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Reklamácie roznosu 
hláste prosím do pondelka 
7. augusta 2017 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
032/6504 287.

„Ak by ocenenia European Festival Awards mali kategóriu „Najlepšie publikum“, potom by Poho-
da určite bola víťazom,“ napísala v recenzii na Pohodu 2017 Anastasia Connor na portá-
li Gigwise. Organizátori 21. ročníka multižánrového festivalu Pohoda, ktorý sa konal 
na trenčianskom letisku od 6. do 9. júla nezabudli ani na najmenších návštevníkov, pre 
ktorých bol určený najmä Family park. Návštevníci bez rozdielu veku sa však bezhranič-
ne vyšantili v neobyčajnom slamenom labyrinte. FOTO: R. JÁNOŠ

Pozor na dopravné obmedzenie pri Obchodnej akadémii
V križovatke ulíc M. Rázusa a Študentská pri Obchodnej 
akadémii M. Hodžu je v týchto dňoch zmenený doprav-
ný režim. Dôvodom sú práce na prekladaní kanalizácie 
v blízkosti križovatky.

 Ide o súčasť modernizácie 
železnice. Práce by mali pod-
ľa vyjadrenia zhotoviteľa trvať 
do 22. augusta 2017.

 � OBMEDZENIE PRE 
CHODCOV

• v smere zo Sihote môžu 
chodci používať iba chodník 
na ľavej strane cesty.

 � PRE AUTOMOBILOVÚ 
DOPRAVU

• v smere z centra na Sihoť – 
jazdia autá bez zmeny cez pod-
jazd na Ulici M. Rázusa
• v smere zo Sihote do cen-
tra – musia automobily použiť 

obchádzku cez podjazd Pred 
poľom
• v smere z centra na Ostrov 
– z podjazdu po Ulici M. Rázusa 
s otočením do protismeru v kri-
žovatke so Smetanovou
• v smere z Ostrova – ob-
chádzkou cez Študentskú, Hur-
banovu a Komenského na Ulicu 
M. Rázusa
 Všetky obchádzkové trasy sú 
označené prenosným doprav-
ným značením. Zakreslené sú 
na mape, ktorú nájdete na stra-
ne 2.
POZOR, výjazd zo Sihote pod-
jazdom na Ulici M. Rázusa nie 
je možný.

 � DOPRAVA MHD 
TRENČÍN

Smer z centra mes-
ta na Sihoť bude bez 
zmeny.
Smer zo Sihote 
do centra:
 Linky č. 2, 4, 6, 
12, 24 a 28 premávajú 
z Opatovej po pôvod-
nej trase až po dočasnú zastávku 
pri MAGNUSE (zastávka Zim-
ný štadión) a potom obchádz-
kou cez Kpt. Nálepku, Hodžo-
vu, podjazd pri RADEGASTE 
na Železničnú ulicu. Odtiaľ 
po pôvodnej trase.

 Linka č. 8 ide z Opatovskej 
ulice pôvodnou trasou až po kri-
žovatku M. Rázusa a Kpt. Ná-
lepku, kde odbočuje vpravo 

k dočasnej zastávke pri MAG-
NUSE. Odtiaľ bez zastavenia 
po Považskej a Žilinskej ulici 
cez podjazd pri RADEGASTE 
až k zastávke Hasičská. Ďalej 
po pôvodnej trase.
 Zastávka Obchodná akadé-
mia je v tomto smere dočasne 
zrušená.
 Mapy s obchádzkovými tra-
sami autobusov nájdete na stra-
ne 2. (RED)
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 � EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
milí čitatelia,

veríme, že si leto užívate v zdra-
ví a pohode. Zastaviť sa v ko-
lotoči pracovných povinností 
aspoň na chvíľu je dôležité, no 
to neplatí pre rytmus života 
v našom meste a najmä staveb-
ný ruch, ktorý je takpovediac 
na každom kroku. Rekon-
štrukcia Mierového námestia, 
výstavba cyklotrasy a množstvo 
ďalších mestských investičných 
akcií sú toho dôkazom. Píšeme 
o nich aj v augustovom Infe. 
A aby toho nebolo málo, tak 
v rámci modernizácie železnič-
nej trate prekladajú kanalizač-
né potrubie v križovatke pri Ob-
chodnej akadémii M. Hodžu. Je 
to však potrebné urobiť, a preto 
prosíme o trpezlivosť a najmä 
rešpektovanie dočasného do-
pravného značenia. 
Máme aj niekoľko dobrých 
správ. Jednou z nich je obme-
dzenie akrobatických letov po-
čas nedieľ a štátnych sviatkov. 
Aspoň takto sa čiastočne zame-
dzí nepríjemnému hluku, ktorý 
počas víkendových dní obťažo-
val Trenčanov. Čítajte na str. 2.
Výbornou správou je aj to, že sa 
konečne začala rekonštrukcia 
Jahodovej ulice. Tamojší oby-
vatelia majú svätú trpezlivosť 
a úradníci pevné nervy. Rozbeh-
nutie tejto investičnej akcie dalo 
zabrať všetkým. Viac na str. 5.
Myslíme si, že dobrý pocit bu-
dete mať aj pri čítaní ďalších 
článkov – o detskom tábore, 
ktorý pripravila mestská polí-
cia, o tom, ako bezdomovci po-
mohli upratovať park, o tom, že 
Trenčín získal peniaze na samé 
dobré veci (str. 6 – 7).
A opäť píšeme o úspešných 
Trenčanoch, pozývame na kul-
túrne, spoločenské i športové 
podujatia. Prežite nádherný 
augustový čas a spolu s nami 
vnímajte, ako sa naše mesto po-
stupne mení. Aj o tom sa dočí-
tate v nasledujúcom Infe. Vyjde 
5. septembra.

Vaša redakcia

Pozor na dopravné obmedzenie pri Obchodnej akadémii

Obchádzkové trasy pre 
automobilovú dopravu

Obchádzková trasa liniek č. 2, 4, 6, 12, 24 a 28 MHD Trenčín.

Obchádzková trasa linky č. 8 MHD Trenčín.
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 � STRUČNE

Fontána na Štúrovom ná-
mestí je od 17. júla oprave-

ná. Opravu riadiacej jednotky, 
ktorá zabezpečuje intervalové 
striekanie vody vodníka Va-
lentína, zabezpečil dodávateľ 
technológie jumpingov v rám-
ci záručnej doby. 

Na vybraných plochách 
v meste sa 18. júla začalo 

tretie kosenie. V tomto roku 
má Trenčín v rozpočte na-
plánovaných 6 celoplošných 
kosení.

Najbližšie bezplatné me-
diačné poradenstvo 

mediátorky Renáty Králiko-
vej môžete využiť v stredu 
30. augusta v čase od 12.30 
do 16.00 h v zasadacej miest-
nosti Klientskeho centra MsÚ 
Trenčín.

Od posledného júlového 
týždňa je na Zimnom 

štadióne P. Demitru opäť ľad. 
Verejné korčuľovanie je vždy 
v sobotu a nedeľu od 15.30 
do 17.00 h.

Kubranská ulica je po rekon-
štrukcii plynovodu zaasfal-

tovaná. Doprava a aj obsluha 
zastávok MHD sú od 24. júla 
v pôvodnom režime.

Linka č. 31 MHD Trenčín, 
ktorá doplnila obsluhu ulíc 

Bratislavská a Istebnícka, po-
kračuje v skúšobnej prevádzke 
až do konca roka.

Pošta Trenčín 6 je do 31. au-
gusta zatvorená. Dôvodom 

sú prevádzkové príčiny. Pošto-
vé služby v lokalite zabezpeču-
je najbližšia Pošta Trenčín 5.

Rebríčku najlepších pôrod-
níc na Slovensku za rok 

2016 kraľuje podľa Health Po-
licy Institute a portálu rodinka.
sk opäť pôrodnica vo Fakultnej 
nemocnici v Trenčíne.

Akrobatické lety obmedzili,  
v nedeľu nebudú obťažovať ľudí
Hluk z akrobatických letov, najmä počas víkendov, bol 
dôvodom mnohých sťažností občanov Trenčína. 

 Hoci mesto nie je oprávne-
né zakázať alebo obmedziť pre-
vádzku letiska, predsa sa napo-
kon podarilo dospieť k dohode. 
Podnety na hluk z akrobatic-
kých letov mesto viackrát riešilo 
s Leteckými opravovňami Tren-
čín, ktoré sú prevádzkovateľom 
letiska, dopravným úradom aj 
s hygienikom rezortu dopravy. 
V minulom roku boli vykonané 
merania hluku počas bežnej pre-
vádzky letiska a počas nácviku 

leteckej akrobacie vo viacerých 
častiach mesta v okolí letiska. 
Hygienik ministerstva dopravy 
vtedy konštatoval, že namera-
né hodnoty neprekračovali prí-
pustné hodnoty hluku stanove-
né vyhláškou.
 Mesto však i naďalej komu-
nikovalo s prevádzkovateľom, 
pretože sťažnosti občanov pretr-
vávali. Letecké opravovne Tren-
čín prisľúbili, že budú rokovať 
s nájomcami letiska o úprave 

podmienok pre akrobatické lety. 
Letecké opravovne Trenčín v lis-
te adresovanom mestu 6. júla 
2017 informovali: „Dňa 26. 6. 
2017 bolo všetkým nájomcom, 
ktorí vykonávajú leteckú akro-
baciu na letisku Trenčín zaslané 
oznámenie o vydaní zákazu lieta-
nia na akrobatických lietadlách 
počas nedieľ, štátnych sviatkov 
a dní pracovného pokoja. Po-
čas pracovných dní a v sobotu je 
prevádzka na akrobatických lie-
tadlách povolená v čase od 8.00 
do 18.00 h.“ 
 (E. S.)

Poklopy budú s erbom mesta 
Rekonštrukcia Mierového námestia napreduje. Na ná-
mestí sa počíta aj s novými technológiami ako wifi, ozvu-
čenie, kamery a pamiatkari odsúhlasili nové kanalizačné 
poklopy s erbom mesta.

 V júli odstránili pôvodnú 
dlažbu na pravej strane námes-
tia pod hradom až po Matúšo-
vú ulicu. Postupne tu nastupujú 
vodári, plynári, elektrikári, aby 
vymenili svoje opotrebované 
siete. Pri Mestskej veži, na Far-
skej ulici a pri Piaristickom kos-
tole F. Xaverského je obnova 
vodovodu i kanalizácie ukonče-
ná a obnova plynovodu takmer 
ukončená. 

 Západoslovenská distribuč-
ná i Slovak Telekom položili 
chráničky a káble pri Mestskej 
veži a na Farskej ulici, chrá-
ničky umiestnil pri mestskom 
úrade i Orange. Svoje siete – 
osvetlenie a elektrorozvody už 
obnovuje aj Mesto Trenčín. Zá-
roveň začalo aj s realizáciou 
rozvodov pre nové technológie, 
ktoré budú umiestnené na zre-
konštruovanom námestí – wifi, 

ozvučenie, kamery.
 Cesty Nitra, ako zhotoviteľ 
rekonštrukcie námestia, stabili-
zujú bočný múr Farských scho-
dov. Krajský pamiatkový úrad 
odsúhlasil na hlavnom kanali-
začnom zberači poklopy s er-
bom mesta Trenčín. 
 Archeologický výskum po-
kračuje v mieste trafostanice, 
budúcej fontány, dolnej brány 
a sleduje i výkopové práce pri re-
konštrukcii sietí. (E. S.)

