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Aj Trenčania sa zapojili 10. mája 2008 do podujatia „Míľa pre mamu“. Uskutočnilo sa v 29
mestách na Slovensku. K cieľom podujatia patrilo pripomenúť význam a hodnotu materstva
a osláviť netradične Deň matiek. S úderom 16.00 h otvoril podujatie primátor Mesta Trenčín
Branislav Celler pred MC Srdiečko prestrihnutím žltej stuhy. Účastníci prešli trasu plnú zábavy.
Oproti minulému roku bol počet zúčastnených vyšší o 104,3 %, čo je 470 zúčastnených. (jč)
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Informácie o eure dostanú aj
žiaci základných škôl
Zavedenie eura sa na Slovensku stáva skutočnosťou od 1. januára 2009. Súčasťou prijatia novej meny je informačná kampaň pre
občanov Slovenska. Jej cieľom je zabezpečiť včas, v dostatočnom
rozsahu a v zrozumiteľnej forme všetky dôležité informácie o bezproblémom prechode na túto menu. Týka sa to verejnosti, vrátane
detí a mládeže, informoval Info vedúci Útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne Jozef Baláž.
„Ministerstvo školstva SR (MŠ)
zameralo ciele tohto vzdelávania na informácie o slovenských eurových minciach a bankovkách, dôležitých dátumoch
v procese zavedenia eura, hodnote konverzného kurzu, pravidlách dvojakého zobrazovania
cien a ochrane spotrebiteľa.
MŠ prostredníctvom krajských
školských úradov pred mesiacom distribuovalo pomôcku
pre žiakov 2. – 7. ročníka základných škôl. Táto pomôcka

odpovedá deťom na základné
otázky, ako vyzerajú papierové
a kovové peniaze novej meny,
hovorí o vzniku eura a o význame našej budúcej meny,“ povedal J. Baláž. Koncom minulého
týždňa očakávali dodávku pomôcok pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl. Podľa J.
Baláža sú všeobecne využiteľné, nie sú orientované na samostatný predmet. Na prvom
stupni sú nosnými predmetmi
predovšetkým slovenský jazyk,

prvouka, vlastiveda a matematika. Na druhom stupni ZŠ
občianska výchova, dejepis,
zemepis, matematika, cudzie
jazyky, slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, výtvarná
výchova a hudobná výchova. Záleží na pedagógoch, kedy a ako
využijú túto pomôcku. „V praxi
boli učitelia oboznámení, ako

pracovať s novou pomôckou
v rámci predmetových komisií. Na hodinách matematiky
sa dá využiť výpočet premeny
eura na koruny a naopak, žiaci si tým precvičujú násobenie.
Na slovenčinu sme si pripravili
pomôcku na skloňovanie eura,
lebo to pomôcka neobsahuje.
Pokračovanie na 2. strane
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Prechod na euro nie je dôvodom rastu cien
V rámci EURO kampane Mesto Trenčín pripravilo podujatia
najmä pre najcitlivejšie skupiny obyvateľov, ako sú dôchodcovia a deti. Súčasťou kampane je vysvetľovanie skutočného
dopadu eura na bežný život a tiež vyvracanie fám, ktoré šíria
neinformovaní.
Rozhodnutie Európskej komisie z mája tohto roku vyvolalo vlnu radosti, ale u niektorých aj obáv z nárastu cien za
potraviny. Skutočnosťou je, že
ceny potravín, palív a služieb
naozaj rastú. Dôvodom však
nie je nástup eura, ako sa niektorí domnievajú, ale celkový
nedostatok potravín na celej
zemi. Cenu palív dvíha cena
ropy na svetových trhoch. Tento proces, najmä čo sa potravín
týka, je, zdá sa nezvratný, ide
najmä o potreby obyvateľstva
v rozvojových krajinách, ktoré
nie sú potravinovo sebestačné.
Ceny pohonných hmôt tento
stav ešte zhoršujú. Liekom by
mohlo byť znižovanie nákladov
pri poľnohospodárskej výrobe

a hospodárnejšie využívanie
obmedzených zdrojov. Nástup
eura tento trend neovplyvní. Čo
sa služieb týka, ich cena narastá priamo úmerne so životnou
úrovňou. Ide najmä o Európu
a Severnú Ameriku. Zatiaľ čo
strojová výroba sa dá zrýchľovať, práca ľudských rúk je limitovaná fyzickými možnosťami
človeka, a tak si za tieto služby
v budúcnosti zrejme ešte priplatíme. Veď priamo úmerne s rastom životnej úrovne musia rásť
aj platy ľudí služby poskytujúcich. Nesúvislosť s eurom je aj
tu zjavná. Tento stav pozorovali
napríklad v Nemecku ešte pred
zavedením eura. Veľká Británia
nie je súčasťou eurozóny a ceny služieb napriek tomu rastú.

Kubrania stavajú máj každý rok ručne

Na istej úrovni ich držia lacní
pracovníci z chudobnejších krajín, ktorých nároky na mzdu nie
sú také ako u riadnych obyvateľov Európskej únie.
Po nástupe eura si zásadný
rozdiel obyvatelia uvedomia
v troch veciach: 1. V peňaženke bude viac „drobných“, ktoré
však budú mať oveľa väčšiu
hodnotu, ako majú súčasné
slovenské mince. Za euro

mince si tak človek kúpi vyššiu hodnotu tovaru. 2. Treba
si uvedomiť skutočnú hodnotu
mince, ktorá pôsobí dojmom
„drobnej“. Ľudovo možno povedať, že „peniaze budú mať
zase svoju hodnotu“. 3. Budeme používať rovnakú menu ako
väčšina Európy. Znamená to,
že pri cestovaní do krajín eurozóny nebude potrebné meniť
peniaze.
(zm)

Informácie o eure dostanú aj
žiaci základných škôl
Dokončenie z 1. strany.
Deti hľadajú, v ktorých krajinách sa euro používa, ako vyzerajú peniaze a aké majú znaky,“ zhrnula prvé skúsenosti
s kampaňou Anna Gemerová,
zástupkyňa riaditeľa ZŠ, Bezručova ulica. Poznamenala, že
nevýhodou pomôcky sú malé
rozmery vyobrazených peňazí,
kde sa nie všetko dá vyčítať.
Škola na jún pripravila návštevu
trenčianskej rodáčky D. Mocovej, pracujúcej v Bruseli, spojenej s besedami žiakov o novej

mene. Ukazuje sa, že najmä
mladšie deti berú kampaň ako
hru a je to pre ne zmena. Starší
žiaci sa už nad tým zamýšľajú,
počúvajú doma obavy rodičov
zo zdraženia po zavedení eura
a niektoré deti potom prenášajú obavy rodičov a ich negatívny
vzťah na hodiny, napríklad občianskej výchovy. „Pracujeme
s informáciami na internete,
žiaci robili projekt v rámci anglického jazyka a kampaň využívame aj vo výtvarnej výchove,“
dodala A. Gemerová.
(la)

Podnikatelia pozor! Výdaj vriec
na komunálny odpad

V mestskej časti Kubra postavili v predvečer 1. mája 32,
5 metra vysoký symbol lásky
– máj. Nepotrebovali na to
modernú techniku a namiesto
žeriavu ho postavili ručne.
Dvadsiatka mladých Kubranov
pracovala so štyrmi pármi rôzne dlhých žrdí a pod taktovkou
mocného hlasu Pavla Kovaříka
pomaly vztyčovala máj tradične
vyšší ako neďaleká kostolná
veža. „Pri technike ručného stavania je najdôležitejšie, aby sa

zladili chlapi a žrde boli v jednej
rovine a stíhali dvíhať rovnako.
Ani menej, ani viac a musia to
neustále vyrovnávať. Musíme
dávať pozor aj na spodok, ten
vsúvame do vyše dva metre hlbokej jamy,“ povedal po úspešnom stavaní mája Kovařík.
Kubrania postavili tento rok
máj v rekordnom čase. Začali
o 21.45 h a o 23.30 už brigádnici a členovia folklórnej skupiny spievali pod ním pieseň Bola
noc krásna májová.
(la)

Všetkým prevádzkam v centrálnej mestskej zóne, ktoré využívajú na zber komunálneho odpadu vrecia s logom Považskej
odpadovej spoločnosti, a. s.
Ak ste ohlásení k poplatku za komunálne odpady, vyzdvihnite si vrecia s logom POS, a.s., v Centre rozvoja mesta, Farská 10, Trenčín. Ak nie ste ohlásení k poplatku, je potrebné
sa ohlásiť na Mestskom úrade v Trenčíne, Mierové nám.2
v Klientskom centre na oddelení daní a poplatkov. Kontrolu
vykonáva Mestská polícia a zamestnanci Ekonomického útvaru
MsÚ v Trenčíne.
(úžpd)

DEŇ K ARIÉRY
Študenti City University of Seattle v Trenčíne organizujú trh
práce pre študentov vysokých škôl v Trenčíne. Uskutoční sa
28. mája 2008 priamo v budove školy na Bezručovej ulici od
10.00 do 16.00 hod.
Trh práce bude mať kvalitné obsadenie firiem rôzneho zamerania, medzi ktoré patria SONY, VÚB, Lugera&Maklér a Continental. Pre študentov VŠ je to jedinečná príležitosť získať nové
skúsenosti i pracovné príležitosti.
(cu)

22. 5. 2008

AKTUALITY

INfO / 3

Mesto chce revitalizovať zeleň na najväčšom sídlisku Juh
Mesto Trenčín plánuje revitalizáciu zelene na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh. Južania túto plánovanú zmenu v ich okolí
vnímajú pozitívne. Ocenili by tiež viac detských ihrísk.
V súčasnosti má už mesto
spracovanú štúdiu, ktorá mapuje súčasný stav zelene na
sídlisku Juh. „Zároveň je navrhnuté nové usporiadanie zelene
a jej skvalitnenie v existujúcich
štruktúrach medzi blokmi a domami,“ povedal pre TASR primátor Mesta Trenčín B. Celler.
Podľa neho sa na tomto sídlisku tiež plánuje výsadba nových
alejí na miestach, kde dnes
zeleň zatiaľ nie je.
Revitalizácia zelene na Juhu
počíta s niekoľko miliónovou
investíciou. Časť financií sa dá
však podľa Cellera pokryť financiami od investorov, ktorých povinnosťou je nahradiť zastavanú
zeleň buď formou náhradnej výsadby, alebo peniazmi, ktoré musia uhradiť mestu, a to ich potom
následne použije na tento účel.
Celkové náklady na plánovanú
revitalizáciu však nie sú konkrétne vyčíslené. Mesto sa nimi bude
podľa Cellera zaoberať v ďalších
stupňoch tohto projektu.
Úprava sídliska Juh sa uskutoční vo viacerých etapách,

podľa primátora časť by sa
mala začať realizovať už v roku
2008. Dodal, že mesto tiež počíta s možnosťou, že v niektorých miestach sa bude zeleň
prerieďovať. Dôvodom je to, že
v minulosti bola zeleň v rámci
akcií Z vysádzaná dosť chaoticky. Sídlisko Juh by mesto
chcelo v budúcnosti vybaviť aj
kvalitnými a najmä bezpečnými
detskými ihriskami.
Nezávisle od revitalizácie
sídliska Juh mesto plánuje revitalizovať aj park pod sídliskom.
„Tento park chceme podstatne
skvalitniť a možno aj obohatiť
o prvky tak, aby bol príťažlivý
pre rodiny s malými deťmi. Aby
to bolo také oddychovo – parkové centrum pre Juh,“ uviedol
Celler. Táto časť úpravy zelene
by sa podľa primátora mohla
riešiť aj prostredníctvom finančných prostriedkov, ktoré mesto
získa na náhradnú výsadbu
v rámci výstavby juhovýchodného obchvatu a železnice. „Malo
by ísť o sumu cez 30 miliónov
korún (930 204 eur).“

Podľa riaditeľky Mestského
hospodárstva a správy lesov Eriky Vravkovej Trenčania vnímajú
úbytok zelene najmä s narastajúcou výstavbou. „Som však
presvedčená o tom, že Mesto
Trenčín presvedčí svojich obyvateľov o tom, že sa chce starať
o zeleň a že zeleň chce v Trenčíne zachovať,“ uviedla Vravková
na margo plánovaných zmien.
Južania plány mesta vnímajú

pozitívne. „Pochádzam z Bratislavy a Juh mi naozaj pripomína
betónovú džunglu Petržalky.
Mohlo by sa to tu zeleňou vysadiť viac,“ povedala Adriana
Hrdličková. „Zelene je tu hrozne málo. Mali by tu vysadiť viac
stromov aj trávy. Je to tu samý
panelák,“ uviedla Zuzana Dziaková. „Uvítal by som tu najmä
detské ihriská,“ zdôraznil Ján
Veselý.
(TASR)

Zanedbaný vojenský cintorín z I. sv. vojny
chce Mesto Trenčín opraviť
Mesto Trenčín má záujem o rekonštrukciu vojenského cintorína z obdobia I. svetovej vojny, ktorý je súčasťou mestského
cintorína na svahu pod sídliskom Juh. Na cintoríne sa nachádza
aj Srbská kaplnka s ostatkami takmer 190 vojakov z Balkánu.
Obnova kaplnky bola opäť témou na návšteve delegácie z Trenčína v srbskom Kragujevaci. Práve v tomto meste takmer pred
90 rokmi popravili 44 vojakov 1. trenčianskeho pešieho pluku,
účastníkov vzbury v kragujevackých kasárňach koncom prvej
svetovej vojny. Tento pamätník už zrekonštruovali.

