
INFORMAČNÉ NOVINY SAMOSPRÁVY MESTA TRENČÍN

 � Z OBSAHU

Harmonogram vývozu 
triedeného odpadu  

 STR. 7

Trenčania sa postarali  
o dobré správy  

 STR. 8, 10

1. júl 2022 | mesačník |  ročník XXIV | číslo 7

Trenčín získa  
5 km novej cesty 

  STR. 2

Fontány nie sú  
na kúpanie  

 STR. 3

Aby bolo teplo  
v Trenčíne lacnejšie  

 STR. 4

NEPRIŠLO VÁM 
DOMOV INFO?

HARMONOGRAM VÝVOZU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK ODPADU
OKTÓBER

1 S
2 N
3 P

NÁDOBY 1

4 U
NÁDOBY 2 KOVY

5 S
FIRMY VKM

6 Š
7 P NÁDOBY 3+4

8 S
9 N
10 P PAPIER 2 NÁDOBY 1

11 U PAPIER 3 NÁDOBY 2

12 S PAPIER 1 

13 Š PAPIER 4

14 P NÁDOBY 3+4

15 S
16 N
17 P VRECIA 1 NÁDOBY 1

18 U VRECIA 2 NÁDOBY 2 KOVY

19 S
FIRMY

20 Š VRECIA 3

21 P NÁDOBY 3+4

22 S
23 N
24 P PAPIER 2 NÁDOBY 1

25 U PAPIER 3 NÁDOBY 2

26 S FIRMY

27 Š PAPIER 4

28 P NÁDOBY 3+4

29 S
30 N
31 P

NÁDOBY 1

NOVEMBER

1 U
NÁDOBY 2 KOVY

2 S
FIRMY VKM

3 Š
4 P NÁDOBY 3+4

5 S
6 N
7 P PAPIER 2 NÁDOBY 1

8 U PAPIER 3 NÁDOBY 2

9 S PAPIER 1 FIRMY

10 Š PAPIER 4

11 P NÁDOBY 3+4

12 S
13 N
14 P VRECIA 1 NÁDOBY 1

15 U VRECIA 2 NÁDOBY 2 KOVY

16 S
FIRMY

17 Š VRECIA 3

18 P NÁDOBY 3+4

19 S
20 N
21 P PAPIER 2 NÁDOBY 1

22 U PAPIER 3 NÁDOBY 2

23 S FIRMY

24 Š PAPIER 4

25 P NÁDOBY 3+4

26 S
27 N
28 P

NÁDOBY 1

29 U
NÁDOBY 2 KOVY

30 S
FIRMY VKM

DECEMBER

1 Š
2 P NÁDOBY 3+4

3 S
4 N
5 P PAPIER 2 NÁDOBY 1

6 U PAPIER 3 NÁDOBY 2

7 S PAPIER 1 

8 Š PAPIER 4

9 P NÁDOBY 3+4

10 S
11 N
12 P VRECIA 1 NÁDOBY 1

13 U VRECIA 2 NÁDOBY 2 KOVY

14 S
FIRMY

15 Š VRECIA 3

16 P NÁDOBY 3+4

17 S
18 N
19 P PAPIER 2 NÁDOBY 1

20 U PAPIER 3 NÁDOBY 2

21 S FIRMY

22 Š PAPIER 4

23 P NÁDOBY 3+4

24 S
25 N
26 P

NÁDOBY 1

27 U
NÁDOBY 2 KOVY

28 S
FIRMY VKM

29 Š
30 P NÁDOBY 3+4

31 S

PLASTY Lokalita

periodicita deň

VRECIA 1 
Zlatovce, Orechové, Horné 

Orechové,Istebník, Zámostie
28 dní pondelok

VRECIA 2 
Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a 

okolie, Centrum, Dolné mesto, Nozdrkovce, 

Záblatie

28 dní utorok

VRECIA 3 
Opatová, Kubrá, Kubrica, horná a dolná časť 

Kukučínovej ulice, Sihoť

28 dní štvrtok

NÁDOBY 1 Juh, Belá

týždenne pondelok

NÁDOBY 2 Sihoť, Zámostie 
týždenne utorok

NÁDOBY 3 Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum týždenne piatok

NÁDOBY 4 Dolné mesto, Soblahovská, Dlhé Hony týždenne piatok

FIRMY � rmy

14 dní streda

PAPIER

PAPIER 1 
individuálna bytová výstavba - Sihoť, 

Hodžova, Noviny, Zlatovce 
28 dní streda

PAPIER 2 Juh, Belá, 

14 dní pondelok

PAPIER 3
Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, 

Istebník, Záblatie

14 dní utorok

PAPIER 4
Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé 

Hony, Noviny, Kubrá, Kubrica, Dolné mesto
14 dní štvrtok

FIRMY � rmy

28 dní streda

SKLO
Vývozy skla sa realizujú individuálne podľa naplnenosti nádob

KOVY
určené ulice mesta

podľa naplnenosti nádob

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY – TETRAPAKY

VKM určené ulice mesta
podľa naplnenosti nádob

JÚL

1 P NÁDOBY 3+4

2 S
3 N
4 P PAPIER 2 NÁDOBY 1

5 U PAPIER 3 NÁDOBY 2

6 S FIRMY

7 Š PAPIER 4

8 P NÁDOBY 3+4

9 S
10 N
11 P

NÁDOBY 1

12 U
NÁDOBY 2 KOVY

13 S
FIRMY VKM

14 Š
15 P NÁDOBY 3+4

16 S
17 N
18 P PAPIER 2 NÁDOBY 1

19 U PAPIER 3 NÁDOBY 2

20 S PAPIER 1 

21 Š PAPIER 4

22 P NÁDOBY 3+4

23 S
24 N
25 P VRECIA 1 NÁDOBY 1

26 U VRECIA 2 NÁDOBY 2 KOVY

27 S
FIRMY

28 Š VRECIA 3

29 P NÁDOBY 3+4

30 S
31 N

AUGUST

1 P PAPIER 2 NÁDOBY 1

2 U PAPIER 3 NÁDOBY 2

3 S FIRMY

4 Š PAPIER 4

5 P NÁDOBY 3+4

6 S
7 N
8 P

NÁDOBY 1

9 U
NÁDOBY 2 KOVY

10 S
FIRMY VKM

11 Š
12 P NÁDOBY 3+4

13 S
14 N
15 P PAPIER 2 NÁDOBY 1

16 U PAPIER 3 NÁDOBY 2

17 S PAPIER 1 

18 Š PAPIER 4

19 P NÁDOBY 3+4

20 S
21 N
22 P VRECIA 1 NÁDOBY 1

23 U VRECIA 2 NÁDOBY 2 KOVY

24 S
FIRMY

25 Š VRECIA 3

26 P NÁDOBY 3+4

27 S
28 N
29 P PAPIER 2 NÁDOBY 1

30 U PAPIER 3 NÁDOBY 2

31 S FIRMY

SEPTEMBER

1 Š PAPIER 4

2 P NÁDOBY 3+4

3 S
4 N
5 P

NÁDOBY 1

6 U
NÁDOBY 2 KOVY

7 S
FIRMY VKM

8 Š
9 P NÁDOBY 3+4

10 S
11 N
12 P PAPIER 2 NÁDOBY 1

13 U PAPIER 3 NÁDOBY 2

14 S PAPIER 1 

15 Š PAPIER 4

16 P NÁDOBY 3+4

17 S
18 N
19 P VRECIA 1 NÁDOBY 1

20 U VRECIA 2 NÁDOBY 2 KOVY

21 S
FIRMY

22 Š VRECIA 3

23 P NÁDOBY 3+4

24 S
25 N
26 P PAPIER 2 NÁDOBY 1

27 U PAPIER 3 NÁDOBY 2

28 S FIRMY

29 Š PAPIER 4

30 P NÁDOBY 3+4

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

Leto v meste spríjemnia koncerty i divadlá
Opäť sa môžeme tešiť na piatkové hudobné pikniky, 
sobotňajšie divadelné večery, nedeľné divadielka pod ve-
žou aj hudobné nedele.

Víkendové programy budú otvá-
rať koncerty výnimočné svojimi 
účinkujúcimi i hudbou, ktorú 
produkujú. Svoj podiel na atmo-
sfére hudobných piknikov má aj 
miesto, na ktorom sa každý pia-
tok o 19.00 hodine konajú – Át-
rium pod Mestskou vežou. Práve 
tu sa predstavia: Trenčan Mišák 
Štramák s gitarou, Zuzana Krá-
ľová a Karol Kompas s autorský-
mi piesňami a poetikou blízkou 
divadlu, trenčianska punkrocko-
vá kapela MF, sólista opery Ti-
tuzs Tóbisz a muzikálová hereč-
ka Alžbeta Bartošová, horúce 
latino, fusion, jazz aj pop prinesú 
Los Massakeros, privítame zjav 

českej hudobnej scény a pianist-
ku Barboru Muchowu, zaujíma-
vý domáci projekt Trenčianska 
kaviareň, na pikniku zaspieva aj 
výnimočná trenčianska speváč-
ka Nina Kohout a svoju chariz-
matickú tvorbu predstaví herec 
SND Richard Autner.
 Sériu Letných divadelných 
večerov na každú sobotu pri-
pravilo Mestské divadlo Tren-
čín. Do Átria pod vežou pozýva-
jú detského i dospelého diváka. 
Uvidíme muzikál o neposednom 
Pinocchiovi, inscenáciu Nové-
ho divadla Nitra nielen pre deti 
Kocúr v čižmách, z produkcie 
domáceho súboru Svetového 

Slováka Štefánika i Sex noci 
svätojánskej, predstavenia 
Bábka, Shakespeare a Alžbe-
ta, Lakomec i  Nádej Dubček 
a neverbálnu šou Welcome to 
Stupidity s Pavlom Serišom 
a Tomislavom Koprivčevičom. 
Viac na www.mdtn.sk.
 Každú nedeľu o 16.00 h sa 
v átriu rozložia Divadielka pod 
vežou pre najmladšie publi-
kum. Uvedú rozprávku O troch 
dobrých duchoch a lakomco-
vi, dvoch veselých klaunov Bu-
wka & Snivka, príbeh malé-
ho Hava Slava i klasiku Zlatá 
rybka. Pozrieme sa, čo ukrýva 
Smetiak míma Vlada Kulíška, 
popletenej čarodejnici poradí-
me, Ako namaľovať dúhu, ako 
sa vyrobí Chlebík prezradia her-
ci z Divadla Hoki Poki. Včielku 

Melisku predstaví Mestské di-
vadlo Trenčín a posledný prázd-
ninový príbeh bude o Prin-
ceznej Frmfulíne. 
 Hudobná nedeľa na Mie-
rovom námestí o 17.00 h bude 
patriť sérii podvečerných kon-
certov. Nechajte si urobiť nála-
du Swing Society Orchestra, 
klasikou v podaní Luhanskej 
filharmónie, exotickým kokte-
ilom La3no Cubano a Colorful 
People, kapelou Duchoňovci, 
trenčianskou jazzovou legendou 
Erbetes Q i ďalšou trenčianskou 
kapelou NaNovo. Energiu pri-
nesie pop-rocková kapela Ins-
tinct, najznámejšie šansóny za-
spieva herečka Eva Pavlíková. 
 Program si nájdete na www.
visittrencin.sk, facebooku KIC 
a na plagátoch.  E. M.

 FOTO: J. MAJERSKÝ
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Trenčín získa 5 kilometrov novej cesty

Slovenská správa ciest (SSC) začala 20. júna 2022 s re-
konštrukciou cesty I/61 v intraviláne nášho mesta. Tren-
čín tak bude mať 5 km novej cesty na hlavnom prieťahu 
Bratislava – Žilina.

Práce sú zväčša naplánované 
na prázdninové obdobie, ale 
i tak sa musia vodiči pripraviť 
na výrazné dopravné obmedze-
nia. Tie sa dotknú osobnej mo-
torovej aj verejnej autobusovej 
dopravy. Je možné predpokladať 
meškanie mestských aj prímest-
ských autobusových spojov. Pro-
síme o trpezlivosť a pochopenie.
 Cesta I/61 získa v Trenčí-
ne nový asfaltový povrch v celej 
jej šírke. Táto štátna investícia 
je výsledkom rokovaní primá-
tora mesta Richarda Rybníčka 
s generálnym riaditeľom SSC 
Ivanom Rybárikom, ministrom 

dopravy Andrejom Doležalom 
a predsedom NR SR Borisom 
Kollárom, ako druhým najvyš-
ším ústavným činiteľom. Primá-
torovu požiadavku uznali ako 
oprávnenú, vzhľadom k tomu, 
že Trenčín bude v roku 2026 
Európskym hlavným mestom 
kultúry a bude do mesta prúdiť 
množstvo turistov. Práce budú 
postupovať etapovite, vždy v jed-
nom jazdnom pruhu. Nový po-
vrch dostane aj cesta na starom 
moste a aktuálne rokuje vedenie 
mesta v rámci tejto investičnej 
akcie aj o rekonštrukcii chod-
níkov na moste. Mimochodom, 

v súčasnosti sa projekčne pri-
pravuje technicky veľmi náročná 
modernizácia celého mostného 
telesa. Viac o nej budeme infor-
movať po lete.
 Prvú etapu rekonštrukcie 
v časti priemyselná zóna – privá-
dzač D1 už ukončili a pokračujú 
na úseku dlhom 2 800 metrov. 
Ide o Bratislavskú ulicu v časti 
Bavlnárska – starý cestný most. 
V tejto etape dôjde k odklonom 
dopravy pri asfaltovaní okruž-
nej križovatky Vlárska / Brati-
slavská, pravdepodobne v deň 
štátneho sviatku 5. júla 2022.
 Po 10. júli sa bude pracovať aj 
na uliciach Hasičská, Pribinova, 
Štefánikova, teda medzi starým 
cestným mostom a okružnou 
križovatkou pri Maxe. Ďalšou 
etapou bude Štefánikova ulica 
medzi okružnou križovatkou pri 
Maxe a vlečkovým priecestím 
Pred poľom. Asfaltové vrstvy by 
pre plynulosť cestnej premávky 
mali pokladať počas víkendov. 
Nakoniec na vynovenej ceste vy-
značia vodorovné dopravné zna-
čenie. Všetky práce by mali byť 
ukončené 19. augusta 2022. Pre 
výrazné obmedzenia v plynulos-
ti dopravy prosíme vodičov, aby 
sa, ak je to možné, opravovaným 
úsekom vyhli. ERIKA SÁGOVÁ, 
 FOTO: Z. GOTTSCHAL

Trenčín pomáha Ukrajine 
Naše mesto a dobrovoľníci po-
kračujú v zbierke pre ľudí ute-
kajúcich pred vojnovým kon-
fliktom na Ukrajine novým 
projektom. 
 Pôvodná zbierka materiál-
nej pomoci bola vyhlásená 27. 
februára 2022. Z darov ľudí sme 
od 4. marca do 20. mája 2022 
vydali 4 443 balíkov konkrét-
nym odídencom z Ukrajiny. Naj-
novšie sa spojili Kultúrne cen-
trum  Aktivity, mesto Trenčín 
a spoločnosť Marius Pedersen. 
Nová forma pomoci, ktorá sa 
rozbehla s nenávratným finanč-
ným príspevkom od Marius Pe-
dersen je zameraná na dve hlav-
né oblasti: výdaj materiálnej 
pomoci a pomoc so začlenením 
sa do spoločnosti. 
 Výdajné miesto materi-
álnej pomoci je v priestoroch 

Kultúrneho centra Aktivity 
na Kyjevskej ulici v utorok, stre-
du a štvrtok od 15.00 do 17.00 h.
 Ďalšia pomoc spočíva v zma-
povaní potrieb formou priamej 
komunikácie s ľuďmi z Ukrajiny 
a tiež s kompetentnými inštitú-
ciami, v hľadaní vhodného uby-
tovania, zamestnania, v motivo-
vaní a napomáhaní k sociálnej 
integrácii do miestnej komunity.
 Koordinátorkou nového pro-
jektu pomoci je Dana Vániová, 
0910 449 949. FB stránka Tren-
čín pomáha Ukrajine aktuali-
zuje konkrétne potreby odíden-
cov z Ukrajiny. Naďalej sú vítaní 
dobrovoľníci, ktorí pomôžu pri 
zbierkach materiálnej a potravi-
novej pomoci, pri výdaji tejto po-
moci, či pri vytváraní aktivít pre 
deti počas letných dní.
 E. S.

