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Mierové námestie privítalo v sobotu 6. augusta 2022 hasičov z celého Slovenska, historické hasičské vozidlá i množstvo verejnosti, ktorá si Hasičskú parádu nedala ujsť. Celodenné
podujatie bolo venované založeniu Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo pred 100 rokmi 6. augusta 1922 v trenčianskom hoteli Elizabeth.
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NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu hláste,
prosím, do utorka 6.
septembra 2022 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Na mestskom festivale bude veselo
Zuzana Smatanová, Fallgrapp, Orchester Jeana Valjeana
i Veronika Rabada – všetci títo interpreti prídu do Trenčína na septembrový mestský festival PRI TRENČIANSKEJ
BRÁNE.

Okrem hlavných hviezd festivalu uvidíme na Mierovom námestí od 9. do 11. septembra
2022 vystúpenia domácich trenčianskych skupín – či už to budú
tanečné skupiny AURA, BAMBULA, GOONIES, KORZO
DANCE, mladá kapela RANDOM CHOICES, alebo 50 rokmi overená dychovka TEXTILANKA, čo, samozrejme, nie sú
všetci účinkujúci.
Piatok ako prvý festivalový deň bude voňať burčiakom
a dobrým jedlom už od 10.00
hodiny. Program na pódiu sa
začne o 14.00 h, kedy námestie

roztancujú najprv trenčianske
tanečné skupiny a zaručene nikoho nenechá sedieť veselá partička nadaných umelcov – unikátny projekt na našej hudobnej
scéne, ktorý založili herci ako
ORCHESTER JEANA VALJEANA. Hneď po ňom si nedajte
ujsť jedinečný hudobný zážitok
v podaní slovenského hudobného zoskupenia FALLGRAPP,
ktoré podmanivo spája elektroniku s akustickými nástrojmi,
sláčikovým triom a ženským
hlasom.
Sobotu na námestí rozbehne
tradičná trenčianska dychovka,

pridá sa CIMBAL QUARTET,
známe inštrumentálne hity éry
veľkých tanečných kapiel zahrá
TASTE OF BRASS ORCHESTRA a pripraví nás na energický koncert VERONIKY RABADA, po ktorom sa v programe
s názvom VITAJTE PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE predstavia
folklórne súbory Trenčan, Družba, Považan a skupiny Melenčár a Lubená. Po nich však nikam neodchádzajte, večer bude
patriť vám a speváčke ZUZANE
SMATANOVEJ.
Na tretí festivalový deň nás
naladí swingová hudba z 30.
a 40. rokov 20. storočia a skupina SWINGANG. Plné námestie bude aj počas programu
detských folklórnych súborov
Kornička a Radosť z Trenčína,

Kopaničiarik z Myjavy. Nedeľu
a celý festival uzavrie koncert
primášky BARBORY BOTOŠOVEJ, vnučky legendárneho
Berkyho Mrenicu.
Mesto Trenčín ako organizátor festivalu vás pozýva počas víkendu aj do Átria pod Mestskou
vežou, kde bude usídlená „Rodinná zóna“ ponúkajúca tvorivé
dielne, workshopy a divadelné
predstavenia. Vstup na festival
je voľný. Podrobný program nájdete v KAM v Trenčíne na 4.
strane. Podujatie finančne podporuje Ministerstvo dopravy
a výstavby SR. EVA MIŠOVIČOVÁ
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Po meste cestujeme novými autobusmi

Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
veríme, že ste prežili príjemné leto, oddýchli ste si, načerpali
novú energiu a ste pripravení
na bežný pracovný kolobeh, ktorý prichádza. Školákom a študentom prajeme úspešný štart
do nového školského či akademického roka.
V našom meste sa aj počas
dovolenkového obdobia pracovalo na viacerých investičných akciách. Niektoré nájdete spomenuté na stránkach týchto novín,
no venujeme sa aj mnohým iným
témam.
V septembri sa začína pravidelné jesenné upratovanie.
Cestovanie mestskou hromadnou dopravou bude vďaka novým
autobusom iné, nové a určite
príjemnejšie, ako bolo doteraz.
V druhej polovici mesiaca
budeme môcť v uliciach stretnúť
dobrovoľníkov s verejnou zbierkou Biela pastelka a prispieť
svojou pomocou - ľubovoľným
príspevkom ľuďom so zrakovým
znevýhodnením.
Prajeme vám pekný začiatok jesene. Najbližšie Info vyjde
7. októbra 2022.
Vaša redakcia

PRE VODIČOV
Na uliciach Jesenského, Dolný Šianec a Jilemnického vodári obnovujú svoje siete. Prosíme vodičov o zhovievavosť.
Po ukončení prác na obnove
verejného vodovodu získajú tieto cesty nový asfaltový povrch
na celej ich šírke. 
E. S.

VOĽNÉ MIESTA
Mesto Trenčín vyhlásilo
výberové konanie
na obsadenie pozícií:
•

Riaditeľ(ka) Materskej 		
školy, , Medňanského 9 Nástup od novembra 2022
• Riaditeľ(ka) Materskej
školy, Stromová 3
Nástup od decembra 2022
Ak máte o niektorú z pozícií
záujem, termín podania žiadosti
o zaradenie do výberového
konania je do 12. 9. 2022
do 14.00 hod.
Viac na www.trencin.sk vo
Voľných pracovných miestach.

Od 1. septembra 2022 s nimi prišiel do Trenčína nový
dopravca. Sú nízkopodlažné, klimatizované a ekologickejšie. Jazdia na stlačený zemný plyn. Autobusy vo
farbách Trenčína, červenej a bielej, sú vybavené WIFI,
dopytovým tlačidlom pre otváranie dverí a aj zvukovými
hláseniami o zastávkach.

Zmluvný vzťah s doterajším dopravcom SAD Trenčín sa skončil 31. augusta 2022. Zo zákona
nebolo možné zmluvu predĺžiť,
mesto muselo ísť do verejného
obstarávania. Do súťaže sa prihlásili traja záujemcovia, vrátane SAD Trenčín. Najnižšou
ponukou sa prezentovala spoločnosť Autobusy Karlovy Vary,
ale túto ponuku mesto vylúčilo. Firma nedoručila odpoveď
na žiadosť o vysvetlenie ponuky.
„V takom prípade je zákonná povinnosť vylúčiť ponuku uchádzača, bez ohľadu na to, či sa nám
to páči alebo nie, čo v konečnom
dôsledku potvrdil aj Úrad pre verejné obstarávanie. Výber sa tak
zúžil na dvoch uchádzačov. Definitívne napokon uspelo konzorcium spoločností TD Transport

a Transdev Morava, ktorého cena
bola o 800 tisíc eur nižšia ako
ponuka SAD Trenčín,“ vysvetlil
prednosta MsÚ Trenčín Jaroslav
Pagáč.
Víťaz verejného obstarávania sa zaoberá mobilitou v celej
Európe. Mesto s ním podpísalo
zmluvu 16. februára 2022 na 10
rokov. Východisková hodnota
zákazky za prvý rok je cca 4,6 milióna eur a v ďalších rokoch bude
upravovaná o indexáciu, ktorá je
v zmluve zakotvená. „Nemáme
fixnú sumu na 10 rokov, to sa ani
nedá, v zmluve sú mechanizmy,
ako sa cena bude každý rok upravovať, aby reflektovala napr. infláciu,“ upresnil J. Pagáč.
MHD v Trenčíne dnes zabezpečuje 43 autobusov, z toho je
38 štandardných 12-metrových

a päť je 18-metrových kĺbových. Nový dopravca ich nakúpil
z vlastných financií za 12 miliónov eur. Vonkajší dizajn autobusov bude bez reklám. „Verím,
že cestujúci budú spokojní s tým,
ako autobusy jazdia, ako vyzerajú a ako sa doprava pohne dopredu správnym smerom,“ informovala Pavla Struhalová,
konateľka TD Transport a Transdev Morava.
„Výška základného cestovného sa nemení, ale zavádzajú sa nové druhy cestovného. Ide
o jednohodinový prestupný lístok
a 24-hodinový lístok umožňujúci
cestovať neobmedzene počas celého dňa. Zatiaľ je bez zmeny aj
cestovný poriadok. Časom však
máme záujem posilniť frekvenciu
niektorých spojov, napr. v mestskej časti Západ,“ povedal Róbert Hartmann, vedúci Útvaru
mobility MsÚ Trenčín.
Ak majú cestujúci MHD čipovú kartu alebo časové predplatné lístky ešte od spoločnosti SAD Trenčín, nový dopravca
ich bude akceptovať do konca
februára 2023.

 POZOR PRI NÁSTUPE
A VÝSTUPE

Všetky autobusy majú
zvnútra i zvonka tlačidlá
pre otváranie dverí. Keď
príde vozidlo na zastávku,
cestujúci si dvere otvára
sám pomocou nich bez
ohľadu na to, či vystupuje
alebo nastupuje. Dvere
autobusov sa budú teda
otvárať naozaj len v prípade
potreby, na podnet
cestujúceho. Klimatizácia
alebo naopak vykurovanie
vo vozidlách bude mať tak
väčší efekt.

Pozývame Vás na

tradičnú jesennú diskusiu s primátorom

Richardom Rybníčkom
29. 9. 2022 o 17.30 h
Mestská športová hala Trenčín

Vaše otázky môžete buď adresovať primátorovi na info@trencin.sk,
alebo ich položiť priamo na mieste.


ERIKA SÁGOVÁ
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Prvé urnové steny v Trenčíne
Na hlavnom cintoríne mesto vybudovalo urnové steny.
Reagovalo tak na zvyšujúci sa počet kremácií zosnulých.

Sedem urnových stien so šiestimi schránkami a dve s deviatimi schránkami sú z gresu. Ide
o kvalitný, odolný a na údržbu
nenáročný materiál. Konkrétne
bude k dispozícii 60 urnových
schránok, z toho 42 s kapacitou

dvoch urien a 18 s kapacitou
troch urien. Sú umiestnené v novej časti hlavného cintorína. Kolumbáriá sa budú môcť využívať
po tom, ako mestské zastupiteľstvo schváli úpravu VZN, resp.
prevádzkový poriadok pohrebísk

mesta Trenčín, v ktorom bude už
zahrnutý aj poplatok za prenájom urnovej schránky. Na hlavnom cintoríne je pripravený
priestor pre urnové steny s kapacitou ďalších 222 urnových
schránok. Výhľadovo sa počíta
s urnovými stenami aj na iných
cintorínoch v meste.


E. S.
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Čo je nové vo Hviezde?

Budúce Centrum kultúrno – kreatívneho priemyslu
Hviezda sa mení zvonka i zvnútra. Pre naše mesto bude
mať veľký význam v rámci projektu Európske hlavné
mesto kultúry 2026. Všetky stavebné práce by mali byť
ukončené začiatkom budúceho roka. Potom bude nasledovať interiérové vybavenie.

Aktuálne sú všetky podlažia stavebne upravené, s novým murivom, priečkami, omietkami, zárubňami. Opravené a doplnené
sú aj okenné otvory. Hotový je
výťah, fasáda budovy i strešná
krytina - s výnimkou vstupnej

markízy. Pred dokončením je
vzduchotechnika a urobená je
podstatná časť všetkých rozvodov v budove. Okolo Hviezdy
sú takmer hotové spodné časti vrstiev pre spevnené plochy,
zatiaľ bez dlažby. Dokončené

 STRUČNE

M

nožstvo sôch a umeleckých inštalácií na verejných priestranstvách čakalo
v auguste čistenie, oprava podstavcov i označenie s názvom,
menom autora a dátumom zhotovenia. Za zmapovanie diel
ďakujeme združeniu Hlava 5.

sú aj takzvané anglické dvorce
a úprava oplotenia zo strany budúceho Hviezdodvoru.
Zhotoviteľ
skompletizoval tretie, druhé a čiastočne aj
prvé podlažie. Koncom augusta robotníci maľovali interiér
vo veľkej a malej sále na prvom
podlaží. Venovali sa aj elektroinštalácii a bleskozvodom. Začali montovať technológiu kotolne, rozvodov ústredného
kúrenia, pracujú na epoxidových podlahách v suteréne a terazzových podlahách na druhom poschodí. Začala sa tiež
rekonštrukcia strešnej vrstvy
vstupnej markízy a spevnených
plôch okolo Hviezdy.
Nasledovať bude inštalácia
elektrorozvodov vo veľkej a malej sále či zdvíhacieho zariadenia
vo veľkej sále. Treba ešte napríklad položiť podlahy na prízemí, vyplniť vnútorné a vonkajšie
dverné otvory, nainštalovať javiskovú techniku a osvetľovacie
prvky v celej budove.


ERIKA SÁGOVÁ, FOTO: M. P., Z. G.

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Poslanci mestského parlamentu rokovali mimoriadne
16. augusta 2022 formou online schôdze.