Poplatky vyrubené v platobných výmeroch môžu
občania zaplatiť na viacerých miestach
V snahe predísť príliš dlhému čakaniu v rade na zaplatenie poplatkov v pokladnici Klientskeho centra MsÚ v Trenčíne môžu
občania zaplatiť aj v pokladnici v Centre rozvoja mesta na Farskej ulici č. 1.
V týchto dňoch prichádzajú
mnohí občania na mestský úrad,
aby uhradili miestne poplatky
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a daň
z nehnuteľností. Mesto Trenčín
vyrubuje tieto poplatky podľa
zákona. Každý občan s trvalým
pobytom na území mesta obdrží
na svoje meno platobný výmer,
ktorý čiastku presne stanovuje.
Hoci je možnosť využiť bezhotovostný styk a uhradiť poplatok až v troch bankách (Dexia,
Slovenská sporiteľňa, ČSOB)
na účty uvedené v platobnom
výmere, mnohí občania uprednostňujú priamu platbu v pokladnici. Mesto Trenčín vyšlo

obyvateľom v ústrety otvorením
ďalšej pokladne. V Centre rozvoja mesta je pokladňa určená na
výber poplatkov pre Spoločný
stavebný úrad. Táto je k dispozícii aj občanom, ktorí chcú
uhradiť poplatky v hotovosti.
Obe pokladne sú otvorené od
pondelka do štvrtku od 8.00
do 16.30 a v piatok od 8.00 do
14.00.
Poplatky je možné uhradiť
naraz alebo v dvoch splátkach.
Prvá je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, druhá
do 31. júla 2008. V hotovosti
sú prijímané len platby do 10
tisíc Sk.
(zm)

„Už dva roky máme pripravený projekt rekonštrukcie Srbskej
kaplnky. Vlani sme o príspevok
požiadali ministerstvo vnútra,
ktoré vojnové hroby spravuje,
ale nedostalo sa to do rozpočtu
SR na rok 2008. Teraz budeme znova žiadať, aby sme tieto
prostriedky dostali v roku 2009,
žiadosti sa uzatvárajú do konca
mája 2008,” povedala dlhodobo uvoľnená poslankyňa na výkon funkcie Janka Fabová, ktorá
sa vo štvrtok vrátila zo Srbska.
„Súčasťou projektu nie je len
rekonštrukcia kaplnky, ale aj
všetkých vojnových hrobov. Sú
tam pochovaní ľudia mnohých
národností, ktorí tu zomreli na
následky vojnových zranení alebo epidémií v bývalej župnej, tzv.

cholerovej nemocnici v Trenčíne,” doplnila. Okrem kaplnky je
na cintoríne spoločný hrob s 39
vojakmi a ďalších 526 hrobov,
z toho len 12 má náhrobok.
Fabová dodala, že chýba dôležitý dokument – dohoda medzi vládou SR a vládou Srbska
o vojnových hroboch. Dohoda
bola pripravená už v roku 2004,
vzhľadom na medzinárodnú
situáciu a prípravu oddelenia
Čiernej Hory od Srbska podpísaná nebola. Na začiatku júna
budú v Trenčíne oslavy 90.
výročia kragujevackej vzbury,
mesto bude dovtedy financovať
aspoň čiastočne zveľadenie kaplnky a umiestnenie zoznamu
vojakov, ktorých pozostatky sú
v nej.
(SITA)
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Hasiči si pripomenuli svojho
patróna – sv. Floriána
Pri príležitosti osláv patróna hasičov sv. Floriána sa 5. mája
2008 uskutočnilo slávnostné zhromaždenie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne v Trenčianskom múzeu, na ktorom odovzdali 18 hasičom z Trenčianskeho
kraja medaily za službu v Hasičskom a záchrannom zbore.
Odovzdávanie medailí 3.
stupňa sa uskutočnilo v slávnostnej atmosfére za prítomnosti poslankyne Národnej rady
SR Magdy Košútovej, viceprezidenta Hasičského a záchranného zboru Jozefa Prosňáka,
predsedu Obvodného úradu
v Trenčíne Miroslava Lašša,
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavla Sedláčka, primátora Mesta Trenčín
Branislava Cellera, viceprimátora Mesta Trenčín Tomáša Vaňa
a ďalších hostí.
Činnosť hasičov v Trenčianskom kraji zhodnotil riaditeľ
Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Michal Jurdík: „Uplynulý
rok 2007 bol pre nás hasičov
náročným a ťažkým, poznačený
mimoriadnou udalosťou, ktorou

bol výbuch munície v Novákoch.
Pri jeho likvidácii v osudný deň
sa zasahujúcim jednotkám z radov hasičov nešťastie vyhýbalo,
keď nikto zo zasahujúcich hasičov nebol zranený. Dnešný sviatok je príležitosť nielen na oslavu, ale aj na ocenenie práce
tých z našich radov, ktorí svojimi činmi posunuli vec požiarnej
ochrany o ďalší krok vpred. Posledné obdobie bolo poznačené
aj ďalším krokom v zohľadnení
nárokov hasičov vpred v sociálnom zabezpečení, v ďalšom
vylepšovaní technickým a materiálnym vybavením. S využitím
európskych fondov sa v roku
2008 uvažuje o rekonštrukcii
Hasičskej stanice v Trenčíne
a Bánovciach nad Bebravou.
Ďakujem vám všetkým za vašu
obetavosť pri ochrane majet-

Výnos z burzy v Opatovej venujú
chorým deťom
V Kultúrnom stredisku Opatová sa 18. apríla uskutočnila burza
detských vecí s cieľom pomôcť si navzájom.
„Našu štvrtú burzu sme pripravili v duchu tradícií v spolupráci našich žiakov, mamičiek
a priateľov školy v Kultúrnom
stredisku Opatová. Vďaka nadšeniu ochotných ľudí každoročne
pomôžeme mnohým, najmä mladým rodinám, predať, nakúpiť
alebo darovať rôzne detské potreby. Navyše vychovávame deti
ku vzájomnej láske, priateľstvu,
pomoci si navzájom. Učíme ich,
že nepoškodené veci môžeme
ďalej používať, aj keď ich v rodine už nepotrebujeme. Prináša to
úsporu materiálu, šetrí životné
prostredie. Veľmi nás podporili
mamičky našich žiakov, ktoré
s takouto akciou mali už isté
skúsenosti,“ povedala učiteľka
ZŠ na Potočnej ulici v MČ Opatová Daniela Beníčková. Výnos
z burzy venovali detskému odde-

leniu trenčianskej nemocnice.
Darovali chorým deťom hračky,
knihy a zakúpili potreby na kreslenie. Šatstvo darujú Domovu
sociálnych služieb v Adamovských Kochanovciach.
Deti z tejto školy sa v rámci
programu Zelená škola zapájajú
do triedenia odpadu, šetrenia
energie, zdravia, zelene a ochrany prírody. Prvú burzu v roku
2005 spojenú s charitatívnou
zbierkou pripravili v škole a zbierku hračiek, kníh, CD a detského
oblečenia odniesli do Detského
mestečka Zlatovce a na detské
oddelenie Fakultnej nemocnice
v Trenčíne. Táto vydarená akcia
všetkých organizátorov a účastníkov povzbudila, a preto nasledujúce burzy pripravili v Kultúrnom dome Opatová, kde im
poskytli priestory zadarmo. (la)

ku a životov našich občanov.“
Z Trenčanov medailu získali
Janka Štefánková a Pavol Koreň z Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného

zboru v Trenčíne, Ľuboš Liška,
Jaroslav Berka a Jaroslav Jáňa
z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne.
(jč)

Celiakia, čo o nej (ne) vieme
Už tretie celoslovenské stretnutie celiatikov a širokej verejnosti
k otázkam zdravého stravovania sa uskutoční 24. mája 2008 vo
veľkej sále Krajského úradu v Trenčíne na Hviezdoslavovej ulici
od 9.00 do 14.30. Vstup na podujatia je voľný.
Súčasťou podujatia budú
odborné prednášky a diskusie
s lekármi a odborníkmi na výživu a prezentácia bezlepkových
potravín a výživových doplnkov.
Odznejú prednášky MUDr. M.
Hlistu, gastroenterológa z FN
Trenčín (Celiakia, následky nedodržiavania bezlepkovej diéty), detského gastroenterológa
MUDr. J. Utešeného z FN Brno
(Novinky v diagnostike celiakie), MUDr. D. Bartušeka, prof.
MUDr. V. Válka, MUDr. V. Vavříkovej z RDK FN Brno – Bohunice
(Využitie ultrazvuku u pacientov
s celiakiou), doc. Ing. J. Hojerovej, PhD. z FCHPT STU Bratislava (Skryté zložky kozmetiky – sú
rizikové pre celiatikov?), Mgr.

L. Kalvodovej, klinickej psychologičky z FN Brno (Psychické
problémy spojené s celiakiou
v dospelom veku) a prim. MUDr.
H. Kayserovej z FNsP Bratislava
(Potravinová alergia). Podujatie
organizujú Slovenská spoločnosť celiatikov Piešťany, Slovenská spoločnosť celiatikov,
pobočka Trenčín, Mestský úrad
Trenčín, KC Aktivity Juh pod záštitou primátora Mesta Trenčín
Branislava Cellera. Viac informácií sa dozviete na kontakte: SSC
pobočka Trenčín: Duklianskych
hrdinov 24, 911 05 Trenčín,
e-mail:
ssc.tn@comtoron.sk,
tel. č.: +421 903 273 392, email: haberern@vuje.sk, tel. č.:
+421 902 624 933.
(zm)

Gymnazisti Ľ. Štúra dominovali na
fyzikálnej olympiáde
Študenti Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne sa pravidelne zúčastňujú predmetových olympiád. Naposledy sa zúčastnili na
fyzikálnej olympiáde dňa 23. apríla 2008 v Bánovciach nad
Bebravou, v ktorej ako jediná stredná škola za 49-ročnú históriu tejto olympiády zvíťazili vo všetkých piatich kategóriách. Pod
tento mimoriadny úspech študentov sa podpísala kvalitná príprava vedená zo strany vyučujúcich fyziky Alice Backovej, Zdenky Baxovej, Reginy Vraždovej a Kamila Bystrického. V kategórii
A zvíťazil Ján Bogár z 2. E, v kategórii B Katarína Baxová z 3.
E, v kategórii C Ján Bogár z 2. E, kategória D Lukáš Kramárik
z kvinty a v kategórii E Patrik Švančara z kvarty.
(kb)
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Galaprogram materských
škôl ku Dňu matiek

V bývalom dome armády sa 7. mája 2008 uskutočnil opäť Galaprogram materských škôl Mesta Trenčín, ktorý bol pripravený
tentokrát ku Dňu matiek. Vystúpilo v ňom 160 detí predškolského veku.
Mamičky, babičky, tety, hostia a široká verejnosť sa mali
možnosť presvedčiť o tom, čo
všetko dokážu naučiť v materských školách panie učiteľky
– „druhé mamy“. Im patrí poďakovanie za to, že deti odvážne
vystúpili na veľké pódium a dokázali predviesť svoje rečnícke,
hudobné, tanečné a dokonca
aj herecké schopnosti. S ľahkosťou zvládli ľudové, moderné
i country tance, zahrali sa na
moderátorov, ale predovšetkým

potešili srdiečka všetkých mamičiek. Plná sála burácala potleskom, ktorý zanechal v deťoch chvíle radosti a šťastia.
Sprievodným podujatím bola
výstava výtvarných prác detí
materských škôl v Trenčíne vo
vestibule KaMC. Hosťami podujatia boli aj zástupcovia mesta
– viceprimátor T. Vaňo, poslankyňa M. Blahová a Ľ. Kršáková
z Útvaru školstva a sociálnych
vecí MsÚ v Trenčíne.
Danica Lorencová
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Týždeň otvorených dverí
v MŠ, Šmidkeho