KRYTÁ 
PLAVÁREŇ BUDE 
ZATVORENÁ
Od 1. júla do 29. augus-
ta bude krytá plaváreň 
zatvorená. „Dôvodov je 
niekoľko, od ekonomic-
kých cez technické až 
po personálne,“ uviedol 
správca plavárne Róbert 
Buchel. 

Návštevnosť krytej plavárne 
a letného kúpaliska nepokryla 
všetky náklady ani pred zdra-
žením energií, nehovoriac o sú-
časnosti. Počas odstávky pla-
várne sa vykonajú rôzne práce, 
ktoré pri jej prevádzke nie je 
možné urobiť. „Čaká nás reví-
zia technických zariadení, kon-
trola a opravy tesnenia potrubí, 
údržbárske práce, natieranie, 
maľovanie a ,samozrejme, ne-
vyhnutné opravy,“ povedal R. 
Buchel.
 E. S.

Obmedzenia 
na Inoveckej ulici 
Obnova verejného vodovodu 
a kanalizácie na Inoveckej ulici 
pokračuje. Ide o investíciu Tren-
čianskych vodární a kanalizácií. 
V júli sa k nim pridá i mesto, 
ktoré zrekonštruuje tamojšie 
autobusové zastávky. Napokon 
dostane celá ulica nový asfalto-
vý povrch. Hotovo by malo byť 
do konca septembra 2022. 
 Počas prác dochádza v krát-
kych úsekoch k obmedzeniu 
osobnej automobilovej dopravy, 
kedy je smerovaná do jedného 
jazdného pruhu. Mestská hro-
madná doprava bude ešte mi-
nimálne počas prvého júlového 
týždňa pretrasovaná po Sobla-
hovskej ulici. Prejazdnosť au-
tobusov v ďalšom období bude-
me komunikovať podľa postupu 
prác na mestskom webe. Prosí-
me o trpezlivosť. E. S.

 � EDITORIÁL

Vážení Trenčania, 
milí čitatelia,

 so začínajúcimi sa letnými 
prázdninami k vám prichádza 
júlové Info. Ponúka opäť servis 
informácií, ktoré sa priamo 
dotýkajú života v našom meste. 
Tento mesiac nám ponúkne kon-
certy, divadelné predstavenia, 
festivaly. V zdraví si ich spolu 
užime! Prajeme vám leto plné 
radosti a pekných slnečných dní. 
Najbližšie Info vyjde 29. júla.

Vaša redakcia 

VOĽNÉ MIESTA
Kultúrno-kreatívne 
centrum Hviezda 
hľadá posily do tímu 
na strategické pozície:

• Programový manažér/  
 manažérka
• Marketingový manažér/  
 manažérka
• Dramaturg/   
 dramaturgička

Ak máte o niektorú 
z nich záujem, prihláste 
sa elektronickou poštou 
na vyberove.konanie@trencin.
sk najneskôr do 15. 7. 2022.

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

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

mailto:dispecing@trencin.sk
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Fontány v meste nie sú na kúpanie
Upozorňujeme rodičov a zodpovedných dospelých, aby 
v žiadnom prípade nenechali deti vstupovať do Fontá-
ny Marca Aurelia na Mierovom námestí. Fontána nie je 
určená na kúpanie a hru detí.

Mestská polícia Trenčín dôraz-
ne upozorňuje na nebezpečen-
stvo úrazu a hrozbu poškodenia 
majetku mesta. Fontána je ume-
leckým dielom a je zakázané sa 
v nej kúpať. Pri porušení zákazu 

hrozí pokuta. 
Deti sa môžu 
v centre mesta 
s vodou hrať pri 
fontáne Vodník 
na Štúrovom ná-
mestí alebo v Át-
riu pod Mestskou 
vežou. 
 Na vlastné 
riziko vstupu-
jú deti do fontá-
ny vo vynovenom 
verejnom priesto-

re pri Rozkvete. Upozorňuje-
me, že voda v nej je chemicky 
upravovaná. Navyše, niekoľko-
krát od spustenia fontány došlo 
k uvoľneniu ventilov, a prevádz-
ka fontány tak bola zablokovaná.

 � OSVIEŽIA AJ 
ROZPRAŠOVAČE 
VODNEJ HMLY

 Nájdete ich na Mierovom 
námestí, v Átriu pod Mestskou 
vežou a tiež na námestí pri Roz-
kvete. V pravidelných interva-
loch chrlia vodnú hmlu, spúšťa-
jú sa automaticky. Nie je preto 
potrebné nič stláčať ani otáčať. 
Vodná hmla vychádza zo stĺpov 
60 sekúnd, potom nasleduje 
30-sekundová pauza. To sa stále 
opakuje. 
 Rozprašovače sa v ponde-
lok až štvrtok zapínajú o 10.00 
h a vypínajú o 21.30 h. Od piat-
ka do nedele fungujú od 10.00 
do 23.00 h. Ich farebné LED 
podsvietenie sa spúšťa každý 
deň o 19.30 h a vypína sa spolu 
s vodnou hmlou. 
 E. S., FOTO: M. P.

Vo dvore trenčianskej kniž-
nice na Jaselskej ulici je 

od 6. 6. každý pracovný deň 
v čase 10.00 – 18.00 h otvo-
rená Letná čitáreň s množ-
stvom inšpiratívnych periodík. 
V ponuke denníkov, časopisov 
a voľno-časových magazínov 
je takmer štyridsať titulov, 
medzi ktorými nechýba INFO 
TRENČÍN.

Od 1. 7. do 30. 11. 2022 
budú pracovníci Šta-

tistického úradu Slovenskej 
republiky (ŠÚ SR) zisťovať 
informácie o individuálnom 
vykurovaní rodinných domov 
a tiež údaje o vzdelávaní do-
spelých. Vybrané domácnosti 
budú oslovené listom a na-
vštívi ich zamestnanec ŠÚ 
SR. Jeho povinnosťou bude 
preukázať sa osobitným pove-
rením.

Príspevok 15 tisíc eur 
na revitalizáciu verejných 

priestorov poskytne mestu 
Trenčín Nadácia EPH. Peniaze 
sú účelovo viazané na skultúr-
nenie podchodu na sídlisko 
Noviny a nasvietenie reliéfu 
Jána Jiskru na hradnej skale.

Vlak Matúš Čák jazdí od 1. 
6. denne každú celú ho-

dinu od 10.00 h do 19.00 h 
so štartom na Štúrovom ná-
mestí, zastávkami pri mú-
zeu, na Brezine a pri Juž-
nom opevnení hradu, kde 
má 10 min. prestávku a ide 
späť. Rezervácie sú možné 
na info@turistickevlaciky.sk 

Desiaty ročník festivalu 
moravskej kultúry na Slo-

vensku s názvom MORAVA 
KRÁSNA ZEM sa uskutoční 
15. – 16. 7. v našom meste. 
Časť programu bude na Tren-
čianskom hrade a časť na Mie-
rovom námestí. Nájdete ho 
v našich novinách v časti KAM 
v Trenčíne.

 � STRUČNE

Pred letnými prázdninami rokovali poslanci 
trenčianskeho mestského parlamentu 22. júna 
2022. Ponúkame prehľad ich najdôležitejších 
rozhodnutí.

 � Schválili Zmeny a dopln-
ky č. 7 Územného plánu mesta 
Trenčín. Ešte vo februári (22. 
2.) materiál prerokovali všetky 
dotknuté orgány štátnej správy, 
ale aj verejnosť. Cieľom zmien 
je najmä zohľadniť v územnom 
pláne aktuálne rozvojové záme-
ry na území mesta, aktualizo-
vať riešenie komunikačnej sie-
te a siete cyklotrás na základe 
aktuálnych potrieb mesta, vy-
medziť verejnoprospešné stav-
by, aktualizovať vymedzenie 
ochranných pásiem a chráne-
ných území a tiež doplniť regu-
latívy umiestňovania reklam-
ných zariadení a požiadavky 
na adaptáciu mesta na zmeny 
klímy. Schválený dokument je 
zverejnený na webovej stránke 
Trenčína.

 � Poslanci súhlasili s viacerý-
mi zmenami v rozpočte na tento 
rok. Schválili peniaze na výme-
nu asfaltového krytu na hrádzi 
od cestného mosta po cyklotra-
su Ľ. Stárka, na prepojenie že-
lezničného mosta s hrádzou 
a na obnovu schodiska z hrá-
dze k Váhu. Rozhodli tiež o vy-
členení financií na rekonštruk-
ciu šatní a kabín na Zimnom 

štadióne P. Demitru 
a na kúpu multime-
diálnej kocky na zim-
ný štadión, ktorá bude majet-
kom mesta. Poslanci odobrili 
aj dotácie pre HK Dukla, n.o., 
FRYSLA Slovakia a Kraso 
Trenčín na prenájom ľadovej 
plochy. Pre rekonštrukciu zim-
ného štadióna ho totiž nebu-
dú môcť využívať na tréningy 
a zápasy.

 � Zastupiteľstvo podpori-
lo aj narozpočtovanie financií 
na projektovú dokumentáciu 
nového mosta z ostrova do Ore-
chového, vrátane jeho napoje-
nia na križovatky. Most bude 
vedený v línii starého mosta 
smerom na Vlársku ulicu, bude 
s dvoma jazdnými pruhmi pre 
autá, vrátane chodníka a trasy 

pre cyklistov.
Obstará sa na zá-
klade dopravnej 
štúdie so zapra-
covanými pripo-
mienkami na vplyv 
životného pros-
tredia. Tejto téme 

sa bude- me bližšie venovať 
v najbližšom vydaní Infa.

 � Poslanci sa oboznámili s fi-
nančnou situáciou mesta. Cel-
kový dlh k 30. aprílu 2022 bol 
vo výške 15,7 milióna eur, teda 
289 eur na obyvateľa. Trenčín 
hospodáril k 30. 4. 2022 s pre-
bytkom 1,6 milióna eur. Mesto 
si zoberie 2,7 miliónový úver 
na kapitálové výdavky, s tým 
súhlasili poslanci ešte v decem-
bri 2021. Teraz schválili úvero-
vé podmienky. Úver na 10 ro-
kov bude splatný 31.12.2032. 
Predpoklad výšky dlhu mesta 
ku koncu tohto roka po prijatí 
úveru je 22,76 %.

 � Zastupiteľstvo bude mať aj 
v nasledujúcom volebnom ob-
dobí 25 poslancov. Zostanú 
štyri volebné obvody. Volebný 
obvod Stred bude zastupovať 
6 poslancov. Juh a Sever budú 
mať po 7 poslancov a volebný 
obvod Západ bude reprezento-
vať 5 poslancov.
 K júnovému zastupiteľstvu 
sa vrátime v augustovom vyda-
ní.  ERIKA SÁGOVÁ

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA 

videozáznam
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Aby bolo teplo v Trenčíne lacnejšie
Spoločnosť Výroba tepla zabezpečuje výrobu a rozvod 
tepla a teplej vody v prevažnej časti Trenčína. O jej ak-
tivitách, ktoré budú reagovať na stúpajúce náklady pre 
dodávateľov i odberateľov, sme sa rozprávali s konate-
ľom Jozefom Greňom.

 � Koľko zdrojov tepla máte 
v Trenčíne?

 Teplo a teplú vodu vyrábame 
v 4 výhrevniach. K nim je napo-
jených 47 odovzdávacích staníc 
tepla. Ďalej máme 25 blokových 
a dve domové kotolne. Tento stav 
dnes predstavuje značnú nákla-
dovú výhodu. Nemusíme naku-
povať emisné povolenky a priblí-
žením výroby k miestu spotreby 
znižujeme straty v rozvodoch tep-
la. Pred 6 rokmi sme začali pre-
vádzkovať domové kotolne vo 
vlastníctve obyvateľov bytoviek. 
Ide o 55 kotolní. Zabezpečujeme 
pre ne aj zemný plyn a elektrickú 
energiu.

 � Do roku 2019 ste vyrá-
bali teplo zo zemného plynu 
(73 %) a z biomasy (27 %). Po-
tom ste prešli na výrobu tepla 
až na 99 % zo zemného plynu. 
Boli dôvodom sťažnosti na po-
polček z biomasy? 

 Nie. Problémy s úletom po-
polčeka sme vyriešili v dávnej-
šej minulosti. Obilnú slamu sme 
nahradili drevnou štiepkou. In-
štalovali sme filter, ktorý znížil 
emisie popolčeka hlboko pod 
limity. Kotolňu sme vybudovali 
na okraji Juhu. Postupným sťa-
hovaním sa obyvateľov do no-
vých bytoviek, ktoré vyrástli v jej 
okolí, pribúdali ich negatívne 
reakcie. Chceli sme presťaho-
vať kotolňu do areálu bývalej 
uhoľnej kotolne na Východnej 
ulici. Po dohode s primátorom 
sme ukončili výrobu tepla z bio-
masy na Liptovskej ulici. Pre-
sťahovanie kotolne si vyžiadalo 
výstavbu rozvodu tepla medzi 
novou kotolňou a našou výmen-
níkovou stanicou na Východ-
nej. S podporou mestského úra-
du sme vysporiadali pozemky 
a máme stavebné povolenie. Vý-
stavba teplovodného rozvodu 
sa už začala. Pôvodne sme sťa-
hovanie plánovali na rok 2020. 
V r. 2019 - 2021 však ceny ply-
nu klesli na tak nízku úroveň, 
že sťahovanie bolo ekonomicky 
neefektívne. Rozhodli sme sa 
kotolňu nesťahovať, ale zlikvi-
dovať. Teraz kupujeme vysoko 

účinné švajčiarske kotly. Spĺňa-
jú najprísnejšie limity ochrany 
ovzdušia.

 � Vývoj ceny zemného plynu 
je násobný. Je vo vašich silách 
nejakým spôsobom zasiah-
nuť, aby odberatelia zvládli 
platbu? 