 Schválili zmenu rozpočtu na dofinancovanie väčších
a veľmi dôležitých investičných
akcií. Dôvodom sú najmä nepredvídateľné zmeny cien stavebných materiálov. V prípade
Centra kultúrno-kreatívneho
potenciálu Hviezda súhlasili so
zvýšením kapitálových výdavkov o takmer 468 tisíc eur.
 Poslanci v tejto súvislosti
schválili dodatok k zmluve o dielo so spoločnosťou SOAR sk.
 V prípade rekonštrukcie
a prístavby nocľahárne sa výdavky zvýšia o vyše 94 tisíc eur

ZASADNUTIE
MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
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s tým, že táto investičná akcia
bude financovaná zo zvýšenia
nenávratného finančného príspevku a zo spoluúčasti mesta.
Podobne to bude aj pri rekonštrukcii Materskej školy na Ulici J. Halašu. Tu bude navýšenie
o 110 tisíc eur. Táto suma bude
tiež financovaná z nenávratného finančného príspevku (95 %)
a z rozpočtu mesta (5 %).
 Mestské zastupiteľstvo súhlasilo so zmenou uznesenia,
ktorým bola uzatvorená zmluva o spolupráci pri zabezpečení
dopravy cestujúcich na území

Trenčína. Konkrétne ide o pokračovanie možnosti cestovať
na území mesta aj prímestskou
autobusovou dopravou podľa
tarify MHD aj po 1. septembri
2022, keď preberie prevádzku
MHD nový dopravca. Cestujúci, ktorý si u vodiča autobusu
prímestskej autobusovej dopravy, ktorú zabezpečuje SAD
Trenčín, zakúpi cestovný lístok
na jazdu len na území mesta,
uhradí cestovné podľa platného cenníka tarify MHD Trenčín, a to v hotovosti, dopravnou
kartou SAD Trenčín, vrátane
časového predplatného lístka
zakúpeného na karte od SAD
Trenčín. Tento stav bude platiť
až do 30. októbra 2023.

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

K

valitu verejného priestoru
zvyšuje aj znižovanie tak-zvaného vizuálneho smogu.
Pracovníci MHSL v auguste
odstránili 9 reklamných plôch
v centre mesta.

V

nedeľu 21. augusta si traja
najvyšší predstavitelia
nášho mesta pripomenuli udalosti spred 54 rokov – vstup
okupačných vojsk na naše územie. Pri Pamätníku obetiam
komunizmu zapálili sviečky
a položili veniec.

M

esto hľadá darcu stromu,
vhodného na umiestnenie v centre počas predvianočného a vianočného času.
Ihličnan by mal mať pekný
vzhľad, pravidelné vetvenie,
výšku aspoň 10 až 15 metrov a byť dostupný pre ťažkú
techniku. Kontakt pre darcu:
0902 925 003, správca verejnej zelene anna.hanincova@
trencin.sk.
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Mestské investičné akcie Ako platiť parkovné SMS-kou
Dôležité je napísať nielen správne evidenčné číslo
vozidla (EČV) ale správne použiť aj medzery a nuly.
Pred odoslaním SMS si, prosím, skontrolujte správnosť
všetkých údajov.

Lokalita
parkovania
- je uvedená
pod značkou P

Začala sa rekonštrukcia šatní a sociálneho zázemia Zimného štadióna P. Demitru. Stavebné úpravy zahŕňajú, okrem
iného, nové podlahy, omietky, maľby, nátery, obklady.

Evidenčné číslo vozidla –
v celku bez medzier

TNJ2 TN111ZZ 0

Dĺžka parkovania
0 (nula) – parkovanie na 30 min
1 parkovanie na 1 h, 2 na 2 h atď. až po 8 na 8 h
9 parkovanie na 9 h príp. do konca doby
spoplatnenia (viac info viď v článku*)

Zaplatiť za parkovné odoslaním SMS na číslo 2200 je nielen v Trenčíne, ale aj mnohých
ďalších mestách na Slovensku,
bežnou a využívanou možnosťou. Napriek tomu sa stále nájdu vodiči, ktorí napríklad odpíšu
vzor SMS-ky z dopravnej značky
či napíšu iba časť EČV. Ich vozidlo potom kontrola vyhodnotí ako vozidlo s nezaplateným
parkovným.
Istebnícka ulica bude mať nový chodník. Povedie od domu
č. 69 po dom č. 107. Mesto sa tu postará aj o tri priechody
pre chodcov a novú BUS zastávku s prístreškom.

Pracuje sa aj na budove Centra voľného času na sídlisku
Juh. Mesto investovalo do výmeny okien. Práce by mali
byť hotové v prvej polovici septembra.

 ČASTÉ CHYBY
Správne napísaná SMS pre
„trenčianske“ vozidlá obsahuje
„TN“ dvakrát. Raz v označení lokality, napr. TNA, TNB a druhýkrát v EČV, napr. TN111ZZ. Vodiči často vynechajú označenie
TN pri EČV, uvedú len trojčíslie a posledné dva znaky. Tiež si
často zamieňajú znak 0 (nula)
s veľkým písmenom O. Chybou je aj neoddelenie údajov
medzerou.
Vzor SMS je na každom parkovisku na dopravnej značke. Podrobný postup nájdete aj
na www.parkovanietrencin.sk/
sms-parking/.

 NA VIAC AKO 8 HODÍN

Začala sa aj rekonštrukcia schodov pri Základnej škole
na Východnej ulici a obnova čaká aj schodisko na Západnej a aj chodník pri SLSP tiež na Západnej ulici.

Parkovné na viac ako 8 hodín
uhradíte použitím symbolu 9.
Parkovné so symbolom 9 platí až
do konca doby spoplatnenia parkoviska v danom dni. Ak však pošlete SMS so symbolom 9 v čase,
kedy zostáva menej ako 9 hodín
do skončenia doby spoplatnenia v daný deň, systém bude
evidovať dobu parkovania na 9
hodín a rozdelí ich. Časť do konca doby spoplatnenia v tom dni
a zostávajúci počet hodín priradí na ďalší deň, zase od začiatku
doby spoplatnenia parkoviska.

Ak neuvediete na konci SMS
žiadne číslo, parkovné budete
mať uhradené na najkratší čas
a to polhodinu.
Príklad: Ak pošlete SMS
o 20.00 h so symbolom 9, máte
parkovné uhradené do 5.00 h
nasledujúceho dňa. Ak však pošlete SMS so symbolom 4 a vzápätí ďalšiu SMS so symbolom 9,
máte parkovné uhradené do 24.
00 h a celý nasledujúci deň od 0.
00 h do 24. 00 h. Môžete poslať
viac SMS za sebou, čas parkovného sa nadviaže, resp. predĺži.
Medzi odosielaním jednotlivých
SMS počkajte na doručujúcu
SMS, v ktorej je uvedené, dokedy máte aktuálne parkovné
uhradené. Ak pošlete SMS so
symbolom 9 napr. o 7.00 h, máte
parkovné uhradené do 24.00 h.

 VEDELI STE?
• Parkovné je „prenosné“
do rovnakého alebo lacnejšieho
pásma. Ak si ho napríklad zaplatíte na 2 h v pásme B a po 1,5 h
sa presuniete do iného pásma,
môžete v rovnakom alebo lacnejšom pásme parkovať zvyšných 30 min (resp. do uplynutia
zaplatenej doby). Neplatí to pre
parkovné zakúpené na dlhodobé
parkoviská (v označení lokality je číslo 2, napr. TNF2, TNJ2
a pod.).
• SMS-kou na číslo 2200
môžu za parkovanie platiť zákazníci všetkých slovenských mobilných operátorov. Cena je konečná, operátor si nepridáva ďalšie
poplatky.
• Zahraniční vodiči môžu platiť parkovné v automate alebo
mobilnou aplikáciou - zosnímajú QR kód zo značky pod tabuľou P.
ĽUBOSLAVA SEDLÁKOVÁ,


ÚTVAR MOBILITY

2. september 2022
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Športový areál je dokončený Mestské investičné akcie

Dokončila sa rekonštrukcia 600 metrov dlhého chodníka
na Hodžovej ulici. Po uložení sietí telekomunikačnej spoločnosti sa mesto postaralo o jeho obnovu.
Mestská investičná akcia pri rieke v centre mesta
vynovila zanedbaný priestor s pôvodnými športovými
plochami. Pri Zátoke pokoja je zrekonštruovaný bežecký ovál a pribudli tu aj nové priestory a možnosti
na športovanie vonku.

Práce za vyše 280 tisíc eur sa
dotkli územia s rozlohou 10 398
m². Vynovený 250-metrový atletický ovál má štyri dráhy s tartanovým povrchom, sú tu aj dve
multifunkčné ihriská, jedno
z nich s trávnatým a druhé s tartanovým povrchom. K dispozícii je aj zostava prvkov na workoutové cvičenie.
Záujemcovia si ale môžu vyskúšať aj skok do diaľky. Atléti majú zas vytvorenú možnosť
aj na skok o žrdi a tiež kruhový

priestor pre vrh guľou.
Toto
nové
športovisko
v Trenčíne bude teda slúžiť na rekreačný šport a voľnočasové aktivity pre širokú verejnosť, ale
aj pre atlétov na ich tréningový
proces, prípadne preteky. Stavba nie je napojená na inžinierske siete, preto v prípade pretekov bude zabezpečenie energií,
sociálneho zázemia a hospodárenia s produkovaným odpadom
prenesené na organizátora podujatia.
E. S. FOTO: P. Ž.

Podjazdnú výšku pod mostom v Opatovej je potrebné
zvýšiť na min. 3,5 metra. Nové autobusy MHD tak budú
môcť tadiaľ bezpečne prechádzať. Ospravedlňujeme sa
za dopravné obmedzenia.

Na Inoveckej sa stále pracuje
Po tom, ako vodári ukončili obnovu verejného vodovodu a kanalizácie na väčšej časti Inoveckej ulice, ktorú
vyasfaltovali, začala sa v tomto priestore mestská
investičná akcia.

Dotkne sa postupne všetkých
autobusových zastávok, niektorých priechodov pre chodcov, verejného osvetlenia i časti
chodníkov.
Všetky
BUS
zastávky
na Inoveckej ulici sa postupne
vybúrajú a vybetónujú. Betón
bude musieť niekoľko týždňov
schnúť. Nástupné plochy na autobusových zastávkach získajú

zámkovú dlažbu, zastávky
budú vybavené bezbariérovými
obrubníkmi.
V križovatke Dlhé Hony - Inovecká sa rekonštruujú priechody pre chodcov a vymenili sa tu
aj stĺpy verejného osvetlenia.
Chodníky v križovatke sú vybúrané a po osadení záhonových
obrubníkov budú vybavené zámkovou dlažbou, vrátane dlažby
s úpravou pre nevidiacich. Týmito úpravami zároveň dôjde
k rozšíreniu križovatky, bude
mať väčšie nábehové oblúky.
Trenčianske vodárne a kanalizácie pokračujú v obnove
svojich sietí na ďalšej časti Inoveckej ulice až po kruhový objazd pri OBI. 
E. S.


FOTO: Z. G.

Po rekonštrukcii je chodník na Halalovke č. 41 – 51 a obnovujú sa i komunikácie v areáli MŠ na Kubranskej ulici
a tiež chodníky a ihrisko v areáli škôlky na Šmidkeho ulici.

Výstavba nových parkovacích miest Pod Sokolicami je
ukončená. Priniesla rozšírenie ciest a tým pribudli miesta
na zaparkovanie áut.
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Ako byť garantom verejnej zelene?
Ste aktívnym, tvorivým občanom či firmou, ktorá má
chuť prispieť k skrášleniu verejných priestorov mestskej
zelene? Práve pre vás má mesto pripravený projekt participácie a v ňom programy „Adopcia zelene“ a „Garant
zelene“.

V minulom vydaní novín sme sa
venovali adopcii verejnej zelene,
ako jednej z možností zapojenia obyvateľov do starostlivosti
o zeleň a verejné priestranstvá.
Išlo o program určený pre aktívnych ľudí, ktorí sa chcú podieľať
na skrášlení plôch zelene výsadbou a starať sa o ňu najmenej tri
roky.
Program GARANT verejnej zelene má cieľ zabezpečiť finančné prostriedky na nákup
výsadbového materiálu, na výsadbu a starostlivosť o verejnú zeleň, na nákup, osadenie
a starostlivosť o prvky drobnej architektúry, stavebné prvky alebo mobiliár v mestských
parkoch, záhradách, na námestiach a iných verejných
priestranstvách.
Na rozdiel od programu
„Adopcia zelene“ ide v tomto prípade o jednorazové plnenie, čo znamená, že garant sa
nezaväzuje poskytovať starostlivosť o zeleň počas doby určenej v zmluve o spolupráci.
Do programu sa môžu zapojiť
napríklad neziskové organizácie, právnické osoby, podnikateľské subjekty či veľvyslanectvá.

Garant si zvolí, či poskytne mestu finančné prostriedky
na konkrétny účel s tým, že bude
mať právo kontrolovať ich použitie, alebo poskytne prvky drobnej
architektúry, stavebné prvky, mobiliár alebo výsadbový materiál.