Pedagogickí pracovníci MŠ
na Šmidkeho ulici zorganizovali
už druhý ročník Týždňa otvorených dverí od 28. apríla do
2. mája. Rodičia i deti, ktoré
budú škôlku navštevovať od
septembra 2008, si mohli pozrieť priestory, oboznámiť sa
s režimom dňa, spoznať učiteľky. Deti sa mohli zahrať

s hračkami a rodičom ochotne
odpovedali pedagogičky na ich
zvedavé otázky, súvisiace hlavne s adaptačným pobytom novoprijatých detí. Veríme, že sa
u nás cítili príjemne a my sa na
ne už teraz tešíme.
Kolektív MŠ
na Šmidkeho ulici

V MŠ na Ulici J. Halašu vyrástol les
Apríl Mesiac lesov využili
v MŠ na Ulici J. Halašu na stretnutia detí s lesníkom. Ten zavítal do školy aj 21. apríla. Lesný
pedagóg Ivan Jančička z Mestského hospodárstva a správy
lesov Trenčín (na snímke) pútavou a hravou formou nebadane
voviedol deti do čarovného sveta prírody. Tu si môže mestský
človek oddýchnuť, načerpať
nové sily, pozorovať život zvierat
a rastlín. Ujo lesník, ako ho deti
volali, im zároveň vysvetlil, že
les a prírodu si treba aj chrániť

Deti v rámci hry vytvorili les
s potôčikom, stromami, kvetmi,
hubami a zvieratkami. Pohybovali sa nočným prostredím so
zaviazanými očami a hmatom
sa snažili spoznať rôzne predmety z prírody.
Materská škola vedie deti
k ochrane prírody a životného
prostredia. Pripravuje otvorenie
environmentálnej učebne so
zameraním na dôležité oblasti, ovplyvňujúce kvalitu nášho
života – odpad, energiu, pôdu
a zvieratá. Spoluprácu s lesný-

a nielen ich využívať. Škôlkari
na príkladoch rýchlo pochopili,
ako sa majú správať v prírode,
čo sa smie a naopak nesmie.

mi pedagógmi MHSL Jaroslavou
Vanyovou a Ivanom Jančičkom
bude škola rozvíjať počas celého roka.
(la)

Za „Pekný Trenčín“
ZŠ, Veľkomoravská ul.
Posledné roky zaplavuje prostredie, v ktorom žijeme, pracujeme, študujeme a trávime voľný čas, množstvo plastových fliaš. Sú
síce praktické pre svoju malú hmotnosť, ale v odpadovom koši
zaberajú veľa miesta. Aby sa ich do odpadového vreca zmestilo čo
najviac, používajú žiaci v ZŠ, Veľkomoravská ul. 12 špeciálne lisy,
ktoré fľašu „zvalcujú“, a tým ju podstatne zmenšia. Lisy získali
žiaci z projektu Zelená škola, do ktorého sú zapojení. Od začiatku
školského roku odovzdali už 200 kg takýchto fliaš. Aj takouto aktivitou prospievajú žiaci k šetreniu životného prostredia a zároveň
realizujú ciele projektu Pekný Trenčín.
Žurnalistický krúžok
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VMČ Západ riešil parkovisko
aj cesty
Výbor mestskej časti Západ (VMČ) sa stretol na svojom zasadnutí s občanmi v stredu 30. apríla v Záblatí. Hlavnými témami
boli parkovanie a stav ciest.

 Parkovisko pre
imobilných občanov
Zástupcovia Medik centra
upozornili na situáciu na Zlatovskej ulici, kde zdravotnícke
zariadenie nemá parkovisko.
Dovoz a odvoz chorých komplikuje dopravná situácia, preto
sa centrum obrátilo na poslancov so žiadosťou o odkúpenie
pozemku na parkovisko. Kým
dôjde k zmluve, dočasným
riešením by mohlo byť umiestnenie dopravných značiek pred
Medik centrom a Kardiocentrom, ktoré umožňujú zastavenie vozidiel na dovoz a odvoz
imobilných pacientov. Dopravný
inžinier mesta Jozef Švajdleník
vysvetlil, že vozidlá nemôžu stáť
v jazdnom pruhu, ktorý je podľa
vodorovného značenia pri chodníku na strane centra. Poslanec
Martin Barčák navrhol zmenu
vodorovného dopravného značenia a Ladislav Pavlík zasa vyzval
k tolerancii vodičov k chorým
ľuďom. Predseda VMČ Vladimír
Poruban bol za spoločné roko-

vanie zodpovedných pracovníkov k tomuto prípadu.

 Riešením
jednosmerky
Z rovnakého súdka je aj riešenie statickej dopravy na sídlisku
Kvetná. Pri jeho projektovaní
pripadalo štatisticky jedno auto
na takmer štyri rodiny, dnes už
je to pomer skoro 1:1, myslí si
J. Švajdleník. Podľa Barčáka je
provizórnym riešením zjednosmernenie ulíc na sídlisku, čo
vyplynulo zo stretnutia s občanmi. Pomohol by parkovací dom,
ale mesto na sídlisku nevlastní
žiadne pozemky vhodné na jeho
výstavbu.

 Dane za garáže sú
v riešení
Hladinu rozvírila aj občianka
dožadujúca sa zrušenia vyššej
dane za garáže pod obytnými
domami. Poslanci súhlasili, že
je to nie je ideálne rozhodnutie,
ale rieši sa a na najbližšom
zasadnutí zastupiteľstva bude

Občania sami sebe
Občanov sídliska Kvetná pozvali na jarnú brigádu v sobotu
10. mája poslanci Martin Barčák a Tomáš Vaňo. Zamerali sa na
skrášlenie dvora medzi ulicami Duklianskych hrdinov a Hollého.
S podporou Demokratického fóra mladých uskutočnili obnovu
výsadby drevín zničených počas zimy, úpravy priestorov, vysiatie
trávy, terénne úpravy v priestoroch detského ihriska, kvetinových
záhonov a výsadbu drobných drevín. Mladí brigádnici (na snímke)
pod balkónmi vyhrabali tisíce nedopalkov, na niektorých miestach
ich bolo viac ako šesťdesiat na štvorcovom metri...
(la)

> Obyvatelia domov pri diaľničnom privádzači na Bratislavskej ceste nemajú v blízkosti 2 km žiadny prechod
cez rušnú štátnu cestu.
predložený spôsob, ako chybu
napraviť.

 Plaváreň by mala
fungovať
Obyvatelia Zámostia sú nespokojní so stavom plavárne na
Zlatovskej ulici. Počas minulej
letnej sezóny bola zatvorená
a občania majú obavy, že prídu
o možnosť schladiť sa v letných
horúčavách v tejto časti mesta.
Poslanec Tomáš Vaňo vysvetlil,
že v zmluve o predaji plavárne
je napísané, že ju nový majiteľ
bude aj naďalej prevádzkovať.
V prípade nedodržania zmluvy
bude mesto žiadať jej zrušenie.

 Ostatné pripomienky
Na poloprázdnu sálu upozornil občan Záblatia a dodal,
že viac ľudí by prišlo v podvečerných hodinách. Pýtal sa aj
na upratovanie miestnosti po
akciách spolkov a združení,
lebo ak mesto sálu prenajíma
za peniaze, malo by sa postarať o základnú údržbu. Navrhol
aj priame prenosy z mestského
zastupiteľstva v Televízii Trenčín. Starší pán sa prihovoril za
zakrytie zastávky pri Základnej
škole na Veľkomoravskej ulici,
kde deti čakajúce na autobus
v nepriaznivom počasí moknú.
Pri vyústení Zlatovskej ulice na
Bratislavskú neberie kanalizácia
vodu a idúce autá ju striekajú
na chodníky. Žiadal aj o častejší
odvoz papiera z kontajnerov na
Zámostí, lebo sa rýchlo zaplnia
a potom sa papier hádže do kontajnerov na komunálny odpad.

Chýba mu aj kontajner na sklo
pri predajni s potravinami na
Javorovej ulici. Harmonogram
vývozu odpadu bol navýšený.

 Ukrivdený západ?
Problémom je vraj malý počet
poslancov VMČ Západ, preto občania navrhli zvýšenie ich počtu,
aby mali pri hlasovaní v zastupiteľstve väčšie šance presadiť
mestskú časť. Opäť sa vynorila
otázka odtrhnutia Zámostia od
mesta. „Problémy si hravo vyriešime sami,“ povedal starší pán
a vyzval poslancov na podporu
návrhu. Martin Barčák odpovedal, že o počte poslancov hovorí
zákon a keďže nemá odtrhnutie
vo svojom volebnom programe,
nepodporí ho. Myslí si, že rovnako zmýšľajú aj ostatní poslanci.
Uznal, že zanedbanie ciest a kanalizácie je veľké, no napraviť
nejde všetko ihneď. Investície
do mestských častí však narastajú. Aj do rozpočtu MČ Západ
plynú v značnom rozsahu a postupne budú odstránené najkritickejšie miesta. Tomáš Vaňo
informoval, že Trenčiansky samosprávny kraj schválil financie
na opravy a údržbu ciest a má
prísľub, že časť bude použitá na
rekonštrukciu ciest v meste patriacich kraju, najmä v Záblatí.
(la)
VMČ Západ sa bude konať
28. 5. o 15.30 v zasadačke
Útvaru život. prostredia a dopravy MsÚ v Trenčíne (č.
dverí 311 v Centre rozvoja
mesta na Farskej ul. č. 10).

22. 5. 2008
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Na Juh vozia odpad aj obyvatelia iných okresov
Stretnutie Výboru mestskej časti Juh s občanmi sa konalo už
tradične v prvý pondelok mesiaca 5. mája o 18. hodine v Kultúrnom centre Aktivity.
Obyvatelia ulíc Liptovskej
a Bazovského upozornili na stav
na pozemku po predajni Škrupinka. Po odstránení stavby obchodu zostala betónová plocha,
pod ktorou sú inžinierske siete
a z kanalizácie vyliezajú potkany. S možnosťou vybudovať na
ploche parkovisko nesúhlasia.
„Prečo musia vozidlá parkovať
pod oknami?,“ pýtala sa rozhorčená občianka. Predseda VMČ
Anton Boc vysvetlil, že poslanci
o využití priestoru hovorili práve na podnet občanov, ktorí tu
žiadali vybudovanie parkoviska.
Dodal, že k tomu neexistuje
žiadny materiál, VMČ iba požiadal Útvar architektúry a stratégie MsÚ o vyjadrenie na možné
využitie tejto plochy. Betónová
plocha nemôže zostať v tomto
stave, ale tento rok jej úprava
alebo odstránenie nie je reálne.
Poslanec Ján Bezák doplnil, že
parkovisko na ploche bolo jednou z možností vyriešenia statickej dopravy. Možnosťou, ktorá sa črtá, je aj zriadenie zelenej
plochy.

 Zberný dvor nebude
problémom
Nesúhlas vyvoláva umiestnenie zberného dvora v priestoroch
bývalej kotolne na Liptovskej ulici. Otázkou pre občanov je, kto
zabezpečí stopercentný poriadok
v zberni, aby sa nestala ďalším
miestom na rozmnožovanie
hlodavcov. Podľa A. Boca zberný dvor slúži pre nadrozmerný
odpad a čistotu zabezpečí prevádzkovateľ spoločnosť Marius
Pedersen a Považská odpadová spoločnosť. Zberný dvor mal
byť na konci Ulice gen. Svobodu
a dnes nie je rozhodnuté ani o jeho umiestnení na Liptovskej ul.

 Informácie
o zasadnutí
Občianka kritizovala uverejnenie chybného dátumu májového
zasadnutia VMČ v Infe a malú
miestnosť na stretnutia. (Podklady o konaní zasadnutí poskytuje
garant VMČ. – pozn. red.). Chýba
jej aj informácia, v ktorej miestnosti sa zasadnutie koná. Posla-

> Preplnené kontajnery. Nový harmonogram vývozu
odpadu by mal pomôcť.
nec Bezák odpovedal, že na VMČ
chodí najviac 12 ľudí a v prípade
väčšieho záujmu nie je problém
zabezpečiť väčšiu miestnosť.

