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Poslanci zvolili hlavného kontrolóra a prerokovali dopady krízy na rozpočet mesta
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zvolili na svojom rokovaní vo štvrtok 26. februára nového hlavného kontrolóra na šesťročné funkčné obdobie. Je to ekonómka Libuša Zigová, ktorá doteraz
pôsobila ako hlavný kontrolór Trenčianskej univerzity A. Dubčeka,
predtým pracovala na Útvare kontroly Trenčianskeho samosprávneho kraja a päť rokov aj na Najvyššom kontrolnom úrade SR. Nahradí
súčasného kontrolóra Martina Bičana zvoleného v roku 2003.
Podľa novely zákona o daniach z príjmov sa od začiatku
marca tohto roka zvýši nezdaniteľná časť základu dane. Samosprávam tak klesnú príjmy z podielových daní. Pre Trenčín to
znamená výpadok v rozpočte vo
výške 1,49 milióna eur (45 miliónov korún). Ako uviedol vedúci Útvaru ekonomického Mesta
Trenčín František Orolín, mesto
s možným znížením príjmov
počítalo a v decembri mestskí
poslanci schválili konzervatívny rozpočet. Podľa jeho slov to

znamená, že v súčasnej situácii
musí mesto ušetriť 1,13 milióna
eur (34 miliónov korún).
Na základe rozhodnutia primátora sú dnes zmrazené bežné
výdavky vo viacerých oblastiach
dovtedy, kým sa poslanci budú
zaoberať zmenou rozpočtu.
Úsporné opatrenia sa majú dotknúť napríklad údržby komunikácií či vzdelávania zamestnancov.
Mesto tento rok napríklad upustí od čistenia hradného brala.
Zároveň zmrazilo čiastky, ktoré
boli vyčlenené na rekonštrukciu

hokejového a futbalového štadióna. Podľa primátora sa škrty
nedotknú sociálnej oblasti alebo
programu vzdelávania, teda peňazí, ktoré putujú do škôl.

Mesto sa nevyberie
cestou zvyšovania
miestnych daní alebo
poplatkov, ani v mestskej
hromadnej doprave,
ale bude hľadať úspory
v bežných i kapitálových
výdavkoch.
B. Celler
Poslancom zároveň bola predložená informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín
za II. polrok 2008 a informatívna
správa o stave a úrovni vybavova-

nia sťažností a petícií občanov za
rok 2008.
Na záver rokovania poslanci
prijali uznesenie, ktorým vyhoveli
protestu prokurátora v súvislosti
so znením všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 3/1997
o premávke na pozemných komunikáciách na území mesta Trenčín. Ide konkrétne o ustanovenie,
ktoré sa nepoužíva od roku 2002
a ktoré v minulosti umožňovalo
mestu poveriť odťahovaním motorových vozidiel inú právnickú
alebo fyzickú osobu na základe
obchodného vzťahu. Podľa protestu prokurátora môže odstraňovať vozidlá iba správca cesty,
ktorým je pri miestnych komunikáciách obec, prípadne právnická
osoba zriadená alebo založená
obcou na účel správy miestnych
komunikácií.
(jm, sita)
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Stretnutie primátora s riaditeľmi
základných a materských škôl
Primátor Trenčína Branislav Celler sa 25. januára 2009 stretol
s vedením základných a materských škôl v pôsobnosti mesta na
pravidelnom pracovnom zasadnutí.
B. Celler uistil prítomných,
že kvalitné vzdelávanie je pre
mesto prioritou, a napriek finančnej kríze sa objem finančných prostriedkov pre školy nebude znižovať . V rámci podpory
technických krúžkov primátor
prisľúbil dovybaviť školy technickými stavebnicami a potvrdil
zámer vybudovať viacúčelový
športový areál pri ZŠ na Bezručovej ulici.
Riaditelia škôl očakávali
v tomto roku zo strany štátu
navýšenie normatívu na žiaka,
jeho terajšiu výšku považujú za
nedostatočnú. Naopak, ocenili
každoročný príspevok na žiaka,
ktorý dostávajú z rozpočtu mesta Trenčín a ktorý im umožňuje
nákup nových učebných pomôcok a modernizáciu učební.
Predmetom debaty boli aj
projekty na rekonštrukciu škôl
z eurofondov. Primátor vysvetlil
riaditeľom, že sa mesto bude
uchádzať o financovanie v ďal-

ších kolách aj v iných dostupných schémach. Školy, ktorých
náklady sú nižšie, môžu byť
v budúcnosti realizované postupne z rozpočtu mesta.
Materské aj základné školy
majú záujem o užšiu spoluprácu pri zápisoch detí do prvého
ročníka základných škôl, aby
sa znížil počet detí s odloženou
školskou dochádzkou. V tejto
súvislosti sa objavili návrhy na
zriadenie tzv. prípravného ročníka. Zároveň riaditelia základných i materských škôl poukázali na narastajúce prípady detí
s problémovým správaním.
Podľa ich slov sa zvyšuje agresivita u žiakov a veľmi oceňujú
to, že v každej škole pribudol
školský sociálny pracovník.
Primátor spolu s vedúcim
útvaru školstva plánujú postupné návštevy každej školy, kde
by spolu s pedagógmi a vedením prediskutovali problémy
priamo na mieste.
(jm, mr)

Menej prvákov ako deviatakov

> Budúca prváčka Karolínka Dovičinová počas zápisu
s učiteľkou Emíliou Masárovou v ZŠ Potočná.
foto: (la)
Spolu 445 prvákov by malo
zasadnúť do školských lavíc na
území nášho mesta v novom
školskom roku 2009/2010.
Pre najmenších žiakov sa zatiaľ
plánuje otvoriť 19 tried. Priemerne tak bude v jednej triede 23
žiakov. Okrem toho je do ZŠ sv.
Andreja-Svorada a Benedikta prijatých 18 detí.
Najviac nových tvárí privítajú

v ZŠ, Hodžova (90). Nasledujú
ZŠ, Dlhé Hony (75), ZŠ na ul. L.
Novomeského (75), ZŠ, Veľkomoravská ul. (60) a ZŠ, Bezručova ul. (50). Aj vzhľadom na demografický vývoj bude v novom
školskom roku v triedach o 11
prvákov menej, ako je tých terajších. V júni definitívne opustí brány školy o 157 deviatakov viac,
než je prijatých prvákov.
(mr)

> Zima sa ľahko nevzdáva a presvedčila nás o tom aj
v druhej polovici februára. Najviac starostí narobila počas
dvojdňového intenzívneho sneženia cestárom, ktorí sa
starajú o prejazdnosť ciest.
(jč)

Delegáciu rumunského
parlamentu prijal primátor Celler
V pondelok 16. februára
prijal primátor Mesta Trenčín
Branislav Celler delegáciu poslancov a senátorov parlamentu Rumunskej republiky vedenú
tajomníkom
parlamentného
výboru pre verejnú správu Trifonom Belacurencuom. Členom
delegácie bol aj mimoriadny
a splnomocnený veľvyslanec
Rumunskej republiky na Slovensku Gheorghe Anghel.
Primátor hostí oboznámil
s históriou i súčasnou ekonomickou situáciou v Trenčíne.

Hostia vyjadrili obdiv, že mesto
vedie mladý kolektív, čo je zárukou rýchleho presadzovania
progresívnych metód v práci
mestských orgánov. Zaujímali
sa o organizáciu domového
odpadu, ale i o to, ako mesto
prispieva v súčasnom zložitom
období k rozvoju zamestnanosti. Na záver prijatia sa podpísali do pamätnej knihy Trenčína
a prezreli si Centrum rozvoja
mesta, Mariánske námestie
a piaristický kostol.
(jč)

Prečerpávacia stanica na Karpatskej
ulici v Trenčíne opravená
Mesto Trenčín zabezpečilo
v uplynulých mesiacoch opravu
a čiastočnú rekonštrukciu prečerpávacej stanice v podjazde
na Karpatskej ulici smerom na
sídlisko Noviny. V priestoroch
boli namontované dve nové
ponorné čerpadlá spolu s ovládaním na plavákové spínače.
V rámci údržby bol celý priestor
vyčistený. Úpravou prešlo aj
okolie v snahe zabrániť vniknutiu cudzích osôb do objektu.

Týmto krokom chce mesto
predchádzať
zaplavovaniu
podjazdu v čase prívalových
dažďov, ako to dokumentuje
zatopenie podjazdu v auguste
2008. Zároveň sa pripravuje
oprava a zabezpečenie spoľahlivej prevádzky ďalších prečerpávacích staníc – na Ul. M.
Rázusa a v podchode Tatra.
Náklady
predstavovali
15 000 eur (452 000 Sk).
(jm)
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Prijatie nitrianskeho diecézneho biskupa
Nitrianskeho
diecézneho
biskupa Viliama Judáka na
vlastnú žiadosť prijal dňa 17.
februára 2009 primátor mesta
Trenčín Branislav Celler. Na
stretnutí sa zúčastnili aj dekan Trenčianskeho dekanátu
a správca Trenčianskej farnosti Milan Kupčík, občiansky
aktivista Ivan Horváth a projektant Ľudovít Masník.
Hlavnou témou stretnutia
bolo prerokovanie možností
napojenia pútnického miesta
Skalka na vodovod. Vypracovaná objemová štúdia posúdila viaceré možnosti predovšetkým z pohľadu na finančné
náklady, pretože kvalita vody
je približne rovnaká. Štúdia
potvrdila, že najoptimálnejším
riešením napojenia Skalky na
vodu je predĺženie existujúceho vodovodu zo Zamaroviec
s predpokladanými rozpočtovými nákladmi 200 000 eur
(6 miliónov Sk) vrátane prečerpávacej stanice. Druhým
variantom napojenia Skalky
na vodný zdroj bolo spomenu-

