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Vyhlásenie tendra na dodávateľa druhého cestného mosta v Trenčíne je otázkou niekoľkých
dní. Trenčianskeho primátora Branislava Cellera o tom ubezpečil minister dopravy Ľubomír
Vážny na oficiálnom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 29. októbra. „Som rád, že
ministerstvo pristupuje k projektu aktívne. S ministrom sme si prešli celú históriu projektu,
súvisiace zmeny termínov a ďalší postup, ktorý bude nasledovať. Keďže ide o významný a veľký
projekt, jeho organizácia nie je jednoduchá a musíme byť trpezliví. Minister Vážny ma však
uistil, že vyhlásenie tendra na nový cestný most je už iba otázkou nasledujúcich dní, mostu
v ceste nič nestojí a Trenčania s ním môžu počítať,“ neskrýval spokojnosť s výsledkom stretnutia primátor.
Pokračovanie na 2. strane.
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Mesto postaví vďaka
kríze plaváreň lacnejšie
Mesto už pozná víťazného staviteľa novej letnej plavárne. Je ním
spoločnosť VOD – EKO, a. s., Trenčín. Výsledná cena stavebných prác je nižšia o 979 884 eur oproti pôvodnému odhadu,
ktorý vychádzal z projektovej dokumentácie. Konečná hodnota
zákazky je tak 5 107 471 eur. Stavenisko bude dodávateľovi
odovzdané do 30 dní od podpisu zmluvy.
Podľa vyjadrenia primátora lacnejšiu, ako sme predpoklaBranislava Cellera je táto súťaž dali,“ dodal primátor.
Časť potrebných prostrieddôkazom toho, že súčasná kríkov mesto zísza sa dá využiť na
kalo predajom
to, aby mesto re- Plaváreň bude
objektov starej
alizovalo niektoré lacnejšia o 979 884 €.
letnej plavárne,
zámery lacnejšie
ako v minulosti. „Tlak núti do- zostatok doplní predajom podávateľov ísť s cenami nižšie, zemkov v novej časti nábrežia.
Kapacita novej letnej plaa tak je paradoxom, že budeme mať vďaka kríze plaváreň várne na Ostrove bude o 25 %
takmer o 30 miliónov korún väčšia, ako je kapacita tej sú-

časnej. Dominantou bude toboganová veža so šmykľavkami.
Okrem dopadového bazénu
a plaveckého bazénu bude
návštevníkom k dispozícii zážitkový bazén s viacerými vodnými atrakciami pre dospelých
a nebude chýbať ani samostat-

ný bazén s atrakciami pre deti.
Súčasťou hlavnej budovy plavárne budú miestnosť pre zdravotnú službu a personál, kabínkové prezliekarne, hygienické
priestory s WC a sprchami.
Pokračovanie na 2. strane.
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AKTUALITY

Minister Vážny primátorovi
potvrdil, že most bude
Dokončenie z prvej strany.
Mesto urýchlilo celý proces
výstavby druhého cestného
mosta cez Váh tým, že v minulosti dalo pripraviť a zaplatilo
projektovú dokumentáciu výstavby mosta. Na stavbu je už
vydané aj stavebné povolenie.
„V súčasnosti prebieha
pripomienkové konanie a posudzovanie technických otázok projektu, predovšetkým
nadväznosti vlastnej stavby

„Trenčín most“ na existujúcu a pripravovanú cestnú
infraštruktúru mesta (cesty
nižších tried a plánovaný obchvat) a pôsobenie stavby na
riešenie dopravnej situácie
v meste a bezprostrednom
okolí. Je reálny predpoklad,
že práce súvisiace so stavbou mosta sa začnú v blízkom
čase,“ informoval hovorca ministerstva dopravy, pôšt a komunikácií Stanislav Jurikovič.
(r)

Z októbrového zasadnutia
mestského zastupiteľstva
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa na svojom
riadnom rokovaní oboznámili s hodnotiacou správou plnenia
programového rozpočtu za 1. polrok.
Podľa prednostu MsÚ Františka Orolína očakávania plnenia rozpočtu boli naplnené.
„Mesto je v dobrej finančnej
kondícii – podarilo sa nám naplniť príjmovú časť rozpočtu a vo
výdavkovej sa prejavili úsporné
opatrenia,“ upresnil prednosta. Mesto však podľa jeho slov
nešetrí na základných veciach,
ako je vzdelanie, sociálna oblasť a bezpečnosť, ktoré naďalej zostávajú prioritou.
Aj s ohľadom na výborný rating a dobrú finančnú kondíciu
Mesto Trenčín dostalo od bánk
možnosť čerpať kontokorentný
úver na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami
a výdavkami. „Banky nikdy doposiaľ nehodnotili kredibilitu
mesta tak pozitívne ako teraz.
Ponúkli nám možnosť čerpania
debetu na bežnom účte za výhodných podmienok. Dostali
sme ponuku do 3 miliónov eur,
pričom čerpanie môže, ale aj
nemusí byť naplnené. Nevieme, čo nás v ďalších obdobiach
v súvislosti s krízou môže čakať, snažíme sa preto pripraviť
sa na všetky okolnosti, ktoré

môžu nastať,“ povedal F. Orolín. Každý kontokorent musí byť
splatený do konca aktuálneho
roku, preto slúži predovšetkým
na vykrývanie krátkodobých potrieb. „Jeho využitie je možné
napríklad pri rekonštrukcii škôl.
Mesto bolo úspešné pri čerpaní eurofondov na tri základné
školy. Projekty však musíme
prefinancovať vo výške 4,5 mil.
EUR, financie z fondov prídu až
následne,“ dodal prednosta.
Novelizovaný zákon o majetku obcí ukladá mestám povinnosť nakladať so svojím majetkom podľa nových podmienok.
Obce sú povinné pri prevodoch
vlastníctva majetku postupovať
buď verejnou obchodnou súťažou, dražbou alebo priamym
predajom. Zákon ustanovuje
aj výnimky – napríklad prípady hodné osobitného zreteľa.
Mesto preto muselo novelizovať všetky všeobecne záväzné nariadenia, ktoré súvisia
s hospodárením a nakladaním
s majetkom.
Mesto Trenčín doteraz zabezpečovalo sociálne služby
prostredníctvom dvoch rozpoč-
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Mesto postaví vďaka kríze
plaváreň lacnejšie

Dokončenie z prvej strany.
Na ľavom brehu Váhu pri
krytej plavárni bude rozšírené
súčasné parkovisko a nové parkovacie miesta vzniknú aj priamo pri plavárni. Spolu pribudne
200 nových miest na parkovanie. Priamo pred plavárňou
bude priestor pre zhruba 120
bicyklov.

Mesto Trenčín aj Železnice
Slovenskej republiky na základe vzájomnej dohody ubezpečujú verejnosť, že o možnosť
kúpať sa s výhľadom na hrad
v žiadnom prípade neprídu. Ak
by do nastávajúcej letnej sezóny nová letná plaváreň otvorená
nebola, mesto bude mať k dispozícii súčasnú letnú plaváreň.
(r), vizualizácie: (ar)

tových organizácií. Podľa nového zákona boli zlúčené do
jednej organizácie – Sociálne
služby mesta Trenčín, m. r. o.
Táto organizácia bude poskytovať všetky formy sociálnej služby pre cieľovú skupinu fyzických
osôb. Reorganizáciou mesto
dosiahne rozšírenie poskytovaných sociálnych služieb.
Poslanci schválili aj nové
zloženie trojčlenného predstavenstva Trenčianskej parkovacej spoločnosti. Jej novým
predsedom sa stal František
Orolín.
V informatívnej správe bolo

vysvetlené, že Mesto Trenčín
vyriešilo nedostatok miest
v škôlkach vytvorením piatich
nových tried. Tým sa podarilo
umiestniť všetkých uchádzačov
o miesto v škôlkach. Zároveň
bolo prijatých 11 nových pedagogických
zamestnancov.
Mestské zastupiteľstvo vzalo
na vedomie, že riaditeľka rozpočtovej organizácie Mestské
hospodárstvo a správa lesov
sa vzdala funkcie. Od 1. 10.
je vedením mestskej rozpočtovej organizácie poverený Peter
Kubinský.
(mr, jm) foto: (jč)
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V Trenčíne sa podarilo umiestniť do
materských škôl všetkých žiadateľov
Školská reforma priniesla od septembra aj zníženie maximálneho
počtu detí v triedach materských škôl. Mnohým samosprávam,
ktoré sú ich zriaďovateľom, však priniesla aj problémy so zabezpečením dostatočných kapacitných priestorov pre umiestnenie dieťaťa. Mesto Trenčín však neľahkú situáciu zvládlo. Zriadením piatich
nových tried sa podarilo vyhovieť všetkým rodičom, ktorí žiadali
o umiestnenie svojho dieťaťa do Materskej školy v Trenčíne.
Mesto Trenčín vytvorilo od
septembra v Základnej škole
na Východnej ulici tri alokované
triedy Materskej školy na Šafárikovej, čím sa vytvorili nové miesta celkovo pre 60 detí. Okrem
toho pribudla jedna trieda pre 20
škôlkarov v Materskej škole na
Kubranskej a jedna trieda s rovnakým počtom žiakov aj v Materskej škole na Opatovskej ulici.
„Po prijatí nového školského zákona hrozilo, že skoro 100 detí
zostane neumiestnených. Podarilo sa nám však z vlastného
rozpočtu vybudovať nové triedy,
čím sme uspokojili všetkých záujemcov o miesto v materských
školách,“ povedal primátor Bra-

nislav Celler, ktorý si bol tri alokované triedy v Základnej škole
na Východnej ulici pozrieť v rámci pracovného výjazdu koncom
októbra.
Podľa nového školského zákona môže byť v triede s deťmi
od troch do štyroch rokov maximálne 20 žiakov, od štyroch do
piatich rokov maximálne 21 žiakov a v triede s predškolákmi od
piatich do šiestich rokov najviac
22 žiakov. V niektorých mestách
sa však kvôli obmedzenému počtu žiakov v triedach nepodarilo
umiestniť všetky deti. V Prešove,
Nitre a Šali boli do materských
škôl umiestnené všetky deti,
ktoré spĺňali kritéria na prijatie.

> Nové triedy pre škôlkarov sú útulne zariadené a hrajú pestrými farbami.
Foto: (mr)
V Banskej Bystrici však nemohli
prijať 58 detí, v Žiline 86 detí
a v Trnave neprijali až 103 detí.
Školy môžu na prechodný čas
požiadať Štátnu školskú inšpek-

ciu o výnimku, ktorá im môže
povoliť vyššie počty žiakov v triedach, ako dovoľuje zákon. Toto
prechodné ustanovenie však trvá
len do roku 2011.
(r)

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o., Trenčín,
Soblahovská 65, 912 50 Trenčín oznamuje obyvateľom mesta Trenčín, že má voľné miesta na PRENÁJOM
nebytových priestorov na parkovanie osobných motorových vozidiel na sídlisku JUH Trenčín,Saratovská
ulica, v objektoch CO krytov o rozlohe cca 16m2/box.
Cena za 1 parkovacie miesto je stanovená VZN
Trenčín č. 14/2007 vo výške 33,19 € mesačne (k cene bude pripočítaná DPH a el. energia).
Informácie: 032/650 51 27 p. Vraždová
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Rodičia s deťmi sadili na Juhu
stromčeky
Trenčianske sídlisko Juh bude zelenšie. Postarali sa o to rodičia
so svojimi ratolesťami, ktorí v piatok 23. októbra na detskom
ihrisku Halalovka zasadili dve lipy a 14 stromčekov javora.
S nápadom zasadiť na ihrisku stromy, ktoré v lete ochránia
pred ostrým slnkom, prišli ešte
začiatkom roka rodičia. Zaujímavý zámer podporilo aj Mesto
Trenčín z grantového programu
na aktivity v oblasti životného
prostredia. Kvôli suchému letnému počasiu sa však výsadba
stromov zrealizovala až na jeseň, kedy je dostatok prirodzených zrážok.

„Detičky boli veľmi šikovné.
Pomáhali pri sadení stromov,
zasypávali ich substrátom a hlinou, hnojili,“ povedala Lucia
Barteková zo záhradníckej firmy, ktorá sa na výsadbe podieľala. Deti na záver vytvorili
z hliny okolo stromov závlahovú
misku, do ktorej nasypali mulčovaciu kôru pre lepšie zadŕžanie vody.
(mr), foto: (ks)

> Deti s radosťou pomáhali pri sadení stromčekov.

Prístupovú cestu ku firmám
čiastočne upravia
Mestský pozemok medzi
železničnou stanicou Zlatovce
a bývalým nábytkárskym podnikom slúži ako jediná prístupová cesta niekoľkým podnikateľským subjektom, ktoré tu
sídlia.
Blatistý povrch plný výmoľov
a vody po daždi im však často
spôsobuje problémy dostať sa
ku svojim objektom. „Uvedomujeme si, že tento pozemok

patrí mestu a aj napriek tomu,
že nejde o oficiálnu komunikáciu, pokúsime sa ju v najbližších týždňoch aspoň provizórne upraviť. V rámci stavebnej
údržby miestnych komunikácií
ju zarovnáme a na jar budúceho roka zasypeme jamy vyfrézovaným asfaltom,“ povedal
zástupca primátora a poslanec
mestskej časti Západ Tomáš
Vaňo.
(r), foto: (mk)

Pribudol ďalší
bezbariérový priechod

Deti vyrábali
postavičky
Deti a rodičia z Materskej školy na Opatovskej ulici vytvorili
spoločne rozprávkové postavičky, tajomné bytosti a zvieratká.
Využili na to plody záhrad a krásne výtvory zdobia chodby MŠ,
kde sa z nich môžu tešiť deti i dospelí.
Text a foto: (la)

Ďalší bezbariérový priechod pre chodcov odovzdali
prednedávnom do užívania na
Ulici gen. M. R. Štefánika pri
svetelných semaforoch pred
športovou halou Dukla. Jeho
rekonštrukcia sa uskutočnila
na základe podnetu občanov.

