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Piatou Miss Trenčín je Zuzana Mandelíková
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Sedemnásťročná študentka Katarína Mandelíková z Nového Mesta nad Váhom sa v piatok 10.
októbra stala víťazkou regionálnej súťaže krásy Miss Trenčín 2008. Korunovali ju predseda poroty trenčiansky primátor Branislav Celler a minuloročná víťazka súťaže Mária Guzmová. V piatom
ročníku súťaže sa vo finálovom galaprograme pred plnou sálou Kultúrneho a metodického centra
OS SR predstavilo dvanásť finalistiek v troch súťažných disciplínach a titul 1. vicemiss a zároveň
cenu Miss sympatia získala 17-ročná Jana Sásková z Trenčína (prvá zľava) a titul 2. vicemiss
si odniesla 19-ročná Zamarovčanka Zuzana Čaklošová. Cena Miss fotogenic patrí 17-ročnej
Dominike Adamčiovej z Chocholnej Velčíc.
(la), pokračovanie na 7. strane
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korún
str. 11
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Trenčianske hodiny 2008/2009
Trenčianske hodiny 2008/2009, žiacka súťaž v interpretácii ľudových piesní z regiónu Trenčín sa uskutoční v dňoch 26. až 27.
novembra v KC Aktivity na sídlisku Juh. „Každý z účastníkov si
pripraví dve ľudové kontrastné piesne a capella, jednu z regiónu a druhú ľubovoľnú slovenskú,“ spresňuje Ľubica Kršáková
z Útvaru školstva a sociálnych vecí MsÚ v Trenčíne.
Súťažné kolá sa uskutočnia:
26. 11. 2008: ZŠ Trenčín-Východná, Hodžova, L. Novomeského,
Bezručova, Tr. Teplice, Tr. Teplá, Omšenie, H. Srnie, Nemšová,
sv. Michala, Nemšová – J. Palu, D. Súča, Drietoma, Motešice,
Skalka nad Váh, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Neporadza, Selec.
27. 11. 2008: ZŠ Trenčín – Kubranská, Veľkomoravská, Na dolinách, Dlhé Hony, sv. Andreja-Svorada, ŠZŠI V. Predmerského,
ZŠ Potočná, Tr. Jastrabie, Tr. Stankovce, Svinná, Tr. Turná, Melčice-Lieskové, Soblahov, D. Poruba, Bobot, Dubodiel, Mníchova
Lehota, V. Hradná.
PROGRAM – 26. 11. a 27. 11. 2008:
8.00 – 9.00: prezentácia a príprava súťažiacich
od 9.00:
súťaž a vyhodnotenie
Miesto súťaže: Kultúrne stredisko Aktivity, Kyjevská 3183,
Trenčín-Juh.
(jm)

Od štvrtka 9. októbra je
v Klientskom centre Mestského
úradu v Trenčíne zriadený kútik
pre deti. Aby sa u nás cítili dobre aj tí najmenší Trenčania, zriadili sme pre nich v rámci našich
priestorových možností útulný
detský kútik. Ako inak, vo veselých farbách, s hračkami,
potrebami na kreslenie i malým

hojdacím kreslom. Dúfame,
milé deti, že sa vám bude u nás
páčiť a že rodičia si budú môcť
vybaviť všetko potrebné, zatiaľ
čo vy sa v pokoji zahráte.
Dobrá nálada sa môže zmeniť na slzičky pri odchode, keď
najmä menšie deti sa ťažko lúčia s minisvetom hračiek a pohody.
(la)

2 / INfO

AKTUALITY

Číslo 21/ročník X

Súťaž na nový most v najbližších dňoch

Slovenská správa ciest (SSC) by mala vyhlásiť tender na
zhotoviteľa nového cestného mosta v Trenčíne v najbližších
dňoch. Podľa vyjadrenia riaditeľa Investičnej výstavby a správy ciest Ivana Hlavoňa podmienky verejného obstarávania už
boli odsúhlasené a vyhláseniu súťaže nič nebráni. Stavebné
povolenie nadobudlo právoplatnosť už na jar tohto roka, v apríli chcela SSC súťaž vyhlásiť. Verejné obstarávanie však zbrzdili
formálne nedostatky, a preto sa nepodarilo naplniť predpoklad
ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomíra Vážneho,
že sa začne stavať už túto jeseň. Výstavba má trvať dva a pol
roka. „No je predpoklad skrátenia času výstavby,” dodal Hlavoň pre agentúru SITA.
Podľa primátora Branislava
Cellera mesto v tejto situácii
svoju hlavnú úlohu už splnilo.
„Ako samospráva sme urobili

maximum, čo bolo v našich silách, aby sme výstavbu urýchlili, skutočne patríme k výnimkám na Slovensku v tom, ako

sme projekt pripravili. Podľa
nám dostupných informácií sa
jedná iba o časový posun, ktorý
je síce pre motoristov v Trenčíne veľmi nepríjemný, ale musíme ho ešte vydržať. Všetko je
teraz v rukách Slovenskej správy ciest,“ dodáva trenčiansky
primátor.
Predpokladané náklady dosahujú 1,85 miliardy korún (61
408 750 Eur) bez DPH. Správa ciest chce výstavbu mosta
spolufinancovať s pomocou
eurofondov a požiadala o nenávratný finančný príspevok. Most
sa nachádza aj v Prioritách bu-

dovania ciest I. triedy na roky
2007–2010, ktoré schválila
Vláda Slovenskej republiky.
Nový trenčiansky most bude
stáť asi dva kilometre južne od
súčasného. Stane sa aj diaľničným privádzačom na najväčšie
trenčianske sídlisko Juh, povedie do rozširujúcej sa nákupnej
zóny na výpadovke smerom
na Prievidzu alebo Brno. Most
je zároveň prvou etapou juhovýchodného obchvatu mesta.
Ten má viesť poza lesopark
Brezina, ktorý spolu s Váhom
delí mesto na tri časti.
(jm, SITA)

Stavbou roka mesta Trenčín
sa stal Magnus Center
V uplynulých dňoch bola na
pôde odborných útvarov mesta
a za účasti primátora opätovne
vyhodnotená súťaž o najlepšiu
stavbu na území mesta, realizovanú a kolaudovanú v uplynulom
roku. Súťaž Mesto Trenčín vypisuje každoročne a jej cieľom je
predovšetkým prezentácia toho
dobrého a kvalitného, čo sa na
území mesta postavilo. Pravidlá
sú jednoduché, do súťaže sa
môžu prihlásiť stavby, ktoré boli
kolaudované v uplynulom roku,
nesmú to byť investície mesta,
pričom kategórie nie sú striktne
rozdelené tak, ako to býva pri
celoštátnych súťažiach tohto
typu. Ide jednoznačne i o prezentovanie dobrej architektúry
na území mesta.
V tomto roku súťažilo 6 stavieb a ich hodnotenie mala na
starosti odborná komisia zložená z odborníkov útvarov MsÚ
a odborníkov z praxe, za účas-

ti primátora mesta Trenčín. Po
diskusii, ktorá sledovala úroveň
architektonického riešenia, kvalitu materiálového prevedenia
i celkový charakter stavby a jej
pôsobenia v prostredí, bolo poradie stanovené nasledovne:
Prvé miesto získal polyfunkčný
objekt Magnus Center na sídlisku Sihoť v Trenčíne (jedná sa
o rekonštrukciu a dostavbu bývalej reštaurácie Kotva). Za ním
skončil obytný dom na Považskej ulici v Trenčíne, novostavba
v križovaní ulíc Považská a Žilinská. Tretie miesto získal Parkovací dom na Palackého ulici
v Trenčíne – novostavba, ktorá
nahradila pôvodný historizujúci
objekt v havarijnom stave.
Tak, ako každý rok, aj v tomto bude zo všetkých súťažiacich
objektov pripravená výstava,
ktorú si budú môcť pozrieť všetci
návštevníci Centra rozvoja mesta.
(jm)

JEDNA OTÁ ZK A PRE:
A. Mlynčekovú, vedúcu Útvaru
v Trenčíne
Avizovali ste, že súťaž
Stavba roka mesta Trenčín
sa v tejto podobe koná
naposledy. Aké zmeny
plánujete?
Ďalší ročník súťaže by sa
mal niesť už v novom duchu,
s preverením spolupráce so
Slovenskou komorou architektov, niektorých partnerských
miest Trenčína, s možnosťou
prezentácie čo najväčšieho
počtu realizácií v tom ktorom
roku. Súťaž podľa doterajších

architektúry a stratégie MsÚ
pravidiel bola totiž viazaná
súhlasom investora na prihlásenie do súťaže a zverejnenia.
Je však dôležité ukázať čo
najväčšie množstvo realizácií,
veď pri dnešnom stavebnom
boome, ktorý Trenčín ako aj
celé Slovensko zažíva, je naozaj sa čím pochváliť. Nové pravidlá súťaže pripravia odborné
útvary MsÚ najneskôr do konca januára 2009 tak, aby sa
mohlo súťažiť v budúcom roku
už po novom.
(jm)
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Všetky vybrané prostriedky
sa investujú naspäť do
rozvoja parkovania
K téme znovu spoplatnenia parkovania v Trenčíne a vzniku
mestskej akciovej spoločnosti sme sa rozprávali s predsedom
Komisie dopravy a životného prostredia MsZ v Trenčíne Jozefom
Mertanom.
Mesto avizovalo znovu
vyberanie poplatkov za
parkovanie, ktoré bolo tento
rok oficiálne zrušené. Od kedy
teda budú občania opäť platiť
za parkovanie?
Predpokladáme, že výber
parkovného sa obnoví v prvom
štvrťroku 2009. Mesto sa rozhodlo po neúspešných dvoch
kolách verejnej obchodnej
súťaže postupovať spôsobom
založenia mestskej akciovej
spoločnosti a hľadať strategického partnera, ktorý by nám
pomohol nájsť najefektívnejší
spôsob ako organizovať a rozvíjať statickú dopravu t. j. parkovanie, v meste.
Aké kritériá pri výbere
partnera pre parkovanie
mesto má?
V prvom rade je pre nás dôležité, aby vybrané poplatky za

parkovné išli naspäť na údržbu
a rozvoj parkovania v meste
a aby to bol partner, ktorý má
skúsenosti a know-how.
Čo to znamená z pohľadu
budúcnosti parkovacích miest
v meste?
V minulosti výstavba v centre mesta ani jeho plánovaný
rozvoj neboli naprojektované
na počet áut, ktorý tu dnes je.
Mesto však, podobne ako je to
v zahraničí, považuje za rozhodujúci krok smerom k zlepšeniu
situácie výstavbu parkovacích
domov. Tie zaberajú minimálne miesto, dá sa k ním ľahko
navigovať a určiť počet voľných
miest, efektívnejšie sa vyberá
parkovné. Parkovanie na ulici
totiž spôsobuje najväčšie problémy vzhľadom na to, že nie je
možné ho organizovať, autá tak
blúdia po uliciach s cieľom nájsť

voľné miesto, čo nadbytočne
zaťažuje dopravu aj samotné
životné prostredie v centre.
To znamená, že mesto má
podmienku pre nového
partnera vybudovať parkovací
dom v centre?
Áno, pri výbere strategického partnera bude rozhodujúci
záväzok vybudovať parkovací
dom v centrálnej mestskej
zóne. Vďaka dobudovanej sieti
parkovacích domov a regulácii
parkovania bude možné obmedziť alebo dostatočne eliminovať parkovanie na uliciach
v centre mesta, ktoré zasahuje
do chodníkov, obmedzuje chodcov aj cyklistov. Následne tieto
plochy môžeme zatraktívniť
a uvoľniť.
Bude v parkovacích
domoch vytvorený dostatok
parkovacích miest?
V centre mesta sa pripravujú
ďalšie projekty, okrem podzemného parkoviska pri bývalom
Dome armády sa pripravuje
parkovací dom na parkovisku
pod mostom a napríklad v budúcom Auparku bude k dispozícii parkovanie pre 580 áut.