 My sme na rok 2023 nakú-
pili ešte v roku 2021 značný ob-
jem zemného plynu. Dnes je už 
použitie dlhodobých nákupov 
obmedzené. Ak chceme dlhodo-
bo udržať cenu tepla na sociálne 
prijateľnej úrovni, jediným rie-
šením je využitie obnoviteľných 
zdrojov energie – slnečnej ener-
gie, elektrickej energie a bioma-
sy. V roku 2022 sú náklady (bez 
DPH) na výrobu tepla z elektric-
kej energie 36,40 €/MWh. Na-
opak, náklady na teplo zo zem-
ného plynu sú 68,12 €/MWh. 
A pri aktuálnej cene zemného 
plynu na rok 2023 to bude až 
141 €/MWh. Použitím obnovi-
teľných zdrojov energie zásadne 
znížime cenu variabilnej zložky 
tepla a diverzifikujeme palivovú 
základňu v prospech obnoviteľ-
ných zdrojov na úkor dnes do-
minantného, ale neistého plynu.

 � Dá sa porovnať cena tepla, 
ak by ste zostali pri vykuro-
vaní z 99 % zemným plynom 
a naopak, keď pristúpite 
k opatreniam?

 Za teplo a teplú vodu v roku 
2021 bol pri byte 66 m2 a počte 
2 osôb priemerný celkový ná-
klad 54 €/mesiac. V roku 2022 
predpokladáme 83 €/mesiac. 
Ak by sme zostali pri štruktú-
re paliva v podobe 99 % zemný 
plyn a 1 % biomasa, náklad na 1 
byt by pri súčasných cenách v r. 
2023 stúpol na 139 €/mesiac. 
Ak zmeníme palivovú základňu 
na kombináciu obnoviteľných 
zdrojov a zemného plynu, pred-
pokladaný náklad bude 80 €/
mesiac. Takto môžeme odbera-
teľom ušetriť cca 700 € za rok.

 � Je dôvod obávať sa výro-
by tepla z biomasy z hľadiska 
emisií? 

 V kotolni na Ulici 28. októbra 
už takmer 10 rokov používame 
ako palivo biomasu v kombiná-
cii so zemným plynom. Kotly sú 
spoľahlivé a nízkoemisné. Mys-
lím, že len málo obyvateľov vie, 
že v tejto kotolni sa ako palivo 
používa drevná štiepka. V novej 
kotolni na Východnej budeme in-
štalovať najmodernejšiu techno-
lógiu. Má viacstupňový systém 
čistenia spalín, čo umožní spĺňať 
aj sprísnené emisné limity. 

 � Pred časom bol aj v Trenčí-
ne boom odpájania sa od cen-
trálnych zdrojov tepla. Ľudia 
si inštalovali vlastné kotly. 
Vtedy to asi malo svoj význam. 
Dnes je to zrejme už diskuta-
bilné.

 Nesystémové odpájanie by-
toviek nemalo ekonomické, ani 
technické opodstatnenie. Vý-
nimkou boli roky 2008 – 2012, 
kedy pre deformované ceny 
dodávateľov plynu mali do-
mové kotolne nižšiu cenu ako 
veľkoodberatelia. Boom výstav-
by domových kotolní vyvolala 
najmä šikovnosť obchodných 
spoločností a niektorých správ-
cov. Vznikli nové zdroje, ktoré 
vo väčšine prípadov neboli pre-
vádzkované podľa platnej legis-
latívy. Vývoj cien plynu radikálne 
zvyšuje náklady na vykurovanie 
v domových kotolniach. Myslím 
si, že ani očakávaná regulovaná 
cena plynu neprinesie obyva-
teľom výrazné zníženie nákla-
dov. Preto im ponúkame pomoc 
s modernizáciou kotolní, s pri-
pojením na centrálny dispečing. 
Pripravujeme projekty na vybu-
dovanie nových rozvodov tepla. 
Pripojením sa na našu distribuč-
nú sústavu budú profitovať. Prí-
kladom je spolupráca s mestom. 
Po napojení ZŠ, Novomeského 
na centrálnu dodávku tepla do-
šlo k citeľnej úspore nákladov.

 � Teplo a teplú úžitkovú 
vodu dodávate do vyše 12 
tisíc bytov. Príkladom sú aj 
mestské bytovky na Východ-
nej ulici, kde po komunikácii 
s mestom vykonáte rozsiahle 
rekonštrukčné úpravy. O čo 
pôjde?

 Dnes sa teplo v tejto kotolni 
vyrába zo zemného plynu. Ko-
tolňa je na hrane technickej ži-
votnosti. Pripravujeme projekt 
napojenia na centrálnu dodávku 

tepla. Zastaralú kotolňu de-
montujeme, vybudujeme nový 
rozvod tepla, nainštalujeme 
technológiu. Mesto tak ušetrí fi-
nancie na rekonštrukciu kotolne 
a od momentu pripojenia na cen-
trálne zásobovanie aj značne zní-
ži náklady na teplo pre obyvate-
ľov tejto bytovky. ERIKA SÁGOVÁ

ĎALŠIE RIZIKOVÉ 
STROMY
Na Brezine pokračujeme 
s odstraňovaním po-
škodených kalamitných 
stromov. V tomto období 
odstraňujeme ďalších 45 
chorých jaseňov. 

Choroba najnovšie zasiahla ja-
sene nad tenisovými kurtami 
Pod Sokolicami, nad výstavis-
kom i v oblasti Nad tehelňou. 
Jeden z chorých stromov spa-
dol na tenisové kurty Pod So-
kolicami. Našťastie, nedošlo 
k žiadnej ujme na zdraví. Hoci 
pred časom bolo toto územie 
vyčistené od chorých drevín, 
dnes sú napadnuté ďalšie. Pre 
ľudí predstavujú riziko. Prosí-
me návštevníkov Breziny, aby 
do ohrozených zón nevstu-
povali. Miesta, kde sa drevo 
spracováva, sú označené ta-
buľkami. Prosíme aj o zváženie 
návštevy lesoparku počas ve-
terného počasia.

 � NOVÁ DREVENÁ 
SOCHA

Na Brezine je už takmer 20 
drevených sôch, ktoré sprí-
jemňujú atmosféru lesoparku. 
Medzi najnovšie patrí Matúš 
Čák v blízkosti Tarzánie. Mes-
tu ju daroval drevorezbár Ma-
roš Meško. Pod Čerešňovým 
sadom smerom ku kostolíku 
pribudla zas korytnačka z diel-
ne Mestského hospodárstva 
a správy lesov. E. S. FOTO: Z. G.
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Chodník medzi Nozdrkovcami a Biskupicami je hotový. Budo-
val sa postupne, po etapách. Dôvodom boli náročné majet-
kovoprávne vysporiadania. Zostáva ešte doplniť osvetlenie.

Ihriská, resp. športové plochy na Šmidkeho a Západnej ulici 
budú mať zrenovovaný povrch. Súčasťou mestskej investí-
cie bude aj ich opravené a doplnené ohradenie sieťami. 

Revitalizácia vnútrobloku „Slimáčik“ medzi ulicami Turko-
vej a Hodžovej finišuje. Stavebné práce sú ukončené, na-
sledujú sadové úpravy. Podiel verejnej zelene sa tu zvýši.

Ďalšie cesty majú nový asfaltový povrch. Rekonštrukcia sa 
týka ulíc Záhrady, Zelnica a tzv. stará Kubranská. Volavé prí-
de na rad čoskoro, po prekládke telekomunikačného kábla.

Mestské investičné akcieRekonštrukcia 
zimného štadióna 

Práce na Zimnom štadióne Pavla Demitru sa začali 
v polovici júna. Ich hodnota dosiahne sumu približne 2,5 
milióna eur. 

Fond na podporu športu pod-
porí túto investíciu príspevkom 
takmer 1 250 000 eur. Rovnakú 
sumu pripojí aj mesto Trenčín. 
Ide o rozsiahlu rekonštrukciu 
opláštenia strechy. Nasledovať 
bude príprava na novú vzdu-
chotechniku, výmena osvetle-
nia a tiež čistenie a montovanie 
nových žľabov. V interiéri sa vý-
razne zlepší kvalita akustiky. 
 Obnova zimného šta-
dióna pokračuje potom, ako 
v roku 2018 mesto aj s fi-
nančným prispením Sloven-
ského zväzu ľadového hokeja 

zrekonštruovalo chladiarenské 
zariadenie. Do diváckych tri-
bún, vstupných hál, chodby 
a šatne hostí mesto investova-
lo aj vďaka dotácii od vlády SR 
v roku 2019. 
 Aktuálna etapa rekonštruk-
cie zimného štadióna by mala 
trvať 8 mesiacov. V neskor-
šej, štvrtej fáze obnovy zimné-
ho štadióna sa počíta aj s jeho 
kompletným opláštením. Išlo 
by o investíciu za asi jeden a pol 
milióna eur. K tomu by mohlo 
dôjsť v najbližších dvoch - troch 
rokoch.  E. S. FOTO: Z. G.

Výstavba parkovísk Pod Sokolicami
Približne do konca augusta budú trvať práce na vý-
stavbe nových parkovacích miest Pod Sokolicami. Ide 
o mestskú investičnú akciu v hodnote 171 500 eur.

Parkovacie miesta tu boli 
doteraz vyznačené na ko-
munikáciách. Tie sa už 
rozširujú. Nové stojis-
ká pribudnú pred byto-
vými domami 520, 521, 
512, 513 a vchodoch č. 
16, 18, 20, 22, 24, 26. Po-
čet možností na parkova-
nie sa tu zvýši o 21. Doterajšie 
parkovacie pásy pred bytovým 
domom č. 520 (vchody 16, 18) 
budú upravené na šikmé sto-
jiská. Pred bytovým domom č. 
521 (vchody 20 a 22) sa dopl-
nia parkovacie miesta s pozdĺž-
nym státím. Medzi bytovými 
domami č.520 a 521 a tiež me-
dzi bytovkami č.513 a 521 budú 
pozdĺžne parkovacie miesta 
zmenené na šikmé. Parkovisko 
pred strednou odbornou školou 
sa rozšíri o 7 parkovacích miest 

s kolmým státím.
 Čiastočné a dočasné ob-
medzenie dopravy a parkova-
nia počas výstavby parkovísk 
bude vyznačené prenosným do-
pravným značením. Ďakujeme 
za pochopenie a trpezlivosť.
 Nedávno vybudované par-
koviská v tejto lokalite boli 
súkromnou investíciou. Pô-
vodné verejné miesta, ktoré za-
nikli v mieste súkromnej výstav-
by, budú presunuté na opačnú 
stranu cesty. E. S. FOTO: Z. G.
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Ďalší zber oleja bude v októbri
Obyvatelia nášho mesta odovzdali v júni počas mo-
bilného zberu spolu 756 litrov použitého kuchynského 
oleja, ktorý tak mohol ísť na ďalšie zhodnotenie. 

Spoločnosť Meroco, ktorá starý 
olej spracuje na bionaftu, ľuďom 
ako odmenu za zbieranie pou-
žitého oleja rozdala 324 litrov 
octu a 72 litrov oleja. „Nedosta-
tok slnečnicového oleja na trhu 
sme nahradili repkovým ole-
jom známej značky. Ľudia boli 
spokojní. Napriek turbulentné-
mu nárastu cien olejov na trhu 
skôr očakávali zmenu v pomere, 
ale nami ponúkaný pomer 6:1 

zostáva nezmenený,“ povedala 
Lucia Kollárová z Meroco, a.s. 
Najbližšie plánujú mobilný zber 
oleja 21. a 22. 10. 2022. Ak by 
ste sa dovtedy potrebovali po-
užitého oleja zbaviť, môžete ho 
priniesť do zberného dvora, kde 
za 3 litre starého kuchynského 
oleja môžete dostať rolku kom-
postovateľných vreciek vhod-
ných do košíkov na bioodpad.
 E. M. 

Pozor na svojvoľné vysádzanie stromov
Vysádzať rastliny a umiestňovať alebo premiestňovať 
neživé prvky v zeleni bez vedomia a písomného súhlasu 
správcu verejnej zelene je v našom meste zakázané.

Hovorí o tom Všeobecne záväz-
né nariadenie (VZN) mesta č. 
12/2017 o ochrane verejnej ze-
lene a drevín, ktoré sú súčasťou 
verejnej zelene. Toto VZN zaka-
zuje znečisťovať trávniky, záho-
ny a ostatné plochy verejnej ze-
lene, svojvoľne premiestňovať 
zariadenia, vešať a pripevňovať 
akékoľvek predmety (napr. pla-
gáty) a zariadenia na dreviny. 
 Aj umiestnenie hojdačiek 
na stromy vo verejnej zeleni je 
porušením VZN. „Môže spôso-
biť poškodenie dreviny, môže byť 
nebezpečné aj pre hrajúce sa deti 
a v neposlednom rade je nadmer-
ným zaťažovaním ničený trávnik 
a na miestach vzniká blato. Nie 
je preto vhodné, aby občania ta-
kúto aktivitu samovoľne vyvíja-
li,“ hovorí správkyňa verejnej 
zelene Anna Hanincová s tým, 
že mesto víta každú snahu oby-
vateľov o skrášlenie verejných 
priestranstiev. Najčastejšie je to 
práve starostlivosť o verejnú ze-
leň, avšak, pri výsadbe je potreb-
né prihliadať na viaceré limity. 
 Je to napríklad rešpektova-
nie inžinierskych sietí i ochran-
ného pásma, v ktorom nie 
je možné vysádzať dreviny. 

Vysádzanie drevín v tesnej blíz-
kosti budov limituje aj husto-
ta zastavaného územia. Ďalším 
problémom sú invázne druhy 
zelene, ktoré musia byť v zmys-
le platnej legislatívy odstráne-
né. Tiež sa v minulosti stávalo, 
že údržba svojvoľne neodborne 
vysadenej zelene na verejnom 
priestore bez posúdenia a sú-
hlasu mesta Trenčín, bola veľmi 
komplikovaná. Niektoré druhy 
zelene nie sú vhodné do mest-
ského prostredia.

 � AKO TO UROBIŤ? 
 
Ak máte záujem o výsadbu rast-
lín na plochách verejnej zelene, 
je potrebné požiadať o písom-
ný súhlas správcu verejnej 
zelene a následne rešpektovať 
podmienky, ktoré budú v ňom 
uvedené.  Mesto Trenčín, aj 
podľa vzoru z iných miest, pri-
pravilo projekt participácie 
na starostlivosti o verejnú zeleň 
a verejné priestranstvá. Projekt 
je rozdelený do dvoch progra-
mov – „Adopcia zelene“ a „Ga-
rant zelene“. Viac sa im budeme 
venovať v budúcom vydaní no-
vín.  E. M. 

Na vykurovaciu sezónu sa pripravte už teraz 
„Šťastie praje pripraveným,“ hovorí známe porekadlo. 
Teraz je ten správny čas pripraviť sa na ďalšiu vykurova-
ciu sezónu. 

Kotly, krby, kachle, či pece, kto-
ré nám počas zimných dní po-
máhajú udržiavať teplo domo-
va, treba vyčistiť, skontrolovať 
a v prípade potreby na nich vy-
konať patričnú údržbu. Rovna-
kú pozornosť je nutné venovať 
aj komínom. Keď to urobíme, 
splníme zákonnú povinnosť, 
ale tiež ušetríme svoje peniaze, 
ochránime zdravie nás, nášho 
okolia, ako aj svoj majetok a ži-
votné prostredie. 

