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Veľkonočný jarmok

Podstatou stretnutia približne tridsiatich rodičov so zástupcami
mesta, ktoré sa uskutočnilo v polovici marca, bol presun detí
z Materskej školy na ulici M. Nešporu v Trenčíne do iných materských škôl, nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) má
záujem o rozšírenie susediaceho Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne.
Pôjde najmä o výstavbu telocvične, ktorú gymnázium napriek
svojej histórii a počtu študentov nemá adekvátnu.
Záväzné stanovisko kraja
o plánovanej investícii dostalo Mesto Trenčín vo februári,
na základe čoho iniciovalo
stretnutie s Radou uvedenej
MŠ, riaditeľmi všetkých MŠ
a aktuálne aj s dotknutými
rodičmi. V Trenčíne je dnes
v materských školách viac ako
100 voľných miest. Napriek
tomu, že takmer polovica z detí v spomínanej MŠ býva v inej
časti mesta, rodičia majú záujem o ich umiestnenie v centre
do najbližšej MŠ na Legionárskej ulici. Tá však nemá dosta-

točnú kapacitu. Napriek tomu
z 35 detí sú dnes umiestnené
všetky do iných škôlok.
Požiadavky druhej skupiny
rodičov, ktorých deti nemohli
byť prijaté na miesta, ktoré
zaplnili deti z rušenej škôlky,
bude riešiť riaditeľka mestskej
rozpočtovej organizácie Školské zariadenia Mesta Trenčín
Danica Lorencová individuálne, niektorí rodičia využili túto
možnosť priamo na spomínanom stretnutí.
Pokračovanie na 3. strane

Na tradičnom Veľkonočnom jarmoku ponúkali remeselníci a domáci výrobcovia drobné radosti aj skutočne malé umelecké dielka od kraslíc a aranžmánov až po obrusy, prútené výrobky. Jarmok sa konal od 17. do 19. marca 2008 na Mierovom námestí.
Ponúkal mnoho drobností, ktoré spríjemnili sviatky aj všedné
dni.
(zm), foto (jč)
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V meste vyrastie nákupné centrum

Laugaricio

V nákupnej zóne v trenčianskej časti Belá pribudne do roka
nové nákupné centrum, ktoré prevzalo jeden z historických názvov mesta. Po dokončení tu bude vytvorených až 1200 pracovných miest.
V prvej fáze výstavby je naplánovaný objekt nákupného
móla, ktorý pozostáva z galérie,
supermarketu a menších obchodných prevádzok. Otvorenie
je naplánované na marec 2009.
K dispozícii tu na začiatku bude
800 parkovacích miest. Investície v tejto fáze dosiahnu 1,8
miliardy korún. Architekt Jiří
Střítecký na tlačovej konferencii v Bratislave uviedol, že
pri návrhu nákupného centra
postupoval skôr ako krajinár,

než ako architekt. Jeho cieľom
bolo projekt vhodne zasadiť do
prostredia a nevytvárať šedivú
kocku. Veľkú úlohu v projekte
hrá zeleň, bude prítomná nielen na fasáde, parkovisku, ale
aj v samotnom interiéri.
Investor plánuje v druhej
fáze s odstupom jedného až
dvoch rokov rozšíriť centrum
o ďalších 15-tisíc metrov štvorcových. Počet parkovacích
miest sa rozšíri na 1700.
Primátor Branislav Celler na

Výzva pre malých a stredných podnikateľov
Mesto Trenčín informuje o výzvach prostredníctvom harmonogramu, ktorý vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR pre malých
a stredných podnikateľov, na podávanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok operačný program a konkurencieschopnosť
a hospodársky rast.
Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného
príspevku. Neposkytuje sa zálohovo, ale formou refundácie
na základe predložených uhradených účtovných dokladov
preukazujúcich skutočnú výšku
oprávnených výdavkov. Minimálna výška pomoci pre projekty je

20 000 EUR. Žiadosti o NFP
je možné predložiť najneskôr
do 13. júna 2008 do 16.00
hod. Harmonogram výziev je
zverejnený na www.trencin.sk
a www.hospodarstvo.gov.sk,
kde nájdete i ďalšie potrebné
informácie o podávaní žiadostí.
(str)

OPR AVA
Redakcia INFO sa ospravedlňuje za informáciu uverejnenú v minulom čísle v článku chýbajúci asfalt a popíjajúci mladiství trápia
poslancov na Juhu, kde sme v podtexte ku fotografii uviedli, že:
„Plocha na Ulici gen. Svobodu pred „Kokrháčom“ pripomína tankodrom. Ide však o súkromný majetok...“ Plocha totiž patrí Mestu Trenčín. Pôvodnú informáciu sme získali z neaktualizovaného
zdroja. Po upozornení čitateľa sme celú vec opätovne overili. (r)

tlačovej konferencii uviedol, že
investor sa zaviazal vybudovať
novú prístupovú komunikáciu
smerujúcu od Soblahovskej
ulice a sídliska Juh. Tá má od-

Číslo 7/ročník X
ľahčiť cestu na Belú. Rovnako
ešte pred vybudovaním centra
má byť vybudovaná okružná
križovatka pri čerpacej stanici
Esso. Ľuďom uľahčí nakupovanie aj podchod, ktorý Laugaricio
prepojí so susediacimi obchodnými domami.
Pri nákupnom centre bude
zaujímavo vyriešené aj parkovisko, ktoré nebude také, ako
sme pri podobných centrách
zvyknutí, ale v prípade záujmu
ho bude možné využiť pre openair podujatia.
Pri prácach na základoch
boli objavené historické unikáty, ktoré boli ukryté viac ako
tritisícpäťsto rokov a archeológovia ich zmapovali vďaka financiám investora centra. Viac
informácií prinesieme v niektorom z ďalších čísel.
(jm)

Stavba roka mesta Trenčín 2007
Mesto Trenčín vyhlasuje
11. ročník verejnej súťaže
Stavba roka mesta Trenčín
2007. Do súťaže môže byť
prihlásené stavebné dielo,
ktoré bolo kolaudované v roku 2007. Prihlášky môže
podať každá právnická alebo
fyzická osoba, ktorá je vlastníkom stavby.
Prihlášku do súťaže nájdete u pracovníkov útvaru architektúry a stratégie MsÚ alebo na webovej stránke mesta
ww.trencin.sk.
Prílohy k prihláške musia
obsahovať:
• fotografickú dokumentáciu (minimálne tri fotografie
z rôznych pohľadov),
• zmenšenú (formát A3)
základnú časť projektovej dokumentácie: situácia, hlavné
pôdorysy a rez,
• kópiu
kolaudačného
rozhodnutia.
Vylúčené sú stavby vo
vlastníctve Mesta Trenčín.
Uzávierka súťaže je v piatok
25. apríla 2008.
Kritéria hodnotenia
Prihlásené stavebné diela
bude spoločne posudzovať
a hodnotiť odborná komisia,
navrhnutá a schválená vyhlasovateľom súťaže. Zreteľ

bude brať na celkový architektonický a stavebný výraz
diela, začlenenie stavby do
daného prostredia, kvalitu
vykonaných prác, vhodnosť
použitých stavebných materiálov a výrobkov a ďalšie kritériá, ktoré sú osobitné pre
danú stavbu.
Ocenenie stavebného diela
Podľa
štatútu
súťaže
prevezme víťazné dielo titul
Stavba roka mesta Trenčín
2007 a víťaz získa diplom
a vecný dar. V poradí druhý
a tretí dostanú diplom a vecný dar. Komisia si vyhradzuje
právo neudeliť cenu, resp.
udeliť
mimoriadnu
cenu
stavbe, ktorá zvlášť zaujme
v niektorom z hodnotiacich
kritérií. Súťažné stavby budú
slávnostne
vyhodnotené
a následne prezentované
v átriu Centra rozvoja Mesta
Trenčín.
Prihlášky do súťaže, vrátane príslušných príloh, posielajte na adresu:
Mestský úrad v Trenčíne,
Útvar architektúry a stratégie, Mierové námestie
č. 2, 911 64 Trenčín, tel:
032/6504 444, e-mail:
guga@trencin.sk
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Trenčín ocenil pri príležitosti Dňa učiteľov svojich pedagógov
Pokračovanie z prvej strany
V úvode primátor Branislav
Celler pripomenul význam pedagogickej práce: „Stalo sa
už dobrou tradíciou, že odkedy Mesto Trenčín prevzalo
kompetenciu nad základnými
a materskými školami, sa tu
stretávame, aby sme si pripomenuli vašu prácu a výsledky.
Mesto Trenčín chce byť úspešným mestom, čo je úzko späté so vzdelávaním. Mesto má
síce v kompetencii len materské a základné školy, ale toto
je práve obdobie, kedy človek
získava najdôležitejšie vlastnosti do celého života. Všetci
ako sme tu, veríme, že spoločne dokážeme pripraviť našich
najmladších občanov do života
a stále budeme skvalitňovať
výchovu a vzdelávanie v našich

školách a našim žiakom sa
bude v živote dariť. Učiteľom
chcem poďakovať, želám im
veľa ďalších úspechov a spokojných žiakov.“
Jozef Habánik, štátny tajomník Ministerstva školstva
SR, ocenil prácu všetkých
pedagógov aj prácu mesta:
„Čo sa týka spolupráce medzi Ministerstvom školstva
SR a Mestom Trenčín a vďaka
pánovi primátorovi máme nadštandardnú spoluprácu. Dúfam, že sa to prejaví v lepšej
vybavenosti škôl a školských
zariadení.“ Ďalej oboznamoval
učiteľov s jednotlivými prvkami
školskej reformy a poďakoval
im za ich prácu. Poslankyňa a
členka Komisie školstva, športu a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne Marta

Stretnutie s rodičmi o zmene
v systéme materských škôl
Dokončenie z prvej strany
Podľa vedúceho Útvaru školstva a sociálnych vecí MsÚ
v Trenčíne J. Baláža bude situácia všetkých rodičov a detí riešená priebežne a najneskôr do
konca apríla rodičia musia mať
definitívnu predstavu o umiestnení ich detí.

