
 Mestská krytá plaváreň ponúka 
od januára možnosť vyplniť užitoč-
ným spôsobom voľný čas starším 
Trenčanom. Každú stredu od 14.00 
– 16.00 h môžu bezplatne plávať či 
saunovať. Túto službu využíva od 70 
do 100 seniorov týždenne. O tom, že 
dobré správy sa šíria naozaj rýchlo, 
svedčí aj štatistika z prvých dvoch 
návštev. Zatiaľ čo na prvom plávaní 
sa ich zúčastnilo len sedem, už na 
druhé prišlo 70 dôchodcov. Medzi 
nimi sú takí, ktorí si chodia zaplá-
vať pravidelne, nielen raz za týždeň. 
Na druhej strane niektorí plaváreň 
navštívili po prvýkrát vo svojom ži-
vote, pričom veľký záujem prejavujú 
aj o saunu. Tá je výborným spôso-
bom relaxácie pre všetky generácie 
a starší Trenčania si ju nedokážu 
vynachváliť. Samozrejme musia po-
znať svoj zdravotný stav. Nie pre kaž-
dého je sauna vhodná. „Pokiaľ však 
človek príde do sauny, tak aj vďačne 

odíde,“ o tento fínsky výrok nás obo-
hatil jeden z návštevníkov, ktorý za 
hodinu strávenú v bazéne prepláva 
aj 20 jeho dĺžok. „Cítim sa výborne, 
pomáha mi to na chrbticu, mám po-
cit, že mám viac energie a musím 
si zaklopať, ale vyhli sa mi zatiaľ aj 
choroby,“ dodal nám s úsmevom 
ďalší senior s kúpacou čiapkou. 
 A aby toho pre zdravie seniorov 
nebolo málo, v najbližších týždňoch 
budú môcť využiť bezplatné fitness 
centrum na II. poschodí krytej plavár-
ne.  Zuzana Vanková
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To, že plávanie je moderným športom nielen pre mladú generáciu, ale aj pre tých najstarších 
obyvateľov nášho mesta, potvrdilo už takmer 400 seniorov nad 60 rokov, ktorí využili od 
januára bezplatný vstup do krytej plavárne. Atraktívnu službu seniorom prináša Mesto Trenčín 
a nový prevádzkovateľ plavárne IB správcovská. Po celý rok, každú stredu od 14.00 do 16.00 
h je k dispozícii okrem bazéna aj bezplatná sauna. V najbližších týždňoch od 16.00 h pribudnú 
dve bezplatné hodiny vo fitness centre.  foto: Radovan Stoklasa
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UPOZORNENIE: 
Od februára môžu plávanie 

bez úhrady využívať aj 
občania s ťažkým zdravotným 

postihnutím (ZŤP-S) aj so 
sprievodom, a to počas hodín 
vyhradených pre verejnosť.

Milí čitatelia,
pripravujeme pre vás novú podobu vašich mest-

ských novín, ktorú dostanete do schránok v najbliž-

ších týždňoch. V novom formáte ponúkneme nielen 

prehľadnejšie grafické spracovanie, ale aj atraktív-

nejšie témy na čítanie zo života v našom meste.

 Postupne budeme prechádzať na mesačnú pe-

riodicitu. Potom nenájdete Info v schránke každé 

dva týždne, ale iba raz za mesiac. K tomuto kroku 

nás doviedla predovšetkým snaha spracovávať 

témy dôkladnejšie, pozrieť sa na problémy i radosti 

vášho bežného dňa v meste do väčšej hĺbky ako 

doposiaľ a zároveň vám napríklad priniesť komplet-

ný prehľad kultúrnych podujatí na mesiac vopred 

do vašich schránok. 

 Veríme, že sa naša snaha, teda poskytovať vám 

lepšiu informovanosť v kvalitnejšej podobe, podarí 

a prosíme vás o trpezlivosť a pochopenie v pre-

chodnom období uvedenej zmeny.

 redakcia Info
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Dotácie na aktivity v oblasti 
sociálnych vecí 
a zdravotníctva – 1. kolo 2009
V súlade so všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín 
č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
Mesto Trenčín vyhlásilo 1. grantové kolo poskytovania dotá-
cií z rozpočtu Mesta Trenčín na aktivity v oblasti sociálnych 
vecí a zdravotníctva.

