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Nadviazali dialóg

Mesto Trenčín postupne zrekonštruovalo športové areály pri
troch z ôsmich základných škôl, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti. Ide o areály škôl na najväčších sídliskách, pričom
každý je v inej mestskej časti. V minulom roku ich navštívilo
80 524 záujemcov o športové vyžitie. Tento počet nezahŕňa
žiakov, ktorí areály využili počas vyučovania. Doteraz na modernizácii uvedených športovísk mesto preinvestovalo viac ako
89 miliónov.
Pôvodné zastarané a nevyhovujúce športoviská prešli
radikálnou premenou. Odovzdané boli vo februári (ZŠ,
Hodžova), marci (ZŠ, Veľkomoravská) a v októbri (ZŠ, Novomeského) roku 2006. Moderné
plochy s bezpečným povrchom
boli budované s víziou používania aj pre verejnosť. Areály sú
chránené plotom, ktorý zároveň slúži na väčšiu bezpečnosť
pri športe, najmä detí pri loptových hrách. Na športoviskách

sa konajú pravidelné zápasy
mestských líg, napríklad vo
futbale či hokejbale. Okrem
klasických ihrísk na kolektívne hry ponúkajú aj veľa iných
atrakcií, ako preliezačky či
steny na lezenie. V areáli škôl
na uliciach Hodžovej (mestská
časť Sever), Veľkomoravskej
(MČ Západ) a L. Novomeského
(MČ Juh), teda na najväčších
sídliskách, sú športoviská
k dispozícii denne, vrátane víkendov a sviatkov.
(zm)

> Podchod pre chodcov na Hasičskej ulici v Trenčíne 19
writerov pretvorilo v sobotu 3. mája 2008 na pouličnú galériu.
Mesto Trenčín vyčlenilo priestor ako legálnu plochu pre graffiti
art. „Považujem to za nový začiatok vzťahov medzi writermi
a verejnosťou, ktorá začne rozlišovať medzi sprejermi a umelcami, ktorí tvoria graffiti,“ povedal primátor Branislav Celler.
Po spoločnom dialógu s umelcami Mesto Trenčín vytypuje
a zlegalizuje pre graffiti art aj ďalšie plochy.
(zm), foto (jč)
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Výmena stromoradia a úprava dopravnej situácie pred
Centrom Masaryčky
Na mieste a v okolí bývalých „Masaryčiek“ je realizovaná dlhodobá výstavba, ktorá si vyžiada až do zimy 2009 úpravu dopravnej situácie. Nanovo bude tiež v tejto oblasti riešená zeleň.
Mesto Trenčín pristúpilo k
výmene drevín v stromoradí na
chodníku pred stavbou Centra
Masaryčiek na Legionárskej ulici, a to najmä z dôvodu, že 10
čerešní krovitých, vysadených v
zemníkoch, malo guľovité koruny, ktoré boli v bezprostrednej
blízkosti krajnice. Zasahovali do
jazdného pruhu, čím zužovali prejazdnosť miestnej komunikácie.
V uvedenej lokalite je realizovaná
výstavba, v dôsledku ktorej dochádza k obmedzeniam dopravy.
Investičná výstavba v uvedenej
oblasti nekončí stavbou Centra
Masaryčky. Začala sa výstavba
ART Passage presne oproti „Masaryčkám“. Preto v blízkej dobe
dôjde k ďalšej zmene a výraznému zásahu do organizácie dopravy. Zmena bude trvať do zimných
mesiacov roku 2009. Vyššie
spomenuté dreviny boli naozaj
nevhodné z hľadiska plynulosti a
bezpečnosti cestnej premávky a

vznikla požiadavka na ich odstránenie zo strany Mesta Trenčín,
ale aj Okresného dopravného
inšpektorátu. Nakoľko sa jednalo o dreviny v cestnej zeleni,
Mesto Trenčín ako cestný správny orgán podľa cestného zákona
vydalo rozhodnutie o výrube.
V rozhodnutí bol uvedený najneskorší termín výrubu 4. apríl
2008, kedy boli tieto čerešne aj
reálne vyrúbané. Pri vzájomných
rokovaniach sa všetky zúčastnené strany dohodli, že dreviny
budú nanovo vysadené. Pred ich
výsadbou je však nevyhnutná
úprava chodníka - jeho rozšírenie
a vhodnejšie umiestnenie zemníkov. Mesto Trenčín vznieslo požiadavku na rozšírenie chodníka
a úpravu zemníkov na investora
Centra Masaryčky, ktorý mal v
zmysle stavebného povolenia povinnosť vykonať rozsiahlu opravu
chodníka ešte pred kolaudáciou
Masaryčiek. Po úprave chodníka

> Jedna z najkrajších alejí v Trenčíne je na Soblahovskej
ulici. Ružové kvety každoročne vítajú máj.
(zm), foto (jč)
bude do zemníkov, najmenej 1
meter od krajnice najneskôr do
15. mája 2008 vysadených 12
ks hlohu jednosemenného s úzkou korunou. Tieto dreviny by ani
po dosiahnutí dospelosti nemali
zasahovať do vozovky. Ďalšie 2
hlohy budú vysadené z bočnej
strany objektu.
Rozšírením chodníka zároveň
musí dôjsť aj k preznačeniu a
úprave jazdných pruhov a tiež
k úprave odvodňovacieho žľabu
pred pekárňou Barbora. Úpravu
odvodňovacieho žľabu zabezpečí

Mesto Trenčín po rozšírení chodníka pred „Masaryčkami“ a jeho
odovzdaním do užívania tak, aby
ho chodci mohli naplno užívať.
Mesto Trenčín si uvedomuje
zložitosť dopravnej situácie, ktorá vznikla na Legionárskej ulici v
dôsledku výstavby jednotlivých
objektov a v spolupráci s Okresným dopravným inšpektorátom a
ostatnými zúčastnenými stranami sa bude snažiť, aby termíny
obmedzenia dopravy v oblasti
boli čo najkratšie.
(úžpd)

Vyhodnotenie jarného upratovania 2008
Pravidelné jarné upratovanie sa tento rok uskutočnilo v Trenčíne od 1. do 31. marca. Mestské hospodárstvo a správa
lesov, m. r. o., Trenčín sa podieľalo na vyčistení plôch verejnej zelene a údržbe drevín rezom. Považská odpadová spoločnosť, a. s., Trenčín zabezpečila pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov.

Miesto bývalej skládky v Zámostí
zabezpečili závorou
Mesto Trenčín koncom roka
2006 úspešne ukončilo akciu
Rekultivácia bývalej skládky v Zámostí. Podarilo sa tak odstrániť
veľkú nelegálnu skládku v tejto
časti mesta. Aj napriek viacerým
legálnym možnostiam ako sa
„zbaviť“ odpadu, ktoré mesto
poskytuje svojim občanom, a neúnavnému monitoringu zo strany
trenčianskej mestskej polície sa
dosiaľ nedarilo celkom zabrániť
ďalšiemu nelegálnemu ukladaniu odpadu. Preto Mesto Tren-

čín po dohode so Slovenským
vodohospodárskym podnikom,
š.p. – Povodie Váhu, pristúpilo
k osadeniu dvoch závor na účelovej komunikácii v správe SVP,
š. p. v k. ú. Trenčianske Biskupice s cieľom upraviť dopravný
režim. Jeho výsledkom by malo
byť skultúrnenie menovaného
územia a zabránenie ďalšieho
nelegálneho ukladania odpadu.
Kľúče od závor má v správe SVP,
š. p. a Mestská polícia Trenčín.
(úžpd)

Počas jarného upratovania bolo uskutočnených 153
vývozov objemného odpadu.
Celková hmotnosť vyvezeného
objemného odpadu bola 182,9
ton. Zároveň bol 119-krát vyvezený bio odpad v celkovom
objeme 74,7 ton. Počas upratovania bolo z mesta odstránených 12,205 tony nebezpečného odpadu, ako sú žiarivky či
akumulátory. Celkové náklady
na jarné upratovanie si vyžiadali 781 345 Sk.
Odpad zo stanovíšť bol odvážaný pomocou Ecocaru,
ramenových nakladačov a malého hákového nakladača. Zber
nebezpečných odpadov bol

vykonávaný priebežne malým
ramenovým nakladačom. Malý
ramenový nakladač zabezpečoval aj dočisťovanie stanovíšť po odvoze posledného
kontajnera.
Týmto spôsobom chceme
všetkým občanom i organizáciám, ktorí sa zapojili do tejto
akcie, poďakovať. Zároveň vyzývame iné ziskové aj neziskové organizácie i občanov, ktorí
majú záujem spolupodieľať sa
na skrášľovaní nášho mesta,
aby sa prihlásili na Mestskom
úrade v Trenčíne na Útvare životného prostredia a dopravy
na Farskej ulici 10 alebo na
tel. č. 6504418.
(úžpd)
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Trenčín má na pomoc prechodu na EURO zriadené eurotímy
Mesto Trenčín a jeho rozpočtové organizácie majú na pomoc pri
prechode na euro zriadené komisie, tzv. eurotímy. V súčasnosti
už sú spracované Plány na zavedenie eura s podrobným určením
úloh vo všetkých oblastiach. TASR informoval vedúci Ekonomického útvaru MsÚ v Trenčíne František Orolín.
Mesto Trenčín má stanovený harmonogram plnenia
úloh v jednotlivých mesiacoch.
Stanovený eurotím koordinuje
prípravu jednotlivých útvarov
organizačnej štruktúry mesta
a dohliada nad plnením úloh
v mestských rozpočtových
organizáciách.
Eurotím doteraz zasadal štyrikrát. „K dnešnému dňu máme
podchytené všetky zmluvy, ktoré sa plnia a budú podliehať
duálnemu zobrazovaniu. Individuálne sa bude prehodnocovať, ktoré zmluvy sa budú riešiť
dodatkami, kde bude použité
zaokrúhlenie podľa konverzné-

ho kurzu a v súlade s generálnym zákonom. Venovali sme
tiež pozornosť zmapovaniu
všetkých platných predpisov,
smerníc, interných pokynov,
cenníkov, výmerov a všeobecno-záväzných nariadení, ktoré
budú podliehať duálnemu zobrazovaniu,“ vysvetlil F. Orolín.
Ďalej uviedol, že pozornosť venujú aj informačným technológiám. Pripravené je aj školenie
zamestnancov s cieľom oboznámenia sa s euromincami
a eurobankovkami.
V rozpočte mesta na rok
2008 je na to vyčlenená čiastka 1 milión Sk (30 866 eur).

