
 � KONCERTY
11. 4. | 18.00 | Gitarový koncert
HOTEL ELIZABETH | Koncert Karola Kompa-
sa. Info: www.kpvh.sk.

 � VÝSTAVY
do 25. 4. | Život roľníka

TRENČIANSKY HRAD | Narodenie, svadba 
a smrť patria k životným medzníkom, kto-
ré boli odnepamäti sprevádzané rozlič-
nými prvkami tradičnej ľudovej kultúry. 
Duchovné a  spoločenské potreby človeka 
uspokojovali ľudové zvyky, obrady, rituály, 
povery a obyčaje. O šťastných ale i ťažkých 
chvíľach v  živote roľníka na  území stred-
ného Považia podávajú okrem exponátov 
svedectvo aj vystavené časti odevov ne-
súce typické znaky trenčianskeho a podja-
vorinského regiónu a  zväčšené fotografie 
z fotoarchívu múzea. Výstava je doplnená 
textami, v  ktorých je prerozprávaný ži-
votný príbeh roľníka Jana od  narodenia 
až po  jeho cestu na  cintorín. Príbeh Jana 
a jeho rodiny odhaľuje tajomné i prekvapi-
vé tradície, ktoré sa v minulosti dodržiavali 
v dedinke neďaleko Trenčína.
do 15. 5. | Autom okolo sveta – 
Pedal Planet
TRENČIANSKY HRAD | Výstava dokonalých 
zmenšenín raritných či legendárnych retro 
autíčok. Zbierkovú flotilu tvorí 57 unikát-
nych pedálových autíčok. Modely pochá-
dzajú z Talianska, Nemecka, Ruska, Fran-
cúzska, Veľkej Británie a mnohých ďalších 
európskych krajín. Medzi exponátmi zauj-
me populárny VW Chrobák, Citroën 2CV, 
Fiat 500, športové autá, ale aj šliapací ko-
ník alebo Cyclo Rameur – trojkolka na ruč-
ný pohon z Francúzska.
1. – 30. 4. | Slovensko 1993 
– 2004
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava. 
Pripravuje Klub filatelistov.
1. – 30. 4. | Slováci v bojoch 
po boku víťazných spojencov 
v 2. svetovej vojne
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
skej histórie.

1. – 30. 4. | Sviatky jari
POSÁDKOVÝ KLUB | Veľkonočná výstava. 
Pripravuje Klub Čipka.
1. – 30. 4. | Nasadenie 
československého vojska 
na Strednom východe 
a v severnej Afrike
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava k  80. výročiu 
vzniku a  bojov. Pripravuje Klub vojenskej 
histórie.
8. 4. | 19.00 | Fuggi
ONLINE | Občianske združenie Nová Vlna 
pozýva na  otvorenie výstavy Fuggi. Onli-
ne vernisáž si môžete pozrieť na  webovej 
stránke www.novavlna.sk alebo na  you-
tube kanáli Nová Vlna. Fuggi ako dizajnér 
a výtvarník pracujúci s  recyklovanými ma-
teriálmi vystaví výber z aktuálnych obrazov 
vytvorených rozmanitou technikou, s  pre-
sahmi do priestoru, abstrakcie či objektov.
15. 4. – 18. 7. | –ová

GMAB | Jarmila Čihánková, Viera Kraico-
vá, Anastázia Miertušová, Naďa Rappens-
bergerová-Jankovičová, Agnesa Sigetová, 
Irena Tarasová, Blanka Votavová. Výstava 
o  ilustrátorkách provokuje, odlupuje ná-
nosy doby a pýta sa, aký priestor dostávali 
ženy v umení. Diela, ktoré sú svojou kvali-
tou na špici ilustrátorského sveta 60. – 70. 
rokov 20. storočia, nielen dávame do  rá-
mov a  vešiame na  steny, ale skúmame 
aj to, aké dobré, aké kvalitné museli byť 
autorky, aby si vydobyli pozíciu, aby všet-
kým bolo jasné, že nie sú len okrasou, or-
namentom, tou príponou „-ová“, čo nestojí 
sama, ale vždy je k niekomu prilepená.
22. 4. – 27. 6. | Iveta Tomanová 
a Dušan Pacúch: Simulácia 
reality
GMAB | Výstava predstaví diela manželskej 
dvojice v komornom sochárskom a veľko-
formátovom grafickom médiu. Tematicky 
sa zameriavajú na reflexiu dnešnej doby – 
život prostredníctvom sociálnych sietí, on-
line aplikácií či online hier, pričom sa sna-
žia upozorňovať na aktuálne komunikačné 
problémy, stratu identity, kyberšikanu, 
šírenie hoaxov a pod., ešte viac zosilnené 
súčasnou pandemickou situáciou. 