> Na snímke Jozefa Čeryho sedia zľava Ľ.Masník, I. Horváth, V. Judák a M. Kupčík.
té privedenie vody zo Skalky
nad Váhom, ale táto trasa
vodovodu je podstatne dlhšia
a finančne nákladnejšia.
Vychádzajúc zo skutočnosti, že lokalita je celoročne
navštevovaná, mala by návštevníkom poskytovať širšie
služby aj so sociálnymi zariadeniami. Toto územie je vhodné na realizáciu pastoračnej
činnosti, na čo by mal slúžiť
nový objekt pútnického domu,
ktorý však možno realizovať

až po vyriešení zásobovania
vodou. Okrem toho v blízkej
budúcnosti začne svoju činnosť občianske združenie Ora
et labora, ktorého zámerom je
vybudovať náučný chodník od
Kostola sv. Benedikta na Malej Skalke po benediktínsky
kláštor.
Primátor Ing. Branislav
Celler: „Mesto si uvedomuje,
že Skalka je významným pútnickým miestom, ale je zaujímavá aj z hľadiska cestovného

ruchu. Potvrdzuje to návšteva
približne 30-tisíc pútnikov
v minulom roku, a aj preto je
nutné zaoberať sa nastolenou
požiadavkou.“
Predloženú projektovú dokumentáciu bude potrebné
ešte prekonzultovať s Trenčianskou vodohospodárskou
spoločnosťou,
vypracovať
k nej technickú správu a uviesť
možnosti realizácie.
(jč, mr)

Primátor sa poďakoval opatrovateľkám za prácu

Mesto Trenčín zabezpečuje pre svojich občanov terénnu
opatrovateľskú službu. Spolu 82 opatrovateliek (medzi nimi
aj niekoľko mužov) sa stará o 113 klientov. V Obradnej sále
Mestského úradu v Trenčíne ich 17. februára symbolicky,
darovaním ruže, privítal primátor Branislav Celler so slovami:
„Dovoľte, aby som vám poďakoval za prácu, ktorú vykonávate. Pre našich starších občanov býva stretnutie s vami často
jedným z mála kontaktov s okolitým svetom.“

Zámerom mesta je postupne rozširovať sieť zariadení,
akými sú denné stacionáre,
domovy opatrovateľskej služby, prípadne penzióny pre dôchodcov. Poslankyňa, dlhodobo uvoľnená na výkon funkcie,
Janka Fabová je presvedčená,
že aj dopyt po terénnej opatrovateľskej službe bude z roka na
rok narastať. „Adresná pomoc
priamo v byte občana je vždy
tou lepšou formou starostlivosti. Ľudia nie sú vytŕhaní zo svojho prirodzeného prostredia,“
povedala J. Fabová.
Jedna opatrovateľka sa
stará v priemere o jedného
až troch ľudí. Väčšinou sú to
starší a ťažko zdravotne postihnutí občania. „Táto práca
je nesmierne náročná, najmä
na psychiku. Pracujeme denne, okrem soboty a nedele.

Musíme rešpektovať klientovo
súkromie, domáce prostredie,
jeho rodinu,“ vysvetlila Gabriela Zúbeková, vedúca opatrovateľskej služby zo Sociálnych
služieb mesta Trenčín, m.r.o.
„Počet opatrovateľov je z dlhodobého hľadiska nepostačujúci. Veď počas necelých dvoch
mesiacov tohto roku sme zaevidovali ďalších 14 žiadostí
od ľudí, ktorí jeseň svojho života chcú dôstojne prežiť vo
svojich príbytkoch,“ dodala G.
Zúbeková.
Opatrovateľky sa na primátora obrátili s viacerými návrhmi.
Žiadali napríklad prehodnotiť
platenie v MHD pri presúvaní
sa od jedného klienta k druhému či zabezpečiť pravidelný
prídel ochranných pracovných
pomôcok.
M. Mistrík, foto: (jč)
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Sokol v Trenčíne
deväťdesiatročný
V piatok 20. februára 2009 si trenčianska verejnosť pripomenula 90. výročie založenia dobrovoľnej športovej organizácie Sokol
v Trenčíne. Program sa začal pietnou spomienkou pri pamätnej
tabuli prvého predsedu Sokola v Trenčíne Karola Štúra pred Kultúrnym a metodickým centrom Ozbrojených síl Slovenskej republiky, kde sa k prítomným prihovorila starostka
Sokola v Trenčíne Ľubica Dršková a riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Dušan Lobotka.
Oslavy pokračovali slávnostnou členskou schôdzou za účasti primátora Mesta Trenčín Branislava Cellera, riaditeľa Úradu
TSK D. Lobotku, starostky Sokola v Trenčíne Ľ. Drškovej a náčelníčky Sokola v Trenčíne Mirosla-

v práci s ideálom pravdy a dobra, harmonickým spojením človeka a národa
prostredníctvom cvičení na zvýšenie zdatnosti, vitality. S históriou Sokola oboznámila vo svojej
prednáške doplnenej dobovými

> Pamätnú plaketu odovzdala Ľubica Dršková 94-ročnému Rudolfovi Zaťovičovi.
vy Rybárikovej. Členka Sokola
Danka Suchomelová predniesla
báseň Jána Smreka Credo a základné poslanie Sokola od jeho
vzniku priblížila zástupkyňa starostky Jela Sovová. Zvýraznila,
že základné heslo „v zdravom
tele, zdravý duch“ pretrvalo plných deväťdesiat rokov. Sokol
od svojho vzniku vychovával
nielen telesne zdatných, ale aj
národne uvedomelých a vzdelaných jedincov. Jeho členovia ako
správni vlastenci v dobách ťažkých položili svoje životy v boji za
slobodu národa. Vyslovila názor,
aby sa jubilejné výročie stalo návratom k pôvodným sokolským
myšlienkam, charakterizovaných
harmonickým spojením sily

slovenských
korún vyzbierali sokoli na
území mesta pri svojom vzniku.
Zároveň je tritisíc eur v prepočte
viac ako 90 000 korún a deväťdesiatka symbolizuje dnešné
výročie,“ povedal Celler.
Vyvrcholením stretnutia bolo
uvedenie do života repliky najstaršej historickej sokolskej zástavy
z roku 1920. Pôvodný „prápor“
vyšívali ženy – sokolky pod vedením Kornélie Štúrovej, manželky
prvého predsedu Sokola v Trenčíne Karola Štúra. Zástava symbolizuje Trenčín a sokolské zásady.
Je ovenčená ozdobnými stuhami
Matice slovenskej a Živeny. Originál je uložený v Trenčianskom
múzeu. Branislav Celler a starostka Sokola Ľubica Dršková
repliku symbolicky pokropili kvapkami sektu. V príhovore starostka Sokola v Trenčíne priblížila
podiel Sokola na formovaní zdravej spoločnosti. Miroslava Rybáriková zhodnotila telovýchovnú

a športovú činnosť Telovýchovnej
jednoty Sokol v uplynulom roku.
Sokol združuje viac ako 300 členov všetkých vekových kategórií
v oddieloch gymnastiky, volejbalu, aerobiku, jogy, kalanetiky,
karate-Do, šermu-iaido.

 Ocenenie zaslúžilých
členov
Záver slávnostnej členskej
schôdze patril oceneniu zaslúžilých členov Sokola ďakovnými listami s keramickými plaketami od
Alenky Suchomelovej odovzdané
Rudolfovi Zaťovičovi, Jaromírovi
Šinkovi, Alexandrovi Pelikánovi,
Jane Karlíkovej, Brigite Fábikovej, Ľubici Kernej, Zuzane Minárikovej, Anne Milánovej, Jele
Sovovej, Miroslave Rybárikovej,
Oľge Samákovej. Pamätné listy
prevzalo 26 terajších cvičiteľov,
trénerov a funkcionárov. Po ukončení schôdze bola sprístupnená
výstava „Minulosť a prítomnosť
pre budúcnosť Sokola“.
(jč)

fotografiami odborná pracovníčka Trenčianskeho múzea Jana
Karlíková.

 Symbolický šek od
mesta
Primátor Branislav Celler, blahoželal členom sokola k významnému výročiu. Priznal sa, že pre
neho jubileum Sokola bolo podnetom k tomu, aby trocha zalovil
v pozostalosti svojho otca. Na
svoju radosť našiel veľa fotografií a dokumentácie práve z histórie Sokola v meste. Na záver
svojho príhovoru odovzdal starostke Sokola v Trenčíne Ľubici
Drškovej finančný dar 3 000 eur.
„Táto suma je symbolická hneď
dvakrát. Po prvé tritisíc česko-