Predbežne sa však podľa F. Orolína náklady odhadujú na 500 000 Sk
(15 433 eur): „Ide najmä o registračné pokladnice,
parkovacie
automaty, obnovu výpočtovej techniky a upgrade softvérov.“ Mesto
sa v rámci svojich kompetencií pripravuje na
kontrolu ochrany spotrebiteľov. „Plánované
sú kontroly dodržiavania
duálneho zobrazovania,
napríklad na trhoviskách alebo v obchodných prevádzkach, ktoré
sú povolené mestom.“
Mediálnu
kampaň foto (jč)
Mesto Trenčín zrealizuje
a informačnou kampaňou na
prostredníctvom článkov v Infe, výboroch mestských častí.
na webstránke, v TV Trenčín
(TASR, redakčne upravené)

Mesto Trenčín pripravuje dôchodcov na euro Zmena pre majiteľov garáží v bytových
Mesto Trenčín začalo s prípravou dôchodcov na príchod eura.
Prostredníctvom Komisie pre zavedenie eura boli v kluboch dôchodcov informovať o zmenách, ktoré nastanú. Trenčianski dôchodcovia sa príchodu novej meny nebránia. Majú však strach
pred znížením životnej úrovne a zvyšením cien.
„Bojím sa najmä toho, že sa
veľmi zdvihnú ceny nahor, najmä
ceny potravín. Tiež, že klesne
životná úroveň možno dvoch
tretín ľudí. Problém mi bude
robiť aj veľké množstvo mincí,“
povedala pre TASR dôchodkyňa
E. Brezanová. Dodala, že na druhej strane ju teší, že keď pôjde
na dovolenku, nemusí rozmýšľať nad tým, že si musí vymeniť
peniaze. „Nevidím problém ani
v tom, aby si dôchodcovia zvykli na bezhotovostný platobný
styk,“ dodala. „Obavu mám z toho, ako si zo začiatku zvyknem
na to, ako si rozpočítať peniaze
tak, aby mi vystačili na mesiac,“
vyslovila svoju obavu J. Dobiášová. Dodala však, že s eurom
už skúsenosti má z dovoleniek.
Falošných bankoviek sa nebojí:
„Falošné môžu byť aj terajšie
peniaze, nezáleží na tom, či ide
o eurá alebo koruny.“
Stretnutia v kluboch dôchodcov organizuje Útvar školstva
a sociálnych vecí MsÚ v Trenčíne. „Na každom stretnutí pred-

stavíme účastníkom prezentáciu
z Národnej banky Slovenska, priblížime im základné veci, čo to
znamená prechod, na čo si majú
dávať pozor, aby nenaleteli priekupníkom s eurami. Dozvedia
sa, kedy bude konverzný kurz,
ale aj čo znamená duálne zobrazovanie,“ vysvetlila postup, akým
chce mesto kampaň prechodu
eura realizovať predsedníčka Komisie pre zavedenie meny euro
E. Drhová. Podľa jej slov najčastejšie otázky sa týkajú toho, či si
majú založiť účty, kedy si môžu
peniaze vymeniť. „Upozorníme
ich na to, aby si peniaze vymieňali iba v bankách, aby neposkytovali zbytočné informácie. Tiež
im priblížime, ako budú vyzerať
euromince a eurobankovky, ich
ochranné prvky a znaky,“ doplnila E. Drhová. Podľa nej nie je
vylúčené, že podobné podujatia
v budúcnosti mesto pre seniorov zopakuje. Prednášky budú
pokračovať pravdepodobne na
jeseň.
(TASR, redakčne upravené)

domoch od budúceho roku
Na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva predniesol
primátor správu o súčasnom
stave zdaňovania garáží v bytových domoch v Trenčíne. Nakoľko došlo k neželanému stavu
a po minuloročnej úprave platia
majitelia garáží v bytových domoch viac, ako v prípade samo-

statne stojacich garáží, mesto
pristúpi k úprave.
Ako správca dane však môže
zmeniť sadzbu dane najbližšie
s účinnosťou od 1. 1. 2009.
Novú výšku sadzby dane stanoví júnové mestské zastupiteľstvo, mestský úrad má do tohto
termínu pripraviť podklady. (jm)

Kultúrno-informačné centrum začalo letnú sezónu
Kultúrno-informačné centrum je od 15. apríla prevádzkované
v režime letnej turistickej sezóny. Znamená to, že pracovníci
KIC sú všetkým obyvateľom i turistom k dispozícii od pondelka
do piatku od 8.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 16.00.
KIC poskytuje informácie o pamiatkach, výstavách, kultúrnych
a športových podujatiach, doprave, inštitúciách a úradoch, športových a rekreačných aktivitách,
službách a podnikoch, ubytovaní
a stravovaní, prírodných zaujímavostiach. Ponúka tiež zabezpečenie predpredaja vstupeniek na
kultúrne a športové podujatia,
predaj suvenírov, pohľadníc,
kníh, máp, knižných sprievodcov
a sprostredkováva služby sprievodcov. Nachádza sa tu verejný
internet, ktorý je možné využívať
zdarma.

Pre turistov slúži KIC ako
záchytný bod, kde sa dozvedia
potrebné informácie o meste
a jeho okolí. Má nezastupiteľné
miesto pri poskytovaní potrebných informácií pre obyvateľov
ako i pre účastníkov cestovného ruchu. KIC Mesta Trenčín je
členom Asociácie informačných
centier Slovenska (AICES) so
sídlom v Liptovskom Mikuláši.
Od roku 2004 je začlenené pod
Útvar marketingu MsÚ v Trenčíne. Sídli na Sládkovičovej ulici
pod obradnou sieňou.
(kicjm)

ZAUJÍMAVOSTI
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Technická záujmová činnosť
v Centre voľného času Trenčín
Jedným
z
predpokladov
budovania vzťahu k budúcej
profesijnej orientácii detí je ich
záujmová činnosť v krúžkoch.
Nadobúdajú základy technickej zručnosti a teórie, na ktoré
môžu nadviazať v odbornom
stredoškolskom
vzdelávaní.
Aktuálnosť technického vzdelávania v Trenčíne potvrdzuje budovanie priemyselného parku.
Náplňou rádioelektronického krúžku je rádioelektronika
a aplikovaná elektronika. Deti
zhotovujú jednoduché výrobky
z elektroniky (obvody so svetloemitujúcimi diódami, akustickými
meničmi), pokročilejší konštruujú prijímače pre rádioamatérske
pásma, meracie prístroje a pod.
V letecko-modelárskom krúžku

získavajú stavbou modelov manuálne zručnosti. Naučia sa čítať
výkresy. Starší stavajú súťažné
modely hádzadiel a jednoduchých klzákov, prípadne cvičné
rádiom ovládané modely. Zámerom krúžku modelových vláčikov
je vytvoriť železnicu v pomere 1:
120 typ TT na veľký formát. Na
plošnom modeli tvoria deti koľajovú dráhu, stanice, vlastnoručné profily terénu, vodných tokov
a cesty. Súčasťou činnosti je aj
výroba budov, nástupíšť s LED
diódovým osvetlením, elektronicky diaľkovo ovládané semafory,
závory atď. Pokročilí sa venujú
stavbe modelov lokomotív a rušňov. V krúžku LEGO pracujú deti
so stavebnicou LEGO DACTA
s motorčekom. Zhotovujú pohyb-

EkoTopFilm v Trenčíne

EkoTopFilm 2008 – Tour
Slovensko bol názov prehliadky
filmov medzinárodného festivalu filmu zameraného na trvalo
udržateľný rozvoj, ktorý sa uskutočnil v dňoch 17. až 19. apríla
2008 v Trenčíne. Premietalo sa
v kine Metro a v OZC MAX. Festival je putovný. Začína v Trenčíne, pokračuje v Žiline, Trnave
a v závere kalendárneho roka
skončí v Košiciach a Prešove.
V každom z týchto miest sa
uvažuje o trojdňových prehliadkach vybraných filmov spolu so
sprievodným odborným programom. Podujatia sú zamerané
na aktuálne regionálne, ako aj
celoplošné témy. Generálny riaditeľ festivalu Pavol Lím skonštatoval, že „festival vstúpil už

do svojho 35. výročia konania.
Jeho sledovanosť je úžasná,
veď v roku 2007 vzhliadlo filmy
viac ako štyridsaťtisíc návštevníkov, a to potvrdzuje záujem
verejnosti, že každý má zodpovednosť sám za seba. Netreba
len sedieť v krčme a nadávať,
ako sa mám zle, ale robiť dobro aktivitou z vlastnej iniciatívy
a vlastnými silami. Významným
faktorom existencie festivalu je
skutočnosť, že ho podporili vláda, všetky ministerstvá a prezident Slovenskej republiky.“ Na
festivale boli filmy slovenské aj
zahraničné, nechýbali skvosty
z dielne dokumentaristu a cestovateľa Pavla Barabáša, ktorý
poskytli na veľkom plátne skvelý zážitok.
(jč)

livé modely rôznych zariadení.
Krúžky zamerané na prácu s počítačom sú špecifikované podľa
náplne: programy Pascal, Excel,
Windows, grafické programy.
Uvádzané krúžky sú plánované aj v budúcom školskom

roku. Záujemcovia sa môžu
prihlasovať aj počas roka na adrese: CVČ Trenčín, Východná 9,
911 08, č. t. 032/743 35 02,
e-mail: cvctn@post.sk, www.
cvctn.sk
Mária Orichová

Maturanti navštívili Klientske centrum a KIC
Klientske centrum a Kultúrno-informačné centrum Mesta Trenčín
navštívili 15. apríla študenti maturitných tried Strednej odbornej
školy sv. Rafaela v Nemšovej so špecializáciou Manažment regionálneho cestovného ruchu. Cieľom exkurzií bolo získať informácie o verejnej správe i cestovnom ruchu v regiónoch.
V klientskom centre mali
študenti živý záujem o informácie o organizačnej štruktúre
mestského úradu. Veľmi ich zaujímalo, kedy a ako vzniklo KC,
aké pracoviská ho tvoria a aké
nároky sú kladené na jeho pracovníkov. Odpovede na všetky
ich otázky a ďalšie cenné informácie im poskytla vedúca KC
Daniela Šedivá.
Študenti pokračovali v exkurzii aj v Kultúrno-informačnom
centre. Dôvodom návštevy bolo
dozvedieť sa viac informácií
o službách informačnej kancelárie a porovnanie teoretických

vedomostí s praktickými. Pracovníčka KIC Jarmila Mitanová
im vysvetlila význam, úlohy a
ciele centra do budúcnosti. Študenti svojimi otázkami prejavili
záujem o cestovný ruch v regióne a o kultúrne podujatia.
Najviac ich zaujímalo, aký štát
má prvenstvo v návštevnosti
Trenčína, čo turistov v Trenčíne
láka najviac, ale aj možnosti agroturistiky. Študenti si exkurziu
pochvaľovali, pretože získali na
veci pohľad z praxe. Je to dobrý
príklad, ako sa môžu dozvedieť
viac z oblasti cestovného ruchu
v Trenčíne.
(dš, jmkic, zm)

Súvislá oprava mestských komunikácií
V roku 2008 má Mesto Trenčín vyčlenené prostriedky na súvislú
opravu komunikácií. Celkové náklady si vyžiadajú približne 20
miliónov Sk.
Tento rok pôjde o ulice:
Gen. Svobodu, Halalovka IV,
cesta ku garážam, Halalovka,
park. I–IV (č. vch. 26, 33, 34,
38, 40, 42), Lavičková, parkovisko č. 1 a č. 2, Žilinská (od
Opatovskej po Považskú ulicu),
Študentská, cesta k univerzite,
Mládežnícka, Soblahovská (č.