Nový nájazd na chodník uľahčí
vozičkárom a mamičkám s kočíkmi cestu do centra mesta zo
sídliska Sihoť a od železničnej
stanice. V trende odstraňovania bariér chce Mesto Trenčín
pokračovať aj naďalej.
(r), foto: (mr)
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Na Mierovom námestí pribudne zeleň

Viditeľnou zmenou bude centrálny ovál z rezanej doskovej
dlažby so svetlým odtieňom,
ktorý nahradí trávnik v strede
historického námestia. Architekti navrhli zachovať všetky
súčasné stromy a pridať k nim
ešte ďalších vyše dvadsať.
Hlavná architektka mesta Adriana Mlynčeková
uviedla, že konečnú
podobu námestia ešte budú
konzultovať
s pamiatkarmi. Stavebné
povolenie
chce mať
mesto vydané do konca
októbra. Náklady na rekonštrukciu presiahnu 1,8 milióna
eur.
Trenčín je posledným krajským mestom, ktorého centrálne námestie neprešlo zásadnou rekonštrukciou. Podľa
Mlynčekovej mesto postupovalo citlivo a rekonštrukcii predchádzala niekoľkoročná odborná rozprava. Architekti Tomáš
Rusín, Ivan Wahla a Petr Mutina sa rozhodli radikálne do
námestia nezasahovať. Na

Mesto Trenčín už má vypracovanú dokumentáciu k rekonštrukcii Mierového námestia. Vypracoval ju brniansky ateliér RAW, ktorý vybrala odborná komisia a zároveň aj občania v hlasovaní. Po rekonštrukcii bude hlavné trenčianske námestie
bezbariérové so zrekonštruovanými inžinierskymi sieťami. Pribudne takmer dvadsať nových stromov.
ktorej kapacity i technický stav už nezodpovedajú
dnešným požiadavkám. Návrh
rekonštrukcie námestia rieši
aj požiadavky telesne postihnutých občanov a námestie
bude po úprave bezbariérové.
(r, sita), vizualizácie (ar)
> Budúca podoba námestia...

námestí ostane z väčšej časti
pôvodná andezitová dlažba,
ale nanovo uložená, aby bola
jej pochôdznosť bezproblémová. Architekti mysleli i na ženy,
aby sa po dlažbe dalo prejsť
s vyššími podpätkami. Dnešné
chodníky, budúci stredový ovál
i zvyšné plochy sú navrhované
z veľkoformátovej dlažby, čím
sa komfort pre peších ešte
zvýši. Okrem nahradenia trávy
navrhli vytvoriť aj fontánu Mar-

Schody na Juhu budú protišmykové
Práce na južanskom schodisku nad cintorínom pokračujú. Oproti pôvodným plánom však nastala jedna podstatná zmena. Povrchové platne, ktoré stavebníci chceli po úprave znova použiť,
musia byť úplne nahradené novými.
„Po odstránení povrchových
platní sa zistilo, že sú značne
poškodené. Zachovalých bolo
menej ako polovica z celkového počtu. Pôvodné platne boli
ukladané do drte, majú rôznu
hrúbku, a preto ich nie je možné použiť na betónové schodisko,“ vysvetlil Viliam Hubinský, špecialista pre investície
mesta.
V súčasnosti je ukončené

betónovanie schodiska. Sú
osadené odvodňovacie kanáliky a pracuje sa na novom
oceľovom zábradlí. Nové platne budú z vymývaného betónu
s úpravou proti šmyku. V prípade priaznivého počasia bude
dodržaný pôvodný termín ukončenia prác – koniec novembra.

(mr), foto: (ar)

ca Aurélia ako pripomienku na
rímsku minulosť mesta. Na
námestí sa počíta aj s obnovením trhoviska, samozrejmosťou
budú aj letné terasy. Námestie
sa bude rekonštruovať postupne, rozkopávky budú podľa
primátora Branislava Cellera
závisieť od archeologických
prieskumov a toho, čo sa pod
námestím skrýva. Mesto v rámci rekonštrukcie vymení starú
infraštruktúru pod povrchom,

> Mierové námestie
v súčasnosti...
foto (jč)
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Primátor navštívil Základnú školu na Hodžovej ulici
Primátor Branislav Celler absolvuje postupne prehliadku všetkých trenčianskych materských a základných škôl. V piatok 9. októbra navštívil ako štvrtú v poradí Základnú školu na Hodžovej ulici. Škole s najväčším počtom žiakov v meste sa podarilo získať
nenávratný finančný príspevok z eurofondov na celkovú rekonštrukciu: 2 učebných blokov, starej a novej telocvične, 9-triedneho
pavilónu, stravovacieho pavilónu a spojovacej chodby.
Okrem tried so všeobecným či jazykovým zameraním ponúka škola žiakom od roku 1978 pravidelne v piatom ročníku
aj jednu triedu so zameraním na ľadový hokej. Jej žiaci predviedli svoju zručnosť primátorovi počas prehliadky viacúčelového športového areálu, ktorý vybudovalo mesto v roku 2005
za viac ako 490 900 eur. Jeho súčasťou je futbalové ihrisko
s umelou trávou, tartanová bežecká dráha, ihriská pre volejbal,
basketbal, nohejbal, tenis aj detské ihrisko. Z hokejových tried
v Základnej škole na Hodžovej ulici vyšlo množstvo úspešných
hokejistov ako Marián Gáborík, Dominik Graňák, bratia Hossovci, Zdeno Chára a mnoho ďalších.

Počas návštevy školy sa primátor už tradične zúčastnil aj na
vyučovaní vo vybraných triedach. Jednou z nich bola aj hodina
písania v 1. C triede, kde mu žiaci predviedli, že učiť sa dá
aj s radosťou. Originálny, tvorivý a hravý spôsob vyučovania
triednej učiteľky Zuzany Hrnčárovej ocenil nielen primátor, ale
najmä prváci, ktorí neskrývali svoj záujem o poznávanie nových
písmenok. „Na nedostatok učiteľov sa sťažovať nemôžeme,
predmety máme tiež všetky dostatočne pokryté. Celkovo je
v škole 62 pedagogických pracovníkov. Sú to prevažne mladí
ľudia, ktorí používajú na hodinách aj rôzne moderné spôsoby
výučby, čo žiaci veľmi vítajú,“ povedal na margo učiteľského
zboru riaditeľ školy Marián Lopatka.

V sprievode riaditeľa školy sa primátor na chvíľu zastavil
v niektorých triedach, aby pozdravil žiakov. „V súčasnosti
máme 901 žiakov. Veľké problémy nám však robí ich správanie, ktoré je u niektorých čoraz agresívnejšie. Veľký počet detí
je z neúplných rodín a žije v sociálne slabších podmienkach, čo
sa potom prenáša aj na ich správanie. Snažíme sa čo najviac
komunikovať s rodičmi, aby sme tieto výchovné problémy vyriešili. Nie vždy sa však u nich stretávame s ochotou,“ zdôraznil
sociálny pedagóg v škole Ľuboš Golián. Podľa riaditeľa školy
by mohli tieto problémy čiastočne vyriešiť záujmové krúžky.
„Máme ich cez dvadsať a hlási sa na ne väčšina žiakov. Je si
naozaj z čoho vyberať. Na prvom stupni je napríklad aj tenisový
či divadelný krúžok, ale aj mnoho iných,“ pripomenul Marián
Lopatka.

V rámci celodennej návštevy školy zavítal primátor aj do súkromnej základnej umeleckej školy. Tá sídli v neďalekej budove,
kde má Základná škola na Hodžovej vysunuté tri triedy, vrátane
školskej družiny. „V týchto priestoroch vyučujeme výtvarný aj
hudobný odbor. Aj napriek našej krátkej existencii máme dostatok záujemcov, najmä o výtvarnú. Okrem žiakov nám pribúdajú
aj dospelí, najmä mamičky na materskej dovolenke,“ povedala
riaditeľka súkromnej umeleckej školy Terézia Berecová.
Poslednou primátorovou zastávkou bola školská jedáleň. Tú
škola ako jediná v meste prenajíma súkromnej firme Gastrocentrum. „To, že jedáleň neriadi škola, ale súkromná firma,
žiaci vôbec nepociťujú. Cena obedov je rovnaká ako v ostatných školách. Navyše tu majú deti možnosť diétnej stravy,“
dodal Marián Lopatka.
(r), foto: (jč)
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Nový športový areál pokrstil Peter Lipa
V Trenčíne pribudlo už štvrté kompletne zrekonštruované športovisko. Viacúčelový športový areál pri Základnej škole na Bezručovej
ulici za viac ako pol milióna eur, ktorý slávnostne otvorili v piatok
2. októbra, bude počas vyučovania slúžiť školákom. Poobede sa
jeho brány otvoria aj pre verejnosť. Na poriadok v areáli bude spolu
so správcom dozerať aj kamera mestskej polície.
Krátko po deviatej hodine
ráno prestrihli pásku na jednom z multifunkčných ihrísk za
asistencie žiakov riaditeľ ZŠ
Ivan Pavlík spolu s trenčianskym primátorom Branislavom
Cellerom. Žiaci trenčianskych
škôl nenechali ihriská dlho
bez povšimnutia, pretože hneď
vzápätí sa rozbehli súťaže vo
futbale, basketbale, florbale
a atletike. Na svoje si prišli aj
deti z materských škôl, ktoré
sa vyšantili na nafukovacích
skákadlách. O zábavu sa staral
aj klaun v podaní míma Vlada
Kulíška. Športové zápolenie
vystriedal popoludní pestrý kultúrny program, počas ktorého
vystúpili hudobné skupiny The
Grizzlie´s, Cpt. Slice či 100

múch. Slávnostný program
vyvrcholil koncertom džezmena Petra Lipu, ktorý zároveň
symbolicky pokrstil nový areál
vodou.
foto: (ap)
> V deň otvorenia areálu si
žiaci zahrali hokejbal, basketbal aj florbal.
foto: (mk)

> Vo večerných hodinách vystúpil spevák Peter Lipa, ktorý sa
stal aj krstným otcom nového areálu za viac ako 531 000 eur.
Mesto Trenčín úspešne pokračuje v trende obnovy špor-

Deťom v škôlkach vynovujú
ležadlá aj toalety

Viac ako polovica všetkých detí v šestnástich trenčianskych
materských školách (MŠ) využíva na popoludňajší odpočinok
nové ležadlá. A to aj vďaka príspevku vo výške 16,60 eura na
dieťa a rok, o ktorý mesto navyšuje zákonom stanovený štátny
normatív.
Od roku 2004 sa do MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Trenčín postupne podarilo zakúpiť takmer 700 nových
ležadiel. Nákup väčšiny z nich
zorganizovala
samospráva
prostredníctvom
rozpočtovej
organizácie Školské zariadenia
mesta Trenčín, na časť prispeli
sponzori. V súčasnosti sa cena
jedného ležadla pohybuje okolo
43 eur.

Mesto zo svojho rozpočtu
zabezpečuje aj postupnú rekonštrukciu sociálnych zariadení
v MŠ. Na každú triedu pripadá
jedno sociálne zariadenie s piatimi WC a takáto kompletná obnova si vyžiada na jednu triedu
MŠ približne 17-tisíc eur. Do
začiatku tohto školského roka
sa podarilo vynoviť 18 sociálnych zariadení.
(mr), foto: (jč)

prešli kompletnou rekonštrukciou aj tri športové areály – pri
ZŠ, Veľkomoravská, ZŠ, Hodžova a ZŠ, Novomeského. Do ich
obnovy investovalo mesto celkovo 2,5 mil. eur. Za rok 2008
dosiahla ich návštevnosť viac
ako 92 tisíc ľudí.

tovísk pri trenčianskych základných školách. Od roku 2005

(r)

Deti na Juhu sa tešia z novej
interaktívnej tabule
Pásku na novej interaktívnej tabuli v Materskej škole (MŠ) na
Šafárikovej ulici slávnostne prestrihli v pondelok 28. septembra
štátny tajomník ministerstva školstva Jozef Habánik a primátor
Trenčína Branislav Celler.
Cesta k jej získaniu viedla
cez projekt Vševedkove dobrodružstvá, ktorý vypracovali na
základe výzvy Ministerstva školstva SR k revitalizácii a informatizácii materských škôl. Tabuľu
spolufinancovala samospráva
prostredníctvom Školských zariadení Mesta Trenčín a občianske združenie rodičov MŠ. „Na
tabuľu japonského výrobcu sa dá
písať perom aj prstom. Učiteľky
absolvovali školenia, na ktorých
sa oboznámili s jej používaním,“
vysvetlila riaditeľka MŠ Naďa Andelová. Prítomní popriali novej
tabuli, aby bola zdrojom zábavy
a hier a pripravila deti na vstup
do prvého ročníka základných
škôl. Potom už deti samy predviedli, ako s ňou vedia zaobchádzať. Priraďovali zvuky zvierat
k obrázkom Vševedkovho safari,
pričom do hry zapojili aj štátne-

ho tajomníka s primátorom.
Celá funkčná zostava – tabuľa, projektor a notebook, vyšla
asi na 4 000 eur. Vzťahuje sa na
ňu trojročná záruka, v prípade
tabule predĺžená ešte o ďalšie
2 roky. Podľa Richarda Trneného
z dodávateľskej firmy za uplynulý
rok nainštalovali do škôl asi 50
interaktívnych pomôcok.
M. Mistrík, foto (jč)
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta Trenčín alebo mestskej
samosprávy? Neviete, ako a kde treba vybaviť konkrétnu záležitosť? Na oficiálnej webovej stránke mesta Trenčín odpovede
na svoje otázky určite nájdete. Stačí, keď do formulára v rubrike
Otázky a odpovede napíšete svoju otázku. V krátkom čase na
ňu dostanete od mestského odborníka v danej oblasti odpoveď.
Z rubriky Otázky a odpovede vyberáme:
Môj svokor pred niekoľkými rokmi zasadil pri našom
dome, ale nie našom pozemku – na verejnom priestore,
orech. Tento orech sa rozrástol a konármi zasahuje do
vonkajšej cestnej komunikácie a tiež do ulice pri dome.
Môžeme sami alebo za pomoci niektorej firmy zrezať
takýto strom?
Marta Korytárová
Útvar interných služieb:
Ak sa strom nachádza vo verejnej zeleni, akýkoľvek zásah,
vrátane výrubu, podlieha zákonu 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Na základe

vami podanej žiadosti o výrub
príslušného stromu bude začaté konanie a ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou, na
základe ktorého sa posúdi žiadosť a táto sa v konečnom rozhodnutí uzná alebo zamietne.
Na základe tohto rozhodnutia
bude strom zrezaný firmou, ktorá je správcom verejnej zelene
mesta, alebo ponechaný bezo
zmeny.
Je potrebné požiadať písomne o výrub (tlačivo nájdete
v sekcii Občan/Tlačivá/Životné
prostredie), lebo celý proces
a pojednávanie trvá niekoľko
týždňov. Situačný nákres, príp.
fotka pomôžu.

