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Zdraženie cestovného v MHD sa nedotkne dôchodcov
a zdravotne postihnutých, výhodou je čipová karta
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Cenník mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne schvaľoval v roku 2004 podľa vtedy platnej
legislatívy Trenčiansky samosprávny kraj. Medzitým sa mnohé zmenilo. Dopravca a prevádzkovateľ MHD, SAD, a. s., Trenčín zmenil akcionársku štruktúru, keď 60 % akcií odkúpil z rúk
štátu súkromný subjekt – Slovenská investičná a realitná spoločnosť (SIRS), a. s., so sídlom
v Žiline a právomoc určovať ceny získal podľa zákona o cestnej doprave tretí subjekt, ktorý
v akcionárskej štruktúre vôbec nefiguruje – Mesto Trenčín.
Tretí hráč, Mesto Trenčín, sa
nemôže podieľať na zisku spoločnosti, nemá právo vstupovať
do tvorby jej biznis plánu, má
však na prvý pohľad významné
privilégium, vydáva licenciu
dopravcovi na prevádzkovanie
liniek mestskej hromadnej dopravy a určuje cenový výmer
i cenník mestskej hromadnej
dopravy. Daň za túto výsadu,
ktorá je v skutočnosti službou
obyvateľom mesta, je vysoká. Mesto Trenčín si nemôže
vybrať dopravcu a v podstate
preberá zodpovednosť za jeho
podnikateľské riziko v tejto oblasti, pretože musí vo verejnom
záujme vykryť jeho oprávnenú
stratu (vyhláška 151/2003
Z. z. o preukazovaní predpokladanej straty z poskytovania
výkonov vo verejnom záujme v
pravidelnej autobusovej doprave). Oprávnenú stratu dopravcu
tvorí všetko, čo predstavuje

rozdiel medzi jeho kalkulovanými ekonomicky oprávnenými nákladmi na poskytovanie
výkonov (vrátane primeraného
zisku) a tržbami z regulovaného
cestovného a ďalšími výnosmi
dosiahnutými plnením povinnosti poskytovať výkony. Akoby
toho nebolo dosť, zákon o cestnej doprave Mestu Trenčín stanovuje, že na jednu linku MHD
nemôžu mať licenciu dva rôzne
subjekty.
Všetka česť prevádzkovateľovi MHD v Trenčíne, akciovej
spoločnosti SAD, ktorý okamžite po zmene akcionárskej
štruktúry začal s modernizáciou
autoparku. K výmene všetkých
39 autobusov mu chýba ešte
zakúpiť 14 vozidiel, z toho štyri
nízkopodlažné a jeden z nich
aj kĺbový. Po trenčianskych
cestách začnú jazdiť ešte tento
rok.
Pokračovanie na strane 3
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Priložme ruku k dielu
Podporná kampaň za kandidatúru mesta Trenčín na titul Európske hlavné mesto kultúry sa začala v piatok a v sobotu 26.
a 27. októbra na Mierovom námestí.
Občania Trenčína
mohli počas týchto
dvoch dní na pripravenom bielom plátne
zanechať farebný odtlačok svojej dlane
ako symbol svojej
podpory kandidatúre nášho mesta na
tento titul – symbolicky priložiť ruku
k spoločnému dielu.
V prípade, že sa mesto Trenčín stane Európskym hlavným mestom kultúry, budú tieto plátna tvoriť výzdobu mesta počas samotného roka 2013, v ktorom budeme niesť tento titul. Zatiaľ sme
však ešte iba na začiatku a odtlačky rúk vyjadrujú našu spoločnú
nádej, že hodnotiaca komisia začiatkom budúceho roka vyberie
spomedzi všetkých slovenských kandidátov práve Trenčín. Len za
prvé dva dni zaplnili Trenčania odtlačkami svojich rúk 50 metrov
plátna! Držíme palce. Viac sa o kandidatúre nášho mesta dozviete
na strane 7.
(rk)
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Poslanci sa stretli na 5. riadnom zasadnutí MsZ v Trenčíne
Na svojom piatom riadnom zasadnutí v tomto volebnom období
sa vo štvrtok 25. októbra stretli poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva (MsZ). Pôvodne mali na stole 16-bodovú
rokovaciu porciu, ktorú rozšírili ešte o dva poslanecké návrhy.
V rámci majetkových prevodov poslanci o. i. schválili predaj
viacerých pozemkov súkromným
investorom na výstavbu bytových
domov, predaj pozemku na Považskej ul. pri zimnom štadióne
pre HK Duklu Trenčín, ktorá
prístavbou ku štadiónu doplní
rehabilitačno-regeneračné, ubytovacie a stravovacie kapacity.
Predaj bude realizovaný zmluvou
o budúcej kúpnej zmluve. Po
nesúhlasnom vyjadrení VMČ Juh
bol stiahnutý návrh na predaj
pozemku na Saratovskej ul. pri
otoči pre S.P.D. Develop, s. r. o.,
Trenčín na výstavbu polyfunkčného objektu.
Poslanci
schválili
zmluvu o výpožičke nebytových
priestorov v areáli Mestského
hospodárstva a správy lesov na

Soblahovskej ulici s Diecéznou
charitou Nitra. Bude tu poskytovať sociálnu pomoc občanom
bez prístrešia a ľuďom v kríze.
Všetky náklady za energie bude
hradiť mesto. Nízkoprahová nocľaháreň, útulok a denné azylové
centrum majú v rámci resocializácie uspokojením základných
životných potrieb týchto občanov zlepšiť kvalitu ich života.
Pracovná terapia by mala posilniť ich motiváciu k riešeniu
situácie. Vytvorením sociálnej
siete sa zníži počet občanov
bez prístrešia, prespávajúcich
v domoch na sídliskách, v pivniciach a opustených domoch.
MsZ schválilo cenový výmer
stanovujúci maximálnu tarifu
pre mestskú hromadnú dopravu
a cenník MHD, ktorým stanovilo

V priemyselnej zóne moderná betonárka
Betonárka s výrobou na plný výkon 100 000 m3 betónu ročne
je otvorená v priemyselnej zóne Bratislavská ulica. Podľa slov
investora a konateľa firmy Perteso, a. s., Vladimíra Baláža, na
začiatok plánuje slovenská dcéra českej firmy Perteso, a. s.,
jednosmennú prevádzku a výrobu 30 000 m3 betónových zmesí
ročne. Po nabehnutí dvojsmennej výroby stále stačia na obsluhu
automatizovanej betonárky ôsmi zamestnanci, práca na tri smeny si už vyžiada prijatie ďalších pracovníkov.
„Otvorili sme pomyselnú
bránu do priemyselnej zóny postavením prevádzky na výrobu
betónových zmesí. Technológia
je ekologicky šetrná, postavená
podľa najnovších kritérií. Cement nám bude dodávať Považská cementáreň Ladce a certifikovaný štrk bude z nánosov
Váhu,“ hovorí V. Baláž. Firma
má ambíciu stať sa spoľahlivým
výrobcom kvalitných betónových
zmesí, ktoré bude dopravovať
prenajatými vozidlami. Postupne
bude od budúceho roku nakupovať vlastný vozový park. Podľa V.
Baláža bude mať betonárka odbyt v samotnej priemyselnej zóne
a v blízkej budúcnosti v budovanom juhovýchodnom obchvate
mesta.“Trenčín sa pripravuje
na veľmi dynamický rozvoj a je
dôležité, aby bol v meste dosta-

tok kvalitných materiálov. Pri
prudkom rozvoji stavebnej výroby na západnom Slovensku je
problém zohnať dobrý stavebný
materiál a získať ho včas. Preto
je dôležité, že betonárka dokáže
ponúknuť v krátkom čase kvalitné produkty v dostatočnom
množstve pre zákazníkov. Má
to súvislosť s výstavbou v priemyselnej zóne, stavbou bytov
a ďalšími stavebnými aktivitami
v meste,“ hodnotí prínos betonárky trenčiansky primátor Branislav Celler. Betonárka je postavená na bývalom mestskom
smetisku. „Zakladanie stavby
bolo náročné, stojí na štyroch
kilometroch pilót a štrkových
vibrostĺpov. Na začiatku výstavby bola veľká šesťmetrová jama
plná špiny a odpadu,“ zaspomínal si V. Baláž.
(TASR)

ceny cestovného a dovozného.
Obe rozhodnutia nadobudnú
účinnosť 1. novembra t. r.
Poslanci MsZ zmenili štatút mesta: v súlade s novelou
zákona o obecnom zriadení má
primátor mesta možnosť navrhnúť poslancom zvolenie dvoch
zástupcov primátora.
Poslanci schválili nové zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Trenčín aj
s pripomienkou Finančnej a majetkovej komisie MsZ, ktorá
odporučila znížiť limity primátora mesta a riaditeľov mestských
organizácií pri ich kompetencii
schvaľovania predaja hnuteľných
vecí, výpožičky nehnuteľných vecí
a odpustenia, resp. zníženia nedaňovej pohľadávky. Kompetencia primátora je teraz limitovaná
sumou 250 tisíc a kompetencie
riaditeľov sumou 100 tisíc Sk.
Vzhľadom k novým legislatívnym normám a v dôsledku
nárastu cien poslanci schválili
zmenu výšky úhrady za zaopatrenie v zariadení opatrovateľskej
služby, ktorého zriaďovateľom je

Mesto Trenčín, v oddelení s nepretržitou prevádzkou z 50 na
80 Sk za deň. Zvýšenie poplatku za zaopatrenie predstavuje
mesačne nárast o 900 Sk k súčasnej úhrade.
Poslanci zmenili aj VZN o trhovom poriadku pre Trenčianske
vianočné trhy, pretože pozemok
s miestom pravidelného predaja
spotrebného tovaru na Hviezdoslavovej ul. mesto odpredalo.
Nová lokalita, kde sa môžu trhy
konať, nie je presne definovaná,
je ňou celé centrum. Druhá časť
Vianočných trhov, predaj tradičných vianočných a remeselných
výrobkov ostáva naďalej na Mierovom námestí.
MsZ schválilo aj Koncepciu
rozvoja Trenčína v oblasti tepelnej energetiky, ktorá vytvára
podmienky pre systémový rozvoj
sústav tepelných zariadení na
území mesta a zároveň striktne
v medziach stavebného zákona
a zákona o tepelnej energetike
vymedzuje postup povoľovania
odpojenia sa od centrálnych
zdrojov.
(th)

V Trenčíne sa začne stavať druhý most
Trenčania sa s istotou dočkajú druhého cestného mosta. Vláda
SR schválila Priority budovania ciest I. triedy na roky 20072010. Nový trenčiansky most sa v ňom nachádza. Podľa plánov
ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií by sa mala výstavba začať v decembri 2007. Iveta Fedorová zo Slovenskej správy
ciest (SSC) uviedla, že reálny začiatok výstavby je rok 2008.
Cez Váh vedie v krajskom
meste jediný most. Zápchy sú
na dennom poriadku. V prípade
havárie na ňom je Trenčín nepriechodný. Taktiež dospel do
veku, kedy by ho mala čakať
rekonštrukcia. Prioritou vedenia
mesta sa tak stala čo najskoršia
výstavba druhého mosta, a preto
samo investovalo do projektovej
dokumentácie takmer 50 miliónov korún, hoci investorom je
štát. Dokumentáciu už má SSC,
tá bude teraz žiadať o stavebné
povolenie. Výstavbe ešte bude
predchádzať tender na zhotoviteľa mosta.
Podľa Programu prípravy a výstavby siete ciest I. triedy na roky
2007–2010, ktorý rezort dopravy
zverejnil na svojej stránke, by výstavba mosta mala byť ukončená

v roku 2011. Podľa I. Fedorovej
je ešte predčasné hovoriť o presnom termíne ukončenia výstavby. Náklady by sa mali vyšplhať
na 2, 5 miliardy korún.
Druhý cestný most bude stáť
asi dva kilometre južne od súčasného. Stane sa aj diaľničným privádzačom na najväčšie trenčianske sídlisko Juh, v neposlednom
rade povedie aj do rozširujúcej
sa nákupnej zóny na výpadovke
smerom na Prievidzu alebo Brno.
V súčasnosti je tam šesť obchodných domov, chystá sa tam aj
výstavba rozsiahleho nákupného
centra za tri miliardy korún. Most
je zároveň prvou etapou juhovýchodného obchvatu mesta, ktorý
má viesť poza lesopark Brezina,
ktorý spolu s Váhom mesto delí
na tri časti.
(SITA)
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Zdraženie cestovného v MHD sa nedotkne dôchodcov
a zdravotne postihnutých, výhodou je čipová karta
Dokončenie z prvej strany
To všetko sa však premieta
do objemu výkonov MHD. Súčasný cestovný poriadok stanovuje dopravcovi najazdiť ročne
2 076 000 km. Predpokladaná
ekonomická cena (vrátane odpisu nových autobusov a zákonom stanoveného primeraného
zisku) v roku 2008 sa takto
približuje k hodnote 93 mil. Sk.
Pri cenách MHD, platných do 1.
novembra 2007, dopravca odhaduje tržby v roku 2008 niekde
na hranici 44 mil. Sk, čo činí
stratu približne 49 mil. Sk. Podľa platnej legislatívy táto strata
získava prívlastok oprávnená,
a preto ju nemusí uhradiť zo
svojho rozpočtu SAD, a. s., Trenčín, ani druhý akcionár, Fond
národného majetku SR, ale už
spomínaný tretí hráč – Trenčín.
Za dva roky stúpli výdavky
v programovom rozpočte Mesta
Trenčín, ktoré vykrývajú oprávnenú stratu SAD, a. s., Trenčín
takmer dvojnásobne a tento
trend bude mať naďalej vzostupnú tendenciu. Preto sa predsta-