 Dotácie môžu získať práv-
nické a fyzické osoby so síd-
lom alebo trvalým pobytom na 
území mesta, ktoré vyvíjajú 
činnosť v oblasti sociálnych 
vecí a zdravotníctva, integrujú 
a koordinujú sociálnu politiku, 
vytvárajú podmienky pre po-
skytovanie sociálnej pomoci, 
vylepšujú kvalitu sociálnych 
služieb zameraných nielen 
na pomoc v sociálnej núdzi, 
ale aj na jej odstránení a pri-
spievajú k zlepšeniu životných 
podmienok ťažko postihnu-
tých občanov.

 Bližšie informácie o pod-
mienkach poskytovania 
dotácií, tlačivá žiadostí sú 
uverejnené na webovej strán-
ke www.trencin.sk (Občan 
– Tlačivá – Zabezpečenie 
sociálnej pomoci) alebo osob-
ne v Klientskom centre MsÚ 
v Trenčíne, prípadne na Útva-
re sociálnych vecí MsÚ.
 Žiadosti o dotáciu je pot-
rebné odovzdať v podateľni 
Mestského úradu Trenčín, 
Mierové námestie č. 2, 
911 64 Trenčín alebo poštou 
v termíne do 31. 3. 2009. (r)

Stanislav Bero sa ujal funkcie 
náčelníka mestskej polície

 Primátor Mesta Trenčín Bra-
nislav Celler predstavil dňa 21. 
januára 2009 nového náčelní-
ka Mestskej polície v Trenčíne 
Stanislava Bera vedúcim okrs-
kov mestskej polície. Primátor 
Celler uviedol, že na Mestskom 
zastupiteľstve v Trenčíne dňa 
15. januára bol Stanislav Bero 
schválený do funkcie náčelníka 
mestskej polície a očakáva, že 
jeho pričinením obyvateľstvo 
mesta Trenčín zmení svoj vzťah 
k mestskej polícii. Tá sa v zá-
vere kalendárneho roka 2008 
zviditeľnila viacerými škandálmi, 
čo spôsobilo abdikáciu bývalé-
ho náčelníka Františka Orságha 
z funkcie. Náčelník Mestskej 

polície v Trenčíne Stanislav Bero 
sa vyjadril, že po oslovení primá-
torom si nechal čas na rozmys-
lenie, lebo si uvedomil, že medzi 
prostými občanmi má mestská 
polícia veľmi zlú povesť. Zároveň 
sa však stala pre neho motívom, 
aby nedostatky odstránil, preto aj 
funkciu prijal. V prvých dňoch po 
nástupe do funkcie navštívi všet-
ky policajné okrsky a zoznámi sa 
s problematikou činnosti, ktorú 
zabezpečujú na svojom teritóriu. 
Naznačil, že nie je mu cudzia ani 
návšteva iných okresných a kraj-
ských miest, v ktorých sa chce 
informovať, ako oni zabezpečujú 
činnosť a dobré skúsenosti pou-
žiť v Trenčíne. (jč)

Nové parkovacie miesta 
pre telesne postihnutých
 Jedným z prvých tohtoroč-
ných stretnutí primátora Bra-
nislava Cellera bolo prijatie 
telesne postihnutých spolu-
občanov. V zastúpení Pavlom 
Mrákavom z Prvej základnej 
organizácie č. 17 Slovenské-
ho zväzu telesne postihnutých 
primátora informovali o svojich 
aktivitách a ocenili doterajšiu 
spoluprácu s mestom. Hlavnou 
témou rozhovoru bol postup 
v odstraňovaní bariér, pričom 
konkrétnym výsledkom budú 
nové parkovacie miesta pre te-
lesne postihnutých, a to priorit-
ne v oblasti pri pasáži Zlatá Fa-
tima, pri Trenčianskom múzeu 
a na Štúrovom námestí. Podľa 

ich skúseností totiž nové par-
kovacie miesta na Palackého 
ulici nevyhovujú, lebo na tomto 
mieste nemožno pokojne vyložiť 
vozík a nastúpiť naň. „Vyvinie-
me maximálne úsilie, aby nové 
parkovacie miesta v daných 
lokalitách boli realizované čo 
najskôr,“ dodáva k téme vedú-
ci Útvaru životného prostredia 
a dopravy Mesta Trenčín Ladi-
slav Petrtýl.
 Mesto Trenčín v uplynulých 
rokoch realizovalo viacero pro-
jektov, ktoré smerujú k odstra-
ňovaniu bariér. Dlhy z minulosti 
sú však veľké a proces je to 
dlhodobý. Spomeňme aspoň 
výťah v ZŠ na Bezručovej ulici, 