Zastávka Dolný Šianec 
je dočasne uzavretá

 Zastávku MHD Dolný Šia-
nec na Soblahovskej ulici pri 
okružnej križovatke blízko Ke-
ramoprojektu od 24. júla auto-
busy mestskej a prímestskej au-
tobusovej dopravy neobsluhujú. 
Potrvá to približne dva týždne. 
Dôvodom je rekonštrukcia od-
tokového žľabu v rámci výstavby 

II. etapy cyklotrasy.
 Po sprevádz-
kovaní zastávky Dolný 
Šianec bude uzavretá 
zastávka 28. októbra 
na Soblahovskej uli-
ci – smer centrum 
mesta a od 1. augusta 
2017 aj zastávka Cin-
torínska – smer Juh. 
Obe zastávky budú 
vysunuté do zeleného 
pásu vedľa komuni-

kácie. Treba počítať s búraním 
a uložením obrubníkov v okolí 
zastávok a tiež s potrebným ča-
som na tuhnutie betónu, čo je 
približne 28 dní. Od 1. augusta 
by zároveň mali byť otvorené už 
zrekonštruované zastávky So-
blahovská v oboch smeroch.
 (RED) FOTO: P. S.

KRIŽOVATKA 
V PRESTAVBE

 Trojuholníkový ostrovček 
v križovatke ulíc Soblahovská 
a Cintorínska prebudujú v rám-
ci výstavby cyklotrasy do tvaru 
slzy. Po jednej strane bude vjazd 
z oboch smerov, po druhej stra-
ne výjazd na oba smery (podob-
ne ako pri ostrovčeku na ulici 
K dolnej stanici). Táto prestav-
ba zlepší rozhľad za oporný múr 
chodníka pri cintoríne. Chodník 
v ostrovčeku sa oproti dnešné-
mu stavu rozšíri na štandard-
nú šírku. Dobudovaný bude aj 
chodník pod oporným múrom 
cintorína.  (RED) FOTO: P. S.
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V areáli ZŠ, Východná nahradí pô-
vodné asfaltové ihrisko nové mul-
tifunkčné aj s bežeckým oválom.

Na Nábrežnej ulici je vo výstavbe asfalto-
vé ihrisko s namaľovanými čiarami, fit-
ness zónou i workoutovým priestorom.

Mestské investície

Areál skate-
parku v Bis-
kupiciach je 
v rekonštruk-
cii. Poškodené 
prekážky budú 
kompletne 
opravené a pri-
budnú tri nové. 
Skatepark, kto-
rý mesto oplo-
tí, budú môcť 
bezpečne vyu-
žívať skatebo-
ardisti i bikeri.

Zmena parkovania 
na Nábrežnej ulici
 Parkovacie miesta vyznačené 
pozdĺžne na Nábrežnej ulici sa 
budú čiastočne meniť. Cesta po-
stavená pred viac ako 60 rokmi 
dnes nevyhovuje svojou šírkou 
normám na vyznačenie parko-
vacích miest. Aby sa dalo na uli-
ci bezpečne parkovať, musia byť 
parkovacie miesta čiastočne za-
sunuté na chodník a medzi stro-
my. Tie ostanú všetky zachova-
né. Na ulici bolo pôvodne 59 

parkovacích miest, po novom ich 
tam môže byť vyznačených o 16 
menej. Takéto riešenie však bolo 
potrebné prijať pre bezpečnosť 
a prejazdnosť ciest, pre lepší prí-
stup väčšej záchrannej techniky. 
Zároveň to bola aj jedna z pripo-
mienok okresného dopravného 
inšpektorátu. Nábrežná ulica je 
v pásme G. Je určená pre rezi-
dentov a všetkých, ktorí si uhra-
dia jednorazové parkovné. (Ľ. S.)

Medzi budovou Termion a Gagarinovou ulicou na Si-
hoti bude k dispozícii nové hokejbalové ihrisko. Pri 
jeho stavbe využijú mantinely zo zimného štadióna.

Parkovanie medzi modrými 
čiarami nariaďuje vyhláška 
Regulácia parkovania priniesla poriadok na cesty 
a „upratala“ parkujúce autá medzi modré čiary. Zlepšila 
sa tak bezpečnosť a prejazdnosť ciest. 

 V o d i č i 
zvyk li zaparko-
vať hocikde, aj 
na trávnikoch, 
c h o d n í k o c h 
v križovatkách, 
stáli aj tak, že 
bránili ostat-
ným v prejaz-
de. Tým, že 
v regulovanom 
pásme môžu 
vodiči stáť iba 
na vyznače-
ných modrých 
p a r k o v a c í c h 
miestach, sa 
podstatne zlep-
šila bezpečnosť 
a obyvatelia 
majú istotu, že 
sanitka či ha-
sičské vozidlo 
prejdú ulica-
mi bez prob-
lémov. Práve 
b e z p e č n o s ť 
bola jedným 
zo zámerov, prečo mesto k rie-
šeniu statickej dopravy pristú-
pilo. Dnes má Trenčín v regu-
lovaných pásmach vyriešenú 
prejazdnosť ciest.
 Tam, kde v regulovanom 
pásme nie sú vyznačené modré 
parkovacie miesta, nesmú vo-
diči zaparkovať a stáť. Pre mno-
hých to bola novinka a pýtali 
sa, prečo je tomu tak. Dokonca 
tvrdili, že mesto nepostupuje 
v súlade s legislatívou. Pravdou 
však je, že povinnosť – stáť iba 

na vyznače-
ných parkova-
cích miestach  
nariaďuje Vy-
hláška MV 
SR č. 9/2009 
Z. z., ktorou 
sa vykonáva 
zákon o cest-
nej premáv-
ke. Jej znalosť 
je jednou zo 
z á k l a d n ý c h 
p o ž i a d a v i e k 
pre získanie 
v o d i č s k é h o 
preukazu.
 Jednou z ulíc, 
kde trvalo dlh-
šie, kým vodi-
či pochopili, 
že na nej nie 
sú parkovacie 
miesta, a tak 
tam stáť ne-
môžu, je Cin-
torínska ulica. 
Nemá šírku 

potrebnú pre obojsmernú pre-
mávku a pozdĺžne státie. Záro-
veň tu na jednej strane chýba 
chodník. V minulosti bola často 
zaplnená chaoticky parkujúcimi 
vozidlami, dnes je už prejazd-
ná i keď sa sem-tam ešte parku-
júce vozidlo vyskytne. Mestská 
polícia kontroluje ulicu pravi-
delne a od spustenia parkovacej 
politiky tam riešila takmer 40 
priestupkov. Vyznačiť parkova-
cie miesta na ulici bude možné 
po jej zjednosmernení. (Ľ. S.)

RADY PRE VODIČOV

• Na vstup do regulovaných 
častí mesta upozorňuje vo-
dičov dopravná značka Zóna 
s plateným alebo regulova-
ným státím (č. IP 27a) a Ko-
niec zóny s plateným alebo re-
gulovaným státím (č. IP 27b)

• Znalosť uvedenej vyhlášky je 
jednou zo základných požia-
daviek pre získanie vodičské-
ho preukazu. Povinnosť stáť 
iba na vyznačených parko-
vacích miestach a platiť par-
kovné vyplýva z použitého do-
pravného značenia, ktoré by 
mal poznať každý, kto si sad-
ne za volant. 

• Pre dodržanie uvedeného nie 
je potrebné poznať Všeobec-
ne záväzné nariadenie Mes-
ta Trenčín č. 10/2016 o do-
časnom parkovaní v platnom 
znení.
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V ZŠ, Veľkomo-
ravská mesto 
rekonštruuje 
elektroinšta-
láciu i priestor 
kuchyne. V te-
locvični ZŠ, 
Novomeského 
bolo minulý rok 
zrekonštruova-
né osvetlenie 
a počas týchto 
prázdnin bude 
vymenená 
palubovka.

Osvetlenie pri-
budlo na no-
vom parkovis-
ku za Perlou 
a na parkovis-
ku pri trho-
visku. Mesto 
vyhovelo po-
žiadavkám ob-
čanov a osvet-
lený je i vstup 
na cintorín 
v Biskupiciach. 

Mesto pokra-
čuje v osvet-
ľovaní prie-
chodov pre 
chodcov. Ďal-
ších sedem 
bude vybave-
ných novými 
led svietidla-
mi, na ôsmich 
pribudnú aj bli-
kajúce bezpeč-
nostné prvky 
vo vozovke.

Mestské investície

Žiadostiam obyva-
teľov o rozšírenie 
cintorína v Zla-
tovciach mesto 
vyhovelo. Výstav-
bu nových hrobo-
vých miest zdržal 
nesúlad projek-
tu s hygienickými 
normami. Dnes je 
všetko v poriadku 
a môže sa začať 
s rozšírením cinto-
rína o takmer 200 
hrobových miest.

Jahodová ulica  
je v rekonštrukcii
Investičná akcia – rekonštrukcia Jahodovej ulice  dala 
zabrať všetkým. Ľuďom, ktorí tam žijú i úradníkom. A to 
ešte predtým, ako vôbec začala. Bol to nekonečný príbeh 
stretnutí a vyjednávaní, kde jeden obyvateľ Jahodovej 
ulice menil názory a kládol si neprijateľné podmienky. 

 Mesto bolo už 
od roku 2015 pri-
pravené vybudovať 
novú cestu, posled-
nou podmienkou 
bolo majetkovo-
právne vysporia-
danie pozemku 
v podielovom vlast-
níctve otca a dcéry. 
V minulom roku sa 
podarilo viceprimá-
torovi Jánovi Forgáčovi a jeho 
dvom poslaneckým kolegom 
s nimi dohodnúť, pričom šlo pre 
oboch vlastníkov o naozaj vý-
hodnú dohodu.
 „Dcéra dohodu akceptova-
la a dodržala. Otec, aj napriek 
tomu, že najskôr súhlasil, po čase 
sa zachoval veľmi nekorektne 
a kládol si absolútne neprijateľné 
podmienky. Jeho prístup nás veľ-
mi mrzí, lebo sa predlžoval čas 
pre investičnú akciu, a teda aj 
pre ľudí, ktorí čakali na novú ces-
tu už príliš dlhú dobu,“ povedal 
viceprimátor J. Forgáč.
 Po veľmi dlhej a intenzívnej 

snahe sa mesto napokon roz-
hodlo pristúpiť k radikálnemu 
kroku. Bol to prvý prípad, kedy 
bolo Mesto nútené ísť do pro-
cesu vyvlastnenia pozemku vo 
verejnom záujme, aby mohlo 
pristúpiť k realizácii mimoriad-
ne potrebnej investičnej akcie 
v hodnote takmer 200 tisíc eur. 
Počas už spusteného procesu 
vyvlastnenia napokon predsa 
len došlo s vlastníkom k dohode 
a bola uzatvorená kúpna zmlu-
va. V tomto čase sa už na Jaho-
dovej ulici pracuje a tamojší oby-
vatelia sa konečne dočkajú novej 
cesty. (E. S.)

Krytá plaváreň bude 
otvorená 14. augusta
Od 1. júla je odstavená krytá plaváreň, kde sa okrem 
každoročnej letnej údržby realizuje ďalšia z mestských 
investičných akcií.

 Bazénové fólie mali už 18 
rokov, inštalované boli v roku 
1999. Ich výmena spolu s mriež-
kou okolo bazénov bola teda už 
nevyhnutná. Počas prác sa uká-
zali i skryté vady. Pod starou fó-
liou v plaveckom bazéne bola ko-
vová obruč okolo celého bazéna 

hrdzavá a práce 
na jej brúsení a na-
tieraní antikoróz-
nym prípravkom 
zdržali celý pracov-
ný proces. „Otvárať 
sme mali pôvodne 7. 
augusta, no vzhľa-
dom na spomenu-
té fakty a tiež čas, 
ktorý bude potreb-
ný na odber vzoriek 

vody po napustení bazénov a ich 
rozbor, otvoríme plaváreň o týž-
deň neskôr, teda v pondelok 14. 
augusta 2017,“ uviedol správca 
krytej plavárne Róbert Buchel, 
ktorý zároveň skonštatoval, že 
otváracia doba krytej plavárne 
zostane bez zmeny. (E. S.) 
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Mesto získalo peniaze 
na obnovu i rozvoj 

 � Mesto Trenčín získalo do-
táciu z rozpočtu Ministerstva 
kultúry SR v sume 15 tisíc 
eur na prvú etapu kompletnej 
reštaurácie spodnej časti Moro-
vého stĺpu. Zvyšnú časť potreb-
ných financií zaplatí zo svojho 
rozpočtu. 