Zásady rokovania výborov
mestských častí
Základné vymedzenie a postavenie výborov mestských
častí je upravené v zákone č.
369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov. Zákon v záujme
prepojenia úloh mestskej časti
a úloh mesta umožnil vytvoriť
osobitné relatívne samostatné
subjekty – výbory. Členmi výborov sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení
v mestskej časti. Na čele výboru je predseda zvolený z členov
výboru.

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne zriadilo tieto
VMČ:
a/
b/
c/
d/

SEVER
STRED
JUH
ZÁPAD

Výbory v mestských častiach reprezentujú obyvateľov
mestskej časti a podieľajú

sa na samospráve mesta.
Ich právomoci sú iniciatívne
a smerujú k orgánom mesta.
Hlavným poslaním výborov je
spoločné prerokovanie otázok
a úloh a ich vzájomné stretnutia s obyvateľmi príslušnej
mestskej časti. Preto oboznamujeme občanov mesta Trenčín s niektorými zásadami
rokovania výborov mestských
častí zakotvenými v Štatúte
mesta Trenčína a Rokovacom poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín
nasledovne:
Zasadnutia výborov sa konajú podľa potreby, minimálne
však jedenkrát za mesiac.
Oznámenie o zasadnutí sa
zverejňuje vo vývesnej skrinke
v príslušnej mestskej časti určenej výborom a na webovej
stránke mesta Trenčín najneskôr 3 dni pred zasadnutím.
Zasadnutia výborov sú verejné. V prípade nutnosti môže

Kedy prídu nové platobné výmery k roku 2010, poplatok
za komunálny odpad? Ďakujem.
Marcela Malová
Útvar ekonomický:
Platobné výmery z poplatku
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2010
predpokladáme tak ako v roku
2009 expedovať prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.,
najneskôr v mesiaci máj 2010.
Prečo na sídlisku Biskupice
nie sú umiestnené žiadne nádoby na papier?
D. Bočák
Útvar životného prostredia
a dopravy:
V mestskej časti Biskupice na Záhumenskej ulici boli
v minulosti umiestnené 2 nádoby na separovaný zber papiera. Na tomto mieste však
boli prepĺňané rôznym iným
odpadom (okrem iného aj odpadom z blízkeho cintorína –
bio odpad a pod.) Preto sme
predseda určiť časť zasadnutia výboru za neverejné. Zasadnutie zvoláva a vedie predseda výboru mestskej časti.
Výbor rokuje podľa vopred
určeného programu a svoje
závery formuluje do uznesení
a stanovísk, pričom tieto majú
pre orgány mesta (mestské
zastupiteľstvo a primátora
mesta) odporúčajúci charakter. Z každého zasadnutia výboru sa vyhotovuje zápisnica,

ich presunuli na otoč zastávky
MHD. Tu sa situácia opakovala a okrem toho si tu občania
zvykli „odkladať“ nepotrebné
veci, z čoho postupne vznikala nelegálna skládka odpadu.
Druhotná surovina v zberných
nádobách bola znehodnotená a odpad musel skončiť na
skládke. Z tohto dôvodu sme
zberné nádoby stiahli a použili
ich na miestach, kde majú lepšie využitie. Veľmi nás mrzí, že
za nezodpovedných občanov
doplatili zodpovední, tí, ktorí
majú záujem odpad triediť.
Samozrejme, ak navrhnete
vhodné miesto pre umiestnenie zberných nádob na separovaný zber, kde nebude
dochádzať k znehodnocovaniu
druhotnej suroviny a nádoby
budú využívané na určený účel,
môžete kontaktovať Útvar životného prostredia a dopravy, tel.:
032/6504 418.
(r)
ktorú podpisuje predseda alebo predsedajúci. Zápisnicu vyhotovuje garant výboru mestskej časti, ktorý po podpise
predsedu zabezpečí zverejnenie zápisnice ako vo vývesnej
skrinke v príslušnej mestskej
časti, tak i na webovej stránke mesta.
(Útvar právny a matriky,
MsÚ Trenčín)

 Stanovisko dočasnej komisie na
prešetrenie sťažností
Na základe sťažnosti podanej občanom mesta Trenčín Jiřím
Eggom bola uznesením Mestského zastupiteľstva (MsZ) č.
475 dňa 25. 6. 2009 zriadená dočasná komisia na prešetrenie sťažnosti, zložená z piatich poslancov MsZ. Jiří Egg podal
sťažnosť na poslanca MsZ a predsedu Výboru mestskej časti
Stred Jána Krátkeho, v ktorej sa okrem iného uvádza aj to, že
nebol pripustený na časť rokovania VMČ, v ktorej sa prerokovávali majetkové prevody. Podľa slov predsedu komisie poslanca
MsZ a zástupcu primátora Tomáša Vaňu komisia riadne prešetrila danú sťažnosť a prijala závery, podľa ktorých Ján Krátky
neporušil rokovací poriadok VMČ (konkrétne článok 4 bod 5),
ale z hľadiska ľudskej či poslaneckej etiky a morálky mohol konať inak. „Napriek tomu sme na základe podnetov pána Egga
získali aj pozitívne poznatky, ktoré v ďalšom období môžeme
využiť na zvýšenie kvality činnosti VMČ,“ dodal Vaňo.
(r)

4. 11. 2009

PRÁCA, DOPRAVA

INfO / 9

Trenčiansky Accord
prepúšťať neplánuje
Globálna hospodárska kríza má tvrdý dopad na všetky odvetvia
slovenského priemyslu, vrátane textilného a odevného. Jednou
z mála odevných firiem, ktorá si v rámci Trenčianskeho kraja
udržuje status veľkovýrobcu a naďalej rozširuje svoj vývoz po
celej Európe, je Accord, a. s., Trenčín.
Firmu Accord, ktorá sa zameriava na výrobu a predaj pánskej konfekcie, navštívil začiatkom októbra primátor Branislav
Celler. S generálnym riaditeľom
spoločnosti Jaroslavom Dobrotkom sa rozprával aj o vplyve hospodárskej krízy na chod firmy.

Primátor Branislav Celler
otvoril tému stability pracovných miest a ekonomického
postavenia firiem v regióne aj
v akciovej spoločnosti TRENS,
ktorá je najväčším výrobcom
obrábacích strojov na Slovensku. Spolu s ekonomickým
riaditeľom Vladimírom Vrtelom,riaditeľom výrobno-technického úseku Pavlom Staníkom a vedúcou personálneho
odboru Jelou Hamajovou si
prešli aktuálnu ekonomickú

„Obchodnú spoločnosť Accord
sme založili v roku 1992. Až 85 %
ľudí, ktorí tu pracujú, sú bývalí zamestnanci Ozety. V regióne sme
jedna z posledných odevných
firiem, ktorá ešte funguje. V súčasnosti máme 260 zamestnancov, z ktorých je 130 Trenčanov.

situáciu spoločnosti, diverzifikáciu výroby, ktorú spoločnosť
rieši, situáciu v zamestnanosti ako aj výhľad na najbližšie
obdobie. TRENS, a. s. patril
medzi prvé spoločnosti, ktoré
museli s ohľadom na hospodársku krízu a vysoký až 95
percentný podiel exportu znížiť výrobu. Podľa manažmentu
sa situácia veľmi pomalým
tempom stabilizuje.
(r), foto: (rs)

Cesta vlakom z Trenčína do
Bratislavy bude trvať kratšie
Takmer o pol hodinu rýchlejšie sa pre vlaky InterCity alebo EuroCity skráti zmodernizovaná trasa najskôr medzi Bratislavou
a Novým mestom nad Váhom. Po modernizácii v úseku Trenčína
bude tento úsek trvať necelých 50 minút.
Bežné rýchliky trasu prejdú
za dlhší čas. Maximálne môžu
zrýchliť na 140 kilometrov za
hodinu, pri vyššom počte zá-

stavok však táto „úspora“
nebude taká viditeľná ako pri
vlakoch IC a EC. Železnice
chcú do roku 2015 postup-

Tento počet je pomerne ustálený.
Pred časom sme museli pristúpiť
aj k prepúšťaniu a zredukovali
sme časť zamestnancov v administratíve. Ďalšie prepúšťanie
zatiaľ neplánujeme, ale ani nebudeme stavy zvyšovať,“ vysvetlil
Dobrotka, podľa ktorého je aj záujem ľudí pracovať v súčasnosti
v textilnom či odevnom priemysle
takmer nulový.
Až 90 % svojej produkcie firma
vyváža do zahraničia. „Expandujeme najmä do Veľkej Británie,
Fínska, ale i Čiech či Holandska.
Snažíme sa presadiť aj v Nemecku, ktoré bolo v minulosti
teritóriom Ozety. Však prvoradým
cieľom je pre nás udržať výrobu
v Trenčíne,“ zdôraznil generálny
riaditeľ.
Témou rozhovoru počas primátorovej návštevy bola aj problematika otvorenia vnútorného
trhu ázijskej konkurencie, ktorá vytláča domácich výrobcov.
„Mnohé podniky presúvajú výrobu do ázijských krajín, kde je lacnejšia pracovná sila. Kým v našom podniku dokážeme oblek
vyrobiť za 35 do 45 eur, v Číne
to dokážu za 20 eur. Sú to ceny,
ktorým mi cenovo nedokážeme
konkurovať. Treba si uvedomiť,
že nie je oblek ako oblek. A po-

kiaľ chceme udržať určitú kvalitu,
nemôžeme už cenu znížiť,“ skonštatoval Dobrotka. Od minulého
roka sa Accord zameriava aj na
zákazkové šitie oblekov pre náročnejších zákazníkov. „Okrem
bežnej konfekcie robíme aj máloseriové zákazky, ako sú smokingy, svadobné obleky či obleky
na mieru. Tiež spolupracujeme
s viacerými známymi módnymi
návrhármi a značkami. Vlastnú
kolekciu však nemáme,“ dodal
Dobrotka.
Súčasťou primátorovej návštevy bola aj prehliadka jednotlivých výrobných hál počas
riadnej prevádzky, kedy využil
možnosť porozprávať s niektorými zamestnancami. „Bolo zaujímavé nahliadnuť do procesu
výroby obleku. Nikdy som si neuvedomil, koľko roboty je za tým
a koľko zručnosti pri výrobe, ale
aj tvorivosti pri navrhovaní si to
vyžaduje. Bol som veľmi milo prekvapený aj atmosférou v halách.
Je asi prirodzené, že väčšinou tu
pracujú ženy. Mnohé z nich už
niekoľko rokov napríklad žehlia
goliere, alebo šijú rukávy. Ako mi
samé povedali, sú rady, že robotu majú a dokonca sa aj priznali,
že ich práca stále baví,“ dodal
s úsmevom primátor.
(r)

ne zrekonštruovať trať až po
Belušu. Vlak z Bratislavy túto
trasu pri priemernej rýchlosti 160 kilometrov za hodinu
„spraví“ za hodinu a pol.
Dnes sú to tri hodiny. Ďalej
na východ sa však ani potom
nebude jazdiť výrazne rýchlejšie pre náročný horský terén.
Železničná spoločnosť podľa
hovorcu Miloša Čikovského
napriek zvýšenému komfortu
cestovné budúci rok dvíhať

neplánuje. Modernizácia, ktorú spolufinancuje Európska
únia, má pokračovať na severe po poľskú štátnu hranicu
a na východe až po Košice,
prípadne až po Čiernu nad
Tisou. Dnes sú na už vyššiu
rýchlosť pripravené trate po
stredné Považie, približne
tretina vagónov a viacero
rušňov.
(sita, r)
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Starostlivosť o mestskú zeleň pokračuje
Od júla tohto roka zabezpečuje údržbu verejnej zelene v meste spoločnosť Marius Pedersen (MP). Na základe mesačných objednávok trenčianskeho mestského úradu upravili pracovníci spoločnosti MP viacero lokalít v centre mesta aj v jeho širšom okolí.
V uplynulom období sa podarilo skrášliť prostredie bývalého letného kina, Park gen. M. R. Štefánika a okolie železničnej stanice.
Priestranstvo za trenčianskym
mestským úradom pod schodmi
vedúcimi na Brezinu bolo dlhodobo zarastené náletovými drevinami a posiate odpadkami. Nedávno však areál bývalého letného
kina podstúpil skrášľovaciu procedúru. Medzi prvými boli odstránené náletové dreviny. „Okrem
toho, orezaním spodných vetiev
stromov vo vstupnej časti areálu
sa priestor presvetlil a sprehľadnil. Na celej ploche boli vyzbierané odpadky a kamene, aby bolo
možné lokalitu pokosiť. V rámci
tejto akcie sme z plochy odviez-

li tri veľkoobjemové kontajnery
plné odpadu,“ informoval Stanislav Mičko, vedúci Útvaru interných služieb MsÚ v Trenčíne.
Firma Siemens následne
opravila poškodené svietidlá
verejného osvetlenia, takže vo
večerných a nočných hodinách
je priestor niekdajšieho letného
kina bezpečnejší. V budúcnosti
sa chce Mesto Trenčín v spolupráci s firmou Marius Pedersen
pustiť do obnovy mobiliáru – najmä lavičiek a odpadkových košov,
ktoré sú v nevyhovujúcom stave.
Okrem toho bude treba urobiť

> Areál bývalého letného kina pred úpravou…
> …a po
skrášlení.

