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Veľká noc príde...Veľká noc príde...
Trojmetrový korbáč ozdobený stužkami nad dverami vítal návštevníkov Veľkonočnej výstavy, 
ktorú pripravilo v dňoch 10. – 16. marca Kultúrne centrum Kubra. Kraslice, medovníky, kor-
báče, živé kuriatka a králiky, výšivky a rôzne drobnosti potešili najmä detských návštevníkov. 
A tých bolo neúrekom. Prišli deti z miestnej materskej i základnej školy. Výstavu už tradične 
podporili svojimi prácami aj účasťou žiaci Špeciálnej školy internátnej Vladimíra Predmerské-
ho, prišli aj starší chovanci z jej oddelenia Praktická škola. Počas výstavy predvádzali pletenie 
korbáčov a maľovanie kraslíc manželia Hilda a Pavel Matejákovci z Trenčína a deti si mohli 
vyskúšať svoju šikovnosť aj v týchto nevšedných činnostiach. text a foto (la)
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Finálna fáza rekonštrukcie osvetlenia v Trenčíne
Naplánovaná kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia 
v Trenčíne bude ukončená do konca mája 2008. Do konca aprí-
la sa ukončia aj tzv. „dorábky“. Rozkopané povrchy z jesene 
budú zaasfaltované a zeleň upravená. Posledné ulice, ktorých 
sa bude rekonštrukcia týkať, sú Hviezdoslavova a Jaselská. Zá-
roveň sa nasvietia priechody pre chodcov.

 Uvedené termíny boli stano-
vené ostatný týždeň na kontrol-
nom dni, ktorého sa zúčastnili 
zástupcovia odborných útvarov 
Mestského úradu v Trenčíne 
a zástupcovia spoločnosti Sie-
mens, s. r. o.
 Výkopy, ktoré súviseli s dru-
hou etapou rekonštrukcie osvet-
lenia, boli zasypané ešte v zim-
ných mesiacoch. Uhladenie 
povrchov, asfaltovanie a práce 
na úpravách zelene zrealizujú 
v najbližších týždňoch, nakoľko 
to až teraz umožňuje počasie.
 Každá rozsiahlejšia investí-
cia má aj svoje negatíva a tými 

sú obmedzenia v bežnom živo-
te mesta. „Chceme poďakovať 
občanom, ktorí museli strpieť 
výkopové a iné práce v blízkos-
ti svojich domovov alebo aj pri 
prechádzaní mestom. Všetky 
tieto nepríjemnosti vyvolala 
naša snaha dosiahnuť celko-
vé zlepšenie situácie, k čomu 
smerujeme a sme vo finálnej 
fáze. Čaká nás ešte časť cen-
tra mesta a nasvietenie niekto-
rých priechodov pre chodcov,“ 
pripomína vedúci Útvaru život-
ného prostredia a dopravy MsÚ 
v Trenčíne Ladislav Petrtýl.

Posledné 
rekonštrukcie a ďalšie 
pripomienky
 Posledné rekonštrukčné prá-
ce sa budú týkať Hviezdoslavo-
vej a Jaselskej ulice a začnú sa 
v marci. Budú realizované naj-
menej invazívnym spôsobom, 

takzvaným pretláčaním. Vďaka 
tomu sa urobia len nevyhnutné 
výkopy.
 Pracovníci útvaru životného 
prostredia zároveň upozorňujú, 
že nie všetky výkopové práce, 
ktoré sa v meste realizovali, 
súvisia s osvetlením.
 Pokračovanie na 2. strane

foto (jč)
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Dokončenie z prvej strany

 Všetky podnety od občanov 
boli prijímané priebežne, na zá-
klade čoho sa potom upravova-
li priority v harmonograme po-
stupu prác. Ďalšie pripomienky 

k osvetleniu prijíma Útvar život-
ného prostredia a dopravy MsÚ 
v Trenčíne. Nové investície do 
osvetlenia budú realizované po-
stupne v ucelených „balíkoch“ 
tak, aby čo najmenej zaťažovali 
bežný chod mesta. (zm)

Finálna fáza rekonštrukcie 
osvetlenia v Trenčíne

Rekonštrukcia osvetlenia je realizovaná 
v etapách, úspora za energie je v miliónoch

V Trenčíne je starostlivosť o verejné osvetlenie zabezpečova-
ná externe prostredníctvom spoločnosti Siemens, s. r. o. Tá 
sa stala víťazom verejnej súťaže ešte v roku 2003. Zmluva 
medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Siemens sa týka pre-
vádzky a údržby verejného osvetlenia a svetelnej signalizácie 
a sú v nej špecifikované podmienky správy tohto majetku do 
roku 2017.

 V prvej etape rekonštruk-
cie boli vymenené všetky svie-
tidlá, čím sa znížila spotreba 
elektriny a mesto ušetrí na 
výmene žiaroviek a zníženej 
spotrebe, čo sa dá vyčísliť 
úsporou 2,5 až 3 milióny ko-
rún ročne.
 V druhej etape, ktorá sa 
uskutočňuje od septembra 
2006, bolo kompletne vy-
menených 1 700 svetelných 

miest, 88 rozvádzačov a prí-
slušnej kabeláže na dote-
rajších svietidlách. Pribudli 
viaceré obojstranne žiarovo-
pozinkované stožiare, vrátane 
medzistožiarneho káblového 
rozvodu napojeného zo sto-
žiara verejného osvetlenia. 
Stožiare sú osadené do no-
vých monolitických stožiaro-
vých základov. (r)

Koniec sezóny na mobilnej 
ľadovej ploche

Mobilná ľadová plocha už tradične prispieva k rozšíreniu 
možností pohybových aktivít pre všetky vekové kategórie. 
Prevádzku mobilnej ľadovej plochy na Štúrovom námestí za-
bezpečovalo Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o., 
Trenčín (MHSL) už 5. sezónu.

 Termín začiatku korču-
ľovania bol stanovený na 
1. 12. 2007. Kvalitný ľad 
vhodný na korčuľovanie bol 
k dispozícii až od 5. 12. 2007, 
kedy na ľadovej ploche privíta-
li aj prvých návštevníkov. Po-
čas sezóny sa na ploche kor-
čuľovalo 10 316 korčuliarov, 
z toho 8 742 detí a mládeže. 
Dobu prevádzky mobilnej ľado-
vej plochy ovplyvňuje iba po-
časie. Dážď a vysoké teploty 
už koncom februára ukončili 
sezónu. V porovnaní s rokom 
2007 bola skrátená o približ-

ne 12 dní. Do 6. 3. 2008 
bolo odstavené chladiace 
zariadenie a ľad sa rozmrazo-
val. Pracovníci MHSL, m. r. o., 
Trenčín začali s demontážou 
7. marca. Jednotlivé časti 
mobilnej ľadovej plochy budú 
prepravené a uskladnené 
v areáli organizácie.
 Štúrovo námestie pred 
veľkonočnými sviatkami oži-
ví sprevádzkovanie fontány 
Vodník Valentín, ktorá je ob-
ľúbenou a už neodmysliteľnou 
súčasťou Trenčína.
 (mhsl, zm)

 V minulom týždni sme uverej-
nili rozhovor s ministrom dopra-
vy, pôšt a telekomunikácií SR 
Ľubomírom Vážnym o postupe 
prác na novom cestnom moste 
v Trenčíne. Veci sa opäť pohli 

o krok vpred: na nový most je 
už vydané právoplatné staveb-
né povolenie. Tým sa termín za-
čiatku výstavby, ktorým by mal 
byť október 2008, stáva stále 
reálnejším. (r)

Dlhodobým zámerom Mesta Trenčín je oživiť oba brehy rieky 
Váh. Hoci je promenáda zatiaľ len v rovine ideí, prvé kro-
ky k zatraktívneniu a oživeniu hrádze sú spravené. Jedným 
z nich je aj skultúrnenie priestorov na mieste bývalého bitún-
ku. Tie boli po jeho opustení dlho pochmúrnym miestom, hoci 
na atraktívnom mieste. Počas rokov 2008 a 2009 tu vyrastie 
šesť bytových domov a administratívna budova. Developerom 
projektu je holandský investičný fond aktívny v rámci celej 
Európy. Aj po dokončení objektu zostane chodník na hrádzi 
v pôvodnom rozsahu.  (zm), foto (jč)

 Mesto Trenčín ako správca miestnych komunikácií, 
prostredníctvom svojho dodávateľa prác – Márius Pedersen, 
a. s., Trenčín v týchto dňoch začal s čistením krajníc a chodní-
kov od zimného posypu. Čistenie je vykonávané hlavne v prie-
behu dňa z dôvodu vonkajších teplot nad O° C. Akonáhle budú 
teploty nad 0° C i v nočných hodinách bude hlavne strojné čis-
tenie vykonávané i v nočných hodinách. Čistenie miestnych ko-
munikácií v Trenčíne bude v mesiaci marec 2008 realizované 
nasledovne:
2. týždeň – dočistiť MK na sídlisku JUH
  – dočistiť MK v centrálnej mestskej zóne
  – Kvetná, Nové Zlatovce, Zámostie
  – MK Sihoť I. – IV., Pod Sokolice, Pred poľom,
  Kubra
3. týždeň – MK Opatová, Záblatie, Zlatovce,
  Istebník – Orechové
4. týždeň – dočistiť MK v časti Dlhé Hony
  – Dolné mesto, Nad tehelňou, Noviny, Biskupice,
  Nozdrkovce
 Z tohoto dôvodu žiada správca miestnych komunikácii 
o pochopenie zo strany držiteľov motorových vozidiel a v jed-
notlivých termínoch zabezpečenie parkovania vozidiel na iných 
uliciach. Mesto Trenčín, správca MK

Mesto Trenčín čistí komunikácie po zime
TRENČIANSKA RIVIÉRA

Dobrá správa o novom moste
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 Na riešení čistoty v meste 
dlhodobo spolupracujú mnohé 
organizácie zaoberajúce sa odvo-
zom a likvidáciou odpadu, záuj-
mové združenia občanov a Útvar 
životného prostredia a dopravy 
MsÚ v Trenčíne. Iniciátorom 
myšlienky spojiť sa v spoločnom 
úsilí formou kampane s názvom 
Pekný Trenčín je Útvar marketin-
gu MsÚ v Trenčíne. Jeho vedúca 
Renata Kaščáková nám poskytla 
podrobnejšie informácie.

Separovanie odpadu

 Každé mesto vyprodukuje 
denne tony odpadu. Tie neúpros-
ne likvidujú životné prostredie 
a je len na nás, ako sa posta-
víme k problému, ktorý už musí-
me riešiť my, ale bude trápiť aj 
naše deti a vnúčatá. Ako veľmi 
ich odpadové „dedičstvo“ zaťa-
ží, rozhodujeme my teraz. Mesto 
Trenčín preto v spolupráci s Po-
važskou odpadovou spoločnos-
ťou, a. s., postupne rozširujú 
počet kontajnerov na separova-
ný zber aj frekvenciu ich vývozu. 
Harmonogram je práve prehod-
nocovaný.  Pre rodinné domy 
sú určené odpadové nádoby na 
komunálny odpad a papier. Bio 
odpad separujú v niektorých lo-
kalitách a pripravuje sa projekt 
na rozšírenie zberu aj tohto 
druhu odpadu. Plasty patria do 
žltých kontajnerov. V okrajových 
častiach majú občania k dispo-
zícii žlté igelitové vrecia na plas-
ty, ktoré treba v stanovenom 
termíne vyložiť na chodník, príp. 
nehnuteľnosť, rozhodne však 
nie na cestu, kde by prekážali 
premávke. Následne dostanú 
do schránok ďalšie žlté vrecia. 
Termíny sú uvedené v harmo-
nograme odvozu separovaného 
odpadu, ktorý pravidelne uverej-
ňujeme v INFO. Naposledy bol 
uverejnený v čísle 4/2008 pre 
mesiace marec a apríl.