8–22, parkoviská + príjazdová
cesta, cesty k bytovkám, oproti
MHSL), Obchodná (medzi ulicami Bavlnárskou a Prúdy), Ľ.
Stárka (medzi cestným a železničným mostom), Lipová, Javorová, Jedľová, Kvetná (I.etapa),
Palackého (parkovisko od Zlatej
Fatimy smerom k MsP).
(r)
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Mesto Trenčín opäť udelí dotácie
Mesto Trenčín aj v tomto roku udelí dotácie pre oblasť školstva,
výchovy a vzdelávania. V prvom kole splnilo kritériá 14 projektov. Celkovo bolo prerozdelených 344 000 korún.

> Dotáciu pridelenú v minulom roku dokázali vtipne
a účelne využiť v MŠ, Soblahovská na zadanie výroby
domčekov ako z rozprávky „O troch prasiatkach“. Slamený,
drevený a murovaný domček obveseľujú areál škôlky. (zm)
1. DEMY: Týždeň detských radostí, 31 500
2. O. z. rodičov pri MŠ, Šafárikova: Chráňme planétu Zem,
9 500
3. O. z. rodičov pri MŠ, Soblahovská:
Drevená
tržnica,
39 500
4. Špeciálna základná škola
V. Predmerského: Okresná paralympiáda, 10 000
5. KC Aktivity: Aj my máme
šikovné pršteky, 25 000
6. KC Aktivity: DANCE MIX
– tanečný seminár, 28 000
7. Slovenský orol: Na ceste nie
si sám, 40 000
8. Rada rodičov pri ZŠ, Hodžova: Materinské srdce, 26 500
9. Rodičovské združenie pri

ZUŠ, Trenčín: Súťaž v hre na
plechové dychové nástroje,
10 000
10. Nezisková organizácia celoživotného vzdelávania, n. o.:
VI. medzinárodná študentská
vedecká konferencia, 38 000
11. ALEA, o. z.: Lesnícke hry,
30 000
12. Stredná zdravotnícka škola Trenčín: Poskytovanie prvej
pomoci pri úrazoch a náhlych
stavoch u detí školského veku,
14 000
13. Verejná knižnica M. Rešetku: Čítajme všetci, čítanie
je super, 20 000
14. Trenčianska nadácia: Reálni ľudia, skutočné projekty,
22 000
(úšsv)

Nová učebňa
informatiky
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Dopravná výchova pre žiakov
V snahe minimalizovať nebezpečenstvo hroziace deťom prvého až štvrtého ročníka ZŠ pri pohybe na dopravných komunikáciách pripravilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
v Trenčíne 3. ročník preventívneho projektu „Na ceste nie
si sám“. Začal 22. apríla 2008 na dopravnom ihrisku na
Ostrove.
„Policajné štatistiky nielen v Trenčianskom kraji, ale
na celom Slovensku hovoria
o vzostupnom trende ťažkých
a smrteľných úrazov detí pri dopravných nehodách,“ konštatovala smutnú skutočnosť Danka
Adamiková z KR PZ v Trenčíne.
Projekt sa preto skladá z teoretickej časti vedenej dopravným policajtom a praktickej
časti spojenej s jazdou na bicykli. Keďže areál dopravného
ihriska má vybudované všetky
základné situácie, s ktorými sa
môže cyklista stretnúť v bežnom živote na ceste, spĺňa
všetky predpoklady splnenia
cieľa projektu. A aby to bol kurz
trochu zábavný, každý jeho absolvent dostal na záver Preu-

kaz absolventa chodoškoly.
Na realizácii projektu sa
podieľa aj Mesto Trenčín spolufinancovaním. Tak čiastočne
pomáha vykrývať zo svojich
zdrojov to, čo v minulosti zabezpečoval štát, konkrétne
povinnú dopravnú výchovu garantovanú ministerstvom školstva jej zaradením v osnovách
základných škôl. Dopravná
výchova mladej generácie prichádza ako výkrik do tmy jednostranným dvojročným opakovaním dvojhodinových kurzov
a potom sa zas dlhý čas nič
nedeje. Cieľavedomosť v dopravnej výchove, po ktorej sa
dlhé roky volá zo strany škôl,
verejnosti a polície, je zatiaľ
v nedohľadne.
(jč)

> Zdá sa, že aj niektorí dospelí by potrebovali lekciu
z dopravnej výchovy. Park neznamená parkovisko, preto
dostali dvaja vodiči parkujúci v mestskom parku na svoje
vozidlá „papuče“.
(la)

Rozkopávkové práce na sídlisku Juh

Novú učebňu informatiky v Základnej škole na Ulici L. Novomeského v Trenčíne odovzdal do užívania primátor Mesta Trenčín Branislav Celler s riaditeľom tejto školy Jozefom Spišákom 21. apríla
2008. Na zriadenie učebne prispelo Mesto Trenčín finančnými
prostriedkami v celkovej výške 600 tisíc Sk.
(jč)

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., pripravila v rámci skvalitnenia svojich služieb pre obyvateľov Trenčína rozšírenie svojej optickej siete. Po sídlisku Dlhé Hony a oblasti okolo ulice
Soblahovská v Trenčíne, kde už práce končia, sú pripravené
stavebné práce na sídlisku Juh. V dôsledku realizácie rozšírenia optickej siete pod názvami stavieb „FTTH Trenčín, Juh
– Liptovská, rozšírenie“ a „FTTH Trenčín, Juh – Západná, rozšírenie“, budú vykonávané rozkopávkové práce, ktoré zasiahnu
celé sídlisko Juh. Stavebné práce budú realizované v štyroch
etapách, pričom konečnú povrchovú úpravu má realizátor vykonať do 10. júla 2008.
(úžpd)
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V Záblatí nepostavili jadrový reaktor VMČ Sever:
Na stretnutí zástupcu primátora Trenčína Tomáša Vaňa s obyvateľmi Záblatia sa
14. apríla zúčastnili dekan Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Dušan Maga a poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Martin Barčák.
Docent D. Maga pred plnou
sálou Kultúrneho domu v Záblatí vyvrátil fámu, že sa do novostavby univerzity bude zvážať
jadrový odpad. Nebude ani vznikať počas činnosti urýchľovača
častíc, ktorý sa buduje v areáli
školy v Záblatí. „Trenčiansky
cyklotrón je projektovaný na
výkon kW, pričom moderné
mikrovlnky majú výkon 0,8 kW
a viac. Tok elektrónov je smero> Docent Dušan Maga vysvetlil na stretnutí
vaný do zeme a kvôli slabému
s
občanmi princíp práce urýchľovača častíc.
výkonu sa nedá vykonávať ani
sterilizácia ihiel do injekčných
čianske vodárne a kanalizácie uznali reklastriekačiek. Je to skôr veľká mikrovlnka, máciu mesta a súdia sa s dodávateľskou
a nie jadrové zariadenie,“ informoval zhro- firmou Doprastav kvôli odstráneniu závad.
maždených občanov D. Maga. Zariadenie
zatiaľ nie je namontované a bude dovezené v rámci deblokácií dlhov z Ruska. Hoci  Rozhlas opravený
zariadenie malo pracovať už od októbra
Martin Barčák pochválil pracovníkov
roku 2007, potom od januára, ale ruská
Mestského hospodárstva a správy lesov
strana ho zatiaľ nedodala. Na otázku obza dobrú prácu pri rekonštrukcii miestnečanov, prečo sa utajovalo využitie stavby,
ho rozhlasu. Investícia 80 000 korún je
priznal, že kritika je oprávnená a malo sa
takmer skončená, zostáva vymeniť ešte 4
o tom hovoriť. „Je to naša chyba, bývalý
reproduktory.
menežment situáciu podcenil. Cyklotrón
Mestská hromadná doprava nestojí na
budeme využívať na laboratórne testy, oveBratislavskej ulici a autobusy chodia cez
rovať nové myšlienky a potom ich budeme
Zlatovce. V minulosti sa dostali aj obyvapredávať,“ odmietol zbytočnosť zariadenia
telia domov za traťou na autobus, teraz
D. Maga. Na tému bezpečnosti dodal iba
musia chodiť do centra obce. Tomáš Vaňo
toľko, že sa denne zdržiava v areáli školy
pripomenul, že nový grafikon sa bude tvo8 až 10 hodín a keby to bolo nebezpečné,
riť na jeseň a treba doručiť pripomienky
zrejme by tam nerobil.
k MHD poslancom. Jednou z požiadaviek
Dekan sa vyjadril aj k otázke blokovaje aj zavedenie časových cestovných lístnia cesty okolo areálu univerzity zaparkokov v MHD, lebo ak musia cestujúci zo
vanými autami študentov. Navrhol vysypať
Záblatia v meste prestupovať, cesta ich
krajnicu štrkom, aby mohli autá stáť vedľa
vyjde veľmi draho a potom nevyužívajú
cesty. V prípade nedostatku miesta reMHD.
zervuje škola miesta na parkovanie aj vo
Kritické ohlasy boli aj na bezpečnosť
svojich priestoroch.
chodcov na Bratislavskej ulici, ktorá je
frekventovanou cestou I. triedy. Najmä
 Cesty už mesto reklamovalo v oblasti križovatky s Brnianskou chýbajú
Obyvatelia sa sťažovali na celkovú za- priechody pre chodcov a niektoré úseky sú
nedbanosť Záblatia a jeho problémov. T. bez chodníka. Občania tejto časti Záblatia
Vaňo vysvetlil, že 75 % komunikácií v tejto niekedy nemôžu prejsť cez cestu aj štvrť
bývalej obci nie je majetkom mesta, lebo hodinu. Poslanec M. Barčák poznamenal,
sú štátnymi cestami III. triedy a ich správ- že sa má križovatka prebudovať na kruhový
com je Trenčiansky samosprávny kraj. objazd. Uznal, že táto mestská časť bola
Mesto preto nemôže zo zákona investovať počas minulých desaťročí zanedbávaná.
do opráv cudzieho majetku. Preto vicepri- Dá sa to odstrániť iba postupne.
Špecifickým problémom Záblatia je
mátor zvolal do Záblatia stretnutie s činovníkmi TSK, aby priamo na mieste dohodli vysoká hladina spodnej vody, keď po výďalší postup v prospech tejto mestskej stavbe diaľnice vznikajú aj záplavy. Podľa
časti. Najmä povrch ciest po výstavbe občanov problémy nastali, keď presmero(la)
kanalizácie nie je urobený dobre a Tren- vali Zlatovský potok cez Záblatie.

