „Vieme
to lepšie“ vo verejnom priestore na Soblahovskej ulici (na fotografii). Komunita aktívnych
občanov tu osadila lavičky, vo
vyvýšených záhonoch pestujú
bylinky, pod oknami kvety i jedlé kríky. V čase uzávierky novín
bola už pripravená knižná búdka i domček pre hmyz, v auguste plánujú osadiť novú lavičku
a box na hračky.
Ako za združenie povedala

Adriana Kováčová, veci robia
postupne a v súlade so zmluvou o spolupráci, ktorú uzavreli
s mestom, nakoľko ide o mestský
pozemok. Počas roka na ňom
organizujú pre celé sídlisko deň
detí, vyrezávanie tekvičiek aj
karneval.
Formuláre žiadostí o adopciu zelene pre fyzické osoby
i pre právnické osoby nájdete
na www.trencin.sk v časti Ako
vybaviť – Tlačivá – Životné prostredie – Zeleň. Predpokladaná
doba starostlivosti o plochu je
najmenej tri roky. Žiadosť odošlete na adresu Mesto Trenčín,
Mierové námestie 1/2, 911 64
Trenčín alebo na trencin@trencin.sk Útvar územného plánovania spolu s Útvarom ŽP a
správcom zelene s vami návrh
prerokujú a pripravia zmluvu
o spolupráci. O tom, ako sa stať
garantom verejnej zelene, čítajte
nabudúce.


EVA MIŠOVIČOVÁ, FOTO: Z. G.

Buďme zodpovední pri triedení
Pre ľahostajný prístup jedného človeka môže snaha
väčšiny ľudí vyjsť naprázdno.

V bionádobách na kuchynský
a zelený odpad sa objavujú aj
odpady, ktoré do hnedých nádob vôbec nepatria, ako obaly,
plasty, igelitové vrecia či sklo.
Voľným okom viditeľné nevhodné odpady pracovníci zberovej
spoločnosti z bioodpadu vyberajú. Predstavme si seba na ich
mieste a myslime na nich nabudúce pri vyhadzovaní odpadu. Nie vždy sa podarí odstrániť
všetky nevhodné veci a kompost,
ktorý z bioodpadu vzniká, je potom našou nezodpovednosťou
kontaminovaný.
bionádob
nepatria
 Do

žiadne obaly z potravín, zaváraninové poháre, žiadne plasty, kelímky, igelity, fólie, exkrementy
domácich miláčikov, tekutý odpad, napr. kuchynský olej, mlieko, jogurty a pod., jednorazové
obaly z jedál, veľké konáre.
 Do bionádob ukladáme zvyšky zeleniny a ovocia, vrecúška
z čaju, kávu, usadeninu z kávy
a filtre z kávovarov, škrupiny
z vajíčok, zvyšky vareného jedla,
potraviny po záruke bez obalov,
kvety, listy a odrezky rastlín.
Ďakujeme, že svedomito
triedite všetok odpad.


E. M.
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Naši žiaci nad
Zamarovský v Olympii
slovenským priemerom
Piataci a deviataci základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Trenčín, ktorí sa zúčastnili celoslovenského testovania, boli zväčša nad celoslovenským
priemerom. Najviac sa darilo žiakom ZŠ na ulici Dlhé
Hony.

Deviataci absolvovali testy zo
slovenského jazyka a matematiky 6. apríla 2022. Priemerná úspešnosť v rámci celého
Slovenska bola z matematiky
53,2 %. O máličko boli na tom
lepšie chlapci. Trenčianski žiaci však tieto údaje pomerne výrazne prekročili. Výnimkou sú
dnes už bývalí deviataci zo ZŠ,
Východná a ZŠ, Na dolinách,
ktorí nedosiahli celoslovenský
priemer.
Najúspešnejšia v testoch
z matematiky bola ZŠ, Dlhé
Hony s úspešnosťou 73,3 %,
teda o 20,1 % vyššou ako bol
celkový priemer v rámci Slovenska. Nasledovali deviataci
zo ZŠ, Novomeského (65,6 %)
a ZŠ, Veľkomoravská (65,3 %).
Testovanie zo slovenského jazyka v rámci celého Slovenska zaznamenalo 59,1 %-tnú
úspešnosť. Lepšie sa darilo
dievčatám (63,1 %) ako chlapcom (55,4 %). Hranicu celoslovenského priemeru nedosiahla
z trenčianskych škôl ZŠ, Východná (52,4 %) a tesne pod
spomínanou hranicou bola ZŠ,
Hodžova (59 %). Opäť najlepšie zvládli testovanie zo slovenčiny deviataci ZŠ, Dlhé Hony
(74,8%, nasledovali žiaci ZŠ,

Bezručova (73,1 %) a ZŠ, Veľkomoravská (67,9 %).

 PIATACI ZABODOVALI
VIAC

Testovanie piatakov sa uskutočnilo 18. mája 2022 s účasťou 508 žiakov mestských ZŠ.
Všetky školy dosiahli lepšie výsledky ako bol národný priemer.
Priemerná úspešnosť piatakov
v rámci Slovenska bola z matematiky na úrovni 61 %, pričom
chlapcom sa darilo viac. Z trenčianskych piatakov obstáli najlepšie tí, ktorí navštevujú ZŠ,
Dlhé Hony (77,2 %). Oproti celoslovenskému priemeru sa veľmi dobre darilo aj žiakom ZŠ,
Novomeského (72 %) a tiež ZŠ,
Kubranská (71,5 %) a ZŠ, Bezručova (71,1 %).
Zo slovenského jazyka
ukázali výsledky testov u piatakov 69,2 % úspešnosť. Výsledky
dievčat a chlapcov boli porovnateľné, ale o niečo lepšie boli
dievčatá. Z našich škôl dosiahli najlepšie výsledky žiaci piatych ročníkov ZŠ, Dlhé Hony
(81,3 %). Nasledovali piataci
ZŠ, Kubranská (78,9 %), ZŠ,
Novomeského (77,9 %) a ZŠ,
Na dolinách (77,3 %).
E. S.

Hodnotili školské časopisy

Do 27. ročníka súťaže v tvorbe
školských časopisov sa prihlásilo 11 základných škôl z nášho regiónu. Podmienku - vydať
školský časopis s rozsahom najmenej 10 strán a dodržať predpísanú obsahovú stránku časopisov, splnili všetky prihlásené
redakčné rady. Vyhodnotenie sa
konalo 28. júna 2022 v sobášnej

sieni Mestského úradu v Trenčíne. Časopisy hodnotila dlhoročná novinárka a členka Slovenského syndikátu novinárov
Ľuboslava Sedláková. Členovia
redakcií časopisov si tak okrem
diplomov a vecných cien mohli
zo stretnutia odniesť aj jej cenné rady a odporúčania. Zlaté pásmo z trenčianskych škôl
získali časopisy Domino (ZŠ,
Veľkomoravská), Jedenástka
(ZŠ, L. Novomeského), Úsmev
(Spojená škola internátna Ľ.
Stárka), Nonstop (ZŠ, Kubranská) a strieborné časopis
Úlet (ZŠ, Východná). Súťaž organizuje Útvar školstva MsÚ
v Trenčíne. MARTINA BLAŽEJOVÁ,


ÚTVAR ŠKOLSTVA



FOTO: ZUZANA GOTTSCHAL

Rodák z Trenčína, ktorého diela oslovili milióny ľudí
v Európe aj po celom svete, Vojtech Zamarovský, má
od 27. mája 2022 v starovekej gréckej Olympii bronzovú
pamätnú tabuľu.

Jej autorom je výtvarník Ján Hubinský, ktorého s týmto zámerom oslovilo Slovenské veľvyslanectvo v Grécku ešte v roku
2019 pri príležitosti nedožitej storočnice V. Zamarovského. Pre pandémiu sa odhalenie tabule uskutočnilo až teraz.
„V gréckej Olympii sme si tak pripomenuli a oslávili život a dielo
slovenského spisovateľa, historika, cestovateľa a prekladateľa,
ktorý sa svojím myslením a tvorbou stal cestovateľom stáročiami
a šíriteľom najväčších odkazov
antiky,“ uviedlo veľvyslanectvo
na svojej FB stránke. Pamätnú
tabuľu z Trenčína do Grécka priviezol J. Hubinský spolu s predsedom Klubu priateľov Vojtecha
Zamarovského Júliusom Brunom, ktorý bol spoluautorom

jej grafického návrhu. V meste,
ktorému V. Zamarovský venoval knihu „Vzkriesenie Olympie“
prednášali o velikánovi študentom miestneho gymnázia.
„Pamätná
tabuľa
stojí
na pomyslenej spojnici starého
a nového múzea Olympie a olympijských hier, starovekého okrsku tisícročného trvania hier. Veľvyslanec helenizmu tak má svoje
symbolické miesto medzi víťazmi - tými, ktorí svojimi výkonmi nadchli ľudí a priniesli mier
národom,“ vyjadril sa J. Bruna.
Slávnostné odhalenie tabule
v centrálnom parku mesta mali
v rukách veľvyslankyňa Slovenska Iveta Hricová a zástupca
primátora Olympie Georgios
Georgakopoulos.
E. M.


ZDROJ FOTO: FB

Väčšinou to budú nové monodrámy
Prípravy na 28. ročník medzinárodného festivalu divadla jedného herca SÁM NA JAVISKU vrcholia. Tešiť sa môžeme aj na Zdenu Studenkovú v hre pre jednu herečku
Shirley Valentine od autora Willyho Russela.