22. 4. – 27. 6. | Vlad Vakov: Sám 
naprieč sebou
GMAB | Otvorená, takmer intímna výpoveď 
mladého výtvarníka hovorí o tajomstvách 
vlastného umeleckého vnímania v  kon-
frontácii s aktuálnou realitou. Autor to po-
važuje za výzvu a inšpiráciu, ktorú zazna-
menáva do svojich kresieb a malieb.
30. 4. – 15. 9. | 100 rokov 
Trenčianskej likérky
TRENČIANSKY HRAD | Výstava v  spolupráci 
s Old Herold.

 � PREDNÁŠKY
5. 4. | 18.00 | Škola pamäti: 
Pamäťové techniky
ONLINE | Trápi vás syndróm „hlavy de-
ravej”? Máte problémy pamätať si čísla, 
mená či tváre, no doteraz vás máta spo-
mienka na trápnu udalosť z detstva? Lek-
tor a  špecialista na  pamäť, Jakub Pok, vo 
svojom webinári predstaví tipy, ako si cib-
riť pamäť a  zoznámi vás s  účinnými trik-
mi, ako si zapamätať praktické veci. Info: 
www.facebook.com/inspireacademy.sk.
7. 4. | 18.00 | Psychológia 
šťastia
ONLINE | Odkiaľ sa berie šťastie? Prečo 
sa máme o  svoje šťastie zaujímať a  ako 
môžeme na  ňom pracovať? Aký vplyv 
má šťastie a  spokojnosť na  naše vzťa-
hy a  ako sa kvalita vzťahov odzrkadľuje 
na  našom duševnom zdraví? Odpovede 
na  tieto otázky sa dozviete od  spoluza-
kladateľa Európskeho inštitútu pre pozi-
tívnu psychológiu, Aleša Bednaříka. Info: 
www.facebook.com/inspireacademy.sk.
10. 4. | 18.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Evanjelický cintorín

ONLINE | Evanjelický cintorín na  Hornom 
Šianci patrí k najstarším doteraz funkčným 
cintorínom v Trenčíne. Je miestom odpo-
činku viacerých významných osobností 
z  oblasti kultúry, politiky, umenia, vedy, 
rovnako ako aj športovcov a predstaviteľov 
náboženského života. Čo sa nachádzalo 

na  mieste cintorína?  O  čo sa zaslúžil Ján 
Zúbek?  Ktorí príbuzní Ľudovíta Štúra sú 
tam pochovaní? Prechádzku mestom si 
môžete pozrieť online na web stránke visit.
trencin.sk, na  youtube kanáli KIC Trenčín 
alebo na www.facebook.com/kic.trencin.
15. 4. | 18.00 | Tajomstvo reči 
tela a analýza vzhľadu
ONLINE | Spoznajte tajomstvo neverbál-
nej komunikácie a  naučte sa triky, ako 
urobiť dobrý dojem aj bez slov. V  inšpi-
ratívnej prednáške lektora Martina Čajka 
sa dozviete, ako čítať reč tela a  analyzo-
vať výzor. Venovať sa budeme aj znalos-
tiam o  vnímaní vzhľadu, ktoré umožnia 
zistiť, ako nás vnímajú ostatní. Info: 
www.facebook.com/inspireacademy.sk
20. 4. | 18.00 | CHOICES: 
Krehkosť a sila sebavedomia

FACEBOOK VOICES | Naše sebavedomie 
predstavuje pokojný stav mysle bez neisto-
ty, hanby či rozpakov, sprevádzaný vierou 
v seba a svoje schopnosti, bez podceňova-
nia sa alebo namyslenosti. Odkiaľ ho berie-
me? Čo všeličo sa s ním počas života deje? 
Máme ho málo či priveľa? Rozhovor s  kli-
nickou psychologičkou a  psychoterapeut-
kou Lenkou Rušarovou si môžete v premiére 
pozrieť na  www.facebook.com/voices.sk 
alebo si ho môžete neskôr vypočuť v pod-
caste Rozhovory Choices.