Obyvateľov Pod
Sokolicami trápi
najmä doprava
Zasadnutie VMČ Sever sa 16. apríla
2008 konalo v sále Somer, a.s. Hlavnými
témami boli doprava, problémy obyvateľov ulice K výstavisku a dane za garáže,
ktoré boli následne prerokované aj na
zasadnutí mestského zastupiteľstva (viac
na strane 3).
Počas neverejnej časti poslanci schválili niekoľko majetkových prevodov, o ktoré
požiadali občania. Záujemca o kúpu jedinej
prístupovej komunikácie na hrádzu a ku
garážam zo zadnej strany bývalých zberných surovín by mal podať vysvetlenie dôvodu, prečo má o tento kúsok komunikácie
záujem.
Poslanec J. Babič predniesol návrh občianky na zriadenie ihriska na Armádnej
ulici. Návrh bude prerokovaný na Útvare
životného prostredia v rámci pasportizácie
ihrísk. Poslankyňa M. Blahová navrhuje nahradiť kameninové nádoby na odpad niečím
iným, nakoľko sú tieto nie lacné záležitosti
pravidelne rozbíjané.

 Chodníky, doprava a nadchod
Na Štefánikovej ulici je chodník iba z jednej strany. Jeho čistenie je nedostatočné
a potreboval by opravu. Problémom je nadchod pri MAXe, ktorý má síce funkčný výťah,
ale iba z jednej strany. Na druhej strane sú
schody pre postihnutých či kočíky nezdolateľné. Druhý výťah sa nachádza len priamo
v OZC MAX. Ten je však do 10.00 zatvorený
a autá jazdia na Ulici gen. M. R. Štefánika
rýchlosťou, ktorá chodcom veľa šancí nedáva. Tu by pomohli hliadky dopravnej polície s
radarom. Nadchod naviac nie je zastrešený
a v zime sa mení na nepoužiteľné klzisko.
Obyvateľom chýbajú zrušené linky autobusu číslo 1. Žiadajú, aby „jednotky“ nekončili na stanici, ale chodili až do Kubry, a to
aj v nedeľu kvôli omši v kostole.

 Prehradenie komunikácie
Obyvatelia sa sťažovali na prehradenie
komunikácie pri novej bytovke pri kruhovom
objazde. Kvôli jej výstavbe bol vyrúbaný parčík a teraz si jej obyvatelia prehradili komunikáciu. Veliteľ hliadky MsP na Sihoti J. Čermák informoval, že MsP vo veci už konala,
právne je však všetko v poriadku, a tak sa
záležitosť stáva vecou morálky obyvateľov
novej bytovky.
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Stavebná činnosť v meste je
v zornom poli obyvateľov
Poslanci Výboru mestskej časti (VMČ)
Stred sa stretli s občanmi na verejnom
zasadnutí v pondelok 21. apríla.

 Stále trápenie na
Olbrachtovej ul.
 Štvorkolky na Brezine
Ďalším problémom sú motocyklisti a štvorkolkári v lesoparku Brezina. Poškodzujú les,
stresujú zver aj turistov. Keďže je problémom
neustále hliadkovať pri každej cestičke vedúcej do lesa, je na ľuďoch, ktorí takéhoto jazdca
vidia, odfotiť ho a zdokumentovať jeho priestupok, ktorý potom dorieši mestská polícia.

 Ulica K výstavisku stále
problémom
Odkedy bola presťahovaná colnica z ulice
K výstavisku, situácia okolo parkovania sa
zlepšila. Kamióny už ulicu nelemujú, problém však nastáva počas výstav. Pre poplatky
za parkovanie v areáli uprednostňujú vodiči
odstavenie auta na ulici. MsP situáciu rieši
udeľovaním pokút, no zjavne to nestačí. Obyvatelia preto navrhujú osadiť na trávnik veľké
kamene, ktoré parkovanie znemožnia. Autá
stoja takmer pod oknami obyvateľov, pričom
nerešpektujú chodníky ani zeleň, ktorú systematicky ničia. Takisto navrhujú rokovať s EXPO
Center, a. s., aby po každej výstave zabezpečili upratovanie, najmä ak bola výstava zvierat.
Pri čísle 2 tejto ulice obyvatelia žiadajú osadiť
minimálne dve svetlá verejného osvetlenia.
Keďže pripomienky k osvetleniu sú stále prijímané, občanom odporúčame, aby dali žiadosť
na Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ
v Trenčíne.

 Piano klub
Prakticky od vzniku klubu sú niektorí jeho
návštevníci problémom pre okolie. Občania
konštatovali: „Konajú sa tu koncerty hudobníkov, o ktorých ani nevieme. Ale ak ide o kapelu, ktorá má blízko k nejakej extrémistickej
skupine, je to vidieť už popoludní pred koncertom, ráno ani nehovoriac. Injekčné striekačky, zvratky vo vchodoch okolitých bytoviek,
o ostatnom nehovoriac, sú pravidlom. Ako
potom máme deťom vysvetliť, že toto sa nerobí?“ J. Čermák z MsP ich informoval o stretnutiach, ktoré boli s vedením klubu a ktoré viedli
ku konkrétnej dohode s podmienkami ďalšieho prevádzkovania. Dokument je pripravený
dobre a situácia bude monitorovaná. O vývoji
budeme informovať.
(zm), foto (jč)

Obyvatelia Olbrachtovej ulice sa opakovane sťažujú na výskyt potkanov v bývalom záhradníctve. Susedov opäť čakajú letné večery s potkanmi a takmer
stále opitým hlučným bezdomovcom.
Predseda VMČ J.
Krátky navrhol zaslanie výzvy majiteľovi
pozemku na odstránenie
nedostatkov
pod hrozbou pokuty.

trhoviska ani detského ihriska, hoci občania majú iné poznatky.
Petičný výbor vyzval poslancov na
podporu výstavby objektu vhodného
pre obyvateľov tejto ulice, zachovania
zelených plôch a funkcií kultúrneho
strediska.

 Stavby
Labyrintom pre chodcov sa stala časť
ulice K dolnej stanici pri stavbe budovy

 Centrum
Poslanec D. Beníček upozornil na jamy
v trávniku od mechanizmov pri výstavbe
domu na Ulici kniežaťa Pribinu. V tomto úseku sa stalo
trenčianskym zvykom
predbiehať autá stojace v špičke v kolóne
z Hasičskej ulice a pchať sa do jazdného pruhu aj cez plnú čiaru. Na to by sa
mali občas pozrieť dopravní policajti.
Kritiku si vyslúžil aj zanedbaný pozemok
pri budove mestskej polície na Hviezdovej ulici, prepadávajúce sa chodníky pri
colnici na Partizánskej ulici a zlý stav
cesty v Nozdrkovciach.
Poslanec M. Kvasnička hovoril o hygiene a čistote farských schodov, ktorými chodia turisti na hrad. Najmä počas
víkendov nerobia dobrú reklamu mestu.
Podobne aj vyčíňanie výrastkov v átriu
za mestským úradom, kde si slušný
človek nemôže kvôli nim oddýchnuť na
lavičkách.

 Opäť Dlhé Hony
Zástupca petičného výboru proti výstavbe 13-poschodového polyfunkčného domu na Ulici 28. októbra oboznámil
poslancov s odpoveďou primátora na
svoj list a zdá sa mu ťažko zrozumiteľná. Lokalita je podľa listu definovaná
ako oblasť zmiešanej vybavenosti s prevahou komerčných zariadení. Dominujú
kancelárske a obchodné priestory.
Podľa listu pri stavbe nedôjde k záberu

TSK a rozostavaného objektu oproti cez
cestu. Chodci od polikliniky kľučkujú pomedzi autá, lebo obidva chodníky a časť
cesty zabrali uvedené stavby.
Obyvatelia Piaristickej ulice nesúhlasia s prístavbou kuchyne a jedálne pri
budove Sociálnych služieb mesta. Žiadajú o stretnutie so zástupcami mestského úradu a investorom. Občanov
znepokojuje možnosť zhoršenia kvality
života kvôli dovozu surovín, rozvozu stravy a zvýšenému množstvu odpadkov.
Oproti budove Sociálnych služieb
mesta je využívané detské ihrisko a občania majú obavy o jeho budúcnosť,
môžu však zostať pokojní. Sú za jeho
zachovanie, lebo deti zo širokého okolia sa nebudú mať kde hrať. Podľa J.
Krátkeho je plán obnovy detských ihrísk
spracovaný, bude vhodné jeho uverejnenie v mestských novinách Info.
Terčom kritiky bola aj Súdna ulica
smerom k Električnej, kde je cesta poprevaľovaná pri Sopkovej. Navyše pre
cudzích vodičov chýba pre ich lepšiu
orientáciu smerové značenie v tejto
oblasti.
text a foto (la)

LESNÍCKE DNI

8 / INfO

Číslo 9/ročník X

Celoslovenské podujatie
Lesnícke dni malo
v Trenčíne bohatý program
Už druhý ročník celoslovenskej akcie určenej deťom, mládeži
a širokej verejnosti sa uskutočnil od 22. apríla do 1. mája 2008.
Nadväzuje na tradíciu Apríl – mesiac lesov. Do podujatia je zapojených mnoho celoslovenských aj regionálnych lesníckych
organizácií. V Trenčíne podujatia organizovalo Mestské hospodárstvo a správa mestských lesov, m. r. o., Trenčín (MHSL).
Dátum začatia podujatí
nebol náhodný – 22. apríl je
Dňom zeme. Odborníci prinášali informácie o význame a funkciách lesa, pričom zdôraznili
potrebu osobnej zodpovednosti
za ochranu hodnôt lesa. Priblížili prácu lesníkov a úlohy lesného hospodárstva. Podujatie
sa uskutočnilo pod záštitou ministerky pôdohospodárstva SR.
Medzi hlavnými partnermi boli
Národné lesnícke centrum, Slovenská lesnícka komora a iní.
Riaditeľka MHSL Erika Vravková objasnila jeden z dôvodov,
prečo sú Lesnícke dni organizo-

vané: „Chceli by sme upozorniť
na dôležitosť všetkých funkcií
lesa, a to prezentovaním našej
práce s verejnosťou, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je lesná
pedagogika.“ Aj preto bol 24.
apríla na Mierovom námestí
umiestnený stánok a konali sa
ukážky lesníckej pedagogiky.
„Lesnícka pedagogika nie je
konkurenciou škole a vzdelávacím inštitúciám, ale rozširuje
a doplňuje sprostredkovanie
vedomostí cez nezabudnuteľné skúsenosti a zážitky v lese.
Práve lesníci s prehľadom vo
viacerých prírodovedných dis-

> Socha matky s dieťaťom bola 25. apríla odhalená na
detskom ihrisku na Brezine.
ciplínach majú predpoklady priblížiť prírodu verejnosti. Oproti
minulému roku je program
v Trenčíne rozšírený o lesnícku
súťaž s nočnou vychádzkou pre
žiakov zo ZŠ na Bezručovej ulici
a o Zelenú kvapku krvi v spolupráci s Národnou transfúznou

zopakovali teoretické znalosti
a potom stromčeky zasadili. Ku
každému umiestnili pomenovanie. V tento deň sadili nové
stromčeky aj v ZŠ na Východnej
ulici a na Ulici L. Novomeského
a v areáli KC Aktivity na Juhu.

službou, pracoviskom Trenčín,“
pokračovala E. Vravková.