Táto one woman show obľúbenej slovenskej herečky v réžii
Mihala Vajdičku mala premiéru na konci marca tohto roka
a podľa slov riaditeľa festivalu
Sám na Javisku, Kamila Bystrického, ju uvidíme čoskoro aj
v Trenčíne. Festival sa uskutoční od 12. do 16. októbra 2022,
s jedným akoby úvodným predstavením už v septembri, celkovo chce ponúknuť viac ako 14
predstavení. Pôjde poväčšine
o nové monodrámy, ktoré reagujú na aktuálne celospoločenské témy. Odohrávať sa budú
na viacerých miestach – v Klube Lúč (Galéria Vážka), v Piano
klube, Galérii M. A. Bazovského, na ulici v centre mesta a ešte

v jednom celkom novom priestore, ktorý si organizátori nechali
zatiaľ ako prekvapenie. Podrobné informácie prinesú už čoskoro na www.monodrama.sk. Podujatie podporuje mesto Trenčín
a Fond na podporu umenia.


E. M.

29. júl 2022
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Prihláste sa na vzdelávanie v kultúre

Na jeseň pod značkou Runway rozbehneme prvé vzdelávania pre ľudí pracujúcich v oblasti kultúry a turizmu,
ktorí chcú svoju organizáciu alebo projekt posunúť
na medzinárodnú úroveň.

Tento rok ponúkame zdarma
ročný špecializovaný kurz anglického jazyka a paralelne
s ním aj semestrový vzdelávací
kurz kultúrneho manažmentu. Prihlasovanie spustíme počas augusta. Pred oficiálnym
termínom sa môžete prihlásiť
predbežne.
Kurz Runway | Angličtina pre kultúru a turizmus sme
nastavili tak, aby spĺňal potreby
ľudí pracujúcich v oblasti kultúry a turizmu. Úspešní účastníci sa vďaka nemu zlepšia v prezentácií organizácie, projektu,
seba, v príprave projektovej dokumentácie, sprevádzaní partnerov, v sieťovaní v medzinárodnom prostredí, telefonovaní
a videokonferenciách v anglickom jazyku. Okrem toho budú
pripravení na príchod zahraničných umelcov, umelkýň, turistov a turistiek, ktorých nám titul
prinesie.
Kurz má trvanie jedného
školského roka. Vzdelávanie
bude prebiehať jednu hodinu
týždenne v malých päťčlenných

skupinách, do ktorých sa ľudia
rozdelia podľa vstupného testu.
Kurz je zdarma, študijné materiály bude nutné si zakúpiť .
Pilotná verzia semestrového
vzdelávacieho kurzu Runway |
Profesionáli v kultúre tiež začne už túto jeseň a rovnako ju
ponúkame zatiaľ bez poplatku.
Jej obsahom je kultúrny manažment a vhodná je pre ľudí,
pracujúcich v kultúrnych inštitúciách, rovnako ako aj pre ľudí
z nezriaďovanej kultúry.
Súčasťou kurzu je strategické plánovanie, rozvoj publík, sieťovanie a dizajn služieb
a osobnostné zručnosti. Účastníci a účastníčky sa budú stretávať v dvoj až trojdňových
víkendových blokoch. Vzdelávanie budú viesť odborníci aj zo
zahraničia.
Viac informácii o kurzoch,
predbežnom či riadnom prihlasovaní nájdete na https://www.
trencin2026.sk/runway .


MIRKA GÚČIKOVÁ



PR MANAŽÉRKA TRENČÍN 2026



FOTO: JURAJ MAJERSKÝ

TRENČÍN ZÍSKAL TITUL EURÓPSKE
HLAVNÉ MESTO KULTÚRY 2026.
O štyri roky bude nositeľom titulu spolu s fínskym mestom
Oulu. Európske hlavné mesto
kultúry v Trenčíne znamená nielen kultúrne podujatia a budovanie priestorov
na kultúru, ale aj riešenie
problémov mesta ako kvalita verejného priestoru, rozvoj
kultúrno-kreatívneho

priemyslu či duševné zdravie.
Na tejto strane vám prinášame
informácie o aktivitách tímu
Trenčín 2026.
Trenčín 2026 finančne podporujú mesto Trenčín
a Trenčiansky samosprávny
kraj, partnerom je Európska
únia.

PRÍĎTE ZAŽIŤ GARÁŽ V PARKU

Park M. R. Štefánika, Trenčín
Garáž z festivalu Pohoda sa vydala na cestu po Trenčíne a zaparkovala v Parku M. R. Štefánika. Od augusta
do konca októbra bude dejiskom koncertov, čítačiek,
vystúpení a príjemných stretnutí. Príďt okúsiť atmosféru Garáže v Parku.

Už “otváračka” Garáže v sobotu 6. augusta bude taký malý
festival. Najprv si Garáž vezme
do parády zoskupenie Fest Art
a vytvorí na nej unikátne dielo
za hudobného sprievodu DJ-ov z Face2bass crew. Vystúpia
Trenčania Random Choices,
JAAN a DJ Matwe a kapela
Charmsove deti spolu s Matúšom Oravcom. Kto bude hlavnou hviezdou otváračky, sa dozviete na www.trencin2026.eu/
garaz.
V piatok 19. 8. nás čaká niečo
úplne iné. Divotvorba prinesie
autorské čítanie prózy aj poézie,
po ktorom atmosféru Parku znásobí éterická hudba. Naše emócie svojím unikátnym spevom

a klavírom rozvibruje speváčka,
hudobníčka a začínajúca skladateľka Veronika Jarábková.
Inštrumentálna trenčianska kapela Personal Spaces zahrá atmosferický post rock. Do noci
nás odprevadí Analogrunner,
a to nielen elektronickou hudbou ale aj videoprojekciou.
V Garáži sa rozlúčime
s prázdninami prvý septembrový víkend. A to pekne naplno,
s Rapom v Garáži. Všetky informácie o programe v Garáži,
umelcoch a umelkyniach nájdete na stránke www.trencin2026.
eu/garaz.


YASMINE CABANOVÁ

PREVÁDZKOVATEĽKA


GARÁŽE V PARKU
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NEKUPUJTE,
ADOPTUJTE

Ďakujú za každú pomocnú ruku

číslo 8 | ročník XXIV

BLAHOŽELÁME!

Ak premýšľate nad
zaobstaraním si psieho
spoločníka, možno vás
oslovia opustené psíky,
ktoré našli dočasný domov v Karanténnej stanici
Trenčín.

Karanténna stanica v Trenčíne funguje pod správou Občianskeho združenia Trenčiansky útulok. Opustených
psíkov je stále veľa a zásoby krmiva sa míňajú.

Približne 7-ročná Brina je menšieho vzrastu. Rasa sa nedá
presne určiť, je to unikátny kríženec s veľmi milou ale opatrnou povahou. Nevedno, čo doteraz prežila, lebo stále akoby
skúmala a čakala, čo sa bude
diať. Vhodná je do rodiny s pokojnými odrastenými deťmi alebo bez detí, k domu s pozemkom a prístupom dnu, nakoľko
chodiť na vôdzke sa ešte len
musí naučiť.

„Budeme vďační za krmivo, konzervy či granule pre psíky, tiež
granulky pre šteniatka, aj za čistiace prostriedky na riad či podlahu,“ hovorí Petra Ožvaldová
z OZ Trenčiansky útulok. Rovnako sa potešia návliečkam, plachtám či osuškám, ktorých v stanici nikdy nie je dosť. Potravu pre
psíky je možné poslať aj prostredníctvom webstránok www.
paf.sk alebo www.preutulky.sk.

 Nové koterce i výbeh
V posledných mesiacoch pracujú v Karanténnej stanici

na murovaných kotercoch s výbehmi. Dobrou správou je
aj podpísanie zmluvy medzi
mestom a občianskym združením o výpožičke ďalšieho pozemku s rozlohou 645 m², ktorú
schválili poslanci na májovom
zastupiteľstve. „Na novom pozemku bude opäť miesto na výbeh aj koterec. S týmto sa spája
aj veľa úprav napr. zelene, terénu
a inej práce, preto vítame každú pomocnú ruku dobrovoľníkov.
Vopred každému prispievateľovi
ďakujeme, každú pomoc si veľmi
vážime,“ uzatvára P. Ožvaldová.


 Hráči majstrovského 1. FBC
Florbal Trenčín zabodovali
aj na vyhlásení Florbalových
osobností sezóny 2021/2022
v Kysuckom Novom Meste.
Najlepším brankárom sa stal
Jakub Klobučník – stabilná
a spoľahlivá opora tímu. Mužskú betRing extraligu v individuálnych štatistikách ovládol
19-ročný Tomáš Kvasnica.
S bilanciou 52 + 44 triumfoval
vo všetkých troch sledovaných
kategóriách. V súčte produktivity atakoval stovku kanadských bodov a stal sa aj víťazom
ankety TOP JUNIOR. Na fotografii zľava Jakub Klobučník,
tréner 1. FBC Jan Holovka
a Tomáš Kvasnica.