 Nové rodinné
centrum
Občianske združenie predstavilo Rodinné centrum Južanček,
ktoré bude umiestnené na ploche 125 m˛ v priestoroch Základnej školy na Východnej ulici.
Bude otvoreným priestorom pre
celú rodinu vrátane starších ľudí.
Projekty adresované mestu neboli podporené, lebo vraj nedodržali
kritériá. V programe centra budú
aj tvorivé stretnutia so zameraním na vstup detí do MŠ. A. Boc
poradil združeniu, aby požiadalo
Útvar sociálnych vecí MsÚ o dofinancovanie projektu.

 Odpady a chodníky
Obyvatelia ulice Halalovka
poukázali na malé množstvo
kontajnerov a ukladanie odpadu na trávniky po ich zaplnení.
Umiestnenie kontajnerov na
parkoviskách zaberá parkovacie miesta a dá sa vyriešiť
iným spôsobom. Harmonogram
vývozu odpadu bol nedávno aktualizovaný a frekvencia vývozu
sa zvýšila. Sťažnosti sú aj na
dovoz odpadkov ľuďmi, ktorí na
sídlisku nebývajú. Dokonca sem
chodia autá s evidenčnými číslami susedných okresov. Rada je
jednoduchá – treba ihneď volať
Mestskú políciu Trenčín.
Chodníky budú opravené podľa pripravovaného harmonogramu prác.
(la)

Nové ihrisko na Sihoti

Deň matiek
> Pri príležitosti Dňa matiek deti z ŠKD pri ZŠ na Východnej
ulici potešili mamičky a babičky v Domove dôchodcov na Lavičkovej ulici. Spevom, tancom a básničkami vykúzlili nielen
úsmevy na tvárach, ale aj slzy dojatia.
Text: dl, foto: au

Zasadnutie VMČ Stred
sa uskutoční 26. 5. 2008
o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ.

Zasadnutie VMČ Juh sa
uskutoční 2. 6. 2008
o 18.00 v KS Juh.

> Na Pádivého ulici pripravuje Mesto Trenčín v spolupráci
s MHaSL, m.r.o., Trenčín nové, viacgeneračné detské ihrisko. Vzhľadom na uskutočňované úpravy a výsev trávnika
prosíme rodičov a deti o trpezlivosť. Ihrisko bude otvorené
v najbližšom možnom termíne, v priebehu mesiaca jún. (jm)

KULTÚRA
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Amatérski výtvarníci na 12. ročníku výtvarného spektra
odporučila na výstavu 143 prác
od 74 autorov“. V ďalšej časti
príhovoru oznámila, že odborná
porota sa rozhodla udeliť v piatich kategóriách deväť cien bez
určenia poradia takto:

 Kategória A)

Delová bašta Trenčianskeho
hradu zaliata zapadajúcim jarným slniečkom dňa 11. mája
2008 po roku opäť sprís tupnila
svoje priestory vystavujúcim výtvarným umelcom, ktorí sa svojimi prácami zúčastnili súťaže na
12. ročníku výtvarného spektra
Trenčianskeho kraja. Po privítaní riaditeľom Trenčianskeho
osvetového strediska Mgr. Vla-

dimírom Zvaleným predsedníčka
odbornej poroty Mgr. art. Miriam
Kasperkevičová zhodnotila tohoročnú súťaž výtvarníkov. Uviedla,
že „súťaže sa zúčastnilo 78 autorov s 232 výtvarnými dielami
z odboru maľby, kombinovanej
techniky, grafiky a plastiky. Odborná porota podľa kvality výtvarného prevedenia, vyváženosti obsahovej a formálnej stránky

Výstava Andreja a Martina
Augustínových
V podvečer 25. apríla 2008
pripravila Mestská galéria
v Trenčíne vernisáž výstavy Andreja a Martina Augustínových.
Za bohatej účasti návštevníkov, dokonca až Bratislavy,
výstavu otvorila riaditeľka
galérie Mgr. Terézia Niková,
ktorá hneď v úvode vyžiadala
minútu ticha spomienky na
propagovateľa insitného umenia dolnozemských Slovákov,
pred pár dňami zomretého
galeristu Pavla Čapu, veľkého
priateľa Trenčína. Zhodnotenie
vystavujúcich umelcov priblížil vo svojom príhovore PhDr.
Marián Kvasnička. V úvode
sa snažil vyjadriť to, čo cíti pri
vnímaní obrazov vystavujúcich
autorov vo svojich pocitoch.
„Na Slovensku a zrejme aj
všelikde je dokladať talent
a tvorivosť detí nejakým pozadím rodokmeňa. Je fantastické mať predkov, na ktorých sa
dá byť hrdý, zároveň je to dosť
nepríjemný záväzok, so sekerou na krku a akési uväznenie
rodovej schémy. Netreba veľa
fantázie, aby si každý z nás

(autori od 15 do 25 rokov bez
výtvarného vzdelania)
Cena:
Martina Matečná z Trenčína
Tomáš Krč z Brezovej pod
Bradlom
Čestné uznania:
Lenka Briatková z Bojníc

 Kategória B)
(autori od 15 do 25 rokov
s výtvarným vzdelaním)
Hlavná cena:
Juraj Jaroš z Dubnice nad
Váhom
Cena:
Magdaléna Soberyová zo
Soblahova
Čestné uznanie:
Ivana Gmitterová z Dulova
Andrea Uváčiková z Dubnice
nad Váhom
Augustín Ugróczy z Prievidze

 Kategória A 1
(autori nad 25 rokov bez
výtvarného vzdelania)

Cena:
Jana Horňáková z Trenčína
Dušan Chilý z Trenčína
Tibor Hladký z Dubnice nad
Váhom
Čestné uznanie:
Jozef Hudek z Domaniže
Igor Lackovič z Prievidze
Laureát výstavy:
Miroslav Mišura z Trenčína

 Kategória B 1
(autori nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním)
Cena:
Jaroslav Svetlík z Dubnice nad
Váhom
Čestné uznanie:
Jana Kazičková z Brezovej pod
Bradlom
Anna Petrovská z Trenčianskej Teplej
Viktor Vdoviak z Myjavy

 Kategória C – insita
Cena:
Ján Nedorost z Trenčína
Záver patril poďakovaniu
hlavnej organizátorke tejto výstavy i výstav iných žánrov Jaroslave Tichej z Trenčianskeho
osvetového strediska, ktorá sa
v týchto dňoch dožila významného životného jubilea.

Trenčiansky slávik
vedel predstaviť, aké to bolo
v rodine, žiaľbohu už nebohej
výtvarníčky Boženy Augustínovej. Nevyčerpateľná tvorivosť,
snaha okrášliť svet, počúvať
nehu a pochybnosť ženského
srdca boli dôležité motívy jej
grafického, ilustrátorského,
maliarskeho diela. Toto dielo
vznikalo sústredene v ateliéri
a v izbách domu, kde bývali,
nemohli jej synovia nevidieť,
nečuchať, nenasávať spolu
s materským mliekom“. Nečudo preto, že jej synovia prevzali fakľu tvorivosti a premýšľania umeleckého ponímania
sveta.

Špeciálna základná škola Vladimíra Predmerského v Trenčíne
24. apríla 2008 už po desiaty raz hostila účastníkov regionálnej
speváckej súťaže žiakov špeciálnych škôl Trenčiansky slávik
2008.
V úvode moderátorka podujatia Jarmila Rajnincová konštatovala, že súťaže sa zúčastnilo
rekordných 42 žiakov 15 škôl.
Súťaž otvorila riaditeľka ŠZŠ
V. Predmerského v Trenčíne
Jaroslava Blašková a zaželala
žiakom, aby dobre obstáli v súťaži. Po takmer dvojhodinovom
intenzívnom vystúpení mladých
spevákov zasadla trojčlenná
odborná komisia pod vedením
Jozefa Vakoša, aby zhodnotila
ich výkony a rozhodla, kto bol
najlepší v troch vekových kategóriách. V kategórii žiakov
1. až 3. ročníka súťažilo 13
spevákov. Na prvom mieste sa

umiestnila Jessica Milová, na
druhom Martin Belas a tretie
patrí Denisovi Bokovi. Cenu poroty získali Nataša Farkašová a
Ružena Kováčová. V kategórii
žiakov 4. až 6. ročníka súťažilo
15 spevákov. Prvé miesto získal Zlatko Dižo, druhé Veronika
Pandulová a tretie René Švaňa.
Cenu poroty získali Monika
Vašková a Lukáš Husár. V kategórii žiakov 7. až 9. ročníka
súťažilo 14 spevákov. Prvé
miesto získala Zuzana Bizíková, druhé Romana Šarközyová,
tretie Jana Pagáčová. Cena
poroty patrí Lukášovi Vaštíkovi
a Dominike Ďurišovej.
(jč)
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Pavel Čapo už nedovezie obrazy insitných umelcov
z Padiny nevyschla a v budúcnosti sa ešte stretneme s výstavami z Galérie Pavla Čapu. Bude
nám však chýbať jeho úsmev,
žiarivá nálada a prirodzená hrdosť na slovenský pôvod.
Pavel Čapo odišiel z tohto

sveta nezmyselne skoro, ale
v srdciach priateľov a milovníkov naivného umenia v Trenčíne
zostane zapísaný žiarivými farbami svojich milovaných obrazov.
(la)

Trenčianska jazzová spoločnosť po
valnom zhromaždení

Galerista z Padiny Pavel Čapo
vo veku 53 rokov tragicky zahynul v poslednú aprílovú sobotu
v Padine (na snímke vpravo).
Pavel Čapo – roľník z banátskej obce Padina v Srbsku, mal
od svojej mladosti vrúcny vzťah
k naivnému umeniu. Podľahol
čaru obrazov vťahujúcich diváka
do sveta, kde sa zastavil čas.
Nestal sa však príslušníkom
svetoznámej kovačickej školy
insitného umenia ako maliar,
ale začal zhromažďovať maľované výtvory slovenských roľníkov
z Dolnej zeme ako galerista.
Prvú výstavu naivného umenia zo zbierok svojej galérie
na Slovensku uskutočnil Pavel
Čapo v roku 1983 v Trenčianskych Tepliciach a v Trenčíne.
Odvtedy zorganizoval v domo-

vine svojich predkov vyše 200
výstav naivného umenia. Vďaka
spolupráci Mestského kultúrneho strediska v Trenčíne s P.
Čapom vznikla v máji roku 1998
Galéria slovenského naivného umenia v Trenčíne. Hoci sa
táto inštitúcia medzitým stala
minulosťou, galerista sa stále
rád vracal do Trenčína. „Tu mi
pomohli zrealizovať moje sny
a predstaviť umenie našich
maliarov v ich pravlasti a na to
nikdy nezabudnem,“ vyznal sa
k svojmu vzťahu k Trenčínu.
Vo svojej zbierke mal okolo
500 obrazov, a tak mal Trenčanom stále čo ponúknuť v podobe milých, farebne i námetovo
príjemných diel insitných umelcov z Banátu.
Verme, že studnica inšpirácie

V roku 2008, 17. apríla, uskutočnilo občianske
združenie Trenčianska jazzová spoločnosť svoje valné
zhromaždenie.
Na zhromaždení odznela
správa o činnosti združenia,
ktorá okrem iného vysoko
ocenila realizáciu 13. ročníka
festivalu ako najväčšieho jazzového podujatia na Slovensku a 14. ročníka festivalu,
ktorý bol tlačou hodnotený
ako umelecky najhodnotnejší
jazzový festival roka 2007 na
Slovensku. Okrem spomínaného festivalu je združenie aj
hlavným organizátorom festivalu bluesovej hudby Bluesnenie, ktorý mal v roku 2007
svoj 7. ročník. Okrem toho sa
podieľalo na organizovaní koncertov na medzinárodnej úrovni a bohatej klubovej činnosti.
Potešilo konštatovanie, že

nastal pozitívny posun v záujme mladých v oblasti činnosti
neziskových organizácií na riadení združenia. Po voľbách boli
do Rady Trenčianskej jazzovej
spoločnosti zvolení Svetozár
Droba – predseda, Barbora
Tomanová, Martina Babičová, Vladimír Pinďák a Dalibor
Dúcky. Do funkcie revízorky
združenia bola zvolená Zuzana
Ivaničková.
Dramaturgiou jubilejného
15. ročníka festivalu Jazz
pod hradom 2008 a 9. ročníka blusnenia bol poverený Ján
Babič. Za hlavné úlohy v budúcom dvojročnom období činnosť združenia bude považovať
organizovanie jazzového života
v Trenčíne prostredníctvom
koncertov, klubových podujatí
a spoluprácu s inými regiónmi,
najmä Zlínskym samosprávnym krajom.
J. Babič