 � LOKÁLNE 
VYKUROVANIE

 
K najbežnejším druhom paliva, 
ktorým ľudia vykurujú svoje do-
mácnosti, patrí drevo. Čerstvé 
drevo nestačí len narúbať, na-
štiepať triesky, naskladať do kot-
la, či krbu a zapáliť. Obsahuje 
veľa vody, približne 50 %. Čím 

viac vody obsahuje, tým viac 
energie sa pri horení spotrebuje 
na jej odparenie a menej energie 
sa premení na využiteľné teplo. 
Spálime takto približne dvakrát 
viac paliva, čím trpí spotrebič aj 
naša peňaženka. Nedostatočne 
vysušené drevo pri horení dymí 
a zanáša spalinové cesty dech-
tom a sadzami. V neposlednom 
rade aj zhoršuje kvalitu okolité-
ho ovzdušia. K takémuto zhor-
šeniu kvality ovzdušia v súčas-
nosti prispieva približne 350 
tisíc slovenských domácností. 
Najväčším zdrojom znečisťo-
vania ovzdušia na Slovensku je 
práve vykurovanie domácnos-
tí tuhým palivom. V priebehu 
minulého roka podala Európ-
ska komisia žalobu voči Sloven-
sku v súvislosti so zlou kvalitou 
ovzdušia v dôsledku vysokej 
úrovne prachových častíc PM

10
. 

Pri spaľovaní dreva vždy vzni-
kajú znečisťujúce látky ako pra-
chové častice PM

10
, PM 

2
,

5
, či 

benzo(a)pyrén. Kúrenie tuhým 
palivom bez úplnej tvorby emisií 
totiž nie je možné. Toto zaťaže-
nie však môžeme výrazne znížiť. 
Napríklad používaním vhodné-
ho paliva: kusového dreva, dre-
vených peliet, brikiet, vysušenej 
štiepky. 

 � PRIPRAVTE SI 
PALIVOVÉ DREVO

Ak plánujete v ďalšej sezóne vy-
užívať na vykurovanie zariade-
nie spaľujúce biomasu, palivo 
by ste si mali zaobstarať už te-
raz. Predovšetkým, ak uvažujete 
nad kusovým drevom. Drevo by 
ste si mali zabezpečiť dostatoč-
ne vysušené, prípadne si dosušte 
to, ktoré už máte doma. Pre do-
siahnutie odporúčanej hranice 
20 % obsahu vody v dreve je nut-
né ho sušiť 1 až 2 roky. Dôležité 
je aj jeho správne uskladnenie. 

Drevo je treba chrániť pred vlh-
kosťou, či už zvrchu alebo od-
spodu. Surové drevo, musí byť 
odvetrávané, inak hrozí biolo-
gický rozklad, pri ktorom do-
chádza k úbytku horľaviny a tiež 
k oslabeniu pevnosti dreva. 
 KATARÍNA MIČÁKOVÁ
 MANAŽÉR KVALITY OVZDUŠIA, 
 PROJEKT LIFE IP – ZLEPŠENIE KVALITY 
 OVZDUŠIA 

V budúcom vydaní INFO čítajte 
o tom, čo robiť v lete s kotlom 

a komínom.

NAJBLIŽŠIE ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 12. 9. 2022 o 16.00 h
VMČ Západ 31. 8. 2022 o 15.00 h
VMČ Juh 11. 7. 2022 o 17.30 h
VMČ Sever 7. 7. 2022 o 16.00 h
Zasadnutia výborov mestských častí sú verejné. V závislosti 
od aktuálnej pandemickej situácie sa však môžu konať aj online. 
Preto je dobré sledovať týždeň pred rokovaním webstránku 
mesta www.trencin.sk.

VMČ

UPOZORŇUJEME 
Zberný dvor Sever bude 9. 7. 2022 zatvorený pre odstávku 
elektrickej energie. 
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HARMONOGRAM VÝVOZU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK ODPADU
OKTÓBER

1 S
2 N
3 P NÁDOBY 1
4 U NÁDOBY 2 KOVY
5 S FIRMY VKM
6 Š
7 P NÁDOBY 3+4
8 S
9 N

10 P PAPIER 2 NÁDOBY 1
11 U PAPIER 3 NÁDOBY 2
12 S PAPIER 1 
13 Š PAPIER 4
14 P NÁDOBY 3+4
15 S
16 N
17 P VRECIA 1 NÁDOBY 1
18 U VRECIA 2 NÁDOBY 2 KOVY
19 S FIRMY
20 Š VRECIA 3
21 P NÁDOBY 3+4
22 S
23 N
24 P PAPIER 2 NÁDOBY 1
25 U PAPIER 3 NÁDOBY 2
26 S FIRMY
27 Š PAPIER 4
28 P NÁDOBY 3+4
29 S
30 N
31 P NÁDOBY 1

NOVEMBER
1 U NÁDOBY 2 KOVY
2 S FIRMY VKM
3 Š
4 P NÁDOBY 3+4
5 S
6 N
7 P PAPIER 2 NÁDOBY 1
8 U PAPIER 3 NÁDOBY 2
9 S PAPIER 1 FIRMY

10 Š PAPIER 4
11 P NÁDOBY 3+4
12 S
13 N
14 P VRECIA 1 NÁDOBY 1
15 U VRECIA 2 NÁDOBY 2 KOVY
16 S FIRMY
17 Š VRECIA 3
18 P NÁDOBY 3+4
19 S
20 N
21 P PAPIER 2 NÁDOBY 1
22 U PAPIER 3 NÁDOBY 2
23 S FIRMY
24 Š PAPIER 4
25 P NÁDOBY 3+4
26 S
27 N
28 P NÁDOBY 1
29 U NÁDOBY 2 KOVY
30 S FIRMY VKM

DECEMBER
1 Š
2 P NÁDOBY 3+4
3 S
4 N
5 P PAPIER 2 NÁDOBY 1
6 U PAPIER 3 NÁDOBY 2
7 S PAPIER 1 
8 Š PAPIER 4
9 P NÁDOBY 3+4

10 S
11 N
12 P VRECIA 1 NÁDOBY 1
13 U VRECIA 2 NÁDOBY 2 KOVY
14 S FIRMY
15 Š VRECIA 3
16 P NÁDOBY 3+4
17 S
18 N
19 P PAPIER 2 NÁDOBY 1
20 U PAPIER 3 NÁDOBY 2
21 S FIRMY
22 Š PAPIER 4
23 P NÁDOBY 3+4
24 S
25 N
26 P NÁDOBY 1
27 U NÁDOBY 2 KOVY
28 S FIRMY VKM
29 Š
30 P NÁDOBY 3+4
31 S

PLASTY Lokalita periodicita deň

VRECIA 1 Zlatovce, Orechové, Horné 
Orechové,Istebník, Zámostie 28 dní pondelok

VRECIA 2 
Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a 
okolie, Centrum, Dolné mesto, Nozdrkovce, 
Záblatie

28 dní utorok

VRECIA 3 Opatová, Kubrá, Kubrica, horná a dolná časť 
Kukučínovej ulice, Sihoť 28 dní štvrtok

NÁDOBY 1 Juh, Belá týždenne pondelok
NÁDOBY 2 Sihoť, Zámostie týždenne utorok
NÁDOBY 3 Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum týždenne piatok
NÁDOBY 4 Dolné mesto, Soblahovská, Dlhé Hony týždenne piatok

FIRMY � rmy 14 dní streda

PAPIER

PAPIER 1 individuálna bytová výstavba - Sihoť, 
Hodžova, Noviny, Zlatovce 28 dní streda

PAPIER 2 Juh, Belá, 14 dní pondelok

PAPIER 3 Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, 
Istebník, Záblatie 14 dní utorok

PAPIER 4 Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé 
Hony, Noviny, Kubrá, Kubrica, Dolné mesto 14 dní štvrtok

FIRMY � rmy 28 dní streda

SKLO

Vývozy skla sa realizujú individuálne podľa naplnenosti nádob

KOVY
určené ulice mesta podľa naplnenosti nádob

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY – TETRAPAKY
VKM určené ulice mesta podľa naplnenosti nádob

JÚL
1 P NÁDOBY 3+4
2 S
3 N
4 P PAPIER 2 NÁDOBY 1
5 U PAPIER 3 NÁDOBY 2
6 S FIRMY
7 Š PAPIER 4
8 P NÁDOBY 3+4
9 S

10 N
11 P NÁDOBY 1
12 U NÁDOBY 2 KOVY
13 S FIRMY VKM
14 Š
15 P NÁDOBY 3+4
16 S
17 N
18 P PAPIER 2 NÁDOBY 1
19 U PAPIER 3 NÁDOBY 2
20 S PAPIER 1 
21 Š PAPIER 4
22 P NÁDOBY 3+4
23 S
24 N
25 P VRECIA 1 NÁDOBY 1
26 U VRECIA 2 NÁDOBY 2 KOVY
27 S FIRMY
28 Š VRECIA 3
29 P NÁDOBY 3+4
30 S
31 N

AUGUST
1 P PAPIER 2 NÁDOBY 1
2 U PAPIER 3 NÁDOBY 2
3 S FIRMY
4 Š PAPIER 4
5 P NÁDOBY 3+4
6 S
7 N
8 P NÁDOBY 1
9 U NÁDOBY 2 KOVY

10 S FIRMY VKM
11 Š
12 P NÁDOBY 3+4
13 S
14 N
15 P PAPIER 2 NÁDOBY 1
16 U PAPIER 3 NÁDOBY 2
17 S PAPIER 1 
18 Š PAPIER 4
19 P NÁDOBY 3+4
20 S
21 N
22 P VRECIA 1 NÁDOBY 1
23 U VRECIA 2 NÁDOBY 2 KOVY
24 S FIRMY
25 Š VRECIA 3
26 P NÁDOBY 3+4
27 S
28 N
29 P PAPIER 2 NÁDOBY 1
30 U PAPIER 3 NÁDOBY 2
31 S FIRMY

SEPTEMBER
1 Š PAPIER 4
2 P NÁDOBY 3+4
3 S
4 N
5 P NÁDOBY 1
6 U NÁDOBY 2 KOVY
7 S FIRMY VKM
8 Š
9 P NÁDOBY 3+4

10 S
11 N
12 P PAPIER 2 NÁDOBY 1
13 U PAPIER 3 NÁDOBY 2
14 S PAPIER 1 
15 Š PAPIER 4
16 P NÁDOBY 3+4
17 S
18 N
19 P VRECIA 1 NÁDOBY 1
20 U VRECIA 2 NÁDOBY 2 KOVY
21 S FIRMY
22 Š VRECIA 3
23 P NÁDOBY 3+4
24 S
25 N
26 P PAPIER 2 NÁDOBY 1
27 U PAPIER 3 NÁDOBY 2
28 S FIRMY
29 Š PAPIER 4
30 P NÁDOBY 3+4
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Ocenenia za mimoriadne úspechy

Mesto Trenčín aj v školskom roku 2021/2022 ocenilo 
žiakov i pedagógov.

Žiaci sa zapájali do súťaží, 
olympiád a tým reprezentovali 
nielen svoju školu, ale aj mesto 
Trenčín. Stali sa vzormi pre svo-
jich rovesníkov. Primátor mes-
ta Richard Rybníček odovzdal 
23. júna 2022 ocenenie Detská 
osobnosť mesta Trenčín 2022 
do rúk 19 talentovaným jednot-
livcom a piatim kolektívom. 
Za predmetové olympiády boli 
ocenení: Natália Vangelová 
(ZŠ, Hodžova), Nela Gažová 
(ZŠ, Dlhé Hony), Eliška Mi-
týľová (ZŠ, Dlhé Hony), Júlia 
Nemečková (ZŠ, Veľkomorav-
ská), Zuzana Maršálková (ZŠ, 
Východná) a Peter Sloboda 
(ZŠ, Kubranská).
 Ocenenie získala aj hus-
listka Sára Kosáková (ZUŠ K. 
Pádivého) a plastikový mode-
lár Antonio Rudolf Kalik (ZŠ, 
Hodžova).
Za výbornú reprezentáciu 
v športových súťažiach: Vik-
tória Čudaiová (ZŠ, Bezru-
čova), Viktória Chladoňová 
(ZŠ, Bezurčova), Lenka Ma-
sariková (ZŠ, Hodžova), Ema 
Hankociová (ZŠ, Novomeské-
ho), Isabella Anna Niederle-

itner (ZŠ, Hodžova), hokejový 
a florbalový tím ZŠ, Hodžo-
va, futbalové tímy mladších 
žiakov a mladších žiačok ZŠ, 
Novomeského. 
 V umeleckých súťažiach sa 

najlepšie darilo speváčke Eme 
Vavríkovej a recitátorom Ja-
kubovi Lesajovi, Eme Paško-
vej, Sofii Halásovej, Tatiane 
Krajčovičovej a Emílii Škva-
reninovej – všetci zo ZŠ, Dlhé 
Hony. Všetkým oceneným sr-
dečne blahoželáme a ďakujeme 
za úspešnú reprezentáciu. 

 � ZA ÚSPECHY VO 
VYUČOVANÍ

Ocenenie za dlhoročnú prácu, 
mimoriadne úspechy vo vyu-
čovaní, starostlivosť a výchovu 
detí si 23. júna 2022 z rúk pri-
mátora mesta Trenčín prevza-
li deviati učitelia základných 
a materských škôl: Ľubica Ru-
manovská (ZŠ, Veľkomorav-
ská), Tatiana Ferancová (ZŠ, 
Hodžova), Renáta Fabová (ZŠ, 
Dlhé Hony), Andrea Debnáro-
vá (ZŠ, Na dolinách), Peter Je-
žík (ZUŠ K. Pádivého), Ivana 
Hajková (ZŠ, Kubranská), Jar-
mila Vavrušová (MŠ, Na doli-
nách), Alena Kubicová (MŠ, 
Legionárska), Ivana Hojsíková 
(MŠ, Švermova).
 Prácu učiteľov si mimoriad-

ne vážime a touto cestou im 
chceme poďakovať a popriať im 
veľa zdravia, pozitívnej energie 
a úspechov. MARTINA BLAŽEJOVÁ, 
 ÚTVAR ŠKOLSTVA MSÚ
 FOTO: ZUZANA GOTTSCHAL

Na Balatone zožali skvelý úspech

 � Tanečná skupina Goonies, 
ktorá pracuje pod Súkromnou 
základnou umeleckou školou, 
Mládežnícka, sa zúčastnila 15. 
– 18. júna na finále V4 súťaže 
Showtime Dance v maďarskom 
Balatone – Siófoku. Stočlenná 
výprava súťažila s 18 choreo-
grafiami v tanečných disciplí-
nach disco dance, hip-hop, 
open, stage dance a contem-
porary. V konkurencii sloven-
ských, českých, poľských a ma-
ďarských tanečných skupín si 
Goonies vytancovali 4x zlato, 
9x striebro a 2x bronz. 

