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Konferencia Európska únia ako globálny aktér sa uskutočnila v sobotu v hoteli Tatra. Jej aktéri diskutovali o možnostiach ako posilniť schopnosť únie zohrávať globálnu politickú úlohu s dôrazom na prínos
nových členských krajín EÚ, vrátane Slovenskej republiky. Po skončení rokovania prijal prezidenta medzinárodnej Paneurópskej únie Alaina Terrenoirea (vľavo) a čestného predsedu tejto organizácie Otta
von Habsburga (vpravo) primátor Mesta Trenčín Branislav Celler. Na prijatí sa zúčastnil aj mimoriadny
a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Jacques Faure.
Snímka (pu)

Všešportový areál
ZŠ, Novomeského ul.:
Otvárame!
str. 8–9
Volebné obvody,
okrsky a miestnosti
pre komunálne voľby
str. 12–13

Nové linky MHD a zmeny v grafikone dopravy
Mesto Trenčín trvá na zmene cestovného poriadku mestskej
hromadnej dopravy (MHD)! To je záver práce komisie na zmenu
cestovného poriadku, ktorú ustanovil primátor Trenčína Branislav CELLER po zavedení nového grafikonu dopravy, ktorý platí
v Trenčíne od 19. augusta.
Mesto Trenčín dostalo od stajní pred oprávnenými požiaobčanov 392 pripomienok od davkami občanov a významzavedenia nového cestovné- ných zamestnávateľov na území
ho poriadku. Komisia, ktorej mesta. Na splnení všetkých
predsedal viceprimátor Anton požiadaviek, ktoré mi komisia
Boc, odporučila primátorovi odporučila, budem nekomprozaviesť úplne nové štyri linky č. misne trvať a vyzvem listom
9, 16, 20 a 28 a upraviť 175 generálneho riaditeľa SAD
spojov na jednotlivých linkách, Trenčín na ich zapracovanie do
najmä spojov smerujúcich do cestovného poriadku najneskôr
alebo z Nozdrkoviec, Opatovej, 28. októbra,“ uviedol B. Celler
Kubrice a Záblatia. Významnou ihneď, ako sa oboznámil so zázmenou je aj návrh na posilne- vermi komisie. Podľa jeho slov
nie dopravy z Východnej ul. na trenčianska SAD musí dovtedy
sídlisku Juh linkou č. 28. Táto na vlastné náklady zabezpečiť
novozriadená linka bude mať aj tlač a distribúciu upravených
cieľovú stanicu na Sihoti.
cestovných poriadkov obyvate„Nemohli sme ostať ľaho- ľom mesta.
(th)

Tanečné Korzo pripravila Trenčianska nadácia na nedeľné popoludnie 24. septembra. Mierové námestie zaplnili obdivovatelia
tanečných rytmov. V bohatom programe sa vystriedali trenčianske
tanečné skupiny Aura, Tap dance quartet, Goonies, Džamal, fitnesky, Maryland (na snímke) a ďalšie. Teplé slnečné počasie babieho
leta prispelo k výbornému dvojhodinovému zážitku a viacerí si zopakovali korzovanie okolo vysmiateho námestia.
Snímka (la)
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AKTUALITY

Pekné mesto je zelené mesto
Organizačne a finančne náročnú starostlivosť o zeleň v Trenčíne zabezpečuje mestská rozpočtová
organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o. (MHaSL) prostredníctvom strediska
Verejná zeleň. Náklady na údržbu verejnej zelene predstavujú tento rok čiastku 18 mil. Sk, všetky
činnosti súvisiace s jej údržbou zabezpečuje 29 zamestnancov.
Jednou z najviditeľnejších
činností je strojné kosenie trávnatých plôch. Harmonogram na
rok 2006 určuje nepretržité kosenie na sídlisku Juh, v centre
mesta dvakrát mesačne s výnimkou v mesiacoch máj a jún,
kedy sa kosilo každých desať
dní. V ostatných lokalitách sa
cyklus strojného kosenia opakuje každých 16 až 20 dní. Ku
krajniciam miestnych komunikácií prichádzajú pracovníci
MHaSL vo všetkých mestských
častiach priebežne podľa potreby.
Výsadba zelene patrí taktiež
k úlohám pracovníkov MHaSL.
Tento rok vysadili 20 000 letničiek viacerých druhov. Ich výber
zvolili na základe dlhoročných
skúseností, vhodného výškového a farebného zladenia pri
kombinácii na záhonoch, odolnosti voči škodcom a choro-

bám a prihliadali i na charakter
miest, vyhradených pre výsadbu. Okopávaním a odburinením,

Podnikatelia nenamietajú proti
výške nájmu za letné terasy

strihaním a chemickou ochranou udržujú aj ružové záhony,
záhony letničiek a dvojročiek
na Mierovom námestí, v centre
pred budovou mestskej polície,
v Parku M. R. Štefánika, na

Číslo 20/ročník VIII
železničnej stanici, Holubyho
námestí a uliciach Dlhé Hony,
Električnej a Považskej.
V rámci náhradnej výsadby
pribudli tento rok v Trenčíne
na uliciach Novomeského, M.
Bela, Šmidkeho, Kpt. Nálepku, Pod Sokolice, Šoltésovej,
Osvienčimskej, Švermovej, Hodžovej, Východnej, Opatovskej
a Javorinskej 332 drevín ako
náhrada za výrubové povolenia.
V tohtoročnom končiacom sa
horúcom lete bolo mimoriadne
aktuálne letné polievanie. Počas tropických dní zalievali trávniky a kvetinovú výsadbu denne
od skorých ranných hodín až do
popoludnia dve polievacie vozidlá.
Pracovníci MHSL, m. r. o.,
Trenčín chcú neustále zlepšovať stav verejnej zelene. Žiaľ,
neustále sa stretávajú s vandalizmom, najmä v podobe
devastácie záhonov letničiek
a odcudzovania sadeníc. Dnes
i v budúcnosti by preto občania
mesta nemali tolerovať anonymitu vandalov pri ničení zelene
a pomáhať pracovníkom MHaSL
a členom mestskej polície pri
ich odhaľovaní. Odmenou pre
všetkých bude krajšie mesto
a radosť zo zelene.
(mr)

Aj tento rok Mesto Trenčín prenajalo na svojom území pozemky za účelom zriadenia letných terás k existujúcim povoleným reštauračným prevádzkam.
V roku 2005 bolo podľa
slov vedúcej útvaru majetku Mesta Trenčín Gabriely
Vankovej schválených 22
a v tomto roku 27 letných
terás. Stúpajúci záujem o zriadenie terás bol najmä v centre mesta, čo závisí aj od typu
povolených prevádzok v tejto
lukratívnej lokalite (reštaurácie, kaviarne a pod.).
Za minulý rok mesto získalo
za prenájom letných terás príjem vo výške 220 000 Sk, tento rok sa črtá príjem približne
vo výške 240 000 Sk. Mesto
Trenčín prenajíma letné terasy v zmysle svojho všeobecne
záväzného nariadenia za cenu
nájmu 600, 300 a 200 Sk/
m2/rok. Ceny nájmu sú stano-

vené podľa pásiem, na ktoré
je územie mesta rozdelené.
Zároveň je záujemca o zriadenie letnej terasy povinný
uhradiť jednorazovo správny
poplatok vo výške 500 Sk za
zvláštne užívanie verejného
priestranstva v zmysle platnej
legislatívy.
„Jedna terasa zaberá
v priemere 60 m2, za jednu
terasu zaplatí nájomca za
letné obdobie, za 4 letné mesiace, približne 12 000 Sk.
Nájomné za zriadenie letných
terás sme určili 1. 1. 2005
a doteraz nebolo menené.
Od podnikateľov nemáme
námietky proti jeho výške,“
uzatvára svoju informáciu G.
Vanková.
(r)

Materské centrum Srdiečko v Trenčíne oslávilo v sobotu 23. septembra svoje druhé narodeniny. „Pracujeme vďaka podpore mesta, sponzorov Trenčianskej nadácie i Európskeho sociálneho
fondu Equal,“ povedala pre Info pracovníčka MC Srdiečko Emília
Hromníková. Po krátkom oficiálnom úvode sa deti mohli tešiť
zo skákacieho hradu, kreslili na chodník, svoje nadanie uplatnili
v tvorivej dielničke a vyhrávala im muzička Polianka ansábl. Veľký ohlas malo u detí vystúpenie Divadielka pani Hofmanovej (na
snímke) s výberom z Dobšinského rozprávok nazvaným Z rozprávky do rozprávky.
(la)
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Harmonogram jesenného upratovania 2006
Mesto Trenčín prostredníctvom Považskej odpadovej spoločnosti, a. s. (POS, a. s.), Mestského hospodárstva a správy lesov,
m. r. o., v spolupráci s mestskou políciou a občanmi mesta vykoná v októbri jesenné upratovanie na území mesta. Obraciame sa
s prosbou na občanov o pomoc pri skrášľovaní nášho životného
prostredia.
Nakoľko
podľa
zákona
platí zákaz ukladania biologicky rozložiteľného odpadu
na skládku, zber odpadu sa
uskutoční do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov (VOK).
Jeden z nich poslúži výhradne
na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu, t.j. konárov,

odpadu zo záhrad, trávnikov
a pod. Hádzať akýkoľvek iný
odpad ako biologicky rozložiteľný je do tohoto kontajnera
PRÍSNE ZAKÁZANÉ !!!
PRÍSNE SA ZAKAZUJE
vykladať odpad po odvezení
kontajnera. Pri porušení hrozí
pokuta 5000 Sk.

5. 10. 2006

16. 10. 2006

Ulice: Sibírska, Clementisova, Žilinská, Odbojárov.

Ulice: Soblahovská (bytovky
pri Leoni), Pod Juhom, Belá,
Nozdrkovce

6. 10. 2006
Ulice: Jasná, Považská, Hurbanova, M. Turkovej

7. 10. 2006
Sihoť IV – záhr. osada, Kubra
– Volavé – záhr. osada, Pod
Kočinou horou – záhr. osada,
Dubník – záhr. osada, Skalničky – záhr. osada

9. 10. 2006
Ulice: Gen. Goliana – Kpt.
Nálepku, Nábrežná, Hodžova
– Kpt. Nálepku, Holubyho
nám.

10. 10. 2006
Za Centrom – parkovisko, ulice: Električná, Nad tehelňou
I, Nad Tehelňou II

11. 10. 2006
Ulice: Partizánska I, Partizánska II, 28. októbra, Dolný
Šianec

12. 10. 2006
Ulice: Beckovská, Osloboditeľov, S. Chalupku, Soblahovská

13. 10. 2006
Ulice: J. Zemana, Záhumenská, Karpatská I, Karpatská
II

14. 10. 2006
Pri mlyne – záhr. osada (LO),
Ozeta – záhr. osada, Váh
– záhr. osada, Noviny – záhr.
osada

17. 10. 2006
Ulice: Ľ. Stárka I, Veľkomoravská, Kožušnícka, Zlatovská

18. 10. 2006
Ulice: Školská, Kvetná, Bavlnárska, M. Kišša

19. 10. 2006
Ulice: Majerská, Kasárenská, Orechové (pri kaplnke),
Horné Orechové

20. 10. 2006
Ulice: Hlavná, Hanzlíkovská,
Okružná

21. 10. 2006
Pod Brezinou – záhr. osada,
Vašíčkove sady – záhr. osada, Bočkove sady – záhr.
osada, Pod Sekerou – záhr.
osada

23. 10. 2006
Detské mestečko, Dolné pažite, Rybáre

24. 10. 2006
Ulice: Gen. Svobodu, Lavičková, M. Bela, Východná

25. 10. 2006
Saratovská ul., Liptovská ul.,
Šafárikova ul., Západná ul.

