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Mesto Trenčín sa pripája k stanovisku 11 obcí mikroregiónu Beckov – Zelená voda – Bezovec, ktoré kategoricky odmietajú ťažbu uránu v lokalite Kálnica – Selec a Selec – Hôrka nad
Váhom.
(r), foto (jč)
Mesto Trenčín je pripravené spolupracovať so všetkými dotknutými obcami či mestami a spoločne postupovať proti prieskumu
i samotnej ťažbe uránu. Primátor Branislav
Celler predložil na poslednom rokovaní
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré
sa uskutočnilo 28. februára 2008, návrh
uznesenia, ktoré obsahuje stanovisko poslaneckého zboru mesta. Mestské zastupiteľstvo primátorov návrh uznesenia schválilo. „Pre nás je rozhodujúci život v kvalitnom
a zdravom prostredí. Mesto ani okolie nie je
odkázané na takúto hospodársku činnosť,
nakoľko sa nachádzame v jednom z najrozvinutejších regiónov Slovenska,“ vyjadruje
postoj Mesta Trenčín primátor Branislav
Celler. Podľa jeho slov je prvoradou ambíciou regiónu rozvíjať hospodárstvo s vyššou
pridanou hodnotou. „Rozhoduje sa tu bez
účasti miestnych obyvateľov a ich volených
zástupcov o ďalšej budúcnosti regiónu.
Tomu musíme povedať rozhodné nie. Informácie, ktoré máme dnes k dispozícii, sme
získali iba z médií. Nikto nás o probléme
ťažby uránu, ktorá môže mať vplyv aj na blízke okolie Trenčína, oficiálne neinformoval,“
dodáva na záver B. Celler.
(r)

Jarné upratovanie
Pripojte sa aj vy za
krajší Trenčín
str. 14

Mesto vybralo prvé ZŠ pre rekonštrukciu z eurofondov
Mestskí poslanci v Trenčíne vybrali prvé štyri základné školy (ZŠ), ktoré sa dostanú do prvého kola predkladania projektov na ich opravy z eurofondov. Na základných školách na uliciach Novomeského, Hodžovej, Veľkomoravskej a Petra Bezruča sa učí celkovo 2 621 žiakov, pričom najvyššie náklady, 138,4 milióna korún, si
vyžiada ZŠ na Novomeského ul. na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh.
Celkové odhadované náfoto (zm)
klady predstavujú viac ako
279 miliónov korún. „Máme
záujem čerpať eurofondy
na kompletnú rekonštrukciu školských budov, ktorá
zabezpečí nielen kvalitné
prostredie na vzdelávanie detí, ale zároveň bude
smerovať k zníženiu prevádzkových nákladov školy.
Neznamená to, že sme celkovo vybrali iba tieto školy,
ďalšie budú predložené do
nasledujúcich uzávierok. Pri prvom kole vychádzame z predpokladu, že bude pre
každú mestskú časť vybraná jedna škola,“ uviedol primátor Branislav Celler. Mesto
vyberalo tieto školy podľa predpokladanej nákladnosti ich opráv, počtu žiakov, pripravenosti projektovej dokumentácie či dôležitého kritéria efektívnosti vynaložených
nákladov na počet žiakov školy.
Pokračovanie na 2. strane
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Výsledkom spolupráce s cirkvou je rekonštrukcia Mariánskeho námestia
Stretnutia primátora Trenčína Branislava Cellera so zástupcami
cirkví a náboženských denominácií posôbiacich na území Trenčína sa uskutočnilo 26. februára. Jeho cieľom bolo navzájom
sa informovať o aktivitách, ktoré slúžia ku prospechu oboch
strán, t. j. členov cirkví aj ostatných občanov mesta. Stretnutia
sa zúčastnili predstavitelia ôsmich cirkví.
Už v minulosti našlo vedenie
mesta spoločnú reč s cirkvami
pôsobiacimi na území Trenčína. Spokojnosť vyjadril aj primátor Branislav Celler: „Som
veľmi rád, že sa nám v uplynulom roku podarilo dokončiť
nový klenot mesta, Mariánske
námestie, aj v spolupráci s rímsko-katolíckou cirkvou. Reakcie obyvateľov aj návštevníkov
mesta sú veľmi pozitívne a ja
verím, že takýchto diel vzájomnej spolupráce bude v budúcnosti vďaka ďalším spoločným
postupom viac.“ Predstaviteľ
menovanej cirkvi Milan Kupčík
prisvedčil: „Nebolo to ľahké,
ale podarilo sa to. Veľmi sme
tým potešení. Ľudia na Mariánske námestie radi chodievajú.
My sme so spoluprácou s Mestom Trenčín veľmi spokojní.
Ďakujeme aj za príspevok pre
ženské trio, ktoré spieva na
našich obradoch. Inak sa snažíme pekne vychádzať a k vzájomnej spokojnosti v pokoji nažívať.“ Predstaviteľ Evanjelickej
cirkvi augsburgského vyznania
v Trenčíne Ján Bunčák ocenil
spoluprácu s mestom vo sfére

kultúry. V minulom roku evanjelický spevácky zbor vystúpil
v družobnom meste Trenčína
v Békescsabe. Nachádza sa
tam najväčší evanjelický kostol
v Európe, čo bol pre účinkujúcich silný zážitok. V trenčianskom evanjelickom kostole sa
pravidelne konajú koncerty vážnej hudby. Podobná spolupráca
je aj s Kolégiom piaristov, za
ktorých Peter Franek informoval o plánovanej rekonštrukcii
zádveria Piaristického kostola sv. Františka Xaverského
v Trenčíne. S primátorom sa
zhodli, že nová podoba zádveria
s väčším množstvom sklených
plôch prispeje k lepšej prístupnosti turistom k nahliadnutiu aj
mimo vyhradených hodín.
Predstavitelia
ostatných
menších cirkví plánujú do budúcna pôsobiť najmä pri výchove detí a v kultúrnej oblasti.
Úspechy na tomto poli zaznamenala Cirkev adventistov siedmeho dňa s muzikálom Cudzinec, ale aj Kresťanské zbory na
Slovensku, ktoré sa úspešne
etablovali v spolupráci s Kultúrnym centrom Activity na Juhu.

Veľmi úspešne pracujú s najmenšími deťmi pod dohľadom
rodičov, ale aj počas prázdnin
so školopovinnými deťmi.
Na stretnutí sa hovorilo aj
o spolupráci pri ochrane historických pamiatok v správe mesta alebo cirkví, ako napríklad
farské schody. Cirkev Ježiša
Krista svätých neskorších dní
ponúkla primátorovi spoluprácu prostredníctvom pozorovania problémových skupín, ako
sú bezdomovci, ale aj konkrétnou formou pomoci pri ochrane
pamiatok. Jehovoví svedkovia
pracujú s ľuďmi predovšetkým
individuálne. Ich predstaviteľ
prišiel s požiadavkou na vlastnú sálu v Trenčíne. Štefan Pap
z Apoštolskej cirkvi v Trenčíne
zaujal informáciou o pomoci

Upresnenie k dani z nehnuteľností za stavebné pozemky
V Trenčíne platí od 1. 1. 2008 nová sadzba dane z nehnuteľností za stavebný pozemok vo výške 64 Sk/m2. Odsúhlasilo ju
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne v decembri vo VZN 12/2007
o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. K uvedenému VZN bola Mestom Trenčín
prijatá smernica primátora Mesta Trenčín č. 2/2008, ktorou sa
určuje jednotný postup pre zamestnancov správcu dane Mesta
Trenčín k stanoveniu výmery stavebného pozemku pre účely daňovej povinnosti z dane z nehnuteľností.
V praxi to znamená, že ak mal
občan alebo podnikateľ:
a/ vydané stavebné povolenie
a v roku 2007 mu na základe
žiadosti stavebný úrad vydal
rozhodnutie o zmene stavby
pred dokončením, ktorým zmenil parcelné číslo a znížil výmeru
parcely, na ktorej stavia, správca dane mu zníženú výmeru
stavebného pozemku bude od

1. 1. 2008 akceptovať.
b/ vydané stavebné povolenie
a v roku 2007 si odčlenil geometrickým plánom z parcely
uvedenej v stavebnom povolení
časť parcely, ktorá je len pod
stavbou a nechal si ju zapísať
do katastra nehnuteľností,
správca dane mu zníženú výmeru stavebného pozemku bude
od 1. 1. 2008 akceptovať.

c/ vydané stavebné povolenie,
správca dane mu bude akceptovať výmeru stavebného pozemku podľa zastavanej plochy
stavby v zmysle predmetného
stavebného povolenia od 1. 1.
2008.
Konkrétny príklad: Ak rodina stavia svoj dom na 1000 m2
veľkom pozemku, ale plocha
priamo pod rodinným domom
má iba 100 m2, vyššie uvedenú
daň bude platiť iba z tejto časti. Nebude tak platiť ročne 64
tisíc korún, ako bolo nesprávne
uvedené v niektorých médiách,
ale iba 6 400 Sk ročne. Presná
čiastka bude každému stanovená výmerom.
(r)

Slovákom v cudzine, no pomoc
ponúkol aj Trenčínu: „Chceme
byť užitoční pre obyvateľov
mesta,“ ubezpečil primátora.
Poslanec a člen Mestskej
rady Trenčína Marián Kvasnička, predseda kultúrnej komisie,
ubezpečil, že Mesto Trenčín
bude naďalej podporovať duchovnú misiu cirkví aj ich aktivity formou priamych finančných
dotácií udelených prostredníctvom grantovej komisie, ktorej
je členom: „Niektorí už tieto
možnosti aktívne využívajú,
ostatní sa to ešte len učia. Aktivity, ktoré majú cirkvi smerom
k občianskej spoločnosti mesta Trenčína, je možné podporiť
a kooperáciu aj rozšíriť.“ (zm)

Mesto vybralo prvé ZŠ
pre rekonštrukciu z
eurofondov
Dokončenie z prvej strany.
Trenčín by v prípade úspechu projekty spolufinancoval
piatimi percentami. V uvedených školách boli doteraz
uskutočnené rekonštrukcie
vo výške približne 18,5 milióna korún, ďalších viac
ako 89 miliónov stála rekonštrukcia športových areálov.
Podľa úspešnosti projektu
sa mesto rozhodne, či aj
pri ostatných štyroch školách v pôsobnosti mesta
bude pokračovať v opravách
zo zdrojov EÚ, alebo bude
rekonštrukcie
financovať
z vlastných zdrojov.
(SITA, red. upravené)
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Mesto vykúpi pozemky pre priemyselný park za peniaze z úveru
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne schválili zobratie úveru 150 mil. Sk na kúpu potrebných pozemkov v parku.
Po následnom predaji pozemkov holandskému developerovi sa
prostriedky do mestskej kasy vrátia a úver bude splatený.
Strategický investor trenčianskeho priemyselného parku, holandská spoločnosť CTP
Invest plánuje začať s jeho
výstavbou v druhom štvrťroku
tohto roku. Vzhľadom na tento
fakt a súčasnú situáciu v Slovenskom pozemkovom fonde
(SPF) sa Mesto Trenčín rozhodlo získať potrebné pozemky
od SPF kúpou, a nie výmenou,
ako bol pôvodný zámer. Na
tento účel poslanci odsúhlasili
úver v celkovej výške 150 mil.
Sk. Nakoľko úver bude splatený do termínu 31. 12. 2008,
nemá vplyv na zmenu dlhovej
služby Mesta Trenčín a je ur-