 Umenie v lesoparku

Lesná škôlka
V ŠKD pri ZŠ na Bezručovej ulici v TN pripravili podujatie
k Mesiacu lesov a ochrany prírody.

 Stromčeky pre deti

Vychovávateľky J. Matlová
a J. Reháková pripravili pre
deti s pracovníkmi Mestského
hospodárstva a správy mestských lesov, m. r. o., Trenčín
lesnú škôlku. Odohrávala sa
priamo v triedach. Zahrali sa
na šum lesa a lesné zvieratká, zaujímavou bola hmatová
poznávačka, či správne priraďovanie jednotlivých lesných

semien a plodov. Deti určovali so zaviazanými očami vône
a učili sa počítať letokruhy.
Lesné zážitky a príbehy, ktoré rozprávali, ostatní s nadšením počúvali. Všetci si
odniesli zaujímavé poznatky
a spokojnosť s príjemne prežitým popoludním v školskom
klube detí. Bolo to super.
(škdb)

Minulý rok začalo sadenie
Stromov poznania, ktoré pokračovalo 23. apríla t. r. Žiakov 4.
A triedy v ZŠ, Dlhé Hony privítala lesná pedagogička Jaroslava
Vanyová. Uviedla, že: „v minulom roku bolo zasadených
v areáli školy päť druhov základných drevín – borovica, smrek,
jedľa, dub a buk a dnešným
dňom k nim pribudnú ďalšie
nové stromčeky.“ Pochválila
žiakov, že sa o minuloročné
stromčeky dobre starali. Tento rok pribudli stromy typické
pre Tatry: limba, kosodrevina
a smrekovec opadavý. Žiaci si

Program bol obohatený aj
o odhalenie sochy v lesoparku. Jej vznik priblížila E. Vravková: „V auguste 2007 MHSL
sprostredkovalo lipové drevo od
firmy Les, s. r. o., ktoré pochádzalo z trenčianskej Halalovky,
pre Mesto Trenčín a občianske
združenie T-VIA. V rámci tvorivých dielní s názvom Anjeli
zleteli, podporených Mestom
Trenčín, majster ľudovoumeleckej výroby Vladimír Morávek, inšpirovaný prostredím detského
ihriska v lesoparku, vyhotovil
drevorezbu Matky s dieťaťom.“
ZOO domácich zvierat pri horárni v Soblahove bolo pokračovaním Lesníckych dní. Viac
v ďalšom čísle. (zm), foto (jč)
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Oslavy prvého mája v Trenčíne
s pestrým programom

Dokončenie z 1. strany
Už po štvrtýkrát sa oslavy
uskutočnili v duchu Otvorenej

spojený so žlto-modrým vizuálom od výtvarníka Jozefa Vydrnáka použitý 1. mája 2004 pri
príležitosti vstupu Slovenskej

Európy, otvoreného mesta. Prvýkrát bol tento koncept osláv

republiky do Európskej únie.
Dramaturgiu programu pripra-

vil Útvar kultúry MsÚ v Trenčíne. Hana Gallová, poverená vedením útvaru, na margo osláv
uviedla: „Prvomájové oslavy
sú už tradične oslavou mesiaca, ktorý na svete oslavujú
ako lásky čas, mesiac oslobodenia po druhej svetovej vojne
a prvý máj je Sviatkom práce.
Pre nás je tento mesiac spojený aj s historickým vstupom
Slovenska do EÚ. Dramaturgia
podujatí je založená na tradičných vystúpeniach dychových
hudieb, folklórnych súborov,

vekové kategórie Profesor Indigo inšpirované známou piesňou Petra Nagya. Medzi hosťami bol aj Rockový spevácky
zbor z Uherského Hradišťa, ktorý uviedol piesne zo svetových
muzikálov a songy prevzaté od
najväčších rockových legiend.
Funny Fellows z Bratislavy potešili priaznivcov swingu a hudby 20. – 40. rokov originálnym
prevedením s dobovými nástrojmi. Počas celého dňa bol
bohatý program aj pre najmenších návštevníkov námestia.

množstva podujatí pre deti,
country zábavy, divadla, ale
zaznie aj rock a swing. Súčasťou bola aj veselica a jarmok
ľudovo-umeleckých výrobkov.“
Prvého mája veselú náladu
rozdávali od rána na Mierovom
a Štúrovom námestí dychovky
a folklórne súbory. O 11.00 h
uviedlo Divadlo Maska zo Zvolena predstavenie pre všetky

Skvelé tvorivé výtvarné dielne
realizovalo Kultúrne centrum
Aktivity. Osemročné športové
gymnázium pripravilo rôzne
súťaže na Mierovom námestí,
ale aj zaujímavé podujatie pre
rodiny s deťmi na Mestskej
krytej plavárni pod názvom
Pláva celá rodina.
(zm), foto (jč) a (zm)

ŠPORT A OZNAMY
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Mestské futbalové derby patrilo
Záblatiu

> O dramatické chvíle nebola núdza.

Číslo 9/ročník X

Trenčiansky bedminton dominoval
na M-SR žiackych družstiev
V sobotu 5. 4. 2008 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska
zmiešaných družstiev žiakov v Prešove. Po prvý raz v histórii si
titul vybojovalo družstvo M-Šport Trenčín v zložení M. Hliničan, M.
Zigo a F. Sedláček, J. Čižnárová, K. Jargašová, K. Mayerová. Na
vynikajúcom treťom mieste sa umiestnili žiaci bedmintonového
klubu TJ CEVA Trenčín, ktorí hrali v zložení M. Šidlo, L. Supek
a F. Mucha, A. Machunková, L. Knappová, S. Ondračková, L.
Grenčíková.
(jkp)

foto (la)

Balzamom na ubolenú dušu futbalového fanúšika v Trenčíne
bolo mestské derby medzi Družstevníkom Záblatie a TTS Trenčín. Slnečná nedeľa 20. apríla, čerstvo pokosený trávnik a 120
divákov vytvorili rámec deja s deviatimi gólmi v sieťach mestských rivalov.
Mladé kolektívy na rozdiel od
ligistov dali do hry srdce, občas
sa zaiskrilo, nechýbali slovné
výmeny, technické kúsky a častá streľba. Záverečný hvizd rozhodcu ukončil pekné športové
divadlo a diváci si povedali, že
sa oplatilo prísť a stráviť pekné
jarné popoludnie na futbalovom

ihrisku v Záblatí. Pod pekný zážitok sa podpísali hráči oboch
mužstiev.
Družstevník Záblatie – TTS
Trenčín 6:3 (2:1). O góly sa
podelili Čakloš 2, Dvorský, Kopúň, Minárik, Samák, za hostí
skórovali Štefánik, Sedláček
(11 m) a Kmeťo.
(la)

Oznam pre rodičov o prevádzke
materských škôl počas prázdnin
Riaditeľstvo Školských zariadení, m. r. o., Trenčín oznamuje rodičom, že počas letných prázdnin (z dôvodu nutného čerpania
dovoleniek zamestnancov materských škôl) bude v mesiacoch
JÚL – AUGUST 2008 prevádzka vo všetkých materských školách v meste Trenčín podľa nasledovného harmonogramu:
V mesiaci JÚL budú v prevádzke materské školy:
1. MŠ, Ul. J. Halašu (6.00–16.30), 2. MŠ, Ul. Šmidkeho
(6.00–16.30), 3. MŠ, Soblahovská ul. (6.30–16.15), 4. MŠ,
Legionárska ul. (6.30–16.15), 5. MŠ, Ul. 28. októbra (6.30–
16.30), 6. MŠ, Stromová ul. (6.25–16.30), 7. MŠ, Ul. Nešporu
(6.00–16.15), 8. MŠ, Švermova ul. (6.15–16.15), 9. MŠ, Ul.
Turkovej (6.15–16.30), 10. MŠ, Považská ul. (6.00–16.30),
11. MŠ, Opatovská ul. (6.00–16.15), 12. MŠ, Kubranská cesta
(6.00–16.15), 13. MŠ, Niva (6.30–16.30), 14. MŠ, Na dolinách
(6.30–16.15), 15. MŠ, Pri parku (6.30–16.15)
V mesiaci AUGUST budú v prevádzke materské školy:
16. MŠ, Ul. Medňanského (6.30–16.30), 17. MŠ, Šafárikova ul.
(6.00–16.30)
Upozorňujeme rodičov, že v zmysle § 13 vyhlášky MŠ SR č.
353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších
predpisov musí byť každá materská škola počas letných prázdnin
zatvorená minim. na 3 týždne na celkovú dezinfekciu. Z tohto dôvodu druhý mesiac si musia rodičia starostlivosť o deti zabezpečiť
sami.
Riadna prevádzka v materských školách sa začína v utorok 2.
9. 2006. Za porozumenie ďakujeme!
riaditeľka ŠZTN

ŠPORTOVÉ POZVÁNKY
MESTSKÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
Mládežnícka ulica 2313, www.astrencin.sk
17. 5. (17.30) AS Trenčín – FK ZTS Dubnica nad Váhom
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
Mládežnícka ulica, tel.: 032/743 63 36
Rozpis stretnutí hádzanárskeho klubu HK Štart pre jar 2008
8. 5. (10.00) HK Štart Trenčín – HK Púchov „A“
(Majstrovstvá kraja – staršie žiačky)
8. 5. (11.00) HK Štart Trenčín – HK Púchov
(Majstrovstvá kraja – mladšie žiačky)
8. 5. (12.00) HK Štart Trenčín – HK Púchov „B“
(Majstrovstvá kraja – staršie žiačky)
PLÁN TURISTICKÝCH AKCIÍ TO DUKLA TRENČÍN
8. 5. (8.00) Okolo Skalky za konvalinkami
Miesto stretnutia: železničný most
10. 5. (8.02) Bánovská päťdesiatka
Miesto stretnutia: železničná stanica
17. 5. (7.03) Podjavorinská paťdesiatka
Miesto stretnutia: železničná stanica
Bližšie informácie o akciách poskytne predseda klubu Jaroslav
Hnilička, tel.: 0904 339 839
MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ
Mládežnícka 4, tel.: 032/743 48 13
12., 19. (17.00) Veselé plávanie
Plávanie zdravotne postihnutých detí pod vedením odborných trénerov. Info a prihlášky: 0905 527 500 a 0911 527 500
12., 15., 19., 22. (15.30, 16.15) Plavecký kurz pre
začiatočníkov a pokročilých
Viac na: 0905 527 500 a 0911 527 500
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NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

