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Situácia v Ozete Neo nie je nikomu ľahostajná
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Odevná fabrika Ozeta Neo je už historicky spojená s Trenčínom. K špecifikám jedného z najväčších zamestnávateľov na území nášho krajského mesta patrilo aj to, že 90% zo zamestnancov sú matky neplnoletých detí. O tom, či je situácia naozaj taká dramatická, či sa 31.
marca definitívne zavrú brány fabriky a otvoria dvere len na úradoch práce pre viac než 800
zamestnancov, sa v piatok 16. februára prišiel presvedčiť aj trenčiansky primátor Branislav
CELLER.
Podľa informácií predstaviteľov manažmentu výpovede priamo v trenčianskom závode dostalo 717
zamestnancov. „Záujem o našich zamestnancov
je veľký. Sme v kontakte s 34 firmami, z toho
väčšina je z Trenčína a okolia. V stredu 21. februára sme uskutočnili priamo v Ozete Trh práce,
kam sme všetkých pozvali. Ak ľudia dokážu prekonať pocit zmeny, majú šancu na uplatnenie sa
na trhu práce,“ povedala primátorovi personálna
riaditeľka Ozety Neo Marcela Vlčková. Kvalita
pracovných návykov zamestnancov Ozety je známa
široko-ďaleko, a tak sa ozývajú nielen zástupcovia
firiem, vyrábajúcich klasické odevy či ich doplnky z Bánoviec nad Bebravou či Topoľčian, ale aj
predstavitelia automobilového priemyslu, napr. na
výrobu autodoplnkov či autopoťahov. Už dnes má
možnosť uplatnenia sa na trhu práce 400 „Ozeťákov“, a to nepoznáme výsledky už spomínaného
trhu práce, ktorý sa konal po našej uzávierke.
(pokračovanie na str. 5)

Druhý ročník
Robotického dňa
str. 12
Jubilejný ples
kresťanských rodín
str. 15

Valentínske odkazy z Mierového námestia
Ivanka si moje slniečko, lubenkám ťa.
Žužu milujem ťa. TM
Rastíček lúbenečkám ťa. Tvoja Genka
Milujem ťa ovocníček!
Všetkým osamelým ľúbim vás.
Peťulko milujem ťa z celého srdca a ver
či nie milujem na tebe všetko.
Karin milujem ťa. Tvoj tajný ctiteľ
Kuči si najlepší. Zo srdca tvoja Aurorka.
PS: Teším sa na piatok...
Môjmu najmilšiemu Bundášikovi. Ľúbim, zlatúšik Angie
Viete koho mám najradšej? No predsa
Simonku moju supiš kamošku
Šťastného Valentína všetkým
Milujem ťa Paľko a tento úžasný deň by
som najradšej strávila s tebou.
Montíček, kde si? Chýbaš mi, vráť sa,

nechcel som ti ublížiť.
S úsmevom sa ide životom ľahšie .... tak
keep smiling! Ľúbim ťa drobček. Forever
frends tvoj Šmolko.
Zago ty šťuka aj tak ťa milujem
Milujem ťa Peťka! Jaro z Brna. Aj ja ťa milujem a len s tebou život prežiť chcem
Števinko môj veľmi ťa milujem. Veronika
Katarínka milujem ťa, že to so mnou vydržíš! Tvoj Janko
Janíčko, zlatko aj ja ťa milujem! Tvoja
naj naj Katulienka.
Palinko môj najpeknejší ľúbim ťa. Petruška anjelik
Ľúbim každého kto ľúbi mňa.
Rastíček ľúbenečkám ťa! Tvoja Kukulienka.
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Novoročné stretnutia primátora
Už pravidelné novoročné stretnutia so zástupcami cirkví, registrovanými na Slovensku a pôsobiacimi v Trenčíne, i s predstaviteľmi kultúrnej obce mesta absolvoval trenčiansky primátor
Branislav CELLER. Počas diskusie jej účastníci prezentovali
spoločné predstavy o vzájomnej spolupráci, presne ako v minulých rokoch, kedy vznikli viaceré úspešné projekty so spoločným
podielom všetkých strán. Na oboch stretnutiach sa zúčastnili aj
poslanec mestského zastupiteľstva Marián KVASNIČKA a vedúci útvaru kultúry MsÚ Peter KOCNÁR.

Novoročné stretnutie
s predstaviteľmi
cirkví
B. Celler na stretnutí
s predstaviteľmi cirkví zdôraznil autonómiu a apolitickosť
svojho poradného orgánu,
grantovej komisie, zaoberajúcej sa grantovým programom
na podporu kultúrnych aktivít
na pôde mesta. „Zapojenie
sa do tohto programu je tiež
jedným z možných zdrojov
príjmov ako odmena pre tých,
ktorí nezištne obetujú svoj
čas a schopnosti v prospech
cirkví. Veď mnohé cirkevné obrady sú porovnateľné
s inými formami kultúrnych
aktivít,“ povedal primátor.
Zaoberal sa aj bezpečnosťou
cirkevných objektov, historických pamiatok nesmiernej
ceny, ktoré podľa jeho slov
treba sprístupniť verejnosti aj
mimo obradov a zároveň zabrániť ich devastácii zo strany
vandalov či zlodejov. Primátor ubezpečil prítomných, že
mestská samospráva bude
pokračovať v iluminácii sakrálnych objektov. Slávnostné nasvietenie v najbližšom období
čaká evanjelický kostol, kostol Notre Dame a po ukončení
rekonštrukčných prác okolia
aj farský kostol. Mestská samospráva bude veľkú pozornosť venovať aj dobudovaniu
infraštruktúry
najstaršieho
pútnického miesta na Slovensku, kláštorného komplexu na
Skalke, nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Trenčína. „Ak hovorím o využívaní
Skalky z hľadiska turizmu,
nemyslím na komerciu, ale
na dôstojnú propagáciu cirkevných tradícií v rámci cestovného ruchu,“ konštatoval
B. Celler.

Podľa M. Kvasničku spolupráca mesta s cirkvami
nevychádza z povinnosti,
nie je zakotvená v žiadnej
legislatíve. „Je to pozitívne
gesto mestskej samosprávy.
Máme záujem o spoluprácu
so všetkými zoskupeniami,
ktoré pracujú s Trenčanmi na
životaschopných a prospešných projektoch,“ uviedol
poslanec. V podobnom duchu sa vyjadril aj Milan Kupčík, dekan rímskokatolíckej
cirkvi v Trenčíne. Ako príklad
uviedol finančné prostriedky,
ktoré mesto investuje do obnovy okolia farského kostola.
„Nechceme ostať pozadu,
naša cirkev investuje do rekonštrukcie strechy kostola,
a takto spoločným pričinením
sa z nádvoria farského kostola stane dôstojné námestie,
ktoré pritiahne nielen veriacich, ale aj návštevníkov
mesta,“ povedal duchovný
rímskokatolíckej cirkvi.
Sídlisko Juh s najväčším
počtom obyvateľov v Trenčíne, je už druhý rok samostatnou farnosťou v rámci rímskokatolíckej cirkvi. Tamojší farár
Jozef Varhaník prezentoval
na stretnutí plány, ktoré by
mali pozitívne zasiahnuť do
života viacerých z približne
dvadsaťtisíc obyvateľov tejto
mestskej časti. „Čo najskôr
chceme začať so stavebnými
prácami na prístavbe kostola, z ktorej sa po dobudovaní
stane miesto na stretávanie
mládeže,“ vysvetlil zámery farnosti. O tom, že práci a nielen
s mládežou sa v tejto cirkevnej komunite darí, svedčí aj
životaschopnosť spevokolu,
ktorý má až tri sekcie – detskú, mládežnícku i seniorskú.

Pozvanie na stretnutie s primátorom prijali o.i. aj títo predstavitelia cirkví: (zľava) Peter Franek, rektor Kolégia piaristov
v Trenčíne, Milan Kupčík, dekan rímskokatolíckej cirkvi, Jozef
Varhaník, farár rímskokatolíckej cirkvi, Ján Muráň z Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Jozef Abrman, správca Kresťanských
zborov na Slovensku v Trenčíne, Jaroslav Kobza z Apoštolskej
cirkvi na Slovensku a Ján Bunčák, farár evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania v Trenčíne
Snímka (jč)

Novoročné stretnutie
so zástupcami
kultúrnej obce
Bohatá účasť zástupcov
kultúrnej obce na novoročnom stretnutí s primátorom je
dôkazom, že záujem o dialóg
je veľký. „Kultúrna ponuka je
väčšia ako v minulosti a aj
preto chceme hľadať ďalšie
formy jej podpory, aby bol
kultúrny život v Trenčíne čo
najbohatší,“ prihovoril sa prítomným B. Celler, aby vzápätí
vyslovil nadšenie z činnosti
kultúrnych stredísk na území
mesta, ktoré majú už tretí rok
vo výpožičke ľudia rozumejúci
kultúrnym potrebám svojich
spoluobčanov.
M. Kvasnička zhrnul koncepciu kultúry Mesta Trenčín
do jednej vety ako potrebu
dosiahnuť pluralitný mnohonázorový priestor, opretý
o tradície a grantovú schému.
Názorne to dokumentoval na
práci grantovej komisie, ktorá
primátorovi odporučila len minulý rok podpísať dotácie vo
výške takmer 4 milióny 900
tisíc korún. Tieto finančné
prostriedky boli rozdelené
podľa potrieb divadelníkom,
folklórnym telesám, hudobným klubom, alternatívnej
kultúre, kultúrnym centrám

a na detské aktivity v oblasti
kultúry. „Pomáhame tak dofinancovať pre ľudí zaujímavé,
ale inak stratové a teda bez
pomoci mesta neuskutočniteľné projekty,“ uviedol poslanec.
Otázky na štatutára mesta
sa vzápätí zosypali zo všetkých strán. Členov kultúrnej
obce najviac trápi nedostatok
vhodných priestorov na propagáciu kultúry a chýbajúci kvalitný koncertný klavír. „Hviezda
bude slúžiť kultúrnym potrebám mesta aj v budúcnosti,
ale potrebuje rekonštrukciu,“
odpovedal B. Celler. Obdobie
potrebné na jej prerod nazval
krízovou situáciou, ale verí,
že ju pomôžu svojimi sálami
preklenúť kultúrne strediská.
Mesto chce rekonštrukciu,
rovnako ako obnovu interiérov
Artkina Metro okrem vlastných
zdrojov financovať aj z fondov
Európskej únie. „Projekt na
prestavbu Hviezdy bude hotový tento rok, v jesenných
mesiacoch chceme podať
žiadosť o europeniaze a ak
sa situácia vyvinie optimálne, v roku 2008 pristúpime
k vlastnej rekonštrukcii,“
uzavrel tému primátor.
Tibor Hlobeň
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Mesto vyhlásilo súťaž na rekonštrukciu Mierového námestia
Mesto Trenčín vyhlásilo architektonicko-urbanistickú súťaž
s medzinárodnou účasťou na rekonštrukciu historického Mierového námestia. Autor víťazného návrhu získa 500-tisíc korún,
druhý v poradí 200-tisíc a tretí 100-tisíc korún.
Podľa európskeho vestníka
TED (Tenders Electronic Daily),
ktorý obsahuje všetky aktuálne
oznámenia uverejnené v dodatku k Úradnému vestníku v elektronickej podobe, hlavným
kritériom pri hodnotení návrhov
bude kvalita architektonicko-výtvarného riešenia, urbanistického riešenia či realizovateľnosť
jednotlivých návrhov. O súťažné podklady je možné požiadať
do 21. marca, predkladanie
návrhov sa končí 28. mája.
Podklady sú k dispozícii zdarma, návrhy je možné predložiť
v slovenčine alebo češtine.
Trenčín je posledné z krajských miest, ktorého centrálne
historické námestie neprešlo
dôkladnou rekonštrukciou. Na
čele komisie, ktorá bude návrhy hodnotiť, je významný český
architekt Aleš Burian, členmi