 � Z Nadácie SPP prišlo 
na účet mesta 10 tisíc eur, ktoré 
pôjdu na obnovu sochy sv. Jána 
Nepomuckého pod Farskými 
schodmi. 

 � Ako projektový partner pro-
jektu „TreBuChET – Trenčín, 
Bučovice, Chránime Európske 
Tradície“ sa mesto uchádzalo 
aj o nenávratný finančný prí-
spevok v rámci programu In-
terreg V-A Slovenská republi-
ka – Česká republika. Žiadosť 

podával vedúci partner – Tren-
čiansky samosprávny kraj. 
Ďalším partnerom projektu 
je Mesto Bučovice. Trenčín sa 
zapojí do projektu realizáciou 
cesty od Pamätníka umučených 
na Brezine až po vstup na Tren-
čiansky hrad cez južné opev-
nenie. Cesta bude rozšírená, 
mal by po nej premávať vláčik. 
V pláne je spevnenie chodníka 
okolo Čerešňového sadu, te-
rénne úpravy pri Mlynskej veži 
a pri vjazde do priekopy, vytvo-
renie voľnočasovej hracej plo-
chy a úprava areálu 3 ohnísk. 
Celkový rozpočet projektu tvo-
ria takmer 3 milióny eur, z toho 
rozpočet na aktivity Mesta 
Trenčín je v sume 508 tisíc eur. 
 (RED), FOTO: P. S.

Vyhodnotenie kampane 
Do práce na bicykli 
 Lokálne vyhodnotenie sa 
konalo 29. júna na Štúrovom 
námestí. Do celoslovenskej 
kampane s názvom „Do práce 
na bicykli“ sa tento rok v Tren-
číne zapojilo 401 súťažiacich 
v 118 tímoch. Najazdili spolu 
76 332 km. Medzi jednotlivca-
mi najviac kilometrov najazdi-
li Martin Kováč z tímu Hrdza-
vá reťaz (2163 km) – 1. miesto, 
Daniel Križko z tímu Trenčian-
sky kraj (1224 km) – 2. miesto 
a Daniela Šimonffyová z tímu 
Fast green rabbits (1052 km) 
– 3. miesto. Spomedzi tímov 
najazdili najviac kilometrov 
Hrdzavá reťaz (3546 km) na 1. 
mieste, Fast green rabbits, 

(3346 km) na 2. mieste a uni-
versal (2712 km) na 3. mies-
te. Vyhodnotené boli aj zapo-
jené spoločnosti a počet jázd 
ich zamestnancov. Na 1. mies-
te s počtom 1092 jázd skonči-
la Adient Slovakia s. r. o., na 2. 
mieste Vaillant Industrial Slo-
vakia s počtom 914 jázd a na 3. 
mieste Trenčiansky samospráv-
ny kraj s počtom jázd 495. Zo 
všetkých cyklistov, ktorí v máji 
absolvovali aspoň dve tretiny 
jázd do práce na bicykli, bol vy-
žrebovaný majiteľ nového bi-
cykla. Stal sa ním Ján Holba 
z tímu PIO Kolektív Mobilných 
Približovačov. Blahoželáme!
 (RED)

Kto získal titul Cyklo-osobnosť 
mesta Trenčín 2016
 Anketu o naj... cyklistickú 
osobnosť Trenčína za rok 2016 
vyhlásilo Mesto Trenčín v spolu-
práci s Centrom environmentál-
nych aktivít Trenčín. Výsledky 
vyhlásili 29. júna na Štúrovom 
námestí. Na základe výzvy pri-
šlo 60 nominácií na 19 osob-
ností. Členovia Cyklokomisie 
pri Mestskom zastupiteľstve 

v Trenčíne vybrali spomedzi 
nich 3 ocenené cykloosobnosti. 
Sú nimi Oľga Lehotská, Dami-
án Janiš a Pavel Babica. Osobit-
né ocenenie od Centra environ-
mentálnych aktivít získal Jozef 
Mikloš, cyklista v každom roč-
nom období a v každom počasí 
aj v úctyhodnom veku 87 rokov. 
Blahoželáme!

Žihadielko privíta 
deti už 5. augusta 

 Výstavba detského ihriska 
Žihadielko v Parku pod Juhom 
bola koncom júla v plnom prú-
de. Otvoria ho 5. augusta 2017 
o 10.00 h. Ide o jedno z 10 ih-
rísk, ktoré stavia spoločnosť 
Lidl na Slovensku na zákla-
de internetového hlasovania. 
„Trenčín získal 138 299 hlasov 
a prvenstvo v kategórii miest 

s počtom obyvateľov nad 35 ti-
síc,“ pripomenul viceprimátor 
Patrik Žák, ktorý projekt v Tren-
číne koordinoval. Na ihrisku 
v hodnote 87 tisíc eur sa stretnú 
deti nielen so včielkou Majou, 
ale aj s trpaslíkmi z RTVS, za-
hrajú si rôzne hry vyskúšajú 
všetko, čo nové ihrisko v našom 
meste ponúkne. (RED), FOTO: P. S.

MESTO MUSÍ OCHRÁNIŤ 
MESTSKÉ OPEVNENIE
 Mestské opevnenie je národnou kultúrnou pamiatkou a je 
v majetku a správe Mesta Trenčín. Krajský pamiatkový úrad 
urobil koncom minulého roka štátny pamiatkový dohľad ohľa-
dom zabezpečenia základnej ochrany tejto pamiatky. Z neho 
a aj v súlade s projektom sanácie vyplynula pre mesto povin-
nosť zabezpečiť výrub drevín vo vzdialenosti minimálne 7 met-
rov od mestského opevnenia a tak ho ochrániť pred prípadnými 
škodami. Výrub bude zrealizovaný už počas augusta, resp. sep-
tembra 2017, a to po celej dĺžke opevnenia od átria pod Mest-
skou vežou až po hrad. (RED), FOTO (PS)
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VYBERTE 
SI AKTIVITU 
NA VOĽNÝ ČAS
Centrum voľného času so 
sídlom na Východnej ulici 9 
ponúka v novom školskom 
roku 2017/2018 pestrú pale-
tu krúžkov pre deti, mládež 
i seniorov. Žiadosť o prija-
tie do záujmového útvaru 
nájdete na www.cvctn.sk.

 � Jazykové krúžky: Angličti-
na pre deti (4 – 6 r), Angličtina 
pre deti (7 – 15 r), Nemčina pre 
seniorov

 � Umelecké: Bábkové divadlo 
(ZŠ), Bižutéria, doplnky (ZŠ, 
SŠ, dospelí), Divadlo ZA OPO-
NOU (ZŠ, SŠ), Fotografický 
krúžok (ZŠ, SŠ, dospelí), Hra 
na flautu (ZŠ), Keramika (MŠ), 
Keramika (I. a II. st. ZŠ), Kera-
mika (dospelí), Kreatívna diel-
nička pre deti a rodičov (od 3 
r), Modelovanie z papiera (7 
– 15 r), Výtvarné techniky (7 
– 15 r), Výtvarné techniky pre 
handicapovaných

 � Technické: LEGO (MŠ, ZŠ), 
Letecký modelár (10 – 18 r), 
Moja dielnička (10 – 14 r), Mo-
delár plachetníc (7 – 15 r), PC 
pre deti (7 – 15 r), PC pre senio-
rov, Rádioelektronika (10 – 18 
r), Vláčikový modelár (7 – 15 r)

 � Tanečné: Break dance (ZŠ, 
SŠ), Folklórny krúžok ORIE-
ŠOK (5 – 12 r), Hip hop (SŠ), 
Latinské tance (5 – 12 r), Latin-
ské tance (SŠ), Mažoretky (MŠ, 
ZŠ), Orientálne tance (7 – 17 r), 
Scénický tanec (5 – 8 r), Scénic-
ký tanec (II. st. ZŠ, SŠ), Tanec 
s poikami (13 – 18 r), Vrabčiaci 
hip hop (ZŠ)

 � Športové: AIKIDO (CH, D 5 
– 18 r), Atletika (MŠ, ZŠ), Bed-
minton (10 – 15 r), Biatlon (10 
– 17 r), Biliard (dospelí), Flor-
bal (7 – 15 r), Futbal (CH 5 – 15 
r), Futbal (D 5 – 15 r), Golf (10 
– 18 r), Gymnastika (príprav-
ka), Gymnastika (7 – 12 r), Há-
dzaná (5 – 15 r), Karate (5 – 18 
r), Plávanie (MŠ, ZŠ), Poď sa 
s nami hrať (3 – 6 r), Stolný te-
nis (7 – 18 r), Športový krúžok 
pre handicapovaných, Turistic-
ký krúžok (od 5 r), Volejbal (12 
– 18 r)

 � Iné krúžky: GUMKÁČIK 
hry (7 – 12 r), Literárny krúžok 
OSMIJANKO (7 – 15 r), Príro-
dovedný krúžok Mladé svište (7 
– 15 r), Stolové hry (5 – 15 r), 
TV štúdio (12 – 15 r), ZDRAVO 
– HRAVO (6 – 12 r)

Policajti pripravili denný tábor pre deti

 Išlo už o druhý ročník úspeš-
ného letného denného tábo-
ra pre školopovinné deti, kto-
ré by rady išli do tábora, ale 
finančná situácia rodičov im to 
v súčasnosti neumožňuje. Pro-
jekt vymysleli aj zrealizovali 

trenčianski mestskí policajti. 
Spolupracovali s výchovnými 
poradcami a špeciálnymi peda-
gógmi zo základných škôl. „Cie-
ľom bolo deťom hravou činnosťou 
ukázať, ako sa správať k prírode, 
ako k rodičom, a ako v kolektíve. 

Aby zažili plnohodnotný týždeň 
plný športových aktivít, získali 
zaujímavé vedomosti a nabrali 
aj skúsenosti a poznatky z práce 
mestských policajtov,“ povedal 
zástupca náčelníka MsP Tren-
čín a špeciálny pedagóg Zden-
ko Marousek. Letného denného 
tábora sa tento rok v júli zúčast-
nilo 25 detí. Mali zabezpeče-
nú stravu i pitný režim. Okrem 
množstva športových súťaží za-
žili výlet na Trenčiansky hrad, 
na rozhľadňu v Soblahove, videli 
výcvik psov, ukážku policajných 
áut, zbraní a inej výstroje, deň 
strávili na ihrisku ZŠ na Veľko-
moravskej ulici a jedno dopo-
ludnie v telocvični ZŠ, Kubrá, 
na chate v Soblahove hľadali po-
klad. Každý účastník tábora do-
stal darčekový balíček so škol-
skými a športovými potrebami. 
Všetky náklady hradilo Mesto 
Trenčín. 
 (RED), FOTO: ARCHÍV MSP

Pomáhali pri 
čistení parku
 V sobotu 17. júna 2017 si 
viacerí okoloidúci všimli, že 
v Parku M. R. Štefánika sa deje 
niečo nie celkom zvyčajné. Sku-
pinka 10 ľudí čistila okolie al-
tánku, susediaceho ihriska a la-
vičiek. V akcii boli ľudia bez 
domova, ktorí sami väčšinu dní 
trávia práve v parku a blízkom 
okolí. S týmto nápadom prišli 
Patrik Čech – mestský policajt 
a terénny sociálny pracovník 
v jednej osobe spolu s dobro-
voľníkmi z Farskej charity Tren-
čín – Juh, ktorí poskytli všetkým 
brigádnikom polievku. „S ľuď-
mi bez domova som v častom 
kontakte. Navrhol som im, nech 

priložia ruku k dielu, aby bolo 
prostredie, v ktorom sa zvyčaj-
ne pohybujú, čistejšie. Som rád, 
že viacerí prikývli a pomohli,“ 

povedal P. Čech. Mesto poskytlo 
vrecia, náradie a ochranné pra-
covné prostriedky.
 (RED), FOTO: P. Č.