čený výlučne na preklenutie
nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta.
Mesto Trenčín figuruje v celom procese prípravy priemyselného parku ako strategický
partner, nie ako investor. Všetky náklady, ktoré boli alebo
budú v súvislosti s prípravou
priemyselného parku z rozpočtu čerpané, budú po následnom odpredaji pozemkov developerovi do rozpočtu aj vrátené.
Tento postup je štandardný aj
v iných mestách na Slovensku,
nakoľko štátna podpora výstavby parkov bola zákonom prisúdená iba mestám a obciam

a komplexne pripravené územie zo strany samosprávy má
väčšie predpoklady na úspech
v súťaži o nových investorov.
Informácie o priemyselnom
parku a developerovi CTP
Invest
Holandský developer CTP
Invest vstúpil ako strategický
investor do priemyselnej zóny
v Trenčíne v júli 2007, keď
poslanci MsZ odsúhlasili tejto spoločnosti predaj 28 ha
pozemkov v katastri mestskej
časti Záblatie. CTP Invest pripravuje v Trenčíne výstavbu
rozsiahleho priemyselného parku, v ktorom sa usadí niekoľko
desiatok menších a stredne
veľkých zahraničných investorov. Pôvodný odhad investícií

vo viacúčelovom areáli vo výške 2,9 miliardy Sk sa vyšplhal
na takmer 4 miliardy korún.
Súčasťou uvedených nákladov
sú stavebné práce a technologické vybavenie jednotlivých
prevádzok, ktoré bude developer svojim partnerom dlhodobo
prenajímať. Spoločnosť chce
s výstavbou začať v druhom
štvrťroku 2008. Podľa prvotných odhadov bude vytvorených
minimálne 900 pracovných
miest.
CTP Invest pôsobí od polovice 90. rokov aj v Česku, kde
prevádzkuje šestnásť viacúčelových industriálnych zón. Podobnú sieť nájomných parkov
plánuje vybudovať aj na Slovensku. Začal už v Dolnom Hričove
pri Žiline a v Prešove.
(r)

Systém podpory kultúry je nastavený dobre. Problémom zostávajú priestory
Stretnutie primátora B. Cellera s organizátormi a tvorcami kultúry v meste sa 26. februára stretlo s veľkým záujmom. Takmer
plná veľká zasadačka mestského úradu bola dejiskom rozhovorov o vyhliadkach kultúry v meste. Riešili sa dlhodobé problémy,
vznesené boli aj konkrétne riešenia. Neobišli ani dotácie.
Hlavným problémom kultúry
v Trenčíne sa už roky javí nedostatok vhodných priestorov,
ktoré by svojou veľkosťou a vybavenosťou vyhovovali organizácii koncertov vážnej hudby
a divadelných predstavení. Tento problém zdedilo mesto ešte
z čias minulého režimu, ktorý
preferoval zameranie Trenčína
ako sídla armády. Jediný solídny
kultúrny stánok v meste postavila armáda priamo v centre ešte
v 80-tych rokoch. Toto zariadenie však mestu nepatrí a tak sa
musí každá aktivita riešiť cez vedenie OS SR. Dosluhujúce kino
Hviezda potrebuje radikálnu rekonštrukciu rovnako ako väčšina
kultúrnych zariadení v mestských
častiach. V minulosti svitala nádej vo forme budov kasární, ktoré sa nachádzajú v centre mesta
pri stanici. Návratom Pozemných
síl OS SR do Trenčína táto nádej
zhasla. Mesto musí opätovne
hľadať nové riešenie.
Primátor preto informoval
o plánovanej prestavbe Kul-

túrneho strediska na Dlhých
Honoch, ktoré je vo veľmi zlom
technickom stave. Primátor
ubezpečil kultúrnikov, že: „spolu s budúcim investorom bude
mesto garantom pokračovania
kultúrnej činnosti v novom zariadení.“ Rozohnal tak obavy, ktoré
vyplynuli z čiastkových informácií. Tie prenikli na verejnosť
ohľadom plánovanej prestavby,
ktorá sa nachádza zatiaľ len
v rovine odporučenia Mestskej
rady. Primátor informoval tiež
o postupnosti krokov vedúcich
k rekonštrukcii Hviezdy: „Pracujeme na projekte, ktorý zohľadní
ideové zameranie kina Hviezda.
V budúcom roku budeme na realizáciu hľadať prostriedky z fondov EÚ.“
Niektoré požiadavky, ktoré
nezasiahnu podstatnou čiastkou
do rozpočtu mesta, navrhol primátor zaznamenať garantom kultúrnej komisie s tým, že peniaze
na drobné údržby sa nájdu. „Ide
o stokorunové požiadavky, ktoré
urobia veľký efekt,“ skonštatoval

Keďže sa do kasární v centre vrátili Ozbrojené sily SR a opätovne
využívajú budovy, ktoré mali slúžiť na kultúru Trenčanov, Mesto
Trenčín sa vrátilo k myšlienke rekonštrukcie kina Hviezda.
trenčiansky mím Vlado Kulíšek.
Témou sa stali opäť dotácie.
Jedinečný systém podpory formou priamych dotácií sa stretáva
s väčším i menším pochopením.
Kultúra je však málokedy zisková, a tak je nedostatok financií
takmer zákonitý.
Hodnotovo závažné a kvalitatívne významné projekty spestrujúce dramaturgiu kultúrneho
života v Trenčíne posudzuje
grantová komisia, zložená z odborníkov a profesionálov v kultúre. Na základe jej posúdenia rozhodne mestské zastupiteľstvo

a štatutár mesta. „Systém je
nastavený dobre. Treba len hľadať spôsob, ako doň získať ešte
viac prostriedkov,“ skonštatoval
predseda komisie Marián Kvasnička. Komisia prerozdeľuje len
dotácie do výšky 200 tisíc Sk.
Všetky vyššie príspevky musia
byť taxatívne stanovené v rozpočte mesta a nie sú súčasťou
projektov posudzovaných grantovou komisiou. Celkovo Mesto
Trenčín vyčlenilo v rozpočte na
rok 2008 na dotácie v oblasti
kultúry 8 665 000 Sk.
(zm), foto (jč)
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Trenčiansky robotický deň s medzinárodnou účasťou
V trenčianskej mestskej športovej hale sa 28. februára uskutočnil 3. ročník prehliadky pod názvom Trenčiansky robotický
deň organizovaný Stredným odborným učilišťom strojárskym
v Trenčíne v spolupráci s Mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom.
Pri slávnostnom otvorení riaditeľ SOU strojárskeho v Trenčíne Ľuboš Chochlík povedal:
„Cieľom podujatia je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi.“ Zároveň dodal, že
„podujatie má charakter medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov, ktorá ukáže súťažiacich
žiakov základných a stredných
škôl ako technicky nadaných
tvorcov s vlastnými nápadmi
a riešeniami. Budú prezentovať
svoje myšlienky pred očami
svojich budúcich potenciálnych
zamestnávateľov zameraných
na strojárstvo, automatizáciu
a robotiku.“ I v tomto roku sa
v súťaži predstavili robotické
krúžky základných a stredných
škôl z regiónu, ďalej družstvá
z Česka, Nemecka, Rumunska,

Maďarska a nesúťažný kolektív z Fínska. Družstvá súťažili
v troch kategóriách – Driver,
Skladačky robotov a Free
style. Jedinečnosť podujatia
potvrdila aj účasť štyroch vedúcich diplomatických misií na
Slovensku, ktorí podporili svoje
družstvá. Súťažiace družstvá
pozdravil primátor Mesta Trenčín Branislav Celler a predseda TSK Pavol Sedláček.
Najviac najvyšších ocenení si
odniesli súťažiaci z Rumunska.
Trenčín reprezentovali najmä
deti z krúžku Robolab zo ZŠ,
Na dolinách (na snímke), ale aj
Jaroslav Strnad zo Stredného
odborného učilišťa strojárskeho v Trenčíne, ktorý obsadil
druhé miesto v kategórii Driver.
text a foto (jč)

Mesto chce rozšíriť možnosti občanov pre
využívanie sociálneho taxi
Mesto Trenčín poskytuje prostredníctvom svojej mestskej
organizácie Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., prepravnú
službu občanom, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu
motorovým vozidlom – tzv. sociálne taxi. Služba je poskytovaná od 1. januára 2008. Od marca sa okruh klientov ešte
rozšíri.
Mestské
zastupiteľstvo postup pri vydávaní rozhodnuschválilo návrh nového vše- tia o poskytovaní prepravnej
obecne-záväzného nariade- služby a urýchli sa možnosť
nia (VZN) č. 2/2008, ktorým jej objednávania.
Ako postupovať spresnila
sa mení a dopĺňa VZN č.
15/2007. Cieľom novej úpra- Alena Fischerová, riaditeľka
vy je zjednodušiť prístup ob- Sociálnych služieb Mesta
čanov k využívaniu prepravnej Trenčín, m. r. o.: „Na základe
sprievodslužby známej ako sociálne preukazu ZŤP so
com alebo príslušného potvrtaxi.
Od marca bude služba po- denia od lekára (občania nad
skytovaná aj ťažko mobilným 65 rokov) si občania môžu
občanom – držiteľom preu- požiadať o poskytovanie tejto
kazu ZŤP so sprievodcom prepravnej služby. Po posúdea tiež občanom vo veku nad ní ich žiadosti a priznaní služ65 rokov, ktorí sú podľa po- by sa stanú našimi klientmi.
tvrdenia lekára odkázaní na Potom už stačí len dohodnúť
individuálnu prepravu. Títo už konkrétne podrobnosti ohľanemusia predložiť posudok dom ich prepravy.“ V prípade
Úradu práce, sociálnych vecí využívania tejto služby občaa rodiny v Trenčíne (ÚPSVaR) nia zaplatia 8 Sk/km, v príako doteraz, ale len potvrde- pade čakania 30 Sk stojné za
nie lekára. Tým sa zjednoduší každú začatú hodinu.
(zm)

Stretnutie viceprimátora s občanmi
Viceprimátor Mesta Trenčín Tomáš Vaňo odštartoval svoje
pravidelné stretnutia s občanmi 25. februára v zasadačke Kultúrneho domu v Zlatovciach. Počas trojhodinového stretnutia
otvorili občania témy, ktoré trápia Zámostie, no nevyhli sa ani
problémom celého mesta. Stretnutia sa zúčastnili aj poslanci
VMČ Západ Poruban a Martin Barčák.
Občania sa na viceprimátora
obrátili s problémami, ako sú
čistota chodníkov, ciest a zelene, ale aj tzv. výtlky na cestách
a chodníkoch. Najmä starší
občania sa dožadujú rozšírenia
cintorína v Zlatovciach. „Keď
som sa tu narodil, prežil celý život, chcem tu zostať aj potom.
A čo naši blízki, tiež majú svoje
roky, kam budú chodiť na naše
hroby?!“ rozčuľovali sa poniektorí. Poslanci občanov vyzvali
na podpis petície, ktorú budú
musieť kompetentní prerokovať. Veľkou témou bola aj ťažba
uránu v Považskom Inovci. Touto témou sa vedenie mesta na
žiadosť primátora zaoberalo aj
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne (stanovisko
čítajte na 1. strane).
Zlatovčania sa nemôžu
zmieriť s kamiónovou dopravou
do servisu pri diaľnici. Ťažké
autá ničia cestu, otrasy devastujú inžinierske siete a domy.
Poslanec Vladimír Poruban
navrhol, aby sa využil most
slúžiaci správe diaľníc a polícii.
Kamióny by jazdili okolo diaľnice a nechodili by cez Záblatie
a Zlatovce.
Obyvateľka Okružnej ulice
sa spýtala, kedy bude mať
ulica novú cestu a chodníky.
Poslanec Martin Barčák uznal