ktorého investorom bolo Mesto 
Trenčín, nové verejné WC na 
Sládkovičovej ulici či centrum 
občianskeho združenia K.U.K.O. 
na Juhu, ktoré tiež vznikli s pod-
porou mesta. Zároveň mesto 
prostredníctvom stavebného 
úradu dohliada na legislatívu 
v rámci stavebnej činnosti. Po-
slankyňa, dlhodobo uvoľnená 
na výkon funkcie, Janka Fabo-
vá na stretnutí informovala o si-
tuácii vo vozovom parku MHD, 
kde pribudli aj tento rok nové 
tzv. low-entry autobusy, ktoré 
sú prispôsobené pre telesne 
postihnutých cestujúcich. 
 Podľa primátora Branislava 
Cellera by do konca roka 2009 

mal byť obnovený celý vozový 
park trenčianskej MHD a cestu-
júci invalidní spoluobčania tak 
budú mať zabezpečený maxi-
málny komfort. 
 Aj tento rok môžu občania 
združení v rôznych organizáci-
ách a občianskych združeniach 
požiadať o dotácie z vyhláse-
ného grantového kola v oblasti 
sociálnych služieb a zdravotníc-
tva. Objem financií určených 
pre grantovú schému je 15-ti-
síc eur, uzávierka prijímania 
žiadostí je 31. marca 2009. 
V uplynulom roku mesto podpo-
rilo celkovo projekty sedemnás-
tich žiadateľov.
 (jm) Foto: (la)
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Nové časové predplatné lístky
 Cestujúci pravidelne využíva-
júci prepravu autobusmi MHD 
majú možnosť zakúpiť si od 1. 
marca časové predplatné lístky 
(ČPL) na 30, resp. 90 dní. Pre-
daj ČPL sa realizuje v predpre-
dajnej kancelárii SAD Trenčín 
na Palackého ulici 11 v Trenčí-
ne. Čipová karta, na ktorej bude 
mať cestujúci zakúpený časový 
predplatný cestovný lístok, 
musí byť opatrená fotografiou. 
Tento lístok je neprenosný.
 V prípade, že platnosť ča-
sového predplatného lístka sa 
skončila, cestujúci môže kartu 
i naďalej používať na bezhoto-
vostnú úhradu cestovného, to 
znamená, že ju môže použiť ako 

elektronickú peňaženku, pokiaľ 
má kartu „nabitú“ finančnou 
hotovosťou. Ak si cestujúci opä-
tovne zakúpi časový predplatný 
lístok, finančná hodnota, ktorú 
mal na čipovej karte, mu i na-
ďalej na nej zostáva. V prípade, 
že bude mať cestujúci zakúpe-
ný časový predplatný lístok, je 
povinný označiť si cestu ihneď 
pri nástupe do vozidla. V opač-
nom prípade (teda ak tak 
neurobí) bude považovaný za 
čierneho pasažiera tak, akoby 
cestovné vôbec neuhradil. Aj pri 
časových predplatných lístkoch 
môže cestujúci pri nástupe do 
vozidla využiť na nastupovanie 
oboje dvere. (jm)

Druh ČPL Platnosť Cena

základný 30 dní 20 €

základný 90 dní 55 €

zľavnený ČPL – žiak, študent do 

veku 26 rokov, senior do 70 rokov

30 dní 15 €

90 dní 40 €

seniori nad 70 rokov, 

ŤZP a ŤZP-S

30 dní 10 €

90 dní 25 €

Elektronické informačné tabule 
a automaty
 V prvom polroku 2009 sa 
v MHD Trenčín pripravujú ešte dve 
zmeny. Na troch zastávkach MHD 
budú umiestnené elektronické ta-
bule s reálnymi časmi najbližších 
príchodov vozidiel liniek MHD na 
zastávku, ich prípadné meškanie, 
alebo poruchu. Zároveň v štyroch 
lokalitách na území mesta budú 
umiestnené automaty, ktoré budú 
slúžiť na dobíjanie peňažnej hoto-
vosti na čipové karty, ale aj na 

zakúpenie časových cestovných 
lístkov. Pri zakúpení časových 
cestovných lístkov musia byť na 
toto čipové karty už prispôsobené, 
to znamená, že prvý časový lístok 
si cestujúci musí kúpiť v pred-
predajnej kancelárii SAD Trenčín, 
a. s. O lokalitách, kde budú tieto 
automaty a elektronické tabule 
umiestnené, ako aj o termíne ich 
spustenia, bude cestujúca verej-
nosť vopred informovaná. (jm)