Začať treba od 
detstva

 „Separovanie odpadu by sa 
malo stať úplne prirodzené, 
a preto treba začať s výchovou 
už od detstva. Dôležitosť sepa-
rovania však treba pripomenúť 
aj starším generáciám, preto 

sme sa rozhodli pre kampaň 
Pekný Trenčín, ktorá je určená 
všetkým Trenčanom, nielen de-
ťom,“ povedala ku kampani Re-
nata Kaščáková. Niektoré naše 
školy sa môžu hrdiť titulom 
Zelená škola. Na jeho získanie 
musí škola splniť niekoľko pod-
mienok. Jednou z nich je aj se-
parovanie odpadu. Mesto Tren-
čín plánuje pomôcť základným 
a materským školám v tomto 
smere postupným dodaním 
odpadových nádob určených 
na separovanie odpadu. Tie už 
budú označené aj logom Pekný 
Trenčín.

Pravidelné 
upratovanie

 Veselé logo kampane sme 
uverejnili už v predchádzajúcich 
číslach pri harmonogramoch 
jarného upratovania. Nebolo 
to náhodou. Pravidelné jarné 
a jesenné upratovanie, ktoré 
Mesto Trenčín zabezpečuje 
v spolupráci s Považskou od-
padovou spoločnosťou, a. s., 
a spoločnosťou Marius Peder-
sen, je tiež súčasťou kampa-
ne za čistejšie mesto. POS, 

a. s., zabezpečuje pristavenie 
a odvoz veľkoobjemových kon-
tajnerov a spoločnosť Marius 
Pedersen má na starosti čiste-
nie mestských chodníkov, ulíc 
a centra mesta.

Ostatné akcie

 Do kampane Pekný Trenčín 
sa dajú zahrnúť aj mnohé iné 
akcie organizované v spoluprá-
ci s mestom alebo samostatne. 
Tieto práce by sme mohli hovo-
rovo nazvať ako „nárazové“, 
pretože sú jednorazové a majú 
presne stanovený rozsah a ter-
mín. Ide najmä o úpravu leso-

parku Brezina, ktorú riadia lesní 
odborníci z Mestského hospo-
dárstva a správy lesov, m. r. o., 
Trenčín. V minulom roku bolo 
upravené bezprostredné okolie 
rieky. Pracovníci Povodia Váhu 
odstraňovali predovšetkým 
kroviny a uschnuté konáre stro-
mov, ktoré by v prípade zvýšenej 
hladiny rieky bránili plynulému 
prietoku vody. Zároveň vyčistili 
hrádzu od prevažne plastového 
odpadu. Členovia Slovenského 
rybárskeho zväzu, MO Trenčín, 
sa zamerali na vyčistenie oko-
lia jazierka na ostrove a časti 
nábrežia Váhu v tejto lokalite. 
Do upratovania sa zapojili aj 
žiaci niektorých základných 
a stredných škôl, čo zorgani-
zovalo Mestské hospodárstvo 
a správa lesov, m. r. o., ktoré 
významnou mierou prispieva 
k čistote mesta. (Reportáž aj 
na strane 5). Práce sa usku-
točnili v čase jarného a jesen-
ného upratovania. O všetkých 
akciách v meste chceme pravi-
delne informovať v našej novej 
rubrike Pekný Trenčín – dajte 
nám o nich vedieť!

Na nás záleží

 Mesto Trenčín privíta všetky 
dobré nápady a iniciatívy, ktoré 
prídu počas roka, aj mimo ter-
mínov hlavného upratovania. 
Občanom aj organizáciám vyjde 
v ústrety poskytnutím napríklad 
vriec na odpad a po dohode aj 
ďalšou technicko-organizačnou 
podporou. Začať by mal však 
každý od seba a svojho naj-
bližšieho okolia. Čisté mesto 
budeme mať, ak sa dokážeme 
za túto myšlienku spojiť. (zm)
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Spojme sa pre Pekný Trenčín
Čistota mesta vraj vypovedá o celkovej úrovni jeho obyvateľov, 
je odrazom myslenia ľudí, ktorí v ňom žijú. Táto starogrécka 
pravda je stále platná. Preto sa ľudia, ktorým záleží na tom, 
v akom prostredí žijú, pravidelne zúčastňujú na udržiavaní mes-
ta. K lepšej informovanosti a organizácii v tomto smere má na-
pomôcť kampaň Pekný Trenčín.

Neporiadok v centre, odpadky pod pódiom a v okolí 
odpadových nádob bol vyčistený 14. marca špeciálnym 
technickým vysávačom. Pódium na Mierovom námestí je tiež 
témou, ktorú vedenie mesta rieši, pretože čakať na komplet-
nú rekonštrukciu námestia sa zdá príliš dlho.  Foto (jč)

>
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Mestská polícia opäť 
zasahovala pri záchrane života
Mesiac potom, čo mestský policajt zachránil život šesťročnej 
prváčky na priechode v Kubre, mestskí policajti opäť zasahovali 
pri ohrození života. Stará pani si totiž neuvedomila unikajúci 
plyn, ktorého zápach však zburcoval susedov. Tí privolali hliad-
ku MsP.

 Stála služba MsP Trenčín 
Stred informovala hliadku 
Mestskej polície Sever, že na 
Považskej ulici z bytu na dru-
hom poschodí cítiť silný zápach 
unikajúceho plynu. Inšpektori 
Peter Belák a Slavomír Svrbík 
okamžite zasahovali. Obyvate-
lia vchodu ich už čakali pred 
domom, pretože sa im majiteľ-
ku bytu ani silným búchaním 
nepodarilo privolať. Informo-
vali, že pani má 87 rokov, zle 
počuje i vidí a občas je dezo-
rientovaná. Inšpektorom sa ne-
podarilo nájsť okamžite uzáver 
plynu. V tej chvíli by to však už 
ani veľmi nepomohlo, pretože 
hrozil výbuch plynu. Inšpektor 
Peter Belák preto vo výške 
druhého poschodia preliezol zo 
susedného balkóna na balkón 
ohrozenej osoby. „Búchal som 

na balkónové dvere, ale pani 
nereagovala. Všimol som si 
otvorené kohútiky na plynovom 
sporáku, ale aj majiteľku, kto-
rá situáciu nevnímala. Jediný 
spôsob, ako sa dostať do bytu, 
bolo rozbiť okno. Potom som 
už len rýchlo uzavrel kohútiky 
a intenzívne vyvetral otvorením 
okien a balkóna.“ Keď bolo po 
najhoršom, hliadke sa podari-
lo kontaktovať syna majiteľky 
bytu, ktorý sa urýchlene dosta-
vil a situáciu doma doriešil. Aj 
vzhľadom na takéto prípady by 
bolo vhodné, keby starší obča-
nia nechali u svojich susedov 
kontakty na svojich najbližších, 
prípadne priateľov. Tentokrát 
prišli inšpektori MsP včas. Na-
šťastie ich mal kto zavolať.

 (zm)

Mestská polícia kontrolovala 
podávanie alkoholu mladistvým
Verejnosť, najmä zamestnanci školských a výchovných zariade-
ní, viackrát upozornili na podávanie alkoholu v rôznych prevádz-
kach osobám mladším ako 18 rokov. Ku kompetenciám mest-
skej polície patrí aj kontrola zariadení, kde alkohol podávajú. 
Jedného takéhoto výjazdu sme sa spolu s Mestskou políciou 
v Trenčíne zúčastnili.

 Koncom februára sme sa 
zúčastnili spolu s MsP a za-
mestnancami Živnostenského 
oddelenia Obvodného úradu 
Trenčín kontroly prevádzok so 
zameraním sa na dodržiavanie 
zákazu podávania alkoholic-
kých nápojov osobám mladším 
ako 18 rokov. Bol piatok popo-
ludní a daždivé počasie nebolo 
práve najvľúdnejšie. Po návšte-

ve niekoľkých zafajčených barov 
sa zrazu vonku zdalo byť oveľa 
príjemnejšie. Niektoré prevádz-
ky majú problémy aj s kvalitou 
sociálnych zariadení, čo bolo 
zjavné nielen napohľad, ale aj 
podľa pachu, ktorý nás vítal. 
To je však oriešok určený skôr 
pre kompetentných v oblasti 
hygieny. V skorých popoludňaj-
ších hodinách boli mladí ľudia 

bezproblémoví. Ochotne spolu-
pracovali s inšpektormi mest-
skej polície a dychovú skúšku 
absolvovali bez námietok, niek-
torí naviac s humorom. Alkohol 
nebol zistený u nikoho. 
 Kontroly však pokračovali aj 
večer. Tam už bola situácia tro-
chu iná. V dvoch prípadoch bol 
zistený alkohol v dychu u mla-
distvých. Za podanie, resp. 

umožnenie konzumácie alko-
holických nápojov, boli udelené 
blokové pokuty 1000 a 500 Sk.
 Zamestnanci Živnostenské-
ho oddelenia Obvodného úra-
du Trenčín zistili v niektorých 
prevádzkach nedostatky, ktoré 
budú ďalej doriešené v rámci 
ich kompetencií v zmysle záko-
na o živnostenskom podnikaní. 
 text a foto (zm)

Boj s čiernymi skládkami
Mestská polícia Západ sa pri svojom výjazde 1. marca 2008 
zamerala na vyvážanie odpadu pri záhradkárskej kolónii Váh 
pri hrádzi. V dopoludňajších hodinách spozorovali inšpektori 
MsP dvoch mužov, ktorí vykladali sadrokartónové priečky 
z motorového vozidla modrej farby. Dovezený odpad by stačil 
na riadnu čiernu skládku.

 Muži porušili zákon aj vše-
obecne záväzné nariadenie 
Mesta Trenčín o odpadoch na 
území mesta. Práve kvôli ta-
kýmto porušovateľom čistoty 
narástol aj poplatok za komu-
nálny odpad v meste, pretože 
Mesto Trenčín musí na nákla-
dy nás všetkých zo zákona 
takéto skládky odstraňovať.
 Inšpektori MsP vyhotovili 
z priestupku fotodokumen-
táciu. Obaja vinníci museli 
podať kvôli zápisnici vysvet-
lenie na základni MsP Západ. 
Priestupok doriešuje Útvar ži-

votného prostredia a dopravy 
MsÚ v Trenčíne, ktorý priestu-
pok prejedná. Fyzickým oso-
bám hrozí v takomto prípade 
pokuta až do výšky 5000 Sk.
 Je paradoxné, že sa taká-
to udalosť stala práve v čase 
začatia jarného upratovania, 
počas ktorého sú k dispozícii 
veľkoobjemové kontajnery. 
Naviac môže každý občan 
mesta vyviesť drobný staveb-
ný odpad do zberného dvora 
v Zámostí, a to až do objemu 
1 m3.
 (zm), foto (msp)

Inšpektor Igor Zajaček z MsP kontroluje požívanie 
alkoholu u mladistvých
>
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Čistota v parku pod Juhom: Boj s veternými mlynmi?
Park pod Juhom je téma, ktorá provokuje k ohlasom občanov 
a zamestnáva pracovníkov Mestského hospodárstva a správy 
lesov, m. r. o., Trenčín. Aká je teda situácia? Snažili sme sa zis-
tiť, ako sa veci majú. Kto je za čistotu/nečistotu zodpovedný? 
Aký je súčasný stav?