> V januári pútal pozornosť obyvateľov sídliska Juh II
vrtuľník, pomocou ktorého namontovali na strechu stožiar
vykrývača telekomunikačnej spoločnosti.
Antonín Galeta
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Daj si vodu... z vodovodu!
Trenčianska nadácia a Trenčianska vodohospodárska spoločnosť predstavili 17. februára projekt nazvaný Daj si vodu... z vodovodu! Zameraný je na pitný režim a využívanie pitnej vody
deťmi z materských škôl.
„Názov projektu „Daj si vo
stihuje jeho hlavnú myšlienku
– voda z vodovodu je zdravá,
vhodná pre všetkých, prospieva zdraviu, pretože obsahuje
vyvážené množstvo minerálnych látok, je lacná ale vzácna a môžeme ju piť kdekoľvek
a kedykoľvek. Všetky aktivity
projektu smerujú k znovuzískaniu stratených návykov pitia
vody tými najmenšími a k podpore tejto myšlienky zo strany
dospelých,“ uviedla správkyňa
Trenčianskej nadácie Alena
Karasová.
„Daj si vodu... z vodovodu!“
je názov úspešného projektu,
ktorý v roku 2009 odštartuje
svoj druhý ročník. Je charakteristický dvoma zmenami: na
rozdiel od predošlého ročníka,
zameraného na deti základných a stredných škôl, je tento
ročník venovaný deťom materských škôl. Partnerom Trenčianskej
vodohospodárskej
spoločnosti, a.s, ktorá je jeho
garantom, sa pre rok 2009 stala Trenčianska nadácia.
Myšlienka projektu spočíva
v nenahraditeľnosti vody v živote človeka a v schopnosti
realizátorov projektu odovzdať
túto informáciu prijateľnou formou tým najmenším. „Kolobeh
života“ vody bude deťom pútavou formou približovaný počas
trvania projektu od februára
do júna 2009. Spolu s učiteľmi a rodičmi sa zúčastnia viacerých aktivít projektu, ktoré logicky nadväzujú jedna na druhú
a ich cieľom je poskytnúť deťom
praktické skúsenosti s vodou.
„Pre deti sme pripravili prednášky v zmysle interaktívnych
hier doplnené didaktickými pomôckami. Deti nacvičia divadelnú hru s hlavnými postavami
– kamarátmi Kvapkou a Kvapkom. Prostredníctvom ich dobrodružstiev sa deti zoznámia
so životom vody, jej kolobehom
v prírode. Účelom týchto aktivít je hravou formou naučiť

deti vážiť si vodu, používať ju,
aby vedeli využiť tieto poznatky
aj v praxi,“ povedala garantka
projektu v Trenčianskej nadácii
Silvia Sudorová.
Samozrejmosťou je účasť
na Svetovom dni vody dňa 23.
marca 2009 v Trenčíne, pripravené je aj vyhlásenie výtvarnej
súťaže o NAJ leporelo o ceste
vody.
Grantové kolo vyhlásia na tri
hlavné témy projektu – Cesta
vody, Pitný režim alias Voda
základ života, Šetri tam, kde
treba.
„Téma ochrany pitnej vody
a s ňou spojených pozitívnych
návykov je ťažká aj pre dospelú
verejnosť, a preto je do samotného projektu zakomponované
množstvo drobných prvkov,
ktorých úlohou je prebudiť záujem detí a vtiahnuť ich do
deja. Okrem maskotov projektu
Kvapky a Kvapka je pripravený
komiks – maľovanka o vode,
stolová hra, scenár divadelnej
hry, leporelo o ceste vody. Motiváciou pre pedagógov môže byť
získanie didaktických pomôcok
pre materskú školu, praktické
ceny vo výtvarnej súťaži, možnosť získať finančný grant na
realizáciu vlastných kreatívnych
aktivít. Motiváciou pre účasť rodičov v projekte je úspech ich
detí pri nacvičovaní divadelnej
hry, ocenenie vo výtvarnej súťaži, nové vedomosti a návyky ich
detí,“ doplnila Alena Karasová.
V Materskej škole Orechové učiteľky podporujú príjem
tekutín vo forme čistej vody.
Deti nie sú zvyknuté piť vodu,
skôr džúsy a rôzne malinovky.
Spôsobuje to možno strach
mamičiek z dusičnanov, chlóru,
často teploty vody, konštatovala učiteľka Viera Zubeková.
„Najdôležitejšie je naučiť 3 až
5-ročné deti piť vodu, aby ju prijali a neskôr si ju vážili. Pime
vodu, lebo je dobrá,“ hovorí V.
Zubeková. Predstavila aj maskotov projektu Kvapka a Kvap-

ku v podaní žiakov MŠ Orechové Martina Csillagiho a Emky
Štefánikovej.
„Voda spĺňa všetky hygie-

nické normy, je prirodzená pre
organizmus,“ ukončila tému
projektu generálna riaditeľka
TVS Denisa Beníčková.
(la)

Filantropia v Trenčíne podľa
dobových svedectiev
Trenčianska nadácia venovala v minulom roku pozornosť histórii
filantropie v Trenčíne. Projekt podporený Nadáciou Tatrabanky
a Trenčianskym samosprávnym krajom nazvala Trenčianski
filantropi včera a dnes. Venovala sa mu študentka Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre Nina Sozánska. Štúdium materiálov
ukázalo sklony k darcovstvu počas celej histórie mesta.
Mnohé osobnosti prezentovali ušľachtilé srdce, ale na
dobročinné účely prispievali aj
stovky anonymných ľudí.
Štefan Ilešházi II. založil
a podporoval školu, počas veľkej povodne v roku 1813 osobne zachraňoval životy a majetok občanov mesta a riskoval
vlastný život. Opát Rudolf Misz
sa zapísal do histórie mesta
počas svojej funkcie mešťanostu. Vydláždili sa ulice, inicioval
stavbu a prevádzkovanie starobinca. Dobročinnosti sa venoval aj rektor Jozef Branecký.
Bohatá je aj história filantropie Červeného kríža, spolkov na
území mesta, politických strán,
rehoľných rádov a spoločenstiev (johaniti, jezuiti, piaristi,
sestričky Notredamky).

Perličkou je aj dodávanie
elektrickej energie zadarmo firmou Tiberghien Fils.
Spoločenské akcie venované filantropii sa konali najmä
v dvorane hotela Tatra, často
na Brezine, využívali sa na to
aj rôzne akcie, ako napríklad
majálesy.
Projektu Trenčianskej nadácie venovanému filantropii
v meste, štúdiu písomných prameňov sme sa venovali v troch
predchádzajúcich číslach Infa.
V roku 2009 Trenčianska nadácia pokračuje v téme filantropie
so zameraním na osobnosti
20. storočia, výpovede žijúcich
súčasníkov, príbuzných a historikov. O tom sa viac dozviete
v budúcom čísle Infa.
(la)
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Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...

„Fašiangy, Turíce, Veľká noc
ide...“ spievali si najmenšie,
trojročné deti z Materskej školy
Na dolinách v Zlatovciach v deň,
keď sa premenili na piráta, Snehulienku, anjelika, rytiera či iné
rozprávkové bytosti. Už ráno
všetkých v šatni vítalo veľké
ružové prasiatko (pani učiteľka
Jarka Bírová) a vyzývalo natešené deti do tanca. Niektorí nevydržali a v maskách pobehovali
a tancovali hneď od rána. Rodičia nezabudli ani na občerstvenie pre malých drobcov, a tak fašiangové masky maškrtili šišky,

perníkový koláč, medovníčky,
ovocie. Nechýbali ani sladkosti
a džús ako odmena za odvahu
obliecť si masku a tancovať
sólo či s kamarátom. Najlepšie
sa deťom tancovalo na ľudovú
nôtu, vykrúcali sa veru statočne,
s radosťou, veru si aj povyskočili
a zaujúkali s rukou nad hlavou.
Pani učiteľka Jarka Vavrušová
zachytila nadšenie a spontánnu radosť detí na karnevale
prostredníctvom
fotoaparátu,
a tak deti budú mať krásnu pamiatku na svoj prvý fašiangový
karneval v materskej škole. (jb)

> Iba chvíľu dokázali deti pokojne sedieť, potom už šantili
pod taktovkou Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho
počas karnevalu Materského centra Srdiečko v sobotu 14.
februára v Mestskej športovej hale v Trenčíne.
(la)

> Primátor Branislav Celler navštívil v piatok 17. februára
Materskú školu na Legionárskej ulici. Deti mu predviedli
krásne masky a primátor všetky odmenil drobnou sladkosťou.
(jč)

Slová tejto piesne zneli aj
v priestoroch školskej jedálne
Základnej školy na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne. Tu sa
v posledný fašiangový utorok
popoludní pochovávala basa.
Aktérmi tejto tradície boli deti –
žiaci Školského klubu detí, ich
rodičia a ozajstná, živá kapela.
Na stoloch nechýbali tradičné
šišky a všetky deti sa predviedli v kostýmoch na úrovni doby.

Ba v kostýmoch sa zúčastnili
aj niektorí rodičia a učitelia...
Skrátka to bola karnevalová atmosféra, ako má byť. O túto aktivitu sa zaslúžili vychovávateľky
Školského klubu detí s vedúcou
Máriou Holcingerovou. Sladkú
atmosféru podčiarkli darčeky
od štedrých sponzorov a pani
kucháriek zo školskej jedálne.
My, čo sme tam boli, ďakujeme!
(jč)

> Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov v Opatovej sa
konala vo štvrtok 19. februára. Prítomných privítala nová
vedúca Klubu dôchodcov v Opatovej Marie Husárová. Poďakovala všetkým za účasť a teší sa na spoluprácu s členmi
klubu v budúcnosti. Schôdza bola spojená s fašiangovým
posedením, ktoré spestrila dychová hudba Opatovanka.
(la)
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Eurokampaň
v školskom internáte
Plynulý prechod na novú menu pripravovala masívna kampaň
v oznamovacích prostriedkoch, materiály dostávali občania do
domácností, zapojili sa do nej aj školy. Výnimkou nebol ani Školský internát v Trenčíne. Aj vďaka týmto akciám zvládli prechod
na euro mladí ľudia na jedničku.
Už od októbra 2007 sa začali objavovať na nástenkách
a informačných tabuliach nášho
internátu rozmanité články a informácie súvisiace so vstupom
Slovenska do „Európy“.
Je predsa potrebné, aby
si mladí ľudia uvedomovali
zmeny, ktoré práve prebiehajú
v našej spoločnosti a priamo či
nepriamo ovplyvňujú život nás
všetkých. Ak aj niekto ignoroval „eurodianie“ a tváril sa, že
sa ho to netýka, prijatie novej
meny sa prehliadnuť nedá.
Počas posledných 3 mesiacov roku 2008 sa informačná
kampaň u nás výrazne zintenzívnila a vyvrcholila 11. decembra. Vyžrebovali sme totiž 10
výhercov prvých slovenských
euromincí (1 EUR) a množ-

stvo ďalších výhercov, ktorí
mali možnosť pestrého výberu
z cien, ktoré sa nám podarilo
získať od Slovenskej sporiteľne
a od Útvaru marketingu MsÚ
Trenčín.
Ďakujeme našim dobrodincom za spestrenie kampane
a samozrejme kolegom – vychovávateľom, ktorí nám pomohli
so zapojením žiakov školského
internátu do eurokvízu. Veď aj
vďaka nim bolo odovzdaných
takmer 400 platných žrebovacích lístkov.
V našej eurokampani budeme naďalej pokračovať, pretože
prijatím novej meny sa všetko
ešte len začína.
Margita Mašková
a Zuzana Šedivá

FAŠIANGY, TURÍCE, VEĽKÁ NOC PRÍDE...