Dôležité bude vzájomné informačné prepojenie a navigácia,
ktorá by mala byť v budúcnosti
jednotná a zladená.
Bude sa parkovné zvyšovať?
Celý proces obnovenia poplatkov sa nerealizuje kvôli
zvyšovaniu ceny parkovného,
ale jeho obnoveniu. To znamená návrat k stavu, ktorý tu
bol a mestá a obce ho v rámci
regulácie parkovania a vzhľadom k nákladom, ktoré v tejto
oblasti majú, považovali za vyhovujúci či dokonca nutný. Nie
je teda naším cieľom zvyšovať
parkovné, mesto si chce strategicky zachovať vplyv na výšku
parkovného aj v budúcnosti
prostredníctvom personálneho
obsadenia orgánov v novej akciovej spoločnosti.
Budú môcť vodiči využívať
naďalej parkovacie karty
alebo neuvažujete nad
nejakým zjednodušením
výberu parkovného?
Je to pravdepodobné, aj
v minulosti malo mesto parkovacie karty, avšak boli málo využívané. Zvažujeme aj možnosť
platiť parkovné cez SMS. (jm)

Zmena termínu prác na Bratislavskej ulici
Koncom augusta sa začala rekonštrukcia oporného múru na
Mariánskom námestí. Jeho celistvosť narušili poveternostné vplyvy a vegetácia vyrastajúca zo škár v múre. Počas opravy sa domurujú vypadnuté kamene, vyčistia sa škáry, vyplnia sa maltou
a opravia výstuhové rebrá siahajúce k päte múru. Obnova múru
mestského opevnenia je financovaná z rozpočtu mesta a náklady
predstavujú sumu vo výške takmer 5 miliónov korún a stavebné
práce sa skončia v novembri.
(la)

V septembrovom vydaní
Info č. 19 bola uverejnená
informácia o pripravovaných
stavebných úpravách na
priechode pre chodcov na
Bratislavskej ulici a zastávke
MHD pred železničnou stanicou Zlatovce kvôli zvýšeniu
bezpečnosti chodcov. Z technických príčin došlo k presu-

nutiu termínu začatia prác na
koniec októbra t. r. Práce si
vyžiadajú len čiastočné obmedzenie cestnej premávky,
ktoré bude riadne vyznačené
dopravným značením. Žiadame vodičov o zvýšenie pozornosti pri prechádzaní týmto
úsekom.
(r)
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Chodníky, schody, parkoviská a obchvat sú témami sídliska Juh
Výbor mestskej časti (VMČ) Juh sa na svojom verejnom zasadnutí v pondelok 6. októbra zaoberal požiadavkami občanov sídliska Juh.
Poslanec Ján Bezák upozornil
Pripravuje sa stavba bytového
domu Panoráma na Saratovskej opätovne na problém bývalého
ulici a VMČ Juh bol oboznáme- obchodu Škrupinka, odvoz staný s investičným zámerom, bola rých betónových panelov a celkopredložená aj štúdia tejto akcie. vú úpravu tejto plochy.
Výbor požadoval predložiť na prerokovanie projektovú dokumentá-  Komunálny
ciu v ďalšom stupni. Pripomienky a nadrozmerný odpad
týkajúce sa napríklad vybudoJaroslav Siebert z mestskej
vania parkovísk v dostatočnom polície požiadal o výpomoc pri
množstve zabezpečí v rámci vývoze nadrozmerného odpadu.
svojej kompetencie v stavebnom
konaní Spoločný stavebný úrad
Trenčín.
Požiadavka občanov na vybudovanie odvodňovacieho žľabu
na Halalovke bude riešená v rámci investičnej akcie „Odvodnenie
sídliska Juh – II. Etapa“. Financie
na realizáciu budú nárokované
na túto akciu v Rozpočte Mesta
Trenčín na rok 2009.

pol roka vraky áut prekážajúce
pri parkovaní.
Jaroslav Siebert reagoval, že
pokiaľ tieto autá majú EČV, nemožno ich odtiahnuť, akonáhle
ich nemajú, situáciu polícia rieši.
Takýchto vrakov je však na celom
Juhu okolo 60.

 Komplikujúce
jednosmerky
Obyvatelia Západnej ulice požiadali o odstránenie časti jednosmerky, kde sa zbytočne zahus-

 Schody, chodníky
a garáže
Oprava schodov na Ulici Jána
Halašu bude riešená ako nová
investičná akcia do Rozpočtu
Mesta Trenčín na rok 2009.
Poslanec Branislav Zubričaňák predložil požiadavku spoločenstva vlastníkov bytov na
Šmidkeho ulici na opravu chodníka. Nad Materskou školou,
Šafárikova ul. je spadnuté oceľové zábradlie a hrozí tu nebezpečie úrazu, bude nutné osadiť
zábradlie. Zubričaňák upozornil
aj na znečistenú cestu na Ulici
gen. Svobodu počas minulého
týždňa. Príčinou boli stavebné
práce pri výstavbe bytového domu
na Liptovskej ulici. Požiadal Spoločný stavebný úrad prostredníctvom štátneho stavebného
dohľadu sledovať čistenie komunikácie. Vyjadril sa aj k riešeniu
dlhodobého a zložitého problému
opravy jednotlivých garáží na sídlisku Juh, ktoré sú používané ako
parkovacie plochy. Treba rokovať
s majiteľmi týchto garáží a riešiť
opravu cestou spolufinancovania, ako sa začalo napríklad na
garážach na Ul. gen. Svobodu.
Jedná sa hlavne o garáže na
Šafárikovej, Šmidkeho ulici a na
Ulici J. Halašu.

POS nestihne za 1 deň tento
odpad vyviesť, bolo by potrebné
predĺžiť stanovenú dobu vývozu
odpadu, pokračovať a vyviesť
všetok nadrozmerný odpad.
Podľa Branislava Zubričaňáka
majú správcovia domov nahlasovať počty ľudí, ktorí v bytových domoch bývajú, na základe toho sa
určí i počet pridelených kontajnerov. V mnohých prípadoch zahraniční investori, ktorí kupujú byty,
nenahlasujú týchto nájomníkov.

 Rýchle autá na
Šafárikovej ulici
Občan zo Šafárikovej ulice
upozornil na zlý stav schodov
pri NC Južanka, na príjazdovej
komunikácii pri Materských
školách na Šafárikovej ulici navrhuje znížiť rýchlosť na 30km/
hod. Autá tu jazdia dosť rýchlo,
je to i cesta do školy, tam keď
dieťa vybehne nemá auto šancu zastaviť. Budeme čakať až
dôjde k nešťastiu? Ďalej upozornil, že na Šafárikovej stoja

ťuje premávka i keď táto ulica je
v princípe slepá a slúži len pre
obyvateľov a prístup k parkovacím plochám je komplikovaný.
Navrhli aj vyznačenie parkovacích
boxov na parkovacích miestach
kvôli navýšeniu parkovacích
miest. Podobný problém s jednosmerkou je aj na Šmidkeho ulici,
kde boli vybudované parkoviská
a prístup k nim je mimoriadne
komplikovaný obchádzkou, ktorá
je hlavne v zimnej prevádzke niekedy nepriechodná parkujúcimi
autami rôznej veľkosti i keď prístupová cesta k veľkému množstvu parkovacích miest je široká
a otáčanie vozidiel bočnou cestou je bez problémov. Jedná sa
o posunutie jednosmerky o 35
metrov vyššie a zrušenie jednosmerky ku garážam.
Ulica gen. Svobodu a Kyjevská – po vybudovaní parkoviska
oproti Južanke za Ul. gen. Svobodu je na parkovisko znovu daná
značka jednosmernej cesty, čo
má za príčinu zahustenie vjazdu

na Kyjevskú ulicu od Ulice Mateja Bela, ktorá je tak úzka, že tam
vedľa seba neprejdú ani mamičky s dvomi kočíkmi.

 Parkovisko na
Lavičkovej ulici
Zástupca majiteľov garáží na
Lavičkovej ulici vyslovil nespokojnosť s realizáciou parkoviska
na Lavičkovej ulici pred garážami
a so samotným vodorovným dopravným značením. Vybudovaním
pozdĺžneho príjazdového pásu
a ostrovčekov bol značne obmedzený prístup do garáží, navyše
asfalt je nekvalitný a na okrajoch
sa už rozpadáva.
VMČ Juh preto žiada prednostu mestského úradu, aby zvolal
urýchlene pracovné rokovanie
kvôli parkovisku a garážam na
Lavičkovej ulici, aby boli pozvaní všetci majitelia týchto garáží
a poslanci za VMČ Juh, nech sa
tento problém urýchlene vyrieši.
Občanov zaujímal Juhovýchodný
obchvat, aby komunikácia bola
v zmysle zákona posudzovaná z hľadiska vplyvu na životné
prostredie.
Predseda VMČ Anton Boc reagoval, že EIA by mala byť spravená, posudzovanie je limitované
finančnými nákladmi stavby viac
ako 200 mil. korún. Stavba sa
dotýka časti chráneného územia
Biele Karpaty. Pripomienky vo
veci stavby Juhovýchodného obchvatu možno podať na ÚAS do
31.októbra. VMČ Juh požaduje
Útvar architektúry a stratégie
mesta MsÚ v Trenčíne na budúce
rokovanie VMČ Juh o predloženie
celkovej koncepcie investičného
zámeru stavby Juhovýchodný obchvat.
(la)
Výbor mestskej časti Juh
sa stretne s občanmi v pondelok 3. novembra o 18.
hodine v Kultúrnom centre
Aktivity na Juhu.

Výbor mestskej časti Západ sa stretne s občanmi
v stredu 29. októbra o 16.
hodine v Kultúrnom centre
v Záblatí.
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Koncepcia sociálnej problematiky a rozvoja bývania
odznela na VMČ Sever
Koncepciu sociálnej problematiky mesta do roku 2015 predložila poslancom poslankyňa Janka Fabová na zasadnutí Výboru
mestskej časti Sever v stredu 10. októbra. Zmapovala všetky
sociálne zariadenia na území mesta, demografický stav, počet
obyvateľov, zastúpenie sociálnych skupín. V kapitole Deti a mládež je napríklad požiadavka v mestskej časti Západ na výstavbu
materskej školy. Pri výchove mládeže sa kladie dôraz na formy
prevencie. Uvažuje sa o zákaze požívania alkoholických nápojov
na verejných priestranstvách.
Najväčšou cieľovou skupinou budú seniori. Mesto preto musí čo najskôr riešiť túto
časovanú bombu aktuálnu pre
celé Slovensko formou penziónov a domovov dôchodcov.
V pláne je prístavba penziónu
k Centru pre seniorov, ale bude
potrebné vybudovať podobné
zariadenia aj v ostatných častiach mesta.
Občania bez prístrešia sú
ďalšou kapitolou vyžadujúcou si
pozornosť samosprávy. Zákon

nepozná právny status bezdomovca, títo ľudia sú aj sociálne
izolovaní. Výstavba zariadenia
je potrebná aj pre mladých ľudí
odchádzajúcich z detských domovov. Sem patrí aj rómska komunita (500 ľudí v Trenčíne) so
stovkou neprispôsobivých občanov a neplatiči, ktorým hrozí
deložovanie z bytu. Zákon o sociálnych službách bude bičom
na samosprávu, lebo presunie
kompetencie, ale nie dostatočné finančné prostriedky.