oprávnenú požiadavku, ale
pripomenul, že Široká ulica
nemá žiadny povrch a rieši sa
už 35 rokov. Preto má jednoznačne prednosť a tento rok sa
dokončí.
Neporiadok okolo cesty na
kyselku rozčuľuje mnohých. Jeden z prítomných popísal, ako
osobné auto s vlečkou doviezlo
odpad k potoku. Nestihol však
dobehnúť bližšie, aby zistil evidenčné číslo vozidla. „Na poslancov si tu dovoľujeme, ale
chyba je v nás ľuďoch. Veď tých
znečisťovateľov poznáme. Prerábajú domy a odpad vyhadzujú
do prírody,“ povedal rozhnevaný muž.
Bytovky na Kožušníckej ulici
majú záhrady, kde sa chystá
ďalšia výstavba. Okresné stavebné bytové družstvo v minulosti neprepísalo pozemky a získala ich Ozeta. Jej pokračovateľ
Ozeta neo ich predala, a tak by
mali stáť nové domy 12 metrov
od bytoviek, kde býva 72 rodín.
Navyše komunikácie nie sú
spevnené a nákladné autá ich
rozbijú. Občania sa v tejto veci
obrátili na súd. S primátorom
sa stretli 3. 3. a spoločne hľadali riešenie.
Viceprimátor prisľúbil organizovať podobné stretnutia pravidelne raz za mesiac. (zm, la)
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Primátorovi v Trenčíne bude radiť Rada starších
Trenčiansky primátor Branislav Celler navrhuje vytvoriť Radu
starších Mesta Trenčín ako poradný orgán primátora pre otázky
seniorov. Tí z vďačnosti ponúkajú mestu pomoc pri spravovaní
detských ihrísk a oddychových zón.
Každoročné stretnutia primátora Branislava Cellera s občanmi pokračovali 21. februára
prijatím zástupcov seniorov, na
ktorom sa zúčastnila aj poslankyňa, dlhodobo uvoľnená na
výkon funkcie, Janka Fabová.
Hlavnými témami boli spolupráca Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) s Mestom Trenčín a podnety na skvalitňovanie
života v meste.
„Na stretnutí som navrhol
vytvoriť Radu starších ako poradný orgán primátora pri riešení otázok súvisiacich so životom seniorov v našom meste,“
načrtáva hlavný cieľ stretnutia
B. Celler. Svoje uplatnenie tu
nájdu občania v postproduktívnom veku, s prihliadnutím na
ich niekdajšiu profesijnú orientáciu. Stretávať sa s nimi chce
v pravidelných intervaloch.
„Potrebujeme spätnú väzbu
od starších občanov, ktorí nám
majú čo odovzdávať z pohľadu
vedomostí i životných skúseností. Sú veľmi vnímaví, majú
záujem a chuť riešiť problémy
mesta. Veď len v Trenčíne žije
takmer osemtisíc ľudí starších
ako 65 rokov,“ spresňuje zámer primátor.
Seniori riešili s vedením
mesta mnoho pragmatických
otázok, ocenili vznik Centra seniorov na Sihoti, no podotkli, že
podobné zariadenia, spojené
s penziónmi, budú pravdepodobne v budúcnosti potrebné
v každej mestskej časti. Podľa
primátora Branislava Cellera
to bude vzhľadom na demografický vývoj nutné: „Obyvatelia
jednoducho starnú a my máme
záujem, aby aj vo vyššom veku
Trenčania žili kvalitne a aktívne. Presne ako sa to hovorí
v rozprávke o troch grošoch.
Z rodinnej kasy jeden z troch
grošov patrí našim rodičom
či starým rodičom a to isté platí
aj pre mestský rozpočet.“
V Trenčíne funguje už 21.
ročník Akadémie tretieho veku.

Ide o celoživotné vzdelávanie občanov staršieho veku,
členov Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Trenčíne. Úroveň
a stabilita tohto vzdelávania
je garantovaná záštitou, ktorú
nad jej fungovaním prevzal primátor. Ten prisľúbil podporu aj
do budúcnosti. Mala by smerovať nielen na akadémiu, ale aj
na uspokojenie požiadaviek na
finančné prostriedky pre všetky
základné organizácie. Primátor
prisľúbil aj riešenie novovznikajúcich problémov s priestormi,
ktoré sa objavia pri stavebných
prácach na novej budove polyfunkčného objektu na ulici Dlhé
Hony.
Ako protihodnotu seniori ponúkli konkrétne činnosti, ktoré
by pre mesto mohli zabezpečovať zasa oni. Sú ochotní pracovať ako sprievodcovia, strážcovia detských ihrísk, verejného
poriadku, ale aj ako inšpektori
pri zisťovaní problémov v jednotlivých mestských častiach.
„Oceňujem
tento
prístup,
a preto ako prvú navrhnem
spoluprácu pri novom koncipovaní detských ihrísk a oddychových zón. V plánoch mesta
je, aby na týchto miestach boli
zodpovední správcovia financovaní z rozpočtu mesta. Bude
obojstranne výhodné, ak ich
vyberieme z radov aktívnych
seniorov,“ dodáva k návrhu B.
Celler.

Poslankyňa, dlhodobo uvoľnená na výkon funkcie, Janka
Fabová informovala o možnosti širšie využívať sociálne taxi,
ktoré je financované Mestom

Trenčín a patrí do pôsobnosti
Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m. r. o.

Ak poslanci schvália na najbližšom zasadnutí 28. februára zmenu navrhnutú Mestskou
radou Trenčína, bude taxík
dostupnejší aj pre ľudí nad 65
rokov, ktorým na uplatnenie
nároku postačí potvrdenie od
lekára.
Členovia JDS v Trenčíne
zároveň ponúkli pomoc pri príprave slávnostných podujatí
pri pamätníkoch, ktoré treba
pravidelne udržiavať. Ide predovšetkým o sochu štúrovcov na
Hviezdoslavovej ulici a Pamätník umučených na trenčianskej
Brezine.
Na území mesta sa nachádza osem základných organizácií dôchodcov, ktoré združujú 937 členov. Zastrešuje ich
Krajská organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku.
(zm, r)

Kultúrne poukazy sa vratili do škôl

Ministerstvo kultúry SR sa vrátilo k forme kultúrnych poukazov
(ďalej len KP) pre žiakov a učiteľov základných a stredných škôl.
KP budú môcť školy použiť
na návštevy galérií, divadiel,
knižníc alebo kina prípadne
niektorých ďalších kultúrnych
inštitúcií. Oproti roku 2006 však
nastala zmena – kultúrne poukazy namiesto 200 korún budú
mať hodnotu 150 a v kine môžu
minúť iba 25 korún. Namiesto
štyroch poukážok po 50 Sk dostanú teraz žiaci šesť poukážok
po 25 korún, ktoré budú farebne
odlíšené.
Ministerstvo kultúry na KP
vyčlenilo 150 miliónov SK, pri-

čom v roku 2006 to bolo 210
miliónov.
Mesto Trenčín sa už zaregistrovalo v systéme podpory prístupu žiakov a učiteľov ku kultúrnym
hodnotám. V zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta je deväť škôl,
ktoré prihlásili spolu 4713 žiakov a učiteľov. Kultúrne inštitúcie majú čas na registráciu až do
augusta 2008. Poukaz dostane
žiak, nie škola.
Ak by cena lístka v galériách
a múzeách nedosahovala hodnotu 25-korunového poukazu,
ministerstvo odporúča pridať
inštitúciám ďalšie benefity, vydávať z preukazu sa nemá.
Tamara Igoľnicynová
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Modernizácia kotolne a rozširovanie cintorína zamestnávajú VMČ Sever
Výbor mestskej časti Sever sa stretol na svojom pravidelnom zasadnutí 20. februára v Kultúrnom stredisku na Ulici M. Turkovej.
Poslanci riešili predovšetkým žiadosti o predĺženie nájomných
zmlúv, majetkové prevody a množstvo drobných sťažností. Veľkou témou boli aj ruch v okolí obchodu s potravinami a prestavba kotolne na spaľovanie biomasy na Považskej ulici.
Majetkové prevody a prenájmy
Poslanci odporučili predĺženie zmluvy na prenájom pozemkov pod billboardami na
Opatovskej ulici, rovnako aj pod
prevádzkou „U Jakuba“ na dva
roky.
Rozšírenie cintorína v Kubre
Poslanci si vypočuli informatívnu správu o stave prác pri
rozšírení cintorína v Kubre. Po
konzultácii na právnom odd.
Správy katastra Trenčín bude
možné dať zapísať do katastra
geometrický plán (GP) na zameranie dotknutých parciel, aj keď
len so súhlasom väčšinových
spoluvlastníkov, t. j. bez vyjadrenia jedného nesúhlasiaceho
a dvoch vlastníkov, u ktorých
nie je dokončené dedičské
konanie. Útvar majetku mesta
oslovil vlastníkov pozemkov,
ktorí súhlasili s odkúpením svojich podielov, aby odsúhlasili aj
zápis GP do katastra. Následne
bude pripravený na prerokova-

nie Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
návrh na kúpu pozemkov do
vlastníctva mesta. Tým budú
vysporiadané.
Požiadavky poslancov
Poslankyňa Marta Blahová
na základe sťažností občanov
z bytov v blízkosti kryokomory
žiada urobiť meranie hlučnosti a obsahu dusíka v ovzduší.
Požiadavka bude postúpená
zodpovedným na Krajskom úrade v Trenčíne a hygiene. Žiada
osloviť Povodie Váhu kvôli topoľom, z ktorých sa lámu konáre
a ohrozujú životy ľudí. Upozornila na nefunkčné osvetlenie na
Považskej ulici. Žiada tiež osloviť majiteľov Radegastu a malej
tržnice pri Rozkvete, aby udržiavali okolie svojich objektov
v čistote.
Poslanec Ján Babič žiada
zmerať hlučnosť cesty na Potočnej ulici pri dome č. 62 a zasypať jamu na Opatovskej ulici pri

otoči autobusov.
Požiadavky občanov
Občania sa sťažovali na
prevádzku potravín BALA na Sihoti. Upozornili na problémy pri
dodávke tovaru a žiadajú kontrolu umiestnenia kontajnerov.
Problémom zostáva doprava na
Armádnej a Sibírskej ulici, rovnako aj parkovanie. Univerzita
sídliaca na Študentskej ulici
nemá parkovisko, treba riešiť
situáciu áut stojacich na ulici.
Na uliciach Študentská, Švermova, Hurbanova a Nábrežná
treba dať do poriadku obrubníky po výkopových prácach. Na
ulici K výstavisku je potrebné
doplniť nedostatočné verejné
osvetlenie. Kontajnery oproti
Radegastu sú pravidelne prevrátené, treba ich zaistiť. Na
Ulici M. Turkovej treba kontajnery na plasty. Občania žiadajú
doplniť priechod pre chodcov
na Považskej ulici pri zastávke
a tiež by radi videli viac lavičiek
pri hrádzi.
Požiadavky občanov z Ulice
M. Turkovej za dom 1729
Občanov trápi nedostatok
parkovacích miest a možnosť
prejazdu na ich ulici. Dva roky
žiadajú Útvar životného prostre-

dia a dopravy MsÚ v Trenčíne
o povolenie na výrub 20 m javora, ktorý stojí na plynovom potrubí. Ohrozuje vlastníkov bytov
v čase nepriaznivého počasia.
Požiadavky obyvateľov domu
na Považskej ulici 1712
Podľa informácií občanov sa
má v tomto roku vykonávať modernizácia a rozšírenie kotolne
na výrobu tepla z biomasy na
Považskej ulici. Podľa obyvateľov bude mať spaľovanie slamy
dopad na tvorbu exhalátov do
ovzdušia. Dôjde k zvýšeniu hladiny hluku pri zavážaní slamy
cisternami do kotolne a nie je
vylúčená ani zvýšená hlučnosť
nových kotlov. Oblasť obytného
domu je už teraz nepriaznivo
ovplyvňovaná cestnou dopravou, zastávkou autobusu, prevádzkou kotolne ako aj parkovaním návštevníkov tenisových
kurtov. Poslanec Ján Babič
vzniesol tieto obavy aj na zasadnutí MsZ v Trenčíne. Predložil
návrh petície, ktorý MsZ 28. 2.
vzalo na vedomie.
(zm)
Ďalšie zasadnutie VMČ Sever
sa uskutoční 12. 3. o 14.30 h
v Kultúrnom dome v Opatovej.