Stretnutie seniorov s herečkou Máriou Kráľovičovou
Vopred avizovaným stretnutím seniorov s herečkou
Máriou Kráľovičovou dňa 12.
mája 2008 v Centre seniorov
na Osvienčimskej ulici sa začala séria stretnutí so zaujímavými osobnosťami slovenskej
kultúry, vedy, športu a umenia.
Prítomnosť už spomenutej významnej osobnosti divadelnej
scény, známej aj z nespočetných rozhlasových a televíznych
inscenácií, vyvolala nebývalý
záujem. Miestnosť sa zaplnila
do posledného miesta. Po privítaní vzácneho hosťa a účastníkov stretnutia Andrejom Lecom na pôde Centra seniorov
v Trenčíne odovzdali kytice kvetov Márii Kráľovičovej správca

centra Milan Gabrhel a poslankyňa Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne, dlhodobo uvoľnená
na výkon funkcie, Janka Fabová. Milé stretnutie moderovala
redaktorka Trenčianskej televízie Eva Mišovičová, ktorá
v úvode charakterizovala Máriu
Kráľovičovú ako „osobu plnej
elánu a sviežosti, ktoré plným
priehrštím rozdáva okolo seba.“
Svoju energiu sa dobíja na doskách Slovenského národného
divadla už šesťdesiat rokov. Je
prvou televíznou herečkou. Za
svoje umenie dostala množstvo ocenení, z ktorých možno
spomenúť Národná umelkyňa,
Kvet Thálie, osobnosť televíznej obrazovky a mnohé ďalšie.

Svoje vystúpenie Mária Kráľovičová nemohla začať inak, ako
ju všetci poznáme, poéziou.
Pre toto popoludnie si vybrala
báseň Jána Kostru „Na návšteve po mnohých rokoch“, kto-

rou zaspomínala na svoj rodný
kraj, Záhorie. Priebeh stretnutia malo neformálny charakter
a prítomných besedníkov zaujímali rôzne drobnosti z jej umeleckého života.
(jč)
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Šesť medailí na súťaži v USA pre Trenčín
Karate klub Europa Trenčín sa pod vedením Branislava Zubričaňáka zúčastnil prestížnej medzinárodnej súťaže v USA v meste zábavy LAS VEGAS. Pretekári Ingrida Suchánková, Romana Havierová, Filip Nguyen a Jakub Stehel sa zúčastnili svetového pohára
pod názvom US OPEN: Junior Olympic Karate Championship.
Do USA sme prileteli 18. marca a cez medzipristátie v New
Yorku sme sa dostali do Las
Vegas. Najväčším problémom
skupiny bol 8-hodinový posun,
ale po prvom dni sme boli pripravení ukázať výkony, na ktoré
sme sa pripravovali. Na druhý
deň sme si pozreli mesto, vrátane krásnych stavieb hotelových
komplexov, ako Mirage, Monte
Carlo, New York – New York, Luxor, Paris. Videli sme prekrásnu
fontánu v strede mesta a neprehliadnuteľné kasína. Hracie
automaty, rulety a poker hrajú
všade: v nákupných centrách, na
letisku, ba i v každom hoteli. Bývali sme v jednom z najkrajších
hotelov, v 7-hviezdičkovom Caesars Palace, postavenom v starorímskom štýle. Každý hotel je

v inom duchu: napr. Egypt, Paríž, zámok, Benátky... Tretí deň
sme si boli pozrieť Californiu,
najmä časti Los Angeles Hollywood, Beverly Hills, Westwod...
Zapôsobil na nás Hollywood blv.,
t. j. ulička slávy, kde sú hviezdy,
odtlačky rúk a podpisy slávnych
hercov, spevákov, režisérov...
Štvrtý deň patril súťaži karate,
na ktorej sa zúčastnili pretekári z USA, Európy, Ázie či Južnej
Ameriky. Súťaž sa konala na 9
tatami, t. j. na 9 zápasiskách, čo
predznamenávalo, že ide o veľkú
účasť na prestížnom turnaji.
V kategórii kata Open 15-ročné
dievčatá reprezentovala náš
klub, Slovensko a naše mesto
už známa a úspešná pretekárka,
12-násobná majsterka Slovenska Ingrida Suchánková, ktorá

Triumfy Real team na Galanta cup
Športový
klub
Real team Trenčín
v zastúpení 10
pretekárov bojovali
26.4. o cenné kovy
na medzinárodnom
turnaji v Galante.
Na turnaji sa zúčastnila konkurencia z Česka, Poľska,
Chorvátska a Maďarska. Karatistom
z trenčianskeho klubu, ktorí sa pripra> Zľava: Roman Nemeček, tréner
vujú pod vedením
Ján Plachký, Katka Kuricová, Monika
šéftrénerky Lenky
Chochlíková, Veronika Kadlečíková
Beňovej, sa podarilo získať 1 zlatú a 3
bronzové medaily. V súborných rom, ktorí bojovali o bronz, ale
cvičeniach kata mladšie žiačky nakoniec obsadili nepopulárne
sa stala jasnou víťazkou Katka 4. miesto – Marek Vlasák,
Kuricová, v starších žiačkach sa Kristína Kosecová a Róbert
na 3. mieste umiestnila Monika Lexmann.
V týchto dňoch vrcholí prípraChochlíková.
V športovom zápase kumite va na Majstrovstvá Slovenska
si Real odniesol 2 bronzové žiakov v karate, kde reprezentomedaily, a to Roman Nemeček vať mesto Trenčín bude 9 pretea Veronika Kadlečíková. Špor- károv z Real team Trenčín.
(rt)
tové šťastie neprialo 3 preteká-

v tejto kategórii vybojovala zlatú
medailu. V tej istej kategórii súťažila i jej spolužiačka Romana
Havierová, ktorá získala bronz.
V kategórii kata Okinawa 14
– 17-ročné dievčatá Romana
získala zlato. V kategórii kumite,
teda športové zápasy 15-ročných
dievčat do 55 kg získala Ingrida
Suchánková bronz a v kategórii
kumite Open 15-ročné dievčatá
obsadila tiež 3. miesto. V kategórii kumite 15-roční chlapci do
55 kg získal pre nás 6. medailu
a tretie zlato Filip Nguyen, ktorý
nedal svojim súperom ani na
chvíľku vydýchnuť. Trošku menej
šťastie prialo Jakubovi Stehelovi, ktorý v kategórii kumite 15roční chlapci nad 55 kg obsadil
štvrtú priečku a získal tak ďalšie
cenné umiestnenie.

Piaty deň
sme využili
na
relax
v
hoteli.
Teplota sa
šplhala k 30 stupňom Celzia.
Nasledujúci deň bol dňom
balenia a odchodu. Let trval viac
ako 13 hodín. Ale už teraz vieme,
že aj na budúci rok sa chystáme
na túto perfektne zorganizovanú
prestížnu súťaž a opäť chceme
dobre reprezentovať a získať
minimálne 6 medailí. Chystáme
sa aj na súťaž do Nemecka na
Krokoyama Cup do Koblenzu.
Ďakujeme nielen našim mladým
reprezentantom, ale aj ich rodičom, ktorí vydržali a verili nám,
že sa nestratíme a šťastne sa
vrátime.
(bz, redakčne upravené)

ŠPORTOVÉ POZVÁNKY
MESTSKÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
Mládežnícka ulica 2313, www.astrencin.sk
27. 5. (17.30) AS Trenčín – FC Vion Zlaté Moravce
PLÁN TURISTICKÝCH AKCIÍ TO DUKLA TRENČÍN
24. 5. (8.00) Trenčianske diaľkové pochody
31. 5. (6.15) Strážov zo Zliechova
Stretnutie: autobusová stanica. Informácie: tel. 0904 339 839
MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ
Mládežnícka 4, tel.: 032/7434 813
5., 12., 19., 26. 5. (17.00) Plávanie zdravotne
postihnutých detí pod vedením odborných trénerov
Info a prihlášky: 0905 527 500 a 0911 527 500
5., 12., 15., 19., 22., 26. 5. (15.30, 16.15) Plavecký kurz
pre začiatočníkov a pokročilých
Via na: 0905 527 500 a 0911 527 500
FUTBALOVÉ IHRISKO ZÁBLATIE
31. 5. Futbalový turnaj prípravky AS Trenčín ročník ´99
pod záštitou viceprimátora Mesta Trenčín Tomáša Vaňa
(8.00 – 15.30) Turnaj detí vo futbale ročník 1999 (10 mužstiev
SK/CZ)
(15.30) Vyhodnotenie turnaja
(od 15.30) Súťaž v kopaní „11“ pre deti i dospelých
(od 16.30) Súťaže a atrakcie pre deti k MDD + večerná zábava
s Rádiom GO DeeJay a hosťami
BREZINA
25. 5. Beh trenčianskou Brezinou
Slovenský orol Trenčín pozýva na 4. ročník horského krosu. Prezentácia bude pri hoteli Brezina od 14.00. Štart všetkých pretekárov je o 15.00. Pre všetky vekové kategórie mužov a žien a tiež
pre juniorov/ky je pripravená trať dlhá 8 km, ktorá bude pozostávať z viacerých okruhov.
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Dotácie z rozpočtu mesta na aktivity v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva – 1. kolo 2008
Dotácia z rozpočtu Mesta Trenčín v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 2/2004 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Trenčín môže byť poskytnutá právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, ktorí vyvíjajú činnosť v oblasti sociálnych
vecí a zdravotníctva, integrujú a koordinujú sociálnu politiku, vytvárajú podmienky pre poskytovanie sociálnej pomoci, vylepšujú
kvalitu sociálnych služieb zameraných nielen na pomoc v sociálnej núdzi, ale aj na jej odstránení a prispievajú k zlepšeniu
životných podmienok ťažko postihnutých občanov.
V zmysle všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č.
2/2004 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Trenčín žiadosti
o poskytnutie dotácie prerokovala Komisia sociálnych vecí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
a odporučila primátorovi mesta
pridelené dotácie následovným
subjektom:
1. ZO č. 17 Slovenského zväzu
telesne postihnutých, Ul. Jesenského č. 8, Trenčín – poskytnutá
dotácia na rekreačno-rekondičný
pobyt – rehabilitačný a kúpeľný poplatok, doprava vo výške
18 800 Sk

2. Zväz sluchovo postihnutých
ZO nedoslýchavých, Bezručova
ul. 1012, Trenčín – poskytnutá
dotácia na prevádzkové náklady,
sociálno-rehabilitačný kurz vo
výške 20 000 Sk
3. Liga proti reumatizmu na
Slovensku, miestna pobočka
Trenčín – poskytnutá dotácia
na rekondičný pobyt vo výške
21 000 Sk
4. ARS VIVENDI – regionálne
združenie na podporu duševného zdravia, Ul. Palackého 21,
Trenčín – poskytnutá dotácia na
hlinu, glazúry, stoly a stoličky
do keramickej dielne vo výške

35 000 Sk
5. DEMY – Domov sociálnych
služieb, Biskupická 46, Trenčín
– poskytnutá dotácia na tvorivé
výtvarné dielne „Farbičky – Čarbičky „ vo výške 10 000 Sk
6. Asociácia zväzov zdravotne postihnutých, Bezručova ul.
1012, Trenčín – poskytnutá dotácia na zariadenie átria pre denný
stacionár pre ľudí s mentálnym
postihnutím vo výške 10 000 Sk
7. ZO Únie nevidiacich a slabozrakých, Dolný Šianec l, Trenčín – poskytnutá dotácia na kurz
sociálnej rehabilitácie vo výške
20 000 Sk
8. Svojpomocný klub stomikov, občianske združenie
Trenčín – poskytnutá dotácia na
rehabilitačno – rekondičný pobyt
vo výške 25 000 Sk
9. Zväz diabetikov Slovenska –
ZO, Bezručova ul. 1012, Trenčín
– poskytnutá dotácia na prevádzkové náklady, ďalšie vybavenie
telocvične vo výške 40 000 Sk