Poslankyňa Fabová predložila kolegom aj koncepciu rozvoja bývania v Trenčíne. V súčasnosti platí územný plán z roku
1998 s doplnkami. Požiadavky
sú skôr na malometrážne byty.
Mesto má záujem stavať tzv.
štartovacie byty, v držbe mesta
by malo byť 4 – 5 % z bytového
fondu. Bude platiť princíp, že
občan sa má o svoje bývanie
postarať sám, až potom je na
rade mesto. Obidva materiály
zobrali poslanci VMČ Sever na
vedomie.
Poslanci sa zaoberali aj
sťažnosťou občianky z miestnej časti Opatová na chov
exotických vtákov vo svojom
susedstve. Na poslaneckom
prieskume nezistili porušenie
zákona ani ujmu na životnom
prostredí či zvýšený hluk. Preto VMČ žiada Útvar stratégie
a architektúry MsÚ v Trenčíne
o prehodnotenie stanoviska

v súlade s platnou legislatívou,
lebo nezohľadnilo všetky aspekty tohto chovu.
Slovenský vodohospodársky
podnik Piešťany odpovedal na
sťažnosť mesta na likvidáciu
sena po kosení trávy pri Kubranskom potoku. „Po kosení
pri tokoch pokosenú hmotu nechávame na mieste. Organizácia nemá fyzické ani finančné
možnosti na pohrabanie a odvezenie sena,“ píše sa v stanovisku firmy.
Občania upozornili na strom
spadnutý na elektrické vedenie
na ulici Pod horou, uviedol poslanec Vladimír Gavenda. Na
zahradený priestor pred Piano
klubom upozornila poslankyňa
Marta Blahová. Poslanec Róbert Lifka pochválil prevádzkara
klubu, že po akcii vyzbierajú neporiadok na ulici, ale návštevníci klubu ho robia po celom
sídlisku Pod Sokolicami. (la)

Konflikty cyklistov a chodcov v strede mesta
Poslankyňa, dlhodobo uvoľnená na výkon funkcie, Janka Fabová
prišla na stretnutie Výboru mestskej časti (VMČ) Stred, ktorý
mal stretnutie s občanmi v stredu 15. októbra. V úvode hovorila
o koncepcii sociálnej politiky mesta do roku 2015 a poslanci
materiál odporučili na prerokovanie v mestskom zstupiteľstve.
V septembri roku 2007
podal sťažnosť na Spoločný
stavebný úrad v Trenčíne občan z Partizánskej ulice, ktorý
sa cíti poškodený posunutím
múra susednej stavby k jeho
domu. Druhú sťažnosť podal
v decembri a dodnes spor nie
je vyriešený.
V miestnej časti Nozdrkovce po vybudovaní kanalizácie
výkop zabetónovali, nie je však
zaasfaltovaný a betón sa ničí.
Z cesty sa práši, chýbajú chodníky a občanom aj chodník vedľa cesty z Biskupíc do Nozdrkoviec. Predseda VMČ Ján Krátky
vysvetlil, že bolo stretnutie
zástupcov mesta a Trenčianskeho samosprávneho kraja,
ktorí majú v kompetencii cesty
v Nozdrkovciach. Časť cesty
patrí pod správu kraja, časť
pod mesto. Pripravuje sa projekt na opravu cesty a vybudovanie chodníkov, realizácia je

navrhnutá do rozpočtu mesta
na rok 2009.
Na Kmeťovej ulici vedľa polikliniky sa na obidvoch stranách zjavili značky so zákazom
státia. Obyvateľ tejto ulice sa
prišiel spýtať poslancov, čo
majú robiť chorí ľudia, keď prídu k lekárovi alebo keď niekto
dovezie choré dieťa.
Pri výstavbe podzemných garáží medzi Jaselskou a Hviezdoslavovou ulicou zabrali stavbári veľkú časť chodníka na
Hviezdoslavovej ulici, pritom
v tomto priestore nevidieť žiadnu stavebnú činnosť, iba občas zaparkované autá. Nestačí stavbárom menší priestor,
informoval sa mladý muž. Poukázal aj na veľkú frekvenciu
vozidiel na Mierovom námestí
počas celého dňa a jazdu cyklistov po chodníkoch, lebo povrch námestia je v zlom stave.
Všimol si aj demontáž bezpeč-

nostnej kamery na Palackého
ulici. Poslankyňa Gabriela Hubinská doplnila, že najmä cyklisti jazdia v pešej zóne rýchlo
a ohrozujú bezpečnosť chodcov. Zástupca mestskej polície
Zdeno Marousek vysvetlil, že
polícia robí kontroly vjazdu na
námestie podľa režimu dopravy
prijatého pre túto časť mesta.
Bezpečnostné kamery sa vymieňajú, lebo sa montuje nový
systém a bude ich v centre viac
ako doteraz.
Konflikty medzi cyklistami
a chodcami vznikajú často aj
na cestnom moste cez Váh.
Pravá strana smerom z mesta
do Odevy je určená pre cyklistov, ale tí väčšinou jazdia po
ľavej strane, kde je vysoká frekvencia chodcov.
Podchod pod Električnou
ulicou od novej polikliniky na
Noviny je v zlom technickom
a hygienickom stave a ohrozuje
bezpečnosť chodcov. Vylámané
schody a chýbajúce osvetlenie
nie sú dobrou vizitkou mesta, preto si podchod vyžaduje
rekonštrukciu.
Zhoršená kvalita vzduchu

je podľa občanov spôsobená
spaľovňou v nemocnici, a preto poslankyňa Hubinská žiada
o rokovanie Útvaru životného
prostredia Mestského úradu
Trenčín s vedením nemocnice.
Veľmi nebezpečným úsekom
pre vodičov je v pracovných
dňoch križovatka ulíc Partizánskej a Olbrachtovej pri Všeobecnej zdravotnej poisťovni,
kde zaparkované autá často
bránia nielen vo výhľade, ale aj
v jazde. Dolný koniec Olbrachtovej ulice pri križovatke so
Soblahovskou je niekoľko mesiacov rozkopaný a uzavretý.
Zdeno Marousek vysvetlil, že
sa v minulosti hovorilo o zjednosmernení tejto ulice s vyznačením parkovacích miest na
jednej strane.
Poslanec Daniel Beníček
upozornil na čiernu skládku vytvorenú na Karpatskej ulici po
víchrici. Na Javorinskej a Stromovej ulici je poškodený povrch
cesty. Poškodené stromy za
hrádzou pri Váhu Povodie Váhu
zatiaľ neodstránilo a ohrozujú
bezpečnosť ľudí.
(la)
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Deti z MŠ sa hrali ekohry
s lesným pedagógom
Nový
štátny
vzdelávací
program nám dáva väčšiu možnosť realizácie vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Materská škola
na Ul. 28. októbra sa rozhodla
postupovať spôsobom priamej
skúsenosti dieťaťa s realitou –
cez zážitkové učenie. Experimentovanie, bádanie, objavovanie
a skúmanie je neoceniteľné pre
poznávací proces. Poznanie podopreté takýmto spôsobom má
evidentne lepšiu kvalitu i trvácnosť. Preto je žiaduce vyhľadávať
možnosti, ako najlepšie deťom
poskytnúť poznanie zaujímavým,
príťažlivým spôsobom. Jednou
z nich je spolupráca s lesným
pedagógom. V našom prípade to
bola teta Jarka (Jarmila Vanyová),
ktorá hravou, zaujímavou formou
ekohrami a ekoaktivitami usmernila pozornosť detí na domácu
lokalitu – lesopark Brezina. Tu sa

uskutočnili aktivity, ktorých úlohou bolo vytvárať pozitívny vzťah
detí k prírode, ukázať niektoré jej
zaujímavosti a ako si chrániť náš
les. Ekohry, v ktorých deti plnili
úlohy, boli premyslené, nápadité, príťažlivo pripravené. Jedna
z najzaujímavejších bola aktivita
„žabka“ – vyfarbovanie lesného zvieratka chlorofylom priamo
v prírode. Deti boli pri týchto aktivitách spontánne, šťastné a pritom ani netušili, že ide o plánovaný a cielený edukačný proces.
Tete Jarke patrí poďakovanie
za tvorivú prácu s deťmi a my,
učiteľky, máme dobrý pocit zo
zmysluplnej práce. Potvrdila to
i spätná väzba od rodičov, ktorí
mali na druhý deň snáď viac otázok ako deti, čo sme to tam všetko v tom lese robili.
Helena Drgová,
riaditeľka materskej
školy
mate

Tekvičková párty
v MŠ na Novinách

Babie leto, plody jesene,
krásne farebné lístie, tekvičky
a gaštany si priam žiadali, aby
sme z nich tvorili niečo zaujímavé. „Maláci aj veľkáci“ zo škôlky
na Novinách spolu so svojimi
tetami učiteľkami už po ... krát
usporiadali tvorivé dielne „Tvoríme z prírodnín“. Rodičia podonášali všetky možné aj nemožné jesenné plody, povynášali na dvor
stoly a spolu so svojimi malými
pomocníkmi vytvárali tekvicové
svetlonosy, gaštankových panáčikov a iné jesenné strašidielka.