UROBILI DRUHÝ NAJLEPŠÍ 
PROJEKT NA SLOVENSKU
 Žiaci Základnej školy na Kubranskej ulici pod vede-
ním Ing. Evy Marekovej získali 2. miesto v súťaži o „naj-
lepší projekt eTwinning na Slovensku“. Za projektového 
partnera si vybrali španielsku školu IES Américo Castro 
z mesta Huétor Tájar. Ich medzinárodný projekt „Game 
factory“ získal v kategórií 5 – 12 rokov vynikajúce oce-
nenie. Za inovatívny prístup a riešenie návrhu progra-
movania hier, za spoluprácu a komunikáciu v medzi-
národných tímoch mu ho udelila Národná služba pre 
elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite 
v Žiline. Slávnostné odovzdanie cien sa uskutočnilo 
23.júna 2017. Blahoželáme! (RED)

VYPÍSALI LITERÁRNU 
SÚŤAŽ
 Matica slovenská a Miestny odbor 
Matice slovenskej v Trenčíne, Mesto Tren-
čín, Verejná knižnica M Rešetku v Trenčí-
ne a Spolok slovenských spisovateľov vy-
písali XXV. ročník literárnej súťaže Jozefa 
Braneckého pre stredoškolákov a dospe-
lých Studňa sa tajne s dažďom zhovára. 
Súťaž je vypísaná v žánroch próza a poé-
zia, v dvoch vekových kategóriách: mlá-
dež od 15 – 20 rokov, dospelí nad dvadsať 
rokov. Uzávierka súťaže je 30. 9. 2017.
 ZDROJ: LIT. TÝŽDENNÍK
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Krajka vydala profilový album

 Od prvých chvíľ života vní-
mali krásu ľudovej piesne cez 
rodičov a starých rodičov. Ro-
dáčky spod hradu Matúša Čáka 
Zuzana Laurinčíková, Mag-
da Uhliariková a Beáta Dobia-
šová sa spoznali vo FS Tren-
čan. Dnes tvoria spevácke trio 
KRAJKA, ktorému práve vy-
chádza profilový CD album. 
Pod jeho hudobné spracovanie, 
dramaturgiu a réžiu sa podpí-
sal významný hudobný inter-
pret a aranžér ľudových piesní 

Štefan Molota. Bol primášom 
ľudovej hudby zostavenej špe-
ciálne pre tento projekt i hu-
dobným režisérom. Album 
vychádza s prispením Klubu 
darcov Trenčianskej nadácie, 
Mesto Trenčín poskytlo na jeho 
vydanie dotáciu z grantové-
ho programu v oblasti kultúry 
a záujmovej umeleckej činnosti, 
podporili ho Trenčiansky samo-
správny kraj a Hudobný fond.
 
 (RED), FOTO: ARCHÍV KRAJKA

Sympózium na Skalke  
má za sebou 10. ročník
 Slávnostná vernisáž 22. júla 
v areáli kláštora na Skalke pri 
Trenčíne uzavrela jubilejný roč-
ník medzinárodného výtvarno-
-literárneho sympózia ORA ET 
ARS SKALKA 2017. Na sym-
póziu sa za celú jeho históriu 
zúčastnilo 66 výtvarníkov zo 
siedmich štátov: Poľska, Čes-
kej republiky, Maďarska, Srb-
ska, Ruskej federácie, Nemec-
ka, Španielska a 32 literátov zo 
Slovenska. V niektorých roční-
koch tvorili autori paralelne vo 
viacerých sekciách, vo výtvar-
no-literárnej, hudobno-literár-
nej či fotograficko-literárnej, 
špecifikom v roku 2010 bola 
filmová sekcia. Informovanosť 

o najstaršom pútnickom mies-
te na Slovensku šíria pravidelné 
sympoziálne katalógy, literárne 
prílohy OKNO i projekt putov-
nej výstavy výberu z diel všet-
kých ročníkov ORA ET ARS 
VIATOR – SKALKA PUTU-
JÚCA. V minulých rokoch ju 
videli napríklad v Dome ume-
nia v Bratislave, v galériách 
v Uherskom Brode, v Galante, 
v Uherskom Hradišti či v Mi-
kulčiciach. Aktuálne sa pripra-
vuje výstava zo sympoziálnej 
zbierky v Múzeu mincí a me-
dailí v Kremnici a v Dubnickom 
kaštieli. Výber z diel 10. ročníka 
je do 10. septembra v Mestskej 
veži v Trenčíne.  (RED), FOTO: P. S.

Klub kresťanských seniorov jubiluje
 Členovia Klubu kresťan-
ských seniorov v Trenčíne si 
v tomto roku pripomínajú 20. 
výročie jeho založenia. Myš-
lienka založiť klub vznikla 
v roku 1997. Rôznorodá čin-
nosť klubu priťahuje nových 
členov. K dnešnému dňu je ich 
297. V prvom polroku jubilu-
júceho roka klub pripravil 19 
prednášok, tri zájazdy po Slo-
vensku, zájazd do Salzburgu 
a Bavorských Álp, spoločenské 

posedenia na fašiangy, Deň ma-
tiek alebo u Ondreja v Soblaho-
ve, turistickú a športovú činnosť 
(Veľký Fatranský Kriváň, Jáno-
šíkove diery, okruh Trojmedzia 
v Kysuciach, týždenný pobyt vo 
Vysokých Tatrách). Zo športo-
vých hier seniorov v Partizán-
skom si doniesli sedem medailí. 
Informoval Ján Tinka. K jubileu 
želáme klubu veľa radosti z ďal-
ších spoločných aktivít.
 (RED)

Slovensku pomohli k výraznému 
úspechu Trenčianky
 Na záver sezóny 2016/2017 
sa vybrali karatistky Karate 
klubu Ekonóm Trenčín do Ra-
kúska na prestížny medziná-
rodný turnaj Austrian Junior 
Open 2017 (24. – 25. 6.), kde 
v konkurencii 1210 pretekárov 
174 klubov z 31 štátov sveta vy-
bojovali štvrté miesto pre svoj 
klub. Emma Kubišová, Ema Pá-
pištová, Lucia Mrázová a Ade-
la Vlasáková pod trénerským 
vedením Miroslava Ďuďáka 
a Branislava Zubričaňáka zís-
kali tri zlaté, tri strieborné a 1 
bronzovú medailu, čím zároveň 
pomohli Slovensku k štvrtému 
miestu medzi krajinami (zís-
kali 7 z 15 medailí). Najúspeš-
nejšou pretekárkou sa stala A. 
Vlasáková s dvoma zlatými me-
dailami v jednotlivcoch, jednou 
zlatou a jednou bronzovou me-
dailou v tímoch. Informoval Mi-
chal Kubiš. Blahoželáme!   FOTO: M. K.

Medailová žatva bratov 
Šternovcov
 Koncom júna sa v Púchove 
konali veľmi populárne mládež-
nícke plavecké preteky. Na 17. 
ročníku Memoriálu Pavla Vaj-
du nechýbali členovia Trenčian-
skeho plaveckého oddielu. Naj-
úspešnejší boli bratia Marek 
a Jakub Šternovci. Marek získal 
striebornú medailu na 50 m prsia 
a Jakub s prehľadom zvíťazil vo 
všetkých disciplínach a priniesol 
do klubovej vitríny 5 zlatých me-
dailí. Informoval tréner Róbert 
Pastierik. Blahoželáme!
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Poznáme hviezdy festivalu 
Pri trenčianskej bráne
Septembrový mestský festival ponúkne Adama Ďuricu, 
Vidiek, goralskú, kubánsku i balkánsku muziku, folklórne 
programy s účastníkmi šou Zem spieva či remeselnícky 
jarmok s dobrým jedlom a burčiakom.

  Originálnu balkánsku hud-
bu prinesie do Trenčína Balkan-
sambel, skvelú rock and rollovú 
tancovačku pripraví Cellmates, 
poriadnu dávku recesie ukážu 
Trenčania z Cpt. Slice, horúce 
latino zaspieva kubánska spe-
váčka z Janelys Y Su Cubanìa. 
Priaznivci dobrej moravskej dy-
chovej hudby by si nemali ne-
chať ujsť koncert Straňanky.
 Nevšednou perličkou 
v programe bude jedna z najväč-
ších hviezd poľskej verzie šou 
Mám talent 2016 – goralská mu-
zika Ciupaga, ktorá okrem kla-
sického goralského repertoáru 
nemá problém zahrať na svojich 
nástrojoch i poriadny rock and 
roll. Vo folklórnych programoch 
sa predstavia okrem účastníkov 
televíznej šou Zem spieva DFS 
Korničky a Javorníčka i deti 
z Čajky, Kopaničiarika, Rados-
ti a mladí folkloristi zo súboru 
Trenčan.

 � VINTAGE CIRKUS 

 Zážitok sľubuje aj jedinečný 
projekt artistov z prvej slovenskej 
školy nového cirkusu CirKus-
-Kus a hudobnej skupiny Funny 
Fellows. Ich zábavná a veselá cir-
kusová show v krásne nostalgic-
ky staromódnom šate mala pre-
miéru na tohtoročnej Pohode.

 Zárukou dobrej zábavy bude 
nepochybne skupina Vidiek 
so svojimi nadčasovými hitmi. 
Šancu zaspievať si prinesie náv-
števníkom aj mladý hudobník 
Adam Ďurica s kapelou, ktorý 
na koncerte určite zahrá aj svo-
je známe piesne Mandolína či 
Neľutujem.
 

 � KALIGRAFIA, 
ORIGAMI ČI ŠÓGI

 Bohatý sprievodný program 
je pripravený pre malých náv-
števníkov. Divadielka, cifrovaná 
tvorivá dielnička, živé zvieratká, 
historická kuchyňa, pastierske 
hry a fotenie v krojoch. Tohto-
ročnou atrakciou budú tvorivé 
dielne pripravené v spoluprá-
ci s Veľvyslanectvom Japonska 
v SR, kde sa bude maľovať ka-
ligrafia, skladať origami a hrať 
originálna japonská stolová hra 
šógi. 
 Festivalom Pri trenčianskej 
bráne na dva dni ožije priestor 
pred Domom armády. K pó-
diu sa pridajú stánky s reme-
selníkmi, rozvoniavať bude 
dobré jedlo a lahodný burčiak. 
Po drobný program s časmi náj-
dete v najbližšom vydaní INFO, 
na plagátoch a webovej stránke 
mesta. Vstup na festival je voľný. 
 (RED)

MESTSKÝ FESTIVAL

PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE 20178. – 9. september

ADAM ĎURICA • VIDIEK

 BALKANSAMBEL • CELLMATESTRENČÍN
BURČIAK • JEDLO • JARMOK • KONCERTY

FARMÁRSKY

JARMOK

Ďalší farmársky jarmok bude 
v sobotu 2. septembra 2017

5. august 2017
8.00 – 12.00 
Hviezdová ulica
(pred synagógou)

  farmárske produkty a výrobky z blízkych 
regiónov (syry, mäsové výrobky, vína, 
pekárenské výrobky...)

  kvety, sezónna zelenina a ovocie
  prezentácia a predaj dobrého jedla 

a špecialít

10.30 | DH Bodovanka 
a Bosoráci z Piechova – 
gajdošské duo

Farmárske jarmoky organizuje mesto

Robo Roth bude Sám na Javisku
Na medzinárodnom divadelnom festivale jedného herca 
uvedie revolučný text „Mier chatrčiam! Vojnu palácom!“ 
autora, ktorý predbehol svoju dobu.

