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Cestovný ruch patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce oblasti hospodárstva. Miestom, kde sa
môžu prezentovať mestá, regióny, ale aj cestovné kancelárie a celé krajiny, je aj veľtrh ITF Slovakiatour v Bratislave. Mesto Trenčín sa tiež postaralo o svoju propagáciu spolu s Trenčianskym samosprávnym krajom. Na snímke z otvárania expozície je (zľava v popredí) Monika Gurínová alias Alžbeta
Báthoryová, Henry Cuny, J. E. veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej republike, Zdenka Kramplová, ministerka poľnohospodárstva SR, Pavol Sedláček, predseda Trenčianskeho samosprávneho
kraja a Branislav Celler, primátor Mesta Trenčín pri otváraní spoločnej expozície Trenčianskeho samosprávneho kraja. Viac sa o veľtrhoch cestovného ruchu dočítate na stranách 8 a 9.
(zm), foto (jč)

Mesto Trenčín
udelí dotácie pre
školstvo, sociálne
veci a zdravotníctvo
a šport
str. 11, 15
Trenčín už má
TAEKWONDO

str. 16

Webová stránka má nový GIS portál
V snahe ešte viac sprístupniť grafické a popisné informácie
mesta pre širokú verejnosť zabezpečilo Mesto Trenčín prostredníctvom Útvaru architektúry a stratégie MsÚ spracovanie webového GIS (geografický informačný systém) portálu na webovej
stránke mesta Trenčín.
Spracovateľom bola firma
SWAGIS, s. r. o., Piešťany. Súčasťou tohto portálu je vektorový Územný plán mesta Trenčín
a rastrová farebná ortofotomapa
(letecké zábery) mesta Trenčín.
Územný plán sa skladá z dvoch
výkresov, a to z „Komplexného
návrhu“ a z „Regulatívu využitia
územia“. Ortofotomapa je riešená ako samostatná vrstva.
Súčasťou je aj katastrálna
mapa, ktorá slúži ako podklad
pre územný plán. Všetky údaje
sú v súradnicovom systéme S-

JTSK (jednotná trigonometrická
sieť katastrálna).
Web GIS portál je možné používať prostredníctvom internetového prehliadača. Obsluha je
jednoduchá a poskytuje základné funkcie: zväčšenie, zmenšenie a posun mapového výrezu,
mierku
mapového
výrezu,
meranie vzdialenosti a plochy,
zapnutie/vypnutie jednotlivých
vrstiev mapových podkladov,
možnosť zobrazenia popisných
údajov k jednotlivým objektom,
náhľadovú mapu a tlač mapo-

vého výrezu do formátu *.pdf.
Mesto
Trenčín
uvažuje
v budúcnosti s rozširovaním
tohoto portálu. Jeho súčasťou
by sa tak mohli stať nové dáta
ako napríklad technická mapa
mesta Trenčín, ďalšie výkresy
z územného plánu mesta, ako

aj rozšírenie popisných informácií k jednotlivým vrstvám,
ktoré sa už na portáli nachádzajú. Web GIS portál je novinkou a možno ho pripomienkovať. Vaše návrhy na jeho
zlepšenie posielajte na e-mail:
majtan@trencin.sk.
(zm)
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Ivan Mikloš prednášal študentom a stretol sa s primátorom B. Cellerom
Študentov Gymnázia Ľ. Štúra a Piaristického gymnázia J. Braneckého navštívil v stredu 16. januára poslanec NR SR Ivan
Mikloš. Prednášal im o konkurencieschopnosti slovenskej a európskej ekonomiky, o znalostnej ekonomike a téme súčasných
dní, zavedení eura.
„Stretol som sa s riaditeľmi
oboch škôl a sú to nadšenci
zaujatí snahou rozvíjať lepšie
podmienky pre študentov. Potešila ma úroveň diskusie k prednáškam, lebo bolo vidieť znalosť
problematiky. Veď na piaristickom gymnáziu bude takmer polovica maturantov maturovať z ekonómie. Študenti majú voliteľné
predmety ekonómiu a aplikovanú ekonómiu, prednášky pozorne
počúvali a pýtali sa so znalosťami na slušnej úrovni. Zaujímala
ich najmä dôchodková reforma
a zavedenie eura,“ zhodnotil dve

prednášky pre štvrtákov trenčianskych gymnázií Ivan Mikloš.
Popoludní sa stretol na spoločnom obede s primátorom
mesta Branislavom Cellerom.
„Zišli sme sa kvôli dobrému
obedu,“ vysvetlil so smiechom
trenčiansky primátor. Vzápätí už
vážne dodal, že cieľom stretnutia
bolo budovanie priemyselného
parku v meste, príchod investorov a príprava nových pracovných
príležitostí. „Možno aj k tomuto
vedie naša podpora zavedenia
technických krúžkov v školách,
aby deti neboli orientované jed-

nostranne a v budúcnosti dokázali využiť príležitosť zamestnať
sa v meste,“ doplnil Celler.
„Do Trenčína chodím rád,
máte tu pekné dievčatá a samotné mesto má zaujímavú a atraktívnu tvár. Spája sa tu história,

tradícia, pekné okolie s rastúcou
ekonomikou, veď mesto má po
Bratislave najnižšiu nezamestnanosť. Navyše tu mám aj dobrého
partnera, primátora Branislava
Cellera,“ vyznal sa k svojmu vzťahu k mestu Ivan Mikloš.
(la)

Stanovisko k prenájmu parkovacích miest na území mesta Trenčín
Problematika parkovania na území mesta je veľmi široká
a okrem poplatkov zaberá samozrejme aj iné, ešte pálčivejšie
problémy. Medzi ne patrí napríklad nedostatok parkovacích
miest, ktoré sú základom akejkoľvek ďalšej diskusie. Tento
problém sa v Trenčíne dlhé roky neriešil, hoci statická doprava
je podstatnou časťou dopravy v meste. Aj výber poplatkov slúži
na jej skvalitňovanie a rozširovanie, no ozývajú sa hlasy, ktoré
spochybňujú oprávnenosť výberu poplatkov.
Uznesenie Ústavného súdu,
v ktorom sa uvádza, že to, že
obec je vlastníkom a správcom
miestnych komunikácií ešte neznamená, že môže za zákonom
nezakázané zastavenie a státie
na týchto komunikáciách vyberať bez výslovného zákonného
zmocnenia akokoľvek nazvané
platby bez poskytnutia protihodnoty nie je v rozpore so spôso-

bom, ktorý zaviedlo Mesto Trenčín. Je totiž v súlade s § 30 ods.
2 zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Ide
tu o zákonné zmocnenie na prenájom verejného priestranstva,
ktoré dáva mestu (obci) možnosť prenajať pozemok, ktorý
prenajatím zároveň stráca cha-

rakter verejného priestranstva.
Okrem uvedeného priestory
parkovísk, na ktorých Mesto
Trenčín prenajíma parkovacie
miesta, sú monitorované kamerovým systémom, čo zabezpečuje istú ochranu majetku toho,
kto tieto priestory využíva.
Držiteľ, resp. vodič motorového vozidla, teda okamihom
odparkovania motorového vozidla na vyhradenom parkovacom
mieste na určenom parkovisku
uzatvára s Mestom Trenčín nájomnú zmluvu, podľa ktorej je

povinný platiť nájomné a toto
priestranstvo stráca po dobu
nájmu charakter verejného
priestranstva.
Mestské
zastupiteľstvo
schválilo na svojom zasadnutí
dňa 17. 12. 2007 uznesením
č. 191 Cenník za dočasné parkovanie motorového vozidla na
vyhradenom priestore verejného priestranstva. Týmto uznesením bola určená cena za 1
hodinu prenájmu 1 parkovacieho miesta, na základe ktorého
je vyrubovaná.
(r)

Novoročné stretnutie

Jedna otázka pre…
vedúceho priestupkového oddelenia
Mestskej polície Igora Zajačka
Poradíte mi, prosím, ktorý zákon, vyhláška alebo všeobecne
záväzné ustanovenie upravuje parkovanie (resp. zákaz parkovania) na „nespevnených a zatrávnených plochách“ na území
mesta Trenčín a do akej výšky môže byť parkovanie na týchto
miestach pokutované mestskou políciou? Ďakujem.
(ač)
Uvedenú problematiku rieši všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Trenčín č. 7. 1991 Štatút zelene, kde je v § 11/
ods. 2.3. uvedené, že je zakázané vchádzať na plochy zelene
vozidlami, parkovať na nich a ukladať na ne... Za porušenie uvedeného ustanovenia je možné uložiť pokutu do výšky
1000 Sk.
(r)

Už po šestnástykrát usporiadala Obchodná spoločnosť DMD Invest v Trenčíne 11. januára 2008 tradičné novoročné stretnutie
podnikateľov, popredných osobností verejného a spoločenského
života v Trenčíne. Oproti predchádzajúcim rokom sa podujatie
tento rok uskutočnilo po prvý raz v priestore reštaurácie Gastrocentrum. Pozvané osobnosti za usporiadateľa pozdravil Mirko
Havier a za hostí poďakoval primátor Mesta Trenčín Branislav
Celler.
(jč)
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Magnus Center – nový magnet Sihote
Výstavba každého väčšieho i menšieho objektu je spojená
s nevyhnutnými zásahmi do okolia stavby. Tieto zásahy
sa týkajú aj používania okolitých pozemkov na odloženie
stavebného materiálu, pričom je potrebný určitý čas na
uvedenie okolia do pôvodného či nevyhnutne upraveného
stavu po dokončení stavby.

Nová dominanta
Novou dominantou na Sihoti je moderný Magnus Center,
ktorý zmenil tvár Sihote v blízkosti zimného štadióna. Keďže
sa v redakcii množia otázky
obyvateľov týkajúce sa bezprostredného okolia Magnus
Centra, pokúsime sa v nasledujúcom článku zodpovedať
ich.

Pozemok nepatril
mestu
Pozemok, na ktorom vyrástlo
hotelovo-reštauračné centrum
Magnus, kúpili investori od
spotrebného družstva Jednota, ktorá bola jeho majiteľom.
Nešlo len o samotnú budovu
bývalej Kotvy, ale aj o časť pozemku okolo starej budovy. Naivná predstava niektorých obyvateľov, ktorí dúfali v zrútenie
Kotvy a vybudovanie parčíka,
nijako nemohla byť naplnená.
Mesto Trenčín teda neodpredalo žiadny svoj pozemok
v predmetnej oblasti. Zeleň,
ktorú stavebník počas výstavby Magnusu využíval na odkla-

danie stavebného materiálu, je
naďalej mestským majetkom
a povinnosťou investora je dať
túto zeleň do pôvodného stavu
ihneď po uplynutí času, ktorý je
nevyhnutne nutný na jej používanie počas stavebných úprav.