FOTO: ARCHÍV 1. FBC

E. M. FOTO: ARCHÍV OZ

V Trenčíne do práce na bicykli
jazdilo 190 tímov
Medzi viac ako stovkou samospráv, ktoré sa do súťaže
v kampani „Do práce na bicykli“ tento rok zapojili, bolo
aj naše mesto. Tímy registrované v Trenčíne najazdili spolu 110 074 km, v celkovom poradí samospráv to
znamenalo 5. priečku za Martinom, Hlohovcom, Liptovským Mikulášom a Dolným Kubínom.

Asi
10-mesačný
kríženec
Storm je strednej výšky. Je to
energický psík hravej povahy.
Zatiaľ neovláda žiaden povel, je
však práve teraz vo veku, kedy
je ideálne začať s výchovou
a výcvikom. Obľubuje voľný
pohyb a hru s iným psom. K ľuďom je prítulný.
Všetky zvieratká, ponúkané
na adopciu, nájdete
na www.utuloktrencin.sk.
Návštevu karanténnej stanice je
dobré si vopred dohodnúť
na čísle 0915 785 007.

Od 1. júna 2022, kedy súťaž
odštartovala, sme v rámci nej
na Slovensku do konca júna zaznamenali 254 138 jázd absolvovaných na dvoch kolesách.
Do tohto počtu prispelo aj 190
tímov vytvorených 675 zamestnancami spoločností a firiem
v Trenčíne. Sedem tímov vytvorilo aj 26 pracovníkov mestského úradu, ktorí na bicykli do práce spolu najazdili viac ako 3 tisíc
kilometrov počas 778 jázd.
V rámci mesta Trenčín boli
najúspešnejšie Mladé Pušky.
Tím vytvorili zamestnanci Hella Slovakia Lightnig s. r. o.
Počas sledovaného obdobia

uskutočnili 153 jázd do a z práce, pričom najazdili viac ako
3 047 km. Blahoželáme.
V súťaži krajov, ktorá bola
tento rok novinkou, obsadil
tretiu priečku Trenčiansky samosprávny kraj. V ňom 554
tímov zložených z 1890 jednotlivcov počas 36 583 jázd prešlo viac ako 302 tisíc kilometrov.
Za tretie miesto získal kraj dva
cyklostojany.
Všetkým,
ktorí
skúsili na mesiac nechať auto doma
a dochádzať do práce na dvoch
kolesách, ďakujeme. V rámci nášho mesta sme tak ušetrili
30 416 kilogramov CO². E. M.

 Slovenská reprezentantka
a bojovníčka Monika Chochlíková z Victory Gym Trenčín
jednoznačne zvíťazila v júli
vo finále Svetových hier 2022
v USA a pre Slovensko vybojovala v thajskom boxe historický
úspech – zlatú medailu po 13
rokoch na tomto podujatí.


FOTO: ARCHÍV M. CH.

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

29. júl 2022

V online svete budú zručnejší

V rámci pilotnej fázy celonárodného projektu, ktorého cieľom je zlepšovanie digitálnych
zručností seniorov, získalo v júli
v Trenčíne 86 úspešných absolventov v seniorskom veku
15 hodín školenia a nový tablet. „Vyjadrujeme potešenie nad
úspešným zvládnutím pilotného

INFO | 11

spektrum

projektu,“ informoval predseda OO
JDS Trenčín Ján
Skyba. „Je na nás,
senioroch, ako budeme v ďalšom období
nadobudnuté vedomosti rozvíjať a zdokonaľovať. Ďakujeme všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na pilotnom projekte školení digitálnych zručností seniorov.“ Pilotný
projekt pripravilo Ministerstvo
investícií regionálneho rozvoja
a informatizácie SR a Jednota
dôchodcov Slovenska v spolupráci s Trenčianskou univerzitou
Alexandra Dubčeka v Trenčíne.


Storočnicu oslávia
Hasičskou parádou

á
k
s
č
i
s
a
H
áda
par

2022ín
a
t
s
u
g
6. aurové námestie Trenč
Mie

E. M. FOTO: ARCHÍV OO JDS

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Stretnutia v pondelok od 9.00 do 11.00 h v zasadacej miestnosti KERAMOPROJEKTU, 1. poschodie.
1. 8.

MUDr. Marián Kaščák - Výživa II.

8. 8.

Ing. Otto Blaschke - Praktické včelárenia

15. 8.

Ing. Vojtech Brabenec - Trenč. Biskupice, Nozdrkovce,
Belá, Bobrovník

22. 8.

Jubilanti 2022

Iné akcie:
4. 8.

Košice – Čierna nad Tisou, vlakový zájazd

11. 8.

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika Hlohovec
Poznávame Trenčín: Trenčiansky hrad, Nevesta minulosti, výstava, 9.45 h Štúrovo nám., turistický vláčik
Matúš Čák

Pri príležitosti stého výročia založenia Zemskej ha-

10.30 slávnostný pochod za prítomnosti Hudby
sičskej jednoty sa v sobotu 6. augusta 2022 uskutoční
Ministerstva vnútra SR
v Trenčíne podujatie Hasičská paráda.
11.00 hasičská prehliadka - slávnostná časť, krst knihy,
odovzdávanie
zástav stuhami
V našom
mesta sa 5. ocenení,
– 7. au- dekorovanie
s Hudbou Ministerstva
vnútra
12.30
Hudba
Ministerstva
vnútra
gusta
1922 zišli
delegáti zjazdu
SR,SR
o 11.00 h slávnostná pre13.00
ukážky
zásahu profesionálnych
Zväzu
československého
hasič- hliadka ahasičov
krst knihy Stanislava
14.00
orchester
a mažoretky
Nová
Dubnica
stva Dychový
a zástupcovia
hasičských
Vanča „100
rokov
založenia
15.00
ukážky
hasenia
historickou
zborov
z miest
a obcís celého
ZHJ technikou
na Slovensku“, od 13.00
Slovenska.
Ako vohasičských
svojej e-kni- kolektívov
h ukážky zásahu profesionála detských

he „Z minulosti dobrovoľného nych hasičov, o 14.00 h Dychohasičstva na území terajšieho vý orchester a mažoretky mesta
mesta Trenčín“
spomína
autor Nová
Dubnica a o 15.00 h ukážSPRIEVODNÉ
PODUJATIA
NA MIEROVOM
NÁMESTÍ
Stanislav
Vančo,
hlavným
vý- hasičská
ky hasenia
historickou tech08.00
–
17.00
vystavená
historická
technika
Zájazd Holešov
26. 8.
sledkom
ich
rokovania
bolo
zanikou
a
detských
hasičských
08.00 – 09.15 svätá omša v Kostole Sv. Františka Xaverského,
loženie Zemskej
hasičskej
jedkolektívov.
V čase od 14.00
celebrovaná
mons.
Františkom
Rábekom
14.00
– 16.00
spanilá jazda
hasičskej
noty
na Slovensku
(ZHJ).
Išlo techniky
do 16.00mestom
h sa uskutoční spaDENNÉ CENTRUM SIHOŤ
(trasa na www.trencin.sk)
o
prvú
celoslovenskú
ustanonilá
jazda
hasičskej techniky
(PO – ŠTV 9.00 – 17.00, PIA 9.00 – 14.00)
16.00 – 17.00 hry a súťaže pre deti
vizeň20.00
dobrovoľného
hasičstva.
mestom
po
trase: krytá plaváHasičská tanečná zábava (futbalové ihrisko Opatová)
Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáPrvým veliteľom ZHJ na Slo- reň, OC MAX, Pred poľom, Sireň: knihy, TV, noviny a časopisy (SME, Život, Slovenka), spolovensku a dlhoročným veliteľom hoť – Radegast, Považská, Občenské hry, šachy, karty, stolný tenis, cvičenie ženy, joga, cvičenie
Dobrovoľného hasičského zbo- chodná akadémia, Hasičská,
na fitnes zariadeniach v exteriéri.
ru Trenčín bol Vojtech Nemák Braneckého, Nám. sv. Anny,
(1861 – 1932).
Legionárska, Kaufland, JužanPravidelná činnosť
Hasičská paráda ponúkne ka, Juh otoč, nový most, MerkuJoga STR 14.00 – 15.00, Spevácka skupina SIHOTIAR PO 10.00
6. 8. okrem výstavy historickej ry market, Brnianska, Úspech,
– 12.00, Cvičenie ženy I. PO a ŠT 9.30 – 10.30, Cvičenie ženy II.
hasičskej techniky na Miero- starý most, krytá plaváreň.
UT a PIA 10.00 – 11.00, Stolný tenis PO 10.30 – 12.00, STR 13.00
vom námestí (8.00 – 17.00 h) Od 16.00 h budú na Mierovom
– 15.00, UT a ŠT 13.00 – 16.30 a PIA 11.00 – 13.30, Kartové hry UT
aj ďalšie sprievodné podujatia. námestí hry a súťaže pre deti,
a ŠT 14.00 – 17.00, Výbor JDS 27 nepárny týždeň UT od 10.00, JDS
Sv. omšu v Kostole sv. F. Xaver- dospelí sa môžu nechať pozvať
05 nepárny týždeň UT 14.00 – 16.00, Asociácia zväzov zdravotne
ského o 8.00 h bude celebrovať na Hasičskú tanečnú zábavu
postihnutých (AZZP) STR 10.00 – 12.00, Skleróza multiplex – klub
mons. F. Rábek, o 10.30 h je na- o 20.00 h na futbalové ihrisko
Trenčín ŠT posledný v mesiaci 14.30 – 16.30.
plánovaný slávnostný príchod Opatová.
E. M.