Primátor Branislav Celler sa
vyjadril, že požiadavke rodičov
na vybudovanie novej škôlky sa
nedá vyhovieť, pretože mesto
bude potrebovať zvýšené investície do všetkých šestnástich objektov, aby spĺňali sprísnené normy EÚ.
(jm)

Mesto Trenčín zároveň upozorňuje rodičov na mimoriadny
význam prvého stretnutia rodičov detí MŠ v novom školskom
roku. Práve na ňom sa schvaľuje vnútorný poriadok, kedy
môžu vzniesť svoje požiadavky na rozšírenie prevádzky napríklad v ranných alebo poobedňajších hodinách, nakoľko
pracovná doba rodičov sa predlžuje.
(jm)

Blahová, bývalá pedagogička,
prítomných dojala svojím príhovorom, kde okrem iného povedala: „Učitelia sú veľmi bohatí
ľudia, pretože čím viac šťastia
a lásky deťom dávajú, tým viac
sa im jej vracia.“ V roku 2008
boli vyznamenaní učitelia MŠ
a ZŠ Mesta Trenčín: Mgr.
Zuzana Danková – Materská
škola Trenčín, Považská, Mgr.
Mária Hollá – Základná škola
Trenčín, Ul. L. Novomeského,
Milica Ilčíková – Základná
umelecká škola Trenčín, Mgr.
Václav Janský – Základná
škola Trenčín, Veľkomoravská,
Mgr. Mária Kamencová – Materská škola Trenčín, Legionár-

ska, PaedDr. Ľubomíra Klobušiaková – Základná škola
Trenčín, Kubranská, Mgr. Eva
Masácová – Základná škola
Trenčín, Na dolinách, Mgr.
Mária Novotná – Základná
škola Trenčín, Hodžova, Mgr.
Paulína Ripková – Základná
škola Trenčín, Bezručova, Mgr.
Margita Šajbanová – Základná
škola Trenčín, Dlhé Hony, Mgr.
Mária Turčanová – Základná
škola Trenčín, Východná, Mgr.
Eva Žatková – Materská škola Trenčín, Šmidkeho. V budúcom čísle jednotlivých pedagógov predstavíme bližšie.
(zm)

Tento rok bude v Trenčíne vysadené
viac zelene
V roku 2007 sa
v Trenčíne vysadilo
spolu 744 kusov
novej zelene. Z toho
211 stromov a 533
kríkov. Pre tento rok
je zatiaľ plánované
vysadiť 918 stromov
a kríkov, prevažovať bude vzrastovo
nižšia zeleň. V rozpočte je pre
rok 2008 určená ďalej čiastka
2,5 mil. Sk na rekonštrukciu
starých stromoradí na uliciach:
Kúty, Moyzesovej, Piešťanskej
a Brančíkovej, kde sú dreviny
v zhoršenom zdravotnom stave
a budú čiastočne nahradené výsadbou mladých okrasných drevín. Na rekonštrukciu stromoradia topoľa pri Tepličke – Sihoť
IV je vyčlenený ďalší milión.
Na jar 2008 bude v Trenčíne
vysadených spolu 832 stromov
a kríkov, zo stromov bude prevažovať Jabloň a Javor mliečny,
z kríkov Vtáčí zob a Ríbezľa alpínska. Na jeseň bude vysadených ďalších 17 stromov a 69
kríkov.
Plán náhradnej výsadby na
rok 2008 sa bude ešte priebežne dopĺňať. Za každý strom,
na ktorý je vydané povolenie
na výrub, mesto aj občania
získajú náhradu v podobe novej zelene. „Samozrejme nej-

de iba o kvantitu výsadby, ale
snažíme sa postupne meniť aj
zloženie stromov a kríkov, ktoré
v meste vyrastú, zameriavame
sa pritom na ich plnenie architektonicko – estetickej funkcie.
Premenlivosť drevín počas celého roka (farba kvetov, plodov
a listov) sa využíva na kompozično – priestorové dotváranie estetického, kultúrneho
a zdravotne zodpovedajúceho
obytného, výrobného a rekreačného prostredia urbanizovanej
krajiny. Pri výbere jednotlivých
taxónov drevín je dôležitým kritériom ich odolnosť voči zmenenému životnému prostrediu,
ako je zmena klímy, znečistenie
ovzdušia, nevhodné pôdne pomery, mechanické poškodzovanie a v neposlednej miere obmedzovanie rastového, najmä
koreňového priestoru,“ uviedla
Adriana Mlynčeková, vedúca
Útvaru architektúry a stratégie
MsÚ v Trenčíne.
(jm)
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Do jarného upratovania sa zapojilo aj Mesto Trenčín
Jarné upratovanie nie je len výzvou pre občanov. Mesto Trenčín takisto priložilo ruku k dielu. Najproblematickejšie skládky boli odstránené a vyčistené boli aj mnohé ďalšie miesta. Všetky práce boli zabezpečené Považskou
odpadovou spoločnosťou a spoločnosťou Marius Pedersen, Mestským hospodárstvom a správou lesov, m. r. o.
a aktivačnými pracovníkmi zaradenými na práce prostredníctvom Útvaru interných služieb MsÚ v Trenčíne.

foto: (fry)

foto: (úžp)

Prichádza jar, ktorá odkrýva všetky neresti. Na vytvorenie takejto skládky treba minimálne jednu zimu a veru niektorým spoluobčanom sa v blízkosti garáží na Bezručovej ulici naozaj darilo.
A hoci sem-tam sa tu objavia aj strážcovia poriadku mesta, nič sa
nedeje. Ale pestrosť je to naozaj kvalitná. Čo poviete na to? (fry)

foto: (jč)

> Miesta, ktoré sú „menej na očiach“, stále lákajú niektorých obyvateľov k vytváraniu nových a nových skládok. Je
to naozaj neuveriteľné, ako si dokážu ľudia likvidovať svoje
životné prostredie. V tom sa im skutočne nevyrovná žiadny
živočíšny druh. Takto to vyzeralo na Kasárenskej ulici ešte
v marci a po vyčistení.

foto: (úžp)

Koncom marca však už všetko vyzerá inak, Mesto Trenčín
dalo prostredníctvom aktivačných pracovníkov aj túto skládku
vyčistiť. Na území mesta ich je však viac. Postupne sú odstraňované. Aj na toto musia ísť prostriedky z poplatku za odpad.
Podobne bude odstránené aj staré lístie a orezané konáre.

Nájde sa vlastník?

foto: (jk)
Na sídlisku Juh na ulici Halalovka za domom číslo 32 sa
nachádza výmenníková stanica
a trafostanica. Neporiadok a elektrické zariadenie ohrozujúce život
sa nachádza zo zadnej strany
uvedených objektov. Medzi uvedenými budovami je neuzavretý
priechod, kde sa schádza naša
mládež a prispieva k „poriadku
v našom meste“. Za zverejnenie
a uskutočnenie nápravy ďakujem
v mene nájomníkov domu Halalovka 32.
Jozef Kobza
MHSL, m. r. o., počas nasledujúceho týždňa po prijatí tejto
sťažnosti priestor vyčistili. Plastové fľaše skutočne zmizli, no

zdá sa, že nie nadlho. Redakcia
nahlásila aj otvorené dvierka na
elektrickom zariadení na príslušnom dispečingu. Nápravu však
zatiaľ nikto nezjednal. Prihlási sa
majiteľ k svojmu majetku so zodpovednosťou, ktorú si potrebné
zariadenie vyžaduje? Obyvatelia
blízkeho domu navrhujú „priechod medzi výmenníkovou stanicou a trafostanicou oplotiť, aby
sa tu neschádzala rôzna pochybná spoločnosť,“ nakoľko práve
na priechode medzi budovami sa
neporiadok opäť hromadí, o čom
sme sa boli presvedčiť. Objekty
však nie sú vo vlastníctve mesta.
Stranu pripravila (zm)
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Holokaust je mementom pre súčasné a budúce generácie
V dňoch 27. a 28. marca 2008 sa uskutočnila v Trenčíne pod
záštitou podpredsedu Vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča
medzinárodná vedecká odborná konferencia pod názvom „Fenomén Holokaustu – ideové korene, príčiny, priebeh a dôsledky“
za účasti významných predstaviteľov politického a spoločenského života. Konferencia mala bohatý sprievodný program.
Po slávnostnom otvorení konferencie tajomníkom Ústrednej
rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov T. Švecom
rokovanie konferencie pozdravil
podpredseda Vlády Slovenskej
republiky D. Čaplovič. Konštatoval, že „je našou povinnosťou
pripomínať si udalosti tienistého
obdobia našej histórie, snažiť
sa ich pochopiť, aby sa stali mementom pre súčasné a budúce
generácie“. Konferencie sa zú-

častnili aj primátor Mesta Trenčín B. Celler, čestný predseda
Ústredného zväzu židovských
náboženských obcí P. Traubner,
veľvyslanec Izraela v SR Z. Boker a niekoľko občanov, ktorí
prežili holokaust. Úvod patril
príhovorom rektora Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka M. Mečára, predsedu TSK P. Sedláčka
a predsedu Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov K. Pitku, ktorý

Svetový deň vody v Trenčíne
Pri príležitosti Svetového dňa vody sa na Mierovom námestí
uskutočnilo 19. marca zábavno-kultúrne popoludnie, ktorého
cieľom bolo spropagovať a usmerniť nielen deti pri používaní
vody z vodovodu.

> Pietny akt v interiéri synagógy pred pamätnou tabuľou
s menami obetí holokaustu z trenčianskeho regiónu Foto (jč)
citoval rozhodnutie rady o udelení medaily M. R. Štefánika 3.
stupňa Jile Patranovej z Izraela a Paulovi a. Strassmannovi
z USA, rodákovi z Trenčína, za
trvalé presadzovanie a rozvíjanie pokrokových, humanitných
a demokratických tradícií odkazu boja proti fašizmu v rokoch
druhej svetovej vojny. Po tomto
akte začala pracovná časť konferencie, v rámci ktorej odzneli
zaujímavé prednášky. Analyzovali tienisté obdobie histórie
Slovenska minulého storočia.
Konferencia mala bohatý sprievodný program, v rámci ktorého
sa uskutočnil pietny akt pri trenčianskej synagóge s uctením si

pamiatky deportovaných občanov do koncentračných táborov
položením kvetinového venca
k pamätnej tabuli obetí holokaustu pred synagógou a pred
pamätnou tabuľou s menami
obetí holokaustu z trenčianskeho regiónu v interiéri synagógy.
V Trenčianskom múzeu otvorila
riaditeľka Trenčianskeho múzea
K. Babičová výstavu pod názvom „Tiene minulosti“. O poslaní a význame výstavy hovoril
riaditeľ Múzea židovskej kultúry
v Bratislave P. Mešťan. Záujemcovia videli aj divadelné predstavenie „Čas barchesu alebo jedného krásneho dňa“ v podaní E.
Hlaváčovej.
(jč)