VMČ Západ zasadal v stredu 27. februára v Klube dôchodcov v Istebníku
Prvá sťažnosť bola na cintorín v Istebníku, kde je hospodárska budova v dezolátnom
stave bez odkvapu a voda steká zo strechy do hrobov.
Obyvatelia Ulice Matice slovenskej sa dožadujú vybudovania inžinierskych sietí, chýba
najmä kanalizácia a voda. Poslanec L. Pavlík sľúbil, že tému
otvorí na zasadnutí MsZ. Predseda VMČ Vladimír Poruban doplnil, že kvôli normám EÚ bude
mesto musieť kanalizáciu do
troch rokov vybudovať.
Napriek schválenému rozpočtu sa majitelia domov na
Širokej ulici pýtali, kedy sa
začne pracovať na výstavbe ulice. Zástupca primátora Tomáš
Vaňo vysvetlil, že najskôr sa
musia dať do poriadku majetkovo-právne vzťahy pozemkov:

foto (la)

„Dohodli sme sa so správcom
farnosti Orechové na výmene
pozemkov do konca apríla,
dovtedy mesto vypísalo aj súťaž
na dodávateľa stavby a v lete
sa môže budovať.“ V rozpočte

sa objavili iba 4 milióny korún,
čo stačiť nebude. Spoločne
s Martinom Barčákom navštívili
primátora B. Cellera a dohodli
sa, že sa suma doplní v rámci
zmeny rozpočtu. Občania sa za-

ujímali, prečo má VMČ Západ
iba štyroch poslancov. T. Vaňo
odpovedal, že zákon určuje
počet poslancov jednotlivých
volebných obvodov podľa počtu obyvateľov. Rozpor vidí skôr
v skutočnosti, že na opravu
ciest na sídlisku Juh pridelilo
mesto 6 miliónov korún, rovnako aj na Zámostie, hoci tam je
cestná sieť dlhšia a je v zlom
stave.
Na otázku o možnom referende o odtrhnutí Záblatia od
mesta dal T. Vaňo jasnú odpoveď: „Podľa zákona sa môže
obec odčleniť, ak má 2000
obyvateľov a musí byť na to súhlas oboch strán. Záblatie má
iba 800 obyvateľov.“
Kultúrny dom v Istebníku
vyvoláva veľa otáznikov a po
smrti Jozefa Habánka, ktorý sa

6. 3. 2008
o vec zaujímal, okolo projektu
rekonštrukcie zostalo ticho. Na
investíciu je plánovaných 19 miliónov korún a prvá časť z tejto
sumy sa uvoľní v roku 2009.
Rozdelená je na viacero kapitol:
služobná miestnosť mestskej
polície, materská škola, klubové priestory, klub seniorov so
stacionárom.
Sťažnosti občanov sú na zvýšenú dopravu na Ulici Ľ. Stárka
v úseku medzi mostami. Cesta
je v dezolátnom stave, chýba
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chodník pri domoch. Autá pri
otáčaní vychádzajú na svah
hrádze a ničia ju. Všade sú psie
exkrementy a nádoba na ich uloženie zmizla.
Nebezpečné sú aj chýbajúce
poklopy na cestnom moste na
chodníku smerom od železničného mosta. V. Poruban súhlasil, ale pripomenul, že mesto
upozornilo majiteľa mosta a nedostatky musí odstrániť on.
Na Kasárenskej ulici je problémom odpad. Občania pou-

kázali aj na popíjanie alkoholu
mladistvých v besiedke na ihrisku a na venčenie psov na Kožušníckej ulici, kde sa množia po
nich „nášľapné míny“. Nedávno
vyvolali rozruch lístky za stieračmi obyvateľov Kvetnej parkujúcich pri Lidli. Miroslav Galbavý
z mestskej polície uviedol, že
obchodný reťazec je vlastníkom
parkoviska a je to súkromný majetok. Trenčania môžu mať v noci zaparkované autá pri Lidli, ale
nie pri stene s výkladmi monito-
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rovanej priemyselnou kamerou.
Tu sú v noci odstavené vozidlá
zamestnancov firmy.
Primátor B. Celler sa počas prvého marcového týždňa
stretne s vlastníkmi pozemkov
a bude rokovať o záhradkách na
Kožušníckej ulici, kde sa majú
stavať obytné domy.
VMČ Západ je znepokojený
stavom plavárne na Zlatovskej
ulici a žiada od mestského úradu stanovisko na získanie plavárne do majetku mesta. (la)

VMČ Stred riešilo kultúrne stredisko, čistotu a zeleň
Kultúrne stredisko Dlhé hony zaplnilo počas zasadnutia VMČ
Stred 25. februára vyše sto občanov. Podľa auditória bolo zrejmé, že udalosti zaujímajú skôr seniorov ako mladšie ročníky.
Parkovanie a parčíky
Diskusia sa začala sťažnosťou na nedostatok parkovacích
miest na Inoveckej ulici, vzápätí sa priostrila výčitkou, že na
Novinách sa v parčíku na rohu
ulíc Nové prúdy a Javorinská
bude stavať viacpodlažný dom.
V okolí sú rodinné domy a obyvatelia štvrte si želajú zachovať
zeleň. Svoju požiadavku podporia petíciou. Zároveň poukázali
na rozostavané objekty na rohu
ulíc Javorinská – Legionárska
a pred budovou Vodných elektrární, kde stavby uhrýzajú zo
zelene. Padla aj otázka, či sa
bude stavať na biskupickom
ihrisku. Predseda VMČ Ján
Krátky sľúbil, že požiada o nazretie do zmluvy a ak tam bude
zaznačená ťarcha na využívanie
ihriska na športové účely, požiada o jeho vrátenie mestu.
Kultúrne stredisko zostane
zachované
Sálu zaplnila správa o predaji budovy kultúrneho strediska a výstavbe polyfunkčného
objektu na jeho mieste. Prítomní občania nesúhlasia a na
ceste je ďalšia petícia. Diskutujúci sa obávajú, že sa skončia
kultúrne aktivity, ak sa začne
polyfunkčný objekt stavať. Poukázali na 200 detí reprezentujúcich mesto, kluby dôchodcov,
filatelistov a ďalšie záujmové
skupiny v stredisku. Nevôľu
vyvolala správa, že mestská

rada rokovala o probléme. Poslankyňa Gabriela Hubinská
potvrdila informáciu. Jej názor,
že sa tým skultúrni táto časť
mesta a funkcia KC zostane
zachovaná, však zanikol v kriku publika. VMČ Stred o predaji nerokoval a poslanci sa
vyjadrili, že na zasadnutí MsZ
budú hlasovať proti predaju
pozemku. Ján Krátky s problémami udržal búrlivú diskusiu na
úrovni. Účastníkom zasadnutia
vadí, že od decembra žiadajú
informácie na mestskom úrade
a na zastupiteľstve o predaji
strediska. Dozvedeli sa to iba
z „dobre informovaných kruhov“. Uznávajú, že stredisko
nie je výkvetom architektúry,
ale slúži svojmu účelu. Budova
je však v havarijnom stave. Nesúhlas dali ľudia hlasne najavo
aj s názorom mladého muža,
ktorý povedal, že zvyšovanie
mestských daní súvisí aj s prevádzkovaním budov. Myslí si,
že mesto sa takého majetku
má zbaviť. Ďalší rečník upozornil na ústretovosť voči investorom na úkor občanov mesta
a žiadal poslancov o hlasovanie za záujmy ľudí. Ján Kanaba
sa vyjadril, že sa objekt môže
postaviť, ale musí byť pevne
zakotvené v zmluve zachovanie
strediska. Štúdiu od architekta
zatiaľ mesto k dispozícii nemá.
Problémom sa zaoberal aj primátor B. Celler, keď nasledujúci
deň prijal zástupcov petičného

výboru a navzájom si vyjasnili
stanoviská. Primátor vysvetlil,
že po prípadnej prestavbe bude
zachovaná funkcia aj kultúrneho stánku. Na ďalšom stretnutí
s organizátormi a tvorcami kultúry povedal: „Aj po prestavbe
kultúrneho strediska bude
mesto spolu s investorom garantom pokračovania kultúrnej
činnosti v tomto objekte.“
Čistota a iné problémy
Na Beckovskej ulici pri dome
č. 17 je zdevastované ihrisko
a hrozí úraz. Pred vchodom č.
15 na tej istej ulici kanál neodvádza vodu. Ján Krátky sa
vyjadril, že podľa kontroly chýba napojenie na kanalizáciu.
Chybu musí odstrániť mesto.
Čierne skládky sa „vďaka“
bezdomovcom presúvajú do
centra, vjazd do mesta zdobia
trepotajúce sa igelity. Pri Perle
autá stoja takmer vo výkladoch
a chodci ich obchádzajú po
ceste. Občan navrhol spraviť
čiaru dva metre od objektu,
aby zostal chodník. Neporiadok

je aj medzi garážami pri trhovisku, kde chodia trhovníci na
potrebu, hoci je neďaleko WC.
Kamenárska dielňa v garáži
na Slnečnom námestí prestala
mátať susedov, keď mesto zrušilo rozhodnutie umožňujúce jej
prevádzku. Sťažovateľ sa poďakoval, hoci mu to „zožralo“ za
ten čas veľa nervov.
Poslanci poukázali na zbytočnú anonymitu znečisťovateľov
životného prostredia. Občania
často vidia neporiadnika vynášajúceho stavebný odpad na
ulicu a neoznámia to mestskej
polícii. Skládky sú potom odstránené na účet všetkých, čo
sa odrazí vo výške poplatkov za
odvoz komunálneho odpadu.
Výstavba nad židovským
cintorínom si vyžiadala zrezanie možno stovky stromov.
Obyvatelia to vnímajú ako ujmu
na zeleni. Tradične sa kritika
vzniesla na hlavu chovateľov
psov a na neodstraňovanie exkrementov. „Ak nepomôže dobré slovo, musí prísť represia,“
dodala staršia pani.
(la)
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Minister dopravy pôšt a relekomunikácií SR Ľubomír Vážny pre TV Trenčín o novom cestnom moste

Októbrový termín je reálny, mesto jednoznačne
pomohlo a urýchlilo celý proces

V uplynulom týždni bola odvysielaná v TV Trenčín reportáž,
ktorej hlavnou témou bol nový
cestný most v Trenčíne. Pretože v nej odzneli významné
vyjadrenia ministra dopravy,
prinášame vám prepis rozhovoru aj na našich stránkach.
TV Trenčín: Vláda Slovenskej
republiky schválila priority
budovania ciest prvej
triedy na roky 2007–2010.
Trenčiansky most sa medzi
nimi nachádza. Čo si myslíte,
podľa plánov ministerstva,
kedy by sa mohlo už konečne
začať s výstavbou tohto
mosta?
Vážny: Viem, že trenčiansky
most ťaží obyvateľov Trenčína,
ale aj tranzitujúcich obyvateľov.
Uvedomujeme si vážnosť tejto
situácie a zaradili sme túto
stavbu do programu výstavby
ciest prvej triedy. Začať by sa
mala v desiatom mesiaci 2008
a ukončiť čo najskôr v roku
2011.
TV Trenčín: Určite máte aj
poznatky, že trenčiansky
most je pre Trenčín veľmi
dôležitý, nakoľko sa
tam denne tvoria zápchy
a my, čo žijeme v tomto
meste, to naozaj poznáme.
Zaznievali aj také negatívne
ohlasy, že mesto vynaložilo
neúčelné financie, nakoľko
zafinancovalo projektovú
dokumentáciu za takmer 50
miliónov slovenských korún.
Vy si myslíte, že to pomohlo
aj urýchleniu tohoto procesu,
alebo že to bol správny krok?
Alebo sa malo predsa len
čakať na ministerstvo?

Vážny: Jednoznačne pomohlo,
pretože takáto spolupráca
s mestami a obcami je jednoznačne vítaná. Takéto zrýchlenie procesu je možné len vtedy,
ak sa do toho zainteresovalo
aj Mesto Trenčín a pravda je
niekde napoly, pretože pôvodne táto stavba nemala byť
realizovaná v rámci štátnych
ciest. My sme potom v spolupráci s mestom vymysleli takú
konštrukciu, že sme zaradili
túto cestu a strategicky sme ju
aj napojili na súčasnú diaľnicu
a v prípade, že by tieto aktivity
mesta neboli, tak, myslím si, že
táto stavba by bola odsúdená
na podstatne neskoršie začatie
a možno aj v inej trase, ako je
teraz. Tam, kde mestá spolupracujú lepšie, tak rýchlejšie
stavby prebiehajú, začínajú aj
sa ukončujú. Tá prípravná fáza
je veľmi náročná a v podstate
tie kapacity, ktoré majú mestá
a obce vo svojom prostredí,
nám veľmi napomôžu.
TV Trenčín: Jeden z dôležitých
krokov bolo aj majetkovoprávne vysporiadanie
pozemkov potrebných pre
výstavbu tohto mosta, čiže
rovnako schvaľujete, že tento
krok vám pomohol?

Vážny: Zase schvaľujem, pretože to urýchlilo celý proces,
ale pravda je taká, že mesto
nerobilo majetkovo-právne vysporiadanie, to znamená, že
za pozemky bude platiť štát,
resp. Slovenská správa ciest.
Ale mesto pomohlo v tom právnom servise tak, že zabezpečilo budúce právne vzťahy, to
znamená zmluvy o budúcich
zmluvách, resp. kúpne zmluvy
a mesto zaplatilo len právny
servis, nie ceny pozemkov. Ale
ten krok je takisto ústretový
a nám pomohol k tomu, že sa
táto stavba môže začať v tých
termínoch. My sme si uvedomovali vážnosť tejto stavby
a dôležitosť jej spustenia. Bol
tam taký sústredený tlak. To
znamená, snaha mesta, snaha
koaličných poslancov z Trenčína a okolia. Toto všetko je ovocie toho, že táto stavba môže
začať v týchto termínoch, ako
som povedal.
TV Trenčín: Aj v našich
médiách zaznievali už
viaceré termíny v súvislosti
s pripravovanou výstavbou
mosta. Je teda už všetko
pripravené tak, že ten termín,
ktorý ste povedali, bude
naozaj konečný?