 AKO POSTUPOVAŤ?
Aj v tomto prípade je potrebné
vypísať žiadosť, ktorú nájdete
na www.trencin.sk v časti Ako
vybaviť – Tlačivá – Životné prostredie – Zeleň a zaslať ju na adresu Mesto Trenčín, Mierové námestie 1/2, 911 64 Trenčín alebo
e-mailom na trencin@trencin.
sk. Mestský úrad potom zabezpečí zvolanie rokovania za účasti vás ako budúceho garanta,
správcu zelene, útvaru stavebného a životného prostredia,
útvaru územného plánovania
a prípadne aj hlavného architekta (ak predmetom daru budú
prvky drobnej architektúry alebo mobiliár). Žiadosť i prípadné
pripomienky oboch strán spolu
prekonzultujú a pripravia zmluvu o sponzorskom dare.
Príkladom tohto spôsobu
participácie na verejnej zeleni

Remeslá nás spájajú
Zdarma ochutnať regionálne produkty od remeselníkov
a ovocinárov z okolia Trenčína a Bučovíc, vidieť a vyskúšať si tradičné remeslá našich
predkov ako košikárstvo, pradiarstvo, kováčstvo či drotárstvo budete môcť, ak sa vyberiete v sobotu 1. októbra 2022
od 10.00 do 17.00 hodiny k Južnému opevneniu Trenčianskeho
hradu a do Čerešňového sadu
na Brezine. V Čerešňovom sade
nájdu deti Cestu rozprávkovým
lesom, maľovanie na tvár, v Južnom opevnení na historickom
remeselnom trhu aj hradného
šaška Fjodora, Najvyšších remeselníkov i rytierov na koňoch
– nekoňoch. Vstup je voľný.
Podujatie
organizujú

Trenčiansky samosprávny kraj
a mesto Trenčín v spolupráci
s partnerským mestom Bučovice v rámci spoločného cezhraničného projektu „TreBuChET
– Trenčín, Bučovice Chránime
Európske Tradície“.

môže byť 10 okrasných drevín
vysadených v priemyselnom
parku pred budovou Akebono
alebo 3 javory poľné pred bytovým domom na Javorinskej ulici
(na fotografii). V prvom prípade bola darcom stromov spoločnosť Akebono Brake Slovakia,
ktorá ich v spolupráci s Veľvyslanectvom Japonska v SR aj
na mestskom pozemku vysadila.
„Garantom zelene v druhom
prípade sú občania z bytového
domu, ktorí si chceli vysadiť stromy do zeleného pásu medzi ich
domom a komunikáciou. Okrem
stromov tam tiež zabezpečili aj

ich odbornú výsadbu a pomocný
materiál,“ hovorí Ingrid Kuľhová z útvaru územného plánovania. Starostlivosť po vysadení prechádza na mesto.
„Garant teda iba podaruje
dreviny, na ktorých sa vopred
s mestom dohodne, spĺňať musia parametre kvality i veľkosti,
a tiež na tom, čo všetko musí byť
súčasťou odbornej výsadby.“ Zeleň je potom prevzatá do majetku i správy mesta s označením,
ktoré uvádza jej garanta.


EVA MIŠOVIČOVÁ



FOTO: ZUZANA GOTTSCHAL

Sú pripravené na prevzatie

Ak patríte k obyvateľom nášho mesta, ktorí majú záujem o kompostér a zaregistrovali ste sa do konca júna
na www.trencin.sk, budete si
môcť nádobu prevziať od 19.
9. 2022 na vrátnici Mestského

hospodárstva a správy lesov na Soblahovej ulici 65 v pracovných dňoch od 7.00
do 14.00 h. Zaregistrovaná domácnosť
dostane zdarma kompostér,
jednoduchý
návod ako ho zložiť
i návod na správne
kompostovanie. Pri
prevzatí podpíše preberací protokol. Nádoba so životnosťou 20 rokov a s objemom 560 l váži približne 17 kg,
je zelenej farby, odolná voči UV
žiareniu. Ďakujeme, že zodpovedne triedite odpad.


ÚSAŽP, FOTO: Z. G.

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

koľko podľa zákona platí zákaz

do 2 rôznych veľkoobjemových

iný odpad ako ten, na ktorý je

2. september 2022

monogramu:
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V SEPTEMBRI SA ZAČNE JESENNÉ UPRATOVANIE
Organizované Jesenné upratovanie 2022 sa v našom
meste začne v sobotu 24. septembra na sídlisku Juh. Celkovo bude trvať 7 sobôt až do novembra.

Veľkoobjemové

kontajnery

(VOK) na odkladanie odpadu

budú pristavené na vybraných
miestach podľa harmonogramu.
Jeden z nich bude slúžiť výhradne na biologicky rozložiteľný odpad (konáre, odpad zo záhrad,

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem
drobného stavebného odpadu. Ten je možné odovzdať len
na zberných dvoroch.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

SOBOTA
24. 9.
2022

–
–
–
–
–
–
–

Šafárikova (nad garážami na rohu – nádoba na sklo)
Liptovská (pri trafostanici č. 68008)
Západná (pri vchode 24, približne stred ulice)
J. Halašu (trávnatá plocha pri schodoch, resp. začiatok ul.)
Soblahovská (bytovka pri Leoni)
Pod Juhom (oproti č. 12)
Belá (za plotom TESCO oproti RD č. 9/1959)

–
–
–
–
–
–
–

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

SOBOTA
1. 10.
2022

–
–
–
–
–
–
–

Bezručova (pri dele)
Partizánska (pri cintoríne)
Partizánska (okolo domu č. 73)
Nad tehelňou (oproti garážam, nádoba na sklo č.7097)
Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64)
Horný Šianec (trávnatá plocha medzi byt. domom13 a 15)
Jilemnického (oproti RD č.16 – elektrorozvodňa)

–
–
–
–
–
–
–

Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
28. októbra (na rázcestí s ulicou Dlhé Hony)
Beckovská (pri kotolni)
Lidická (oproti RD č. 7)
S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)
Soblahovská (pri byt. dome 1113)
Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku)

SOBOTA
8. 10.
2022

–
–
–
–
–
–

Žabinská (oproti domu č. 34)
Ľ. Stárka – Piešťanská (pred zákazovou značkou)
Veľkomoravská (oproti RD 2116/10)
Školská (oproti RD č. 50)
Zlatovská – Továrenská (križovatka oproti SBD 2182)
Ľ. Stárka (v zákrute k žel. mostu)

–
–
–
–
–
–

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

UPOZORŇUJEME: Na niektorých miestach plánovaného uloženia kontajnerov môžu prebiehať investičné akcie, pre ktoré môže dôjsť k presunu stojiska alebo k jeho zrušeniu. Sledujte, prosím, aktuálne oznamy na webovej stránke mesta.
PRIPOMÍNAME: Hádzať
do VOK akýkoľvek iný odpad
ako ten, na ktorý je kontajner
určený, je prísne zakázané.

Rovnako je zakázané vykladať
odpad po odvezení kontajnera.
Hrozí pokuta do 1 500 €.
Do VOK nepatrí elektro-

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV
V sobotu 1. októbra 2022 organizuje mesto
Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov
elektrospotrebičov pre recykláciu a organizáciou
E-cycling, s.r.o. bezplatný odvoz starých spotrebičov
priamo z domácností.
Ako na to?
Môžete zatelefonovať na Mestský úrad Trenčín na 032/650 44 18 alebo
poslať e-mail na renata.palova@trencin.sk a nahlásiť vaše údaje:
1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť.
2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a tel. kontakt
V sobotu 1. októbra 2022 bude nahlásený elektroodpad odvezený.
Prosíme, elektroodpad musí byť vyložený vo vchode bytového domu
alebo za bránou rodinného domu už o 8.00 hod. ráno v deň zberu, nie
na ulici. Zároveň je potrebné, aby ste v priebehu dňa až po odvoz umožnili vstup do týchto priestorov. Z časových dôvodov nevynášame elektroodpad z bytov, pivníc a povál.
Odvezieme vám veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory), ako aj
malé spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény), ktoré tiež nepatria
do bežného kontajnera.
POZOR! Vaše údaje môžete nahlasovať do 28. septembra 2022! Telefonicky počas úradných hodín Mestského úradu, e-mailom kedykoľvek
do tohto termínu.
Ak máte veľký spotrebič nad 25 kg (okrem televízorov - napr. chladničku,
práčku, sporák a pod.) a nestíhate tento termín zberu, jeho bezplatný odvoz
si môžete objednať počas celého roka. Termíny zberu sú 1x mesačne a zverejnené sú na www.zberelektroodpadu.sk.
Mesto Trenčín informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie
ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu a organizácie E-cycling, s.r.o., a to len
za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.

odpad, batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné
nebezpečné odpady. Vyložte
ich ku kontajnerom. Celý har-

monogram jesenného upratovania 2022 nájdete zverejnený
na www.trencin.sk v druhej polovici septembra.

ZBERNÉ DVORY A VÝVOZ
ODPADU VO SVIATOK
 Vo štvrtok 15. septembra
2022 (Sviatok Sedembolestnej Panny Márie) budú všetky
tri zberné dvory v našom meste zatvorené.
 Zber nadrozmerného odpadu, ktorý má byť realizovaný

15. 9., bude urobený o deň neskôr, teda v piatok 16. septembra 2022.
 Vývozy komunálnych nádob a bionádob budú uskutočnené bez zmeny.

K VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU
Ak sa vaša nádoba na komunálny odpad vyváža iba
raz mesačne, je to vždy v posledný bežný vývozný deň
na vašej ulici.

Znamená to, že ak sa na vašej
ulici robieva vývoz komunálneho odpadu v piatok, tak vašu
nádobu vyvezú v septembri
30. 9. 2022, v októbri 28. 10.
2022, v novembri 25. 11. 2022
a v decembri 30. 12. 2022. Ak

sa vykonávajú bežne vývozy
na vašej ulici napr. v utorok,
vašu nádobu vyvezú posledný utorok v mesiaci. V prípade
nejasností kontaktujte Útvar
stavebný a životného prostredia na tel. č. 032/6504 418.
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„Buď SÁM! (na javisku)“ Susedia, ktorí nemajú

byť zabudnutí

Novinkou 28. ročníka medzinárodného festivalu divadla
jedného herca Sám na javisku 2022 bude možnosť vyskúšať si na vlastnej koži, aké to je, byť na javisku sám.

Festival sa uskutoční od 12.
do 16. októbra a počas jeho trvania bude javisko v Galérii M.
A. Bazovského, okrem hostí –
profesionálnych hercov a performerov, pripravené aj pre kohokoľvek, kto má čo povedať
alebo zahrať. Svoj námet, predstavu alebo ukážku toho, čo by
ste chceli sám alebo sama na javisku robiť, pošlite do 30. septembra 2022 na adresu budsam@monodrama.sk.
„Táto sprievodná aktivita
má za cieľ motivovať kohokoľvek
k tomu, aby svoj nápad a tvorivé
myslenie mohol naživo prezentovať pred divákmi,“ hovorí Kamil
Bystrický, riaditeľ a dramaturg
festivalu.
A hoci sa hlavný festivalový program koná až v októbri, už 16. septembra sa
milovníci monodrámy môžu

tešiť na festivalové „zahriatie“
alebo warm up. V Klube Lúč
sa o 20.00 h predstaví Mark
Kristián Hochman z Divadla
na cucky (CZ) v humornom divadle z dôb klimatického rozvratu s názvom Budúca lokálna
hviezda Hochman hrá bývalú
globálnu hviezdu Thunberg.
„Predstavenie aktuálne reflektuje problémy spojené s klimatickými zmenami a vyzýva k zamysleniu,“ dodáva Bystrický.
Pripravte sa teda už v septembri na bohatú a pestrú festivalovú nádielku Sám na javisku
2022. Podrobnosti o nej nájdete na www.samnajavisku.sk
a sociálnych sieťach Sám na javisku. Podujatie z verejných
zdrojov podporili Fond na podporu umenia – hlavný partner
a mesto Trenčín. 
E. M.


FOTO: DIVADLO NA CUCKY

Krajky na novom albume
Chcete počuť, ako znejú variácie na pôvodnú slovenskú
tvorbu literárneho zoskupenia
GENERÁCIA NULA v interpretácii ženského tria KRAJKA (Zuzana Budinská, Beáta
Dobiašová, Magda Uhliariková) a muzikantov Petra Beláka (gitara), Petra Solárika (bicie), Mareka Krištofíka (husle),
Martina Budinského (cimbal),
Erika Bartoša (kontrabas), Samuela Bánovca (klavír) a Tomáša Juricu (basgitara)?
Môžete siahnuť po novom
CD nosiči, ktorý pod názvom
Generácia Nula práve v týchto dňoch vychádza, alebo prísť
15. 9. 2022 o 17.00 h do Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne na jeho verejnú prezentáciu.
Krajka tak pokračuje v zhudobňovaní slovenskej poézie.