> Altánok v Parku gen. M. R. Štefánika obrastený vysokými drevinami.
niekoľko nenáročných terénnych
úprav, vysadiť nový trávnik a dokončiť orezanie okrasných drevín,
aby tu mohlo vzniknúť nerušené
a estetické miesto na oddych
a odpočinok obyvateľov mesta
i jeho návštevníkov.

 Stanica a Park
gen. M. R. Štefánika

> Pôvodné neudržiavané kríky budú nahradené nenáročnými kvetinovými záhonmi.

Altánok v parku najmä počas
leta poskytoval azyl bezdomovcom. Svedčia o tom plastové
fľaše a tetrapakové obaly od
lacného vína, ktoré sa podarilo
vyzbierať. Neudržiavaná zeleň,
ktorou bol altánok obrastený,
medzičasom zmizla. Na jarné
mesiace sa pripravuje nová výsadba. Pôvodné kríky budú nahradené nenáročnými estetickými kvetinovými záhonmi.
Mestskí architekti spracúva-

jú štúdiu, podľa ktorej sa v zimných mesiacoch zrekonštruuje
priestranstvo pred budovou železničnej stanice – medzi nástupišťami diaľkových autobusov,
stanovišťom taxíkov a hlavnou
cestou. V hustých kríkoch tam
prespávajú bezdomovci a produkujú odpad, z ktorého sa šíri
zápach.
„V budúcich mesiacoch pripravujeme s firmou MP aj v iných
častiach nášho mesta obnovu
zanedbanej zelene, ako aj odstraňovanie nefunkčného mobiliára. Ide najmä o staré hrdzavé
stojany na prášenie kobercov,
rôzne betónové a kovové „monštrá“, ktoré ohrozujú bezpečnosť
detí a obyvateľov, pričom nám
sťažujú údržbu a kosenie trávnikov,“dodal Mičko.
M. Mistrík, foto (r)
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Nadrozmerný odpad

Párny týždeň:
• štvrtok – Juh I, II, Nad tehelňou
• piatok – Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Centrum,
Biskupice, Nozdrkovce

odvážajú v konkrétne dni

Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen,
a. s., (MP, a. s.) pokračuje vo vývoze nadrozmerného odpadu zo
stanovíšť nádob. Pripomíname občanom, že pracovníci spoločnosti MP, a. s., prevádzka Trenčín, vykonávajú odvoz nadrozmerného odpadu podľa harmonogramu.
Nadrozmerný odpad je potrebné vyložiť na stanovište nádob
na komunálny odpad v predvečer dňa vývozu nadrozmerného
odpadu! Iba tak je možné zabezpečiť, aby vývoz bol skutočne
realizovaný a odpad nezostane
na danom stanovišti ďalšie dva
týždne.
Za nadrozmerný odpad je považovaný komunálny odpad, ktorý
sa svojimi rozmermi nezmestí do
klasickej nádoby na komunálny
odpad, ktorú majú občania k dispozícii. V žiadnom prípade však
nie je za nadrozmerný odpad považovaný STAVEBNÝ ODPAD.
Každý občan, ktorý rekonštruuje svoj byt alebo dom, má
možnosť si zmluvne zabezpečiť
s firmou, ktorá rekonštrukciu rea-
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lizuje, odvoz stavebného odpadu.
Ak tak neurobí, je potrebné stavebný odpad odviezť do zberného
dvora, kde na základe predloženého občianskeho preukazu s trvalým pobytom na území mesta je
možné odovzdať bezplatne tento
odpad v objeme kubický meter.
Okrem toho občania môžu aj
naďalej využívať zberný dvor spoločnosti Marius Pedersen, a. s.,
prevádzka Trenčín na Zlatovskej
ulici 2200 (oproti SAD), kde sú
umiestnené veľkoobjemové kontajnery na drobný stavebný odpad, papier, sklo, železný šrot,
bioodpad, nadrozmerný odpad.
Tu tiež môžu občania odovzdať
opotrebované
akumulátorové
batérie a pneumatiky z osobných
automobilov.
(UŽPaD)

Nepárny týždeň:
• štvrtok – Sihoť I, II, III, IV., Pod Sokolice, Pred poľom
• piatok – Kvetná, Nové Zlatovce, Zámostie
1 x mesačne – posledná streda v mesiaci:
• Záblatie, Zlatovce, Kubra, Kubrica, Opatová, Istebník,
Orechové, Belá, Horné Orechové

Chodníky v Trenčíne postupne rekonštruujú
Trenčínom sa kľukatí bezmála 137 kilometrov mestských
chodníkov. Na ich bežnú údržbu
a opravy je z tohtoročného rozpočtu vyčlenených približne 65
tisíc eur. V súčasnosti obnovujú
zamestnanci zmluvnej organizácie Marius Pedersen povrch
chodníkov na Mládežníckej ulici,
úsek Električnej ulice po križovatku s Rozmarínovou či južanskú
Ulicu gen. Svobodu. V zásobníku
projektov pre najbližšie obdobie sa nachádzajú chodníky na
Piaristickej, Súdnej, Inoveckej,
Nábrežnej, Opatovskej či Žilinskej ulici.
Text a foto: (mr)

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

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

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3 Sklo 1
Nádoby 4 Sklo 2
Sklo 3
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Vrecia 1 Nádoby 1

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

DECEMBER
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

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

JANUÁR

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3 Sklo 1
Nádoby 4 Sklo 2
Sklo 3
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Plasty
Vrecia 1

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

Vrecia 2

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

Vrecia 3
Nádoby 1
Nádoby 2
Nádoby 3
Nádoby 4
FIRMY

Bioodpad
Bio od 1. 6. – 30. 9. každý pondelok
Bio od 1. 10 – 31. 5. každý nepárny pondelok
Papier
Papier 1
Papier 2
Papier 3

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

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

Papier 4
FIRMY
Sklo
Sklo 1, 2, 3

individuálna bytová výstavba – Sihoť,
Hodžova, Noviny, Zlatovce
Juh, Belá
Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové,
Istebník, Záblatie
Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská,
Dlhé Hony, Noviny, Kubra, Kubrica
firmy
mesto TN

SPOLOČNOSŤ
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Univerzita má nové
pastoračné centrum
V zozname univerzitných pastoračných centier (Upc) pribudlo
v piatok 23. októbra najnovšie – trenčianske. Na jeho slávnostnom otvorení vo vlastných vynovených priestoroch sa zúčastnil
aj nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák.
Pri tejto príležitosti na akademickej pôde podpísali nitriansky biskup a rektor Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka
Miroslav
Mečár
dohodu o spolupráci. Mons.
Viliam Judák po slávnostnom
prestrihnutí pásky požehnal
modlitebňu, spoločenskú miestnosť a pracovňu pre kňaza.
V starostlivosti o centrum bude
aj naďalej pokračovať univerzitný kaplán Juraj Sedláček.
Primátor Trenčína Branislav
Celler venoval „úpecéčku“ výtvarné dielo Jany Zaujecovej
Bdenie pustovníka, ktoré vzniklo na Skalke pri Trenčíne v rámci minuloročného podujatia Ora
et Ars. Výtvarníčka zároveň
navrhla a realizovala výtvarné

riešenie celého interiéru kaplnky Upc. Samotné dielo predstavuje askézu – dominantnú črtu
pustovníckeho života svätých
Andreja-Svorada a Beňadika,
ktorým je centrum zasvätené.
Mesto Trenčín pastoračnej
knižnici a jej užívateľom darovalo aj niekoľko náboženských
knižných titulov – po dve Sväté písma a Liturgie hodín na
posvätenie času spolu s Katechizmom katolíckej cirkvi a Liturgickými čítaniami na každý
deň.
Program nitrianskeho sídelného biskupa pokračoval v piatok návštevou kostola Notre
Dame. V rámci osláv storočnice chrámu Nepoškvrneného
počatia Panny Márie sa Viliam

> Primátor Trenčína Branislav Celler odovzdal nitrianskemu
biskupovi Mons. Viliamovi Judákovi knižný dar.
Judák zúčastnil na slávnostnej
omši a posviacke vynoveného
kostola. V podvečer sa uskutočnil slávnostný benefičný
koncert, na ktorom vystúpil
Daniel Buranovský a Terézia,
Ján a Martin Babjakovci. Osla-

vy stého výročia kostola Notre
Dame vyvrcholili slávnostnou
nedeľnou svätou omšou a vystúpením chrámového speváckeho zboru.
(mr), foto: (jč)

Spája nás nádherná vec – dobro!
priebehu podujatia.
V rámci programu bol dostatočný priestor na vzájomné
predstavenie sa a oboznámenie ostatných so svojou dobrovoľníckou činnosťou – pomocou. Zaznelo mnoho úprimných
výpovedi o tom, čo nás motivovalo a viedlo k dobrovoľníctvu,
čo táto pomoc obnáša aj čo
prináša nám. A hoci cesta každého z nás k dobrovoľnej práci
v hospici bola odlišná, spoločnou črtou nás
všetkých bola
potreba robiť
dobro. Pomáhať tým, čo sú
odkázaní na
našu pomoc,
a to dobrovoľne , slobodne
a bez nároku
na akúkoľvek
odmenu.
Veď nie je
> Postarané bolo aj o občerstvenie.
nádherné po-

Bol som milo prekvapený,
keď sa nás, dobrovoľníkov,
stretlo v prvú októbrovú sobotu
v príjemnom prostredí kláštornej záhrady trenčianskeho hospicu Milosrdných sestier vyše
dvadsať.
Spoluiniciátorkou
nášho
stretnutia bola koordinátorka
dobrovoľníkov sestra Gorazda
z hospicu. Každý z nás sa v rámci svojich možností podieľal na
príprave, ale aj na samotnom

> Na stretnutí dobrovoľníkov bolo dosť priestoru
na vzájomné bližšie zoznámenie.
máhať aj v dnešnej dobe iným?
A práve to nás spája a povzbudzuje pre dobrovoľníctvo – robiť
niečo dobré a užitočné, sám
z vlastnej dobrej vôle, bez príkazu iného.
V ten deň nám nič nechýbalo. Bola kapustnica, špekačky,
zákusky aj občerstvenie. A dokonca nám prialo aj počasie.
Rozchádzali sme sa nadmieru
spokojní, obohatení a navyše
posilnení vedomím, že časť
svojho voľného času a schop-

ností venujeme v hospici tým,
čo to najviac potrebujú. Veríme,
že sa k nám pridajú ďalší a na
budúci rok nás bude zas o niečo viacej.
O poslaní a potrebe hospicovej starostlivosti je možné
aj napriek skromnej propagácii
získať dostatok informácií na
www.satmarky/hospic.sk alebo
priamo v hospici Milosrdných
sestier v Trenčíne.
Dobrovoľník Milan
foto: (ar)
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Pestrofarebnými
Pestrofarebnými
lístkami
lístkami pokrstili
pokrstili
knižku
knižku Rudolfa
Rudolfa Dobiáša
Dobiáša

> Krstným otcom knihy Litánie k slobode bol spisovateľov
priateľ Milan Resutík, ktorý ju uviedol do života pestrofarebnými lístkami.
foto (jč)
Do posledného miesta zaplnená obradná sieň Mestského úradu v Trenčíne bola vo štvrtok 8. októbra popoludní dejiskom
slávnostného krstu knihy Rudolfa Dobiáša Litánie k slobode. Najnovšie dielo spisovateľa z Dobrej pri Trenčíne, ktoré
finančne podporilo Mesto Trenčín, uzrelo svetlo sveta v prešovskom Vydavateľstve Michala Vaška. Svojimi ilustráciami
do zbierky veršov prispel Jozef Vydrnák. Pri krste organizačne
významne pomohli zástupcovia Verejnej knižnice M. Rešetku
v Trenčíne.
Predseda Klubu nezávislých
spisovateľov Milan Resutík

pokrstil knižku jesennými lístkami a poprial jej, aby neza-

Dobrý Dobran z Dobrej
(Jubilujúcemu Rudkovi Dobiášovi)
Asi by bolo dobre začínať
v Dobrej dobre. No len do študentských čias. Potom však
bôľ prišiel po ráne. Po rane,
čo zasadila moc, nedávno nasadená. Boli Vianoce i zima na
samotke bez konca. Obvinenia.
Výsluchy. Bitky ducha i nervov.
Aj smútok doma. A smútok
osve v uránovom pekle. Kosák
bez gazdu dostal iného gazdu.
A kladivo bez kováča, relatívne
v rukách ľudu, drvilo v mene
bludu ľudí i jáchymovskú rudu.
Ťažké roky päťdesiate vystriedali šesťdesiate a potom návrat domov a znova naspäť
a dva roky odpracovať v prospech vlasti vo vojenskej sľužbe. Usadiť sa. Oženiť. Mať deti.
Rodinu. A mať stále v hĺbke cit
pre krásu slova, i keď mnohí
by v tejto chvíli nad svojím životom zlomili palicu, a možno
v sebaľútosti, a možno napálení, skončili by pri pálení či inom

zabúdaní. Avšak Ten, čo život
dáva i život berie, i keď dopustí
– neopustí. Duch naplnil ducha
a zdnuka prebudil opäť talent
a múzy perom zaklopali na papier a nechali priletieť Veľké
biele vtáky. Tiež literárnu cenu
a tvorivé živobytie. Roky robotníka i technika vystriedala literárna aj rozhlasová technika.
Do Sna princeznej Amálie naučil spisovateľ Štyroch bratov
rozprávať Rozprávku o domove.
Zrodila sa Hviezdička. Ohňová
víla. Aj Oráč Matej. A Cvrček si
vycvrlikal hlavnú cenu na festivale rozhlasových hier. Medzitým myseľ nestratená slávila
rýmy v Slávnostiach jari, šepotala Medzi trávou a vetrom a rýmovala aj pre deti, lebo Možno nevieš, možno vieš, Vravia
vranám vrabce, keď majú Vietor
v klobúku. A Hrdličky zas hrkútajú o Lupeni zlatej ruže, Rozprávku o lastovičke aj o Prvom