Nastupovanie druhými 
dverami v autobusoch MHD
 Od 1. marca budú môcť ces-
tujúci v mestskej hromadnej 
doprave (MHD) v Trenčíne na-
stupovať do autobusov dvomi 
dverami. 
 Situácia pri nastupovaní 
prednými dverami sa pritom 
nemení. Cestujúci si tu zakúpi 
papierový cestovný lístok, za 
ktorý môže zaplatiť v hotovosti 
alebo z kreditu priložením čipo-
vej karty.
 Nastupovanie druhými dve-
rami bude vyhradené len pre 
držiteľov čipových kariet s do-
statočným kreditom (t. j. ces-

tujúcim,  ktorí si nepotrebujú 
dobiť kredit).
 Pri nástupe druhými dverami 
sa nebude vydávať cestovný lís-
tok, ale priložením čipovej karty 
prístroj zaznamená platbu, pri-
čom cestujúci na displeji uvidí 
výšku cestovného, peňažný 
zostatok na karte a aj platnosť 
karty. 
 Revízori budú mať čítačky 
na identifikáciu toho, či cestu-
júci zaplatil cestovné. Kredit si 
bude možno dobiť u vodiča tak 
ako doteraz. (jm), foto: (la)

Odovzdávanie polročných 
vysvedčení v ZŠ, Veľkomoravská ul.

 V deviatich základných 
školách na území mesta sa 
vo štvrtok 29. januára odo-
vzdávali vysvedčenia. Prvýkrát 
zažilo túto významnú udalosť 
aj 456 prvákov.
 V 1. A v ZŠ na Veľkomorav-
skej ul. pani učiteľka Ľubica 
Rumanovská v krátkom prího-
vore poblahoželala žiačikom 
k dosiahnutým úspechom, 
všetkých pochválila a zažela-
la veľa síl do ďalšieho škol-
ského polroka.
O svojich dojmoch z vysved-
čenia nám porozprávala 
Ninka Benková, žiačka 1. 
A: „Vysvedčko dopadlo vý-
borne. V škole sa mi páči. 

Pani učiteľka je veľmi dobrá. 
Z predmetov mám najradšej 
čítanie a písanie. Potešilo by 
ma, keby som za vysvedče-
nie od rodičov dostala nejakú 
hračku.“
 Ninkine slová nám potvrdi-
la aj jej staršia sestra, ktorá 
na školskej chodbe netrpezli-
vo vyčkávala svojho súroden-
ca. „Sme veľmi radi, že sa jej 
dobre darí. Sestričke sa páči 
najmä v školskej družine, a to 
tak, že nám odtiaľ nechce 
chodiť domov. Dnes  ju doma 
určite čaká nejaká sladká od-
mena alebo hračka.“
 (mr), foto: (jč)
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Informácia o možnosti poskytovania 
dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín na aktivity 

v oblasti životného prostredia
 Mesto Trenčín udelí v roku 
2009 v súlade s platným VZN 
č. 2/2004 o poskytovaní do-
tácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
dotácie na aktivity v oblasti 
životného prostredia. Dotá-
cie sa poskytujú na základe 
písomnej žiadosti na pred-
písanom tlačive, podpísané 
oprávnenou osobou. Tlačivo 
môžu žiadatelia získať na 
Útvare životného prostredia 
a dopravy MsÚ v Trenčíne 
alebo zo stránky www.trencin.
sk. O dotáciu môžu požiadať 
právnická osoba alebo fyzická 
osoba podnikateľ, ktorí majú 
sídlo alebo trvalý pobyt na 
území mesta. O dotácie na 

financovanie projektov možno 
požiadať v termíne do 15. 3. 
2009 v týchto oblastiach:
• zlepšovanie životného 
prostredia v meste Trenčín
• ochrana prírody a zacho-
vanie prírodného dedičstva 
v meste Trenčín
• aktivity v oblasti skrášľo-
vania životného prostredia
• vzdelávacie aktivity v ob-
lasti životného prostredia
• aktivity k zvýšeniu zdra-
votného povedomia, upev-
ňovaniu zdravia a zdravého 
životného štýlu. 
 Ďalšie podrobnosti viď na 
webovej stránke mesta. 
 (uzpd)