Krížová cesta veriacich

> Deti z ŠKD 7 v šatách z recyklovateľného materiálu
pokropili obecenstvo na oslavu životodarnej vody
Hlavnými organizátormi boli
Trenčianska vodohospodárska
spoločnosť, a. s., v spolupráci
s Centrom environmentálnej
a etickej výchovy Živica Bratislava a Mestom Trenčín.
Pódium na Mierovom námestí získalo pestrejšiu tvár
vďaka súťažným prácam žiakov
základných a stredných škôl
v rámci projektu „Daj si vodu
z vodovodu.“ Počas súťažnovzdelávacieho popoludnia sa
tu striedali deti zo škôl a škol-

ských zariadení a tanečná skupina Goonies. Celé podujatie
sa nieslo v duchu hesla „oslava
VODY – oslava ŽIVOTA“ a malo
upozorniť na výhody využívania
vody z vodovodu z ekonomického, environmentálneho i zdravotného hľadiska.
Nasledujúci deň si mohli dať
záujemcovia urobiť rozbor pitnej
vody na prítomnosť dusičnanov
zadarmo priamo v Chemickom
laboratóriu na Biskupickej ulici
v Trenčíne.
(zm)

Viac ako poltisícky rímskokatolíckych veriacich absolvovalo
na Veľký piatok večernú Krížovú cestu od Kostola Notre Dame
cez centrum mesta na Trenčiansky hrad. „Ľuďom sa predĺžená trasa páčila a verím, že sa táto tradícia ujme a povzbudí
aj v budúcnosti veriacich k účasti, aby nabrala väčší rozmer
a stala sa celomestskou akciou. Vďaka za pochopenie a ústretovosť patrí vedeniu Trenčianskeho múzea a zamestnancom
hradu,“ povedal po skončení Krížovej cesty na Dolnom nádvorí
hradu trenčiansky dekan-farár Milan Kupčík.
(la)
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OTÁZKY A ODPOVEDE
Už viac ako rok majú občania aj návštevníci Trenčína
možnosť nahlásiť konkrétny problém alebo získať potrebnú informáciu na stránke www.trencin.sk. Pod
heslom Otázky a odpovede
môžu zadať svoju otázku
a zodpovedný pracovník
MsÚ odpovie, prípadne je
otázka preposlaná inštitúcii, ktorá za vec zodpovedá. Na týchto stranách budeme uverejňovať tie, ktoré
sa najčastejšie opakujú,
prípadne sú najzávažnejšie
a naozaj sa týkajú kompetencií Mesta Trenčín.

Otázka: Zaujímalo by ma,
v akom rozsahu si môže
mesto diktovať podmienky
pri schvaľovaní výstavby objektu týkajúceho sa úpravy
okolia objektu – zelene. Má
mesto záhradného architekta? Kto sa napr. stará
o mestský park?
(mm)
Odpoveď: Mesto pri schvaľovaní výstavby akéhokoľvek objektu posudzuje aj
sadové a krajinárske úpravy, je to normálna súčasť
projektovej dokumentácie,
ktorú posudzuje odborník
na túto oblasť na Útvare
architektúry a stratégie
MsÚ v Trenčíne. Od 1. 3.
je na tomto útvare prijatý
nový zamestnanec, ktorý
má na starosti koncepčné
riešenie zelene na území
mesta. Znamená to, že
máme odborníka na zeleň
a krajinárstvo s príslušným
vzdelaním, t. j. záhradného
architekta. O verejnú zeleň
sa stará Mestské hospodárstvo a správa lesov, to
znamená, že sa stará aj
o mestský park. V súčasnosti sa zeleni a starostlivosti o ňu prikladá veľký
význam a snahou mesta je
urobiť maximálnu a viditeľnú nápravu aj v tejto oblasti.
(úas)

ZO ŽIVOTA MESTSKÝCH ČASTÍ

Číslo 7/ročník X

Stavebná činnosť v meste a ihrisko v Biskupiciach
témami VMČ
Stred
Marcové zasadnutie Výboru
mestskej časti Stred (VMČS)
sa 17. marca konalo v komornej atmosfére zasadačky mestského úradu. V neverejnej časti rokovania poslanci mapovali
nedostatky vo svojom rajóne.
Verejná časť sa niesla v znamení riešenia zelene a kultúrneho strediska.

 Neverejné rokovanie
Predseda VMČS J. Krátky
navrhol zrušiť parkovacie miesta na komunikácii mesta pri
polyfunkčnom dome na Jilemnického ulici, kde pri zle zaparkovaných autách väčšie vozidlá
neprejdú cez zúžený priestor.
G. Hubinská upozornila na poškodený stĺp verejného osvetlenia pri novinovom stánku na
Námestí sv. Anny, ohrozujúci
najmä deti. Parčík na tomto námestí nie je vyčistený. V mestskom parku je situácia podobná, zdevastovaný je aj podchod
Tatrapasáž, ktorý je vstupom do
mesta od železničnej a autobusovej stanice a čaká ho rekonštrukcia. Riaditeľka Mestského
hospodárstva a správy lesov,
m. r. o., E. Vravková reagovala,
že tento rok park dvakrát vyčistili a po dvoch týždňoch bol
opäť zanešvárený. Uviedla, že
v rozpočte mesta je zahrnutá
VMČ Sever pozýva občanov
na svoje zasadnutie, ktoré
sa uskutoční 16. 4. 2008
o 16.00 v sále Somer Pod
Sokolicami.
(až)
Viceprimátor Mesta Trenčín
Tomáš Vaňo pozýva občanov na stretnutie, ktoré sa
uskutoční 14. apríla o 18.00
v Kultúrnom stredisku v Záblatí.
(tv)
Zasadnutie Výboru MČ
Juh sa uskutoční 7. apríla
o 17.00 v Kultúrnom stredisku na Juhu.
(jď)

> Parkujúce veľké auto v zákaze na Hornom šianci „ocenili“ mestskí policajti papučou
foto (la)
revitalizácia parku a je už spracovaná štúdia.

 Kultúra versus
občania?
Začiatok stretnutia s občanmi patril informácii zástupcu
petičného výboru Ivana Šišlíka o stretnutí s primátorom
B. Cellerom. Petícia sa týka
polyfunkčného domu na mieste Kultúrneho strediska, Dlhé
Hony, kde majú občania výhrady voči veľkosti objektu.
„Trinásťposchodový dom nie
je pre nás prijateľný, zníži sa
kvalita bývania na Ulici 28.
októbra. Sme ochotní pristúpiť
na kompromis pri znížení počtu
podlaží a zachovaní kultúrneho
strediska,“ vysvetlil I. Šišlík.
Treba zachovať výhody stredne
veľkého mesta a stavať skôr na
jeho okrajoch. J. Krátky je za
hľadanie kompromisu, ktorým
musí mesto získať. S ohľadom
na lokalitu stavby sa prikláňa
k racionalite a výberu vhodného

riešenia. Možnosť vybrať z viacerých projektov formou súťaže
navrhol I. Šišlík, ale predseda
VMČS upozornil na možnosť
skĺznutia do lacného projektu,
ktorý môže uspieť v súťaži. Poslanec M. Kvasnička vysvetlil,
že mestská rada iba odporúča
výstavbu polyfunkčného domu
s vecným bremenom, ktorým
je zachovanie kultúrneho strediska. „Nikto nehovoril o trinásťposchodovom dome. Už
15 rokov sa hovorí o kultúre
vo Hviezde a rekonštrukcii bývalého kina. Jedným z riešení
mali byť kasárne na Štefánikovej ulici s krásnou divadelnou
a koncertnou sálou. Kde je
teda hranica, kedy by boli investor aj občan spokojní a kultúra zostala?“ Na ilustráciu
uviedol informáciu o výstavbe
domov v bývalom záhradníctve
na Olbrachtovej ulici. „Nové
domy nám zoberú svetlo a výhoda bývania v strede mesta je
vykúpená týmto obmedzením,“
povedal Kvasnička.
(la)

POĎAKOVANIE
Redakciu INFO Trenčín navštívila 28. marca Emília Matejová so žiadosťou o zverejnenie nasledujúcej pochvaly, čo radi
robíme:
„Chcem vyjadriť za všetkých pozostalých a návštevníkov,
ktorí prichádzajú na mestský cintorín vzdať úctu svojim zomrelým príbuzným, poďakovanie a pochvalu všetkým pracovníkom
Mestského cintorína Trenčín – Juh, ktorí sa pod vedením Dagmar Boženíkovej starajú vzorne o jeho údržbu, ako aj za to, že
v poslednom období postupne zmenili celkový vzhľad miest posledného odpočinku našich milovaných zomrelých, že cintorín
sa stal skutočnou oázou pokoja a piety.“
(r)
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Poslanci VMČ Západ sa stretli s občanmi v škole
na Veľkomoravskej ulici
Po niekoľkých rokoch sa vrátilo zasadnutie Výboru mestskej
časti Západ (VMČZ) do „Odevy“. Občania sa s poslancami
stretli na pôde Základnej školy na Veľkomoravskej ulici, kde ich
v stredu 26. marca privítal riaditeľ školy Jozef Vakoš. Predsedu
výboru Vladimíra Porubana potešila hojná účasť občanov.

 Chodník
a parkovisko
Chodník zo Zlatovskej ulice
na Kožušnícku je dôležitou komunikáciou skracujúcou cestu
chodcom k zastávkam MHD.
Pri ňom sa nachádza aj zdravotné stredisko s malým a nedostačujúcim parkoviskom. Občania majú obavy, že pri predaji
plochy na zriadenie parkoviska
a cesty k nemu prídu o chodník a nový majiteľ ho uzavrie.
Poslanec M. Barčák vysvetlil,
že chodník nebude súčasťou
predaja. Mesto uvažuje o predaji plochy na vybudovanie
parkoviska pre zdravotnícke
zariadenie a vedie rokovania
s majiteľmi.

 Letná plaváreň bude
otvorená
Letná plaváreň na Zlatovskej
ulici bola minulé leto zatvorená. T. Vaňo odpovedal na otázku z minulého zasadnutia VMČ
v Istebníku, že oslovili majiteľa
a ten v odpovedi uviedol, že robil potrebné úpravy a tento rok
bude plaváreň otvorená.

 Dane za garáže
Občania majú výhrady k výške dane za garáž, ak je súčasťou domu. Majú rovnakú
sadzbu ako podnikatelia, hoci
ju nevyužívajú na zárobkovú
činnosť. „Sme druhá kategória
ľudí, keď samostatné garáže
majú sadzbu 45 korún a my
90? Veď za garáž zaplatíme
toľko, čo za celý byt,“ dodala
rozpajedená občianka. „Som
za to, aby boli dane menšie,
ale nie vždy sa to dá,“ dodal
Barčák. Od politikov sa očakáva znižovanie daní, inflácia tlačí na rozpočet. Chybou je, keď
sa inflácia nekopíruje a dane

sa zvyšujú skokmi, čo je pre
obyvateľov veľká záťaž, vysvetlil Tomáš Vaňo. Voliči sa však
odvolávali na prebytok v rozpočte a na jeho využitie.

menty a svoje stanoviská si
obidve strany vysvetlili.
Výstavba obytného domu
medzi OS Úspech a Biankou
hnevá viacerých obyvateľov.
„Zákon bol splnený do bodky
a podmienky staviteľa majiteľ
splnil. Či sa nám to páči alebo
nie. Ak máte pocit, že to nebolo v súlade so zákonom, môžeme sa obrátiť na príslušné
orgány,“ vyjadril sa M. Barčák.