 V rámci jarného a jesenného 
vyhrabávania zabezpečujú pra-
covníci MHSL, m. r. o., Trenčín 
ručné vyhrabávanie a strojný 
zber lístia zberačom a kosačka-
mi so zberným košom. Zároveň 
zabezpečili ručný zber odpadu 
z verejnej zelene, ktorá je čis-
tená najmä od náletového od-

padu (papierové odpadky, plas-
tové vrecká a igelitové tašky, 
plastové fľaše, atď). V minulom 
roku tieto práce vykonávali bri-
gádnici – študenti. Od júna do 
augusta 2007 bol park pod Ju-
hom takouto formou vyčistený 
dvakrát. Vďaka niektorým me-
nej prispôsobivým spoluobča-
nom však dochádza k neustá-
lemu ataku na čistotu. Najmä 

tuhý odpad ako je sklo a kov, 
môže naviac poškodiť používa-
né mechanizmy pri kosení. Kry 
a stromy sú orezávané podľa 
potreby, výruby na základe roz-
hodnutí, ktoré vydáva Útvar ŽP 
a dopravy pri MsÚ Trenčín. Ten 
rozhoduje aj o náhradnej výsad-
be zelene. V roku 2007 zreali-

zovalo MHSL, m. r. o., Trenčín 
v parku výsadbu „Aleje novej 
Európy“. Rastlinný materiál bol 
zabezpečený z fondov EÚ.
 Na základe požiadaviek 
občanov boli prostredníctvom 
Považskej odpadovej spoloč-
nosti, a. s., doplnené uličné 
smetné nádoby a aj kontajnery 
na separovaný zber. Tie potom 
skončili poprevracané... Ten-

to kontajner bol pôvodne pri 
nákupnom stredisku na Juhu. 
Nejaký „dobrák“ ho premiestnil 
doprostred parku.
 Počas minulého roku obča-
nia nenahlásili na Mestskú po-
líciu v Trenčíne ani jeden prípad 
znečisťovania. Sťažnosti v sú-
vislosti s parkom pod Juhom 
sa týkali budenia verejného 
pohoršenia pod vplyvom alko-

holu, rušenia nočného pokoja 
mladíkmi a neprispôsobivého 
správania sa na verejnosti, išlo 
najmä o bezdomovcov.
 V rámci jarného a jesenného 
upratovania Mesto Trenčín kaž-
doročne vyzýva dobrovoľníkov 
na pomoc pri upratovaní mes-
ta. Pomôcť môžu aj mimo ofici-
álneho termínu upratovania.
 Na prelome februára a mar-
ca 2008 MHSL, m. r. o., Trenčín 
spolu s pracovníkmi zaradený-
mi na aktivačné práce park pod 
Juhom po pol roku opätovne vy-
čistili. Odpad skončil v približne 

80 veľkých vreciach na odpad. 
Ležovisko bezdomovcov, vráta-
ne matracov, bolo takisto zru-
šené. Len pár desiatok metrov 
sa nachádza pre nich útulok 
zriadený v spolupráci Mesta 
Trenčín a Diecéznej charity 
Nitra. 
 Park pod Juhom bol v čase 
našej reportáže, v prvý marcový 
týždeň, skvelou ukážkou, ako 

by mala zeleň v meste vyzerať. 
Naozaj je udržiavanie čistoty 
v meste boj s veternými mlyn-
mi? Prechádzky po mestách 
na západe EÚ potvrdzujú, že 
všetko záleží od ľudí. Na Slo-
vensku sa zdá, vzhľadom na 
rozsah znečisťovania a van-
dalizmu, nemožné zabezpečiť 
uspokojivý stav čistoty verejnej 
zelene. Napriek tomu sa o to 
treba neustále snažiť. Aj envi-
ronmentálnou výchovou, ktorá 
sa stáva súčasťou učebných 
osnov základných škôl. Všetko 
je v rukách ľudí. (zm)

február 2008február 2008 foto (l)foto (l)

marec 2008 foto (jč)marec 2008 foto (jč)

marec 2008 foto (jč)marec 2008 foto (jč)

február 2008február 2008 foto (l)foto (l)
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Neverejné rokovanie

 Neverejné rokovanie sa týkalo 
predovšetkým predĺženia prenáj-
mov občanom i organizáciám. 
VMČ odporučil všetky prenájmy 
schváliť, no poslanci zároveň ra-
dia, aby si pozemky vo vlastnom 
záujme odkúpili. Môže sa totiž 
ozvať niekto iný, kto bude mať 
záujem a argument dlhodobého 
nájmu nemusí obstáť. Táto si-
tuácia sa týka najmä tých, ktorí 
majú v prenájme záhradky, pri-
čom susedia okolité pozemky už 
odkúpili.
 Letná sezóna sa blíži, a tak 
sa množia žiadosti o zmenu 
otváracích hodín v baroch. Po-
slanci ich schválili na skúšobnú 
dobu.
 Záujem o využitie nepouží-
vaného podchodu pod Štefáni-
kovou ulicou má Strelecký klub 
Javorina. Po uzavretí nájomnej 
zmluvy s Mestom Trenčín by 
v ňom chceli vybudovať strelni-
cu. Už v minulosti sa však ozval 
záujemca o kúpu podchodu. 
Skôr ako VMČ schváli prenájom 
novému žiadateľovi, poslanci 
väčšinou zahlasovali za kontak-
tovanie prvého žiadateľa.
 Poslankyňa M. Blahová navr-
huje premiestniť informačnú ta-
buľu pri OD Rozkvet, konkrétne 
pri pohostinstve, kde je tabuľa 
v tme a pod odkvapom, na svet-
lejšie miesto pri potravinách. 
Vývesná tabuľa v Opatovej potre-
buje celkovú opravu. Poslanec 

V. Gavenda informoval ostat-
ných o požiadavkách obyvateľov 
z Opatovej. Okrem tých, ktoré sa 
opakovali aj na verejnej časti, sa 
objavila potreba opraviť niekto-
ré body na verejnom osvetlení 
v smere od autoservisu.
 Medzi stálymi témami je dis-
kusia o modernizácii kotolne 
na Považskej ulici a rozšírenie 
cintorína v Kubre, na ktorom sa 
pracuje. Poslanec J. Babič zno-
vu otvoril tému kosenia trávy na 
hrádzi pri Tepličke a žiada po-
kračovať v rokovaní s Povodím 
Váhu.

Rozhlas a zeleň na 
poriadku

 Poslankyňa, dlhodobo uvoľ-
nená na výkon funkcie, J. Fabo-
vá poďakovala prítomnej riadi-
teľke Mestského hospodárstva 
a správy lesov, m. r. o., Trenčín 
Erike Vravkovej za upravený pás 
zelene na Kubranskej ceste. 
„Skutočne tak krásne upra-
venú zeleň sme za posledné 
roky na týchto miestach určite 
nemali,“ povedala s vďakou za 
obyvateľov Kubry.
 Obyvateľka Opatovej poďa-
kovala za opravu rozhlasu, kto-
rý „konečne počujeme.“ Nová 

vedúca v kultúrnom dome M. 
Husárová podotkla, že bol vy-
menený mikrofón, no ešte treba 

neveľkú investíciu, ktorá bude 
mať dobrý efekt. Tak ako s roz-
hlasom, je to aj so samotným 
kultúrnym domom.

Kultúrny dom – 
drobné zlepšenia budú 
mať veľký efekt

 Zdá sa, že veci sa pohnú 
k lepšiemu. Poslanci prisľúbili 
pomoc pri riešení drobných po-
žiadaviek na jeho skultúrnenie. 
Pôjde o nákup prietokového 
ohrievača na ohrev vody, kanvi-
ce, zišla by sa výmena závesov 
a obrusy. Ďalej bude vylepšova-
ný rozhlas, konkrétne vysielacia 
miestnosť.

Kanalizácia príťažou?

 Občan sa sťažoval, že sa 
napojil na kanalizáciu, platí vod-
né a stočné a niektorí susedia 
vylievajú splašky do záhrady, 
a tak nič neplatia. Poslankyňa J. 
Fabová upozornila, že normy, čo 
sa týka odpadov aj kanalizácie, 
sa sprísnia na základe nariade-
nia EÚ. Predseda VMČ J. Babič 
občana ubezpečil: „Vy, ktorí ste 
sa na kanalizáciu napojili, ste 
morálnymi víťazmi, vás nikto 
pokutovať nebude.“ Iný občan 

sa rozhorčil: „Pred pár rokmi 
sme tu udierali do stola, že aj 
my sme mesto a chceme kana-
lizáciu. Teraz, keď ju máme, sa 
nepripojíme? To tu už naozaj 
chceme žiť, ako nechcem po-
vedať čo?“ Zo zákona vyplýva 
povinnosť pripojiť sa na verejnú 
kanalizáciu. Ak niekto nie je na-
pojený na kanalizáciu, musí mať 
doklad o tom, že za posledné 
tri roky zaplatil za vývoz kalu 
zo žumpy. Ak toto potvrdenie 
nemá, môže mu byť vyrúbená 
pokuta podľa zákona.

Škola na Potočnej 
ulici

 Obyvatelia Opatovej majú 
ťažké srdce na médiá, ktoré vraj 
prezentujú školu na Potočnej 
ulici ako nezaujímavú pre deti 
i rodičov, pritom oni jej existen-
ciu oceňujú kvôli problémom 
s dochádzaním prímestskou do-
pravou do mesta. Problém do-
chádzania bude riešiť poslanky-
ňa J. Fabová. Redaktorka INFO 
Trenčín ubezpečila, že aktivity 
v menovanej škole nie sú na po-
kraji záujmu, ale vedenie školy 
musí o nich informovať. Škola 
posledné roky zápasí s ekono-
mickými problémami, ktoré vy-
plývajú z nízkeho počtu žiakov, 
pretože prostriedky určené zo 
štátneho rozpočtu na počet jej 
žiakov nestačia pokryť náklady 
na prevádzku školy. Útvar škol-
stva MsÚ udelil škole pre tento 
rok výnimku, nakoľko v triedach 
nie je požadovaný počet žiakov. 
Napriek tomu ju Mesto Trenčín 
neplánuje zrušiť. Z dlhodobého 
hľadiska by však bolo dobré, 
keby počet žiakov narástol. Táto 
situácia vzniká aj preto, lebo 
niektorí rodičia uprednostňujú pl-
noorganizované školy v meste.

Lipy pri kríži

 Obyvatelia majú záujem 
o skrášlenie miesta procesií pri 
kríži. Je pri ňom lipa, ktorú zničil 
blesk a poškodil aj kríž. Poslan-
ci sľúbili zistiť majetkové pomery 
na tomto mieste, aby mohli oby-
vatelia kríž opraviť a vysadiť pri 
ňom dve lipy. (zm)

ZO ŽIVOTA MESTSKÝCH ČASTÍ6 / INfO 

Výbor mestskej časti Zá-

pad Trenčín vás pozýva 

na zasadnutie

Výboru mestskej 

časti Západ, ktoré sa 

uskutoční 

v stredu 26. marca 

2008 o 15.30 hod.

na prízemí novej budovy 

Základnej školy na 

Veľkomoravskej ulici 

(číslo dverí 61).

VMČ Sever: občania v Opatovej diskutovali so záujmom, vecne a na úrovni
Zasadnutie Výboru mestskej časti (VMČ) Sever malo 12. marca 
dve časti. V neverejnej poslanci riešili žiadosti podané na mest-
ský úrad. Verejná časť bola diskusiou o aktuálnych problémoch 
v Opatovej.

Nadšenci futbalu v Opatovej sa ho rozhodli znovuzrodiť 
a rozvinúť aj mládežnícky šport. Potrebujú však k tomu 
štadión. Ten majú v užívaní viaceré organizácie, ktoré sa 
zatiaľ nevedia dohodnúť na spolupráci. O doriešení situácie 
budeme informovať.  foto (la)

>
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Chýbajúci asfalt a popíjajúci 
mladiství trápia poslancov na Juhu
Prvý pondelok v mesiaci sa už tradične schádzajú poslanci Výbo-
ru mestskej časti Juh (VMČJ) na svojom pravidelnom zasadnutí. 
V pondelok 3. marca zhodnotili výjazdové zasadnutie členov vý-
boru, ktorý si naplánovali na februárovej schôdzi.

Zistenia 
výjazdového rokovania

 Poslanci peši prešli cez 
najväčšie trenčianske sídlisko 
a kontrolovali najmä stav po-
vrchov ciest a chodníkov. Zis-
tili, že na mnohých miestach 
chýba asfaltový povrch a betón 
sa vplyvom poveternostných 
podmienok drobí a rozpadáva. 
Opravy povrchu potrebujú ulice 
Západná, časť Gen. Svobodu 
pri obchodoch a prevádzkach, 
ktoré Južania poznajú pod ľudo-
vým názvom „Kokrháč“, cesta 
ku garážam na Halalovke pri 
vchode č. 4, rovnako aj parko-
visko pri garážach na Halalov-

ke. Asfalt nebol položený ani 
na parkoviskách medzi ulicami 
Lavičková a Mateja Bela. Pozor-
nosť z tohto pohľadu treba veno-
vať aj Bazovského a Vansovej 
ulici. Poslanci zaznamenali aj 
neporiadok v okolí kontajnerov 
na komunálny odpad a vyzvali 
občanov k zodpovednejšiemu 

prístupu pri udržiavaní čistoty. 
Považskú odpadovú spoločnosť 
požiadali o odstraňovanie nepo-
riadku okolo smetných nádob.
 Poslanec Branislav Zubriča-
ňák navrhol, aby mesto získalo 
peniaze na špeciálnych peda-
gógov, psychológov a socioló-
gov, ktorí chýbajú v procese vý-
chovy v školách. Táto investícia 
pomôže deťom i pedagógom 
a VMČJ ju odporúča komisii 
školstva.