 � INÉ...
1. – 30. 4. | Janka Pondušová 
a Zápisky z Trenčína
WEB VOICES | V  Zápiskoch z  Trenčína sa 
stretávame s  ľuďmi, ktorí rôznymi spô-
sobmi prispievajú k tomu, aby naše mesto 
bolo o  čosi kultúrnejšie, zdravšie, otvore-
nejšie, férovejšie a  modernejšie. Chceme 
ich spoznať a porozumieť, čomu a prečo sa 
venujú. V apríli sa s nami o cestách k zlep-
šovaniu života občanov so zdravotným 
znevýhodnením rozprávala Janka Pondu-
šová, riaditeľka Domova sociálnych služieb 
Adamovské Kochanovce. Všetky rozhovory 
nájdete na www.voices.sk/zapisky.

KONTAKTY
GMAB GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
HOTEL ELIZABETH M. R. Štefánika 2, 032/650 61 11
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

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

Pre možné zmeny v podujatiach sledujte aktuálne infor-
mácie na visit.trencin.sk alebo volajte na 0911 041 800.

Chcete byť v obraze? Sledujte nás na www.fb.me/kic.trencin
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Sídlisko Juh začali stavať pred 50 rokmi
Kedy sa zrodil nápad vystavať dnes najväčšie sídlisko 
v meste? S akým počtom obyvateľov, ktorí sa tam usíd-
lia, sa počítalo? Je pravda, že mal byť na Juhu aj tunel? 

Začiatku výstavby sídliska 
na území, ktoré bolo dovtedy 
poľnohospodársky využívané 
a viedla tadiaľ poľná cesta do So-
blahova, sa venuje najnovší prí-
spevok Archívneho okienka, kto-
ré nájdete na webstránke mesta 
v časti Pre občanov/O meste/
História.  
 Prvé výkopové práce sa zača-
li v roku 1971 na južnom svahu 
pahorku Breziny obklopenej le-
som, cintorínom, Lavičkovým 
potokom (známy aj ako Hala-
lovka) a kubranským Zábraním.
 Nápad výstavby nového síd-
liska v Trenčíne vznikol už v po-
lovici 60. rokov 20. storočia. 
Projektové práce zrealizovali 
Stavoprojekt Gottwaldov a Sta-
voprojekt Bratislava, rovnako sa 
podieľali aj iní architekti (Kur-
ča, Reisel, Polášek a Majdúch). 
Nesmieme zabudnúť na rodá-
ka z Trenčína, a to na Ing. arch. 
Ivana Michalca, DrSc. a jeho 

kolektív, ktorý vypracoval ex-
pertízu projektu sídliska Juh 
pod záštitou vtedajšieho Minis-
terstva výstavby a techniky Slo-
venskej socialistickej republiky.
 Výstavba sídliska Juh pred-
stavovala novodobý obytný 
komplex, ktorý bol iný, nielen 
v skladbe objektov, ale aj vo vy-
bavenosti, doprave či technickej 
úrovni. Sídlisko mali predstavo-
vať tri časti Juh I., Juh II. a Juh 
III., predpokladaná doba výstav-
by bola 15 až 20 rokov s celko-
vou výmerou územia 179 ha. 
 V súčasnosti zastavaná plo-
cha sídliska predstavuje približ-
ne 107 ha. Najviac obytných 
domov 65% až 70% tvoria štvor-
podlažné objekty, ktoré majú 
obytnú plochu zvyčajne 34 až 44 
m².
 Po prepočte zastavanej plo-
chy sídliska s použitím stred-
ných hodnôt hustoty obyvateľov 
na bytovú jednotku sa výpočty 