> Pri chodníku medzi Zlatovskou a Kožušníckou si Trenčania urobili zátišie s pneumatikami, WC misou a ďalšími
„ozdobami“. Na podnet poslanca M. Barčáka výzdobu zrušili
pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. o.

 Doprava a cyklisti
Pochvalu občana za vyriešenie spojov MHD do Zlatoviec a Záblatia vystriedala
výčitka, že nočné spoje túto
časť obchádzajú. Stoja pri Lidli
a pokračujú po Bratislavskej
ulici, ale pri stanici Zlatovce
nestoja. Zastávka by pomohla ľuďom prichádzajúcim od
vlakov a z práce v neskorých
hodinách. Upozornil aj na nedostatok cyklotrás. K pohybu
cyklistov zo Zámostia do mesta dodal, že most je majetkom
Trenčianskeho samosprávneho kraja a pre cyklistov je vyhradený ľavý chodník v smere
do mesta.

 Nová výstavba
T. Vaňo sa vyjadril aj k rokovaniam s petičným výborom za
odtrhnutie Záblatia od mesta.
Argumenty striedali protiargu-

K štadiónu dodal iba toľko, že
súkromný vlastník predal majetok inému súkromníkovi. Doprava ho trápi najmä ako obyvateľa Zámostia. Druhý most mal
dávno stáť a mal sa už stavať
tretí. Je to problém trvajúci 20
rokov a nemôžeme čakať, že
sa vyrieši mávnutím čarovného
prútika. Podobná situácia je aj
pri diaľnici, ktorá stojí 9 rokov
a protihlukové zábrany nie sú.
Na Piešťanskej ulici pri škole napriek zákazu zastavenia
vykladajú rodičia deti z áut
a tie neraz prebiehajú cez
cestu tesne pred autami. Na
Bavlnárskej ulici pred reštauráciou parkujú autá na chodníku,
hoci oproti je plocha bývalého
ihriska, kde sa dá vybudovať
parkovisko. Kritike sa nevyhol
ani stav ciest v Zámostí. Podľa
T. Vaňa z celkových výdavkov
v rozpočte na rok 2008 tvoria
22,3 % výdavky na komunikácie.
(la)
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OTÁZKY A ODPOVEDE
Otázka: Ja by som sa chcel
spýtať, či mesto neplánuje
výstavbu luxusných bytov
ako napr. v Bratislave tri
veže ďakujem.
(pd)
Odpoveď: S výstavbou
v tomto výškovom rozsahu zatiaľ nie je zo strany
investorov uvažované, pripravuje sa viacero obytných komplexov zo strany
súkromných
investorov,
avšak ani jeden nie je v takom výškovom objeme.
(úas)

Otázka: Chcem sa spýtať,
kto je zodpovedný za čistotu mesta, konkrétne za čistotu pri veľkých obchodných
centrách, ako je Billa, Baumax, Kaufland, Tesco, na
autobusovej stanici a iných
znečistených
miestach
Trenčína. Je až hrôza pozrieť na to, ako sa okolo váľajú nekonečné množstvá
mikroténových
vreciek,
papierov a iného neporiadku, ktoré sú za veterného
počasia rozfukované do
okolitých miest. Existuje
zákon, ktorý by nariaďoval
veľkým obchodným centrám, prípadne objektom
(napr. podniky) zabezpečovať poriadok v ich okolí? Ak
áno, prečo sa nedodržuje.
Ide predsa o vizitku nášho
mesta.
(jb)
Odpoveď: Čistotu na autobusovej stanici a údržbu
komunikácií pre Mesto
Trenčín zabezpečuje firma
Marius
Pedersen.
V mesiaci február 2008
Mesto Trenčín všetkým
obchodným
strediskám
a obchodným domom na
svojom území zaslalo výzvu na spoluprácu pri čistení a upratovaní mesta,
nakoľko aj Mesto Trenčín
v priebehu tohto mesiaca
organizuje jarné upratovanie.
(úžpd)
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Číslo 7/ročník X

Od narodenia Márie Urbasiówny uplynie
3. apríla 2008 110 rokov

Keď mal pani Máriu Holoubkovú v r. 2002 navštíviť v Domove opatrovateľskej služby sám
veľvyslanec Poľskej republiky
Jan Komornicki, sestričky ju starostlivo upravili tak, že by jej nik
neuhádol vek. Predstaviteľa svojej vlasti privítala úctivo plynulou poľštinou 104-ročná dáma!
Takáto zostala v živej pamäti
najbližšej rodine, pracovníkom
Trenčianskeho múzea, mladým
fotografistom, pre ktorých bola
vždy vďačným objektom i primátorovi a zamestnancom Mestského úradu v Trenčíne. Napriek
tomu, že pamäť mala obdivuhodnú, postupne sa pridávali závaž-

né zdravotné problémy. Sama
začala rozprávať o skončení pozemskej púte... Vzácna dáma
zomrela 24. mája 2004 vo veku
úctyhodných 106 rokov.
Bola fotografkou – živnostníčkou, majiteľkou fotoateliéru
i investorkou filmového konzorcia TATRAFILM TRENČÍN. Bola
to spoločnosť, o tvorbu ktorej
sa zaujímajú odborníci z celej
Európy. Mnohí Trenčania ani netušia, kde bolo jeho sídlo, koľko
krátkometrážnych filmov vyprodukovali a aký prínos znamená
pre dejiny slovenskej kinematografie. Posledný dom na Farskej
ulici, býv. č. 51, kam sa mladá
fotografka presťahovala z Trenčianskych Teplíc koncom roka
1919, ktorý by si zaslúžil pamätnú tabuľu, sa na viac ako desať
rokov stal miestom najproduktívnejšieho tvorivého nadšenia. M.
Urbasiówna vyrábala vo veľkom
fotopohľadnice Trenčína a širokého okolia, ktoré distribuovala
do trafík po celom Slovensku.

Popri svojej práci pomáhala Cyrilovi Kašparovi, režisérovi, scenáristovi i produkčnému v jednej
osobe pri natáčaní dokumentov
o P. O. Hviezdoslavovi, (premietali ho už v r. 1921 v kine BIO
ZORA), o T. G. Masarykovi, o prvých folklórnych slávnostiach
v Rožnove pod Radhoštem v r.
1925 a mnohé iné. Za desať rokov existencie Tatrafilmu natočili okolo 40 filmov rozličnej dĺžky,
každý rok dali do kín po scenzurovaní aspoň dva filmy s českými i slovenskými titulkami.
Od roku 1932, kedy sa vydala
za akademického maliara Josefa Holoubka, začalo pokojnejšie
obdobie jej tvorby a života. V r.
1936 presťahovala ateliér na
námestie, vedľa dnešnej budovy
Slovenskej sporiteľne, do domu
známeho obchodom Cellerovcov.
Vo firme FOTO HOLOUBKOVÁ pracovala nepretržite až do r. 1955,
keď jej živnosť ako prežitok kapitalizmu zrušili. Z toho roku je
i doklad o predisponovaní viac
ako 500 kusov sklených platní
z archívu MsNV do Trenčianskeho múzea. Ako sama spomínala,
do socialistického komunálu 57ročná odmietla vstúpiť a s minimálnym dôchodkom žila dlhé

roky v zabudnutí a ústraní. Takto
si štát uctil jedinečnú ženu, fotografku, ktorá propagovala celý
život Slovensko, jeho prírodné
krásy, hrady, počiatky industrializácie, osobne sa poznala so
všetkými prezidentmi a politikmi
a ešte po vojne aktívne pracovala v rozličných funkciách i v Rade
Ms NV spoločne s matkou Alexandra Dubčeka. Ak chcela ešte
vo vysokom veku vycestovať za
svojou rodinou do Poľska, vždy
musela predať do Trenčianskeho múzea jednu zo svojich vzácností: fotoaparát alebo osobné
predmety, aby mala dostatok
peňazí.
Poľský inštitút a Poliaci, ktorí
si vedia uctiť svojich rodákov sa
už niekoľko rokov usilujú vydať
fotografickú publikáciu – výber
z tvorby pani Holoubkovej. Trenčianske múzeum má podobnú
snahu vydať reprezentatívnu
obrazovú knihu. To však stojí nemalé prostriedky. Veríme
však, že združenými financiami i s podporou miest Trenčín
a Trenčianske Teplice, sa podarí
dielo dokončiť, aby sa čo najskôr
stretlo s odozvou nielen u Trenčanov ale i priaznivcov fotografie
na Slovensku.
(jka)
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Workshop v ŠKD pri ZŠ na
Novomeského ulici
V podvečerných hodinách 13. marca napriek upršanému počasiu ožila zasadačka ZŠ na Ulici L. Novomeského na sídlisku Juh
čulým ruchom. Nielen deti sa tu zišli na Veľkonočný workshop.

Podujatie pripravili pre deti
a ich rodičov vychovávateľky zo
školského klubu detí. Všetci si
mohli vyskúšať svoju zručnosť
a tvorivosť. Celý priestor zaplnili jarné vetvičky, umelé kvietky,
vyfúknuté vajíčka a rôzne aranžérsky vlastnoručne vytvorené
vkusné veľkonočné aranžmány.
Prizvaná bola aj profesionálna
aranžérka Jarmila Kuiková, ktorá prispela cennými radami i ná-

zornými ukážkami. Financie na
podujatie boli z fondu „Deťom
– n. f. pri ZŠ, Ulica L. Novomeského, Trenčín“. Malí tvorcovia
odchádzali domov s rozžiarenými očkami, držiac v rukách
svoje veľdielka. Spokojní boli
i rodičia, veď spoločný domov
mohli ozdobiť počas sviatkov
vlastnými výtvormi svojich detí.
Slávka Cvrková, (zm),
foto (archív škdln)
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Sviatky jari
v MŠ, Legionárska

Nedávno sme oslávili najkrajší sviatok jari – Veľkú noc.
V Materskej škole na Legionárskej ulici v Trenčíne pripravila
pri tejto príležitosti učiteľka
Mária Nagyová tvorivú dielňu
pre deti a rodičov. Oboznámila
prítomných so známymi regionálnymi technikami, akými
sú vosková batika, zdobenie
vajíčok slamou, trávovou dužinou a inými technikami. Samozrejme, nechýbalo ani tra-

dičné maľovanie temperovými
farbami, obaľovanie vajíčka
v krupicovej múke a zdobenie
anilínovými farbami. Najväčšiu
radosť však mali deti z pletenia korbáčov na veľkonočnú
šibačku. Takáto forma práce
obohatila deti, spoluprácu
s rodinou, väzbu rodič – dieťa
a rozšírila možnosti spolupráce s rodinou. Deti aj rodičia
sa takto oboznámili s našimi
ľudovými tradíciami. (mšl, zm)

Máme DilongStar!