Chodníky v okolí
Čo sa týka chodníkov, sú
v blízkom okolí Magnusu až
dva v smere od Považskej ulice na Rázusovu, pričom jeden
s prevýšením, ktorý umožňuje bezbariérový prechod, sa
nachádza priamo pri Magnus
Centre a druhý vedie poza Magnus. Na opačnej strane cesty
sa pred zimným štadiónom
nachádza ohradené priestranstvo, ktoré je tiež možné použiť
na prechod peších.

Bezbariérovosť
Pri výstavbe samotného
centra bola podmienka bezbariérového prístupu k obchodom
v objekte „Magnus Center“
splnená a úpravu ostatných
chodníkov ako bezbariérových
investor v podmienkach sta-

vebného povolenia nemal.
Ostatne, ani nie sú jeho majetkom. Úprava ostatných chodníkov v okolí je záležitostou
mesta. Ako nás informoval vedúci Útvaru životného prostredia a dopravy Ladislav Petrtýl:
„Ide o dlhodobý proces, ktorý sa na celom území mesta
nedá v krátkej dobe vyriešiť.
Je potrebné riešiť najakútnejšie miesta, kde je prechod pre
handicapovaných a pre kočíky
úplne nemožný. V okolí Magnus Centra takáto situácia nie
je.“
V Trenčíne sa na bezbariérovosti pracuje. Dôkazom toho
je aj niekoľko ocenení, ktoré
Trenčín získal v poslednom
obodobí za odstraňovanie bariér pre hendikepovaných ľudí.

Rekonštrukcia a nové
parkovacie miesta
Pri rekonštrukčných prácach sa nepochybne zmenilo
priestranstvo pred Magnusom
a zmení sa i priestranstvo za
ním. Vždy sa nájdu ľudia, ktorí
nesúhlasia s riešením v oko-

lí akejkoľvek stavby. Ak však
stavebník dodrží nariadenia
zodpovedných orgánov, nie je
dôvod odďaľovať rozhodnutie
o kolaudačnom rozhodnutí. Investícia spojená s výstavbou
Magnus Centra bola iste nemalá a tento nový polyfunkčný objekt rozhodne dodáva iný punc
celej oblasti v porovnaní s tým,
ako pôsobila polorozpadnutá
Kotva. V nej sa už stretávali
bezdomovci, ktorým nevadili
ani množiace sa potkany. Pred
Magnusom, t. j. v priestore
smerom k Považskej ulici, po
úpravách pribudlo 16 parkovacích miest. Za Magnusom, t. j.
na Ulici kpt. Nálepku, Magnus
Center vybuduje ďalších 21
a Mesto Trenčín aj vďaka novým úpravám ďalších 40, čo je
v danej lokalite v blízkosti zimného štadióna neodškriepiteľné pozitívum.
Magnus Center sa stáva novým magnetom okolia zimného
štadióna a dodáva mu celkom
iný ráz, ako malo pred jeho
výstavbou.
(zm), foto (jč)
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Regionálna inovačná stratégia sa dostala do svojej finálnej etapy
Bolo to 1. júna 2005, kedy
sa začalo pracovať na projekte
financovanom zo 6. Rámcového
programu Európskej únie pod
názvom Regionálna inovačná
stratégia (RIS). Konzorcium vytvorili Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka, Trenčianska regionálna komora SOPK,
BIC Group Bratislava, Istituto
Technologico de Aragon zo Španielska a Zentrum für Inovation
und Technik (ZENIT) z nemeckého Mülheim an der Ruhr. Cieľom bolo vypracovať inovačnú
regionálnu stratégiu, ktorá by
lepšie a efektívnejšie využila
tunajší inovačný potenciál, ktorý by prispel k ekonomickému
rozvoju, zlepšeniu spolupráce
medzi firmami, vzdelávacími,
výskumnými a ostatnými inštitúciami. Po neľahkom hľadaní
spoločného jazyka sa projekt

v hodnote 365 tisíc eur dostal
v januári 2008 do finále.
Hodnotenie projektu na
záverečnom seminári pod názvom RIS vo svetle budúcnosti
sa uskutočnilo dňa 10. januára 2008 za účasti predsedu
Trenčianskeho samosprávneho
kraja Pavla Sedláčka, rektora
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Juraja Wagnera,
riaditeľa BIC Group Jána Streleckého, Carlosa Goméza zo
Zaragózy, riaditeľa Trenčianskej
regionálnej kancelárie SOPK
Štefana Buchu, riaditeľa Rozvojovej agentúry Trenčianskeho
samosprávneho kraja Petra
Nižňanského a ďalších predstaviteľov podnikateľskej vzdelávacej, výskumnej i bankovej
sféry malo ukázať, či sa ciele
projektu naplnili a tiež stanoviť
ďalší postup.
So zaujímavými postrehmi

Rok 2007: Dvojnásobný objem investícií
oproti roku 2006
Vlani sa vďaka agentúre SARIO úspešne ukončilo 64 investičných projektov, čím agentúra zabezpečila prílev priamych zahraničných investícií v nasledujúcom období v celkovej plánovanej
výške 1,277 miliardy eur (42,524 miliardy Sk). Investície vytvorili 14 738 nových pracovných miest s plánovanou expanziou
na 16 852.
V porovnaní s rokom 2006
ide o dvojnásobný nárast objemu investícií, pričom sa zvýšil aj počet novovytvorených
pracovných miest. Pokiaľ ide
o umiestnenie investícií za rok
2007 do jednotlivých krajov,
tak najviac projektov sa zrealizovalo v Košickom kraji – 16
projektov. V Trenčianskom kraji
to bolo 7 projektov, čo patrí
k slovenskému priemeru.
Podľa typov priemyslu bolo
najviac realizovaných projektov v strojárenskom priemysle
a následne v elektrotechnickom, v odvetví chémia, plasty,
guma, automobilovom a stavebnom priemysle.
Agentúra SARIO v roku 2007
organizovala po prvýkrát Kooperačnú burzu, kde sa stretlo
viac ako 300 podnikateľov zo
Slovenska a zo zahraničia. Burza bola jedinečnou príležitosťou pre slovenských exportérov

nájsť obchodného partnera
v zahraničí. Agentúra rovnako
zorganizovala viac ako 26 regionálnych seminárov zameraných na podporu exportu a špecializovaných seminárov. Počet
podnikateľov registrovaných na
portáli SIC (Sario informačné
centrum), ktorý páruje ponuku
slovenských ponikateľov s dopytmi zahraničných firiem, už
presiahol 1 200.
V minulom roku vyhlásilo
Ministerstvo hospodárstva SR
a agentúra SARIO v poradí štvrtú výzvu na predkladanie projektov pre opatrenie Výstavby
a rekonštrukcie priemyselnej
infraštruktúry s konečným termínom na predloženie žiadostí
19. novembra 2007. Hodnotiaci proces bude pokračovať
v tomto roku.
Jana Murínová,
SARIO, redakčne krátené

a faktami vystúpili aj mladí
výskumníci z Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka
Martin Sedláček (Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov),
ktorý hovoril o prínose RIS-u
pre región a Branislav Anwarzai (Fakulta mechatroniky),
ktorý hovoril zasa o vyššom využívaní duševného vlastníctva.
Porovnaním regiónov európskej
dvadsaťpäťky sa v tomto smere
ukázalo, že vodcami v inováciách sú Švajčiarsko, Dánsko,
Nemecko, Švédsko a Fínsko.
Ich nasledovníkmi v inováciách
sú Francúzsko, Írsko, Anglicko,
Holandsko, Belgicko, Rakúsko

a medzi dobiehajúcimi krajinami sú Slovinsko, Lotyšsko
a Česko. Slovensko je nelichotivo zaradené medzi zaostávajúcimi krajinami spolu s Talianskom, Maltou, Španielskom,
Estónskom a ďalšími.
RIS je nepochybne užitočný
pre regióny, treba pokračovať
v takomto experimente, ale
treba ho aj vedieť kvalifikovane
robiť. Regionálni hráči musia
pochopiť, že výsledky sú pre
nich efektívne. RIS teda Španieli považujú za prostriedok
na hľadanie riešení úspešného
napredovania regiónu.
text a foto (jč)

Z listov čitateľov

„Diabetici sa nesmú hanbiť za svoju chorobu“
Tieto slová odzneli úst
MUDr. Marty Korecovej, predsedníčky Združenia diabetikov
Slovenska v Trenčíne na členskej schôdzi 15. decembra
2007. Bola na nej vyhodnotená činnosť v roku 2007 a tiež
navrhnutá činnosť v nasledujúcom roku.
Medzi vydarené akcie minulého roku patril zájazd do Topoľčianok a arboréta v Mlyňanoch, cvičenie žien dvakrát do
týždňa, slávnostné otvorenie
Edukačného strediska na Bezručovej ulici a mnoho ďalších,
vrátane vydareného Svetového dňa diabetikov. V mnohých
akciách sa bude pokračovať,
ale pribudnú i ďalšie. Rozšíri
sa cvičenie i pre mužov, bude
kurz varenia zdravej výživy
a najlepšie recepty budú vydané knižne, pretože takáto kuchárska kniha na trhu chýba.