Tak takto si vyspevovali deti
z MŠ, Pri parku 14 v Záblatí spolu aj so svojimi rodičmi
a starými rodičmi.
Vo štvrtok 19. februára sme
v uliciach Záblatia prezlečení
za šašov, princezné, ale aj
strigy a strašidlá zorganizovali
fašiangový sprievod.
Dodržiavaním a záujmom

o ľudové tradície, ktoré sa už
akosi vytrácajú, sme obyvateľom Záblatia pripomenuli fašiangy a oni si pospomínali na
svoje mladé časy. No a verte,
že sa nejeden pri nás zastavil,
no a najväčšiu radosť mali deti,
ktoré si za svoju snahu vyslúžili
veľa sladkostí.
Ingrid Meravá, riaditeľka MŠ

Les je náš kamarát
V týždni od 2. do 6. februára
pripravili pracovníci Mestskej
hospodárskej správy lesov
Miroslav Minárik, Ivan Ivanička, Lucia Frisová v Kultúrnom
stredisku na Juh-u výstavu
„LES JE NÁŠ KAMARÁT“ pre
deti predškolského a mladšieho školského veku. Akcia bola
pripravená na vysoko profesionálnej úrovni. Prostredníctvom
zážitkového a činnostného učenia si deti mohli v pracovných
workshopoch overiť a zdokonaliť znalosti o lese ako takom.
Z
pripravených
aktivít
spomeniem zmyslovú hru –
Mravček, nájdi si domček po
čuchu; skladanie puzzlí podľa
štruktúry dreva, hmatovú cestičku – chôdzu na boso po lístí,
pilinách, dreve, kameňoch,

konárikoch, priraďovanie konárov k prislúchajúcim stromom,
stopovanie lesných zvierat,
pexeso z prírodnín, zmyslové
hry – poznávanie zvukov lesa
a poznávanie lesných plodov,
pílenie dreva a kreatívne dotváranie reznej plochy dreva, lesný
xylofón.
Nadštandardná úroveň výstavy bola zážitkom nielen pre
cieľovú skupinu – deti, ale aj
pre nás pedagógov.
Keď poviem, že dve hodiny
aktivít pre predškolákov bolo
málo a nechceli odísť, všetci,
ktorí pracujú s deťmi vedia
o čom hovorím.
Helena Drgová,
riaditeľka MŠ,
Ulica 28. októbra

VOĽBY PREZIDENTA 2009
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Voľby prezidenta 2009
Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/2009 Z. z. o vyhlásení
voľby prezidenta bol určený
deň konania volieb na sobotu
21. marca 2009. V tento deň sa
voľby uskutočnia od 7. hodiny
do 22. hodiny. V prípade, ak ani
jeden z kandidátov na prezidenOKRSOK

ta Slovenskej republiky nezíska
nadpolovičnú väčšinu platných
hlasov, druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky
sa uskutoční v sobotu 4. apríla
2009.
Na riadne organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta primátor mesta Trenčín

VOLEBNÁ MIESTNOSŤ

v súlade s § 3 ods. 2
zákona č. 46/1999 Z.
z. o spôsobe volieb prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní
a o doplnení niektorých ďalších
zákonov určil volebné okrsky
a volebné miestnosti v každom
volebnom okrsku (podľa prílo-

hy). Počet volebných okrskov sa oproti
minulosti zvýšil na 50 okrskov.
Vymedzenie volebných okrskov, miestností a územia je
nasledovné:

VYMEDZENIE ÚZEMIA VOLEBNÉHO OKRSKU

1

KULTÚRNE A METODICKÉ
CENTRUM OS SR (ODA)
Hviezdoslavova 205/16

Nám. sv. Anny, Hasičská, Farská, Hviezdoslavova, Horný Šianec, Nám. SNP, J. Braneckého,
Marka Aurélia, Matúšova, Mierové nám., M. Nešporu, Palackého, Kniežaťa Pribinu,
Rozmarínová, Sládkovičova, Jaselská, Štúrovo nám., Vajanského, 1. mája, Mariánske
námestie, Hviezdová, Vojtecha Zamarovského

2

GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA
1. mája 167/7

Bernolákova, Električná, Kmeťova, Kollárova, Kuzmányho, K dolnej stanici, Súdna,
Jesenského, Jilemnického, I. Olbrachta, Kúty, Moyzesova, Pod Brezinou, Nad tehelňou,
J. B. Magina, MUDr. A. Churu, Daniela Krmana, Jána Lipského, Rybárska, Piaristická, Šťastná

3

Kultúrne stredisko DLHÉ HONY
28. októbra 1169/7

Cintorínska, Dolný Šianec, J. Kráľa, Krátka, Nová, Partizánska, Zelená, Tatranská,
Záhradnícka, Legionárska – nepárne č. 1–37, párne č. 2–30

4

Kultúrne stredisko DLHÉ HONY
28. októbra 1169/7

Soblahovská nepárne č. 1–39

5

Kultúrne stredisko DLHÉ HONY
28. októbra 1169/7

Inovecká – nepárne č. 1–3, párne č. 2–10, 28. októbra – nepárne č. 1–29, párne č. 4–16

6

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bezručova 1228/66

Bezručova, Kalinčiakova, Lidická, Družstevná, Kpt. Jaroša, Ovocná, S. Chalupku, Slnečné
nám., Veterná, Osloboditeľov, Inovecká nepárne č. 7–15, 65, párne č. 12–74, Ku štvrtiam

7

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bezručova 1228/66

Soblahovská nepárne č. 41–61, párne č. 4–22 a č. 34–38, Strojárenská, Pod Juhom, Pod
Komárky

8

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dlhé Hony 1155/1

28. októbra – nepárne č. 31–45, párne 18–38, Dlhé Hony

9

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dlhé Hony 1155/1

Beckovská, Nemocničná, Panenská, Legionárska – nepárne č. 39–63, párne č. 32–92

10

DOM HUMANITY
Stromová 2539/5

Karpatská, Poľná, Stromová, Narcisová, Nové Prúdy, Palárikova, Puškinova, Riznerova,
Sasinkova, Jána Zemana

11

DOM HUMANITY
Stromová 2539/5

Belá, Biskupická, Bottova, Javorinská, Nozdrkovce, Úzka, Záhumenská, Legionárska –
nepárne č. 65–127, párne č. 100–162

12

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11

Západná, Saratovská 2 a 4

13

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11

Jána Halašu

14

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11

L. Novomeského, Saratovská – nepárne 1–9, párne č. 8 a 10

15

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11

K. Šmidkeho

16

Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Šafárikova

17

Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Bazovského, Liptovská, Južná

18

Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Gen. Svobodu, Vansovej

19

Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Kyjevská, Mateja Bela – nepárne č. 37–55

20

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Mateja Bela – nepárne čísla 1–35

21

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Mateja Bela – všetky párne čísla

22

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Halalovka – nepárne č. 1–20

23

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Halalovka č. 21–40
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24

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Halalovka č. 41–71

25

PENZIÓN DÔCHODCOV
Lavičková 2838/10

Lavičková, Východná

26

TRENČIANSKA UNIVERZITA
A. DUBČEKA
Študentská 1638/3

Nábrežná, Švermova, Študentská, Komenského, Smetanova

27

TRENČIANSKA UNIVERZITA
A. DUBČEKA
Študentská 1638/3

Hurbanova, Gen. Goliana – nepárne č. 37–43, párne č. 10–14, Jiráskova, Gen. Viesta – párne
č. 32–46

28

MATERSKÁ ŠKOLA
Švermova 1629/24

Gen. Viesta – nepárne č. 1–7, párne č. 2–30, Kpt. Nálepku 37 a 39, Martina Rázusa,
Gen. Goliana – nepárne č. 1–35, párne č. 2–8

29

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Hodžova 1487/37

Hodžova nepárne č. 1–39, párne č. 2–44, Holubyho nám., Vodárenská, Kpt. Nálepku –
nepárne č. 1–35, párne č. 2–8, 17. novembra

30

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Hodžova 1487/37

Hodžova nepárne č. 41–69, párne č. 46–94, Gagarinova, Šoltésovej

31

CENTRUM SENIOROV,
Osvienčimská 1720/3

Považská nepárne č. 35–91, párne č. 36–90, Osvienčimská

32

CENTRUM SENIOROV,
Osvienčimská 1720/3

Brigádnická, Hodžova nepárne 71–81, Považská nepárne č. 1–33, párne č. 2–34, M. Turkovej,
Pod Skalkou, Opatovská nepárne č. 1–13, párne č. 2–18, Pri Tepličke, Jasná, Pod čerešňami,
Tichá

33

MATERSKÁ ŠKOLA
Opatovská 654/39

Žilinská, Clementisova

34

MATERSKÁ ŠKOLA
Opatovská 654/39

I. Krasku , Odbojárov, Armádna , Opatovská – nepárne č. 15–53, párne č. 20–96

35

MATERSKÁ ŠKOLA
Opatovská 654/39

Pádivého, Sibírska

36

Kultúrne stredisko OPATOVÁ
Opatovská 96/220

10. apríla, Horeblatie, Mlynská, Niva, Pod driením, Potočná, Opatovská – nepárne č. 55–267,
párne č. 98–228, Mníšna