 Pozoruhodnú osobnosť ne-
meckej literatúry Georga Büch-
nera (1813 – 1837) naplno ob-
javilo až moderné divadlo. Mal 
iba 21 rokov, keď napísal jeden 
z najrevolučnejších nemeckých 
textov Mier chatrčiam! Vojnu 
palácom! Ten mu priniesol za-
tykač, prenasledovanie a útek. 
Text prekvapil – žiadne veľké 
slová, a predsa strhujúca vý-
poveď, odhalenie celého me-
chanizmu moci, politiky a vlá-
dy. V réžii Ingrid Timkovej text 
pravdivý aj v dnešných reáliách 
sugestívne podáva oceňovaný 
herec Slovenského národného 
divadla Robo Roth. Jeho mono-
dráma bude jedným z hlavných 
zážitkov, ktoré ponúkne festival 
Sám na Javisku 14. – 17. 9. 2017 
v Trenčíne. Tento rok má tému 
„Spodné prúdy“. Ako povedal 
jeho riaditeľ Kamil Bystrický, 
predstavenia sa venujú myšlien-
kam, ktoré sa opakovane vyná-
rajú z hĺbky spoločenského dia-
nia, podomieľajú zdanlivo pevné 

brehy normality a podvracajú 
hlinené nožičky „zdravého ro-
zumu". Ukazujú na páchateľov 
i obete, zvodné slová a ťažké dô-
sledky. Festival podporil z verej-
ných zdrojov Fond na podporu 
umenia – hlavný partner pro-
jektu a Mesto Trenčín. Jeho 23. 
ročník sa koná pod záštitou mi-
nistra kultúry SR Mareka Maďa-
riča. Viac o festivale sa dočítate 
na www.monodrama.sk a v sep-
tembrovom vydaní INFO.

  (RED)
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Hľadajú domov
Plánujete si zadovážiť 
psieho spoločníka? Možno 
vás oslovia práve tieto 
psíky, čakajúce na nové-
ho majiteľa. A možno je 
medzi nimi aj psík, ktorý 
sa stratil práve vám.

 Casper je asi 9-ročný krí-
ženec špica, zvyknutý na celo-
ročný pobyt vonku. Pri pravi-
delnom venčení zvládne život 
aj v byte. Pre pokojnú povahu 
je vhodný k starším ľuďom ale-
bo aktívnym dôchodcom, príp. 
ako prvý psík k najmenším 
deťom.

 Alino je asi 2-ročný aktív-
ny kríženec jack russell terié-
ra. Vhodný je do domu s vý-
behom alebo bytu s častými 
prechádzkami, k deťom a mla-
dým ľuďom.

 Charlie je 3-ročný pokoj-
ný a prítulný kríženec šarpeja, 
vhodný k starším ľuďom, k ma-
lým deťom aj k ľuďom, ktorí 
nemajú veľa voľného času, ale 
chcú psíka. Môže žiť na dvore 
so vstupom dnu či zateplenou 
búdou alebo v byte. Má prav-
depodobne zhoršený zrak.
 Karanténnu stanicu mô-
žete navštíviť osobne alebo 
využiť kontakt 0915 785 007. 
Ľudia, ktorí si osvoja psíka 
z karanténnej stanice, budú 
oslobodení od dane za psa. 
Osvojenie psíka sú povinní 
oznámiť na úrade.

Motocyklové preteky opäť po roku v Trenčíne
 Po úspešnej minuloročnej 
premiére sa počas druhého au-
gustového víkendu v priemysel-
nej zóne uskutoční pod zášti-
tou primátora mesta Richarda 
Rybníčka druhý ročník Veľkej 
ceny Trenčína. Bude súčasťou 
medzinárodných majstrovstiev 
Slovenska motocyklových ve-
teránov hodnotených v jazdách 
pravidelnosti. Opäť sa divákom 
predstavia aj preteky obľúbe-
ného Pionier Cup-u, trieda 125 
Sport Production, ale aj zaují-
mavé preteky Ducati Slovakia 

Cup klasifikované na rýchlosť. 
Na pretekoch uvítajú zaslúžilé-
ho majstra športu Petra Baláža, 
bývalých dlhoročných preteká-
rov Mariána a Eda Bertoliovci 
z Piešťan. Najvzácnejším hos-
ťom bude 91-ročný vynikajú-
ci pretekár Imrich Cifra z Tren-
čianskych Teplíc. Podujatie 
potrvá od 9.00 do 18.00 h. Ne-
deľňajší program spestrí na po-
ludnie prehliadka historických 
vozidiel, motocyklov vyrobe-
ných po roku 1920. 
 (RED)

Ilyo-taekwondo Trenčín siedme zo 49 klubov
 Z najväčšieho slovenského 
turnaja v Taekwondo WTF špor-
tovom zápase Bratislava Open 
2017 sa 10. júna vrátila 20-člen-
ná výprava klubu ILYO-Ta-
ekwondo Trenčín s 5 zlatými, 5 
striebornými a 7 bronzovými me-
dailami a celkovým 7. umiestne-
ním. Na turnaji sa stretlo 49 klu-
bov z 13 krajín s 526 súťažiacimi. 
Podľa hlavnej trénerky klubu Jany 
Ilašenkovej bol turnaj vyvrchole-
ním sezóny. „Ďakujeme fanúši-
kom, rodičom, zápasníkom a co-
achom za skvelú podporu v tejto 
sezóne, bolo to cítiť aj na výsled-
koch,“ povedala trénerka. (RED)

TRENČIANSKY 
POLMARATÓN 
SA BLÍŽI

 Tretí ročník bežeckého po-
dujatia na trati dlhej 21,0975 
kilometrov sa uskutoční 10. 
septembra 2017. Ako povedal 
organizátor Martin Vlnka, trať je 
možné prebehnúť aj v štvorčlen-
nom štafetovom družstve, pri-
čom každý člen štafety odbehne 
približne 5 km. „Tak, ako v pred-
chádzajúcich ročníkoch, nebudú 
chýbať detské kategórie. Tento 
rok sme štart presunuli na skor-
šiu hodinu. Bude o 10.00 h pri Po-
sádkovom klube na Hviezdoslavo-
vej ulici“. Podrobné informácie 
a registrácia na www.trencian-
skypolmaraton.sk. (RED)

Inline polmaratón  
bude v priemyslenej zóne

 Pod záštitou primátora 
mesta Richarda Rybníčka sa 
v sobotu 9. septembra 2017 
pobeží Trenčiansky inline 

polmaratón 2017. Preteky sú 
určené priaznivcom a priate-
ľom kolieskových korčúľ – za-
čiatočníkom, aktívnym kor-
čuliarom i profesionálom, len 
si treba nájsť svoju kategóriu. 
Trať je situovaná v priemysel-
nej zóne na asfaltovej komuni-
kácii bez prevýšení. Všetky po-
trebné informácie sú na www.
trencininline.sk. (RED)

Užili si Deň 
otcov
 Oteckovia a deti 
v MŠ, M. Turkovej v Tren-
číne mali 19. júna 2017 
pripravené popoludnie 
plné zábavy, vedomost-
ných a športových súťa-
ží. Na každého dospelého 
účastníka čakalo v cieli pivo a na deti sladkosti. Vydarenú akciu si 
všetci pochvaľovali. ZDROJ: MŠ

Zlatí medailisti otec s dcérou Juraj a Lea Meraví.
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PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV 
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI (PO – PIA: 9.00 – 17.00)

Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň (knihy, video, 
TV, noviny a časopisy – Pravda, Život, Slovenka), spoločenské hry, šachy, karty, 
stolný tenis, cvičenie ženy, PC, internet, výstava, hudobné kurzy (akordeón, flauta, 
gitara, klavír / KC Sihoť, o.z.), keramika – kurz, klub (KC Sihoť, o. z.).

Pondelok a štvrtok 9.30 – 10.30 Cvičenie ženy I.

Pondelok 10.00 – 17.00 Pedikúra

Pondelok 10.00 – 12.00 Spevácka skupina „Sihotiar“

Pondelok 15.30 – 17.00 Joga

Pondelok 16.30 – 18.30 Keramika – klub

Utorok a piatok 10.00 – 11.00 Cvičenie ženy II.

Nepárny utorok od 10.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 27

Utorok, štvrtok, piatok 12.00 – 16.00 Stolný tenis

Utorok 13.00 – 16.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 5

Utorok a štvrtok 14.00 – 17.00 Kartové hry

Streda 10.00 – 11.00 Brušné tance

Streda a piatok 13.00 – 15.00 Stolný tenis

Streda 15.00 – 17.00 Diabetes konzultácie

Streda 16.30 – 18.30 Keramika – kurz

Štvrtok 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.30 Keramika klub

Centrum seniorov Mesta Trenčín, Osvienčimská 3, Trenčín – Sihoť, 
Kontakt: 0901 714 266 (počas pracovných dní a otváracích hodín centra) 
mail: centrum.seniorov@trencin.sk

Karta pre seniorov
Zoznam partnerov, u ktorých si môžu držitelia karty 
uplatňovať zľavu:

 � DANTIK, Mierové nám. 14, 
Trenčín – 10 % zľava na  všetky 
druhy tovaru

 � Optika Zita Ježová, Branecké-
ho 10, Trenčín – 10 % zľava na kom-
pletnú zákazku (okuliarový rám, 
okuliarové šošovky, puzdro), za-
darmo bežné úpravy, v  prípade 
potreby doručenie zákazky

 � EXpres FOTO, Mierové nám. 
11, Trenčín – 15 % z fotografovania 
na preukazy a kopírovania, 5 % zo 
spracovania digitálnych fotografií

 � Mäsiarstvo, Námestie sv. Anny 
15, Trenčín – 5 % z nákupu v pon-
delok a v sobotu

 � Andrea Martiny Collection, 
Mierové nám. 8, Trenčín – 10% 
na všetky výrobky

 � Eiffel Optic, OC Laugaricio, 
Trenčín – 10% na nezľavnený tovar 
a služby

 � INTERSPORT, OC Laugaricio, 
Trenčín – 10% zľava na  nákup to-
varu vo výške 50 eur.

 � Lekáreň Soblahovská, Dlhé 
Hony 3, Trenčín – 7% z  voľnopre-
dajného tovaru pri nákupe nad 7 € 
s DPH

 � Zlatníctvo JGJ, Hodžova 
3/1473, Trenčín – 10 % na  opravy 
a  čistenie šperkov a  5 % z  nákupu 
neakciového tovaru

 � CK FIRO TOUR, OC Laugari-
cio, Trenčín – zľava 30% z  letné-
ho zájazdu do  zahraničia priamo 
na pobočke

 � Kaderníctvo CLIVIA, Gen. M. R. 
Štefánika 19, Trenčín – objednávky 
telefonicky na 0903/250 585 – stri-
hanie, fúkaná alebo natočenie vla-
sov 9 €, regenerácia vlasov zdarma

 � A. R. M. TOP SERVIS, Liptov-
ská 6863/2A, Trenčín – zľava 10% 
na čistiace a tepovacie práce

 � Edukačno-rehabilitačné cen-
trum, Bezručova 1012, Trenčín 
– 29 % na  masáže, 12 % na  vodo-
liečbu, 18 % na  rašelinové obkla-
dy, 22 % na  pobyt v  saune a  32 % 
na pobyt v infrakabíne

 � Pamätná izba Ľudmily Podja-
vorinskej, Bzince pod Javorinou 
– 50 % zo vstupného do expozície

 � Rodný dom Ľ. Štúra a  A. 