Míľa pre mamu
Sviatok Dňa matiek je príležitosťou vzdať úctu
matkám. Materské centrum Srdiečko v predvečer tohto medzinárodného sviatku v sobotu 10.
mája 2008 o 16.00 pozýva všetkých opäť spolu
vykročiť na Míľu pre mamu. Podujatie oslavy materstva prišlo
minulý rok osláviť 5187 účastníkov v 23 slovenských mestách.
Únia materských centier,
zastrešujúca viac ako 70 slovenských MC, sa chystá už po
šiestykrát vzdať úctu mamám
a materstvu týmto originálnym podujatím. Pozýva naň
všetkých, ktorí chcú pre svoju
mamu (ale aj pre všetky ostatné mamy) prejsť symbolickú
míľu, teda 1, 6 kilometra. Aj
tento rok bude mať míľa multinárodný a multikultúrny rozmer.
V spolupráci s medzinárodnou
sieťou materských centier
MINE sa jej zúčastnia ženy
a rodičia z ďalších krajín sveta.
Minulý rok sa zapojili z Ugandy,
Jamajky, Nemecka, Maďarska,
Poľska, Ruska a Česka.
Cieľom podujatia je pritiahnuť pozornosť verejnosti k hodnotám materstva a rodičovstva,
posilniť spoločenské ocenenie
mamičiek a ukázať bariéry, kto-

ré musia rodičia s malými deťmi prekonávať. Bude ju možné
absolvovať na 31 miestach na
Slovensku. Počas celej akcie
na účastníkov čakajú prekvapenia, malé pozornosti, pre deti
zaujímavé atrakcie a kultúrny
program. Celá akcia sa uskutoční pod záštitou primátora
Mesta Trenčín a bude sa konať
v centre. Štart bude pred MC
Srdiečko, Hviezdoslavova ul.
a cieľ na Mierovom námestí v
Trenčíne.
Minulý rok prešlo v Trenčíne
Míľu pre mamu 352 ľudí. Týmto
počtom sme sa zaradili na tretie miesto na Slovensku. Nech
všetci vedia, že naše mamy
boli, sú a vždy aj budú tým naj,
čo v živote máme... Veríme, že
toto číslo tento rok hravo prekonáme. Teší sa na vás vaše
MC Srdiečko Trenčín

Boží štát v pralesoch a savanách Paraguaya
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne 10. apríla v rámci
cyklu Poznávame Trenčanov predstavila knihu religionistu
univerzitného profesora Jána Komorovského Boží štát v pralesoch a savanách Paraguaya (Realizácia utópie).
Kniha zachytáva proces
evanjelizácie Indiánov jezuitmi
pred štyristo rokmi. Napriek
tomu, že autor v tejto krajine
nikdy nebol, venoval krajinám
Južnej Ameriky priestor v cykle prednášok na univerzite,
vychádzajúc pritom zo štúdia
histórie. Ako sám hovorí:
„Najpríťažlivejší bol pre mňa
tamojší život v rovnosti, kde
všetci pracovali spoločne
a každý dostával podľa svojich potrieb.“ Jezuiti naučili
kočovné kmene Guarany,
žijúce v pralesoch Argentíny,
Brazílie a Paraguayia, civilizovanému životu. Pred ich
príchodom žili rozptýlene, ale
nikde nezostali bývať natrvalo. Obrobili políčko a pokračovali ďalej. Začiatok civilizácie

pôvodných obyvateľov v tejto
časti sveta bol poznačený
neľudskosťou a zotročovaním
zo strany španielskych kolonizátorov na plantážach, proti
čomu sa ohradili jezuiti. Na
veľkom území v centre Paraguaya vytvorili 33 misijných
staníc, ktoré sa stali centrom
evanjelizácie a ich privykaniu
na usadlejší život. Zakladali rôzne dielne, ktoré podľa
záujmov vychovávali odborníkov pre manufaktúry. Podľa
Jána Komorovského sa stalo
spolužitie Indiánov s jezuitmi
ponaučením pre celé ľudstvo,
lebo „je v ňom skrytá myšlienka, že celá Zem je nám
iba prepožičaná. Keby všetci
sledovali spoločný záujem,
nebolo by vojen.“
(jč)
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Schôdza alebo bezplatná masáž?
Takto sa 29. marca 2008 konala výročná členská schôdza
miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v obchodno-zábavnom centre na Juhu v Trenčíne. Význam a poslanie Červeného kríža šarmantne uviedla lekárka Vlasta Chudíková.

Poďakovala darcom krvi,
najmä nositeľom Kňazovického
medaily, pánom Kačanimu, Florišovi, Haringovi, ale aj nositeľom
diamantovej Jánskeho plakety:
D. Michaleovej – dôverníčke
MS, „zlatej“ Danke Kačaniovej.
Na Juhu sú celé rodiny, ktoré darujú krv, ako rodina Škriečková,
Hrabovská či Šorecová, z ktorej
Marian daroval krv už 70-krát.
Z Juhu evidujeme až 123 darcov
krvi. Základom práce Červeného
kríža je mravenčia práca dôverníčok. Bez ich obetavosti by
sme neexistovali. Vďaka patrí
D. Koštialovej, O. Mrávikovej,
Ľ. Martovovej, E. Královej, J.
Hudákovej, J. Malácovej, A.
Príbelovej, T. Pašmikovej, D. Michaleovej. Ochotne obídu Juh,
oznámia konanie akcie.

Od L. Batkyovej sme sa dozvedeli o prístroji EAV, ktorý dokáže bez odberu krvi zdiagnostikovať, či pacient má boreliózu,
chlamýdie, helicobactera, problémy s pečeňou, oslabenú imunitu... Pritom často navštívia
veľa lekárov a diagnóza nie je
známa.
Členovia si pamätajú časy,
keď sme výročné schôdze mali
s „tanečkami“ v dome armády
aj s pohostením, takisto prednášky. Preto hľadáme priestory,
kde by nebola len nudná schôdza
s obvyklým programom. Bonka,
ďakujeme, že si nám umožnila
mať neobvyklú schôdzu a ešte
aj s masážou zdarma.
Vlasta
Janečková,
redakčne upravené

Modrý gombík pomôže deťom
Celoslovenská finančná zbierka organizácie UNICEF Slovensko
sa bude konať už po štvrtýkrát. Aj tento rok môže verejnosť
pomôcť trpiacim deťom príspevkom do zbierky, ktorá sa bude
konať od 19. do 25. mája 2008. Cieľom je vyzbierať finančné
prostriedky na realizáciu projektov pre siroty v Ugande.
Už tretí rok pomoc smeruje
deťom, ktorých rodičia zomreli
v dôsledku vírusu HIV/AIDS.
Deti sa stávajú hlavami rodín
a musia na seba prevziať zodpovednosť za mladších súrodencov. Prestávajú chodiť do
školy, vzdelávať sa a ich šanca
byť v budúcnosti sebestační,
mať remeslo, sa znižuje. Sú
zaťažované starosťami, ktoré
ich veku neprináležia, a to sa
odzrkadľuje na kvalite života

celých detských
rodín. Trenčania môžu pomôcť priamym
príspevkom do
pouličnej zbierky,
ktorá je povolená Ministerstvom
vnútra SR. Zbierku koordinujú
materské centrá a skauti za
pomoci škôl a ďalších dobrovoľníkov. Príspevky budú zbierať
označení dobrovoľníci UNICEFu
s pokladničkami.
(zm)
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ARTKINO METRO
Mierové nám., 032/743 44 15, www.lampart.sk

7., 9., 10. 5. (19.00)
Premiéra: Čertovský holič
z Fleet Street
J. Depp a T. Burton spojili sily
a prinášajú skvelý príbeh.

KULTÚRNE POZVÁNKY
MESTSKÁ GALÉRIA 22
Mierové nám. 22, 032/744 22 45
www.trencin.sk
do 11. 5. Andrej a Martin Augustínovci
15. 5. – 20. 6. Maturitné práce
absolventov Strednej umeleckej školy
v Trenčíne

9. 5. (16.30) Filmový klub
mladých: Anime play
Japonské animované filmy.

MESTSKÁ GALÉRIA 16
Mierové nám. 16, 032/744 22 45
www.trencin.sk

11. 5. (16.00) Detské predstavenie:
Ratatuile
Potkan sníva o tom, že sa napriek rodine
a svojmu pôvodu stane šéfkuchárom.

do 11. 5. Prezentácia tvorby výtvarného
krúžku dospelých v ZUŠ Trenčín
12. 5. – 22. 6. Výstava absolventských
prác odboru propagačné výtvarníctvo
v Strednej umeleckej škole v Trenčíne

11., 12., 14. 5. (19.00) Slepé lásky
Film rozpráva štyri príbehy o láske medzi
nevidiacimi ľuďmi.

GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58
www.gmab.sk

15. 5. (17.30) Kultové filmy 20.
storočia: Lovestory
Moderná filmová melodráma, ktorá zatriasla svetom a páčila sa aj kritikom.
16. – 18. 5. (19.00) Občan Havel
Celovečerný film nahliada do zákulisia
politických a súkromných drám prezidentského obdobia Václava Havla.
18. 5. (17.00) Večer českého filmu:
Majstri
Ironický príbeh zo zapadnutej súčasnej
dediny v Sudetoch o národných mýtoch,
hokeji, láske a nezamestnanosti.
19. a 21. 5. (19.00) Kto je tu
riaditeľ?
Lars von Trier nakrútil komédiu!
23. 5. (16.30) Filmový klub
mladých: Anime play
Viac sa o filmoch a kultúrnych podujatiach dozviete v KAM v Trenčíne – máj
2008 alebo na www.trencin.sk
Aktivity pre deti sú zeleným písmom
KIC – Kultúrno-informačné centrum
mesta Trenčín, Sládkovičova ulica, tel.:
16 186.
PREDAJ VOZIDLA
Školské zariadenia Mesta
Trenčín, m.r.o.,
ponúkajú na predaj vozidlo
ŠKODA FORMAN 135, r. v. 1992,
145 000 km. Cena dohodou.
Kontakt: Tel. č. 032/6402 820,
0903/243 367

11. 5. (18.00) Trenčianska Hudobná
Jar: Klavírny recitál – D. Bilig (Taliansko)
do 11. 5. Palo Macho: In Extenso
do 11. 5. Inšpirácie a interpretácie
Krajská prehliadka so ZUŠ v Trenčíne.
16. 5. – 29. 6. Ján Hlavatý – maľba
16. 5. – 29. 6. Patrik Illo – Sklo
6., 20. 5. (9.30) Galerkovo
11. 5. (14.00) Farebná nedeľa
17. 5. (10.00–22.00) Noc múzeí
a galérií 2008
Opäť pozývame prežiť aspoň časť noci
v priestoroch galérie. Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií sa brány tej trenčianskej otvoria pre verejnosť opäť. Okrem
tradičných prehliadok expozícií sú pripravené
aj početné sprievodné podujatia, ktoré majú
za cieľ otvoriť galériu širokému spektru návštevníkov. Vstup je zdarma.
KULTÚRNE A METODICKÉ CENTRUM OS SR
Hviezdoslavova 16, www.domarmady.sk
9. 5. (19.00) Hana Hegerová
20. 5. (19.30) Mníšky 2 – Milionárky
Sestričky z Hobokenu sa vracajú na scénu.
15. 5. (16.00) Vývoj športového lietania
po 2.svetovej vojne do súčasnej doby,
systém organizácií a rozvoj techniky
Prednášajú: p. Mikula, p.Vavrinec a Ing.
Androvič.
15. 5. (16.00) Stavovské povstania
a razba mincí a medailí na Slovensku
v priebehu povstania Františka II.
Rákoczyho
Prednáša: Ing. Ján Dibala.
do 11. 5. India plná farieb
Výstava fotografií F. Chudobu a Y. Evciho.
Do 12. 5. S vôňou pušného prachu
Fotografie Petra Dovinu, fotoreportéra časopisu Obrana.
9. 5. – 30. 5. Veľká vlastenecká vojna

Číslo 9/ročník X
ZSSR 1941–1945 v zrkadle poštovofilatelistických dokumentov
13. 5. – 4. 6. AMFO
12. ročník súťažnej výstavy amatérskej
fotografie.
10. 5. (19.00) Raks Fatima Festival
– orientálny galavečer
Viac na www.skupinadzamal.szm.sk.
PIANO CLUB
Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81,
www.pianoclub.sk
7. 5. (19.00) Divadlo Normálka: VÝLET
9. 5. (19.00) Cliche, Sako, Swan Bride
16. 5. Techno Tripe
MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32
www.mcsrdiecko.sk
10. 5. Míľa pre mamu
21. 5. (10.00) Podporná skupina
mamičiek v dojčení
13., 20. 5. (17.00) Cvičenie detí
s rodičmi s tetou Števkou v ZŠ, L.
Novomeského
7., 14., 21. (17.00) Cvičenie detí
s rodičmi s tetou Žofkou v Sokolovni v TN
7., 14., 21. (10.00) Rozvíjanie zručností
s tetou Aničkou (pre deti od 2 rokov)
15., 22. (10.00) Štvrtkové tvorivé
predpoludnie s tetou Aničkou
13., 20. (10.30) Mommies english club
15. 5. (17.00) Prednášky na témy: Ako
budovať vzťah dieťaťa k vode od narodenia,
Dieťa a voda vo veku 2 až 3 roky
22. 5. (17.00) Maminec – diskusný klub:
Materské škôlky v Trenčíne
14. 5. (12.00) Právne poradenstvo
s Mgr. Gogolákovou
15. 5. (13.00) Psychologické
poradenstvo s Mgr. Lesajovou
KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, tel.: 0915 275 652,
www.klubluc.sk
16. 5. (22.00) Beat Alchemy XII.: FX + Z
17. 5. (20.00) Plus Minus + Good
Reason
18. 5. (15.00) Teatro Neline: Postrach
Samko!
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Nám. SNP 2, tel.: 032/743 42 67,
www.vkmr.sk, vkmr@kniznicatrencin.sk
Streda (8.00) Babi, pošli mi to mejlom
Inštruktáž na zvládnutie PC a e-mailu pre
seniorov.
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
VKMR, Hasičská 1
15. 5. (16.00) Som dieťa a mám

7. 5. 2008
problémy s rodičmi
Prednáška organizovaná OZ Ars Vivendi.
JUH – KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08
www.kcaktivity.sk
12., 19. (18.00) Klub keramikárov
– dospelí
15. 5. (18.00) Bezdôvodné obohatenie
Prednáška s JUDr. Chlebanovou.
15. 5. (9.00) Prednáška k 100. výr.
narodenia Mns. Viktora Trstenského
16. 5. (16.00) Liečivé rastliny do
každej domácnosti
16. 5. (19.00) Country pohodička
19. – 22. 5. Vojaci v meste Trenčín
Prezentačné stretnutie spojené s besedami, ukážkami výzbroje a techniky MO SR.
20. 5. (17.00) Anjelské meditačné
stretnutie s Ing. Frtúsom
13., 20. 5. (9.30) Rozvíjanie zručností
Dielne pre mládež so zdravot. postihnutím.
7. 5. (15.00, 16.30) Tvorenie s tetou
Aničkou – karty ku Dňu matiek
14. 5. (15.00, 16.30) Tvorenie s tetou
Aničkou – výroba keramiky
15., 22. 5. (15.00) Aj my máme
šikovné pršteky
21. 5. (15.00, 16.30) Tvorenie s tetou
Aničkou – prekvapenie z textilu
5. – 11. 5. Raks Fatima Festival
Festival orientálnej kultúry
www.skupinadzamal.szm.sk
Prímestský denný tábor
30. 6. – 4. 7. Cesta do praveku
Tábory bez hraníc.
7. 7. – 11. 7., 14. 7. – 18. 7., 28. 7.
– 1. 8. Angličtina hrou s animátormi
z Texasu
Prímestský denný tábor
4. 8. – 8. 8. Staroveké civilizácie:
Egypt
18. 8. – 22. 8. Cesta do vesmíru
25. 8. – 28. 8. S vedúcimi po starom,
zabavme sa každým dňom
KULTÚRNE CENTRUM – DLHÉ HONY
Ul. 28. októbra 2/1168, 032/652 21 36
12. 5. (9.00) Deň matiek
Slávnostný program pre ZKS: Ľudové piesne K. Pádivého v interpretácii jeho syna
Jaroslava.
12. 5. (13.00) Deň matiek
Slávnostný
program
pre
Jednotu
dôchodcov.
1. ZO Jednoty dôchodcov na Ulici 28. októbra pozýva vážené členky na posedenie
pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa uskutoční 12. 5. o 13.30 vo veľkej sále KC, Dlhé
Hony.
13. 5. (14.30) Deti deťom – pre deti

KULTÚRNE POZVÁNKY A OZNAMY
MŠ účinkuje DFS Radosť
18. 5. (8.30 – 13.00) Veľká
filatelistická burza
Klub filatelistov 52 – 10 Trenčín pozýva
všetkých priaznivcov na celoslovenskú filatelistickú burzu, kde si budú môcť kúpiť,
predať alebo vymeniť poštové známky, korešpondenčné lístky, pohľadnice, ale aj TK
či iné filatelistické predmety.
19. 5. (9.00) Vdp. Sliepka: Rok sv.
Pavla
14. 5. (13.30) Akadémia tretieho veku
Náhle mozgové príhody – prednáša MUDr.
Antonie Kohútová.
Slnko, naša životodarná hviezda – prednáša
RNDr. Zdenka Baxová, pedagogička GĽŠ.
Deň matiek – pripomenutie.
7., 14., 21. (17.00) Cvičenie pre
tehotné org. MC Srdiečko
KULTÚRNE CENTRUM SIHOŤ
M. Turkovej 22, 032/743 45 35,
0904 339 401, www.kcsihot.sk
7., 21. 5. (17.30) Klub zdravej výživy
15. 5. (16.30) Klub Poliakov stredného
Považia
CENTRUM SENIOROV
Považská ul., 74 337 63, 0948 807 187
12.5. (16.00) Posedenie s herečkou
Máriou Kráľovičovou
Denne využiť termo-akupresúrne masážne
lôžko pre celkovú regeneráciu a zlepšenie
zdravotného stavu, pre seniorov bezplatne.
Každý pondelok (14.30, 16.00) Joga
Každá streda (16.00) Angličtina
Diagnostikovanie prístrojom OBERON.
Viac informácií o kluboch a službách vám
ochotne poskytnú prostredníctvom telefónu
alebo priamo v centre.
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VÝSTAVISKO EXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, tel.: 032/743 56 00,
tmm@tmm.sk, www.tmm.sk
10. 5. (7.00) Burza starožitností
a zberateľských predmetov
MIEROVÉ NÁMESTIE
Trenčianska nadácia, Mládežnícka 2,
032/744 5500, tnn@trencianskanadacia.
sk, www.trencianskanadacia.sk
18. 5. (15.00 – 17.00) Divadelné Korzo
Tradičné Korzo Trenčianskej nadácie opäť
inak, tentoraz v štýle divadla. Uvidíte trenčianske divadelné zoskupenia a viaceré
tradičné korzové aktivity. Novinkou bude
netradičné spojenie Korza s dňom komunitných nadácií. V programe vystúpia: THD,
Neandrtal Teatr, Normálka, Vlado Kulíšek,
lit.-dramatický odbor pri ZUŠ TN, Lit. klub
Omega, Nadšenci a ďalší. Moderujú Ferdo
Rybníček a Leo Kužela. Tešíme sa na stretnutie za každého počasia.
24. 5. Deň klaunov – s hračkami
Fond Dr. Klaun chystá na 24. mája ďalší
DEŇ KLAUNOV a počas neho pokus o slovenský rekord: ŽIVÁ REŤAZ DETÍ A HRAČIEK. Potrebujeme vašu pomoc! Chystajte
si hračky šašov, klaunov a gašparkov!
Potrebujeme na chvíľu všetkých šašov, ktorých nájdete – plastových, plyšových, textilných, drevených, hrkálky, figúrky, bábky!
Aby bol rekord NÁŠ, na mieste musí byť
minimálne 465 detí s hračkami!
TRENČIANSKY HRAD
17. 5. – 15. 6. Skupina Normani:
Legenda o drakovi a rytierovi
11. 5. – 1. 6. 12. Výtvarné spektrum
Súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej
tvorby Trenčianskeho kraja.
Vernisáž výstavy je 11. 5. o 16.00.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Východná ul. 9, 032/743 35 02, www.cvctn.
sk, cvctn@post.sk
Denné letné tábory pre 7 – 12-ročné
deti
30. 6. – 4. 7. Čarovné leto
Program je zameraný na šport, turistiku,
výlet na hrad, veselé hry a súťaže.
7. – 11. 7. Malý umelec
Program denného letného tábora je zameraný na umelecké činnosti (keramika, grafika,
batika, atď.), výlet do Trenč. Teplíc, veselé
hry a súťaže.
Prihlásiť dieťa do tábora a uhradiť poplatok
650 Sk za turnus je potrebné vopred osobne
v CVČ najneskôr do 23. 6. V cene je zahrnuté poistenie, obedy, vstupné a cestovné,
drobné odmeny, materiálne zabezpečenie.
Príchod detí je v čase od 7.30 do 8.30. Rodičia si deti vyzdvihnú od 15.00 do 15.30.