Veľkonočné tvorivé dielne
v MŠ, J. Halašu

V Materskej škole na Ul. J. Halašu v Trenčíne sa 12. marca
konali pod vedením pedagogického dozoru A-triedy Veľkonočné
tvorivé dielne. Deti mali možnosť rozvíjať svoje kreatívne myslenie
tvorením veľkonočných ozdôb. Táto akcia mala pozitívne ohlasy zo
strany detí aj rodičov, ktorí boli s organizáciou podujatia veľmi spokojní. Materská škola preto plánuje podujatie zopakovať aj budúci
školský rok.
text a foto Martin Kováč

V Trstenej sa 1. a 2. marca konalo finále európskej
súťaže DilongStar. Po prvýkrát
sa prihlásila aj naša ZŠ, Na
dolinách, Trenčín do tejto medzinárodnej súťaže v speve populárnej piesne. Náš debut bol
úspešný, ba až víťazný. V naozaj veľkej konkurencii spevákov
aj z okolitých krajín sa stala
víťazkou I. kategórie žiačka
našej školy Sandra Koláriko-

vá, ktorá spievala pieseň Mariky Gombitovej Šaty. Okrem
Sandry nás v druhej kategórii
reprezentoval žiak 7. A triedy
Denis Kuman s piesňou Petra Fialu Vojna a mier. Víťazke
srdečne blahoželáme a obom
súťažiacim ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.
Želáme im zároveň veľa ďalších
úspechov aj v iných speváckych
súťažiach.
(zšnd)
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KULTÚRA

Číslo 7/ročník X

Dotácie pre kultúru a záujmovú umeleckú činnosť udelené v 1. kole
Na základe uznesenia Grantovej komisie z 13. 2. 2008
v súlade s rozpočtom Mesta
Trenčín na rok 2008 rozhodnutia primátora Branislava Cellera, poskytne Mesto Trenčín
zo svojho rozpočtu 95 dotácií
na podujatia a činnosť v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti v roku 2008

A) PODUJATIA spolu:
2 630 000 Sk
1. Združenie na podporu
DFS Kornička: Reprezentácia
mesta Trenčín DFS Kornička,
50 000 Sk
2. Združenie Bludní rytieri: Starí
Gréci a Trenčín, 30 000 Sk
3. Kolomaž (združenie pre súčasné umenie), o. z.: Sám na
javisku, 130 000 Sk
4. Kolomaž (združenie pre súčasné umenie), o. z.: Otvorený kultúrny priestor 2008, 100 000 Sk
5. Kolomaž (združenie pre súčasné umenie), o. z.: Detský divadelný klub 2008, 120 000 Sk
6. Kultúrne centrum Sihoť, o. z.:
Živá hudba – výchovné koncerty
pre deti MŠ a ZŠ, 10 000 Sk
7. Kultúrne centrum Sihoť, o. z.:
Ad fontes Musicae – K prameňom
hudby – VIII. ročník, 60 000 Sk
8. Kultúrne centrum Sihoť, o. z.:
Priateľstvo bez hraníc – VI. ročník, 15 000 Sk
9. LampART, o. z.: Alternatívne
Vianoce 2008, 80 000 Sk
10. V siedmom nebi: Tvorba – výtvarná výstava Zuzany Janíčkovej
v Mestskej galérii, 5 000 Sk
11. LampART, o. z.: Dramaturgický plán LampART 2008,
100 000 Sk
12. Art Music Union, o. z.: Stretnutie svetov, 50 000 Sk
13. Divadlo Normálka: Folkový
večer, 15 000 Sk
14. Divadlo Normálka: Divadelné predstavenie – Samo z lazov,
40 000 Sk
15. Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne: IX.
medzinárodné stretnutie speváckych zborov Ljubljana – Kraków
– Trenčín 2008, 35 000 Sk
16. Kultúrne centrum Sihoť,
o. z.: Hojné požehnanie Vám nesieme..., 45 000 Sk
17. Kultúrne centrum Sihoť,

v 1. kole v celkovej výške 2
milióny 630-tisíc Sk. V roku
2007 udelilo Mesto Trenčín
na podujatia dotácie v celkovej výške 2 600 000 Sk.
Tento rok je na podujatia určených 3 300 000 Sk, z toho
bolo v prvom kole rozdelených
2 630 000 Sk, 670 000 Sk je
určených pre 2. kolo. Dotácie

na činnosť jednotlivých súborov sú zachované v rovnakom
objeme ako minulý rok, pričom
v 1. kole bolo prerozdelených
415 000 Sk a do druhého kola
sa presúva 85 000 Sk. V uvedených prípadoch ide o granty pre jednotlivých žiadateľov
do 200 000 Sk. Podujatia finančne náročnejšie musia byť

zahrnuté priamo do rozpočtu
mesta a ide o imidžotvorné
podujatia mesta. Na tie je
v rozpočte mesta vyčlenených
celkovo 3 900 000. Patrí sem
festival Artfilm, Pohoda, Historické slávnosti, Hradné slávnosti, Pri Trenčianskej bráne,
Trenčiansky jazzový festival
a Artkino Metro.

o. z.: Mikuláš deťom – deti Mikulášovi, 10 000 Sk
18. Mgr. Katarína Pazúriková,
Vakošová – Agentúra JoVa:
Náklady na pobyt zahraničných
účastníkov festivalu Daj, Boh,
šťastia tejto zemi – adventného festivalu speváckych zborov,
70 000 Sk
19. TJ Mladosť: Perinbaba,
10 000 Sk
20. TJ Mladosť: Benefičný koncert, 10 000 Sk
21.
Trenčianske
osvetové
stredisko v Trenčíne: Od ZUŠ
po vlastné ateliéry – autorská
výstava Mgr. Jozefa Švikruhu
k životnému jubileu – 65 rokov
spolu so svojimi bývalými žiakmi,
15 000 Sk
22. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne: V očakávaní
– výstava fotografií Veroniky Markovičovej, 10 000 Sk
23. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne: Kovové inšpirácie – autorská výstava Jozefa
Syrového k životnému jubileu
– 65 rokov, 10 000 Sk
24. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne: M2 – Milan
a Vladislav Malastovi – Fotografie a Obrazy, 10 000 Sk
25. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne: Výstava k jubileu – Oliver Porubský (70 rokov),
10 000 Sk
26. Detský folklórny súbor Radosť: Poznávanie tradícií iných
národov + prezentácia mesta,
50 000 Sk
27. Atyp, o. z.: Splanekor 2008,
20 000 Sk
28. Trenčianska nadácia: Trenčianske korzo 2008, 10 000 Sk
29. Trenčianska nadácia: Deň
klaunov 2008 – Mesto plné hračiek, 40 000 Sk
30. Trenčan, folklórny súbor
Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín:
Účasť FS Trenčan na medziná-

rodných folklórnych festivaloch
v zahraničí, 50 000 Sk
31. Piano club: Pravidelné
stretnutie s dobrou muzikou,
100 000 Sk
32. Piano club: Koncert v Piane,
100 000 Sk
33. Občianske združenie HoryZonty: Festival dobrodružných
filmov HoryZonty, 70 000 Sk
34. Veselé Zlatovce, o. z.: Fašiangový sprievod a pochovávanie basy, Vešanie Ďura, Jánske
ohne, 15 000 Sk
35. Rodičovské združenie pri
Strednej umeleckej škole: Smell
the system – Výstava fotografií
s videoprojekciou, 5 000 Sk
36. Tanečný klub Aura Dance,
o. z.: Vianočná tanečná show,
5 000 Sk
37. Klub priateľov vážnej hudby
v Trenčíne: Festival Trenčianska
hudobná jeseň, 100 000 Sk
38. Klub priateľov vážnej hudby
v Trenčíne: Festival Trenčianska
hudobná jar, 100 000 Sk
39. Rodičovské združenie pri
ZUŠ Trenčín: Jubilanti Meškovci – výstava Vierky, Igora a Jána
Meškovcov, 20 000 Sk
40. Vodníček, s. r. o.: Kultúrne
leto na Zámostí, 95 000 Sk
41. Kultúrne centrum Aktivity,
o. z.: Tábory bez hraníc 2008,
40 000 Sk
42. Kultúrne centrum Aktivity,
o. z.: Staré remeslá Trenčína
a okolia, výstavy umelecko-ľudovej tvorivosti, 10 000 Sk
43. Občianske združenie Seniorklub Družba Trenčín: Účasť
na 65. ročníku Kirchtag Villach
2008, 30 000 Sk
44. Občianske združenie Seniorklub Družba Trenčín: Náš
predvianočný čas 2008 – Koledy
Slovenska, 5 000 Sk
45. Folklórny súbor Družba,
o. z.: Reprezentácia mesta Trenčín v zahraničí – Celosvetový

folklórny festival CIOFF v Mexiku,
100 000 Sk
46. Občianske združenie Favonius: Bienále amatérskej a detskej keramiky v Trenčíne -1. ročník, 10 000 Sk
47. Eva Chupáčová: Raks Fatima Festival 2008, 20 000 Sk
48. Komorný orchester mesta
Trenčín: Zahraničné koncerty Komorného orchestra v roku 2008,
40 000 Sk
49. Kultúrne centrum, Dlhé
Hony, Trenčín, o. z.: Škola ľudových remesiel, 35 000 Sk
50. Kultúrne centrum, Dlhé
Hony, Trenčín, o. z.: Vydanie CD
nosiča – Hudobná skupina Nylon
Union, 10 000 Sk
51. OZ Materské centrum Srdiečko: Rodinný karneval pre
deti z MC Srdiečko, 10 000 Sk
52. OZ Materské centrum Srdiečko: Tvorivé predpoludnia
s tetou Aničkou, 10 000 Sk
53. OZ Materské centrum Srdiečko: Šarkaniáda pre najmenších, 5 000 Sk
54. Umelecká agentúra TONAS,
s. r. o.: Medzinárodný deň detí
2008, 90 000 Sk
55. Trenčianske Hradné Divadlo,
o. z.: Monodrámy, 10 000 Sk
56. Trenčianske Hradné Divadlo, o. z.: Karel Čapek: Zo života hmyzu, 40 000 Sk
57. OZ Country tanečný súbor
Maryland: 15. narodeniny súboru Maryland, 20 000 Sk
58. Verejná knižnica Michala
Rešetku v Trenčíne: Poznávame
Trenčanov, 20 000 Sk
59. Ing. Vladimír Kulíšek KVART:
Kulišáreň, 20 000 Sk
60. Divadlo Divadielko, o. z.: Divadelné predstavenie Osud jablka, 10 000 Sk
61. Kultúrne centrum Kubra,
o. z.: Stavanie mája na námestí
v Kubre, 5 000 Sk
Pokračovanie na 15. strane