26. 10. 2006
Ulice: Železničná, Kukučínova, Pod Sokolice, K Výstavisku

27. 10. 2006

30. 10. 2006

Ulice: Pred poľom, Kubra
– námestie, Kubra – pri kríži

Ulice: Kubranská, Kubrica
– námestie, Kubra – Pažítky

28. 10. 2006

31. 10. 2006

Chrásť – záhr. osada, Za Halalovkou – záhr. osada, Halalovka – záhr. osada, Široké
– záhr. osada

Ulice: Niva – k MŠ, Mlynská,
Potočná, Horeblatie

Do VOK-ov nie je možné
ukladať elektroodpad, vyradené
batérie a akumulátory, žiarivky,
pneumatiky a železný šrot.
Tento odpad je možné vyložiť
ku kontajnerom, odkiaľ odvoz
zabezpečí POS, a.s.
Zberný dvor na Zlatovskej
ulici je otvorený aj počas upratovania. Tu je možné doviezť
akýkoľvek druh odpadu.

Ešte raz prosíme občanov,
aby dodržiavali označenie kontajnerov a ukladali do nich len
určené odpady. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu
bude dohliadať mestská polícia
a pracovníci Považskej odpadovej spoločnosti, a. s.
Ing. Ladislav Petrtýl,
vedúci útvaru ŽPaD MsÚ

Nové on-line web kamery na webovej stránke
Na oficiálnej webovej stránke Mesta Trenčín – www.trencin.
sk bola donedávna verejne prístupná on-line webkamera monitorujúca priestory Mierového námestia a Dolnej brány pod
Mestskou vežou. Je umiestnená na budove mestského úradu
a jej prostredníctvom si môže každý z hocijakej časti zemegule pozrieť aktuálnu situáciu v meste v snímaných priestoroch. Jedinou podmienkou je prístup na internet.
Vzhľadom na jej pomerne
veľkú popularitu a záujem
sa Mesto Trenčín rozhodlo
rozšíriť počet web kamier,
umiestnených na webe, o ďalšie tri. Kamery, približujúce aj
iné atraktívne lokality, sú už
nainštalované a mestská webová stránka v sekcii on-line
kamera o tieto pohľady rozšírená.
Jedna kamera monitoruje
Štúrovo námestie, druhá je
umiestnená na stĺpe umelého
osvetlenia
mestského
futbalového
štadióna
a sníma hlavne panoramatické časti
mesta. Tretia
kamera je nainštalovaná
na hrade a je
z nej možné
snímať panorámu mesta

i priestory na hrade a hradnom dvore.
Vzhľadom na náročnosť
objemu prenesených údajov
a aktuálnych technických
možností rýchlosti pripojenia
na internet na strane prevádzkovateľa i koncového užívateľa je pomerne technicky
i finančne náročné zabezpečiť
priamy on-line nepretržitý prenos, takže obrázky budú zatiaľ
snímané v niekoľkosekundových intervaloch.
(js)

4 / INfO

TÉMA TÝCHTO DNÍ

Číslo 20/ročník VIII

Trenčiansky shopping park nadobúda reálne kontúry
Priestor v okolí hypermarketu Tesco sa v blízkej budúcnosti premení na trenčiansky shopping
park nielen s miestnym, ale s regionálnym významom. V týchto dňoch úspešne postupujú stavebné práce obchodných reťazcov, ktoré by chceli ešte pred vianočnými sviatkami sprístupniť
zákazníkom predajňu ASKO NÁBYTOK, BIG BOX SHOPPING CENTER a Elektrodom NAY. Prípravné
stavebné práce obchodného centra typu Baumax štartujú aj pri čerpacej stanici Esso.
Samospráva tieto investičné
aktivity víta. „Je dobré, že to
bude v jednej lokalite vybudované. Ľahšie sa potom dobudovává infraštruktúra a všetky
veci s tým súvisiace,“ uviedol
trenčiansky primátor Branislav
Celler. V budúcom roku by
malo oproti tomuto areálu pribudnúť ďalšie veľké nákupné
centrum na území väčšom ako
má dnešné Tesco aj s priľahlými pozemkami. „Projekt veľkého obchodného centra má
svojich developerov v podobe
skupiny, ktorá v Čechách
realizovala podobné zámery.
Ani oni dnes ešte nevedia prezentovať všetkých budúcich
klientov, ale investorov majú
vytypovaných a rokovania
s nimi vstupujú do záverečnej
fázy,“ dodal B. Celler.
Súčasťou
tohtoročných
investičných akcií bude aj rekonštrukcia okružnej križovatky na prístupovej komunikácii
k hypermarketu Tesco. Areál
obchodného centra bude mať
zvýšené nároky na dopravné
napojenie osobnej automobilovej dopravy pre návštevníkov
a zamestnancov, nákladnej
automobilovej dopravy pre zásobovanie z cesty II/507 cez
jestvujúcu pripojovaciu komunikáciu k hypermarketu TESCO.
Účelom rekonštrukcie je preto
posun okružnej križovatky približne o 135 m do novej centrálnej polohy medzi BIG BOX-om
a Tescom. Projekt predpokladá
aj využívanie jestvujúcej okružnej križovatky a prístupovej
komunikácie k areálu TESCO.
Počas rekonštrukcie sa motorizovaní návštevníci i autobusy
MHD bez problémov musia dostať na parkovisko Tesca.

Predajňa ASKO
NÁBYTOK
Je situovaná na zelenom
priestranstve medzi hypermarketom TESCO a štátnou ces-

tou II/507, vedúcou z Trenčína
do Trenčianskej Turnej. Objekt
bude funkčne aj dopravne napojený na jestvujúcu štruktúru

hala jednopodlažného objektu s vloženým medzistropom
v predajnej a administratívnej
časti bude mať pôdorys nepra-

železničnou traťou zo západu
a areálom hypermarketu TESCO z juhu bude umiestnená
v okrajovej časti Trenčína v lokalite Belá. Parkovisko pre návštevníkov spolu so vstupným
priečelím
hlavného objektu
– obchodného centra, bude
obrátené k hlavnej prístupovej
ceste B II/507.
Architektúra
obchodného
centra BIG BOX je daná jednotným stavebným systémom
a dizajnom, určený stavebníkom pre všetky obchodné prevádzky tejto obchodnej siete.
Je to jednopodlažný halový
objekt, výrazne obdĺžnikového tvaru s plochou strechou.
V priečnom smere je rozdelený
na jednotlivé obchody so samostatnými vstupmi pre návštevníkov v hlavnom priečelí
a samostatnými vstupmi pre
zamestnancov a zásobovanie
zo zadnej strany. Dominantným
architektonickým prvkom bude
vertikálne členená, celoplošne presklená stena hlavného
priečelia s výraznými portálmi vstupov, na ktorých budú
umiestnené logá jednotlivých
predajcov.

Elektrodom NAY

areálu TESCO. S hypermarketom ho prepojí spojovací kŕčok,
aby bolo možné prechádzať
suchou nohou z jedného objektu do druhého. Bude napojený
na jestvujúce dopravné usporiadanie areálu zásobovacou
komunikáciou zo zadnej strany
a na základe vzájomnej dohody využije rezervné parkovacie
miesta patriace Tescu.
Predajná a skladovacia

videlného päťuholníka. Hlavný
vstup, ktorý vytvorí základnú
dominantu objektu, je situovaný do jestvujúceho parkoviska
hypermarketu Tesco.

BIG BOX SHOPPING
CENTER
Stavba
trojuholníkového
tvaru medzi štátnou cestou
B II/507 zo severovýchodu,

Vyrastie v susedstve hypermarketu TESCO. Oddelí
ich vnútroareálová prístupová
a zásobovacia komunikácia.
Predajnú plochu bude okrem
prízemia tvoriť vložené poschodie sprístupnené interiérovým
schodiskom. Celý areál NAY
bude po ukončení stavebných
prác upravený zeleňou a doplnený prvkami drobnej architektúry a informačného grafického
systému. Dominantu prístupu
budú dotvárať 3 vlajkové stožiare a reklamný pylón. Farebné riešenie fasády bude kombináciou tradičných odtieňov
NAY – bielej, modrej a svetlosivej. Neoddeliteľnou súčasťou
architektonicko-výtvarného
dotvorenia výrazu fasád bude
vonkajšie osvetlenie objektu
a okolia, ako aj celkový grafický design reklamného systému
– bilboardov.
(maj)
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Trenčín – mesto za hradbami
Historky z histórie, kreslený
seriál o histórii mesta, ktorý sme
Vám na tejto stránke pravidelne
prinášali počas uplynulých mesiacov, sa končí. Takouto formou
sme chceli priblížiť čitateľom
zaujímavé momenty z bohatej minulosti Trenčína a zároveň sme
zhromaždili dostatok materiálu
na vydanie ilustrácií vo forme netradičnej knižky. Tento počin sme
načasovali tak, aby sme stihli
jej vydanie do termínu konania
konferencie Mesto za hradbami
v októbri. Poslúži ako prezentácia toho, o čo sa v tejto súvislosti usilujeme. Hovoriť o dejinách
nášho starobylého mesta pútavo
a zaujímavo, približovať históriu
mesta najmä mladej generácii
a prostredníctvom pohľadu späť,
ale aj komunikáciou s okolitými
európskymi mestami získavať
inšpirácie pre budúcnosť. Počas
uplynulého roka sme rozvíjali
tieto témy pri rôznych ďalších príležitostiach. Spomeňme najmä
súťaž žiackych projektových prác
na tému Trenčín – miesto môjho
žitia, počas ktorej niekoľko tímov
žiakov základných škôl pod vedením svojich pedagógov spracúvalo vybranú tému z histórie mesta.
Ale nielen to. Ich úlohou bolo
naučiť sa svoje diela aj kvalitne
odprezentovať. Výsledkom boli
veľmi pekné a zaujímavé pohľady školákov na historický TrenDanglár

Danglár

čín. Víťazný tím predstaví svoje
mesto v anglickom jazyku na už
spomínanej konferencii Mesto
za hradbami. Priestor na nej dostanú i študenti trenčianskych
stredných škôl, ktorí budú spolu
s belgickými a holandskými rovesníkmi v rovnakom týždni viesť
paralelnú študentskú konferenciu
na tému života v historickom meste. Zvedaví sme tiež na výsledky
literárnej súťaže Trenčín – mesto
za hradbami, ktoré budú známe
začiatkom októbra. Výsledky i víťaznú poviedku uverejníme aj na
stránkach dvojtýždenníka Info.