Niektorí rodičia sa s takou chuťou pustili do dlabania tekvíc, že
občas ani nebolo poznať, či je
to podujatie viac pre deti alebo
pre dospelákov. Rodičia boli na
chvíľu deťmi a ich deti im ukázali, kde a ako vlastne trávievajú
veľkú časť dňa vo svojej škôlke.
Tekvicové výtvory budú ešte nejaký čas pripomínať deťom toto
milé stretnutie, no veríme, že
sa čoskoro stretneme pri nejakej ďalšej peknej spoločnej akcii
detí a rodičov Materskej školy na
Stromovej ul. na Novinách. (ad)

T
Tradičná
tekvicová párty sa konala vo štvrtok 9. októbra v Matterskej škole na Považskej ulici. Deťom najskôr tety učiteľky
zahrali rozprávku s poučným koncom a potom sa začala výroba tekvicových strašiakov, rozprávkových bytostí, svetlonosov a rôznych fantastických výtvorov od výmyslu sveta. Deti
pomáhali rodičom dlabať dužinu z tekvíc a spoločne sa tešili
zo svietiacich divov. Dobrú náladu umocňovala hudba a rôzne
dobroty pod zub, ktoré pripravili v materskej škole.
(la)

Výstava šarkanov v Materskej škole na Opatovskej ul. mala vydarený záver v stredu 8. októbra. Deti sa tešili na púšťanie šarkanov, ale za slnečného jesenného počasia sa vetrík schoval
niekde za hory. Zrejme bol unavený, a nie a nie zaduť poriadne
do pripravených šarkanov. Deti to vyriešili jednoducho, udržiavali svoje lietajúce „hračky“ vo vzduchu zrýchleným presunom.
Samozrejme sa pri tom vyskytli „dopravné nehody“, zaplietli sa
povrázky a šarkany bezmocne padali k zemi. Napriek tomu sa deťom nechcelo veľmi odchádzať domov a využili láskavé, no trochu
zubaté slniečko počas krátiacich sa dní čo najdlhšie.
(la)
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Mladí filantropi Trenčianskej
nadácie hodnotili rok 2008
Skupina Mladých filantropov pri Trenčianskej nadácii (TN) hodnotila v utorok 30. septembra svoju prácu za štvrtý ročník svojej
činnosti. S podporou Mesta Trenčín pripravili túto prezentáciu
v Klube Lúč a pozvali realizátorov podporených projektov, aby
priblížili aktivity, ktoré zrealizovali za získané finančné prostriedky z grantového kola Mladých filantropov. Na paneloch zároveň
vystavili fotografie dokumentujúce projekty.
„Do grantového kola sa prihlásilo 16 projektov z Trenčína a okolia a z Bánoviec nad
Bebravou. Mladí podporili mladých a zelenú dali deviatim projektom v hodnote 55 664 korún
aj vďaka podpore partnera projektu Mladých filantropov Nadácie SPP. V priebehu jari a leta
2008 sa uskutočnili skateboardové aktivity, predviedli bojové
športy, hudobné kapely i tanec,
vznikla detská galéria a konali
sa detské športové olympiády,“
hodnotila grantové kolo koordinátorka projektu Mladí filantropi
Danka Adamusová. V Trenčíne
filantropi podporili 1. detskú
športovú olympiádu Materského centra Srdiečko, Južančekovu galériu Rodinného centra
Južanček, Raks Fatima festival
tanečnej skupiny Džamál, Gympelrock mladých z Gymnázia
Ľudovíta Štúra a rekonštrukciu

prvkov starého nefunkčného
skateparku Bike trialu Trenčín.
Program moderovali členovia – filantropi Barbora Janíková a Štefan Buček. Momentálne tvorí skupinu 10 filantropov
z viacerých stredných škôl a vysokej školy v Trenčíne, konkrétne Obchodnej akadémie M.
Hodžu, Piaristického gymnázia
J. Braneckého a Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka. Absolvovali dvojdňový seminár na
Patrovci, kde sa pod vedením
odborných školiteľov stali skupinou, ktorá dokáže spoločne
tvoriť grantové podmienky. Formou rôznych výcvikov sa naučili
pravidlá pri písaní projektov,
ktoré potom pretavili do reálnych nápadov, vyskúšali si spôsob konzultácií, nápady hravou
formou odprezentovali. Na záver simulovali monitoring spolu
s monitorovacou správou.

> Vladimíra Strmenská si na prezentáciu 1. detskej športovej olympiády zavolala posilu.
„Prvý až tretí ročník grantového kola sa orientoval výlučne
na Trenčín. Samotný projekt má
dve línie podpory aktivít. Prvá je
mladí mladým a druhá mladí
komunite. Keďže sme v Trenčíne vyskúšali obe, rozhodli
sme sa posunúť grantové kolo
aj do Bánoviec nad Bebravou.
K tomu nás inšpiroval aktívne
pracujúci Mládežnícky parlament, s ktorým sme nadviazali
spoluprácu. Študenti, ktorí ho
tvoria, poznajú domáce pomery
a dokážu nás navigovať, kam
priamo smerovať ponuku pre
podporu aktivít v ich meste,“

povedala správkyňa nadácie
Alena Karasová.
Maximálna výška podpory
bola 7 tisíc korún na projekt
a týkala sa širokej oblasti komunitných aktivít.
Skupina Mladých filantropov
pri TN sa teší na nový ročník,
pripravuje nové aktivity a pozýva medzi seba nových členov.
„Rok v nadácii je nielen dobrovoľnícka práca a vzdelávanie
v ťažšie dostupných oblastiach,
ale aj zábava, príjemné stretnutia a nové kontakty,“ pozýva
mladých členka skupiny Jolana
Blahová.
(la)

V súťaži Miss Trenčín bodovali 17-ročné dievčatá
Víťazkou súťaže Miss Trenčín 2008 sa stala 17-ročná Zuzana
Mandelíková, 1. vicemiss a Miss sympatia 17-ročná Jana Sásková a Miss fotogenic 17-ročná Dominika Adamčiová (na snímke).
Jediná Zuzana Čaklošová na poste 2. vicemiss sa presadila medzi
silnou garnitúrou 17-ročných dievčat ocenených v piatom pokračovaní Miss Trenčín, ktoré opäť bezchybne pripravili manželia Bačovci. Posledným oceneným bol „Pinďo“ Peter Lengyel, ktorého
predseda poroty Branislav Celler vyhlásil za šoumena roka.
Podmienkou účasti bol vek
od 17 do 21 rokov, trvalý pobyt
na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, kandidátky
museli byť slobodné a bezdetné.
Finalistky absolvovali na pódiu
tri disciplíny – rozhovor s moderátorom Petrom Lengyelom,
módnu prehliadku s modelmi
slovenského módneho návrhára
Lukáša Kimličku a promenádu
v plavkách.
V programe účinkovala skupina parkúristov Street X Runners,

tanečná formácia Aura a hudobným hosťom bola Zuzana
Smatanová.
Po vyhlásení výsledkov sa dostali k slovu ocenené dievčatá
„Som veľmi šťastná a nadšená,
hoci si to stále ešte nedokážem
poriadne uvedomiť. Najkrajším
zážitkom, ktorý si odnášam
z tohto večera, je skutočnosť, že
som tu spoznala úžasných ľudí
a samozrejme víťazstvo,“ vysypala zo seba očividne dojatá Zuzana Mandelíková. Na ľuďoch oce-

ňuje najviac vnútornú
krásu a ich charakter,
hoci vonkajší vzhľad
upúta na prvý pohľad.
Miss sympatia a 1.
vicemiss Jana Sásková
nečakala, že sa presadí
a získa dve ocenenia.
„Prekvapilo ma to a cením si atmosféru počas
súťaže, lebo dievčatá boli úžasné. Bol to
pre mňa šťastný večer
a veľmi dobre na mňa
pôsobilo povzbudzovanie divákov.“
Súťaž Miss Trenčín
má každoročne svoje zastúpenie
i vo finále cesloslovenskej súťaže krásy a dievčatá na nich nie
sú iba do počtu. Zuzana Lazová
sa stala v roku 2006 1. vicemiss
Slovensko, Eva Blahovcová a Ka-

rin Štastná boli finalistkami Miss
Slovensko 2007. Kristína Vlková
v roku 2008 zopakovala umiestnenie Zuzany Lazovej – 1. vicemiss Slovensko.
(la), foto: R. Stoklasa
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Primátor Celler sa stretol
s riaditeľmi škôl
Primátor Branislav Celler sa vo štvrtok 16. októbra stretol s riaditeľmi škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
„Vzdelávanie je dôležitá
téma, našou hlavnou úlohou je
vytvoriť základným školám podmienky, aby sa žiaci dobre pripravili na štúdium na stredných
a vysokých školách a potom
našli potrebné uplatnenie,“
povedal v úvode trenčiansky
primátor. Zaujímal sa o problémy vo vzdelávacom systéme
a jeho cieľom je, aby školy komunikovali s rodičmi. Získajú
tým predstavu, ako ich vnímajú
a môžu upravovať svoju organizáciu tak, aby rodič mal dobrý
pocit, že škola dieťa dobre pri-

pravila do života.
Mesto chce zrealizovať objektívny prieskum o tom, ako
rodičia vnímajú deti, školu
a aké majú požiadavky. Do
vzdelávania dáva mesto 30 %
zo svojho rozpočtu. „Je to veľká suma, a preto chceme mať
spätnú väzbu aj od rodičov, učiteľov a detí, chceme poznať ich
názor, pripomienky a možno
návrhy na zlepšenie do budúcnosti,“ vysvetlil B. Celler.
Vedúci Útvaru školstva a sociálnych vecí MsÚ v Trenčíne
Jozef Baláž informoval o zria-

Dovidenia, maliarka Jeseň

Jeseň sa prejavuje ako veľká umelkyňa. Zelené plochy
stromov zľahka vymaľuje do neskutočných farebných odtieňov,
ktoré nedokáže nikto poriadne
napodobniť. Aj preto si mnohí
ľudia zľahčujú situáciu pomenovať túto krásu a používajú všeobsahujúce a nič nehovoriace
slovo gýč.
Jeseň však nedá na kritikov
a maľuje si veselo ďalej. Musí
sa ponáhľať, lebo jej nezostáva veľa času, pretože pred
dverami už stojí ďalšia umelkyňa – Zima. Tá zasa premaľuje
všetky farebné mozaiky Jesene
na bielo a zničí tak fantastický
farebný svet vytvorený pre nás

ľudí. Nečudo teda, že Jeseň
má naponáhlo a snaží sa tvoriť od rána do večera, často aj
v noci.
Po vzore popredných módnych návrhárov (alebo je to
skôr naopak?) obliekla stromy
do krásnych kabátov, ktoré
z nich nemilosrdne strhá zimný
vietor. A to je znak, že Jeseň sa
s nami lúči a odchádza maľovať
do ďalekých krajín. Tešíme sa
na jej návrat zaplnený farebnou
krásou prírody, ale ten sa uskutoční až o rok.
Dovidenia, pani maliarka,
stretneme sa opäť pri umeleckej tvorbe a palete plnej farieb.
(la), foto: R. Stoklasa

dení pracovných miest pre štyroch psychológov a sociálnych
pracovníkov. Podľa riaditeľov
základných škôl je možné badať klesajúcu úroveň vzťahov
a s tým súvisiace správanie sa
detí k sebe i často zvýšenú agresivitu. Na druhej strane však
upozorňujú, že aj problémové
deti potrebujú v prvom rade odbornú pomoc a spoluprácu na
úrovni škola-rodina.
Ďalšou témou diskusie boli
učebné pomôcky. „Ak chceme moderne učiť, potrebujeme moderné pomôcky a na to
treba peniaze,“ zaznelo z úst
viacerých riaditeľov. Dnes na
ne nepostačuje ani príspevok

mesta vo výške 500 korún na
žiaka. Podľa primátora je potrebné všetky požiadavky škôl
zosumarizovať a určiť priority,
aby sa mohli investície realizovať postupne.
Branislav Celler ponúkol riaditeľom aj pohľad investorov
prichádzajúcich do mesta. Veľa
času v rámci spoločných diskusií venujú téme škôl , vyučovaniu a príprave stredoškolákov.
Všetky deti nemôžu študovať
v všeobecných školách, musia sa venovať aj technickým
školám. To je smerovanie do
budúcnosti.
(la)

Pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov Trenčín začali začiatkom októbra výsadbu dvojročných okrasných rastlín na
území mesta a trávniky v Trenčíne ožili rôznofarebnými kvetmi.
Kruhový objazd na križovatke Soblahovskej a Legionárskej ulice
upravovali vo štvrtok 16. októbra.
(la), foto: (jč)
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Autorská výstava Porubský – Syrový vo veľkom štýle