Tlak vody

 Na nízky tlak vody v mnohých 
domoch upozornil poslanec 
Stanislav Pastva. Na oficiálnu 

sťažnosť kvôli dodávke vody vo-
dári neodpovedali, preto požia-
dal o normu na dodávku vody, 
jej zloženie a kvalitu.

Obmedzenia dopravy

 Obyvatelia Šmidkeho ulice si 
sťažovali na postup stavbárov.  
Pri zatepľovaní domov chodia ná-
kladné autá po chodníku. Navrhli 
inštalovať na chodník koly zabra-
ňujúce prístup autám. Predseda 

výboru Anton Boc upozornil na 
zablokovanie chodníka aj pre 
sanitky a hasičov a navrhol sklá-
pacie zariadenie, od ktorého by 
mali kľúče domoví dôverníci.

Kontroly MsP

 Jaroslav Siebert z Mestskej 
polície Trenčín informoval o ví-
kendovej kontrole reštaurácií, 
pohostinstiev a barov, zamera-
nej na nalievanie alkoholických 
nápojov mladistvým. Akcia 
sa uskutočnila v spolupráci 
s Daňovým úradom a odborom 
živnostenského podnikania Ob-
vodného úradu v Trenčíne. Zis-
tili viaceré porušenia zákona, 
navyše v prevádzkach bol zväč-
ša mladý personál a nedalo sa 
komunikovať s majiteľmi. Počas 
kontroly zistili popíjnie mladis-
tvých z Bratislavy, Topoľčian, 
Ilavy, Dubnice nad Váhom a iba 
jedna dievčina bola z Trenčína. 
Kontroly treba opakovať, aby 
sa Trenčín nestal turistickým 
„rajom“ popíjajúcich detí. Po-
slanci upozornili aj na situáciu 
v meste počas víkendov, kde 
sa množia slovné a fyzické kon-
flikty pod vplyvom alkoholu.

Zeleň

 Občania upozornili na zeleň 
medzi Južnou ulicou a Halalov-
kou, kde sa stretáva mládež, 
robí bunkre a pribúdajú čierne 
skládky. Požiadavkou VMČJ je 
vyrezanie kríkov a stromov, aby 
bola zeleň prehľadná.
 Branislav Zubričaňák navr-
hol postavenie mája pri OZC 
Južanka. Máj stál vždy na býva-
lom trhovisku, ale teraz je tam 
polyfunkčný dom.
  text a foto (la)

Viaceré parkoviská na Juhu nemajú asfaltový povrch>

Plocha na Ulici gen. Svobodu pred „Kokrháčom“ pri-
pomína tankodrom. Ide však o súkromný majetok a je na 
jeho vlastníkoch, aby komunikáciu upravili. 

>
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Primátor ocenil mimoriadne výsledky trenčianskych športovcov

 „Ocenení športovci dosahujú 
mimoriadne výkony, no niekedy 
je samotný fakt, že sa športu ve-
nujú, ešte dôležitejší. Ďakujem 
športovcom, že takto zviditeľňujú 
naše mesto a popularizujú v ňom 
šport. V Trenčíne majú zastúpe-
nie snáď všetky športy, ktoré 
v našich podmienkach existujú,“ 
povedal primátor B. Celler. Záro-
veň prisľúbil, že Mesto Trenčín 
bude naďalej šport podporovať.
 Medzi ocenenými juniormi 
boli z TJ Slávia Športovej školy 
v Trenčíne triatlonista Martin 
Hubáček a kanoisti Andrej Divi-
nec a Kristián Tóth. Z hokejistov 
ocenili Martina Fila z HK Dukla 
Trenčín, reprezentanta SR v ho-
keji do 18 rokov. Medzi novšie 
športy patrí florbal. Brankár ŠK 
1. FBC Trenčín Gabriel Mészáros 
prispel k získaniu 7. miesta re-
prezentácie SR na MS juniorov. 

Hádzanárka Annamária Birkušo-
vá z HK Štart Trenčín bola repre-
zentantkou SR na ME kadetiek. 
Prvé miesto získal v Európskom 
pohári a druhé vo svetovom kara-
tista Marek Kulík z Klubu karate 
Laugaricio Trenčín Slovakia.
 Medzi dospelými mali tra-
dične silné zastúpenie športy 
spojené s bodybuildingom. Za 
výsledky v roku 2007 boli oce-
není vzpierač Martin Tešovič 
z Vojenského športového klubu  
Dukla Trenčín, vzpierač – ve-
terán Jozef Gabrhel z TJ Dukla 
Trenčín a športový kulturista 
Juraj Vrábel zo Športového klu-
bu polície. Silová trojbojárka 
Dominika Hojsíková z Asociácie 
Fitness Gabrhel Trenčín bola 
v roku 2007 Federáciou kulturis-
tiky, fitness a silového trojboja 
SR vyhlásená za najlepšiu špor-
tovkyňu Slovenska.

 Stále väčšiu popularitu zís-
kavajú preteky psích záprahov 
a kanoistika. Primátor ocenil 
aj mushera Juraja Potočka 
z Musher Club Trenčín. V dvoch 
pretekoch seriálu Európskeho 
pohára sa stal absolútnym víťa-
zom bez rozdielu kategórií. So 
svojím záprahom bol teda na 
dlhých tratiach absolútne naj-
rýchlejší. Medzi ocenenými bol aj 
rýchlostný kanoista Peter Gelle 
z VŠK Dukla Trenčín. V tomto 

Dukla v škole
 Hokejisti Dukly Trenčín 
v spolupráci so svojím fanklu-
bom zorganizovali v Základnej 
škole, Na dolinách netradičnú 
akciu. Žiaci 7. ročníka a učite-
lia z miestnej školy počas ly-
žiarskeho výcviku v Jasenskej 
doline navštívili hokejové stret-
nutie Martin – Trenčín v počte 
50 fanúšikov. Pred zápasom 
prebehla dôkladná príprava, 
ktorej výsledkom boli poma-
ľované žltočervené tváričky, 
transparenty, duklácke šály, 
dresy a klasické pokriky.
 Počas zápasu sa v spolu-
práci s fanklubom DUKLY po-
starali o perfektnú hokejovú at-
mosféru, ktorej výsledkom bolo 
konečné víťazstvo našej DUKLY 
nad Martinom 2:1 po predĺžení. 
Trenčianski hokejisti si všimli 
tejto udalosti a rozhodli sa, že 
prídu osobne poďakovať malým 
školským fanúšikom a obdaro-

vať ich klubovými suvenírmi 
(kartičky, kalendáre). Spestre-
ním celej akcie bola autogrami-
áda, na ktorej trpezliví hokejisti 
rozdali veľa autogramov. Pre 

našich žiakov to bol veľký zá-
žitok, na ktorý budú vždy radi 
spomínať aj vďaka profesionál-
nemu prístupu hokejistov.
 text a foto (baky)

roku sa stal členom profesio-
nálneho cyklokrosového klubu 
FIDEA v Belgicku Róbert Gaven-
da z TJ Slávia Športová škola 
Trenčín. Ocenení boli horolezci 
Gabriel Čmárik za výstupy v Eu-
rópe aj bez istenia a Jaroslav 
Dutka za výstupy v Himalájach 
z Horolezeckého klubu James 
Trenčín. Skvelé ocenenia získali 
v minulom roku leteckí modelári 
Július Kákoš zo Združenia tech-
nických športov a činností, ZO 
Trenčín a Jozef Hrušovský z Klu-
bu Trenčianskych modelárov. 
Ocenení boli aj vodný motorista 
Michal Košút z Klubu vodných 
motoristov Racing Team GO!!! 
a bežec do vrchu Miroslav Ko-
váč, veterán z MK Slovenský 
Orol Trenčín.
 Všetci ocenení športovci sú 
reprezentantmi SR. Na záver 
stretnutia za nich poďakoval Pa-
vol Dian, vedúci tréner VŠK Duk-
la Trenčín: „Športovcov aj ostat-
ných zúčastnených vždy poteší, 
ak si Mesto Trenčín prostredníc-
tvom primátora mesta, Komisie 
školstva, športu a mládeže pri 
MsZ v Trenčíne spomenie na 
niekedy ťažko dosahované špor-
tové výsledky. To môžu potvrdiť 
aj títo športovci, ktorých výsled-
ky sú naozaj dobré. Nielen vôľa, 
ale aj peniaze sú dôležité. Tieto 
dva atribúty dokázali dať dokopy, 
aby tu dnes mohli byť prítomní. 
V mene všetkých ďakujem za vy-
jadrenú podporu zo strany vede-
nia Mesta Trenčín.“
 (zm)

Primátor B. Celler v neformálnom rozhovore s horolezcom 
J. Dutkom Foto (jč)
>

Primátor Trenčína tradične oceňuje najlepších športovcov, kto-
rých výkony v predchádzajúcom roku prispeli k rozvoju športu 
v meste a tiež ho reprezentovali. Ocenení športovci sú všetci 
úspešnými účastníkmi majstrovstiev Európy či sveta. Sláv-
nostné prijatie sa uskutočnilo 6. marca 2008 v obradnej sieni 
Mestského úradu v Trenčíne. Primátor Branislav Celler odovzdal 
športovcom ďakovný list a vecný dar. 
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Detský parlament chce pomáhať
V stredu 12. marca obsadili stoličky, na ktorých inak sedávajú 
poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, sedemnásti žiaci 
z ôsmich základných škôl, ktorí tvoria Detský parlament.

 Spolu s viceprimátorom To-
mášom Vaňom rozoberali témy, 
ktoré v školách rezonujú najviac. 
Zaujímali ich možnosti čerpania 
grantov na športové podujatia či 
spôsob, akým bude mesto riešiť 
navigáciu pre turistov v centre, 
ale napríklad aj kedy bude stáť 
nový Aupark. „Prečo nebola na 
rekonštrukciu vybraná aj naša 
základná škola, chýba nám totiž 
kvalitnejšie vybavenie počítačo-
vej učebne,“ pýtala sa zástupky-
ňa ZŠ, Dlhé Hony. Tomáš Vaňo 
trpezlivo vysvetlil postup mesta 
pri výbere škôl, ktoré chce mesto 
rekonštruovať z eurofondov. „Eu-
rópske peniaze môžeme čerpať 
výlučne na rekonštrukciu škôl, 
výmenu okien a zatepľovanie, 
nie na vnútorné vybavenie. Vy-

berali sa školy, ktoré si vyžadujú 
najvyššie investície, také, pri kto-
rých by boli najväčšie nároky na 
rozpočet mesta,“ dodal vicepri-
mátor a zároveň deti ubezpečil, 
že mesto na základe úspešnosti 
projektov v prvom kole pripraví 
projekty aj pre zvyšné školy.
 Zástupcom Detského parla-
mentu nechýba kritický pohľad aj 
na spoluobčanov. Veľmi ich hne-
vajú psíčkari, ktorí neodstraňujú 
exkrementy. „Je to nechutné, 
keď niektorí idú psa venčiť pria-
mo k detskému ihrisku alebo ho 
nemajú na vôdzke. Niektorí ľudia 
sa boja voľne pustených psov 
a oni na to neberú vôbec ohľad,“ 
prispela svojím pohľadom žiačka 
zo sídliska Juh. Na stretnutí pad-
li aj konkrétne návrhy. Napríklad 

Študentské fórum aktívne pracuje
Študentské fórum sa stretlo na druhom zasadnutí 27. 2. v MsÚ 
v Trenčíne. Zasadnutia sa zúčastnil viceprimátor Tomáš Vaňo, 
ktorému je študentské fórum poradným orgánom a ktorý zastre-
šuje činnosť fóra, Branislav Zubričaňák, člen Komisie školstva, 
športu a mládeže pri MsZ v Trenčíne. Do spomenutej komisie je 
prizývaná i predsedníčka fóra Martina Križanová (na snímke).