Tento raz ide o niekoľko textov
z dielne Marcela Páleša, Petra
Papša, Marcela Perecára, Janky
Olejovej či aforizmov Ľudovíta
Majera. Generácia Nula vznikla
v roku 2011 v Banskej Bystrici.
Jej členovia pôsobia v rôznych
profesiách, majú medzi sebou
aj študentku, dôchodcu či kapucínskeho mnícha. Podľa jedného z nich Marcela Páleša ich
texty na pozadí citlivo uchopenej hudby jedinečne ožívajú v podaní speváčok Krajky či
v interpretácii Zuzany Ogurčákovej a Jozefa Šimonoviča. Album vznikol aj vďaka podpore
Trenčianskeho samosprávneho
kraja, mesta Trenčín, Trenčianskej nadácie, Hudobného fondu, Trenčianskeho osvetového
strediska a ďalších sponzorov.


E. M.

Mesto Trenčín sa 9. septembra 2022 pridá k druhému
ročníku celoslovenského podujatia s názvom „Nezabudnutí susedia“. O 10.00 hodine sa v zapojených mestách
rozozvučia sirény a zvony, ktoré otvoria pietnu slávnosť pri príležitosti „Dňa obetí holokaustu a rasového
násilia“.

Trenčianska židovská komunita tvorila v roku 1940 približne 1800 osôb z celkového počtu
vyše 11 tisíc obyvateľov. Trenčianski Židia, tak ako inde, patrili zväčša k stredným a vyšším
sociálnym vrstvám a napriek
tradičnému antisemitizmu časti obyvateľstva, boli ich vzťahy s väčšinovou spoločnosťou
korektné.
Mali vlastný chrám – synagógu, cintorín, ľudovú školu (pre
dobrú povesť navštevovanú aj
nežidovskými deťmi), pestovali
bohatý spolkový život. V Trenčíne existoval napríklad židovský
telocvičný spolok či skautské oddiely, chlapčenský i dievčenský –
jeden z prvých v krajine.
Nariadením, ktoré vydala
Vláda SR 9. septembra 1941,
stratili ľudia židovského vierovyznania občianske práva. Tak-zvaný „Židovský kódex“ v 270
paragrafoch ustanovil na Slovensku osobitný právny režim.
Židia boli povinní nosiť židovské označenie. Nemali volebné
ani zhromažďovacie právo, bez
povolenia úradov nemohli cestovať ani sa presťahovať. Zakázané mali vykonávať lekársku či
zverolekársku prax, či sobášiť
sa s nežidovskými obyvateľmi.
Polícia mohla k nim kedykoľvek
vtrhnúť a previesť domovú ale
aj osobnú prehliadku, či otvárať im listy. Mali zakázané pohybovať sa v niektorých oblastiach v Trenčíne, napríklad

v lesoparku Brezina, v mestskom parku, či na Hlinkovom,
dnes Mierovom námestí.
Ich prenasledovanie bolo zavŕšené na jar 1942 transportom
väčšiny trenčianskych Židov
do nacistických koncentračných
táborov. Z takmer dvojtisícovej
trenčianskej židovskej náboženskej obce vojnu neprežilo vyše
1500 ľudí.
Počas druhej svetovej vojny
bolo vyvezených z celého územia
vtedajšieho Slovenského štátu
do likvidačných táborov alebo
inak zabitých viac ako 70 tisíc
židovských občanov a ďalších
45 tisíc z časti Slovenska, ktorá
bola v tom čase pričlenená k Maďarsku. Každý z nich bol niečí
sused.
Na pripomienku tejto tragédie v našej histórii vyhlásila Slovenská republika 9. september
za „Deň obetí holokaustu a rasového násilia“.
V Trenčíne sa podujatie Nezabudnutí susedia uskutoční
pri bočnom vchode do synagógy
na Štúrovom námestí.
Mesto Trenčín pri tejto príležitosti v spolupráci s fotografom
Maňom Štrauchom pripravili
výstavu portrétnych fotografií
pamätníkov holokaustu a cyklu dokumentárnych fotografií
z Osvienčimu. Výstava Krajina,
ktorá nezabúda, je prístupná
od 5. do 18. septembra v Mestskej veži.


E. M.
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September v Garáži patrí
Hľadáme posily
na riadenie projektov špecifickým žánrom
Byť priamo pri tom, ako sa pripravuje Európske hlavné
mesto kultúry, je jedinečná a historická príležitosť.
Trenčín je len druhé mesto na Slovensku, ktoré ponesie
tento titul. Predtým to boli Košice v roku 2013. Na tretie
mesto si zasa niekoľko rokov počkáme.

Aby sme vedeli zabezpečiť všetky
aktivity, ktoré súvisia s projektom Európskeho hlavného mesta kultúry, náš tím sa do roku
2026 postupne rozrastie na 50
ľudí. Nových kolegov hľadáme
neustále. Teraz máme otvorené
pracovné ponuky s termínom
do 7. septembra, v ktorých hľadáme najmä manažérov a manažérky projektov. Napríklad
pre oblasť vzťahov so súkromným sektorom, pre strategické
aktivity, pre programové aktivity v oblasti architektúry a verejného priestoru…Od všetkých
manažérov a manažériek potrebujeme schopnosť komunikovať
v anglickom jazyku. Všetky pracovné ponuky a ich popisy nájdete na www.trencin2026.sk/

pracovne-ponuky.
Vidíte sa v našom tíme, ale
nesadla vám žiadna z momentálne otvorených pracovných
pozícií? Dajte nám o sebe vedieť prostredníctvom formulára na www.trencin2026.sk/
pracovne-ponuky. Budeme vás
kontaktovať v budúcnosti, keď
otvoríme nové pracovné pozície.
Všetkým záujemcom odporúčame, aby si prečítali Bid book
- plán projektu Trenčín 2026. Je
verejne prístupný v slovenskom
aj anglickom jazyku na webovej
stránke www.trencin2026.sk/
bidbook a najlepšie priblíži, čo
je obsahom našej a vašej budúcej práce.


MIRKA GÚČIKOVÁ



PR MANAŽÉRKA TRENČÍN 2026

Kapela Personal Spaces v augustovej Garáži v parku.


FOTO: ADRIÁN KUBÁŇ

Trenčín má množstvo vynikajúcich kapiel, umelcov
a umelkýň. Garáž v Parku M. R. Štefánika sme preto
pochopili ako možnosť, kde sa môžu na jednom mieste
ukázať.

Chceme tiež, aby si v Garáži
každý našiel svoj žáner. Prvý
septembrový víkend začneme
2. 9. rapom a 3. 9. vizuálnym
umením. Vďaka trenčianskemu zoskupeniu For maat sa
Garáž zmení na camera obscura, zažijete výtvarný aj audiovizuálny workshop. Neskôr v septembri nás čaká punk a metal.
V piatok 16. septembra
vystúpia známe trenčianske
punkové značky ako Uhol
Dopadu, Uzavretá spoločnosť a Fraktúra. Metalovým
“riffom” bude patriť piatkový

večer 30. septembra. Otvorí ho trenčianska kapela KyanydHedZZ s frontmankou
Anavrin Taylor, ďalej vystúpia
kultová bratislavská kapela
Rust2dust a Act On Disputes
z Nového Mesta nad Váhom.
Večer zakončia dídžeji Demented a SinneR z Trenčína.
Vstupné na všetky podujatia Garáže je dobrovoľné. Viac o Garáži nájdete
na www.trencin2026.eu/garaz .


MAREK NIEJADLÍK

 PREVÁDZKOVATEĽ GARÁŽE V PARKU

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.
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Do práce na bicykli 2022 - regionálni víťazi

BLAHOŽELÁME!

Vyhodnotenie v rámci našej samosprávy sa konalo 5.
augusta v Átriu pod Mestskou vežou. Víťazom blahoželáme a všetkým zapojeným ďakujeme, že vymenili
volant auta za riadidlá bicykla.

klub
Ekonóm
 Karate
Trenčín má za sebou úspešnú sezónu 2021/2022. Zverenkyniam trénera Miroslava Ďuďáka v nej mimoriadne
darilo. Ingrida Suchánková
získala na Majstrovstvách Európy seniorov zlato v kategórii
kumite – 61 kg a druhé miesto
v súťaži teamov. Na Majstrovstvách sveta seniorov jej tesne ušla medaila. Na Svetovom
pohári K1 sa umiestnila na 3.
mieste a svoje úspechy zavŕšila na Svetových hrách v Birminghame, kde si vybojovala 3.
miesto. Lucia Mrázová sa stala vicemajsterkou Európy v kategórii kumite juniorky – 48 kg
a na svetovom pohári K1 obsadila 3. miesto. Adela Vlasáková obsadila 1. miesto na svetovom pohári K1 v kategórii
kumite juniorky – 53 kg. Informovala I. Mrázová.

 TÍMY
Najvyšší počet jázd absolvoval
tím ZUŠ Kapa, zamestnávateľ
ZUŠ K. Pádivého Trenčín (190
jázd = 849,02 km), 2. miesto získal tím Trenčiansky región, zamestnávateľ Trenčiansky samosprávny kraj TSK (166 jázd =
678,93 km) a 3. miesto tím Brzdy, zamestnávateľ mesto Trenčín
(159 jázd = 309,42 km).
Najviac kilometrov najazdil tím Mladé pušky, zamestnávateľ Hella Slovakia Lightning,
s.r.o. (3 047,70 km), 2. miesto
patrí tímu 50+, zamestnávateľ Slovenské elektrárne, a.s.
(2 413,81 km) a 3. miesto tímu
YANFENG TN racing team,

zamestnávateľ Yanfeng IAT Slovakia, s r.o. (2 268,99 km).

 JEDNOTLIVCI
Najvyšší
počet
kilometrov
najazdil Marián Gavlas z tímu
Varuj dušu (1 072,40 km), druhý
bol Lukáš Vyhňár z tímu Mladé
pušky (1 029,50 km) a tretia Alexandra Ondrejcová z tímu MŠ,
Medňanského (995,63 km).
Najvyšší počet jázd absolvoval Marián Pavlásek z tímu
Trenčiansky región (60 jázd)
pred Martinom Holúbekom
z tímu ZUŠ KAPA (52 jázd)
a Dušanom Fabom z tímu ZUŠ
KAPA (48 jázd).

 ZAMESTNÁVATELIA
Najviac najazdených kilometrov
a zároveň aj najviac jázd zaznamenali Slovenské elektrárne,
a.s. (14 597,10 km a 1620 jázd),
2. miesto v počte kilometrov
patrí Yanfeng IAT Slovakia, s.r.o.
(9 230,59km) a 3. miesto TSK (8
804,37km).
Druhý najvyšší počet jázd
mal TSK (967 jázd) a tretí mesto
Trenčín (778 jázd).


JAKUB HALGOŠ, REFERENT PRE



ŠPORT Z ÚTVARU ŠKOLSTVA MSÚ



FOTO: Z. G.

Ponuka Centra voľného času

Hlasujme za Čistinku

CVČ Trenčín plánuje otvoriť v novom školskom roku
množstvo záujmových krúžkov. Stačí si len vybrať.

Keď budete najbližšie nakupovať v Lidli a platiť za nákup viac
ako 20 eur, nezabudnite si vziať
pri pokladni aj hlasovaciu kartičku. Do 25. septembra 2022
môžeme hlasovať za to, aby
mestský park Čistinka vyrástol
v Trenčíne.
Kód z hlasovacej kartičky
treba vypísať na webovej stránke www.lidl.sk/cistinka po zadaní mesta Trenčín a váš hlas
pre Čistinku v Trenčíne bude
pridaný. Ak vyhráme, oddychová plocha s workoutovou zónou, multifunkčným ihriskom,

 Jazykové: Angličtina pre dospelých, Azbuka pre deti od 10 r.
 Technické: Rádioelektronika 10 – 18 r., Vláčikový modelár
7 - 15 r.
 Umelecké: Hra na klavír ZŠ,
Keramika MŠ od 4 – 6r., ZŠ i dospelí, Kreatívna dielnička pre
deti a rodičov od 3 r., Sylvyart –
tvorenie zo všetkého ZŠ, SŠ, Výtvarka I. stupeň ZŠ a II. st. ZŠ,
SŠ
 Tanečné: Baletky od 5 r.,
Dancing flowers I. stupeň ZŠ,
DŽAMAL Junior – orientálne
tance 12 – 17 r., FRESAS- latino
a new style II. st. ZŠ, HIP –HOP
od 10 r., Tanečná prípravka 4 – 5
r. a 6 - 7 r., Tanečný klub od 15 r.
 Športové: AIKIDO 5 – 7 r.,
8 – 9 r., 10 – 14 r., starší žiaci,
Badminton od 10 r., Florbal 8

– 15 r., Futbal 6 – 12 r., Gymnastika 4 r., 5 – 7 r., 7 – 8 r., 8 – 9 r.,
9 – 10 r., 11 r. a viac, Intercross
od 12 r., Karate 5 – 18 r., Kondičné cvičenie dospelí, Mini hádzaná od 7 r., Plávanie I. st. ZŠ,
II. st. ZŠ, Rozhýb sa! 7 – 11 r.,
Stolný tenis 10 - 15 r., Strelecký
krúžok 11 – 18 r., Športová príprava 5 – 10 r.
 Dopoludňajšie: MiniMONTESSORI od 1 do 3 r.
 Ostatné: Šach 7 – 15 r., Vedecké pokusy I. st. ZŠ, Zdravé
varenie I. st. ZŠ
Podrobné
informácie
na
www.cvctn.edupage.org,
0911 886 007, 032/ 743 3502,
alebo osobne počas Dní otvorených dverí 5. – 9. septembra od 15.30 do 17.30 h v CVČ
na Východnej ulici 9.

