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Vizualizácia budúcej nástupnej stanice
Funkciou navrhovanej stavby výťahu je vytvoriť
bezbariérové komunikačné prepojenie pešej zóny
mesta Trenčín s priestorom lesoparku Brezina.
Funkčná náplň navrhovanej stavby dáva všetky
predpoklady nielen pre oživenie priestoru átria, ale
aj k oživeniu priestoru lesoparku Brezina a k jeho
intenzívnejšiemu zapojeniu do života centrálnej
mestskej zóny, s následným umožnením komunikačného prepojenia lesoparku Brezina s areálom
Trenčianskeho hradu po vybudovaní zadného vstupu do hradu cez priestor Mlynskej veže.

SÚČASNÝ STAV
Hotová je dokumentácia pre územné rozhodnutie, to znamená pre potreby vydania Rozhodnutia
o umiestnení stavby, ktorého proces v súčasnosti
prebieha.
So stavbou sa môže začať až po ukončení územného konania vydaním Rozhodnutia o umiestnení
stavby a následne po vypracovaní jednotlivých
stupňov projektovej prípravy stavby, vydaní stavebného povolenia a výbere konkrétneho dodávateľa
stavby.
Mesto zatiaľ na stavbu nevyčlenilo žiadne
finančné prostriedky. Na projekt chce čerpať finančné prostriedky z eurofondov. V súčasnosti sa
zdá byť najreálnejšie spojiť ho s rekonštrukciou
južného opevnenia hradu a o europeniaze žiadať
spoločne s Trenčianskym samosprávnym krajom.
Pokračovanie na strane 9

Snímka G-ateliér

Rozhodnutie
primátora o
poskytnutí dotácií z
rozpočtu
str. 12

Rekonštrukcia podchodu odložená
Rekonštrukcia podchodu pri hoteli Tatra na bezbariérový sa tento rok pravdepodobne neuskutoční, hoci ešte v závere roka minulého roka situácia vyzerala inak.
„Naše odhady sa ukázali až príliš optimistické. Rekonštrukciu chceme totiž
hradiť z fondov Európskej únie a predpokladali sme, že Národný strategický
referenčný rámec na roky 2007-2013
predloží Vláda SR Európskej komisii skôr
ako v decembri roku 2006,“ povedal trenčiansky primátor Branislav Celler. V zmysle
príslušných nariadení Európskej únie musí
Európska komisia Národný strategický
referenčný rámec schváliť do 4 mesiacov

od jeho predloženia členským štátom a v
rovnakom termíne musí vydať rozhodnutie o zozname operačných programov a
finančných alokáciách. „Berúc do úvahy
skutočnosť, že operačné programy museli
byť Európskej komisii predložené do 6.
marca, najneskorší možný termín pre ich
schválenie a vydanie rozhodnutia je 6. júl,
takže reálny predpoklad začatia čerpania
finančných prostriedkov je najskôr koniec
tohto roku,“ dodal B. Celler.
(th)

Voda v klientskom centre
Minulý týždeň počas noci z pondelka na utorok praskla hadička pod umývadlom na
toaletách klientskeho centra. Voda vnikla do centra, ešte horšie dopadli sklady a kancelárie pod ním, kde premočila stropy, poškodila nábytok, zničila kancelárske potreby,
popraskalo sádrokartónové obloženie stropov, poškodená bola aj elektroinštalácia.
Väčšina papiera išla do smetí, pracovníci na aktivačných prácach sušili na nádvorí
úradu najmenej zničené papiere. Až do stredy bol zatvorený matričný úrad a klientske
centrum, ktoré vybavuje agendu pre obyvateľov mesta.
Po dohode s poisťovňou bude výška škody stanovená na základe Mestom Trenčín
zaslaných faktúr poisťovni za práce, vykonané v súvislosti s likvidáciou následkov zatopenia klientskeho centra a suterénnych priestorov a revíziou elektroinštalácie. Čo
sa týka škôd v sklade kancelárskych potrieb, ich výšku určí škodová komisia MsÚ.
Samospráva ďakuje obyvateľom, ktorí odložili vybavovanie na úrade na neskôr. (th)
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Otázky a odpovede na webe
Pre skvalitnenie komunikácie medzi občanom a mestskou samosprávou obohatilo Mesto Trenčín svoju webovú stránku o novú možnosť komunikácie. Je ňou kontaktná stránka nazvaná
OTÁZKY A ODPOVEDE, na ktorej môžu občania klásť svoje otázky týkajúce sa fungovania mestskej samosprávy. Spomínaná
rubrika sa nachádza na www.trencin.sk, v sekcii OBČAN a je
funkčná od 14. marca.
„Zriadením kontaktnej strany chceme poskytnúť občanom
Trenčína ďalšiu možnosť pohodlného získania informácií
o fungovaní mestskej samosprávy a to prostredníctvom
internetu. Otázky, ktoré nám
dnes občania kladú – telefonicky, písomne alebo mailom
– sa totiž častokrát opakujú
a z niektorých máme dokonca pocit, že občania sa ešte
stále nedostatočne orientujú
v samosprávnej problematike.
Očakávame, že zverejnením
konkrétnych otázok a odpovedí
k práci mestskej samosprávy

na internete, a najmä ich archiváciou formou zoradenia
podľa tém sa postupne vytvorí
suma často kladených otázok,
ktoré pomôžu aj iným záujemcom o podobné informácie.
Odpovede budú vypracované
zamestnancami mesta, ktorí
sú kompetentní pre danú konkrétnu oblasť záujmu a to do
dvoch pracovných dní. V prípade záujmu ju okrem uverejnenia na webe systém zašle aj
na zadanú mailovú adresu.“
vysvetľuje princíp fungovania
stránky a vzájomnej komunikácie Renáta Kaščáková, vedúca

Jedna otázka pre…
primátora Mesta Trenčín Branislava CELLERA
„Čo pripravujete pre investorov v oblasti priemyselnej zóny?“
(jv)
„Na
priemyselnú
zónu a v regióne dlhú tradíciu, okrem
v Trenčíne je vyčlenené územie toho je tu druhá najnižšiu nezao rozlohe výhľadovo až 110 ha mestnanosť v rámci Slovenska.
v smere od diaľničného privá- Preto náš región nie je atraktívdzača k čističke odpadových ny pre investorov, ktorí hľadajú
vôd. V prvej etape na rozlohe veľa lacnej pracovnej sily, ale
približne 50 ha, bola vybudova- polohou a infraštruktúrou je
ná komunikácia, tento rok by atraktívny pre investorov, ktorí
mali pribudnúť inžinierske siete. hľadajú vzdelanú pracovnú silu.
Tieto investičné náklady doteraz Ako príklad uvádzame spoloč„zhltli“ viac ako 90 mil. Sk, kto- nosť Johnson Controls, ktorá
ré Mesto Trenčín získalo z dotá- v Trenčíne zriadila vývojové
cie Ministerstva hospodárstva centrum. Zamestnáva viac ako
SR. Infraštruktúra si vyžiada 300 pracovníkov a plánuje sa
približne 200 mil. Sk a tieto presunúť do priemyselnej zóny,
prostriedky chceme získať z eu- kde chce zamestnať celkovo až
rópskych fondov. V súčasnosti 600 pracovníkov. V susedstve
je proces posudzovania projek- tejto zóny plánuje Mesto Trentu ukončený a Mesto Trenčín čín v spolupráci s Trenčianskym
dostalo vyrozumenie, že projekt samosprávnym krajom a Trenpriemyselnej zóny patrí ku šty- čianskou univerzitou Alexandra
rom na Slovensku, ktoré získajú Dubčeka vybudovať regionálne
finančné prostriedky z eurofon- inovačné centrum – niečo ako
dov. Do priemyselnej zóny chce vedecko-technický park. V suMesto Trenčín dotiahnuť in- sedstve taktiež vzniká tzv. envestorov z oblasti vývoja, výsku- viropark, v ktorom sa sústredia
mu, elektrotechniky, strojárstva firmy, pôsobiace v oblasti spraa leteckého priemyslu. Práve covania a likvidácie odpadu.“
tieto odvetvia majú v Trenčíne
(r)

útvaru marketingu MsÚ.
Kontaktná stránka Otázky
a odpovede poskytne na výber
rôzne témy, podľa ktorých sa
budú otázky a odpovede zadávať a následne archivovať.
Prehľadné listovanie medzi
konkrétnymi novšími alebo archivovanými staršími otázkami
a poskytnutými odpoveďami
by sa mohli stať návodom na
riešenie problémov aj ďalším
občanom, ktorí túto stránku

navštívia. „Mesto si však vyhradzuje právo neuverejňovať
maily, ktoré sa nebudú týkať
problematiky práce mestskej
samosprávy – napríklad rôzne
reklamné texty, odkazy na iné
stránky a pod., alebo tiež maily s vulgárnym obsahom, prípadne také, ktoré by namiesto
konkrétnej otázky obsahovali
napríklad urážlivé, znevažujúce
či agresívne formulácie,“ dodáva R. Kaščáková. (KO MAR)

Motoristi, pozor! Zmena!
Od utorka 13. marca je Ulica Petra Bezruča v úseku od križovatky ulíc Bezručova – Inovecká po križovatku ulíc Bezručova
– Družstevná jednosmernou. Motoristi môžu v tomto úseku
jazdiť v smere od Soblahovskej k Inoveckej ulici.
Pred rodinnými domami po ľavej strane v smere jazdy je
vytvorený parkovací pruh s vyznačením zákazu parkovania
v miestach vjazdov do priľahlých nehnuteľností. Na Inoveckej
ulici sú osadené nové zvislé dopravné značky spolu s dočasným označením zmeny organizácie dopravy.
(jš)

Motoristi môžu na jednosmernú Bezručovu ulicu odbočiť zo
Soblahovskej ul., na križovatke v susedstve nákupného strediska Lidl
Snímka (ar)
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Ako bude Mesto Trenčín riešiť nedostatok parkovacích miest v centre?
Jediným riešením nedostatku
parkovacích miest v centre
Trenčína je výstavba parkovacích domov v centre a širšom
centre mesta a vytváranie
podmienok na zvýšenie počtu
parkovacích miest na sídliskách.
Mesto Trenčín dáva ako
podmienku každému investorovi pri predaji pozemku alebo
pri vyjadrovaní sa k územnému
rozhodnutiu či stavebnému
povoleniu vytvoriť parkovacie
miesta. V súčasnosti je vo
výstavbe parkovací dom na
Palackého ul., pripravuje sa
výstavba podzemného parkoviska v okolí bývalého Domu
armády, Mesto Trenčín odpredalo súkromnej spoločnosti
pozemok na Rozmarínovej ul.
(v časti pod mostom) za účelom výstavby parkovacieho
domu a výstavba parkovacieho
domu je súčasťou podnikateľského zámeru výstavby polyfunkčného objektu na mieste
bývalých tzv. Masarykových
kasární. Túto výstavbu zabezpečujú súkromné spoločnosti
s tým, že mesto ich zaviazalo
zabezpečiť určitý počet parkovacích miest. Táto výstavba
zabezpečí v najbližšom období
v centre a širšom centre mesta
približne 500 nových parkovacích miest. Vo výhľade sú aj
ďalšie investície, najväčšou je
výstavba Auparku s podzemným parkoviskom s približne
400 parkovacími miestami.
Na sídliskách sa dajú vytvoriť parkovacie miesta najmä