množstva obyvateľov celého síd-
liska Juh pohybovali v rozmedzí 
od 24 tisíc po 26 tisíc obyvateľov, 
rovnako počet bytov predstavo-
valo množstvo 7 310 až  7 820. 
V súčasnosti sa počet obyva-
teľov celého sídliska pohybuje 
na úrovni  18 tisíc.
Zaujímavosťou môže byť aj fakt, 
že na sídlisku Juh bol plánovaný 
tunel, ktorý mal byť situovaný 

pod štadiónom základnej školy. 
Avšak k realizácii plánu nedo-
šlo z dôvodu nedostatku finan-
cií. Výstavba tunela sa odložila 
na dobu neurčitú, pokiaľ nebude 
k dispozícii technicky zvládnu-
teľnejší variant riešenia. 
 FOTO: ARCHÍV M. VRBA
 ARCHÍVNE OKIENKO PRIPRAVUJE 
 ŠTÁTNY ARCHÍV V TRENČÍNE

PRESŤAHUJE SA SOVA DO BÚDKY? 

Sova obyčajná, ktorá hniez-
dila v dutine lipy na evanje-
lickom cintoríne, dostala 10. 
marca 2021 možnosť zmeniť 
„bydlisko“. Po zistení, že strom 
je v rizikovom stave, pracov-
níci Mestského hospodárstva 
a správy lesov (MHSL) v spo-
lupráci so štátnou ochranou 
prírody našli takéto riešenie – 
z lipy nechali iba torzo s jej pô-
vodným hniezdom a špeciálnu 
búdku pre sovu umiestnili na 
vedľajší strom. 
 Lipa na evanjelickom cin-
toríne na Ulici Horný Šianec 
mala podľa znaleckého posud-
ku výrazné defekty a narušenú 
stabilitu. Pre hrozbu zlomenia 
stromu, ublíženia na zdraví, 

poškodenia hrobov či 
elektrického vedenia 
a majetku, bola nutná asa-
nácia. Nakoľko je ale lipa 
životným priestorom sovy 
obyčajnej, rozhodli sa pre 
hlboký zosadzovací rez. 
 „Ten sa bežne na zdra-
vých stromoch nesmie vy-
konávať, lebo je to deka-
pitácia dreviny (radikálne 
zosadenie koruny stromu 
pozn. red.). Ale vo výni-
močných prípadoch, keď 

sú stromy poškodené a musia 
zostať na stanovisku, aby sa za-
bezpečila ich stabilita, je mož-
né vykonať aj takýto rez“ pove-
dala správkyňa verejnej zelene 
Anna Hanincová z MHSL.
 Pôvodná dutina stromu, kde 
sova žila, tak zostala na mies-
te. Torzo lipy bude na evanje-
lickom cintoríne možno 2 – 3 
roky. „Uvidíme, či sa sova pre-
miestni. Nateraz sme nechceli 
výrubom úplne znehodnotiť jej 
biotop, pretože by to bol pre ňu 
veľký šok a my sme, samozrej-
me, radi, že takéto druhy vtákov 
máme aj v mestskom prostre-
dí,“ doplnila správkyňa verejne 
zelene mesta Trenčín.
  (E. S.) FOTO: P. S.

„ŠPORT NAJMENŠÍM TRENČÍN“
Bezplatný športový program pre deti i rodičov je šancou 
pre najmladšiu generáciu, ako spoznať viacero športo-
vých disciplín a vybrať si šport, ktorý ich bude baviť. 
Prihlásiť sa môžete už v týchto dňoch na facebook 
stránke Šport najmenším Trenčín.