Mesto bolo plné mladých ľudí
Posledné júlové dni (28.
– 31.) naše mesto zaplnilo viac ako dvetisíc
účastníkov Národného
stretnutia mládeže T22, ktoré
bolo prípravou na Svetové dni
mládeže v roku 2023 v Lisabone. Okrem spoločného duchovného programu, modlitieb, rôznych workshopov a diskusií

mali mladí ľudia možnosť pomôcť a priložiť
ruku k dielu. Angažovali sa pri upratovaní
okolo kostolov, pri návšteve nevyliečiteľne chorých v hospici,
venovali sa seniorom, klientom nízkoprahového centra
aj deťom v rómskej komunite.
Ďakujeme.

grilovacím
kútikom a detským
ihriskom vyrastie
v
Trenčíne
na Sibírskej
ulici vo verejnej zeleni s veľkosťou 657 m².
Ambasádorom projektu je známy slovenský spisovateľ Daniel
Hevier. Mestá súťažia v piatich
kategóriách podľa počtu obyvateľov a z každej kategórie vzíde
jeden víťaz. Prvých návštevníkov by mala Čistinka privítať
v lete 2023. 
E. M.
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Otvoria nový školský rok Máte Kartu pre seniorov?
Akadémia tretieho veku Trenčín (ATV) slávnostne
zaháji nový školský rok 13. 9. 2022 o 13.30 h v aule
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Pôjde tak už o XXXVI. ročník celoživotného vzdelávania
seniorov.

Na školský rok je pripravených 10 seminárov, ktoré sa
budú konať raz do mesiaca,
vždy v utorok v čase od 13.30
- 16.00 h v aule Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka. „Cieľom Akadémie tretieho veku je,
okrem celoživotného vzdelávania, udržiavať sociálne kontakty, pripomínať si tradície a kultúrne hodnoty,“ informovala
Anna Pinďáková, podpredsedníčka Rady ATV. Podľa toho je
zostavený aj program stretnutí

na zimný i letný semester. Poslucháči ATV sa budú venovať
napríklad výžive, pozemkovému právu, duševnému zdraviu,
poruchám pohybového aparátu, histórii, dobývaniu vesmíru
i tomu, ako zvládať osamelosť či
ako sa nestať obeťou trestného
činu. Mnohé zo seminárov doplní kultúrny program. Prvý seminár, ktorý slávnostne otvorí
nový školský rok 2022/2023, sa
uskutoční 13. septembra.


E. M.

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Stretnutia v pondelok od 9.00 do 11.00 h v zasadacej miestnosti KERAMOPROJEKTU, 1. poschodie.
5. 9.

Katarína Darvašová – Kardinál Jozef Tomko

12. 9.

Karla Vrlová – Demencia

19. 9.

Vladimír Dian – Zo Svätej zeme

26. 9.

MUDr. Jozef Jakuš – Desať rád do života

Iné akcie:
1. 9.
6. – 9. 9 .

Viedeň – dominikáni kláštor a kostol P. Márie
Poznávame východné Slovensko: Po stopách osobností Trenčína

21. 9.

Zájazd Olomouc

29. 9.

Poznávame Trenčín: Osobnosti Trenčína MUDr. A.
Chura, K. Brančík, M. Holoubková

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
(PO – ŠTV 9.00 – 17.00, PIA 9.00 – 14.00)
Denne: termo-akupresúrny masážny prístroj CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň: knihy, TV, noviny a časopisy (SME, Život,
Slovenka), spoločenské hry, šachy, karty, stolný tenis, cvičenie
ženy, cvičenie na rotopede, joga, cvičenie na fitnes zariadeniach
v exteriéri, kolky 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
„Daniela Rešetková – Výber z tvorby“ – výstava obrazov
Prevádzkovateľom Denného centra je Útvar sociálnych vecí
MsÚ Trenčín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch
počas otváracích hodín centra 0901 714 266.

S Kartou pre seniorov môžete využiť množstvo benefitov a zliav na tovary a služby ponúkané v našom meste
a jeho blízkom okolí.

Nárok na vydanie karty má občan starší ako 60 rokov s trvalým pobytom v meste Trenčín,
ktorý je poberateľom predčasného, starobného alebo invalidného dôchodku. Žiadosť o vydanie karty je k dispozícii
v Klientskom centre MsÚ alebo
na www.trencin.sk v časti Ako
vybaviť/Sociálna
pomoc/Seniorkarta, kde nájdete aj všetky
ďalšie informácie o karte.
Výšku zliav a formu bonusov
určujú výhradne ich poskytovatelia. Seniorskú zľavu si treba
uplatňovať hneď pri objednávke. Karta je neprenosná a slúži na kúpu tovarov a služieb výhradne pre potreby jej držiteľa.
Stratu alebo odcudzenie karty
nahláste v Klientskom centre
MsÚ.

 POSKYTOVATELIA
VÝHOD

• Hodinový ITčkár, Zlatovská
2838, Trenčín, 10% na servis
a čistenie výpočtovej techniky
a elektroniky.
• Rýchločistiareň PERLA,
Gen. M. R. Štefánika 48, Trenčín – zľava 20% na všetky
služby.
• Andrea Martiny Collection,
Mierové nám. 8, Trenčín – 10%
na všetky výrobky.
• A. R. M. TOP SERVIS, Liptovská 6863/2A, Trenčín – zľava 10% na čistiace a tepovacie
práce.
• DANTIK, Mierové nám. 14,
Trenčín – 10% zľava na všetky
druhy tovaru.
•
Edukačno-rehabilitačné
centrum, P. Bezruča 1012,
Trenčín – 29% na masáže, 12%
na vodoliečbu, 18% na rašelinové obklady, 22% na pobyt v saune a 32% na pobyt
v infrakabíne.
• Eiffel Optic, OC Laugaricio,
Trenčín – 10% na nezľavnený
tovar a služby.
• EXpres FOTO, Farská 4,
Trenčín – 15% z fotografovania na preukazy a kopírovania,
5% zo spracovania digitálnych
fotografií.
• Galéria M. A. Bazovského,
Palackého 27, Trenčín – 50%
zľava na vstup do expozícií.
• Hotel Elizabeth, Gen. M.
R. Štefánika 2, Trenčín – káva
(presso s mliekom) – 1,40€, čaj

– 1,20€, víno 1dl – 1,20€.
• Hotel Most Slávy, 17. novembra č. 11, Trenčianske Teplice –
15% na poskytnuté služby.
• INTERSPORT, OC Laugaricio, Trenčín – 10% zľava na nákup tovaru vo výške 50 eur.
• Kaviareň Na ceste, Katov
dom, Matúšova ulica, Trenčín –
koláčik a nápoj (káva, čaj alebo
sirup) spolu za 2,50€.
• Kaviareň Omar, Mierové
nám., Trenčín – 10% na všetky
produkty.
• Lekáreň Soblahovská, Dlhé
Hony 3, Trenčín – 7% z voľnopredajného tovaru pri nákupe
nad 7€ s DPH.
• Mäsiarstvo, Námestie sv.
Anny 15, Trenčín – 5% z nákupu v pondelok a v sobotu.
• MC Donald´s, OC Laugaricio,
Trenčín – za zvýhodnenú cenu
1€ malý teplý nápoj (cappuccino, espresso, espresso grande)
v priestoroch McCafé, zdarma
malý sýtený nápoj v reštaurácii
McDonald’s (0,25 l coca-cola,
fanta, sprite, coca-cola light, ľadový čaj).
• Optika Zita Ježová, Braneckého 10, Trenčín – 10% zľava
na kompletnú zákazku (okuliarový rám, okuliarové šošovky,
puzdro), zadarmo bežné úpravy, v prípade potreby doručenie
zákazky.
• Verejná knižnica M. Rešetku, Jaselská 2, Trenčín – 60%
zľava na ročný registračný
poplatok.
• Zlatníctvo JGJ, Hodžova
3/1473, Trenčín – 10% na opravy a čistenie šperkov a 5% z nákupu neakciového tovaru.
Zoznam poskytovateľov výhod pre seniorov je priebežne
aktualizovaný.
Ak ste prevádzkovateľom
zariadenia,
poskytujúceho tovary alebo služby, a máte záujem sa zapojiť
do programu KARTA PRE SENIOROV, pošlite správu na adresu seniorkarta@trencin.sk.

seniorkarta

12 | INFO

otázky a odpovede

číslo 9 | ročník XXIV

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 Neuvažuje mesto o re-

konštrukcii povrchu hrádze
od starého po nový cestný
most, resp. od Štatistického úradu po Coffee Sheep?
V tomto mieste prechádza hrádzou množstvo
ľudí a povrch je poriadne
zničený.


MARTIN Š.

Róbert Hartmann, vedúci
útvaru mobility:
Čo sa týka rekonštrukcie
hrádze na ľavom brehu, tá bude
realizovaná vo veľkej miere ako
súčasť investičnej akcie Trenčianskeho samosprávneho kraja
- výstavby Vážskej cyklomagistrály v úseku Trenčín - nový most
- Dubnica n/V - hydrocentrála.
Realizácia sa predpokladá pravdepodobne v roku 2023. Potom
mesto Trenčín opraví zvyšné
úseky ľavostrannej hrádze, ktorých sa Vážska cyklomagistrála
netýka. V tomto roku sme obnovili a rozšírili povrch veľkej časti
pravostrannej hrádze. V nedávnej minulosti sa opravovala hrádza na Sihoti. Pričinením obce
Opatovce sa spevnený povrch predĺžil až za obec takmer
k „bieroveckému“ cestnému

trencin.sk/oao

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

mostu. Nie je v silách
mestského rozpočtu opraviť obe
hrádze v celej dĺžke v priebehu
pár rokov.

 Na Jilemnického ulici pre-

bieha rekonštrukcia vodovodného potrubia. V slepom úseku od SOŠ obchodu a služieb
až po koniec bola cesta v zlom
technickom stave aj predtým.
Situácia sa vplyvom použitej
techniky zhoršila. V niektorých úsekoch je cesta poklesnutá, asfalt je polámaný a pri
súčasných dažďoch sa v tomto
úseku voda nevsakuje ani neodvádza do kanalizácie, tvoria
sa veľké mláky. V akom rozsahu bude cesta po ukončení
prác opravená?


RADKA V.

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Cesta na tejto ulici je naozaj

Mesto Trenčín,
Veliteľ Posádky Trenčín,
ZO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
Trenčín 1

vás pozývajú na spomienkovú slávnosť pri príležitosti

v zlom stave. Po ukončení prác
na obnove vodovodu dostane
kompletne nový povrch v celej
šírke, podobne aj ulice Jesenského a Dolný Šianec. Prosíme
o trpezlivosť.

neuvedomuje, ale aj odhodenie
ohorku od cigariet sa dá kvalifikovať ako priestupok na úseku
verejného poriadku. Za takéto
konanie môže mestská polícia
uložiť pokutu do výšky 33 eur.

 Vítam vybudovanie urno-

 Chválim snahu mesta

vých stien na hlavnom cintoríne. Počítate aj s virtuálnou
možnosťou zapálenia sviečky na cintorínoch na území
mesta? Určite by to ocenilo
veľa pozostalých žijúcich ďaleko od domova, ale aj menej
mobilných, či imobilných
spoluobčanov.


MARTA P.

Benjamín Lisáček, vedúci
útvaru interných služieb:
Najprv je potrebné zrealizovať virtuálny cintorín, ktorý
v Trenčíne nie je a až následne
bude možné ako doplnok vytvoriť virtuálnu sviečku. Aktuálne porovnávame vhodných
realizátorov virtuálneho cintorína a zisťujeme náklady s tým
súvisiace.

 Mohlo by mesto začať rie-

šiť problematiku s najrozšírenejším odpadom – ohorkami
cigariet? Môže človek za toto
správanie aj zaplatiť pokutu? Stále sa to u nás ignoruje.
Alebo môžem aj ja zavolať pri
takomto správaní políciu?


MÁRIA O.

Zdeno Marousek, mestská
polícia:
Veľmi veľa občanov si to

o modernizáciu MHD, Trenčín
to už dávno potreboval. Moja
pripomienka sa ale týka EČV,
dúfam, že všetky autobusy
MHD budú mať EČV Trenčína
a nie Nitry, ako sme to videli
pri predstavovaní autobusov
na námestí.
PAĽO

Miloš Minarech, útvar mobility:
Postupom času sa tieto EČV
vymenia z NR na TN. Nič ale
nebráni prevádzkovaniu vozidla
zatiaľ aj s nitrianskou EČV.