Súčasné parkovacie miesta v centre
ulica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Palackého
Kniežaťa Pribinu
Rozmarínová
Legionárska
Nám. sv. Anny
NS Družba, pri tržnici
NS Družba
Mládežnícka I.
Mládežnícka II.
Mládežnícka III. za plavárňou
Električná – pri SŠU
1. mája
Nešporova – dvor gymnázia
Jilemnického – pred políciou
Jilemnického
Za OD Prior
Vajanského – hotel Laugarício
Horný Šianec
Horný Šianec
Hviezdoslavova
Súdna
Rozptyl na MK v CMZ
Štúrovo nám. – dvor
K Dolnej stanici
Partizánska
28. októbra

zmenou organizácie dopravy.
Príkladom je stará Sihoť, kde
zjednosmernením
viacerých
ulíc sa podarilo vytvoriť viaceré
parkovacie miesta. V tomto
trende bude Mesto Trenčín
pokračovať aj naďalej, samozrejme aj s hľadaním voľných
plôch na vytvorenie parkovacích miest. Tu je však šanca
vzhľadom na danú zástavbu
pomerne malá.
(r)

Spýtali sme sa...
Lenky Bušovej, hovorkyne KR PZ v Trenčíne:
„Chystá dopravná polícia prísnejšie opatrenia v súvislosti
s nepriaznivým vývojom dopravno–bezpečnostnej situácie a dlhodobým nepriaznivým trendom nárastu dopravných nehôd?“
„Nedodržiavanie rýchlosti jazdy vozidla patrí k najčastejším príčinám vzniku a zavineniu dopravných nehôd, preto budú dopravní
policajti voči priestupcom prijímať rázne opatrenia. Vodičovi, ktorý prekročí stanovenú rýchlosť vozidla v obci o 20 km/h a viac
a mimo obce o 30 km/h a viac, bude odobratý vodičský preukaz.
Dopravná polícia preto vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky, aby predovšetkým vo vlastnom záujme jazdili bezpečne,
ohľaduplne a dodržiavali pravidlá cestnej premávky.“
(r)

Počet
miest
160
47
78
25
36
72
29
186
108
50
75
105
50
40
70
26
60
113
50
100
70
150
30
25
17
45

Poznámka
Platené, mestské
Platené, mestské
Platené, súkromné
Neplatené, súkromné
Platené, mestské
Neplatené, mestské
Neplatené, mestské
Platené, mestské
Neplatené, mestské
Neplatené, mestské
Neplatené, mestské
Neplatené, mestské
Neplatené, súkromné
Neplatené, mestské
Platené, súkromné
Neplatené, súkromné
Platené, súkromné
Neplatené, súkromné
Neplatené , mestské
Neplatené, mestské
Neplatené, mestské
Neplatené, mestské i súkromné
Platené, súkromné
Neplatené, mestské
Neplatené, súkromné
Neplatené, mestské

Výberové konania
Mesto Trenčín v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme
vypisuje výberové konania na obsadenie funkcií riaditeliek
Materskej školy, Legionárska 37, 911 01 Trenčín a
Materskej školy, 28. októbra 7, 911 01 Trenčín
Kvalifikačné predpoklady:
– odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky
č. 41/1996 Z. z.
– minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
Iné požiadavky:
– znalosť príslušnej legislatívy
– komunikačné a organizačné schopnosti
– osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
– schopnosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
– znalosť práce s PC
Uchádzači o výberové konania k prihláške doložia:
– stručný profesijný životopis
– úradne overené doklady o vzdelaní
– odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– návrh koncepcie rozvoja materskej školy
Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2007. Prihlášky posielajte
na adresu: MsÚ Trenčín, Útvar školstva a sociálnych vecí, Mierové námestie č. 2,911 64 Trenčín. Obálku označiť “Výberové
konanie, názov a sídlomaterskej školy“.
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Mesto nezabúda na telesne postihnutých
Veľká schôdza Prvej základnej organizácie č. 17 Slovenského
zväzu telesne postihnutých (1. ZO č. 17 SZTP) sa uskutočnila
v utorok 6. marca v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl SR. Za predsednícky stôl zasadli predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavol SEDLÁČEK, vedúci Útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského úradu Trenčín Jozef BALÁŽ,
predsedníčka Krajskej rady SZTP v Trenčíne Jana MASÁROVÁ
a ďalší hostia.
Po krátkom kultúrnom
programe v podaní žiakov
a učiteľov trenčianskej ZUŠ
a autorskej poviedky členky
organizácie Heleny Šteflovičovej nasledovali príhovory
hostí a správa o činnosti za
rok 2006 v podaní predsedu
ZO Pavla Mrákavu. Podpredseda Ondrej Janovský vzápätí

predstavil program organizácie na tento rok.
„Naša organizácia je jednou z najväčších a najstarších,“ informoval redakciu
Info P. Mrákava. A s hrdosťou
v hlase dodal: „A možno aj
najlepších z hľadiska ponuky
činnosti pre svojich členov.“
Vznikla pred 60. rokmi pod

Pre zdravie chodia do soľnej jaskyne
Deti z Materskej školy Na dolinách v Trenčíne – Zlatovciach
pravidelne navštevujú soľnú jaskyňu na Bratislavskej ulici.

„Nájdu si svoje miestečko,
uvelebia sa, privrú očká a relaxujú. Dýchajú vedome pomaly,
s hlbokým nádychom a dlhým
výdychom. Príjemná atmosféra soľnej jaskyne, umocnená
jemným osvetlením a tichou
relaxačnou hudbou, alebo
rozprávkou vedie k uvoľneniu
stresu a posilneniu imunitného systému,“ povedala pre
Info Jaroslava Bírová z MŠ Na
dolinách. Ako ďalej dodala, jaskyňa funguje na princípe suchej
inhalácie. Vzduch je nasýtený
mikročiastočkami suchej soli
a uvoľňujú sa minerály, ktoré
soľ obsahuje – jód, bróm, draslík, vápnik, železo.
„Keď sme prvýkrát oznámili
deťom v našej materskej ško-

le, že pôjdu do soľnej jaskyne,
malý Ondrík sa hneď naľakal:
„Ale ja nemám baterku!“, spomínala s úsmevom J. Bírová.
Dnes už vedia o jaskyni viac
a zo soľnej jaskyne odchádzajú zrelaxované, plné pozitívnej
energie. „Je to balzam pre
dušu a telo nielen detí, ale aj
učiteliek, za čo vďačíme pánovi Božoňovi, keď nám umožnil
navštevovať bezplatne soľnú
jaskyňu,“ konštatovala J. Bírová.
Deti sa tu učia vedome sa
uvoľniť, správne dýchať a relaxovať a tým si upevňujú fyzické
i duševné zdravie. Navyše sa
tešia na ďalšie návštevy soľnej
jaskyne.
(la)
Foto: Jarmila Vavrušová

Za predsedníckym stolom sedeli zľava P. Mrákava, P. Sedláček,
J. Baláž a J. Masárová.
Snímka (a)
pôvodným názvom Prvá základná organizácia vojnových
invalidov v Trenčíne. Po rôznych reorganizačných členeniach a zániku zväzu invalidov
sa stala veľkou a stabilnou
organizáciou v meste. Má
236 členov zo širokého okolia
a z toho je 19 vozičkárov. Pre
postihnutých pripravuje pravidelne dva rekreačno-rehabilitačné pobyty v Tatrách, dva
poznávacie zájazdy s možnosťou nákupov do Poľska, stretnutia s odborníkmi na sociálne
poradenstvo, s predstaviteľmi
mesta i samosprávneho kraja. Nechýbajú ani pravidelné
návštevy ťažko telesne postihnutých, vozičkárov a dlhodobo chorých. „Okrem toho sa
dvakrát ročne v marci a no-

vembri stretávame na veľkých schôdzach s kultúrnym
programom a občerstvením.
Snažíme sa každému poradiť
a podať pomocnú ruku, ale
naše možnosti sú obmedzené
peniazmi. Príjmy z členského
na všetko nestačia a odkázaní sme na pomoc sponzorov.
Pomáha nám aj spolupráca
s mestom a TSK,“ objasnil
situáciu P. Mrákava.
„Mesto každoročne prispieva na aktivity organizácie a má v úmysle pokračovať v spolupráci aj naďalej.
Pavol Mrákava sa dohodol
s primátorom Branislavom
Cellerom na aktivitách, ktoré bude organizácia vyvíjať
a ktoré mesto podporí,“ vyjadril sa J. Baláž.
(la)

Neznečisťujme vodné toky odpadom
Najmä v jarných mesiacoch je dôležité, aby sme si vzhľadom
na zvýšené hladiny riek a potokov uvedomili dôležitosť splavnosti ich korýt.
Preto upozorňujeme občanov, že je zakázané ukladať
rôzne predmety ako sú odpad, drevo, stavebný materiál a pod. do vodného toku.
Rôzne predmety ohrozujú plynulosť odtoku vody v koryte,
zdravie ľudí a ich bezpečnosť.
Tieto predmety je nebezpečné ukladať aj na miesta,
z ktorých môžu byť splavené

do vodného toku. Takisto nie
je možné svojvoľne pozmeniť
smer koryta vodného toku.
Tieto zákazy upravuje § 77
bod g zákona č. 364/2004
Z.z. o vodách a zákon SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.
Za porušenie tohto zákazu
hrozí podľa zákona pokuta do
3000 Sk.
(ÚŽPaD)

22. 3. 2007

NEPREHLIADNITE

Majitelia bankomatových kariet,
buďte opatrní, radí polícia
Polícia upozorňuje majiteľov bankomatových kariet, aby si
v rámci vlastnej bezpečnosti nenechávali napísané PIN čísla
priamo na kartách, respektíve v ich tesnej blízkosti.
Páchatelia tak pri krádežiach peňaženiek, osobných
dokladov, nachádzajú „návody“
vo forme konkrétneho čísla,
ako sa dostať k finančnej hotovosti. Potom zlodejovi stačí
prísť k príslušnému bankomatu, „naťukať“ priložené číslo
napísané na karte a peniaze sú
jeho. Páchatelia, zlodeji, vreckári prídu veľmi rýchlo a hlavne
„bezprácne“ aj k vysokým finančným hodnotám, ktoré má
klient banky uložené na svojom
účte.
Polícia varuje na základe
konkrétnych prípadov majiteľov všetkých bankomatových
kariet, aby uvedenú situáciu
nepodceňovali.