Druh cestovného lístka
základný jednorazový cestovný lístok (JCL)
zľavnený JCL – žiak, študent do veku 26 rokov, senior
zľavnený JCL – občan nad 70 rokov veku, občan – držiteľ preukazu
ŤZP alebo ŤZP-S,
nočné cestovné – JCL na nočný spoj
dovozné (batožina, pes, detský kočík bez dieťaťa – prázdny)
sprievodca cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP-S
vitelia mesta museli rozhodnúť,
či pri vykrývaní straty siahnu do
iných rozpočtových kapitol (napr.
školstvo či sociálne veci) a budú
tak rešpektovať súčasný cenník MHD alebo pribrzdia stratu
a zvýšia cenu cestovného. Poslancom mestského zastupiteľstva sa rozhodli predložiť druhý
variant. Tí ho hlasovaním v podobe 19 za, štyria proti (dvaja
sa zdržali hlasovania, resp. nehlasovali) na rokovaní mestského zastupiteľstva 25. októbra
odobrili. Nové cestovné, ktoré
vstúpilo v Trenčíne do platnosti
1. novembra 2007 má podobu,
ktorú možno vidieť v tabuľke.
Tabuľka suchou rečou čísiel
hovorí o tom, že rozdiel štyri
resp. dve koruny medzi hotovosťou a platbou z dopravnej

karty bol schválený preto, aby
cestujúci – občania Trenčína či
pravidelne dochádzajúci za prácou alebo štúdiom do Trenčína
boli motivovaní prejsť na platbu
cestovného z dopravnej (čipovej)
karty, ktorá uľahčí aj prechod
na euro, zrýchli nastupovanie
a v budúcnosti pravdepodobne
umožní aj nastupovať všetkými
dverami. Cena základnej dopravnej (čipovej) karty je 150 Sk, pre
dôchodcov a zdravotne postihnutých je znížená o 50 Sk. Mesto
Trenčín dôchodcom čipovú kartu
zakúpi a tým, čo ju už vlastnia,
dobije v hodnote 100 Sk.
Tabuľka suchou rečou čísiel hovorí aj o tom, že najviac
ohrozeným sociálnym skupinám
– dôchodcom a zdravotne postihnutým – sa cestovné v po-

dopravná karty
12 Sk
8 Sk

hotovosť
16 Sk
12 Sk

4 Sk

6 Sk

25 Sk
8 Sk
0 Sk

25 Sk
8 Sk
0 Sk

rovnaní so súčasnosťou vôbec
nezvýši. Zadarmo budú cestovať
sprievodcovia ZŤP, ak nastúpia
do autobusu so svojimi zverencami. Najvyšší nárast platieb
čaká na žiakov a študentov do
26 rokov.
Týmto opatrením by sa mala
oprávnená strata, ktorú Mesto
Trenčín hradí zo svojho rozpočtu, SAD, a. s., Trenčín znížiť v budúcom roku k hranici 30–35 mil.
Sk a pri tvorbe programového
rozpočtu neohrozí iné rozpočtové kapitoly mesta. Nič to však
nemení na skutočnosti, že aj naďalej bude samospráva svojim
občanom hradiť takmer polovicu cestovného, pretože trhová
cena jedného lístka sa pohybuje
na hranici 25 Sk.
Tibor Hlobeň

Základnou cenou v MHD je dvanásťkorunový lístok z čipovej karty
Každé mesto musí podľa platnej legislatívy vykryť oprávnenú
stratu prepravcu z prevádzkovania mestskej hromadnej dopravy. V Trenčíne najväčšiu časť preukázateľných strát robia odpisy za nové autobusy, ktoré budú reálne rásť. Tento rok sa platba
na vykrytie strát prevádzkovateľovi, SAD, a. s., Trenčín, vyšplhá
k hranici 40 mil. Sk. Pred poslancami trenčianskeho mestského
zastupiteľstva stála preto na ich októbrovom rokovaní závažná
otázka. Nakoniec upravili cenu cestovného a nesiahli na rozpočet, nepresunuli finančné prostriedky z iných kapitol na dotácie
v prospech MHD. O dôvodoch úpravy ceny cestovného sme sa
porozprávali s Jankou FABOVOU, poslankyňou mestského zastupiteľstva, dlhodobo uvoľnenou na výkon funkcie.
„Tento rok dosiahne výška na 3 mil. Sk. Najväčšiu položku
úhrady v prospech SAD skoro v rámci strát, ktoré sú podľa
40 mil. Sk. Ale upozorňujem, zákona oprávnenými nákladmi,
že to je strata SAD-ky za rok tvorí kúpa nových autobusov.
2006, ktorá účtovne prešla do K výmene nás zaväzuje aj zátohto roku. Tento rok bude re- kon, že autobusy, ktoré SAD
álna strata vyššia o ďalších 7 prevádzkuje, nesmú byť staršie
mil. Sk, čo znamená, že v roku ako 16 rokov. Vidíme, aký je
2008 zaplatíme takmer 50 mil. technický stav autobusov, záSk. Do budúcoročného rozpoč- leží nám na bezpečnosti cestutu preto pripravujeme zvýšenie júcich. Z 39 autobusov, ktoré
mesačných zálohových platieb SAD používa v rámci MHD,
zo súčasných dvoch miliónov treba vymeniť ešte 14. Tento

rok pribudnú štyri nové autobusy, všetky sú nízkopodlažné
a jeden navyše ešte aj kĺbový.
Na budúci rok je predpoklad,
že SAD zakúpi zvyšných 10 autobusov. Odpisy za autobusy činia mesačne približne 1,5 mil.
Sk. To je najväčší náklad, ktorý
mesto platí. A keďže do konca
tohto roku začnú na linkách
MHD premávať ďalšie štyri nové
autobusy, náklady na odpisy sa
v r. 2008 opäť zvýšia.“
• Poslanci zvažovali. Ak
by ostalo cestovné na
predchádzajúcej úrovni,
teda jedno z najnižších na
Slovensku s poslednou
úpravou v roku 2004,
neustále stúpajúca výška
vykrytia straty by znamenala,
že samospráva siahne na iné
rozpočtové kapitoly...
„Siahnuť na rozpočet nie je dobrá cesta. Museli by sme ubrať

zo školstva alebo sociálnych
vecí, čo sú veľmi citlivé oblasti,
kde by sme potrebovali oveľa
viac peňazí, ako dávame teraz.
V rámci fiškálnej decentralizácie postupne mestá preberajú
čoraz viac kompetencií a treba
k nim aj peniaze. Preto sme nevideli iné východisko, ako zvýšiť
cestovné. Nehovoriac o tom, že
reálne náklady na jeden cestovný lístok sa blížia k hranici
25 Sk, čiže mesto dotuje každý
jeden cestovný lístok, nielen
zľavnený.“
• Cenový výmer a cenník
MHD hovoria o tom, že
mesto vychádza v ústrety
pravidelným cestujúcim
s čipovou kartou a trochu iný
prístup volí k „náhodným“
cestujúcim, platiacim priamo
u vodiča.
Pokračovanie na ďalšej strane
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Základnou cenou v MHD je dvanásťkorunový lístok z čipovej karty
Pokračovanie z 3. strany
„Základnou cenou cestovného je hodnota zakúpená
prostredníctvom čipovej karty,
t. j. cestovný lístok v hodnote 12
Sk. Novo vydané čipové karty,
najskôr v kategórii dôchodcov
a seniorov, budú tzv. mestské
čipové karty, využiteľné na viacero účelov. Okrem zaplatenia
cestovného sa nimi bude dať
hradiť aj vstupné na rôzne kultúrne podujatia, plaváreň a ďalšie bonusy. Neprenosné čipové
karty budú opatrené fotografiou
majiteľa. Čipové karty vzhľadom
na manipuláciu s drobnými
mincami zabezpečia výhodnejšie cestovanie po prechode
na euro a zlepšia aj mestský
systém kontroly dopravcu,
spotrebu autobusov, počet kilometrov, dodržiavanie časového
harmonogramu príchodov a odchodov zo zastávok. Nebudeme
totiž musieť čakať na údaje od
dopravcu. Cestovanie na čipové
karty urýchli nastupovanie do
autobusov a ak by na tento systém prešla drvivá väčšina obyvateľov, umožní pravdepodobne
aj nastupovanie všetkými dverami. Chceme tým dosiahnuť,
aby prvými dverami nastupovali
len tí, ktorí budú platiť priamo
u vodiča a zamedziť meškanie autobusov. Uvažujeme aj
o inom systéme platenia cestovného tzv. časovými lístkami
mesačnými,
dvojmesačnými
alebo štvrťročnými. Tento prístup využívajú aj iné mestá na
Slovensku, nielen my. Chceme
vyjsť v ústrety hlavne občanom,
ktorí bývajú v Trenčíne, majú tu
prechodný pobyt, alebo sem
dochádzajú za prácou či vzdelaním. Poviem otvorene, cenový
rozdiel pri platbách s čipovou
kartou a pri priamej platbe u vodiča má teda dôležitý motivačný
moment. Chceme takto našich
spoluobčanov presvedčiť, že
čipová karta má svoj význam.
Musíme investovať aj do nového informačného systému v autobusoch. To už patrí k opatreniam na zvýšenie kvality služieb
v autobusoch. Je prirodzené,
že ich treba neustále zvyšovať,
lebo ak hovoríme o zvýšení cien

cestovného, jedným dychom
musíme dodať, že len v prípade
neustále sa zlepšujúcej kultúry
cestovania sú cestujúci ochotní vyššie ceny akceptovať. Ku
kultúre cestovania nepochybne patria okrem informačného
systému, čipových kariet aj samotné podmienky cestovania,
grafikon, dopravná obslužnosť
a pod. Chystáme sa na budúci
rok prehodnotiť grafikon dopravy v MHD podľa jednotlivých
trás, aby sme čo najviac vyšli
cestujúcim v ústrety.“

• Všetky náklady na zlepšenie
kvality cestovného však
zvyšujú prevádzkovateľovi
MHD stratu, a tak
v konečnom dôsledku ich
uhradí mestská samospráva.
„Áno a to je aj dôvod, prečo
je v jednotlivých mestách rozdiel vo výške zliav. Kedysi všetko zastrešoval štát, ale teraz
chýba jednotný systém zliav,
chýba systém štátnych dotácií
pre mestá. Každú zľavu či pre
dôchodcu, študenta a pod.
financuje v Trenčíne miestna

samospráva, Mesto Trenčín, zo
svojho rozpočtu.“
• Poslanci schválili aj
maximálnu cenu cestovného
lístka v hodnote 23 Sk...
„Maximálna cena je tzv. trhová cena, ktorá kopíruje náklady
na cestovný lístok. Ak by sme
nevykrývali stratu SAD v MHD,
tak by to bola cena, ktorú by
každý jeden z nás pri cestovaní
autobusom musel zaplatiť.“
Za rozhovor poďakoval
Tibor Hlobeň