padla lístím. „Aby
som ju v budúcnosti videl obchytanú
a ušmudlanú. Rád by
som sa dopočul, že ju aj
kradnú,“ s úsmevom poprial
svojmu krstňaťu Resutík. Rudolfovi Dobiášovi, ktorý nedávno oslávil aj životné jubileum
– 75 rokov, prišli zablahoželať
viacerí významní hostia. To, že
život sa začína v sedemdesiatich piatich rokoch, oslávencovi s nadsádzkou pripomenul
vo svojom príhovore Karol
Noskovič, podpredseda Konfederácie politických väzňov
Slovenska.
„Som rád, že sme mohli
prispieť k vzniku tohto diela.
Práve vďaka nemu si môžeme
utvrdiť význam slova sloboda,
obzvlášť v tomto symbolickom
roku, kedy si pripomíname výročie novembrových udalostí
snehu, Motýľovi v škrupinke,
tiež o Mojke Jojke, komínovej
strige a barančekovi Albertovi.
Diela plnili misu vrchovato, no
tá nedopriala pokojnej hladiny.
Boli tu nevinným priznané viny
a bolo treba skladať účty a odpočítať uplynulej dobe-nedobe
skutky, ktoré cez ľudské osudy
destilovali zlo a na záver všetko
nechávali zomlieť a uvrhnúť do
tmy zabudnutia. Z tejto ničoty
prišlo Svedectvo troch krížov,
Temná zeleň, Tajní ľudia a bolo
počuť i Zvony a hroby. Priateľom
starého režimu zjavili sa Triedni
nepriatelia a znovuzrodené spomienky vyplavili Znovuzrodenie. I keď Rimania kedysi nad
Váhom tesali do skaly, teraz
bolo treba tesať do hlavy. Pre
spomenutie, zapamätanie či
výstrahu, lebo vždy sa nájdu tí,
čo jarmom chcú spútať slobodu a väčšinu nútiť orať na svoju stranu. No slobodná tvorba
je krásna i v inom umeleckom
poli, a tak majster krásna strieda pásma a často ho vídať i vo

z roku
1989,“ dodal
k svojej gratulácii primátor Branislav Celler.
Gabriela Smolíková z Vydavateľstva Michala Vaška, ktoré
sa v dnešnej ťažkej ekonomickej dobe ujalo vydania tejto
krásnej knihy, pripomenula
symboliku dátumu jej vydania
– jubileum autora R. Dobiáša
a zároveň výročie nežnej revolúcie, vďaka ktorej sa začalo
obdobie slobody po páde totalitného režimu.
„Sloboda by nemala byť zneužívaná,“ poznamenal Rudolf
Dobiáš a vysvetlil, že knižka
začala vznikať už v čase vojny
v bývalej Juhoslávii. Všetkým
prítomným poďakoval za účasť
na podujatí, na konci ktorého
ešte chvíľu zotrval s hosťami
v neformálnej debate.
(mr)
výtvarnom víre. V ateliéroch. Na
výstavách. Vernisážach. Píše
príhovory. Články. Eseje. Vie,
že to všetkým prospeje. Veď to,
čo slovom na obrazoch zaseje,
divák okom vymláti. Pokloní.
V hlave upečie. A v mysli domov donesie si chlieb voňavý.
Pre duše záchranu – nie otravu,
ktorú dnešný svet priam periodicky núka v mediálnom koši –
či noši, a ktorú ľudia vzdelaní
– no bez chrbtovej kosti – denne sypú pred náš zrak, lebo vedia, že i dávni kolonisti najskôr
rozdávali lákavé zrkadielka či
pozlátka, aby obratom zemi zobrali hrudy, čo mali cenu zlata
a domácim bez zlata a s pomýleným duchom jednoducho nasadili putá. Nuž ďakujme Bohu
za slobodu. I jej pripomínanie
– cez Litánie..., ktoré na jeseň
– anno Dominy 2009, nám na
bielom obruse na stole prestrel
dobrý Dobran z Dobrej.
Jozef Vydrnák, výtvarník
(september, október 2009)
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Mierové nám., 032/743 44 15, www.lampart.sk

1. 11. (19.00) Nehanebmí
bastardi
Počas prvého roka nemeckej okupácie Francúzska
poručík Aldo Raine zostavuje skupinu amerických
židovských vojakov, neskôr
známej ako „the basterds“.
4. – 5. 11. (19.00) Mlčanie Lorny
(Projekt 100)
Lorna, mladá Albánka žijúca v Belgicku, túži po vlastnom snack bare. Aby
získala občianstvo, podstúpi fingovanú
svadbu s drogovo závislým Claudym.
6. – 8. 11. Festival študentských
filmov 2009
8. 11. (16.00) Detské predstavenie:
Doba ľadová
11. – 12. 11. (19.00) Psycho
Po remaku Gus van Santa sa na
plátna našich kín po rokoch vracia
originál - legendárny triler „majstra
hrôzy“ Alfreda Hitchcocka.
13. 11. (16.30) Filmový klub
mladých Anime play
13. – 15. 11. (19.00) Wrestler
(premiéra)
Slávny comeback Mickeyho Rourka v
úžasnej forme.
16. – 17. 11. (19.00) Občan Havel
přikuluje (premiéra)
Akčný dokument o láske k pivu.
18. – 19. 11. (19.00) Paríž
(premiéra)
Mesto snov, šansónu a kabaretov
ovládli nepokoje a protestné pochody.
20. – 22. 11. (19.00) Dom
obesenca (Projekt 100)
predstavenie: Kung-fu panda
Príbeh o túžbe po voľnosti, slobode,
biede i bohatstve života juhoslovanských rómov, plný humoru a surrealistických predstáv.
22. 11. (16.00) Detské
predstavenie: Lovecká sezóna 2
25. – 26. 11. (19.00) Verejný
nepriateľ č. 1: Epilóg (premiéra)
Verejný nepriateľ č. 1: Epilóg je zakončením dvojdielnej ságy o Jacquesovi
Mesrinovi.
27. 11. (16.30) Filmový klub
mladých: Anime play
27. – 29. 11. (19.00) Tokio!
(premiéra)
Tri krátke fantastické filmy voľne inšpirované Tokiom. Tokio! Je symfóniou
troch rozdielnych rytmov reflektujúcich
na obraz tejto jedinečnej metropoly.

KULTÚRNE POZVÁNKY
GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58,
www.gmab.sk, gmab@gmab.sk
23. 10. – 6. 12. Rudolf a Michal
Uherovci: Post Scriptum – Záverečný
akord
23. 10. – 6. 12. Juraj Krajčo
23. 10. – 6. 12. Pavla Pádivá:
Z denníka č. 651, Lucia Černayová:
Diery
MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.sk
12., 19., 26., 11. (10.00) Pohybovotvorivé predpoludnie so Zuzkou
a Maťkou
Pre deti od 2 rokov a ich rodičov.
13., 20., 27. 11. (10.00) Mami spricht
Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky, vedie Elena Urbanovská.
10., 24. 11. (10.30) Mommie´s English
Club
Mamičky sa rozprávajú po anglicky, vedie
mama Elena Urbanovská.
24. 11. (10.00) Podporná skupina
mamičiek v dojčení
Vedie laktačná poradkyňa Milka Hromníková
s lektorkou v znakovej reči pre batoľatá Elenou Černou.
Psychologické poradenstvo
Vedie Janka Lesajová. Bližšie informácie
a rezervácia v MC Srdiečko.
Právne poradenstvo
Telefonicky sa rezervujte v MC Srdiečko.
Vedie Elenka Gogoláková.
Poradňa prirodzeného plánovaného
rodičovstva
Vedie Barbora Karellová.
11., 25. 11. (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. 11. (17.00) Cvičenie
pre tehotné
V KC Dlhé Hony (presťahované do OC
Družba) vedie pôrodná asistentka Zuzka
Duncová.
4., 11., 18., 25. 11. (17.00) Cvičenie
detí s rodičmi a tetou Žofkou Hrančovou
V Sokolovni v Trenčíne.
3., 10., 24. 11. (17.00) Cvičenie detí
s rodičmi a tetou Štefkou Fabovou
V ZŠ na Novomeského ulici.
19. 11. (16.30) EKO klub Srdiečko
Stretnutie „EKO“ rodičov a odborníkov vedie Dagmar Sváteková.
26. 11. (17.00) Pár slov o dotyku –
baby masáže
Prezentácia krásneho spôsobu komuniká-
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cie medzi rodičmi a bábätkom. Vedie Zuzana Komendová.
21. 11. (9.00) Rodičovský kurz pre
budúcich rodičov
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
23. 11. (10.00) Hľadáme stratenú
rozprávku
Deti a rodičia z MC Srdiečko čítajú vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v pobočkách na Hasičskej ulici, na Juhu a Dlhých
Honoch (v OS Družba).
24. 11. (10.00) Hľadáme stratenú
rozprávku
Deti a rodičia z MC Srdiečko si čítajú vo
Verejnej knižnici Michala Rešetku v pobočke Kubra.
3., 10., 24. 11. (8.00) Babi, pošli mi to
mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre
seniorov. Námestie SNP 2.
5. 11. (16.00) Literárny klub Omega
Cyklus Poznávame Trenčanov – spisovateľ
Vojtech Zamarovský, knihovník a literát Juraj Gönci, slovenský národovec a katolícky
kňaz Michal Rešetka.
6. 11. (15.00) Alzheimerova choroba
Jej príčiny, klinické prejavy, diagnostika
a ošetrovanie. Prednáša MUDr. Marián
Kaščák.
KULTÚRNE CENTRUM SIHOŤ
M. Turkovej 22, tel.: 032/743 45 45,
0904 339 401, e-mail: kcsihot@pobox.sk
4. 11. (15.00) Stretnutie jubilantov
Kultúrny program – Mesiac úcty k starším
– JDS
4. 11. (16.00) Predstavovanie
kandidátov do VÚC – KSS
11. 11. (9.00) Alternatívna medicína
Osobné konzultácie – J. Sitár.
(17.00) Prednáška – J. Sitár.
17. 11. (6.00) Predvianočná Viedeň
Zájazd – Kitsee (čokoládovňa), prechádzka
Viedňou so sprievodcom.
20. – 21. 11. Všeobecná burza so
zbierkou na charitu
Zber vecí v piatok 9.00 – 19.00, predaj sobota 7.00 – 12.00, výdaj 13.00 – 15.00.
26. 11. (16.00) Poľská školička
26. 11. (17.00) Poľský klub stredného
Považia
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KULTÚRNE CENTRUM AKTIVITY
Kultúrne stredisko Juh, Kyjevská 3183, tel.:
658 26 08, 0915 784 886, 0910 942 549,
e-mail: info@kcaktivity.sk
3. 11. (17.00) Prednáška s praktickou
ukážkou varenia s L. Bátkyovou
Základné bezlepkové cesto a jeho
využitie
Prednáška a praktické ukážky varenia poradkyne výživy.
4., 11., 18., 25. 11. (20.00) Cvičenie
pre ženy s Vladom Ondrovičom
5., 12., 19., 26., 11. (15.00) Klub
keramikárov
Keramické dielne pre priaznivcov
keramiky.
2., 9., 16., 23., 30. 11. (15.00) Klub
keramikárov
Keramické dielne pre priaznivcov
keramiky.
2., 9., 16., 23., 30. 11. (19.45)
Cvičenie pre ženy s Vladom
Ondrovičom
3., 10., 24. 11. (18.00) Joga
2., 9., 16., 23., 30. 11. (18.30)
Aerobic s Monikou Ušiakovou
4., 11., 18., 25. 11. (18.00) Aerobic
s Monikou Ušiakovou
4., 11., 18., 25. 11. (18.30) Aerobic
s Monikou Tarabusovou
3., 10., 24. 11. (19.00) Pilates –
mierne pokročilí s Marcelou Holodovou
5., 12., 19., 26. 11. (19.00) Pilates –
pokročilí s Marcelou Holodovou
4., 11., 18., 25. 11. (9.30) Tancujúce
tigríky
Cvičenie pre malé deti s Petrou Pevnou.
Cvičenie pre deti od 1,5 do 3 rokov.
5., 12., 19., 26. 11. (9.30) Tancujúce
tigríky
Cvičenie pre malé deti s Petrou Pevnou.
Cvičenie pre deti od 3 rokov.
27. 11. (16.00) Klub Veronika
Prednášky o liečivých rastlinách.
29. 11. (od 15.00) Príďte medzi nás
Beseda a stretnutie klubu celiatikov.
17. a 18. 10. (9.00) Reiki a náš svet
Prednáška M. Šnajdra.
3. 11. (17.00) Anjelské stretnutie s J.
Frtúsom
12. 11. (18.00) Domáce násilie aj
skryté. Pozor na úverové zmluvy
Právnická prednáška Júlie Chlebanovej
spojená s bezplatným poradenstvom.
18. – 19. 11. (od 9.00) Trenčianske
hodiny
Spevácka súťaž ľudových piesní
4., 11., 18., 25. 11. (16.00) Tvorenie
s potešením s tetou Aničkou
Netradičné výtvarné trechniky pre deti od
2 rokov s rodičmi.