 � Vo finále V4 Dance Cupu sa 
mimoriadne darilo aj ďalšie-
mu trenčianskemu Tanečné-
mu klubu Bambula, ktorý išiel 

do Siófoku s rovnakým počtom 
nominovaných choreografií. 
V B kategórii získal 3x zlato, 
2x striebro a bronz, choreogra-
fie v A kategórii si vytancovali 
5x zlato, 4x striebro a 2x bronz. 
Obom kolektívom blahoželáme! 
 (RED)

Spievanie je to, čo majú spoločné

Detský spevácky zbor (DSZ) 
Vážky, ktorý vedie v ZŠ na Dl-
hých Honoch dirigentka Mi-
roslava Kaliňáková a korepe-
tuje Veronika Chovancová, sa 
predstavil 2. mája v Kongreso-
vom centre v Zlíne na veľkom 
koncerte, ktorý znamenal vyvr-
cholenie európskeho projektu 
„Zpívání je to, co máme společ-
né“ troch detských speváckych 
zborov. DSZ Vážky, DSZ Ča-
mlíci a DSZ Carmina Bona 
zo ZŠ Zlín -  Malenovice (ČR) 
na ňom zároveň pokrstili spo-
ločný CD album. Na slávnosti 

nechýbali z Trenčína riaditeľ 
ZŠ na Dlhých Honoch Michal 
Galko a vedúca útvaru škol-
stva Ľubica Horňáčková, ktorí 
CD uviedli spolu s riaditeľkou 
ZŠ Zlín – Malenovice Zdeň-
kou Jančíkovou do života. Pro-
jekt okrem toho obsahoval aj 
vzdelávacie stretnutie dirigen-
tov v auguste 2021 v Lopeníku 
na Morave a v marci 2022 vý-
chovný koncert všetkých zbo-
rov v Evanjelickom kostole 
v Trenčíne pre žiakov ZŠ. Infor-
movala M. Kaliňáková.
  FOTO: ARCHÍV DSZ
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Spúšťame vzdelávacie 
programy Runway

Európske hlavné mesto kultúry si vyžaduje projekty 
a podujatia na medzinárodnej úrovni. Aby sme ich 
v Trenčíne vedeli zorganizovať, spúšťame Runway – 
vzdelávacie programy pre rôznych ľudí.

Od profesionálov v kultúre, cez 
mladých, ktorí sa chcú venovať 
tvorbe podujatí a festivalov až 
po tých, ktorí chcú byť amba-
sádormi Európskeho hlavného 
mesta kultúry vo svojich komu-
nitách. Runway bude naša spo-
ločná vzletová dráha na ceste 
k Európskemu hlavnému mestu 
kultúry 2026.
 Jedným z programov je 
Runway I Profesionáli z kultú-
ry. Ide o semestrový vzdelávací 
kurz, ktorého cieľom je zvyšo-
vanie kompetencií v oblasti kul-
túrneho manažmentu. Pomôže 
do organizácie alebo projektu 
vniesť strategické plánovanie, 
interdisciplinaritu, udržateľnosť 
a medzinárodný kontext. Zame-
riava sa aj na prácu s publikom 
a prácu v tíme. Kurz je určený 
pre kultúrnych manažérov z ve-
rejných aj súkromných organizá-
cií a inštitúcií (zástupcov zriaďo-
vanej aj nezriaďovanej kultúry), 
ktorí chcú svoje projekty ale-
bo organizácie posunúť na me-
dzinárodnú úroveň. Je vhodný 
rovnako pre začiatočníkov, ako 
aj pre pokročilých. Primárne sa 
zameriava na ľudí z Trenčína 
a Trenčianskeho kraja.  
 Podobné vzdelávanie 

doposiaľ prebieha aj v Košiciach 
pod hlavičkou projektu Escala-
tor, ktorý bol pre mnohé košické 
kultúrne organizácie zlomovým 
momentom v ich fungovaní. 
Pekným príkladom je aj medzi-
národný projekt Tandem.
 Koncom júna sme zorgani-
zovali stretnutie s ľuďmi z kul-
túry, ktorým sme odprezentovali 
východiská kurzu a vo worksho-
pe zbierali informácie o ich po-
trebách a očakávaniach zo vzde-
lávania. Často hovorili o práci 
s publikom, potrebe finančnej 
podpory, prepájania sa navzá-
jom a tiež sieťovania v rámci Eu-
rópy. Vďaka účastníkom z Tren-
čína aj z Trenčianskeho regiónu, 
zástupcom zriaďovanej aj ne-
zriaďovanej kultúry či jednotliv-
com sme získali dôležitú spätnú 
väzbu na dotvorenie kurzu podľa 
potrieb Trenčianskeho regiónu. 
 Registráciu na jesenný se-
mester spustíme v auguste 
2022. Ak chcete byť prví, komu 
dáme o prihlasovaní vedieť, 
viac informácii nájdete tu www.
trencin2026.eu/runway. 

 MIRKA GÚČIKOVÁ
 PR MANAŽÉRKA TRENČÍN 2026
 FOTO: JURAJ MAJERSKÝ

Poznáme nových 
prevádzkovateľov Garáže

Garáž z Pohody a trenčianskeho skateparku sa vydáva 
na cestu po Trenčíne. 

V otvorenej výzve, o ktorej sme 
písali aj v májovom INFE, sme 
hľadali nových prevádzkovate-
ľov Garáže s nápadom na kul-
túrny program od augusta 
do októbra tohto roka. Dnes 
už ich mená a zámer poznáme. 
Víťazkou a víťazom prvej otvo-
renej výzvy Garáže sú Yasmine 
Cabanová a Marek Niejadlík. 
 Yasmine a Marek sú kama-
ráti z Trenčína, ktorých spája 
záujem o umenie, chuť získa-
vať nové skúsenosti a spozná-
vať nových ľudí s túžbou spra-
viť niečo významné pre kultúru 
v našej krajine. Na pomoc si 
prizvali Klub Lúč, Fest Art 
a občianske združenie Forma-
at, ktoré založila skupina tren-
čianskych výtvarníkov. Už po-
čas prípravy prihlášky oslovili 
množstvo kapiel a umelcov. Ich 
návrh programu Garáže zahŕňa 
viaceré žánre, ktoré oslovia rôz-
ne typy ľudí. Môžeme sa tešiť 
na hudobné vystúpenia vo for-
me koncertov, literárne formou 
autorského čítania alebo vizuál-
ne ako vernisáže či prehliadky.
 Zámer Garáže ako putovné-
ho priestoru na kultúru je, aby 
ľudia z Trenčína a Trenčianske-
ho regiónu dostali príležitosť 
sami priniesť podujatia, ktoré 
im tu chýbajú. A zároveň, aby 
pri organizácii s podporou tímu 
Trenčín 2026 a festivalu Poho-
da nadobudli cenné skúsenosti 
nielen z organizovania kultúr-
nych akcií, ale aj z vytvárania 
dramaturgie, z prepájania sa 
s organizáciami a umelcami 
a umelkyňami, s promovaním 
vlastných podujatí.

 Kam sa Garáž presťahuje 
a na čo sa môžete už v auguste 
tešiť v našom meste, dáme s ra-
dosťou vedieť po získaní potreb-
ných povolení, a to už čoskoro 
na stránke www.trencin2026.
eu/news. O letnom programe 
v Garáži si prečítate v augusto-
vom INFE.  

 � KTO SÚ NOVÍ 
PREVÁDZKOVATELIA?

 � Yasmine Cabanová študu-
je Dramaturgiu a manažment 
hudby na Vysokej škole múzic-
kých umení v Bratislave. Druhý 
ročník štúdia pôsobila na ka-
tedre Hudobnej produkcie Ja-
náčkovej akadémie múzických 
umení v Brne. V rámci tejto ško-
ly oba semestre pracovala v di-
vadle na produkcii študentskej 
komornej opery. Prvý semester 
ako asistentka, druhý ako pro-
dukčná. V roku 2021 a 2022 
stážovala na showcaseovom 
festivale Sharpe v Bratislave.

 � Marek Niejadlík organizuje 
vlastné drum and bassové pod-
ujatie s názvom Deer Bass, kto-
ré sa uskutočnilo už 17-krát. Je 
tiež spoluorganizátorom Open 
Micu konajúceho sa v Klube 
Lúč. Okrem toho sám pôsobí 
ako producent v oblasti elek-
tronickej hudby. V roku 2021 
s kamarátmi založil rapové zo-
skupenie Spicy India, pre kto-
ré tvorí hudbu a koncom roka 
2021 vydali vlastné EP.

 MIRKA GÚČIKOVÁ
 PR MANAŽÉRKA TRENČÍN 2026
 FOTO: ARCHÍV Y.C.

O štyri roky bude nositeľom ti-
tulu spolu s fínskym mestom 
Oulu. Európske hlavné mesto 
kultúry v Trenčíne zname-
ná nielen kultúrne poduja-
tia a budovanie priestorov 
na kultúru, ale aj riešenie 

problémov mesta ako naprí-
klad kvalita verejného priesto-
ru, rozvoj kultúrno-kreatív-
neho priemyslu či duševné 
zdravie. Na tejto strane vám 
prinášame aktivity tímu Tren-
čín 2026.

TRENČÍN ZÍSKAL TITUL EURÓPSKE 
HLAVNÉ MESTO KULTÚRY 2026.
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NEKUPUJTE, 
ADOPTUJTE
Ak premýšľate nad 
zaobstaraním si psieho 
spoločníka, možno vás 
oslovia opustené psíky, 
ktoré našli dočasný do-
mov v Karanténnej stanici 
Trenčín. 

Asi 10-ročná Prima je síce star-
šia, ale má veselú povahu. Rada  
sa hrá s inými psíkmi, popri plo-
te súťaží v bežeckých pretekoch 
s okolo idúcim autom. Má veľmi 
rada ľudí a nechá sa dlhé hodiny 
hladkať. Je zvedavá a vždy ju po-
teší prechádzka v prírode. 

Približne 3-ročná Mandy je 
malého vzrastu so zábavným 
predkusom. Pre zlé skúsenosti 
s človekom je opatrná. Vhod-
ná je do skúsenej rodiny, ktorá 
jej nechá dostatok času. V let-
ných mesiacoch sa rada vyhrie-
va na slnku, v zime musí byť 
v teple.

Hravá Naira má 2,5 roka. Je 
zdravá, čipovaná, očkovaná. 
Potrebuje pevnú ruku pri vý-
chove, veľa pohybu a maz-
nanie. Je vhodná do aktívnej 
a skúsenej rodiny, ktorá ju bude 
mať v byte alebo v dome s prí-
stupom dnu v zimnom období.

Všetky zvieratká, ponúkané 
na adopciu, nájdete 

na www.utuloktrencin.sk. 
Návštevu karanténnej stanice je 

dobré si vopred dohodnúť 
na čísle 0915 785 007.

BLAHOŽELÁME K ÚSPECHOM

 � Akadémia AS Trenčín – This 
is my sen Academy si pripí-
sala na svoje konto historic-
ký úspech. Majstrovský pohár 
zdvihli nad hlavu tri doraste-
necké tímy - „šestnástka“, „se-
demnástka“ a „devätnástka“. 
Všetky tri dali najviac gólov 
v lige. Tím do šestnásť rokov 
skončil prvý s náskokom 11 bo-
dov, chlapci do sedemnásť ro-
kov nechali za sebou druhého 
s odstupom 17 bodov a starší 
dorastenci s bilanciou 11 trium-
fov v 12 zápasoch bola nad sily 
konkurentov. 
 ZDROJ: AS TRENČÍN 

 � Žiaci ZŠ, Dlhé Hony Alžbeta 
Jánošíková a Filip Motlo pre-
konali na Majstrovstvách SR 
žiakov vo vzpieraní v Košiciach 
svoje osobné rekordy a obsadili 
3. miesto vo svojej kategórii. 

 � Plavci Trenčianskeho plavec-
kého oddielu Marta Csomová, 
Barbora Šuleková, Karol Gott-
schal a Rudolf Kochajda získa-
li 18. – 19. 6. v Žiline na medzi-
národných Majstrovstvách SR 
v plávaní v kategórii masters 4 

zlaté, 7 strieborných a 3 bronzo-
vé medaily. V poslednej skúške 
pred odchodom do Ríma na au-
gustové plavecké ME obstáli 
v konkurencii plavcov 64 klubov 
zo 6 krajín na výbornú.  
 ZDROJ: R. KOCHAJDA

 � Výprava 10 plavcov Plavec-
kého oddielu Slávia Trenčín 
sa zúčastnila 10. – 12. 6. Maj-
strovstiev SR starších a mlad-
ších žiakov v Banskej Bystrici.  
Všetci zaplávali osobné rekordy, 
Šimon Moško aj 2 zlaté, 2 strie-
borné a bronzovú medailu, Ti-
mea Toráčová 2 bronzové. 
 ZDROJ: FB 

 � Zápasmi 4 najlepších druž-
stiev sa 3. 6. uzatvoril 49. ročník 

volejbalovej súťaže učiteľov 
trenčianskeho okresu. Do zá-
verečnej skupiny prebojova-
li tímy základných škôl Dlhé 
Hony, Trenčianske Jastrabie, 
Veľkomoravská a Kubranská. 
Víťazom turnaja sa stal tím 
v zložení E. Mareková, L. Maj-
chráková, M. Humerová, P. Bo-
laček, L. Druso, J. Felgr a M. 
Marton zo ZŠ, Kubranská.  
 ZDROJ: M. MARTON 

 � Lyžiarka Kristínka Korien-
ková vybojovala na Medziná-
rodných FIS pretekoch v trávo-
vom lyžovaní v Orlickom Záhoří 
18. – 19. 6. v náročne postave-
nom slalome 2. miesto, v obrov-
skom slalome skončila štvrtá. 
 ZDROJ: J. KORIENEK

 �  Futbalový tím chlapcov 
a dievčat ZŠ, Novomeského 
zvíťazil vo finále 23. ročníka Mc-
Donald‘s Cupu 9. – 10. 6. v Sen-
ci, kde sa proti sebe postavilo 
osem krajských víťazov. Tímu 
z tejto ZŠ sa titul majstra SR po-
darilo získať už 8-krát. Za naj-
lepšieho hráča finále bol vyhlá-
sený Maxim Pavlík.