10. Slovenská spoločnosť celiatikov, pobočka Trenčín- poskytnutá dotácia na celoslovenskú
konferenciu celiatikov s prezentáciou bezlepkových výrobkov vo
výške 17 000 Sk
11. Klub abstinentov, Palackého 21, Trenčín – poskytnutá
dotácia na prevenciu a boj proti
alkoholizmu a drogám vo výške
30 000 Sk
12. Organizácia postihnutých
chronickými chorobami Trenčínposkytnutá dotácia na pokrytie
hospodársko-správnych výdavkov
súvisiacich s prenájmom priestorov vo výške 20 000 Sk
13. Krajská organizácia Jednoty dôchodcov, Trenčín – poskytnutá dotácia – na vzdelávanie
seniorov – Akadémia III. veku vo
výške 30 000 Sk
14. Združenie
kresťanských
seniorov – klub Trenčín mesto
– poskytnutá dotácia na „Október – mesiac úcty k starším“ vo
výške 10 000 Sk
(ušsv)

VÝBEROVÉ KONANIE

Športový klub cyklistiky TJ SPARTAK ZŤS Dubnica nad Váhom
a Vojenský športový klub DUKLA Trenčín v spolupráci s mestami Dubnica nad Váhom, Trenčín a Nová Dubnica usporiadajú
v dňoch 23. – 25. 5. 2008 cyklistické preteky v rámci 48. ročníka Medzinárodných dní cyklistiky. Tieto preteky sú súčasťou
Svetového pohára medzinárodnej cyklistickej federácie (U.C.I.)
v kategórii 1.2 pre rok 2008.
Program:
23. 5. 2008 – Grand Prix Hydraulika Mikolášek 2008
– cestné preteky na trati Dubnica nad Váhom – Ilava – Homôlka – Valaská Belá – Križovatka Klin – Zliechov – Košeca
– Ilava – Dubnica nad Váhom (štart: 13.00 hod., cieľ: 17.36
hod. – 18.06 hod.)
24. 5. 2008 – Grand Prix Kooperativa 2008
– cestné preteky na trati Trenčín – Hrabovka – Skalka nad Váhom – Trenčín (štart: 13.00 hod., cieľ: 16.51 hod. – 17.15
hod.)
25. 5. 2008 – Grand Prix ZŤS – špeciál 2008
– cestné preteky na trati Nová Dubnica – Dubnica nad Váhom
– Kolačín – Nová Dubnica (štart: 13.00 hod., cieľ: 16.58 hod.
– 17.23 hod.)
Cyklistických pretekov sa zúčastní cca 110 pretekárov z 13
krajín. V uvedených dňoch bude na uvedených trasách obmedzená premávka. Odklonená a organizovaná bude aj autobusová doprava. Žiadame účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie pokynov príslušníkov polície a organizátorov. Kontaktná
osoba: Stanislav Holec (0905 565 331).

Mesto Trenčín v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme
vypisuje výberové konania na obsadenie funkcie RIADITEĽA
Základná škola, Potočná 86, 911 01 Trenčín
Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť
v zmysle vyhlášky č. 41/1996 Z. z., minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
Iné požiadavky: znalosť príslušnej legislatívy, komunikačné
a organizačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady,
občianska bezúhonnosť, schopnosť používať slovenský jazyk
v úradnom styku, znalosť práce s PC
Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia: stručný
profesijný životopis, úradne overené doklady o vzdelaní, odpis
registra trestov nie starší ako 3 mesiace, návrh koncepcie rozvoja základnej školy
Uzávierka prihlášok je 9. jún 2008. Prihlášky posielajte na
adresu: MsÚ Trenčín, Útvar školstva a sociálnych vecí, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín. Obálku označiť „Výberové
konanie, názov a sídlo základnej školy“.
(úšsv)

Výzva UNICEF
Pomôžte spolu s UNICEF-om zmierniť ničivý dopad cyklónu Nargis v Mjanmarsku. Prispieť môžete ľubovoľnou sumou na č. ú.:
167 188 4251/0200, vedenom vo VUB, a. s., variabilný symbol 0408.
Ďakujeme. Svet detí sa nás týka.
http://www.unicef.sk/aktualne/zbierka-mjanmarsko/
UNICEF bol oficiálne požiadaný mjanmarskou vládou o pomoc
a bude hlavnou humanitárnou organizáciou, ktorá zabezpečí
dodávky pitnej vody, sanitáciu a hygienu, ochranu detí a vzdelanie, pravdepodobne aj výživu.
(Unicef)
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ARTKINO METRO
Mierové nám., 032/743 44 15, www.lampart.sk

23. 5. (16.30) Filmový
klub mladých: Anime play
Projekcia japonských animovaných filmov
23. – 25. 5. (19.00)
Neznáma
Nový film režiséra Maleny
Giuseppe Tornatoreho. Hrdinkou filmu
je mladá Ukrajinka Irena, ktorá sa snaží
nájsť si v severotalianskom meste prácu. Jej minulosť je plná násilia a ponižovania, no podarí sa jej zamestnať sa
ako opatrovateľka malej dcéry bohatých
rodičov.
25. 5. (16.00) Detské predstavenie:
Kúzelná opatrovateľka
Keď deti začnú svojim rodičom prerastať
cez hlavu, mali by si zaobstarať pestúnku. Lenže, keď nezvládateľné ratolesti
zlikvidujú sedemnásť pestúnok zaradom,
existuje len jediné riešenie.
26. a 28. 5. (19.00) Renesancia
Dej tohto čiernobieleho animovaného
filmu, po vizuálnej stránke prirovnávaného k Sin City – mesto hriechu, sa
odohráva v Paríži roku 2054. Ilona Tasujevová, mladá a talentovaná odborníčka
na genetiku, je unesená a nadnárodná
spoločnosť Avalon ju chce za každú cenu
dostať späť.
29. 5. (17.30) Kultové filmy 20.
storočia – Hair
Vlasy, jeden z najvýznamnejších muzikálov druhej polovice 20. storočia.
31. 5. (19.00) Paríž
Film je príbehom Parížana, ktorý sa ocitol
v novej životnej situácii, ktorá mu dáva
nový a odlišný pohľad na ľudí, ktorých
stretáva, na svoj život i životy ľudí okolo
seba a na život celého mesta.

Viac sa o filmoch a kultúrnych podujatiach dozviete v KAM v Trenčíne – máj
2008 alebo na www.trencin.sk
Z priestorových dôvodov nie je možné v INFO Trenčín uverejniť všetky
podujatia.
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
15. 5. – 20. 6. Maturitné práce
absolventov SUŠ v TN
22. 5. – 8. 6. Dr. Klaun a jeho
hračkárski priatelia
23. 5. – 30. 6. Wystawa plastyczna
Danuty Niemczyk
MESTSKÁ GALÉRIA 16
Mierové nám. 16, 032/744 22 45
www.trencin.sk
12. 5. – 22. 6. Výstava absolventských
prác odboru propagačné výtvarníctvo
v Strednej umeleckej škole v Trenčíne
GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58
www.gmab.sk
16. 5. – 29. 6. Ján Hlavatý – maľba
16. 5. – 29. 6. Patrik Illo – Sklo
3.6. (9.30) Galerkovo
25. 5. (14.00) Farebná nedeľa
22. 5. (17.00) Umelecké slovo,
spev a hudba mladých umelcov
Trenčianskeho kraja
Organizuje Únia žien Slovenska – krajská organizácia TN, TOS, ZUŠ a GMAB.
KULTÚRNE A METODICKÉ CENTRUM OS SR
Hviezdoslavova 16, www.domarmady.sk
9. 5. – 30. 5. Veľká vlastenecká vojna
ZSSR 1941–1945 v zrkadle poštovofilatelistických dokumentov
13. 5. – 4. 6. AMFO
12. ročník súťažnej výstavy amatérskej
fotografie.
MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32
www.mcsrdiecko.sk
27. 5. Cvičenci tety Števky spoločne
opekajú na Brezine
27. 5. (10.30) Mommies english club
22. 5. (17.00) Materské škôlky v TN
29. 5. (17.00) Dovolenka s bábätkom
23. 5. Zber hračiek ku Dňu klaunov
– bližšie info v MC a na letákoch
31. 5. (9.00–16.00) Rodičovský kurz
Bližšie info v MC Srdiečko
28. 5. (17.00) S dôverou o zdraví
29. 5. (13.00) Psychologické
poradenstvo s Mgr. Lesajovou
KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, tel.: 0915 275 652,
www.klubluc.sk
31. 5. (20.00) Divadlo Pôtoň: Macbeth
Boli časy, keď Shakespeara hrali výhradne

Číslo 10/ročník X
muži. Boli časy, keď na javisku stál rovnaký
počet hercov, koľko postáv mal autor v popiske. Tie časy skutočne boli...
KINO HVIEZDA
25. 5. (15.00) Divadlo HUGO: Soľ nad
zlato
Rozprávkový muzikál je predstavenie vhodné
pre všetky vekové kategórie. Rozprávka, ktorej múdrosť preveril čas, je spracovaná atraktívnym spôsobom, ktorý iste zaujme. Hovorí
o pravých hodnotách v živote. Je to príbeh,
ktorý sa vás určite dotkne. Predaj vstupeniek
hodinu pred predstavením.
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 pre seniorov.
23. 5. (10.00) Teenagerky a ich svet
Beseda pre mládež s Janou Juráňovou.
JUH – KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08
www.kcaktivity.sk
26. 5. (18.00) Klub keramikárov
– dospelí
29. 5. (18.00) Rozhovory o živote
s Jánom Pevným
27. 5. (9.30) Rozvíjanie zručností
Dielne pre mládež so zdravot. postihnutím.
28. 5. (15.00, 16.30) Tvorenie s tetou
Aničkou – potlač na tašku
KULTÚRNE CENTRUM – DLHÉ HONY
Ul. 28. októbra 2/1168, 032/652 21 36
24. 5. (13.00) Aerobiková šou
30. 5. (15.00) MDD – veselý program
pre deti MŠ
30. 5. MDD – program pre deti z MŠ
26. 5. (9.00) Rudolf Dobiáš: Z najnovšej
tvorby
26. 5. (16.30) Swingový klavírliterárno-hudobný podvečer
Rozprávanie o swingu plné najkrajších swingových melódií v klavírnom podaní hudobníka
a literáta O. Krásenského.
Každá streda (17.00) Cvičenie pre
tehotné org. MC Srdiečko
KULTÚRNE CENTRUM SIHOŤ
M. Turkovej 22, 032/743 45 35,
0904 339 401, www.kcsihot.sk
23. – 25. 5. Priateľstvo bez hraníc
Poľsko-česko-slovenské dni

22. 5. 2008

KULTÚRNE POZVÁNKY A OZNAMY

MIEROVÉ NÁMESTIE
Trenčianska nadácia, Mládežnícka 2,
032/744 5500, tnn@trencianskanadacia.
sk, www.trencianskanadacia.sk
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
www.normani.sk, www.trencin.sk
11. 5. – 1. 6. 12. výtvarné spektrum
Súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej
tvorby Trenčianskeho kraja.
31. 5. (10.30) Spievanie na hradnom
nádvorí
Súčasť 6. slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov
31. 5. (20.30, 21.30, 22.30) Nočné
prehliadky hradu: Rimania v Laugariciu
alebo Povesť o nápise na skale
do 1. 9. Dobový tábor so strelnicou
a kuchyňou
Jedinečná možnosť vidieť, a snáď i okúsiť,
akým spôsobom žili ľudia kedysi, čo varili,
ako sa obliekali, ako trávili svoj deň, ako
zapáliť oheň kresadlom a dozvedieť sa
mnoho ďalších zaujímavostí...
Návštevníci môžu vyskúšať streľbu z kuše,
z luku, palných zbraní a vo vybraných dňoch
i ochutnať lahôdky stredovekej kuchyne...
Viac o nočných prehliadkach a dobovom
tábore na www.wagus.sk
ZŠ NA BEZRUČOVEJ ULICI
30. 5. (15.30–21.30) Deň detí nielen
pre deti alebo Aj v škole je dobre
Hudobné vystúpenia detí, súťaže, nafukovacie skákadlá pre deti a zaujímavý program
s hudobným hosťom skupinou No Puls,
Janou Uriel Kratochvílovou a Georgom Hrubešom so skupinou Illuminatica.