sú renomovaní slovenskí architekti Imrich Pleidel, Ivan
Masár a Karol Hoffman, stavební inžinieri Dušan Jasečko
a Pavel Mikuláš, predstaviteľky
historicko-umeleckej obce Monika Vrzgulová a akademická
maliarka Eva Mišáková-Ábelová. Trenčianskych architektov
zastupujú v komisii Milan Rožník a vedúca útvaru architektúry a stratégie MsÚ Adriana
Mlynčeková. Členstvo v komisii prijal aj uznávaný fotograf
Karol Kállay, ktorý prežil časť
svojho života v Trenčíne. „Tieto
významné mená sú zárukou čo
najväčšej objektívnosti celej
súťaže,“ uviedol primátor Branislav Celler.
Cieľom rekonštrukcie je vyzdvihnúť historickú jedinečnosť
tohto miesta a zároveň vytvoriť
nové centrum života Trenčanov.

Pri kompletnej rekonštrukcii sa
odkryje povrch námestia, mesto
už dopredu počíta s dlhodobým
archeologickým prieskumom.
Podľa vedúcej útvaru architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne
Adriany Mlynčekovej je totiž
isté, že archeológovia a pamiatkari nájdu niečo zaujímavé.

Počíta sa aj s rekonštrukciou
inžinierskych sietí a komplexným rozostavaním letných
terás. Mierové námestie bolo
v roku 1987 po rozsiahlom
stavebnom a architektonickom
výskume vyhlásené za Mestskú
pamiatkovú rezerváciu.
(SITA)

Územný plán – komplexné riešenie
priestorového usporiadania územia
Mesto Trenčín ešte v roku 2006 požiadalo o financovanie novej
územnoplánovacej dokumentácie zo zdrojov Operačného plánu
Základná infraštruktúra pod gesciou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že platný Územný plán sídelného útvaru bol vypracovaný a schválený
v roku 1998 a vstúpil do platnosti v roku 1999. Za necelých 8
rokov jeho existencie nastalo veľa zmien, ktoré už nie je racionálne riešiť zmenami a doplnkami.

Jedna otázka pre…
primátora Mesta Trenčín Branislava CELLERA
Aké je vaše stanovisko k podnikateľskému zámeru firmy Trens
o projekte zberného dvora, resp. skladu na dočasné uskladnenie
aj nebezpečných odpadov?
„Firma Trens doručila Mestu Trenčín ešte v roku 2006
žiadosť o rekonštrukciu a rekoluadáciu priestorov okolo
bývalých zásobníkov na mazut
vo svojom areáli. Zo žiadosti,
ku ktorej sme sa vyjadrili, nevyplývalo, že by tieto priestory
slúžili na skladovanie alebo
likvidáciu nebezpečných odpadov. V týchto dňoch sme sa vyjadrovali k vplyvom na životné
prostredie na projekt v rozsahu
zberného dvora. Podnikateľský
zámer firmy Trens však hovorí
aj o sklade na zber, triedenie
a dočasné uskladnenie aj
nebezpečných odpadov. Ako
primátor nedopustím, aby v susedstve sídliska alebo obytnej
zóny bola takáto činnosť vyvíjaná. V tesnej blízkosti je aj hospic a nám v prvom rade musí

ísť o zdravie ľudí a zlepšovanie
životného prostredia. Dodnes
nepoznáme ani odpoveď na
otázku, prečo firma Trens považuje lokalitu v blízkosti obytných
domov a hospicu za vhodnú na
dočasné skladovanie aj nebezpečných odpadov, nehovoriac
o možnej havárii a jej dopade
na okolie. Po zvážení všetkých
okolností a konzultáciách s odbornými pracovníkmi mesta
som podpísal nesúhlasné
stanovisko k dodatočnému povoleniu stavby vzhľadom na negatívne vplyvy zberného dvora
v areáli firmy Trens na životné
prostredie. Toto stanovisko
Mesta Trenčín sme už zaslali aj
manažmentu firmy Trens a odborným pracovníkom Obvodného úradu životného prostredia
v Trenčíne.“
(th)

Začiatkom tohto roka bolo
financovanie nového ÚPN SÚ
z vyššie uvedených zdrojov potvrdené a Mesto Trenčín získa
prostriedky v celkovej výške 2,
7 milióna korún. Keďže spracovanie i samotné obstaranie
dokumentácie tohto rozsahu
je náročné, mesto sa na túto
úlohu pripravuje zodpovedne
a chce poznať široké spektrum
názorov z odbornej i laickej
verejnosti. Preto samotnému
obstarávaniu ÚPN SÚ bude
predchádzať prípravná etapa,
ktorá mestu prehĺbi poznatky
z tejto problematiky. Obstarávanie samotnej územnoplánovacej
dokumentácie taktiež vyžaduje
odbornú spôsobilosť, preto sú
už v súčasnosti na túto činnosť

vyškolení dvaja pracovníci.
Samotné spracovanie nového
územného plánu od jeho obstarania až po definitívne schválenie Krajským stavebným úradom
v Trenčíne predstavuje približne
2–3 roky. Územnoplánovacia dokumentácia v štádiu konceptu
riešenia podlieha podľa platnej
legislatívy aj posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Všetky nové územné plány tak budú
spracovávané s väčším dôrazom
na hlavný cieľ územného plánovania – sústavne a komplexne
riešiť priestorové usporiadanie
a funkčné využívanie územia
v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
A. Mlynčeková
Snímka (archív)

4 / INfO

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Číslo 4/ročník IX

Trenčianski poslanci neodsúhlasili program mimoriadneho zastupiteľstva
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
zvolal na štvrtok 15. februára z dôvodu podania žiadosti časti
poslancov MsZ v Trenčíne s priloženým programom primátor
Mesta Trenčín Branislav CELLER.
V úvode rokovania zložil
poslanecký sľub Martin Barčák (na snímke vpravo), ktorý
sa úvodného decembrového
rokovania nemohol zúčastniť. Potom poslanci pristúpili
k schvaľovaniu programu, ktorý
mal podľa predkladateľov vykreovať orgány mesta. Keďže
predložený program mimoriadneho rokovania MsZ nezískal
väčšinu poslaneckých hlasov,
B. Celler rokovanie ukončil.
Z dvadsaťpäťčlenného zastupiteľstva 12 poslancov hlasovalo
za prerokovanie programu, trinásť poslancov sa hlasovania
nezúčastnilo.
„Zastúpenie v mestskej
rade musí byť pomerné k počtu poslancov zvolených za

politické strany a nezávislých
poslancov v mestskom zastupiteľstve. Skupina poslancov
toto pri zostavovaní programu,
ktorý navrhla na rokovanie zastupiteľstva, nerešpektovala,
čo je v rozpore so zákonom.
Naviac, návrh na menovanie
viceprimátora a poslanca, dlhodobo uvoľneného na výkon
funkcie, je v kompetencii len
primátora, nemôže byť predmetom poslaneckej iniciatívy.
Preto bol postup skupiny poslancov v rozpore s platnou legislatívou a domnievam sa, že
rozhodnutie mestského zastupiteľstva neschváliť program
mimoriadneho zastupiteľstva
je dobrou správou, ostáva naďalej otvorená možnosť roko-

Zasadnutie bolo pokusom o uchopenie
moci, tvrdí B. Celler
Pokusom o uchopenie moci v meste úzkou skupinou poslancov,
ktorá nemá dostatočnú podporu v zastupiteľstve, nazval trenčiansky primátor Branislav CELLER (SDKÚ-DS a KDH) minulotýždňové mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Podľa
B. Cellera je na tento týždeň zvolané riadne zastupiteľstvo, a
preto počínanie poslancov Smeru-SD, niektorých poslancov ĽSHZDS a nezávislých považuje za snahu získať posty, na ktoré
nemajú nárok.
Na zasadnutí mal vzniknúť
nový poslanecký klub Smer,
združujúci po päť poslancov
za ĽS-HZDS a Smer-SD, dvoch
nezávislých a jedného zástupcu SNS. Klub Smer chcel nominovať svojich ľudí na posty
viceprimátora, dlhodobo uvoľneného poslanca do mestskej
rady a do jednotlivých komisií.
Za program hlasovalo 12 poslancov, ostatných 13 nehlasovalo, čím program nezískal
nadpolovičnú väčšinu hlasov
potrebnú na schválenie.
Za program nakoniec nehlasoval jediný zástupca SNS v
parlamente a bývalý hokejový
brankár Eduard Hartmann. Ten
uviedol, že koalícia by nemala
fungovať na jedinom hlase,
a to práve jeho. Ako nováčik
si vraj potrebuje všetko pre-

myslieť. Taktiež uviedol, že sú
na jeho osobu vyvíjané tlaky.
Podľa svojich slov sa nechystá
vstúpiť do klubu Smer, no ani
sa nehodlá pridať do koalície s
SDKÚ-DS a KDH. „Mám priateľov na oboch stranách. Počúvam oba názory a sám musím
vyhodnotiť, čo je správne, aby
Trenčín napredoval,“ povedal
E. Hartmann, ktorý vyslovil
prianie, aby politické strany
zastúpené v zastupiteľstve
ďalej rokovali a vytvorili silnejšiu koalíciu. E. Hartmann sa
nemieni vzdať poslaneckého
mandátu. Poslanec ĽS-HZDS
Ľubomír Sámel po hlasovaní
o E. Hartmannovi novinárom
povedal, že je to z jeho strany
asi názorová nevyhranenosť a
nie je zorientovaný.
(SITA)

foto (jč)

vať a diskutovať. Uvedomme
si, že tzv. trinástka, ktorá
nehlasovala, mohla navrhnúť
nový program a zvoliť orgány
mesta s minimálnym zastúpením poslancov Smeru SD
a piatich poslancov ĽS HZDS.
K čomu by to však viedlo?
Zvolal som približne pred dvomi týždňami rokovanie zástupcov všetkých politických strán

v mestskom zastupiteľstve,
predstavitelia Smeru SD a zástupca piatich poslancov, zvolených za ĽS-HZDS to odmietli. Budem pokračovať v tejto
iniciatíve, v prospech občanov
mesta je totiž len jedno riešenie, normálne si sadnúť za
stôl, rokovať a dohodnúť sa,“
povedal po ukončení rokovania
B. Celler.
Tibor Hlobeň