24. 8.

Výstava
„Potulky prírodou a galériami“ – výstava fotografií Igora Gašparíka
Prevádzkovateľom Denného centra je Útvar sociálnych vecí
MsÚ Trenčín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch
počas otváracích hodín centra 0901 714 266.

Chránená dielňa Kaviareň Na Ceste hľadá asistenta na polovičný
úväzok. Ide o prácu s mentálne znevýhodnenými ľuďmi. V prípade záujmu volajte na 0951 257 966 od 11.00 do 16.00 h, okrem
pondelka.
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otázky a odpovede

číslo 8 | ročník XXIV

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 Veľmi chválim dokončenie

cyklotrasy na Ulici Ľ. Stárka.
Neplánuje sa k tomu, prosím,
upraviť povrch pri odbočovaní
zo starého žel. mosta vľavo? Je
to menej ako 15 m.  PETER H.
Ján Korienek, vedúci útvaru
investícií:
Tento úsek plánujeme upraviť
v auguste 2022.

 V januári 2021 som upozorňoval na problém kamiónovej
dopravy. Za 1,5 roka nedošlo k náprave. Na Ul. Ľ. Stárka
stále dochádza ku kolíznym
situáciám - zahraničné kamióny ostávajú zaseknuté pred
podjazdom popod starý most,
v smere od bývalej Ozety. Aký
je výsledok preverovania?

MARIÁN

Lešenie na Ulici gen. M. R.
Štefánika slúži ako ochrana, ide
teda o bezpečnosť chodcov a cyklistov. V minulosti sme zasielali výzvu na odstránenie lešenia
a vykonanie opravy budovy. Nakoľko bývalý vlastník budovy nedokázal vtedajších nájomcov prinútiť, aby z budovy odišli, nebolo
možné vykonať opravu a lešenie
muselo zostať na mieste. Vtedy
urobili aspoň to, že lešenie natreli červeno-bielou farbou. Lešenie
sa nachádza na súkromnom pozemku, ktorý je prístupný verejnosti. Aktuálne prebehlo územné
konanie k rekonštrukcii budovy. Na mestskom úrade evidujeme žiadosť o stavebné povolenie, po jeho vydaní už snáď dôjde
k rekonštrukcii objektu a lešenie
sa odstráni. Situáciu budeme naďalej monitorovať.

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Je spracovaný (zatiaľ ne-  Keď som prechádzal z Mláschválený) návrh zmeny doprav- dežníckej ulice popod železničného značenia, ktorý rieši daný ný most, prešli okolo mňa veľproblém. Tento sa bude reali- kou rýchlosťou dvaja tínedžeri
zovať spoločne s vyznačovaním na kolobežke. Po pár metroch
parkovacích miest a zjednosmer- nezvládli riadenie kolobežky
ňovaním priľahlých ulíc v rám- a spadli. Našťastie sa im nič neci prípravy regulácie parkovania stalo. Takých pádov a zranení
na Zámostí. Predpo- môže byť viac. Preto vás proklad zrealisím, aby ste viac
zovania je
kontrolovali
Toto je výbe
r
do konca
kolobežkárov.
otázok a
roka 2022

JÁN B.
odpovedí
v prípade,
Zdeno Maroz rovnomen
nej
že nedôjde
usek, mestská
rubriky na
k neočapolícia:
mestskom
trencin.sk/oao
webe.
kávaným
Áno, kolobežkomplikári častokrát
káciám.
jazdia nebezpečne a bez znalostí pravidiel cest Prosím vás o informáciu, či nej premávky. Ohrozujú seba aj
v balíku opráv, ktoré prebiehali ostatných. Preto by sme privítana Ulici M. Bela, nebola zahrli prísnejšiu legislatívu zo strany
nutá aj časť Lavičkovej ulice
štátu, ktorá by upravovala hlavne
od sociálneho zariadenia pre
bezpečnosť (nosenie prilieb, reseniorov po Ul. gen. Svobodu.
flexné označenie), upravenie maMIROSLAV
ximálnej rýchlosti, obmedzenie
František
Kňažek,
útvar jazdy na cestách 1. triedy, respekinvestícií:
tíve na cestných komunikáciách,
Nie, nebola, ale o úprave La- kde je zvýšené nebezpečenstvo
vičkovej ulice uvažujeme. V sú- dopravných nehôd. Určite budečasnosti je v štádiu projektovej me pokračovať v kontrolách koprípravy. Prosíme o trpezlivosť.
lobežkárov aj v spolupráci s Policajným zborom SR.
 Na Ulici gen. M. R. Štefánika sa nachádza už snáď 20
 Je možné zmeniť organizárokov lešenie. Neexistuje niciu alebo výraznejšie doplniť
jaký nástroj na to, aby mesto
dopravné značky pre netradičdonútilo majiteľa budovy dať
nú (mimoúrovňovú) križovatju do poriadku a odstrániť leše- ku na Novinách? Táto križovatnie? 
ŠTEFAN P.
ka sa skladá z 3 ulíc: Stromová
Miloš Minarech, útvar mobility: - Puškinova – Nové Prúdy. Ide

hlavne o smer z ulice Nové Prúdy na Puškinovu, kedy vodič
jasne nevidí na prichádzajúce
autá zo Stromovej. Okrem toho
vodič na Puškinovej môže mať
dojem, že je na hlavnej ceste.


KATARÍNA

Iveta Marčeková, útvar mobility:

Máme pripravenú úpravu prednosti v jazde (zatiaľ neschválenú dopravným inšpektorátom).
Hlavnou cestou má byť Puškinova ulica, vedľajšie cesty Stromová
a Nové Prúdy. S realizáciou čakáme na ukončenie rozkopávky
po rekonštrukcii plynovodu.

PRÁZDNINOVÝ TRENČÍN OČAMI
SLOVENKY Z VANCOUVERU
Trenčín je bydliskom mojich rodičov, ktorí Dubnicu v dôchodkovom veku vymenili za toto malebné kultúrne
a historické mesto. Ja, ktorá už 28 rokov žijem za oceánom, ich rada chodím navštevovať, hlavne počas letného obdobia. Samozrejme, počas pandémie to nebolo
možné, tak teraz, po trojročnej prestávke si Slovensko
naplno vychutnávam.

Môj prvý víkend v rodnom kraji bol nabitý bohatým programom. Otvorenie kultúrneho leta
v Trenčíne sa začalo piatkovým
hudobným piknikom v Átriu pod
mestskou vežou – gitarovým
koncertom pesničkára Mišáka
Štramáka a nočným predstavením Príbehov z Trenčína. Štvrťhodinové búrkové prerušenie
dobrodružstiev vojaka Severusa vôbec nenarušilo môj dojem
z predstavenia, práve naopak,
kvapky dažďa vyklepkávali v mojom spokojnom podvedomí melódiu „Trenčianske hodiny krásne
bijú...“ Víkend pokračoval mojou prítomnosťou na sobotňajšom predstavení Nového divadla
Nitra Kocúr v čižmách, nedeľňajším Divadielkom pod vežou
pre najmenších O troch dobrých duchoch a lakomcovi a posedením pri bazovej limonáde
na Mierovom námestí v kaviarni
Dubaj za zvukov krásnych melódií Swing Society Orchestra
so svetovými šlágrami v podaní
interpretky Anny Hortovej. Čerešničkou na torte prvého víkendu mojej dvojmesačnej návštevy
rodnej hrudy bolo večerné predstavenie Radošinského naivného divadla Pán Strom na Trenčianskom hrade.
Vo víre spoločenských kultúrnych udalostí som si ukradla trošku ranného času pre seba
samú a išla prevetrať starý bicykel na cyklotrasu pod Skalku. Ranná rosa zmiešaná s vôňou kvitnúcej lipy a strukov
repky olejky popri Váhu robila

spoločnosť mojim zmyslom, rozjímaniu a rekapitulácii prvých
zážitkov pobytu v Trenčíne.
Nemôžem porovnávať spoločenský život Trenčína s inými slovenskými mestami, lebo
nikdy som počas leta nebola
za hradnými múrmi Laugaricia
na dlhší čas; nabité spoločenské
a kultúrne trenčianske dianie mi
jednoducho nedovolilo odísť. Ale
niečo mi nahovára, že sa ani neoplatí odchádzať, lebo Trenčín
je naozaj to najlepšie v blízkom
a ďalekom okolí.
Ďakujem mestu, organizátorom letných podujatí, cyklotrasám v meste a po jeho okolí, upraveným zeleným oázam
parkov, lavičkám na každom
kroku, záhonom voňavej levandule a všakovakých kvetov, nespočetnému výberu rôznych
druhov zmrzlín a pivného moku,
vodným rozprašovačom, terasám reštaurácií a kaviarní a, samozrejme, milým a starostlivým
Trenčanom, ktorí si svoje mesto
zvelebujú, starajú sa oň a naplno
si ho užívajú.
Vrelá vďaka mesto Trenčín.
Teším sa na ďalšie pohladenia
duše.
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Oslavy
100. výročia
založenia
Zemskej
hasičskej
jednoty

 DIVADLO
6. 8. | 19.30 | Miro Gavran:
Bábka (LDV)