PIN číslo si je potrebné
zapamätať, prípadne napísať
a umiestniť na miesto mimo
tesnej blízkosti bankomatovej
karty. Len tak občania zabránia
v prípade krádeže či straty bankomatovej karty, odcudzeniu
peňazí zo svojho účtu.
V minulom roku bolo
v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Trenčíne zaznamenaných
85 prípadov neoprávnených
výberov prostredníctvom bankomatovej karty. V tomto roku
trenčianski (okresní) policajti
evidujú už 29 prípadov.
Lenka Bušová,
hovorkyňa KR PZ v Trenčíne

Svetový deň vody je 22. marca
Svetový deň vody si už pätnástykrát pripomenieme 22. marca.
Jeho história sa začala písať v novembri 1992 na 47. zasadnutí
Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa konalo v Riu de Janeiru.
Pri tejto príležitosti Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,
a. s., (TVS) v spolupráci s Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami, a. s., (TVK) organizuje prehliadku čistiarne odpadových
vôd. Ponúka tiež bezplatný rozbor pitnej vody na prítomnosť
dusičnanov.
Dusičnany sú najznámejšou
kontamináciou pitnej vody.
V tráviacom trakte sa menia
na toxické dusitany. Dávajú sa
do priamej súvislosti so vznikom ochorení pečene, žalúdka
a močového mechúra. Rozbory vzoriek pitnej vody budú
pracovníci TVS a. s. vykonávať
22. marca od 8.00 do 14.00
h v priestoroch akreditovaného
Chemického laboratória TVS,
a. s., na Biskupickej ulici č. 58
v Trenčíne (za sídliskom Noviny, smerom na Nozdrkovce).
Vzorku pitnej vody (najmenej
100 ml) je potrebné priniesť
v čistej sklenenej nádobe. Bližšie informácie môžu záujemcovia získať na telefónnom čísle
032/32 62 521, 501.
Prehliadku čistiarne odpadových vôd organizujú spoločne TVS, a.s., a TVK, a.s., pre

verejnosť v sobotu 24. marca
v areáli ČOV Trenčín Pravý
breh. Súčasťou prehliadky je
odborný výklad o inštalovanej
technologickej linke čistenia
komunálnych
odpadových
vôd spojený s prehliadkou
jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov
čistiarne. Nachádza sa za
mestskou časťou Záblatie,
v katastri obce Kostolná – Záriečie. Návštevníci budú mať
jedinečnú možnosť oboznámiť sa s novým kanalizačným
monitorovacím
systémom.
Slúži na vnútorné prehliadanie
a kontrolu technického stavu
kanalizácie a určovanie rozsahu prípadných poškodení, ale
aj na vyhľadávanie nelegálnych
kanalizačných prípojok.
Petra Lobíková
Snímka (a)
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Vyzvi srdce k pohybu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne realizuje pri príležitosti Svetového dňa pohybu (10. máj)
kampaň VYZVI SRDCE K POHYBU. Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže, čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho
voľného času pohybové aktivity a žili zdravšie.
Nedostatok pohybu sa podieľa významnou mierou na
zvyšovaní chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia,
ako sú atérioskleróza, nadváha, vysoký krvný tlak, cukrovka 2. typu, niektoré druhy
rakoviny, ochorenia pohybového ústrojenstva. Pravidelné
cvičenie má významnú úlohu
v prevencii srdcovo-cievnych
chorôb, a preto sa odporúča
30–60 minútové cvičenie 4
razy do týždňa. Môže to byť
aerobik, behanie, plávanie,
tenis, futbal, basketbal a pod.
Vhodná je aj malá fyzická aktivita bez preťažovania, ale
musí byť pravidelná a dlhodobá. Patria sem prechádzky,
výlety, práca v záhrade, tanec
a pod.
• Kampane sa môže zúčastniť
každý dospelý občan Slovenskej republiky (od 18 rokov).
Účastník môže mať jedného
detského podporovateľa vo
veku 7–18 rokov, ktorý zorganizuje pre svojho „dospeláka“
aspoň 4 podujatia spojené
s pohybom, na ktorých sa spolu zúčastnia a napíše o tom
pár riadkov do prihlášky.

• Účastník získava okrem
zlepšenia výkonnosti a zdravia aj účasť v žrebovaní o hodnotné ceny (bicykel, výživové
doplnky, športové potreby...).
• Povinnosti účastníka:
– Venovať sa vo voľnom čase
pohybovým aktivitám aspoň
4x týždenne – 210 minút
v týždni, minimálne v 4 po
sebe nasledujúcich týždňoch
v časovom rozpätí od 19. 3.
– 10. 6. 2007.
– Zapisovať údaje do účastníckeho listu. Účastnícky list
a bližšie informácie získate
na RÚVZ v Trenčíne – oddelenie podpory zdravia (t. č.
032/650 95 37), u podporovateľov kampane, v tlači, na
webovej stránke www.vzbb.
sk, www.ruvztn.sk.
– Vyplnený účastnícky list
odovzdať na Regionálnom
úrade verejného zdravotníctva
v Trenčíne (Nemocničná ulica), alebo ho doručiť poštou
na adresu: Oddelenie podpory
zdravia, RÚVZ v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1,
975 56 Banská Bystrica.
MUDr. Věra Dobiášová,
MPH

Prehliadka ČOV sa uskutoční 24. 3. 2007 (sobota) o 10.00
a 11.00 h. Pre záujemcov je zabezpečená autobusová doprava
s nasledovnými zastávkami a časmi odchodov:
Odchod od TVS a. s., ul. 1. mája 11 (pri Gymnáziu Ľ. Š.) – 9.00 h
OÚ Zamarovce – 9.10 h, Kultúrny dom Istebník – Orechové – 9.20
h, Zlatovce, kultúrny dom – 9.30 h, Záblatie, pošta – 9.40 h

TÉMA DŇA
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Úprava železnice by sa podľa ĽS-HZDS mala odložiť
Ľudová strana-HZDS stále uvažuje nad tým, že modernizovaná
železničná trať by mala viesť mimo mesto Trenčín. Ako uviedol
krajský predseda ĽS-HZDS v Trenčíne Milan REHÁK, najideálnejším riešením by bolo s modernizáciou niekoľko rokov počkať a
hľadať iné riešenia, aby železnica Trenčín obišla a súčasná trať
by sa zmenila na vnútromestskú dopravu, poprípade na spojenie
s Dubnicou nad Váhom.
Strana by totiž rada oživila
aj svoje predstavy o súmestí
Trenčína a Dubnice, aby mesto
malo aspoň 120-tisíc obyvateľov.
Umiestnenie železnice bolo podľa
M. Reháka najväčším problémom
pri uzatváraní koalície v mestskom
parlamente medzi ĽS-HZDS, ktoré
bolo proti trati vedúcej mestom,
a SDKÚ-DS a KDH. Tieto strany
súčasný variant schválili v minulom volebnom období, kedy mali
v zastupiteľstve väčšinu.
Trenčiansky primátor Branislav Celler (SDKÚ-DS a KDH) pre

agentúru SITA povedal, že koaliční
partneri sa dohodli na tom, aby do
pripravovaného nového územného
plánu mesta bola zapracovaná
územná rezerva, ktorá by v budúcnosti prípadne riešila preloženie
železničnej dopravy mimo mesto
Trenčín. B. Celler podčiarkol, že
by išlo iba o nákladné vlaky, ak
by sa veľmi zintenzívnila nákladná doprava. Primátor už v januári 2006 na tlačovej konferencii
povedal, že je rozhodnuté kadiaľ
pôjde železnica. Už bolo vydané aj
územné rozhodnutie.

Podľa M. Reháka by sa malo
definovať či je zmena ešte
možná. „Je to otázka skôr na
ministra dopravy či sú ochotní
a schopní Trenčínu poskytnúť
prostriedky, aby železnica viedla
mimo mesto,“ dodal M. Rehák.
Práce na trati by sa predbežne
mali začať v roku 2008. Termín
začatia modernizácie závisí od
poradia výstavby jednotlivých
etáp úseku medzi Novým Mestom nad Váhom a Púchovom.
Modernizácia železničnej trate
v Trenčíne má vyrovnať prílišné
zaoblenie trate v meste, ktoré neumožňuje dosiahnuť stanovenú
rýchlosť 160 km za hodinu. Projekt počíta s výstavbou nového
železničného mosta, novej stanice, ako aj s vybudovaním niekoľkých mimoúrovňových križovaní.
Súčasťou projektu je asanácia

letného kúpaliska a rodinných
domov. Plaváreň už železnice od
mesta kúpili. Náklady na modernizáciu železnice projektant Reming Consult predbežne vyčíslil
na 3,2 mld. Sk. „Trenčiansku
etapu sme rozšírili od Záblatia
južne až za obec Kostolná-Zárečie a na severe od Kubrej po
mestskú časť Opatová, suma sa
tým upraví,“ povedal minulý rok
generálny riaditeľ firmy Slavomír
Podmanický.
Piaty železničný koridor, v
rámci ktorého sa na Slovensku
modernizuje železničná trať, sa
tiahne Európou cez Taliansko,
Slovinsko, Maďarsko, Slovensko
a Ukrajinu. Územím Slovenska
prechádza po trase Bratislava-Žilina-Košice-Čierna nad Tisou-štátna hranica s Ukrajinou.
(SITA, 27. februára)

Vyhlásenie koalície SDKÚ-DS, KDH a HZDS v Trenčíne
V uplynulých dňoch boli uverejnené informácie týkajúce sa modernizácie železničnej trate v Trenčíne. Koalícia SDKÚ-DS,
KDH a HZDS v Trenčíne podpísala koaličnú zmluvu, ktorej text nebol správne
interpretovaný.
V koaličnej zmluve je nasledovný text
týkajúci sa modernizácie:
„DO
PRIPRAVOVANÉHO
NOVÉHO
ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TRENČÍN
ZAPRACOVAŤ ÚZEMNÚ REZERVU PRE
BUDÚCE VEDENIE NÁKLADNEJ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY POZDĹŽ DIAĽNICE
OBCHVATOM TRENČÍNA“.
Z uvedeného textu vyplýva, že pri spracovaní nového územného plánu bude vyčlenený pozdĺž diaľnice koridor pre nákladnú
dopravu. Tento projekt je však dlhodobou
víziou dopravy v Trenčíne a nemá súvislosť
s aktuálnou modernizáciou železničnej
trate v meste. Tá podľa predstaviteľov
všetkých koaličných strán musí prebehnúť
podľa plánu.
Primátor Mesta Trenčín Branislav
Celler:
„Modernizácia sa v žiadnom prípade nezastaví, pretože pre mesto je strategicky
nevyhnutné mať modernizovanú trať, nový
železničný most a všetky bezkolízne prechody pre bezpečnosť ostatných druhov
dopravy a chodcov. Na túto tému debaty
ani neprebiehali, text koaličnej zmluvy v
tomto bode sa týka výlučne dlhodobých

plánov mesta, ak by sa intenzita nákladnej dopravy zvyšovala.“
Krajský predseda ĽS-HZDS Milan Rehák:
„Moje vyjadrenia z minulého týždňa
smerovali výlučne k presmerovaniu
nákladnej dopravy v budúcnosti mimo
mesto. Súčasná modernizácia musí prebehnúť tak, aby trať, ktorá v meste je,
spĺňala všetky parametre modernej železnice. Je v súlade s koncepciou modernizácie koridorových tratí a stanoviskami
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Táto moderná trať môže byť
využitá aj ako tepna spájajúca súmestie
Trenčín – Dubnica.“
Predseda mestskej organizácie SDKÚDS Jozef Mertan:

„Modernizácia v Trenčíne je v stave,
kedy je nezastaviteľná. Je to proces,
ktorý je v stave územného rozhodnutia.
V koaličnej zmluve sa jedná výlučne o nákladnú prepravu a vyčlenenie koridoru pre
ňu pri príprave nového územného plánu.“
Predseda klubu poslancov KDH v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne Marián
Kvasnička:
„Tiež tento problém považujeme za doriešený. Modernizácia v jej súčasnom stave bola dlhodobo diskutovaná a uzavretá.
Ak sa ukáže, že o desať, pätnásť rokov
bude situácia, najmä v nákladnej doprave
iná a bude to pre prospech regiónu, nezavreli sme si dvere a môžeme hľadať pre
nákladnú dopravu alternatívne riešenie.“
(SITA, 5. marca)

22. 3. 2007

TÍNEDŽERI 21. STOROČIA
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Anime play nie je pokémon

Isto mnohí z vás už o Anime play – čiže o japonských animovaných filmoch počuli, keďže sa u nás v Artkine Metro premietajú už od mája minulého roka. Pozrieť si niečo takéto, máte
možnosť pravidelne dvakrát do mesiaca, raz v stredu a raz v
piatok. Filmy trvajú do dvoch hodín. Zatiaľ iba raz kino ponúklo
celodenné premietanie, ktoré trvalo 10 hodín.
Zaujalo ma, koľko ľudí by
dokázalo pozerať 10-hodinový film. „Samozrejme, v sále
sedeli len skalní diváci. Väčšinou je to žánrovo pestré, aby
si každý vybral časť, ktorá ho
zaujme. Do programu boli zaradené aj prestávky,“ objasnil
mi situáciu Daro Delgado.
Ak si pod pojmom anime
play predstavujete pokémon,
mýlite sa. Aj napriek tomu, že
sú to kreslené filmy, autor do

nich vkladá väčšiu fantáziu a
aj svoje pocity. Žánre sú rôzne:
od sci-fi, romány až pre diváka ťažko pochopiteľné tragické
príbehy. „Občas ani hrané veci
nevzbudzujú v divákovi taký
dojem, ako tieto animované.
Vyberať sa snažíme známejšie
ukážky, ktoré sú občas dostupné aj na internete. Všetko
je bez vstupného. Robíme to
preto, aby sa ľudia dozvedeli, že aj niečo takéto existuje.