 Podporiť fórum 
prišiel i štátny ta-
jomník Minister-
stva školstva SR 
Jozef Habánik. Po-
núkol študentom 
možnosť získať in-
formácie o prijatí 
eura prostredníc-
tvom prednášok na 
stredných školách 
v meste.
 Program zasadnutia bol bo-
hatý. Predsedníčka vybrala tajom-
níčku fóra. Je ňou Zaira Gashiová 
z Obchodnej akadémie M. Hodžu 
v Trenčíne. „Podľa štatútu fóra je 
tajomník pravou rukou predsedu 
a ja verím, že Zaira bude úlohu 
tajomníčky konať zodpovedne,“ 
povedala M. Križanová. Ďalším 
bodom bolo doplnenie štatútu 
fóra. ,,Ukázalo sa, že nie len 
študenti zvolení v škole chcú byť 
členmi, ale prihlásilo sa aj zopár 
dobrovoľníkov, ktorí chcú ovplyv-
niť veci verejné a dianie v spo-
ločnosti, ktorej sú členmi. Preto 

sme rozšírili možnosti členstva,“ 
vysvetlila predsedníčka. Študen-
ti sa zamysleli aj nad ponukou 
grantových programov a podali 
návrhy na jednotlivé projekty. 
„Členovia absolvovali dvojdňové 
školenie, na ktorom sa naučili 
niečo o plánovaní, skúsili si na-
písať projekt, a tak získali nejaké 
zručnosti v tejto oblasti. To sa aj 
odzrkadlilo na dnešnom zasad-
nutí,“ vyjadril spokojnosť vice-
primátor Tomáš Vaňo, ktorý štu-
dentov počas zasadnutia uviedol 
do problematiky nasledujúceho 
zasadnutia MsZ.  foto (jč), (mk)

Pomoc ako poďakovanie
Neformálne združenie rozhodcov Trenčianskeho kraja pokra-
čuje vo svojich aktivitách, ktoré začali minulý rok odovzda-
ním daru detskému oddeleniu Fakultnej nemocnice v Tren-
číne. Tento rok si vybral iniciátor projektu Patrik Burian so 
svojimi kolegami geriatrické oddelenie.

 Prostriedky na zakúpenie 
darov sú výťažkom z plesu, 
ktorý rozhodcovia zorganizova-
li vo februári. Medzi darmi boli 
tri antidekubitné matrace, kto-
ré pomôžu predchádzať prele-
žaninám. Okrem množstva 
drobných pomôcok dostane 
geriatria k dispozícii aj špeci-
álny vozík pre pacientov s kar-
diovaskulárnymi ochoreniami. 
„Do mladých treba investovať, 
starým sa treba poďakovať“, 
povedal pri odovzdávaní daru 
Patrik Burian (na snímke 

druhý sprava). Primárka od-
delenia Terézia Drobná (na 
snímke) neskrývala dojatie: 
„Som vďačná, pretože sa nám 
rozhodli pomôcť mladí ľudia. 
Patrik Burian u nás pracoval, 
takže si vyskúšal, aká je ťažká 
práca na oddelení, ktoré patrí 
medzi menej atraktívne v zdra-
votníctve. Toto je však veľmi 
šťastná chvíľa.“ Rozhodcovia 
plánujú pomáhať aj naďalej. 
Budúcoročný charitatívny ples 
chystajú už teraz.
 (zm), foto (jč)

zriadenie výbehových zón vo for-
me parčíka, kde by psi neohrozo-
vali okolie. Takáto menšia zóna 
by sa od exkrementov ľahšie 
čistila.
 Pripomienka padla aj smerom 
k MHD. Dopravca neuverejňuje 
na časovom harmonograme spo-
jov, kedy premáva nízkopodlaž-
ný autobus vhodný pre občanov 
s invalidným vozíkom. „Uľahčilo 
by nám to s kamarátkou prepra-
vu, keby sme vedeli, kedy sa na 
tento spoj môžeme spoľahnúť,“ 

dodal vnímavý žiak zo ZŠ, Bezru-
čova ul. Viceprimátor prisľúbil, že 
tento podnet odovzdá zástupcom 
spoločnosti SAD Trenčín. 
 V druhej časti stretnutia sa 
deti venovali príprave vlastnej 
prezentácie. Chcú zorganizovať 
podujatie, ktorým by išli príkla-
dom ostatným a priložili svoju 
ruku k spoločnému dielu či už 
v oblasti čistoty prostredia alebo 
pomoci iným. Konkrétnu podobu 
nadobudne ich dielo na najbliž-
šom stretnutí v apríli. (jm)

foto (jč)
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 V úvode zaspievali ľudové 
piesne z čerstvo vydaného 
spevníka členky folklórneho sú-
boru Trenčan. Potom sa k slovu 
dostali viaceré osobnosti, z kto-
rých každá hodnotila prínos Jo-
zefa Lehockého (na snímke 
vľavo) na zachovaní hodnôt 
folklóru z trenčianskeho a my-
javského regiónu pre budúce 
generácie. Speváčka ľudových 
piesní Slávka Švajdová sa vy-
jadrila, že si veľmi cení zbera-
teľskú činnosť Jozefa Lehocké-
ho, lebo sama dobre pozná, že 
cesta zberateľa od nadviazania 
kontaktu s ľudovým spevákom 
si vyžaduje mimoriadnu trpez-
livosť, takt až po finálne spra-
covanie piesne. Dôležité je, že 
kytice piesní uvitých v jednot-

livých zbierkach nie sú mŕtve 
na ich stránkach, ale žijú, že 
sú zdrojom interpretácie na 
poriadaných súťažiach v regió-

ne alebo v činnosti folklórnych 
súborov. „Každý spevníček sa 
stal pre nás folkloristov veľkým 

pokladom,“ povedala. Známy 
hudobný vedec a trenčiansky 
rodák Stanislav Dužek (na 
snímke vpravo) ocenil prínos 

na poli zberateľskej činnosti 
regionálnych hudobných a ta-
nečných tradícií. Zásluhou J. 
Lehockého sa viaceré centrá 
slovenského folklóru zmapova-
li, a tým sprístupnili odbornej 
a širokej verejnosti. Je veľkým 
šťastím trenčianskeho regió-
nu, že na doplňovaní mozaiky 
poznania ľudového umenia sa 
podieľa zaujímavým spôsobom 
práve Jozef Lehocký. V publiká-
cii je na 350 stranách zhutnený 
výsledok zberateľskej činnosti 
v obciach spoza Váhu – Skal-
ka, Dolná Súča, Horná Súča 
a ich kopanice, Nemšová, Tren-
čianska Závada a Hrabovka. 
Ide o cca 300 zozbieraných 
piesní, ktoré sú systematicky 
zaradené do viacerých kapitol. 
Nesústreďuje sa však len na 
ľudovú pieseň, ale aj na zvyky 
a tance.
 Text a foto (jč)
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THD medzi najlepšími na Slovensku i v Srbsku
Pre Trenčianske hradné divadlo bol minulý rok mimoriadne 
úspešný. Po víťazstve na Festivale Aničky Jurkovičovej v No-
vom Meste nad Váhom sa trenčianski ochotníci zúčastnili na 
vrcholnej prehliadke amatérskej tvorby na festivale Scénická 
žatva v Martine. Úspešní boli aj na festivale v Srbsku.

 Na Scénickú žatvu postúpili 
s hrou bratov Čapkovcov Lás-
ky hra osudná, ktorú pripravili 
v réžii Petra J. Oravca. Na toto 
špičkové podujatie sa dosta-
li ako vôbec prvé trenčianske 
divadlo. Podmienkou účasti je 
totiž víťazstvo na postupovej 
prehliadke alebo získanie titulu 
laureáta na niektorom z tema-
tických festivalov, ktoré majú 
oprávnenie na vyslanie svojho 
víťaza od Národného osveto-
vého centra v Bratislave. Na-
posledy sa niečo podobné 
podarilo Divadelnému súboru 
M. Turkovej, ktorý bol na celo-
slovenskú prehliadku v Trnave 
nominovaný s hrou B. Hrabala 
Ostro sledované vlaky v réžii 
Anny Plánkovej pred 27 rokmi.
Úspešné ťaženie súboru pokra-
čovalo aj na Festivale Zuzany 
Kardelisovej v srbskom Kysáči, 
odkiaľ víťaz postupuje na fes-
tival v Novom Meste nad Vá-
hom, kde už Trenčania zvíťazili. 

Z Kysáča si priniesli dve zo šty-
roch udelených cien. Ladislav 
Žiško získal ocenenie za naj-
lepší mužský herecký výkon za 
stvárnenie Brighellu. Ocenenie 
si váži, ale väčšiu radosť mal 
z dobrej reprezentácie sloven-
ských ochotníkov v zahraničí. 
„Potešili sme dolnozemských 
Slovákov a oni nám to vrátili 
srdečnosťou a obdivom. Di-
vadlo má v Trenčíne tradíciu 
a ja som hral so silnou gene-
ráciou hercov a režisérov repre-
zentovaných Annou Koníkovou, 
manželmi Suchánovými, Evou 
Kobzovou, Annou Plánkovou 
a ďalšími. Hrávali sme vo vte-
dy modernej sále kina Hviezda, 
ktorú už dnes poriadne pozna-
čil čas a nevyhovuje hercom ani 
divákom. Potrebuje rekonštruk-
ciu, aby aj v budúcnosti bola in-
kubátorom mladých hereckých 
talentov,“ povzdychol si. Mesto 
Trenčín sa k myšlienke rekon-
štrukcie vrátilo. „Divadlo hrám 

odjakživa preto, aby boli ľudia 
lepší, aby mládež mala iné 
vzory, ako sú niektorí politici či 
takzvané celebrity predkladané 
národu bulvárom. Pretože to sa 
všetko odráža na jej správaní.“
 Témou festivalu je postave-
nie žien v spoločnosti a cenu 
za prácu ženskej osoby pri rea-
lizácii predstavenia si odniesla 
Janka Kováčiková za návrh kos-
týmov pre THD. Pre divadlo ju 
objavila vedúca súboru Zuza-
na Mišáková. „Divadelníci ma 

oslovili s prosbou o požičanie 
kostýmov na predstavenie. Po-
tom sme už pripravovali kostý-
my spoločne a pri ich tvorbe sa 
cítim ako ryba vo vode. Divadlo 
nepotrebuje nákladné rekvizi-
ty a kostýmy, dáva prednosť 
nápaditosti a efektu. Pre do-
spelých sa robí ľahšie ako pre 
deti. Majú svoju predstavu a tej 
prispôsobujem moje riešenie,“ 
dodala J. Kováčiková.

 (la) foto (archív thd)

Jozef Lehocký prezentoval piatu publikáciu svojich zberateľských aktivít
Milovníci folklóru sa stretli 10. marca v Kultúrnom centre Sihoť, 
aby sa zúčastnili prezentácie tretej zbierky Jozefa Lehockého 
Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície spod Bielych Karpát.

Kvalitu súboru potvrdilo aj ocenenie zo Srbska pre Janku 
Kováčikovú (prvá sprava) a Ladislava Žiška (uprostred).
>
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ristickom kostole.“ Pre zahranič-
né súbory pripravilo gymnázium 
zaujímavý náučno – poznávací 
program, zameraný na poznanie 
okolia Trenčína. Zoznámili sa 
s históriou piaristického Kostola 
sv. Františka Xaverského v Tren-
číne, navštívili jeho krypty, Tren-
čiansky hrad, Bojnice a pozreli si 
svetoznámy rezbársky unikát Jo-
zefa Pekaru Slovenský Betlehém 
v Rajeckej Lesnej.
 Do posledného miesta zaplne-
ný kostol piaristov bol 6. marca 
dejiskom spoločného koncertu. 