SDKÚ-DS, KDH a ĽS-HZDS podpísali koaličnú zmluvu
Krajské organizácie SDKÚ-DS, KDH a ĽS-HZDS vo štvrtok
15. februára ráno pred mimoriadnym zasadnutím mestského
zastupiteľstva v Trenčíne podpísali koaličnú zmluvu, ktorá
by im mala zaručovať 16 kresiel v 25 člennom mestskom
parlamente. Krajská organizácia ĽS-HZDS tak reaguje na aktivity piatich zo siedmich mestských poslancov hnutia, ktorí
odmietajú podporovať primátora Branislava CELLERA (SDKÚDS a KDH), nechcú vstúpiť do koalície s SDKÚ-DS a plánovali
si dnes založiť nový poslanecký klub so Smerom-SD.
Krajský predseda ĽS-HZDS
Milan Rehák po podpise koaličnej zmluvy uviedol, aby sa
mesto mohlo rozvíjať, je potrebné vstúpiť do koalície so
stranami, ktoré získali post
primátora. Podľa jeho slov,
ak sa niektorí poslanci hnutia
rozhodli vstúpiť do iného poslaneckého klubu, tak popreli
príslušnosť k ĽS-HZDS. O
tom, či budú od piatich poslancoch požadovať vzdanie
sa poslaneckého mandátu,
rozhodne krajské predstavenstvo strany, uviedol M. Rehák
s tým, že budú múdrejší po
dnešnom zastupiteľstve. Poslancom odkázal, že sa stále
môžu „vrátiť“. „Človek niekedy blbne, ale verím, že vyhrá

zdravý rozum,“ dodal M. Rehák.
Na dnešnom mimoriadnom
zastupiteľstve mal vzniknúť
nový poslanecký klub Smer,
združujúci po päť poslancov za
Smer-SD a ĽS-HZDS, jediného
poslanca za SNS a dvoch nezávislých. Poslanecký klub
mal podľa poslanca Ľubomíra
Sámela (ĽS-HZDS) fungovať
v „rovine džentlmenskej dohody“ a plánoval predložiť
viacero návrhov, na základe
ktorých by klub nominoval
svojich ľudí na posty viceprimátora, dlhodobo uvoľneného
poslanca, do mestskej rady a
jednotlivých odborných komisií mestského zastupiteľstva.
(SITA)
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Grant na zónu aktívneho oddychu pre seniorov
Mesto Trenčín získalo z grantového programu Pozitívna energia pre šport, ktorý administruje nadácia PONTIS, finančné
prostriedky na projekt Zóna aktívneho oddychu pri penzióne pre
seniorov v Trenčíne.
Cieľom projektu je vybudovať pri Centre seniorov na
Osvienčimskej ulici v Trenčíne
zónu aktívneho oddychu. Bude
vytvorená v susedstve v súčasnosti rekonštruovaného objektu
bývalej materskej školy. „Zóna
aktívneho oddychu bude pozostávať z hracej plochy pre
petanque, viacúčelového mini
ihriska a jogingového chodníka.
V rámci vytvorenej zóny budú na
viacerých miestach osadené aj
lavičky určené na odpočinok jej
návštevníkov. Celý projekt poslúži k aktívnemu využitiu voľného času seniorov a obyvateľov
Sihote a prispeje k humanizácii

sídliska,“ priblížil projekt primátor Mesta Trenčín Branislav
Celler.
Hodnotiaca komisia zložená
z architektov, predstaviteľov
Ministerstva školstva SR, Slovenského olympijského výboru
a zástupcov donora vyberala tie
najkvalitnejšie projekty zo 111
žiadostí. Uspelo 14 žiadateľov,
medzi nimi aj projekt Mesta
Trenčín. Rozhodujúcimi kritériami boli celoročné využitie športoviska, otvorenosť pre verejnosť,
estetické, architektonické a environmentálne hľadisko a zapojenie
miestnej komunity do budovania
a údržby areálu. Projekt sa začne

Cieľom projektu je vybudovať pri Centre seniorov (v súčasnosti
sa bývalá materská škola na snímke rekonštruuje pre potreby
seniorov) na Osvienčimskej ulici v Trenčíne zónu aktívneho oddychu.
Snímka (jč)
realizovať v apríli a dokončený
by mal byť do septembra 2007.
Celkové náklady na projekt sú

543 365 Sk, finančné prostriedky z grantového programu predstavujú 298 tisíc Sk. V. Škola

Úspech fotografa Radovana Stoklasu v Turíne
V budove Paláca Regiónu Piemonte, nachádzajúcej sa na „medailovom“ námestí v centre talianskeho Turína, kde sa počas
ZOH odovzdávali najúspešnejším športovcom medaily, uskutočnila sa 13. februára pri príležitosti prvého výročia Zimných olympijských hier 2006 vernisáž výstavy dvoch slovenských fotografov Jany ŠEBESTOVEJ a Radovana STOKLASU pod názvom Dve
tváre olympijského Turína / Due volti di Torino Olimpica).
Organizátorom výstavy bolo
Združenie priateľov Slovenska
v Turíne - MY@VY v spolupráci
s Regiónom Piemonte, Slovenským inštitútom a TASR. Svoj
uhol pohľadu každý z autorov
predstavil na 25 farebných fotografiách o veľkosti 50x75 cm.
Fotografie J. Šebestovej – slovenskej fotografky, dlhodobo

žijúcej v Taliansku, venujúcej sa
profesne výtvarnej fotografii, zachytávali neopakovateľnú atmosféru olympiády „mimo oficiálnych“ športovísk, momenty ako
návštevníci a organizátori prežívali športový sviatok v uliciach
mesta s dôrazom na výtvarný
prvok. Fotografie R. Stoklasu –
fotografa TASR, žijúceho v Tren-

Trenčiansky fotograf Rado Stoklasa pri jednej zo svojich fotografií zo zimnej olympiády
Snímka (a)

číne, venujúceho sa reportážnej
a dokumentárnej fotografii, ponúkli návštevníkom výstavy „oficiálny” pohľad na športoviská,
ktoré pripravili pre účastníkov
olympiády organizátori a krásna
zimná príroda. S mimoriadnym
citom vnikol do psychiky športovca a fanúšika, ukázal, ako vie
prežívať radosť z úspechu a sklamanie z neúspechu.

Slovensko v cudzine opäť zabodovalo. Podľa vyjadrenia predsedníčky združenia MY @ VY Márie Strakovej, ktorá bola počas
ZOH v Turíne atašé slovenskej
výpravy, Slovensko bolo jedinou
krajinou, ktoré si touto výstavou
nielen formálne pripomenulo
priamo v Turíne prvé výročie zimnej olympiády.
(jč)

Situácia v Ozete Neo nie je
nikomu ľahostajná
(dokončenie zo str. 1)
Sympatická je aj snaha
zamestnať 36 ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou.
Práca sluchovo postihnutých
má v Ozete dlhú tradíciu a na
ňu chce nadviazať spoločnosť
Emerson z Nového Mesta nad
Váhom. „Chcú kooperovať so
spoločnosťou, ktorá by v rámci svojho výrobného programu
zriadila chránenú dielňu pre
týchto ľudí a výsledky ich práce
by odoberala práve spoločnosť
Emerson,“ hovorí M. Vlčková.
B. Celler bol na základe získaných informácií pri odchode

z Ozety Neo optimisticky naladený: „Verím, že za pár mesiacov
nebude dopad tohto rozhodnutia na ľudí taký negatívny, ako
sa spočiatku zdalo. Dostal som
informácie o stretnutí pracovníkov Ozety s potencionálnymi
záujemcami o ich zamestnanie
a je ich viac ako 30. Trenčiansky región je veľmi rozvinutý,
je tu veľa podnikateľských
subjektov, ktoré majú záujem
o pracovníkov, pretože je tu
veľmi nízka nezamestnanosť
a veľký dopyt po pracovnej sile.
Som presvedčený, že sa podarí
situáciu týchto ľudí úspešne
vyriešiť.“
(th)

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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Harmonogram jarného upratovania 2007
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 marci jarné
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 bude
uskutočňovať do 2 rôznych
veľkoobjemových
kontajnerov (VOK). Jeden z nich bude
slúžiť výhradne na odklada-

nie 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!!!
Preto vás prosíme, aby ste
boli disciplinovaní a dodržiavali
označenie a účel kontajnerov!

PRÍSNE SA ZAKAZUJE
vykladať odpad po odvezení
kontajnera. Pri porušení hrozí
pokuta 5000 Sk.
VOK budú umiestnené v pracovných dňoch od 10.00 do
19.00 h a v sobotu od 10.00
do 19.00 h podľa nasledovného harmonogramu:

1. 3. 2007
Pred poľom
Kubra – nám.
Kubra – pri kríži

12. 3. 2007
Majerská ul.
Kasárenská ul.
Orechové (kaplnka)
Horné Orechové

Karpatská I
Karpatská II

26. 3. 2007
Ul. gen. Svobodu
Lavičková ul.
Ul. M. Bela
Východná

2. 3. 2007
Kubranská ul.
Kubrica – nám.
Kubra – Pažítky

13. 3. 2007
Hlavná ul.
Hanzlikovská ul.
Okružná ul.

3. 3. 2007
Chrásť – záhr. osada
Za Halalovkou – záhr. osada
Halalovka – záhr. osada
Široké – záhr. osada

14. 3. 2007
Detské mestečko
Dolné pažite
Rybáre

5. 3. 2007
Niva – k MŠ
Mlynská ul.
Potočná ul.
Horeblatie

15. 3. 2007
Ul. Ľ. Stárka
Veľkomoravská ul.
Kožušnícka ul.
Zlatovská ul.