Ako hodnotia ples samotní študenti?
Maťa (18): „Veľmi sa mi páčil, najmä hudba bola skvelá.
Všetko to oživil program a pozvaní hostia. Jediné, čo ma
mrzí, že skončil tak skoro.“

musím spomenúť, skončilo
to príliš skoro. Isto tam, ale
pôjdem aj ďalší rok. Tak, milí
čitatelia dovidenia a doskakavenia.“

Miloš (17): „Musím túto spoločenskú akciu hodnotiť kladne, pretože je to spestrenie
bežného života. Ked vidíte
toľkých ľudí spoločensky oblečených, tak som mnohých
ani nespoznal. Aj program sa
mi páčil, najmä keď vystupovala moja obľúbená Zuzička.
Občerstvenie mohlo byť lepšie a ešte jedno negatívum

Miška (14): „Niektoré baby
mali krásne šaty. Hudba bola
fajn a aj celková zábava. Páčilo sa mi tam.“
Matej (16): „Bolo vážne super. Je to fajn občas sa takto
slušne nahodiť a zabávať sa.
Škoda, že ples nemohol byť
dlhšie, hádam ďalší rok sa
čas jeho konania predĺži.“

Niektorých to zaujme a navštívia nás opäť. Preto sú to len
ukážky. Vždy na začiatku mám
obkec k ukážke, aby som informoval diváka,“ hovorí Daro.
Keby ste pravidelné premietanie animovaných filmov hľadali v inom slovenskom meste, nenašli by ste. Iba u nás v
Trenčíne to máme vďaka tým,
ktorých táto práca baví. Ak vás
tento článok trochu upútal,
stálo by za to prísť si to pozrieť.

Ahojte,
pred pár týždňami ma potešilo zistenie, že niekto môj
editorial číta. Konečne mi
prišiel prvý tip od vás. Ďakujem zaň Dariovi Delgadovi,
ktorý je spomínaný v prvom
článku a ďakujem aj za skvelú spoluprácu. Jeho tip bol
pre mňa veľmi zaujímavý a
snažila som sa vybrať fakty
a informácie, ktoré by zaujali
aj vás. V druhej časti som sa
venovala noblesnejšej téme
a to nášmu “gympláckemu”
školskému plesu, ktorý sa aj
napriek už dávno ukončenej
plesovej sezóne, konal len
pred dvoma týždňami. Táto
školská akcia patrí medzi
najnavštevovanejšie a pripravuje ju školská rada.
Vaša Zuzana Vanková

Óda na Ples Gymnázia Ľudovíta Štúra v Óde
I keď je plesová sezóna už ukončená, na „gympli“ sa ples konal
len pred dvoma týždňami. Túto „akciu“ v spoločenskom oblečení mala na starosti študentská rada, ktorá ju pripravovala už
dva mesiace vopred.
V čom spočíva celá organizácia, mi prezradila predsedkyňa
školskej rady Barbora Huszlicsková, ktorá za všetko zodpovedala:
„Na otázku, prečo sa ples konal
v tomto termíne, je jednoduchá
odpoveď. Chceli sme si prenajať
práve Ódu a tá mala až teraz
voľné priestory. Organizátori
v prvom rade zháňali sponzorov,
ktorí nám poskytli aj ceny do
tomboly.“ V tombole nechýbala
kozmetika, od pána riaditeľa obraz a aj pobytový tanečný kurz.
Už tradične ples otváral školský folklórny súbor Trenčan.
Medzi ďalšími pozvanými boli aj
tanečná skupina Aura a spoločenské tance predstavili Paškovci. O hudbu sa postaral pán

Paška, ktorého si školská rada
vybrala. Ďalej bolo treba zabezpečiť „sbskárov“ a aj občerstvenie.
Na plese bolo malo profesorov. „Profesori nešli kvôli tohtoročným imatrikulačkám, ktoré
nedopadli dobre,“ ozývalo sa
v sále. A čo bolo výnimočné práve
na tomto plese? Prvýkrát sme volili kráľa a kráľovnú. Stali sa nimi
Janka Bočkajová a Tomáš Svedek. Ak ste sa plesu nezúčastnili
a chceli by ste vidieť, ako to tam
vyzeralo, pohľad vám ponúka reportáž Trenčianskej televízie.
P.S.: Óda – Okruhový dom armády, alebo ak chcete KaMC OS
SR
Sbskári – Súkromá bezpečnostná služba
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Trenčín bude mať Vedecko-technologický park
Mesto Trenčín pripravuje v spolupráci s Univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne a Trenčianskym samosprávnym krajom projekt
vybudovania Vedecko-technologického parku v Trenčíne. Bude
pozostávať z podnikateľského inkubátora, vedeckého a technologického parku. V jeho areáli budú aj moderné inovačné pracoviská zaoberajúce sa priemyselným výskumom a jeho použitím
v komerčnej sfére.
Mesto Trenčín poskytne
pre projekt pozemok v budovanej priemyselnej zóne na
Bratislavskej ulici. Trenčiansky
samosprávny kraj spolufinancuje výstavbu prvej etapy parku.
Partneri projektu vytvoria združenie „Trenčianske inovačné
centrum“, ktoré bude zastrešovať jeho prípravu a implementáciu.
Projekt
Vedecko-technologického parku vychádza z Regionálnej inovačnej stratégie
Trenčianskeho samosprávneho
kraja, ktorú v súčasnosti vytvára s Mestom Trenčín. Momentálne pripravujú architektonickú
štúdiu prvej časti parku. Po
nej bude nasledovať príprava

projektovej dokumentácie prvej etapy výstavby parku až po
stavebné povolenie tak, aby
o podporu bolo možné žiadať
z prostriedkov štrukturálnych
fondov. Predpokladané náklady na vybudovanie prvej etapy
Vedecko-technologického parku
sú 300 mil. korún.
Realizácia projektu nadregionálneho významu je v súlade
so strategickými dokumentmi
Mesta Trenčín, ktoré podporia
rozvoj malých a stredných podnikov orientovaných na výrobu
s vysokou pridanou hodnotou.
Projekt povzbudí výskum a vývoj
na regionálnej úrovni, zvýši konkurencieschopnosť firiem zavádzaním inovácií. V priestoroch

parku nájdu uplatnenie talentovaní absolventi Univerzity A.
Dubčeka a ostatní Trenčania.
Budovanie vedecko-technologických parkov je prioritou, ktorá vychádza z potreby a záväzku
Slovenskej republiky investovať
do podpory rozvoja znalostnej ekonomiky. Mestá Žilina,
Košice a Bratislava realizujú
podobné projekty v spolupráci
s ich technickými univerzitami.
V rámci prípravy projektu a získavania skúseností zástupcovia
Mesta Trenčín, TSK a Univerzity
A. Dubčeka navštívili Vedeckotechnologický park v Ostrave
a Juhomoravské inovačné centrum v Brne. Ostravský park je
jeden z prvých v Českej republike. Dvadsaťštyri firiem v ňom
poskytuje priestor približne 700
odborníkom z rôznych technických smerov. V Brne je vybudovaný inkubátor pre začínajúce
firmy. V súčasnosti pripravujú
výstavbu druhého, špecializovaného na firmy biotechnického

priemyslu. Ďalšou inšpiráciou
bol projekt Vedecko-technologického parku, ktorý vyrastie
v Plzni (viď foto).
Vybudovaný Vedecko-technologický park pomôže zabrániť
odlevu mozgov z regiónu a zároveň podporí vstup nových
investorov v high-tech oblasti
do regiónu. Park bude unikátnym prostredím pre realizáciu
spolupráce akademických inštitúcií s firmami, čo je potrebný
nástroj pre komercionalizáciu
výskumu. Ako servisné centrum
vytvorí atraktívnejšie podmienky
aj pre inovatívne firmy. V neposlednom rade poslúži ako marketingový nástroj prezentácie
Mesta Trenčín a celého kraja,
ako moderného európskeho
regiónu podporujúceho firmy
s vysokou pridanou hodnotou
výroby.
Vladimír Škola, M.B.A.
špecialista ÚAaS
pre stratégiu
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Výťah na Brezinu – bezbariérové prepojenie pre peších
Dokončenie z 1. strany
Dva varianty stavby boli vypracované preto, aby sa mohol
v maximálnej miere eliminovať
prípadný negatívny vplyv budú-

Trenčína.
Trasa lanovky s celkovou
dĺžkou 235, 8 m a prevýšením
72 m je vedená priamym smerom medzi stanicami, pravým

cej výstavby na životné prostredie. Dnes sa už počíta len s variantom I., navrhovanou trasou
od átria za mestským úradom
(bývalé letné kino) popri hradnom múre mestského opevnenia až do Čerešňového sadu.

okrajom pôvodnej hradnej
priekopy tak, aby minimálne
zasiahla do priestoru priekopy,

STANICE
Dolná nástupná stanica je
situovaná do priestoru átria
za objektom Mestského úradu
Trenčín, v blízkosti existujúcich
schodov do lesoparku. Je prístupná pre záujemcov z pešej
zóny.
Horná výstupná stanica je
situovaná na okraji hornej hrany svahu lesoparku, na okraji
Čerešňového sadu, ktorý je
obľúbeným oddychovým miestom obyvateľov aj návštevníkov

BEZBARIÉROVÉ PREPOJENIE
Situovaním navrhovaného
objektu výťahu v danej lokalite
sa podporí myšlienka dobudovania bezbariérového komunikačného prepojenia medzi
pešou zónou – centrom mesta
a hornou úrovňou lesoparku –
Čerešňovým sadom a areálom
Trenčianskeho hradu.
Situovanie objektu výťahu
podľa návrhu umožní vytvorenie
nového bezbariérového prepojenia pre peších do priestorov
lesoparku Brezina s tým, že zároveň bude ponúkať i možnosť
využitia súčasného pešieho
ťahu, vrátane existujúceho

schodiska a lesných chodníkov.
Za tým účelom bude potrebné upraviť vytypované úseky
existujúcich lesných chodníkov
v miestach križovania s navrhovanou trasou výťahu, za
účelom dosiahnutia bezpečnej
podchodnej výšky pre chodcov.
V priestore átria bude potrebné zrealizovať úpravy existujúcich peších komunikácií
za účelom umožnenia bezbariérového prístupu k nástupnej
stanici výťahu, s možnosťou
ďalšieho dobudovania kaviarenského sedenia v priestore
átria.
Veľmi podstatným prínosom
navrhovanej investície bude
umožnenie následného komunikačného prepojenia lesoparku Brezina s areálom Tren-

chádza nástup do výťahu a infocentrum, je zabezpečený prístup osôb bez komunikačných
bariér.
Do hornej – výstupnej stanice je prístup osôb navrhovaný
z priestoru lesoparku Brezina.
S prístupom vozidiel k objektu
spodnej stanice počas prevádzky sa neuvažuje, nakoľko táto
je situovaná v pešej zóne.
Navrhované zariadenie bude
slúžiť výlučne návštevníkom pešej zóny mesta Trenčín.
Nakoľko sa jedná o lokalitu
v pešej zóne so zákazom vjazdu
motorových vozidiel, v návrhu
sa neuvažuje so zabezpečením
parkovacích miest. Návštevníci
budú využívať parkoviská osobných vozidiel slúžiacich pre
centrum mesta.