Robia dobré meno mestu i Slovensku

Gymnastický klub GK Pavlo 
Trenčín usporiadal s finančnou 
podporou mesta Trenčín 4. 6. 
Slovenský pohár Jipast v špor-
tovej gymnastike chlapcov. Zú-
častnilo sa na ňom 40 prete-
károv vo veku 6 – 12 rokov zo 
7 klubov SR. Ako informovali 

organizátori Marek a Katka Pav-
líčkovci,  v konkurencii 19 špor-
tovcov v kategórii najmladších 
žiakov získal domáci pretekár 
Bruno Bučko 2. miesto. Pekné 
výkony predviedli Matias Mi-
chalec, Taylor a Skyelar (na foto-
grafii) Heynesovci aj najmladší 

6-ročný Matej Chudý. Všetci sú 
členmi výberu pretekárov pre 
regionálne centrá prípravy ta-
lentovanej mládeže (RGCTM). 
Taylor Haynes je zároveň v re-
prezentácii SR. Po pretekoch 
čakalo chlapcov 4-dňové sústre-
denie výberu RGCTM. V tom is-
tom čase sa juniorskému repre-
zentantovi Patrikovi Pavlíčkovi 
z trenčianskeho klubu podari-
lo vybojovať zlato v slovinskom 
Maribore na medzinárodnej 
súťaži Šalamunov memoriál 
s juniorským 5-členným druž-
stvom SR a získať bronz vo fi-
nále na prostných. Blahoželáme 
a v ďalšej reprezentácii držíme 
palce.  
 E. M. FOTO: ARCHÍV KLUBU 
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Šíriteľ a milovník džezu oslavuje

Džezový muzikant - hráč na bi-
cie nástroje, organizátor podu-
jatí a propagátor džezovej hud-
by Ján Babič sa narodil 24. júna 
1942 v Piešťanoch. Bol spolu-
zakladateľom na svoju dobu 
progresívnej formácie Gama 
Club v Piešťanoch. Nadšenie 
pre hudbu ho viedlo na dráhu 
profesionálneho hudobníka. 
Spolupracuje s mnohými po-
prednými slovenskými hudob-
níkmi a kapelami. Žije v Tren-
číne. Je aktívnym prezidentom 

Trenčianskej jazzovej spoloč-
nosti, zakladateľom festivalu 
„Jazz pod hradom“ a organi-
zátorom mnohých jazzových 
podujatí. Už 11 rokov je hlasom 
i tvárou rozhlasovej relácie Po-
doby džezu v Rádiu Piešťany, 
ktorá má za sebou už viac ako 
400. pokračovaní. Niekoľko vo-
lebných období pôsobil aj ako 
poslanec Mestského zastupiteľ-
stva v Trenčíne. Želáme veľa ra-
dosti a životného elánu. E. M.
  FOTO: JURAJ MAJERSKÝ

Šliapli do pedálov

Klub dôchodcov v Opatovej 
zorganizoval pokračovanie cyk-
listických podujatí pre senio-
rov, tento raz s cieľom v Tren-
čianskych Tepliciach.
 „Naše tátoše boli rôznoro-
dé, cestný, horský, bežný - ale 
spoľahlivý, ale aj elektrobicykel. 

Tempo 19 účastníkov bolo vlaž-
né, aby naše svaly vydržali až 
do cieľa,“ informoval Marián 
Kučera s tým, že cyklovýlet sa 
im vydaril k spokojnosti. Naj-
starší z nich má viac ako 80 
rokov.
 E. M. FOTO: ARCHÍV KLUBU

Cestujú za zážitkami
Členovia Základnej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska 
č. 27 Trenčín, Sihoť absolvo-
vali 8. júna zájazd na Čachtic-
ký hrad, do unikátneho Parku 
miniatúr v obci Podolie a rod-
ného domu Ľudmily Podjavo-
rinskej v Bzinciach pod Javo-
rinou, kde si pripomenuli časy 
s dobrodružstvami vrabčiaka 

Čima a iných hrdinov jej tvorby, 
o ktorých čítali svojim deťom 
či vnúčatám. Predsedníčka ZO 
JDS 27 Anna Blašková poďako-
vala Anne Senkovej za prípra-
vu zájazdov počas celého roka 
a zaželala všetkým krásne dô-
chodcovské prázdniny v kruhu 
svojich rodín. Informovala Da-
rina Neverišová.  (RED)

Jubilejný ročník je uzavretý
Akadémia tretieho veku (ATV) v Trenčíne ukončila svoj 
XXXV. ročník celoživotného vzdelávania seniorov tren-
čianskeho regiónu. Z pôvodne plánovaných 10 seminá-
rov sa uskutočnilo pre pandémiu koronavírusu len šesť. 

Jubilejný ročník absolvovalo 37 
poslucháčov, ktorí za účasť na 4 
z nich dostali Osvedčenie o ab-
solvovaní. Ďakujeme všetkým, 
ktorí si našli čas a vôľu aj na-
priek obmedzeniam a zúčastnili 
sa. Žiaľ, pandémia si vyžiadala 
svoju daň a mnohí z našich ra-
dov odišli do večnosti. Česť ich 
pamiatke!
 Rada ATV by chcela poďako-
vať všetkým, ktorí akoukoľvek 
pomocou prispeli k zveľaďo-
vaniu, rozvoju a pokračova-
niu ATV v Trenčíne. Lekto-
rom za hodnotné prednášky 
bez nároku na honorár, vzác-
nym hosťom za osobné návšte-
vy a povzbudzujúce príhovo-
ry, podporu. Organizátorom 

a spoluorganizátorom a, sa-
mozrejme, i poslucháčom 
za návštevnosť. Na záverečnom 
seminári sa zúčastnilo 53 poslu-
cháčov a  10 hostí. Slávnostnú 
atmosféru podporilo vystúpenie 
Trenčianskeho speváckeho zbo-
ru pod vedením Jozefa Vakoša. 
Ďakujeme priatelia. 
 Srdečne pozývame všet-
kých poslucháčov i priaznivcov 
na otvorenie nového školského 
roka XXXVI. ročníka ATV 13. 
septembra 2022. Čakajú na nás 
noví lektori, nové zaujímavé 
témy prednášok a, samozrejme, 
naše krásne spoločné stretnu-
tia. Do videnia v septembri, te-
šíme sa na vás.
 ANNA PINĎÁKOVÁ, ATV TRENČÍN

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

3. - 9. 7. Ozdravno-rekreačný pobyt – Tatry 2022
11. 7. Ing. Vojtech Brabenec - Istebník, Orechové, Žabinec

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

25. 7. MUDr. Marián Kaščák - Výživa I.

Iné akcie:
24. 7. Deň starých rodičov a seniorov

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 STR 14.00 – 15.00, 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
„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.
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 � Neplánuje sa v budúcnos-
ti v okolí Orechového detské 
ihrisko? 
 DUŠAN T.
Ingrid Kuľhová, útvar územné-
ho plánovania: 
 V súčasnosti sa spracováva 
projektová dokumentácia na re-
vitalizáciu alúvia Orechovské-
ho potoka (medzi Váhom a Ore-
chovským potokom) od starého 
železničného mosta po existu-
júce workoutové ihrisko. Jej sú-
časťou bude aj návrh detského 
ihriska.

 � Kde sa dá prihlásiť 
na vzdelávanie seniorov - 
na kurzy výpočtovej techniky? 
Vraj ide o projekt s názvom 
Tablet pre seniorov. 
 MILAN G. 
Patrik Čech, vedúci útvaru soci-
álnych vecí:
 Ide o národný projekt s ná-
zvom „Zlepšovanie digitálnych 
zručností seniorov a znevýhod-
nených skupín vo verejnej sprá-
ve“ pod gesciou Ministerstva 
investícií, regionálneho rozvo-
ja a informatizácie SR. Cieľom 
je vytvoriť komplexný testova-
cí a vzdelávací IT systém, ktorý 
prispeje k výraznejšiemu zlepše-
niu digitálnych zručností znevý-
hodnených skupín, a takto bo-
jovať proti digitálnej chudobe. 
Aktuálne prebieha pilotná fáza 

po celom Slovensku. V našom 
meste túto aktivitu zabezpeču-
je Univerzita tretieho veku pri 
Trenčianskej univerzite A. Dub-
čeka v Trenčíne. Podľa dostup-
ných informácií – po ukončení 
pilotného projektu príde na je-
seň 2022 na rad realizačná fáza, 
do ktorej sa budú môcť prihlásiť 
všetci seniori s rôznymi úrovňa-
mi digitálnych zručností a ab-
solventi dostanú na záver tablet, 
s ktorým pracovali počas škole-
nia, a dátový balíček. 

 � Neplánujete výmenu 
chodníka na Halalovke 41 až 
po 51? Je v katastrofálnom 
stave. Mohli by ste aj dobudo-
vať chodník z Halalovky 41 ku 
smetných košom? Dá sa k nim 
prejsť len po tráve alebo cez 
parkovisko pomedzi autá. 
 LENKA Š.
Ján Korienek, vedúci útvaru 
investícií: 
 Na tomto chodníku plánuje-
me meniť asfaltový povrch v au-
guste 2022 a popritom vybudu-
jeme aj prístup ku kontajnerom.

 � Zaregistroval som zmien-
ku o regulácii parkovania 
na Zámostí. Verím, že sa pro-
jekt neobmedzí len na spoplat-
nenie Kvetnej, ale bude riešiť 
celú lokalitu od Žabinskej 
cez Stárkovu až po Stanič-
nú, z ktorej sa stalo záchytné 

parkovisko. Môžete poskytnúť 
bližšie informácie alebo pri-
bližný termín realizácie? 
 JOZEF 
Ľuboslava Sedláková, útvar 
mobility: 
 Príprava akejkoľvek lokality 
na reguláciu parkovania zahŕ-
ňa niekoľko procesov, prípravu 
projektov dopravného značenia 
(vodorovného aj zvislého), pro-
jektov pre výstavbu nových par-
kovísk, dopravného riešenia, 
zjednosmernenie ulíc... Tak je 
tomu aj v prípade Zámostia, kde 
sme momentálne ukončili prí-
pravu projektov, prebiehajú ďal-
šie procesné úkony, ktoré môžu 
mať vplyv 
na realizá-
ciu. V prvej 
etape bude 
regulované 
parkovanie 
na sídlis-
ku Kvetná 
a priľahlých 
uliciach. Termín 
nie je ešte stanovený. Budeme 
o tom včas informovať.

 � Plánuje mesto Tren-
čín zmenšiť vizuálny smog 
na sídliskách a popri cestách? 
S touto iniciatívou prichá-
dza aj Poprad. Keďže mesto 
Trenčín plánuje byť Európ-
skym mestom kultúry, bolo 

by úžasné sa zbaviť takéhoto 
odpadu.  MICHAL S.
Beáta Bredschneiderová, útvar 
stavebný a životného prostredia:
 Na území mesta je 474 veľko-
plošných reklám, z toho 97 ne-
povolených a po uplynutí plat-
nosti povolenia. Za ostatných 5 
rokov sa podarilo odstrániť 118 
veľkoplošných reklám. Mest-
ské zastupiteľstvo ešte v roku 
2018 schválilo zmeny a doplnky 
Územného plánu mesta Tren-
čín, v ktorých je zadefinovaná 
a schválená aj regulácia reklam-
ných zariadení na území mesta. 
Na základe tejto regulácie väč-
šinu žiadostí o povolenie no-

vých reklamných stavieb 
a predĺženie 
doby trva-
nia existujú-
cich reklam-
ných stavieb 
z a m i e t a m e . 
Naším cie-
ľom je od-
strániť všetky 

r e k l a m n é stavby, kto-
ré sú tam, kde to dnešný územ-
ný plán považuje za neprí-
pustné. Postupne vyzývame 
vlastníkov, ktorým končí doba 
trvania stavieb a stavby nie sú 
v súlade s územným plánom 
mesta, na ich odstránenie.

trencin.sk/oao

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

Národné stretnutie 
mládeže už na konci júla
Trenčín privíta 28. júla 2022 kresťanské stretnutie T22 
mladých ľudí z celého Slovenska. Štyri dni strávia spo-
ločne v športovej hale, v rôznych chrámoch, na námes-
tí, na Skalke pri Trenčíne a na ďalších miestach v rámci 
nášho mesta. 

Okrem modlitieb a bohatého 
umeleckého programu čaká 
na účastníkov aj popoludnie 
angažovanosti, workshopy, 
diskusie, EXPO povolaní a púť 
na Skalku. 

 Stretnutie T22 inšpirova-
né modelom Svetových dní 
mládeže, ktoré založil svätý 
pápež Ján Pavol II. 
 Organizátorom podujatia 
je Rada pre mládež a uni-
verzity Konferencie bisku-
pov Slovenska. Na stretnu-
tí kresťanskej mládeže sa 
podieľajú aj mesto Tren-

čín a Trenčiansky samospráv-
ny kraj. Očakáva sa účasť nie-
koľkých tisícok mladých ľudí. 
Viac informácií na www.narod-
nestretnutiemladeze.sk.
 FOTO: ANDY JAŠKO

Loď Dominik začína prvú sezónu
Nová atrakcia na Váhu pre turistov a všetkých fanú-
šikov vody, vodných športov a aktivít bude uvedená 
slávnostným „krstom“ 16. júla o 15.00 hodine. 

Akt sa uskutoční na pravom bre-
hu starého koryta Váhu, na ore-
chovskej strane, kde loď pokrstí 
vodník Valentín vodou z vodné-
ho diela Žilina a vodou z Du-
naja. „Plavidlom Dominik sa po-
tom ľudia budú môcť preplaviť 
na Ostrov. Sprievodný program 
bude na oboch brehoch.Bez-
platne bude loď v tento deň pre-
mávať medzi oboma brehmi až 
do 18.30 hodiny,“ hovorí orga-
nizátor podujatia Martin Pavlá-
sek. Plavidlo bude počas sezóny 
kotviť v prístavisku Term-in-all 
na Ostrove, len kúsok od pláže, 
odkiaľ bude vyrážať na výletné 
plavby. Dominik je katamarán, 
čo znamená, že má dva úzke 
trupy nad hladinou spojené pa-
lubou. Odvezie naraz najviac 

12 cestujúcich, pre ktorých má 
nachystaný profesionálnym 
hercom nahovorený sprievod-
ný text, pohodlné sedenie i ne-
závislé vykurovanie pre prípad 
chladnejšieho počasia. Netra-
dičný zážitok sľubuje večerná 
alebo nočná plavba, sledovanie 
západu slnka, nočnej oblohy 
alebo oddychujúceho Trenčína. 
Viac na www.armanik.sk 



 � DIVADLO
2. 7. | 16.00 | Kocúr v čižmách 
– Nové divadlo Nitra (LDV)

ÁTRIUM POD VEŽOU | Nové divadlo Nitra za-
víta do Trenčína v  rámci Letných divadel-
ných večerov. Punkovo-animálno-maňuš-
kovo-komediálny thriller. Priatelia, príďte 
sa presvedčiť, že Kocúr v  čižmách nie je 
len príbeh pre deti. Neobanujete! Inscená-
cia je o  tom, že nie je všetko striebro, čo 
sa blyští, o  tom, že karma je zdarma a  o 
tom, že dobro nakoniec cti netratí. A ešte 
o tom, že Kočner a Kocúr nie sú len príbuz-
né mená... Foto: Henrich Mišovič. 
3. 7. | 20.30 | RND: Pán Strom
TRENČIANSKY HRAD | Máte radi divadlo 
a originálny humor? Príďte si pozrieť túto 
poetickú hru, ktorá ponúka veľa nečaka-
ných a prekvapujúcich humorných situácií 
s morálnym apelom. Vstupné: 26 €. Vstu-
penky si môžete zakúpiť na  vrátnici Tren-
čianskeho múzea alebo online.
9. 7. | 17.00 | Welcome to 
Stupidity – Ansámbel 
Nepravidelného Divadla (LDV)