Budúcnosť má 
vykurovanie biomasou
 Trenčianska samospráva do 
budúcnosti počíta najmä s al-
ternatívnymi zdrojmi vykurova-
nia. O výhode takéhoto zdroja 
vykurovania bytov sa presvedči-
li občania počas nedávnej ply-
novej krízy, keď Rusko zabloko-
valo tranzit plynu cez Ukrajinu 
pre nevyriešené vzájomné spo-
ry v platbách za dodaný plyn. 
Väčšina bytov na najväčšom 

sídlisku Juh v meste Trenčín je 
už dnes vykurovaná kotolňou 
na biomasu, konkrétne sla-
mou, ale ako povedal konateľ 
Spoločnosti pre bývanie Jozef 
Greňo dňa 20. januára, kedy 
bola po polročnej záručnej pre-
vádzke odovzdaná užívateľovi 
do trvalého užívania, plynové 
kotle zostali neodpojené, zosta-
li ako záložný zdroj vykurovania. 

Jozef Greňo oboznamuje Branislava Cellera s prácou pri  >
riadiacom pulte.

Mesto prispeje na športové aktivity
 Prvé kolo poskytovania 
dotácií z mestského rozpočtu 
v roku 2009 vyhlasuje Mesto 
Trenčín aj na aktivity v oblasti 
športu. Spolu 82 984 eur (2,5 
milióna Sk) je vyčlenených na 
podporu činnosti klubov, repre-
zentáciu a výnimočné akcie.
 Tlačivá žiadostí spolu s ná-
vodom na ich vyplnenie, ako 
aj ostatné dokumenty, ktoré 
treba vyplniť pri uchádzaní sa 
o grant, sú uverejnené na we-
bovej stránke v časti Mesto 
Trenčín/ Samospráva mesta 
Trenčín/Všeobecne záväzné 
nariadenia /VZN 2/2004. Viac 
informácií poskytnú záujem-
com na Útvare školstva a soc. 

vecí Mestského úradu v Trenčí-
ne (tel. 744 57 97).
 „Žiadosti treba odovzdať 
do 27. februára 2009. V prí-
pade akýchkoľvek nejasností 
a problémov pri vyplňovaní tla-
čív ochotne poradíme,“ dodáva 
Mária Opačitá, referentka Útva-
ru školstva MsÚ v Trenčíne. 
 V minulom roku Mesto Tren-
čín podporilo športové aktivity 
takmer deväťdesiatich klubov, 
podujatí alebo reprezentačných 
akcií.
 Zoznam podporených pro-
jektov nájdete v prípade zá-
ujmu na web stránke Mesta 
Trenčín.
 (jm)

Športové areály stále 
navštevovanejšie
 Mnohí obyva-
telia Trenčína si 
víkend, prípadne 
čas po príchode zo 
zamestnania neve-
dia predstaviť bez 
športového vyžitia. 
Pre mnohých je to 
potrebný relax, pre 
iných príležitosť 
stretnúť sa s priateľ-
mi a „zmerať“ si sily a kondíciu. 
Okrem využívania rôznych fitnes 
centier, športových hál, či štadi-
ónov si Trenčania zvykli využívať 
športové areály pri základných 
školách. Máme ich zatiaľ tri, no 
ich návštevnosť zo strany verej-
nosti stúpla oproti minulému 
roku o 11 000. Aká je bilancia 
za rok 2008?
 Najviac využívali športuchtiví 
návštevníci najväčší športový 
areál pri ZŠ na Ul. L. Novomes-
kého. Počas roka sem prišlo 
61 998 športovcov. Ako nám 

povedal riaditeľ ZŠ Jozef Spišák, 
najobľúbenejšie boli futbalové 
a hokejbalové ihriská, v letných 
mesiacoch bol permanentný zá-
ujem o tenisové ihrisko.
 Športoviská pri ZŠ na Hodžo-
vej ul. využilo 24 569 obyvateľov 
mesta a najmenší areál navštívi-
lo 4 942 návštevníkov. Všetky 
tri areály tak využilo 91 509 
ľudí, čo je dôkazom správnej 
a užitočnej investície mesta na 
podporu a rozvoj zdravého život-
ného štýlu mladých Trenčanov.
 (jm)