Inou formou propagácie histórie
bolo rozšírenie augustových Trenčianskych hradných slávností
aj na námestie. Týždňový festival s kulisami rímskych stanov
a ochutnávkou jedál podľa starovekých receptov, ako aj samotné
hradné slávnosti sa stretli s mimoriadnym ohlasom aj napriek
nepriazni počasia. Radi by sme
takúto vysokú kvalitu reprezentatívneho podujatia, odkazujúceho
na naše historické dedičstvo,
udržali aj do budúcna. Na začiatok októbra je naplánovaný aj celoslovenský seminár opevnených

miest Slovenska, organizovaný
Krajským pamiatkovým úradom
v Trenčíne. V rovnaký deň trenčiansky archív sprístupní výstavu
unikátnych písomností z histórie
Trenčína. Všetky aktivity už od
októbra minulého roka nakrúca
dokumentarista z Trenčína Ľubo
Matúš do krátkeho filmu so
sprievodom detskej moderátorky. Odprezentujeme ho počas
konferencie. Čerešničkou na torte bude minútová filmová zvučka
konferencie – kreatívny reklamný
šot na tému identity a image
mesta od talentovaného Trenčana Matúša Mišáka. Jeho filmovú
kópiu chceme premietať aj v trenčianskych kinách pred filmovými
predstaveniami dva týždne pred
konferenciou ako upútavku. To
všetko sme vykonali so snahou
upozorniť Trenčanov i návštevníkov na potrebu otvorenosti pri
komunikácii o spoločnom kultúrnom a historickom dedičstve,
hodnotách, ktoré stoja za záchranu aj pre budúce generácie.
Tešíme sa, že Trenčín vytvorí
aj medzinárodnú platformu pre
tieto témy v podobe konferencie
Mesto za hradbami – identita verzus imidž a jej sprievodných podujatí. Priblížime ich v budúcom
čísle Info.
Renata Kaščáková,
ved. útvaru marketingu MsÚ Trenčín
www.behindwalls.sk
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VMČ Sever

Občania vystúpili so závažnými požiadavkami
Výbor mestskej časti (VMČ) Sever zasadal v utorok 19. septembra v Kultúrnom stredisku Opatová.
Vodičov z Opatovej dlho
mátalo odbočovanie z hlavnej
cesty od Trenčína doľava na
ulicu Niva pri Araveri. Poslankyňa Veronika Závodská sa
poďakovala za vyriešenie tohto
problému Mestskej polícii Trenčín, ktorej členovia neváhali
osobne premerať šírku cesty.
Meranie ukázalo, že vozovka
má dostatočnú šírku na úpravu
s odbočovacím pruhom. Potom
sa vyjadrila k ďalším témam,
ktoré trápia ľudí v Opatovej.
Sú to kríky na detskom ihrisku,
kde si už bezdomovec urobil
„domček“, navyše na ihrisku
chýba kontajner na smeti i rozkopaná Potočná ulica a udržiavanie čistoty v okolí objektu
Jednoty SD. Požiadala správcu
aj o vyčistenie potoka odvádzajúceho dažďovú vodu, ktorá
steká do objektu materskej
školy a do susedných domov.
Prihovorila sa aj za zavedenie
vodovodu a výstavbu toaliet
v hasičskej strážnici, lebo hasiči sa po zásahu nemajú kde
umyť a sú tam iba suché WC.
Potrebné je aj dokončenie kanalizácie v hornej časti Potočnej a Mníšnej ulice. Požiadala
aj o vybudovanie chodníka
medzi ulicami Potočnou a 10.
apríla popri hlavnej ceste, lebo
tadiaľ chodia ľudia na autobusy, do kostola a deti do školy.
Poslankyňa Alena Laborecká predniesla sťažnosti občanov na kritický stav cesty na
uliciach Nábrežná, Švermova,
Golianova a Hurbanova. Požiadala aj o vyčistenie parčíka
pri OD Rozkvet a priestorov pri
novom obytnom dome Pod Sokolicami.
Poslanec Ľubomír Dobiaš
upozornil na poklesnutú vozovku po rozkopávke na Opatovskej ceste pri železničnom
priecestí v Opatovej a diery na
chodníkoch na Kubranskej ulici, ohrozujúce zdravie chodcov.
Sformuloval aj požiadavku poslancov na dodanie podkladov

k rozpočtu na rok 2007 na najbližšie zasadnutie VMČ Sever.
Zároveň požiadal o finančné
prostriedky na výkup pozemkov
pri kubranskom cintoríne a výstavbu nového oplotenia.
Členka finančnej komisie
mesta, poslankyňa Janka
Fabová uviedla, že sa v roku
2007 neuvažuje o investíciách
na kanalizáciu v tejto časti
mesta.
VMČ Sever nemá v mestskej
rade zastúpenie, a tak chýba
informovanosť, povedal predseda VMČ Ján Babič. Informoval
aj o poslaneckom prieskume
vo firme Askov (bývalé Kovohute), kde sa zúčastnili, okrem
príslušníkov Mestskej polície
Trenčín, poslanci VMČ Sever J.
Babič, J. Fabová, A. Laborecká
a R. Lifka. Predseda VMČ žiada
kompetentné inštitúcie vypracovať zoznam priebežných kontrol tejto prevádzky. Na smrad
si sťažujú občania v okolí i pracovníci hospicu. Vzhľadom na
opakujúce sa sťažnosti uvažuje
spoločnosť Askov o preložení
výroby mimo mesta. Zámer má
spoločnosť predložiť do 30.
septembra. Podľa J. Babiča je
v tejto časti zóna zameraná na
ľahký priemysel a služby. Preto
VMČ žiada samosprávu informovať o pokračovaní prevádzky
Askov.
Občania vystúpili na zasadnutí s viacerými požiadavkami.
Jednou z nich bolo osvetlenie
detského ihriska, dopísanie
textu – Časť Opatová – na tabule označujúce začiatok a koniec Trenčína na cestách v tejto miestnej časti. Požadujú aj
plynofikáciu školy, vyčistenie
potokov na území Opatovej,
zaplátanie najväčších dier na
ulici Niva, uvedenie trávnikov
do pôvodného stavu po budovaní kanalizácie, vyriešiť chýbajúce kanálové vpuste v hornej
časti Potočnej ulice, vybudovať
chodníky na Opatovskej ulici
kvôli bezpečnosti chodcov.

Obyvatelia ulice Horeblatie,
ako občania mesta, požadujú
vybudovanie kanalizácie v čo
najkratšom čase.
Kanalizačné prípojky zasa
trápia ľudí bývajúcich pod úrovňou potrubia. Prečerpávanie

splaškov do hlavnej kanalizácie si vyžaduje investície,
poslankyňa J. Fabová navrhla
alternatívne riešenie - viesť potrubie záhradami s napojením
na hlavný zberač v mieste, kde
nie je také prevýšenie.
(la)

VMČ Západ

Zeleň a investície
Výbor mestskej časti (VMČ) Západ sa zišiel na stretnutí s občanmi v predposledný augustový deň. Napriek končiacim sa
prázdninám obyvatelia Zámostia zahrnuli poslancov pripomienkami a žiadosťami na zlepšenie života v tejto časti mesta.
Cestujúcim štyri mesiace
chýba prístrešok na autobusovej zastávke oproti železničnej
stanici Zlatovce. Na koróziou
poškodenú zastávku pri OD
Úspech a na nebezpečenstvo
zranenia upozornil poslanec
Vladimír Poruban. Poslanec
Štefan Sýkorčin vysvetlil, že
prístrešky na zastávkach MHD
sa budú obnovovať na území
mesta komplexne.
Zeleň na cintoríne spríjemňuje prostredie, ale v Orechovom sú naklonené tuje skôr
hrozbou ako estetickým doplnkom. Občania žiadajú ich
odstránenie skôr, ako vznikne
škoda. Upozornili aj na zlý zdravotný stav dvoch líp pri tomto
cintoríne, vyschnuté stromy
ohrozujú návštevníkov cintorína

a ich automobily.
Poslanci VMČ Západ sa vyjadrili aj k návrhu rozpočtu mesta na rok 2007. Ako prioritné
investičné akcie uviedli realizáciu rekonštrukcie Kultúrneho
domu v Istebníku, ďalej realizáciou projektu s chodníkom
a kanalizáciou na Istebníckej
ulici. Medzi priority patrí aj realizácia projektu ulíc Jahodová
a Široká.
Členovia VMČ Západ zaujali
stanovisko k žiadosti o zmenu
prevádzkových hodín vinárne
a kaviarne Verita v Záblatí a neodporučili jej schválenie. Navrhli skrátiť prevádzkový čas o hodinu. Povolenie prevádzkového
času podľa žiadosti schválili
Magic Moto baru na Zlatovskej
ulici.
(la)

Dobrovoľný hasičský zbor z trenčianskej mestskej časti Opatová
si uplynulý víkend pripomenul 70. výročie svojho vzniku. Hasiči
a ich hostia sa stretli v hasičskej zbrojnici, na cintoríne si uctili
pamiatku svojich predchodcov, absolvovali slávnostný sprievod
ku kultúrnemu domu, kde okrem bohatého kultúrneho programu
predviedli aj ukážky historickej a súčasnej hasičskej techniky.
V miestnom rímsko-katolíckom kostole počas sv. omše posvätili novú zástavu, ktorá symbolizuje uplynulých 70 rokov života
miestnych hasičov.
Snímka a text (ag)
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Quo vadis, trenčianska priemyselná zóna?
Mesto Trenčín pripravuje podmienky pre vznik priemyselnej
zóny za diaľničným privádzačom v smere k pravobrežnej čistiarni odpadových vôd, ktorá má oficiálny názov priemyselná zóna
Trenčín - Bratislavská ulica, dlhodobo od začiatku tohto volebného obdobia. Zároveň hľadá zdroje, ako zabezpečiť výstavbu
infraštruktúry na území zóny. Preto reagovalo na výzvu Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorá
implementuje podporu budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
priemyselných zón zo štrukturálnych fondov EÚ.

KROK PRVÝ: PROJEKT
Na základe tejto výzvy Mesto
Trenčín vypracovalo projekt, ktorý
predložilo agentúre 25. júla. „Je
predpoklad, že projekty, vrátane nášho, vyhodnotí SARIO do
konca októbra. Pre plynulú realizáciu prác sme využili možnosť
vyhlásiť verejné obstarávanie
pred samotným vyhodnotením
projektov, aby sme hneď, ak
budeme úspešní a získame finančné prostriedky, mohli začať
s realizáciou prác,“ netají optimizmus nad výsledkami vyhodnotenia vedúci Kancelárie primátora Mesta Trenčín František
Sádecký. Stará ľudová múdrosť
však hovorí, že opatrnosti nikdy
nie je dosť, preto je súčasťou verejnej súťaže v rámci verejného
obstarávania na realizáciu inžinierskych sietí v predpokladanej
hodnote 200 mil. Sk klauzula,
že zmluva s víťazom nadobudne
účinnosť len v tom prípade, ak
bude trenčianska samospráva
v súťaži na výzvu SARIA úspešná.
Súťaž práve teraz prebieha,
18. septembra skončil termín na
vyžiadanie si súťažných podkladov. Súťažné podklady si vyžiadalo 10 firiem a podľa časového
harmonogramu budú teraz predkladať ponuky tak, aby najneskôr 20. októbra bola s víťazom
podpísaná zmluva. Jeho úlohou
bude zabezpečiť výstavbu vodovodu, kanalizácie, prečerpávacej
stanice na kanalizáciu, regulačnej stanice vysokotlakového
plynu, rozvodu strednotlakového
plynu, prípojky vysokého napätia, trafostanice vysokého napätia, rozvodu nízkeho napätia,
prípojky slaboprúdu, vonkajšieho
osvetlenia, chodníka pre peších
a chodníka pre cyklistov.