čianskeho hradu vybudovaním
zadného vstupu do hradu cez
priestor Mlynskej veže.

EPILÓG
Po vybudovaní výťahu – pozemnej koľajnicovej dráhy do
lesoparku Brezina sa v tejto
lokalite vytvoria všetky predpoklady pre zmysluplné a intenzívne využívanie lesoparku
Brezina a jeho užšie zapojenie
do organizmu mesta.
Zatraktívni a sprístupní sa
nielen lesopark Brezina, ale
perspektívne aj významná kultúrna pamiatka Trenčiansky
hrad pre širšie vrstvy obyvateľstva a návštevníkov, vrátane
starších a imobilných osôb.
Plnohodnotne a prirodzene sa rozšíri hranica reálne
dostupnej využiteľnej plochy
centrálnej mestskej zóny mesta Trenčín.
(G-a)

VÝŤAH SO SAMOOBSLUŽNÝM
SYSTÉMOM
Zariadenie je navrhnuté
systémom, ktorý sa javí ako
prevádzkovo najvhodnejší – Výťah s jednoduchým samoobslužným systémom, bez stálej
obsluhy – (ako všetky bežne
prevádzkované výťahy v budovách), pohybujúci sa po jednej
šikmej koľajnici.
Do dolnej nástupnej stanice
je riešený prístup chodcov z pešej zóny zo Sládkovičovej ulice,
cez podchod popod budovu
štátnej správy, upravený prístupovou rampou. Do priestorov
na úrovni prízemia, kde sa na-

KULTÚRA
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Rozprávkový ostrov deťom
Rozprávkár Harry sa stretol s deťmi na vyhlásení Vianočnej súťaže s vílou Iskričkou o najlepšie rozprávkové práce v priestoroch
Základnej školy na Hodžovej ulici. Virtuálny Rozprávkový ostrov
obohatilo 157 prác, ktoré ohodnotili návštevníci ostrova 938
bodmi.
V kategórii Rozprávka do
10 rokov najviac bodov získala
Katka Kuchtová zo Spišskej
Novej Vsi za rozprávku Milka má
vlastnú záhradku, nad 10 rokov
Zuzana Paulendová z Trenčína
s rozprávkou Aj chalúpky majú
svoje sny.. V kategórii kresba
– maľba do 10 rokov najvyššie
ocenenie dostala Mária Anna
Krupková z Trenčína za dielo Koledníci, medzi staršími
Katka Babálová z Trenčína
za Snouborďákov. V kategórii
Umelecké diela najviac hlasujúcich oslovil Betlehem vytvorený deťmi so ZŠ v Čimhovej na
Orave a nad 10 rokov Zuzana
Gemerová z Trenčína za Čarodejnicu Zlatulienku.

Deti vymýšľali dopravný
prostriedok Snobus, ktorým sa
dá cestovať po Rozprávkovom
ostrove. Porota mala ťažkú prácu, ale nakoniec rozhodla, že
na prvom mieste skončili dvaja
Selčania Adam Kubiš a Stanislav Michalec, druhé miesto
tesne za nimi obsadil Anton
Chochlík zo Selca.
Rozprávka o škaredom káčatku blízka Ostrovanovi hovorila o hokejistovi Zdenovi Chárovi a traja vyžrebovaní správni
lúštitelia rébusu sa s ním v lete
stretnú pri zmrzlinovom pohári
– Mária Vrúblovská, Dominik
Hamaj a Dominika Letková.
Trenčan Pavel Paulenda sa
počas ťažkej choroby rozhodol

Krásnu loď a ďalšie ceny získala Mária A. Krupková za svojich
Koledníkov
venovať svoj čas a fantáziu
deťom. Najskôr začal písať rozprávky a prvá časť vyšla v knihe
Rozprávkový ostrov. A keďže P.
Paulenda nemá od slov k činom ďaleko, vytvoril aj virtuálny
Rozprávkový ostrov, kde sa deti
môžu podieľať na jeho rozširovaní a svojimi nápadmi ho obo-

hacovať. A keďže je čarovný,
láka aj „dospelákov“. Navyše
im dopraje oddych i možnosť
podeliť sa o svoje fantastické
nápady s mladšími Ostrovanmi.
Veď všetci sme stále deťmi, aj
keď niektorí poriadne veľkými...
(la)

Výstava Vesmír očami detí otvorená
Vo vestibule úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja 14.
marca 2007 otvorili okresnú výstavu výtvarných prác žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl v rámci 22.
ročníka celoslovenskej súťaže Vesmír očami detí. Po privítaní
detí, ich učiteľov a rodičov súťaž zhodnotila Viera VARÍNSKA.

Prvú cenu v kategórii žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ si prevzala Mária
Chromiaková zo ZŠ, Novomeského ul. v Trenčíne. Snímka (a)
Do kategórie materských
škôl bolo prihlásených 107
výtvarných prác detí z 13 ma-

terských škôl. Odborná komisia ocenila práce detí z trenčianskych MŠ nasledovne:

1. Jakub Valaštín, 2. Sophia
Tinková (obaja z MŠ, Šafárikova ul., 3. Dominika Habánková z MŠ, Šmidkeho ul., 4.
Kamilka Straková z MŠ Na
dolinách.
Do kategórie žiakov 1. – 4.
ročníka základných škôl bolo
prihlásených 169 výtvarných
prác zo 16 základných škôl.
Komisia vyhodnotila práce
detí: 1. Mária Chromiaková zo ZŠ, Novomeského ul.
v Trenčíne, 2. Nikola Baroťáková zo ZŠ, Kubranská cesta
v Trenčíne, 3. Kristína Klatá
zo ZŠ, Bezručovej ul. v Trenčíne, 4. Lívia Kozáková zo
ZŠ, Tr. Jastrabie, 5. Lucia Tureková zo ZŠ, Bezručova ul.
v Trenčíne.
V kategórii žiakov 5. – 9.
ročníka základných škôl súťažilo 129 prác zo 14 škôl.
Odborná komisia vyhodnotila
práce autorov: 1. Gabriela Parišová, 2. Karin Koprivňanská
(obe ZŠ Michala Rešetku, H.
Súča), 3. Jan Mattew Abrman, 4. Natália Kaščáková,
5. Ema Balaščáková (všetci
ZŠ, Bezručova ul. v Trenčíne).

Do súťaže žiakov 1. – 4.
ročníka základných umeleckých škôl prišlo 82 výtvarných
prác zo 4 základných umeleckých škôl. Komisia ocenila
práce zo škôl v Trenčíne: 1.
Júlia Siekelová, 2. Ľuboš Vlček – (obaja Súkromná ZUŠ,
Gagarinova ul.), 3. Martin
Sokolík, 4. Nikola Jurtisová
(obaja ZUŠ na Námestí SNP),
5. Lucia Miklovičová zo Súkromnej ZUŠ, Gagarinova ul..
Do súťaže žiakov 5. – 9.
ročníka základných umeleckých škôl prihlásili 23 prác
štyri základné umelecké školy. Na prvých miestach sa
umiestnili: 1. Zuzana Balajová zo ZUŠ v Nemšovej, 2.
Stanislav Jaroš zo Súkromnej
ZUŠ, Gagarinovej ul. v Trenčíne, 3. Dominika Porubská zo
Súkromnej ZUŠ, Novomeského ul. v Trenčíne, 4. Natália
Šebová, 5. Valéria Šebová
(obe Súkromná ZUŠ, Gagarinova ul. v Trenčíne).
Práce všetkých menovaných detí postupujú do celoslovenského kola.
(jč)

22. 3. 2007
Divadlo, koncerty, festivaly
KC Aktivity – Juh
 23. 3. o 20.00
Večer s gospelom
Klub Lúč
 23. 3. o 22.00
Beat Alchemy IV. - DJ GOODMOOD
 24. 3. o 20.00
Action & Scound
 25. 3.
Detský divadelný klub: Divadlo Líšeň – Robinson
divadlo
 30. 3. o 22.00
Breaking Soundz XII – DJ BLUPCAT
KaMC OS SR
 25. 3. 15.00
DFS Radosť
 28. 3. o 15.00
Hrajú nám pre radosť
 30. 3. o 19.00
Ray Conney: Všetko sa pos…
ZOC Max
25. 3. o 16.00
Divadlo Happy: O zvedavom sloníkovi

Detské aktivity
MC Srdiečko
 22. a 29. 3. o 10.00
Štvrtkové tvorivé predpoludnie s tetou Aničkou
 23. a 30. 3.
Nemčina pre deti – vedie mamina Strmenská
 26. 3. o 10.00
Čítavá hodinka s rozprávkou
 27. 3. o 10.00
Mommie´s English Club
KC Aktivity – Juh
 23. a 30. 3 o 14.30
Aj my máme šikovné prstíky – tvorivé keramické dielne pre deti a mládež so zdravotným postihnutím
 28. 3. o 16.00
Rodinná škola – tvorivé popoludnie
Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská 1
 26. 3. 10.00
Malý recitátor – súťaž detí v recitovaní
 28. 3. o 10.30
Beseda s prekladateľkou Harryho Pottera Oľgou
Kráľovičovou
 30. – 31. 3. od 17.00
Noc s Andersenom – nočná medzinárodná internetová konferencia pre deti
Galéria M. A. Bazovského
 28. 3. o 9.30
Galerkovo – hravé tvorivé dielne pre deti
 30. 3. o 13.30
Krista Bendová: Opice z našej ulice

Výstavy
Trenčiansky samosprávny kraj – foyer
 do 30. 3.
Vesmír očami detí

KULTÚRNE POZVÁNKY
Výstavy
Mestská galéria – Mierové nám. 22
 do 15. 4.
Stretnutie – Setkání – družobná výstava
Trenčianske múzeum
 do 30. 4.
Jozef Kalka – Kopanice 80-te roky
KC Aktivity – Juh
 do 23. 3.
Prišla jar – jarná výstava
KaMC OS SR
 do 26. 3.
Ako to je, keď človek je – výstava J. Siekela
 26. 3. – 23. 4.
Výtvarné práce detí a mládeže
 28. 3. – 13. 4.
Karol Pajer – učiteľ, hrdina boja proti fašizmu
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská ul. 1
 do 30. 3.
Najkrajšie knihy deťom
 do 30. 3.
Netradičné typy kníh
Verejná knižnica M. Rešetku, Nám. SNP
 26. – 31. 3.
Videl som Trenčín inak – výstava fotografií
Galéria M. A. Bazovského
 do 5. 4.
Jozef Vydrnák – výber z tvorby
Vasil Stanko – fotografie
Artkino Metro
 do 11. 4.
Výstava obrazov Fera Chudobu