Raz do týždňa v Edukačnom
stredisku bude otvorená knižnica, kde si návštevník i členovia môžu prečítať hodnotnú
literatúru o diabete, pozrieť
televíziu či video, zahrať spoločenské hry atď. Uskutoční sa
výlet do Podhájskej či kratší
rehabilitačný pobyt vo Vysokých Tatrách. Podujatí je dosť,
len škoda, že z dvoch tisíc diabetikov v Trenčianskom kraji
je členov klubu niečo viac ako
250. Pritom Trenčiansky kraj
má najvyšší výskyt diabetu na
Slovensku v mladšom či staršom veku. Počet diabetikov
na celom svete rastie a dnes
už OSN eviduje viac ako 350
miliónov chorých. Čím to je?
Obezitou, zlým stravovaním,
nedostatkom pohybu... Číslo
varuje ľudstvo, aby začalo bojovať, „lebo bude neskoro“.
A. Keblúškovová

24. 1. 2008

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

INfO / 5

Príďte medzi nás!
Od založenia pobočky Slovenskej spoločnosti celiatikov Piešťany, pobočka Trenčín, uplynul takmer rok. Na stretnutí 25.
februára 2006 predniesli členovia prípravného výboru dôvody založenia svojej pobočky v Trenčíne. Vďaka ochote mesta
Trenčín a Kultúrneho centra Aktivity Trenčín Juh boli vytvorené
podmienky pravidelného stretávania raz mesačne (okrem prázdnin) v Kultúrnom centre Aktivity Juh bez poplatkov za prenájom
priestorov.
Na prvom stretnutí celiatikov, ktoré sa uskutočnilo 26.
marca 2006 za prítomnosti členov predsedníctva Slovenskej
spoločnosti celiatikov Piešťany,
uskutočnili sa voľby do predsedníctva a revíznej komisie
Slovenskej spoločnosti celiatikov Piešťany, pobočka Trenčín.
Predsedníčkou pobočky sa stala Katarína Malíková, podpredsedníčkou Zuzana Poradová.
Odbornú lekársku pomoc
a radu ponúkol známy trenčiansky odborný lekár Marián
Kaščák, ktorý sa zúčastňoval
niektorých stretnutí a trpezlivo
odpovedal na otázky prítomných. V súčasnosti má pobočka
Slovenskej spoločnosti celiatikov Trenčín 120 členov. V roku
2007 pracovali podľa plánu,
ktorého hlavnými cieľmi bolo

navzájom si pomáhať a vymieňať skúsenosti a praktické rady
pri dodržiavaní bezlepkovej diéty. Darí sa im spoznávať nových
ľudí, nadväzovať priateľstvá,
organizovať aktivity pre deti aj
dospelých. Aktívne pomáhajú
novodiagnostikovaným pacientom pri prechode z normálnej na
bezlepkovú stravu, zhromažďujú
a rozširujú informácie o bezlepkovej diete a výrobkoch. Spoločnosť organizuje vzdelávaciu
a osvetovú činnosť pre ostatnú
širokú verejnosť, výstavy a prednášky, o ktorých pravidelne
informujeme aj v pozvánkach
na stránkach Infa. Celiatici sa
snažia aj monitorovať problémy celiatikov v našom regióne
a sústreďujú informácie z oblasti legislatívy. Oslovili predstaviteľov mesta so žiadosťou

o pomoc pri uľahčovaní situácie
najmä deťom v školách. Podarilo sa im nadviazať spoluprácu
s niektorými lekárňami, kde je
informovaný personál, ktorý sa
ľuďom s celiakiou venuje a zabezpečuje im aj objednávanie
potravín a iných potrieb. Popri
pravidelných stretnutiach, na
ktorých si členovia vymieňajú
skúsenosti, recepty a delia sa
o rady s novodiagnostikovanými pacientmi, boli veľkým prínosom odborné prednášky, ktoré
určitým spôsobom napomáhali
riešiť činnosti v praktickom
živote. Nezabudnuteľnými sa

stali podujatia pre deti pri príležitosti napríklad Dňa detí a svätého Mikuláša. Na fotografii sú
deti – malí celiatici, na výlete
v Ždiari.
Podujatia Slovenskej spoločnosti celiatikov pobočky Trenčín
majú príznačný názov: Príďte
medzi nás. Je to výzva adresovaná ľuďom s touto chorobou,
ale aj pre tých, ktorí chcú jednoducho žiť zdravšie. Celiatici
a ich priatelia sa stretávajú
pravidelne v KC Aktivity na Juhu
každú poslednú nedeľu v mesiaci (okrem júla a augusta)
o 15.00 hod. (zm), foto (kc)

chovy a vzdelávania. Na svoju
činnosť získava prostriedky
formou dotácií, ale aj od sponzorov a darcov. Medzi dôležité
zdroje patrí aj zisk z 2 % daní
právnických a fyzických osôb.
Ako nám povedal zakladateľ
nadácie Vlado Kulíšek, je veľmi
vďačný trenčianskemu regiónu, lebo značná časť týchto

prostriedkov pochádza práve
od obyvateľov nášho mesta.
Trenčín môže byť zasa naopak hrdý na to, že na jeho
území sídli takáto aktívna
a zmysluplná nadácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Fotografia je z benefičného koncertu pod patronátom Nadácie
Počuť srdcom. foto (vk), (zm)

15 rokov Nadácie Počuť srdcom
Žijú medzi nami. Stretávame ich na ulici. Pracujeme s nimi,
vídavame ich aj na športoviskách. Poznáme ich a často ani nevieme, že sú ťažko zdravotne postihnutí. Že je niekto sluchovo
postihnutý, na prvý pohľad nespoznáme. Hádam o to ťažšie je
toto postihnutie.
Keď vidíme človeka na vozíčku alebo so slepeckou palicou,
akosi mimovoľne máme pocit,
že treba pomôcť. Sluchovo postihnutý človek nie je viditeľne
postihnutý, ale pritom jeho
postihnutie patrí medzi tie
najhoršie. Nepočujúci totiž nemôže komunikovať so svojím
okolím. To vedie k uzatváraniu
sa do svojej komunity a akejsi
izolácie nepočujúcich od bežnej
populácie.
Ešte horšie takéto postihnutie znášajú samozrejme deti.
Práve preto pred 15 rokmi
vznikla Nadácia Vlada Kulíška
Počuť srdcom. Jej cieľom je
pomoc pri integrácii sluchovo
postihnutých detí do života po-

čujúcich. A akú cestu k tomu
nadácia používa? Tú, ktorá je
najbližšie zakladateľovi nadácie, mímovi Vladovi Kulíškovi.
Umenie, šport a voľný čas detí.
Všetky tieto formy sú pre deti
veľmi prirodzené a keď napríklad na javisku hrá nepočujúci mím, bežný divák rozdiel
nezbadá.
Nadácia Počuť srdcom má
za sebou mnohé úspechy. Zorganizovala už 15 ročníkov rovnomenného benefičného koncertu. Od roku 2006 organizuje
aj festival sluchovo postihnutých detí na celom Slovensku
a podieľa sa aj na mnohých
ďalších aktivitách sluchovo
postihnutých detí v oblasti vý-
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Dane z nehnuteľností na rok 2008
Blíži sa čas, kedy je potrebné podať daňové priznania k dani
z nehnuteľnosti pre rok 2008. Obyvatelia Trenčína nás vyzvali,
aby sme priniesli potrebné informácie. Nájdete ich v nasledujúcich tabuľkách. Všetky doplňujúce informácie a tlačivá získate
v Klientskom centre na prízemí Mestského úradu v Trenčíne.

Daň z bytov

Daň z pozemkov
Sadzba
dane v %

Pozemky
Orná pôda,vinice, chmeľnice, ovocné sady

0,60

Trvalé trávnaté porasty

0,60

Záhrady

0,60

Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy

0,60

Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy

0,60

Byty

Sadzba
dane
v Sk/m2

Byty

7

Zastavané plochy a nádvoria

0,60

Nebytové priestory

90

Stavebné pozemky

4,00

Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

0,60

Daň zo stavieb
Sadzba
dane
v Sk/m2

Stavby
Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

7

Stavby na pôdohospodársku produkciu,skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo , stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu

10

Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a
domčekov na individuálnu rekreáciu

15

Samostane stojace garáže a samostatné stavby
hromadných garáží

45

Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú
administratívu

Hodnota pozemku je určená zo zákona nasledovne: pri bode 1
a 2 je v jednotlivých častiach mesta rozdielna, v bode 3,6 a 8 ide
o 160 Sk, v bode 7 je to 1600 Sk a v bode 4 a 5 sa určuje podľa
znaleckého posudku.
V nasledujúcej tabuľke je hodnota pozemku podľa bodu 1 a 2
v jednotlivých častiach mesta:
(eko), (r)
Katastrálne územie

90

Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

90

Ostatné stavby

90

Hodnota v Sk/m2

orná pôda,
chmeľnice, vinice, ovocné sady

trvalé trávne
porasty

Hanzlíkovská

11,04

1,33

Istebník

7,41

0,50

Kubra

13,79

1,29

Kubrica

13,79

1,29

Opatová

10,29

2,79

Orechové

8,55

0,71

Trenčianske Biskupice

21,89

3,08

Trenčín

12,38

0,97

Záblatie

19,05

0,76

Zlatovce

16,66

0,61

Výzva k verejnosti na spoluprácu proti extrémizmu
Na brífingu s novinármi 21.
januára riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR
v Trenčíne Vladimír Šramka
vyzval verejnosť na spoluprácu
pri poskytovaní informácií, ktoré smerujú k aktivitám extrémistov v ich najbližšom okolí.
Konštatoval, že „bez spolupráce s verejnosťou nie je možné
bojovať proti extrémizmu.“
„V Trenčianskom kraji boli
zaznamenané, najmä u maloletých alebo mladistvých
osôb, viaceré prípady extrémizmu,“ doplnil riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného

zboru SR v Trenčíne Vladimír
Vonkomer. Ako príklad uviedol preventívnu akciu dňa
17. januára 2008 v Základnej
škole v Nemšovej zameranú
na odhaľovanie podpory a propagácie skupín smerujúcich
k potláčaniu základných práv
a slobôd. Akcia bola úspešná,
lebo u 13-ročného žiaka sa
našli na učebných pomôckach
rôzne nápisy a symboly propagujúce skupiny smerujúce
k potláčaniu základných práv
a slobôd. Všetky učebné pomôcky žiaka boli zaistené. Pri
výsluchu žiak uviedol, že si

neuvedomil následky svojho
konania a postihu zaň. Tento
delikt bol odložený v zmysle
ustanovení trestného poriadku, nakoľko žiak základnej
školy je maloletou osobou,
ktorá nie je trestne zodpovedná. Ako ďalší príklad prejavu
extrémizmu bolo konanie devätnásťročného Jaroslava 18.
januára 2008, keď na zimnom
štadióne v Prievidzi počas hokejového zápasu pochodoval
v hľadisku a so vztýčenou rukou viackrát heiloval. Po upozornení usporiadateľom, aby
prestal so svojimi aktivitami,

agresívny muž usporiadateľa
fyzicky napadol. Spacifikovali
ho až privolaní policajti. Pri
dychovej skúške na alkohol
boli Jaroslavovi namerané dve
promile alkoholu. Jaroslav bol
obvinený z prečinu podpory
a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných
práv a slobôd a z prečinu výtržníctva. V skrátenom konaní do
25 hodín bol muž potrestaný
trestným rozkazom, ktorý zatiaľ nie je právoplatný. Uložený
mu bol nepodmienečný trest
odňatia slobody na 18 mesiacov.
(jč)
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Zima v Trenčíne
Vo svojich ohlasoch na náš dvojtýždenník nás vyzývate, aby sme
prinášali čo najviac fotografií zo života v Trenčíne. Týmito fotografiami sme sa snažili priblížiť niektoré oblasti života v zimnom
Trenčíne. Budeme radi, vážení čitatelia, ak nám budete aj vy
sami posielať fotografie, ktoré podľa vás vystihujú život v našom meste.