37

Kultúrne stredisko KUBRA
Kubranská 63/94

Jána Derku, Jána Fabu, Pod horou, Pod lipami, Pod hájikom, Záhrady, Zelnice, Za humnami,
Dubová, M. Hricku, Kubranská, Volavé

38

Kultúrne stredisko KUBRA
Kubranská 63/94

Pred poľom, Gen. M. R. Štefánika – párne č. 118–130, nepárne č. 83 a 85, Súvoz, K zábraniu

39

Kultúrne stredisko KUBRICA
Kubrická 56/60

Kubrická

40

Stredná odborná škola
Pod Sokolice 519/14

Pod Sokolice, Gen. M. R. Štefánika – nepárne č. 21–69, párne č. 86–116, K výstavisku

41

OBVODNÝ ÚRAD
gen. M. R. Štefánika 394/20

Kukučínova, Kragujevackých hrdinov, Železničná, Gen. M. R. Štefánika – nepárne č. 5–17,
párne č. 10–84, Sadová

42

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12

Veľkomoravská, Zlatovská, Brančíková, Vl. Roya, Rastislavova, Svätoplukova, Bratislavská
nepárne č. 1–119, párne č. 10–84

43

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12

Hollého, Ľ. Stárka, Piešťanská

44

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12

Duklianskych hrdinov

45

MATERSKÁ ŠKOLA
Medňanského 360/34

Istebnícka, Jahodová, Jánošíkova, Kasárenská, Majerská, Medňanského, Matice slovenskej,
Orechovská, Podjavorinskej, Ružová, Záhradná, Vlárska

46

KD ISTEBNÍK
Medňanského 104/27

Hrádzová, Hrabovská, Chotárna, Horné Orechové, Kvetinová, Lesnícka, M. Kišša, Na
záhumní, Radlinského, Súhrady, Široká, Žabinská

47

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
Kožušnícka 72/4

Jedľová, Lipová, Javorová, Prúdy, Brezová, Orgovánová, Višňová, Obchodná, Kožušnícka,
Brnianska, Bratislavská – nepárne č. 121–141, Vážska

48

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
Kožušnícka 72/4

Staničná, Súťažná, Budovateľská, Kvetná, Bavlnárska, Školská, Továrenská

49

Kultúrne stredisko ZLATOVCE
Hlavná 495/10

Malozáblatská, Hanzlíkovská, Hlavná, Jarná, J. Psotného, Na dolinách, Na kamenci, Na
vinohrady, Na záhrade, Poľovnícka, Severná, Detská, Okružná, K mlyniskám

50

Kultúrne stredisko ZÁBLATIE
Záblatská 2/27

Dolné Pažite, Ku kyselke, Pri parku, Poľnohospodárska, Rybáre, Sigôtky, Bratislavská – párne
č. 52–116, Záblatská

Na riadne organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta je vypracovaný harmonogram. Najbližšie úlohy z neho sú:
• Do 19. 2. 2009 musia byť vytvorené okrskové volebné komisie. Každá politická strana a politické hnutie, ktoré sú zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor, ktorého návrh sa prijal, oznámia meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu jedného
člena okrskovej volebnej komisie a jedného náhradníka primátorovi mesta.
• Do 1. 3. 2009 je mesto povinné zaslať každému voličovi zapísanému v stálom zozname voličov oznámenie, v ktorom sa uvedie čas
konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže oprávnený volič voliť. V oznámení bude volič upozornený na povinnosť preukázať sa
pred hlasovaním preukazom totožnosti a uvedie stručný opis spôsobu úpravy hlasovacieho lístka.
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FAŠIANGY

Číslo 3/ročník XI

Fašiangy s vodníkom Valentínom
Vodník Valentín nezostal
sám ani počas dlhej a studenej
zimy. Okolo neho sa preháňali
korčuliari na umelej ľadovej
ploche a počas fašiangového
obdobia pozeral zo svojej studne na šantenie mladých i skôr
narodených.
Videl v sobotu 14. februára
diskotéky, ukážky krasokor-

čuľovania dievčat z oddielu TJ
Dukla Trenčín, predviedli sa mu
chlapci z hokejovej prípravky
Dukly Trenčín, prišiel aj zamilovaný Charlie Chaplin (Vlado Kulíšek). Svetovú premiéru mali
na ľade členovia Tanečného
klubu Dukla Trenčín s ohnivou
Carmen, nemohla teda chýbať
ani ohňová šou Wagusu. Deti

upútal Elvis Presley (Martin
Směřička), popoludnie spríjemnil Songy (Dušan Dobiáš). V nedeľu sa deti tešili z lampiónovej
šou, svojich ctiteľov našlo aj
Pigi Duo.
O týždeň v sobotu predviedli nezvyčajný súboj na ľade
šermiari z Wagusu s prispôsobeným príbehom o Omarovi.
Nedeľa mala patriť veľkému
vodníckemu bálu, ale nešťastie

v Polomke dalo stop veselým
aktivitám.
V utorok sa na ľadovom
zrkadle odohralo pochovávanie basy v podaní Opatovanky
a folklórnej skupiny Kubra. Dokonca aj hodiny na mestskej
veži zázračne ukázali polnoc,
hoci bolo ešte svetlo.
Akciu
podporilo
Mesto
Trenčín.
(la)

27. 2. 2009

PARTNERSKÉ MESTÁ

INfO / 11

Spolupráca Trenčína so Zlínom
pri revitalizácii ihrísk
V pondelok 23. februára sa uskutočnilo druhé stretnutie predstaviteľov partnerských miest Zlína a Trenčína zamerané na
revitalizáciu detských ihrísk. Delegáciu Zlína viedol námestník
primátora Hynek Steska, na mestskom úrade privítal hostí viceprimátor Tomáš Vaňo.
Po skončení rokovania sme
sa spýtali Hynka Stesku na
jeho názor. „Pri prvom stretnutí
sme hovorili o vybudovaní detských ihrísk v Trenčíne a Zlíne.
Teraz vidíme, že máme rôzne
prístupy v detailoch, budeme
sa musieť vzájomne usmerňovať a učiť sa jeden od druhého. Dobré nápady si musíme
vymieňať a na záver vypracovať
úspešný projekt cezhraničnej
spolupráce, aby sme nemuseli
dávať iba svoje prostriedky, ale

musíme využívať aj európske
peniaze,“ vysvetlil komunikáciu
oboch miest.
Poslanec Martin Barčák sa
venoval rekonštrukcii detských
ihrísk v Zámostí. Myšlienka spojiť sily do spoločného
prostriedku mu prišla na myseľ
dávnejšie, teraz sa dočkal jej
realizácie. „My sme garantom
projektu, ponúkame partnerom
svoje skúsenosti na vypracovanie česko-slovenského operačného programu zameraného

> Martin Barčák vysvetľuje Hynkovi Steskovi anabázu
výstavby ihriska a jeho využitie v súčasnosti. Vľavo stoja
Branislav Cvacho, Tomáš Vaňo, vpravo pracovníčky Mestského úradu Zlín Zuzana Pecharová a Marta Černická.
na revitalizáciu detských ihrísk
a oddychových zón.“ Doplnil,
že cieľom projektu je pokračovať v rekonštrukcii ihrísk Zámostia, treba však hľadať nové
zdroje financovania. „Cítim
spoločenskú objednávku na
vyššiu kvalitu a bezpečnosť. Po
skúsenostiach z rekonštrukcie
ihrísk a hľadania kontaktov vidím v tejto spolupráci možnosť

> Posledná porada s vodníkom a ideme na to...

foto: (la)

> Dievčatá, nebojte sa ma, poďte bližšie...

foto: (la)

> Mĺkvi kamaráti

realizovať naše zámery. Navyše
takto zameraný projekt cezhraničnej spolupráce sa mi zdá
dostatočne realistický,“ doplnil
Barčák.
Na záver stretnutia Trenčania ukázali hosťom zrekonštruované ihrisko na Obchodnej
ulici v Nových Zlatovciach.
(la)

foto: (la)
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ARTKINO METRO
Mierové nám., 032/743 44 15, www.lampart.sk

1. 3. (16.00) Detské
predstavenie: Cesta na
Mesiac
3D animovaná rozprávka
o troch muchách letiacich
na Mesiac.
1. 3. (19.00) Funny
games
Funny Games U.S. je prieskumom
dnešnej brutálnej spoločnosti a toho,
ako násilie ovplyvňuje našu kultúru.
2. – 6. 3. (19.00) Dvanásť
Dvanásť rozhnevaných mužov režisér
Nikita Michalkov preniesol do Moskvy.
5. 3. (17.30) Ostro sledované vlaky
Menzelov celovečerný debut nadviazal
na jeho úspešnú poviedku Smrt pana
Baltazara.
6. 3. (16.30) Filmový klub mladých:
Anime play
7. – 11. 3. (19.00) Pokoj v duši
Tóno sa vracia z väzenia, kde si odsedel päť rokov za krádeže dreva.
12. – 14. 3. Festival Horyzonty –
Showtime
15. – 18. 3. (19.00) Sirotinec
Laura kúpila sirotinec, v ktorom strávila svoje detstvo.
19. 3. (17.30) Starci na chmeli
Prvý český filmový muzikál.
20. 3. (16.30) Filmový klub
mladých: Anime play
20. – 22. 3. (19.00) Nadine
Nadine je nezávislá, bezdetná, pracovne úspešná žena.
21. – 22. 3. (16.00) Detské
predstavenie: Niko a cesta ku
hviezdam
23. a 25. 3. (19.00) Deti noci
27. – 29. 3. (19.00) Tango
s komármi
Dvaja emigranti prichádzajú po rokoch
na pár dní domov na Slovensko.
30. 3. a 1. 4. (19.00) Skafander
a motýľ
Režisér J. Schnabel sa pokúsil preniesť na filmové plátno príbeh J. D.
Baubyho, šéfredaktora časopisu Elle,
ktorý po náhlej mozgovej príhode
ochrnul na celé telo. Pomocou dvoch
špecialistov sa učí opäť integrovať
do spoločnosti. Jeho príbeh sa stal
bestsellerom.