> Oliver Porubský (vľavo) sa zdraví s Jozefom Syrovým
V piatok 10. októbra podvečer bola sprístupnená v Mestskej galérii v Trenčíne výstava
dvoch trenčianskych amatérskych výtvarných umelcov maliara Olivera Porubského a sochára Jozefa Syrového. Po
úvodnom vystúpení fujaristu
Milana Sedláčka z folklórneho
súboru Radosť sa prítomným
prihovorila vedúca Útvaru kultúry Mestského úradu v Trenčíne Janka Masárová. Vystavujúcich umelcov predstavila
v mene organizátora výstavy
Trenčianskeho
osvetového
strediska v Trenčíne metodička
Jaroslava Tichá. Bližšie s tvorbou vystavujúceho amatérskeho maliara Olivera Porubského
zoznámil komisár výstavy Jan
Tluka. V úvode položil otázku,
čo môže človek robiť, aby aspoň
trocha dôstojne prežil všetky
tie dni a roky svojho života, ale
pritom ju predostrel do „pľacu“
nielen sebe, ale všetkým návštevníkom výstavy, aby sa zamysleli nad zmyslom života. Na
vyslovenú otázku nahlas odpovedá myšlienkami spisovateľa
Wiliama Saroyana, dá sa to
formulovať miliónmi spôsobmi, ale nakoniec výslednica je
vždy skoro rovnaká – človek sa
snaží zo všetkých síl v súlade
so zákonom a pravdou, aby ho
čo najelegantnejšie a aspoň
zmysluplne doviedol až do konca a pritom nikomu neuškodil.
Myšlienky spisovateľa Tluka
použil vedome preto, že ten ich
vyslovil pri príležitosti svojho

životného jubilea. Sú príznačné
i pre vystavujúceho Olivera Porubského, ktorý si k životnému
jubileu pripravil prvú autorskú
výstavu. Vo všeobecnosti je
známe, že Oliver Porubský sa
realizuje prostredníctvom rôznych aktivít – tvorivých a športových. Sám seba nikdy nedával do popredia, skôr nechával
za seba hovoriť výsledky svojho snaženia. Väčšina z nás ho
pozná z fotografickej tvorby,
ktorej sa venoval od čias vysokoškolského štúdia a svojho vrcholu dosiahol v skupine META
v rokoch 1972 až 1983. Vtedy
bol v celoslovenskom merítku
uznávaným a na fotografických
výstavách po zásluhe oceňovaným autorom. Po dvanástich
rokoch úspešnej práce v METE
fotoaparát vymenil za paletu
plnú farieb. A tak sa od roku
2000 začal objavovať na regionálnych výstavách s obrazmi.
Autorská výstava je trochu prekvapením, nielen výtvarným, ale
aj literárnym. V tomto väčšom
priestore výraznejšie vystupujú
charakteristické rysy jeho výtvarnej tvorby. Jeho kreslený
humor a bláznivé rozprávanie
sú ironické. Obrazy prinášajú
svet s troškou poézie, ale predovšetkým v jasných farbách,
prežiarených slnkom. V obrazoch sú dominantami príroda a pohľady do ulíc mesta.
V obecnej rovine Jan Tluka charakterizuje Olivera Porubského
ako chodca, ktorý prináša ľudstvu posolstvo pestrofarebné-

ho sveta, plného slnka, a to za
každého počasia.
O ďalšom vystavujúcom autorovi Jozefovi Syrovom prečítala jeho profil v zastúpení Jozefa
Švikruhu Jarka Tichá. „Jozef
Syrový do sveta výtvarného
umenia vstúpil na rozhraní
sedemdesiatych a osemdesiatych rokov síce ako autodidakt
– samouk, ale pomerne s jasnými predstavami o tejto oblasti činnosti ľudského ducha.
Po počiatočnom záujme o maľbu sa začal venovať tepaným
reliéfom a originálnej plastike
z kovu či skôr z kovového odpadu. Vďaka svojmu povolaniu,
ako vyučený nástrojár, si vyhotovil špeciálne náradie pre túto
techniku. Pravidelne sa predstavuje so svojimi originálnymi
plastikami z kovu od roku 1971
až dodnes v Trenčíne, v iných

mestách, ba i v zahraničí. Jozef Syrový je výtvarník širšieho
záberu. S retrospektívou pohľadu na jeho tvorbu je viditeľne
prirodzené a zákonite zreteľné
jeho umelecké zrenie, ktoré
odzrkadľuje citeľný prechod od
plošných štrukturálnych menej
prepracovaných prvých kompozícií k vrcholným detailne až
filigránsky prepracovaným artefaktom. Jeho najnovšími výrazovými prostriedkami sa stali
reťaze z bicykla, matice, klince,
staré kosáky, šijacie stroje,
vodovodné kohútiky, nábojnice a rôzny iný kovový odpad,
z ktorých vytvára rôzne kompozície a figúry. Jeho tvorba patrí k tomu najlepšiemu, čo na
neprofesionálnej scéne máme
a zniesli by prísne kritériá medzi profesionálnymi umelcami.
(jč)

V uplynulých dňoch si pripomenuli v sobášnej sieni Mestského
úradu v Trenčíne 50 rokov manželstva – zlatú svadbu – manželia
Vladimír a Oľga Bibzovci. Nech im v ďalších rokoch manželstva
svieti na Slnečnom námestí v Trenčíne len slnko lásky a šťastia.
ZPOZ pri MsÚ Trenčín

UPOZORNENIE
Mestské
hospodárstvo
a správa lesov, m. r. o., Trenčín upozorňuje ctených návštevníkov Krytej plavárne na
Mládežníckej ulici, že od 1.
januára 2009 prevádzkovanie krytej plavárne na základe schváleného uznesenia č.
262 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
zo dňa 26. 6. 2008 preberá
nová obchodná spoločnosť

IB správcovská, s. r. o., Ul.
gen. Svobodu 1, Trenčín.
Z vyššie uvedeného dôvodu všetky permanentky
platia do 31. 12. 2008. Po
1. januári 2009 permanentky vystavené MHSL, m. r. o.,
Trenčín nebudú akceptované
novým prevádzkovateľom.
Ďakujeme za pochopenie.
Erika Vravková, riaditeľka
MHSL, m.r.o., Trenčín

JESENNÉ AKTIVITY
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Materské centrum Srdiečko podporilo

Dni nezábudiek
Pri príležitosti Svetového dňa
duševného zdravia 10. októbra
organizovala Liga za duševné
zdravie SR celoslovenskú informačnú kampaň spojenú so
zbierkou.
Celoslovenská zbierka Dni
nezábudiek sa konala od stredy
8. do piatka 10. októbra v 52
mestách Slovenska formou predaja malých nezábudiek. Ľudia
mohli ich kúpou podporiť skvalitnenie starostlivosti o duševne chorých, pretože práve nezábudka je symbolom duševného
zdravia. V Trenčíne Dni nezábudiek pripravili dvaja koordinátori
– Ars vivendi a Materské centrum Srdiečko (MCS).
„Naši dobrovoľníci predali počas troch dní 2173 nezábudiek
za 51 171 korún,“ zhodnotila

účasť MCS na zbierke jeho pracovníčka Emília Hromníková.
Poďakovala sa najmä školám
za spoluprácu a 108 dobrovoľníkom za pomoc. Dobrovoľníkmi boli študenti Spojenej školy
Trenčín, PASA Trenčín a Združenej strednej školy hotelových
služieb Trenčín.
Financie získané zo zbierky
sa použijú na projekty pre ľudí
s duševnou poruchou. Všetky
organizácie, ktoré spolupracujú
na zbierke, podporia 30 percentami z výnosu rozvoj aktivít vo
svojom regióne v oblasti duševného zdravia. Čistý výnos tohtoročnej zbierky bude prerozdelený formou grantovej schémy na
dobudovanie komplexnej siete
služieb.
(la)

> Trenčiansky mím Vlado Kuíšek bol jedným z prvých
záujemcov o nezábudku
foto: (mcs)

> Deti zo Zelenej školy v Opatovej zorganizovali 10. a 11.
októbra burzu spojenú s charitatívnou zbierkou. V Kultúrnom
centre v Opatovej bola široká ponuka detského oblečenia,
kočíkov, potrieb pre deti, hračiek, cédéčiek a kníh. Výnos
z burzy použijú na nákup potrieb pre Detskú kliniku Fakultnej nemocnice A. Dubčeka v Trenčíne.
(la)
> Šarkany si dali zlet v sobotu 11. októbra na veľkej lúke
pod sídliskom Juh. Tri desiatky ich lietalo počas krásneho
jesenného popoludnia za takmer úplného bezvetria. Ako pohon využívali bežiace deti a keď im dochádzali sily, vystriedali ich rodičia. Materské centrum Srdiečko priravilo pre
deti deň šarkanov cielene nazvaný Šarkaniáda. Predpoludním ich vyrábali spolu s rodičmi v Galérii M. A. Bazovského
a popoludní mali v spoločnosti šarkanov Rodinného centra
Južanček letecký deň.
(la), foto: (mcs)

POZVÁNKA NA FILATELISTICKÚ BURZU
Klub filatelistov 52 – 10 Trenčín pozýva všetkých priaznivcov
na Celoslovenskú filatelistickú burzu v nedeľu 9. novembra
od 8. do 13. hodiny do Kultúrneho centra na Dlhých honoch.
Záujemcovia tu nájdu poštové známky, korešpondenčné
lístky, pohľadnice, TK karty a iné filatelistické predmety.
(ed)

> Jeseň prináša radosť deťom. Padajúce farebné lístie
inšpiruje a hra na poštára či umelca sa môže začať.
(la)
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Klub darcov Trenčianskej nadácie rozdal 146 tisíc korún
Klub darcov Trenčianskej
nadácie sa stretol dňa 7. októbra v reštaurácii Savana,
aby zhodnotili výsledky deviatich minuloročných grantistov
a súčasne zhodnotili dvanásť
prezentovaných nových projektov. Len pre osvieženie pamäti treba uviesť, že Klub darcov
Trenčianskej nadácie so súčasným počtom 45 členov založený v roku 2003 združuje ľudí,
ktorí prostredníctvom nadácie
pravidelne podporujú zmysluplné aktivity v Trenčíne. Jeho
členmi sú nielen Trenčania, ale
občania okolitých miest a obcí,
ktorých život je spojený s Trenčínom. Vďaka nim a vďaka podpore partnera projektu Nadácie Konto Orange každoročne
narastá balík prostriedkov na
rozdelenie dobrých nápadov
aktívnych ľudí. Aktuálny stav
finančných prostriedkov v tohoročnom 5. ročníku bol vyčíslený
v čiastke 156 065 korún. Na
naplnení sa podieľali členovia klubu čiastkou 96 892 Sk,
Konto Orange čiastkou 50 000
korún a 9 173 Sk bol zostatok
z minulého roka.
V prvej časti večera predsta-

mali 26 zúčastnení členovia
Klubu darcov, ktorí na základe nimi priznaného bodového
hodnotenia určili ich poradie.
Najvyššie bodové hodnotenie
(49 bodov z 327 možných) získal Folklórny súbor Nadšenci
a tým aj 20 tisíc korún na realizáciu projektu pod názvom
„Prišli sme vás potešiť, aj sa
niečo naučiť“, zameraného na
kluby dôchodcov. Na ďalších
miestach sa umiestnili projekty: „Detská zábavno-gymnastická príprava“ na zakúpenie
materiálu pre zhotovenie cvičebných pomôcok na cvičenie
batoliat a detí do 5 rokov s rodičmi z občianskeho združenia
Pavlo.
„Fotografie – výber z tvorby
Filomény Trefnej“ žiadateľky
Ireny Trefnej na výstavu starých
fotografií trenčianskej fotografky Filomény Trefnej. „Bratia
Čapkovci: Zo života hmyzu“
Trenčianskeho hradného divadla na prípravu a uvedenie divadelného predstavenia, všetkých podporia sumou 20 tisíc
korún.
„Obnova sakrálneho objektu v lokalite Mišovec – Opa-