KROK DRUHÝ: VEREJNÁ
SÚŤAŽ
Nie je to však prvá verejná
súťaž v rámci verejného obstarávania na infraštruktúru priemyselnej zóny. Vďaka iniciatíve
primátora mesta Branislava
Cellera je už od júnovej zmeny
rozpočtu, schválenej poslancami
mestského zastupiteľstva, súčasťou rozpočtu priama dotácia
z ministerstva hospodárstva vo
výške 90 mil. Sk, za ktorú víťaz
verejnej súťaže firma Strabag vybuduje komunikácie v prvej časti
zóny na približne 50 ha území,
v úseku približne od križovatky
do stredu celej budúcej priemyselnej zóny. „Súťažné podklady
si vyzdvihlo sedem firiem a ponuky zaslali štyri firmy. V prospech Strabagu rozhodli kritériá
pre hodnotenie. Boli dve – cena,
za ktorú súťažiaci mohli získať
80 z celkového počtu 100 bodov a druhé, dvadsaťbodové kritérium – počet splnených zmlúv
rovnakého alebo podobného
charakteru, pričom rovnaký
alebo podobný charakter bol definovaný ako žiadosť o zoznam
zmlúv, kde suma realizácie bola
minimálne 100 mil. Sk s DPH
v oblasti inžinierskych a dopravných stavieb,“ vysvetľuje F.
Sádecký.
Nakoniec, dobrá práca sa
propaguje sama, Mesto Trenčín
doteraz uzatvorilo s touto spoločnosťou už päť zmlúv, ak vynecháme poslednú na komunikácie
v priemyselnej zóne – rámcovú
zmluvu na súvislé opravy vozoviek
asfalto-betónovým kobercom, prípadne inou technológiou, súvislú
opravu chodníkov a stavebnú
údržbu vozoviek a ďalšie štyri
pod názvami Statická doprava
– Liptovská ul., Rekonštrukcia

MK – Horný Šianec, Statická doprava – Šafáriková ul., Statická
doprava – Sihoť II – etapa Ul.
Šoltésovej a Kpt. Nálepku. Všetky zmluvy boli uzatvorené podľa
zákona o verejnom obstarávaní.

GRANTY AUTOMATICKY
SÚČASŤOU ROZPOČTU
Podľa zásad nakladania s finančnými prostriedkami Mesta
Trenčín sa dotácie alebo granty
automaticky stávajú súčasťou
rozpočtu mesta v jeho príjmovej
aj výdavkovej časti. To znamená,
že takáto transakcia nepodlieha
inštitútu zmeny rozpočtu, ktorý
sa podľa platného VZN môže
meniť dvakrát ročne, t.j. tento
rok ešte raz. Projektom pre SARIO sa nezaoberala ani Finančná
komisia pri mestskom zastupiteľstve. „Prerokováva a odporúča
ďalší postup pri investičných akciách, ktoré sú zabezpečované
z rozpočtu Mesta Trenčín. Keďže predpokladáme, že výstavba
infraštruktúry bude financovaná
z iných zdrojov, nie je dôvod, aby
bola predmetom rokovania tejto
komisie. Podmienkou takejto
investície zo štrukturálnych fondov EÚ je finančná spoluúčasť
mesta vo výške 5%, čo v tomto prípade znamená 10 mil. Sk
a táto čiastka bola do rozpočtu
Mesta Trenčín na rok 2006 zapracovaná a schválená počas
júnovej zmeny rozpočtu,“ vysvetľuje B. Celler. Treba dodať,
že financovanie neprechádza
cez spoločnosť Trenčín Invest,
s.r.o., ktorého úlohou je „plniť“
priemyselnú zónu investormi, ale
je zabezpečené Mestom Trenčín
z dotácií a grantov. Mesto Trenčín totiž v súlade s uznesením
mestského zastupiteľstva nerealizovalo a nepripravuje realizáciu
žiadnych majetkových a nemajetkových vkladov do spoločnosti
Trenčín Invest, s.r.o.

KROK TRETÍ: INVESTORI
Aby sme nerozprávali len
o území, dôležité je povedať, či
ho niekto osídli. Mesto Trenčín
má podpísanú zmluvu o zmluve

budúcej s piatimi potenciálnymi investormi a eviduje ďalších
päť žiadostí o zaevidovanie do
pripravovanej databázy. Jednou
z firiem je spoločnosť Johnson
Controls Trenčín, s.r.o.
Z tohto dôvodu útvar majetku
Mesta Trenčín usilovne pracuje
na výkupe pozemkov v areáli
zóny. „S vlastníkmi, Urbárskym spoločenstvom a lesným
spoločenstvom, pozemkovým
spoločenstvom Trenčín-Záblatie a Slovenským pozemkovým
fondom máme uzavretú zmluvu
o dlhodobom nájme na 18 rokov
s predkupným právom. Výkup
pozemkov pod inžinierske siete
a pod komunikácie bude platiť
mesto. Zatiaľ sme ešte neplatili, ale cenu za m˛ od urbariátu
máme dohodnutú na 350 Sk. So
Slovenským pozemkovým fondom o cene rokujeme,“ popisuje
súčasný stav vedúca útvaru majetku mesta Gabriela Vanková.

NAMIESTO ZÁVERU
Netrpezlivci po prečítaní predchádzajúcich riadkov môžu konštatovať – je tam toho, v Dubnici
nad Váh. už majú troch investorov a Trenčania stále len projekty. Odpoveď tkvie v skutočnosti,
že Trenčín je krajským mestom
a cenová úroveň pozemkov i náklady investorov na našom území
sú s Dubnicou nad Váh. neporovnateľné i keď je vzdialená len pár
kilometrov od Trenčína. Zároveň
má rovnaké geografické výhody
ako Trenčín, leží zhruba v strede
medzi Žilinou a Trnavou neďaleko diaľnice.
Musíme vziať do úvahy aj to,
že Trenčín vzhľadom na nízku nezamestnanosť v prvej etape výberu investorov neponúka priestor
v priemyselnej zóne na tzv. hrubú
výrobu, na čo sú v dubnickom
parku predpoklady i ľudské zdroje. Trenčianska priemyselná zóna
je najmä vzhľadom na už uvedené a existenciu dvoch vysokých
škôl na území mesta určená pre
investorov s vyššou pridanou
hodnotou na úrovni vývoja, rozvoja a výskumu.
Tibor Hlobeň
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Všešportový areál ZŠ, Novomeského ul.: Otvárame!
Hoci Mesto Trenčín vybudovalo už športoviská v areáloch základných škôl na Hodžovej a Veľkomoravskej ulici, investičná
akcia, ktorú začalo 6. júna realizovať pri ZŠ, Novomeského ul.
nemá obdobu. Nielen finančnou hodnotou vo výške 42,1 mil. Sk,
ale najmä hodnotou, ktorú všešportový areál v sebe skrýva.
Hlavnými
objektami
sú
futbalové ihrisko a atletická
dráha. Futbalové ihrisko má
rozmery 60x40 m s umelým
trávnikom a potom pozdĺžne sú
vedľa seba dve ihriská na minifutbal s rozmermi 40x20 m. Na
tartanovej dráhe je trojdráha
s dĺžkou 250 m. V ďalšej časti
areálu je viacúčelové ihrisko
na hádzanú, basketbal, tenis
a volejbal. Povrchom je opäť
tartan. Také isté je aj ďalšie ihrisko zamerané na basketbal,
ale sú tam vyznačené aj čiary
pre tenis, volejbal a nohejbal.
Ihrisko na hokejbal patrí k najmodernejším na Slovensku,
má parametre vhodné aj pre
najvyššiu slovenskú súťaž – extraligu. Povrchom je drenážny
asfalt a tak isto je osvetlené.
Všetky ihriská sú oddrenážované, sú tam drény, uvalcované
frakčné štrky, potom je podlož-

ka a na nej buď tartan alebo
umelý trávnik. Majú aj umelé
osvetlenie a sú oplotené. Na
zásypový materiál má dodávateľ certifikát, ktorý hovorí, že
materiál je úplne neškodný,
zdravotne nezávadný.
Práce finišujú, pretože
šiesteho októbra areál slávnostne otvorí bohatý celodenný program, ktorého vrcholom
bude pri umelom osvetlení
o 19.00 h slávnostné otvorenie a odovzdanie do užívania
všetkým občanom Juhu, mesta
a žiakom ZŠ. V programe o. i.
vystúpi K. Knechtová a Lobo.
Športové podujatia pre deti
a mládež začínajú v tento deň
však už o 10.00 h a popoludní
od 15.00 h budú návštevníci
areálu svedkami exhibičných
zápasov trenčianskych osobností a pedagógov.

Pohľad na nový všešportový areál z vtáčej perpsketívy
Takto to vyzeralo na začiatku

28. 9. 2006
Jozef Spišák, riaditeľ
ZŠ, Novomeského ul.,
Trenčín
„Na tento areál sme čakali
dlhšiu dobu, pretože pôvodný
s asfaltovými povrchmi mal už
30 rokov a asfalt nie je dobrý
materiál pre detský organizmus
pri športovaní. Povrchy ihrísk
začali praskať, asfalt sa začal
drobiť a nezodpovedal už ani
požiadavkám bezpečnosti.
Nápad vybudovať ihriská pri
školách patrí k najlepším myšlienkam, ktoré sa v meste ob-

MESTO SVOJIM OBČANOM

Povedali pre vás o areáli...
Chystá sa tu mestská liga v hokejbale, ktorú organizuje Slovenský Orol.“

Martin Skúpy,
prezident
Slovenského Orla
v Trenčíne
„Nové ihrisko, ktoré sa vybudovalo na Juhu, nemá na
Slovensku konkurenciu. Ľudia,
ktorí robia do športu sú nadšeNa stavbe sa usilovne pracuje

javili, veď nadviazal na celoeurópsky trend budovania ihrísk.
Náš areál je najväčší, čo má
logiku, veď škola sa nachádza
na najväčšom sídlisku a sú
tu priestory na jeho vybudovanie. Nachádza sa v krásnom
prostredí. Keď tam prídete,
nájdete všetko na príjemný relax, nádhernú prírodu, zeleň,
v susedstve je lesopark Brezina.
Ako telocvikár hodnotím
areál veľmi kladne. Pre rozvoj
rekreačného športu v rámci
sídliska, pre rozvoj telesnej
výchovy bude znamenať veľmi
veľa. Areál bude mať určité
pravidlá. Všade bude zakázané fajčiť, vodiť psov, bicyklovať
a kolieskové korčule sa budú
dať použiť iba na hokejbalovom
ihrisku počas vyhradených hodín pre verejné korčuľovanie.
Na športoviskách nestrpíme
ani vulgárne výrazy.
Máme už záujemcov o športovanie mimo vyučovacích hodín, predpokladáme, že svoje
zápasy tu odohrajú minifutbalisti, združení v mestskej lige.
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ní. Je teraz už len v ľuďoch, aby
spojili sily. Trenčín donedávna
nemal vytvorené možnosti na
masový a rekreačný šport. Mládež je skoro celý deň v školách
a môže ihriská využívať a je
rozumné zo strany mesta, že
ich dá bezplatne aj verejnosti.
Využitie už existujúcich ihrísk,
napr. na „sedmičke“, je veľmi
silné. Ako podpredseda predstavenstva Slovenského Orla
prešiel som Taliansko, Rakúsko, Francúzsko a môžem
povedať, že tento systém je
veľmi podporovaný v Taliansku, kde ho kombinujú s kultúrnymi zariadeniami. Videl
som niekoľko desiatok takýchto areálov v zahraničí, ale to,
čo teraz mesto vybudovalo na
Juhu, nemá na školách obdobu. Ľudia nielen od nás, ale
aj zo zahraničia sa sem budú
chodiť pozerať s obdivom.“

v Trenčíne boli asfaltové ihriská na Novinách. Asfaltový
povrch popri svojich výhodách
má aj záporné vlastnosti a jeho
tvrdosť a drsnosť pocítil takmer
každý hráč. Aj z tohto dôvodu
vidíme rekonštrukciu ihrísk pri
ZŠ, Novomeského ul. ako veľký
prínos k skvalitneniu športového vyžitia nielen členov našej
organizácie, ale aj ostatných
milovníkov športu. Kvalitné moderné povrchy sľubujú zatraktívnenie hry, od čoho očakávame
aj opätovné zvýšenie záujmu
o členstvo v MÚMF. V tejto sezóne 2006/07 oslávi Mestská
únia malého futbalu v Trenčíne
25. výročie založenia a práve