KULTÚRNE POZVÁNKY
6., 20. 11. (15.00) Aj my máme
šikovné pršteky
Keramický krúžok pre deti ZŤP.
21. 11. (7.30) Dance mix IV
Stretnutie tanečných súborov zamerané
na výmenu skúseností a rozšírenia rozličných tanečných štýlov.
26. 11. (18.00) Žaloba a naliehavý
právny záujem. Predvolanie
a predvádzanie na súd
Právnická prednáška Júlie Chlebanovej
spojená s bezplatným poradenstvom.
30. 11. (18.00) Rozhovory o živote s J.
Pevným
11., 25. 11. (9.30) Keramický krúžok
pre mládež ZŤP – rozvíjanie zručností
Keramické dielne pre klientov DSS – ZŤP.
CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská ul. 3, 032/743 37 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
POSÁDKOVÝ KLUB
3. 11. (16.00) Zabezpečenie
podkladov pre obnovenie úplnosti
a aktuálnosti centrálnej evidencie
včelárov vo VÚVČ Liptovský Mikuláš
Zabezpečuje Ľudovít Volník.
12. 11. (16.00) Premietanie filmov
(púštna búrka, Irak) s besedou
Dušan Sadloň.
19. 11. (16.00) Významné jubileá
slovenských dejín v roku 2010
Prednáša Ján Dibala.
25. 11. (17.00) Hrajú nám pre radosť
Koncert detí ZUŠ.
26. 11. (16.00) Letecké udalosti,
havárie, katastrofy v roku 2009
Prednáša J. Lohynský.
28. 11. (11.00) Šachová extraliga
29. 11. (9.00) Šachová extraliga
7. 10. – 5. 11. India plná farieb
Výstava fotografií Františka Chudobu
(okná knižnice).
6. 11. – 30. 11. MÉTA 2009
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Výstava fotografií členov fotoskupiny
MÉTA (okná knižnice).
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU TRENČÍN
Východná 9, tel. 743 35 03, www.cvctn.sk
CVČ v školskom roku 2009 – 2010 otvára
záujmové krúžky pre deti i dospelých.
Technické krúžky: rádioelektronika, letecký modelár, lego s motorčekmi, krúžok modelových vláčikov, internet klub,
PC pre začiatočníkov, PC pre seniorov,
detský počítačový klub, PC pre dievčatá.
Umelecké krúžky: výtvarný, výtvarný pre
handicapované deti, klub mladých výtvarníkov, keramický, gitarový, street art
a grafitti, fotografický, Šikulkovo a Darčekov, literárno-reportážny, šperkársky.
Športové krúžky: Gooniess mini, florbal
(chlapci, dievčatá), gymnastika, šachy,
cvičenia s fit loptou, karate, sebaobrana
pre ženy, krúžok moderných tancov, posilňovňa, step, aikido, horolezecký.
Iné: in klub. magic T. G. klub, filmový klub
s čajovňou, chovateľský, klub dievčat,
Lišiačik, turisticko-poznávací, anglický jazyk pre deti, anglický jazyk pre seniorov,
krúžok priateľov zvierat, klubová škôlka.
FOLKLÓRNY SÚBOR DRUŽBA
7. 11. (17.00) Družba sa veselí
Slávnostný program pri príležitosti 55.
výročia založenia súboru.
Divadelná sála Posádkového klubu.
DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR KORNIČKA
21. 11. (15.00 a 18.00) Tri pramienky
veselosti
Slávnostný program pri príležitosti 10.
výročia založenia súboru.
Divadelná sála Posádkového klubu.
20 ROKOV SLOBODY (15. – 19. 11.)
15. 11. (18.00) Marta Kubišová
s kapelou Petra Maláska
Posádkový klub.
16. 11. (17.00) Bez ladu a skladu,
David Koller (LUCIE), CHVM
Mierové námestie.
17. 11. (19.00) Občan Havel přikuluje
ArtKino Metro
18. 11. (16.00) 20 ROKOV SLOBODY
Debata Juraja Kušnierika spojená s projekciou filmov za účasti vzácnych novembrových hostí. ArtKino Metro.
19. 11. (19.00) KUMŠT
Divadelna hra Štúdia L+S. Hrajú: Milan
Lasica, Marián Labuda, Milan Kňažko.
Posádkový klub.
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SENIORI, KULTÚRA

Seniori v októbri oslavovali
Október je mesiac, kedy viac ako inokedy vzdávame hold a úctu
starším. V tomto duchu organizovali viaceré trenčianske kluby
a jednoty dôchodcov v spolupráci s Mestom Trenčín kultúrne
podujatia, pri ktorých si zároveň pripomenuli okrúhle životné
jubileá svojich členov.
> Jubilujúcim
seniorom zablahoželal aj primátor Branislav
Celler. Každému
oslávencovi
venoval ružu.

Trenčianska pobočka Združenia kresťanských seniorov
Slovenska (ZKS) si pripomenula okrúhle životné jubileá svojich členov kultúrnym podujatím
s pestrým programom v pondelok 12. októbra. „Veriaci seniori sa pod hradom Matúša
Čáka schádzajú už 11 rokov.
V súčasnosti má združenie viac
ako 200 členov. Najstarší spomedzi tohtoročných jubilantov
oslávil úctyhodných 85 rokov,“

pripomenul Vojtech Filín, predseda mestského klubu ZKS.
Združenie kresťanských seniorov si uctilo každého oslávenca súsoším Svätej rodiny. „Symbolicky sa tu stretávame práve
v októbri – Mesiaci úcty k starším. Želám vám, aby takým
boli každý mesiac, deň, hodina.
Veľa zdravia a mnoho krásnych
chvíľ v kruhu vašich rodín,“ poprial kresťanským seniorom aj
primátor Branislav Celler.

Deväť základných organizácií trenčianskej Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS)
v spolupráci s Mestom Trenčín
pripravili v stredu 21. októbra
pre svojich jubilujúcich členov
slávnostné podujatie spojené s odovzdávaním darčekov
a gratulačných listov. „V tomto roku sa životného jubilea
dožíva 185 členov našich organizácií Jednoty dôchodcov,“
pripomenul Jozef Mikloš, predseda Krajskej organizácie JDS
v Trenčíne.
Väčšina z takmer dvoch sto-
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viek jubilantov, medzi nimi aj
seniori z Klubu vojenských veteránov, si pri tejto príležitosti
osobne prevzala spomienkové darčeky venované primátorom Trenčína Branislavom
Cellerom.
Veselo bolo vo štvrtok 22.
októbra aj v tanečnej sále bývalého Domu armády, kde Jednota dôchodcov Slovenska v spolupráci s Klubom vojenských
veteránov pripravili pre členov
zaujímavé popoludnie plné hudby, tanca a zábavy.
(r), foto (jč)

> Jubilujúci seniori sa v októbri stretli na podujatiach pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším.
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VOĽNÝ ČAS

Starogrécka
veslica dostala meno
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Hyperborea

> Jedinečné plavidlo zvládlo všetky skúšky
štátnej plavebnej správy a je úplne funkčné.

> Loď pokrstila reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Martina Kohlová.
Jedinečná replika starogréckej vojnovej veslice, ktorú dali postaviť nadšenci zo združenia Bludní rytieri, je už doma. Koncom
septembra ju na návese špeciálnej nákladnej súpravy previezli
na trenčiansky Ostrov, kde ju spustili na Váh. V sobotu 3. októbra sa pred zrakmi desiatok zvedavých divákov predviedla v plnej
paráde na slávnostnom krste.
Krátko potom, ako loď s dvadsiatimi Argonautmi na palube
zakotvila v provizórnom móle na
Ostrove, sa pred návštevníkmi
odohral scénický príbeh z čias

starých gréckych bájí a povestí,
ktorý pripravili organizátori. Aby
sa veslici v budúcnosti dobre darilo, nasledovalo vzdávanie obety starovekým gréckym bohom

– Diovi, bohovi námorníkov Poseidonovi a najuctievanejšiemu
Apolónovi. Po obetovaní ohňom
a vínom prišiel na rad slávnostný
krst šampanským, ktorý organizátori zverili do rúk reprezentantke
v rýchlostnej kanoistike a účastníčke minuloročných olympijských
hier v Pekingu Martine Kohlovej.
Drevené plavidlo dlhé 17 metrov, široké 3,2 metra a vážiace
tri tony dostalo meno Hyperborea. Mnoho šťastných kilometrov
poprial antickej veslici aj primátor
Trenčína Branislav Celler. „Práve
tu na Ostrove by sme chceli vytvoriť miesto, kam sa budú môcť
chodiť Trenčania, ale aj ostatní
záujemcovia športovo vyžiť a oddýchnuť si. Hyperborea bude určite jedným z dôvodov, pre ktoré
sem budú ľudia prichádzať,“ po-

vedal pri krste primátor, ktorý si
vzápätí plavbu na starogréckej
lodi vyskúšal.
Repliku lode, ktorej výroba trvala tri mesiace, si dalo združenie postaviť v moravskom Přerove
v dielni Radima Zapletala. Odtiaľ
loď previezli na Oravskú priehradu, kde ju preskúšali inšpektori
zo štátnej plavebnej správy. Po
odobrených plaveckých skúškach
sa po dvoch mesiacoch dostala
na Váh v Trenčíne. „Okrem toho,
že chceme organizovať pre záujemcov dobrodružné plavby na
lodi, plánujeme z nej urobiť múzeum na vode. Budú tam rôzne historické predmety ako keramika,
zbrane a ďalšie iné veci,“ dodal
jeden z nadšencov zo združenia
Bludní rytieri Jaroslav Matejka.
(r), foto (jč)
foto (jč)

Vodník Valentín sa rozlúčil s letom
Nepriaznivé počasie začiatkom októbra sa podpísalo pod ukončenie letnej sezóny fontány vodníka Valentína na trenčianskom
Štúrovom námestí. Po viac ako šiestich mesiacoch sa vodník
Valentín dočasne poberie na zimný odpočinok.
Zelený mužíček ani počas
zimy nezostane bez vody, ktorá
len zmení svoje skupenstvo. Na
ľade mobilnej plochy si budú
môcť všetci záujemcovia zakorčuľovať ešte pred Vianocami.
„S dočasným umiestnením mobilnej ľadovej plochy na Štúrovom
námestí sa začne v prvej polovici
novembra montážou jednotlivých
konštrukčných prvkov,“ povedal
Peter Kubinský, poverený vedením Mestského hospodárstva
a správy lesov (MHSL).

Na margo skončenej sezóny
Peter Kubinský povedal, že nemuseli riešiť závažnejšie poruchy, vyžadujúce si odstávku fontány. Urobila sa len bežná údržba
čerpadla a prečistilo sa vodovodné potrubie. Pred ďalšou letnou
sezónou bude treba nastaviť softvér tak, aby krokovacie motory
umožňovali v rôznych časových
intervaloch vytvárať rôzne kombinácie vodných lúčov – ich dĺžky,
výšky, intenzity a frekvencie.
Počas letnej prevádzky fontá-

> Cez zimu je
vodník Valentín už tradične obklopený ľadovou plochou.
ny zamestnanci MHSL odskúšali
a kalibrovali zariadenia Jumpingjet a každý týždeň fontánu čistili
od nežiaducich nánosov. „Okrem
toho sa uskutočnilo čistenie zásobnej nádrže v hlavnej technologickej šachte, výmena keramickej
náplne v pieskovom filtri, doplnenie soľnej náplne v zariadení na

úpravu tvrdosti vody a kontrola
funkčnosti jednotlivých regulačných prvkov v celom systéme.
Pred zimným obdobím sa rozoberú a vyčistia zariadenia Jumpingjets od nečistôt, aby sa opätovne skompletizované následne
napustili nemrznúcou zmesou,“
dodal P. Kubinský.
(mr)
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/2009 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávnych krajov bol určený deň konania volieb na sobotu 14. novembra 2009. V tento deň sa voľby uskutočnia od 7. hodiny do 22. hodiny. Ak ani jeden z kandidátov na predsedu samosprávneho kraja v prvom kole volieb
nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, uskutoční sa o 14 dní druhé kolo volieb.
Na riadne organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov primátor mesta Trenčín určil volebné okrsky
a volebné miestnosti v každom volebnom okrsku. V našom meste je vytvorených 50 volebných okrskov. Oproti predchádzajúcim voľbám
došlo k zmenám vo volebných okrskoch. Tie volebné okrsky, ktoré sídlili v Kultúrnom stredisku Dlhé Hony boli presunuté do Nákupného
strediska Družba (terajšie okrsky č. 3 a 4) a do Základnej školy, Dlhé Hony (terajší okrsok č. 7).

Vymedzenie volebných okrskov, miestností a územia je nasledovné:
Číslo
Volebná miestnosť
okrsku

Vymedzenie územia volebného okrsku

1

Veliteľstvo síl výcviku a podpôr Nám. sv. Anny, Hasičská, Farská, Hviezdoslavova, Horný Šianec, Nám. SNP, J. Braneckého, Marka Aurélia, Matúšova, Mierové nám., M. Nešporu, Palackého, Kniežaťa Pribinu, Rozmarínová, Sládkovičova,
OS SR (ODA)
Hviezdoslavova 205/16
Jaselská, Štúrovo nám., Vajanského, 1. mája, Mariánske nám., 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

NS DRUŽBA
Soblahovská 1508/4

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

4

NS DRUŽBA
Soblahovská 1508/4

Soblahovská nepárne č. 1 – 39

5

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

6

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bezručova 1228/66

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

7
8
9

ZŠ, Dlhé Hony 1155/1

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

ZŠ, Dlhé Hony 1155/1

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

ZŠ, Dlhé Hony 1155/1

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

10

MATERSKÁ ŠKOLA
Stromová 2538/3

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

11

MATERSKÁ ŠKOLA
Stromová 2538/3

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

12
13
14
15

ZŠ, L. Novomeského 2692/11

Západná, Saratovská 2 a 4

ZŠ, L. Novomeského 2692/11

Jána Halašu

ZŠ, L. Novomeského 2692/11

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

ZŠ, 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
21
22
23
24

ZŠ, Východná 2435/9

Mateja Bela nepárne čísla 1 – 35

ZŠ, Východná 2435/9

Mateja Bela všetky párne čísla

ZŠ, Východná 2435/9

Halalovka nepárne č. 1 – 20

ZŠ, Východná 2435/9

Halalovka č . 21 – 40

ZŠ, Východná 2435/9

Halalovka č. 41 – 71
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25

PENZIÓN DŌCHODCOV
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

ZŠ, 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, Zelnica, 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

Úrad práce, soc. vecí a rodiny
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, Brančíkova, Vl. Roya, Rastislavova, Svätoplukova, Bratislavská
nepárne č. 1 – 119, párne č. 10 – 84

43
44

ZŠ, Veľkomoravská 2160/12

Hollého , Ľ. Stárka , Piešťanská

ZŠ, 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, Hanzlikovská, 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