Program ponúkne deťom mož-
nosť naučiť sa hravou a zábav-
nou formou základy niekto-
rých netradičných športových 
disciplín, akými sú napríklad te-
nis, golf, lukostreľba a baseball. 
Okrem nich budú do nácviku 
zaradené i základné prvky z at-
letiky, gymnastiky, loptových 
hier a cvičenia všestrannosti.
 „Náš športový klub pripravil 
pre deti predškolského a mlad-
šieho školského veku viacero fo-
riem bezplatných športových 

aktivít, ktoré bu-
deme realizo-
vať v najbližšom 
období,“ hovo-
rí koordinátor 
programu Ľu-
dovít Kuhlöffel. 
Program umožní 
aj rodičom zapo-
jiť sa do športo-
vých disciplín. 
„Máme i pre 
nich pripravené 
športové náčinie 

a atraktívne súťaže.“
 Podrobné informácie 
o programe budú postupne zve-
rejňované na fb stránke Šport 
najmenším Trenčín. „Je vhodné 
čo najskôr sa prihlásiť, aby sme 
mohli vybrať vhodný variant 
s rešpektom na protipandemické 
opatrenia,“ uzatvára Ľ. Kuhlöf-
fel. Záujemci sa na tejto strán-
ke môžu prihlasovať formou 
komentára. 

 (RED) FOTO: ARCHÍV Ľ. K.
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Rok Matúša Čáka Trenčianskeho
Pri príležitosti 700. výročia úmrtia jednej z naj-
významnejších stredovekých postáv slovenských 
dejín Trenčianske múzeum na rok 2021 napláno-
valo množstvo podujatí. 

Matúš Čák Trenčiansky zomrel 
na svojom hrade v Trenčíne 18. 
marca 1321, no miesto jeho po-
sledného odpočinku sa nikdy 
nenašlo. Už v apríli 2021 otvorí 
múzeum v Kasárňach na Tren-
čianskom hrade unikátnu ex-
pozíciu „Pán Váhu a Tatier“. 
Predstaví ňou nielen samotné-
ho palatína, ale aj dobu, v ktorej  
žil. Interaktívna výstava zaujme 
a pobaví návštevníkov všetkých 
vekových kategórií.
 V polovici apríla by mala byť 
k dispozícii pre záujemcov aj pa-
mätná suvenírová eurobankov-
ka s podobizňou Matúša Čáka 

Trenčianskeho, s hradom 
z obdobia Matúšovho 
vládnutia a jeho 
rodinným er-
bom, vyda-
ná Tren-
č i a n -
s k y m 
m ú z e o m . 
Presný termín začiatku 
predaja závisí od uvoľnenia pro-
tiepidemických opatrení. 
 Letnú turistickú sezónu 
otvoria dobové Matúšove hrad-
né slávnosti na konci júna. V au-
guste sa súčasťou expozície 
„Pán Váhu a Tatier“ na jeden 

mesiac stane vzácny 
exponát – herma z po-

zlátenej medi (na fo-
tografii), ktorá sa 

do nášho mesta vráti 
po 109 rokoch. 

Vyvrcholením Roka 
Matúša Čáka 

bude odbor-
ná konfe-

r e n c i a 
n a p l á -
n o v a -

ná na 23. 
– 24. september 2021 

na hrade, dostupná i pre laic-
kú verejnosť. Ako informovala 
Radovana Keliarová z oddele-
nia marketingu a komunikácie 
Trenčianskeho múzea, múzeum 
v Trenčíne plánuje žiť príbehom, 
povesťami a zaujímavosťami zo 

života Matúša Čáka počas ce-
lého roka 2021. Budú to súťaže 
a kvízy, letné rozprávkové cesty, 
remeselné dni, jedinečné nočné 
prehliadky či rytierske víken-
dy. Viac na  www.muzeumtn.sk 
a sociálnych sieťach, kde budú 
termíny podujatí aktualizova-
né podľa vývoja pandemickej 
situácie. 

Učarovali mu staré fotografie a ich príbehy
Milan Vrba zbiera a digitalizuje staré fotografie a ne-
gatívy zo „zapadnutých“ rodinných archívov. Týkajú 
sa zväčša Trenčína. Vďaka jeho záľube sa podarilo 
zachrániť množstvo cenných pohľadov na naše mesto 
v minulosti. 