6. 3. 2007
Železničná ul.
Kukučínova ul.
Pod Sokolice
K výstavisku

16. 3. 2007
Školská ul.
Kvetná
Bavlnárska ul.
Ul. M. Kišša

7. 3. 2007
Sibírska ul.
Clementisova ul.
Žilinská ul.
Odbojárov

17. 3. 2007
Pod Brezinou – záhr.osada
Vašíčkove sady – záhr. osada
Bočkove sady – záhr. osada
Pod Sekerou – záhr. osada

8. 3. 2007
Jasná ul.
Považská ul.
Hurbanova ul.
Ul. M. Turkovej

19. 3. 2007
Za Centrom – parkovisko
Električná, Nad tehelňou I
Nad Tehelňou II

9. 3. 2007
Ul. gen. Goliana – Ul. kpt.
Nálepku
Nábrežná – Jiráskova
Hodžova – Ul. kpt. Nálepku
Holubyho nám.
10. 3. 2007
Sihoť IV – záhr. osada
Kubra-Volavé – záhr. osada
Pod Kočinou horou – záh.
osada
Dubník – záhr. osada
Skalničky – záhr. osada

20. 3. 2007
Partizánska ul. I
Partizánska ul. II
Ul. 28.októbra
Dolný Šianec
21. 3. 2007
Beckovská ul.
Osloboditeľov
Ul. S. Chalupku
Soblahovská ul.
22. 3. 2007
Ul. J. Zemana
Záhumenská ul.

23. 3. 2007
Soblahovská (pri Leoni)
Pod Juhom
Belá
Nozdrkovce
24. 3. 2007
Pri mlyne – záhr. osada (LO)
Ozeta – záhr. osada
Váh – záhr. osada
Noviny – záhr. osada

27. 3. 2007
Saratovská ul.
Liptovská ul.
Šafárikova ul.
Západná ul.

Do VOK nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie
a akumulátory, žiarivky 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 životného prostredia a dopravy
Návrh na rozšírenie separovaného zberu plastov nádobovým
systémom. Rozmiestnenie 1100 litrových nádob so špeciálnou úpravou na separovaný zber plastov (I. etapa, nádoby
rozmiestnené 16. 2.).
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ulica
1. mája
Bernolákova
Brigádnická
Cintorínska
Clementisova
Dolný Šianec
Družstevná
Električná
gen. Štefánika
Hasičská
Holubyho námestie
Horný Šianec
Hviezdoslavova
Inovecká
J. Braneckého
J.B.Magina
J.Kráľa
Jasná
Jesenského
Jilemnického

Počet (ks)
2
2
2
3
1
3
1
2
4
2
1
2
3
2
2
1
2
1
2
2

Rozmiestnenie nádob
I. etapa (16. 2. 2007)
I. etapa (16. 2. 2007)
I. etapa (16. 2. 2007)
I. etapa (16. 2. 2007)
I. etapa (16. 2. 2007)
I. etapa (16. 2. 2007)
I. etapa (16. 2. 2007)
I. etapa (16. 2. 2007)
I. etapa (16. 2. 2007)
I. etapa (16. 2. 2007)
I. etapa (16. 2. 2007)
I. etapa (16. 2. 2007)
I. etapa (16. 2. 2007)
I. etapa (16. 2. 2007)
I. etapa (16. 2. 2007)
I. etapa (16. 2. 2007)
I. etapa (16. 2. 2007)
I. etapa (16. 2. 2007)
I. etapa (16. 2. 2007)
I. etapa (16. 2. 2007)
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Valentín je len raz do roka
Nielen na Valentína, ale po celý rok si ľudia všade na zemeguli
vyznávajú lásku. Moji kamaráti to spolu,, tiahnu” už dlhý čas,
a preto som ich vyspovedala na tému Valentín.
„Toto je už náš druhý spoločný Valentín, takže som vopred vedela, čím ma asi môj
drahý prekvapí, teda skôr
neprekvapí. Nejako moc to
neprežívam a nepotrpím si
na darčeky. Potešila ma čokoláda, ktorú zbožňujem a aj
kvet. Vždy som bola presvedčená o tom, že nepodľahnem
eufórii Valentína, preto som
neočakávala nejaké splnenie snov.“ Takto to prežíva tá
nežnejšia polovica, preto som
čakala, aký má na Valentína
pohľad druhá strana. „Vieš
čo, nedávam tomuto sviatku dôležitosť. Samozrejme

som chcel priateľku potešiť
a viem keby som tvrdil, že je
to komerčný trápny sviatok
a potom obdaroval moju lásku, tak by som bol pokrytec.
Preto ho celkom aj uznávam,
aspoň sme celý deň k sebe
milí a nielen my. V meste
som stretol skoro na každom
kroku usmiatych zaľúbených
ľudí, a to je účel celého Valentína, kľudne by mohol byť
každý deň.“
Čo ste cítili z tejto výpovede mladej dvojice? Dúfam, že
spokojnosť a lásku. Takéto
milé záležitosti by ma bavilo
robiť či písať každý deň.

Miesto pre Valentínske odkazy bolo vyhradené aj na Mierovom námestí.
Snímka (jč)

Casting Cinema movies club
Aj v našom malom meste
Trenčín sa dá spraviť veľký
krok do, pre mladé baby, stále
lákavého sveta modelingu. Bratislavská agentúra sa rozhodla,
že práve u nás sa uskutoční
jeden z castingov.
V sobotu 3. 2. poobede sa
zhromaždilo v Cinema movies
club okolo 60 mladých dievčat.
Neisto sedeli pri stoloch a čakali na prvé pokyny. Ani jedna
z nich nevedela, čo má očakávať
v nasledujúcich minútach, možno hodinách. Presne o 14-tej
hodine prišiel riaditeľ agentúry
a oboznámil uchádzačky s ich
úlohami. Najskôr mali vypísať
dlhý formulár, kde odpovedali
na rôzne otázky. Napríklad:
miery, jazykové znalosti, výber
práce na Slovensku alebo v zahraničí i pre niektoré prekvapujúca kolonka – zručnosti. Každá
dostala číslo, podľa ktorého ich
volali pred porotu.
V hodnotiacej porote sedeli

riaditeľ, Luis zo show Vyvolení
a modelka, ktorá baby volala
a aj upokojovala. Niektoré boli
naozaj nervózne, čo sa im ani
nečudujem. Iné si na druhej
strane dosť verili, vďaka predošlým skúsenostiam. Porota
to mala zrejme dosť ťažké, veď
si mali z čoho vyberať. Vysoké
blondínky, nižšie brunetky, dlhovlásky aj nakrátko ostrihané
dievčatá.
Nedalo mi, aby som sa neopýtala jednej z mnohých, ako
to tam s porotcami prebiehalo.
„Keď som vošla dnu, sedel
tam Louis a ten druhý pán.
Hneď ma postavili ku stene,
kde si ma aj s číslom odfotili. Po odfotení som sa usadila
a čakala na otázky. Louis si
prečítal môj dotazník a položil
mi zopár otázok typu, či by
som bola schopná odcestovať
sama do zahraničia a prečo
chcem byť vlastne modelkou.
Boli veľmi príjemní, dokonca

sa mi nechcelo od nich odísť.
Rozlúčili sa vetou: Ďakujeme,
ozveme sa do 10 dní.“
Nič iné už uchádzačkám
neostávalo, iba čakať na telefonát, ktorý im možno pomôže
vstúpiť do sveta modelingu.
Baby, ktoré neuspeli, majú
aspoň ďalšiu príjemnú skúsenosť.

Anketa na tému – Uznávate
svätého Valentína?

lebo ľudia by sa mali mať radi
celý rok.“
Peter (15): „Podľa mňa sa to
týka iba zaľúbených, čo nie je
môj prípad.”
Maja (17): „Uznávam a vždy
sa naň teším.“
Roman (18): „Tento rok som

na to úplne zabudol.”
Kristína (16): „Je to deň ako
každý iný, ale aj tak kupujem
každý rok čokolády a iné darčeky.“
Johny (19): „Osobne s tým
sviatkom nemám problém
– teraz je veľmi moderné na-

Lucia (16): „Je to len komerčný sviatok, ktorý k nám prišiel
z Ameriky ako ostatné takéto
veci.“
Maják (17): „Uznávam aj nie,

Ahojte,
minulý týždeň bol pre mnohých zaujímavejší vďaka sv.
Valentínovi. Väčšina z nás
tento sviatok lásky uznáva
a obdaruváva svojich najbližších malými i väčšími darčekmi. Iní si myslia, že Valentín je len komerčný deň
vyhlásený za sviatok, pričom
najväčšiu radosť z toho majú
profitujúce obchody. To si
isto každý všimol. Je ale
celkom pekné, keď sa vo
všetkom zhone zastavíme
aspoň na chvíľočku a povieme niekomu „Mám ťa rád“
a darujeme našim najdrahším úsmev. Niektorí z nás
však prežívajú sv. Valentína
celý rok, a preto je to pre
nich deň ako každý iný.
Vaša Zuzana Vanková

dávať naň a ja neznášam také
masové názory – jednoducho
ten sviatok nie je pre mňa
nič vážneho, a beriem ho ako
niečo milé a symbolické – ale
určite nebudem kupovať žiadny produkt vyrobený na účel
Valentína.“
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Stratégia Mesta Trenčín – základ jeho spoločenského a ekonomického rozvoja
Víziou mesta Trenčín je byť modernou metropolou Považia i celého Slovenska, ktorá bude priťahovať obyvateľov i návštevníkov
svojou unikátnou polohou, históriou a priateľským prostredím
pre život a podnikanie. Vízia a jasná predstava rozvoja mesta
smerom k uspokojovaniu potrieb jeho občanov potrebuje oporu
v jeho konkrétnych rozvojových dokumentoch. Tieto dokumenty
musia jasne zadefinovať spôsob, ako sa má mesto v budúcnosti
rozvíjať po spoločenskej a ekonomickej stránke. Mesto Trenčín
investuje do spracovania tejto dokumentácie ľudské a finančné
zdroje, výsledkom čoho sú kľúčové strategické dokumenty rozvoja mesta.