V úvode koncertu vystúpil domá-
ci spevácky zbor pod taktovkou 
Martina Holúbka, ktorý navodil 
úžasnú atmosféru kontaktu inter-
pretov s obecenstvom. Koncert 
potom pokračoval vystúpením 
zboru z Krakova s dirigentom Ry-
szardom Žróbekom a následne 
zboru z Ljubljany za dirigovania 
Damijana Močnika. Vyvrchole-
ním tradičného stretnutia bol 
spoločný koncert všetkých troch 
speváckych zborov so 140 spe-
vákmi za doprovodu Komorného 
orchestra Základnej umeleckej 
školy v Trenčíne. Zaspievali fi-
gurálnu omšu Jozefa Haydna 
„Missa Brevis in F-dur“ pod tak-
tovkou R. Žróbeka. Po doznení 
posledných tónov skladby sa 
ozval chrámom nezastaviteľný 
aplauz, ktorý si vynútil prídavok 
spojeného speváckeho telesa 
interpretáciou známej skladby 
mladých ľudí „Nech ten chrám 
zaplaví“ za dirigovania M. Ho-
lúbka. Záver bol úžasný, spievali 
nielen speváci na pódiu, ale aj 
dojaté obecenstvo.
 Text a foto (jč)

 Na druhý deň po príchode pri-
vítal zahraničné zbory v refektári 
riaditeľ gymnázia Ján Vojtek. Zvý-
raznil skutočnosť, že „tohoročné 
deviate stretnutie školských 
speváckych zborov sa rozšírilo 
aj o stretnutia jazykových sku-
pín, čo umožní prehĺbenie na-

šich vzájomných vzťahov. Všetci 
milovníci zborového umenia sa 
tešili na koncertné vystúpenie 
vo štvrtok 6. marca 2008 v pia-
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Koncert troch zborov dojal obecenstvo
Spevácky zbor Piaristického 
gymnázia Jozefa Braneckého 
v Trenčíne hostil 2. – 6. marca 
2008 dva partnerské školské 
spevácke zbory: Školský spe-
vácky zbor Piaristického lýcea 
Stanislava Konarského v Kra-
kove a Miešaný spevácky zbor 
Diecézneho klasického gym-
názia zo slovinskej Ljubljany.

Downov syndróm neznamená izoláciu

 Kultúrne centrum Aktivi-
ty na sídlisku Juh v Trenčíne 
bolo 11. marca 2008 miestom 
vernisáže výtvarných prác iba 
šestnásťročnej výtvarníčky Na-
tálie Šebovej, žiačky Súkromnej 
ZUŠ v Trenčíne, Gagarinova ul. 
Autorka zaujala nezaintereso-
vaných účastníkov výstavy pre-
dovšetkým v tom, že výtvarné 
diela sú zrkadlom jej mimoriad-
ne farebného citlivého vnímania 
sveta detských rozprávok, obľú-
bených zvieratiek a zátiší. Zvlášt-
nosťou autorky bol nielen vek, 
ale aj zdravotný handicap – Dow-
nov  syndróm. V úvode otvorenia 
výstavy Mariana Kuhlöffelová 
konštatovala, že keď bolo odo-
vzdané do užívania rehabilitačné 
zariadenie K.U.K.o, zvýrazňovala 
sa myšlienka otvorených dverí 
pre všetkých. „Preto sme veľmi 
radi, že môžeme dnes privítať 

v týchto priestoroch výstavu vý-
tvarných prác Natálie Šebovej.“ 
V slávnostnom príhovore riaditeľ-
ka Súkromnej ZUŠ v Trenčíne na 
Gagarinovej ulici Terézia Bereco-
vá uviedla, že dnešná vernisáž je 
slávnostná, lebo sa uskutočňuje 
v deň šestnástich narodenín 
výtvarníčky. Autorka navštevuje 
výtvarné oddelenie školy tretí 
rok a už dosiahla niekoľko výz-
namných ocenení. Škola si pri 
svojom vzniku dala motto: „Det-
ská duša je vzácny poklad, pre 
ktorý sa treba obetovať, ktorý si 
vyžaduje veľa námahy a lásky.“ 
To sa v plnej miere uplatňuje 
u všetkých šiestich detí s týmto 
postihnutím, ktoré školu navšte-
vujú. Natálka je z týchto detí naj-
staršia a jej úspechy vyjadrujú 
výsledok spoločného úsilia ško-
ly ako aj najbližších príbuzných 
o rozvoj jej osobnosti. (jč)

 Deti zo Základnej školy na 
Potočnej ulici mali v piatok 
14. marca nevšedný zážitok. 
Zdobenie a prípravu kraslíc im 
ukázala Michaela Chlebanová 
a prípravu sviatočného venca 
na stôl alebo na dvere žiakom 
predviedla Magdaléna Tehlia-
riková. Navyše si mohli školá-
ci v praxi vyskúšať dierovanie 
vajec a ich zdobenie voskova-
ním. „Naša škola robí celoroč-

ne rôzne aktivity v spolupráci 
s rodičmi. Dlhodobo uskutoč-
ňujeme cyklus obnovy ľudo-
vých remesiel, mali sme tu 
košikára, včelára, deti sa učili 
pliesť korbáče, robili výrobky 
zo slamy pod vedením svo-
jich rodičov a starých rodičov, 
dnes zasa vyrábajú kraslice,“ 
povedala pre Info riaditeľka 
ZŠ na Potočnej ulici v Trenčíne 
Alena Schifferová. (la)

Zdobenie kraslíc v Opatovej
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MESTSKÁ GALÉRIA 22
Mierové nám. 22, 032/744 22 45,
www.trencin.sk

Stála výstava:  Expozícia Klubu priateľov 
Vojtecha Zamarovského
Bola založená Klubom priateľov Vojtecha 
Zamarovského. Tvoria ju kópie význam-
ných antických a egyptských artefaktov, 
vytvorená z darov Gréckej vlády a Vojtecha 
Zamarovského.

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

3. 3. – 7. 4.  V rozprávke je to aj tak
Výber z tvorby žiakov zo Základnej školy na 
Kubranskej ulici v Trenčíne.

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

25. 3. (10.00)  Galerkovo

KULTÚRNE A METODICKÉ CENTRUM OS SR
Hviezdoslavova 16, www.domarmady.sk

20. 3. (16.00)  Prvý pluk slovenskej 
národnej slobody a moravsko-slovenské 
pomedzie v rokoch 1918–1919 – predn.
12. 3. – 16. 4.   Sviatky jari – výstava
Ručné práce s veľkonočnou tematikou.

PIANO CLUB
Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81,
www.pianoclub.sk

21. 3. (19.00)  Trenchtown rock: 
GOODBye Lenin, GATE TO SOUL, Headlong, 
Jiyride
22. 3.       Laci Strike a Street Dance 
Academy „Let’s Dance Tour“
23. 3.   Oldies Party, live: Hattrick, 
Abnormal, Hajšo banda
28. 3.   Lavagance, KHOIBA (CZ)  
a Frank Winter (UK) 
29. 3.  Techno Terror 4 
4. 4.  Rock & Roll Band Marcela 
Woodmana, DJ Práskání.

MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.scot.sk

25. 3. (17.00)  Cvičenie detí s rodičmi 
s tetou Števkou v ZŠ, Novomeského ul.
26. 3. (17.00)  Cvičenie detí s rodičmi 
s tetou Žofkou v Sokolovni v TN
26. 3. (17.00)  Cvičenie pre tehotné 
v KS, Dlhé Hony
26. 3. (10.00)  Rozvíjanie zručnosti 
s tetou Aničkou (pre deti od 2 rokov)
20., 27. 3. (10.00)  Štvrtkové tvorivé 
predpoludnie s tetou Aničkou
27. 3. (17.00)  Maminec – diskusný klub: 

Je dieťa ako prázdna kniha?
27. 3. (13.00–15.00)  Psychologické 
poradenstvo s Mgr. Lesajovou
Každá streda (10.00)  Rozvíjame životné 
zručnosti s tetou Aničkou (od 2 rokov)
Každá streda (17.00)  Cvičenie detí 
s rodičmi s t. Žofkou v Sokolovni v TN
Každá streda (17.00)  Cvičenie pre 
tehotné v KS, Dlhé Hony
Každý štvrtok (10.00)  Predpoludnie 
s tetou Aničkou (do 2 rokov)

KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, tel.: 0915 275 652,
www.klubluc.sk

30. 3. (15.00)  Bábkové divadlo Žilina: 
O veľkom jedákovi a čarovnom kabáte
Príbeh nás zoznámi s osudom silného 
mládenca Hladoša, ktorý sa vďaka svojmu 
neuhasiteľnému apetítu ocitne v službách 
pekelných.

KINO HVIEZDA
8. 4. (18.00)  Trenčianske Hradné 
Divadlo: Jednotkári
Študentský muzikál so skvelou hudbou 
trenčianskeho skladateľa Jána Ančica. Ju-
niori hrajú prvé husle, ale pedagogický zbor 
im príjemne sekunduje. Pre všetky vekové 
kategórie.

VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Nám. SNP 2, tel.: 032/743 42 67,
www.vkmr.sk, vkmr@kniznicatrencin.sk

26. 3. (8.00–9.30)  „Babi, pošli mi to 
mejlom“ – inštruktáž
20. 3. (16.00)  Musím sa hýbať?
O pohybe a duševnom zdraví s MUDr. Janíko-
vou a Mgr. Poliakovou.
27. 3. (16.00)  Moje radosti 
– Polstoročie s ochotníkmi
Prezentácia knihy Jána soloviča 

VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Hasičská 1, 2. poschodie

2. 4. (15.00)  Spevom k srdcu pod 
Trenčianskym hradom
Obvodná organizácia Únie žien Slovenska 
v spolupráci s VKMR v TN vyhlasuje amatér-
sku súťaž v žánri ľudovej piesne a slovenskej 
populárnej piesne. Kategórie: do a nad 15 
rokov. Viac informácií získate a nahlásiť sa 
môžete na 032/743 79 47, 0905 278 780

CENTRUM SENIOROV MESTA TRENČÍN
Osvienčimská 1720/3, 032/743 37 63, 
0948 807 187

Každú stredu (14.30)  Cvičenie jogy
Každý piatok (10.00)  Kondično-
rehabilitačné cvičenia
Každý pondelok, stredu a piatok (10.00, 

Mierové nám., 032/743 44 15, www.lampart.sk

22. 3. – 24. 3. (19.00)  
Jar, leto, jeseň, zima... 
a jar
Fascinujúci lyrický príbeh 
o plynutí ročných období, 
ľudského života a hľadaní 
harmónie. 
26. 3. a 28. 3. (19.00)  
Revízori
Celý film sa odohráva v tuneloch a na 
staniciach budapeštianskeho metra. 
Deje sa toho veľa a žiadne limity tu 
neplatia. Sekvencie naháňačiek v stani-
ciach a tuneloch sú jedinečnými kamera-
manskými a strihačskými počinmi tohto 
maďarského akčného filmu. 
27. 3. (17.30)  Kultové filmy 20. 
storočia – Hair
Vlasy, jeden z najvýznamnejších muziká-
lov druhej polovice 20. storočia. Výprav-
ný film s choreografickými číslami, mo-
dernou hudbou a provokujúcimi textami. 
V dobe svojho vzniku boli Vlasy dielom 
politickým a výhradne sociálne kritic-
kým, odsudzujúcim vojnu vo Vietname 
a malomeštiacku ľahostajnosť voči tejto 
tragédii. Režisér filmu Miloš Forman ne-
mal žiadny problém nájsť si vzťah k tým-
to americkým témam, veď jadrom tam 
boli problémy, na ktoré sa sústreďoval 
vo všetkých svojich českých filmoch: 
generačný konflikt, naivná a čistá túžba 
mladosti po láske a slobode a rovnako 
protest proti konvenciám a predsudkom, 
ktoré tieto ilúzie bezcitne ničia. Sníma 
ich takmer nepretržite v akcii a dynamic-
kom pohybe, nevšíma si len reč tváre, 
ale celého tela. Mladí muži a ženy v jeho 
podaní sú živelní a draví, strhujúci svojou 
spontánnosťou. Určite aj jeho zásluhou 
je tento film predovšetkým nákazlivou 
oslavou vitality a radosti zo života. 
29. – 31. 3. (19.00)  Edith Piaf
Edith Piaf bola veľká speváčka. Napriek 
tomu, že jej život rozhodne nebol pre-
chádzka ružovou záhradou, dokázala sa 
vypracovať na jednu z najuznávanejších 
hudobných osobností všetkých čias. Jej 
preslávené šansóny či fenomenálny hlas 
vyrážajú dych do dnešného dňa. 
2. 4. (19.00)  Sen noci svätojánskej
4. – 6. 4. (19.00)  Diablova stena 
Film ovenčený Oscarom!