3. 4. 2008
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Vynikajúca úroveň žien nad 25 rokov na Vansovej Lomničke
Verejná knižnica Michala
Rešetku v Trenčíne bola 18.
marca 2008 dejiskom krajského kola 41. ročníka festivalu
umeleckého prednesu v poézii
a v próze žien Vansovej Lomnička. Súťažiace, odbornú porotu a ostatných prítomných
menom organizátora Krajskej
únie žien pozdravila jej predsedníčka Jana Jablonská. Vo
svojom príhovore uviedla: „na
dnešnom súťažnom festivale
sa zúčastňujú víťazné súťažiace
z obvodných kôl Trenčianskeho

kraja, ktoré i dnes budú súťažiť
vo dvoch vekových kategóriách,
a to v kategórii od 16 do 25 rokov a v kategórii nad 25 rokov
v poézii a próze.“ Mimo súťaže
sa predstavila so svojím prednesom J. Hrkotová z Nového
Mesta nad Váhom. Po takmer
dvojhodinovom maratóne súťažiacich predsedníčka odbornej
poroty Mária Kubelová vyriekla
hodnotenie. Konštatovala, že
najlepšiu úroveň v súťaži preukázali súťažiace v kategórii nad
25 rokov. Boli adresné, výborne

V rozprávke je to aj tak
Výstavná sieň Mestskej galérie na Mierovom námestí v Trenčíne sa 7. marca 2008 zaplnila vravou detí, ktoré si prišli pozrieť
najlepšie práce 5. ročníka výstavy V rozprávke je to tak. Organizuje ju Základná škola, Kubranská ulica.

Pedagogička Božena Daňová v úvode povedala: „Rozprávka sa stala neoddeliteľnou
súčasťou života detí. Evokuje
v nich fantáziu, námety a tvorivosť.“ Súťaže sa zúčastnili deti
z takmer všetkých ZŠ v regióne. V tomto ročníku pribudli aj
deti z družobných ZŠ z Dolného
Němčí a z Krakova. Do literárnej súťaže bolo prihlásených
82 prác z 8 základných škôl,
ktoré hodnotila odborná porota
v zložení spisovateľ Rudolf Dobiáš a Janka Poláková z Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne. Výtvarné práce v počte
284 z 18 základných škôl hodnotila odborná komisia v zložení Vladimír Kudlík, Igor Meško
a Jozef Švikruha. V. Kudlík a R.
Dobiáš konštatovali, že pre obe
komisie bolo veľmi ťažké vybrať
najlepšie práce. Deti, ktoré
neboli ocenené, ubezpečili, že

ich chvíľa určite príde. Všetkým
zaželali, aby im dobrodružstvá
z literárnej a výtvarnej súťaže
zostali i do budúcnosti. Odovzdali 15 ocenení z výtvarnej
časti súťaže a 12 ocenení z literárnej súťaže. Cenu R. Dobiáša prevzala Šárka Chmelická
za rozprávku „Rodinný život“ zo
Základnej školy, Dolní Němčí.
Text a foto (jč)

pochopili texty, využívali jazykové a mimojazykové prostriedky:
„všetky súťažiace by som vyslala do celoslovenského kola,
žiaľ, to nejde“. Obrátila sa tiež
na mladšie súťažiace: „iste
ste pozorne sledovali prednes
súťažiacich staršej kategórie
a zoberiete si z nich príklad“.
V kategórii od 16 do 25 rokov
zvíťazila v próze M. Žilinčíková.
Na druhom mieste skončila E.
Biháriová a na treťom I. Cabalová. V rovnakej vekovej kategórii v poézii zvíťazila P. Turzo-

vá. Druhé miesto patrí Lenke
Pavlechovej. Porota udelila až
dve tretie miesta: V. Petrovskej
a L. Kišovej. V kategórii žien
nad 25 rokov v próze zvítazila V. Sláviková. Druhé miesto
patrí Ľ. Beznoskovej a tretie B.
Kincelovej. V poézii v kategórii
žien nad 25 rokov patrí prvé
miesto D. Arbetovej a druhé E.
Bucelovej. V kategórii vlastnej
tvorby porota udelila ocenenia
M. Malánikovej za poéziu a M.
Pepovej za prózu.
(jč)

Významné ženy Trenčianskeho kraja
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne prezentovala
12. 3. 2008 biografický slovník Významné ženy Trenčianskeho kraja.
Predsedníčka Krajskej organizácie Únie žien Slovenska
v Trenčíne Jana Jablonská pripomenula, že námet pre spracovanie bibliografie vznikol
v roku 2005, kedy sa uskutočnil pri príležitosti 150. výročia
narodenia slovenskej spisovateľky Terézie Vansovej seminár na tému Významné ženy
trenčianskeho regiónu v gestorstve už zosnulej Ľudmily
Ströhnerovej.
Spracovanie
tematiky bolo natoľko inšpi- 71 hesiel o osobnostiach,
rujúce, že vznikla požiadavka ktoré sa v trenčianskom rena knižné vydanie. Biografic- gióne narodili, pôsobili alebo
ký slovník priblížila Eva Stru- zomreli. Z nich možno spomehárová. Ako uviedla, v Tren- núť Alžbetu Báthoryovú, Bečianskom kraji pôsobilo veľa atrix Čelkovú, Annu Jurkovičovýznamných žien, ktoré svojou vú, Júliu Medveckú, Ľudmilu
aktivitou výrazným spôsobom Podjavorinskú. Čo meno, to je
ovplyvnili oblasť kultúrneho, pojem. Doplňujúcim faktorom
umeleckého a spoločenského slovníka je zemepisný register
života. Cieľom slovníka bolo a register povolaní. Biograficsprístupniť odbornej a laickej ký slovník vydala Verejná knižverejnosti životné osudy a vý- nica M. Rešetku v Trenčíne
znamné činy žien trenčianske- vďaka podpore Ministerstva
ho regiónu. Slovník obsahuje kultúry SR v roku 2007. (jč)

Prierez karikatúry tromi storočiami
Výstava pod názvom Európske karikatúry – Tri storočia
histórie cez kresby v tlači
bola inštalovaná vo vestibule
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) od 18. do 30.
marca 2008. Výstava pochádzala z dielne Domu Roberta
Schumana a Generálnej rady
Moselle. Na jej organizovaní

v Trenčíne sa podieľal TSK,
Veľvyslanectvo
Francúzska
v SR a Slovenský syndikát
novinárov. Na výstave bolo
vystavených dvadsať panelov
s karikatúrami, ktoré ilustrujú
významné osobnosti a časové
úseky v dejinách Európy.
Výstava, okrem svojej estetickej stránky, mala silný náboj

hlavne svojím politickým odkazom a stala sa príspevkom
k diskusii o úlohe a zodpovednosti novinárov v procese
budovania jednotnej Európy
a spoločnej európskej identity
k vytváraniu nového vedeckého informačno-komunikačného
sektoru v európskej žurnalistike.
(jč)
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ARTKINO METRO
Mierové nám., 032/743 44 15, www.lampart.sk

4. 4. (16.30) Filmový klub
mladých: Anime play
Projekcia japonských animovaných filmov.
4. – 6. 4. (19.00) Diablova
dielňa
Strach o život svoj i svojich
blízkych, ale aj výčitky svedomia zažívajú
väzni, ktorí sa nechtiac stanú súčasťou
Hitlerovho projektu. Relatívny pokoj
v koncentráku sa dá čakať, len ak sa
dodajú dokonalé podvrhy spojeneckých
bankoviek. Pôsobivý skutočný príbeh
o najväčšej falšovateľskej akcii všetkých
čias. Film získal Oscara za najlepší zahraničný film.
6. 4. (17.00) Večer českého filmu:
Mňága Happy End
Fiktívny príbeh o umelom vzniku kapely, popisujúci s nadhľadom a humorom
prostredie profesionálnych hudobníkov.
7. a 9. 4. (19.00) Import – export
Dva príbehy o hľadaní šťastia a materiálnych výhod prinášajú pravdivú výpoveď
o súčasných sociálnych pomeroch na
Východe i Západe.
10. 4. (17.30) Kultové filmy 20.
storočia – Reservoir dogs
Julie má všetko. Ale pod zdanlivo spokojným povrchom sa skrýva mnoho tajomstiev, ktoré sa nebudú dať ukrývať
donekonečna.
13. 4. (16.00) Detské predstavenie:
Alvin a Chipmunkovia
Po Garfieldovi prichádzajú veveričky Alvin, Simone a Theodor, ktoré vedia výborne spievať.
14. – 16. 4. (19.00) Príbeh
o uplakanej ťave
Ona je z Ulánbátaru a on z Florencie. Dej
filmu, ktorý je na rozmedzí medzi dokumentom a drámou, sa začína odohrávať
v púšti Gobi v Mongolsku.
17. – 19. 4. EKOTOPFILM
34. medzinárodný festival filmov o trvalo
udržateľnom rozvoji. Viac informácií na
www.ekotopfilm.sk
Aktivity pre deti sú zeleným písmom
KIC – Kultúrno-informačné centrum
mesta Trenčín, Sládkovičova ulica, tel.:
16 186.