Vážny: Máme tam ešte určité
otázniky a musíme do piateho
mesiaca pripraviť tendrovú
dokumentáciu. Ale na tých
podkladoch, ktoré pripravilo
mesto, sa dá stavať a sme
presvedčení o tom, že v piatom
mesiaci 2008 budeme mať tendrovú dokumentáciu v takom
štádiu, aby bola spôsobilá na
vyhlásenie tendra. A ak tender
vyhlásime v tom piatom-šiestom mesiaci, tak tie termíny sú
potom reálne.
TV Trenčín: Do akých
finančných nákladov sa
vyšplhá teda stavba?
Vážny: To ukáže až tender, ale
zatiaľ naše odhady hovoria, že
to bude niečo cez dve miliardy
slovenských korún. Stavba je
dlhá cca 2,5 km, má tri náročné mostné objekty, ten najväčší cez Biskupický kanál je cca
540 m dlhý, 15 metrov vysoký
most a sú tam ešte dva menšie
mosty, tri mimoúrovňové križovatky. Takže stavba je pomerne
náročná, pretože vedie intravilánom mesta, ale pevne verím,
že v tých termínoch, ktoré sme
sa zaviazali, to zvládneme.
(r)
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Svetový deň sprievodcov v
Trenčíne úspešný
Príspevkom mesta Trenčín k Svetovému dňu sprievodcov cestovného ruchu bola ponuka občanom na bezplatné prehliadky
hradu so sprievodcom. Podujatie sa konalo v spolupráci s Trenčianskym múzeom v sobotu 23. februára.
Cieľom podujatia bolo priblížiť širokej verejnosti profesiu
sprievodcu cestovného ruchu
a vyzdvihnúť jej význam. Zároveň malo bližšie predstaviť
obyvateľom mesto, v ktorom
žijú a pracujú. Záujem o toto
podujatie bol veľký – informácie
o podujatí poskytovala v predstihu najmä webová stránka
mesta, ľudia sa informovali na
možnosti návštevy telefonicky,
osobne v Kultúrno-informačnom centre mesta Trenčín, alebo volali priamo na hrad. Počas prehliadok poskytlo Mesto
Trenčín návštevníkom zdarma
propagačné materiály o meste,
plagáty, mapy a brožúrky určené turistom.

V deň konania akcie prehliadku hradu absolvovalo 316
návštevníkov. V skupinách bolo
priemerne 50 ľudí, no bola aj
skupinka so 73 návštevníkmi.
Sprievodca na hrade Vladimír
Pinďák mal na podujatie pozitívny názor: „Návštevnosť bola
výborná, vyzeralo to tu ako začiatkom letnej sezóny.“
Od roku 1985 je 21. február
označený v kalendári ako Svetový deň sprievodcov. Práve
na tento deň pripadá výročie
založenia Svetovej federácie
asociácií turistických sprievodcov (WFTGA). Za uplynulé štyri
ročníky sa podujatia Svetový
deň sprievodcov poriadaného
pod hlavičkou Slovenskej spo-

Bienále amatérskej a detskej keramiky
Centrum voľného času v Trenčíne vyhlasuje 1. ročník Bienále
amatérskej a detskej keramiky v Trenčíne. Spoluorganizátormi sú Mestská galéria v Trenčíne, občianske združenie Favonius a Súkromná ZUŠ, Novomeského, Trenčín. Cieľom prehliadky je prezentácia originálnych artefaktov amatérskych
a detských tvorcov keramiky, konfrontácia tvorivej práce
s keramickými materiálmi a vzájomná inšpirácia autorov.
Na prehliadke môžu byť
prezentované
individuálne
i kolektívne keramické práce
detí, mládeže a neprofesionálnych dospelých tvorcov. Autori
sa môžu zúčastniť prácami,
s ktorými doposiaľ nikde nesúťažili. Autori budú rozdelení
do dvoch kategórií podľa veku.
Do A kategórie budú zaradené
deti od 6 do 15 rokov. V B
kategórii budú súťažiť mládež
a dospelí bez obmedzenia
veku. Každý artefakt musí byť
čitateľne označený štítkom
s menom autora, jeho veku,
adresou bydliska (prípadne
školy), názvom práce. Zvlášť
treba pripojiť vyplnenú prihlášku podľa predtlače vyhlasovateľov. Ocenené práce sa
stanú majetkom vyhlasovateľa prehliadky a budú slúžiť
na výstavné účely. Výstava

ocenených a ďalších vybraných prác bude sprístupnená
v Trenčíne od 17. júna do 26.
júla 2008 v Mestskej galérii
na Mierovom námestí.
Všetky prihlásené keramické artefakty musia byť doručené od 5. mája do 30. mája
2008 do Centra voľného času,
Východná 9, 911 08 Trenčín.
Viac informácií získate aj na
adrese: cvctn@post.sk, tel.
032/743 35 02, 0902 911 174.
Propozície súťaže budú zverejnené na webovej stránke CVČ
Trenčín – www.cvctn.sk. (zm)

ločnosti sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) a Svetovej
federácie asociácií turistických
sprievodcov (World Federation
of Tourist Guide Associations –

WFTGA) na Slovensku zúčastnilo viac ako 3700 osôb. Mesto
Trenčín sa k tejto aktivite pripojilo po prvýkrát.
(zm), foto (jč)

V Trenčíne rokovalo predsedníctvo
Asociácie CVČ Slovenska
Pracovné rokovanie predsedníctva Asociácie centier
voľného času Slovenska sa konalo 15. februára v Trenčíne.
Ako povedal riaditeľ Krajského
centra voľného času v Trenčíne
Daniel Beníček: „rokovanie
predsedníctva bolo zvolané z titulu zmeny financovania centier
voľného času Ministerstvom
školstva Slovenskej republiky
na tento kalendárny rok, keď
bol znížený koeficient financovania na jedného žiaka z 5 na
3,7. Toto zníženie koeficientu
je vyjadrené približne znížením
dotácie na žiaka o 560 Sk, čo
robí problém s financovaním
hlavne menším organizáciám“.
Na rokovaní sa zúčastnil štátny
tajomník Ministerstva školstva
Slovenskej republiky Jozef
Habánik.
Koeficient sa znížil v súvislosti s Nariadením Vlády Slo-

venskej republiky č. 623/2007
Z. z. Spomínané Nariadenie
Vlády Slovenskej republiky
naopak zvýšilo koeficient pre
školské kluby detí na hodnotu
6. Pokiaľ v roku 2007 bola hodnota na jedného žiaka v oboch
zariadeniach rovnaká vo výške
7 335 Sk, tak v roku 2008 je
táto hodnota odlišná. Pre centrá voľného času je vo výške
6 800 Sk a pre školské kluby
11 028 Sk. Vo svojom uznesení konštatujú, že výrazné
znevýhodnenie centier voľného
času sa uskutočnilo i napriek
proklamovanej podpore zo
strany vedenia Ministerstva
školstva Slovenskej republiky.
Na základe tejto skutočnosti
vstúpi asociácia do rokovania
so Združením miest a obcí
Slovenska, aby sa zjednala
náprava.
(jč)
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Slavo Kalný
Bombardovanie Apolky
Pobočka Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne na Hasičskej ulici 14. februára 2008 praskala vo švíkoch. Organizátori pripravili v rámci cyklu Spoznávame Trenčanov prezentáciu knihy Slava Kalného Bombardovanie Apolky. Mala v sebe
mimoriadny náboj približujúci životný príbeh najmladšej špiónky
Európy, pražskej rodáčky Beatrix Pospíšilovej – Čelkovej, ktorej
život bol veľmi úzko spojený s Trenčínom.
Na podujatí sa zúčastnili tom pre jeho ostatnú knihu sa
okrem autora novinár Juraj Ve- mu stali reportáže o Trixi Čelreš, vydavateľ Albert Marenčin kovej, ktoré napísal jeho priateľ
a Juraj Čelko s rodinou. Po hu- a spolužiak z vysokej školy Juraj
dobnom vstupe Dušana Jacka Vereš v roku 1968. „Rukopis
a prednesenom úryvku z novej knihy mi autor predložil v poloknihy Ivom Velikým moderátor vici minulého roka a zaujal ma
podujatia, spisovateľ Rudolf natoľko, že som sa rozhodol
Dobiáš, priblížil tvorbu novinára navštíviť archív dnešného Slova spisovateľa Slava Kalného, naftu a TASR, v ktorých som
ktorý začínal v Trenčíne. Náme- našiel dostatok fotografického

Radovan Stoklasa vystavoval
v Bratislave

V živom rozhovore zľava Antonio Provenzano, Radovan
Stoklasa a Jana Šebestová
Trenčiansky fotograf Radovan Stoklasa bol spoluautorom výstavy „1 olympiáda 4
očami“, inštalovanej v dňoch
21. – 29. februára v átriu Slovenského rozhlasu v Bratislave. „Počas olympiády v Turíne
ma oslovila v Slovenskom
dome fotografka Jana Šebestová, žijúca v Turíne. Tak vznikol projekt predstaviť olympiádu očami dvoch fotografov.
Šebestová ju videla z pohľadu
zákulisia, života v meste,
sociologický dokument ako
Turínčania prežívali sviatok
v meste, kde sa veľa rokov
nič nedialo. Do kontrastu dala
moje fotografie športovcov
a akcií na športoviskách,“ povedal počas vernisáže výstavy
pre Info Radovan Stoklasa.
Výstavu otvoril veľvyslanec

Talianska v SR Antonio Provenzano. „Som spokojný, že
po dvoch rokoch si môžem
spomenúť na udalosti v Turíne. Vidiac tieto fotografie, cítim silné emócie a je príjemné
vrátiť sa dozadu v čase a opäť
prežívať všetko znova.“
Minulý rok vo februári, rok
po Hrách zimnej olympiády
v Turíne, predstavili výstavu
v dejisku olympiády pod názvom Dve tváre olympijského
Turína. J. Šebestová fotografovala v nočnom meste bez
blesku malým fotoaparátom
formou skrytej kamery. Niekedy priam ponuré zábery
kontrastovali so Stoklasovými
farebnými výbuchmi, plnými
svetla a farebných dresov, dýchajúcimi atmosférou športu.
(la)

materiálu z obdobia Slovenského štátu,“ konštatoval vydavateľ
Albert Marenčin a pokračoval:
„Kniha vyšla ako súčasť edície
Bratislava – Pressburg, ktorá
sa snaží zapĺňať biele miesta
Bratislavy, v tomto prípade aj
Trenčína a vydanie finančne
podporil Slovnaft.“ Príbeh Trixi
Čelkovej sa odohral počas 2.
svetovej vojny, kedy spojenecké
vojská bombardovali bratislavský podnik Apolo. Čo všetko
tomu predchádzalo, vykresľuje
autor práve na životných príbehoch Trixi. So špionážou začínala v barandovských ateliéroch
v roku 1940, kde sa zoznámila
s herečkou Natašou Tánskou.
Pomáhala židovským rodinám
a upozorňovala ľudí, na ktorých
ide gestapo. Po heydrichiáde

ju zaistili, ale vďaka svojej výrečnosti a perfektnej znalosti
nemčiny ju prepustili. V Bratislave dostala príležitosť pracovať
na technickom útvare Apolky,
ktorým prechádzali všetky technické správy v nemčine o výrobe benzínu a olejov. Získavala
správy pre potreby spojencov.
Čelkovcom sa po 2. svetovej
vojne namiesto zásluh dostalo
šikanovania a ich tlačiareň bola
znárodnená. Nakoniec Trixi pracovala ako zdravotná sestra na
onkológii a on, právnik a vyučený typograf, pracoval ako röntgen-laborant v trenčianskej nemocnici. Slavo Kalný sa vyjadril,
že svojou knihou: „vzdáva hold
rodine Čelkovcov a Trenčínu.
Som rád, že dnešná prezentácia
sa uskutočnila v Trenčíne.“ (jč)