> Letecký modelár Július
Kákoš o svojom projekte
hovoril s dvomi krásnymi
lietadlami.

vili slovom a vizuálne výsledky
svojich projektov deviati minuloroční úspešní grantisti. Po
krátkej prestávke vyplnenej živou hudbou gitaristu Michala
Orechovského a huslistky Ivety
Pružincovej, ochutnávkou domácej „štrúdle“ a kávy sa predstavili jedenásti noví žiadatelia.
Projekty boli rôznorodé, zaujímavé a inovované. Najťažšiu
prácu po prezentácii projektov

tová“ – Miroslav Tomeček na
obnovu zničeného sakrálneho
objektu žiadal iba 6 tisíc korún.
„Samo z lazov“ Divadlu Normálka na kabaretné divadelné
predstavenie, „Hammel krstí
Next Page“ Jurajovi Oravcovi
na koncert skupiny Next Page
spojený s krstom debutového
albumu a „Vianoce na hrade“
Trenčianskemu múzeu na zvýraznenie vianočnej atmosféry

> Napriek stiesnenému priestoru dievčatá s Goonies tancovali ako o život.
v oknách Zápoľského paláca
Trenčianskeho hradu – všetky
projekty podporili sumou 20 tisíc korún.
Celkom bolo schválených na
projekty 146 tisíc korún. Bez
finančnej podpory zostali projekty „Športové hry bez hraníc“
predložený Študentským parlamentom Fakulty mechatroniky

Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, „Na čom záleží“ predložený Univerzitným pastoračným
centrom a „Raks Fatima festival – 4. ročník“ predložený
tanečným súborom Džamal.
Trenčianska nadácia ich podporí z výnosu 2% polovicou zo
žiadanej sumy (10 000 korún).
(jč, la), foto: (la)

Čriepky z podujatí Trenčianskej nadácie
Správkyňa Trenčianskej nadácie Alena Karasová informovala o výsledkoch prvého grantového kola Nadačného fondu
Herbária určeného pre sociálne
slabé deti a mládež, ktoré bolo
uzavreté 30. júna 2008. Fond
podporil jediný projekt – zakúpenie hudobného klávesového
nástroja YAMAHA v hodnote
12 590 korún, ktorý predložila žiadateľka Agáta Zigová pre
jej talentovaného syna. Okrem
toho dala do pozornosti Vianočné grantové kolo 2008
vyhláseného dnešným dňom
a s termínom uzávierky 5. novembra 2008, zameraného na
Vianoce a vianočný čas.
Správkyňa Fondu Dr. Klaun
Trenčianskej nadácie Jana Sedláčková informovala o podujatí,
ktoré fond uskutočnil v Bojniciach a bola určená pre deti zo
špecializovaných inštitúcií dlhodobej starostlivosti. Dr. Klauni
ich navštevujú už šesť rokov.
Na podujatí, na ktorom spoločne participovali ZOO Bojnice

a Zámok Bojnice, sa zúčastnilo 466 detí z 22 sociálnych
inštitúcií z celého Slovenska so
sprievodom 110 pedagógov,
vychovávateľov,
asistentov
a rodičov.
Projektová
koordinátorka
Trenčianskej nadácie Danka
Adamusová zoznámila už s tradičným pripravovaným projektom „Otvor srdce, daruj knihu“,
ktorý je zameraný na obdarovanie detí zo sociálne slabších rodín knihou pod vianočný stromček. Začiatok predaja kníh je
stanovený na 21. novembra
2008 v týchto kníhkupectvách
v Trenčíne: Kníhkupectvo ZOC
MAX, Dom knihy, Braneckého
ulica, Svet knihy na Štúrovom
námestí a Kníhkupectvo Panta
Rhei v DV Centrum. Knihy sa
budú predávať do 18. decembra 2008. Každý darca knihy
dostane za svoju veľkodušnosť
pero, ktorým môže pre dieťa
napísať vianočné prianie priamo do knižky.
(jč)
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ARTKINO METRO
Mierové nám., 032/743 44 15, www.lampart.sk

24., 25. 10. (19.00)
Control
V. Británia, 2007, réžia: Anton Corbijn
Rozpráva príbeh posledných
siedmich rokov života Iana
Curtisa, speváka legendárnych britských Joy Division.
24. 10. (16.30) ANIME PLAY /
Filmový klub mladých – akcia iba
pre členov klubu
Stretnutie priaznivcov japonských animovaných filmov spojené s krátkou
prednáškou Daria Delgada.
26. – 27. 10. (19.00) KABINET
DOKTORA CALIGARIHO (Projekt)
Kabinet doktora Caligariho je prvým
a zásadným dielom filmového expresionizmu. Wieneho film sa stal nestarnúcou klasikou vďaka symbolike smerujúcej do psychológie postáv.
26. 10. (16.00) Detské
predstavenie: WALL-E
Animovaná rodinná sci-fi komédia od
tvorcov filmov Ratatouille, Autá a Hľadá sa Nemo.
29. 10. (17.30) Kultové
československé filmy: Lásky jednej
plavovlásky
(členovia Filmového klubu mladých –
vstup voľný)
1. 11. Festival študentských filmov
(program festivalu na www.lampart.
sk)
2. – 5. 11. (19.00) Angel
Belgicko / Francúzsko / V. Británia,
2006, réžia:François Ozon
„Moje narodenie je zahalené tajomstvom. Možno mám v sebe modrú krv,“
rozpráva Angel Deverell, budúci miláčik
nekritických čitateliek červenej knižnice, ktorá žije v provinčnom anglickom
mestečku Norley. Snívanie o živote na
blízkom sídle Paradise rozjasňuje dni
naplnené nepochopením a ubíjajúcou
školskou dochádzkou. Čoskoro sa ale
sama Angel stane známou spisovateľkou, keď jej vášnivé romány a neskôr
i jej pozoruhodný, detsky sebecký
a prudký charakter zaujmú londýnskeho nakladateľa Theo Gilbrighta.

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

KULTÚRNE POZVÁNKY
GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58
www.gmab.sk
26. 9. – 30. 11. Trenčín 2008
Výber zo súčasného slovenského umenia
MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.sk

Číslo 21/ročník X
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Nám. SNP č. 2
1. 10. – 31. 10. Môj policajt
Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ na Bezručovej ul. a Dlhých Honoch, vytvorených
v rámci projektu „Správaj sa normálne“,
realizovaného Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Trenčíne.

Každý pondelok (16.30) v MC Srdiečko
Maminec – klub mamičiek. Vedie Ivanka
Strapková.
28. 10., 4. 11. (17.00) v telocvičňi ZŠ,
Novomeského ul. na Juhu, cvičenie detí
s rodičmi – Cvičíme s Adamkom a tetou
Štefkou Fabovou.
28. 10. , 4. 11: (10.30) v MC, Mami,
spricht Deutsch. Mamičky sa rozprávajú
po nemecky, vedie mama Nicole FUCHS
29. 10., 5. 11. (17.00) v KC Dlhé Hony
– Cvičenie pre tehotné vedie pôrodná
asistentka Zuzka Duncová.
29. 10., 5. 11. (17.00) v telocvični
v Sokolovni – Cvičenie detí s rodičmi
s tetou Žofkou Hrančovou
23., 30. 10., 6. 11. (10.00) v MC
Srdiečko, vedie Miriam Mičudová.
Z rozprávočky do pesničky trénujeme jazýčky – predpoludnie s tetou Miriam. Hudobno
– pohybové stretnutia pre deti od 2 rokov
a ich rodičov.
23. 10. (17.00) Prednáška v MC
Srdiečko: Jód a zdravie matiek a detí,
vedie Miroslava Krížová, pôrodná
asistentka a pediatrička Jana
Petrášová.
24. a 25. 10. KC Dlhé Hony – Jesenná
a zimná burza dojčenského, detského
a tehotenského ošatenia a obuvi
20. – 26. 10. Svetový týždeň dojčenia
poradenstvo, podporná skupina
mamičiek v dojčení, prednáška
MC poskytuje priestor pre:
23. 10. (13.00 – 15.00) Psychologické
poradenstvo vedie Janka Lesajová.
5. a 19. 11. (9.30) Galéria M. A.
Bazovského – Galerkovo – hravé tvorivé
predpoludnie pre deti do 6 rokov a ich
rodičov vedie Monika Drocárová.
MC Srdiečko je otvorené: pondelok
15.00 – 19.00 h
utorok – piatok 10.00 – 19.00 h

VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Hasičská 1, 2. posch.

VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Všetky pracoviská

Pohybové aktivity:
Pondelok (17.00 – 18.30) Cvičenie
Tai chi – začiatočníci, pokročilí
(18.30 – 20.00)
Utorok (15.30 – 19.00) DFS Radosť
Sobota (8.30 – 12.00) DFS Radosť
Streda (10.00 – 11.00) Cvičenie
seniorov

Vyučovacie hodiny informatickej výchovy
pre žiakov ZŠ a SŠ v knižnici – ponuka pre
pedagógov.
Kontakty na jednotlivé pracoviská:
www.vkmr.sk

23. 10. (16.00) Sebapoškodzovanie
Prečo si ľudia niekedy ubližujú a čo sa skrýva za tým, keď niekto ubližuje sám sebe?
MUDr. B. Birešová, Mgr. M. Poliaková –
diskusia, organizované OZ Ars Vivendi.
JUH – KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk
Prednášky
3. 11. (17.00) Lievance, dolky, placky a
palacinky
Prednáška s ukážkou varenia, prednáša
Lucia Bátkyová, poradkyňa výživy a atestovaná špecialistka detoxikácie.
5. 11. (16.00) Práca s listami zo
stromov
Tvorenie s potešením s tetou Aničkou.
Tvorivé popoludnie pre deti od 2 rokov v
sprievode rodičov.
KULTÚRNE CENTRUM – DLHÉ HONY
Ul. 28. októbra 2/1168, 032/652 21 36
Každú stredu (17.00) Cvičenie pre
tehotné, org. MC Srdiečko.
Každú stredu (8.00 – 13.00) Liečivé
rastliny a ich využitie – konzultácie
Každý utorok, štvrtok (19.00 – 20.00)
Aerobik s Mirkou.
V školskom roku 2008/2009 ponúkame
kurzy:
hudobné – akordeón, flauta, gitara, klavír,
ľudový spev
jazykové – pre deti aj dospelých – angličtina, ruština
odborné – kurz prvej pomoci
Klub dôchodcov denne 14.00 – 18.00
Združenie kresťanských seniorov – pondelok 8.30 – 11.30
Jednota dôchodcov - utorok 8.30 – 11.30
Klub filatelistov - nedeľa 8.30 – 12.00

23. 10. 2008

KULTÚRNE POZVÁNKY

Streda (17.00 – 18.30) Cvičenie pre
tehotné ženy
Streda (19.00 – 20.00) Cvičenie
Pilates
Štvrtok (17.30 – 18.45) Joga
Piatok (16.30 – 19.00) TŠ Paškovci
Prednášky, besedy, iné...
13. 10. (14.00) Šarkaniáda pod Juhom
16. 10. (14.00) Mesiac úcty k starším
– program pre seniorov.
17. 10. (14.00) Slávnostné stretnutie
a spoločenská zábava pre seniorov.
22. 10. (13.00) Mesiac úcty k starším
– slávnostný program pre Jednotu
dôchodcov.