Dubčeka, Uhrovec – 50 % 
zo vstupného do expozície 

 � Podjavorinské múzeum, Nám. 
Slobody 6, Nové Mesto nad Váhom 
– 50 % zo vstupného do expozície

 � Trenčianske múzeum, Miero-
vé nám. 46, Trenčín – 50 % zľava 
na  vstupné do  expozície i  na  se-
zónne výstavy

 � Katov dom, Matúšova 14, 
Trenčín – 50 % zo vstupného 
do expozície 

 � Expozícia sakrálneho ume-
nia, Karner sv. Michala, Mariánske 
námestie, Trenčín – 50 % zo vstup-
ného do expozície

 � Trenčiansky hrad, Trenčín – 
50 % zo vstupného do expozície

 � Draškovičov kaštieľ, Čachtice 
– 50 % zo vstupného do expozície

 � Kúria Ambrovec, Beckov – 
50 % zľava na vstupné do expozície

 � Galéria M. A. Bazovského, Pa-
lackého 27, Trenčín – 50 % zľava 
na vstup do expozícií

 � Verejná knižnica M. Rešetku, 
Jaselská 2, Trenčín – 60 % zľava 
na ročný registračný poplatok

 � Penzión Tiberia, Kukučínova 
13, Trenčín – 10 % na ubytovanie

 � Hotel Most Slávy, 17. novem-
bra č. 11, Trenčianske Teplice – 
15 % na poskytnuté služby

 � Hotel Elizabeth, Gen.  M. R. 
Štefánika 2, Trenčín – káva (pres-
so s mliekom) – 1,40 €, čaj – 1,20 €, 
víno 1dl – 1,20 €

 � McCafé, OC Laugaricio, Trenčín 
– zdarma malý teplý nápoj 0,2 l, 
zdarma malý sýtený nápoj 0,25 l 

 � Kaviareň Omar, Mierové nám., 
Trenčín – 10 % na všetky produkty

 � Podrobné informácie  
o Karte seniorov nájdete na: 
www.trencin.sk/senior_karta.

 � ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 14. 8. 2017 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 23. 8. 2017 o 17.00 v KD v Zlatovciach

VMČ Juh 7. 8. 2017 o 17.30 v ZŠ, Východná

VMČ Sever 3. 8. 2017 o 16.00 v KS Opatová
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 � Nie je možné rozšíriť dl-

hodobé parkovanie „zóna C“ 
na celú Partizánsku ulicu, 
resp. urobiť prienikovú zónu 
C, D na celú Partizánsku ul.? 
A neuvažuje sa pre abonentov 
s parkovacou kartou pre celú 
zónu – nielen dlhodobé parko-
vanie? ĽUBOŠ
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru dopravy:
 Dlhodobé parkovanie nech-
ceme rozšíriť na celú ulicu. Na-
ším záujmom je v prvom rade 
zaistiť parkovanie pre reziden-
tov – v blízkosti križovatky so 
Soblahovskou ulicou. Prieniko-
vú zónu nevylučujeme. 
 Ak chcete parkovanie pre 
celú zónu, je potrebné si zakú-
piť abonentskú parkovaciu kar-
tu – platnú pre celé mesto okrem 
pásma A a B. V prvom rade by 
vám však parkovanie mal umož-
niť váš zamestnávateľ.

 � Je naplánovaná opra-
va cesty na ulici Na kamenci 
(ktorá spája Zlatovce a Ore-
chové)? Táto cesta je v oboch 
smeroch v katastrofálnom 
stave, cyklisti chodia po strede 
cesty, lebo krajnice sú extrém-
ne hrbolaté a takisto aj šírka 
cesty nie je dostatočná. JAKUB
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru dopravy:
 Opravu tejto ulice máme 
v pláne. Malo by dôjsť k spev-
neniu konštrukcie podložia, 
rozšíreniu cesty o cyklopruhy 
a jeden chodník, tiež by mala 
pribudnúť obojstranná zastávka 
MHD. Projektová dokumentá-
cia bola dokončená na jar 2017, 
v súčasnosti prebieha povoľova-
cí proces. Oprava bude možná 
teda najskôr v roku 2018, a to 
v prípade, že nemalé finančné 
prostriedky na túto investíciu 
schvália poslanci mestského 
zastupiteľstva.

 � Kedy budú na detské ihris-
ko na sídlisku Kvetná vrátené 
hojdačky a hojdacie koníky, 
ktoré pracovníci mestského 
hospodárstva odmontovali pri 
oprave ďalších poškodených 
prvkov ešte v máji? Sú prázd-
niny, deťom tieto prvky chýba-
jú! MÁRIA SKOVAJSOVÁ 
Gabriela Chorvátová, Mestské 
hospodárstvo a správa lesov, m. 
r. o.:

 S osadením opravených her-
ných prvkov na detské ihrisko 
Kvetná začneme začiatkom au-
gusta. V rámci opráv budú osa-
dené dve pružinové hojdačky 
a vymeníme sedem drevených 
stĺpov konštrukcie herných prv-
kov, ktoré je nevyhnutné zde-
montovať z dôvodu nevyho-
vujúceho technického stavu 
a ohrozenia bezpečnosti pri ich 
používaní. Za oneskorený ter-
mín sa ospravedlňujeme. Orga-
nizáciu pozdržalo dodanie dre-
vených stĺpov od subdodávateľa, 
ktoré sú k oprave potrebné.

 � Chcem sa spýtať, či v súvis-
losti s obchádzkou pre práce 
na preložke kanalizačného po-
trubia pri obchodnej akadémii 
môžu cyklisti použiť chodník 
na ľavej strane tak, ako chod-
ci bez pokutovania za jazdu 
na chodníku. Je to najkratšia 
trasa zo Sihote. RENÁTA
Ivan Liptai, náčelník mestskej 
polície:
 Jazdu na bicykli po chodní-
ku pre chodcov zákon nedovoľu-
je. Ale nie je žiadny problém ten 
kúsok bicykel viesť pešo – vedľa 
seba po chodníku.
 

 � Bývam na Sihoti 2. Vraj sa 
uvažuje o premostení Sihote 
ponad Vážsky kanál a staré 
koryto Váhu s obcou Skalka 
nad Váhom. Je to pravda? 
  IGOR PŠENKA
Martin Beďatš, hlavný archi-
tekt mesta Trenčín:
 Premostenie kanála na Si-
hoti pre peších a cyklistov sme 
navrhli v jednoduchom preve-
dení z ľahkej konštrukcie bez – 
do budúcnosti požadovanej  pla-
vebnej výšky, s uložením priamo 
na hrádzi. Toto riešenie sme 
predložili Povodiu Váhu, nesú-
hlasili s ním a dali nám požia-
davky – dodržať plavebnú výšku 
a vzdialenosti uloženia mostu 
od päty hrádzí. Pripravili sme 
novú štúdiu so zapracovanými 
požiadavkami, ale z malej ľahkej 
lávky sa stal vysoký most s dlhý-
mi nájazdovými rampami, cena 
je odhadovaná na cca 1 380 000 
eur, čo určite v blízkej dobe ne-
bude možné z rozpočtu mesta 
financovať. Toto premostenie 
malo ísť len cez potok a kanál 
(nie cez staré koryto Váhu), aby 
sprístupnilo ostrov. 

 Plánovaný je aj tzv. tre-
tí cestný most (vrátane peších 
a cyklistov) zo Sihote do oblasti 
za Zamarovcami, to však bude 
obrovská investícia, ktorú bude 
potrebné riešiť až pri náraste 
počtu obyvateľov mesta.

 � Chcem upozorniť na ne-
dostatky novovybudovaného 
chodníka smerom od staré-
ho železničného mosta pod 
nový podjazd pre bánoveckú 
trať. Ten sa napája na pôvod-
ný chodník zarastený z kaž-
dej strany vysokou burinou, 
ktorá zužuje jeho priechod-
nosť. V dňoch keď prší, je tu 
súvislá 2 metre dlhá kaluž, 
takže chodci sú nútení prejsť 
cez vodu alebo šmykľavým 
blatovým násypom. ELENA K.
Ján Korienek, útvar interných 
služieb:
 Uvedená stavba ešte nebo-
la ukončená a prevzatá, o tom-
to probléme vieme, realizátor to 
bude riešiť odvodňovacím žľa-
bom na vlastné náklady.

 � Môžu záhradkári využívať 
nádoby na komunálny odpad 
pri bytových domoch? JANA D.
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný a životného prostredia:
 Nádoby na komunálny od-
pad slúžia len občanom (teda 
poplatníkom) bytových domov, 
pri ktorých sú nádoby na ko-
munálny odpad umiestnené. 
Počet a objem nádob na ko-
munálny odpad sa totiž prideľu-
je k objektom v zmysle Všeobec-
ne záväzného nariadenia podľa 
počtu prihlásených poplatníkov. 
 Záhradkári nesmú vyha-
dzovať odpad do nádob, ktoré 
nie sú určené priamo im. Bio-
odpad musia skompostovať 
na svojej záhrade a ak im vzni-
ká aj komunálny odpad, tak zá-
hradkárska osada sa má prihlá-
siť k poplatku za komunálne 
odpady a dostane nádoby, 
do ktorých komunálny odpad 
môžu vyhadzovať. Prípadne si 

môžu záhradkári individuálne 
v Klientskom centre MsÚ zakú-
piť čierne a logom označené 100 
litrové vrecia, do ktorých je mož-
né vyhadzovať komunálne odpa-
dy. Odpady v takomto legálnom 
vreci sú následne bez problémov 
odvezené od najbližšej uličnej 
nádoby. Ďalšou možnosťou je, 
že si svoj komunálny odpad od-
vezú do nádoby, ktorá im je pri-
delená na trvalom pobyte, resp. 
prechodnom pobyte. Ostatné 
vytriedené odpady majú mož-
nosť aj záhradkári (pokiaľ sú, 
samozrejme, občanmi mesta) 
bezplatne odovzdať v zberných 
dvoroch mesta. 

 � Čo sa dá robiť s cestou 
od nového mosta až po Tesco? 
Pravidelne je tam zápcha, 
bude sa s tým niečo robiť? 
 JOZEF GURIN
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru dopravy:
 Ide o cestu II. triedy v sprá-
ve Trenčianskeho samospráv-
neho kraja. V súčasnosti prebie-
hajú zložité rokovania za účasti 
zástupcov OC Laugaricio, OC 
Tesco, TSK, okresného doprav-
ného inšpektorátu, okresného 
úradu pre cestnú dopravu a po-
zemné komunikácie ako aj Mes-
ta Trenčín o rozšírení areálu 
OC Laugaricio a riešení dopra-
vy v jeho okolí. K dohode zatiaľ 
nedošlo.

 � Načo sú v Opatovej auto-
busové zastávky, keď počas 
dažďa sa tam nevieme scho-
vať? Nie je možné dať tam 
(Opatová, Maják) nejakú po-
dobnú tej, čo je napr. na Opa-
tová, námestie? ANNA
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru dopravy:
 Na zastávkach pri Majá-
ku nie je možné umiestniť prí-
strešky s bočnicami, nakoľ-
ko by sa tým znemožnil pohyb 
po chodníku.