Informácia pre cestujúcich – seniorov v MHD Trenčín
Mesto Trenčín a SAD Trenčín, a. s., chcú umožniť kategórii seniorov – poberateľov starobného dôchodku vo veku do 70 rokov
využívať zľavu na cestovnom MHD v Trenčíne už od 1. 11. 2007
a prijalo preto tieto prechodné opatrenia:
1. Cestujúci, seniori – poberatelia starobného dôchodku, ktorí
si ešte nestihli vybaviť zľavnenú
čipovú kartu SENIOR a majú už
60 rokov, môžu prechodne cestovať za zľavnený cestovný lístok
zakúpený v hotovosti v cene
12 Sk, ak sa vodičovi preukážu
občianskym preukazom, ktorým
potvrdia svoj vek. Táto možnosť
platí len do 30. 11. 2007!
2. Cestujúci, seniori – poberatelia starobného dôchodku, ktorí
vlastnia starú čipovú dopravnú
kartu používanú bez dôchodcovskej zľavy, môžu prísť cez
pracovné dni do Kancelárií predpredaja a informácií
– Sládkovičova 1 (priestory
Kultúrno-informačného centra,
budova MsÚ zo zadnej strany,
vchod ako do sobášnej siene)
v čase od 9.00–17.00 hod.
– Železničná 2 (autobusová
stanica) v čase od 7.00–16.00
hod.
pretypovať si kartu na dočasnú
zľavnenú kartu SENIOR, ktorá
im umožní cestovať za cenu
8 Sk. Pretypovaná dočasná karta SENIOR bude mať obmedzenú platnosť do 31. 1. 2008. Do
tohto dátumu si musíte vybaviť
novú kartu, pokiaľ chcete po 31.
1. 2008 využívať zľavu.
3. Pri vybavovaní novej zľavnenej

čipovej karty – SENIOR poskytne
Mesto Trenčín svojim obyvateľom novú kartu zdarma. Táto
akcia platí do 31. 1. 2008.
Na bezhotovostnú, a teda
lacnejšiu úhradu cestovného
MHD v autobuse slúži zľavnená
čipová karta – senior.
Mesto Trenčín v rámci úpravy cestovného na MHD v Trenčíne od 1. 11. 2007 rozhodlo
o zľavnení o 33 % cestovného
pre kategóriu seniori – poberatelia starobného dôchodku
vo veku do 70 rokov. Pokiaľ si
vybavíte v SAD Trenčín, a. s.,
zľavnenú čipovú kartu MHD
Trenčín pre seniorov a zaplatíte v autobuse MHD za 1 cestu
bezhotovostne, bude vás táto
preprava stáť len 8 Sk.
Čo potrebujete k vybaveniu
zľavnenej čipovej karty – senior?
1. Vyplnenú a podpísanú Žiadanku
2. Potvrdenie Slovenskej pošty
o dôchodku, resp. fotokópiu
výmeru o dôchodku vydaného
Sociálnou poisťovňou
3. Občiansky preukaz (na overenie údajov)
4. Fotografiu rozmerov 3×3,5
cm, ktorá zodpovedá súčasnej
podobe žiadateľa.
Kde si môžete podať žiadosť
na vybavenie zľavnenej čipovej

karty – senior?
1. V Kanceláriách predpredaja
a informácií SAD Trenčín, a. s.:
– Sládkovičova 1 (priestory
Kultúrno-informačného centra)
v čase od 9.00–17.00 hod.
– Železničná 2 (autobusová
stanica) v čase od 7.00–16.00
hod.
2. V Kluboch dôchodcov v Trenčíne v týždni od 5. 11. do 9. 11.
2007.
Pondelok a streda od 9.00 do
12.00:
Klub dôchodcov, Záblatská ul.,
Trenčín – Záblatie (pri pošte),
Klub dôchodcov, Hlavná, Trenčín, MKS Zlatovce, Klub dôchodcov, Medňanská 27, Trenčín
– Istebník, Klub dôchodcov, 28.
októbra 2, Trenčín – MKS Dlhé
Hony.
Utorok a štvrtok od 9.00 do
12.00:
Klub dôchodcov, Kubranská,
Trenčín – MKS Kubra, Klub
dôchodcov, Kubrická, Trenčín
– MKS, Klub dôchodcov, Opatovská ul., Trenčín – MKS Opatová, Klub dôchodcov, Mierové
nám.16, Trenčín, Centrum seniorov, Osvienčimská 3, Trenčín
– Sihoť.
Kartu vám vybavíme do 3 pracovných dní od podania žiadosti.
Kartu si môžete prevziať v Kancelárii predpredaja a informácií
na Sládkovičovej 1 (Kultúrne
a informačné centrum Mesta
Trenčín – budova MsÚ v Trenčíne, vchod ako do sobášnej siene) cez pracovné dni v čase od
9.00 do 17.00 hod.
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Na každý cestovný lístok mesto dopláca za svojich obyvateľov
Oprávnené náklady dopravcu sú stanovované v súlade so zákonom o cestnej doprave. Vyhláška určuje kalkulačný vzorec,
ktorý pozostáva z jednotlivých nákladových položiek. Najvyššími
nákladovými položkami sú mzdy zamestnancov, pohonné hmoty
(PHM) a údržba a opravy autobusov.
Najväčšou nákladovou položkou sú pohonné hmoty.
Medziročne sme dokázali znížiť
spotrebu PHM o viac ako 1
liter/100km, ale všetci vieme, ako sa zvyšuje cena PHM
v ostatných rokoch. Je rozdiel,
keď tento nárast zaznamenáme pri osobnom automobile
a prejazdení 20 000 km ročne a dopravcovi, ktorí prejazdí
ročne v rámci MHD 2 milióny
kilometrov.
Ďalšou vysokou nákladovou
položkou sú mzdy šoférov. Táto
práca je nedocenená, a tak
zamestnávateľ priebežne dvíha
mzdy tak, aby sa životná úroveň
šoférov postupne zlepšovala.

Výraznou položkou sú aj náklady na opravy a údržbu autobusov, a to aj napriek tomu, že
v ostatnom roku sme dokázali
tieto značne znížiť. Dôvodom
zníženia je aj nákup nových
autobusov, ktoré pochopiteľne
nevyžadujú takmer žiadne náklady na opravy. Stále sú však
vysoké náklady na údržbu,
opravy a prevádzku starších
autobusov. Nastúpený trend
a rozhodnutia Mesta Trenčín
o nákupe nových autobusov
znova posunú náklady na opravy nižšie.
Od vstupu spoločnosti SIRS,
a. s., ako majoritného vlastníka
SAD Trenčín, už došlo k výraz-

Takto vyzerá jediná prístupová cesta k domu na
Ulici K. Šmidkeho 14

nej obnove vozového parku.
Veď s najnovším prírastkom
– 4-mi nízko podlažnými autobusmi, ktoré začnú jazdiť mestom ešte v tomto roku, bude
obnovených viac ako 61 % autobusov. Úroveň cestovania
sa tak v meste výrazne mení
k lepšiemu. Všeobecný trend
nárastu osobnej automobilovej
dopravy pociťujeme aj v MHD
Trenčín. Medziročne pociťujeme úbytok cestujúcich a tým aj
nižšie tržby z cestovného.
Je omylom domnievať sa,
že Mesto Trenčín vykrýva dopravcovi len straty z dopravy,
ktorú si pre svojich obyvateľov
objednáva, a to napríklad detí,

zdravotne postihnutých či seniorov. Reálna cena jedného
cestovného lístku v MHD je
v súčasnosti 25 Sk. Na každý
jeden cestovný lístok mesto
dopláca za svojich obyvateľov,
a to tak, aby sa cena cestovného udržala na únosnej úrovni.
Mesto s dopravcom sa rozhodli ponúknuť obyvateľom
vyšší štandard cestovania, väčšie množstvo spojov, celkovo
výrazné skvalitnenie MHD. Veď
v tomto roku nám stúpne počet kilometrov najazdených pri
obsluhe MHD o 200 000 km
oproti vlaňajšku.
Ivana Strelcová,
hovorkyňa SAD, a. s., Trenčín

Jedna otázka pre…

Ing. Jarmilu Maslovú,
referentku pre dopravu, ÚŽPaD, MsÚ Trenčín
„Obraciam sa na vás so žiadosťou o oznámenie, ako mám rozumieť pojmu senior. Patrím do tejto skupiny i ja, keďže som poberateľka starobného dôchodku a mám 59 rokov? Zaujíma ma
to z toho dôvodu, aby som vedela koľko budem platiť v mestskej
hromadnej doprave od 1. 11. 2007, keď som vlastníčka dopravnej karty.“
(vk)
„Pojem senior znamená cestovné vo výške 8 Sk, musíobčan – poberateľ starobného te si vybaviť zmenu dopravnej
dôchodku do 70 rokov veku, karty na neprenosnú, zľavnenú,
to znamená aj ten občan, ktorý opatrenú fotografiou. K zmene
má menej ako 60 rokov a je dopravnej karty na zľavnenú
poberateľom starobného dô- potrebujete aktuálnu fotografiu
chodku. Ak ste v súčasnosti s výškou 3,5 cm a šírkou 3 cm
držiteľkou dopravnej karty a zá- a platné rozhodnutie sociálnej
roveň spadáte do kategórie se- poisťovne o dávke dôchodkonior, vaša karta je v súčasnosti vého zabezpečenia (výmer),
nastavená na základné cestov- resp. potvrdenie Slovenskej
né 12 Sk. K tomu, aby ste si pošty o vyplácaní starobného
(r)
mohli uplatňovať zľavu a platiť dôchodku.“

Prečo je ihrisko na Beckovskej stále uzavreté?
V takomto stave je po niekoľkonásobných výkopových prácach
(asi SPP). Je niekto za to zodpovedný? Čo sa stane, ak niekto
v dome bude potrebovať rýchlu zdravotnícku pomoc, alebo
vznikne požiar (na dome sa v súčasnosti pracuje – zatepľuje,
zvárajú sa balkóny)?
S pozdravom obyvatelia domu
Uvedený stav na Ul. Šmidkeho pred obytným domom č. 14 je
spôsobený rozkopávkou chodníka a zelene v dôsledku havárie plynu. Po vykonaní výkopu bol tento realizátorom výkopu (Zempres,
s. r. o., Bašovce) označený páskami. Tieto však boli neznámou
osobou odstránené. Uvedená rozkopávka bude do 9. 11. 2007
podbetónovaná a pripravená na zaasfaltovanie a v prípade priaznivého počasia zaasfaltovaná ešte v roku 2007.
Jarmila Maslová, Útvar životného prostredia a dopravy Trenčín

Detské ihrisko na križovatke
ulíc Inovecká a Beckovská je
pre rekonštrukciu uzatvorené
od konca mája. Je určené,
dokedy musí byť odovzdané
do užívania?
Mesto Trenčín v auguste
roku 2006 odpredalo pozemok
s detským ihriskom na Inoveckej ul. firme Kupas zo Svinnej,
ktorú zmluvne zaviazalo vybudovať nové zariadenie na ihrisku, po rekonštrukcii pravidelne
ihrisko udržiavať a zabezpečiť
bezplatný vstup do jeho areálu.
Firma Kupas sa zaviazala všet-

ky potrebné práce zrealizovať
do 20. júla t. r. Termín nesplnila a časový sklz zdôvodnila
potrebou získať stavebné povolenie pre časť detského ihriska
– zrubový domček, kde sa budú
nachádzať aj sociálne priestory
pre deti. Mesto Trenčín si je
vedomé časového sklzu a v prípade jeho neodôvodneného
predlžovania je pripravené
presne v zmysle zmluvy využiť
predkupné právo na pozemok
a detské ihrisko pre nedodržanie podmienok druhej zmluvnej
strany.
(th)
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Doprava v Kollárovej štvrti a majitelia psov boli témami VMČ Stred
Na zasadnutí VMČ Stred 15.
októbra občania z Kollárovej
štvrte mali výhrady proti prístavbe jedálne pri objekte Sociálnych služieb mesta Trenčín
na Piaristickej ulici a žiadajú
jej preloženie ďalej od cesty.
Poslanci kritizovali aj značenie
ciest na Legionárskej a na križovatke Piaristickej so Súdnou
a žiadajú umiestnenie informačných tabúľ o možnosti výjazdu
na Električnú ulicu. Obyvatelia
kritizujú aj systém statickej dopravy v tejto časti mesta, preplnené ulice parkujúcimi autami.
Mnohé, najmä na Bernolákovej
ulici, stoja pred bránami domov
a blokujú výjazd vozidiel ich
majiteľov. Problematickým sa
stáva odvoz smetí a prejazd
sanitiek. Občania spísali proti
tomuto stavu petíciu a podali ju
na mestský úrad v auguste, ale
poslanci VMČ ju nedostali.
Poslanec Ján Kanaba navr-

hol pozvať zástupcu Dopravného inšpektorátu, architektov,
zástupcov útvaru životného
prostredia na najbližšie zasadnutie VMČ.
Podľa informácie občanov
predala telovýchovná jednota Letecké opravovne ihrisko
v Trenčianskych Biskupiciach
bez ťarchy v zápise do katastra
a môže sa stať, že sa tam onedlho postavia obytné domy.
„Mesto dalo ihrisko telovýchove s podmienkou, že areál
zostane športovo-rekreačným,“
povedal poslanec Daniel Beníček a požiadal o preverenie
zápisu do katastra. Ak sa tam
nenachádza zapísaná ťarcha,
navrhuje J. Kanaba napadnúť
platnosť kúpnej zmluvy. Kanaba v mene občanov upozornil
aj na veľkú mláku pri novej
poliklinike na Legionárskej ulici, na rýchlo jazdiace autá pri
cintoríne. Sťažnosti sú aj na