ÁTRIUM POD VEŽOU | Bravúrna komédia
pojednáva o mužovi, ktorý nie je napriek
zrelému veku schopný nadviazať plnohodnotný dlhodobý vzťah so ženou. Zapojí sa do projektu experimentálnej vedy,
kedy mu na mieru vyrobia ženu-bábku. Je
presne taká, aby zodpovedala jeho požiadavkám, ale zároveň, aby vyzerali spolu
dôveryhodne. Učia sa spolu žiť. Bábka sa
väčšinu času prispôsobuje svojmu majiteľovi, no v závere ho čaká prekvapenie. Zažije svojím spôsobom šok a to ho prinúti
zmeniť svoj názor na život, vzťahy, ženy.
Predpredaj: KIC 5 €. Na mieste: 6€

13. 8. | 19.30 | Nádej Dubček

ÁTRIUM POD VEŽOU | Na príbehu významnej, medzinárodne uznávanej osobnosti
Alexandra Dubčeka, predstaviteľa „socializmu s ľudskou tvárou“, sledujeme zároveň dejiny Česko-slovenskej republiky. Súbežne vidíme zrod Idey socializmu od 19.
storočia až po pád socialistického zriadenia v roku 1989. Ústrednými však zostáva
ľudský osud, zmarené nádeje a vnútorná
sila, ktorá sa skrýva v osobnosti Alexandra
Dubčeka. Bojoval za to, čomu veril, a robil to, čo mu okolnosti dovolili. Otázkou
pre divákov zostáva, či hodno za každých
okolností veriť jednej idei a či má zmysel
trvať na svojich ideáloch. Zo strany tvorcov
ide o snahu istým spôsobom sa vyrovnať
s obdobím socializmu. Hra dejinne nadväzuje na hru Svetový Slovák Štefánik.
Viac informácii na: https://www.mdtn.sk

16. 8. | 19.00 | 3T – Tri Tvorivé
Tvory

august 2022
20. 8. | 19.30 – 21.00 | Miro
Gavran: Shakespeare a Alžbeta
(LDV)

ÁTRIUM POD VEŽOU | Po úspešnom uvedení

divácky obľúbených komédií Všetko o ženách a Bábka sa Mestské divadlo Trenčín
znovu vracia k svetoznámemu chorvátskemu autorovi Mirovi Gavranovi. Tentokrát divadlo naštudovalo historickú drámu,
ktorá polemizuje o láske a vlastnení, slobode a moci, o snahe ovládať životy druhých,
čo sú témy nanajvýš aktuálne. Fiktívny príbeh z obdobia renesancie predstavuje slávne a významné postavy histórie a umenia
na pozadí ľúbostného vzťahu mladého
dramatika a anglickej kráľovnej. V hre sa
prísny svet politiky dostáva do konfliktu
so slobodným umením. Spracovanie doplnené o autentické Shakespearové texty
sľubuje zaujímavé momenty a prekvapivé
„Gavranovské“ vyústenia situácií. Mestské
divadlo Trenčín sa v roku 2019 s touto inscenáciou zúčastnilo medzinárodného festivalu Gavranfest v Prahe.

5. 8. | 19.00 | Hudobný piknik:
Barbora Mochowa

ÁTRIUM POD VEŽOU | Zjav na českej hudobnej scéne, spevácka, pianistka a songwriterka predstaví neobyčajné poňatie popu,
zasneného a magického. Sprevádzať ju
bude sláčikové kvarteto Unique Quartet.

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 sultána a obdivom ju zahŕňajú aj páni z hradu.
V zamotanej situácii okolo lásky Fatimy
sa manželia Zápoľskí snažia znovu nájsť
k sebe cestu. Humorným spôsobom odhaľujú rozdielnosť mužského a ženského sveta a pohľadu na lásku. Pôvodný muzikál
na pozadí historických reálií plný humoru
a vrtkavých vzťahov je obohatený o spevy, tance, šermy a sľubuje kultúrny zážitok
pre všetky generácie.

ÁTRIUM POD VEŽOU Keď láska k majetku
je tou najväčšou slasťou… Hlavné životné
krédo lakomec Harpagona je jasné: peniaze a majetok nadovšetko! Keď však Harpagon zistí, že mu jedna truhlička chýba,
vtedy začne skutočný chaos, vznikajú komické situácie, odhaľujú sa ľudské charaktery a vrcholí boj o peniaze či lásku… Hra
z obdobia klasicizmu má aj po troch storočiach ostrý náboj satiry a neľutuje žiadneho držgroša.

6. 8. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom:
Štúrovo námestie
a Sládkovičova ulica

MIEROVÉ NÁMESTIE | Trenčianska jazzová
legenda vyčaruje skvelé letné popoludnie
interpretáciou svetových jazzových hitov
a štandardov v netradičnom a osobitom
prevedení.

12. 8. | 19.00 | Hudobný piknik:
Trenčianska kaviareň

ÁTRIUM POD VEŽOU | Milovníci dobrej kávy
z jazzovej formácie blueberryband a spevák Matúš Oravec prenesú atmosféru kaviarenských rozhovorov na hudobné pódia. V originálnom spracovaní prinášajú
skladby, ktoré sa príjemne počúvajú.

14. 8. | 17.00 | Hudobná nedeľa:
NaNovo

MIEROVÉ NÁMESTIE Atmosféru zlatej éry
slovenskej hudby 80. rokov prinesie partia
trenčianskych muzikantov, zaznejú piesne
Mariky Gombitovej, Mira Žbirku či skupiny
Modus.
|

19. 8. | 19.00 | Hudobný piknik:
Nina Kohout

ÁTRIUM POD VEŽOU | Výnimočná, charizmatická, ale aj melancholická a emotívna Nina – spevácka aj autorka ocenená
titulom Nováčik roka Radio Head Awards
2020. Takou sa stala za šesť rokov, odkedy sme si všimli jej prvé malé hosťovanie
so skupinou Lola Marsh na pódiu Pohody.

21. 8. | 17.00 | Hudobná nedeľa:
Instinct
|

 NEDAJTE SI UJSŤ

7. 8. | 17.00 | Hudobná nedeľa:
Erbetes Q

26. 8. | 20.00 | Muzikál Studňa
lásky

27. 8. | 19.30 – 20.50 | Moliére:
Lakomec (LDV)

KLUB LÚČ | Majstri improvizačného humoru mieria v auguste opäť do Trenčína! Môžete sa tešiť na frky, hlášky a iné zverstvá
v podaní tria: Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš
„Pucho“ Púchovský, Stano Staško a ich
hudobného hosťa. 3T si radi užívajú adrenalín na javisku. Na základe tém, ktoré
vyberie publikum, vytvárajú priamo pred
očami divákov krátku divadelnú hru. Práve vďaka tomu ide o vysoko interaktívne
predstavenie, ktoré ponúka nečakané situácie, ako pre publikum tak i pre samotných
hercov. Každá divadelná hra je originál, ide
teda o jej premiéru a derniéru zároveň.

 KONCERTY

MIEROVÉ NÁMESTIE | Energická pop-rocková skupina, predskokani Elánu počas ich
turné, zahrajú i legendárny hit Vaša Patejdla, Zlodej slnečníc.

26. 8. | 19.00 | Hudobný piknik:
Richard Autner

ÁTRIUM POD VEŽOU | Ako znie izbový muzikant? Za takého sa považoval aj Richard
Autner – najradšej si písal skladby do šuplíka. Pandemická pauza ho prinútila ich
prebrať a vytvoriť z nich zaujímavý album,
nominovaný na titul Objav roka 2021.

KIC | Južne od Dolnej brány, dnešnej
Mestskej veže, vznikali predmestia, ktoré neboli chránené hradbami.
Po odstránení mestského opevnenia
sa spojili s mestom. Štúrovo námestie,
kde sa konali trhy, sa stalo centrom
tejto oblasti. Ako sa volalo Štúrovo
námestie? Kde sa nachádzala autobusová zastávka? Čím boli typické ceny
v obchode s odevmi Rolný? Dozviete
sa na augustovej prechádzke mestom.
Vstupné: 1,50 € dospelí; 0,50 € deti
od 6 rokov. Predpredaj v KIC Trenčín.
Prechádzky mestom pre vás pripravuje
Kultúrno-informačné centrum Trenčín.

6. 8. | Hasičská paráda

MIEROVÉ NÁMESTIE | Program osláv 100
rokov založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku:
10.30 hod. – slávnostný pochod za prítomnosti Hudby Ministerstva vnútra SR
11.00 hod. – hasičská prehliadka –
slávnostná časť, krst knihy, odovzdávanie ocenení, dekorovanie zástav
stuhami
12.30 hod. – Hudba Ministerstva vnútra SR
13.00 hod. – ukážky zásahu profesionálnych hasičov
14.00 hod. – Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica
15.00 hod. – ukážky hasenia s historickou technikou a detských hasičských
kolektívov
SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
8.00 – 17.00 hod. – vystavená historická hasičská technika
8.00 – 09.15 hod. – svätá omša v Kostole Sv. Františka Xaverského, celebrovaná mons. Františkom Rábekom
14.00 – 16.00 hod. – spanilá jazda hasičskej techniky mestom
16.00 – 17.00 hod. – hry a súťaže
pre deti
20.00 – Hasičská tanečná zábava (futbalové ihrisko Opatová)

2 | KAM

kam v trenčíne

28. 8. | 17.00 | Hudobná nedeľa:
Eva Pavlíková

v našom regióne môžete vybrať na pekný
výlet. Pripravili sme pre vás zopár tipov.

dlane, kým voňavý chlebík na stole pristane? Dobrý chlieb je hotové umenie...

do 31. 8. | Igor Gašparík:
Potulky prírodou a galériami

21. 8. | 16.00 | Divadielka
pod vežou: Včielka Meliska

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Výstava fotografií. Je prístupná počas otváracích hodín
DC Sihoť. Kontakt: dcsihot@trencin.sk,
0901 714 266 (pracovné dni).