Branislav Zubričaňák,
poslanec Mestského
zastupiteľstva
v Trenčíne, dlhodobo
uvoľnený na výkon
funkcie:
„Ako športovec a tréner,
ktorý sa venuje viac ako 130
deťom, mladým karatistom,
môžem len potvrdiť, že športový areál na sídlisku Juh pri ZŠ,
Novomeského ul. je najväčší
na Slovensku a je pripravený
na kvalitné a bezpečné športovanie pre všetkých občanov
mesta. Nemôžem zabudnúť na
to, že všetky umelé povrchy na
športoviskách sú odpružené,
športovcom netrpia kĺby a športovanie či zábava na takýchto
ihriskách je bezpečná aj zo
zdravotného hľadiska. Obyvate-

„Sadíme“ umelú trávu.
otvorenie obnovených ihrísk
považujeme za skvelú súčasť
osláv. Naše poďakovanie patrí Mestu Trenčín a vedeniu
ZŠ, Novomeského ul., ktorých
ústretové jednanie nám umožnilo využívať tento areál.“

lia nielen zo sídliska Juh budú
mať perfektné miesto na šport,
zábavu a oddych, len netreba
zabudnúť aj na to, že od nás
všetkých závisí, ako dlho tento
areál bude taký krásny ako teraz.“

Hokejbalové ihrisko je už skoro hotové...

Ondřej Tluka, Mestská
únia malého futbalu
v Trenčíne
„Dlhoročným
domovom
Mestskej ligy malého futbalu

DVOJSTRANU PRIPRAVILO MESTO TRENČÍN
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ŠKOLSTVO

Číslo 20/ročník VIII

Netradičný začiatok na „šestke“
Školský rok sa v ZŠ na Bezručovej ul. začal tak ako vo všetkých
školách na Slovensku – 4. septembra. Učitelia a rodičia sa rozhodli spríjemniť žiakom vstup do nového školského roka niečím
netradičným a v zborovni sa zrodil nápad: „Urobme hudobný
koncert! HUDOBNÝ KONCERT! Veď šikovných umelcov máme aj
v našej škole.“ Naplánovali aj termín – 20. september.
Na vystúpení zožala veľký
potlesk vlaňajšia absolventka
Monika Velacková, ktorá úžasne hrá na keyboard. No a samozrejme zahrala i školská kapela
SIX SCHOOL BAND v zložení
Marek Abrman, Martin Kukučka, Monika Nagyová, Andrej
Sokol, Veronika Štefanovičová
a Monika Velacková. Program
moderovala dvojica Petra Havierníková a Tereza Kavalírová
z redakčného krúžku, ktorý tu
pracuje už veľa rokov a za svoj

časopis získal viaceré ocenenia i v zlatom pásme celoslovenskej súťaže šk. časopisov.
Dobré meno škole robia i víťazka celoslovenských detských
speváckych súťaží Pavlínka
Ovádková alebo jej konkurentky – Zuzka Ševčíková a Lucka
Hatalová. No a nakoniec prišla aj hviezda, finalista súťaže
Slovensko hľadá SUPERSTAR
– Samo Tomeček.
Súčasťou koncertu bola
i prezentácia popoludňajšej

Na vystúpení zahrala i školská kapela
činnosti v škole. Ukázalo sa,
že vlaňajšia ponuka krúžkov je
obohatená o nové športové aktivity, ako je BADMINTON klub,

Snímky (a)

– ich krúžky pre veľký záujem
pokračujú.
Najmä (ale nielen) dievčatám je určená ďalšia novinka

Nové osemročné gymnázium
Nové 8-ročné gymnázium s oficiálnym názvom Súkromné gymnázium Canadian College bolo zaradené do siete škôl Ministerstva školstva Slovenskej republiky v auguste 2006 a zároveň
mu bola schválená pedagogická dokumentácia obsahujúca 5
nových povinných predmetov, ktoré sa budú vyučovať výhradne
v anglickom jazyku so zahraničnými učiteľmi z Kanady, USA,
Veľkej Británie a Austrálie.
Program 8-ročného štúdia je
spracovaný tak, aby ho aj priemerní žiaci zvládli a aby po jeho
ukončení boli plne bilingválni vo
vzťahu k anglickému jazyku, rozprávali veľmi dobre aj jazykom
francúzskym a čo je veľmi dôležité, boli stopercentne pripravení
vo všetkých hlavných predmetoch na maturitné skúšky a prijímacie skúšky na slovenské
vysoké školy, ak sa rozhodnú v
nich študovať.
„Vyučovací systém zabezpečí, že žiaci dokážu porozumieť
anglickému výkladu, odborne
sa anglicky vyjadrovať a anglicky rozmýšľať v odbore literatúra, geografia, história, mediálne komunikácie a ekonomika.
Po absolvovaní osemročného
štúdia jazykové a odborné vedomosti žiakov budú porovnateľné
s vedomosťami ich vrstovníkov
na britských školách,” hovorí
Janka Raftlová, konateľka spoločnosti Canadian Language
School, s.r.o., Trenčín, ktorá je
zriaďovateľom gymnázia.
Nové Súkromné gymnázium

Canadian College začne vyučovať prvých žiakov v septembri
2007 v časti priestorov ZŠ, Ul.
P. Bezruča v Trenčíne. Podmienkou pre prijatie na štúdium je
úspešné ukončenie 4. ročníka
základnej školy. Prihlášku na
nový školský rok 2007/2008
môžu podať žiaci, ktorí sú
v súčasnosti žiakmi 4. ročníka,
v špeciálnych prípadoch žiakmi
5. ročníka základnej školy.
„Budeme dbať aj na to, aby
nové gymnázium bolo prístupné
čo najširšej vrstve obyvateľstva
a tomuto chceme prispôsobiť
aj mesačné školské poplatky, ktoré budú veľmi rozumné
a zodpovedajúce momentálnej
ekonomickej situácii na trhu a
v školstve na Slovensku,“ tvrdí
J. Raftlová.
Prihlášky je možné podávať zriaďovateľovi už od 2. októbra 2006 a počas celého školského roka 2006/2007. Prvé
výberové konanie sa uskutoční
vo februári 2007. Počet miest je
limitovaný na 30 žiakov.
(jr)

No a nakoniec prišla aj hviezda, finalista súťaže Slovensko hľadá
Superstar – Samo Tomeček, ktorý si našiel čas aj na rozdávanie
autogramov
pre mladších žiakov FUTBAL,
naďalej pokračuje športová
gymnastika, florbal, pohybové
hry a hádzaná.
Na svoje si prídu tiež umelecky založení žiaci. Pre nich
pokračujú dva výtvarné krúžky,
hudobný, dramaticko-divadelný, tanečný a tvorivá dielňa.
Novinkou je ŠIKOVNÉ DIEVČA,
kde sa zručné ruky (i chlapcov)
potrénujú v pomaly zabudnutých remeslách, ale i v celkom
nových technikách, aké ponúka
dnešná doba. Potešia sa mladí
zdravotníci, leteckí modelári,
vyznávači stavebnice LEGO,
redaktori časopisu (zá)Školáčik

– SPRÁVNE DIEVČA, kde sa
dá dozvedieť ako sa upraviť na
rôzne príležitosti, ako pripraviť
napr. na domácu oslavu, čo
komu pristane, ako sa správať
v situácii, keď..., alebo tiež čo
obnáša povolanie napr. kaderníčky, kozmetičky ap., teda
môže pomôcť i pri rozhodovaní
kam po skončení školy.
Na priaznivcov výpočtovej
techniky čakajú nielen dve
vynovené učebne, ale i nová
náplň činnosti, keďže pribudne
napr. priestorové modelovanie
pomocou programu SKETCHUP.
(OZa)

28. 9. 2006
Divadlo, koncerty, festivaly
Piano Club Pod Sokolice
 5. – 8. 10.
XIII. Trenčiansky jazzový festival
Kino Hviezda
 6. 10. o 19.00 h
Piesne Karla Kryla – spieva a hrá brat Jan
 8. 10. o 16.00
Lásky hra osudná – predstavenie Trenčianskeho
hradného divadla
Galéria M. A. Bazovského
 8. 10. o 18.00
Moyzesovo kvarteto – komorný koncert v rámci
Trenčianskej hudobnej jesene
Kultúrne a metodické centrum OS SR
 9. 10. o 19.00
Praha stověžatá – divadlo Ypsilon z Prahy nastavuje zrkadlo českej povahe

Detské aktivity
MC Srdiečko
 28. 9. o 10.00
Tvorivé predpoludnie s tetou Aničkou
 28. 9. o 17.00
Začala škola – súbor prednášok pre rodičov prvákov so psychológom, logopédom, ortopédom
a pedagógom
 2. a 9. 10. o 10.00
Čítavá hodinka s rozprávkou
 5. 10.
Štvrtkové tvorivé predpoludnie
 3. a 10. 10.
Mommie´s english club
 9. 10. o 17.00
Maminec – klub mamičiek – téma „Ach, tá domácnosť!“
KS Dlhé Hony
 28. – 30. 9.
Burza – jesenného a zimného detského, dojčenského a tehotenského oblečenia, kočíkov...
Klub Lúč – Detský divadelný klub
 1. 10. o 14.30 h
DIVADLO LUDUS: HUGO FRIGO A BUBLINA
– veselá hra pre bábky a živých hercov od najznámejšieho autora pre deti Daniela Heviera
Artkino Metro – Hudobné divadlo Trenčín
 8. 10. o 11.00
Papagáj Panto a kapitán Mimo – Hudobné divadlo Trenčín pozýva na opustený ostrov
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská ulica
 4. 10. o 10.00
Rozlúčka s letom – s knihami z vydavateľstva
BUVIK
 11. 10. o 10.00
Tekvicové posedenia – žiakov l. stupňa ZŠ
pri knihách z vydavateľstva Mladé letá, Junior
a Ikar
KC Aktivity
 10. 10. o 10.00
Beh Terryho Foxa – športové podujatie pre deti
materských, základných a stredných škôl

KULTÚRNE POZVÁNKY
Výstavy
Trenčianske múzeum
 5. 10. – 5. 12.
TRENČÍN V ARCHÍVNYCH DOKUMENTOCH
– unikátna výstava originálov najstarších dokumentov a písomných zmienok o Trenčíne
Kultúrne a metodické centrum OS SR
 do 8. 10.
Kresby a ručné práce detí Špeciálnej internátnej
školy v Trenčíne
 6. 10. – 21. 10.
Slovenské modré barety v službe mieru - výstava ku dňu OS SR z misií OSN a operácií NATO
 11. 10. – 12. 11.
Neviditeľný svet – prezentácia obrazov maliarky
Jany Vozárikovej z Valaskej
Mestská galéria
 do 15. 10.
Výstava rezbárov SPOROFA – vystavuje Spolok
rozvinutej fantázie z Bratislavy
Katov dom
 do 15. 10.
Ján Botek – obrazy
Galéria M. A. Bazovského
 do 29. 10.
Rudolf Moško – súborná výstava k životnému
jubileu
 do 29. 10.
Andrej a Martin Augustín: 66 zím – venované
Božene Augustínovej
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská ulica
 do 31. 10.
My sme malí umelci – výstava výtvarných prác
detí zo Špeciálnej školy internátnej na Ul. Ľ.
Stárka v Trenčíne
 do 31. 10.
OKAMIHY – poetická výstava o nepoetických veciach, súbor fotografií dopravných nehôd
 do 31. 10.
Život mojimi očami – výstava výtvarných prác
študentov SOU strojárskeho v Trenčíne Michala
Bartoša a Martina Kolmana