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja je základným
rozvojovým dokumentom Mesta Trenčín. Tento dokument je
zameraný na popis a tvorbu
spoločenského prostredia mesta Trenčín, na jeho všeobecný
rozvoj a vytváranie kvalitných
podmienok pre život Trenčanov. Mesto Trenčín má v tomto
dokumente svoje priority a vízie
zadefinované výhľadovo až do
roku 2015. Na ich stanovení sa
podieľali experti na strategické
plánovanie, zamestnanci MsÚ,
ale aj poslanci mestského zastupiteľstva. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Trenčín je možné si stiahnuť
z webovej stránky mesta www.
trencin.sk.
Akčný plán na konkrétny
rok je súbor úloh, ktoré jednotlivým útvarom mesta a ich
pracovníkom vyplývajú z Plánu

hospodárskeho a sociálneho
rozvoja. Plán pripravujú pracovníci zodpovední za stratégiu
mesta v spolupráci s jeho vedením. Akčný plán je potrebné
pravidelne vyhodnocovať, aby
mesto malo spätnú väzbu na
svoje ciele a úlohy.
Strategický plán Mesta
Trenčín na roky 2007–2009 reaguje na zmeny, ako sú demografický vývoj, nová či upravovaná legislatíva a definuje úlohy
pre rozvoj mesta tak, aby boli čo
najzrozumiteľnejšie pre občana.
V strategickom pláne sa v jednotlivých oblastiach pôsobnosti mesta jasne zadefinuje, čo
mesto v konkrétnej oblasti robí,
aké sú jeho ciele a hlavne, ako
ich chce dosiahnuť. Tieto ciele
a úlohy strategického plánu sú
následne premietnuté do jeho
programového rozpočtu.
Programový rozpočet je ino-

vatívnou zmenou vo finančnom
plánovaní a riadení mesta. Donedávna samospráva pri tvorbe
rozpočtu na ďalší rok nemusela
klásť dôraz na ciele a výstupy
minutých prostriedkov, ale na
presné čerpanie jednotlivých
rozpočtových položiek. Programový rozpočet umožňuje nastaviť rozpočet mesta tak, aby čo
najefektívnejšie sledoval jed-

notlivé ciele strategického plánu rozvoja na roky 2007–2009.
Každá rozpočtová položka musí
byť zdôvodnená a musí byť jasné, aký osoh z jej financovania
bude mať mesto a v konečnom
dôsledku samotní Trenčania.
Zásobník projektov do
štrukturálnych
fondov na
roky 2007–2013 je zhrnutie
najdôležitejších projektových
zámerov mesta, na ktoré bude
v tomto období žiadať prostriedky zo štrukturálnych fondov.
V súčasnosti slovenská vláda
intenzívne rokuje o poslednej
podobe pravidiel pre čerpanie
týchto prostriedkov. Pretože
o prostriedky zo štrukturálnych
fondov je zo strany miest a obcí veľký záujem, Trenčín musí
byť pripravený na tvrdú súťaž
o ich získanie. Prvou podmienkou je dobre poznať pravidlá
čerpania „europeňazí“. Druhou
podmienkou úspechu je mať
jasnú predstavu o prioritných
projektoch, ktoré je možné zo
štrukturálnych fondov spolufinancovať. Zásobník mesta
Trenčín obsahuje v súčasnosti
31 projektových zámerov v celkovej sume nákladov približne
1,5 miliardy Sk.
Vladimír Škola

22. 2. 2007
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Najdôležitejšie projektové zámery Mesta Trenčín pre štrukturálne fondy
Operačný program – Základná infraštruktúra

Oprávnené
náklady v
tis. SKK

Stav projektu

Lokálna infraštruktúra
Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry
Rekonštrukcia ZŠ, Hodžova 37

33 680 Sk

v zásobníku projektov

Rekonštrukcia ZŠ, Dlhé Hony 1

16 926 Sk

v zásobníku projektov

Rekonštrukcia ZŠ, Ul. P. Bezruča 66

35 138 Sk

v zásobníku projektov

117 000 Sk

v zásobníku projektov

5 012 Sk

v zásobníku projektov

Rekonštrukcia ZŠ, Ul. Novomeského 10
Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor
Vytvorenie nových verejných prístupových bodov k internetu v Trenčíne
Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky
Nový územný plán - nástroj trvalo udržateľného rozvoja mesta Trenčín

Sektorový Operačný program – Ľudské zdroje
Vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu v Trenčíne

2 975 Sk schválený, pred podpisom zmluvy

Oprávnené
náklady v
tis. SKK

Stav projektu

5 135 Sk

v hodnotení

5 245 Sk

schválený/v realizácii

Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom
zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov - MŠ SR
Moja životná cesta – inovačný spôsob prepojenia vzdelávacej sféry so svetom práce
a výroby

Sektorový Operačný program – Priemysel a služby

Oprávnené
náklady v
tis. SKK

Stav projektu

204 000 Sk

v hodnotení

Oprávnené
náklady v
tis. SKK

Stav projektu

Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho
rastového potenciálu
Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
Priemyselná zóna Trenčín – Bratislavská ulica – infraštruktúra

Interreg IIIA SR - ČR
Sociálny a kultúrny rozvoj a tvorba sietí
Udržanie a zlepšenie prírodných zdrojov a životných podmienok zameraných na
rozvoj turizmu
Štúdia riešenia bioodpadov v meste Trenčín

1 480 Sk

schválený/ v realizácii

5 071 Sk

schválená suma 143 tis. eur

(Interreg IIIB CADSED)
RainDrop - generel kanalizácie mesta Trenčín (Interreg IIIB CADSED)
SPOLU ŠF

431 662 Sk

Najdôležitejšie projektové zámery Mesta Trenčín mimo štrukturálnych fondov EÚ
Projekty mimo ŠF EÚ

Oprávnené
náklady v
tis.

Zóna aktívneho oddychu pri penzióne pre seniorov na Osvienčimskej ulici v Trenčíne
(PONTIS grant)

298 Sk

Štúdia uskutočniteľnosti vybudovania juhovýchodného diaľničného obchvatu mesta
Trenčín (Grantová schéma miestneho a regionálneho rozvoja 2002/000.610-13-530)

4 291 Sk

Vzdelávanie zamestnancov samosprávy (Nórsky finančný mechanizmus)

Stav projektu
schválený, pred podpisom
zmluvy
schválený/ukončená realizácia
21 tis eur

12 464 Sk schválená suma 351,4 tis. eur
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KULTÚRA 2006 – charakteristika a bilancia
V období rokov 2002 – 2006 sa ustálili hlavné rysy kultúrnej
politiky Mesta Trenčín, formy a metódy jej napĺňania. Neznamená to však, že vývoj ustrnul; potreby a záujmy ľudí sú v pohybe
a snaha mesta vychádzať im v ústrety prikazuje neustále ich
sledovať a reagovať na ne.
Vysoko pozitívne treba hodnotiť skutočnosť, že veľká časť
občanov je priamo zúčastnená
na procese vytvárania a prezentácie kultúrnych hodnôt
prostredníctvom veľkého množstva občianskych združení a zoskupení bez právnej subjektivity, zahrňujúcich predovšetkým
mládež. Vzťah nositeľov týchto
aktivít,
prezentovaných
v prostredí mesta a v prospech
jeho kultúrnosti, je aktívny
z oboch strán, kreatívny, obojstranne užitočný a je súčasne
základným predpokladom udržiavania špecifickej a bohatej
štruktúry nášho kultúrneho života.

NOVÉ PROJEKTY
Oproti roku 2005 okrem tradičných bodov spoločenského kalendára mesta (Festivaly starej
hudby, Trenčianska hudobná
jar a jeseň, 1. máj pod názvom
„Otvorená Európa – otvorené
mesto“, Bažant kinematograf,
Artfilm, Pohoda, Kultúrne leto,
Pri trenčianskej bráne, Festival francúzskych filmov, Jazz
pod hradom, podujatia cyklu Čaro Vianoc pod hradom)
bolo v popredí záujmu mesta
niekoľko zaujímavých nových
projektov, napr. Artkino Metro
spolu s produkciou Hudobného
divadla Trenčín v priestoroch
bývalého kina Metro, cyklus
koncertov Amadeus 2006 na
počesť Mozartovho výročia,
výborné premiéry divadelných
súborov v žánri, ktorý po desaťročiach stagnácie chytá
druhý dych vo veľmi sľubnom
štýle. Za zmienku ďalej stojí
kvalitatívny vzostup viacerých
neprofesionálnych tanečných
i hudobných formácií, rozšírenie
počtu hudobných klubov a ich
dramaturgické vybavenie a tiež
predovšetkým rozvoj zámerov,
ktoré obohacujú život mesta
z hľadiska ich využiteľnosti pre
rozvoj cestovného ruchu – sku-

piny historickej kultúry. Potešujúca je skutočnosť, že stále
pretrváva vysoký podiel aktívneho zapojenia detí a mladých
aj vďaka výborným lektorom
a pedagógom (ZUŠ, Piaristické gymnázium, kultúrne centrá a strediská) , pôsobiacich
v štruktúre vzdelávacieho systému s prepojením na kultúrne
aktivity. Z tohto hľadiska treba
tiež vyzdvihnúť snahy inštitúcií

jeho návštevníkov. Hudobné
divadlo – jedinečný fenomén
posledných rokov – hľadá svoj
priestor, v ktorom bude môcť
nerušene realizovať svoje umelecké predstavy.

PODPORA KULTÚRNYCH
AKTIVÍT
V minulom roku pokračoval
režim prevádzky 4 kultúrnych
stredísk mestských častí –
Juh, Dlhé Hony, Sihoť a Kubra
prostredníctvom občianskych
združení s dotáciami mestskej
samosprávy. Všetky výsledky dokazujú, že táto cesta je

Niekoľko čísiel, dokumentujúcich kultúru
v roku 2006:
Počet verejných kultúrnych podujatí,
oznámených na základe VZN 4/2005:
449
Celkový počet podujatí, organizovaných
všetkými subjektami:
1400
Z toho organizovaných
alebo podporených Mestom
278
v tom:
118 spoločenských zábav, plesov, diskoték, stužkových slávností ap.
176 koncertov pop. hudby, jazzu, dych. hudby, alternatívnych
hudobných zoskupení ap.
26 koncertov vážnej hudby ( Trenč. hudobná jar a jeseň, Klub
priateľov hudby, Amadeus 2006, samostatné koncerty)
14 komponovaných folklórnych podujatí
38 divadelných predstavení
9
zhromaždení politických strán a hnutí s kultúrnym programom
68 iných kultúrno-spoločenských podujatí (napr.: 1. máj
– Otvorená Európa, Bažant kinematograf, Pohoda, Deň
študentov, festival K prameňom hudby, festival: Pri trenčianskej bráne, Art Film, Gympelrock, výstava Ploty hanby, Trenčianske korzo – 2x, Deň klaunov, MOST – multimediálny festival – 2x, Trenčianske hradné slávnosti,
Historické slávnosti, Čaro Vianoc pod hradom ap.)
Počet návštevníkov všetkých podujatí (odhad) – 150 tisíc
Kapacita trvalých miest na sedenie v mestských zariadeniach – 1 800
– napr. Galérie M. A. Bazovského, Verejnej knižnice A. Rešetku – osloviť neformálnym,
pútavým spôsobom čo najviac
detí a vtiahnuť ich priamo do
tvorivých kultúrnych procesov.
Artkino
dokázalo
svoju
opodstatnenosť a jasný dramaturgický i umelecký zámer,
o čom svedčí stabilný počet

perspektívna, priestory týchto
stredísk sú v priemere viac využité ako v minulosti. Stávajú sa
tak neoddeliteľnou súčasťou
kultúrno-spoločenského života
mestských častí.
Systém podpory kultúrnych
aktivít formou dotácií na podujatia a činnosť sa vlastne organizačne dotvoril v priebehu po-

sledných rokov. Jeho finančný
rámec (2 600 000 na podujatia
a 500 000 na činnosť) je na
počet obyvateľov v slovenských
pomeroch nadpriemerný, aj keď
samozrejme nemôže stačiť na
celkové potreby. Súčasne pôsobí motivačne, pretože maximálne 70-percentná výška dotácie
núti organizátorov zabezpečiť
si zvyšok z iného zdroja. Dobre
fungujúca grantová komisia je
garanciou objektívnosti a relatívnej spravodlivosti.
Mesto tiež výrazne finančne podporuje podujatia, ktoré
prekračujú rámec mestského,
dokonca i nadregionálneho významu – je to multikulturálny
festival Pohoda a filmový festival Artfilm, ktorý presunul ťažisko svojej pôsobnosti z Trenčianskych Teplíc do Trenčína.
Možno nie každý vie, že pod
kultúru spadá aj činnosť Zborov
pre občianske záležitosti, ktorú
Mesto Trenčín podporuje a priamo zabezpečuje. V jej náplni
sú občianske obrady, oslavy
spoločensky významných príležitostí a jubileí a iné momenty
života občanov nášho mesta.