ÁTRIUM POD  VEŽOU | Pavol Seriš a  An-
sámbel Nepravidelného Divadla vystúpi 
v  rámci podujatia Letné divadelné veče-
ry. Nonverbálna hudobno-pohybová po-
uličná show nenapraviteľného Záchrancu 
a  obyčajného Smetiara, ktorí sa rozhodli 
zachrániť svet. Zábavné situácie plné si-
tuačných gagov vás prevedú dynamickým 
príbehom od bezhlavého ohúrenia novým 
vizionárom, cez  nečakané ohrozenie až 
po vytriezvenie zo stádovitosti vďaka pou-
žitiu rozumu. Výskyt (ne)obyčajnej ľudskej 
hlúposti a jej iracionálnych prejavov môže 
mať tragické dôsledky. Nájde sa niekto, kto 
nás zachráni pred ďalším Záchrancom? Po-
zor, sprostosť môže zabíjať!
16. 7. | 18.00 – 19.20 | Pinocchio 
a jeho divadelný sen (LDV)
ÁTRIUM POD VEŽOU | Nová divadelná adap-
tácia príbehu neposedného dreveného 

chlapca Pinocchia, ktorý sa túži stať sku-
točným chlapcom. Jeho cesta za  pravdou 
je kľukatá a plná nástrah, tak ako je plná 
aj kamarátov a  rád od  múdrejších. Je len 
na Pinocchiovi, ako sa rozhodne. Pinocchio 
zatúži po slobodnom, nezávislom divadle, 
kde by mohol zažívať svoje sny s priateľmi 
– ostatnými bábkami/ hercami.
23. 7. | 19.30 – 21.10 | Svetový 
Slovák Štefánik
ÁTRIUM POD  VEŽOU | Ženy ho milova-
li, muži obdivovali. Príbeh bystrej mysle, 
planúceho srdca a  uhrančivých očí člove-
ka, ktorý bol vedcom, fotografom, iluzio-
nistom, cestovateľom, letcom, vojakom, 
ale najmä neprekonateľným diplomatom, 
úžasným vizionárom a vyberaným spoloč-
níkom. Svojmu národu priniesol vytúženú 
slobodu, no jeho šťastie zostalo nenapl-
nené.
30. 7. | 19.30 – 21.30 | Woody 
Allen-Juergen Fischer: Sex noci 
svätojánskej (LDV)
ÁTRIUM POD  VEŽOU | Dynamická, trošku 
rozmarná, no pritom intelektuálna komé-
dia sa odohráva v  roku 1905. Intelektuál 
Andrew Hobbs a  jeho hanblivá manželka 
Adriana prežívajú partnerskú krízu. Do ich 
vidieckeho sídla zavíta na  víkend bratra-
nec Leopold so snúbenicou Ariel. Tá je však 
nenaplnenou láskou domáceho pána. Ko-
lotoč vášne a  humoru sa rozprúdi aj vďa-
ka doktorovi Maxwellovi a  jeho frivolnej 
partnerke Dulcy. Všetkých šesť postáv 
podľahne čaru svätojánskej noci, po ktorej 
prichádza rozuzlenie, ktoré si nenechajte 
ujsť!

 � KONCERTY
1. 7. | 19.00 | Hudobný piknik: 
Mišák Štramák
ÁTRIUM POD VEŽOU | Aj keď je na  hudob-
nej scéne takmer 20 rokov, medzi pesnič-
kármi je nováčikom. S  akustickou gitarou 
v  sebe objavil nový spôsob vyjadrovania, 
nový jazyk a  nové zážitky. Pre  tých, kto-
rí ho poznajú z  trenčianskych kapiel Box 
a  Anonymous Kids, prinesie zaujímavé 
prekvapenie.
3. 7. | 17.00 | Hudobná nedeľa: 
Swing Society Orchestra feat. 
Anna Hortová
MIEROVÉ NÁMESTIE | Nostalgiu doby dávno 
minulej, epochu elegantných gentlema-
nov, pôvabných dám a  tanečných swin-
gových orchestrov prenesieme na Mierové 
námestie. Tentoraz bude okorenená i štip-
kou funku. 
8. 7. | 19.00 | Hudobný piknik: 
Kráľová & Kompas
ÁTRIUM POD  VEŽOU | Zuzana Kráľová sa 
venuje divadlu a  spevu, aktuálne v  Ná-
rodnom divadle v Prahe, Karol Kompas je 
výnimočným gitaristom. Spolu predstavia 

výber vlastných autorských piesní, v  kto-
rých cítiť vplyv šansónu, folklóru, vážnej 
hudby, ale aj poetiky blízkej divadlu.
10. 7. | 17.00 | Hudobná nedeľa: 
Koncert z Pohody: Luhanská 
filharmónia
MIEROVÉ NÁMESTIE | V  tomto roku na  Po-
hode zahrá orchester, ktorého členovia 
utiekli z  Luhanska pred ruskou vojenskou 
agresiou a  momentálne pôsobia v  Ľvove. 
Klasická hudba tak zaznie i v centre mesta.
15. 7. | 19.00 | Hudobný piknik: 
MF
ÁTRIUM POD  VEŽOU | Premiérovo na  hu-
dobnom pikniku v  prekvapivej akustickej 
podobe. Od  roku 2002 na  ich energickom 
punkrocku vyrástla nejedna generácia tí-
nedžerov. 
Po 20 rokoch prišiel čas prearanžovať svoje 
skladby a na pár koncertov sa s nimi na pó-
diu usadiť.
17. 7. | 17.00 | Hudobná nedeľa: 
La3no Cubano
MIEROVÉ NÁMESTIE | Exotický letný kokteil 
world music so  sviežou príchuťou sloven-
ského folklóru namieša bratislavská mul-
tižánrová kapela.
20. 7. | 19.00 | 4 Tenoři

TRENČIANSKY HRAD | Zoskupenie 4 Tenoři 
patrí v súčasnosti k najväčším fenoménom 
českej medzižánrovej hudby. Dvaja drži-
telia ceny Thálie, popmuzikálová legenda 
a sólista Národného divadla v Prahe, tvoria 
vokálne kvarteto 4 Tenoři. 
Repertoár tvoria muzikálové a filmové árie 
autorov Sira Andrew Lloyd Webbera, Leo-
narda Bernsteina,  Karla Svobodu či Ennia 
Morriconeho.
22. 7. | 19.00 | Hudobný piknik: 
Titusz Tóbisz & A. Bartošová
ÁTRIUM POD VEŽOU | Ako znie opera a mu-
zikál v prírode? Fantasticky. Spievať budú 
sólista Opery Štátneho divadla Košice 
a speváčka a herečka, ktorá prevažne pô-
sobí na pražskej muzikálovej scéne.
24. 7. | 17.00 | Hudobná nedeľa: 
Colorful People
MIEROVÉ NÁMESTIE | Traja mladí česko-
-slovenskí muzikanti predstavia piesne 
zo svojho minuloročného albumu. 
Neobvyklá kombinácia žánrov popu a  so-
ulu s  prvkami world music ovplyvnená 
plavbami po Karibskom mori, plná energie 
emócií spríjemní leto v Trenčíne.

1. - 2. 7. | 21.30 | Príbehy 
z Trenčína: Severus – vojak 
z Laugarícia

PRED DOMOM ARMÁDY | Siedme pokra-
čovanie Príbehov z  Trenčína prenesie 
návštevníkov do  2. storočia, kedy sa 
na  území budúceho Trenčína objavili 
Rimania. Hlavnou postavou bude Se-
verus, vojak z Laugaricia.
Príďte si pozrieť neobyčajnú show 
pod  holým nebom, plnú efektných 
svetelných zobrazení a  dychberúcich 
akrobatických výkonov. V hlavnej úlo-
he Severa sa predstaví Dušan Tadlánek 
zo šermiarskej skupiny Normani, úlohy 
Marka Valéria sa zhostí herec Mestské-
ho divadla Trenčín, Štefan Richtárech. 
O akrobatickú show sa postarajú akro-
bati z Vertiga a profesionálny slackliner 
Lukáš Černý. O dobovú hudbu sa posta-
rá Musicantica Slovaka z  Mojmíroviec 
pri Nitre, zaujímavé svetelné efekty má 
pripravený trenčiansky Trakt, o  rím-
skych vojakov sa postará skupina his-
torického šermu Wagus. 
2. 7. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Stavby zo začiatku 20. 
storočia

KIC | Na  prelome storočí sa Trenčín 
rýchlo rozrastal a  pribúdali nové mo-
derné stavby, ktoré dodnes zdobia 
naše mesto. Mohutný hotel Erzébet, 
Tatra resp. Elizabeth sa stal jedným 
zo  symbolov mesta. Zaujímavé stavby 
nájdeme aj na Štúrovom námestí a Ná-
mestí sv. Anny. Kde sa nachádzal hotel 
Ilava? Ako MUDr. Brežný prispel k zlep-
šeniu dopravy? Ktorý dom zdobia šty-
lizované masky? To všetko sa dozviete 
na júlovej Prechádzke mestom, ktorú 
pre  vás pripravuje Kultúrno-informač-
né centrum Trenčín.

 � NEDAJTE SI UJSŤ

HUDOBNÁ NEDEĽA
Každú nedeľu o 17.00 | Mierové námestie
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29. 7. | 19.00 | Hudobný piknik: 
Los Massakeros
ÁTRIUM POD VEŽOU | Horúce latino, fusion, 
jazz aj pop – to je spoločná láska vynika-
júcich hudobníkov, ktorí majú svoj hlavný 
džob v zostavách popredných slovenských 
kapiel. V  tomto spoločnom bočnom pro-
jekte skladajú a  hrajú hudbu, ktorú mi-
lujú.
31. 7. | 17.00 | Hudobná nedeľa: 
Duchoňovci
MIEROVÉ NÁMESTIE | Piesne, ktoré preslá-
vil svojím nezabudnuteľným hlasom Karol 
Duchoň, si môžete zaspievať spolu s ban-
skobystrickou kapelou, ktorá dodala le-
gendárnym hitom energický náboj.
31. 7. | 20.00 | Olympic na hrade
TRENČIANSKY HRAD | Koncert českej hu-
dobnej skupiny a jednej z najväčších le-
giend českej rockovej histórie na Trenčian-
skom hrade! 

 � VÝSTAVY
1. – 31. 7. | Pes priateľ človeka 
na poštových známkach
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub fila-
telistov.
1. – 31. 7. | Kam na výlet?
KIC | Príďte si po inšpiráciu, kam sa v na-
šom regióne môžete vybrať na pekný vý-
let. Pripravili sme pre vás zopár tipov. 
1. 7. – 15. 9. | Nevesta minulosti
TRENČIANSKY HRAD | Unikátna výstava 
„Nevesta minulosti“ mapuje českosloven-
skú dámsku svadobnú módu prostredníc-
tvom ústrednej témy, v ktorej zachytáva 
najpríznačnejšie strihové línie, materiály, 
módne tendencie a fenomény sledované-
ho obdobia (1940-1993). Prezentované 
dámske svadobné šaty a kostýmy repre-
zentujú módu neviest, ktorú tvorili čes-
koslovenské módne salóny, národné pod-
niky, výrobné a umelecké družstvá i 
súkromné krajčírky. Túto československú 
módnu tvorbu dopĺňajú i dovozové mo-
dely svadobných šiat. Viac ako 150 expo-
nátov svadobných šiat a doplnkov tvorí 
najväčšiu československú výstavu dám-
skej svadobnej módy na Slovensku. Výsta-
vu doplnia odborné prehliadky i seminár 
pod vedením majiteľa zbierky a kurátora 
výstavy Juraja Fura ml.
4. 7. – 31. 8. | Igor Gašparík: 
Potulky prírodou a galériami
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Výstava fotogra-
fií. Je prístupná počas otváracích hodín DC 
Sihoť. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, 0901 
714 266 (pracovné dni).
8. 7. – 7. 8. | Neprestávaj vidieť

MESTSKÁ VEŽA | Výstava fotografií Petra 
Hledíka a Kataríny Krajchovich.

do 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.
do 10. 7. | Dotyky s umením
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Súkromná 
ZUŠ Gagarinova Trenčín.
13. 7. – 26. 8. | Náš svet
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Súkromná 
ZUŠ, Novomeského Trenčín.
do 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.
16. 7. | 15.00 | Slávnostná 
vernisáž
AREÁL KLÁŠTORA NA VEĽKEJ SKALKE | Pre-
zentácia výtvarných a literárnych diel vy-
tvorených na sympóziu ORA ET ARS SKAL-
KA 2022 za účasti autorov. Hudobný hosť: 
Miriam Kaiser Trio. 
do 16. 7. | TOTO! je kabinet 
ilustrácie XVIII. — FERDINAND 
HLOŽNÍK: Ujovi vezú pásovú 
pílu

GMAB | Príďte si pozrieť originály ilustrá-
cií šlabikára Ferdinanda Hložníka, ktorý 
ilustroval to, čo videl: deti na zastávkach, 
v  škole, doma pri  telefóne... A  potom tie 
jasné farby, čo ťahali oči, žiadne špinky.
19. 7. – 5. 8. | Výstava výberu 
diel z ORA ET ARS SKALKA 2022
TSK | Výstava výberu diel z 15. ročníka Me-
dzinárodného výtvarno-literárneho sym-
pózia ORA ET ARS SKALKA 2022. 
do 21. 7. | Výstava Klubu 
výtvarníkov – Ing. Stanislav 
Neštický, Tibor Hladký, 
Stanislav Lubina
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub vý-
tvarníkov.
22. 7. – 18. 8. | Poézia obrazom
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Ing. Rudolf 
Stašák.
do 30. 7. | Jana Bednárová: 
Dôverné teritórium
GMAB | Diela výtvarnej umelkyne Jany 
Bednárovej portrétujú jedinečnú atmo-
sféru pralesa v  severovýchodnej časti In-
die, kde autorka dlhodobo žije. Bednáro-
vej portréty divočiny nám pripomínajú, že 
sme zabudli vnímať seba samých ako sú-
časť jedného celku.
do 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 sú 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. Inter-
pretácia, kontext, experiment – to všetko 
je základný rukopis autorky.
do 4. 9. | Spolu v živote 
i v umení
TRENČIANSKY HRAD | Výstava sloven-
ských autorov Jarmily Dicovej Ondrejko-
vej a Nika Dica. Prezentuje výber z tvorby 
manželov, ktorí popri Bratislave pôsobia aj 
v Brunovciach pri Trenčíne, kde vybudovali 
pozoruhodnú vlastnú galériu. 

 � DETI
1. – 30. 7. | PREČÍTANÉ LETO 
v trenčianskej knižnici

VKMR | Navštívte kráľovstvo detských či-
tateľov a  zažite motivačné čítanie spo-
jené s  tvorivými dielňami, kvízmi, hrami 
a  inými zábavnými aktivitami obmieňa-
nými v  trojtýždňových intervaloch! Bliž-
šie informácie: Facebook/deti.vkmr. Počet 
miest je obmedzený, na  podujatie je po-
trebné sa vopred prihlásiť (deti@vkmr.sk, 
032/746 07 15).
2. – 30. 7. | 10.00 – 13.00 | Leto 
v galérii 2022
GMAB | Šiesty ročník úspešného projektu 
na  nádvorí galérie. Každú sobotu počas 
letných prázdnin bude pre vás pripravený 
zaujímavý tvorivý program, workshopy, 
tvorivé dielne, stretnutia s umelcami..
Program 2. 7.:
10.00 – 13.00: tvorivé aktivity s ateliérom 
Majstra Galerka, balónové sochy, maľova-
nie na tvár, hry na nádvorí
16.00 – 17.30: sprievodný program k vý-
stave Jana Bednárová – Dôverné teritó-
rium. V rámci výstavy si autorka pripravila 
meditačné cvičenie, po ktorom prebehne 
neformálna diskusia. Odporúčanie pre 
návštevníkov: pre vaše pohodlie si prines-
te vlastné karimatky a pohodlné obleče-
nie. Prihlasovanie prebieha telefonicky na 
čísle 032/743 68 58 (počet miest je obme-
dzený). 
3. 7. | 16.00 | O troch dobrých 
duchoch a lakomcovi
ÁTRIUM POD VEŽOU | Rozpovieme vám prí-
beh krásny, byť bohatý neznamená byť 
šťastný.
10. 7. | 16.00 | Buwko & Sniwko 
a klauniáda u Perinčanov
ÁTRIUM POD VEŽOU | V krajine Perine dvaja 
klauni žijú, každý deň šantia, prekvapenia 
pre deti vymýšľajú.
17. 7. | 16.00 | Havo Slavo
ÁTRIUM POD VEŽOU | Malý psík Slavo, vy-
dáva sa do veľkého sveta, všakovaké dob-
rodružstvá v ňom zažíva. Kde je však lep-
šie? No predsa pri kamarátoch na dvore! 
24. 7. | 16.00 | Zlatá rybka
ÁTRIUM POD VEŽOU | Aké tri želania bude 
si priať rybár a jeho chamtivá žena? Je už 
kúzelná rybka pripravená? Veselý príbeh 
rozpovie nám.
31. 7. | 16.00 | Smetiak
ÁTRIUM POD  VEŽOU | V  smetiaku sa ne-
jedno tajomstvo skrýva a občas v ňom aj 
niekto býva. Pre ľudí sú v ňom nepotreb-
né veci, v divadle sa nimi potešíme všetci.