90. výročie osláv

30. 5. 2008 – piatok
10.00 – KC Sihoť

ZABUDNUTÁ HUDBA,
ZABUDNUTÉ NÁSTROJE
Výchovný koncert pre ZŠ a MŠ
18.00 – Trenčianske múzeum

SLOVENSKÉ GITAROVÉ DUO
Denisa BENČOVÁ a Vladimír
ONDREJČÁK
Gitarová hudba 16. – 18. storočia
31. 5. 2008 – sobota
14.00 – Mierové námestie

Musica Poetica

ľudové aj šľachtické piesne a tance
európskeho baroka

Fistulatorís Consort
renesančné reminiscencie

Vaganti (Brno)

historický folk
18.00 – Trenčianske múzeum

Tomáš KOPEC – lutna a spev
(Ostrava)
piesne a balady zo zbierky Františka
Sušila

Marek SPÚŠŤA a žiaci ZUŠ
flautové sonáty
1. 6. 2008 – nedeľa
17.00 – Trenčianske múzeum

Koncert študentov
Konzervatória Banská
Bystrica
9.00 – piaristický kostol

Soli Deo (Déčín)

vokálno-inštrumentálna hudba gotiky,
renesancie a baroka
Podujatie sa uskutočňuje vďaka
príspevku Mesta Trenčín
TONAS Production agency a Mesto Trenèín
Vás pozývajú na

31.5.08 - Sobota 10:00 hod
Mierové námestie Trenèín
Program:

TRENČIANSKE MÚZEUM
29. 5. (18.00) IV. jarný zborový
koncert
Účinkujú: Trenčiansky spevácky zbor
v Trenčíne a Spevácky zbor Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka v Trenčíne.
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Divadlo PIKI
Elá a Hop
Goonies
Korzo

Kragujevackej
vzbury
4. – 5. jún 2008
4. jún 2008
11.00 h – Areál kasární SNP
Slávnosť s kladením vencov
za účasti pozvaných delegácií
z družobných miest Kragujevac,
Cran-Gevrier, zástupcov
armády a pozvaných hostí
14.00 h – Átrium Mestského úradu,
Farská ulica
Otvorenie výstavy Pod
krídlami orla venovanej 90.
výročiu vzbury slovenských
vojakov v Kragujevaci
16.00 h – Mestský cintorín, Srbská
kaplnka
Pietna spomienka
18.00 h – Refektár Piaristov
Schlessinger – koncert
komorného kvarteta
z Kragujevac

5. jún 2008
9.00–13.00 h – KaMC OS SR,
univerzálna sála (ODA)
Medzinárodný seminár
Slovenskí vojaci – príslušníci
71. c. a k. pešieho pluku
a Kragujevacká vzbura
15.00 h – KaMC OS SR, univerzálna
sála (ODA)
Vernisáž výstavy filatelistov
16.30 h – Kino METRO
Štyridsaťštyri
Dramatický príbeh
o protidôstojníckej vzbure 71.
trenčianskeho pešieho pluku
v Kragujevaci v období prvej
svetovej vojny v réžii P. Bielika.
Film získal osobitné čestné
uznanie a Cenu FIPRESCI na 11.
MFF Karlove Vary 1958.

Kúzelník

SuperStar D omin ik a M ir gová
Súaže: Skauti 32. zboru, skákacie atrakcie.

Podujatie organizuje
Mesto Trenčín
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DOTÁCIE

Číslo 10/ročník X

Zoznam telovýchovných jednôt a športových klubov, ktorým bola podľa kritérií odporučená
dotácia na činnosť r. 2008. Dotácie boli rozdelené z celkovej sumy 2 000 000 Sk.
1. FK SOS TTS Trenčín: Dotácia na činnosť futbalového klubu, 145 000 Sk
2. TJ Družstevník Záblatie:
Dotácia na činnosť futbalového
klubu, 27 000 Sk
3. Stolnotenisový klub T. J.
Kubran Trenčín: Dotácia na
činnosť stolnotenisového klubu, 32 000 Sk
4. Tanečný klub DUKLA Trenčín: Dotácia na činnosť tanečného klubu, 47 000 Sk
5. Gymnastický klub PAVLO Trenčín: Dotácia na činnosť gymnastického klubu,
49 000 Sk
6. TK TENKUR Trenčín: Dotácia na činnosť tenisového klubu, 25 000 Sk
7.
Telovýchovná
jednota
CEVA Trenčín: Dotácia na činnosť bedmintonového klubu,
50 000 Sk
8. Kanoistický klub TTS Trenčín: Dotácia na činnosť kanoistického klubu, 44 000 Sk
9. Športový klub Real team
Trenčín: Dotácia na činnosť
karate klubu, 37 000 Sk
10. Mestská únia malého futbalu – Mestská liga v malom
futbale v Trenčíne: Dotácia na
činnosť oddielov malého futbalu, 19 000 Sk
11. AS Trenčín a. s.: Dotácia
na činnosť futbalového klubu,
108 000 Sk
12. Fitnesscentrum Gabrhel,
s. r. o., Trenčín: Dotácia na
činnosť klubu – fitness + silní
muži, 78 000 Sk
13. Hádzanársky klub ŠTART
Trenčín: Dotácia na činnosť hádzanárskeho klubu, 91 000 Sk
14. Vysokohorský klub, VKT
pri SVTS Trenčín: Dotácia na
činnosť horolezeckého klubu,
32 000 Sk
15. TJ Družstevník Opatová
nad Váhom: Dotácia na činnosť
futbalového klubu, 7 000 Sk
16. Karate Klub Európa Trenčín: Dotácia na činnosť karate
klubu, 66 000 Sk
17. TJ Štadión Trenčín: Dotácia na činnosť basketbalového
klubu, 19 000 Sk
18. Šachový klub Trenčín:
Dotácia na činnosť šachového

klubu, 21 000 Sk
19. Klub balónového lietania
Trenčín: Dotácia na činnosť
klubu balónového lietania,
11 000 Sk
20. DEMY – Domov sociálnych
služieb Trenčín: Dotácia na činnosť športového klubu DEMY,
14 000 Sk
21. BRIDGE klub Trenčín: Dotácia na činnosť bridge klubu,
18 000 Sk
22. Karate klub Ekonóm Trenčín: Dotácia na činnosť karate
klubu, 29 000 Sk
23. Športový klub 1. FBC Trenčín, o.z.: Dotácia na činnosť
florbalového klubu, 39 000 Sk
24. Bedmintonový klub MSPORT Trenčín: Dotácia na
činnosť bedmintonového klubu,
29 000 Sk
25. SLOVAKIA YACHT KLUB
Trenčín: Dotácia na činnosť
jachtárskeho klubu, 15 000 Sk
26. Miestny klub Slovenský
orol Trenčín: Dotácia na činnosť oddielov, ktoré sú súčasťou Slovenského orla v Trenčíne, 98 000 Sk
27. Pavol Jarábek – DAGMARA, Trenčín: Dotácia na činnosť fitness klubu, 13 000 Sk
28. Klub slovenských turistov
Trenčín: Dotácia na činnosť turistických oddielov, 15 000 Sk
29. TJ Keramoprojekt Trenčín:
Dotácia na činnosť nohejbalového oddielu, 6 000 Sk
30. TJ Slávia Športová škola
Trenčín: Dotácia na činnosť
športových oddielov TJ Slávia
Športová škola, 67 000 Sk
31. Prvý cyklistický klub Zámostie, o. z., Trenčín: Dotácia
na činnosť cyklistického klubu,
15 000 Sk
32. Tenisový klub mesta Trenčín: Dotácia na činnosť tenisového klubu, 13 000 Sk
33. Združenie technických
športov a činností Trenčín: Dotácia na činnosť klubu modelárov a kynológov, 42 000 Sk
34. TJ DUKLA Trenčín: Dotácia
na činnosť oddielov organizovaných v TJ Dukla Trenčín,
73 000 Sk
35. AEROKLUB Trenčín, o. z.:
Dotácia na činnosť leteckého

klubu, 36 000 Sk
36. Racing Team GO!!! Trenčín:
Dotácia na činnosť klubu vodného motorizmu, 11 000 Sk
37. TJ Mladosť Trenčín: Dotácia na činnosť oddielov organizovaných v TJ Mladosť,
40 000 Sk
38. LAUGARICIO Trenčín, Klub
karate: Dotácia na činnosť karate klubu, 25 000 Sk
39. Lyžiarsky klub TTS Trenčín: Dotácia na činnosť lyžiarskeho klubu, 16 000 Sk
40. Trenčiansky kolkársky
klub: Dotácia na činnosť kolkárskeho klubu, 36 000 Sk
41. Horolezecký klub JAMES
Trenčín: Dotácia na činnosť horolezeckého klubu, 68 000 Sk
42. Cech zlatokopov Trenčín:
Dotácia na činnosť športového
klubu zlatokopov, 14 000 Sk
43. Jednota SOKOL Trenčín:
Dotácia na činnosť oddielov organizovaných v Jednote Sokol,
23 000 Sk
44. Slovenský skauting 87.
zbor Bufinky Trenčín: Dotácia
na činnosť oddielov organizovaných v Slovenskom skautingu
87. zbor, 8 000 Sk
45. Občianske združenie VŠK

AKADEMIK Trenčín: Dotácia
na činnosť oddielov organizovaných v Akademiku Trenčín,
18 000 Sk
46. Musher klub Trenčín: Dotácia na činnosť musher klubu,
6 000 Sk
47. LAUGARICIO JU-JITSU club
Trenčín: Dotácia na činnosť Jujitsu clubu, 24 000 Sk
48. Bedminton klub MI Trenčín: Dotácia na činnosť bedmintonového klubu, 71 000 Sk
49. KRT, spol. s r. o., Trenčín:
Dotácia na činnosť tenisového
klubu, 21 000 Sk
50. BIKE TRIAL TEAM Trenčín: Dotácia na činnosť klubu,
19 000 Sk
51. Športový klub PROFESIONÁL Trenčín: Dotácia na
činnosť aikido klubu – bojové
umenie, 17 000 Sk
52. DRAGON 66 SLOVAKIA:
Dotácia na činnosť karate klubu, 31 000 Sk
53. BOX KLUB Trenčín: Dotácia na činnosť boxerského klubu, 27 000 Sk
54. Kynologický klub EXCEL
Trenčín: Dotácia na činnosť kynologického klubu, 22 000 Sk

Zoznam telovýchovných jednôt
a športových klubov, ktoré žiadajú dotáciu
na reprezentáciu a výnimočné akcie r. 2008
– z celkovej sumy 400 000 Sk:
1. Hokejový klub DUKLA Trenčín: Dotácia na zabezpečenie
medzinárodného
hokejového turnaja mládeže v USA,
15 000 Sk
2. Ing. Jozef Čermák – ATYP
o. z.: Dotácia na zabezpečenie splavu netradičných korábov „SPLANEKOR 2008“,
30 000 Sk
3. Hádzanársky klub ŠTART
Trenčín: Dotácia na zabezpečenie účasti družstiev mladších
a starších žiačok a dorasteniek
na medzinárodných turnajoch,
15 000 Sk
4. Vysokohorský klub, VKT
pri SVTS Trenčín: Dotácia na
zabezpečenie horolezeckej expedície Nórsko 2008 – najsevernejší cíp Lofoty, Nord Cap,

„Matterhorn severu“ Romsdalhorn a Ľady Nórska, 15 000 Sk
5. MOTO SPORT CLUB Trenčín:
Dotácia na zabezpečenie účasti
M. Kučeráka na Majstrovstvách
sveta a Majstrovstvách Európy
v minibikoch a triale 2008,
10 000 Sk
6. Horolezecký klub JAMES
Trenčín: Dotácia na zabezpečenie Slovenskej horolezeckej expedície Himaláje 2008
– Jaroslav Dutka, 20 000 Sk
7. Racing Team GO!!! Trenčín:
Dotácia na zabezpečenie Medzinárodných majstrovstiev Slovenska vo vodnom motorizme,
10 000 Sk
8. Tanečný klub DUKLA Trenčín: Dotácia na zabezpečenie
účasti reprezentanta SR Ró-
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berta Pavlíka s partnerkou na
Majstrovstvách Európy v spoločenských tancoch v Moskve,
20 000 Sk
9. Miestny klub Slovenský Orol
Trenčín: Dotácia na zabezpečenie projektu „Športové hry
mládeže“ r. 2008, športové
súťaže v rôznych športoch pre
mládež, 45 000 Sk. Dotácia na
zabezpečenie účasti M. Kováča
na Majstrovstvách sveta v behu
do vrchu v Českej republike,
5 000 Sk
10. Olympijský klub Trenčianskeho regiónu: Dotácia na zabezpečenie medzinárodných dní
cyklistiky – pretekov v Trenčíne
v r. 2008, 20 000 Sk
11. Slovenská asociácia silných mužov – SASIM Trenčín: Dotácia na zabezpečenie
medzinárodnej súťaže „Meč
Matúša Čáka Trenčianskeho“,
ktorý je zároveň aj Európskym
šampionátom silných mužov,
30 000 Sk