Široká ulica je prioritou
Výbor mestskej časti Západ
(VMČZ) si na svojom zasadnutí
24. októbra vypočul obavy občanov zo Širokej ulice, že sľubovaná rekonštrukcia nebude
v rozpočte na rok 2008. „Už
37 rokov tam bývame, zostarli
sme, stali sa z nás dôchodcovia a deti nám vyrástli. Iba ulica
je nezmenená, s jamami, prašným a po dažďoch zasa blatistým povrchom,“ posťažoval sa
zástupca občanov. Poslanec
Ladislav Pavlík ich ubezpečil,
že verejný sľub primátor Branislav Celler dodrží a ulica sa konečne vybuduje podľa platných
noriem. Podľa slov poslanca
Martina Barčáka je Široká ulica
prioritou VMČZ pre budúci rok.
„O tom netreba diskutovať,“
ukončil diskusiu predseda VMČ
Vladimír Poruban.
Obnovenie
informačných
tabúľ pri OC Úspech a na sídlisku Kvetná žiada L. Pavlík.
Poslanci sa zhodli v názore,
že treba obnoviť informovanie
o odpovediach na požiadavky
vznesené na zasadnutiach
VMČZ vo vývesných tabuliach
v jednotlivých častiach Zámos-

tia. Riešením by bolo aj vyvesenie zápisnice a odpovedí vo
výklade prevádzok, navrhol M.
Barčák.
Po Hlavnej ulici v Zlatovciach a rovnako aj v Záblatí prechádza množstvo kamiónov do
servisu pre kamióny, čo zvyšuje
hluk, prašnosť, opotrebovanie
ciest a ohrozuje bezpečnosť
obyvateľov tejto časti mesta.
Poslanci odporúčajú vyzvať prevádzkovateľa, aby uvažoval nad
vyriešením vhodnejšieho prístupu kamiónov do areálu.
Rovnako sa poslanci zaujímajú aj o dopad na dopravu
v Zlatovciach a Záblatí po
zrušení všetkých úrovňových
priecestí po modernizácii železničnej trate. Ako je riešený
prístup k silu (BOSKOP), kde sa
pohybuje množstvo nákladných
automobilov? Ak sa nevyrieši
príjazd k silu mimo zastavaného
územia Zlatoviec, doprava bude
v tejto časti mesta neúnosná.
Pri tejto zmene organizácie dopravy navrhujú poslanci riešiť
i problém príjazdu k servisu pre
kamióny.
(la)

venčenie psov na Ulici J. Zemana na Novinách, kde majitelia
neodpratávajú exkrementy po
svojich miláčikoch. Navrhol
opätovné zavedenie poplatku
za psov vo výške aspoň 1000
korún a sprísnenie postihov
za znečisťovanie. Poslankyňa
Gabriela Hubinská poznamenala, že sa tým nevyrieši výchova
ľudí. Skúsenosti polície z tejto
oblasti sú negatívne. Často
venčia psov deti a dôchodcovia, väčšinou nemajú doklady
totožnosti a ťažko im je dávať

blokovú pokutu za znečisťovanie verejného priestranstva.
Mestská polícia od 1. januára
za štyri mesiace pristihla 190
majiteľov psov, čo neodpratali
výkaly psov.
(la)

Členovia VMČ Stred pozývajú
občanov na zasadnutie výboru mestskej časti, ktoré sa
uskutoční dňa 19. 11. 2007
o 17.00 hod. v Kultúrnom
centre Dlhé Hony.

Ihrisko nebúrame, ale rekonštruujeme
S rekonštrukčnými prácami na spádovom detskom
ihrisku na Pádivého ul. za
hromadnými garážami začne
tento týždeň Mesto Trenčín.
Prvá časť v sebe zahŕňa likvidáciu súčasného asfaltu
s basketbalovým košom,
pieskoviskom, železnou preliezačkou a úpravu terénu. Na

jar budúceho roku sa bude
pokračovať budovaním ihriska a sadovými úpravami. Do
začiatku leta by mala byť rekonštrukcia ukončená. Mesto
Trenčín aj týmto spôsobom
žiada obyvateľov okolitých ulíc
o trpezlivosť počas stavebných prác, súčasné ihrisko sa
nebúra, ale rekonštruuje! (r)

VMČ SEVER: Askov podľa J. Babiča na Sihoti končí
Hneď v úvode svojho zasadnutia 17. októbra poslanci z Výboru mestskej časti SEVER vyjadrili nespokojnosť s prezentáciou projektu Centra seniorov na Sihoti pracovníkmi Útvaru
školstva a sociálnych vecí MsÚ tým, že ho hlasovaním odmietli vziať na vedomie.
Po prerokovaní majetko- sa tam sekajú korene stromov
vých prevodov sa poslanci a chodník nezodpovedá predzoznámili s pasportizáciou pisom, pretože je úzky. Podľa
detských ihrísk v Trenčíne. Po jej slov o týchto aktivitách vôodporučení vybudovania spá- bec neboli dotknutí občania
dových detských ihrísk sa ve- informovaní. Obyvateľov Sihonovali požiadavkám občanov. te zaujíma aj stav zrekonštruPredseda VMČ poslanec Ján ovanej Kotvy, v súčasnosti
Babič v odpovediach o. i. po- Magnus centra. Sťažovali sa,
vedal, že navrhne zmenu VZN že je nedoriešený prechod od
na opätovné zavedenie po- Hurbanovej ul. na Ul. kpt. Náplatkov za psa a oznámil, že lepku a k Magnusu, kde nie
nový majiteľ pozemkov a ob- je chodník, vozíčkari sa tam
jektov, kde podniká spoloč- nedostanú a aj pri prechánosť Askov, sa zaručil, že ich dzaní od Rázusovej ul. smenebude naďalej prevádzkovať. rom k Magnusu sa musí ísť
Askov podľa poslancových po schodoch, lebo už je tam
slov skončí k 31. 10. 2007 hneď parkovisko a chýba tam
svoju podnikateľskú činnosť chodník... Kritika občanov
neobišla ani samotný objekt,
na Sihoti.
Občianka z Gagarinovej ul. podľa nich reklamné svetlo
sa spýtala, kto je zodpovedný príliš silno svieti, klimatizácia
za rozbitie chodníka na Gaga- je hlučná, šíri sa tam zápach,
rinovej ul., kto navrhol rozšíre- prevádzka v Magnuse ruší aj
(r)
nie parkoviska spôsobom, že nočný pokoj.
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Trenčín – kandidát na Európske hlavné mesto kultúry 2013
V roku 2013 udelí Európska
komisia titul Európske hlavné
mesto kultúry jednému mestu zo Slovenska a jednému
z Francúzska. Jedným z uchádzačov na slovenskej strane je
aj mesto Trenčín.
Okrem nášho mesta kandidujú na tento titul Košice,
Prešov, Banská Bystrica, Nitra,
Dolný Kubín, Martin, Trnava
a Bratislava. Uzávierka pre
podanie prihlášok je 16.november 2007. Pri finišujúcej
príprave prihlášky mesta Trenčín sme zastihli koordinátorku
projektu Renatu Kaščákovú
vedúcu Útvaru marketingu
Mestského úradu v Trenčíne,
ktorej sme položili zopár otázok:

cuje do druhého kola, kedy už
pôjde o finálny výber jediného
slovenského mesta, začneme
aj s masívnejšou informačnou
kampaňou, vrátane webovej

konkurenčný boj slovenských
miest, čo je aj dôvod k tomu,
že zatiaľ veľmi neprezrádzame,
o čom konkrétne bude náš projekt.

Mini kvíz:
1. Vymenujte aspoň tri mestá, ktoré už v minulosti boli Európskym hlavným mestom kultúry.
2. Ktoré dve mestá nesú titul Európske hlavné mesto kultúry
v prebiehajúcom roku 2007?
3. Ktoré dve mestá sa stanú Európskymi hlavnými mestami
kultúry pre rok 2008?

Ako sa zrodilo rozhodnutie,
že mesto Trenčín bude
kandidovať na titul Európske
hlavné mesto kultúry?
O tejto výzve Európy vieme
už dlho. Samotné rozhodnutie
kandidovať spočíva jednak
v premyslenej príprave a zhodnotení našich reálnych možností, jednak v samotnom stotožnení sa s týmto projektom
zo strany mestskej samosprávy, ktorá musí byť žiadateľom.
Celkovo ide asi o dvojročný
proces, ktorý predchádzal tomuto rozhodnutiu.

Počas prvej dvojdňovej podpornej kampane Priložme ruku k dielu
odtlačky rúk okoloidúcich Trenčanov ozdobili celkom 50 metrov
bieleho plátna. Ak Trenčín v súťaži uspeje, zbieranie odtlačkov
bude príležitostne pokračovať až do roku 2013.
stránky. Malo by to byť zrejmé
v januári–februári budúceho
roka. Prihlášky sa podávajú
v novembri a v decembri sa
uskutoční osobná prezentácia
projektov pred 13-člennou výberovou komisiou ustanovenou
Európskou úniou (7 hodnotiteľov bude z Európy a 6 zo Slovenska). Súťaž vnímame ako

V čom by mohlo byť prípadné
získanie tohto titulu pre
Trenčín prínosom?
Podujatie sa dá v princípe
porovnať s organizáciou olympijských hier – zasahuje prakticky všetky oblasti života mesta,
ale aj celého regiónu. Ak Trenčín získa takúto šancu, musí
do roku 2013 sústrediť všetky

Správne odpovede: 1. napr. Bologna, Krakow, Brusel, Helsinki,
Cork, Porto, Salamanca, Graz, Ženeva, Lille, atď. 2. Luxembourg (Luxembursko), Sibiou (Rumunsko) 3. Stavanger (Nórsko),
Liverpool (Anglicko)

V čom spočíva náš projekt,
s kým ste ho tvorili a ako sa
realizuje jeho príprava?
Prihláška nevznikala za „zeleným stolom“. Ako autorka
projektu a jeho koordinátorka
som absolvovala množstvo
tvorivých rozhovorov s potenciálnymi aktérmi nielen z oblasti
kultúry - jednak z Trenčína, ale
aj mimo mesta a v zahraničí.
Úzky tvorivý tím sa tak postupne rozrastal a dnes má naša
práca širší tímový charakter.
Výsledkom je návrh projektu,
ktorý posielame ako súčasť
prihlášky mesta Trenčín do
súťaže. V prípade úspechu
v prvom kole bude potrebné
tento návrh ďalej rozpracovať a
doplniť. Ak sa Trenčín prepra-

sily na to, aby bol pripravený
zvládnuť zvýšený záujem médií,
návštevníkov i aktérov samotného kultúrneho roka. Týka
sa to nielen samotnej kultúry,
ale aj oblastí ako stav ciest,
budov, bezpečnosti, orientácie v meste, kvalita a úroveň
služieb, čistota v meste, rozvoj
cestovného ruchu a tak ďalej.
Ak získame tento titul, otvorí
sa tu množstvo príležitostí pre
mestskú samosprávu, investorov, súkromných podnikateľov, ale i samotných občanov.
Zároveň sa nám umožní lepší
prístup k zdrojom z Európskej
únie – aj keď tie nám samozrejme nespadnú samé z neba.
Prínos pre mesto Trenčín, na
ktorý sa pýtate, teda nebude
automatický. Bude výsledkom
tvrdej práce, pre ktorú však
mesto a jeho občania môžu
získať silnú motiváciu.
Čo znamená Via Maxima,
prečo má projekt takýto
názov?
Latinským odkazom naznačujeme priamu spojitosť Trenčína s pobytom rímskych légií na
našom území a tiež symbolicky
to, že otázky hľadania zmyslu
života sú tu s nami od čias rímskych či gréckych filozofov. Farby vychádzajú z farebnosti loga
nášho mesta a Európy. Zároveň sme zvolili typ písma, ktorý
pripomína autentický dotyk
ruky, rukopis – dnes v čase počítačov už prakticky vymierajúci
dorozumievací prvok. V písmenách – vlastne rímskych čísliciach MMXIII je zašifrovaný rok
2013, ktorý je rokom konania
podujatia. V preklade znamená
Via Maxima niečo ako významná, dôležitá, maximálna, ale aj
dlhá cesta. Trenčín – mesto,
ktoré leží na križovatke ciest
– má nielen kus cesty za sebou, ale ešte veľa zaujímavého
pred sebou. To, aká bude jeho
budúcnosť, závisí však na nás
– jeho súčasníkoch. Mali by
sme náš čas využiť na maximum. Symbolom pre náš projekt je preto „cesta“.
(zm)