 Na vizualizácii nového

mosta do Orechového to nie
je vidieť a preto sa pýtam, či
bude pri výstavbe riešená aj
bezpečnosť cyklistov, jazdiacich po hrádzi zo Sihote
k železničnému mostu pri
prechádzaní cesty na Ostrov,
vzhľadom na plánované výrazné zvýšenie premávky na tejto
ceste?
IGOR

Martin Beďatš, hlavný architekt mesta:
Vážska cyklomagistrála je
vyprojektovaná – vedie pod hrádzou popri kanáli, takže bude
prechádzať popod súčasný most
na Ostrov, bez kolízie s cestou.

78. VÝROČIA
Slovenského
národného
povstania
v pondelok 5. septembra 2022
pri Pamätníku umučených na Brezine

Začiatok programu so slávnostným
kladením vencov o 10.00 h
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Zuzana
Smatanová

sobota 10. 9. o 20.30
Koncert je súčasťou
mestského festivalu
ľudovej kultúry a zábavy
Pri trenčianskej
bráne 2022.

 DIVADLO
16. 9. | 20.00 | Divadlo na cucky:
Budoucí lokální hvězda
Hochman hraje bývalou
globální hvězdu Thunberg

KLUB LÚČ | Humorné divadlo z dôb klimatického rozvratu. Podujatie je súčasťou 28.
ročníka medzinárodného festivalu divadla jedného herca Sám na Javisku, ktorý sa
uskutoční 12. – 16.10. v Trenčíne.

18. 9. | 17.30 | Pavol Seriš: Pri
kase

KS OPATOVÁ | Divadelné predstavenie
v rámci Divadelnej Opatovej.

19. 9. | 19.00 | Zajačik

september 2022
17. 9. | 19.00 | Zelená pošta

PIANO CLUB | Štyridsať rokov starú nahráv-

ku predstaví okrem Pala Hammela a Mariána Vargu aj aktuálna zostava súboru
Collegium musicum – Fedor Frešo (basová gitara), František Griglák (elektrická gitara), Martin Valihora (bicie) a ako hosť sa
predstaví Peter Preložník (klávesy).
KLUB LÚČ | Oslava vydania nového albumu

„This Side of Town“. O support sa postará
kapela Paľa Hubináka VENEER.
30. 9. | 19.30 | Metal v Garáži

PARK M. R. ŠTEFÁNIKA | Príďte si vypočuť
nadupané gitarové riffy metalových kapiel
KyanydHedZZ z Trenčína, Rust2dust z Bratislavy a Act On Disputes z Nového Mesta nad Váhom. Záver večera bude patriť
dídžejom Demented z Trenčína. Vstupné
dobrovoľné.

2. 10. | 16.00 | a | 19.00 | RND:
Spev kohúta

POSÁDKOVÝ KLUB | Sú takí, čo v meste tú-

žia po idylickom živote v dedine (podobnú túžbu po meste majú aj mnohí dedinčania). Žiť v dedine, kde je dobrý vzduch,
zdravé životné prostredie a írečité, dôverné medziľudské, naozaj susedské vzťahy.
To si myslia aj mestskí Bečkovci, ktorí sa
presťahujú do vysnívaného typického dedinského domu.

 KONCERTY
11. 9. | 18.00 | Otvárací koncert
sezóny klasickej hudby

PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM | Predstavia sa
mladí talentovaní umelci: Pavla Tesařová
z Českej republiky (husle) spoločne s Jurajom Škodom (violončelo). Viac informácií
na www.kpvh.sk.

11. 9. | 19.30 | Mariánsky koncert

Benefičný koncert.
Účinkujú: Danubius Octet Singers s dirigentom Danielom Simandlom a sólistami, Mykola Erdyk – tenor, Jaroslav Pehal
– bas, Daniel Simandl – klavír, Božidara
Turzonovová a Ida Rapaičová – umelecké
slovo.
PIARISTICKÝ KOSTOL

|

16. 9. | 19.30 | Punk v Garáži

PARK M. R. ŠTEFÁNIKA | V piatkový večer Garáž rozozvučia známe trenčianske punkové
kapely Uhol Dopadu, Uzavretá spoločnosť
a Fraktúra. Vstupné dobrovoľné.

PRECHÁDZKY
MESTOM

SO SPRIEVODCOM

KIC Výstava, ktorá prostredníctvom archívnych dokumentov, fotografií, dobových plagátov a správ v tlači, prezentuje
dejiny divadelníctva v Trenčíne a blízkom
okolí.
|

do 15. 9. | Výstava „Nevesta
minulosti“

1. – 30. 9. | Jozef Korený:
Holokaust a jeho obete

TRENČIANSKY HRAD | Unikátna výstava
mapuje československú dámsku svadobnú módu prostredníctvom ústrednej témy,
v ktorej zachytáva najpríznačnejšie strihové línie, materiály, módne tendencie a fenomény obdobia od roku 1940-1993. Viac
ako 150 exponátov svadobných šiat a doplnkov tvorí najväčšiu výstavu dámskej
svadobnej módy na Slovensku.

telistov.

21. 9. – 20. 10. | Súhry

POSÁDKOVÝ KLUB |

Pripravuje : Klub fila-

do 4. 9. | Spolu v živote
i v umení

TRENČIANSKY HRAD | Výstava slovenských
autorov Jarmily Dicovej Ondrejkovej a Nika
Dica, ktorá prezentuje výber z tvorby manželov.

do 5. 9. | M. Břečka: Obrazy

TSK | Výstava. FB: Za kulturou s TNOS.

5. – 18. 9. | Krajina, ktorá
nezabúda

Výstava je spomienkou
na tragickú kapitolu našich dejín, príležitosťou pripomenúť si konkrétne ľudské
osudy obetí holokaustu a uctiť si pamiatku tých, ktorí sa už nikdy z koncentračných
táborov domov nevrátili. Približuje tiež hrdinstvo tých, ktorí prežili, ale aj tých, ktorí
im podali pomocnú ruku.
MESTSKÁ VEŽA

|

5. – 30. 9. | Daniela Rešetková:
Výber z tvorby

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Výstava obrazov.

do 8. 9. | Výstava ilustrácií
ukrajinskej umelkyne Olgy
Wilson

MIEROVÉ NÁMESTIE | Obete vojny nie sú
čísla v štatistikách, sú to konkrétni ľudia
s vlastnou tragédiou. Taká je hlavná myšlienka výstavy ilustrácií ukrajinskej umelkyne Olgy Wilson s fotografiami, ktoré boli
základom ilustrácií.
Prostredníctvom obrazov sa autorka chce
podeliť s jej „vojnovými poznámkami.“ Vyzýva nás ku konaniu dobra a riešeniu konfliktov rozhovormi, diplomaciou a racionalizmom.

 NEDAJTE SI UJSŤ
3. 9. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom:
Ako sa chodilo do školy

23. 9. | 20.00 | KAROL MIKLOŠ –
Oslava vydania nového albumu

 VÝSTAVY
POSÁDKOVÝ KLUB | Zúfalá komédia o láske,
dozrievaní, čarovaní a šťastí, ktoré u vás
môže zazvoniť. Obsadenie: Z. Fialová, Z.
Vačková, M. Mitaš, K. Svarinská, N. Czuczor

12. 9. – 14. 10. | Oddaní Tálii

MESTSKÁ VEŽA | Výstava študentov a pedagógov Školy umeleckého priemyslu Trenčín – odbor dizajn digitálnych aplikácií.

do 30. 9. | SNP

POSÁDKOVÝ KLUB |

ský Mikuláš.

Pripravuje: PÚ Liptov-

do 30. 9. | Práce detí CVČ
POSÁDKOVÝ KLUB

|

voľného času Trenčín.

Pripravuje: Centrum

do 15. 10. | BIO ILLUSION

GMAB | Názov výstavy Bio Illusion sa dotýka súčasného trendu návratu k prírode
a snahy človeka nájsť a zaznamenať svoje pôvodné korene. Veľmi často ide len
o ilúziu, ktorá môže viesť k rozčarovaniu.
Skupinová výstava deviatich umelcov
predstavuje dvojrozmerné i trojrozmerné
diela a konceptuálne projekty používajúce
rôzne techniky (grafické techniky, digitálne fotografie, kresba) i materiály (sadra,
papier, sklo, PVC), väčšinou inštalované
do väčších obrazových celkov.

 DETI
pondelok, utorok, štvrtok |
16.30 – 18.00 | Karate klub
Ekonóm

KC AKTIVITY | Pre deti a mládež od 5 do 20
rokov. Info: 0911 603 068.

utorok | 15.00 – 16.00 | Klub
malých keramikárov

KC AKTIVITY | Klubík pre deti od 6 – 12
rokov. Naučíme sa hravou formou pracovať s hlinou. Info a prihlasovanie:
keramika@kcaktivity.sk, 0908 211 131.

Ako sa chodilo do školy

SOBOTA • 3. 9. 2022 • 16.00
stretnutie pri KIC – Mierové námestie

Povinnú školskú dochádzku na našom území zaviedla panovníčka Mária Terézia. V
triviálnych školách sa deti učili najmä čítať, písať a počítať. Neskôr pribúdali ďalšie
predmety a školská dochádzka sa predlžovala.
Kedy sa školy stali koedukačnými a čo to znamenalo?
Akým témam sa venoval predmet prírodospyt?
Čo museli urobiť učitelia po vzniku 1.ČSR?

KIC | Povinnú školskú dochádzku
na našom území zaviedla panovníčka Mária Terézia. V triviálnych školách
sa deti učili najmä čítať, písať a počítať. Neskôr pribúdali ďalšie predmety
a školská dochádzka sa predlžovala.
Kedy sa školy stali koedukačnými a čo
to znamenalo? Akým témam sa venoval predmet prírodospyt? Čo museli
urobiť učitelia po vzniku 1. ČSR? Dozviete sa na septembrovej 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.

9. – 11. 9. | Pri trenčianskej
bráne

MIEROVÉ NÁMESTIE | Tradičný mestský
festival ľudovej kultúry a zábavy ponúkne tento rok remeselnícky jarmok,
k tomu dobré jedlo, čerstvý osviežujúci
burčiak a kvalitný program.
Všetko je namiešané tak, aby si v
programe každý našiel niečo, na čo
sa bude tešiť. Na pódiu sa vystrieda
množstvo hudobníkov, tanečníkov aj
divadelníkov.

9. 9. | 10.00 | Nezabudnutí
susedia

SYNAGÓGA – BOČNÝ VCHOD | Celoslovenské spomienkové podujatie, ktoré
sa koná 9. septembra 2022 - na Deň
obetí holokaustu a rasového násilia.
Sila celého projektu spočíva okrem samotného odkazu nezabudnúť aj v tom,
že sa koná súbežne vo viac ako 60–tich
mestách a obciach. V rovnakom čase sa
rozozvučia kostolné zvony a po minúte
ticha zaznejú mená zavraždených Židov a Židoviek a ich záchrancov.
Súčasťou podujatí bude tento rok čítanie listov arcibiskupa Katolíckej cirkvi
na Slovensku Stanislava Zvolenského,
preživšej útrapy prenasledovania a
ukrývania sa pani Mosnákovej a rabína
Kapustina, ktorý prečíta Kadiš. Viac informácií na www.galerianatehelnej.sk.

2 | KAM

kam v trenčíne

pondelok, utorok, štvrtok |
Tanečná škola Aura dance

KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného
tanca Barbory Kuzl pre deti a mládež od 5
rokov do 18 rokov. Info : 0908 731 125.

na www.facebook.com/divozdruzenie. Registrácia bude prístupná od 12. 9. do 21.9.
do 19.00 hod., alebo do naplnenia kapacity. Registračný poplatok 3 € sa platí v hotovosti na mieste.

pondelok, streda | 16.15 – 18.00
| Neonity Dance

24. 9. | 9.00 – 15.00 | Plastikové
modely

Tanečná skupina moderného tanca pre deti od 3 – 14 rokov. Info:
0915 101 051, www.neonity.sk.
KC AKTIVITY

|

utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 |
Korzo dance

KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného
tanca SZUŠ Trenčín pre deti a mládež od 3
– 20 rokov. Info: 0903 793 557.

POSÁDKOVÝ KLUB - MIESTNOSŤ Č. 301 | Ve-

rejná súťaž v plastikovom modelárstve
spojená s modelárskou výstavou.
25. 9. | 15.00 – 16.00 | a | 17.00
– 18.00 | Detský divadelný klub:
Kedy stromy spievajú

pondelok - piatok | 14.00 - 18.00
| Voľná hra s kockami LEGO

Bližšie Informácie na tel.č.
0918 883 505, kreativotrencin@gmail.com.
Vopred potrebná rezervácia.
KREATIVO

|

streda | 17.00 - 19.00 | Keramika
pre začiatočníkov

KC AKTIVITY | Prihlasovanie a info:
keramika@kcaktivity.sk 0908 211 131.