 � ŠPORT
pondelok | 19.15 – 20.15 | streda 
| 19.30 – 20.30 | piatok | 19.00 
– 20.00 | Cvičenie pre ženy 
s Vladom
KC AKTIVITY | Cvičenie pre ženy zamerané 
na posilňovacie cviky v  intervalovom cvi-
čení s fázami odpočinku, ktorého výhodou 
je vysoký energetický výdaj, výsledkom je 
zlepšenie ohybnosti a  schopnosti koor-
dinácie, spevnené partie bokov, brucha, 
stehenných a  sedacích svalov. Info: 0903 
793 557.
utorok | 18.30 – 19.20 | Qi Gong 
vo večernej rose
PÓDIUM NA  HRÁDZI PRI  GOLFOVOM IHRIS-
KU | Spojením dychu a  ladných pohybov 
spoločne načerpáme Qi (čchi) základnú 
životnú silu blahodárnym spôsobom. Info: 
0905 393 872, info@beataliptakova.sk.
streda | 18.30 – 19.20 | Qi Gong 
meditácia v pohybe
ŠTÚDIO NEW YOU | 
Chvíľu vlna, chvíľu častica. Objav zákoni-
tosti kvantovej vedy na vlastnej koži a po-
nor sa do sveta energie. 
Vedená meditácia dych života pomáha 
vyskočiť z hlavy, povinnosti a problémy tu 
nemajú miesto. Za sprievodu tónov a vôní 
prírody.
Pilates
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlbo-
ký svalový systém, podporu krížovej chrb-
tice a laterálne hrudné dýchanie. 
Prihlasovanie: www.pilatestn.mypage.cz, 
0905 705 431. Cez letné mesiace informá-
cie o termínoch cvičenia priam u lektorky.
1. – 31. 7. | Joga s Majdou
RÔZNE MIESTA | Joga v  štúdiu Váš guru 
zdravia – v  pondelok od  17.30 do  19.00, 
v sobotu od 8.30 do 9.30 hod. Ranná joga 
v  štúdiu Váš guru zdravia – vo  štvrtok 
od  8.00 do  9.00. Ashtanga yoga v  Yoga 
Shala – v piatok od 17.00 do 18.00. Info: 
0908 455 859.
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

 � FESTIVALY
7. – 9. 7. | Pohoda Festival
LETISKO TRENČÍN | Dvadsiaty štvrtý ročník 
festivalu Pohoda v Trenčíne. Po dvoch ro-
koch sa na trenčianske letisko vráti festival 
Pohoda v plnej kapacite. 
Okrem hviezd ako Nick Cave and The Bad 
Seeds, Flume, Wolf Alice, Sigrid, Black Pu-
mas, Metronomy, Richie Hawtin, Lianne 
La Havas, slowthai či The Libertines, po-
núkne aj ďalšie unikátne spojenia a výni-
močné koncerty. 
Návštevníci Pohody uvidia aj spoločný 
koncert kapiel Polemic a Medial Bana-
na. Zaujímavosťou je, že Polemic hrali na 
prvej Pohode a budú opäť v takmer iden-
tickej zostave aj na jej štvrťstoročnici.

2 | KAM
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15. – 16. 7. | Morava krásna zem

TRENČIANSKY HRAD, MIEROVÉ NÁMESTIE | 
Jubilejný 10. ročník festivalu moravskej 
kultúry na Slovensku.
Program:
PIATOK 15. 7. • TRENČIANSKY HRAD |
17.00 Mužáci Moravia
17.30 Moravania
18.00 Jiří Helán a cimbalová muzika
20.00 Tomáš Kočko a orchester
SOBOTA 16. 7. • MIEROVÉ NÁMESTIE |
  9.30 DFS A FS Dúbravček
10.15 DFS Malá Rusava
11.00 Folková skupina Drienky
11.45 Cimbalová muzika Polajka
12.30 Mojštenskí Pajtáši
SOBOTA 16. 7. • TRENČIANSKY HRAD |
13.00 Jozef Mak
14.00 Mužáci z Březí
14.30 Studánka
14.40 Franta Uher
15.00 Záhorienka
16. 00 Otvorenie festivalu
16.30 Jožka Černý a cimbalovka
18.00 Franta Uher
18.30 Fleret
20.00 Franta Uher
20.30 Modus Memory
Sprievodný program na  Trenčianskom 
hrade: Veľkomoravská dedina, Moravské 
špeciality, sokoliari, lokostreľba, jazda na 
koni, atrakcie pre deti, lesná pedagogika.
21. – 24. 7. | Film Square 2022
MIEROVÉ NÁMESTIE | Open air premietanie 
filmov na najväčšom nafukovacom plátne 
Airscreen.
24. 7. | 15.00 | Zlatovský festival
PARK PRI KD ZLATOVCE | Program: Drie-
tomanka, Vlčnovjanka (CZ), Textilanka 
z Trenčína, Vracovjáci (CZ). 
28. – 31. 7. | FestDobréRybníky 
2022
KEMPING RYBNÍKY OPATOVCE | Festival Fest 
Dobré Rybníky je tradičným hudobným 
podujatím pre celú rodinu konajúcim sa 
v areáli Opatovce pri Trenčíne. V line-upe 
festivalu dostávajú priestor ako menej 
známe mená, tak populárni interpréti nie-
len zo žánrov country či western. Festival 
podporuje tiež tradičné remeslá a dáva 
priestor enviro-témam.

 � INÉ...
16. 7. | 10.30 – 11.30 | Ondrej 
Slivka na vlastných nohách

COFFEE SHEEP, BISKUPICKÁ 54 | Stretneme 
sa s Ondrejom Slivkom z Vinyl-LAB records 
a  spoznáme jeho dobrodružstvá na  ceste 
za svojím snom. Zistíme, čo hrával ako dí-
džej, kedy založil firmu na kusovú výrobu 

platní, s  ktorými hudobníkmi spolupra-
coval, čo písal ministrom a  prezidentke 
a vďaka čomu dokázal ako prvý na Sloven-
sku prejsť na  lisovanie platní vo  väčších 
nákladoch pre  nezávislé vydavateľstvá 
z  celej Európy. Dozvieme sa, akú úlohu 
v tom zohrávajú Robo Sedilek, Kamil Pon-
duša a Martin Turzík, či sledujú technolo-
gické trendy a  uvažujú ekologicky, ale aj 
to, aké plány majú s  vežičkou, ktorá pô-
vodne slúžila ako guľometné hniezdo. 
Počúvať budeme hudbu z  vydavateľstva 
Deadred Records a na vlastné oči uvidíme 
vinylový granulát, upečenú placku pred li-
sovaním aj hotové platne rôznych farieb. 
Podujatie je vhodné aj pre deti a vstup je 
voľný.
22. – 23. 7. | 19.00 – 23.00 | 
Nočné prehliadky – Prekliaty 
pán 
TRENČIANSKY HRAD | Nočná divadelná pre-
hliadka o Matúšovi Čákovi Trenčianskom 
so strašením. V predstavení účinkuje 20 
umelcov.
22. – 23. 7. | Burza starožitností 
a gazdovské trhy
EXPO CENTER | Burza starožitností, zbera-
teľských kuriozít, zaujímavostí a gazdov-
ské trhy. 
23. 7. | 10.30 – 11.30 | Soňa 
Balážová na vlastných nohách

COFFEE SHEEP | Čo dnes deti a  mladí ľu-
dia radi čítajú? Hľadajú v  knihách napí-
navé dobrodružstvá, vedecké objavy, lás-
kavosť či najmä pútavé obrázky? Kde sa 
dajú nájsť dobré knihy pre tínedžerov a tí-
nedžerky? Pozývame vás v  sobotu do  zá-
hrady pri  pražiarni na  besedu s  mladou 
spisovateľkou a  filmárkou Soňou Balážo-
vou, autorkou kníh Klementína, tretieho 
dielu Nežného komiksu nazvaného PÉ-
-ER-DÉ či obľúbenej série komiksov Zlatý 
zub, ktorá vychádzala v časopise Slniečko. 
Dozvieme sa, ako Soňa vymýšľa svoje po-
stavy a  ich vzrušujúce príbehy, ako spo-
lupracuje s  ilustrátormi, prečo je veľkou 
fanúšičkou krátkych filmov a  čo pre  ich 
tvorbu na Slovensku robí a aká je jej rola 
vo vydavateľstve Absynt. 
Niečo krátke si spolu prečítame, získame 
spoľahlivé tipy na zmysluplné knihy a zis-
tíme, prečo mala v detstve rada Osmijan-
ka, čím ju zaujala Prašina a či aj sama číta 
svojmu dvojročnému synovi. Podujatie je 
vhodné aj pre deti a vstup naň je voľný.
17. 7. | 10.30 | Tradičná púť na 
Skalku 2022
MALÁ SKALKA | Sv. omša Mons. Viliam Ju-
dák, nitriansky diecézny biskup.   
28. – 31. 7. | Národné stretnutie 
mládeže (T22)
ŠPORTOVÁ HALA | Trenčín privíta mladých 
z celého Slovenska, ktorí štyri dni strávia 
v spoločnej hale, v rôznych chrámoch, na 
námestí, na Skalke pri Trenčíne a na iných 
ďalších miestach v rámci Trenčína.
do 30. 9. | Studňa sa tajne 
s dažďom zhovára
VKMR | XXX. ročník celoslovenskej literár-
nej súťaže Jozefa Braneckého pre stredo-
školákov a dospelých. 

 � LETO
1. 7. – 31. 8. | Trenčín pomáha 
Ukrajine
KC AKTIVITY | Ponuka letných aktivít 
pre ukrajinské deti, mládež a dospelých:
Kresba a maľba – umelecký workshop (6. 
– 8. 7., 8.30 – 12.00). Zábavná keramika – 
keramický workshop (11. – 15. 7., 8.30 – 
12.00). Tanečno kreatívne aktivity pre deti 
a ich maminy (11. – 13. 7., 8.30 – 12.00). 
Športové hry na dvore (21. – 22. 7., 8.30 
– 12.00). Palacinkové dni – Hravé varenie 
s Jurajom (8. – 12. 8., 14.00 – 16.00). Slo-
vensky hravo a rýchlo – Kurz slovenského 
jazyka pre deti a maminy (18. 7. – 17. 8. 
vždy 2x do týždňa od 16.00 – 17.00). Pri-
hlasovanie a  informácie u  koordinátorky: 
0910 449 949, dankavani@gmail.com.
4. – 8. 7., 11. – 15. 7., 18. – 22. 7., 
1. – 5. 8. | 7.30 – 16.30 | Tanečno 
športovo kreatívne kempy s 
Korzo in Move
KC AKTIVITY | Denné tábory pre deti od 
6 – 13 rokov. Info: 0903 793  557, 0904 
486 013  korzoinmove.pa@gmail.com. 
11. – 15. 7., 18. – 23. 7., 25. – 30. 7. 
| Denný dobrodružno-kreativny 
tábor v Živej Škole
KUBRANSKÁ 94 | Pre deti 1. a 2. stupňa ZŠ. 
Info: 0949 135 315.
11. – 16. 7. | Športová akadémia 
Trenčín – Handball Kemp 2022
DOPRAVNÁ AKADÉMIA TRENČÍN | Denný 
kemp pre  deti od  6 do  8 rokov. Týždenný 
kemp pre  deti od  9 do  11 rokov. Čo deti 

čaká? Všestranná športová príprava (hry, 
súťaže, tanec, atletika). 
Špecializácia: základné herné činnosti 
jednotlivca. Kultúrne podujatia: návšte-
va kultúrnych miest v  TN, zabezpečená 
strava, ubytovanie. Viac informácií nájde-
te na  webe sportovaakademiatrencin.sk 
alebo na  FB stránke: Športova akademia 
Trenčín – SATrenčín.
18. – 22. 7. | 8.00 – 13.00 | 
Remeslá v novom šate
KC AKTIVITY | Letné tvorivé workshopy pre 
deti od 6 do 13 rokov. Info a prihlasovanie:  
keramika@kcaktivity.sk, 0908 211 131. 
25. – 29. 7. | 7.30 – 16.00 | Denný 
tábor s Laci Strike
KC AKTIVITY | Hip hop, zábava, tanec, škola 
rapu, škola DJingu, graffiti.
25. – 29. 7. | 8.00 – 16.00 | 
Hrnčiarsky denný tábor
KC AKTIVITY | Pre deti a  mládež od 7 – 
15 rokov so záujmom o  kreatívnu tvorbu 
a umelecké techniky. Info a prihlasovanie:  
keramika@kcaktivity.sk, 0908 211 131. 
1. – 5. 8. | 8.00 – 12.00 | Letná 
škola s remeslom
ŠVERMOVA 23 | Prijímame  šikovných uč-
ňov, tovarišov a majstrov, ktorí sa neboja 
zamazať si ruky! Termíny: Cech učňov – 
4. – 8. 7. (pre deti od 8 – 11 rokov), Cech 
majstrov – 11. – 15. 7. (pre deti od 11 – 
15 rokov), Cech tovarišov – 1. – 5. 8. (pre 
deti od 8 – 15 rokov). 
Prihlasovanie a  všetky informácie: 
www.nebojsaremesla.sk/tovarisi. 

KONTAKTY

COFFEE SHEEP - ZÁHRADA Biskupická 54, 0948 189 052, info@coffeesheep.sk

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

Dopravná akadémia TN Školská 945/66, Trenčín-Zlatovce, 032/285 52 01

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

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

KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, info@kcaktivity.sk, www.
kcaktivity.com

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

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

ŠTÚDIO NEW YOU 
Bezručova 64, 0905 393 872, info@
beataliptakova.sk

TSK - TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY KRAJ

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

TRENČIANSKY HRAD
Matúšova 19, 0901 918 825,  
www.trencianskyhrad.sk

VKMR Verejná knižnica M. 
Rešetku v Trenčíne

Ulice Jaselská 2 a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 
032/770 83 00

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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