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

ARTKINO METRO
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11.00)  Kurz práce s počítačom 
a internetom podľa potreby

JUH – KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08
www.kcaktivity.sk

27. 3. (18.30)  Rozhovory o živote
– prednáška Jána Pevného
28. 3. (16.00)  Liečivé rastliny do 
každej domácnosti
29. 3. (9.00)  Stretnutie členov klubu 
Veronika
28. (15.00)  „Aj my máme šikovné 
pršteky“ – tvorivé dielne
29. 3. (15.00)  Džamál v novom šate
– orientálny večer po novom
do 22. 2. (7.00–17.00)  Jarný 
prímestský tábor pre deti od 6–16 
rokov v spolupráci s Demas, o. z.
30. 3. (15.00)  Príďte medzi nás 
– stretnutie klubu celiatikov
18. 3. (9.30)  Rozvíjanie zručností pre 
mládež ZŤP a z DSS, Liptovská, TN
 31. 3. (18.00)  Klub keramiky 
– dospelí

KULTÚRNE CENTRUM – DLHÉ HONY
Ul. 28. októbra 2/1168, 032/652 21 36

9. 4. (13.30)  Akadémia III. veku
Praktické rady pre používateľov zubnej pro-
tézy a rady pre seniorov  z policajnej praxe

KULTÚRNE STREDISKO ZLATOVCE
23. 3. (20.00)  Veľkonočná tanečná 
zábava
Organizuje TJ Družstevník Záblatie, do tan-
ca hrá Hudobná skupina Melodik.

OSTATNÉ
Kurz orientálneho tanca pre 
začiatočníčky
Jednota Sokol – Sokolovňa Trenčín, Mlá-
dežnícka 2, 0903 778 862, stredy 16.30–
18.00, marec–apríl.
Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Štu-
dentská 2, Trenčín, budova telocvične, 
0903 778 862, štvrtky 19.00–20.30, 
marec-apríl.

JUŽANKA – 1. POSCHODIE 
(CERAGEM)
29. 3. (8.00–12.00)  MS Slovenského 
Červeného kríža – JUH: Výročná 
členská schôdza 
Každý si môže bezplatne vyskúšať masáž 
na lôžku. Prineste si so sebou 2 ks tenkej, 
bielej plachty, biele tričko a biele ponožky. 
Platí aj pre rodinných príslušníkov.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU TRENČÍN
Východná ul. 9, 032/743 35 02, 
www.cvctn.sk, cvctn@post.sk

20. 3. (9.00–12.00)  Pletenie 
veľkonočných korbáčov, tvorba 
pozdravov, ozdobného pečiva, 
zdobenie vajíčok
Každý utorok a piatok (14.30)  Krúžok 
moderných tancov
hip-hop, disco, gymnastika a iné.
14. – 20. 7  Pobytový tábor pre deti 
od 7 do 14 rokov v Bojniciach
Ubytovanie, stravovanie päťkrát denne, 
pitný režim, cestovné náklady, vstupenky 
(letné kúpalisko, prehliadka zámku a zo-
ologickej záhrady, atď.), materiálne zabez-
pečenie (odmeny za súťaže, zdravotnícke 
potreby a pod.), poistenie detí. O deti sa 
budú starať kvalifikovaní pedagógovia. 
Viac info na kontaktoch CVČ TN.
12. – 21. 8.  Tematický tábor pre deti 
aj rodičov – autobusový zájazd do 
Pinarella di Cervia
Tematické zameranie tábora:
• výtvarné tvorivé činnosti detí a mládeže
• dramaticko-divadelné činnosti detí 
a mládeže
• športové činnosti detí a mládeže
Deti a mládež budú rozdelení do záujmo-
vých skupín podľa vlastného výberu a pod 
odborným vedením pedagógov sa budú 
2–3 hodiny denne venovať tvorivým a špor-
tovým činnostiam. Okrem toho sa budú 
kúpať v mori, hrať spoločenské hry, robiť 
výlety do okolia a pod. Viac info v CVČ. Pri-
hláste sa do 20. marca.

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ SEDMIČKA
18. 3. – 7. 4.  ŠKD 7 vo fotografii
Výstava fotografií D. Pádivej a R. Benkovej

OBVODNÝ ÚRAD
Hviezdoslavova 3, tel.: 032/741 12 06

12. 3. – 28. 3.  Vesmír očami detí
XXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťa-
že detí MŠ, ZŠ, ZUŠ.
27.3. (9.00)  Tvorivá dielňa pre redakto-
rov a zostavovateľov obecných novín 
Organizuje Trenčianske osvet. stredisko.

PROGRAM TV TRENČÍN
20. 3. (17.50)  Hodina H: Veľkonočné 
zvyky
28. 3. (17.50)  Hodina H: Florbal 
v Trenčíne
od 20. 3.  Mozaika: 9. medzinárodné 
stretnutie školských zborov
Studňa:  Ples mesta Trenčín
od 28.3.  Mozaika: Miroslava 
Marčeková – cvičiteľka a trénerka 
aerobicu

VYHLÁSENIE 2. 
GRANTOVÉHO KOLA 

 V súlade so všeobecne záväzným na-
riadením Mesta Trenčín č. 2/2004 o po-
skytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
sa vyhlasuje GRANTOVÉ KOLO z rozpočtu 
Mesta Trenčín na aktivity v oblasti kultú-
ry a záujmovej umeleckej činnosti v roku 
2008.
 Upozorňujeme žiadateľov, že len kom-
pletne a čitateľne vyplnená žiadosť s po-
vinnými prílohami na každý projekt zvlášť  
bude predložená na rokovanie grantovej 
komisie.
 Bližšie informácie o podmienkach 
poskytovania dotácií, ich používania a 
zúčtovania, ako aj tlačivá žiadostí spolu 
s informáciami o ich vyplnení sú k dispo-
zícii na Útvare kultúry MsÚ v Trenčíne, 
tel. 7435 193 alebo na webovej stránke 
www.trencin.sk (všeobecne záväzné naria-
denie č. 2/2004). Žiadosti sa odovzdávajú 
v podateľni Mestského úradu Trenčín, 
Mierové nám. 2 od pondelka do štvrtku 
8.00–16.30 a v piatok 8.00–14.00 alebo 
zasielajú poštou (rozhoduje dátum pošto-
vej pečiatky na obálke). Uzávierka prijíma-
nia žiadostí je 15. apríla 2008. (kul)
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 Mesto Trenčín prostredníctvom Mestského hospodárstva 
a správy lesov, m. r. o., na podnet Železníc Slovenskej republi-
ky odstráni 50 topoľov rastúcich medzi železničnou traťou a Vá-
hom pri kanoistickom klube.
 Dôvodom výrubu stromov je ohrozenie bezpečnosti železnič-
nej prevádzky na trati Trenčín – Chynorany, kde dochádza k pa-
daniu konárov a pri nepriaznivom počasí aj vyvráteniu stromov 
na trať. Z rovnakého dôvodu prevádzkovateľ trate odstráni aj 
7 topoľov nachádzajúcich sa v tejto lokalite bližšie pri želez-
ničnom telese trate Bratislava – Žilina (pred železničným mos-
tom). (úžpd)

Polícia rozšírila stránkové hodiny na úseku evidencie motoro-
vých vozidiel Okresného dopravného inšpektorátu od 1. marca 
2008 aj na utorok.

Pondelok: 7.30–12.00, 13.00–15.00 h
Utorok: 7.30–12.00, 13.00–15.00 h
Streda: 7.30–12.00, 13.00–17.30 h
Piatok: 7.30–12.00 h (krpz)

Centrum voľného času Trenčín 
v škol. roku 2007/08 ponúka 
deťom a mládeži záujmové 
krúžky:

UMELECKO-SPOLOČENSKÉ

Výtvarný – netradičné techniky MŠ, ZŠ pondelok 14.30–16.30
Keramický – aj na hrnčiarskom kruhu MŠ, ZŠ štvrtok 14.30–16.30
Gitarový ZŠ, SŠ utorok 16.00–18.00
Angličtina pre seniorov  streda 16.00–18.00
Tvorba krátkych filmov ZŠ, SŠ piatok 16.00–18.00
(scenár, divadelná dramatizácia, kamera, PC spracovanie)

ŠPORTOVÉ

Florbal I, II chlapci/dievčatá ZŠ pia 15.30–16.30/str 16.00–18.00
Cyklotrial ZŠ štvrtok 16.00–19.00 

Gymnastika ZŠ utorok/štvrtok 14.00–18.00
Šachový ZŠ štvrtok 15.00–17.00
Cvičenie s fit loptou – mamičky, deti štvrtok 16.00–17.00

PRÍRODOVEDNO-TECHNICKÉ

Letecký modelár ZŠ streda 15.00–18.00
Vláčikový modelár ZŠ štvrtok 15.00–18.00
Krúžok rádioelektroniky ZŠ utorok 15.00–18.00
Lego s motorčekom 2. – 6. ročník utorok 14.00–16.00
Základy práce na PC Word, Excel, hry 1. – 5. ročník 
  streda, štvrtok 14.00–16.00
PC Pascal, programovanie ZŠ pondelok 16.30–18.30
PC MS Windows ZŠ piatok 14.30–16.30
PC pre seniorov I  štvrtok 16.00–18.00
PC pre seniorov II  streda 16.00–18.00
Internetový klub ZŠ, SŠ denne

Pre členov záujmových krúžkov v CVČ je internet zdarma!

PONDELOK 14.00–15.30 h 17.00–21.30 h

UTOROK 10.00–21.30 h 15.30–17.00 h 
len plavecký bazén

STREDA 10.00–21.30 h
ŠTVRTOK 12.30–14.00 h 17.00–21.30 h
PIATOK 10.00–21.30 h
SOBOTA 9.00–21.00 h
NEDEĽA 9.00–21.00 h

Otváracia doba krytej plavárne počas veľkonočných sviatkov:
Bazénová časť:

PIATOK – 21. 3. 2008 10.00–21.30 h

SOBOTA – 22. 3. 2008 9.00–21.00 h
NEDEĽA – 23. 3. 2008 9.00–21.00 h

PONDELOK – 24. 3. 2008 14.00–21.00 h

Sauna:

PIATOK – 21. 3. 2008 12.00–21.30 h
SOBOTA – 22. 3. 2008 10.00–21.00 h
NEDEĽA – 23. 3. 2008 10.00–21.00 h

PONDELOK – 24. 3. 2008 14.00–21.00 h

Zmena harmonogramu zberu a vývozu 
komunálneho odpadu v meste Trenčín počas 
veľkonočných sviatkov

Vážení občania, vážení podnikatelia!
 Vzhľadom na blížiace sa veľkonočné sviatky si vám dovoľuje-
me oznámiť zmenu vývozu komunálneho odpadu počas týchto 
sviatkov.

13. týždeň roku 2008
 Vývoz komunálneho odpadu bude posunutý z Veľkonočného 
pondelka o jeden deň – od utorka 25. 3. 2008 do soboty 29. 
3. 2008.

Príklad zmien termínov vývozov:
Utorok   stredu
Streda   štvrtok
Štvrtok   piatok
Piatok   sobotu

 V prípade vašich otázok alebo podnetov ohľadne tejto zme-
ny vám dávame k dispozícii nasledovné kontakty:

Považská odpadová spoločnosť, a. s., tel.: 032/652 06 15, 
fax: 032/640 13 40, e-mail: trencin@mp-pos.sk
Mesto Trenčín (Útvar ŽP a dopravy), tel.: 032/650 44 18, 
fax: 032/743 28 36, e-mail: enviro@trencin.sk

 Ďakujeme za pochopenie a zároveň si vám dovoľujeme po-
priať pokojné a príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

 Považská odpadová spoločnosť, a.s.