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
5. 12. – 8. 3. Dorota Sadovská –
Bledomodrá cesta, Michal Gabriel –
Súsošia 5
MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.sk
23. 3. (10.00) Hľadáme stratenú
rozprávku
Deti a rodičia z MC Srdiečko si čítajú vo
Verejnej knižnici M. Rešetku, Hasičská 1
aj v pobočkách na Juhu a Dlhých Honoch.
24. 3. (10.00) Hľadáme stratenú
rozprávku
Deti a rodičia z MC Srdiečko si čítajú vo
Verejnej knižnici M. Rešetku v pobočke
Kubra.
3., 10., 24., 31. 3. (10.30) MAMI
SPRICHT DEUTSCH
Mamičky sa rozprávajú po nemecky, vedie
mamička Nicole Fuchs.
5., 12., 19., 26. 3. (10.00)
Z rozprávočky do pesničky trénujeme
jazýčky
Hudobno-pohybové stretnutia pre deti od 2
rokov a ich rodičov s Miriam Mičudovou.
26. 3. (16.30) Akadémia praktického
rodičovstva
Ako vychovávame naše deti. Téma:
Logické dôsledky a hranice.
17. 3. (10.00) Podporná skupina
mamičiek v dojčení
Vedie
laktačná
poradkyňa
Milka
Hromníková.
3., 10., 17., 24., 31. 3. (17.00) Cvičenie
detí s rodičmi
Cvičíme s Adamkom a tetou Štefkou Fabovou v telocvični v ZŠ na Novomeského
ul. – Juh.
12., 26. 3. (13.00) Psychologické
poradenstvo
Vedie Janka Lesajová. Bližšie informácie
a rezervácia v MC Srdiečko.
11. 3. (10.00) Právne poradenstvo
Vedie Elenka Gogoláková. Bližšie informácie a rezervácia v MC Srdiečko.
11., 25. 3. (9.30) Galerkovo – hravé
tvorivé predpoludnie pre deti do 6 rokov
a ich rodičov
V Galérii M. A. Bazovského vedie Monika
Drocárová.
4., 11., 18., 25. 3. (17.00) Cvičenie pre
tehotné
V KC, Dlhé Hony, Trenčín vedie pôrodná
asistentka Zuzka Duncová.
4., 11., 18., 25. 2. (17.00) Cvičenie
detí s rodičmi
S tetou Žofkou Hrančovou v telocvični

Číslo 3/ročník XI
v Sokolovni.
28. 3. (9.30) Znaková reč pre batoľatá
12. 3. (17.00) Stretnutie s Evou
Ralausovou– poruchy sluchu u detí
19. 3. (16.30) Porozprávajme sa
o bezplienkovej komunikačnej metóde
21. 3. (9.00) Rodičovský kurz
Pre budúce mamičky a oteckov. Stretnutie
s laktačnou poradkyňou, pediatrom, právničkou, psychologičkou. Rezervácia v MCS.
27. a 28. 3. Burza jarného a letného
oblečenia, obuvi a potrieb pre deti
a budúce mamičky. Informácie v MCS.
MC Srdiečko je otvorené:
pondelok 15.00 – 19.00 h
utorok – piatok 10.00 – 19.00 h
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Oddelenie pre deti a mládež, Hasičská 1
2. – 6. 3. (10.00) Superklub detí 2009
s trenčianskym Osmijankom
Program:
2. 3. Osem spomienok na Osmijanka
3. 3. Čítame osem Osmijankových
rozprávok
4. 3. Píšeme Osmijankovi...
5. 3. Kreslíme Osmijanka
6. 3. Vyhlásime najkrajšiu Osmijankovu
rozprávku
23. 3. (10.00) Hľadáme stratenú
rozprávku
Deti a rodičia z MC Srdiečko si čítajú vo
Verejnej knižnici M. Rešetku, Hasičská 1
aj v pobočkách na Juhu, Dlhých Honoch
a v Kubre.
24. 3. (10.00) Hľadáme stratenú
rozprávku
Deti a rodičia z MC Srdiečko si čítajú vo Verejnej knižnici M. Rešetku v pobočke Kubra.
26. 3. (15.00) Vansovej Lomnička
Krajské kolo 42. ročníka Vansovej Lomničky, festivalu umeleckého prednesu poézie
a prózy. Celoslovenské kolo súťaže sa
uskutoční v apríli v Banskej Bystrici.
19. 3: (16.00) Úzkosť je dobrý sluha,
ale zlý pán...
Stretutie Ligy za duševné zdravie.
KULTÚRNE CENTRUM – DLHÉ HONY
Ul. 28. októbra 2/1168, 032/652 21 36
Klubová činnosť:
Denne (14.00 – 18.00) Klub dôchodcov
Pondelok (8.30 – 11.30) Združenie
kresťanských seniorov
Utorok (8.30 – 11.30) Jednota
dôchodcov
Nedeľa (8.30 – 12.00) Klub filatelistov
Pohybové aktivity:
Pondelok (17.00 – 18.30) Cvičenie Tai-chi
Začiatočníci.
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Pondelok (18.30 – 20.00) Cvičenie
Tai-chi
Pokročilí.
Utorok (15.30 – 19.00) Detský
folklórny súbor Radosť
Sobota (8.30 – 12.00) Detský
folklórny súbor Radosť
Streda (17.00 – 18.30) Cvičenie pre
tehotné ženy
Streda (19.00 – 20.00) Cvičenie
Pilates
Štvrtok (17.30 – 18.45) Joga
Štvrtok (19.00 – 20.00) Aerobik
s Mirkou
Piatok (16.30 – 19.00) Tanečná škola
– Paškovci
KULTÚRNE CENTRUM – SIHOŤ
M. Turkovej 22, 032/743 45 35,
0904 339 401, www.kcsihot.sk
14. 3. Tutanchamon
Zájazd na výstavu do Brna.
CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská ul. 3, 032/74 337 63,
0948 807 18, otvorené denne
9.00 – 18.00
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
Štvrtok (15.00) Šachy
Klubové stretnutie.
Denne (9.00 – 18.00) Čitáreň
a knižnica, PC a internet, karty
Masáže – podľa objednávok
Telocvičňa so stacionárnymi bicyklami
KAMC OS SR
20. 2. – 24. 3. Art a live – kresba,
maľba, dizajn (výstava)
3. 3. (16.00) Organizačná príprava
výstavy Včelár – Záhradkár
12. 3. (16.00) Civilná letecká
záchranná služba, jej organizácia
a činnosť Prednášajú Urbánek, Nazad.
19. 3. (9.00) Najnovšie numizmatické
nálezy na Slovensku.
Prednáša Ján Hunka
1. 3. (8.30 – 16.00) Majstrovský
zápas 2. ligy v šachu Trenčín B - Nitra
C
1. 3. (8.30 – 16.00) Majstrovský
zápas 4. ligy v šachu Trenčín D –
Dubnica D

KULTÚRNE POZVÁNKY
29. 3. (8.30 – 16.00) Majstrovský
zápas 4. ligy v šachu Trenčín D –
Považské Podhradie B
25. 3. (17.00) Hrajú nám pre radosť
Koncert detí Základnej umeleckej školy
Trenčín.
18. 3. (15.00) Výročná členská
schôdza Klubu vojenských veteránov
26. 3. (16.00) Exkurzia do výrobne
ultraľahkých lietadiel v Senici
5. 3. (15.00) Medzinárodný deň žien
12. 3. (15.00) Jubilanti
15. 3. (9.00 – 12.00) Výmenné
stretnutie zberateľov pivných kuriozít
Stretnutia v kluboch
1. štvrtok (16.00) Klub vojenských
výsadkárov
nepárna streda (17.00) Klub
plastikových modelárov
2. a 4. štvrtok (16.00) Klub letcov
a parašutistov SLZ gen. Štefánika
3. štvrtok (16.00) Klub numizmatikov
3. pondelok (16.00 – 20.00) Klub
filatelistov
2. pondelok (16.00) Klub vojenských
veteránov
Sekcia záhradkárov.
1. utorok (16.00) Klub vojenských
veteránov
Sekcia včelárov.
1. streda (16.00) Klub vojenských
veteránov
Sekcia česko-morav. spolku.
posl. utorok (16.00) Klub výtvarníkov
stredy (15.30) Klub umeleckého
spracovania textilu
pondelky, stredy, soboty (14.00) Klub
výpočtovej techniky
utorky (16.00 – 19.00) Hudobná
skupina L.O.3
piatky (18.00 – 21.00) Klub fotografov
nedele (9.00 – 11.00) Detská
besiedka evanjelickej cirkvi a. v.
nedele (16.00 – 20.00) Hudobná
skupina GAD, hudobná skupina FLY
piatky (16.00 – 21.00) Šachový klub
utorky (17.30 – 18.30) Klub brušných
tancov
pondelky (18.30 – 19.30) Klub Lady
Aerobik
stredy (15.30 – 17.00) Klub jogy
21. 1., 28. 1. (16.00) Klub dievčat
KINO HVIEZDA
22. 2. (18.00) Výlet
Repríza predstavenia divadla Normálka.
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU TRENČÍN
Východná 9, tel. 7433503, www.cvctn.sk
9., 16., 23., 30. 3. Internet
klub (14.00), výtvarný (14.30)
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10., 17., 24., 31. 3. Keramický
(14.30), fotografický (15.00),
rádioelektr. (15.00), angl. jazyk pre
S (16.00), florbal (14.00), gymnastický
(16.00), karate II. (16.00)
11., 18., 25. 3. Klub dievčat (14.00),
internet klub (14.00), letecký model.
(15.00), florbal (15.30), PC I. (16.00),
moderné tance (16.00), aikidó (16.00)
12., 19., 26. 3. Lego (14.00), internet
klub (14.00), PC II. (16.00), vláčikový
model. (15.00), gymnastický (14.00)
13., 20., 27. 3. Internet klub (14.00),
šachový (15.00), gitarový (16.00), PCWindows (15.00)
2. - 6. 3. Snežienka
Denný jarný tábor plný hier, zábavy
a súťaží.
20. 3. Detský výtvarný a literárny
Trenčín 2009
29. ročník celoslovenskej prehliadky detskej výtvarnej a literárnej tvorby.
(9.00 – 12.00) – odborný seminár a tvorivá dielňa pre učiteľov (Centrum voľného
času).
(10.00 – 12.00) – výtvarná dielňa pre
žiakov základných škôl Trenčína (Galéria
Miloša Alexandra Bazovského).
(14.00 – 15.00) – vyhlásenie ocenených
prác a slávnostné otvorenie výstavy
(GMAB).
KLUB LÚČ
7. 3. Cez to mesto Trenčín 2009
Hudobný festival novodrevnej hudby,
ethno a world music. Prvý ročník cezhraničného festivalu, na ktorom vystúpia
slovenskí a moravskí hudobníci. Súčasťou podujatia bude aj výstava fotografií
tematicky zameraná na prepojenie mestskej a prírodnej kultúry. Okrem fotografií si budú môcť návštevníci pozrieť aj
novodrevné hudobné nástroje – rôzne
druhy píšťal, bubny – doby, ozembuchy,
rôzne hrkálky, fujary a fujarky, atď. Hru
na niektorých nástrojoch si budú môcť aj
vyskúšať. Výstavu budú dopĺňať artefakty
novodrevného úžitkového umenia.
KULTÚRNE CENTRUM – DLHÉ HONY
Ul. 28. októbra 2/1168, 032/652 21 36
11. 3. Univerzita III. veku
V programe je pripomenutie si významu
Medzinárodného dňa žien s kultúrnym
programom, vademecum záhradkára na
jar a v lete – prednáša Cyril Boldiš, člen
rady KVV a vedúci sekcie záhradkárov.
Marcu – mesiacu knihy sa bude venovať
Jana Poláková, tajomníčka Literárneho
klubu Omega, Verejná knižnica M. Rešetku Trenčín.