Všetko sa začalo pred 35 rokmi 
zbierkou starých novín a časo-
pisov so zaujímavými článkami 
alebo obrázkami z mesta, v kto-
rom sa Milan Vrba narodil. „Čím 
mali tie noviny starší dátum vy-
dania, tým mi spôsobovali väčšiu 
radosť,“ hovorí. 
 S túžbou rozširovať zbierku 

začal neskôr zhromažďovať aj 
staré fotky. „Od detstva som na-
vštevoval svoju tetu na Sihoti, 
vďaka čomu mi niektoré pôvod-
né miesta starého Trenčína zo-
stali v pamäti a pri starých foto-
grafiách na ne rád spomínam,“ 
hovorí.

 � ZATIAĽ LEN 
NA FACEBOOKU 

Zameriava sa hlavne na Tren-
čín, no veľa záberov má aj z jeho 
okolia. Ľudia mu často ponúknu 
staré fotografie, lebo ich doma 
pokladajú za zbytočné. Tí, kto-
rí svoje fotky považujú za vzác-
ne, mu ich dovolia aspoň pre-
skenovať. Navštevuje tiež rôzne 
burzy, získané fotografie a nega-
tívy potom skenuje v špeciálnom 
skeneri. Zábery triedi do kapi-
tol, pridáva k nim popis a pravi-
delne sa o ne „delí“ s priateľmi 
na svojej facebookovej stránke 
i v dvoch vybratých trenčian-
skych fb skupinách.  
 „Chcem, aby to všetko malo 
nejaký zmysel a získaný materiál 
sa preto snažím posúvať aj ostat-
ným Trenčanom. Často mi zve-
rejnenie fotiek pomáha dotvárať 
ucelenejšiu kostru tém v jednotli-
vých kapitolkách, vďaka trefným 

komentárom a pripomien-
kam pozorných faceboo-
kových priateľov. Vzniká 
tak pestrá mozaika nových 
postrehov, nápadov a prí-
behov v spojení s čiernobie-
lymi fotografiami,“ hovorí 
zberateľ.

 � TAJOMNÁ CHODBA 
MALA ÚSPECH

Veľké množstvo followe-
rov zaujala napríklad ko-
lekcia fotiek o objavení 
tajomnej chodby počas 
čistenia Studne lásky v roku 
1968. „Príbeh skupiny potápačov 
mi vyrozprával pán J. Zápeca, 
poskytol mi zároveň fotky a zve-
rejnená kapitolka mala na face-
booku mimoriadny úspech,“ teší 
sa M. Vrba. 
 V súčasnosti pripravuje ďalší 
príbeh z roku 1970 o dobrodruž-
nej expedičnej plavbe šiestich 
trenčianskych potápačov, ktorí 
sa na lodi pomenovanej Fatima 
rozhodli navštíviť Turecko. 
 Jeho priatelia a sledovatelia 
sa už teraz môžu tešiť na ďalšie 
kapitolky s historickými témami, 
ako napríklad Kolotoče v Trenčí-
ne, Advokátske služby, Od výro-
by krojov až po ich postupný zá-
nik, Filmy nakrútené v starých 
trenčianskych uliciach, Podrob-
né popisy historicky vzácnych 
budov, Spomienky na bývalé 
trenčianske benzínové pumpy či 
Hasiči na Hasičskej ulici.

 � ABY SME TRENČÍN 
LEPŠIE POZNALI

Pre tých, ktorí nie sú aktívni 
na sociálnych sieťach, máme 
dobrú správu. Fotky z archívu aj 
so získanými informáciami plá-
nuje zberateľ použiť v pripravo-
vanej publikácii. „V nej by som 
rád priblížil aj záslužnú prá-
cu Trenčanov, po ktorých zosta-
li vzácne, dosial nepublikované 
fotografie starých trenčianskych 
budov a ulíc. Boli to Jozef Koreň, 
Ervín Ali, Vojtech Vikár a Ri-
chard Jelínek.“
 Milan Vrba svoju zbierku fo-
tografií nepovažuje za uzavre-
tú. Snímok zo starého Trenčí-
na podľa neho nie je nikdy dosť 
a rovnako je to aj s množstvom 
zaujímavých tém z histórie náš-
ho mesta.  
 (E. M.) FOTO: ARCHÍV M. V.
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Harmonogram čistenia v mestskej časti STRED
6. 4. 7.30 – 19.30 Mierové nám., Matúšova, Farská, Štúrovo nám., Pešia zóna, Vajanského, 