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov majú občania Slovenskej republiky a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v obci, ktorá patrí
do územia samosprávneho kraja a najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku.
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Zoznam kandidátov na voľby
PREDSEDU TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Volebná komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja po registrácii kandidátnych listín uverejňuje podľa § 21 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku
v znení zákona č. 335/2007 Z. z. zoznam kandidátov na voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja:
1. Jozef Čambalík, 66 r., dôchodca, Púchov, 1. mája 1159/34,
Kresťanská ľudová strana
2. Lenka Ďurechová, Ing., 36 r., stavebná podnikateľka, Trenčín, Halašu 1, ÚSVIT
3. Martin Fedor, Mgr., MEconSc, 35 r., poslanec NR SR,
Trenčianske Teplice, Pod Klepáčom 412/23, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska
konzervatívna strana

4. Juraj Liška, Ing., 44 r., poslanec NR SR. Trenčín, Kubranská
189/253, nezávislý kandidát
5. Miloš Radosa, Ing., 46 r., obchodný riaditeľ, Trenčín. Pod
Skalkou 10, LIGA, občiansko-liberálna strana. Slobodné Fórum, Strana zelených
6. Pavol Sedláček, MUDr., MPH, 59 r., lekár, Trenčín, I. Krásku
669/6, SMER – sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie
za demokratické Slovensko

Zoznam kandidátov na voľby
DO ZASTUPITEĽSTVA TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Volebný obvod č. 9
Volebná komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja, po registrácii kandidátnych listín, uverejňuje podľa § 16 ods. 1 zákona č.
303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007
Z. z. zoznam kandidátov na voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 9:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Zuzana Aštaryová, 27 r., daňová poradkyňa, Trenčín, Prúdy 91/2, Sloboda
a Solidarita
Ján Babič, 67 r., kultúrny manažér,
Trenčín, Clementisova 656/2, nezávislý
kandidát
František Bagin, Ing., 50 r., zástupca
primátora, Nemšová, Šidlikové 4, nezávislý kandidát
Michal Bahelka, Ing., 32 r., riaditeľ
spoločnosti, Drietoma 727, Sloboda
a Solidarita
Martin Barčák, 49 r., kultúrny pracovník,
Trenčín, Bavlnárska 5, nezávislý kandidát
Juraj Bartanus, 27 r., živnostník, Trenčín, Žilinská 641/4, NOVÁ DEMOKRACIA
Eva Beňovičová, Ing., 55 r., starostka
obce, Trenčianske Stankovce 399, nezávislý kandidát
Milan Berec, Ing., 50 r., starosta obce,
Trenčianska Teplá, Dobrá 1133, SMER
– sociálna demokracia, Ľudová strana –
Hnutie za demokratické Slovensko
Marián Beták, Ing. arch.,46 r., architekt, Trenčianska Turná 644, Občianska
konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
Ján Bezák, Ing., 59 r., ekonóm, Trenčín,
Šafárikova 7/17, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana, Kresťanskodemokratické hnutie
Milan Bílek, 43 r., strojný technik, Trenčín, Clementisova 663/4, Komunistická
strana Slovenska
Miroslav Blažo, 54 r., dôchodca, Trenčín, Halalovka 24, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
Viliam Cagala, Ing., 57 r., regionalista,

14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.

Trenčín, Duklianskych hrdinov 22, Slovenská národná strana
Jaromír Capák, 57 r., stavebný technik,
Drietoma 230, NOVÁ DEMOKRACIA
Milan Česal, Ing., 57 r., klinický biochemik, Trenčín, Šmidkeho 3, Občianska
konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
Eva Drhová, 56 r., ekonómka verejnej
správy, Trenčín, L. Novomeského 6, nezávislý kandidát
Alena Ďuďáková, 49 r., pokladníčka,
Soblahov 24, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
Jozef Ďuráči,45 r., obchodný manažér,
Trenčín, Lipová 35, Sloboda a Solidarita
Lenka Ďurechová, Ing., 36 r., stavebná
podnikateľka, Trenčín, Halašu 1, ÚSVIT
Tibor Guštafík, MUDr., 44 r., lekár, Trenčianske Teplice, SNP 63, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťansko-demokratické
hnutie
Jozef Habánik, Ing., PhD., 33 r., štátny
tajomník Ministerstva školstva SR, Trenčín, Bazovského 10, SMER – sociálna
demokracia, Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko
Mária Hládeková, Bc, 54 r., starostka
obce Ivanovce, Ivanovce 163, nezávislý
kandidát
Josef Hrdlička, Ing., Mgr., 55 r., vojak vo
výslužbe, Trenčín, Šmidkeho 2423/18,
Komunistická strana Slovenska
Michal Chlebana, 33 r., podnikateľ,
Trenčín, Ružová 10, nezávislý kandidát
Jakub Ilavský, Mgr., Bc., 27 r., technický manažér, Trenčín, Istebnícka 107, Slo-

boda a Solidarita
26. Peter Jozefčík, 66 r., stavebný technik,
Trenčín, Hodžova 20, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana
zelených
27. Ján Kanaba, JUDr.,63 r., advokát, Trenčín, J. Zemana 3141/101, SMER – sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie
za demokratické Slovensko
28. Renáta Kaščáková, Mgr., 43 r., manažérka, Trenčín, Hodžova 11, Sloboda
a Solidarita
29. Pavol Kašuba, Ing., 44 r., konateľ spoločnosti, Trenčín, Pod Komárky 32, Sloboda a Solidarita
30. Miroslav Kijac, 50 r., podnikateľ, Trenčín, Novomeskébo 2667/4, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum,
Strana zelených
31. Jana KÍemensova, 33 r., odborný referent, Trenčín, Gagarinova 1716/3, nezávislý kandidát
32. Ján Kmeť, Mgr., 41 r., mediátor, Trenčín,
Inovecká 1137/8, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana, Kresťanskodemokratické hnutie
33. Július Kollár, 69 r., dôchodca, Trenčín, Považská 50, Komunistická strana
Slovenska
34. Jana Konečná, 44 r., administratívny
pracovník, Trenčín, Pod Brezinou 40, nezávislý kandidát
35. Janka Koppiová, MVDr., Mgr., 52 r.,
riaditeľka Slovenského Červeného kríža
v Trenčíne, Trenčín, Odbojárov 22, nezávislý kandidát
36. Jozef Kováč, Mgr., 39 r., starosta obce
Mníchova Lehota, Mníchova Lehota 63,
nezávislý kandidát
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37. Anna Kováčová, Ing., 57 r., ekonómka,
Veľká Hradná 4, nezávislý kandidát
38. Ján Krátky, Ing., 56 r., ekonóm, Trenčín, Biskupická 1790/24, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické
hnutie
39. Pavol Krištof, Dr., Ing., 41 r., štátny
tajomník Ministerstva hospodárstva SR,
Trenčín, Dubová 6, SMER – sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
40. Dagmar Kučerová, 58 r., podnikateľka,
Trenčín, Šafárikova 1, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
41. Jozef Kutlík, 54 r., obchodník, Trenčín,
Partizánska 7/786, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati
Slovenska
42. Leo Kužela, PhDr., 59 r., etnológ, Trenčín, Pádivého 13, nezávislý kandidát
43. Marián Kvasnička, PhDr., 54 r., riaditeľ gymnázia, Trenčín, I. Olbrachta
3200/23E, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana,
Kresťanskodemokratické hnutie
44. Vlasta Laurinčíková, 55 r., manažér,
Trenčianske Stankovce, Sedličná 200,
LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených
45. Andrej Antonio Leca, 29 r., diplomat
a výkonný manažér, Trenčín, Opatovská
15, nezávislý kandidát
46. Róbert Lifka, Ing., 43 r., technik – konzultant, Trenčín, Gen. M. R. Štefánika
391/10, nezávislý kandidát
47. Miroslav Luňák, Ing,, 53 r., živnostník,
Trenčín, Hviezdoslavova 27, Demokratická strana
48. Pavol Magner, Ing., 58 r., podnikateľ,
Trenčianske Teplice, SNP 141/49, Agrárna strana vidieka
49. Miroslav Marguš, Ing., 57 r., riaditeľ
obvodného pozemkového úradu, Trenčín, Soblahovská 49, Slovenská národná
strana
50. Milan Maťaše, Bc., 36 r., odborný pracovník, Trenčín, Hurbanova 64, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
51. Ladislav Matejka, Ing., 27 r., stavebný
technik, Trenčín, Pádivého 6, Sloboda
a Solidarita
52. Radoslav Mikuš, Ing., 35 r., podnikateľ,
Soblahov 720, ÚSVIT
53. Emília Mikušová, 63 r., predavačka,
Soblahov 545, ÚSVIT
54. Milan Mišech, 81 r., dôchodca, Trenčín,
Piešťanská 19, ÚSVIT
55. Martin Mizerák, 35 r., technik, Chocholná – Velčice 53, EURÓPSKA DEMOKRA-
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56. Igor Murín, 36 r., profesionálny športovec, Trenčianske Teplice, Partizánska
497/84, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie
57. Peter Nižňanský, Doc., Ing., PhD., 56
r., vysokoškolský pedagóg, Trenčín, Bratislavská 7, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených
58. Dušan Paška, 64 r., tanečný pedagóg
a tréner, Trenčín, Nálepkova 21, nezávislý
kandidát
59. Andrej Pavlík, 28 r., podnikateľ, Trenčín,
Liptovská 2719/3, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati
Slovenska
60. Igor Pavlík, 25 r., zástupca vedúceho
predajne, Trenčín, Horný Šianec 11, Komunistická strana Slovenska
61. Ladislav Pavlík, Mgr., 56 r., novinár,
Trenčín, Dukl. hrdinov 880/26, SMER
– sociálna demokracia, Ľudová strana –
Hnutie za demokratické Slovensko
62. Peter Pilko, Ing., MAS, 31 r., euroúradník, Kostolná – Záriečie 176, NOVÁ
DEMOKRACIA
63. Miloš Radosa, Ing., 46 r., obchodný
riaditeľ, Trenčín, Pod Skalkou 10, LIGA,
občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených
64. Jozef Rea, Ing., 61 r., manažér, Nemšová, Sadová 10, Hnutie za demokraciu
65. Jaroslav Ridoško, MUDr., 51 r., lekár,
Trenčín, Hollého 20, Slovenská národná
strana
66. Miroslav Řádek, PhDr., 27 r., vysokoškolský pedagóg, Trenčín, Terézie
Vansovej 1, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana,
Kresťanskodemokratické hnutie
67. Ivana Salinková, JUDr.,44 r., právnik,
Trenčín, Jedľová 12, nezávislý kandidát
68. Ľuboš Samák,48 r., konateľ spoločnosti, Skalka nad Váhom, Skalská Nová Ves
124, Sloboda a Solidarita
69. Tatiana Samáková, Ing., 49 r., podnikateľka, Trenčín, Svätoplukova 2, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
70. Peter Sika, Ing., PhD., 34 r., štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, Drietoma 416, SMER – sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie
za demokratické Slovensko
71. Beáta Sládkovičová, Ing., 47 r., riaditeľka, Drietoma 30, nezávislý kandidát
72. Ľubica Sokolíková, Ing., 39 r., ekonóm,
Trenčín, Hodžova 26, MOST – HÍD
73. Roman Stopka, Mgr., 40 r., riaditeľ spoločnosti, Trenčín, Kubranská 105, Sloven-
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ská národná strana
74. Eva Straková, 37 r., administratívna
pracovníčka, Trenčín, Bavlnárska 311/7,
nezávislý kandidát
75. Marián Strieženec, akad. arch., 52 r.,
akademický architekt, Trenčín, Záhumenská 1807/5, nezávislý kandidát
76. Stanislav Svatik, MVDr., 47 r., starosta obce Selec, Selec 106, nezávislý
kandidát
77. Eugen Szép, MUDr., PhD., 59 r., zubný
lekár, Trenčín, Kniežaťa Pribinu 6, Slovenská demokratická a kresťanská únia
– Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie
78. Milan Šanko, 56 r., obchodný manažér,
Trenčín, Jána Halašu 2704/5, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených
79. Marek Štefák, 32 r., podnikateľ, Adamovské Kochanovce 169, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
80. Milan Tiburák, 57 r., podnikateľ, Trenčín,
K výstavisku 530/3, NOVÁ DEMOKRACIA
81. Štefan Trnka, 46 r., invalidný dôchodca,
Trenčianska Teplá, Príles 580/16, nezávislý kandidát
82. Václav Vacula, Ing., 60 r., inžinier,
Trenčín, T. Vansovej 2742/4, nezávislý
kandidát
83. Veronika Vaculová, Mgr. art., 25 r., výtvarníčka – doktorandka, Trenčín, T. Vansovej 2742/4, nezávislý kandidát
84. Jozef Vakoš, PaedDr., PhD., 61 r., pedagóg, Trenčín, Hviezdoslavova 13, Slovenská národná strana
85. Igor Vanek, 27 r., bezpečnostný pracovník, Nemšová, Duklianska 9, Komunistická strana Slovenska
86. Emília Vavrová, 50 r., vedúca príjmu,
Trenčianske Teplice, SNP 139/39, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
87. Miroslav Velčko, Ing., 31 r., riaditeľ
spoločnosti, Trenčín, Bazovského 6/16,
SMER – sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
88. Anna Vitteková, JUDr., 55 r., štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR,
Trenčín, Záhradná 5, SMER – sociálna
demokracia, Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko
89. Eva Zábojníková, Ing,, 27 r., riaditeľka
spoločnosti, Trenčín, Halalovka 52, LIGA,
občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených
90. Michal Zajac, 28 r., podnikateľ, Trenčín, Hodžova 12, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati
Slovenska

 Volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Volič pred hlasovaním preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom alebo
povolením na trvalý pobyt pre cudzinca. Potom prevezme od komisie prázdnu obálku a dva hlasovacie lístky. Po prevzatí obálky
a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva
zakrúžkovaním poradových čísiel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Volič môže zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov, aký
má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený (ich počet je uvedený na hlasovacom lístku). Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu
zakrúžkovaním poradového čísla označí kandidáta, pre ktorého hlasuje. Ďalej volič vloží do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do
zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu a obálku vloží do volebnej schránky.