Nová kniha Jozefa Koreného
Verejná knižnica M. Rešetku
v Trenčíne 27. februára bola
miestom prezentácie novej
knihy Jozefa Koreného pod
názvom „Slovenské modré barety v službách mieru“, ktorá
dokumentuje 55-ročnú činnosť
československých a po roku
1993 slovenských vojakov pri
udržaní svetového mieru vo
svete. Aktivity autora v minulosti ako aktívneho vojaka,
činnosť v deviatich záujmových
kluboch a rozsiahlu publikačnú
činnosť si všimli vojenské i civilné orgány a do dnešného dňa
sa pretavili do 16 významných
ocenení. Jozef Korený priblížil,
čo ho viedlo k práci na knihe:
„Záujem na začiatku bol zameraný na oblasť poštovo-filatelistickú, aby som si zväčšil
poštové dokumenty odosielané

z misií. Následne ma táto problematika zaujala, pretože pri
osobnej komunikácii s účastníkmi misií som bližšie rozširoval svoje vedomosti o ich
pobyte, o životných podmienkach, o kontaktoch s inými príslušníkmi armád z celého sveta
v misiách a získaval fotografie,
plakety, vyznamenania a ďalšie
iné dokumenty. To ma viedlo
k myšlienke všetku dokumentáciu sprístupniť širokej verejnosti na výstave. Čo sa skutočne
aj podarilo vďaka podpore Kultúrneho a metodického centra
Ozbrojených síl Slovenskej
republiky v Trenčíne. Od toho
času som pracoval na tom, aby
som získané materiály dostal
do písomnej podoby. Toto moje
predsavzatie sa dnešným dňom
splnilo.“
(jč)

6. 3. 2008

KALEIDOSKOP

INfO / 11

Mestská polícia zistila vlani o 8 % viac priestupkov ako pred rokom
Mestská polícia Trenčín je poriadkovým útvarom mesta zriadený mestským zastupiteľstvom. Bilancia jej činnosti za rok
2007 hovorí jasnou rečou: aj vďaka vysunutým pracoviskám na
sídliskách riešili policajti MsP o 8 % priestupkov viac ako pred
rokom.
Za uplynulý rok bolo na fungujú okrem Mestskej polície
Mestskú políciu v Trenčíne úst- STRED aj ďalšie 3 vysunuté
nou, telefonickou alebo elek- pracoviská na sídliskách JUH,
tronickou formou oznámených SIHOŤ a na ZÁMOSTÍ. Najviac
2487 denných udalostí. Policaj- priestupkov riešilo oddelenie
ti MsP zistili 9823 priestupkov, Mestskej polície Stred, naslez ktorých bolo 9020 zistených dovali oddelenia Juh, Západ
vlastnou činnosťou a 803 bolo a Sever.
Najviac priestupkov bolo
oznámených, prevažne od občanov. V blokovom konaní vybrala proti bezpečnosti a plynulosMsP 2 622 900 Sk. Množstvo ti cestnej premávky, celkove
priestupkov bolo riešených 6519. Išlo najmä o porušenia
zákazových dopravných znadohovorom.
MsP v Trenčíne má v súčas- čiek, neoprávnený vjazd do
nosti 59 policajtov a jedného pešej zóny a prekročenia maxiadministratívneho pracovníka. málnej povolenej rýchlosti.
Porušením všeobecne záNa chránenom pracovisku
zamestnáva šesť občanov so väzných nariadení Mesta Trenzdravotným postihnutím ako čín bolo spáchaných celkovo
operátorov monitorovacieho ka- 2086 priestupkov. Išlo najmä
merového systému. V Trenčíne o porušenie nariadení o cho-

ve psov. Majitelia ich nedržali
na vôdzke, alebo neupratali
exkrementy. Porušovaný bol
tiež štatút zelene parkovaním
vozidiel. Ďalej išlo o nedodržiavanie čistoty a iných pravidiel
parkovania.
Policajti MsP udržujú verejný
poriadok. V minulom roku zasahovali pri rušení nočného pokoja, budení verejného pohoršenia a pri znečisťovaní verejného
priestranstva plagátovaním.
Mestská polícia sa zaoberala aj priestupkami proti občianskemu spolunažívaniu. Čo
sa týka priestupkov proti majetku, išlo najmä o krádeže to-

varu v predajniach a úmyselné
spôsobenie škody na cudzom
majetku krádežou, poškodením, zničením, podvodom alebo spreneverou.
MsP počas celého roka
zabezpečovala verejný poriadok na rôznych kultúrnych,
spoločenských a športových
podujatiach na území mesta
(Pohoda, návštevy vládnych
delegácií, trhy, oslavy Nového
roka, zábavy, predvádzacie
akcie firiem, atď.). Pri týchto
akciách nedošlo k vážnejšiemu
narušeniu verejného poriadku.
(zm)

Mladí filantropi vyhlasujú 4. grantové kolo
Mladí filantropi Trenčianskej nadácie vďaka podpore Nadácie
SPP vyhlasujú od 1. 3. – 31. 3. 2008 grantové kolo, ktoré podporí aktivity mladých do 26 rokov.

Vypaľovanie suchých porastov je protizákonné
a nebezpečné
Väčšie množstvo slnečných lúčov a teplejšie počasie
sú signálom toho, že sa začne preberať k životu nová vegetácia, pričom pozostatky tej
minuloročnej, ako sú suchá
tráva, spadnuté lístie, ihličie
a pod. bránia jej rýchlejšiemu
rozvoju. Je to obdobie, kedy si
viacerí občania myslia, že je
potrebné prírode pomôcť vypaľovaním pozostatkov starej
vegetácie.
Už v minulosti sa stalo, že
práve toto nevinné vypaľovanie bolo príčinou vzniku menších alebo väčších lesných
požiarov. Mnohí si pritom
neuvedomujú, že lesný požiar skôr škodí, ako pomáha,
lebo poškodzuje všetky zložky
prírodného prostredia, a to
biotop, ako aj rastlinnú a živočíšnu zložku. Často sa stáva,
že vypaľovanie sa vymkne
z rúk človeka, môže spôsobiť
veľké materiálne škody a často aj straty na životoch ľudí
a zveri.
Túto skutočnosť potvrdzu-

jú štatistické údaje Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne z uplynulého roka
2007, keď v jeho územnom
obvode vzniklo 76 požiarov
v lesoch a v ostatnom prírodnom prostredí, pri ktorých
vznikla priama škoda vo
výške 124 100 Sk. Príčinou
požiarov bolo najčastejšie
zakladanie ohňov v prírode,
vypaľovanie trávy a suchých
porastov, fajčenie a spaľovanie horľavých látok na voľnom
priestranstve.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne preto upozorňuje
občanov i právnické osoby
na dodržovanie ustanovenia
zákona NR SR č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov,
aby nevypaľovali porasty bylín,
kríkov a stromov, nezakladali
oheň v priestoroch alebo na
miestach, kde by sa mohol
rozšíriť.
OR HaZZ Trenčín,
red. upravené

Štvrtý ročník Mladých filantropov sa nesie v znamení
zmien. Skupina sa oproti minulému ročníku čiastočne personálne vymenila. Niektorí odišli
študovať do vzdialených miest,
niektorí už za prácou. Pribudli
však noví študenti, ktorí sú pre
skupinu obohatením novými nápadmi a kreativitou. Momentálne tvorí skupinu 10 filantropov
z rôznych stredných a vysokých
škôl v Trenčíne.
Prvý až tretí ročník grantového kola sa orientoval výlučne
na Trenčín. Samotný projekt
má dve línie podpory aktivít.
Prvá je mladí mladým a druhá
mladí komunite. Inak povedané, keďže v Trenčíne vyskúšali
obe, rozhodli sa posunúť grantové kolo aj do Bánoviec nad

Bebravou. Mladí filantropi podporia širokú oblasť kultúrnych,
športových, environmentálnych
alebo akýchkoľvek iných komunitných aktivít. Podporené budú
aj znevýhodnené skupiny.
O grant sa môžu uchádzať
občianske združenia, ale aj neformálne skupiny a jednotlivci
do 26 rokov z Trenčína a Bánoviec nad Bebravou a blízkeho okolia. Maximálna výška
podpory je 7 000 Sk. Každý
projekt je nutné konzultovať,
Trenčania priamo v Trenčianskej nadácii. Termín konzultácií
je nutné dohodnúť vopred na
čísle telefónu 032/744 55 00.
Viac informácií získate na internetovej stránke nadácie
www.trencianskanadacia.sk.
(zm)

KULTÚRNE POZVÁNKY
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ARTKINO METRO
Mierové nám., 032/743 44 15, www.lampart.sk

6. 3. (17.30) Kultové filmy
20. storočia – Casablanca
Prednáškový cyklus Martina
Ciela spojený s projekciou
filmu, v ktorom zažiarili
Humphrey Bogart a Ingrid
Bergman. Oscar za najlepší
film, scenár, réžia a ďalších
5 nominácií.
7. 3. – 9. 3. (19.00) Večer českého
filmu: Gympl
Nová česká komédia zo študentského
prostredia.
9. 3. (17.00) Večer českého filmu:
Spiklenci slasti
Svojrázna čierna Švankmajerova groteska, v ktorej sa za „sexuálnymi úchylkami“ šiestich smutných hrdinov skrýva
zúfalá osamelosť dnešného človeka.
14. 3. – 17. 3. (19.00) Večer
českého filmu: Medvídek
17. 3. (16.00) Detské predstavenie:
Pán Včelka
Pretože sme všetci vyrastali s Včielkou
Majou, vieme o tomto sympatickom
a pichľavom hmyze svoje, no pán Včelka
strčí Maju aj s Vilkom do vrecka.
19. 3. (19.00) Mulholland Drive
Začínajúca herečka Betty prichádza do
Hollywoodu plná nádejí. Rýchlo však zistí, že pod nablýskanou fasádou mesta
sa ukrýva temné tajomstvo.

MEDZINÁRODNÝ FILMOVÝ
FESTIVAL ARTFILM v spolupráci s
Poľským inštitútom a Francúzskym
inštitútom uvádza:
11. 3. – 13. 3. Roman Polanski:
Šesť kultových filmov
11. 3. (16.30)
11. 3. (19.00)
12. 3. (16.30)
12. 3. (19.00)
dieťatko
13. 3. (16.30)
13. 3. (19.00)

Nôž vo vode
Hnus
Slepá ulička
Rosemary má
Ples upírov
Nájomník

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

MESTSKÁ GALÉRIA 22
Mierové nám. 22, 032/744 22 45,
www.trencin.sk
Stála výstava: Expozícia Klubu priateľov
Vojtecha Zamarovského
do 9. 3. Stretnutie – Setkání
MESTSKÁ GALÉRIA 16
Mierové nám. 16, 032/744 22 45,
www.trencin.sk
3. 3. – 7. 4. V rozprávke je to aj tak
Výber z tvorby žiakov zo Základnej školy na
Kubranskej ulici v Trenčíne.
GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58,
www.gmab.scot.sk
4., 25. 3. (10.00) Galerkovo
KULTÚRNE A METODICKÉ CENTRUM OS SR
Hviezdoslavova 16, www.domarmady.sk
16. 3. (15.00) Jarné vystúpenie pre
rodičov a priateľov folklóru – DFS
Radosť
13. 3. (16.00) Novinka v modernej
civilnej i vojenskej technike letectva, jej
výstroji a výzbroji – prednáška
20. 3. (16.00) Prvý pluk slovenskej
národnej slobody a moravsko-slovenské
pomedzie v rokoch 1918–1919 – predn.
do 10. 3. Bude sa pri Trenčíne ťažiť
urán?
Greenpeace pripravil fotografickú výstavu
k ťažbe uránu a následkom na zdravie ľudí
a životné prostredie. Autorom je Čech V.
Bašku.
do 17. 3. Výtvarné práce detí a mládeže
12. 3. – 16. 4. Sviatky jari – výstava
Ručné práce s veľkonočnou tematikou.
PIANO CLUB
Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81,
www.pianoclub.sk
7. 3. Techno
14. 3. (19.00) Sanatorium: Apocalypse
Death fest 2008
15. 3. Konflikt, Načo Názov, Náhodný
Wískit (krst CD)
8. 3. (19.00) Divadlo Normálka: Výlet
MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.scot.sk
13. 3. (10.00) Podporná skupina
mamičiek v dojčení
4., 11., 18., 25. 3. (17.00) Cvičenie
detí s rodičmi s tetou Števkou v ZŠ,
Novomeského ul.
5., 12., 19., 26. 3. (17.00) Cvičenie detí
s rodičmi s tetou Žofkou v Sokolovni
5., 12., 19., 26. 3. (17.00) Cvičenie pre