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská ul. 3,
032/74 337 63, 0948 807 18
Otvorené denne 9.00 – 18.00 h

KULTÚRNE CENTRUM – SIHOŤ
M. Turkovej 22,
032/743 45 35, 0904 339 401,
www.kcsihot.sk
Ponúka v školskom roku 2008/09
kurzy:
hudobné – akordeón, flauta, gitara, klavír
(spinet), spev, historický tanec
jazykové – pre deti i dospelých: angličtina,
nemčina, taliančina, poľština, ruština
kurz intenzívneho kreslenia – 4-dňový
kurz cvičenia pamäti – intenzívny,
4-dňový
praktické – strihy, šitie, ručné práce, studená kuchyňa, vegetariánska kuchyňa
odborné – gramotnosť na PC, účtovníctvo
(jednoduché, podvojné), strojopis
Musica Poetica a Fistulatoris Consort:
Súbory starej hudby hľadajú muzikantov
– husle, violončelo, spev a iné.
Cyklus zdravotných prednášok:
(Tritium, s. r. o.)
Témy prednášok na október 2008:
15. 10. (16.30) Správna funkcia
tráviaceho traktu – základ zdravia
Prednášajúci: MVDr. Vojtech Lisák.
22. 10. (16.30) Starostlivosť
o pokožku a prečo práve dnes prírodná
kozmetika...
Prednášajúci: RNDr. Tatiana Trizmová.
22. 10. (11.00) Pre mamičky a staré
mamy detí: „Čo sa dá robiť skôr, ako
ide matka s dieťaťom k lekárovi...“
Prednášajúci: RNDr. Tatiana Trizmová.
19. 10. (18.00) DESATORO –
Radošinské naivné divadlo (Dom
armády)
24. – 26. 10. Klobásfestival zájazd do
BÉKEŠSKEJ ČABY
KULTÚRNE CENTRUM – KUBRA
Kubranská ul. 94, 032/743 54 71,
0907 516 720
V školskom
krúžky:

roku

ponúkame

Keramický – pre deti i dospelých. Tkáčsky – pre deti i dospelých. Bábkarský,
šachový
Pohybové aktivity:
Cvičenie kalanetiky, aerobic, joga
Záujmové aktivity:
Detský foklórny súbor Kubranček
Folklórna skupina Kubra
Detská dychová hudba
Praktické aktivity:
Kurz studenej kuchyne
Kurz vegetariánskej kuchyne
Každý utorok a štvrtok v popoludňajších
hodinách detský kútik pre najmenších.

tieto

Každý pondelok (14.30, 16.00) Joga
Každú stredu (16.00) Angličtina
Každý piatok (9.00) Kondičnorehabilitačné cvičenie
Pondelok – piatok: Kurz práce s PC
(dohodou s vyučujúcim)
Kurz klavíra – dohodou s vyučujúcim
Denne (9.00 – 18.00)
Právne poradenstvo
Biliard
Šachy (klubové stretnutie každý štvrtok
o 15.00).
Karty
Čitáreň a knižnica
PC a internet
Masáže – podľa objednávok.
Telocvičňa so stacionárnymi bicyklami
Športový areál – loptové hry, petang,
park oddychu
Organizujeme prednášky, zájazdy,
turistické výlety, besedy so známymi
osobnosťami, kultúrne programy a iné
zaujímavé podujatia.
6. – 26. 10. Výstavná sieň – Mierové
nám. 16 – RUČNÉ PRÁCE ŽIEN,
tradičné a netradičné techniky
Výstavu pripravili Krajská organizácia
únie žien Slovenska Trenčín a Mestská
organizácia Únie žien Slovenska Trenčín vo
výstavnej miestnosti, Mierové námestie č.
16, Trenčín (1. poschodie). Výstava bude
otvorená okrem pondelka 10.00–17.00 h.
RODINNÉ CENTRUM JUŽANČEK
3., 4., 10., 11., 18., 24., 25.
11. (9.00, 9.15, 10.15, 11.00, 11.15 a
16.45 hod.) Tancujúce tigríky
Rodinné centrum Južanček v spolupráci
s maminou Peťou pripravili vo svojich
priestoroch malé tanečné kurzy pre deti

INfO / 13
od jedného do troch rokov. Prostredníctvom aktivity sa deti hravou a zábavnou
formou učia vnímať rytmus a pohyb. Jednoduchými rytmickými hrami spájajú slovo, hudbu a tanec. Do kurzu je potrebné
vopred sa prihlásiť.
4., 6., 7., 11., 13., 18., 20., 21., 25.,
27., 28. 11. Hopsajúce žabky
Cvičenie detí s rodičmi na fitlopte
Cvičenie je vedené hravou formou, aby
deti zaujalo. Určené je deťom od 6 do
36 mesiacov. Cvičenie na gymnastickej
lopte u malých detí napomáha koordinovať zdravý rast chrbtice a pomáha zlepšiť orientáciu v priestore. Malé deti sa
hravým spôsobom zoznamujú s prvými
polohami a hrami na lopte, staršie deti si
zvykajú na kolektív. Do kurzu je potrebné
vopred sa prihlásiť.
EVANJELICKÝ KOSTOL
31. 10. (19.00) JOHN POWELL
SINGERS
Mesto Trenčín pozýva na koncert.
Vstup voľný (príp. dobrovoľný príspevok).
PIARISTICKÝ KOSTOL
24. 10. Koncert Sandra Nel (soprán)
a Ilse Schumann (klavír)
Sandra Nel je juhoafrická operná
speváčka, žijúca vo Viedni. Spoluúčinkuje:
Školský spevácky zbor Piaristického
gymnázia J. Braneckého. Vstup voľný.
GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Koncertná sieň
23. 10. (16.30) Mária Jana Jablonská:
Pocta životu
Uvítanie básnickej zbierky s ilustráciami
Júliusa Činčára.
PROGRAMY TELEVÍZIE TRENČÍN
MOZAIKA
24. 10. Ján Dudák – prezident
Asociácie klubov abstinujúcich
Slovenska
31. 10. Pavol Hozlár – prezident
Akadémie AC Sparta Trenčín
STUDŇA
24. 10. MISS Trenčín
31. 10. Pezinok a baníctvo
HODINA „H“
30. 10. Burza informácií – Kam po
skončení ZŠ
6. 11. Ako sa vyrovnať so smrťou
blízkej osoby – depresie
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Nový ročník HoryZonty

s prekvapeniami pre návštevníkov
Festival dobrodružných filmov HoryZonty si v Trenčíne získal
pevnú pôdu pod nohami a udomácnil sa. Organizátori podujatia
vedomí si tejto skutočnosti, rozhodli sa svojich návštevníkov
nesklamať ani tento rok a pre priaznivcov horského filmu a outdoorových športov pripravili niekoľko noviniek.
Program podujatia sa uskutoční od 6. do 8. novembra
v priestoroch Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených
síl SR. Na svoje si prídu predovšetkým milovníci dobrodružných filmov. „Pre naše podujatie sa nám podarilo získať
toľko kvalitných filmových dokumentov, že sme museli rozšíriť
program o ďalší trojhodinový
blok,“ konštatovala riaditeľka
podujatia Mária Dutková. Podľa jej slov by mal byť ťahákom
najmä najnovší film najlepšieho slovenského dokumentaristu, trenčianskeho rodáka Pavla
Barabáša Carstensz – Siedma
hora, ocenený na medzinárodnom festivale horských filmov
v poľskom Zakopanom cenou
Grand Prix, zachytávajúci výstup
slovensko-českej expedície na
najvyššiu horu Austrálie a Oceánie Carstenszovu pyramídu.
Súčasťou podujatia budú
zaujímavé sprievodné a svojím
spôsobom jedinečné a neopakujúce sa podujatia, napríklad

testovanie fyzickej zdatnosti
v nesení pivného suda po Farských schodoch v sobotu 8.
novembra o 10.30 h. V ten istý
deň od 11.00 h sa pod Farskými schodami uskutoční rezbárska súťaž v modelovaní sôch
v trvaní dvoch hodín, v ktorej
rezbárskym médiom bude ľad.
Telesnú zdatnosť a svoje sily
si budú môcť zmerať horolezci
na cvičnej horolezeckej stene
pri železničnom moste. Súťaž v disciplíne bouldering sa
bude konať tiež v sobotu 8.
novembra.
Aj v treťom ročníku sa budú
o cenu divákov a cenu poroty
opäť uchádzať amatérski filmári z celého Slovenska. Organizátori, ktorí si prehliadli
súťažné snímky, sa pochvalne
vyjadrili na ich adresu. „Kvalita
amatérskych snímok sa z roka
na rok zlepšuje a porota bude
mať určite ťažkú úlohu,“ myslí
Mária Dutková. To isté platí aj
o súťaži fotoamatérov.
K sprievodným podujatiam

Starší občania, dôchodcovia sa zišli v utorok 14. októbra v Kultúrnom centre v Kubre pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Svoje básne im s citom a spamäti zarecitovala sluchovo postihnutá autorka Magda Pilarová-Benkovičová, ktorá si pamätá básne
zo svojich obidvoch doteraz vydaných zbierok. O dobrú náladu sa
postaral a prítomných rozospieval harmonikár Zdeno Žigmund.
(la)

patrí i autorská výstava fotografií Aleny Žákovskej a Milana
Daněka O afrických Pygmejoch a výstava vodáckych fotografií pod názvom Tanec se
Šivou. Možnosť vystaviť svoje
fotografie dostali i amatéri. Zábery, ktoré boli prihlásené do
fotosúťaže, vyhodnotí odborná
porota.
Pozornosť širokého publika návštevníkov podujatia
budú pútať i festivaloví hostia.
Program odštartuje nestor slovenského horolezectva Ivan
Gálfy. Svoje zážitky z poslednej
expedície v pakistanskom Karakorame predstavia Trenčania
Gabriel Čmárik a Viliam Šujan.
Medzi vodákmi budú mať zastúpenie dvojica našich západných
susedov Honza Lásko a Petr
Kašpar. V pásme nazvanom
Tanec se Šivou predstaví Petr
Kašpar nielen vodácke expedície na dve zdrojnice posvätnej
rieky Gangy, ale zároveň odkryje udalosti a dôvody stretnutia
Sira Edmunda Hillaryho a jeho
expedície From the Ocean to
the Sky s československou
expedíciou Ganga 1977. Ďalej si zaspomína na prvozjazd

horného toku rieky Bhagiráthí
v roku 2003 a spoločne s Honzom Láskom popíšu cestu po
vlastnej osi do Indie a plavbu
po Alaknande, druhej zdrojnici
Gangy, o tri roky neskôr.
Upozorňujeme aj na prednášku českého vedca a učiteľa
fyziky Ladislava Siegra, ktorý
povedie netradičný workshop
o prežití v prírode. Nepríjemné
sprievodné situácie, do ktorých sa často človek nechtiac
dostane v prírode, ako je napríklad omrznutie, varenie vody vo
veľkých výškach, alebo ako sa
dá vytvoriť v stane viac tepla,
vysvetlí jednoducho pri rešpektovaní fyzikálnych princípov.
Presný časový harmonogram
s miestami podujatia budú bližšie upresnené na plagátoch.
Vstupenky na jednotlivé filmové bloky, workshopy a prednášky si môžu záujemcovia
kúpiť v predpredaji v Kultúrnom
a informačnom centre na Sládkovičovej ulici, v čajovni Jaipur
na Hviezdoslavovej ulici alebo
pred jednotlivými predstaveniami. Viac informácií nájdete aj
na www.horyzonty.sk.
(jč)