6. 4. 19.30 – 7.30 Rozmarínová, Braneckého, poza prior, Nám. sv. Anny, Dolná Hasičská – bez PDZ

7. 4. 7.30 – 19.30 Horný Šianec – od Hviezdoslavovej, Hviezdoslavova, Palackého

7. 4. 19.30 – 7.30 K dolnej stanici, Legionárska po Keramoprojekt, Jilemnického, 1. mája, Nešporova

8. 4. 7.30 – 19.30 Piaristická hlavná aj bočná, Súdna medzi Piaristická a Električná

8. 4. 19.30 – 7.30 Jesenského, Dolný Šianec – Telecom, kruh. križovatka Karpatská

9. 4. 7.30 – 19.30 Karpatská, J. Zemana, Rybárska

9. 4. 19.30 – 7.30 Električná – dolná, Bernolákova, Kolárova, Súdna – od Piaristická po Nám. sv. Anny

12. 4. 7.30 – 19.30 Dlhé Hony, Dlhé Hony – vnútrobloky, Beckovská, Bezručova

12. 4. 19.30 – 7.30 Nemocničná, Panenská, Kuzmányho, Kmeťova, Moyzesova

13. 4. 7.30 – 19.30 Noviny – Ríznerova, Sasinkova, Puškinova, Nové Prúdy, Narcisová, Palárikova, Bottova, 
Úzka, Stromová, Záhumenská

13. 4. 19.30 – 7.30 parkovisko Družba, parkovisko 28. októbra, parkovisko Štatistický úrad

14. 4. 7.30 – 19.30 Pod Brezinou, Nad tehelňou, J. B. Magina, Krmana, Lipského, Mudr. Churu

15. 4. 7.30 – 19.30 Partizánska, Horná Partizánska – bočné, Olbrachtova

15. 4. 19.30 – 7.30 Kúty, Dolný Šianec, J. Kráľa, Tatranská

16. 4. 7.30 – 19.30 Nová, Záhradnícka, Krátka, Zelená

19. 4. 7.30 – 19.30 28. októbra, Kalinčiakova, Družstevná, Strojárenská

19. 4. 19.30 – 7.30 Kpt. Jaroša

Harmonogram čistenia v mestskej časti SEVER
20. 4. 7.30 – 19.30 Hodžova – obojstranne, Žilnská – obojstranne

20. 4. 19.30 – 7.30 Železničná, Kragujevackých hrdinov, dolná Kukučínova, horná Kukučínova – PDZ 
po zastavané územie, Opatovská

21. 4. 7.30 – 19.30 Považská – bočná, Pod Skalkou, Brigádnická, Pri Tepličke

21. 4. 19.30 – 7.30 Mládežnícka – od Študentská – pravá strana, parkoviská plaváreň (krytá, letná), most 
na Ostrov, hrádza po tabuľu Trenčín

22. 4. 7.30 – 19.30 Sihoť IV – Clementisova, Pádivého, Armádna, Pod čerešňami, Jasná , Považská

22. 4. 19.30 – 7.30 Mládežnícka – od Študentská – ľavá strana, parkovisko pri Kolibe

23. 4. 7.30 – 19.30 Sihoť IV – Kraskova, Sibírska, Odbojárov, Tichá

23. 4. 19.30 – 7.30 parkovisko Madov, Palackého

26. 4. 7.30 – 19.30 Rázusova od svetelnej križovatky – pravá strana, Považská – obojstranne

27. 4. 7.30 – 19.30 Rázusova od svetelnej križovatky – ľavá strana, Kpt. Nálepku – obojstranne, Kpt. Nálepku 
– vnútrobloky

28. 4. 7.30 – 19.30 Študentská, Nábrežná, Nábrežná – vnútroblok ,Jiráskova po Rázusova – obojstranne

29. 4. 7.30 – 19.30 Gen. Goliana, Hurbanova, Švermova – od Študentská – pravá strana