KRÍŽOVKY, OZNAMY
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Darujte mestu vianočný strom
Milí Trenčania! Máte záujem darovať Mestu Trenčín urastený
ihličnan, ktorý by bol ozdobou Mierového námestia počas sviatočných chvíľ Vianoc? Ak áno, kontaktujte MsÚ Trenčín, Útvar
interných služieb, Patríciu Babáčovú, tel.: 0902 925 003.
Pokiaľ ponúknutý ihličnan bude spĺňať požadované parametre, zabezpečíme
jeho spílenie a odvoz. Stromy musia
byť dostupné pre
ťažkú techniku, aby
sa s nimi mohlo manipulovať v celej dĺžke. Ihličnany by mali
mať pekný vzhľad,
pravidelné zavetvenie
a výšku aspoň 1015 m, prípadne môžu
byť mierne nižšie. Za
spoluprácu
vopred
ďakujeme a dúfame,
že spoločne prispejeme k vytvoreniu
príjemnej vianočnej
atmosféry.
(r)

Číslo 12/ročník XI

Budúca tvár mesta na webovej stránke

bývanie / polyfunkcia

projekty financované
z verejných zdrojov

výroba / obchod / služby

vízie a projekty

Mesto Trenčín pripravilo kompletné informácie o investíciách,
ktoré sa na území mesta plánujú v novej podobe interaktívnej
mapy na svojej web stránke. Nájdete tu nielen nové projekty bytovej výstavby a polyfunkcie ale aj pripravované verejné investície na
území mesta či dlhodobé vízie a projekty.
Bližšie informácie www.trencin.sk/buducnost.

OZNAM
Oznamujeme záujemcom, že od 14. do 23. 12. 2009 sa budú konať
Trenčianske vianočné trhy s predajom spotrebného tovaru a textilu na
Ulici 28. októbra na trhovisku č. 1 pri NS Družba. Prihlásiť sa môžete
do 25. 11. 2009 na: 0902 911 141, 032/6504227 – Ing, Koptíková, 0902 911 047, 032/6505160 – Ing. Dobiaš.
(r)

KRÍŽOVK A
Milí čitatelia! Za správne riešenie tajničky z osemsmerovky z č. 11/2009 bola vyžrebovaná Júlia Siekliková, Turkovej 32, Trenčín,
ktorú v našej redakcii čaká knižná cena. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku krížovky z Infa č. 12/2009 zasielajte na
adresu našej redakcie do 18. novembra 2009.
Slovenské
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Extraligový volejbal po 26
rokoch opäť v Trenčíne
V Trenčíne sa po viac ako štvrťstoročí opäť rozohrala najvyššia mužská volejbalová súťaž. Pred dvadsiatimi šiestimi
rokmi, keď vtedajší vojenský volejbalový klub Dukla zmizol
z extraligovej mapy, nikto zo súčasných trenčianskych hráčov nebol na svete. Do aktuálnej sezóny však skočili 17
a 18-roční mladíci v plnom nasadení.
Na trenčianskom osemročnom športovom gymnáziu už
od roku 1996 uplatňujú systém centralizovanej volejbalovej prípravy mládeže. Najlepší
mládežnícki volejbalisti majú
možnosť skĺbiť náročné dvojfázové tréningy so štúdiom
na strednej škole. Počas nedlhej histórie projektu centralizovanej prípravy vyrástlo
v Trenčíne množstvo bývalých
a súčasných slovenských reprezentantov – Kmeť, Ogur-

čák, Janušek, Šabo, Bencz,
Skladaný a viacerí ďalší, ktorí
úspešne pôsobia v domácej
extralige aj v kvalitných zahraničných súťažiach.

 Aktuálna sezóna
Na súpiske extraligového tímu ATC Trenčín COP sú
bez výnimky hráči ročníka 91
a 92. „Treba si uvedomiť, že
extraligu hráme s mládežou
v dospievajúcom veku. To nie
je alibistická výhovorka, ale

Tisíckrát na INOVCI
V nedeľu 4. októbra 2009 usporiadal turista, predseda Klubu
Polar Alpin Trenčín a inštruktor vysokohorskej turistiky Ján Cabala na najvyššom mieste Považského Inovca vo výške 1042
metrov oslavu svojho jubilejného tisíceho výstupu na vrchol.

> Jána Cabalu ste mohli
na vrchole Inovca vidieť už
tisíckrát.
Nevšednej oslavy sa zúčastnilo 120 turistov z trenčianskeho regiónu. Viacerých zaujímalo, či tých výstupov bolo naozaj
tisíc. „O každom svojom výstupe v horách si vediem podrobnú
evidenciu. Dátum, východisko
túry, časy jednotlivých postupových miest, ich názvy a nadmorskú výšku, cieľové miesto
a v sumári počet prejdených
kilometrov a prevýšenie celého

výstupu. Takže teraz viem, že
do dnešného dňa som prešiel
po našich a zahraničných horách viac než 47 tisíc km, teda
viac ako je obvod zemegule na
rovníku. Nastúpal som pritom
1 165 432 metrov prevýšenia,
čo je 131-krát výška Everestu
od hladiny mora,“ vyvrátil prípadné pochybnosti Ján Cabala.
Počas 36 rokov aktívnej turistiky vystúpil na viaceré najvyššie štíty v horstvách celej
Európy. Na Gerlachu stál dovedna osem ráz, 4810 metrov
vysoký Mont Blanc pokoril trikrát. V Alpách má Ján Cabala
ešte úspešné výstupy na ďalších šesť vrcholov vyšších než
4 000 metrov. „Každý z tisícky
výstupov je v inom čase a i počasí. Z okolitých obcí Selec,
Mníchova Lehota či Patrovec
je to spolu okolo 13 km hore na
vrchol, dolu a 700m prevýšenia. Tým je Inovec dobrým kopcom na tréning i udržiavanie si
kondície,“ povedal J. Cabala.
(jč), foto: archív jc

> Blokujúci Trenčania sa snažia zastaviť útok súpera (zo
zápasu TN – VKP Bratislava).
realita. Chlapcov pripravujeme pre profesionálny šport
a robíme všetko preto, aby
naša hra bola pre divákov príťažlivá. Chlapci sú ešte stále
divokí, emocionálne neustálení. Pozitívom je, že veľmi chcú
vyhrávať. Sme radi, že trenčianski fanúšikovia si našli
cestu do športovej haly a sú
s nami na každom zápase.
Vždy sa lepšie hrá pred zaplnenými tribúnami,“ povedal
Ivan Hiadlovský, hlavný tréner mladých volejbalistov. Nádejní volejbalisti tvoria kostru
juniorského reprezentačného
výberu. Preto je výhodné, že

sa v Trenčíne môžu dlhodobo
spoločne pripravovať.
Nedávny žreb v Luxemburgu určil nášmu výberu súperov
v blížiacej sa kvalifikácii o postup na ME juniorov 2010.
Reprezentačný výber vedený
trénerom Hiadlovským čakajú
v 2. kole Holanďania, Slovinci, Bulhari, Lotyši a Rakúšania. Turnaj sa bude v prvej
polovici apríla konať na Slovensku. Priamu účasť na ME
si zabezpečí víťaz skupiny, na
ďalšie dva tímy bude čakať
tretie kvalifikačné kolo.
M. Mistrík,
foto: R. Stoklasa

Ingrid Suchánková
zabojuje na majstrovstvách sveta
Komisia štátnej reprezentácie a výkonný výbor karate nominovali 6. októbra 2009 na blížiace sa Majstrovstvá sveta
v karate 2009 v Maroku pretekárku a dlhoročnú reprezentantku v karate Ingrid Suchánkovú do kategórie kata juniorky.
Ingrid svojimi výsledkami potvrdila úlohu favoritky v kategórii
kata, kde za rok 2009 dosiahla bodovú štatistiku 1280 bodov. Karate sa venuje viac ako 8 rokov a za toto obdobie
získala viac ako 60 ocenení a víťazstiev.
(bz)

1 €/h

1 €/h

Palackého, Rozmarínova,
Železničná (železničná stanica)

Mládežnícka,
Kragujevackých hrdinov (Madov)

28. októbra (Družba – NBS)

Legionárska (Družba – Tržnica)

krátkodobé

dlhodobé

krátkodobé

dlhodobé

prvé 2 hodiny

0,40 €/30 min

0,20 €/h

* Parkovným sa rozumie úhrada za prenájom parkovacieho miesta. Ceny sú uvedené s 19 % DPH.

Zaslaním SMS je uhradené parkovné na 30 min. Ak do 30 sekúnd vodič nedostane potvrdzujúcu správu, parkovné nebolo uhradené.
Ďalšiu SMS na predĺženie parkovného je možné zaslať až po doručení upozorňujúcej SMS o blížiacom sa ukončení času parkového.
Všetky odchádzajúce a prichádzajúce SMS, ktorými je vodič informovaný o úhrade parkovného, sú zahrnuté v cene SMS.

Úhrada cez SMS je možná len u operátorov Orange a T-Mobile zaslaním SMS správy na číslo 2200 v tvare:
Pre pásmo A1: TN medzera A1 medzera Evidenčné číslo vozidla (napr. TN A1 PE123XY)
Pre pásmo A2: TN medzera A2 medzera Evidenčné číslo vozidla (napr. TN A2 PE123XY)

0,40 €/30 min

0,60 €/30 min

0,60 €/30 min

1 €/h

0,40 €/h

1,60 €/h

od začatej 3. hodiny

pri úhrade
cez SMS

kapacita 37 miest, 1 automat, 1 miesto pre

Ul. 28. Októbra (Družba – NBS)

kapacita 68 miest, 2 automaty, 2 miesta pre

Legionárska ul. (Družba – Tržnica)

kapacita 28 miest, 1 automat, 1 miesto pre

Železničná ul. (železničná stanica)

3:38
3:45
3:53
4:00

4,60
4,80
5,00
5,20

1,60
1,60

3:34

4,50
1,60

1,60

3:30

4,40
1,60

3:23

4,20

3:15
1,60

4,00
1,60

1,60

3:08

3:00
3,80

3,60
1,60
1,60

2:53
2:56

3,40
3,50

2:45

2:38

2:30

1,60

3,20

3,00

2,80

1,60

1,60

1,60

1,60

2:23

2:19

2,50

1,60

2,60

2:15

2,40

1,60

2:08

2,20

2:00

1,60

1,60

2,00

1:48

1,80

1,00

1:36

1,60

1,00

1:30

1,50

1,00
1,00

1:24

1:12

1,40

1,20

1,00

1,00

Ul. Kragujevackých hrdinov (MADOV)
kapacita 45 miest, 1 automat, 1 miesto pre

1:00

1,00

0:48

0,80

1,00

0:36

0,60

0:30

0,50

1,00

1,00

0:24

0,40

1,00

0:12

0,20

1,00

úhrada
v eurách

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,20

5,00

4,80

4,60

4,50

4,40

4,20

4,00

3,80

3,60

3,50

3,40

3,20

3,00

2,80
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2,20

2,00

1,80
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1,20

1,00

0,80

0,60

0,50
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10:00
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9:00

8:30

8:15

8:00

7:30

7:00

6:30

6:00

5:45

5:30

5:00

4:30

4:00

3:30

3:15

3:00

2:30

2:00

1:48

1:36

1:30

1:24

1:12

1:00

0:48

0:36

0:30

0:24

0:12

Krátkodobé
parkoviská
28. októbra
(Družba – NBS)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60
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5,00
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4,60
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4,40

4,20

4,00

3,80

3,60

3,50

3,40

3,20

3,00

2,80

2,60
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2,40

2,20

2,00

1,80

1,60

1,50

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,50

0,40

0,20

6:00

5:48

5:36

5:24

5:18

5:12

5:00

4:48

4:36

4:24

4:18

4:12

4:00

3:48

3:36

3:24

3:18

3:12

3:00

2:48

2:36

2:24

2:18

2:12

2:00

1:40

1:20

1:00

0:50

0:40

0:20

Dlhodobé
parkoviská
Legionárska
(Družba – Tržnica)

2,80

10:00

9:00

8:30

8:00

7:00

6:00

5:00

4:00
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www.parkovanietrencin.sk

Farská 1/44
911 01 Trenčín

Hodnoty uvedené
v prepočtovej tabuľke sú len
orientačné. Záväzné sú údaje
na parkovacom lístku.
Platba mincami 10, 20,
50 eurocent, 1 €, 2 €.
Tarifikácia pri platbe
v automate je minútová
s minimálnou výškou
parkovného 20 eurocent.
Automat nevydáva
preplatok.
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PARKOVANIE

Úhrada cez SMS

sadzba (eur/h)
1,00

sadzba (eur/h)

Palackého, Rozmarínova,
Železničná
(železničná stanica)
zaplatené
v hodinách

kapacita 91 miest, 1 automat

Rozmarínova ul.

Bezplatné parkovanie na vyhradených miestach – vozidlá označené

0,60 €/h

0,60 €/h

Pásmo A2

5

kapacita 114 miest, 2 automaty, 2 miesta pre

Palackého ul.

pri úhrade v parkovacom automate

Pásmo A1

4

kapacita 151 miest, 2 automaty, 1 miesto pre

Mládežnícka ul.

CENNÍK PARKOVNÉHO*

7

Označenie parkoviska

7

6

5

4

3

2

1

Typ
parkoviska

6

3

2

1
úhrada
v eurách

Dlhodobé
parkoviská
Mládežnícka,
Kragujevackých
hrdinov (Madov)
sadzba (eur/h)

Krátkodobé
parkoviská

zaplatené
v hodinách

Pásmo A2

úhrada
v eurách

Pásmo A1

zaplatené
v hodinách

V čase mimo prevádzkovej doby a počas štátom uznaných sviatkov je parkovanie bezplatné.

pri úhrade v parkovacích automatoch

sadzba (eur/h)

Prevádzková doba spoplatneného parkovania
Po – Pia: 8.00 h – 18.00 h, So: 8.00 h – 12.00 h

PREPOČET PARKOVNÉHO

úhrada
v eurách

Trenčianskou parkovacou spoločnosťou, a. s.

zaplatené
v hodinách

Prehľad parkovísk s výberom parkovného
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