PEKNÝ TRENČÍN
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Harmonogram jarného upratovania 2009

POZOR!
Jarné upratovanie
na území mesta
Trenčín sa z dôvodu
nepriaznivého počasia
posúva. Viď priložený
harmonogram.
Za porozumenie
ďakujeme.

Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., (MP, a. s.), Mestského hospodárstva a správy lesov,
m.r.o., v spolupráci s Mestskou
políciou a občanmi mesta vykoná v mesiaci marec 2009 jarné
upratovanie na území mesta.
Obraciame sa s prosbou na občanov o pomoc pri skrášľovaní
nášho životného prostredia.
Nakoľko podľa zákona platí zákaz ukladania biologic-

•
•
•
•

23. 3. 2009
Kubrica – námestie
Kubranská ul.
Kubra – Pažítky
Kubra – pri kríži

24. 3. 2009
• Kubra – námestie
• Pred poľom – okolo č.
10–16
• Kubranská – okolo č. 1–6
– Súvoz
• K výstavisku
• Pod Sokolice
16. 3. 2009
• za OD Centrum – parkovisko
pri kotolni
• Električná ul. – Horný Šianec
• Ul. Jilemnického
17. 3. 2009
• Nad tehelňou
• Nad tehelňou – Pod Brezinou
• Partizánska ul. – pri
cintoríne
• Partizánska ul. – okolo č. 73
•
•
•
•

18. 3. 2009
Dolný Šianec – Krátka
Ul. 28.októbra
Beckovská ul.
Osloboditeľov

19. 3. 2009
• Ul. Sama Chalupku
• Soblahovská ul. – Inovecká
ul.
• Ul. P. Bezruča
• Soblahovská ul.– Cintorínska ul.
20. 3. 2009
• Pod Juhom
• Soblahovská ul. – bytovky
pri Leoni
• Belá
• Nozdrkovce
•
•
•
•

21. 3. 2009
Ul. J. Zemana
Záhumenská ul.
Karpatská ul. – Stromová ul.
Karpatská ul. – Rybárska ul.

25. 3. 2009
• Niva
• Potočná ul. – okolo č. 139
• Potočná ul. – okolo č.
50–58
• Horeblatie
26. 3. 2009
• Mlynská ul.
• Opatovská ul. – okolo č.
90–95
• Armádna ul.
• Sibírska ul.
•
•
•
•

27. 3. 2009
Clementisova ul.
Žilinská ul.
Odbojárov
Jasná ul.

28. 3. 2009
• Považská ul.
• Hodžova ul. – bezbariér.
bytovka
• Hurbanova ul.
• Ul. M. Turkovej
30. 3. 2009
• Ul. gen. Goliana – Ul.
kpt. Nálepku
• Nábrežná ul. – Jiráskova ul.
• Nábrežná ul. – Študentská
ul.
• Hodžova ul. – Ul.
kpt. Nálepku
31. 3. 2009
• Holubyho nám.
• Kukučínova – horná časť pod
Brezinou

ky rozložiteľného odpadu na
skládku, zber odpadu sa bude
uskutočňovať do 2 rôznych
veľkoobjemových kontajnerov
(VOK). Jeden z nich bude slúžiť
výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu
(t. j. konáre, odpad zo záhrad,
trávnikov a pod.). Hádzať akýkoľvek iný odpad ako biologicky rozložiteľný je do tohto kontajnera PRÍSNE ZAKÁZANÉ!!!
Preto prosíme občanov, aby

boli disciplinovaní a dodržiavali
označenie a účel kontajnerov.
PRÍSNE SA ZAKAZUJE
vykladať odpad po odvezení
kontajnera. Pri porušení hrozí
pokuta 166 Eur (5 000 Sk).
VOK-y budú umiestnené
v pracovných dňoch od 10.00
– 19.00 hod. a v sobotu v záhradkárskych osadách od 9.00
– 17.00 hod. podľa nasledovného harmonogramu:

• Kukučínova – okolo č. 9
• Železničná ul. – okolo č. 2–4

• Šafárikova ul.
• Liptovská ul.
• Ul. Bazovského – okolo č. 14

•
•
•
•
•

1. 4. 2009
Majerská ul.
Kasárenská ul.
Orechové – kaplnka
Horné Orechové
Súhrady – Široká ul.

2. 4. 2009
• Ul. M. Kišša
• Ul. Vl. Roya – Ul. Ľ. Stárka
• Ul. Ľ. Stárka – Piešťanská
ul.
• Veľkomoravská ul.
3. 4. 2009
• Školská ul.
• Zlatovská ul. – Továrenská
ul.
• Kvetná
• Bavlnárska ul. – Obchodná
ul.
• Kožušnícka ul.
4. 4. 2009
• Hlavná ul. – okolo č.
90–100
• Hanzlíkovská ul. – Ul. J.
Psotného
• Okružná ul.
• Detské mestečko
6. 4. 2009
• Záblatská ul. – Poľnohospodárska ul.
• Dolné pažite – Rybáre
• Pri parku
•
•
•
•
•

7. 4. 2009
Ul. gen. Svobodu
Halalovka – okolo č. 32
Halalovka – okolo č. 66
Východná ul. – za č. 25
Východná ul. – pri ZŠ

•
•
•
•
•

8. 4. 2009
Ul. M. Bela
Lavičková ul.
Saratovská ul.
Ul. Šmidkeho
Západná ul.

9. 4. 2009
• Ul. Novomeského

Záhradkárske osady
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18. 4. 2009
Pod Brezinou
Vašíčkove sady
Bočkove sady
Pod sekerou
Horný Šianec
Chrásť
Za Halalovkou
Halalovka
Široké

•
•
•
•
•
•
•
•

25. 4. 2009
Sihoť
Kubra – Volavé
Pod Kočinou Hoľou
Skalničky
Pri mlyne
Ozeta
Váh
Noviny

Do VOK-u nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené
batérie a akumulátory, žiarivky
a železný šrot. Tento odpad je
možné vyložiť ku kontajnerom,
odkiaľ odvoz zabezpečí MP,
a. s.
Zberný dvor na Zlatovskej
ulici je otvorený aj počas upratovania. Tu je možné doviezť
druhy odpadu v zmysle platného všeobecne záväzného
nariadenia.
Ešte raz prosíme občanov,
aby dodržiavali označenie kontajnerov a ukladali do nich len
určené odpady. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu
bude dohliadať Mestská polícia
a pracovníci MP, a. s., Trenčín.
(ÚŽPaD)

27. 2. 2009

OSEMSMEROVKA, OZNAMY
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OZNAMY
 Prerušenie distribúcie elektrickej energie

> V sobotu 17. februára zaželal všetko najlepšie novomanželom aj večný tulák Charlie Chaplin. Možno im do spoločného života prinesie aj šťastie.
(la)

Kvôli prácam na zariadeniach rozvodu elektrickej energie
budú vo štvrtok 12. marca v čase od 8. do 13. hodiny bez
dodávky elektrickej energie odberatelia z Bratislavskej ulice.
Odstávka sa bude týkať domov č. 103, 105, 107, 109, 11,
117, 46, 50, 50 VE, 48, 48 OP.
V stredu 25. marca od 8.30 do 11.00 hod. budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: Brančíkova, Bratislavská, Duklianskych hrdinov, Piešťanská, Rastislavova, V.
Roya, Ľ. Stárka, Svätoplukova, Veľkomoravská, Zlatovská,
Žabinská, Školská.
V čase od 10.30 do 13.30 hod. budú odpojené ulice Bratislavská, Duklianskych hrdinov,Hollého, Kvetná, Staničná.
Vo štvrtok 26. marca v čase od 8.30 do 11.00 hod. budú
bez elektriny ulice v Istebníku Hrabovská, Istebnícka, Kvetinová, Okružná, Orechovská, Súhrady, Široká, Vlárska, Lesnícka, Majerská, Matice slovenskej, Na Záhumní, Ružová,
Záhradná, Chotárna.
Informáciu poskytla technička odstávok RSEZ Sever Trenčín
ZSE Mariana Pížová.
(r)