Už starí Gréci vraveli: „Čistota mesta je obrazom ducha a mys-
le ľudí, ktorí v ňom žijú.“OZNAM

POLÍCIA INFORMUJE

Otváracia doba krytej plavárne od 1. 3. 2008
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 Kino Hviezda zaplnilo v sobotu 
1. marca vyše 400 poslucháčov 
moderovanej prednášky Vesmír 
– veda a filozofia. Na pódiu sa zišli 
populárne osobnosti vedy - jeden 
zo zakladateľov modernej fyziky na 
Slovensku Július Krempaský, fyzik 
a astronóm Jiří  Grygar, geofyzik 
Igor Túnyi a moderátor astrofyzik 
Karol Petrík. Hudobným hosťom 
bol syntetizátorový inštrumentalis-
ta Jozef Sochor. V takmer trojho-
dinovej diskusii odzneli témy z ob-
lasti fyziky, geológie, astronómie 
a kozmológie. Celý zaujímavý večer 
zhrnul do krásnej alegórie profesor 
Krempaský doplneným citátom čín-
skeho filozofa Lao´C: „Keď hrnčiar 
robí hrniec z hliny, všetci si mys-
lia, že podstatná je hlina, z ktorej 
vyrába hrniec. Ale zmyslom hrnca 
je to prázdno, kde môžeme naliať 
mlieko, a nie obal. A takto vyzerá 
náš vesmír.“
 Prednáška bola súčasťou sé-

rie popularizačných prednášok 
nazvaných Metamorfózy, ktorú 
spoločnosť pre vedu a vzdelanie 
Pansophia odštartovala v Trenčíne 
1. marca. V moderovaných pred-
náškach diskutujú popredné osob-
nosti vedy o nových poznatkoch 
z oblasti aplikovaného či teoretic-
kého výskumu a o ich fyzikálno-filo-
zofickom dosahu na spoločnosť.
Podujatie pripravila nezisková or-
ganizácia Pansophia v spoluprá-
ci s Gymnáziom Ľudovíta Štúra 
a mestom Trenčín. (la)
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Milí čitatelia! Za správne riešenie tajničky z osemsmerovky z č. 5/2008 „...po mojej žene“ bola vyžrebovaná Šárka Pospíšilová, Ky-
jevská 8, 911 08 Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku 
krížovky z Infa č. 6/2008 zasielajte na adresu našej redakcie do 31. marca 2008.
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Vážení čitatelia, 
zaujali nás vaše reakcie na člá-
nok Majitelia psov v praxi. Boli 
súhlasné aj rozhorčené. Problé-
mom sú skutočne najmä väčšie 
a bojovné plemená psov, ktoré 
často, nie však vždy, ohrozujú 
okolie v prípade, že ich majiteľ 
porušuje pravidlá chovu. Stano-
visko redakcie je jasné: Pes je 

najlepší priateľ človeka, no jeho 
chov musí byť v súlade s pra-
vidlami života v spoločnosti. 
Kto ich rešpektuje, nie je sank-
cionovaný a nikto sa na neho 
sťažovať nebude. Toto bolo aj 
posolstvo menovaného článku.
 Život v meste prináša aj iné 
problémy, ktoré treba riešiť. 
Napríklad čistota. Tej je tiež ve-

novaný priestor a práve v tomto 
čísle vám predstavujeme kam-
paň Pekný Trenčín.
 Na základe čitateľovho pod-
netu vznikol aj článok o parku 
pod Juhom. Tešíme sa na vaše 
nové podnety. 

Vaša redakcia novín samo-
správy Mesta Trenčín INFO

Vesmír a veda zaplnili kino Hviezda

Zľava Július Krempaský, Jiří Grygar a Karol Petrík>

foto (la)
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PLÁN TURISTICKÝCH AKCIÍ TO DUKLA TRENČÍN
22. 3. (8.02)  Ilava – Sokol – Háj – Štyri lipy – Starý háj 
– Ilava
Miesto stretnutia: autobusová stanica
24. 3. (8.02)  Súľovské skaly
Miesto stretnutia: železničná stanica
Bližšie informácie o akciách poskytne predseda klubu Jaroslav 
Hnilička, tel.: 0904 339 839

ODBOR KST TJ LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
29. 3.  Letecká päťdesiatka – XXXI. ročník
ŠTART: Pri hoteli „Brezina“ – lesopark Brezina od 7.00 h do 8.00 
h na 20 a 30 km
Beckov – turistický rozdeľovník „MxZ“ – od 6.30 h do 7.00 h na 
50 km
CIEĽ: Pohostinstvo „U Cíbika“ Trenčín – Kubra do 18.00 h
TRASY: A) 20 km: „Č“ Trenčín, hotel Brezina – Soblahov, chata 
pod Ostrým vrchom – „M“ Lúčky – „Ž“ Kubrica – Trenčín (Kubra)
B) 30 km: „Č“ Trenčín, hotel Brezina – Soblahov, chata pod 
Ostrým vrchom – „M“ Lúčky – Svitava – Petrovanské lúky – „Č“ 
Trenčianske Teplice – Opatovská dolina – Trenčín (Kubra)
C) 50 km: „Z“ Beckov – pod Lašídom – Selec – sedlo pod Hradis-
kom – s možnosťou pokračovať „v.z.“ Chata pod Inovcom alebo 
„Z“ sedlo pod Inovcom na „Č“ chata pod Inovcom – Mníchova 
Lehota – Macková – Chata pod Ostrým vrchom – „M“ Lúčky – Tru-
bárka – „Z“ Radúchová – „Č“ Trenčín (Kubra)
Info: Jan MRLINA, tel.: 032/743 66 11 od 19.00, 032/656 53 02 
do 15.00 h

ŠPORTOVÉ POZVÁNKY

OKIENKO PRE BREZINU 2

Zabráňme požiarom
Napriek tomu, že tohtoročná zima bola veľmi mierna, všetci 
sa už tešíme na príchod jari s dlhšími dňami, usmievavým 
slniečkom, vykúkajúcimi jarnými kvetmi a spevom vtákov. 
Začína sa obdobie najväčšej návštevnosti lesov. Príroda te-
raz vytiahne von aj domasedov. Slnečné obdobie bez dažďa je 
však aj obdobím zvýšeného požiarneho nebezpečenstva.

 V zmysle lesného zákona je 
na lesných pozemkoch alebo 
v ich ochrannom pásme zaká-
zané zakladať alebo udržiavať 
otvorené ohne mimo vyznače-
ných miest. Ochranné pásmo 
tvoria pozemky do vzdialenosti 
50 m od hranice lesa. Takis-
to je zakázané fajčiť alebo 
odhadzovať horiace či tlejúce 
predmety v čase zvýšeného 
nebezečenstva vzniku požiaru. 
Týmto časom je práve jarné 
obdobie a tiež dlhotrvajúce 
suché a teplé počasie.
 Správca lesoparku MHSL, 
m. r. o., Trenčín, vybudoval 
v rámci prevencie vzniku po-
žiaru v lesoparku Brezina 12 
verejných ohnísk zabezpeče-
ných proti voľnému šíreniu 
ohňa. Tieto ohniská sú pred 
víkendami od jari do jesene 
zásobované palivovým dre-
vom. Návštevníci majú tak 

možnosť posedieť si pri ohni 
bez poškodzovania okolitého 
porastu. V prípade priaznivého 
počasia bude prvý tohtoročný 
rozvoz dreva na ohniská ešte 
pred Veľkou nocou.
 Prosíme všetkých návštev-
níkov o dodržiavanie vyššie 
uvedených zákazov, rešpekto-
vanie upozornení lesnej stráže 
a osôb zabezpečujúcich hliad-
kovaciu činnosť. Je smutné, ak 
na nás dospelí spustia spŕšku 
vulgárnych slov a naopak mlá-
dež (konkrétne zo Strednej 
umeleckej školy v Trenčíne) po 
upozornení ochotne použije aj 
svoje malinovky na zahasenie 
ohňa. Na Brezinu sa predsa 
chodíme nadýchať čerstvého 
vzduchu, a nie dymu zo zho-
reniska. Začnime tento rok 
bezpožiarovú éru na Brezine.
 Jaroslava Vanyová,
 MHSL, m. r. o., Trenčín

Štadión Mariána Gáboríka s novým 
menom a partnerom
Trenčín je jedným z mála miest na Slovensku, ktoré sa môže 
pochváliť dvomi zimnými štadiónmi. Za ten druhý vďačíme súk-
romnej investícii Mariána Gáboríka a jeho dohode s vedením 
mesta, ktoré vyšlo, vďaka iniciatíve primátora Branislava Celle-
ra, v ústrety tejto myšlienke predajom pozemku za symbolickú 
korunu. Prevádzka štadióna je však takisto veľmi nákladná. 
Vstupom strategického partnera bude funkcia štadióna na pod-
poru mládežníckeho športu zachovaná.

 Štadión majú Trenčania 
k dispozícii od roku 2005. 
Celé tri roky však priečelie ne-
zdobil žiadny názov. Všetko sa 
zmenilo vstupom banky. Nové 
partnerstvo bolo slávnostne 
zverejnené 6. marca 2008 
programom, ktorý moderoval 
Matej „Sajfa“ Cifra a nechýba-
li pri tom ani hokejové nádeje 
zo Základnej školy na Hodžovej 
ulici, ktoré odpálením pukov 
na bránu odhalili nové meno 
štadióna na ľade. Všetci „malí 
gáboríkovia“ mali dresy s Ma-
riánovým číslom 10. „V Ame-
rike nesie každý štadión meno 

nejakej silnej firmy,“ povedal 
vo svojom pozdrave z projekcie 
Marián Gáborík, ktorý je kapitá-
nom mužstva Minnesota Wild. 
„Citlivo sme s rodinou zvažova-
li, s kým uzavrieť partnerstvo. 
Verím, že spolupráca s význam-
nou finančnou inštitúciou naplní 
naše predstavy.“ Jeho otec Pa-
vel Gáborík, ktorý sa spoločne 
s manželkou Silviou a starším 
synom Branislavom o prevádz-
ku štadióna starajú, pre INFO 
povedal: „Prevádzka je veľmi 
nákladná a keď sme nechceli 
od Maroša pýtať peniaze, mu-
seli sme nájsť partnera, ktorý 

nám pomôže udržať na štadió-
ne podmienky pre mládežnícky 
šport.“ Zimný štadión je však 

k dispozícii aj verejnosti bez 
obmedzenia veku pri verejnom 
korčuľovaní. (zm)

Malí „gáboríkovia“ odhalili nové logo uprostred ľadovej 
plochy foto (jč)
>


	Finálna fáza rekonštrukcie osvetlenia v Trenčíne
	Rekonštrukcia osvetlenia je realizovaná v etapách, úspora za energie je v miliónoch
	Koniec sezóny na mobilnej ľadovej ploche
	Dobrá správa o novom moste
	TRENČIANSKA RIVIÉRA
	Mesto Trenčín čistí komunikácie po zime
	Spojme sa pre Pekný Trenčín
	Mestská polícia kontrolovala podávanie alkoholu mladistvým
	Boj s čiernymi skládkami
	Mestská polícia opäť zasahovala pri záchrane života
	Čistota v parku pod Juhom: Boj s veternými mlynmi?
	VMČ Sever: občania v Opatovej diskutovali so záujmom, vecne a na úrovni
	Chýbajúci asfalt a popíjajúci mladiství trápia poslancov na Juhu
	Primátor ocenil mimoriadne výsledky trenčianskych športovcov
	Dukla v škole
	Detský parlament chce pomáhať
	Študentské fórum aktívne pracuje
	Pomoc ako poďakovanie
	THD medzi najlepšími na Slovensku i v Srbsku
	Jozef Lehocký prezentoval piatu publikáciu svojich zberateľských aktivít
	Koncert troch zborov dojal obecenstvo
	Downov syndróm neznamená izoláciu
	Zdobenie kraslíc v Opatovej
	VYHLÁSENIE 2. GRANTOVÉHO KOLA
	Vesmír a veda zaplnili kino Hviezda
	Štadión Mariána Gáboríka s novým menom a partnerom
	Zabráňme požiarom