BEZPLATNÉ PRÁVNE SLUŽBY
Advokátska kancelária JUDr. Karol Porubčin na Branec-
kého ulici 14 (1. posch. U Šánera) poskytuje bezplatné 
právne služby – poradenstvo každý piatok v čase od 9. 
do 11. hodiny. Viac na www.advokatporubcin.sk.

mailto:info@trencin.sk


5. 8. | 8.00 – 12.00 | 
Farmársky jarmok
HVIEZDOVÁ ULICA | Čerstvé sezónne 
ovocie a  zelenina, kvety, bylinky, far-
márske produkty z  blízkych regiónov 
– syry, vína, mäsové výrobky, domá-
ce koláče, špaldové pečivo, tekvicové 
semiačka a  za  studena lisované oleje, 
med priamo od  včelárov. O  10.30 za-
hrajú DH Bodovanka a  gajdošské duo 
Bosoráci z Piechova.
5. 8. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Evanjelický cintorín
KIC | Cintorín na  Hornom Šianci patrí 
k najstarším doteraz funkčným cintorí-
nom v Trenčíne. Je miestom odpočinku 
viacerých významných osobností z ob-
lasti kultúry, politiky, umenia, vedy aj 
národných predstaviteľov. Čo sa nachá-
dzalo na  mieste cintorína? Ktorí prí-
buzní Ľudovíta Štúra sú tam pochova-
ní? O čo sa zaslúžil Ján Zúbek? Cintorín 
sa nachádza na  svahu, preto si neza-
budnite vziať vhodnú obuv.
2. 9. | 8.00 – 12.00 | 
Farmársky jarmok

HVIEZDOVÁ ULICA | Farmárske produk-
ty a výrobky z blízkych regiónov (syry, 
mäsové výrobky, vína, pekárenské vý-
robky), kvety, sezónna zelenina a ovo-
cie, prezentácia a predaj dobrého jedla 
a špecialít. O 10.30 zahrajú DH Kama-
rádi – kamaráti muzikanti z česko-slo-
venských hraníc.
2. 9. | 16.00 | Prechádzka 
mestom so sprievodcom: 
História vlakov a vlakové 
stanice
KIC | Prepojenie Trenčína železnicou 
s  Budapešťou, Bratislavou a  Žilinou 
zabezpečilo rýchly hospodársky aj 
spoločenský rozvoj mesta na konci 19. 
storočia. Výstavba železnice prispe-
la k  regulácii Váhu a  tým k  rozšíreniu 
mesta. Kde sa nachádzala prvá že-
lezničná stanica? Čo malo motivovať 
robotníkov pri stavbe železničného 
mosta? S  čím susedila Dolná stanica? 
Príďte na  prechádzku mestom a  do-
zviete sa viac.

 � DIVADLO
20. 8. | 16.00 | Mestské divadlo 
Trenčín: Ženský zákon

SAVANNA CAFÉ | Veselohra od  J. G. Tajov-
ského tentokrát pod holým nebom pri 
Trenčianskej hrádzi sľubuje nový zážitok.

 � KONCERTY
4., 11., 18., 25., 1. 9. | 18.00 | 
Hudobné večery v penzióne 
na letisku
LETISKO TRENČÍN | V  lesíku pod holým ne-
bom (v  prípade nepriaznivého počasia vo 
vnútorných priestoroch). Viac na  FB Sky-
RestaurantTrencin.
4. 8. | 19.00 | Jablkoň

ÁTRIUM POD MS VEŽOU | Česká legenda rôz-
nych žánrov od divokej alternatívy po folk 
zahrá najnovší album i najväčšie hity.
6. 8. | 17.00 | Katka Koščová & 
Geišbergovci

ŠTÚROVO NÁMESTIE | Tvorba Katky Koš-
čovej a  Daniela Špinera s  osobitým pes-
ničkárstvom Mariána, Martina a  Mareka 
Geišbergovcov je prísľubom nevšedného 
zážitku.
11. 8. | 19.00 | Ľudové Mladistvá
ÁTRIUM POD MS VEŽOU | Objav roka 2016. 
Mladí muzikanti spolu s  folklórnymi spe-
váčkami kombinujú jazz, groove, minimal 
music aj vážnu hudbu s ľudovou.

13.8. | 17.00 | Erbetes Quartet

ŠTÚROVO NÁMESTIE | Obľúbení trenčianski 
hudobníci interpretujú svetové jazzové 
hity a štandardy v osobitom prevedení.
18. 8. | 19.00 | Trojka Zuzany 
Homolovej

ÁTRIUM POD MS VEŽOU | Ľudové balady 
a piesne v spracovaní Z. Homolovej, Sama 
Smetanu a Miloša Železňáka.
20. 8. | 17.00 | Poutníci
ŠTÚROVO NÁMESTIE | Legendárna česká 
bluegrassová kapela a koncert najznámej-
ších trampských a country hitov.
25. 8. | 19.00 | Colorful People

ÁTRIUM POD MS VEŽOU | Prázdninový závan 
exotiky a  dobrodružstva – od  swingu cez 
country, soul, reggae, sambu až po  mo-
dernú populárnu hudbu.
27. 8. | 17.00 | Aurelius Q. 
a Krajka

ŠTÚROVO NÁMESTIE | Trenčianski jazzmani 
a  folklórne trio prinesú nové úpravy slo-
venských ľudových piesní, balkánskych 
ľudoviek, gypsy swingu či írskeho tradici-
onálu. Hosť: akordeonistka Ivana Klenová.

9. 9. | 19.00 | Bella (a) cappella

EVANJELICKÝ KOSTOL | Spirituálny koncert. 
Lee Andrew Davison (USA) v rámci svojho 
turné zavíta aj do Trenčína. Ďalej účinku-
jú: vokálna skupina VOX a detský spevácky 
zbor Vážky z Trenčína.

 � PRE DETI
pondelok, štvrtok | 9.00 – 
12.00 | Leto v knižnici
VKMR VŠETKY POBOČKY | Prázdninový 
program. Účasť treba vopred nahlásiť na: 
deti@vkmr.sk, 032/7460715; 
dlhehony@vkmr.sk, 032/6522086; 
kubra@vkmr.sk, 032/7437368; 
juh@vkmr.sk, 032/6523314.
pondelok | 10.00 | Cvičenie detí 
s rodičmi
HOSS SPORT CENTER | Vhodné pre všetky už 
behajúce deti.
streda | 9.30 – 10.30 | 
Riekankovo
KC STRED | Mamička a dieťa sa pri hre učia 
riekanky. 
streda | Letný program pre 4 – 
10-ročné deti
KDaM TIGRÍKY | 3. 8. Šmolkovský deň, 10. 
8. Ostrov Hawai aj s  pečením pizze, 17. 
8. Parádna pokladovka na  kubrickej ky-
selke, 24. 8. Leto na  vode – dračia loď 
a more zábavy, 31. 8. Indiánske leto na ko-
ňoch. Info a prihlášky: tancujucetigriky.sk 
a 0903 783 724.
1. – 31. 8. | 4 šikovné pršteky
KDaM TIGRÍKY | Tvorivý klub pre deti (3 – 4 
a 5 – 6 r.). Info a prihlášky: tancujucetigri-
ky.sk a 0903 783 724.
1. – 31. 8. | Tancujúce tigríky
KDaM TIGRÍKY | Tanečno-animačný kurz pre 
deti vo veku 1,5 – 6 rokov. Info a prihlášky: 
tancujucetigriky.sk a 0903 783 724.
1. – 31. 8. | Tanečná skupina 
Princess
KDaM TIGRÍKY | Pre dievčatá vo veku 6-9 
r. Info a  prihlášky: m.celkova@gmail.com 
a 0911 677 798.
4. 8. | 16.00 | Letná guľovačka
PÁDIVEC SIHOŤ IV. | Pre deti i  rodičov, hry 
a  zábava s  prekvapením na  ihrisku Pádi-
vec. V prípade dažďa 5. 8.

 � NEDAJTE SI UJSŤ

august 2017

FARMÁRSKE JARMOKY sú v tomto 
roku na novom mieste – na Štúrovom 
námestí v priestore oproti synagóge.
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6. 8. | 16.00 | Teatro Pimprlo: 
Emulienka

ÁTRIUM POD MS VEŽOU | 
13. 8. | 16.00 | Divadlo Piki: 
Babička z vajíčka

ÁTRIUM POD MS VEŽOU | Divadielko pod ve-
žou.
14. 8. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a  rodičia spolu 
čítajú v  knižnici na  Hasičskej, v  pobočke 
na  Juhu, na  Dlhých Honoch a  v  pobočke 
Kubrá.
16. a 23. 8. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo
GMAB | Tvorivé dielničky pre malé deti 
od 18 mesiacov do 5 r.
20. 8. | 16.00 | Divadlo Dunajka: 
Medovníková rozprávka

ÁTRIUM POD MS VEŽOU | Divadielko pod ve-
žou.
27. 8. | 16.00 | Divadlo Babadlo: 
Šípková Ruženka

ÁTRIUM POD MS VEŽOU | Divadielko pod ve-
žou.

 � VÝSTAVY
do 2. 8. | Svet očami detí
POSÁDKOVÝ KLUB | Absolventská výstava 
Súkromnej ZUŠ Gagarinova 7, Trenčín.
do 11. 8. | Náš svet 6
POSÁDKOVÝ KLUB | Práce žiakov Súkromnej 
ZUŠ Novomeského 11, Trenčín.
do 18. 8. | Premeny Trenčína
TSK | Fotografie Milana Strieženca z mest-
skej zástavby Trenčína v 70. rokoch 20. sto-
ročia dokumentujú už neexistujúce budo-
vy, ulice či zátišia mesta.

do 31. 8. | Valaská kolonizácia
TRENČIANSKY HRAD | Originálne predme-
ty zo salašov, pastiersky odev, pastierske 
biče, palice, ale aj hudobné nástroje alebo 
bačovský riad, črpáky alebo veľké varechy.
do 31. 8. | Erbové beštie
TRENČIANSKY HRAD | Draci, jednorožce, ba-
ziliškovia, ale aj morské panny či sirény 
v  životnej i  nadživotnej veľkosti odkryjú 
tajomstvo erbov šľachtických rodov.
do 31. 8. | Slovensko 1993 – 
2008 – Vladimír Bečár
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava Klubu filatelis-
tov.
do 31. 8. | V dobrej spoločnosti 
(Jozefa Braneckého)

KIC | Fotografie Mariany Ďurišovej a Juraja 
Majerského z  hudobných piknikov 2016 
a 2017.
3. 8. – 6. 9. | Uhol pohľadu
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií KVV 
– Klub slovenských turistov.
14. 8. –11. 9. | Slovenské 
národné povstanie v grafikách 
majstrov
POSÁDKOVÝ KLUB | Výtvarné diela z Depo-
zitára predmetov kultúrnej hodnoty OS SR.
do 10. 9. | ORA ET ARS Skalka 
2017

MESTSKÁ VEŽA | Diela z 10. ročníka medzi-
národného výtvarno-literárneho sympó-
zia.
do 10. 9. | Juraj Jaroš – 14 minút 
obyčajného súkromia
GMAB | Autorská výstava jedného z najza-
ujímavejších umelcov najmladšej generá-
cie trenčianskeho regiónu.
do 10. 9. | Jozef Baus – Pohľad 
z druhej strany
GMAB | Výstava predstavuje širokospek-
trálnu, predovšetkým veľkoformátovú 
tvorbu maliara a pedagóga.
22. 8. – 22. 9. | Obrazy Jána 
Balaja
TSK | Autorská výstava výtvarníka z  Mní-
chovej Lehoty.
1. – 31. 8. | Pohľady do prírody
CENTRUM SENIOROV | Fotografie Igora Gaš-
paríka a Jaroslava Matejčeka.
3. – 31. 8. | Diana Garafová – 
How am I get in?
GMAB | Autorka vytvára 3D modely gale-
rijných priestorov a  v  nich inštaluje svoje 
vlastné výstavné projekty v  mierke 1:10, 
pričom využíva a  testuje viaceré optické 
ilúzie.