číslo 7 | ročník XXIV

 FESTIVALY
3. 9. | 15.00 | Priestor festival

do 4. 9. | Spolu v živote
i v umení

Nitrianska herečka
a speváčka zaspieva spolu so svojou kapelou známe šansóny od domácich a svetových autorov, i obľúbené muzikálové
melódie.
MIEROVÉ NÁMESTIE

|

2. 9. | 19.00 | Boban Markovič
Orkestar a Vidiek

TRENČIANSKY HRAD | Viac ako dvojhodinový dvojkoncert Vidiečanov a najznámejšej
balkánskej dychovky na čele s principálom
Bobanom Markovićom sa preženú Slovenskom na bláznivom „Hrajte trúbky túr“!
Večer plný hitov skupiny Vidiek vystrieda balkánska smršť! Slávne filmy Emira
Kusturicu „Čierna mačka, biely kocúr“ alebo Underground ozdobila hudba Gorana
Bregovića a inštrumentálne výkony Boban
Marković Orkestar.

 VÝSTAVY
1. – 31. 8. | Kone na poštových
známkach

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub filate-

listov.

do 7. 8. | Neprestávaj vidieť

MESTSKÁ VEŽA | Mesto Trenčín a autori Pe-

ter Hledík a Katarína Krajchovich vás pozývajú na výstavu Neprestávaj vidieť.
8. – 31. 8. | Výstava výberu diel

TRENČIANSKY HRAD | Výstava slovenských
autorov Jarmily Dicovej Ondrejkovej a Nika
Dica. Prezentuje výber z tvorby manželov,
ktorí popri Bratislave pôsobia aj v Brunovciach pri Trenčíne, kde vybudovali pozoruhodnú vlastnú galériu. Obaja umelci sa
kultúrnej verejnosti prezentujú dlhoročnou umeleckou aj výstavnou činnosťou.

 DETI
sobota | 10.00 | Tvorivé dotyky
s remeslom

GMAB | Cyklus remeselných dielní pre deti
zameraný na hrnčiarstvo, tkáčstvo, šúpoliarstvo, slamienkarstvo, krasličiarstvo,
drotárstvo, košikárstvo, čipkárstvo, medovnikárstvo a šperkárstvo. Na tematicky ladených stretnutiach si počas prázdninových sobôt deti vyrobia svoj vlastný
výrobok pod vedením ľudovo-umeleckých
tvorcov. Z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.

1. – 31. 8. | PREČÍTANÉ LETO
v trenčianskej knižnici
(08/2022)

VKMR | Navštívte kráľovstvo detských čitateľov a zažite motivačné čítanie spojené
s tvorivými dielňami, kvízmi, hrami a inými
zábavnými aktivitami obmieňanými v trojtýždňových intervaloch! Bližšie informácie:
https://www.facebook.com/deti.vkmr.
Počet miest je obmedzený, na podujatie je
potrebné sa vopred prihlásiť (deti@vkmr.sk,
032/7460715).

7. 8. | 14.30 | Divadielko pre deti:
Žabiatko

ÁTRIUM POD VEŽOU | Na Farebnej lúčke
všakovaké včielky a chrobáčiky žijú. O dobrodružstvá a záhady tu nie je núdza, čo
vymyslia dnes? Nebude to nuda! Zažite
s včielkou a jej kamarátmi dobrodružstvo
a spolu s nimi vyriešte záhadu Farebnej
lúčky. Okrem včielky sa zoznámite s trúdom Tiborom, lúčnym koníkom Lukym,
starostom chrústom, motýľom Sebastiánom či blchou Barborou.

28. 8. | 16.00 | Divadielka
pod vežou: Princezná Frmfulína

ÁTRIUM POD VEŽOU | Nezbedná, vrtošivá
a namyslená, taká je princezná Frmfulína!
Čarovná Víla si však s ňou poradí, nechá ju
Drakovi slúžiť, ten ju už vyškolí...

 ŠPORT
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 dynamickej
latinsko-americkej a exotickej hudby. Info:
0903 949 966, zumba-trencin.sk. Facebook: ZUMBA Peťa Trenčín.

pondelok | 19.00 | štvrtok | 17.45
| Strong by Zumba

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

utorok | 18.30 – 19.20 | Chi Kung
vo večernej rose

PÓDIUM NA HRÁDZI PRI GOLFOVOM IHRISKU | Beáta Liptáková, MBA – mentorka

pre duševnú pohodu, pre Vás pripravila blahodárne lekcie Chi Kung. Spojením
dychu a ladných pohybov spoločne načerpáme Chi (čchi) základnú životnú silu
blahodárnym spôsobom. Poplatok za lekciu je dobrovoľný. Viac info: 0905 393 872,
info@beataliptakova.sk.

MESTSKÁ VEŽA | Výstava

výberu diel z 15.
ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS SKALKA 2022.
do 18. 8. | Poézia obrazom

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Ing. Rudolf

Stašák.

19. 8. – 30. 9. | SNP

Pripravuje: PÚ Liptov-

POSÁDKOVÝ KLUB |

ský Mikuláš.

do 26. 8. | Náš svet

Pripravuje: Súkromná
ZUŠ, Novomeského Trenčín.
POSÁDKOVÝ KLUB

|

29. 8. – 30. 9. | Práce detí CVČ
POSÁDKOVÝ KLUB

|

voľného času Trenčín

Pripravuje: Centrum

do 31. 8. | Kam na výlet?
KIC

|

Príďte si po inšpiráciu, kam sa

TRENČIANSKY HRAD | Hravosť, pozitívny
vzťah detí k zvieratkám, fantastický inšpiratívny potenciál, tanec, riekanky, a pod.
Dramatizácia Matúša Bachynca prináša na javisko slovenskú klasiku pre deti
od „tety“ Ľudmily Podjavorinskej. Rozprávka je interaktívna, deti s nami spievajú, učia sa jednoduchú riekanku s ukazovačkou a s mladými vodníkmi sa učia
starať o domáceho miláčika a podeliť sa
so svojimi hračkami s kamarátmi.

7. 8. | 16.00 | Divadielka
pod vežou: Ako namaľovať
dúhu

Sadneme si spolu
na mračno a zaletíme až do krajiny Zázračno. Popletenej čarodejnici pozbierame
stratené farby a dúha sa na nebi opäť zjaví.
ÁTRIUM POD VEŽOU

|

14. 8. | 16.00 | Divadielka
pod vežou: Chlebík

ÁTRIUM POD VEŽOU | Chlebík je úžasný dar,
treba si ho vážiť! Čo všetko spravia ľudské

streda | 18.30 – 19.20 | Chi Kung
meditácia v pohybe

ŠTÚDIO NEW YOU | Chvíľu vlna, chvíľu častica. Objav zákonitosti kvantovej vedy
na vlastnej koži a ponor sa do sveta energie. Chi (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. Za sprievodu tónov a vôní
prírody. Viac informácií: 0905 393 872,
info@beataliptakova.sk.

PARK M. R. ŠTEFÁNIKA | Festival, ktorého
cieľom je pomocou umenia a kultúry oživovať zabudnuté miesta nášho mesta.

3. – 4. 9. | Yogacamp 2022

OSTROV V TRENČÍNE | Festival o zdraví, joge
a radosti. Tešiť sa môžete na rôzne štýly jogy, workshopy, prednášky, Qi gong,
Kung fu, koncerty, meditácie, mantrovanie, čajovňu, masáže a muzikoterapiu. Viac
informácií na www.yogacamp.sk

 INÉ...
6. 8. | 12.30 – 0.30 | Otváračka
Garáže x Fest Art

PARK M. R. ŠTEFÁNIKA | Garáž, alternatívny
priestor pre kultúru, sa presúva do parku M. R. Štefánika. Príďte zažiť atmosféru tohto miesta! Najprv si Garáž vezme
do parády zoskupenie Fest Art a vytvorí na nej unikátne dielo za hudobného
sprievodu DJ-ov z Face2bass crew. Zahrá
otvorená kapela spájajúca slovenských aj
zahraničných hudobníkov Charmsove deti
spolu s Matúšom Oravcom. Nasledovať
budú hudobníci odchovaní trenčianskou
hudobnou scénou Random Choices, JAAN
a DJ Matwe. Kto bude hlavnou hviezdou
otváračky, sa dozviete čoskoro.
Line up:
12.30 – 18.00 Garáž x Fest Art
18.30 – 19.10 Random Choices (TN), funk-rock
19.40 – 20.40 Charmsove deti (ZA) & Matúš Oravec (TN), indie-folk
21.10 – 22.00 Prekvapenie
22.30 – 23.10 JAAN (TN), inštrumentálna
hudba
23.30 – 00.30 DJ Matwe Drappenmadchenfeller (TN), techno

12., 13. 8. | 19.00 – 23.00 | Nočné
prehliadky hradu „Prekliaty
Pán“

TRENČIANSKY HRAD | Divadelná prehliadka o Matúšovi Čákovi Trenčianskom vyrozpráva príbeh, ktorý sa stal, i možno nestal
zároveň. Nebude to len historická freska
z faktov, ale ani ľúbivá povedačka. S Matúšom a jeho príbehom sa stretneme niekde uprostred. Tam hore, na jeho hrade,
ktorý sa dodnes nad mestom hrdí. Kto vie,
možno na tom našom príbehu bude aj kus
pravdy…

13. 8. | 10.30 – 11.30 | Zuzka
Burýšková na vlastných
nohách

1. – 31. 8. | Joga s Majdou

RÔZNE MIESTA | Joga v štúdiu Váš guru
zdravia – v pondelok od 17.30 do 19.00.
Joga pre seniorov Denné centrum Sihoť
– v stredu od 14.00 do 15.00. Ranná joga
na Ostrove – vo štvrtok od 8.00 do 9.00.
Ashtanga yoga v Yoga Shala – v piatok
od 17.00 do 18.00. Joga v štúdiu Váš guru
zdravia – v sobotu od 8.00 do 9.00 hod.
Viac info: www.majdapekna.sk/Aktualne,
0908 455 859.