Prednášky
Verejná knižnica M. Rešetku
 26. – 31.3.
Týždeň slovenských knižníc – Týždeň otvorených dverí
KaMC OS SR
Maminec – klub mamičiek v MC Srdiečko
 26. 3. o 17.00
Súrodenecká žiarlivosť
KC Aktivity – Juh
 25. 3. o 15.00
Príďte medzi nás – celiatici pozývajú
Verejná knižnica M. Rešetku, Nám. SNP
 28. 3. o 8.00
Babi, pošli mi to mejlom
 26. 3. o 10.00
Slávnostné otvorenie Študovne úseku regionálnych dokumentov a bibliografie – informačného
miesta Trenčianskeho kraja
Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská 1
 27. 3. o 15.00
40. ročník Vansovej Lomničky – krajské kolo
 29. 3. o 11.00
Trenčianski literáti – poznávame Trenčanov
Galéria M. A. Bazovského
 3. 4. o 9.00
Ateliér pre seniorov
 3. 4. o 16.00
Večerný ateliér pre dospelých
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Mierové nám.
032/743 44 15
23. – 25. 3.
Festival študentských a amatérskych filmov
(info a program
na www.lampart.
sk)
26. a 28. 3. o 19.00
Match point
(Ukrajina/USA/Luxembursko, 2005, 124 min). Dráma
muža, ktorý postupuje na
spoločenskom rebríčku, ale
jeho ambície majú tragické
následky. Hlavný hrdina sa
ocitne medzi dvoma ženami,
nenachádza východisko a rozhodne sa pre krajné riešenie.
30. 3. – 1. 4. o 19.00
Kačacia sezóna
(Mexiko, 2004, 90 min). Za
zdanlivo banálnymi predmetmi každodenného života,
ako sú rodinné album, nevydarená torta, počítačový
futbal alebo škaredý obraz
s motívom kačíc, sa ukrývajú
skutočné témy filmu: rozvod
rodičov, osamelosť, zmätok z
dospievania, priateľstva a sexualita rovnako ako frustrácia
dospelých. Nízkorozpočtová
čiernobiela komédia plná absurdného humoru, vtipných
dialógov a úplne prirodzených
hereckých výkonov.
31. 3. o 17.00
Film pre pamätníkov: Kladivo
na čarodejnice
(Československo, 1969, 103
min). Na konci sedemnásteho
storočia padlo v inkvizičných
procesoch v Čechách vyše sto
obetí. Dej filmu sa pokúša o
rekonštrukciu osudov týchto
ľudí. Jeden z najvýznamnejších českých filmov šesťdesiatych rokov režiséra Otakara Vávru prináša alegorický
príbeh jednej moci, ktorá sa
šíri prostredníctvom strachu.
Niekedy je možný stredovek v
novoveku rovnako, ako tanky
v auguste. Neprehliadnuteľná paralela s komunistickým
režimom, ktorý uvrhol film na
dlhý čas do trezoru…
2. a 4.4. o 19.00
Gombíková vojna
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Rozhodnutie primátora o poskytnutí dotácií z rozpočtu
Na základe uznesenia Grantovej komisie zo dňa 17. 1. 2007
a v súlade s rozpočtom Mesta
Trenčín na rok 2007 poskytne
Mesto Trenčín zo svojho rozpočtu na rok 2007 dotáciu týmto žiadateľom:
A. Podujatia
1. Klub priateľov vážnej hudby
v Trenčíne, Brnianska 1, 911 05
Trenčín. Názov projektu: Festival
Trenčianska hudobná jar. Dotácia: 100 000 Sk
2. Klub priateľov vážnej hudby
v Trenčíne, Brnianska 1, 911 05
Trenčín. Názov projektu: Festival
Trenčianska hudobná jeseň. Dotácia: 100 000 Sk
3. Folklórny súbor Družba, Kniežaťa Pribinu č.3, 911 01 Trenčín.
Názov projektu: Reprezentácia
mesta Trenčín v zahraničí. Dotácia: 50 000 Sk
4. Združenie Bludní Rytieri, Šafárikova 3/18, 911 08 Trenčín.
Názov projektu: Expozícia obliehacích a palných historických
zbraní. Dotácia: 25 000 Sk
5. Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra, ul. 1. mája č.2,
911 35 Trenčín. Názov projektu:
Účasť FS Trenčan na medzinárodných folklórnych festivaloch
v zahraničí. Dotácia: 50 000 Sk
6. Združenie na podporu detského folklórneho súboru Kornička, Lipova 35, 911 05 Trenčín.
Názov projektu: Reprezentácia
mesta Trenčín DFS Kornička
na medzinárodných folklórnych
festivaloch v zahraničí v roku
2007. Dotácia: 50 000 Sk
7. Združenie na podporu Detského folklórneho súboru Radosť,
Mierové nám. 16, 911 01 Trenčín. Názov projektu: Poznávaním
tradícií iných národov pestovať
v deťoch lásku a úctu k svojmu
národu. Dotácia: 50 000 Sk
8. Domov mládeže – študentská rada, Staničná 6, 911 05
Trenčín. Názov projektu: MISS
DM 2007. Dotácia: 20 000 Sk
9. Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Palackého
27, 911 01 Trenčín. Názov projektu: Výstava: Jozef Vydrnák
– Výber z maliarskej a grafickej
tvorby. Dotácia: 20 000 Sk

10. Galéria Miloša Alexandra
Bazovského v Trenčíne, Palackého 27, 911 01 Trenčín. Názov:
Výtvarné umenie v TN. Výtvarní
umelci regiónu od konca 19. st.
do r. 1920. Dotácia: 50 000 Sk
11. TJ Mladosť, Soblahovská 21,
911 01 Trenčín. Názov projektu:
Juniáles. Dotácia: 10 000 Sk
12. TJ Mladosť, Soblahovská
21, 911 01 Trenčín. Názov
projektu: Perinbaba. Dotácia:
10 000 Sk
13. TJ Mladosť, Soblahovská
21, 911 01 Trenčín. Názov projektu: Benefičný koncert pre
zdravotne postihnuté deti. Dotácia: 10 000 Sk
14. Kultúrne centrum Aktivity,
o. z., Kyjevská 3183, 911 08
Trenčín. Názov projektu: Raks
Fatima
Festival.
Dotácia:
20 000 Sk
15. Kultúrne centrum Aktivity,
o. z., Kyjevská 3183, 911 08
Trenčín. Názov projektu: Nahrávanie a výroba CD nosiča
Aurelius Q a brnenskej skupiny
TUBABU. Dotácia: 35 000 Sk
16. Kultúrne centrum Dlhé
Hony, o. z., 28. októbra 2/1168,
911 01 Trenčín. Názov projektu:
Škola ľudových remesiel. Dotácia: 40 000 Sk
17. KOLOMAŽ, Márie Turkovej
30, 911 01 Trenčín. Názov projektu: Sám na javisku. Dotácia:
100 000 Sk
18. KOLOMAŽ, Márie Turkovej
30, 911 01 Trenčín. Názov projektu: Nestála divadelná scéna
2007. Dotácia: 100 000 Sk
19. KOLOMAŽ, Márie Turkovej 30, 911 01 Trenčín. Názov
projektu: Otvorený kultúrny
priestor 07 – Klub LÚČ. Dotácia: 100 000 Sk
20. LampART, Karpatská 62,
911 01 Trenčín. Názov projektu:
Dramaturgický plán LampART,
o. z. 2007. Dotácia: 100 000
Sk
21. LampART, Karpatská 62,
911 01 Trenčín. Názov projektu:
Alternatívne Vianoce 2007. Dotácia: 60 000 Sk
22. Kultúrne centrum Sihoť
o. z., Márie Turkovej 22, 911
01 Trenčín. Názov projektu: „Ad
Fontes Musicae“ – „K prameňom hudby“ – VII. ročník. Dotá-

cia: 50 000 Sk
23. Kultúrne centrum Sihoť
o. z., Márie Turkovej 22, 911 01
Trenčín. Názov projektu: „Priateľstvo bez hraníc“ – V. ročník.
Dotácia: 15 000 Sk
24. Kultúrne centrum Sihoť,
Márie Turkovej 22, 911 01
Trenčín. Názov projektu: „ Hojné
požehnanie Vám nesieme ...“.
Dotácia: 30 000 Sk
25. Združenie občanov Istebníka a Orechového časti mesta
Trenčín, Istebnícka 9, 911 05
Trenčín. Názov projektu: KARNEVAL. Dotácia: 10 000 Sk
26. Združenie občanov Istebníka a Orechového časti mesta
Trenčín, Istebnícka 9, 911 05
Trenčín. Názov projektu: Poznaj
hrady stredného Považia. Dotácia: 5 000 Sk
27. O. z. Dychová hudba Opatovanka, Niva 45/157, 911
01 Trenčín. Názov projektu: 25
rokov v kruhu tradícií. Dotácia:
25 000 Sk
28. Ing. Marián Kaščák, Východná 2339/23, 911 08 Trenčín.
Názov projektu: Swingový bál
2007. Dotácia: 90 000 Sk
29. Trenčianske osvetové stredisko, Kožušnícka 2, 911 05
Trenčín. Názov projektu: Tajomný svet J. N. – autorská výstava
člena Združenia neprofesionálnych výtvarníkov pri TNOS Jána
Nedorosta. Dotácia: 10 000 Sk
30. Trenčianske osvetové stredisko, Kožušnícka 2, 911 05
Trenčín. Názov projektu: RADOVIDENIE – výstava neprofesionálnych výtvarníkov Františka
Pavlicu z Hroznovej Lhoty a Hildy
Lojdlovej v rámci kultúrnej spolupráce s regiónom Uherské Hradiště. Dotácia: 10 000 Sk
31. Trenčianska nadácia, Mládežnícka 2, 911 01 Trenčín.
Názov projektu: Trenčín má svoje korzo i fotografov. Dotácia:
10 000 Sk
32. Trenčianska nadácia, Mládežnícka 2, 911 01 Trenčín. Názov projektu: Deň Klaunov 2007
– Na veselých nohách. Dotácia:
30 000 Sk
33. Divadlo Normálka, Duklianskych hrdinov 26, 911 01 Trenčín. Názov projektu: Divadelné
predstavenie – Výlet. Dotácia:

35 000 Sk
34. Ing. Jozef Čermák – Central
Service Agency, Novomeského
2669/8, 911 08 Trenčín. Názov
projektu: SPLANEKOR 2007.
Dotácia: 25 000 Sk
35. Verejná knižnica Michala
Rešetku v Trenčíne, Nám. SNP
č. 2, 911 82 Trenčín. Názov projektu: Trenčianski literáti – Poznávame Trenčanov. Stretnutie
verejnosti s literátmi so vzťahom
k Trenčínu. Dotácia: 20 000 Sk
36. Trenčianske hradné divadlo
– THD, Petra Bezruča 1196/17,
911 01 Trenčín. Názov projektu:
5. výročie vzniku Trenčianskeho hradného divadla. Dotácia:
30 000 Sk
37. Trenčianske hradné divadlo
– THD, Petra Bezruča 1196/17,
911 01 Trenčín. Názov projektu:
Herecká príprava mládeže. Dotácia: 20 000 Sk
38. Kultúrne centrum Kubra,
Kubranská 94, 911 01 Trenčín
Názov projektu: Oslava Medzinárodného dňa detí. Dotácia:
10 000 Sk
39. Kultúrne centrum Kubra,
Kubranská 94, 911 01 Trenčín.
Názov projektu: Zachovanie
tradícií – pochovávanie basy.
Dotácia: 10 000 Sk
40. Piano club, Pod Sokolice 16,
911 01 Trenčín. Názov projektu:
Pravidelné stretnutie s dobrou
muzikou. Dotácia: 100 000 Sk
41. Piano club, Pod Sokolice
16, 911 01 Trenčín. Názov projektu: Koncert v Piane. Dotácia:
100 000 Sk
42. Trenčianska jazzová spoločnosť, Rozmarínova 1, 911 01
Trenčín. Názov projektu: BLUESNENIE VIII. Dotácia: 60 000 Sk
43. Trenčianska jazzová spoločnosť, Rozmarínova 1, 911 01
Trenčín. Názov projektu: Jazzová
dražba. Dotácia: 60 000 Sk
B. Činnosť
1. Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra, ul. 1. mája č.2,
911 35 Trenčín. Názov projektu:
Činnosť FS Trenčan – pracovné
sústredenie. Dotácia: 20 000
Sk
2. Združenie na podporu detského folklórneho súboru Kornič-