KULTÚRNE POZVÁNKY
MESTSKÁ GALÉRIA 22
Mierové nám. 22, 032/744 22 45,
www.trencin.sk
do 22. 4. Naše palety
Výber z tvorby učiteľov zo Základnej umeleckej školy v Trenčíne.
MESTSKÁ GALÉRIA 16
Mierové nám. 16, 032/744 22 45,
www.trencin.sk
3. 3. – 7. 4. V rozprávke je to aj tak
8. 4. – 5. 5. Výber z tvorby dospelých zo
Základnej umeleckej školy v Trenčíne
GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58,
www.gmab.scot.sk
15. a 29. 4. (9.00– 11.30) Ateliér pre
seniorov
15. a 29. 4. (16.00–18.30) Večerný
ateliér pre dospelých
8. a 22. 4. (9.30–11.30) Galerkovo
13. 4. (14.00) Farebná nedeľa
4. 4. – 11. 5. Palo Macho: In Extenso
4. 4. – 11. 5. Inšpirácie a interpretácie
Krajská prehliadka pripravená v spolupráci
so ZUŠ v Trenčíne.
KULTÚRNE A METODICKÉ CENTRUM OS SR
Hviezdoslavova 16, www.domarmady.sk
10. 4. (16.00) Informácie
o parašutizme, jeho disciplínach,
padákoch a súťažiach na Slovensku
i v zahraničí
17. 4. (16.00) Nálezy mincí
v trenčianskom regióne
12. 3. – 16. 4. Sviatky jari – výstava
7. 4. – 20. 4. Výber z diela
Výstava fotografií Ľ. Cvachu.
14. 4. (20.00) Mafiánske historky I
Mafiánske historky sú komédiou, ktorú napísal život sám. Predpredaj vstupenek: KIC
PIANO CLUB
Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81,
www.pianoclub.sk
4. 4. Rock & Roll Band Marcela
Woodmana, DJ Práskání
5. 4. (19.00) Blastbeat – súboj kapiel:
finále
Regionálny koncert celoslovenskej súťaže
garážových kapiel Blastbeat.
11. 4. Zdenka Predná
V rámci celoslovenského turné sa predstaví
spolu s DJ Kinet a DJ C.o.d.e
12. 4. Ján Fabrický Overt Act
Jazzový večer.
MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.scot.sk

Číslo 7/ročník X
15. 4. (10.00) Podporná skupina
mamičiek v dojčení
8., 15. 4. (17.00) Cvičenie detí
s rodičmi s tetou Števkou v ZŠ,
Novomeského ul.
9., 16. 4. (17.00) Cvičenie detí s rodičmi
s tetou Žofkou v Sokolovni v TN
9., 16., 4. (17.00) Cvičenie pre tehotné
v KS Dlhé Hony
9., 16. 4. (10.00) Rozvíjanie zručnosti
s tetou Aničkou (pre deti od 2 rokov)
3., 10., 17. 4. (10.00) Štvrtkové tvorivé
predpoludnie s tetou Aničkou
8., 22., 29. 4. (10.30) Mommies english
club
3. 4. (17.00) Maminec – diskusný klub:
Pravidlá na detskom ihrisku
10. 4. (17.00) Maminec – diskusný klub:
Ako vychádzať s deťmi
17. 4. (17.00) Maminec – diskusný
klub: Ako sa nezblázniť na materskej
dovolenke – ako zvládnuť stres
24. 4. (17.00) Antiseptikum, ktoré
neštípe...
9. 4. (12.00–14.00) Právne poradenstvo
s Mgr. Gogolákovou
10. a 24. 4. (13.00–15.00)
Psychologické poradenstvo s Mgr.
Lesajovou
KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, tel.: 0915 275 652,
www.klubluc.sk
6. 4. (15.00) Detský divadelný klub
– Divadlo Buchty a Loutky: Tri malé
prasiatka
Tak ako to bolo vlastne s tými prasiatkami?
Príďte sa pozrieť a vypočuť si, ako si raz vlk
fúkol a raz húkol a neverili by ste, akú neplechu to urobí.
4. 4. (22.00) Teatr Neandrtal
5. 4. (21.00) Kofola sound: Chiki-likitu-a
11. 4. (22.00) Beat alchemy XI. live:
Modré hory
12. 4. (20.00) The Idoru + xNidalx + DJ
Klaus
KINO HVIEZDA
8. 4. (18.00) Trenčianske Hradné
Divadlo: Jednotkári
Študentský muzikál so skvelou hudbou
trenčianskeho skladateľa Jána Ančica. Juniori hrajú prvé husle, ale pedagogický zbor
im príjemne sekunduje. Pre všetky vekové
kategórie.
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Nám. SNP 2, tel.: 032/743 42 67,
www.vkmr.sk, vkmr@kniznicatrencin.sk
2., 9., 16. 4. (8.00–9.30) „Babi, pošli

3. 4. 2008
mi to mejlom“
Inštruktáž na zvládnutie základov PC pre
seniorov.
3. 4. (16.00) Irena Brežná: Na
slepačích krídlach
Čítanie a prezentácia knihy trenčianskej
rodáčky, v ktorej prostredníctvom detskej
rozprávačky Jany opisuje spoločenskú atmosféru 50. rokov na Slovensku, ale i fantazijný svet detstva v Trenčíne.
10. 4. (16.00) Ján Komorovský:
Boží štát. V pralesoch a savanách
Paraguaja
17. 4. (16.00) Som príliš tučná...! Si
príliš chudá...!
3. 4. (10.00) Posolstvo deťom
– rozprávanie o živote a diele Hansa
Christiana Andersena
3. 4. (15.00) Klub D – predstavujeme
dievčenské knihohity
9. 4. (10.00) Daroval deťom dar
najkrajší – rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Hasičšká 1, tel.: 032/743 42 67
1. – 11. 4. Medzinárodný deň detskej
knihy
Výstava najnovšej slovenskej i zahraničnej
literatúry pre deti.
JUH – KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08
www.kcaktivity.sk
6. 4. (14.00, 15.00, 16.00, 17.00)
Zadané pre ženy
Spoločenské podujatie spojené s kozmetickou prednáškou, odborným poradenstvom
v oblasti starostlivosti o pleť, maľovania
a zásady vhodnej výživy vzhľadom na zdravú pleť. Možnosť vyskúšania všetkých výrobkov zdarma.
7. 4. (18.00) Jesť mäso či strukoviny
7., 14., 21., 28. 4. (18.00) Klub
keramikárov pre dospelých
10. 4. (18.00) Rozvod manželstva
s maloletými deťmi
Prednáška s JUDr. Chlebanovou spojená
s besedou.
15. 4. (17.00) Anjelské meditačné
stretnutie s Ing. Jozefom Frtúsom
18. 4. (16.00) Liečivé rastliny do
každej domácnosti
8., 15. 4. (15.00) Klub keramikárov
pre deti
2. 4. (15.00 a 16.30) Tvorenie s tetou
Aničkou: Výroba tričiek s farbami na
textil – je potrebné si doniesť tričko.
4., 11., 18. 4. (15.00) Aj my máme
šikovné pršteky
8., 15. 4. (9.30) Rozvíjanie zručností
Tvorivé dielne pre mládež ZŤP.

KULTÚRNE POZVÁNKY A OZNAMY
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9. 4. (15.00 a 16.30) Tvorenie s tetou
Aničkou: Koláž zo semienok.
16. 4. (15.00 a 16.30) Tvorenie
s tetou Aničkou: Maľovanie na sklo
1. – 4. 4. (8.00–18.00) Výstava
Horúca planéta
KULTÚRNE CENTRUM – DLHÉ HONY
Ul. 28. októbra 2/1168, 032/652 21 36
4. 4. Projekt zdravia – konzultácie
s pánom Dedíkom
2., 9., 16. 4. Liečivé rastliny a ich
využitie – konzultácie s pánom
Ondrejičkom
9. 4. (13.30) Akadémia III. veku
MUDr. Miklánková: Praktické rady pre používateľov zubnej náhrady
Mgr.Vojtech: Z policajnej praxe...
2. – 11. 4. Súvislosti
Výstava s protidrogovou tematikou určená
žiakom ZŠ spojená s prednáškami.
7. 4. (9.00) Mestská polícia: Problémy
v meste z pohľadu seniorov
14. 4. (9.00) Karol Pádivý

– spomienka jeho syna Jaroslava
KULTÚRNE CENTRUM SIHOŤ
M. Turkovej 22, 032/743 45 35,
0904 339 401, www.kcsihot.sk
9. a 23. 4. (17.00) Klub zdravej výživy
11. a 12.4. (7.00) Všeobecná burza so
zbierkou na charitu
OSTATNÉ
Psychosociálne centrum
Palackého 21, tel.: 032/743 00 51
9. 4. Predchádzanie depresiám
Otvorenie výučbového kurzu pre ľudí, ktorí
prekonali depresiu a chcú sa jej vyhnúť, sú
pred stresom a chcú byť v lepšej pohode.
Trenčianske múzeum
Mierové námestie 46, tel.: 032/743 44 31,
office@muzeumtn.sk, www.muzeumtn.sk
do 20. 4. Výstava o holokauste

Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne a Mesto Trenčín

renčianska Hudobná Jar
Hudba vzdialených krajín a kontinentov
13. 4. 2008 o 18.00 h – Trenčianske múzeum

Indická klasická hudba (severoindické rágy)
Elena Kubičková (esraj)
Tomáš Reindl (tabla)
20. 4. 2008 o 18.00 h – Refektár Piaristického gymnázia

Komorný súbor Alea
Daniel Buranovský (klavír)
Boris Lenko (akordeón)
Stano Palúch (husle)
Ján Krigovský (kontrabas)
27. 4. 2008 o 18.00 h – Farský kostol

Organový recitál
David di Fiore – USA
4. 5. 2008 o 18.00 h – Evanjelický kostol

Komorný koncert
Jozef Zsapka (gitara)
Dagmar Zsapková (flauta)
11. 5. 2008 o 18.00 h – Galéria M. A. Bazovského

Klavírny recitál
Drahomíra Bilig – Taliansko
Predpredaj vstupeniek: Kultúrno informačné centrum mesta Trenčín, tel.: 032/16 186

INZERCIA

Číslo 7/ročník X
PI – 1/2008
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Život v regióne
si vás získa

Regionálny operačný program
Krásu Slovenska tvorí rozmanitosť našich regiónov. Kvalita života ich obyvateľov úzko súvisí s dostupnou a vybudovanou
infraštruktúrou, vyrovnávajúcou sa európskemu štandardu. Vďaka podpore Európskej únie bude prostredníctvom
Regionálneho operačného programu v rokoch 2007 – 2013 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho
rozpočtu SR investovaných až 56 miliárd Sk do projektov regionálnej infraštruktúry. Podporí sa vzdelávanie,
sociálne služby, kultúra, cestovný ruch, regionálne komunikácie a celková regenerácia sídiel.
Podrobnejšie informácie o Regionálnom operačnom programe nájdete na www.ropka.sk.