Prednášky
Kultúrne a metodické centrum OS SR

 3. 10. o 16.00
Príprava včelstiev na zimné obdobie
Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská ulica

 4. a 11. 10., 8.00 – 9.30
Babi, pošli mi to mejlom – inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom
e-mailu pre seniorov

 6. 10. o 10.30
Mesto za hradbami – Trenčín 2006 – vyhlásenie
výsledkov literárnej súťaže
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Mierové nám.
032/743 44 15
29. 9., 1. 10.
o 19.00
Brasileirinho
Brazília/Fínsko/
Švajčiarsko,
2005, 90 min.
Známy
režisér
Mika Kaurismaki
predstavuje divákom históriu
jedného z brazílskych hudobných štýlov – choro.
2. 10. o 19.00
Smrť v Benátkach
Taliansko/Francúzsko, 1971,
130min. Smrť v Benátkach je
pomaly budovaná snímka o nezdravosti a rozklade, ktorá si
vyžaduje vnímavého diváka.
4. 10. o 18.00
POD LAMPOU
Filmová debata Š. Hríba, J.
Kušnierika a režiséra M. Homolku spojená s projekciou
dokumentárnych filmov.
6. 10. o 16.30
Filmový klub mladých: Anime
play
6. 10.
Filmová noc K. Kieslowského
6. 10. o 19.00
Dvojaký život Veroniky (PROJEKT 100)
Francúzsko/Poľsko/Nórsko,
1991, 98 min. Film je príbehom dvoch identických dievčat,
Krakovčanky a Parížanky.
6. 10. o 21.00
Amatér
Poľsko, 1979, 107 min. Formálne strohé dielo s mnohými významovými podtextami
vypovedá o prebudení človeka
z útlmu šedivého života.
8. 10. o 17.00
Film pre pamätníkov: Lásky
jednej plavovlásky
ČR, 1964, 75 min.
8. 10. o 19.00
Dvojaký život Veroniky (PROJEKT 100)
9. 10. o 19.00
Amatér
11. a 13. 10. o 19.00
Čas, ktorý zostáva
Francúzsko, 2005, 85 min.
Čas, ktorý zostáva, je príbehom
mladého módneho fotografa
Romaina, ktorý si vychutnáva
život plnými dúškami, a ktorého kariéra stúpa strmo nahor.

KOMUNÁLNE VOĽBY
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Komunálne voľby sa blížia
Kandidátne listiny pre voľby do mestského zastupiteľstva a pre
voľbu primátora v súlade so zákonom o voľbách do orgánov
samosprávy obcí môžu podávať politické strany a nezávislí
kandidáti. Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch
zapisovateľovi mestskej volebnej komisie najneskôr 55 dní pred
dňom volieb (t. j. do 8. októbra 2006). Politické strany doručia
kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca.
Zákon vylučuje iný spôsob
doručenia, napr. poštou, faxom, elektronickou poštou alebo v prípade politických strán
inou osobou, ktorá nie je splnomocnencom. Vzory kandidátnych listín (vrátane vzoru petície pre nezávislých kandidátov)
sú uverejnené na www.trencin.
sk.
Každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny
do mestského zastupiteľstva,
deleguje najneskôr 55 dní pred
dňom volieb (t. j. do 8. októbra
2006) do mestskej volebnej
komisie jedného člena a jedného náhradníka.
Kandidátne listiny a návrhy

členov a náhradníkov mestskej
volebnej komisie môžete odovzdať v kancelárii č. 110 na
1. poschodí Mestského úradu
v Trenčíne nasledovne:
1. do 6.10.2006
Pondelok: 8.00 h – 11.30 h
a 12.30h – 15.30 h
Utorok:
8.00 h – 11.30 h
a 12.30h – 15.30 h
Streda:
8.00 h – 11.30 h
a 12.30h – 16.00 h
Štvrtok:
8.00 h – 11.30 h
a 12.30h – 15.30 h
Piatok:
8.00 h – 11.30 h
a 12.30h – 14.00 h
2. dňa 8. 10. 2006 v čase od
9.00 h do 24.00 h.

5

Kultúrne
stredisko DLHÉ
HONY, 28.
októbra 1169/7

Inovecká – nepárne č. 1–3, párne č.
2–10, 28. októbra nepárne č. 1–29,
párne č. 4–16

6

ZÁKLADNÁ
ŠKOLA,
Bezručova ul.
1228/66

Bezručova, Kalinčiakova, Lidická,
Družstevná, Kpt. Jaroša, Ovocná, S.
Chalupku, Slnečné nám., Veterná,
Osloboditeľov, Inovecká – nepárne č.
7–15, 65, párne č. 12–74

7

ZÁKLADNÁ
ŠKOLA,
Bezručova ul.
1228/66

Soblahovská – nepárne č. 41
– 61, párne č. 6 – 22 a č. 34 – 38,
Strojárenská, Pod Juhom, Pod
Komárky

8

ZÁKLADNÁ
ŠKOLA, Dlhé
Hony 1155/1

28. októbra – nepárne č. 31–45,
párne 18–38, Dlhé Hony

9

ZÁKLADNÁ
ŠKOLA, Dlhé
Hony 1155/1

Beckovská, Nemocničná, Panenská,
Legionárska – nepárne č. 39–63,
párne č. 32–92

10

DOM
HUMANITY,
Stromová
2539/5

Karpatská, Poľná, Stromová,
Narcisová, Nové Prúdy, Palárikova,
Puškinova, Riznerova, Sasinkova,
Jána Zemana

11

DOM
HUMANITY,
Stromová
2539/5

Belá, Biskupická, Bottova,
Javorinská, Nozdrkovce, Úzka,
Záhumenská, Legionárska – nepárne
č. 65–115, párne č. 100–160

Volebné obvody, okrsky a volebné miestnosti
pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré
sa uskutočnia dňa 2. decembra 2006
Volebný obvod č. 1: STRED, DLHÉ HONY, NOVINY,
BISKUPICE

Číslo okrsku

Volebná
miestnosť

1

2

Číslo 20/ročník VIII

Volebný obvod č. 2: JUH
12

MATERSKÁ
ŠKOLA, K.
Šmidkeho
2674/12

Západná, Saratovská – 2 a 4

Jána Halašu

Vymedzenie územia volebného okrsku
Nám. sv. Anny, Hasičská, Farská,
Hviezdoslavova, Horný Šianec,
Nám. SNP, J. Braneckého, Marka
Aurélia, Matúšova, Mierové nám.,
M. Nešporu, Palackého, Kniežaťa
Pribinu, Rozmarínová, Sládkovičova,
Jaselská, Sadová, Štúrovo nám.,
Vajanského, 1. mája

13

KULTÚRNE
A METODICKÉ
CENTRUM
OS SR (ODA),
Hviezdoslavova
205/16

ZÁKLADNÁ
ŠKOLA, L.
Novomeského
2692/11

14

ZÁKLADNÁ
ŠKOLA, L.
Novomeského
2692/11

L. Novomeského, Saratovská
– nepárne 1–9, párne č. 8 a 10

15

K. Šmidkeho

GYMNÁZIUM Ľ.
ŠTÚRA, 1. mája
167/7

Bernolákova, Električná, Kmeťova,
Kollárova, Kuzmányho, K dolnej
stanici, Súdna, Jesenského,
Jilemnického, I. Olbrachta, Kúty,
Moyzesova, Pod Brezinou, Nad
tehelňou, J. B. Magina, MUDr.
A. Churu, Daniela Krmana, Jána
Lipského, Rybárska, Piaristická

ZÁKLADNÁ
ŠKOLA, L.
Novomeského,
2692/11

16

Kultúrne
stredisko JUH,
Kyjevská 3183

Šafárikova

17

Kultúrne
stredisko JUH,
Kyjevská 3183

Bazovského, Liptovská, Gen.
Svobodu, Vansovej, Južná

18

Kultúrne
stredisko JUH,
Kyjevská 3183

Kyjevská, Mateja Bela – nepárne č.
37–55, párne č. 30–40

19

ZÁKLADNÁ
ŠKOLA,
Východná
2435/9

Halalovka – nepárne č. 11–71, párne
č. 24–66

Cintorínska, Dolný Šianec, J. Kráľa,
Krátka, Nová, Partizánska, Zelená,
Tatranská, Záhradnícka, Legionárska
– nepárne č. 1–37, párne č. 2–30

3

MATERSKÁ
ŠKOLA, 28.
októbra 1169/7

4

Kultúrne
stredisko
Soblahovská – nepárne č. 1–39
DLHÉ HONY, 28.
októbra 1169/7

28. 9. 2006

KOMUNÁLNE VOĽBY

20

ZÁKLADNÁ
ŠKOLA,
Východná
2435/9

Mateja Bela – nepárne č. 17–35,
párne č. 18–28, Halalovka nepárne č.
1–9, párne 2–22

21

PENZIÓN PRE
DÔCHODCOV,
Lavičková
2838/10

Lavičková, Východná, Mateja Bela
– nepárne č. 1–15, párne č. 2–16

Volebný obvod č. 3: SIHOŤ I,II,III,IV, OPATOVÁ,
POD SOKOLICE, KUBRA, KUBRICA
TRENČIANSKA
UNIVERZITA
A. DUBČEKA,
Študentská
1638/3

Nábrežná, Švermova, Študentská,
Komenského, Smetanova

23

TRENČIANSKA
UNIVERZITA
A. DUBČEKA,
Študentská
1638/3

Hurbanova, Gen. Goliana – nepárne
č. 37–43, párne č. 10 - 14, Jiráskova,
Gen. Viesta – párne č. 32-46

24

MATERSKÁ
ŠKOLA,
Švermova
1629/24

Gen. Viesta – nepárne č. 1–7,
párne č. 2–30, Kpt. Nálepku – 37 a
39, Martina Rázusa, Gen. Goliana
– nepárne č. 1–35, párne č. 2– 8

25

Hodžova – nepárne č. 1–39, párne č.
ZÁKLADNÁ
2–44, Holubyho nám., Vodárenská,
ŠKOLA, Hodžova
Kpt. Nálepku – nepárne č. 1–35,
1487/37
párne č. 2–8, 17. novembra

22

ZÁKLADNÁ

33

Kultúrne
stredisko
KUBRA,
Kubranská
20/42

Pred poľom, Gen. M. R. Štefánika
– párne č. 118–130, nepárne č. 83 a
85, Súvoz

34

Kultúrne
stredisko
KUBRICA,
Kubrická 56/60

Kubrická

ZK MERINA

35 SOMER, Pod
Sokolice 6575

36

37

Veľkomoravská, Piešťanská,
Zlatovská, Ľ. Stárka, Vl. Roya,
Rastislavova, Svätoplukova,
Brančíkova, Bratislavská – nepárne č.
1–119, párne č. 2–48