Kultúrne centrum v Kubre pripravilo vo vlastných priestoroch
v spolupráci s občanmi Výstavu ovocia a zeleniny v dňoch 11. –
14. októbra. Takmer tridsiatka pestovateľov z miestnej časti Kubra sa pochválilo výsledkami svojej práce. Výstavu doplnili výtvarné práce detí zo Základnej školy na Kubranskej ul. a Špeciálnej
základnej školy internátnej Vladimíra Predmerského v Trenčíne.
Výstavu videlo počas štyroch dní vyše 300 návštevníkov.
(la)
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Výstavou sa chcú dostať do povedomia verejnosti
Vo vestibule Trenčianskeho samosprávneho kraja začiatkom
októbra 2008 sprístupnili výstavu študentov Spojenej školy
v Trenčíne, Staničná 4, s ktorou sa prezentuje medzi širokou
verejnosťou s výsledkami praktických činností, ktoré sú konečným produktom poskytovania širokého spektra vzdelávania na
tejto škole.
Na otázku, aký cieľ sleduje
spomínaná výstava, riaditeľ
školy Ivan Trnka odpovedal,
že výstava sleduje tri základné ciele. Prvým je zorientovať
občanov v názvoch stredných
odborných škôl, druhým informovať verejnosť, rodičov
a žiakov navštevujúcich 9.
ročník ZŠ v Trenčíne a v blízkom okolí o možnostiach štúdia v škole. Tretím cieľom je
upozorniť na úspešných študentov školy, ktorí dosiahli
mimoriadne výsledky v stredoškolskej odbornej činnosti,
a tiež na remeselnícke výrobky zhotovené študentmi pod
odborným vedením svojich
majstrov.
A teraz poďme trocha priblížiť obsah spomínaných cieľov. Verejnosť zaznamenala,
že v poslednom období z titulu racionalizačných opatrení
a optimalizácie siete stredných škôl v rámci regiónu
niektoré školské zariadenia
sa integrovali do väčších celkov, ktoré dostali názov Spojená škola. Podobne vznikla

1. septembra 2005 škola
s názvom Spojená škola spojením Strednej priemyselnej
školy stavebnej Emila Belluša, Stredného odborného
učilišťa stavebného a Učilišťa
stavebného v Trenčíne.
Do tejto situácie vstupuje
platnosť nového školského zákona od 1. septembra 2008,
ktorý určuje tri druhy stredných
škôl – gymnázia, stredné odborné školy a konzervatória.
S platnosťou nového zákona
zanikli stredné odborné učilištia, ktoré boli premenované na stredné odborné školy.
Podľa dodatku zriaďovacej listiny sa v našej Spojenej škole
zmenili názvy jej organizačných zložiek (predtým SOUS)
na SOŠ a (predtým US) na
SOŠ. Teraz vznikla situácia,
že pri podávaní prihlášky do
SOŠ nie je záujemcom známe, či ide o trojročné, alebo
dvojročné štúdium. Naviac
v Trenčíne vznikli dve Spojené školy, ktoré sú odlišné len
lokalitou, kde sídlia. Terajší
názov školy verejnosti nič ne-

hovorí o jej zameraní či špecializácii. „Preto sme podali
žiadosť zriaďovateľovi, odboru
školstva TSK, o zmenu názvu
školy. Chceme sa od 1. januára 2009 volať Stredná odborná škola stavebná Emila
Belluša,“ povedal Ivan Trnka.
V informácii o možnostiach
štúdia v škole treba uviesť, že
škola je špeciálne zameraná
na oblasť stavebníctva a geodézie. Poskytuje štúdium
v týchto vzdelávacích programoch – 4-ročné denné štúdium ukončené maturitnou
skúškou. Absolvent získa maturitné vysvedčenie a úplné
stredné odborné vzdelanie.
Ďalší program ponúka 3-ročné denné štúdium ukončené
záverečnou skúškou. Absolvent získa výučný list v odbore
a stredné odborné vzdelanie.
Absolvent má možnosť pokračovať v dvojročnom dennom
nadstavbovom štúdiu a získať

maturitné vysvedčenie a tým
aj úplné stredné odborné
vzdelanie. Dvojročné denné
štúdium je určené študentom,
ktorým sa nepodarilo ukončiť
základnú školu v deviatom
ročníku. Absolvent získa certifikát o absolvovaní štúdia
a nižšie odborné vzdelanie.
Výstavou chcú usporiadatelia vizuálne informovať rodičov a ich deti navštevujúce 9.
ročník základnej školy, pokiaľ
majú vzťah k technickému
mysleniu, kresleniu či práci
s rôznym materiálom, o výrobkoch našich študentov (stolárov, klampiarov a ďalších),
ktorí sa pripravujú na svoje
remeslo. Rovnako aj o úspechoch svojich študentov,
ktoré dosiahli v rôznych súťažiach, najmä stredoškolskej
odbornej činnosti. Výstava
bola prístupná verejnosti do
6. novembra.
Zhováral sa J. Čery

OZNAM
Kvôli vykonávaniu prác na zariadeniach rozvodu elektrickej
energie bude v stredu 29. októbra bez dodávky elektrickej
energie Opatovská ulica v čase od 8. do 16. hodiny. Vo
štvrtok 30. októbra od 8. do 12. hodiny Jesenského ulica
– čísla domov 28, 33, 34, 34 VE, 36 informovala technička
Odstávok RSEZ Sever ZSE Mariana Pížová.
(r)
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Milí čitatelia!
Za správne riešenie tajničky krížovky z č. 19/2008 „Do zavretých úst mucha nevletí.“ bola vyžrebovaná Vlasta Tvrdoňová,
Žilinská 9, Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia Trenčín a okolie. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku
osemsmerovky z Infa č. 21/2008 zasielajte na adresu našej
redakcie do 30. októbra 2008.
V divadle vychádzajú manželia Novákovci na prestávku. Pán Novák hovorí:
„Druhé dejstvo sa bude odohrávať až o rok.“
Pani Nováková sa pýta.
„A budú nám ešte... (TAJNIČKA – 15 písmen)?“
APOSTROFY, AVÍZO, BREST, CIEVA, DEVIANT, DOJČA,
FRAŠKY, JARINA, JARMOKY, KOLORIT, KYJAKY, MOKRÁ
HLINA, NÁRODOVEC, NÁVYKY, NOVÉ OBJAVY, ODOZVA,
OTVÁRAČ, PAPRČE, PAPRIKA, PARFUMÉRIA, PASTIERI, PÄŤ
KLAUNOV, PODOBENSTVO, POLÁRKA, POĽOVAČKY, PREČIN,
PRIOR, RUTINA, SALTO, SÉPIA, SEKTA, SKLONY, STRÁNE,
TALÁR, TRAKTORY, TVORY, VESLO, VRKOČE, VYDAVATEĽ,
ZLÁ HOSTINA, ŽELATÍNA, ŽIVOT MYJAVY.
(pál)
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V 5. ročníku Inovecký výbeh
najúspešnejší Braňo Kacina
V sobotu 4. októbra sa uskutočnil 5. ročník pretekov v behu
do vrchu „Inovecký výbeh“, ktoré
pripravili organizátori z Klubu Polar Alpin Trenčín. Napriek vytrvalému dažďu sa na štart postavilo
16 bežcov na 1400 metrov dlhú
trať s prevýšením 257 metrov,
ktorú z Chaty pod Inovcom na
vrchol Inovca vo výške 1042 m
n. m. najrýchlejšie zvládol Bra-

Trenčania úspešní na Grand prix Plzeň

nislav Kacina z Trenčína v čase
9 minút 42 sekúnd. Na druhom
mieste sa umiestnil Kamil Vyhnička z Beluše za 10:57, tretí
najrýchlejší čas 11:05 dosiahol
Kristián Vavruš z Trenčianskeho
Jastrabia. Pretekov sa zúčastnila jediná žena, Veronika Kováčová z Trenčína. Účastníci a víťazi
dostali vecné ceny od sponzorov.
Rasťo Cabala

Za prítomnosti 600 pretekárov z vyše 19 štátov sveta
sa 11. a 12. októbra konal
dvojdňový medzinárodný turnaj
Grand Prix Plzeň 2008, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú aj
mladí karatisti z klubu Laugaricio Trenčín. Pekné umiestnenie
si vybojovali v kategórii mlad-

> Na fotografii sú zľava: Kamil Vyhnička (2. miesto), Branislav Kacina (1. miesto) a Kristián Vavruš (3. miesto).
foto: Miroslava Hrubová

Majstri Slovenska zo ZŠ, Na dolinách

Vo štvrtok 16. októbra
sa v Hornej Ždani neďaleko
Žiaru nad Hronom uskutočnili Majstrovstvá Slovenska
v cezpoľnom behu základných
a stredných škôl. Mesto Trenčín a Trenčiansky kraj vzorne
reprezentovali starší žiaci zo
Základnej školy, Na dolinách
v zložení: Lukáš Kyselica, Ma-

Číslo 21/ročník X

ších žiakov Libor Vlček a Barbora Krajčíková. Medzi chlapcami
do 35 kg zvíťazil Libor Vlček (na
snímke vľavo) a medzi dievčatami do 30 kg sa na stupne
víťazov postavila tretia Barbora
Krajčíková.
Text a foto: Dušan Hajmach

TTS na turnaji Kamenas Cup 2008
Mladí futbalisti TTS Trenčín
nar. po 1. 1. 1995 sa v dňoch
19. až 21. septembra 2008
zúčastnili 3. ročníka medzinárodného futbalového turnaja
KAMENAS CUP 2008 v Chalmovej, ktorého sa zúčastnilo
10 družstiev. Hralo sa v dvoch
skupinách na ihriskách v Bystričanoch a Zemianskych Kostoľanoch. Víťazom turnaja sa stali

mladí futbalisti MFK Prievidza.
Futbalisti z Trenčína hanbu na
turnaji neurobili, pretože skončili na piatom mieste a titul najlepšieho strelca získal ich hráč
Stano Lobotka so strelenými
ôsmimi gólmi. Potešila aj skutočnosť, že porazili všetkých
svojich rovesníkov, s ktorými
hrajú pravidelnú súťaž.
(bh)

rek Čakloš, Michal Ranko a vedúci mužstva Roman Bakoš.
Chlapci suverénnym spôsobom
vybojovali celkové prvenstvo
vo svojej kategórii a nechali za
sebou viacerých favoritov. Za
vzornú reprezentáciu si mladí
športovci zaslúžia obrovskú
pochvalu.
(baky)

INFO TRENČÍN – informačný dvojtýždenník Mesta Trenčín. Vydáva Mesto Trenčín. Vychádza každých 14 dní. Uzávierka čísla je vždy v párnu stredu o 15.30 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, zodpovedný redaktor: Leo Kužela, grafika: Radoslav Jánoš, jazyková korektúra: Mgr. Soňa Marunová. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia
a nehonoruje. Tlač: MERKANTIL. Distribúcia: Arriva Servis. 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.