Číslo 5/ročník X
tehotné v KS Dlhé Hony
5., 12., 19., 26. 3. (10.00) Rozvíjanie
zručnosti s tetou Aničkou (pre deti od
2 rokov)
6., 13., 20., 27. 3. (10.00) Štvrtkové
tvorivé predpoludnie s tetou Aničkou
11.3. (10.30) Mommies english club
13. 3. (17.00) Maminec – diskusný klub:
Manžel na odstrel...
27. 3. (17.00) Maminec – diskusný klub:
Je dieťa ako prázdna kniha?
12. 3. (12.00–14.00) Právne
poradenstvo s Mgr. Gogolákovou
13., 27. 3. (13.00–15.00)
Psychologické poradenstvo s Mgr.
Lesajovou
Každá streda (10.00) Rozvíjame životné
zručnosti s tetou Aničkou (od 2 rokov)
Každá streda (17.00) Cvičenie detí
s rodičmi s t. Žofkou v Sokolovni v TN
Každá streda (17.00) Cvičenie pre
tehotné v KS, Dlhé Hony
Každý štvrtok (10.00) Predpoludnie
s tetou Aničkou (do 2 rokov)
KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, tel.: 0915 275 652,
www.klubluc.sk
7. 3. (22.00) Beat Alchemy X. – Special
Woman`s Edition
14. 3. (20.00) MŇÁGA & ŽĎORP
15. 3. (20.00) Plus Minus + Rybyčky48
+ Good Reason
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Nám. SNP 2, tel.: 032/743 42 67,
www.vkmr.sk, vkmr@kniznicatrencin.sk
5., 12., 19., 26. 3. (8.00–9.30) „Babi,
pošli mi to mejlom“ – inštruktáž
10. – 16. 3. Týždeň slovenských knižníc
10. 3. (10.00) Hovory o súčasnej
slovenskej literatúre
Podujatie so S. Lavríkom, K. D. Horváthom
a G. Alexovou.
10. 3. (10.00) Malý recitátor
Súťaž detí MŠ v recitovaní.
11. 3. (16.00) Co nám tělo říká 2, aneb
setkání s knihou a Láskou po 10-ti
letech
Prezentácia knihy M. Hrabicu a diskusia
o zdravom životnom štýle organizovaná CEA.
12. 3. (10.00) Prezentácia
biografického slovníka Významné ženy
Trenčianskeho kraja
18. 3. (15.00) Vansovej Lomnička
Krajské kolo 41. ročníka festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy organizovaného
s KO Únie žien Slovenska v Trenčíne.
20. 3. (16.00) Musím sa hýbať?
O pohybe a duševnom zdraví s MUDr. Janíkovou a Mgr. Poliakovou.

6. 3. 2008
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
– POBOČKA JUH
Kyjevská ulica, tel.: 032/743 42 67, www.
vkmr.sk, vkmr@kniznicatrencin.sk
10. – 16. 3. Výstava prác žiakov
Špeciálnej ZŠ internátnej na Ulici Ľ.
Stárka v Trenčíne
CENTRUM SENIOROV MESTA TRENČÍN
Osvienčimská 1720/3, 032/743 37 63,
0948 807 187
Každú stredu (14.30) Cvičenie jogy
Každý piatok (10.00) Kondičnorehabilitačné cvičenia
Každý pondelok, stredu
a piatok (10.00, 11.00) Kurz práce
s počítačom a internetom podľa
potreby
7. 3. Zájazd do Bratislavy do SND na
činohru Ženský zákon
JUH – KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08
www.kcaktivity.sk
Od 15. 2. každý piatok (16.45)
Orientálny tanec pre budúce mamičky
7., 14., 28. (15.00) „Aj my máme
šikové pršteky“ – tvorivé dielne
18. 2. – 22. 2. (7.00–17.00) Jarný
prímestský tábor pre deti od 6–16
rokov v spolupráci s Demas, o. z.
30. 3. (15.00) Príďte medzi nás
– stretnutie klubu celiatikov
12. 3. (16.00) Batikovanie kraslíc na
Veľkú noc s tetou Aničkou
14. 3. (19.00) Stretnutie country
Pohodička s Martinom Pavláskom
16. 3. (14.00) Tábory bez hraníc
Prednášky pre animátorov letných táborov
16. 3. (14.00) Flamenco – seminár
TS Bahar sultana – V. Tomalová
18. 3. (17.00) Anjelské meditačné
stretnutie – Jozef Frtús
11., 18. 3. (9.30) Rozvíjanie zručností
pre mládež ZŤP a z DSS, Liptovská, TN
19. 3. (16.00) Tvorba mini košíčkov
z plastického materiálu s tetou
Aničkou
10., 17., 31. 3. (18.00) Klub keramiky
– dospelí
11., 18. 3. (15.00) Klub keramiky
– deti
KULTÚRNE CENTRUM – DLHÉ HONY
Ul. 28. októbra 2/1168, 032/652 21 36
7.3. (15.00) Členská schôdza
Výbor Slovenského zväzu sluchovo
postihnutých v Trenčíne pozýva svojich
členov na výročnú schôdzu
10. 3. (9.00) Žalúdok a problémy
s trávením v staršom veku

KULTÚRNE POZVÁNKY A OZNAMY
12. 3. (13.30) Odovzdanie ocenenia
primátora mesta Rút Kratinovej
Akadémia III. veku: Vademecum
záhradkára na jar a v lete
Marec – mesiac knihy, Janka Poláková
15. 3. (12.00) Kraslice maľované,
korbáče vypletané
Stretnutie malých aj veľkých na detskom
ihrisku pri Kačabare v Zamarovciach, pri
nepriaznivom počasí v KC, Dlhé Hony: maľovanie veľkonočných vajíčok, pletenie korbáčov, vyrezávanie píšťal
17. 3. (14.00) Mária Ďuríčková:
Slncové dievčatko
Literárno-výtvarná súťaž.
17. 3. (9.00) Jozef Petrek: Sedem
posledných slov
KULTÚRNE CENTRUM – SIHOŤ
032/743 45 35, 0904 339 401,
kcsihot@pobox.sk
6. 3. (17.00) Prednáška o alternatívnej
medicíne – prednáša J. Sitár.
10.3. (16.30) Jozef Lehocký: Ľudové
piesne, spevné a tanečné tradície
spod Bielych Karpát III
Prezentácia knihy
12.3. (17.00) Klub zdravej výživy
OSTATNÉ
Piaristický kostol
6. 3. (18.00) Koncert Joseph Haydn
MISSA BREVIS IN F-dur v spoločnom podaní
Školského speváckeho zboru Piaristického
gymnázia J. Braneckého v Trenčíne, Školského speváckeho zboru Piaristického lýcea S. Konarského v Krakove, Miešaného
speváckeho zboru Diecézneho klasického
gymnázia v Ľubľane a Komorného orchestra
ZUŠ v Trenčíne.
Kurz orientálneho tanca pre
začiatočníčky
Jednota Sokol – Sokolovňa Trenčín, Mládežnícka 2, 0903 778 862, stredy 16.30–
18.00, marec-apríl.
Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Študentská 2, Trenčín, budova telocvične,
0903 778 862, štvrtky 19.00–20.30,
marec-apríl.
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU TRENČÍN
Východná ul. 9, 032/743 35 02,
www.cvctn.sk, cvctn@post.sk
20. 3. (9.00–12.00) PLETENIE
VEĽKONOČNÝCH KORBÁČOV, TVORBA
veľkonočných pozdravov, ozdobného
veľkonočného pečiva, zdobenie
veľkonočných vajíčok
12. – 21. 8. Tematický tábor pre deti
aj rodičov – autobusový zájazd do
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Pinarella di Cervia
Tematické zameranie tábora:
• výtvarné tvorivé činnosti detí a mládeže
• dramaticko-divadelné
činnosti
detí
a mládeže
• športové činnosti detí a mládeže
Deti a mládež budú rozdelení do záujmových skupín podľa vlastného výberu a pod
odborným vedením pedagógov sa budú
2–3 hodiny denne venovať tvorivým a športovým činnostiam. Okrem toho sa budú
kúpať v mori, hrať spoločenské hry, robiť
výlety do okolia a pod.
Viac info v CVČ. Prihláste sa do 20. marca.
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ SEDMIČKA
18. 3. – 7. 4. ŠKD 7 vo fotografii
Výstava fotografií D. Pádivej a R. Benkovej
OBVODNÝ ÚRAD
Hviezdoslavova 3, tel.: 032/741 12 06
12. 3. – 28. 3. Vesmír očami detí
XXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí MŠ, ZŠ, ZUŠ

PROGRAM TV TRENČÍN
6. 3. (17.50) Hodina H: Aikido
13. 3. (17.50) Hodina H: Neplodnosť
od 7. 3. Mozaika: Profil módnej
návrhárky Beáty Rajskej

OZNAMY
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Číslo 5/ročník X

Jarné upratovanie – Pripojte sa aj vy za krajší Trenčín
Mesto Trenčín prostredníctvom Považskej odpadovej spoločnosti, a. s., Trenčín, Mestského hospodárstva a správy
lesov, m. r. o., Trenčín a Márius Pedersen, a. s., Trenčín začalo tak ako každý rok jarné upratovanie na území mesta.
Vyzývame občanov, vlastníkov objektov a pozemkov, poľnohospodárske družstvá, podniky, závody, organizácie a firmy
na území mesta, aby sa pripojili k vyčisteniu mesta zberom
odpadu, ktorý sa nahromadil počas zimy, vyhrabaním lístia z trávnikov a pod. V prípade, že sa rozhodnete prispieť
k skrášleniu nášho spoločného mesta a máte problém so
zhromaždeným odpadom, kontaktujte sa na telefónnych
číslach 650 44 18 a 650 44 24.
(úžp)

Zároveň vyzývame majiteľov súkr. pozemkov a majiteľov priľahlých pozemkov,
aby v zmysle VZN č. 7/2004
o dodržiavaní čistoty a poriadku dvory, záhrady, ich ploty
a iné nehnuteľnosti hraničiace
s verejným priestranstvom boli
upravené a udržiavané tak, aby
nečistoty (blato, smeti, prach)
neboli na verejné priestranstvo
znášané vetrom, vozidlom,
prípadne splavované dažďom

a polievaním. Stromy, kríky
a iné rastliny vyčnievajúce na
chodník musia byť ostrihané
do výšky 2,5 m, vyčnievajúce na cesty a ulice musia
byť ostrihané do výšky 4,2 m
a konáre presahujúce cez plot
(príp. živé ploty) musia byť
upravené na hranicu vlastného
pozemku tak, aby neprekážali
chodcom a nenarúšali cestnú
premávku.
(úžp)

Harmonogram jarného upratovania 2008

1. 3. 2008
Chrásť – záhr.osada • Za
Halalovkou – záhr. osada •
Halalovka – záhr.osada • Široké
– záhr.osada
3. 3. 2008
Pred poľom • Kubra – námestie • Kubra – Pri kríži
• Kubranská ul. • Kubrica
– námestie • Kubra – Pažítky

Mesto Trenčín prostredníctvom Považskej odpadovej spoločnosti, a. s. (POS, a. s.), Mestského hospodárstva a správy
lesov, m. r. o., v spolupráci
s mestskou políciou a občanmi mesta vykoná v marci jarné
upratovanie na území mesta.
Obraciame sa s prosbou na občanov o pomoc pri skrášľovaní
nášho životného prostredia.
Nakoľko podľa zákona platí zákaz ukladania biologic-

ky rozložiteľného odpadu na
skládku, zber odpadu sa bude
uskutočňovať do 2 rôznych
veľkoobjemových
kontajnerov (VOK). Jeden z nich bude
slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného
odpadu (t. j. konárov, odpadu
zo záhrad, trávnikov a pod.).
Hádzať akýkoľvek iný odpad
ako biologicky rozložiteľný je
do tohoto kontajnera PRÍSNE
ZAKÁZANÉ!!!