OZNAMY A VÝZVY
Miestny spolok Slovenského Červeného
kríža Trenčín–Juh hľadá vozičkára, ktorý
potrebuje na zakúpenie vozíčka zátky od
petfliaš. Tel. 032/652 57 49
OČKOVANIE PSOV PROTI BESNOTE
Očkovanie je v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti povinné. Očkujú sa psy od
3 mesiacov. Poplatok je 100 Sk.
Očkovanie bude uskutočnené vždy od 9.00
do 10.00 v týchto dňoch:
19. 5.

Záblatie – kaplnka

20. 5.

Zlatovce – Kamenec

21. 5.

Dolné Orechové – kult. dom

22. 5.

Opatová – kultúrny dom

INZERCIA
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Spoločne

bez hraníc

Výzva na
predkladanie
projektov

Operačný program cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
Podpora spoločensko-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného
regiónu a spolupráce
Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia

Európska komisia dňa 21. 12. 2007 schválila Operačný program Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Program
s rozpočtom 92,7 milióna € z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja podporuje spoločensko-kultúrny a hospodársky
rozvoj, územnú dostupnosť a životné prostredie v slovensko-českom prihraničí. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
ako riadiaci orgán programu vyhlásilo dňa 14. 4. 2008 priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.
Globálny cieľ operačného programu je rast vzájomnej previazanosti a zbližovania cezhraničných regiónov a je konkretizovaný
prostredníctvom špecifických cieľov, ktoré tvoria náplň nasledovných prioritných osí:
Prioritná os I Podpora spoločensko-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
Jej cieľom je podpora rozvoja kultúry a zachovania tradícií, spolupráca regiónov, vzdelávanie, rozvoj cezhraničného cestovného ruchu či
menšie investičné projekty.
Prioritná os II Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia
Jej cieľom je podpora rozvoja dopravy v pohraničí, rozvoja životného prostredia a krajiny a zlepšenie informačnej a komunikačnej
dostupnosti pohraničia.
Kto môže požiadať o podporu
Žiadosti o finančný príspevok v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
2007 – 2013 môžu predkladať verejnoprávne a neziskové subjekty: obce (združenia obcí), samosprávne kraje,
organizácie zriadené alebo založené štátom, samosprávnym krajom alebo obcou, neštátne neziskové organizácie, školy,
hospodárske a agrárne komory a pod.
Územie, kde musia byť projekty realizované
Podporované sú projekty realizované v Slovenskej republike na území Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja.
V Českej republike ide o územia Juhomoravského, Zlínskeho a Moravskosliezskeho kraja.
Kde získate viac informácií
Podrobnejšie informácie o Operačnom programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
2007 – 2013 a o priebežnej výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok z fondov Európskej únie získate
na internetovej stránke www.sk-cz.eu.

Investícia do vašej budúcnosti
Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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OZNAMY, OSEMSMEROVKA

Je čas začať stavať
koráby
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Základná umelecká škola v Trenčíne, Nám. SNP 2

Talentové prijímacie skúšky do všetkých odborov
• HUDOBNÝ (spev, klavír, keyboard, gitara, husle, violončelo,
kontrabas, cimbal, akordeón, bicie, flauta, klarinet, saxofón,
trúbka)
• VÝTVARNÝ
• TANEČNÝ
• LITERÁRNO – DRAMATICKÝ
Uskutočnia sa v dňoch:
28. mája 2008 (streda), 2. júna 2008 (pondelok) od 13.00 do
18.00 v budove ZUŠ Trenčín, Nám. SNP 2
Talentové skúšky do výtvarného odboru sa budú konať v budove VO na Hviezdoslavovej ul. vedľa MC Srdiečko.
www.zustrencin.sk

> Celodenná zábava pod názvom Splanekor 2008 sa blíži.
Do recestistického splavu netradičných korábov sú necelé
dva mesiace, a tak je načase nielen premýšľať nad čo najoriginálnejším plavidlom, ale ho už aj začať chystať. Všetky
plavbyschopné diela si spoločne pozrieme 5. júla na Ostrove
v Trenčíne.
(zm), foto (jč)

Ponuka krúžkovej činnosti Centra voľného
času Trenčín v školskom roku 2008/2009
Technické krúžky: rádioelektronika, letecký modelár, lego s motorčekmi, krúžok modelových vláčikov, drevársky krúžok, internet
klub, PC Pascal, PC Word, Excel, PC pre seniorov, PC Windows, PC
hrou, počítačová grafika.
Umelecké krúžky: výtvarný, výtvarný pre handicapované deti, klub
mladých výtvarníkov, keramický, gitarový, tvorba krátkych filmov,
foto-krúžok, divadelný.
Športové krúžky: florbal (chlapci, dievčatá), gymnastika, šach,
cyklotriál, cyklisticko-turistický krúžok, cvičenia s fit loptou, karate,
sebaobrana, krúžok moderných tancov.
Iné: filatelistický, z každého rožka troška, astronomický, mladý
ochranca prírody, klub dievčat, anglický jazyk pre deti, anglický
jazyk pre seniorov, krúžok priateľov zvierat.
Do záujmových krúžkov sa môžete hlásiť od mája 2008 v CVČ
Trenčín, Východná 9, 911 08 Trenčín, tel.: 032/743 35 02,
cvctn@cvctn.sk, cvctn@post.sk. Pre členov krúžkov v CVČ je internet zadarmo.
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Milí čitatelia!
Za správne riešenie tajničky krížovky z č. 8/2008 „Čo sa človek natrápi, kým o všetko príde“ bola vyžrebovaná Z. Krajňáková, Vlárska 385/2J, 911 05 Trenčín, ktorú v našej redakcii
čaká publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku osemsmerovky z Infa č. 9/2008 zasielajte na adresu našej redakcie do 16. mája 2008.
„Mám tri dcéry na vydaj. Každá dostane veno stotisíc!“
„Výborne! (Tajnička – 15 písmen).“
ADAPTÉR, ANANÁS, BALADA, BOLERO, BRANISKO, BRATIA
ZKENE, CELTA, CENINA, DVERE, DYNAMIT, GULDEN,
HOLUBY, HRANICA, KABÁT, KORUNKA, KRAVATA LYŽIARA,
KRIVKA, MENUET, MYOKARD, NÁKUP, NÁVRATY, NEROVNÉ
ČIARY, NOTES, NUTRIA, PAGÁČE, PLANTÁŽE, POSTROJE,
POTRAVINY, POVOJA, PRAŽENICA, PRESTAVBA, REZERVA,
RIEKA, RODNÝ KRAJ, SLONY, STARÝ SYR, STAVCE, STREDA,
SVOKRA, TIKET, TOTALITA, VETRY, VYSOKÉ ODMENY,
ŽALÁRE.
(pál)

KAMPAŇ PEKNÝ TRENČÍN
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Kalendár vývozu separovaných zložiek
komunálneho odpadu v Trenčíne na rok 2008
JÚN
1N
2P
3U
4S
5Š
6P
7S
8N
9P
10 U
11 S
12 Š
13 P
14 S
15 N
16 P
17 U
18 S
19 Š
20 P
21 S
22 N
23 P
24 U
25 S
26 Š
27 P
28 S
29 N
30 P

JÚL
Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4
Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4
Nádoby 1

1U
2S
3Š
4P
5S
6N
7P
8U
9S
10 Š
11 P
12 S
13 N
14 P
15 U
16 S
17 Š
18 P
19 S
20 N
21 P
22 U
23 S
24 Š
25 P
26 S
27 N
28 P
29 U
30 S
31 Š

NOVEMBER
1S
2N
3P
4U
5S
6Š
7P
8S
9N
10 P
11 U
12 S
13 Š
14 P
15 S
16 N
17 P
18 U
19 S
20 Š
21 P
22 S
23 N
24 P
25 U
26 S
27 Š
28 P
29 S
30 N

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4
Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

1P
2U
3S
4Š
5P
6S
7N
8P
9U
10 S
11 Š
12 P
13 S
14 N
15 P
16 U
17 S
18 Š
19 P
20 S
21 N
22 P
23 U
24 S
25 Š
26 P
27 S
28 N
29 P
30 U
31 S

Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4
Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4
Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
DECEMBER
Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4
Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

1P
2S
3N
4P
5U
6S
7Š
8P
9S
10 N
11 P
12 U
13 S
14 Š
15 P
16 S
17 N
18 P
19 U
20 S
21 Š
22 P
23 S
24 N
25 P
26 U
27 S
28 Š
29 P
30 S
31 N

AUGUST
Nádoby 4
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4
Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4
Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

1P
2U
3S
4Š
5P
6S
7N
8P
9U
10 S
11 Š
12 P
13 S
14 N
15 P
16 U
17 S
18 Š
19 P
20 S
21 N
22 P
23 U
24 S
25 Š
26 P
27 S
28 N
29 P
30 U

SEPTEMBER
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4
Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4
Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2

1S
2Š
3P
4S
5N
6P
7U
8S
9Š
10 P
11 S
12 N
13 P
14 U
15 S
16 Š
17 P
18 S
19 N
20 P
21 U
22 S
23 Š
24 P
25 S
26 N
27 P
28 U
29 S
30 Š
31 P

OKTÓBER
FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4
Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4
Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Vysvetlivky:
Plasty
Plasty – Vrecia 1

Zlatovce, Orechové, Horné Orechové,Istebník, Záblatie,
Zámostie

Plasty – Vrecia 2

Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum,
Dolné mesto

Plasty – Vrecia 3

Opatová, Kubra, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej
ulice
Juh
Sihoť, Zámostie
Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum
Dolné mesto, Soblahovská, Dlhé Hony
firmy

Plasty – Nádoby 1
Plasty – Nádoby 2
Plasty – Nádoby 3
Plasty – Nádoby 4
Plasty – FIRMY

Bioodpad
Bio od 1. 6. – 30. 9. každý pondelok
Bio od 1. 10. – 31. 5. každý nepárny pondelok
Papier

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 4 Nádoby 3
FIRMY Nádoby 4
Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2

Papier 2
Papier 3
Papier 4
FIRMY

individuálna bytová výstavba (prvá streda v mesiaci)
– Sihoť, Hodžova, Noviny, Zlatovce
Juh
Sihoť, Zámostie
Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny
firmy

Sklo
Sklo

1 x mesačne

Papier 1
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