REZERVY A ČÍSLA
Rezervy sú predovšetkým
v kultúrnej vybavenosti, ktorá
za posledných 20 rokov príliš
nevzrástla. Krokom, ktorý by
mohol zásadne posunúť situáciu k požadovanej kvalite, je rekonštrukcia Hviezdy. K tomuto
kroku sa viaže aj možnosť zaobstarania kvalitného koncertného klavíra, po ktorom už dlho
volajú umelci i milovníci dobrej
hudby.
V uplynulom roku vyvrcholila príprava na programové
rozpočtovanie, v rámci ktorého
prostriedky na kultúru sú plánované v programe 10 – kultúra.
Program je následne členený
na podprogramy – podpora kultúrnych podujatí, podpora kultúrnych stredísk, organizácie
kultúrnych aktivít, kultúrna spolupráca a starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti.
Peter Kocnár
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Divadlo, koncerty, festivaly
KC Aktivity – Juh

 23. 2. o 18.30
Večer s gospelom
Piano club

 23. 2. o 20.00
Buty – česká legenda prichádza so svojím projektom Jukebox
Klub Lúč

 23. 2. o 20.00
Hradcore/punk show – live koncert
KaMC OS SR

 28. 2. o 17.00
Hrajú nám pre radosť – koncert detí ZUŠ

Detské aktivity
KC Kubra

 22. a 27. 2., 1. a 6. 3. o 16.00
Keramická dielňa

 22. a 27. 2., 1. a 6. 3. o 15.00
Detský kútik
KC Aktivity – Juh

 23. 2. a 2. 3. o 14.30
Aj my máme šikovné prstíky – tvorivé keramické dielne pre deti a mládež so zdravotným postihnutím

 28. 2. a 4. 3. o 16.00
Rodinná škola – tvorivé popoludnie pre deti
a mládež

 26. 2. – 2. 3. od 6.30
Jarný prímestský tábor pre deti od 6 do 16 rokov

KULTÚRNE POZVÁNKY
Výstavy
Mestská galéria – Mierové nám. 22
 do 25. 2.
Batiky a kresby – výstava autorov Ivety Gašparovej a Martina Gašpara
KaMC OS SR
 do 28. 2.
Život v Afrike – Guinea – výstava fotografií
v rámci projektu Kampaň ľudskej podpory
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská ul. 1
 do 28. 2.
Nestarnúci humorista Kornel Földvári 75-ročný
 do 28. 2.
14. február – Svetový deň poviedky – výstava
literatúry
 do 28. 2.
My sme malí umelci – výstava výtvarných prác
detí zo Špeciálnej školy internátnej na Ul. Ľ.
Stárka
 do 28. 2.
Okamihy – súbor fotografií dopravných nehôd
Galéria M. A. Bazovského
 24. 2. – 5. 7.
Jozef Vydrnák – výber z maliarskej a grafickej
tvorby
Vasil Stanko – fotografie
Klub Lúč
 od 25. 2.
Mladá abstraktná tvorba – výstava mladých
trenčianskych výtvarníkov Juraja Holmana a Jany
Konečnej

Prednášky

ZOC Max

KaMC OS SR

 25. 2. o 16.00 h

 22. 2. o 16.00

Janko Hraško – divadlo v kufri

Bitka pri Stalingrade – nové pohľady – predná-

Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská 1 a po-

ša Jozef Bystrický, riaditeľ VHÚ

bočka Juh

 22. 2. o 16.00

 26. 2. – 3. 3. od 10.00

Možnosti výcviku a predvádzania jednotlivých

Jarné prázdninové superkluby – pestrý program

druhov leteckých športov na území Trenčína a

na každý prázdninový deň pre deti, ktoré sa ne-

Slovenska

chcú doma nudiť

KC Aktivity – Juh

Galéria M. A. Bazovského

 27. 2. o 18.00

 28. 2. o 9.30

Konflikty – diskusný večer

Galerkovo – hravé tvorivé dielne pre deti do 6

 6. 3. o 18.00

rokov a ich rodičov

Časový manažment – beseda - diskusný večer

MC Srdiečko

Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská ul. 1

 23. 2. a 2. 3.

 28. 2. a 7. 3. o 8.00

Nemčina pre deti – vedie mamina Strmenská

Babi, pošli mi to mejlom – inštruktáž na zvládnu-

 26. 2. a 5. 3. o 10.00

tie základov PC a komunikácie prostredníctvom

Čítavá hodinka s rozprávkou

e-mailu pre seniorov

 27. 2. o 10.00

Maminec – klub mamičiek v MC Srdiečko

Mommie´s English Club

 22. 2. o 17.00

 1. 3. o 10.00

Popôrodná depresia

Štvrtkové tvorivé predpoludnie s tetou Anič-

 26. 2. o 17.00

kou

Opatrovateľka verzus jasle?
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Mierové nám.
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22. 2. o 19.00
ZVÄČŠENINA
Divácky
najúspešnejší Antonioniho
film
rozpráva záhadný a rozhodne
vzrušujúci príbeh
jedného dňa v živote londýnskeho fotografa Thomasa.
23. 2. o 19.00
RAJ HNEĎ TERAZ
Kontroverzná dráma o dvoch
Palestíncoch, ktorá vzbudila
ostré reakcie ako v židovskom, tak aj v arabskom
svete a zaznamenala
obrovský
úspech.
24. 2. o
19.00
INÉ SVETY
Dokumentárny film sleduje
takzvané globalizačné procesy a ich dopad na individuálne príbehy a životy obyvateľov
Šariša.
25. 2. o 19.00
NA KONCI S DYCHOM
Legendárny nestarnúci debut
svojrázneho, formálneho experimentátora o samoľúbom
anarchistickom gangstrovi je
považovaný za synonymum
filmovej moderny.
26. a 28. 2.
STRATENÉ V PREKLADE
(USA/Japonsko, 2003, 100
min.)
Romantická tragikomédia o
zúfalstve a osamelosti, ocenená Oskarom 2003 za najlepší scenár. Bob a Charlotte
sú dvaja stratení Američania
v Tokiu. Mladá Charlotte cestuje po svete so svojím workoholickým manželom – fotografom, ktorého kvôli práci
ani nevidí. Bob je starnúca
filmová hviezda, ktorá tu má
nakrúcať nudnú reklamu na
whisky. Zo svojho života sú
obaja frustrovaní a nemôžu
spávať. Jednu noc sa náhodne zoznámia v hoteli.
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Druhý ročník Robotického dňa
Dňa 8. februára 2007 v Mestskej športovej hale v Trenčíne
uskutočnilo Stredné odborné učilište strojárske v Trenčíne v
spolupráci s Mestom Trenčín druhý ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov pod názvom Trenčiansky robotický
deň. Cieľom podujatia bolo popularizovať vedu a techniku medzi
mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu. Po slávnostnom otvorení
podujatia primátorom Mesta Trenčín Branislavom CELLEROM
a riaditeľom Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Trenčíne Ľubošom CHOCHLÍKOM sa rozbehli súťažné zápolenia v troch
kategóriách: driver, skladačky robotov a free style.
Zaplnená športová hala
s napätím sledovala boje, ktoré
sa odohrávali na hracej ploche.
Ako prví sa predstavili jedenásti súťažiaci z kategórie driver.
Ich samohybné roboty museli
prekonať čo najrýchlejšie dráhu
4 metre dlhú a 30 cm širokú,
vymedzenú dvomi krajnicami
a obsahujúcu rovinku, zákrutu
a šikanu. Bolo veľmi zaujímavé sledovať pohyb blikajúcich
robotov, z ktorých niektoré sa
pohybovali rýchlejšie, niektoré
pomalšie a často aj s menšími
haváriami prekonávali súťažnú
trať. Poradie súťažiacich určil
najlepší čas z troch platných
pokusov: 1. miesto: Patrik Kollár (ZŠ, Trenčianska Turná), 2.
Matej Moric (ZŠ, Na dolinách,
Trenčín), 3. Adrej Bulko (ZŠ,
Trenčianska Turná).
Do súťažnej kategórie skladačky robotov sa prihlásilo
šesť robotov poskladaných z
Lega alebo z iných skladačiek.
Odborná porota pri určení poradia mala veľmi ťažkú prácu,
pretože všetky skladačky technicky dobre zvládli svoju činnosť. Zrejme rozhodla prepracovanosť jednotlivých činností
robota do najmenších detailov.
1. miesto: Ekologická triedička kovového odpadu - ZŠ, Ma-

Trenčianska labutia rodina

riánska, Prievidza. 2. Dustmanodpratávač odpadu - Družstvo
Amavet 884, Nová Dubnica. 3.
Meteorologická stanica – ZŠ,
Mariánska, Prievidza.
V súťažnej kategórii free style neboli žiadne obmedzujúce
požiadavky na roboty. Stretli
sa v nej len dva roboty. Zvíťazil
Procopiu team z Grupul Scolar
Industrial „Stefan Procopiu“,
Vaslui v Rumunsku, ktorých
robot vyhľadal na ploche loptu
a potom ju preniesol po vyznačenej dráhe. Druhé miesto
patrí pásovému dopravníku zoskupenia Z zo ZŠ, Na dolinách
v Trenčíne.
Lahôdkou pre oči divákov
bol priateľský medzištátny zápas v robotickom futbale medzi Českom, reprezentovaným
hráčmi Vysokej školy banskej
- Technickej Univerzity Ostrava
a Slovenskom, zastúpeným
tímom Robosoccer z Technickej univerzity Košice, v ktorom
slovenské družstvo potvrdilo
svoje kvality majstrov Európy
a zvíťazilo 22:0. Záverečnou
bodkou za robotickým futbalom
bol Robosoccer Dancing – Tanec robotov, ktorý predviedli so
svojimi robotmi chlapci z Technickej univerzity Košice.
J. Čery

Snímka: Tono Boc

V kategórii driver samohybné roboty museli prekonať čo najrýchlejšie dráhu
Snímka (a)

Kúpia zdvíhacie zariadenie
Celoslovenský projekt pod
názvom Pomôžte spolu s nami, zameraný na podporu
neziskových organizácií v lokalitách, kde TESCO pôsobí,
už po štvrtý raz neobišiel ani
Trenčín, kde ho zastrešuje
Slovenská humanitná rada
a spoločnosť TESCO. Dňa 13.
februára sa stal Domov sociálnych služieb DEMY v Trenčíne
bohatší z predaja farebných
záložiek do kníh. Počas minuloročných troch adventných
víkendov v hypermarkete TESCO v Trenčíne sa ich podarilo
predať zákazníkom za 75
175 Sk a túto sumu riaditeľovi DEMY Tiborovi Gavendovi
pred klientmi a pracovníkmi
domova odovzdala zástupkyňa
spoločnosti TESCO Želmíra
Gerová.