VÝROČIE
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Merina oslavuje storočnicu
Pred sto rokmi začala spoločnosť bratov Tiberghienovcov písať
históriu textilného priemyslu vo vtedajšom Uhorsku. Odvtedy
sa udialo množstvo spoločenských, politických a ekonomických
zmien v celej spoločnosti. Podniky vznikajú, rozvíjajú sa, ale aj
zanikajú z rôznych dôvodov. Niekdajšia „Tiberghienka“ – ako ju
volali starí Trenčania, dnes Merina, však prežila všetky, stále
patrí medzi najvýznamnejšie podniky v regióne. Toto označenie
jej právom prislúcha nielen vďaka počtu zamestnancov, ale aj
vzhľadom na produkty, ktoré majú kvalitu potvrdenú významnými oceneniami a certifikátmi. V súčasnosti je Merina, a. s.,
najdlhšie fungujúcim podnikom na území mesta Trenčín.

ktorá vyrábala elektrický prúd
pre celý Trenčín a okolie.
Ihneď po skončení vojny v roku 1918 sa začalo s obnovou
výroby. Za prelomový možno
považovať rok 1922, kedy bola
zriadená vlastná vzorkovňa, čo
umožnilo navrhovanie vlastných
vzorov a zavedenie výroby vzorovaných pestro tkaných látok.
V roku 1921 už fabrika zamest-

Číslo 22/ročník IX
pletenie pod názvom Helanka.
V roku 1945 sa začala výstavba krúžkovej česanej a poločesanej pradiarne. Fabrika mala
2 071 pracovníkov.
ONV Trenčín uvalil 22. mája
1945 na firmu Tiberghien synovia dočasnú správu. Významným počinom vedenia bolo
začatie vydávania závodného
časopisu Naše zrkadlo od 1.
septembra 1945. V roku 1946
došlo k znárodneniu firmy a jej
začleneniu do organizácie Slo-

Príchod
Tiberghienovcov do
Trenčína
Továreň založili bratia Tiberghienovci zo severofrancúzskeho mesta Tourcoingu. V domácom štáte vlastnili už textilné
továrne a Uhorsko sa im zdalo
zaujímavé na ďalšie investovanie. Povolenia a podporu začali vybavovať na Ministerstve
obchodu v Budapešti v roku
1905. Vláda sľúbila poskytnúť
finančnú podporu a rôzne daňové výhody a úľavy. Za to mala
firma dotiahnuť do krajiny cudzí
kapitál, aby Uhorsko mohlo tvoriť hospodársku základňu pre
zápas s Viedňou o hospodársku
i politickú nezávislosť. Zástupcovia firmy vzápätí navštívili viacero slovenských miest, až sa
nakoniec rozhodli pre Trenčín.
Výhody, ktoré poskytol francúzskej firme vtedajší mešťanosta
Trenčína, neboli malicherné:
zdarma celý potrebný pozemok,
subvenciu 50 000 korún, oslobodenie od mestských poplatkov a dávok na 20 rokov a bezplatné prenajatie mestského
kameňolomu a pieskovne po
dobu stavby továrne. Počas
svojej existencie menila názvy.
Zaprotokolovaná bola v registri
9. septembra 1906 pod tromi
názvami: „Tiberghien Fiai“,
„Tiberghien Fils“ a „Tibergien
Solme“. Už 11. júla 1907 bola
fabrika slávnostne otvorená.
Vlastná výroba sa začala v prvých dňoch augusta 1907. Prvým riaditeľom bol francúzsky
občan Alfons Delattre. Fabrika
sa stala najznámejšou pod názvom „Tiberghien synovia“, ktorý dali majitelia zaregistrovať

v slovenskom jazyku 23. marca
1925.

Prvé roky
Prvé obdobie je charakterizované systematickým rozvojom výroby. Ruka v ruke išli
spolu nárast počtu pracovníkov
i výroba tkanín v metroch. V roku 1913 už zamestnávala 520
pracovníkov. V tomto období
fabrika ešte nemala vlastnú
dessinatúru (vzorkovňa) a vyrábala tkaniny podľa návrhov
dodávaných z Francúzska.
Rozvoj poznačila 1. svetová
vojna. Počas nej sa výroba vo
fabrike zastavila a jej priestory
boli využívané pre účely dôstojníckej školy a vojenskej nemocnice. V tom čase zostal v prevádzke len parný stroj a turbína,

návala 876 pracovníkov. Avšak
o tri roky neskôr došlo k mzdovej nedohode medzi robotníkmi
v tkáčovni a vedením, ktoré
viedli k prepusteniu 280 robotníkov. Odohral sa pamätný
štrajk trenčianskych textilákov,
na ktorý pri streľbe četníkov doplatil robotník Matúš Drgo. Obdobie medzi dvoma svetovými
vojnami teda poznačili krízové
výkyvy, ale tiež celospoločenská situácia.

Vojnové roky
a znárodnenie
V období tzv. Slovenského
štátu si fabrika udržala svoju
prevádzku a pribudla nová tkáčovňa a úpravňa. V roku 1942
začali podľa švajčiarskeho patentu vyrábať priadze na ručné

vena, n. p., so sídlom v Žiline.
V roku 1949 bol zriadený národný podnik MERINA vlnárske závody so sídlom v Trenčíne, pod
ktorý boli začlenené aj výrobné
závody z celého regiónu. V roku
1950 mala trenčianska Merina
3331 pracovníkov. V období
rokov 1951–1961 sa utvárala
koncepcia zámerov do budúcnosti, rozvíjalo sa učňovské
školstvo, hľadali sa riešenia
náhrady nedostatku surovín.
Cieľom bolo vybudovať na jednom mieste uzavretý vlnársky
kombinát a tiež odovzdanie pobočných závodov bez straty na
produkcii.

Obdobie rozvoja
Šesťdesiate roky priniesli
nástup chemizácie výroby, ale
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aj prestavbu a obnovu technologických zariadení. Preto sú
začiatkom búrlivého investičného rozvoja podniku. Obchodné
značky niektorých tkanín, ako
„Hviezdny prach“ a „Laugaricio“, sa stali pojmami pre
módnosť a kvalitu oblekoviek.
Zároveň však Merina zaviedla
do výroby niekoľko noviniek,
ako elastické tkaniny zo zmesi
polyesteru a elastického vlákna
Dorlastan alebo Lycra. Úplety
Merinka – jersey si získali obľubu u spotrebiteľov svojou vzorovou rozmanitosťou a výrobnými
úžitkovými vlastnosťami.
V závodnom klube Merina
sa od 10. do 16. novembra

VÝROČIE
zácie podnik pôsobil až do jeho
zrušenia v júni 1989, odvtedy
bol podriadený ministerstvu
priemyslu SR.
Súčasne s rozvojom fabriky
sa zároveň riešili i pracovné
a sociálne podmienky jej pracovníkov. Boli vybudované
šatne, umyvárne, bufety, pre
deti zamestnancov boli postavené jasle a škôlka. Pre
oddych zamestnancov slúžilo
rekreačné stredisko v Opatovej, vybudovali sa podnikové
byty, pioniersky tábor, ihriská,
štadión. Za závodným klubom
Pod Sokolicami bol vybudovaný
športový areál s plavárňou, tenisové dvorce, kde sa rozvinula

šeniu výroby úpletov na vrchné
ošatenie a s ohľadom na situáciu v pletiarskych podnikoch
aj k zrušeniu výroby priadzí pre
strojné pletenie. Prvým pred-

výrobných až po exportné na
niekoľko desaťročí.
Dnešok je pre súčasnú Merinu, rovnako ako pre ostatné
textilné a odevné výroby, veľmi

sedom predstavenstva sa stal
v roku 1993 Anton Rokaši.
Obdobie od roku 1996 až po
súčasnosť bolo poznamenané
významnými vplyvmi trhového
prostredia. Postupne došlo
k ďalšiemu redukovaniu výroby
aj vzhľadom na zrušenie mnohých odberateľských podnikov.
Dnes slúži areál Meriny textilnej výrobe už len čiastočne.
V areáli ale stále pracuje okolo
1500 zamestnancov v rôznych
firmách, ktoré sú tam v prenájme.

náročné obdobie. Recesia na
svetových trhoch, ponuka lacného ázijského tovaru a neustále
posilňovanie kurzu Sk nedávajú
veľa dôvodov na optimizmus.
V súčasnosti zamestnáva približne 460 pracovníkov. Avšak
súčasné vedenie a.s. hľadá aj
cesty postupného prechodu na
výrobu tkanín pre autopoťahy,
čo už je predmetom čiastočnej
reštrukturalizácie
výrobného
sortimentu pre rok 2008.
Ťažko dnes spočítať, koľko
ľudí pracovalo a spoluvytváralo
storočnú históriu Meriny. Pre

Namiesto záveru

obyvateľov Trenčína a celého
regiónu však bola prvkom, ktorý mnohým ovplyvnil život.

Medzi najvýznamnejšie ocenenia Meriny patrí Zlatá Fatima, Zlatá medaila Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Cena
primátora Mesta Trenčín za prínos k rozvoju mesta.
1963 uskutočnila 1. výstava
výrobkov Meriny a Odevy. Práve
táto výstava sa stala základom
pre budúce výstavy, ktoré sa
stali svetoznáme pod názvom
Trenčín – mesto módy.
Obdobie do roku 1990 je
najbohatším obdobím rozvoja
fabriky. Jeho charakteristickým
rysom je rozvinutá investičná
výstavba zameraná na modernizáciu výroby inštalovaním najmodernejších strojov, zariadení, technológií ako aj výstavbou
nových objektov.
V tomto období pôsobila fabrika ako národný podnik. V roku
1968 patril do štruktúry VHJ Vlnařský průmysl Brno. Zákonom
o federácii v ČSSR bol podnik
začlenený pod Slovakotex, generálne riaditeľstvo, so sídlom
v Trenčíne. V rámci tejto organi-
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úspešná športová činnosť pracovníkov Meriny.

Po zamatovej revolúcii
Ešte od 1. júla 1989 začal
podnik Merina pracovať ako
štátny podnik. Za jeho prvého
riaditeľa bol vo voľbe všetkých
pracovníkov zvolený Anton
Rokaši, ktorý bol vo funkcii
riaditeľa podniku celých 20
rokov. V roku 1992 sa podnik
transformoval na akciovú spoločnosť. Akciovka bola plne
sprivatizovaná v rámci prvej
vlny kupónovej privatizácie.
Majiteľmi sa stali investičné
privatizačné fondy, držitelia investičných kupónov, reštitučný
fond a v minimálnej miere Fond
národného majetku. V tom istom roku došlo k úplnému zru-

Existencia fabriky ovplyvnila smerovanie celého regiónu
a podnietila vznik a existenciu
ďalších spoločností rozvíjajúcich textilný priemysel od

Materiály poskytnuté
Merinou, a. s., spracovala
Zuzana Mišáková
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Prezentácia Trenčína na Centrope Days

Číslo 22/ročník IX

Slováci v Békešskej Čabe
S maďarským mestom Békešská Čaba má Trenčín už niekoľko
rokov partnerské vzťahy. Každoročne na jeseň sa tu koná Klobásový festival, zároveň sa konajú oslavy štátneho sviatku, prvého
osídlenia územia a tiež sú tu v tom čase hody. Keďže v tejto oblasti žije aj slovenská komunita, tento rok odovzdal poslanec Anton
Boc pozdrav Mesta Trenčín primátorovi Békéscaby Vantarovi Gyula a dar – knihy pre žiakov prvých ročníkov s vyučovacím jazykom
slovenským.