Aj takto vyzerali ulice po oslavách príchodu Nového roka. Vandali si opäť dali záležať. Občas sa človek musí čudovať, kde
sa to v nich berie. Samozrejme, nápravu muselo zjednať Mesto
Trenčín a následky teda nesieme všetci.

Pohľad na zasnežený hrad v mnohých vyvolával nostalgiu, no ani
hrad nemá v zime zatvorené.

Váh je v zime pokojný len zdanlivo. Život neutíchal ani pri mrazoch a dôkazom boli rapotajúce kačice, ktoré sa zhlukovali pri
celom toku Váhu v Trenčíne.
foto (vh)

Hoci zima v januári šetrí mrazom aj snehom, ľadová plocha slúži
malým i veľkým aj pri plusových teplotách. Najmä deti sa tešia
z radovánok na korčuliach, no ako vidno, dobre je občas si aj
oddýchnuť.

Sneh nás tento rok prekvapil už začiatkom novembra. Zamestnanci Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. o., sneh
nielen odhŕňali, ale aj odvážali nielen z centra mesta.

Dôkazom toho, že Trenčín sa intenzívne rozvíja, sú aj nové fasády niektorých budov. V minulosti sa podobná obnova konala len
sporadicky, dnes zažívame taký rozvoj, že často ani nestíhame
sledovať, čo všetko je v novom šate.
(zm), foto (jč)
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Veľtrh ITF Slovakiatour už po 14-krát
Legendárna Alžbeta Báthoryčka bola jedným zo symbolov výstavnej expozície Trenčianskeho samosprávneho kraja na 14.
ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour (International Tourist Fair Bratislava), ktorý sa uskutočnil
od 17. do 20. januára 2008 v bratislavskej Inchebe.
Popri známej čachtickej
grófke
návštevníkov
vítali
v expozícii Trenčianskeho samosprávneho kraja aj Podmanickí rytieri a sokoliari z Bojníc.
Všetci spoločne naplnili hlavný
ideový zámer tohtoročnej expozície, že náš kraj je krajom hradov, zámkov a legiend. V spoločnej expozícii na ploche 120
m2 spolu vystavovali Mesto

by nasledovalo aj slávnostné
otvorenie expozície Trenčianskeho samosprávneho kraja
fanfárami a dobovou hudbou
v podaní súboru Musica poetica z Trenčína. Nasledoval príhovor Moniky Gurínovej alias
Alžbety Báthoryovej za dávnych panovníkov regiónu. Oficiálne otvoril expozíciu predseda
Trenčianskeho samosprávne-

Krosnárka Helena Pavlíková z Považského Podhradia predviedla
tradičnú techniku tkania
Trenčín, Mesto Považská Bystrica, Regionálne združenie
Cestovného ruchu Horná Nitra
a Kúpele Bojnice, a. s.
Po slávnostnom otvorení veľtrhu 17. januára 2008
v Programovom centre Inche-

ho kraja Pavol Sedláček za
prítomnosti J. E. veľvyslanca
Francúzskej republiky v Slovenskej republike Henry Cunyho,
ministerky poľnohospodárstva
Slovenskej republiky Zdenky
Kramplovej a primátora Mesta

V Bratislave vystúpil aj súbor z Trenčína Musica poetica
Trenčín Branislava Cellera. Pri
tejto príležitosti predseda Trenčianskeho
samosprávneho
kraja Pavol Sedláček odovzdal
ocenenie za podporu a rozvoj
aktívneho cestovného ruchu
a propagáciu Trenčianskeho
samosprávneho kraja riaditeľke Trenčianskeho múzea
Kataríne Babičovej, predsedníčke Regionálneho združenia
cestovného ruchu Horná Nitra
Zdenke Balážovej, odborníkovi z oblasti poľnohospodárstva
Vojtechovi Tĺčikovi a predsedovi Slovenského cykloklubu
Jurajovi Hlatkému. Na otváracom programe sa zúčastnili
aj šermiari zo skupiny Wagus
z Trenčína. Počas výstavných
veľtržných dní vo výstavnej expozícii predvádzali svoju remeselnícku zručnosť remeselníci
regiónu – krosnárka Helena
Pavlíková Považského Podhra-

dia, šúpoliarka Antónia Dvorščíková z Považskej Bystrice,
drotár Jaroslav Rod z Dubnice
nad Váhom a predajca tradičnej medoviny. V sobotu 19.
januára 2008 popoludní vo výstavnej expozícii sa uskutočnila autogramiáda autorom knihy
Šľachtické rody Drahoslavom
Machalom. Sprievodným podujatím expozície Trenčianskeho samosprávneho kraja bola
vedomostná súťaž pod názvom
Poznaj náš kraj, ktorej víťaz bol
každý deň vyžrebovaný. Počas
výstavy v expozícii Trenčianskeho samosprávneho kraja boli
premietané na veľkoplošnej
obrazovke informácie o atrakciách regiónu a o možnostiach
využitia v rámci cestovného
ruchu na území Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Text a foto (jč)

Prezentácia mesta aj na veľtrhu v susedných Čechách
Mesto Trenčín sa v dňoch 10. – 13. januára predstavilo aj na
17. ročníku medzinárodného veľtrhu turistických možností v regiónoch Regiontour v Brne. Prezentácia mesta sa tu konala
pod hlavičkou Slovenska, Trenčín mal svoje zastúpenie v rámci
stánku Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.
Veľtrh bol dobrou príležitosťou nielen na prezentáciu,
ale najmä na nadväzovanie
užitočných kontaktov. Počas
niekoľkých oficiálnych stretnutí
mal zástupca primátora Tomáš
Vaňo príležitosť stretnúť sa
– okrem iných - aj s 1. námestníkom ministra pre regionálnu

politiku a cestovný ruch Českej republiky Jiřím Vačkářom
a štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky Ivanom Rybárikom.
„Do Trenčína sa rád vraciam, je
to prekrásne mesto a myslím
si, že si zaslúži väčšiu propagáciu,“ povedal český hosť. Podľa

Husľové trio G-strinx z Bratislavy
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du zahraničného turistu musí
zlákať a presvedčiť k návšteve
najskôr celá krajina, prípadne
región, až potom konkrétne
miesto či mesto. Z tohto pohľadu sme si splnili povinnosť byť

jeho slov priemysel cestovného
ruchu predstavuje dnes významné ekonomické odvetvie,
ktoré prináša národnému hospodárstvu a regiónom veľké
ekonomické zisky.
Nespokojnosť s prezentáciou mesta vyjadril predseda
pracovnej komisie pre cestovný ruch, ktorá je poradným
orgánom primátora, poslanec
Martin Barčák. „Na toto podujatie chodím vyše desať rokov
a po spoločných prezentáciách
s partnerskými mestami z Moravy je trend posledných rokov

krokom späť“, povedal.
Mgr. Renata Kaščáková,
vedúca útvaru marketingu však
tvrdí:
„Samostatná
prezentácia
miest na veľtrhoch je veľmi nákladná a pritom nie príliš účelná. Pochopila to napríklad aj
Trnava, ktorá dnes už upúšťa
od praxe samostatného stánku
z minulých rokov. Budovanie
dobrých konkrétnych kontaktov
sa dá v prípade Moravy aj priamo z úrovne najbližších, v tomto
prípade partnerských regiónov
Trenčín-Zlín. Zo širšieho pohľa-
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považuje Renata Kaščáková
v súčasnosti skvalitnenie služieb turistického informačného centra, ktoré musí zúročiť
všetky kontakty mesta – aj
tie, ktoré zástupcovia mesta

V rámci expozície Slovenskej agentúry pre cestovný ruch malo
svoju prezentáciu aj Mesto Trenčín. Informácie o meste záujemcom poskytovali zamestnanci z Útvaru marketingu MsÚ v Trenčíne Katarína Martinková a Jarmila Mitanová (na snímke).
na tomto veľtrhu, no zároveň
sme prostriedky mesta vynaložili účelne.“
Za najdôležitejšie z hľadiska
cestovného ruchu v Trenčíne

bez ohľadu na rozsah svojho
prezentačného stánku osobne
pravidelne nadobúdajú na veľtrhoch cestovného ruchu či už
doma alebo v zahraničí.
(r)

Martin Barčák: Trenčín sa musí viac zviditeľňovať v cestovnom ruchu
Poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Martina
Barčáka vymenoval primátor
Branislav Celler za predsedu
pracovnej komisie pre oblasť
cestovného ruchu. Pozostáva
z poslancov a odborníkov a je
poradným orgánom primátora
mesta.
Hoci orgán vznikol iba koncom roka 2007, jeho predseda
využíva svoje skúsenosti z cestovného ruchu a navštívil veľtrhy zamerané na cestovný ruch
Regiontour v Brne a ITF Slovakiatour v Bratislave. O svojich
dojmoch z prezentácie mesta
na oboch podujatiach hovoril
so zápalom a snahou zmeniť
nepriaznivú situáciu.
„Po týždni sme mohli konfrontovať prezentácie mesta
v Brne a v Bratislave a potvrdil sa môj názor na nelichotivý
stav svedčiaci o skutočnosti,
že propagácii neprikladáme
primeraný dôraz. V Brne bolo
mesto súčasťou prezentácie

Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, čo bolo vzhľadom
na priestor nedostačujúce. Neďaleko mali samostatný stánok
Trenčianske Teplice vnímané
návštevníkmi ako súmestie
s Trenčínom, podobne sa predstavili samostatne aj Piešťany.
Viaceré menej významné regióny, obce i mestá ponúkali
svoje stánky so snahou presadiť sa v turistickom priemysle,
niečo z toho mať a podľa toho
ich stánky vyzerali,“ zhodnotil
účasť Trenčína v Brne Barčák.
„V Bratislave sme boli
v stánku Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho expozícia bola zameraná na históriu, hrady a zámky v regióne.
Z pohľadu zriaďovateľa to má
logiku, lebo VÚC spravuje celé
územie kraja. Predstavujem si
však viac priestoru pre krajské
mesto. V stánku bolo navyše
veľa miest na sedenie a skôr to
pripomínalo spoločenské stretnutie ako obchod. Navštívil

Martin Barčák (vľavo) so zástupcom primátora Trenčína Tomášom Vaňom na veľtrhu Regiontour v Brne.
som stánok Dolného Rakúska,
kde nemali v expozícii ani jednu
stoličku pre hostí, ale konkrétne odpovedali na otázky, mali
výborne spracované materiály fundovane a vyčerpávajúco
hodnotiace región. Prezentovali
regióny, hotely, strediská a stánok bol pre mňa vzorom pre
fungovanie na takomto podujatí. Samozrejme, že mali sto-

lík pre návštevy, ale bol skrytý
v zázemí expozície a netvoril jej
podstatnú časť,“ dodal Martin
Barčák.
Verme, že aj tento veľtrh
bol podnetným a keďže učený
nikto z neba nespadol, stále je
priestor na skvalitňovanie práce vo všetkých sférach. Dôležité je, že krok k napredovaniu je
spravený.
(la)

10 / INfO

KULTÚRA

Nové CD Aurelius Q
Koncom roku 2007 sa na
svet dostalo nové CD trenčianskej džezovej formácie Aurelius
Q. „Folk ways 2“ je voľným pokračovaním predchádzajúceho
albumu skupiny s rovnomenným názvom. Aurelius Q. pokračuje v aranžovaní slovenských
folklórnych piesní a motívov do
džezových úprav. Tento album
oproti predchádzajúcemu prekračuje hranice trenčianskeho
regiónu a obsahuje motívy
ľudových piesní z Terchovej,
Šumiaca, Heľpy, Pohorelej...

Aurelius dokonca siahol k úprave ľudovej renesančnej skladby Sarabanda z Vietorisovho
kodexu. Ďalšou odlišnosťou
oproti predchádzajúcemu CD je
väčšia multižánrovosť a počet
muzikantov, ktorý sa vyšplhal
na 21. Keď by chcel niekto
veľmi škatulkovať túto muziku,
asi by dostala nálepku etno
džezu. To však nie je dôležité,
podstatné je, že už si našla
svojich poslucháčov. Na albume je použitý tiež originálny
slovenský folklór, ktorý dodala
trenčianska folklórna skupina
Brezina s primášom Ľubomírom Petrovičom. S Brezinou si
zaspievala 9-ročná speváčka
Terezka Kohoutová. Veľkým
experimentom na tejto nahrávke je spolupráca s brnianskou
kapelou TUBABU. Táto zostava
hrá na afrických bubnoch a perkusiách rytmy západnej Afriky.
Latinsko-americké
perkusie

zastupujú na nahrávke dvaja
perkusionisti. Prvý z nich je
dlhoročný kamarát A. Q. Eddy
Portella z Bratislavy, jeden
z najvyťaženejších perkusionistov na Slovensku. Druhým
perkusionistom je talentovaný
muzikant z Novej Dubnice Robert Rehák. Džezové dychy na
CD zastupujú Jozef Králik (tenorsax), flautistka Sisa Michalidesová z Bratislavy a hráč na
barytonsax, tenorsax a flautu
Erik Rothenstein, absolvent
džezovej fakulty v Grazi. Aure-

lius Q. tiež potešila spolupráca
s talentovanou trenčianskou
speváčkou Terezou Rajnincovou, ktorá študuje džezový
spev v Prahe. Zoznam muzikantov uzatvára kmeňová zostava
Aurelius Q.: Peter Belák-gitary,
Erich Vladár-klávesy, Ivan Letaši-basgitara, Peter Sedlák-spev
a Juraj Šušaník-bicie nástroje.
Netreba však zabudnúť na zvukových technikov Petra Hajša,
Mariána Fera a Františka Fanča, ktorí boli rozhodne ďalšími
členmi kapely a bez ktorých by
album nevznikol. Ku kvalite nahrávky určite prispela aj príjemná atmosféra Piano klubu, ktorý poskytuje veľké pohodlie pri
koncertnej a štúdiovej činnosti.
Veríme, že upúta aj pôsobivý
obal, ktorý stvorili dvaja nádejní
fotografi Dagmara Liebmanová
a Michal Štefan. CD „Folk ways
2“ malo oficiálny krst 28.decembra v Piano klube.
(r)

Číslo 2/ročník X

Insitné umenie v Trenčíne

Úvod aj záver podujatia oživili svojím spevom ženy z FS Kubran
Kovačická a padinská insita opäť prišla do Trenčína.
V Mestskej galérii na Mierovom námestí známy galerista Pavol Čapo predstavil 8.
januára na výstave „Insitné
umenie“ obrazy starších autorov, menovite Jána Husárika a Zuzany Chalupovej, ako
aj autorov strednej a mladšej
generácie Jána Glódzika,
Rozálie Markovej, Martina
Markova či Martina Papa. Po
privítaní prítomných vedúcou
galérie Teréziou Nikovou sa
prihovorila uvoľnená funkcionárka pre výkon funkcie
Mesta Trenčín Janka Fabová, ktorá vyjadrila radosť,
že prvá tohoročná výstava
v galérii je venovaná umeniu,
ktoré je posolstvom života
našich Slovákov z Dolnej
zeme nám. Súčasne poďakovala Pavlovi Čapovi za to, čo
koná pre šírenie tohto umenia i to, čo koná pre šírenie
dobrých priateľských vzťahov
s mestom Kragujevac. K vystavenej kolekcii obrazov sa
vyjadril kurátor výstavy Július
Činčár. Ako povedal, „táto
kultúra maľovania obrazov,
v ktorých sa
zaznamenávali
obyčaje a činnosti,
patrí
potomkom
Slovákom, ktorí sa od roku
1802
spod
Tatier začali
sťahovať
na

Dolnú zem. Začiatky tohto
umenia, ktoré dostalo pomenovanie insitné, sa začalo
šíriť v tridsiatich rokoch 20.
storočia. Maliari zaznamenávali vo svojich maľbách práce na poliach, ľudové kroje,
zimné radovánky, tradičné
sedliacke domy a izby, vtipné
príhody zo sedliackeho života
a podobne. Možno práve jednoduchosť insitného umenia
umožnilo preniknúť v päťdesiatych rokoch pozoruhodným a prenikavým spôsobom
do celého sveta, lebo spôsob
vyjadrovania umelcov oslovil
zberateľov obrazov, galérie,
múzea a teoretikov výtvarného umenia“. Záver oficiálnej
časti otvorenia výstavy patril
galeristovi Pavlovi Čapovi,
ktorý na margo výstavy povedal, že „je veľmi rád z otvorenia výstavy v Trenčíne, lebo
sa tu rokmi vytvorila pevná
skupina priaznivcov, ktorým
je blízky svet tohto umenia,
ktorý pripomína svet rozprávok“. Výstava potrvá do konca januára.
Text a foto (jč)

24. 1. 2008

KALEIDOSKOP A OZNAMY

Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín
oznamuje rodičovskej verejnosti, že zápis detí do I. ročníka sa
uskutoční v priestoroch školy v dňoch 28., 29. a 30. januára
2008 v čase od 14.00 do 17.30 h.
Škola ponúka:
- vysokú úroveň vzdelávania každoročne dokazovanú úspešnosťou jej absolventov v prijímacom pokračovaní i v štúdiu
na stredných školách
- optimálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí po
stránke pedagogickej a materiálnej
- povinné vyučovanie angličtiny alebo nemčiny už od I. ročníka
s možnosťou výučby druhého cudzieho jazyka od VII. ročníka
- výučbu základov informatiky v rámci projektu „INFOVEK“
a možnosť bezplatného využívania internetu
- vyučovanie katolíckeho a evanjelického náboženstva alebo
etickej výchovy
- služby špeciálneho pedagóga
- možnosť kvalitného stravovania vo vlastnej školskej jedálni
- pobyt žiakov v školskom klube detí
- pobyty v Škole v prírode pre žiakov 2. a 4. ročníka
- pre žiakov 3. ročníka povinný plavecký výcvik
- netradičné formy vyučovania (dopravné ihrisko, Centrum voľného času)
- pre žiakov 7. ročníka lyžiarsky kurz
- možnosti spolupráce so školami v zahraničí v rámci projektu
SOKRATES COMENIUS
- prípravu žiakov 9. ročníka na prijímacie skúšky
- zapojenie sa do ekologického projektu Zelená škola
- možnosť účinkovania vo folklórnom súbore „Kornička“
- bohatú záujmovú činnosť intelektuálneho, esteticko –výchovného a športového zamerania
- k dispozícii viacúčelové ihrisko s umelou trávou
- zrekonštruovaný areál a okolie školy
- žiaci pri vstupe do školy dostanú zdarma balíček učebných
pomôcok od rodičovského združenia
K zápisu je potrebná osobná účasť dieťaťa, narodeného do
1. septembra 2002 a skôr, predloženie rodného listu dieťaťa
a financie na zakúpenie súboru zošitov k šlabikáru, pracovných
zošitov k písaniu a matematike (260 Sk/žiak).
(zšve)

Dotácie na aktivity v oblasti školstva
V súlade so všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
vyhlasujeme
I. grantové kolo poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania v roku 2008.
Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na
základe žiadosti spolu s povinnými prílohami a za predpokladu,
že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči mestu.
Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií,
tlačivá žiadostí spolu s informáciami o ich vyplnení a prílohách, možnosťami ich použitia a zúčtovania nájdete na webovej stránke www.trencin.sk – občan – VZN č.2/2004 alebo
na Útvare školstva a sociálnych vecí MsÚ v Trenčíne – tel. č.
744 57 97.
Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové nám. 2, (pondelok–štvrtok v čase 8.00–17.00 h,
v piatok 8.00–13.00 h) alebo poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke).
Uzávierka prijímania žiadostí je 15. februára 2008. (ško)
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ŠPORT – naša dominanta

Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky. Zľava: M. Rajnohová, P.
Kmec, M. Balaj, M. Fryzelka, E. Cutorová, K. Homolová, dolný
rad: Mgr. J. Felgr
Po výbornom výkone chlapcov Kmec vyhrali súťaž jednotlivcov.
v cezpoľnom behu a ich postupu V krajskom kole obsadili žiačky
do celoslovenského kola pokra- 6. miesto a chlapci 7. miesto.
Dlhodobo si starší chlapci
čujú žiaci Kubranskej školy vo
výborných výkonoch aj v ďalších tejto školy udržujú postavenie
lídra vo florbale v okrese. Kubšportových odvetviach.
V minulosti patrili Kubrania ranská škola zorganizovala krajk špičkovým účastníkom bran- ské finále a žiaci bez problémov
ných pretekov, ktorí, bohužiaľ, postúpili do celoslovenského
ostali len minulosťou. A tak finále do Košíc. Tu nás jediná
chodievajú na Moravu, kde sa porážka od finalistov, chlapcov
pravidelne zúčastňujú bran- z Nižnej, nakoniec odsunula až
ného preteku družobnej školy na 7.miesto. Škoda, že k nám
v Dolním Němčí, kde zopakovali nebol žreb priaznivejší.
To, že sa športu v kubranminuloročné umiestnenie – 2.
miesto dievčatá a 3. miesto skej škole darí, svedčí i 2.
miesto chlapcov v stolnom tenichlapci.
Svoju prípravu na tento se a postup chlapcov aj dievčat
pretek zužitkovali v okresnom do semifinále v basketbale. Aj
finále v streľbe zo vzduchovky. jediná porážka vo veľkom futbaDvojmesačná príprava prinies- le od chlapcov ZŠ, Na dolinách,
la ovocie. Chlapci aj dievčatá Trenčín a konečné 2. miesto
vyhrali súťaž družstiev. Navy- v okrese ukazujú na všestran(jf)
še Kristína Homolová a Peter nosť žiakov tejto školy.

Dotácie na aktivity v oblasti sociálnych vecí
a zdravotníctva
V súlade so všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín
č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
Mesto Trenčín vyhlásilo 1. grantové kolo poskytovania dotácií
z rozpočtu Mesta Trenčín na
aktivity v oblasti sociálnych vecí
a zdravotníctva.
Dotácie môžu získať právnické
a fyzické osoby so sídlom alebo
trvalým pobytom na území mesta, ktoré 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 odstránení a prispievajú
k zlepšeniu životných podmienok
ťažko postihnutých občanov.
Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií,
tlačivá žiadostí sú uverejnené na
webovej stránke www.trencin.sk
(Občan – Tlačivá – Zabezpečenie
sociálnej pomoci) alebo osobne
na Útvare školstva a sociálnych
vecí alebo v Klientskom centre
Mestského úradu v Trenčíne.
Žiadosti o dotáciu je potrebné
doručiť na Mestský úrad, Mierové
námestie č. 2, 911 64 Trenčín
v termíne do 31. 3. 2008. (soc)
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Mierové nám.,
032/743 44 15,
www.lampart.sk
23. 1. a 25. 1. (19.00)
Buena Vista Social
Club
Wendersov film nie je len
záznamom koncertného
turné skupiny alebo pracovnej atmosféry v nahrávacom štúdiu,
tento dokument je zároveň zaujímavou
výpoveďou o fenoméne hudby a rovnako aj o ľuďoch a ich vzťahu k životu
a umeniu.
24. 1. (17.30) Filmový klub
mladých: Kultové filmy 20. storočia
Niekto to rád horúce
Prednáškový cyklus Martina Ciela spojený s projekciou vybraného filmu.
26. 1. – 28. 1. (19.00) Nebo nad
Berlínom
Režisér Wim Wenders zasadil dej tohto
svojho najznámejšieho diela do vtedy
ešte múrom rozdeleného Berlína. Osou
jeho originálnej filmovej eseje je príbeh
dvoch novodobých anjelov, z ktorých
Damiel sa vzdá večnosti kvôli cirkusovej trapézistke Marion a stáva sa
človekom.
27. 1. (17.00) Večer slovenského
filmu: Obrazy starého světa
Nevšedný dokument citlivo a s pochopením kreslí podoby starých dedinčanov,
žijúcich zdanlivo na okraji spoločnosti,
v podmienkach hraničiacich s biedou,
ale vo vlastnom svojbytnom svete.
30. 1. a 1. 2. (19.00) Putovanie
tučniakov
Každým rokom opúšťajú tisíce tučniakov cisárskych istotu hlbokého oceánu
a putujú stovky kilometrov cez zradný a odpudivý ľadovec, aby sa mohli
rozmnožovať.
1. 2. (16.30) Filmový klub mladých:
Anime play
Projekcia japonských animovaných filmov spojená s prednáškou D. Delgada
2. 2. – 4. 2. (So 18.00), (Ne, Po
19.00) Šťastné dni
2. 2. (20.00) „Zrkadlova kocka“
Predstavenie mladých iluzionistov spojený s koncertom skupiny NU FOLDER
3. 2. (16.00) Detské predstavenie:
Mravčia polepšovňa
6. 2. (19.00) Paríž, Texas
7. 2. (17.30) Filmový klub mladých:
Kultové filmy 20. storočia
Prednáškový cyklus Martina Ciela spojený s projekciou vybraného filmu Alexander Rogožkin: Svojráz národného
lovu (vstup voľný)

KULTÚRNE POZVÁNKY
CENTRUM MESTA
MESTSKÁ GALÉRIA 22
Mierové nám. 22, 032/744 22 45,
www.trencin.sk
8. – 30. 1. Insita z Kovačice
Galéria Pavla Čapu z Padiny a Mesto Trenčín
pre vás pripravili výstavu, v ktorej dominujú
zakladatelia Kovačickej insity, najmä Martin
Jonáš.
1. – 24. 2. Stretnutie – Setkání
Výber z tvorby neprofesionálnych výtvarníkov
z okresov Trenčín a Uherské Hradište.
Stála výstava: Expozícia Klubu
priateľov Vojtecha Zamarovského
Bola založená Klubom priateľov Vojtecha
Zamarovského. Tvoria ju kópie významných antických a egyptských artefaktov,
vytvorená z darov Gréckej vlády a Vojtecha
Zamarovského.
Otvorené: denne 10.00–17.00, okrem
pondelka

MESTSKÁ GALÉRIA 16
Mierové nám. 16, 032/744 22 45, www.
trencin.sk
14. 1. – 3. 2. Svet očami skutočnosti
a fantázie
Prehliadka detskej výtvarnej tvorby zo Základnej umeleckej školy v Trenčíne.
Otvorené: denne 10.00–17.00, okrem
pondelka
4. – 29. 2. Jaroslav Szalay: Maľby
Otvorené: denne 10.00–17.00, okrem
pondelka

GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58,
www.gmab.scot.sk
14. 12. – 2. 3. Horizonty súčasnosti III.
Výtvarní umelci Trenčianskeho kraja
Reprezentatívny prierez tvorbou súčasných
profesionálnych výtvarníkov Trenčianskeho
kraja.
6. 2. (9.30) Galerkovo
Veselé tvorivé stretnutie pre deti do 6 rokov
a ich rodičov. Deti sa hravým a zábavným
spôsobom oboznamujú s výtvarným umením.
Učia sa pracovať s farbou, tvarom a rôznymi
materiálmi. Hravé tvorivé dielne sa uskutočňujú pravidelne každú druhú stredu dopoludnia od 9.30 do 11.30 hod.
10. 2. (18.00) Klub priateľov vážnej
hudby: Koncert hviezd VŠMU
Stála expozícia M. A. Bazovského
Súbor diel jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov obsahuje výber známych
i málo vystavovaných autorových prác - olejomaľby, gvaše, tempery a kresby. Expozícia

Číslo 2/ročník X
pozostáva z diel, ktoré chronologicky dokumentujú základné vývojové obdobia v autorovej tvorbe a približujú charakteristické znaky,
kolorit a techniky Bazovského výnimočného
umeleckého prejavu. Kolekciu dopĺňa fotodokumentácia z umelcovho súkromného života
a informačné texty o dôležitých medzníkoch
v jeho tvorbe.

KULTÚRNE A METODICKÉ CENTRUM OS SR
Hviezdoslavova 16, www.domarmady.sk
30. 1. (17.00) Hrajú nám pre radosť
Koncert detí Základnej umeleckej školy
v Trenčíne.
24. 1. (16.00) Deň vzniku Slovenskej
republiky a jej vplyv na formovanie
vojenského, civilného, dopravného
letectva a športových leteckých
asociácií
Pripravuje Klub letcov a parašutistov, prednáša Ing. Dušan Sadloň.
10. – 30. 1. Prezentačná výstava
Spojenej školy s organizačnými zložkami
15. 1. – 18. 2. Richard Hlavňa:
Rumunsko 2007
Kontrasty mesta a otvorených duší obyvateľov zachytené na čiernobielom formáte
dovolia človeku zaspomínať na doby minulé,
zatiaľ čo farebné spracovanie cestovným ruchom nedotknutej rumunskej prírody pomôže
oslobodiť myseľ od každodennej reality.
1. – 20. 2. Jana Vozáriková: Z iných
svetov

MC SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.scot.sk
29. 1. (17.00) Cvičenie detí s rodičmi
s tetou Števkou v ZŠ, Novomeského ul.
30. 1. (17.00) Cvičenie detí s rodičmi
s tetou Žofkou v Sokolovni
30. 1. (17.00) Cvičenie pre tehotné
v KS Dlhé Hony
30. 1. (10.00) Rozvíjanie zručnosti
s tetou Aničkou
24., 31. 1. (10.00) Štvrtkové tvorivé
predpoludnie s tetou Aničkou
29. 1. (10.30) Mommies english club
Materské centrum je otvorené pondelok až
piatok 10.00–19.00.

PIANO CLUB
Ul. Pod Sokolicami, 032/744 50 81,
www.pianoclub.sk
25. 1. Oldies, Hattrick, Hajšo band...
9. 2. (19.00) Divadlo Normálka:
Ochotníci
Jedná sa o pôvodnú hru. „Ochotníci“ sú
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činoherným predstavením, ktoré ponúkne
humor, zamyslenie a oživenie vo forme pôvodných piesní so živou aj reprodukovanou
hudbou.
Príbeh sa odohráva v dedinskom hostinci.
Hlavnou dejovou líniou je nácvik divadla
v podaní dedinského ochotníckeho súboru
pod vedením nedoštudovaného, ale o to
ambicióznejšieho režiséra. Ochotnícke
predstavenie v dedinskom hostinci sa má
uskutočniť pri príležitosti okrúhleho výročia
prvej, písomnej zmienky o obci.

KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, 0915 275 652,
www.klubluc.sk
25. 1. (22.00) BEAT ALCHEMY VII.: DJ
MERSEY – DJ PARTY
27. 1. (22.00) Detský divadelný klub:
Róza a Imro
Hudobno-divadelná klauniáda alebo skôr
výmysly Rózy a Imra, mačky Cici a papagája
Tara v spoločnom susedstve. Každý z nich si
však spolunažívanie vysvetľuje po svojom…
10. 2. (15.00) Detský divadelný klub:
Divadlo Xaver – O hloupým Honzovi...
Úspešná inscenácia ocenená dvoma cenami za prínosnú dramatizáciu ľudovej tvorby.
Stará ľudová rozprávka hraná 50 cm drevenými marionetami. Hra je typická svojou
veľkou vernosťou na ľudové tradície. Celá
rozprávka je doplnená pesničkami, ktoré sa
deti učia spievať v priebehu predstavenia.

VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Denne – Vyučovacie hodiny
informatickej výchovy pre žiakov
ZŠ a SŠ v knižnici – ponuka pre
pedagógov v rámci projektu „Čítajme
všetci – čítanie je super“
Kontakty
na
jednotlivé
pracoviská:
www.vkmr.sk
24. 1. (16.00) Literárny klub OMEGA
Pozvánka pre všetkých členov a priaznivcov
literatúry a literárnej tvorby do klubu na diskusiu a čítanie vlastných literárnych prác.
25. 1. (16.00) Rudolf Dobiáš:
Znovuzrodenie
Prezentácia novej knihy Rudolfa Dobiáša Znovuzrodenie s ilustráciami Jozefa
Vydrnáka.
30. 1. (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
do 29. 2. Pre radosť

KULTÚRNE POZVÁNKY
Výstava výtvarných a ručných prác detí
z Detského mestečka v Zlatovciach.
do 29. 2. Rok Jozefa Miloslava
Hurbana

JUH – KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08
www.kcaktivity.sk
2. 2. (9.00) Stretnutie členov klubu
Veronika
4. ,11. 2. (18.00) Klub keramikárov
pre dospelých
5.,12. 2. (15.00) Klub keramikárov pre
deti
5., 12. 2. (9.30) Rozvíjanie zručností
6. 2. (16.00) Tvorenie s potešením
s tetou Aničkou: Glazúrovanie výrobkov
z hliny, výroba karty na Valentína
8., 15. 2. (15.00) Aj my máme šikovné
pršteky
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Kurz výučby PC – pondelok, streda a piatok
v dvoch denných intervaloch
Cvičenie jogy – streda o 14.30 hod.
Kondično – rehabilitačné cvičenia – piatok
o 10.00 hod.
Individuálne sociálne poradenstvo – utorok
o 15.00 hod.
Šachový, biliardový krúžok – denne
Spoločenské a kartové hry – denne

OSTATNÉ
VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU
Bezručova ulica č. 64.
8. 2. (10.00–16.00) Deň otvorených
dverí v budove školy
V rámci dňa otvorených dverí sa môžete zúčastniť interaktívnych prednášok o programoch VŠM, prehliadky knižnice, ukážkových
hodín alebo priamo na vyučovaní. Prednášky
sa uskutočnia každú celú hodinu.

KULTÚRNE CENTRUM SIHOŤ
M. Turkovej 22, 032/7434 535,
0904 339 401

TRENČIANSKE MÚZEUM

2. 2. (18.00) „ODCHODEK –FAŠIANGY“
Poľské a slovenské fašiangové zvyky
a zábava.

22. 1. Otvorenie výstavy fotografií
Slovákov žijúcich v Rumunsku
„Podoby a tváre niekdajšieho slovenského
Nadlaku“. Výstava je prevzatá zo Slovenského národného múzea.

KULTÚRNE CENTRUM DLHÉ HONY
28. októbra 2/1168, 032/652 21 36
30. 1. (13.00) Výbor 1. ZO JDS – 01 na
Ul. 28. októbra č. 2 s predsedníčkou
Máriou Rajnohovou pozývajú členov na
hodnotiacu členskú schôdzu.
1. 2. Školský ples
2. 2. Fašiangová zábava pre sluchovo
postihnutých
4. 2. Fašiangový program pre
Združenie kresťanských seniorov
8. 2. Fašiangová zábava pre seniorov
12.2. (15.30) Kurz predlekárskej prvej
pomoci
Pozostáva z teoretickej a praktickej časti.
Kurz trvá 4 hodiny. Školiteľ je profesionálny záchranár záchrannej zdravotnej služby
s certifikátom. Každý účastník obdrží po
absolvovaní kurzu certifikát.
Prihlášky a informácie: tel: 032/652 21 36,
0904 475 327
13. 2. Akadémia III. veku: Psychické
problémy vo vyššom veku, Aktivity
seniorov

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská ulica, 7437956
Pravidelné týždenné kurzy a záujmové
krúžky:

ZOC MAX TRENČÍN
Štefánikova 426, trencin@ocmax.sk,
www.ocmax.sk
14. 2. (8.00–13.00) Valentínska MAXi
kvapka krvi
Pre všetkých darcov krvi sú pripravené darčeky a program S.O.S s D. Danglom a P.
Sklenárom. Hudobný hosť: moderné husľové trio XPLOSION.

VÝSTAVISKO TMM
2., 16. 2. (7.00–12.00) Burza
starožitností a zberateľských
predmetov
Burza je určená pre milovníkov a zberateľov
mincí, medailí, bankoviek, známok, pohľadníc, nálepiek, etikiet, odznakov, vlajočiek,
kníh, obrazov, grafiky, porcelánu, gramoplatní, magnetofónových pások, autíčok, hodín,
hracích skriniek, historických zbraní, motýľov, minerálov, umelecko-remeselných výrobkov a iných zberateľských zaujímavostí.
Aktivity pre deti sú zeleným písmom.
KIC – Kultúrno-informačné centrum mesta
Trenčín, Sládkovičova ulica, tel. 16 186.

OZNAMY

14 / INfO

Číslo 2/ročník X

Upozornenie pre prevádzkovateľov malého
zdroja znečistenia ovzdušia
OZNAM
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s., zvýši cenu
vody o 0,55 Sk a stočného o 0,40 Sk za 1 m3 bez DPH.
Nárast cien predstavuje 1,9 % oproti roku 2007.
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s., pristupuje
od januára 2008 na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví k úprave cien vodného a stočného. V okresoch Trenčín a Nové Mesto nad Váhom vzrastú v roku 2008
ceny vodného oproti roku 2007 o 2,1 % a stočného o 1,7 %.
Nárast cien predstavuje zvýšenie o 1,13 Sk s DPH za 1m3
dodanej a odkanalizovanej vody. Dopad na štvorčlennú domácnosť predstavuje 14 Sk mesačne. Priemerný nárast vodného
a stočného na Slovensku predstavuje 5,4 %.
Hlavný dôvod zvýšenia cien vodného a stočného predstavuje nárast nákladov na elektrickú energiu o 19,5 % oproti roku
2007. Ceny vodného zostávajú na úrovni roku 2006.
V súvislosti s vykonanou úpravou cien bude TVS v prvej
polovici januára realizovať mimoriadne odpočty stavu vodomerov. Spoločnosť preto zdvorilo žiada všetkých svojich odberateľov, aby v tomto období umožnili pracovníkom TVS prístup
k vodomerom.
Pozn. Zamestnanci TVS vo firemnom odeve s logom TVS
sú pri odpočtoch povinní preukázať sa na požiadanie firemným
preukazom spoločnosti.
(tvs)

Podľa zákona č. 401/1998 Z.
z. o poplatkoch za znečistenie
ovzdušia:
• prevádzkovateľ malého zdroja
znečistenia ovzdušia je povinný
oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečistenia ovzdušia spotrebu palív
a surovín, z ktorých znečisťujúce
látky vznikajú a ďalšie údaje
potrebné na zistenie množstva
a škodlivosti znečisťujúcich látok
vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív
a surovín, počte prevádzkových
hodín malého zdroja znečistenia
ovzdušia a o druhu a účinnosti
odlučovacích zariadení.
Podľa zákona č. 478/2002 Z. z.
o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov:
• malými zdrojmi znečistenia
sú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na
spaľovanie palív so súhrnným

tepelným výkonom do 0,3 MW,
ostatné technologické celky
nepatriace do kategórie veľkých
a stredných zdrojov znečisťovania, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
skládky palív a surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného
zdroja znečistenia a iné stavby,
zariadenia a činnosti výrazne
znečisťujúce ovzdušie
• prevádzkovateľom zdroja znečisťovania je právnická alebo
fyzická osoba, ktorá má právo
alebo fyzickú možnosť prevádzkovať tento zdroj.
Tlačivo – Oznámenie údajov
potrebných pre určenie výšky
poplatku za znečisťovanie ovzdušia si prevádzkovatelia môžu
vyzdvihnúť v podateľni v Centre
rozvoja bývania Mestského úradu v Trenčíne, Farská 10 a na
internete www.trencin.sk. (užpd)

Kalendár vývozu separovaných zložiek komunálneho odpadu v Trenčíne na rok 2008
Január
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
27
28
29
30
31

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

Papier 1

Nádoby 1
Nádoby 2
Papier 5
Nádoby 3
Nádoby 4

Papier 2
Papier 3
Papier 4

Nádoby 1
Nádoby 2
Nádoby 3
Nádoby 4

Vrecia 1
Vrecia 2
Vrecia 3

Február
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
27
28
29

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

Nádoby 1
Nádoby 2
Papier 1
Nádoby 3
Nádoby 4

Papier 2
Papier 3
Papier 5
Papier 4

Nádoby 1
Nádoby 2
Nádoby 3
Nádoby 4

Vrecia 1
Vrecia 2
Vrecia 3

Vysvetlivky:
PLASTY
Plasty – vrecia 1:
Zlatovce, Orechové,
Horné Orechové,
Istebník, Záblatie,
Zámostie
Plasty – vrecia 2:
Noviny, Biskupice,
Soblahovská ulica
a okolie, Centrum,
Dolné mesto
Plasty – vrecia 3:
Opatová, Kubra,
Kubrica, horná
a dolná časť
Kukučínovej ulice
Plasty – nádoby 1:
Juh
Plasty – nádoby 2:
Sihoť, Zámostie
Plasty – nádoby 3:
Noviny, Biskupice,
Pod Sokolice,
Centrum, firmy
Plasty – nádoby
4: Dolné Mesto,
Soblahovská, Dlhé
Hony