„S výsledkom zbierky sme
veľmi spokojní a chcem poďakovať všetkým, ktorí sa
o to zaslúžili, lebo sa ňou
podporila kvalita života 49
handicapovaných
klientov
nášho zariadenia. Získané
peniaze budú použité na
kúpu zdvíhacieho zariadenia
pre imobilných klientov, aby
sa mohli dostať z invalidného vozíka na lôžko,“ povedal
T. Gavenda. Zároveň však dodal, že predložil Trenčianskemu samosprávnemu kraju na
schválenie projekt realizácie
zdvíhacieho zariadenia v objeme 500 tisíc Sk, pretože finančná čiastka získaná zbierkou nepostačuje na vykrytie
celkových nákladov.
(jč)

„S výsledkom zbierky sme veľmi spokojní,“ povedal novinárom riaditeľ Domova sociálnych služieb DEMY Tibor Gavenda
(vľavo).
Snímka (a)
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Kalendár výročí osobností mesta Trenčín – marec 2007
2. 3. 1852†

3. 3. 1927†

3. 3. 1932*

4. 3. 1892*

9. 3. 1967†

10. 3. 1927*

13. 3. 1842*

14. 3. 1907*

19. 3. 1817*

21. 3. 1692*

24. 3. 1967†

25. 3. 2002†

30. 3. 1997†

31. 3. 1882*

Ambróz Horňaj, kňaz, pedagóg, matematik. Narodil sa 2. 4. 1791 v Trenčianskych
Tepliciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
v Cluji – 155. výročie úmrtia.
Michal Kišš, pedagóg, osvetový pracovník. Narodil sa 5. 12. 1846 v Uhrovci.
Pôsobil v Malých Stankovciach. Zomrel
v Trenčíne – 80.výročie úmrtia.
Jozef Orság, historik. Narodil sa v Jablonici. Pôsobil v Trenčíne – 75.výročie narodenia.
Josef Holoubek, maliar. Narodil sa
v Hradci Králové. Pôsobil v Trenčíne, kde
aj zomrel 24. 3. 1967 – 115. výročie narodenia.
Kornel Ďurana, pedagóg, matematik, fyzik. Narodil sa 24. 4. 1905 v Kysuckom
Novom Meste. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
zomrel – 40. výročie úmrtia.
Anton Blažej, vysokoškolský pedagóg,
akademik. Narodil sa v Nemšovej. Pôsobí
v Trenčíne – 80. výročie narodenia.
Karol Brančík, lekár, prírodovedec, historik, múzejník. Narodil sa v Starej Bystrici.
Pôsobil v Beckove a Trenčíne, kde aj zomrel 18. 11. 1915 – 165. výročie narodenia.
Ján Kudla, pedagóg, múzejník, verejný
činiteľ. Narodil sa v Adamovských Kochanovciach, kde je aj pochovaný. Pôsobil
v Trenčíne. Zomrel 22. 7. 1996 v Bratislave – 100. výročie narodenia.
Jozef M. Hurban, kňaz, politik, publicista,
národovec. Narodil sa v Beckove. Študoval v Trenčíne. Zomrel 21. 2. 1888 v Hlbokom – 190. výročie narodenia.
Michal Kirchvogel, filozof, pedagóg. Narodil sa v Zinsendorfe. Pôsobil v Trenčíne,
kde aj zomrel 24. 5. 1736 – 315.výročie
narodenia.
Josef Holoubek, maliar. Narodil sa
4.3.1892 v Hradci Králové. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 40. výročie úmrtia.
Ladislav Kvasnička, lekár, politik, spisovateľ. Narodil sa 23. 2. 1927 v Belušských Slatinách. Pôsobil v Trenčíne, kde
aj zomrel – 5.výročie úmrtia.
Ladislav Zdvíhal, výtvarník, aranžér. Narodil sa 24. 11. 1913 v Trebišove. Pôsobil
v Trenčíne, kde aj zomrel – 10. výročie
úmrtia.
Jozef Branecký, kňaz, pedagóg, spisovateľ. Narodil sa v Skalici. Pôsobil v Trenčíne, kde je aj pochovaný. Zomrel 14. 11.
1962 v Pezinku – 125. výročie narodenia.
(VK)

Súťaž o školskú uniformu
Mesto Trenčín a Mestský školský parlament v Trenčíne vyhlasujú súťaž o najkrajšiu školskú uniformu.
Podmienky: 1.
2.
3.
4.

praktické
moderné
zimný, letný model
dievčenské a chlapčenské prevedenie

Termín uzávierky odovzdania návrhov je 31. marca 2007.
Návrhy vložte do obálky označenej nápisom „Súťaž o najkrajšiu
školskú uniformu” a pošlite na adresu: Útvar školstva a sociálnych vecí, Mestský úrad, Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín.

Dňa 4.2.2007 sa Trenčínom prehnala nevšedná zimná búrka
Snímka: Tono Boc

Centrum voľného času Trenčín, Východná ul.
organizuje

denný jarný tábor pre 7–12-ročné deti
v dňoch 26.02. – 02.03.2007

SNEŽIENKA
cena 500 Sk/osoba
Program:
– veselé hry a súťaže (športové, výtvarné, logické, práca s PC,
vychádzky do prírody)
– v cene je zahrnuté poistenie, obedy, pitný režim, drobné
odmeny a materiálne zabezpečenie
– prihlásiť dieťa a uhradiť poplatok je potrebné najneskôr do
22. februára 2007
PLÁN TURISTICKÝCH AKCIÍ TO DUKLA TRENČÍN – MAREC 2007
Dátum Deň Miesto
3.3.
SO AS
10.3.

SO

ŽST

17.3.

SO

AS

24.3.

SO

Brezina

31.3.

SO

AS

Čas
Trasa
8.55 Beckov – Kálnica – Selec
Dubnica nad Váh. – Medzihorie
8.02
– Kýšky – Kolačín – Tr. Teplá
Liešna – Chabová – Vlčí Vrch
6.45
– Horná Súča
Letecká 50-ka – Brezina
8.00 – Soblahov – Lúčky – Trubárka
– Kubra
Trenčianske Teplice – Klepáč
7.55 – Machnáč – Petrovanské lúky
– Trubárka – Kubra

OZNAMY
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Oznam pre rodičov

Prihlasujete dieťa do materskej školy?
Školské zariadenia, m.r.o.,
Trenčín upozorňujú rodičov,
že v zmysle § 7 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR
č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení
neskorších predpisov sa prihlášky detí do predškolských
zariadení na nasledujúci školský rok podávajú v marci kalendárneho roka.
Z tohto dôvodu oznamujeme
rodičom, že prihlášky detí do
materských škôl v Trenčíne na
školský rok 2007/2008 môžu
podávať do 31. 3. 2007.
O prijatí dieťaťa rozhodne
riaditeľka MŠ do 30 dní odo
dňa podania prihlášky. Ak
záujem prevyšuje kapacity
predškolského
zariadenia,
v zmysle uvedenej vyhlášky
riaditeľ uprednostní päťročné
deti a tie, ktoré majú odloženú
povinnú školskú dochádzku.

Pri zápise musia rodičia
zároveň predložiť potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa (je
možné ho potvrdiť priamo na
prihláške).
Rodičia majú možnosť dieťa
umiestniť do materskej školy
podľa miesta bydliska alebo
podľa nadštandardných činností, ktoré ponúkajú jednotlivé
materské školy. Vhodné sú tiež
návštevy materskej školy pred
vstupom dieťaťa pre lepšie
zoznámenie sa s prostredím
a kolektívom materskej školy.
Na webových stránkach
mesta pod časťou občan
– materské školy alebo Školské zariadenia mesta Trenčín
je možnosť prezrieť si ukážky
materských škôl v Trenčíne aj
s informáciami o lokalite jednotlivých materských škôl, ich
zameraní a záujmových činnostiach.

Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.
a SS celiatikov, pobočka Trenčín
vás pozývajú na odbornú prednášku

OSTEOPORÓZA
v nedeľu 25. februára 2007 o 15.00 hod.
Prednáša

MUDr. Magdaléna Fabiánová,
internista – reumatológ,

Číslo 4/ročník IX

Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.,
pozýva širokú verejnosť na prednášku spojenú s
bezplatným poradenstvom
na tému

Spoluvlastnícky podiel a predkupné právo.
Prednáša: JUDr. Júlia Chlebanová – mediátor
Kde: Kultúrne stredisko Trenčín – Juh
Kedy: 6. 3. 2007 (utorok) o 18.00 hod.

VYHLÁSENIE 2. KOLA
V súlade so všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín č.
2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín sa vyhlasuje 2. kolo poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín na
aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti v roku
2007.
Upozorňujeme žiadateľov, že len kompletne a čitateľne vyplnená žiadosť s povinnými prílohami na každý projekt zvlášť bude
predložená na rokovanie grantovej komisie.
Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, ich používania a zúčtovania, ako aj tlačivá žiadostí spolu s informáciami
o ich vyplnení sú k dispozícii v útvare kultúry MsÚ v Trenčíne, tel.
7435 193 alebo na webovej stránke www.trencin.sk
(Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004)
Žiadosti sa odovzdávajú v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové nám. 2 počas pracovných dní v čase od 8.00 do
15.00, alebo zasielajú poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke).
Uzávierka prijímania žiadostí je 15. marca 2006.

Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.,

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
– Klub Trenčín – Juh

v Kultúrnom stredisku Trenčín – Juh.

pozývajú všetkých obyvateľov mesta Trenčín a okolia a sympatizantov klubu
na stretnutie, ktoré sa uskutoční

Dotácie na aktivity v sociálnej a zdravotnej oblasti

vo štvrtok 8. marca 2007
o 16.oo hodine

V súlade so všeobecne
záväzným nariadením Mesta
Trenčín č.2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta
Trenčín na aktivity v oblasti sociálnej a zdravotnej vyhlasuje
Mesto Trenčín grantové kolo
v tejto oblasti na rok 2007.
Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom
len na základe žiadosti/nové
typizované tlačivo/spolu s povinnými prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči mestu.
Bližšie informácie o pod-

mienkach poskytovania dotácií,
tlačivá žiadosti a prílohy, možnosti ich použitia a zúčtovania
nájdete na webovej stránke
www.trencin.sk – občan – VZN
č. 2/2004 alebo v útvare školstva a sociálnych vecí MsÚ
v Trenčíne – č. t. 6504225.
Žiadosti treba odovzdať
v podateľni Mestského úradu
v Trenčíne, Mierové nám. č. 2
alebo poštou (rozhoduje dátum
poštovej pečiatky na obálke).
Uzávierka prijímania žiadostí je 30. marca 2007.

v Kultúrnom stredisku Trenčín – Juh.