Preto vás prosíme, aby ste
boli disciplinovaní a dodržiavali
označenie a účel kontajnerov!
PRÍSNE SA ZAKAZUJE
vykladať odpad po odvezení
kontajnera. Pri porušení hrozí
pokuta 5000 Sk.
Pozor zmena! VOK-y budú
umiestnené v pracovných dňoch
od 10.00 do 19.00 h a v sobotu v záhradkárskych osadách
od 10.00 do 17.00 h podľa nasledovného harmonogramu:

banova ul. • Ul. M. Turkovej

18. 3. 2008
Školská ul. • Kvetná •
Bavlnárska – Obchodná • Ul.
M. Kišša

29. 3. 2008
Pri mlyne – záhr. osada • Ozeta – záhr. osada • Váh – záhr.
osada • Noviny – záhr. osada

19. 3. 2008
Za Centrom – parkovisko vedľa
kotolne • Električná – Horný
Šianec • Nad tehelňou • Nad
tehelňou – Pod Brezinou

31. 3. 2008
Saratovská ul. • Liptovská ul.
• Šafárikova ul. • Západná ul.
• Novomeského ul.
Do VOK-u nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené
batérie a akumulátory, žiarivky
a železný šrot. Tento odpad je
možné vyložiť ku kontajnerom,
odkiaľ odvoz zabezpečí POS,
a. s.
Zberný dvor na Zlatovskej
ulici je otvorený aj počas upratovania. Tu je možné doviezť
akýkoľvek druh odpadu.
Ešte raz prosíme občanov,
aby dodržiavali označenie kontajnerov a ukladali do nich len
určené odpady. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu
bude dohliadať Mestská polícia
a pracovníci Považskej odpadovej spoločnosti, a. s.
(lp)

11. 3. 2008
Ul. gen. Goliana – Ul. kpt. Nálepku • Nábrežná – Jiráskova
• Hodžova – Ul. kpt. Nálepku •
Holubyho nám.
12. 3. 2008
Majerská ul. • Kasárenská ul.
• Orechové (kaplnka) • Horné
Orechové • Súhrady – Široká

5. 3. 2008
Niva • Potočná ul. – horný
koniec • Potočná ul. – dolný
koniec • Horeblatie

13. 3. 2008
Hlavná ul. • Hanzlikovská
ul. • Okružná ul. • Detské
mestečko

20. 3. 2008
Partizánska ul. – pri cintoríne •
Partizánska ul. – okolo č. 73 •
Ul. 28. októbra • Dolný Šianec
– Jesenského

6. 3. 2008
Železničná ul. • Kukučínova ul.
Pod Sokolice • K výstavisku

14. 3. 2008
Záblatská – Poľnohospodárska
• Dolné pažite – Rybáre • Pri
parku

25. 3. 2008
Beckovská ul. • Osloboditeľov
• Ul. S. Chalupku • Soblahovská ul. • Ul. P. Bezruča

15. 3. 2008
Pod Brezinou – záhr. osada
Vašíčkove sady – záhr. osada
Bočkove sady – záhr. osada
Pod sekerou – záhr. osada
Horný Šianec –záhr. osada

26. 3. 2008
Ul. J. Zemana • Záhumenská
ul. • Karpatská I • Karpatská II
27. 3. 2008
Soblahovská (pri Leoni) • Pod
Juhom • Belá • Nozdrkovce

17. 3. 2008
Ul. Ľ. Stárka • Veľkomoravská
ul. • Kožušnícka ul. • Zlatovská – Továrenská

28. 3. 2008
Ul. gen. Svobodu • Lavičková
ul. • Ul. M. Bela • Východná
ul. • Halalovka

7. 3. 2008
Sibírska ul. • Clementisova ul.
Žilinská ul. • Odbojárov
8. 3. 2008
Sihoť IV – záhr. osada •
Kubra-Volavé – záhr. osada
• Pod Kočinou hoľou – záhr.
osada • Dubník – záhr. osada
• Skalničky – záhr. osada
10. 3. 2008
Jasná ul. • Považská ul. • Hur-

6. 3. 2008

KALEIDOSKOP

Vážení čitatelia
Teší nás váš záujem o noviny samosprávy INFO Trenčín.
Snažíme sa prinášať predovšetkým aktuálne spravodajstvo a informácie zo života
samosprávy, ale priestor je
venovaný aj vašim aktivitám
a podujatiam. Sme radi, keď
nás o nich informujete. Ak
máte záujem o uverejňovanie
oznamov o vami pripravovaných podujatiach, pošlite nám
ich v podobe, aká je na stranách 12–13. Ide o bezplatné
informovanie formou riadkových oznamov. S veľkým ohlasom sa stretávajú aj krížovky
a osemsmerovky. Radi si prečítame aj vaše ohlasy. Upozorňujeme však, že anonymami
sa nezaoberáme. Za anonym
považujeme aj podpis „rodení
Trenčania“ alebo „obyvatelia
Sihote“. Takéto príspevky akoby ani neprišli, nakoľko nemôžeme prebrať zodpovednosť za
uverejnenie článku za pisateľa,
ktorého nepoznáme. V prípade
záujmu o reakciu vás prosíme
o kompletný podpis aj s telefonickým kontaktom na vás.
Z priestorových dôvodov nie je
možné uverejniť všetky vaše
ohlasy. Mnohým sme už vyšli
v ústrety, všetky podpísané
podnety boli posunuté kompetentným na riešenie. Vaše

otázky týkajúce sa kompetencií samosprávy, samozrejme
podpísané, môžete adresovať
aj na stránku www.trencin.sk,
konkrétne na sekciu Otázky
a odpovede, kde zodpovedná
pracovníčka vaše žiadosti o odpovede urýchlene vybaví. Táto
služba slúži občanom Trenčína, ale aj ostatným záujemcom
už niekoľko mesiacov. Čakáme
na ďalšie vaše príspevky, ktoré
obohatia strany nášho – vášho
informačného dvojtýždenníka
INFO Trenčín.
(r)

Jar je tu!

Hoci počasie je nevyspytateľné, jar už možno cítiť vo vzduchu aj
vidieť v trenčianskych záhradách.
foto (la)

DERATIZÁCIA
Mesto Trenčín zabezpečuje deratizáciu priestranstiev
verejnej zelene v rozsahu cca
80 000 m2. I. etapa sa uskutoční v mesiaci marec 2008
(v 11. – 13. týždni) v závislosti od počasia. V rámci tejto
etapy pracovníci firmy ASANA,
Kubranská ul. 269, Trenčín
zrealizujú deratizačné práce
na plochách verejnej zelene
v lokalitách Centrum – Dolné
mesto, Juh, Noviny, Sihoť I,
II, III, IV, Pod Sokolice, Kubra, Kubrica, Opatová, sídlisko
Kvetná, Zámostie od hrádze
po železničnú trať.
Upozorňujeme
majiteľov
spoločenských zvierat, aby
v čase vykonávania deratizač-
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ných prác zvýšili kontrolu ich
pohybu na verejných priestranstvách a zabránili tým kontaktu zvierat s návnadami.
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.,
Trenčín zabezpečuje deratizáciu verejnej kanalizácie.
Vyzývame všetky bytové
družstvá, bytové spoločenstvá,
poľnohospodárske
družstvá, podniky, závody,
organizácie, ktoré spravujú
objekty na území mesta, ako
aj vlastníkov bytových domov,
aby zabezpečili vykonanie deratizácie svojich objektov, ich
okolia a prípojok kanalizácie
a kanalizačných šácht pred
objektmi.
(úžpd)

OZNAM
Mestský úrad v Trenčíne
oznamuje klientom mestského úradu zmenu otváracích
hodín nasledovne:

Klientske centrum:
5. 3.

8.00–12.00 h

6. 3.

zatvorené

7. 3.

zatvorené

10. 3.

13.00–16.30 h

Matričný úrad:
6. 3.

zatvorené

7. 3.

zatvorené

Za pochopenie ďakujeme.
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Milí čitatelia!
Za správne riešenie tajničky krížovky z č. 4/2008 „Voly patria na pole a nie na radnicu“ bola vyžrebovaná Oľga Nitschová,
Šafárikova 4/6, 911 08 Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká
publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku osemsmerovky z Infa č. 5/2008 zasielajte na
adresu našej redakcie do 14. marca 2008.
„Minule som počul rečniť vášho syna. Má pekný zvučný hlas.“
„To má po mne.“
„A rečnil nepretržite dve hodiny.“
„To má... (tajnička – 11 písmen).“
DENTISTKA, HLODAVEC, HODINÁR, HRABLE, KAKAPO, KERTAK,
KOPANICE, KOSTI, KRUHY, KVIETOK, KVITY, LESKIMO, MALÁ
LEKÁREŇ, MASTIKA, MEGALOMÁNIA, MESTÁ, MLADÉ PSTRUHY, MORKA, MURÁRI, MÚMIE, NÁLADA, NOVIC, OBSAHY, PARÁDNE KONE, PEČIATKA, PETARDA, PETIT, POLÍČKO, POLYPY,
POSLEDNÉ KOLO, PREMET, PRIEPLAVY, SKALA, SKICA, SLOTA,
STARCI, STAROBA, SUMEC, TANCOVANIE, TANTAL, TERMITY,
TRI NEVESTY, TOPÁNKY MUŽA, VEKTOR, VÍŤAZSTVO.
(pál)

ŠPORT
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Nový začiatok
trenčianskeho futbalu

Číslo 5/ročník X
Finále galavečera patrilo futbalistom AS Trenčín

Nezvyčajný večer zažili priaznivci trenčianskeho futbalu v sobotu 23. februára v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených
síl SR. Prvý futbalový galavečer AS Trenčín sa začal netradične
osobným privítaním hostí generálnym manažérom klubu Róbertom Rybníčkom. Na javisku divadelnej sály sa potom odohrala
laserová šou s vodotryskami a padajúcou stenou vody, ktorej
ústredným motívom bol trenčiansky futbal.

mohutným potleskom divákov.
Tchen La Ling sa vyjadril, že
Holanďania zabezpečili pre klub
financie, priniesli profesionálny prístup a keď si ho osvoja
aj hráči, o budúcnosť futbalu
v Trenčíne nemá obavy. Bodaj

by mal pravdu, aby sa aj ubolené duše tenčianskych fanúšikov potešili pri dobrom futbale
a úspechoch AS Trenčín.
Jedným z partnerov klubu je
aj mesto Trenčín.
text a foto (la)

Posily zľava Depetris, van der Ree a Báez
Krátky výlet do minulosti
s plným hľadiskom, príchod
moderátora Marcela Merčiaka
na javisko v limuzíne, rozhovor
s majiteľmi klubu Tschen La
Lingom a Henkom ter Braackom
s ich minifutbalovým predstavením naladili plnú sálu na nôtu
začiatku novej éry trenčianskeho futbalu. M. Merčiak potom

predstavil zahraničné posily
a dres AS Trenčín si symbolicky
obliekli Holanďania Danny Freddy van der Ree, Thijs Sluijter,
Grék Angelos Chanti a Argentínčania Aldo Omar Báez a David
Albert Depetris.
Druhý polčas programu vyvrcholil nástupom celého kádra
AS na javisko sprevádzaný

Tschen La Ling a Róbert Rybníček nešetrili úsmevmi

ŠPORTOVÉ POZVÁNKY
PLÁN TURISTICKÝCH AKCIÍ TO DUKLA TRENČÍN
8. 3. (8.00) Mníchova Lehota – Macková – Chata pod
Ostrým vrchom – Lúčky – Soblahov
Miesto stretnutia: autobusová stanica
15. 3. (8.02) Štvrtok – Haluzice – Hájnica – Trenčianske
Bohuslavice
Miesto stretnutia: autobusová stanica
22. 3. (8.02) Ilava – Sokol – Háj – Štyri lipy – Starý háj
– Ilava
Miesto stretnutia: autobusová stanica
24. 3. (8.02) Súľovské skaly
Miesto stretnutia: železničná stanica
29. 3. Letecká päťdesiatka
Bližšie informácie o akciách poskytne predseda klubu Jaroslav Hnilička, tel.: 0904 339 839

KULTÚRNE A METODICKÉ CENTRUM OS SR
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 112 233, www.domarmady.sk
8. – 9. 3. (8.30) Majstrovský zápis 2. ligy v šachu: Trenčín
„B“ – Nitra „B“
Trenčín „B“ – Šaľa
16. 3. (9.00) Majstrovský zápas 3. ligy v šachu: Trenčín „C“
– Myjava
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
Mádežnícka ulica 1, tel.: 032/743 63 36
Rozpis domácich stretnutí hádzanárskeho klubu HK Štart Trenčín
12. 3. (18.00) HK Štart Trenčín – ŠKP Bratislava
(medzinárodná liga v hádzanej žien – WHIL)
15. 3. (11.30) HK Štart Trenčín – ŠK Slovan Gemer Rimavská
Sobota (1. dorastenecká liga – mladšie dorastenky)
16. 3. (13.30) HK Štart Trenčín, stdy – HK Pratex Čadca (1.
liga Slovenskej republiky – ženy)
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