SKLO
Sklo 1 – 1 x mesačne
2 dni – podľa potreby
BIOODPAD
Bio (1. 6. – 30. 9.):
každý pondelok
Bio (1. 10. – 31.
5.): každý nepárny
pondelok
PAPIER
Papier 1 –
individuálna bytová
výstavba (prvá streda
v mesiaci) – Sihoť,
Hodžova, Noviny,
Zlatovce
Papier 2 – Juh
Papier 3 – Sihoť,
Zámostie
Papier 4 – Pod
Sokolice, Centrum,
Soblahovská, Dlhé
Hony, Noviny
Papier 5 – firmy
(žp)

24. 1. 2008

OZNAMY A KRÍŽOVKA

Mesto Trenčín udelí
dotácie na aktivity v oblasti športu
V súlade so všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
vyhlasujeme grantové kolo poskytovania dotácií z rozpočtu
Mesta Trenčín na aktivity v oblasti športu v roku 2008.
Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na
základe žiadosti spolu s povinnými prílohami a za predpokladu,
že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči mestu.
Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, tlačivá
žiadostí spolu s informáciami o ich vyplnení a prílohách, možnosťami ich použitia a zúčtovania nájdete na webovej stránke
www.trencin.sk – občan – VZN č.2/2004 alebo na Útvare školstva a sociálnych vecí MsÚ v Trenčíne – tel.: 744 57 97.
Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín,
Mierové nám. 2 (pondelok–štvrtok v čase od 8.00 do 17.00 h,
v piatok od 8.00 do 13.00 h) alebo poštou (rozhoduje dátum
poštovej pečiatky na obálke).
Uzávierka prijímania žiadostí je 29. februára 2008.

(úš)
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Západoslovenská energetika, a. s., ako správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej
energie v súlade so zákonom č. 656/2004
Zb. z. § 010 odst. 1

vyzýva
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné
i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE, a. s., k odstráneniu a okliesneniu stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú
bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej
sústavy, a to v rozsahu podľa §36 zák. č. 656/2004 Zb. z.
Požadovaný konečný termín vykonania prác je 31. 3. 2008.
V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSE, a. s., vykoná
odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §10 zák. č. 656/2004 Zb. z.
Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej
kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie vedenia pre prípad výrubu alebo orezu
je možné požiadať v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou
v ZSE, a. s., na tel. č. 032/653 33 65.
Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava
Tím služieb regionálnej správy sietí vn, nn Sever

Krížovka
Za správne riešenie tajničky osemsmerovky z č. 1/2008 „že je to tajné“ bol vyžrebovaný Kamil Bystrický, M. Turkovej 30, 911 01
Trenčín, ktorého v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku krížovky z Infa
č. 2/2008 zasielajte na adresu našej redakcie do 1. februára 2008.
(r)
identi- miešanec
na citoslovsa stávala citoslovce local area ojazdili Pomôcky: prístroj
fikačné
IndiávyčerLatinské rýchlo
vzďaľuj,
network
EE,
OLŠE,
ce
sa
po česky RTO, ILEK pávanie pohŕdania čislo orga- nov a
príslovie utekaj dedičkou povzdychu (skr.)
nizácie belochov
vzduchu
vpichnutie

poskytlo
údaje

4

inovate,
osuhle

a síce

románsky
(skr.)

lesná
správa
(skr.)

šikovný
kúsok

erbium
(zn.)
včelie
príbytky

1
okradne,
ozbíja
popravcovia

žilka

499 rím.
číslicami

viazaním
zhotoví

česká
rieka
príbytok
baču

medikament
napredovanie

značka
kancelárskych
potrieb

jeden po
nemecky

citoslovce
hlasu žaby
star. znač.
autobusov

dravý cudzokrajný
vták

zamieňal
holandská
rieka
riedky
kvások

atóm po
česky
ovulačný
(skr.)

listnatý
strom
Autor:
Jozef
Páleník

INFO

ruská
rieka
kypria
pluhom

senior
určite
medical
officer vykastrova(skr.)
ný býk

zliatina
Fe+Ni
primát
(zried.)

patriace
svatovi

2

3

poolepuj

olupoval
som
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Trenčín už má TAEKWONDO
Športový klub ILYO TAEKWONDO TRENČÍN vznikol 2.
septembra 2007. Založila ho
Jana Ilašenková, držiteľka majstrovského stupňa 2. dan a 6násobná majsterka Slovenska
v športovom zápase taekwondo.
Hneď od začiatku bol o tento
šport veľký záujem a už po troch
mesiacoch tvrdého tréningu sa
zverenci odvážili postaviť slovenským borcom. Z prvej súťaže tak
priniesli striebornú a dve bronzové medaily. O mesiac neskôr,
15. decembra, klub opäť zažiaril, keď 7-členná výprava získala
7 medailí (2 zlaté, 2 strieborné
a 3 bronzové medaily). Celková
bilancia 11-tich medailí svedčí
o obrovskom potenciáli klubu.
A čo na to trénerka?
„Prišla som do Trenčína zalo-

žiť najväčší a najsilnejší klub na
Slovensku a ani som nečakala,
že sa stretnem s tak úžasnými
ľuďmi zapálenými pre toto bojové umenie. Tempom, akým klub
napreduje, sa moja vidina určite
splní. Jediné obmedzenie vidím
v nedostatku priestoru na cvičenie, ale veríme, že sa nám to
s pomocou sponzorov podarí.“
Taekwondo je pomerne mladé bojové umenie, ktoré vzniklo
v Kórei približne len pred 2000
rokmi kombináciou rôznych bojových štýlov. Teraz je najrozšírenejším na celom svete a nájdete
ho aj na olympijských hrách. Je plnokontaktným bojovým umením
pozostávajúci hlavne z kopacích
techník. Viac informácií nájdete
na: www.taekwondo.tym.sk
text a foto (kt)

MS Slovenska 15. decembra 2007 v Bratislave. Hore zľava: Peter Hunka (striebro), Jakub Michalec (bronz), Peter Kopunec
(bronz), Marek Šutliak (striebro), Jana Ilašenková (trénerka).
Dole zľava: Ján Krokvička (zlato), Róbert Porubän (bronz), Jozef
Brnkaľák (zlato)

Športové pozvánky
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
26. 1. (10.00) HK Štart Trenčín – HK Duslo Šaľa – 1.
dorastenecká liga – mladšie dorastenky
2. 2. (15.30) HK Štart Trenčín, stdy – ŠŠK Bernoláková
Košice – 1. liga SR – ženy
2. 2. (18.00) HK Štart Trenčín – HK Slovan Duslo Šaľa
– Medzinárodná liga v hádzanej žien - WHIL
PLÁN TURISTICKÝCH AKCIÍ TO DUKLA TRENČÍN
26. 1. (9.00) autobusová stanica
Štátna hranica – Boky – Žitková – Liešna. Bližšie informácie o akciách

Číslo 2/ročník X

DANCE MIX 2 mal úspech

V KC Aktivity v Trenčíne sa v dňoch 16. – 18. 11. 2007 uskutočnilo podujatie Dance Mix II. Pod taktovkou 13 odborných
lektorov sa uskutočnilo 28 seminárov o tanci hip-hop, jazz,
disko, folklór, break, orientálnom a spoločenskom tanci, line
dance. Nechýbala klasická tanečná príprava.
Zámerom
bolo
vytvoriť
priestor pre mladých ľudí, ktorí
zmysluplne využívajú svoj voľný
čas tancom, zorganizovať pre
členov tanečných skupín tanečné semináre rôznych tanečných
štýlov, dať možnosť spoznať sa
medzi sebou z rôznych kútov
Slovenska.
O aktívne zapojenie do
podujatia bol veľký záujem.
Zúčastnili sa ho nielen súbory
z Trenčína, ale aj súbory z Dubnice nad Váhom – Tweety a Partizánskeho – Rhiannon. Podľa
vypracovaného harmonogramu
142 účastníkov z 11 tanečných
súborov cyklicky postupovalo
cez semináre, učilo sa novým
tanečným prvkom a novými nápadmi spestrili svoje tanečné
choreografie.
V sobotu 17. 11. sa v OZC
Južanka uskutočnila Tanečná
megashow, v ktorej sa prezentovali všetci účastníci a lektori

seminárov vystúpeniami vlastných choreografií, a tak predstavili svoje tanečné umenie
a zručnosť v rozdielnych tanečných štýloch.
Na príprave a organizácii
podujatia sa podieľalo 20
dobrovoľníkov, ktorí odpracovali v prospech podujatia 273
hodín.
Naučiť tanečníkov rôzne
tanečné štýly, spestriť choreografie, prezentovať tanečné súbory pred širokou verejnosťou,
nadviazať spoluprácu medzi
súbormi, zaujať mladých ľudí
a priblížiť im tanec ako formu
trávenia voľného času – všetky
tieto ciele sa organizátorom
podujatia podarilo naplniť aj
vďaka podpore Konta Orange. Kultúrne centrum Aktivity
a vedúci tanečných súborov už
teraz začínajú s prípravou zorganizovania akcie DANCE MIX
3 v roku 2008.
(kc, zm)

poskytne predseda klubu Jaroslav Hnilička, tel.: 0904 339 839
2. 2. (8.30) Zlatovce – Mestský vrch – Dolná Súča
– Fašángy. Miesto stretnutia: železničný most
9. 2. (7.55) Trenčianske Teplice – Čvirigovec – Opatovská
dolina – Opatová. Miesto stretnutia: autobusová stanica
KULTÚRNE A METODICKÉ CENTRUM OS SR
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 112 233, www.domarmady.sk
2. – 3. 2. (8.30) Majstrovský zápas 2. ligy v šachu: Trenčín
„B“ – Nové Zámky „B“, Trenčín „B“ – Šurany
9. – 10. 2. (8.30) Majstrovský zápas 1. ligy: Trenčín „A“
– Doprastav Bratislava, Trenčín „A“ – Komárno
(r)
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