30. 4. 7.30 – 19.30 Gen. Goliana, Hurbanova, Švermova – od Študentská – ľavá strana

3. 5. 7.30 – 19.30 Komenského, Smetanova – pravá strana, Jiráskova od Rázusa po Hodžova – pravá strana, 
Holubyho námestie

4. 5. 7.30 – 19.30 Komenského, Smetanova – ľavá strana, Jiráskova od Rázusa po Hodžova – ľavá strana, 
17. novembra – obojstranne

5. 5. 7.30 – 19.30 Vodárenská, Gen. Viesta, Šoltésova – obojstranne

6. 5. 7.30 – 19.30 Gagarinova, Osviečimská, M. Turkovej – obojstranne, vnútroblok medzi Považská a Hodžova

7. 5. 7.30 – 19.30 Niva, Mníšska, Mlynská, Horeblatie, 10. apríla, Pod Drienim, Potočná – po zastavané územie

10. 5. 7.30 – 19.30 horná Kukučínova – zastavané územie, Pod Sokolice časť od Piano po SOU, K výstavisku 
od Štefánikova po Konštrukta, Pred poľom

10. 5. 19.30 – 7.30 K výstavisku od Konštrukta po výstavisko, Súvoz

11. 5. 7.30 – 19.30 Pod Sokolice časť od SOU po bytovky K výstavisku, Pod lipami, Zelnica, Fabu, Rovná, Stará 
Kubranská, Dubova, Záhrady, Hricku, Pod horou

Ak pre dlhodobé nepriaznivé počasie nebude možné dodržať tento harmonogram, 
bude vypracovaný dodatočný na dočistenie konkrétnych ulíc. Mestské komuniká-
cie sa budú čistiť aj v mestských častiach Západ a Juh – tieto práce sú naplánované 

na máj a jún. Harmonogram nájdete v nasledujúcich vydaniach novín.

GINKO UŽ MÁ 
SVOJU TABUĽU
Pri Kostole Sv. Rodiny 
na sídlisku Juh rastie 
neobyčajný strom. Má asi 
dva metre a desať rokov. 
Vypestovaný bol v záhra-
de Jaroslava Baláža zo se-
mienka známych a chrá-
nených trenčianskych 
gínk rastúcich v predzá-
hradke bývalej spoloč-
nosti Slovlik a.s. na Ulici 
gen. M. R. Štefánika. 

Na tomto mieste bol vysade-
ný na jar 2018 a od marca toh-
to roku sa o jeho výnimočnos-
ti okoloidúci dozvedia vďaka 
informačnej tabuli, ktorú tu 
osadili pracovníci trenčianske-
ho Mestského hospodárstva 
a správy lesov. 
 Ako informoval Ľuboš Ba-
lušík z oddelenia správy lesov, 
za zámerom výsadby stromu 
vrátane svojpomocnej výroby 
informačnej tabule stoja býva-
lí mestskí horári v spoluprá-
ci s tými súčasnými. Urobili to 
z vlastného záujmu a vzťahu 
k ochrane životného prostredia. 
 Ginko dvojlaločné, Ginkgo 
biloba L. je vzácny a pozoru-
hodný strom. Patrí medzi na-
hosemenné rastliny. Všetci zá-
stupcovia nahosemenných sú 
ihličnany, ginko však má opa-
davé listy charakteristického 
vejárovitého tvaru. Vo svete 
rastlín je najznámejšou tzv. ži-
vou fosíliou. Rástlo už v dru-
hohorách a vďaka svojej mi-
moriadnej odolnosti dokázalo 
prežiť klimatické zmeny, prí-
rodné aj antropogénne vplyvy. 
Známe sú prípady, keď stromy 
ginka prežili výbuch atómovej 
bomby v Hirošime. Dožíva sa 
niekoľko stoviek rokov.
 Veríme, že tento vzácny 
strom  bude dlhé stáročia oby-
vateľom mesta pripomínať jeho 
hlavnú vlastnosť, húževnatosť 
v prekonávaní prekážok ,ktoré 
budú pred nich v živote posta-
vené. (RED), FOTO: Z. G.