Investícia do vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

3. 4. 2008

DOTÁCIE, OSEMSMEROVKA
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Dotácie pre kultúru a záujmovú umeleckú činnosť udelené v 1. kole
Dokončenie z 10. strany
62. Kultúrne centrum Kubra,
o. z.: Oslava Medzinárodného
dňa detí, 10 000 Sk
63. Trenčianska jazzová spoločnosť, o. z.: Bluesnenie IX,
40 000 Sk
64. T – Via, o. z.: Art chvíľa
– Tvorivé dielne, sympózium,
70 000 Sk
65. T – Via, o. z.: Betlehemy
– Tvorivé dielne za účelom zhotovenia drevených Betlehemov
pre koledníkov Dobrej noviny,
25 000 Sk
66. Tanečná skupina Goonies,
o. z.: Tanečná rozprávka Vianoc
2008, 10 000 Sk
67. Kultúrne centrum Kubra,
o. z.: Oslava 75. výročia vzniku
FS Kubran, 120. výročie dychovej hudby, 85 000 Sk
68. Dušan Tadlánek: Legenda o drakovi – Rytiersky turnaj,
50 000 Sk

B) ČINNOSŤ Spolu:
415 000 Sk
1. Združenie na podporu DFS
Kornička: Zabezpečenie činnosti DFS Kornička v roku 2008,
20 000 Sk
2. Kultúrne centrum Sihoť, o. z.:
Fistulatoris Consort – príspevok
na činnosť, 15 000 Sk
3. Kultúrne centrum Sihoť, o. z.:
Musica Poetica – príspevok na

činnosť, 20 000 Sk
4. Cirkevný zbor Evanjelickej
cirkvi a.v. na Slovensku so
sídlom v Trenčíne: Vykonanie
cirkevných obradov (cirkevné
sobáše a cirkevné pohreby), vydávanie časopisu „Trenčiansky
evanjelik“, 10 000 Sk
5. Cirkevný zbor Evanjelickej
cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Trenčíne: Grant na činnosť
spevokolu ZVON v roku 2008,
15 000 Sk
6. Divadlo Normálka: Činnosť
– nájom priestorov, technické zariadenie, 20 000 Sk
7. Piaristické gymnázium Jozefa
Braneckého v Trenčíne: Dotácia
činnosti Školského speváckeho
zboru Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne v roku 2008, 20 000 Sk
8. Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Klub Trenčín
– mesto: Kultúrno-poznávací
zájazd: Rázovité oblasti Slovenska,10 000 Sk
9. Detský folklórny súbor Radosť: Uchovávať a rozvíjať tradičnú ľudovú kultúru Trenčianska
Termín: I. – IV. štvrťrok 2008,
20 000 Sk
10. Klub priateľov Vojtecha Zamarovského: Starý Egypt v našich zbierkach, 10 000 Sk
11. Trenčan, folklórny súbor
Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín: Činnosť FS Trenčan – pracovné sús-

tredenie, doplnenie krojového
vybavenia, 20 000 Sk
12. Veselé Zlatovce, o. z.: Spevokol Letokruhy, 5 000 Sk
13. Tanečný klub Aura Dance,
o. z.: Činnosť tanečného klubu
Aura Dance, 20 000 Sk
14. Art Music Union, o. z.: Stretnutie svetov, 15 000 Sk
15. Spolok Mestský dychový
orchester: Dotácia na činnosť,
15 000 Sk
16. Rímsko-katolícka cirkev,
Farnosť Trenčín: Činnosť speváckeho tria pri cirkevných obradoch pri posledných rozlúčkach,
30 000 Sk
17. Kultúrne centrum Aktivity,
o. z.: Činnosť tanečnej skupiny
Zajo, 10 000 Sk
18. Kultúrne centrum Aktivity,
o. z.: Činnosť tanečnej skupiny
Korzo Drobci, 10 000 Sk
19. Folklórny súbor Družba,
o. z.: Činnosť FS Družba – materiálne vybavenie, opravy inventára,
režijné a prevádzkové náklady,
20 000 Sk
20. Komorný orchester mesta
Trenčín: Činnosť Komorného orchestra v roku 2008, 20 000 Sk
21. Folklórny súbor Nadšenci,
o. z.: Folklór Trenčanom – materiálno-technické zabezpečenie,
Termín: rok 2008, 10 000 Sk
22. Galéria Miloša Alexandra
Bazovského v Trenčíne: Galerijný ateliér 2008, 15 000 Sk

23. Trenčianske Hradné Divadlo,
o. z.: Zabezpečenie vlastnej techniky, 20 000 Sk
24. Občianske združenie Country tanečný súbor Maryland:
Finančný príspevok na činnosť
Termín: rok 2008, 15 000 Sk
25. Kultúrne centrum Sihoť,
o. z.: Gašparkove divadlo – príspevok na činnosť bábkového
divadla, 10 000 Sk
26. Tanečná skupina Goonies,
o. z.: Činnosť tanečnej skupiny
Goonies na rok 2008, 15 000
Sk
27. Umelecká agentúra TONAS,
s.r.o.: Tvorivé dielne 2008 (Veľkonočný pozdrav, Hurá, prázdniny, Dary prírody, Čaro Vianoc),
5 000 Sk

Komisia navrhla
presun do 2. kola
s upresnením žiadosti:
1. Trenčianske múzeum v Trenčíne: Mária Holoubková-Urbasiówna: Fotografie
2. Slovenský zväz sluchovo
postihnutých Trenčín, základná
organizácia, Legionárska 28:
Docent Dr. Vladimír Predmerský,
CSc. – život a dielo
3. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne: Nové knihy pre
čitateľov na sídliskách Soblahovská, Juh, Kubra a Opatová

OSEMSMEROVK A
V
I
T
A
L
I
T
A
M
Y
É
P
P

I
O
N
N
T
A
C
A
E
N
R
R
A

O
N
H
E
T
S
G
Á
T
Í
E
E
R

L
A
F
R
Z
I
U
A
R
M
Á
D
A

O
L
D
A
S
N
L
G
O
O
Á
S
G

N
O
A
T
R
P
Á
N
N
K
B
I
I

Č
G
E
S
D
K
Š
M
R
A
V
E
C

E
R
Z
E
R
T
T
Z
E
É
L
Ň
N

L
E
R
I
R
E
N
Í
M
Ž
P
T
A

I
P
D
Á
K
A
A
P
A
T
E
A
K

S
Á
T
Y
R
K
Ú
K
O
S
Y
N
S

T
K
K
N
E
D
O
S
T
A
T
K
Y

K
Ľ
A
Á
O
O
B
R
U
O
U
E
R

A H L
E V E
V I B
L P Á
L I K
V L C
E D Ľ
A CH N
N I K
P I O
R Í C
R Y K
T N A

E
N
T
A
L
P
A
K
A
M
E
A
I

Milí čitatelia!
Za správne riešenie tajničky krížovky z č. 6/2008 „Keď niet
ničoho v žľabe, tak sa kone nebijú“ bola vyžrebovaná Viera
Krajčíková, Niva 37, 911 01 Trenčín, ktorú v našej redakcii
čaká publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku osemsmerovky z Infa č. 7/2008 zasielajte na adresu našej redakcie do 11. apríla 2008.
Manželka s plačom víta manžela:
„Drahý, spravila som ti na obed guláš, ale pes ho zožral.“
„Neplač,“ utešuje ju manžel, „veterinár... (tajnička – 13
písmen).“
ARMÁDA, BEDĽA, BIVAK, CIGARA, ETAPA, INFARKT, KAMEA,
KÁBEL, KOCKA, KOMÍNY, KREOLI, LANGUSTA, MAGISTER,
METRO, MÍNERI, MRAVEC, NEBORÁCI, NEDOSTATKY, NEVEĽKÁ PERGOLA, NEZNÁME ŽENY, ORNICA, PLATNE, PLÁNY,
PREDPLATNÉ, PREDSIEŇ, PREMONŠTRÁT, REAKTORY, SADLO,
SAPÉR, SKALICA, SKUPINA, STARENA, STEHNO, STRELKA,
TANKER, TRYSKA, TUNIKA, TURÍCE, ÚDOLIE, ÚKOSY, ÚKRYT,
VIOLONČELISTKA, VITALITA, VODKA.
(pál)
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V dňoch 21. – 23. 3. 2008
sa hokejová prípravka Dukly
Trenčín zúčastnila medzinárodného hokejového turnaja
Budapest Cup 2008 pod vedením trénerov Ľubomíra Goliana
a Štefana Škvarku. Na turnaji
sa zúčastnilo osem družstiev
z Česka, Slovenska, Maďarska, Chorvátska a Ruska. Malí
hokejisti z nášho mesta zvíťazili v základnej časti turnaja
výsledkami:
HK Dukla Trenčín – Alba Volán
(Maďarsko) – 13:3
HK Dukla Trenčín – Olimp
99 Vorkuta (Rusko) – 16:2
HK Dukla Trenčín – Újpesti TE
(Maďarsko) – 16:2
Postúpili do semifinále, kde
zvíťazili nad KHL Zagreb 16:2.
Vo finále sa stretli s domácim
tímom Budapest Stars, nad ktorým vysoko zvíťazili 18:3 a stali sa víťazmi turnaja. Z Dukly
Trenčín získali individuálne
ocenenia Marek Hecl, ktorý sa
stal najproduktívnejším hráčom
turnaja s 21 gólmi a 6 asistenciami a za najlepšieho brankára turnaja bol vyhlásený Marcel
Ďurech.
Monika Ďurechová

ŠPORT

Hokejová prípravka Dukly bodovala
v Budapešti

8-ročné
karatistky
z Laugaricia
V Ostrave sa za prítomnosti Poľska, Českej republiky,
Nemecka a Slovenska konal
10. ročník stredoeurópskej
ligy mládeže v karate, kde
v kategórii 8-ročné dievčatá
si vybojovala zlatú medailu
Barbora Krajčíková (vľavo)
a striebornú medajlu získala
Natália Holbová z klubu karate Laugaricio Trenčín.
Dušan Hajmach,
prezident klubu karate
Laugaricio Trenčín

Máme majsterku
Slovenska
v krasokorčuľovaní
Úspechom pre TJ Dukla
Trenčín – oddiel krasokorčuľovania boli Majstrovstvá
Slovenska v kategórii žiakov
a nádejí pre rok 2008, ktoré
boli 14. – 16. 3. v Prešove.
V kategórii starších nádejí-dievčatá sa majsterkou
Slovenska stala Katarína
Brosková. Na druhom mieste skončila Bronislava Dobiášová a na piatom mieste
Sabina Drábová. V kategórii mladších nádejí patrí 7.
miesto Vanesse Bečárovej,
15. miesto Ive Novackej
a 16. miesto Eme Hornej.
V interpretačnom korčuľovaní sa Jana Baxová umiestnila na 3. mieste.
Všetky pretekárky sú
členkami TJ Dukla Trenčín.
(ro)

Číslo 7/ročník X

ŠPORTOVÉ POZVÁNKY
PLÁN TURISTICKÝCH AKCIÍ TO DUKLA TRENČÍN
5. 4. (7.55) Omšenie – Havránkova dolina – Petrova Lehota
– Trubarka – Kubrica
Miesto stretnutia: autobusová stanica
12. 4. Vojenská 50-ka
Miesto stretnutia: KaMC OS SR – bývalý Okruhový dom armády
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
12. 4. (8.30) Majstrovský zápas v šachu

OZNAM

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s., oznamuje verejnosti, že v dňoch
od 7. 4. 2008 do 15. 4.
2008 budú pracovníci firmy
DDD STAR, s. r. o., vykonávať pravidelnú deratizáciu
verejnej kanalizácie Trenčín
– pravý a ľavý breh, ČOV Trenčín – pravý a ľavý breh.
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