COFFEE SHEEP, BISKUPICKÁ 54 | Radi maškrtíte, no zároveň chcete pri príprave obľúbených pokrmov produkovať čo najmenej odpadu? V tom prípade vás pozývame

kam v trenčíne

KAM | 3

hradu so sprievodcom s použitím bateriek, prípadne mobilných telefónov. Vhodná aj pre deti. Prejdite sa hradom v tme,
len s lúčom svetla vo vašich rukách. Upravený detský okruh začína pri Studni lásky
cez hladomorňu, do Južného opevnenia,
z neho cez Jeremiášovu baštu na horný hrad do rotundy, Barborinho paláca
a lapidária, Ľudovítovho paláca a na záver prehliadky končí v Matúšovej veži.
V Ľudovítovom paláci bude návštevníkov
po prehliadke čakať kráľ alebo kráľovná,
ktorí dajú deťom sladkú odmenu a diplom
za odvahu. Baterkové prehliadky začínajú
o 19.30, posledný vstup o 21.30.

pre ukrajinské deti, mládež a dospelých:
Palacinkové dni – Hravé varenie s Jurajom
8. – 12. 8. (14.00 – 16.00). Slovensky
hravo a rýchlo – Kurz slovenského jazyka pre deti a maminy 18. 7. – 17. 8.
vždy 2x do týždňa od 16.00 – 17.00. Prihlasovanie a informácie u koordinátorky:
0910 449 949, dankavani@gmail.com.

1. júl 2022
do záhrady pri pražiarni na sobotné dopoludnie, na ktorom lepšie spoznáte Zuzanu
Burýškovú, spoluzakladateľku trenčianskeho Obchodíku bez obalu, autorku obľúbeného blogu, e-booku a online kurzu.
Spolu si oddýchneme, zabavíme sa a všeličo sa naučíme. Zuzka denne varí pre svoju domácnosť a pravidelne aj pre ďalších
pätnásť ľudí, preto vie, čo všetko občas
vyhadzujeme. Snaží sa rada o udržateľný
spôsob a predstaví nám fungujúci systém, vďaka ktorému pripravíme jednoduché a kvalitné jedlo zo sezónnych surovín
bez zbytočného odpadu. Svoj program
obohatí o ukážku ovocných koží a ochutnávku originálnych „zavrenín”, kedy sa
ovocie nezavára. Sľubujeme, že neodídete
lační. A že vám to nestačí? Povieme si teda
ešte viac o nanukoch a ďalších spôsoboch
spracovania sezónneho ovocia. Podujatie
je vhodné aj pre deti a vstup naň je voľný.

Analogrunner, a to nielen elektronickou
hudbou, ale aj videoprojekciou.
Line up:
18.30 – 20.30 Divotvorba – autorské čítanie, hosť: Šimpe Ondruš @slovnikcudzichsnov
21.00 – 21.40 Veronika Jarábková (TN),
pop, folk
22.00 – 23.00 Personal Spaces (TN), post-rock
23.00 – 00.00 Analogrunner (PN), elektronická hudba
Garáž je spoločným projektom festivalu Pohoda a Trenčín 2026. Z najmenšieho
pódia Pohody sa stal multižánrový kultúrny priestor, ktorý putuje po Trenčianskom
regióne. Garáž finančne podporili Mesto
Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj.
Partnerom Garáže je Európska únia.

13., 14. 8. | Matúšove hradné
slávnosti

COFFEE SHEEP – PRAŽIAREŇ A OBCHOD | Ako
nám môže pomôcť cvičenie jogy a za čo
zodpovedajú jednotlivé akupunktúrne
body v našom tele? Odpovede na tieto
otázky sa dozviete od certifikovaného inštruktora jogy a kvalifikovaného fyzioterapeuta Jiřího Alexu na sobotnom podujatí,
ktoré sa uskutoční v záhrade. Jiří sa venuje
ashtanga joge, tradičnej čínskej medicíne a akupunktúre, ktoré študoval v Írsku
a v Číne. V roku 2010 spolu s partnerkou
Evkou otvorili prvé jogové štúdio v Trenčíne, ktoré úspešne vedú dodnes. V Yoga
Shala Trenčín usporadúvajú rôzne kurzy,
workshopy a lekcie, ktoré sú venované nielen dospelým, ale aj mládeži. Okrem toho
trénujú nových učiteľov jogy a jogy pre deti
s akreditáciou Yoga Alliance Professionals.
V rozhovore nám odhalí tajomstvá anatómie, povie nám o svojich cestách po svete,
prezradí, čo sa naučil od svojich učiteľov,
a ukáže nám zopár praktických cvikov, ktoré si môžeme zacvičiť aj doma. Podujatie
je vhodné aj pre deti a vstup naň je voľný.
Všetci ste srdečne vítaní.

Prezentácia dobového života na hrade vo všetkých jeho formách, ktorý predvedie viac ako 90 účastníkov v dobovom oblečení z troch krajín
Európy. Prostredníctvom rekonštrukcie
udalostí, ktoré sa na území Trenčianskej
stolice mohli odohrať v roku 1309 v kontexte nám známych historických skutočností, vám ukážeme ako sa žilo, jedlo, zabávalo či rokovalo v rannom 14. storočí.
Dejovým pozadím podujatia je snem, ktorý bol na Trenčianskom hrade, zvolaný Matúšom Čákom, a ktorého cieľom bolo zasadnutie uhorskej šľachty v rámci rokovaní
o uznaní Karola Róberta za právoplatného uhorského kráľa. Okrem oboznámenia
sa so skutočnými historickými postavami
našich dejín bude môcť návštevník vidieť
na jednom mieste rytierov, pešiakov, lukostrelcov, felčiarov, hudobníkov, cnostné dámy a ich komorné, či iné služobníctvo, ktoré by sa so svojimi pánmi vydalo
na cestu. Na Trenčianskom hrade budete
mať možnosť vidieť viac ako 90 ľudí v dobovom oblečení z troch krajín Európy.
TRENČIANSKY HRAD |

19. 8. | 10.00 – 18.00 | Knižný
SWAP v letnej čitárni

VKMR JASELSKÁ
Doprajte prechádzke
Trenčínom pridanú hodnotu vo dvore Verejnej knižnice M. Rešetku pod holým nebom! Súčasťou 8. ročníka letnej čitárne je
novinka – knižný SWAP (možnosť výmeny
prečítaných kníh).
|

19. 8. | 18.30 – 0.00 | Divotvorba
a koncerty v Garáži

PARK M. R. ŠTEFÁNIKA | Príďte si oddýchnuť

do piatkovej Garáže. Divotvorba prinesie
autorské čítanie prózy aj poézie, hosť Šimpe Ondruš bude čítať zo svojho Slovníka
cudzích snov. Nasledovať budú koncerty
troch umeleckých formácií, z ktorých každá je síce odlišná, ale spája ich schopnosť
zrkadlenia emócií a navodenie snových
nálad. Naše emócie svojím unikátnym
spevom a klavírom rozvibruje speváčka,
hudobníčka a začínajúca skladateľka Veronika Jarábková. Inštrumentálna trenčianska kapela Personal Spaces zahrá atmosferický post rock. Do noci nás odprevadí

20. 8. | 10.30 – 11.30 | Jiří Alexa
na vlastných nohách

20., 21. 8. | 10.00 | Lukostrelci
na hrade – exhibičný
lukostrelecký turnaj
TRENČIANSKY HRAD | Program:

11.30 Anglická lukostrelecká jednotka
14.30 Exhibičný lukostrelecký turnaj
16.30 Lukostrelecký turnaj
Okrem predstavení o 11.30, 14.30, 16.30
bude pre vás počas dňa k dispozícii aj:
• Ukážka historických hrotov. Predstavíme
vám známe i menej známe stredoveké vojenské a lovecké hroty šípov.
• Strelnica. Na strelnici si môžete sami vyskúšať streľbu z dobových lukov na historické terčovnice.
• Tábor. Ukážka unikátneho vojenského tábora lukostrelcov z obdobia polovice 14.
storočia. Súčasťou tábora je rekonštrukcia
stredovekej kuchyne, v ktorej sa pripravujú
stredoveké jedlá na základe dochovaných
receptov (bez ochutnávky).
27. 8. – 28. 8. | Rytiersky turnaj
na koňoch „Atentát“

TRENČIANSKY HRAD | Atraktívny rytiersky
turnaj podaný divadelnou formou je vhodným druhom programu pre všetky vekové
kategórie, je v ňom množstvo jednoduchšieho humoru, ktorý pochopia aj deti a zároveň nie je pre nich nevhodný. V predstavení vystupujú rytieri, drak i princezná.
Návštevníci sa môžu tešiť na niekoľko parodických šermov v rámci vystúpenia a samozrejme aj na skutočný rytiersky turnaj
na koňoch.