Mesto Trenčín sa po prvýkrát zúčastnilo na podujatí
Centrope Days vo Viedenskom
Donauzentre. Voľne by sme
mohli názov podujatia preložiť ako Dni strednej Európy.
Konali sa 22. – 25. októbra
2007. V rámci štvordňového
podujatia sa predstavili slovenské (Bratislava a Trenčín),
maďarské (Šoproň) a české
(Brno) mestá. V dvojhodinovom
programe mesto Trenčín reprezentovali predovšetkým mladí
ľudia združení v rôznych organizáciách. V programe divákov
zaujal spontánnym vystúpením
folklórny súbor Trenčan a tanečnými vystúpeniami skupina
Tap Dance Quartet. Výborný
ohlas mala módna prehliadka
Strednej umeleckej školy Trenčín. Zaujímavé modely pritiahli
pozornosť návštevníkov centra,
ktorí obdivovali skvelé nápady
i krásu dievčat. V programe
sa prezentovala aj Základ-

ná škola na Bezručovej ulici.
Návštevníkom boli k dispozícii
propagačné materiály o meste.
Súčasťou prezentácie bolo aj
premietanie videozáznamu so
šotom o meste s príhovorom
primátora. Videoprojekciu využili aj školy a Útvar marketingu
Metského úradu v Trenčíne na
uvedenie kandidatúry mesta
Trenčín na Európske hlavné
mesto kultúry v roku 1913.
Prezentácia mesta Trenčín
mala pozitívny ohlas aj v porovnaní s prezentáciou iných
miest. Mladí ľudia vystupovali
veľmi sebavedome a zaujali
skvelými, s profesionálmi porovnateľnými výkonmi. V tom
vidno zásadný posun, ktorý sa
od zamatovej revolúcie udial.
Do Viedne už nechodíme obdivovať, čo dokázali iní, ale prezentujeme naše výkony, služby,
produkty aj ľudský potenciál
ako rovnocenní partneri.
(zm, foto jč)

Najviac „Zelených škôl“ je v Trenčíne
V Banskej Štiavnici sa 18.
októbra uskutočnila slávnostná certifikácia škôl úspešných
v projekte Zelená škola v školskom roku 2006/2007. Certifikát odovzdali organizátori zo
Spoločnosti environmentálnevýchovných organizácií ŠPIRÁLA za prítomnosti zástupcov Ministerstva životného prostredia
SR.
Projekt Zelená škola je
súčasťou svetového hnutia
Eco-Schools, programu medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie. V súčasnosti je do neho zapojených
vyše 40 000 škôl zo 40 krajín
4 kontinentov. Koordináciu projektu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnych
aktivít Trenčín. Hlavným cieľom projektu Zelená škola je
podporovať činnosti vedúce k
environmentálnemu správaniu
sa slovenských škôl, prevencia
pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia,
udržateľná spotreba zdrojov,
environmentálna výchova a
vzdelávanie žiakov, pracovníkov
školy a spolupráca s miestnou
komunitou. Zvládnuť proces
certifikácie školám pomáhajú
neziskové organizácie. Oce-

nených bolo celkom 52 škôl.
Už tradične najsilnejšie zastúpeným mestom bol Trenčín a
regiónom – Trenčiansky kraj.
Medzi ocenenými školami sú
ZŠ, Východná, Trenčín, ZŠ, Veľkomoravská, Trenčín, ZŠ, Na
Dolinách Trenčín, ZŠ Opatová,
Trenčín, Špeciálna ZŠ internátna V. Predmerského Trenčín,
ZŠ Soblahov, ZŠ Kočovce, ZŠ
Moravské Lieskové, Súkromná
ZŠ Nová Dubnica, ZŠ Dolné
Vestenice, MŠ, Nosice, Púchov
a ZŠ, Stred, Považská Bystrica. Viac informácií nájdete na
stránkach www.zelenaskola.sk
Richard Medal
redakčne krátené
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KALEIDOSKOP

Obdobie svetlonosov a strašidiel
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Pomôžte nám zlepšiť INFO!

Vážení čitatelia,
neustále sa snažíme o skvalitňovanie komunikácie medzi Mestom Trenčín
a občanmi. Jedným z informačných kanálov sú aj noviny samosprávy Info
Trenčín. Privítali by sme preto vaše pripomienky k obsahu i jeho kvalite.
Noviny sú určené do každej domácnosti, a preto sa naše otázky týkajú aj
distribúcie. Vaše odpovede sú veľmi dôležité, pretože môžu ovplyvniť tvár
Infa v budúcom roku. Do úvahy však budeme brať len tie dotazníky, ktoré
budú kompletne vyplnené. Postupujú totiž do žrebovania a traja výhercovia
získajú od Mesta Trenčín vecné ceny: šiltovku, tričko, dáždnik, publikáciu
„Trenčín a okolie“ a iné drobnosti. Vopred vám ďakujeme za spoluprácu.
Vyplnené dotazníky posielajte na adresu redakcie: Redakcia Info, Mierové
nám. č. 2, 911 64 Trenčín, alebo prineste osobne do podateľne Mestského
úradu na Mierovom námestí v Trenčíne, kde je pripravená špeciálna krabica,
do ktorej stačí dotazník vhodiť.
V trenčianskych uliciach a záhradách sa v jesenných zátišiach objavili vtipné tekvičky. Svetlonosi a rôzne štrašidlá
mali podľa starej keltskej tradície ochrániť živých pred príchodom z iného sveta. Dnes prinášajú radosť predovšetkým
deťom.
(zm)

Jesenná sobota patrila deťom a rodičom zo Školského
klubu detí ZŠ na Bezručovej ulici. V Kultúrnom stredisku
na Dlhých Honoch vyrezávali tekvice najrozmanitejších tvarov a veľkostí. Usmieval sa na nich tekvicový Shrek, anjel,
snehuliak, princezná, gaštanovo-tekvicové autíčko, rôzne
rukaté a strapaté strašidlá. Všetci sa presvedčili o tom,
že voľný čas môže mať rôznu príjemnú podobu. Veselé
tekvicové popoludnie a záverečnú milú výstavku pripravili
vychovávateľky Jana Matlová a Jana Reháková. (škdB, r)
Hokejistov
Dukly
Trenčín
v zápase s Martinom 26. októbra
pred zimným štadiónom povzbudzovali netradiční
fanúšikovia:
„Dukla je lepšia“
skandovali ježibaby, duchovia,
strašidlá, biele
panie, netopiere,
pavúčie
ženy,
kostry, čerti, ktorí sa stretli na
tradičnej tekvicovej párty SEDMIČKY. Predavačky, šoféri, ba aj policajti len sledovali nových
obyvateľov Sihote.
Dáša Pádivá, foto R. Benková

1. Aké články čítate v Infe
najradšej? (označte maximálne
tri)
Komunálna politika
Spoločenské dianie
Správy zo života v mestských
častiach, vrátane spravodajstva
z výborov mestských častí.
Mestom pripravované podujatia
a projekty
Rozhovory s osobnosťami, profily osobností
Kultúra
História
Strana tínedžerov 21. storočia
Aktivity občianskych združení
a neziskových organizácií
Šport
Kultúrne pozvánky
Športové pozvánky
Krížovka, osemsmerovka
2. Čo je na článkoch pre vás
najdôležitejšie? (označte
maximálne dve)
Objektivita, keď dá autor
priestor všetkým stranám
Subjektivita, keď je cítiť jasný
názor autora
Aktuálnosť
Miera informácií, ktoré sa
z článku dozviem
Priložená fotografia
Šokujúce skutočnosti
3. Ako sa vám páči Info
z vizuálnej stránky? (označte
maximálne dve)
Oceňujem plnofarebnosť všetkých strán

Je dostatok fotografií
Privítal by som viac fotografií
Iné návrhy:
.................................................
4. Vyhovuje vám veľkosť písma?
Veľkosť písma mi vyhovuje
Privítal by som väčšie písmená
Stačili by menšie písmená
Veľkosť písma pre mňa nie je
dôležitá
5. Páči sa vám typ písma?
Typ písma sa mi páči
Typ písma by sa mohol zmeniť
Typ písma sa mi nepáči
Typ písma neviem posúdiť
6. Ako ste spokojný
s distribúciou Infa?
Dostávam ho pravidelne, každé
dva týždne
Dostávam ho nepravidelne
Dostávam ho len občas
Nedostávam Info
7. Kde Info najčastejšie
nachádzate?
V mojej schránke
V spoločnej schránke pre celý
dom
V priehradke na letáky
Inde
.................................................
8. Ako dostávate Info?
Ako samostatné noviny
Spolu s ostatnými letákmi, na
vrchu balíčka
Vnútri viacerých letákov

Meno, priezvisko a titul:
Vek:
Bydlisko:

do 20 rokov
od 20 do 30 rokov

od 30 do 60 rokov
od 60 rokov
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CENTRUM MESTA
MESTSKÁ GALÉRIA 22
Mierové nám. 22, 032/744 22 45,
www.trencin.sk
6. – 25. 11. Branislav Kristín:
Odlišnosti podôb
Grafika, kresba, maľba mladého trenčianskeho rodáka.
5. – 24. 11. Helena Kubová: Obrazy
MESTSKÁ GALÉRIA 16
Mierové nám. 16, 032/744 22 45,
www.trencin.sk
2. – 25. 11. Ručné práce žien
Trenčianskeho kraja: Tradičné
a netradičné techniky.
Organizuje Krajská a mestská organizácia
Únie žien Slovenska.
GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58,
www.gmab.scot.sk
do 2. 12. Vladimír Kompánek: Výber
z tvorby
do 2. 12. Ladislav Moško: Výber
z tvorby
do 2. 12. Daniel Brunovský: Príbehy
nesmrteľných
7., 21. 11. (9.30–11.30) Galerkovo
Hravé tvorivé dielne pre deti do 6 rokov
a ich rodičov.
11. 11. (14.00–16.00) Farebná nedeľa
Tvorivé podujatia zamerané na voľnú tvorbu
so zreteľom na netradičné výtvarné techniky
a materiály.
13., 27. 11. (9.00–11.30) Ateliér pre
seniorov
Pre skôr narodených priaznivcov výtvarného
umenia. Oboznamujú sa s výtvarnými postupmi, farbou, tvarom, materiálom.
13., 27. 11. (16.00–18.30) Večerný
ateliér pre dospelých
Zameriava sa na tvorivé stretnutia pre všetkých priaznivcov výtvarného umenia. Venujú
sa rôznym výtvarným technikám.
KAMC OS SR – DOM ARMÁDY
Hviezdoslavova 16, 0960 112 233,
www.domarmady.sk
11. 11. (20.00) Jiřina Bohdalová
Predstavenie bolo zrušené. Lístky je možné
vrátiť do KIC.
14. 11. (19.00) Labuťko
Multižánrový projekt tanečno/činoherno/hudobného predstavenia pod názvom „Labuťko“ vzniká s odkazom na jedno z najkrajších
diel klasiky svetového baletu autora P. I.
Čajkovského. Totálne divadlo so snahou
o čistý emocionálny zážitok, v štylizovanej
forme, kde splynú v jedno autentický pocit,

KULTÚRNE POZVÁNKY A OZNAMY
jednoduché gesto a tragikomický tón v príbehu starnúceho tanečníka v kontraste so
silou tvorivej energie mladosti. Predpredaj:
KIC a KC SIHOŤ
15. – 17. 11. Hory Zonty
Festival dobrodružných filmov. Program na
www.horyzonty.sk
24. 11. (19.00) Lúčnica: Slovenský
triptych
Program Slovenský triptych sa inšpiruje tradičnou kultúrou našich ľudí v troch základných životných sférach minulosti: pastierstve, remeselníctve, roľníctve. Predpredaj:
KIC
6. 11. – 29. 11. MÉTA 2007
44. ročník výstavy členov fotoskupiny pri
TOS v Trenčíne.
8. 11. (16.00) Aktuálna beseda
s pilotmi rôznych druhov vojenského
a civilného letectva
Pripravuje Klub letcov a parašutistov,
prednáša plk. v. v. Mojmír Reich.
15. 11. (16.00) Vznik
Československého vojska v ZSSR
Pripravuje Klub numizmatikov a DvaT, prednáša plk. v. v. Ján Dibala.
22. 11. (16.00) Aktuálna beseda
s pilotmi
Rogalové a paraglajdingové lietanie prednáša J. Čičko. Popis spôsobu lietania vzduchoplavectva na teplovzdušných a plynových
balónoch prednáša J. Kalafút.
KINO HVIEZDA
24. 11. (18.00) Trenčianske hradné
divadlo: Jednotkári
Premiéra muzikálu Pavla Dostála. Muzikál je
verejnosti známy z minulosti, keď ho ochotníci uviedli v naštudovaní Evy Kobzovej v roku
1971 a 1979, kde zažiaril začínajúci Štefan
Skrúcaný. Text je radikálne dramaturgicky
upravený a úplne nová je aj hudba, ktorú
zložil talentovaný trenčiansky hudobník Ján
Ančic. Predpredaj: KIC
MC SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.scot.sk
9. 11. (17.00) Diskusný klub: Chcem
byť dobrým rodičom
9. 11. (17.00) Maminec s témou Ako
vychovávať psychicky odolné dieťa?
20. 11. (10.00) Podporná skupina
mamičiek v dojčení
6., 13., 20., 27. 11. (17.00) Cvičenie
detí s rodičmi s tetou Števkou v ZŠ
Novomeského ul.
7., 14., 21., 28. 11. (17.00) Cvičenie
detí s rodičmi s tetou Žofkou
v Sokolovni
7., 14., 21., 28. 11. (17.00) Cvičenie

Číslo 22/ročník IX
pre tehotné v KS Dlhé Hony
7., 14., 21., 28. 11. (10.00) Rozvíjanie
zručností s tetou Aničkou
8., 15., 22., 29. 11. (10.00) Štvrtkové
tvorivé predpoludnie s tetou Aničkou
6., 13., 27. 11. (10.30) Mommies
english club
2., 9., 16., 23., 30. 11. (9.30)
Korčuľovanie pre deti s rodičmi na
štadióne MG Ring
Dieťa musí mať na hlave helmu a teplé oblečenie, rukavice, vstup na ľad len s dospelou
osobou na korčuliach.
24. 11. (10.00) Našim deťom:
Lampiónový sprievod – príprava
lampiónov
Materské centrum je otvorené pondelok až
piatok 10.00–19.00.
PIANO CLUB
Ul. Pod Sokolicami, 032/744 50 81,
www.pianoclub.sk
10. 11.
14. 11.
Štúra
15. 11.
17. 11.
22. 11.