38

ZÁKLADNÁ
ŠKOLA,
Veľkomoravská
2160/12

Duklianskych hrdinov, Hollého

39

MATERSKÁ
ŠKOLA,
Medňanského
360/34

Istebnícka, Jahodová, Jánošíkova,
Kasárenská, Majerská,
Medňanského, Matice slovenskej,
Orechovská, Podjavorinskej, Ružová,
Záhradná, Vlárska

40

KD ISTEBNÍK,
Medňanského
104/27

Hrádzová, Hrabovská, Chotárna,
Horné Orechové, Kvetinová, Lesnícka,
M. Kišša, Na záhumní, Radlinského,
Súhrady, Široká, Žabinská

41

ŠPORTOVÉ
GYMNÁZIUM,
Kožušnícka
72/4

Jedľová, Lipová, Javorová, Prúdy,
Brezová, Orgovánová, Višňová,
Obchodná, Kožušnícka, Brnianska,
Bratislavská nepárne č. 121–141,
Vážska

42

ŠPORTOVÉ
GYMNÁZIUM,
Kožušnícka
72/4

Staničná, Súťažná, Budovateľská,
Kvetná, Bavlnárska, Školská,
Továrenská

43

Kultúrne
stredisko
ZLATOVCE,
Hlavná 495/10

Malozáblatská, Hanzlikovská, Hlavná,
Jarná, J. Psotného, Na dolinách, Na
kamenci, Na vinohrady, Na záhrade,
Poľovnícka, Severná, Detská,
Okružná, K mlyniskám

44

Kultúrne
stredisko
ZÁBLATIE,
Záblatská 2/27

Dolné pažite, Ku kyselke, Pri parku,
Poľnohospodárska, Rybáre, Sigôtky,
Bratislavská – párne č. 52–116,
Záblatská

1487/37

28

Kultúrne
stredisko SIHOŤ,
M. Turkovej
1730/22

Brigádnická, Hodžova – nepárne
71–81, Považská – nepárne č. 1–33,
párne č. 2–34, M. Turkovej, Pod
Skalkou, Opatovská – nepárne č.
1–13, párne č. 2–18, Pri Tepličke,
Jasná, Pod čerešňami, Tichá

29

MATERSKÁ
ŠKOLA,
Opatovská
654/39

Žilinská, Clementisova, Opatovská
– nepárne č. 15–47, párne č. 20–52

30

MATERSKÁ
ŠKOLA,
Opatovská
654/39

I. Krasku, Pádivého, Sibírska,
Opatovská – nepárne č. 49–53, párne
č. 54–96, Odbojárov, Armádna

31

Kultúrne
stredisko
OPATOVÁ,
Opatovská
96/220

10. apríla, Horeblatie, Mlynská, Niva,
Pod driením, Potočná, Opatovská
– nepárne č. 55–265, párne č.
98–228, Mníšna

32

Kultúrne
stredisko
KUBRA,
Kubranská
20/42

J. Derku, J. Fabu, Pod horou, Pod
lipami, Pod hájikom, Záhrady, Zelnice,
Za humnami, Dubová, M. Hricku,
Kubranská, Volavé

Kukučínova, Kragujevackých hrdinov,
Železničná, Gen. M. R. Štefánika
– nepárne č. 5–17, párne č. 10–84

ZÁKLADNÁ
ŠKOLA,
Veľkomoravská
2160/12

Hodžova – nepárne č. 41–69, párne

27

OBVODNÝ
ÚRAD, Gen. M.
R. Štefánika,
394/20

Pod Sokolice, Gen. M. R. Štefánika
– nepárne č. 21–69, párne č.
86–116, K výstavisku

Volebný obvod č. 4: ZÁMOSTE, ZLATOVCE,
ISTEBNÍK, ORECHOVÉ, ZÁBLATIE

26 ŠKOLA, Hodžova č. 46–94, Gagarinova, Šoltésovej

Kultúrne
stredisko SIHOŤ, Považská – nepárne č. 35–91, párne
č. 36–90, Osvienčimská
M. Turkovej
1730/22
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Blahoželáme
Dňa 9. 9. 2006 sme slávnostným zápisom do pamätnej knihy mesta Trenčín
oslávili spolu s pani HILDOU
SATRAPOVOU jej vzácne životné jubileum – 90 rokov,
ktorého sa dožila 6. 9. 2006.
Srdečne blahoželáme!
ZPOZ pri MsÚ v Trenčíne

Prerušenie dodávky
elektrickej energie
Z dôvodu vykonávania
prác na zariadeniach elektrickej energie, budú dňa
10. 10. 2006 bez dodávky
elektrickej energie v čase
od 8.00 h do 8.30 h: Ul.
Halašu, Novomeského, Saratovská, Šmidkeho, v čase
od 8.45 h do 9.15 h: UI. Halašu, Novomeského, Saratovská, v čase od 9.30 h do
10.30 h: UI. gen. Svobodu,
Vansovej, v čase od 11.00
h do 11.30 h: ulice Mládežnícka, Študenská, v čase
od 12.00 h do 12.30 h:
ulice Hurbanova, Nálepku,
Považská, Martina Rázusa,
Viesta.

Kultúrne stredisko
Opatová, Slovenský
zväz záhradkárov
a Klub dôchodcov
Opatová
vás pozývajú na výstavu

OVOCIA, KVETOV
A ZELENINY

do Kultúrneho domu
v Opatovej.
Výstava je otvorená v dňoch

8. 10. – 11. 10. 2006:

nedeľa – 8. 10. 2006
v čase od 15.00 – 19.00 h
pondelok – 9. 10. 2006
v čase od 10.00 – 18.00 h
utorok – 10. 10. 2006
v čase od 10.00 – 18.00 h
streda – 11. 10. 2006
v čase od 10.00 – 18.00 h
Zber produktov je v dňoch:
piatok – 6. 10. 2006
od 16.00 h
sobota – 7. 10. 2006
od 16.00 h

OZNAMY

Jednota SOKOL Trenčín pozýva všetkých
športovať
MIESTO: Sokolovňa, Mládežnícka ulica č.2, Trenčín – Sihoť
ČAS:
ŽENY – aerobik, zdravotná gymnastika, kalanetika
pondelok a štvrtok o 19.00 h
– joga
utorok a piatok o 18.30 h
MUŽI – všestranné cvičenie,stolný tenis,posilňovňa
utorok a piatok o 18.30 h
– volejbal pondelok o 20.00 h
streda a piatok o 19.00 h
DETI – gymnastika (5–14 rokov)
pondelok a štvrtok o 17.00 h
– volejbal dorastenky (12–17 rokov)
utorok o 16.30 h
piatok o 15.30 h
Bojové umenie IAI-DO
utorok o 19.00 h
Karate – DO
pondelok a štvrtok o 17.00 h
Oddiel volejbalu dorasteniek pozýva mladé dievčatá medzi
seba. Poskytujeme 3 cvičebné priestory a posilňovňu. Všetci
ste vítaní! Tešíme sa na vás. Info: tel. 032/743 42 01, 0905
530 610

Oznam pre rodičov v materských školách
v meste Trenčín
Riaditeľstvo Školských zariadení, m. r. o., Trenčín oznamuje
rodičom, že voľné miesta pre deti na školský rok 2006/2007
sú ešte v týchto materských školách:
• MŠ, Pri parku (Záblatie)
• MŠ, Legionárska ul.
• MŠ, Ul. J. Halašu (Juh)
• MŠ, Soblahovská ul.
• MŠ, Niva (Opatová)
• MŠ, Opatovská ul. (Sihoť 4)
V prípade záujmu, prosíme rodičov o prihlásenie dieťaťa do
30. 9. 2006.

Túžiš po skvelých zážitkoch?
Chceš spoznať nových kamarátov?
Ako tráviš svoj voľný čas?
Nudíš sa?
Staň sa členom nášho záujmového krúžku a internet
máš zdarma!
Vyber si:
Umelecko-spoločenské:
Macko Uško, Uzlíček-textilná tvorba, Výtvarka, Batikáčik, Šikovné ruky, Keramika, Dramatický, Karaoke, Angličtina, Nemčina
Športové:
Florbal, Karate, Šporťáčik, Cyklotrial, Turistický, Šachový
Prírodovedno-technické:
Letecký modelár, Konštrukčná elektronika, Lego s motorčekom, Základy práce na PC, PC-tvorba WEB stránok, PC Pascal
– programovanie, PC MS Windows,MS Office, PC hry, PC pre
starých rodičov, Internetový klub, Mladý ochranca prírody.
Zápis do krúžkov bude do 30. októbra osobne od 8.00–18.00
h v CVČ, Východná ul. 9, Trenčín. Príspevok 50 Sk mesačne
za 8 hod. výučby. V CVČ je možnosť odovzdania vzdelávacieho
poukazu. Centrum voľného času Trenčín, Východná ul. 9, 911
08 Trenčín, tel.: 032/743 35 02, e-mail: cvctn@szm.sk.

Číslo 20/ročník VIII
VÝZVA
Milí Trenčania, ak má
niekto z vás záujem darovať mestu Trenčín vianočný
strom, ktorý skrášli Mierové námestie, prihláste sa!
Ak máte nejaký zaujímavý
strom, alebo ak vám niekde
nejaký pekný ihličnan zavadzia, mesto zabezpečí jeho
vypílenie a odvoz. Kontakt:
Ing. Muška, 0902 911 051
– Mestské hospodárstvo
a správa lesov, m. r. o., Trenčín.

Dotácie na aktivity
v oblasti školstva
– II. kolo
Mesto Trenčín vyhlasuje II. kolo na poskytovanie
dotácií na aktivity v oblasti
školstva, výchovy a vzdelávania.
Akceptované budú len
písomné žiadosti na predpísanom tlačive a spĺňajúce
všetky požadované kritériá
v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č.2/2004
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín, viď webové stránky Mesta Trenčín
– www.trencin.sk.
Žiadosti adresujte Útvaru
školstva a sociálnych vecí
a odovzdajte do podateľne
MsÚ Trenčín najneskôr do
16. 10. 2006.

Sociálne služby mesta
Trenčín, m. r. o.
Piaristická 42, 911 01 Trenčín

Mamičky, chcete sa
vrátiť po pol roku
materskej dovolenky
do práce?
My vám to umožníme.
Poskytujeme zdravotnú a výchovnú starostlivosť na profesionálnej úrovni deťom vo
veku od pol roka do troch rokov
v Detských jasliach na ul. 28.
októbra v Trenčíne.
Kontakt: 032/652 15 08 p.
Hlavajová, 032/640 24 63
p. Luňáková, e-mail: ssmt@
slovanet.sk

28. 9. 2006

ŠPORT, OSEMSMEROVKA

Ďalší úspech trenčianskeho hokejbalu

Karate klub Europa Trenčín zabodoval

Hokejbalový turnaj o Pohár starostu MČ Ružinova organizovala
Slovenská hokejbalová únia 15. – 16. septembra v Bratislavre.
Na turnaji za účasti 8 družstiev obhajovalo prvenstvo družstvo
Slovenského Orla Trenčín.