1. – 30. 9. | Skauting na Juhu

KC AKTIVITY | Nábor nových detí – Schôdz-

ky detí a mládeže 32. skautského zboru
Ale Vivo. Info a prihlasovanie: Naty Hollá:
0910425234 32, zbor.alevivo@gmail.com.
3. 9. | 10.00 | Tvorivé dotyky
s remeslom - Šperkárska
dielnička

GMAB | Tvorivé stretnutie pre deti s lektor-

kou Veronikou Weberovou.

5. 9. – 30. 6. | Tanečná škola
Tancujúce tigríky
OC MAX | Tanečno-animačný

program pre
deti vo veku 1,5 – 6 rokov s množstvom
tancov a zábavy na každej lekcií, pútavá
hravá forma výuky s lákavými rekvizitami, systematické tanečné napredovanie,
rešpektujúci prístup lektoriek, nesúťaživá
forma, pripravené čisté prostredie s priamym vstupom na WC z tanečnej sály, bezplatné parkovanie v garáži. Rozvrh kurzov alebo jednorazových vstupov nájdete
na www.tancujucetigriky.sk.
5. – 9. 9. | DNI OTVORENÝCH
DVERÍ

Príďte si prezrieť priestory centra a vybrať vhodný krúžok pre Vaše dieťa. Všetky informácie a prihlášky nájdete na stránke
www.cvctn.edupage.org alebo na tel. číslach 0911 886 007, 032 743 3502.
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

|

8. 9. | 14.00 – 17.00 |
KRÚŽKOVICA CVČ

OC JUŽANKA | Vaše dieťa sa zabaví na tvo-

rivých dielničkách a vy si môžete nakúpiť
alebo sa porozprávať s vedúcimi krúžkov.
Radi Vám poradíme a spolu vyberieme
najvhodnejší pre Vaše dieťa.
24. 9. | CYKLO DIVOčiny

BREZINA | III. kolo detských cyklopretekov zo série „CYKLO DIVOčiny“. Stretneme sa na Brezine (pri Hoteli Veverica) a pretekať sa bude v disciplíne
Vertikal (časovka do vrchu). Pred pretekmi je potrebné sa zaregistrovať. Registračný formulár a propozície nájdete
na stránke: www.divozdruzenie.sk alebo

Stretnutie bude prispôsobené začiatočníkom aj pokroč ilým. Je vhodný pre mužov aj
pre ženy. Príspevok na seminár: 60 €. Registrácia a info: janka.sujanova1@gmail.com
alebo 0948 977 232.

 KURZY
streda | 14.15 - 19.00 | Anglický
jazyk

KC AKTIVITY | Pre žiakov od 6 – 18 rokov. Info a prihlasovanie: 0908 677 103,
lucia.plevova44@gmail.com.

pondelok | 17.00 | Francúzsky
jazyk

KC AKTIVITY | Pre začiatočníkov, pokročilých a príprava na skúšky DELF. Možnosť
prihlásenia aj počas kurzu. Info a prihlasovanie: elena.smejkalova@gmail.com.

utorok | 16.15 - 17.15 | Keramické
patlámo

KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov v sprievode jedného z rodičov. Zapatláme sa
od hliny a vytvoríme svoje prvé keramické
misky, ozdoby, darčeky či dekorácie. Info
a prihlasovanie: keramika@kcaktivity.sk,
0908 211 131.

číslo 9 | ročník XXIV

utorok | 18.00 – 20.00 | Klub
točenia na kruhu
KLUB LÚČ | Deti a rodičia sa môžu tešiť
na Divadlo na hojdačke a ich nové predstavenie. “Keď pomôžeme jednému stromu,
akoby sme zachránili celý les”.

30. 9. | Noc v KreaTivO

KREATIVO | Bližšie informácie na tel. č.
0918 883 505, kreativotrencin@gmail.com.
Vopred potrebná rezervácia.

 SENIORI
13. 9. | 13.30 – 16.00 | Akadémia
tretieho veku v Trenčíne XXXVI.
ročník

TRENČIANSKA UNIVERZITA | Slávnostné zahájenie nového školského roka. Program
seminára: Báseň. Slávnostné zahájenie
XXXVI. ročníka ATV – RNDr. Janka Gugová,
predsedníčka Rady ATV. Privítanie, predstavenie hostí. Zhodnotenie XXXV. ročníka
ATV – Anna Pinďáková, 1. podpredsedníčka Rady ATV. Príhovory hostí. Kultúrny
program. Záver.

Pravidelná diskusia s odborníkmi
na podporu duševného zdravia, tento raz
na tému: „Liečba a psychoterapia hraničnej poruchy osobnosti“. Diskutuje: PhDr. T.
Divéky, PhD.
VKMR

|

10. 9. | 9.00 – 17.00 | Očista
a harmonizácia sleziny
a žalúdka

Intenzívny jednodňový seminár zameraný na očistu podľa ročného biorytmu. Viac informácií a rezervácia miesta: zuzana.kozacek@gmail.com,
0907493654.
TRENČÍN

|

22. 9. | 16.30 – 18.00 | Martina
Monošová: Kráľovná jeho srdca

VKMR| Beseda a prezentácia najnovšej knihy Martiny Monošovej.

22. 9. | 18.00 – 20.00 | 7 krokový
návod pre zvýšenie energie

NEW YOU ŠTÚDIUM | Cítite sa často pod
tlakom? Ste vyčerpaní? Táto prednáška je zážitková a vedomosti z nej vyživia
Vaše telo aj dušu. Treba sa prihlásiť telefonicky, alebo mailom: 0905 393 872.
bealiptakova@gmail.com.

24. 9. | 10.00 – 17.00 | Seminár
Flankírovky

Celodenný seminár Flankírovky - Kozáckeho šabľového tanca.
SOKOLOVŇA

|

streda | 18.30 – 19.20 | Chi Kung
meditácia v pohybe

ŠTÚDIO NEW YOU | Beáta Liptáková, MBA
– mentorka pre duševnú pohodu, pre Vás
pripravila blahodárne lekcie pre znovuzrodenie tela a duše. Pre viac informácií
kontaktujte: 0905 393 872, alebo mailom:
info@beataliptakova.sk.

utorok | 17.30 – 18.30 | štvrtok |
19.15 – 20.15 | Pilates

KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlboký svalový systém, podporu krížovej
chrbtice a laterálne hrudné dýchanie.Prihlasovanie: www.pilatestn.mypage.cz,
0905 705 431.

pondelok, streda | 17.30 |
Jumping Interval

KC AKTIVITY |

LIONFITNESS | Dynamický tréning na profi
trampolínkach. Info: 0917 483 921. Rezervačný systém www.ivkafitaktivity.sk.

štvrtok | 18.00 – 20.00 | Klub
keramiky

štvrtok | 17.30 | Kruhový
tréning pre ženy

24. 9. | 9.00 – 16.00 |
Rezbárstvo – Vruborez

pondelok | 19.15 – 20.15 | streda
| 19.30 – 20.30 | piatok | 19.00
– 20.00 |Cvičenie pre ženy
s Vladom

KC AKTIVITY | Pre dospelých a mládež od 13
rokov. Počas 4 stretnutí prejdete procesom
tvorby keramických výrobkov. Prihlasovanie a info: keramika@kcaktivity.sk,
0908 211 131.

KD ZLATOVCE | Kurz je vhodný pre dospelých – začiatočníkov. Vruborez sa považuje
za základnú rezbársku techniku, ktorá ťa
naučí práci s drevom a základným rezbárskym náradím – nožíkom. Viac informácií
a prihlasovanie: www.nebojsaremesla.sk
alebo 0918 789 933.

1. 10. | 9.00 – 13.00 | Výroba z
kože – Razenie vzorov

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

KC AKTIVITY | Cvičenie pre ženy zamerané na posilňovacie cviky v intervalovom cvičení s fázami odpočinku. Info:
0903 793 557.

pondelok, streda | 17.45 | Zumba

KS OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina. Info:
0903 949 966, zumba-trencin.sk.

pondelok | 19.00 | štvrtok | 17.45
| Strong

KS OPATOVÁ | Info: 0903 949 966, Facebook: ZUMBA Peťa Trenčín

1. – 30. 9. | Joga s Majdou

 PREDNÁŠKY
8. 9. | 16.00 – 17.00 | Čo je
hraničná porucha osobnosti?

Prihlasovanie 1 deň vopred, kontakt: 0905
393 872. Mail: info@beataliptakova.sk.

KD ZLATOVCE | Kurz je vhodný pre dospelých – začiatočníkov. Chceli by ste si skúsiť vyrobiť opasok, náramok, či kapsu?
Ako si vybrať správnu časť kože, ako ju
opracovať, ozdobiť a správne ošetriť sa
dozviete na kurze. Viac informácií a prihlasovanie: www.nebojsaremesla.sk alebo
0918 789 933.

 ŠPORT
pondelok | 18.15 – 19.15 | SM
Systém

KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrbtice. Info a prihlasovanie: 0905 705 431.

utorok | 18.00 | Body forming

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

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 08.00 do 09.00. Ashtanga yoga v Yoga Shala – v piatok od 17.00
do 18.00. Joga v štúdiu Váš guru zdravia
– v sobotu od 08.00 do 09.00 hod. Info:
https://www.majdapekna.sk/Aktualne
Mobil: 0908 455 859.

1. – 30. 9. | Kurzy Nordic
Walking

RÔZNE MIESTA | Nordic walking alebo tzv.
severská chôdza je v súčasnosti považovaná za najzdravšiu športovú aktivitu
vôbec. Je to vlastne prirodzená chôdza
s aktívnym zapojením špeciálnych nordic-walkingových palíc. Viac informácii
na 0907 336 466 alebo na www.nwtn.sk.

8. 9. | 17.00 | IV. Sokolský
športový memoriál

KC AKTIVITY | Brazílske bojové umenie spojené s akrobaciou, hudbou a tancom. Info
a prihlasovanie: 0903 860 349.

PARK M. R. ŠTEFÁNIKA | Športový memoriál pri príležitosti 142. výročia narodenia
gen. M. R. Štefánika. Disciplíny: zábavné športové disciplíny pre deti: zručnosti a manipulácia so športovým náčiním,
cvičenia zamerané na športovú kondíciu,
cvičenia zamerané na výdrž na balančných
podložkách, cvičenia s posilňovacími gumami, cyklistika, Nordic Walking.

utorok | 18.30 – 19.20 | Chi Kung
vo večernej rose

10. 9. | 3x3 Basketbalová liga
v Trenčíne

štvrtok | 18.15 – 20.00 |
Capoeira

PÓDIUM NA HRÁDZI PRI GOLFOVOM IHRISKU TRENČÍN | Využite príležitosť a poď-

te si rozprúdiť životnú energiu v prírode.

MLÁDEŽNÍCKA UL. | Štyri turnaje 3x3 basketbalovej ligy v Trenčíne sú určené prioritne pre mládež v štyroch kategóriách:

3. september 2022
U12 MIX, U15 MIX, U18 CHLAPCI a MUŽI
OPEN. Počet družstiev je obmedzený, avšak počty sa môžu zmeniť podľa prihlásení
v jednotlivých kategóriách. Umiestnenie
z jednotlivých turnajov bude bodované
podľa umiestnenia družstva z jednotlivých
turnajov. Najlepšie družstvá sa zúčastnia
finálového turnaja, ktorý sa bude konať
10. septembra na 3x3 ihrisku pri starom
železničnom moste (Mládežnícka ul.)
Začiatok turnaja: 8.30 hod. kategória
U12MIX
Začiatok turnaja: 10.00 hod. pre U15MIX
Začiatok turnaja: 13.00 hod. pre U18
Chlapci
Začiatok turnaja: 15.20 hod. pre MUŽOV
Začiatky turnajov sa môžu zmeniť podľa
počtu prihlásených družstiev.

 FESTIVALY
3. 9. | PRIESTOR

Deň plný kultúry,
umenia a priateľských stretnutí. Hudobný program: Riava, Hańba! (PL), Zlokot,
MeowLau x Val, sanel808. Sprievodný
program: Altánok: Gábor Szűcs - videoprojekcia. Slow. zóna: diskusia a terapia chôdzou so psychológmi zo Ksebe.sk;
swap kníh s VKMR; swap rastlín s Plant
Swap Trenčín; workshop kvetinová škola; kurz dýchania s Tomášom Chorvátom;
iHRYsko, cykloporadňa, Trenčín 2026 info
bod, Slam poetry. Garáž: For maat: Camera
Obscura, Výtvarný workshop, Audiovizuálny workshop.
PARK M. R. ŠTEFÁNIKA

|

3. 9. – 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.