Trenchtown rock vol. 3
Imatrikulácia – Gymnázium Ľ.
Polemic on tour
Schranzhell
Hex

KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, 0915 275 652,
www.klubluc.sk
9. 11. (22.00) Breaking Soundz XVI.
16. 11. (22.00) Reggae Night XVI.:
Damalistik (France)
17. 11. (20.00) Diego + Afterparty
Festivalu Horizonty Diego (pop/rock, BA)
18. 11. Good Reason
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Do 31. 11. Život mojimi očami
Výstava výtvarných prác Michala Bartoša
a Martina Kolmana.
Do 30. 11. Pre radosť
Výstava výtvarných a ručných prác detí
z Detského mestečka v Zlatovciach.
7. 11. (9.00) Knihohity
Súťaže, kvízy a hádanky o najnovších knižných novinkách pre deti a mládež v rámci
projektu Čítajme všetci – čítanie je super.
od 9. 11. (18.00) do 10.
11. (10.00) Papučová noc v knižnici
alebo Hurá, ja spím v knižnici!
Pozvánka pre deti, ktoré ešte neboli v knižnici, chcú objavovať tajomstvá ukryté vo
svete kníh a popri tom sa dobre zabaviť po
celú noc pri bohatom programe – v rámci
projektu Čítajme všetci – čítanie je super.
20. 11. (11.00) Poznaj hravo svoje
právo
20. november – Deň práv dieťaťa. Motto
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pravidelného stretnutia detí a mládeže
v knižnici: Všetky deti majú právo na lásku
a starostlivosť.
7., 14., 21., 28. 11. (8.00–9.30)
Babi, pošli mi to mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC
a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Kontakt na prihlásenie:
032/743 42 67, kl. 33
15. 11. (16.00) Psychiatria dnes
Diskusia s MUDr. Moťovským organizovaná
OZ Ars Vivendi – Liga za duševné zdravie.

JUH – KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk
7., 14., 21., 11. (16.00–18.00)
Rodinná škola: Tvorenie s potešením
Tvorivé popoludnie pre deti a mládež s tetou Aničkou.
9., 16., 11. (16.00) Aj my máme
šikovné pršteky
Tvorivé keramicko-výtvarné dielne pre deti
a mládež ZŤP a ich kamarátov.
16. – 18. 11. Dancemix II.
Tanečný seminár pre tanečné súbory
z Trenčína a okolia.
9., 23. 11. (16.00) Liečivé rastliny do
každej domácnosti
Bylinkárska poradňa s možnosťou zadováženia si liečivých čajov a mastí.
11. 11. (9.00–17.00) Čo hovorí naše telo
Prednáška spojená s besedou a praktickými ukážkami.
22. 11. (17.00) Zmluva o nájme
a zmluva o podnájme bytu (časti bytu)
Prednáška spojená s besedou s JUDr. Júliou Chlebanovou.

KULTÚRNE CENTRUM SIHOŤ
M. Turkovej 22, 032/7434 535,
0904 339 401
10. – 14. 11. Intenzívny kurz tréningu
pamäte
9. – 10. 11. Všeobecná burza so
zbierkou na charitu
17. 11. Zájazd – Nowý Targ
Odchod o 1.30 h

KULTÚRNE CENTRUM DLHÉ HONY
8. 11. Klub dôchodcov
Slávnostný program pre jubilantov
11. 11. (8.00–13.00) Filatelistická burza
Klub filatelistov 52–10 Trenčín pozýva
všetkých priaznivcov na celoslovenskú filatelistickú burzu. Záujemcovia si budú môcť
kúpiť, predať alebo vymeniť filatelistické
predmety.
16. 11. Deň nevidiacich
Slávnostný program

KULTÚRNE POZVÁNKY A OZNAMY
14. 11. Dr. Dobiášová: Infekčné
choroby a veľké svetové epidémie
15. 11. Ako sa chrániť pred
podvodníkmi
p. Trčková
19. 11. Vdp. Mgr. Caránek: O slobode
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Mierové nám.,
032/743 44 15,
www.lampart.sk

9. 11. – 16. 11.
Mozaika: Ladislav Tarbajovský – človek,
ktorý väčšiu časť života zasvätil folklóru.
Studňa: O dôležitosti celoživotného vzdelávania a jeho podpore v EU.
16. 11. – 23. 11.
Mozaika: Peter Janovský – cestovateľ,
ktorý niekoľko rokov žil v cudzine (New
York, Kanárske ostrovy, Anglicko, Nórsko, Nepál, India...)
8. 11. (17.00) Hodina H
Eva Mišovičová hovorí s hosťami relácie
Otom Barborákom, Zuzanou Jamrichovou a Petrom Liptákom na tému, čo je
nové na Fakulte špeciálnej techniky
15. 11. (17.00) Hodina H
Zuzana Laurinčíková hovorí s členmi
Trenčianskeho Hradného Divadla o novej premiére muzikálu Jednotkári

8. 11. (16.30) Filmový
klub mladých: Kultové
filmy 20. stor. – Čeľuste
Skvelá ukážka práce režiséra
Spielberga. Originálne Čeľuste treba vidieť. Ostatné filmy
s touto témou sa od nich len inšpirovali.
8. 11. (19.00) Deň v Rišikéši
Tento film zachytáva pohľad na dnešnú
Indiu, ktorá i po stáročiach sa snaží uchovávať svoje tradície a toleranciu.
9. 11. (16.30) Filmový klub mladých:
Anime play – projekcia japonských
animovaných filmov
9. 11., 11. 11. (19.00) Inland Empire
Herečka Nikki Grace sa pripravuje na najväčšiu rolu svojho života, ale keď sa zamiluje do svojho kolegu, zistí, že sa jej život
začína podobať filmu, ktorý práve točí.
Odhaľuje, že je to remake filmu 47, ktorý
nebol dokončený kvôli tragédii.
11. 11. (17.00) Film pre pamätníkov:
Skřivánci na niti
Film je nakrútený na motívy poviedok z Hrabalovej knihy Inzerát na dom, v ktorom už
nechcem bývať.
12., 14., 16. 11. (19.00) Pani Pomsta
Geum-ja Lee mala devätnásť rokov, keď
na seba vzala vinu za vraždu. Po trinástich
rokoch opúšťa väzenie.
15. 11. (17.30) Filmový klub mladých:
Kultové filmy 20. storočia – Psycho
Film Psycho bol natočený v roku 1960.
Patrí medzi základné diela svetovej kinamatografie. Nevidieť Psycho, znamená mať
biele miesto v histórii filmu.
17. – 19. 11. (19.00) Cléo od piatej
do siedmej
Film francúzskej novej vlny zachytáva metódou cinéma-vérité (film-pravda) dve hodiny
zo života parížskej speváčky Cléo.
18. 11. (16.00) Detské predstavenie:
Hrdinovia z ríše Gaja
Rozprávková ríša Gaja je v ohrození. Má
v tom prsty žiarlivý a hnusný profesor
Suchár. Ale Zino a Boo to tak nemôžu nechať.
21., 23. 11. (19.00) Žralok v hlave
Oldřich Kaiser v hlavnej úlohe filmu o stretávaní a míňaní sa, o ľuďoch okolo nás
a o tom, že prítomnosť druhých nás vždy
ovplyvňuje.

Aktivity pre deti sú zeleným písmom.
KIC – Kultúrno-informačné centrum mesta
Trenčín, Sládkovičova ulica, tel. 16 186.

5. – 25. 11. Men after Work
Výstava fotografií Vladimíra Yurkoviča
organizovaná pod záštitou Ministra kultúry
SR. ArtKino Metro otvorené denne okrem
utorka a štvrtka 17.00 – 19.00.

NÁBORY
5. 11. (17.00) CTS MARYLAND
Pozývame vás na Kurz country tancov
spojený s náborom nových členov od 13
rokov. Nábor potrvá až do konca roku
2007. Začíname 5. 11. o 17.00 hod. v domove mládeže/za mostami – bus č. 5, 6,
15, 3. Viac info na tel.: 0915 766 436,
www.countrymaryland.sk
TAP DANCE QUARTET
Majstri Slovenska TAP DANCE QUARTET vás
pozývajú na tanečnú prípravu – step (americký, írsky, moderný, klasický), akustické
tance (STOMP, GASP a pod.), show tance.
Stretneme sa každý pondelok od 16.30 do
19.00 hod. a štvrtok od 19.00 do 20.30
hod. v zrkadlovej sále kultúrneho strediska
na Juhu. Kontakt: e-mail: tdq@tdq.sk, web:
www.tdq.sk, tel: 0908 791 639
27. 10. (13.00) Deň otvorených dverí
Pozývame všetky deti (od 6 do 15 rokov)
do Skautského domu na Hanzlikovskej
ulici 2 (za mostami pri Detskom mestečku). Prineste si dobrú náladu. Viac info na
monika.chalupkova@gmail.com

Program Televízie Trenčín
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OZNAMY

Číslo 22/ročník IX

Podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností na rok 2008
2008, akákoľvek zmena skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie dane, ste povinný do
31. 1. 2008 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností
na rok 2008. Rozhodujúcou
skutočnosťou zmeny je dátum
povolenia vkladu do katastra
nehnuteľností, právoplatnosť
uznesenia o dedičstve, právoplatnosť stavebného, kolaudač-

Dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín na aktivity
v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva – 2. kolo
V zmysle všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín
č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
žiadosti predložené do 2. kola
o poskytnutie dotácie prerokovala Komisia sociálnych
vecí Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne. Primátorovi mesta komisia odporučila prideliť
dotáciu siedmim žiadateľom.
Primátor rozhodnutie komisie
akceptoval.
Dotácia bola pridelená
subjektom:
1. Organizácia postihnutých
chronickými chorobami, Hodžova ul. 2201/94, Trenčín – poskytnutá dotácia na rekondičný
pobyt vo výške 25 000 Sk
2. Zväz sluchovo postihnutých
ZO nedoslýchavých, Bezručova
ul. 1012, Trenčín – poskytnutá
dotácia na dopravu vo výške
25 000 Sk
3. Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne,
Ul. P. Bezruča 1012, Trenčín
– poskytnutá dotácia na opravu
a úpravu výdajne stravy vo výške 70 000 Sk
4. Krajská organizácia jednoty
dôchodcov na Slovensku, Bezručova ul. 28, Trenčín, Jednota
dôchodcov na Slovensku, Ul.
28. októbra 2, Trenčín
– poskytnutá dotácia pre Krajskú jednotu dôchodcov vo výške 12 000 Sk
– I. ZO jednoty dôchodcov
– poskytnutá dotácia na Mesiac úcty k starším vo výške
6 000 Sk
5. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Dolný Šianec