Karate klub Europa, ktorý navštevuje teraz už viac než 120
detí z celého Trenčína a okolia zabodoval hneď na začiatku
novej súťažnej sezóny karate 2006/2007, keď na medzinárodnej súťaži karate v Budapešti na IX. ročníku Budapešť
Open získal dve medaily, zlatú a bronzovú. Súťaže sa zúčastnilo viac než 300 pretekárov z 5 krajín.
Obidve medaily získala
talentovaná žiačka športovej triedy karate v Základnej
škole na ul. L. Novomeského
v Trenčíne a členka karate
klubu Europa Trenčín Ingrida
Suchánková. V konkurencii
22 pretekárok v kategórii kata
staršie žiačky získala zlatú
a v kategórii kumite staršie
žiačky nad 50 kg v konkurencii 15 pretekárok bronzovú
medailu. Vynikajúce výkony
na začiatku novej súťažnej

Juniorský majster SR a najlepšie turnajové mužstvo SR – R. Mateják, M. Kallo, S. Gavač, R. Trefný, I. Škultéty, M. Šišovský, M.
Chrást, L. Kapko, M. Kyselica, M. Bielik, L. Madera, E. Bakoš,
D. Klučár, M. Barón, O. Ďuriš, E. Hartmann, tréner R. Kadlecaj,
vedúci mužstva J. Šišovský.
Po víťazstvách v A skupine
nad Vikings Bratislava 8:0, Rebels 5:1 s Sharks 4:2 postúpili
priamo do semifinále a stretli
sa s družstvom Farma Bulls Petržalka, ktoré zdolali 3:2 a postúpili do finále.
Finálovým súperom bolo
družstvo Rebels Bratislava,
ktoré zvíťazilo v semifinále nad
Zvolenom 2:1. Trenčania od začiatku nič nenechali na náhodu
a nasadili vysoké tempo a prevyšovali súpera v bojovnosti,
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ale i takticky. Zápas sa hral za
neustáleho dažďa a chlapci po
veľmi dobrom výkone zvíťazili
3:2 a obhájili prvenstvo.
Najlepším strelcom turnaja
sa stal Trenčan Dušan Kľučár
a najproduktívnejším hráčom
jeho spoluhráč Ivan Škultéty.
Týmto víťazstvom sa stalo družstvo SO Trenčín pod vedením
trojice Róbert Kadlecaj, Martin
Skúpy a Jaroslav Šišovský najlepším slovenským juniorským
družstvom.
(ms)

sezóny podali aj Romana Havierová, Katarína Rindáková,
Filip Nguyen, Petra Košutová
a Anička Ganoczyová.
Karate klub Europa pozýva
všetkých záujemcov o bojové umenie a šport karate na
nový nábor, ktorý môžete navštíviť každý pondelok, stredu
a štvrtok o 17.00 hod. v Základnej škole, L. Novomeského v Trenčíne v karate učebni.
Vítaní sú všetci bez rozdielu
veku, výšky a váhy.
(bz)

I. Suchánková vystúpila v Budapešti na najvyšší stupeň pre
víťazov
Snímka (a)

Osemsmerovka
Milí čitatelia!
Výherkyňou za správne
znenie krížovky z Infa
č. 19, „Najviac čierny
mrak

má

strieborný

okraj“ bola vylosovaná
Mária Žilinská z Drietomy 125, Ostrá Hôrka,
ktorú v našej redakcii
čaká publikácia „Trenčín a okolie“. Srdečne
blahoželáme! Vylúštenú
osemsmerovku z Info č.
20 zasielajte na adresu
redakcie do 6. októbra
2006.
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„Požičal by si peniaze dobrému
priateľovi?“
„S radosťou, ale povedz sám, kde
... (TAJNIČKA – 12 písmen).“

ALBÍN, ALOPATI, ATOKAN, BIELA
ŠKODOVKA, BODKA, BRIDLICA,
DEBIL, ENTITA, KARAVAN, KASTRÁCIA, KOĽAJNICE, KOPEJKA,
KORAL, KRČMÁRKA, KVAPALINA,
LARVA, LIBIDO, LOPATA, MALÉ
BALENIE, MENIČE, MLADUČKÁ,
NÁDOBKA, NEBOŽTÍK, ONOMATOPOJA, PANEL, PLANTÁŽ, RAKETOMET, REDAKTORKA, ROBOTNÍK, SKOKAN, STARÝ ČLOVEK,
SÚPRAVA, TOPÁNKA, TRÁVNIK,
ÚTLAK, VARAN, VERNISÁŽ, VOJAČIK, VOJNA, VRIESKAME.

(pál)
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Podmienky tanečnej súťaže JUŽANSKÝ SUPER
TANEČNÍK pre rok 2006
• Súťaž pre deti a mládež vo
voľnom štýle moderného tanca
• kategórie: I deti predškolského veku,
II deti ZŠ 1. stupňa,
III mládež ZŠ 2. stupňa,
IV mládež SŠ.
• Na výberový konkurz si treba
pripraviť 2 tanečné choreografie
voľného tanečného štýlu v čase
trvania 1 min./1 choreografia
(odporúčame jednu v pomalom
a druhú v rýchlejšom tempe).
• Vyplniť a odoslať prihlášku
na výberový konkurz, na základe ktorej je uchádzač automaticky zaradený do výberového
kola o účasť vo finále.
• Súhlas zákonného zástupcu
s účasťou na súťaži.
• Deti navštevujúce MŠ a ZŠ
1. stupňa sa môžu zúčastniť
výberového kola a finále len
v sprievode zákonného zástupcu.
• Účastník musí mať so sebou
preukaz zdravotnej poisťovne.
• Uhradiť prihlasovací poplatok do výberového kola 150 Sk.
Prihlasovací poplatok sa hradí
v deň konania a na mieste výberového konkurzu.
• V prípade, že sa rodina záujemcu nachádza v hmotnej
núdzi, je možné podmienky
prediskutovať s organizátorom
(Kultúrne centrum AKTIVITY).
• Účasť na výberovom konkurze v piatok 13. 10. 2006
o 17.00 hod. alebo v piatok
27. 10. 2006 o 17.00 hod.
v Kultúrnom centre Aktivity – K.
stredisko JUH.
• Vybratí účastníci sa zúčastnia súťažného finálového
večera v piatok 24. 11. 2006
o 17.00 hod., ktorý sa bude
konať vo vstupnej hale OZC JUŽANKA.
PODMIENKY VÝBEROVÉHO
KONKURZU SÚŤAŽE
JUŽANSKÝ SUPER TANEČNÍK
• Uzávierka prihlášok do výberového konkurzu je do 11. 10.
2006.
• Výberový konkurz je neve-

rejný a potvrdenie o účasti na
konkurze organizátor nevydáva.
• Prihlášku do výberového
konkurzu môže účastník získať na sekretariáte svojej ZŠ,
v Kultúrnom centre Aktivity – KS
JUH, v Kultúrnom a informačnom centre Trenčín – KIC, vo
vestibule Obchodno-zábavného
centra JUŽANKA, v periodiku
INFO.
• Prihlášku do konkurzu môže
účastník osobne odovzdať
v kancelárii KS JUH, na sekretariátoch ZŠ, alebo poslať
poštou na adresu: Kultúrne
centrum Aktivity, o. z., Kyjevská
3183, 911 08 Trenčín.
• Účastník výberového konkurzu je povinný:
a) priniesť si podkladovú hudbu na klasickom CD nosiči
v klasickom formáte k obom
súťažným choreografiám, iný
nosič s podkladovou hudbou
nebude akceptovaný,
b) uhradiť prihlasovací poplatok pri prezentácii 150 Sk,
c) priniesť si so sebou preukaz
zdravotnej poisťovne,
d) zúčastniť sa konkurzu len
v dobrom zdravotnom stave
a v sprievode zákonného zástupcu (deti MŠ a ZŠ 1.stupňa),
• odporúčame doniesť si
vhodný kostým, úbor, oblečenie k danej choreografii,
• výberový konkurz sa uskutoční v Kultúrnom centre Aktivity – KS JUH:
1. kolo: v piatok 13. 10. 2006
o 17.00 hod.,
2. kolo: v piatok 27. 10. 2006
o 17.00 hod.,
• prezentácia účastníkov od
15.30 – 17.00 hod. (poradie
účastníkov stanoví organizátor)
• výberovú porotu menuje organizátor súťaže a porota bude
zostavená z tanečných odborníkov,
• výberová porota vyberie do
finále 5 finalistov a 1 náhradníka z každej kategórie, proti
rozhodnutiu poroty sa nie je
možné odvolať.
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Beh Terryho Foxa
Desiaty ročník Behu Terryho Foxa sa v tomto roku koná pod
záštitou Silvie GAŠPAROVIČOVEJ, vyhlasovateľom je Kanadské
veľvyslanectvo, Liga proti rakovine a Asociácia športu pre všetkých v SR.
V Trenčíne sa uskutoční 10.
októbra 2006 od 10.00 do
12.00 h priebežne v lokalite
trenčianskeho Ostrova. Organizuje ho TJ Mladosť v spolupráci
s KC Aktivity, Slovenským Orlom a Mestom Trenčín.
Beh Terryho Foxa je nesúťažným behom, je možné ho
absolvovať akýmkoľvek spôsobom – chôdzou, behom, na

invalidnom vozíku, na bicykli,
na kolieskových korčuliach...,
podľa vlastných síl.
Beh je organizovaný pre kolektívy materských, základných
a stredných škôl v meste. Každý účastník bude odmenený,
trieda a škola obdrží diplom.
Bližšie informácie: M. Kuhloffelová, tel.: 0905 527 500.
(mk)

O cenu Laugarícia
Už 32. ročník známych rybárskych pretekov O cenu Laugarícia – SONEX CUP sa uskutoční 1. októbra na rieke Váh v lokalite Trenčín – Zamarovce. Medzinárodnej súťaže sa zúčastnia
trojčlenné družstvá, pre našich juniorov a kadetov to budú zároveň nominačné preteky do reprezentácie Slovenska. Súťaž
začína o 10.30 h, odovzdávanie cien víťazom je naplánované
na 15.45 h.
(pm)

Veľtržný pohár 2006 v Trenčíne
Medzinárodný futbalový turnaj ITFC (International Trade Fair
Cup) sa uskutoční v sobotu 7. októbra na mestskom štadióne
AS Trenčín. Odštartujú ho oficiálni hostia a sponzori slávnostným výkopom o 7.55 h.
Poriadateľom je Mestská
únia malého futbalu (MLM),
gestormi sú Mesto Trenčín
a AS Trenčín, a. s. Patronát
nad turnajom prevzali Združenie srbsko – slovenského
priateľstva Svetozar Miletič
spolu s Konzulátom Srbskej
republiky v Bratislave.
ITFC sa teší bohatej tradícii
i počtu organizátorov predošlých ročníkov v zahraničí.
Zakladateľom sú Veletrhy
Brno, a. s., v roku 1981, kedy
v Brne štartovalo 8 tímov
a víťazom sa stal Transnautic
Hamburg.
V rokoch 1989 – 1991 sa
turnaj nehral, ale 9.ročník za
účasti 7 mužstiev usporiadal
Schenker Wien.
Nasledovala ďalšia pauza
v rokoch 2001 – 2003 a od

18. ročníka sa turnaj definitívne presťahoval do Trenčína.
V ročníku 2005 hralo 5 mužstiev a trofej pre víťaza si odviezol na Moravu tím FC JAPO
Brno, ktorý je pokračovateľom
veľtržného FC BVV.
Na tohtoročnom jubilejnom
20. ročníku sa predstavia
divákom a futbalovým fanúšikom mužstvá zo 6 krajín:
FC JAPO Brno, No Comment
Bratislava, Makyta Púchov,
Masped Budapest, FK Bač zo
Srbska, OBSG Rovinj z Chorvátska, FC Urgnano Bergamo
a FC Blues Muggia z Talianska.
Vstup na všetky zápasy je
pre verejnosť voľný.
Jiří Homola
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