8. 9. – 10. 9. | Festival textilnej
tvorby OD VLÁKNA K ODEVU

GMAB, TSK | Mesto Trenčín je spájané
s prívlastkami – mesto textilu, odevnej
tvorby a módy. V jeho histórii má nezastupiteľné miesto tkáčsky a odevný priemysel, tradícia výstav a veľtrhov, ale aj vzdelávania v oblasti módneho návrhárstva.
Súčasťou festivalu budú viaceré aktivity:
odborné semináre, tvorivé dielne zamerané na textilné techniky (tkanie na krosnách, tkanie na ráme, plstenie, textilné
netkané tapisérie, textilné koláže, paličkovaná čipka a iné); výstava fotografií a ľudového odevu a módna prehliadka spojená s kultúrnym programom.
Festival je určený širokej verejnosti a záujemcom o textilnú tvorbu naprieč všetkými vekovými skupinami. Počet účastníkov tvorivých dielní je obmedzený.
Preto využite možnosť vopred sa prihlásiť na kontakt: janka.masarova@tnos.sk,
0901 918 803. Vstup na podujatie je voľný.

 INÉ...
5. 9. | 10.00 – 18.00 | Spolu
za zdravý a krásny úsmev

MIEROVÉ NÁMESTIE | Najvačšia preventívna
akcia v oblasti ústneho zdravia. Neváhajte
a príďte sa naučiť správnej starostlivosti o
ústnu dutinu od študentov zubného lekárstva z celého Slovenska. Môžete sa tešiť na
veľkolepý 10. ročník!

8. 9. | 16.30 | Zápis do DFS
Kubranček

KC KUBRÁ | Pozývame všetky deti na zápis
do DFS Kubranček.

10. 9. | 14.00 – 19.00 | Swap
rastlín

Swap
rastlín na ktorom sa môžete potešiť z nových kvetov a svojimi kvetmi zase potešiť
ďalších milovníkov rastlín.
PARK M. R. ŠTEFÁNIKA – ALTÁNOK

|

15. 9. | 17.00 | Generácia Nula

Súčasná poetická tvorba trochu
inak v podaní ženského tria Krajka a hostí,
spojená s uvedením do života CD Generácia Nula. Web: www.tnos.sk.
GMAB

|

17. 9. – 18. 9. | FORMAAT

DETSKÉ MESTEČKO - TRENČÍN ZLATOVCE

|

Workshop, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o dôležitej lokálnej architektúre a vnímanie jej kultúrnej, ale aj sociálnej hodnoty. Účastníci workshopu získajú
hravou edukatívnou formou faktografické
informácie o kvalitách slovenskej architektúry 20. storočia a potrebe jej ochrany.
Workshop je určený účastníkom od 15 rokov a netreba naň žiadne predošlé skúsenosti. Na kurze kresby a maľby sa účastníci
naučia zvládnuť kompozičný rámec, správne meranie, prenášanie mierok, perspektívu, prácu so svetlom a tieňom až po finálnu kresbu/ maľbu.
Kurz fotografie architektúry naučí, ako
vybrať kompozíciu, prácu s clonou, časom, ostrosťou záberu, ako správne zvoliť objektív vo vzťahu k priestoru až
po postprodukčnú korektúru snímok. Maximálny počet účastníkov je 30. Prihalsovanie na info@formaat.sk. Viac informácií
na facebooku Formaatoz alebo na webe
www.formaat.sk.
17. 9. | 10.00 – 12.00 | Trabant
na hrad

DJ Pepe zahrá v sobotu 24. 9. v 3Plexe! Spolu so špeciálnym
hosťom Eeusebiom si pre Teba pripravili
skvelú párty, ktorá v Tebe naštartuje parketového leva!

17. 9. | 9.00 | ŠK 1. FBC TRENČÍN
– Dubnica nad Váhom

ČEREŠŇOVY SAD – BREZINA | Podujatie
v rámci projektu TreBuChET. Po celý deň
budete mať možnosť zdarma ochutnať regionálne produkty od remeselníkov a ovocinárov z okolia Trenčína a Bučovíc, vidieť
a vyskúšať si tradičné remeslá našich predkov. V Čerešňovom sade bude pre deti pripravená Cesta rozprávkovým lesom s rozprávkovými postavami, maľovanie na tvár
a ďalšie prekvapenia.
V Južnom opevnení vás na historickom remeselnom trhu zabaví hradný šaško Fjo
dor, Najvyšší remeselníci, rytieri na koňoch – nekoňoch a dobové tance.

TRENČIANSKY HRAD

|

NÁMESTIE ROZKVET NA SIHOTI | Bohatý kul-

túrny program, nafukovacie atrakcie pre
deti, varenie guláša...
25. 9. | 8.00 – 10.00 | Burza
prechodného a zimného
detského oblečenia

Burza prechodného a zimného detského oblečenia /do 15 rokov /,
tehotenského oblečenia, hračiek, kníh,
KC KUBRÁ

|

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, 1. liga ženy.

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, Dorastenci.

17. 9. | 14.00 | ŠK 1. FBC TRENČÍN
– Trnava
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, Dorastenci.

18. 9. | 9.30 | HK AS Trenčín
– MALACKY

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší dorast.

18. 9. | 9.30 | HK AS Trenčín
– MALACKY

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší dorast.

18. 9. | 11.30 | HK AS Trenčín
– MALACKY

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, starší dorast.

 ZÁPASY

18. 9. | 16.00 | ŠK 1. FBC
TRENČÍN – Capitol Bratislava

4. 9. | 8.00 – 20.00 | BK AS
Trenčín – TURNAJ U23 ŽENY

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga muži.

ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, U23 – ženy.

10. 9. | 18.00 | ŠK 1. FBC
TRENČÍN – Dubnica nad Váhom

24. 9. | 18.00 | ŠA Trenčín
– Nesvady

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, 1. liga ženy.

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga muži.

KONTAKTY
CENTRUM PRE RODINU
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Denné centrum Sihoť
FITNESS LION CENTER
GMAB GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO
KIC Kultúrno-informačné centrum
KC AKTIVITY
KD ZLATOVCE
KC KUBRÁ
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA

MESTSKÁ VEŽA

city spolu s DJ-om Tommym.
3PLEX CLUB TRENČÍN |

1. 10. | 10.00 – 17.00 | Remeslá
nás spájajú

KREATIVO

18. 9. | 14.00 – 18.00 | Kultúrne
leto na SEVERE 2022

24. 9. | 21.00 | Twenty Five Party
– Eusebio

11. 9. | 17.00 | ŠA Trenčín
– Partizánske

KS OPATOVÁ

23. 9. | 21.00 | Electro Party
Night

3PLEX CLUB TRENČÍN | Zahrajú DJ Johnny de

CD, detských potrieb, topánok, kočíkov,
bicyklov. Info: kckubra2@gmail.com,
0907 516 720.

KDaM TIGRIKY - OC MAX

Všetci tí, ktorí sa
chcú vrátiť do čias svojej mladosti, alebo mladosti svojich rodičov, si môžu prísť
pozrieť trabanty na Trenčiansky hrad. Tieto legendárne vozidlá budú vystavené
pod hradbami južného opevnenia, odkiaľ
sa potom presunú do historického centra
mesta, kde zotrvajú do cca 13.30 hod.

 TANEC

KAM | 3

kam v trenčíne

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
ŠTÚDIO NEW YOU
PIANO KLUB
POSÁDKOVÝ KLUB
SOKOLOVŇA
Trenčianska univerzita
TSK - TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY KRAJ
TRENČIANSKY HRAD
VKMR Verejná knižnica M.
Rešetku v Trenčíne
3plex Club

Farská 12, www.cprtrencin.sk, 0940 785 275
Východná ul. 9, www.cvctn.edupage.org,
032/743 35 02
Osvienčimská 1720/3, dcsihot@trencin.sk,
0901 714 266
Bavlnárska 320/15,
lion.fitnesscentrum@gmail.com, 0902 406 604
Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
Mierové námestie 9, www.visit.trencin.sk,
032/650 47 09
Kyjevská 3183, info@kcaktivity.sk,
www.kcaktivity.com
Hlavná 10, 0904 920306
Kubranská 94, kckubra2@gmail.com,
0907 516 720
Mierové nám. 19, 0915 382 532, www.klubluc.sk
Gen. M. R. Štefánika 426, 0903 783 724,
www.tancujucetigriky.sk
Opatovská 96, ksopatova@gmail.com
Gen. M. R. Štefánika 372/9, 0918 883 505,
www.kreativotn.sk
Sládkovičova 4, www.visit.trencin.sk, 032/ 16 186
Ul. Mládežnícka 1, 032/743 5695
Bezručova 64, 0905 393 872,
info@beataliptakova.sk.
Pod Sokolice 12, 0905 278 785, www.pianoclub.sk
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815,
www.domarmady.sk
Mládežnícka 2, sokoltrencin@gmail.com,
www.sokoltrencin.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
Palackého 103/33, events@3plexclub.sk,
www.3plexclub.sk

M E S T S KÝ F E S T I VA L

VERONIKA RABADA

FALLGRAPP

PRI TRENČIAN
S
K
E
BR ÁNE 2 022
J

9. – 11. september

ZUZANA SMATANOVÁ

ORCHESTER JEANA VALJEANA

9. – 11. september 2022

viac na www.trencin.sk
O R G A N I Z Á T O R O M F E S T I VA L U J E

tradičný remeselnícky jarmok • burčiak
dobré jedloO •R Gfolklórne
súbory • koncerty
A N I Z Á T O R O M F E S T I VA L U J E
pouličné divadlá • tvorivé dielničky

Mierové námestie Trenčín

P O D U J AT I E P O D P O R I L I

18.30

20.30

podmanivo pospájaná elektronika
s akustickými nástrojmi, sláčikovým triom
a ženským vokálom

FALLGRAPP

bude sa tancovať – veselá partička skvelých
hudobníkov a hercov vás nenechá posedieť

ORCHESTER JEANA
VALJEANA

PIATOK 9. 9. MIEROVÉ NÁMESTIE

Program festivalu PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE
10.00 JARMOK

remeselnícke a handmade výrobky,
burčiak a dobré jedlo

14.00 AURA, BAMBULA, GOONIES,
KORZO DANCE

vystúpenia trenčianskych tanečných skupín

17.00 RANDOM CHOICES

20.30

VERONIKA RABADA

energický koncert inšpirovaný tradíciou –
nielen slovenskou, ale aj srbskou,
rómskou a rusínskou

ZUZANA SMATANOVÁ

komponovaný program folklórnych
súborov Trenčan, Družba, Považan
a folklórnych skupín Melenčár a Lubená

18.00 VITAJTE PRI TRENČIANSKEJ
BRÁNE

16.00

SOBOTA 10. 9.

mladí Trenčania so skladbami, v ktorých sa
mieša rock so sviežim funkom a popom

10.00 JARMOK

remeselnícke a handmade výrobky,
burčiak a dobré jedlo

10.00 TEXTILANKA

vychytená trenčianska dychovka
s päťdesiatročnou tradíciou

12.00 CIMBAL QUARTET
dobrá cimbalovka zahrá
nielen na ľudovú nôtu

14.00 TASTE OF BRASS ORCHESTRA

známe hity Horou, Stačí si priať, Dnes sa mi
nechce nič zaznejú live na námestí

strhujúci koncert skupiny známej primášky
s husľami deda Berkyho Mrenicu

17.00 BARBORA BOTOŠOVÁ & FRIENDS

program detských folklórnych súborov Kornička a Radosť z Trenčína, Kopaničiarik z Myjavy

14.30 PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE
DETI SÚ VÍTANÉ

NEDEĽA 11. 9.

originálny pätnásťčlenný orchester
zahrá známe hity

10.00 JARMOK

remeselnícke a handmade výrobky,
burčiak a dobré jedlo

11.00 SWINGANG

príjemné swingové melódie
zo začiatku dvadsiateho storočia

Rodinná zóna v Átriu pod vežou v sobotu 10. 9.
10.00 – 12.00 Na folklórnu nôtu – tvorivé dielničky pre šikovné detičky s Centrom voľného času Trenčín
11.00
Inšpektor Cluzo – zábavné divadelné predstavenie s detektívnou zápletkou
15.00 – 18.00 Zabudnuté remeslá – tvorivé dielne s lektormi Neboj sa remesla odkryjú staré techniky
15.00 – 18.00 Zapletané hlávky – tradičné zapletanie vrkočov
15.00
Bubnový workshop – objav v sebe rytmus s Bubnovou školou Rytmika
16.00
Robin Hood – veselé rodinné predstavenie o hrdinovi, ktorý zlo trestal lukom a šípom

HVIEZDA

O R G A N I Z Á T O R O M F E S T I VA L U J E

Rodinná zóna v Átriu pod vežou v nedeľu 11. 9.
11.00
Aj ty si Hviezda – filmový workshop, viac na FB Kultúrno-kreatívne centrum Hviezda
15.00 – 17.00 Modrotlačová dielnička – originálna výroba modrotlače s dielňou Trnka
16.00
Show Drsňoshow – bláznivá žonglérska šou pre všetkých odvážnych
P O D U J AT I E P O D P O R I L I

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