Kostolík sv. Anny
očami profesora, historika a múzejníka
Štefana Pozdišovského
pri príležitosti 240. výročia položenia
základného kameňa

Oznam
Základná organizácia nedoslýchavých Trenčín, Bezručova 1012
pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 3. marca 2007 o 10.00 h v malej zasadačke Krajského
úradu v Trenčíne.
(va)

22. 2. 2007
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Jubilejný ples kresťanských rodín
Jubilejný 15. ples kresťanských rodín sa uskutočnil
v Trenčíne v sobotu 10. februára v priestoroch SOU železničného.
Po krátkych príhovoroch
organizátora plesu Mariána
Žáka a hostí, riaditeľa Spolku
sv. Vojtecha Vendelína Plevu, Petra Holbičku z Rádia
Lumen a trenčianskeho farára
Milana Kupčíka sa prvou kultúrnou vložkou začal odvíjať
program plesu. Kysucký rodák
M. Kupčík si zavolal na pomoc
kaplánov (tiež Kysučanov) Slavomíra Trnku, Petra Blahovca,
Stanislava Caránka (hoci nepochádza z Kysúc) a za podpory
ďalšieho Kysučana P. Holbičku
zaspievali ťahavú a clivú pieseň
Kysuca, Kysuca... Pridali sa aj
V. Pleva, M. Žák, muzikanti
a o chvíľu celá sála. Začalo sa

napĺňať motto podujatia, myšlienka Blaise Pascala: „Človek
je zrodený pre radosť. Cíti to
a nepotrebuje na to žiadne dôkazy.“ Podporila ho aj myšlienka ďalšieho veľkého Francúza
Paula Moranda: „Najkrajšou
cestou, po ktorej môžeme kráčať tu na zemi, je, keď ideme
jeden k druhému“.
Vzápätí dostala slovo stankovská kapela pod vedením Jozefa Horňáka a tanečný parket
sa zaplnil do poslednej medzierky. Prestávky medzi tanečnými
kolami vyplnil spontánny spev
účastníkov podporený priamo
pri stoloch harmonikárom kapely Ladislavom Žiškom.
Keď sa spokojní plesajúci
nad ránom rozchádzali, pocítili
smútok pri myšlienke, že to bol
možno posledný ples. „Ak sa
nenájdu mladší organizátori,

Kysucu „ťahali“ zľava S. Trnka, P. Blahovec, S. Caránek, M.
Kupčík, P. Holbička, V. Pleva a M. Žák
snímky (a)
ples nebude mať pokračovanie,“ povzdychol si M. Žák
z Hnutia kresťanských rodín.
„Na nás skôr narodených je
to veľký nápor zorganizovať
a dôstojne pripraviť takúto akciu.“
Výťažok z plesu podľa slov

M. Žáka poputuje na neinvestičný fond Sofia pre žiakov a študentov z početných rodín, ďalej
pre cirkevnú Základnú školu sv.
Andreja-Svorada a Benedikta v
Trenčíne a na duchovnú formáciu a prácu s mládežou.
(la)

Krížovka
Milí čitatelia! Výhercom za správne riešenie tajničky osemsmerovky z Infa č. 3 „...ja nie som odtiaľto“ bola vylosovaná Miroslava
Kubenková, Rázusova 38, Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia Trenčín a okolie. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú
krížovku z Infa č. 4 zasielajte na adresu našej redakcie do 2. marca 2007.
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Kalendár vývozu separovaných zložiek
Február
Marec
1Š
1Š
2P
2P
3S
3S
4N
4N
5 P Nádoby 1
5 P Nádoby 1
6 U Nádoby 2
6 U Nádoby 2
7 S Papier 1
7 S Papier 1
8 Š Nádoby 3
8 Š Nádoby 3
9 P Nádoby 4
9 P Nádoby 4
10 S
10 S
11 N
11 N
12 P Vrecia 1
12 P Vrecia 1
13 U Vrecia 2
13 U Vrecia 2
14 S Papier 2
14 S Papier 2
15 Š Papier 3
15 Š Papier 3
16 P Papier 4
16 P Papier 4
17 S
17 S
18 N
18 N
19 P Nádoby 1 19 P Nádoby 1
20 U Nádoby 2 20 U Nádoby 2
21 S Nádoby 3 21 S Nádoby 3
22 Š Nádoby 4 22 Š Nádoby 4
23 P
23 P Vrecia 3
24 S Vrecia 3
24 S
25 N
25 N
26 P
26 P
27 U
27 U
28 S
28 S
29 Š
30 P
31 S
September
1S
2N
3 P Nádoby 1
4 U Nádoby 2
5 S Papier 1
6 Š Nádoby 3
7 P Vrecia 3
8S
9N
10 P Nádoby 4
11 U Papier 2
12 S Papier 3
13 Š Papier 4
14 P
15 S
16 N
17 P Nádoby 1
18 U Nádoby 2
19 S Nádoby 3
20 Š Nádoby 4
21 P
22 S
23 N
24 P Vrecia 1
25 U Vrecia 2
26 S
27 Š
28 P
29 S
30 N

Október
1 P Nádoby 1
2 U Nádoby 2
3 S Papier 1
4 Š Nádoby 3
5 P Vrecia 3
6S
7N
8 P Nádoby 4
9 U Papier 2
10 S Papier 3
11 Š Papier 4
12 P
13 S
14 N
15 P Nádoby 1
16 U Nádoby 2
17 S Nádoby 3
18 Š Nádoby 4
19 P
20 S
21 N
22 P Vrecia 1
23 U Vrecia 2
24 S
25 Š
26 P
27 S
28 N
29 P Nádoby 1
30 U Nádoby 2
31 S Nádoby 3

komunálneho odpadu v Trenčíne na
Apríl
Máj
1 U Nádoby 2
1N
2 P Nádoby 1
2 S Papier 1
3 U Nádoby 2
3 Š Nádoby 3
4 S Papier 1
4 P Nádoby 4
5 Š Nádoby 3
5S
6 P Nádoby 4
6N
7S
7 P Vrecia 1
8 U Vrecia 2
8N
9 P Vrecia 1
9 S Papier 2
10 U Vrecia 2
10 Š Papier 3
11 S Papier 2
11 P Papier 4
12 Š Papier 3
12 S
13 P Papier 4
13 N
14 S
14 P Nádoby 1
15 U Nádoby 2
15 N
16 P Nádoby 1 16 S Nádoby 3
17 U Nádoby 2 17 Š Nádoby 4
18 S Nádoby 3 18 P Vrecia 3
19 Š Nádoby 4 19 S
20 P Vrecia 3
20 N
21 S
21 P
22 U
22 N
23 P
23 S
24 U
24 Š
25 S
25 P
26 Š
26 S
27 P
27 N
28 S
28 P Nádoby 1
29 U Nádoby 2
29 N
30 P Nádoby 1 30 S Nádoby 3
Š Nádoby 4
November
1 Š Nádoby 4
2 P Vrecia 3
3S
4N
5P
6 U Papier 4
7 S Papier 1
8 Š Papier 2
9 P Papier 3
10 S
11 N
12 P Nádoby 1
13 U Nádoby 2
14 S Nádoby 3
15 Š Nádoby 4
16 P
17 S
18 N
19 P Vrecia 1
20 U Vrecia 2
21 S
22 Š
23 P
24 S
25 N
26 P Nádoby 1
27 U Nádoby 2
28 S Nádoby 3
29 Š Nádoby 4
30 P Vrecia 3

December
1S
2N
3P
4 U Papier 4
5 S Papier 1
6 Š Papier 2
7 P Papier 3
8S
9N
10 P Nádoby 1
11 U Nádoby 2
12 S Nádoby 3
13 Š Nádoby 4
14 P
15 S
16 N
17 P Vrecia 1
18 U Vrecia 2
19 S
20 Š
21 P
22 S
23 N
24 P Nádoby 1
25 U Nádoby 2
26 S Nádoby 3
27 Š Nádoby 4
28 P Vrecia 3
29 S
30 N
31 P

Číslo 4/ročník IX
rok 2007.
Jún
1 P Papier 4
2S
3N
4 P Vrecia 1
5 U Vrecia 2
6 S Papier 1
7 Š Papier 2
8 P Papier 3
9S
10 N
11 P Nádoby 1
12 U Nádoby 2
13 S Nádoby 3
14 Š Nádoby 4
15 P Vrecia 3
16 S
17 N
18 P
19 U
20 S
21 Š
22 P
23 S
24 N
25 P Nádoby 1
26 U Nádoby 2
27 S Nádoby 3
28 Š Nádoby 4
29 P Papier 4
30 S

Júl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U

Vrecia 1
Vrecia 2
Papier 1
Papier 2
Papier 3

Nádoby 1
Nádoby 2
Nádoby 3
Nádoby 4
Vrecia 3

Nádoby 1
Nádoby 2
Nádoby 3
Nádoby 4
Papier 4

Vrecia 1
Vrecia 2

August
1 S Papier 1
2 Š Papier 2
3 P Papier 3
4S
5N
6 P Nádoby 1
7 U Nádoby 2
8 S Nádoby 3
9 Š Nádoby 4
10 P Vrecia 3
11 S
12 N
13 P
14 U
15 S
16 Š
17 P
18 S
19 N
20 P Nádoby 1
21 U Nádoby 2
22 S Nádoby 3
23 Š Nádoby 4
24 P
25 S
26 N
27 P Vrecia 1
28 U Vrecia 2
29 S
30 Š
31 P

Vysvetlivky:
Plasty
Plasty – vrecia 1: Zlatovce, Orechové,
Istebník, Záblatie
Plasty – vrecia 2: Noviny, Biskupice,
Soblahovská ulica a okolie
Plasty – vrecia 3: Opatová, Kubra, Kubrica
Plasty – nádoby 1: Juh
Plasty – nádoby 2: Sihoť, Zámostie
Plasty – nádoby 3: Noviny, Biskupice
Plasty – nádoby 4: Dolné mesto
Bioodpad
Bio (1. 6. – 30. 9.): každý pondelok
Bio od (1. 10. – 31. 5.): každý nepárny
pondelok
Papier
Papier 1 (prvá streda v mesiaci) – individuálna
bytová výstavba
Papier 2 – Juh
Papier 3 – Sihoť, Zámostie
Papier 4 – ostatné časti
Sklo
Sklo 1 – 1 x mesačne 2 dni - podľa potreby
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