22. 3. 2007
ka, Lipova 35, 911 05 Trenčín.
Názov projektu: Zabezpečenie
činnosti DFS Kornička. Dotácia:
25 000 Sk
3. Kultúrne centrum Sihoť, M.
Turkovej 22, 911 01 Trenčín.
Názov projektu: Musica Poetica
– príspevok na činnosť súboru
starej hudby. Dotácia: 20 000
Sk
4. Kultúrne centrum Sihoť, M.
Turkovej 22, 911 01 Trenčín.
Názov projektu: Fistulatoris
consort – príspevok na činnosť
detského súboru starej hudby.
Dotácia: 15 000 Sk
5. Združenie na podporu Detského folklórneho súboru Radosť, Mierové nám. 16, 911 01
Trenčín. Názov projektu: Činnosť
Detského folklórneho súboru Radosť v r. 2007. Dotácia:
25 000 Sk
6. Folklórny súbor Družba, o. z.,
Ul. kn. Pribinu 3, 911 01 Trenčín. Názov projektu: Materiálne
vybavenie, oprava inventáru
a iné režijné náklady na prevádzku súboru v r. 2007. Dotácia: 25
000 Sk
7. Galéria Miloša Alexandra
Bazovského v Trenčíne, Palackého 27, 911 01 Trenčín. Názov
projektu: Galerijný ateliér 2007
– Ateliér majstra Galerka. Dotácia: 10 000 Sk
8. KOLOMAŽ, Márie Turkovej
30, 911 01 Trenčín. Názov
projektu: Materiálno-technické
vybavenie ZUČ združenia Kolomaž. Dotácia: 20 000 Sk
9. Kultúrne centrum Aktivity,
o.z., Kyjevská 3183, 911 08
Trenčín. Názov projektu: Činnosť
tanečnej skupiny Džamál
Dotácia: 10 000 Sk.
10. Kultúrne centrum Aktivity,
o. z., Kyjevská 3183, 911 08
Trenčín. Názov projektu: Činnosť
tanečnej skupiny KORZO. Dotácia: 10 000 Sk.
11. Kultúrne centrum Aktivity,
o. z., Kyjevská 3183, 911 08
Trenčín. Názov projektu: Činnosť
hudobnej skupiny „The Haze“.
Dotácia: 15 000 Sk.
12. Kultúrne centrum Aktivity,
o. z., Kyjevská 3183, 911 08
Trenčín. Názov projektu: Činnosť
tanečnej skupiny South Side.
Dotácia: 5 000 Sk.
13. Dychová hudba Opatovanka, Niva 45/157, 911 01 Tren-

DIÁR
čín. Názov projektu: Udržiavanie
kultúrnych tradícií v regióne (vybavenie). Dotácia: 20 000 Sk.
14. Divadlo Normálka, Duklianskych hrdinov 26, 911 05
Trenčín. Názov projektu: Činnosť
– osvetľovacie zariadenie. Dotácia: 20 000 Sk
15. Komorný orchester mesta
Trenčín, Ul. kn. Pribinu 3, 911
01 Trenčín. Názov projektu: Činnosť Komorného orchestra v roku 2007. Dotácia: 40 000 Sk.
16. Trenčianske hradné divadloTHD, Petra Bezruča 1196/17,
911 01 Trenčín. Názov projektu: Zabezpečenie osvetľovacej
a ozvučovacej techniky. Dotácia: 20 000 Sk.
17. Rímsko-katolícka cirkev,
farnosť Trenčín, Matúšova 2,
911 01 Trenčín. Názov projektu:
Činnosť spevokolu pri rozlúčkach. Dotácia: 30 000 Sk.
18. Seniorklub Družba, o. z.,
Trenčín, Ul. kn. Pribinu 3, 911 01
Trenčín. Názov projektu: Činnosť
prvého seniorského folklórneho
súboru na Slovensku v roku
2007. Dotácia: 25 000 Sk.
19. Trenčianska jazzová spoločnosť, Rozmarínova 1, 911 01
Trenčín. Názov projektu: Činnosť
občianskeho združenia v roku
2007. Dotácia: 10 000 Sk
Samostatné položky v rozpočte
Mesta Trenčín
1. Občianske združenie Finestrina, Karpatská 44, 911 01 Trenčín. Názov projektu: Hudobné divadlo deťom. Dotácia: 100 000
Sk.
2. Občianske združenie Finestrina, o.z., Karpatská 44,
911 01 Trenčín. Názov projektu:
Divadelný klub HDTN. Dotácia:
120 000 Sk.
3. Občianske združenie Finestrina, Karpatská 44, 911 01
Trenčín. Názov projektu: III. Maj-
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strovstvá v ringbale – Otvorenie 3. sezóny divadla. Dotácia:
80 000 Sk.
4. Občianske združenie Finestrina, Karpatská 44, 911 01 Trenčín. Názov projektu: Stvorenie
sveta. Dotácia: 120 000 Sk.
5. Občianske združenie Finestrina, Karpatská 44, 911 01
Trenčín. Názov projektu: Štúdio
HDTN 2007. Dotácia: 50 000
Sk.
6. Skupina historického šermu
WAGUS, n. o., M. Turkovej 26,
911 01 Trenčín. Názov projektu:
Trenčianske historické slávnosti. Dotácia: 300 000 Sk
7. Skupina historického šermu
WAGUS, Márie Turkovej 26, 911
01 Trenčín. IČO:36 119 130,
kontakt: 0905 639 360
Názov projektu: 14. Trenčian-

ske hradné slávnosti. Dotácia:
250 000 Sk
8. Kultúrne centrum Dlhé Hony
o.z., 28. októbra 2/1168, 911
01 Trenčín. Názov projektu: Pri
Trenčianskej bráne. Dotácia:
250 000 Sk
9. LampART, Karpatská 62,
911 01 Trenčín. Názov projektu: ARTKINO METRO. Dotácia:
400 000 Sk
10. Trenčianska jazzová spoločnosť, Rozmarínova 1, 911
01 Trenčín. Názov projektu: Jazz
pod hradom, Trenčiansky jazz
festival. Dotácia: 650 000 Sk.
11. Občianske združenie Finestrina, Karpatská 44, 911
01 Trenčín. Názov projektu:
Technické zázemie (workshopy
na obsluhu zariadení). Dotácia:
30 000 Sk.

Kalendár výročí osobností mesta Trenčín – apríl 2007
8. 4. 1907*

14. 4. 1872*

16. 4. 1747*

18. 4. 1947*

21. 4. 1932*

22. 4. 1932†

27. 4. 1917*

Aladár Kočiš, právnik, politik, publicista.
Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 1. 4. 1984
v Bratislave – 100. výročie narodenia
Jozef Laco, verejný činiteľ, notár, botanik, entomológ, ľudový liečiteľ. Narodil sa
v Nemšovej-Ľuborči. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel 1. 9. 1941 v Dolnej Súči – 235.
výročie narodenia
Ján Černej, lekár, zverolekár, popularizátor vedy. Narodil sa v Trenčíne, kde aj
pôsobil. Zomrel 31. 12. 1829 na Sliači
– 260. výročie narodenia
Jaroslav Hoštálek, maliar. Narodil sa 19.
4. 1912 v Klatovoch. Pôsobí v Trenčíne
– 95. výročie narodenia
Vladimír Predmerský, dramaturg, teoretik
bábkového divadla. Narodil sa v Trenčíne
– 75. výročie narodenia
Vojtech Nemák, organizátor protipožiarnej
ochrany. Narodil sa 11. 1. 1861 v Kláštore pod Znievom. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
zomrel – 75. výročie úmrtia
Jozef Ďurčo, lekár, rádiológ. Narodil sa
v Diviackej Novej Vsi. Zomrel 7. 5. 1991
v Trenčíne – 90. výročie narodenia
(VK)

PLÁN TURISTICKÝCH AKCIÍ TO DUKLA TRENČÍN – APRÍL 2007
Dátum Deň

Miesto

Čas

7.4.

SO

AS

645

9.4.
14.4.

PO
SO

ŽST
Šport. hala

802
800

21.4.

SO

AS

755

22.4.
28.4.

NE
SO

Trasa
Drietoma – hranica – Vyškovec – Kykula – Machnáč – Brúsne
Súľovské skaly
Vojenská 50-ka Krásna Ves – Jankov Vŕšok
Trenč. Teplice – Kam. Vráta – Omšenská Baba – Dolná Poruba
Jarný regionálny zájazd Valtice – Lednice
Priateľstvo bez hraníc (akcia LOT)
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Číslo 6/ročník IX

VEĽ KÁ NOC 2007
1. apríla – Kvetná nedeľa, 19.30
Piaristický kostol sv. Františka Xaverského

VEĽKONOČNÝ KONCERT
MUSICA AETERNA

Kultúrne centrum AKTIVITY a Katarína Čaklošová
Vás pozývajú na prednášku pre verejnosť,
zameranú na prevenciu a ochranu zdravia

DIÉTY A OČISŤOVANIE ORGANIZMU
POMOCOU STRAVY
4. apríla 2007 o 18.00 h. v Kultúrnom stredisku Juh

Školské zariadenie CENTRUM VOĽNÉHO ČASU TRENČÍN
v spolupráci s cestovnou kanceláriou STEFI
organizuje

LETNÝ TÁBOR v TALIANSKU
Termín: 31. júl – 9. august 2007
Miesto: Pinarella di Cervia – 20 km severne od Rimini
Mestečko sa nachádza v jednej z najnavštevovanejších
oblastí Talianska ( kultúrno-historické pamiatky, zábava, športové príležitosti, liečebné pobyty pre alergikov a astmatikov).
Pozdĺž pláže sa rozprestiera niekoľkokilometrový píniový lesík.
Prázdninový dom sa nachádza cca 100 m od otvoreného mora
s piesočnou plážou. Celodenná strava s tradičnou talianskou
kuchyňou je doplnená pitným režimom.
Cena: • deti a mládež od 12 do 18 rokov 8 100 Sk
• dospelí nad 18 rokov 8 600 Sk
• možnosť pobytu rodičov s deťmi
V cene je započítaná aj doprava autobusom z Bratislavy do
Talianska a späť. Zvlášť sa bude doplácať doprava z Trenčína
do Bratislavy a späť cca 400 Sk, poistné 200 Sk a manipulačný poplatok 50 Sk. Počas letného tábora sa budú o deti starať kvalifikovaní pedgógovia: Mgr.Dana Dolejská a PhDr.Mária
Orichová. Prihlášku odovzdajte asobne so zálohou 2000 Sk
do 28. marca 2007. Cenu zájazdu treba doplatiť do 15. júna
2007. Podrobnejšie informácie na www.stefi.sk a 0902 911
174. Adresa: Centrum voľného času Trenčín, Východná ul. 9,
911 08 Trenčín