1, Trenčín – poskytnutá dotácia na projekt „Vianoce očami
zrakovo postihnutých“ vo výške
5 500 Sk
6. Liga proti reumatizmu na
Slovensku, Hodžova ul. 23,
Trenčín – poskytnutá dotácia
na rekondičný pobyt vo výške
35 000 Sk
7. T – Via občianske združenie, Trenčianske Stankovce
431 – poskytnutá dotácia na
materiálno – technické zabezpečenie vo výške 30 000 Sk
Komisia sociálnych vecí
neodporučila pridelenie
dotácií pre organizácie:
1. Slovenský zväz sluchovo
postihnutých v Trenčíne, Ul.
Vajanského 7, Trenčín
2. Centrum nepočujúcich ANEPS, Bezručova ul. 1012 Trenčín
Dotácia z rozpočtu Mesta
Trenčín v zmysle všeobecne
záväzného nariadenia Mesta
Trenčín č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta
Trenčín môže byť poskytnutá
právnickým a fyzickým osobám
– podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území
mesta a vyvíjajú činnosť v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva, integrujú a koordinujú
sociálnu politiku, vytvárajú podmienky pre poskytovanie sociálnej pomoci, vylepšujú kvalitu
sociálnych služieb zameraných
nielen na pomoc v sociálnej
núdzi, ale aj na jej odstránenie
a prispievajú k zlepšeniu životných podmienok ťažko postihnutých občanov.
(soc)

ného rozhodnutia a pod.
V prípade, že u vás predmetná zmena skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie dane z nehnuteľností nastala, je potrebné
podať správcovi dane daňové
priznanie k dani z nehnuteľností. Toto priznanie je najlepšie
doručiť osobne do Klientskeho
centra na prízemí Mestského
úradu v Trenčíne, prípadne doporučene poštou. Pri podávaní
daňového priznania k dani z nehnuteľností je vhodné zároveň
predložiť správcovi dane aj fotokópiu dokladu o nadobudnutí
nehnuteľností alebo iný doklad
preukazujúci zmenu skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie
dane z nehnuteľností. Oslobodenie od dane alebo jej zníženie je občan povinný uplatniť si
do stanoveného termínu.
Ak u vás nenastala žiadna
zmena skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie dane, daňové priznanie k dani z nehnuteľností nepodávate.
Tlačivá k dani z nehnuteľností sú k dispozícii v klient-

skom centre na prízemí Mestského úradu na Mierovom
námestí v Trenčíne, prípadne na internetovej stránke
www.finance.gov.sk.
Mesto Trenčín prosí občanov, aby podávanie daňových
priznaní z dane z nehnuteľností
nenechávali na poslednú chvíľu.
Pracovníci klientskeho centra
vás tak budú môcť vybaviť komplexne bez dlhého čakania.
Mesto Trenčín zároveň upozorňuje občanov a podnikateľov,
aby prípadné nedoplatky z dane
z nehnuteľností za predchádzajúce obdobia zaplatili, prípadne
si vysporiadali nezrovnalosti,
ktoré mohli vzniknúť. Budú totiž
vyrubované sankčné úroky za
oneskorené úhrady. Neplatiči
sú zároveň priebežne postupovaní na vymáhanie prostredníctvom súdnych exekútorov. Tí si
vymáhajú aj trovy exekúcie, čo
v konečnom dôsledku predstavuje pre daňovníka – neplatiča
výrazné predraženie.
(eko)

Ste vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí sa aktívne zapájajú do rozhodovania o spoločnom majetku a ktorí
si uvedomujú, že právo vlastníctva bytu a nebyt. priestoru
súčasne sprevádza aj povinnosť rozhodovať, teda starať sa
o to, ako sa dom spravuje?
Ak áno, kontaktujte firmu Služby pre bývanie, ktorá poskytuje pre svojich klientov komplexné služby spojené so
správou bytových domov, a ktorá prichádza s jedinečnou
ponukou zvýhodneného zmluvného vzťahu:
Zmluvný vzťah uzatvorený na základe
• Mandátnej zmluvy (uzatvorenie zmluvy so spoločenstvom
vlastníkov bytov) prvé dva roky poplatok za správu 60 Sk
byt/mesiac, nasledujúce roky 120 Sk byt/mesiac.
• Zmluvy o výkone správy (uzatvorenie zmluvy s každým
vlastníkom) prvé dva roky poplatok za správu 60 Sk byt/
mesiac, nasledujúce roky 180 Sk byt/mesiac.
Ak vás oslovila naša ponuka a máte záujem o naše
služby, podrobnejšie informácie poskytneme na tel.:
032/652 34 94, mob.: 0905 648 436. Bližšie informácie
nájdete i na www.spbtn.sk.

PI–5

Kúpili ste alebo ste predali
v tomto roku nehnuteľnosť?
Zdedili ste byt, pozemok alebo
stavbu? Rozdelili ste si pozemok, alebo vám bolo vydané
stavebné, kolaudačné rozhodnutie? Uskutočnili ste prístavbu, nadstavbu stavby alebo inú
zmenu?
Ak u vás nastala v roku
2007, najneskôr však k 1. 1.

8. 11. 2007

KRÍŽOVKA, ZDRAVIE
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Svetový deň diabetu – 14. november 2007
Diabetes je celoživotné
ochorenie, ktoré sa vyskytuje
vo všetkých krajinách sveta.
Predpokladá sa, že v roku 2025
bude vo svete 300–350 miliónov diabetikov. Narastajúci
počet diabetikov bol dôvodom
vyhlásenia 1. Svetového dňa
diabetu. Svetová zdravotnícka
organizácia (WHO) a Medzinárodná diabetická federácia
(IDF) vyhlásili prvý svetový deň
diabetu na deň 27. júna l991,
v roku 1994 bol tento dátum
zmenený na 14. november.
IDF navrhuje každoročne tému
Svetového dňa diabetu. Táto
téma vyplýva z najaktuálnejšie
sa vyskytujúcich problémov diabetikov vo väčšej časti sveta. V
tomto roku ide o diabetes v detskom a dospievajúcom veku,
zvlášť v súvislosti s narastajúcim výskytom obezity. Cieľom

tohto Svetového dňa diabetu
je zvýšiť vedomosti verejnosti
o tomto ochorení, informovať
spoločnosť o diabetikoch a ich
problémoch, upozorniť vlády a
štátne orgány na nutnosť prevencie tohto ochorenia v danej
krajine. Svetový deň diabetu
vyzýva vlády, širokú verejnosť,
každého nášho občana na zamyslenie sa nad narastajúcim
masovým výskytom diabetikov.
Nezdravý spôsob života, narastanie rizikových faktorov, obezita už v detskom veku, nesprávna výživa a nedostatok pohybu
sa podieľajú na narastaní počtu
diabetikov. Uvedomenie si zodpovednosti za svoje zdravie, za
svoj život a životy svojich blízkych je odkaz Svetového dňa
diabetu aj v tomto roku.
MUDr. Marta Korecová
krajský diabetológ

Zväz diabetikov Slovenska – ZO v Trenčíne, MUDr. Korecová,
metabolické centrum, s. r. o, pod záštitou Slovenskej diabetologickej spoločnosti pozývajú širokú verejnosť na program:
Od 9.00 hod v bývalom Krajskom úrade v Trenčíne
Svetový deň diabetikov – história – súčasnosť – M. Korecová
Diabetes mellitus detí a mladých ľudí – D. Michalková, P. Hlava
Obezita v detskom veku a jej vplyv na rozvoj kardiovaskulárnych ochorení v dospelosti – P. Šimurka
Liečba diabetu mellitus inzulínovou pumpou – A. Zelený, Z.
Šigut
Výstava zdravotníckych pomôcok, meranie krvného tlaku,
glykémie, cholesterolu a hmotnosti, občerstvenie a ukážka
diétneho stravovania
Od 13.00 hod. v Edukačnom centre diabetikov v Trenčíne na
Bezručovej ulici 1012
Popoludnie otvorených dverí: prehliadka priestorov – cvičenie,
masáž, otvorenie edukačnej miestnosti – knižnice, športové hry
pre deti aj dospelých, volejbalový turnaj o ceny, stolnotenisový turnaj o ceny, predstavenie časopisu Diaspektrum, tombola o ceny

Krížovka
Za správne riešenie tajničky osemsmerovky z Infa č. 21 „aj ona bola rozladená“ bola vylosovaná Marta Betáková, Soblahovská
37/49, Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku krížovky
z Infa č. 22 zasielajte na adresu našej redakcie do 16. novembra 2007.
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Úspechy na Grand Prix Ostravy ME v nohejbale v Trenčíne
Tri karatistky z Real team
Trenčín sa zúčastnili 27. 10.
na 6. ročníku medzinárodného turnaja Grand Prix Ostravy.
Všetky tri pretekárky štartovali
v súborných cvičeniach kata.
V kategórii do 11 rokov si vybojovali bronz Monika Chochlíková a Katarína Kuricová.

Sociálne služby
Sociálne služby mesta
Trenčín, m. r. o., ponúkajú
občanom mesta Trenčín
a občanom z blízkeho okolia
poskytovanie starostlivosti
v oddelení Denného a týždenného pobytu v zariadení
opatrovateľskej služby na ul.
Piaristická č. 42 v Trenčíne.
Tento pobyt je ideálny pre
všetkých starších občanov,
ktorí sa pre svoje zdravotné
problémy cítia istejšie v kolektíve, sú samostatne mobilní, kontinentní a ktorí sa
môžu vrátiť na víkendy k svojej rodine. Bližšie informácie
poskytneme pri osobnej návšteve na adrese:
Sociálne služby mesta
Trenčín, m. r. o., Piaristická
č. 42, 91101 Trenčín – 5.
poschodie alebo telefonicky
na 032/640 24 63 – Bc.
Tomatová, Fruhbauerová.

V dorastenkách nastúpila Gabika Holíčková, ktorá podľahla
len v jedinom zápase finalistke
z Plyně a vybojovala si taktiež
bronzovú medailu. Za týmito
výbornými výsledkami stojí tím
trénerov – Lenka Beňová, Jaroslava Malchová, Ján Plachký
a Miloslav Bridik.
(real)

V dňoch 16.–18. novembra
2007 môžu byť trenčianski
priaznivci športu svedkom nevšedného zážitku. Práve Trenčín je miestom konania 8. Majstrovstiev Európy v nohejbale
mužov. Od roku 1991, odkedy
sa ME pravidelne poriadajú,
sa uskutočnili vo Švajčiarsku,
dvakrát v Rumunsku, Nemecku, Francúzsku, Turecku a Maďarsku. Trenčianska mestská
športová hala teda bude svedkom slovenskej európskej premiéry.
Návštevníci trenčianskeho
šampionátu môžu byť svedkom
veľkého úspechu domáceho
tímu, pretože práve slovenský
národný tím je hlavným kandidátom na zisk najväčšieho
počtu európskych titulov či aspoň cenných kovov. Slovensko
obhajuje európsky titul v disciplíne trojíc i dvojíc, Česká
republika v jednotlivcoch a Rumunsko v najmladšej disciplíne, krížových dvojiciach. Viac
informácií získate na stránkach:

MESTSKÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
Mládežnícka ulica, 032/743 43 09, www.astn.sk
12. 11. (20.05) AS Trenčín – Slovan
Bratislava
ZIMNÝ ŠTADIÓN
Hokejový klub Dukla Trenčín, www.hkdukla.sk
13. 11. (17.30) Dukla Trenčín – MHK
Kežmarok
18. 11. (17.00) Dukla Trenčín – HK 36
Skalica
23. 11. (17.30) Dukla Trenčín – MHk 32
Liptovský Mikuláš
27. 11. (17.30) Dukla Trenčín – HC Košice
30. 11. (17.30) Dukla Trenčín – HKM Zvolen
TO DUKLA TRENČÍN
Plán turistických akcií
3. 11. (8.30) Zlatovce – Mestský vrch
– Jurcovci – Horné Orechové – Trenčín
Miesto stretnutia: železničný most
10. 11. (8.00) Inovec – Jesenné stretnutie
turistov Trenčianskeho regiónu
Miesto stretnutia: Autobusová stanica Trenčín
17. 11. (7.45) Prejta – Iliavka – Štyri lipy
– Háj – Ilava
Miesto stretnutia: Autobusová stanica Trenčín

http://www.nohejbal-sk.sk alebo http://www.inventis-cz.cz.
ME v nohejbale mužov sa
zúčastní 11 tímov: Slovensko,
Česká republika, Taliansko,
Rumunsko, Chorvátsko, Poľsko, Macedónsko, Francúzsko,
Švajčiarsko, Ukrajina, Maďarsko. Finálové zápasy sa budú
hrať v nedeľu od 10.00 do
15.00 hod.
Vstupenky
si
možno rezervovať na adrese
http://www.menohejbal.sk. Vyzdvihnúť si ich môžete osobne,
na dobierku či rezervovať v pokladni. Rezervácia v pokladni
platí do 10.00 príslušného
dňa, v nedeľu do 9.45. (am)

24. 11. (6.45) Rohľadňa na Lopeníku
Rozlúčka s turistickou sezónou
Miesto stretnutia: Autobusová stanica Trenčín
Bližšie informácie o akciách poskytne predseda
klubu Jaroslav Hnilička, tel.: 0904 339 389
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
Mládežnícka ulica 1, 032/743 63 36
Rozpis majstrovských stretnutí hádzanárskeho klubu Štart Trenčín
3. 11. (18.00) HK Štart Trenčín – HK Nitra
11. 11. (15.00) HKL Štart Trenčín – HK
Bradlan Brezová pod Bradlom
11. 11. (16.00) HKL Štart Trenčín – HK
Bradlan Brezová pod Bradlom
11. 11. (17.30) HK Štart Trenčín, stdy
– AŠK Inter Bratislava
25. 11. (15.00) HK Štart Trenčín – HO TJ
Baník Lehota pod Vtáčnikom
25. 11. (16.00) HK Štart Trenčín – HO TJ
Baník Lehota pod Vtáčnikom
25. 11. (17.00) HK Štart Trenčín – TJ Slávia
Sereď
MESTSKÁ PLAVÁREŇ
Mládežnícka 3, 032/743 48 13
22. 11. (9.00–18.00) Plavecká štafeta
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