31. 8. | BATERKOVÁ NOČNÁ
PREHLIADKA
TRENČIANSKY HRAD

|

Nočná prehliadka

do 2. 9. | 10.00 – 18.00 | Letná
čitáreň

VKMR JASELSKÁ | Knihy, noviny a časopisy

dostupné vonku, bezplatne a pre všetkých
počas pracovných dní. Doprajte prechádzke mestom pridanú hodnotu a načerpajte
energiu vo dvore knižnice pod holým nebom v historickom centre Trenčína.

 LETO

 ZÁPASY
6. 8. | 8.00 – 21.00 | SBA TOUR
3x3 – TJ Štadión Trenčín

ŠPORTOVÁ HALA – TRÉNINGOVÁ HALA | Bas-

ketbal, mokrá varianta.

19. – 21. 8. | 8.00 – 21.30 |
Memoriál Jána Cellera

ŠPORTOVÁ HALA – TRÉNINGOVÁ HALA | Bas-

26. – 28. 8. | 8.00 – 21.30 |
Memoriál Jána Cellera

KREATIVO | Termíny: 1. – 5. 8., 8. – 12. 8.,

15. – 19. 8., 22. – 26. 8. v čase od 7.30
do 17.00. Vhodné pre deti vo veku 6 –
12 rokov. Bližšie info: 0918 883 505,
kreativotrencin@gmail.com.
1. – 31. 8. | Trenčín pomáha
Ukrajine
|

KC AKTIVITY | Denný tanečný tábor pre deti
a mládež, vedie Barbora Kuzl. Info:
0908 731 125.

ketbal, Juniori.

1 – 26. 8. | Letný denný lego
tábor

KC AKTIVITY

15. 8. – 19. 8. | Tanečný tábor
s Aura Dance

Ponuka letných aktivít

ŠPORTOVÁ HALA – TRÉNINGOVÁ HALA | Bas-

ketbal, Kadetky.

26. – 28. 8. | 8.00 – 21.00 |
Trenčín Floorball Games 2022

ŠPORTOVÁ HALA | 2. ročník, muži, turnaj.

29. – 31. 8. | 8.00 – 21.00 |
Trenčín Floorball Games 2022

ŠPORTOVÁ HALA | 3. ročník, ml. žiaci, st.
žiaci, dorastenci, turnaj.

KONTAKTY
COFFEE SHEEP – ZÁHRADA
Denné centrum Sihoť
GMAB Galéria M. A. Bazovského

Biskupická 54, 0948 189 052, info@coffeesheep.sk
Osvienčimská 1720/3, dcsihot@trencin.sk,
0901 714 266
Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk

KIC Kultúrno-informačné centrum Mierové námestie 9, 032/650 47 09

KS OPATOVÁ

Mierové nám. 19, 0915 382 532, info@klubluc.sk,
www.klubluc.sk
Kyjevská 3183, info@kcaktivity.sk, www.
kcaktivity.com
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
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815, www.
domarmady.sk
Bezručova 64, 0905 393 872, info@
beataliptakova.sk
K dolnej stanici 7282/20A, 032 / 6555 111, www.
tsk.sk
Matúšova 19, 0901 918 825, www.
trencianskyhrad.sk
Ulice Jaselská 2 a Hasičská 1, www.vkmr.sk,
032/770 83 00
Ulice Jaselská 2 a Hasičská 1, www.vkmr.sk,
032/770 83 00
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815,
www.domarmady.sk
Študentská 2, 032/740 01 11, pr@tnuni.sk
K dolnej stanici 7282/20A, 032/6555 111,
www.tsk.sk
Matúšova 75/19, 032/743 56 57,
www.muzeumtn.sk
Ulice Jaselská a Hasičská 1, www.vkmr.sk,
032/770 83 00

KLUB LÚČ – GALÉRIA VÁŽKA
KC AKTIVITY

POSÁDKOVÝ KLUB
ŠTÚDIO NEW YOU
TSK – TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY KRAJ
TRENČIANSKY HRAD
VKMR Verejná knižnica M.
Rešetku v Trenčíne
VKMR Verejná knižnica M.
Rešetku v Trenčíne
POSÁDKOVÝ KLUB
Trenčianska univerzita
TSK – TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY KRAJ
TRENČIANSKY HRAD
VKMR Verejná knižnica
M. Rešetku v Trenčíne

hudba na tr áve
KAŽDÝ PIATOK > 19.00 > TRENČÍN, ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU

Barbora Mochowa
& Unique Quartet

5.8.

Trenčianska kaviareň
Milovníci dobrej kávy z jazzovej formácie blueberryband a spevák Matúš Oravec prenesú atmosféru kaviarenských
rozhovorov na hudobné pódia. V originálnom spracovaní prinášajú skladby,
ktoré sa príjemne počúvajú.

Zjav na českej hudobnej scéne, speváčka, pianistka a songwriterka predstaví
neobyčajné poňatie popu, zasneného a
magického. Sprevádzať ju bude sláčikové kvarteto Unique Quartet.

12.8.
Nina Kohout

19.8.

Richard Autner

Vstup voľný
Zmena programu vyhradená
www.facebook.com/kic.trencin, www.trencin.sk
Realizované s finančnou podporou
Ministerstva dopravy a výstavby SR

Ako znie izbový muzikant? Za takého sa
považoval aj Richard Autner – najradšej
si písal skladby do šuplíka. Pandemická
pauza ho prinútila ich prebrať a vytvoriť
z nich zaujímavý album, nominovaný na
titul Objav roka 2021.

Výnimočná, charizmatická, ale aj melancholická a emotívna Nina – speváčka
aj autorka ocenená titulom Nováčik
roka Radio Head Awards 2020. Takou sa
stala za šesť rokov, odkedy sme si všimli
jej prvé malé hosťovanie so skupinou
Lola Marsh na pódiu Pohody.

26.8.

Podujatia organizuje mesto
v spolupráci s

AUGUST 2022

Chlebík

Princezná
Frmfulína

Vstup voľný. Zmena programu vyhradená.
V prípade nepriaznivého počasia budú divadielka
v sobášnej sieni mestského úradu.
www.facebook.com/kic.trencin, www.trencin.sk
Realizované s finančnou podporou
Ministerstva dopravy a výstavby SR

Nezbedná, vrtošivá a namyslená,
taká je princezná Frmfulína! Čarovná Víla si však s ňou poradí, nechá
ju Drakovi slúžiť, ten ju už vyškolí...
DIVADLO JAJA

21.8.

Chlebík je úžasný dar, treba si ho
vážiť! Čo všetko spravia ľudské
dlane, kým voňavý chlebík na stole
pristane? Dobrý chlieb je hotové
umenie...
DIVADLO HOKI POKI

7.8.

KAŽDÚ NEDEĽU > 16.00 > TRENČÍN, ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU

Ako namaľovať
dúhu

Sadneme si spolu na mračno
a zaletíme až do krajiny Zázračno.
Popletenej čarodejnici pozbierame
stratené farby a dúha sa na nebi
opäť zjaví.
DIVADLO NATRAKY

14.8.

Včielka Meliska

Na Farebnej lúčke všakovaké včielky a chrobáčiky žijú. O dobrodružstvá a záhady tu nie je núdza, čo
vymyslia dnes? Nebude to nuda!
MESTSKÉ DIVADLO TRENČÍN

26.8.

28.8.
Podujatia organizuje mesto
v spolupráci s

H U DO BN Á

N E DE Ľ A

A U G U S T 2 0 22

28.8.

Erbetes Q.

14.8.

Trenčianska jazzová legenda
vyčaruje skvelé letné
popoludnie interpretáciou
svetových jazzových hitov a
štandardov v netradičnom a
osobitom prevedení.

Instinct

Energická pop-rocková
skupina, predskokani Elánu
počas ich turné, zahrajú i legendárny hit Vaša Patejdla,
Zlodej slnečníc.

Vstup voľný
Zmena programu vyhradená
www.facebook.com/kic.trencin, www.trencin.sk
Realizované s finančnou podporou
Ministerstva dopravy a výstavby SR

21.8.

7.8.

K A Ž D Ú N E D E Ľ U > 1 7. 0 0 > T R E N Č Í N , M I E R O V É N Á M E S T I E

NaNovo

Atmosféru zlatej éry slovenskej hudby 80. rokov prinesie partia trenčianskych
muzikantov, zaznejú piesne
Mariky Gombitovej, Mira
Žbirku či skupiny Modus.

Eva Pavlíková

Nitrianska herečka a
speváčka zaspieva spolu
so svojou kapelou známe
šansóny od domácich a svetových autorov, i obľúbené
muzikálové melódie.

Podujatia organizuje mesto

v spolupráci s