Joseph Haydn (1732–1809):
MUSICA INSTRUMENTALE SOPRA LE 7 ULTIME PAROLE
DEL NOSTRO REDENTORE IN CROCE...ridotte in quartetti
(INŠTRUMENTÁLNA HUDBA NA SEDEM POSLEDNÝCH SLOV
NÁŠHO SPASITEĽA NA KRÍŽI...)
op. 51, Hob. III: 50 – 56
(Introduzione. Maestoso ed adagio; Sonata I. Largo (Pater,
dimitte illis, non enim sciunt, quid faciunt! – Luk 23,34 – Otče,
odpusť im, lebo nevedia čo činia!); Sonata II. Grave e cantabile (Amen dico tibi: Hodie mecum eris in paradiso! – Luk
23,43 – Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji); Sonata
III. Grave (Mulier, ecce filius tuus... Et tu, ecce mater tua! – J
19,26-27 – Žena, ajhľa tvoj syn... Ajhľa, tvoja matka!); Sonata
IV. Largo (Eli, Eli, lama assabathani? – Mt 27,46. Mk 15,34
– Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?); Sonata V. Adagio
(Sicio – J 19,28 – Žíznim) – Sonata VI. Lento (Consumatum
est! – J 19,30 – Dokonané !); Sonata VII. Largo (Pater! In
manus tuas commendo spiritum meum – Luk 23,46 – Otče,
do tvojich rúk porúčam svojho ducha); Il Terremoto. Presto e
con tutta la forza
5. apríla – Zelený štvrtok, 19.00 hod.
Hudobné divadlo Trenčín, HVIEZDA

PAŠIE
Rozprávanie o najslávnejšom týždni v dejinách kresťanstva
z úst očitého svedka, uzdraveného slepca menom Bartimej,
syn Timejov. Scenár, hudba a réžia Andrej Kalinka (scéna
a kostýmy Zuzana Malcová/ bábky Ivan Martinka a Zoja Zupková) dramaturgia a produkcia Ondrej Odokienko
Účinkujú: Ivan Martinka, herec (SR),
Michal Mikuláš, kontrabas (Švajčiarsko)
Finestrina production 2006, 80 min
vstupné 150, 100 Sk
predpredaj KIC
3. – 5. apríla, Mierové námestie

VEĽKONOČNÝ JARMOK
Predaj tradičných veľkonočných ľudovo-umeleckých výrobkov

Záväzná prihláška na letný tábor Taliansko-Pinarella di Cervia
Meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dátum narodenia:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rodné číslo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefón: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Číslo občianskeho preukazu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Číslo pasu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kultúrne centrum AKTIVITY, o. z. a VERONIKA – klub zberateľov
a pesťovateľov liečivých rastlín,
pozývajú širokú verejnosť na konzultácie o pestovaní, poznaní
a využití liečivých rastlín

LIEČIVÉ RASTLINY DO KAŽDEJ DOMÁCNOSTI
23. marec 2007 o 16.00 hod.
v Kultúrnom stredisku Juh

22. 3. 2007

KRÍŽOVKA, OZNAMY

Pozývame širokú verejnosť

VÝSTAVA

NA DISKUSNÝ VEČER
– BESEDU

S ENVIRONMENTÁLNYM
ZAMERANÍM

utorok 3. apríla 2007
od 18.00 h.

KC ATIVITY, o. z. a JUDr. Júlia Chlebanová
pozývajú širokú verejnosť na prednášku, spojenú
s bezplatným poradenstvom
na tému

Výživné na plnoleté dieťa

poriadajú
ZŠ Východná a KC Aktivity

v Kultúrnom stredisku Juh

Prednáša: JUDr. Júlia Chlebanová – mediátor

Kde? KS JUH
Kedy? 26. 3. – 30. 3. 2007

PREČO PLAČEŠ?
KC Aktivity a KZ Trenčín
Informácie: 032/658 26 08
0915 784 886
www.kcaktivity.sk
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Kde: Kultúrne stredisko Juh
Kedy: 22. marca 2007 (štvrtok) o 18.00 hod.

výstavu otvorí riaditeľ CEA
Mgr. Richard Medal
26. 3. 2007 o 16.30 h.
výstava sa koná s finančným
príspevkom mesta Trenčín

Detský folklórny súbor Radosť pri KaMC OS SR Trenčín
vás pozýva na

JARNÉ VYSTÚPENIE PRE RODIČOV A PRIATEĽOV
FOLKLÓRU
dňa 25. marca 2007 (nedeľa) o 15.00 h, ktoré sa uskutoční
v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej
republiky v Trenčíne. Vstupné ľubovoľné.

Krížovka
Milí čitatelia! Výhercom za správne riešenie tajničky osemsmerovky z Infa č. 5 „...vnútri už nebolo miesto.“ bol vylosovaný Emily Lockey, Bavlnárska ul. č. 20, Trenčín, ktorého v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú
tajničku krížovky z Infa č. 6 zasielajte na adresu našej redakcie do 30. marca 2007.
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Číslo 6/ročník IX
ODBOR KST TJ LETECKÉ OPRAVOVNE TRENýÍN
v rámci zahájenia jarnej turistickej sezóny poriada:

prijme do pracovného pomeru dvoch zamestnancov do funkcie
24. marca 2007

stavebný referent Spoločného stavebného
úradu v Trenčíne.
Kvalifikačné požiadavky, ktoré musí uchádzač spĺňať:
1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním
na stavebníctvo,
2. znalosť platných právnych predpisov v danej oblasti,
3. prax v odbore vítaná (nie je podmienkou),
4. osvedčenie o odbornej spôsobilosti v odbore životného prostredia – úsek územného plánovania a stavebného poriadku je vítané.
Ďalšie požiadavky:
• bezúhonnosť (preukazuje sa odpisom z registra trestov nie
starším ako tri mesiace v zmysle § 3 ods. 4 zák. č. 552/2003
Z. z.),
• znalosť práce s PC,
• vodičský preukaz (je vítaný),
• komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť,
presnosť, schopnosť pracovať pod stresom, zvládanie nárazovej práce.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• fotokópia dokladu o vzdelaní a dokladu osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
• odpis z registra trestov,
• priložiť súhlas so spracovaním a vedením osobných údajov
v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Uzávierka prihlášok do 30. 4. 2007.
Miesto doručenia: Mestský úrad v Trenčíne, Mierové námestie
2, 911 64 Trenčín, v zalepenej obálke uviesť: „stavebný referent“ – neotvárať.

Pozvánka
Kultúrne a metodické centrum OS SR Trenčín
Klub priateľov Francúzska a Slovenska Žilina
Oblastný výbor SZPB Trenčín
Klub vojenských veteránov ZV SR Trenčín

„LETECKÚ PÄġDESIATKU “
Jubilejný XXX. roþník
0 ŠTART: Pri hoteli „Brezina“ – lesopark Brezina
Beckov – turistický rozdeĐovník „M x Z“

- od 7.00 hod do 8.00 hod na 20 a 30 km
- od 6.30 hod do 7.00 hod na 50 km

 CIEď: Pohostinstvo „U Cíbika“ Trenþín - Kubra do 18:00 hod
- TRASY: A / 20 km: „ý“ Trenþín, hotel Brezina - Soblahov,chata pod Ostrým - „M“ Lúþky - „Ž“ Kubrica
- Trenþín /Kubra/
B / 30 km: „ý“ Trenþín, hotel Brezina - Soblahov,chata pod Ostrým - „M“ Lúþky – Svitava Petrovanské lúky - „ý“ Trenþianske Teplice - Opatovská dolina - Trenþín /Kubra/
C / 50 km: „Z“ Beckov - pod Lašídom - Selec - sedlo pod Hradiskom – s možnosĢou pokraþovaĢ
„v.z.“ Chata pod Inovcom alebo „Z“ sedlo pod Inovcom na „ý“ chata pod Inovcom - Mníchova
Lehota - Macková - Chata pod Ostrým vrchom - „M“ Lúþky - Trubárka - „Z“ Radúchová – „ý“
Trenþín /Kubra/
/ ŠTARTOVNÉ: 10 Sk na trasy 20 a 30 km, 20 Sk na trasu 50 km
. POKYNY ORGANIZÁTORA:
- Každý úþastník ide na vlastnú zodpovednosĢ,
- Obleþenie a obutie Đahké turistické, vo vyšších polohách rátajte so snehom,
- Stravovanie z vlastných zásob, prípadne v reštauraþných zariadeniach na trase
- Mapy: Biele Karpaty þ. 107 (pre trasy 20 a 30 km), Považský Inovec þ. 130 (doplĖuje trasu 50 km)
/ KONTROLA NA TRATI: Lúþky rázc. „MxŽ“ pri kríži
- SPOJE, DOPRAVA: (týka sa trasy C)
Odchod autobusu SAD z Trenþína do Beckova na štart 50 –ky je o 5.44 hod zo stanice SAD.
Odchod autobusu SAD z Nového Mesta nad Váhom do Beckova na štart 50-ky je o 6:10 hod zo stanice SAD.
- SPOJE MHD (smer stanica SAD a ŽSR):
Kubra (pred pohostinstvom „U Cíbika):
Spoj þ. 1: 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 18.55
Spoj þ. 11: 13.38, 14.38, 15.38, 16.38, 17.33, 18.43
V CIELI ÚýASTNÍCI OBDRŽIA PAMÄTNÝ LIST, PLAKETU A MALÉ OBýERSTVENIE
INFORMÁCIE: Jan MRLINA, Šoltésovej 11, 911 01 Trenþín
privat: 032/743 66 11 od 19.00 hod,
práca: 032/656 53 02 do 15.00 hod

Pozývame mládež dorastového veku
na besedy klubu

EXIT 316
každý piatok od 17.00 h
do Kultúrneho strediska Juh
23. marec 2007

IMAGE

– je vonkajší vzhľad taký dôležitý?
KC AKTIVITY a KZ Trenčín
Informácie: 032/658 26 08, 0915 784 886,
0910 942 549, www.kcaktivity.sk

vás pozývajú na vernisáž výstavy

KAROL PAJER
hrdina boja proti fašizmu,
ktorá sa uskutoční 28. marca 2007 o 16 h
v priestoroch KaMC OS SR Trenčín
Výstava je venovaná pamiatke slovenského učiteľa,
vojaka a bojovníka FFI, ktorý pomohol zachrániť stovky
detí a položil život za slobodu Francúzska a Slovenska
v bojoch s fašistami o Mont – Mouchet pri mestečku Pinols.
Výstava bude otvorená denne od 08.00 do 16.00 h
v pracovných dňoch do 13. apríla 2007

V Kultúrnom stredisku JUH
Zábavný víkend pre deti od 5 do 13 rokov
- večerná hra „Hviezdička“
- Šikovné pršteky
- Hodina pravdy
- Bailando, ...
viac info: v Kultúrnom centre AKTIVITY
032 / 658 26 08, 0915 784 886, 0910 942 549
www.kcaktivity.sk
organizujú: TŠ HAPPY a KcAktivity, TJ Mladosť

Ste sluchovo postihnutí, alebo nepočujúci?
Sme tu pre Vás. Informácie na:
http://www.nepocujem.weblahko.sk
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