12. Laugaricio JU-JITSU Trenčín: Dotácia na zabezpečenie
programu „Galavečer bojových
umení 2008, 20 000 Sk
13. Musher Klub Trenčín: Dotácia na zabezpečenie účasti na
Európskych pohároch MID-LONG
a na medzinárodných Majstrovstvách Českej republiky – ŠEDIVÁKOV LONG, 10 000 Sk
14. BIKE TRIAL TEAM Trenčín:
Dotácia na zabezpečenie podujatia „Deň olympijských nádejí“,
III. ročník v cyklotriale, bikrose
a freeride detí a mládeže a na
zabezpečenie podujatia „Trenčiansky pohár 2008“, slovenský
pohár v cyklotriale, 10 000 Sk
15. TONAS, s. r. o., Trenčín:
Dotácia na zabezpečenie podujatia „Beh Opatová 2008“,
10 000 Sk
16. Asociácia Fitness Gabrhel,
Trenčín: Dotácia na zabezpečenie medzinárodnej súťaže „FITNESS DETI“ v Trenčíne a „Veľkej ceny Mesta Trenčín“ v ľahu,

INfO / 15

v tlaku na lavici, ktorej sa zúčastňujú spolu zdraví i zdravotne postihnutí športovci z celého
Slovenska i Čiech, 20 000 Sk
17. TJ DUKLA Trenčín: Dotácia na zabezpečenie celoslovenských pretekov v krasokorčuľovaní – Trenčín 2008,
10 000 Sk
18. TJ Slávia ŠŠ Trenčín: Dotácia na zabezpečenie účasti na
pretekoch UCI – Svetový pohár
v cyklistike v Slovinsku, Srbsku
a Poľsku, 10 000 Sk
19. Vzpieračský klub KOFI
Trenčín: Dotácia na zabezpečenie 2. medzinárodnej letnej
školy vzpierania, 10 000 Sk
20. Športový klub polície
Trenčín: Dotácia na zabezpečenie tenisového turnaja ŠKP
v Trenčíne, 5 000 Sk
21. Trenčiansky plavecký oddiel: Dotácia na zabezpečenie
plaveckej súťaže „Pohár primátora – Maritim cup 2008“
v Trenčíne, 10 000 Sk

22. Hokej deťom, n. f., Trenčín: Dotácia na zabezpečenie
účasti na International Ice Hockey Tournament Budapest Cup
2008, 10 000 Sk
23. Prípravka futbal 1998
Trenčín: Dotácia na zabezpečenie futbalového turnaja o Pohár
Mesta Trenčín, 10 000 Sk
24. Tenisové centrum mládeže
Trenčín: Dotácia na zabezpečenie projektu 9. ročníka „Majstrovstvo Trenčína registrovaných i neregistrovaných žiakov
základných škôl v tenise“,
10 000 Sk
25. Šachový klub Trenčín:
Dotácia na zabezpečenie Majstrovstiev Slovenska juniorov
v šachu, 10 000 Sk
26. Považský paraglidingový
klub Trenčín: Dotácia na zabezpečenie projektu Trenčín
paragliding open – SP Považský
Inovec, 10 000 Sk
(úšsvš)

KRÍŽOVK A
Milí čitatelia! Za správne riešenie tajničky z osemsmerovky z č. 9/2008 „Beriem všetky tri“ bola vyžrebovaná Miriam Fáriková,
Hlavná 122, 911 05 Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú
tajničku krížovky z Infa č. 10/2008 zasielajte na adresu našej redakcie do 30. mája 2008.
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ILWQHVV%VRFL´FLD*LWQHVV+DEUKHO8UHQ»ÀQNDUDWLVWL
/DUDWH/OXE)XURSDh/4URIHVLRQ´Os%LNLGRNOXE
8UHQ»ÀQJ\PQDVWL+/4%:03

sY\VWÍSHQLDWDQH»QÐFKVÍERURY1HVWD8UHQ»ÀQ87
+RRQLHV87/RU]R87739RGHYQ¼DWH[WLOQ¼87
(UREFL87%XUD877RXWK7LGH87>DMR878ZHHW\87
)OHNWUR87&RQLNDNRQFHUWQ¼Y\VWÍSHQLD,7'GRXEOH
&&
6HJLVWUD»Q¼PLHVWD
s1LHURY¼Q´PHVWLH
s sSÀOHQLHGUHYD

sVN´NDQLHFH]vYLKDGO´DFH]JXPX

sJ\PQDVWLFN¼NUXK\
s1HVWVN´NU\W´SODY´UHÅ
s sED]¼QRY¼SRW´SDQLHVSUÀVWURMRP

sSO´YDQLHYVWXSYRQÐ
shSRUWRY´KDOD:h/(XNOD8UHQ»ÀQhWHI´QLNRYDXO
s sWHVWRYDQLHNRQGÀFLHRGERUQÀNPL]:h/(9/0%
shWÍURYRQ´PHVWLHsc1HVWREH]EDUL¼Up
s sWULDIDQLHORSWL»NRXQDFLH

sK´G]DQLHvÀSNDPLQDHOHNWURQLFNÐWHU»

sERFFLD

svLNRYQ¼SUvWHN\
s/D1'3776 (RPDUP´G\
s sSUHyDKRYDQLHODQRP

sKRNHMEDORY´EU´QNDKRNHMN\

sVÍyDzYVN´NDQÀYRYUHFLDFKVN´NDQLHFH]JXPX

sVWUHHWEDO

s:LDFÍ»HORY¼LKULVNRSUL+\PQ´]LXhWÍUDWHORFYL»QH
+\PQ´]LDhWÍUD
s sKRNHMEDORYÐWXUQDMzLDNRY

svSRUWRY¼DNWLYLW\YWHORFYL»QLDFK
s'HQWUXPsREFKRGQ´]ÆQD,YLH]GRVODYRYDXO
s sVNDXWVNÐFKRGQÀN
s1DWHUVN´vNROD9O18XUNRYHM
s sSRO\NDUSRY´VWDYHEQLFDsSRK\ERY¼DNWLYLW\SUHGHWL1h
s4ULPHVWVNHMYHzLsYFKRGQD&UH]LQX
s s]´EDYQ¼KU\QDODQH
sIDUVN¼VFKRG\*DUVN´XO
s sFKÇG]DDOHEREHKSRVFKRGRFKsNWRDNR]YO´GQH

sc%WOHWLNDKURXpsvSRUWRY¼SRGXMDWLHSULSUDYHQ¼
3VHPUR»QÐPvSRUWRYÐPJ\PQ´]LRP8UHQ»ÀQ
s9PHO´OH]HFN´VNDODsYVWXSRGzHOH]QL»Q¼KRPRVWD
s sOH]HQLHQDXPHOÍVWHQXYLQWHUL¼ULSRGGRKDGRP
VNÍVHQÐFKKRUROH]FRY
s s7NDONDQDG:´KRPsFYL»Q´VNDOD OHQYSUÀSDGH
SHNQ¼KRSR»DVLD

sOH]HQLHQDSUÀURGQÍVNDOX]DLVyRYDQ¼KRUQÐPODQRP
SRGGRKDGRPVNÍVHQÐFKKRUROH]FRY
s8UHQ»LDQVNDXQLYHU]LWD
s schSRUWRYÐGHÅUHNWRUDp
s>´NODGQ´vNROD:ÐFKRGQ´XO
s sOH]HQLHQDXPHOÍKRUROH]HFNÍVWHQX
s>´NODGQ´vNROD2RYRPHVN¼KRXO
s svSRUWRY¼DNWLYLW\SUHGHWLVURGL»PL
s/RQGL»QRUHOD[D»Q¼vWÍGLR+DEUKHOsVÀGOLVNR7LKRy-:
s sSRVLOÅRYÅDSUHYHUHMQRVy
s/XOWÍUQHVWUHGLVNR.9,
s svSRUWRY¼DNWLYLW\SUHGHWL1hD-VWXSÅD>h

s]´EDYQ¼DNWLYLW\SUHKDQGLFDSRYDQ¼GHWL
s sVWROQÐWHQLVSUHPO´GHzDGRVSHOÐFK

s6HJUXWD»Q¼VWUHGLVNRY8UHQ»ÀQH SUHG/D1'3776 
s svSRUWRY¼DNWLYLW\SUHYvHWNÐFK

s4LDULVWLFN¼J\PQ´]LXP.&UDQHFN¼KRsWHORFYL»ÅD
s sPDOÐYROHMEDOSUHGHWLDPO´GHz

s8UHQ»ÀQs3VWURYELNURVRY´GU´KD ]DWHQLVRYÐPDUH´ORP
s sSUHNRQ´YDQLHSUHN´zRNQDELF\NOL

s]´NODGQ´YÐX»EDF\NORWULDOX

sMD]GDQDvSHFL´OQ\FKSUHWHN´UVN\FKELF\NORFK

s1DOÐDWOHWLFNÐvWDGLÆQSUL3VHPUR»QRPvSRUWRYRP
J\PQ´]LXs>DPRVWDPL
s sPDOÐIXWEDO

sYHVHO¼vSRUWRY¼DNWLYLW\SUHGHWLDPO´GHz

:PHVWVNHMvSRUWRYHMKDOHRKVDEXGHNRQDyWUDGL»Q¼
vSRUWRY¼ VWUHWQXWLH Y PDORP IXWEDOH PHG]L SUDFRYQÀNPL
1V Y 8UHQ»ÀQH D SUDFRYQÀNPL 1 GUXzREQ¼KR PHVWD
9KHUVN¼,UDGLvWH]HVNHMUHSXEOLN\

6HJLRQ´OQ\ ÍUDG YHUHMQ¼KR ]GUDYRWQÀFWYD 8UHQ»ÀQ D >GUD
YRWQ´SRLVyRYÅD(ÇYHUDEXGÍQD1LHURYRPQ´PHVWÀPHUDy
SHUFHQWR WXNX Y RUJDQL]PH REVDK N\VOL»QÀND XKRQDW¼KR
WODNKODGLQXFXNUXDLQ¼

3UJDQL]´WRUL1HVWR8UHQ»ÀQ1,D70PUR8.1ODGRVy1/7ORYHQVNÐ3URO:h/(9/0%3VHPUR»Q¼vSRUWRY¼J\PQ´]LXP8UHQ»ÀQ,/.%
1)78UHQ»ÀQ4RW´SD»VN¼VWUHGLVNR0%9+(-:)8UHQ»ÀQ&-/)86-%08)%18UHQ»ÀQ7ORYHQVNÐVNDXWLQJs]ERU&XILQN\8UHQ»ÀQ3EFKRGQ´
DNDG¼PLD7WUHGQ´]GUDYRWQÀFNDvNRODhWXGHQWVN¼IÆUXPPHVWD8UHQ»ÀQ/'%NWLYLW\R]/9/3R]6HJUXWD»Q¼VWUHGLVNR8UHQ»ÀQ
1HGL´OQLSDUWQHUL-2*38UHQ»ÀQ8UHQ»LDQVNDWHOHYÀ]LD
4RGXMDWLHSRGSRULOL%XWRvNROD.46)/3430(,)630(VUR96&2)/sP·VRsODKÇGN\8UDGL»Q´SHN´UHÅ.XKs8UHQ»ÀQ

INFO TRENČÍN – informačný dvojtýždenník Mesta Trenčín. Vydáva Mesto Trenčín. Vychádza každých 14 dní. Uzávierka čísla je vždy v nepárny piatok do 10. h. Ročník IX. Náklad 23 250 ks. Adresa redakcie: INFO, Mierové nám. 2, 911 01 Trenčín.
Tel./fax: 032/650 42 15, 0902 911 075, e-mail: info@trencin.sk, zodpovedná redaktorka: Mgr. Zuzana Mišáková (misakova@trencin.sk), grafika: Radoslav Jánoš, jazyková korektúra: Mgr. Soňa Marunová. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia
a nehonoruje. Distribúcia: TNT Post Slovensko, s.r.o. Tlač: MERKANTIL. Vydávanie registrované Okresným úradom v Trenčíne, r. č. A 99/06635-PT1 zo dňa 1. 3. 1999. Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín.