7 DIVOV TRENČIANSKEHO KR A JA

> Krásne ohnivé motýle prileteli do Trenčína v podaní
Skupiny historického šermu Wagus počas Fašiangov s vodníkom Valentínom. Potešili oko diváka i neboráka vodníka.
Nenašli však vhodný kvet a odleteli do ríše fantázie.
(la)

Vážení čitatelia, Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci
s Mestom Trenčín pripravuje súťaž pod názvom 7 divov Trenčianskeho kraja. Jej cieľom bude vytypovať sedem najkrajších a najznámejších turistických cieľov, monumentov alebo lokalít. O výsledkoch súťaže rozhodnú hlasy vás, občanov.
Navrhovaný zoznam divov za okres Trenčín je nasledovný: Trenčiansky hrad, Skalka nad Váhom – kláštor a pútnické miesto, Trenčín – piaristický kostol, Trenčianske Teplice – HAMMAM, Trenčín
– rímsky nápis, Ivanovce – Ivanovská skala, Trenčín – synagóga.
Z uvedeného zoznamu vyberte maximálne 3 typy (môžete pridať
aj svoj vlastný typ, ktorý nie je v zozname). Podmienkou je, aby sa
nachádzal v okrese Trenčín).
Svoje návrhy posielajte na adresu Mestský úrad v Trenčíne,
Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, heslo 7 divov.
(r)

OSEMSMEROVK A
K
O
M
A
Z
Ý
V
O
K
O
R
A
B

A
V
C
D
Á
A
T
Í
O
O
A
O
R

T
I
O
E
S
O
N
Á
P
I
S
Y
Á

A
D
V
E
T
R
O
L
A
M
Y
T
T

L
A
I
A
E
O
V
E
Č
E
R
A
I

Ý
L
Z
T
R
B
Ý
I
K
M
O
P
Z

Z
K
E
T
A
L
O
R
A
D
T
L
O

A
V
R
E
Z
E
R
L
A
N
Á
A
P

A
V
A
K
O
K
I
L
A
T
O
K
E

I
Ä
V
K
E
A
A
A
E
E
S
C
D

C
Z
Á
H
R
A
D
N
I
K
O
I
E

N
E
R
S
R
O
I
K
O
N
N
C
M

I
Ň
T
Z
H
S
T
O
Á
N
I
I
E

V
V
K
A
T
R
E
K
P
P
I
A
N

O
O
J
K
Ž
Z
Ľ
S
O
L
A
C
C

R
L
A
D
C
E
B
Á
U
D
A
I
I

P
O
L
O
V
I
C
N
Á
C
E
N
A

Milí čitatelia!
Za správne riešenie tajničky krížovky z č. 2/2009 „Hlúposť
aj pýcha na jednom dreve rastú“ bola vyžrebovaná Jana Siekliková, Turkovej 32, 911 01 Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká
publikácia Trenčín a okolie. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku osemsmerovky z Infa č. 3/2009 zasielajte na
adresu našej redakcie do 12. marca 2009.
Do podniku nastupuje nový riaditeľ. Nechá si zvolať všetkých
pracovníkov a takto im hovorí: „Podľa mojich informácií tu polovica ľudí tvrdo a poctivo pracuje a druhá polovica sa fláka. Tak...
(TAJNIČKA – 19 písmen).“
BAROKOVÝ ZÁMOK, CICIACI, DEMENCIA, DEPOZITÁR,
DOKTORKA, JAHODA, KANONICI, KATALÝZA, KERTAK,
KLADIVO, KOKILA, KOPAČKA, KOSTI, LADCE, MALIARSTVO,
NÁPISY, NÁSKOK, OBLEK, ODKAZ, OPICE, OPLAN, OTÁZKA,
POLOVIČNÁ CENA, PROVINCIA, REZERVA, REZIVO, STARÝ
OTEC, TORYSA, TRÁVA, VÄZEŇ, VEČERA, VEĽKÁ NOC,
VETERNÍK, VETROLAMY, VIANOCE, ZÁHRADNÍK, ZÁSTERA,
ZLÁ TENISTKA, ZATEČ
(pál)

FAŠIANGY V TRENČÍNE
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Fašiangy sa vrátili na
trenčianske námestie
V roku 1996 sa obnovila tradícia fašiangových sprievodov mestom z iniciatívy pracovníkov Mestského kultúrneho strediska
v Trenčíne a priateľov folklóru. Sprievod sa začínal na Mierovom
námestí, masky vedené principálom vystrájali všakovaké kúsky
a navštevovali mäsiarstvá, kde im na ražeň napichli slaninku či
klobásku. Nevynechali ani niektoré pohostinstvá, vliezli aj do
hotela Tatra a potom s veselou náladou pokračovali ku Kultúrnemu stredisku Dlhé Hony, kde sprievod ukončila fašiangová zábava. Počas nej sa konzumovali dobroty „vydrankané“ cestou.
Znovuzrodený zvyk vstúpil
do histórie a v ďalšom tisícročí
sa k životu nesmelo hlási nová
tradícia. Komorné prostredie
Štúrovho námestia s vodníkom
Valentínom nazerajúcim na ľudí
zo studne sa stalo dejiskom
fašiangovej zábavy počas vyše
dvojtýždňového obdobia. Programy rôznych žánrov na ľadovej
ploche prilákali okoloidúcich,
ale mnohí sem prišli práve kvôli

„svojim“ muzikantom, tanečníkom, športovcom a šermiarom.
Vyvrcholením minifestivalu nazvaného Fašiangy s vodníkom
Valentínom bolo pochovávanie
basy v utorok 24. februára v podaní folklórnej skupiny Kubra,
ktorú podporila dychová hudba
Opatovanka. Dokonca aj mestské hodiny ukazovali počas pochovávania basy polnoc.
Mladší Trenčania už neve-

Veselý karneval v piatok trinásteho

Deti zo Základnej školy sv.
Andreja-Svorada a Benedikta sa
dobre zabávali počas školského
karnevalu v piatok 13. februára. Učiteľky a žiaci si pripravili
rôzne masky, od kupovaných po
doma vyrobené a bolo sa veru
na čo pozerať. Detektív Sherlock Holmes si podozrievavo
prezeral milú černošku, hrozivý
netvor sa márne snažil zastrašiť
piráta, futbalistovi nebolo zima
iba v trenírkach. Športovcov
dopĺňali ladné a spanilé princezničky, kovboj sa družne bavil
s Indiánom, motýle, lienky a iný

čarokrásny hmyz poletovali vo
víre masiek.
Hudba niektorých síce nedokázala vyprovokovať do tanca,
ale kamaráti a spolužiaci zdvihli
zo sedadiel aj „zarytých netančiarov“. Všetko dopĺňali rôzne
súťaže zamerané na šikovnosť,
ale najviac podporujúce dobrú
náladu. Súťažiacich potešili
sladké odmeny a po skončení
karnevalu sa všetci hotujú na
budúci rok, aby boli ich masky
krajšie, zábavnejšie, ukázali
fantáziu svojich nositeľov a opäť
sa dobre zabavili.
(la)

dia, čo sú fašiangy. Obdobie
fašiangov sa začínalo po Troch
kráľoch a trvalo do utorka pred
Popolcovou stredou. V okolí
Trenčína to bol v minulosti časový úsek, v ktorom sa uskutočnila väčšina svadieb, lebo
počas hospodárskeho roka na
to nebol čas. Zlé jazyky tvrdili,
že krátky fašiang bol dobrý pre
škaredé dievky, lebo si mládenci nemali čas vyberať.
Celá dedina žila prípravou na
vyvrcholenie fašiangov. Obecní sluhovia chodili po dedine
s ražňom, na ktorý im gazdiné
napichovali slaninu. Na poslednú nedeľu sa zábava začínala
popoludní a trvala až do pondelňajšieho rána. To sa opakovalo aj počas nasledujúcich dní
v pondelok a utorok.
Po dedine chodil maškarný
sprievod tvorený cigánkou, nevestou, ženíchom, širokou, starým svatom, žandárom a inými

maskami. Vytancovali dievky
i gazdinú v dome, za čo dostali
pohárik pálenky, koláče, mäso,
slaninu, klobásy a vajíčka. Pri
obchôdzke bývalo zvykom vysoko vyskakovať alebo vyhadzovať
gazdinú, aby narástli vysoké konope. Večer sa v krčme všetci
zabávali a konzumovali výslužku. Tradičným jedlom bola
kapustnica s údeným mäsom
a klobásou, varila sa aj huspenina. Vyprážali sa šišky a fánky
rôznych tvarov. Posýpali sa cukrom, ale podávali sa aj lekvárové, orechové a makové.
Obyčajne v utorok „držali“
zábavu ženáči. Koniec obdobia
zábav nastal v utorok o polnoci
počas pochovávania basy. Tá
symbolizovala dušu muziky, keď
zmĺkla, zostalo ticho bez hlučných zábav a začal sa 40-dňový
pôst. Ten bol prípravou na najväčší sviatok kresťanov – Veľkú
noc.
(la)

> Ani zima, ani mráz neodradili Rada Lehockého zo skupiny
historického šermu Wagus od jeho hygienických návykov. Umývanie nôh na ľade neveriacky sledoval aj vodník Valentín.
(la)
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