1. – 31. 8. | 7.00 – 18.00 | 
Prázdninové čítanie
VKMR HASIČSKÁ | Tematická výstavka kníh 
pre deti a mládež.
1. – 31. 8. | 7.00 – 18.00 | 
Dovolenka s knihou
VKMR JASELSKÁ | Knižní sprievodcovia 
po slovenských i zahraničných turistických 
destináciách. 
1., 2. 9. | Hurá do záhrady
EXPO CENTER | Veľtrh pre záhradkárov a mi-
lovníkov prírody.

 � FESTIVALY
19. 8. | 13.00 – 22.00 | Ad Fontes 
Musicae – K prameňom hudby

KYSELKA KUBRÁ | XVII. ročník medzinárod-
ného festivalu starej hudby a  Stredoveký 
deň na  Kubranskej kyselke. Ukážky sta-
rej hudby, tanca, šermu, dobovej kuchy-
ne, detská historická aréna a  malá ZOO. 
Účinkujú: Musica Poetica (TN), SHŠ Wa-
gus (TN), VOX (TN), Drowsy Maggie (írska 
hudba), Tomáš Křupala – kaukliar (ČR), 
malá ZOO – Martin Pristach.

 � PRE SENIOROV
streda | 15.00 | DIA mapa
CENTRUM SENIOROV |

31. 8. | 15.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.
3. | 8.16.00 | Skleróza multiplex
CENTRUM SENIOROV | Cvičenie.

 � CVIČENIE
utorok | 18.30 | TAI-CHI

GALÉRIA VÁŽKA | Pozývame vás na  pra-
videlné letné cvičenia, ktoré sa konajú 
v priestoroch našej galérie, pod odborným 
vedením Jána Pevného. Vstupné je 5 Eur.
streda | 17.00 | Cvičenie pre 
tehotné –profylaxia
KC STRED | Vedie pôrodná asistentka Zuza-
na Duncová.

 � PREDNÁŠKY
1., 8., 15., 22. 8. | 10.00 | 
Podporná skupina mamičiek 
v dojčení
KC STRED | Stretnutie vhodné aj pre tehot-
né, príprava na dojčenie.

CINEMAX
od 3. 8. | Atomic blonde

Držiteľka Oscara Charlize Theronová 
exceluje v  hlavnej úlohe akčného let-
ného hitu, v ktorom je špičková agent-
ka britskej tajnej spravodajskej služby 
vyslaná do mesta, v ktorom už tiká ča-
sovaná nálož blížiacej sa revolúcie.
od 3. 8. | Čiara

Adam Krajňák (T. Maštalír) je otcom 
rodiny i  hlavou kriminálnej skupiny, 
ktorá pašuje cigarety cez slovensko-
-ukrajinskú hranicu. Réžia Petra Beb-
jaka vnáša do  kriminálneho námetu 
s prvkami trileru nákazlivú iskru, ktorá 
ho na míle vzďaľuje od obyčajnej žán-
rovej zábavy.
od 10. 8. | Emoji film

Rušné mesto Textopolis sa nachá-
dza v  četovacej aplikácii a  obývajú ho 
Smajlíci.
od 10. 8. | Annabelle: 
Creation

Pokračovanie úspešného duchárskeho 
hororu z roku 2014 „Annabelle“.
od 17. 8. | Na doraz
Americký thriller s  Halle Berry v  hlav-
nej úlohe.

 � KINO
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1. 8. | 16.00 | Poistné udalosti, 
včelárstvo a právo, monitoring 
spádu klieštika
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Vieroslav Pe-
lech.
14. 8. | 16.00 | Beseda 
k aktuálnym otázkam 
záhradkárov
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Cyril Boldiš.

 � KURZY
15. 8. | 9.00 – 11.30, 16.00 
– 18.30 | Letný ateliér pre 
dospelých a seniorov
GMAB | Tlač na tašku. Vytvoríme si vlastnú 
originálnu tašku pomocou linorytu a maľ-
by. Plátennú tašku zabezpečíme alebo si 
doneste vlastnú.
21. – 24. 8. | 9.00 – 13.00 | 
Rozhovory podľa Ivana
VOICES | V  štvordennej redaktorsko-mo-
derátorskej dielni s  Ivanom Ježíkom sa 
môžete naučiť klásť otvorené otázky 
a  viesť pútavý rozhovor určený pre ve-
rejnosť. Doobedňajšia tvorivá dielňa je 
pre všetkých od  15 rokov. Prihlasovanie 
na www.voices.sk/podujatia.
22. 8. | 9.00 – 11.30, 16.00 
– 18.30 | Letný ateliér pre 
dospelých a seniorov
GMAB | Podmaľba. Vyskúšame si starú 
techniku tradičnej maľby na tabuľové sklo.
23. 8. | 16.00 | Fotografujeme 
v exteriéri
GMAB | Fotoworkshop s  umeleckou fo-
tografkou Petrou Lajdovou. Potreb-
né prihlásiť sa vopred. Limitovaný po-
čet účastníkov. Bližšie info a  prihlášky: 
monika.drocarova@gmab.sk.

 � INÉ
pondelok, štvrtok | 10.00 – 
16.00 | Letná čitáreň
VKMR JASELSKÁ | Knihy, noviny a  časopisy 
bezplatne a pre všetkých vo dvore knižnice 
pod holým nebom.
sobota | 10.00 – 18.00 | Leto 
v galérii
GMAB | Soboty s celodenným programom. 
Kreatívne hry a  úlohy, workshopy či kon-
certy. Počas sobôt v  priebehu leta vstup 
do galérie zdarma. Viac na www.gmab.sk.
3., 10., 17., 24., 31. 8. | 20.00 | 
Hvezdáreň v Trenčíne
GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA | Obdivujte objek-
ty vesmíru pomocou špeciálnych ďale-
kohľadov na  streche gymnázia. Disku-
sie s  odborníkmi. Ak bude zamračené, 
filmy s  prírodovednou tematikou. Viac 
na www.hvezdaren.tnuni.sk.
5. 8. | 18.30 | Fatimská sobota
FATIMSKÁ KAPLNKA V SKALKE n. V. |

5. 8. | 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 | Tajomné zákutia hradu
TRENČIANSKY HRAD | Komentovaná nočná 
prehliadka.
12. 8. | 9.00 | Púť rádia Lumen
KOSTOL NA MALEJ SKALKE | 
12., 13. 8. | 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 | Historky z mučiarne
TRENČIANSKY HRAD | Nočná prehliadka. 
Vtipne spracované scénky na motívy stre-
dovekého mučenia na  Trenčianskom hra-
de.

12. – 13. 8. | 9.00 – 18.00 | II. 
Veľká cena Trenčína
PRIEMYSELNÝ PARK | Medzinárodné maj-
strovstvá SR, preteky vintage motocyklov, 
sprievodný program. Víkend rýchlych mo-
toriek a adrenalínu.
18. 8. | 18.00 – 9.00 | Noc 
na Trenčianskom hrade
TRENČIANSKY HRAD | Vezmite si so sebou 
„karimatku a spacák“.
19., 20. 8. | 10.00 | Laugarício 
Cup 2017

NÁBREŽNÁ | Medzinárodné rybárske prete-
ky. 19. 8. o 15.00 koncert 3D Band.
19. 8. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností a Gazdovské trhy
EXPO CENTER | 
26. 8. | 20.00 | Pán Prstencov
GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA | Pozorovanie planéty 
Saturn, prednášky, filmy a  pozorovanie 
objektov blízkeho a  vzdialeného vesmíru 
cez špeciálne ďalekohľady.
26. 8. | 10.00 – 17.00 | 
Rozprávkový hrad
TRENČIANSKY HRAD | Inscenovaná 

prehliadka hradu obohatená o  rôzne hry 
a úlohy.

1., 2. 9. | Remeslo ukryté v pive
EXPO CENTER | Festival remeselných pivo-
varov.

 � ŠPORT
2. 8. | 17.00 | HK AS Trenčín 
– Olomouc
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná

5. 8. | 9.30 | HK AS Trenčín – 
Bánovce nad Bebravou
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná prípravný zápas

5. 8. | 13.30 | HK AS Trenčín 
– Šaľa
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná prípravný zápas

9. 8. | 9.30, 15.00 | HK AS 
Trenčín – Zlín
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná

11. 8. | 17.00 | HK AS Trenčín 
– Šaľa
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná

26. 8. | 8.00 – 20.00 | Memoriál 
Ernesta Brosku
ŠPORTOVÁ HALA | Turnaj hádzaná: 9.00 HK 
AS Trenčín – Hlohovec, 17.30 HK AS Tren-
čín – Bánovce nad Bebravou

27. 8. | 8.00 – 12.30 | Memoriál 
Ernesta Brosku
ŠPORTOVÁ HALA | Turnaj hádzaná: 11.00 HK 
AS Trenčín – Stupava

 � KINO
od 17. 8. | Zabijakov osobný 
strážca

Americká akčná komédia. Hrajú Ryan 
Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Old-
man, Elodie Yung, Salma Hayek.
od 24. 8. | Po strništi bos
Autorská dvojica Jan a  Zdeněk Svěrá-
kovci prináša do  kín ďalší z  lyrických 
filmov o detstve a hrdinstve v každom 
z nás.
od 24. 8. | Veľká oriešková 
lúpež

Animovaný dobrodružný film.

LETNÉ KINO AUTOCAMPING 
OSTROV
3. 8. | 21.00 | Lion
4. 8. | 21.00 | Únos

STRONGBOW SUMMER 
CINEMA ATRIO
Mierové nám. 5
2. 8. | 21.00 | Snowden

6. 8. | 21.00 | Aj dvaja sú 
rodina
9. 8. | 21.00 | Úplní cudzinci
13. 8. | 20.30 | Dieťa Bridget 
Jones

16. 8. | 20.30 | Únos
20. 8. | 20.30 | Nehanební 
bastardi
26. 8. | 20.30 | Úkryt v ZOO

KONTAKTY
CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3
CENTRUM PRE RODINU Farská 12

CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40, 
www.cine-max.sk

CVČ Východná, 032/743 35 02
GALÉRIA VÁŽKA Mierové námestie 19, 0915 382 532

GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk 
032/650 61 11

ILYO TAEKWONDO TRENČÍN Gen. Svobodu 1, kurzy@soulart.sk, 0907493654
KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
KC KUBRÁ Kubranská 94
KC STRED 28. októbra, 032/652 21 36
KC SIHOŤ Osvienčimská 3, 032/743 45 35, 0910 965 257
KD OPATOVÁ Opatovská 96, ksopatova@gmail.com
KIC Kultúrno-informačné centrum Mierové námestie 9, 32/ 6504 709, 6504 711, 6504 712 
KINO HVIEZDA Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
KREATIVO Gen. M. R. Štefánika 379/19, 915 863 688
LAUGARICIO COMBAT CLUB Stromová 1, Trenčín, 0903 860 349
MASARYČKY BUSINESS CENTER Legionárska 7158/5
MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
MC SRDIEČKO Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/7436336
OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426
PIANO KLUB Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 
SAVANA CAFÉ Rastislavova 1
SOKOLOVŇA Mládežnícka, 0910 196 456
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE www.anidestudio.sk.
TELOCVIČŇA ILYO TEAKWONDO Južanka, www.taekwondo-tn.sk, 0804 481 001
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/6555323
TNOS Trenčianske osvetové stredisko K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk

VKMR Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel-
ská a Hasičská 1

VOICES Sládkovičova 8, www.voices.sk
VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

www.cine-max.sk
www.gmab.sk
mailto:kurzy@soulart.sk
www.kcaktivity.sk
mailto:ksopatova@gmail.com
mailto:hviezda@trencin.sk
www.klubluc.sk
www.mcsrdiecko.sk
www.anidestudio.sk
www.taekwondo-tn.sk
www.tnos.sk
www.voices.sk
www.expocenter.sk
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