Podarilo vychytať aj nedostatky 
v spotrebe energie a znížiť hod-
noty až o 4/5. Je to najlacnejší 
druh biomasy, čo sa odzrkadlí 
aj na peňaženkách občanov, 
keď môžu ušetriť až 133 eur 
(4007 Sk). So zaujímavou myš-
lienkou prebudovania ďalších 
kotolní na biomasu Spoločnosť 
pre bývanie už prišla dávnejšie, 
konkrétne kotolňu na Považskej 

ulici, kde však tento návrh obča-
nia zavrhli. Dnešná energetická 
situácia však im nahráva do 
karát a uvažujú aj o rekonštruk-
cii kotolne na Soblahovskej 
ul. Primátor Branislav Celler si 
s obdivom prezrel dispečerský 
pult so zariadením, no najviac 
bol prekvapený, že prevádzku 
samotnej kotolne zabezpečujú 
dvaja pracovníci. (jč)
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 „Stretávame sa v pravidelnej 
zostave a mám pocit, že sa všetci 
poznáme. Je to predpoklad na 
otvorenú diskusiu,“ poznamenal 
na úvod stretnutia B. Celler a po-
kračoval: „Verím, že aj v tomto 
neľahkom roku zvládneme reali-
záciu pripravovaných projektov. 
Teší ma, že sa po troch rokoch 
podarilo úspešne zavŕšiť rekon-
štrukciu Mariánskeho námestia 
a priľahlých objektov. Máme tak 
nový mestský klenot, na ktorý 
môžeme byť právom hrdí.“
 Jednou z najznámejších akcií 
je každoročná púť na Skalke. 
Podľa slov dekana trenčianskej 
farnosti Milana Kupčíka púť 
v roku 2008 vyvolala pozitívne 
ohlasy. Ak sa do obnovy Skalky 
zapojí spolu s cirkvou aj mesto, 
podarí sa spropagovať toto histo-
rické pútnické miesto aj bežným 
turistom a návštevníkom Trenčí-
na,“ myslí si M. Kupčík. 
 Jozef Varhaník, kňaz z farnos-
ti na najväčšom trenčianskom 
sídlisku Juh, verí, že prístavbu 
kostola stihnú uskutočniť do 
leta, aby ju už počas prázdnino-
vých mesiacov mohla využívať 
mládež. „Čo sa týka farskej bu-
dovy, chceli by sme ju komplet-
ne dokončiť do zimy,“ hovoril 

o plánoch do blízkej budúcnosti 
Varhaník. Jeho pozornému oku 
neušlo, že okolie kostola sa stá-
va oázou pokoja a oddychu pre 
mladé rodiny. „Budeme radi, keď 
sa náš chrám a jeho okolie sta-
nú centrom budúceho Námestia 
Svätej rodiny,“ dal predstavite-
ľom mesta zaujímavý návrh.
 Obyvateľov prechádzajúcich 
okolo evanjelického kostola zauj-
me čulý ruch na streche chrámu. 
„Z programu ministerstva kultúry 
Obnovme svoj dom sme získali 
finančné prostriedky na výmenu 
strešnej krytiny. Je to pracné, 
termín sme si vyberať nemohli, 
robiť sa začalo, akonáhle prišli 
financie,“ vysvetľuje Ján Bunčák, 
trenčiansky farár Evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania na 
Slovensku. Ak to dobre dopadne, 
pustili by sa v tomto roku aj do 
úpravy fasády kostola. Problémo-
vým sa javí priestor medzi kos-
tolom a bývalým domom armády, 
kde sa to niekedy hemží bezdo-
movcami a fajčiacimi študent-
mi. Pri evanjelickom cintoríne 
sa niektorí nespratníci (nielen) 
z jeho susedstva zbavujú odpadu 
tak, že ho jednoducho prehodia 
cez plot. „Bolo toho na niekoľko 
kontajnerov, ale pomaly sa situá-

cia zlepšuje. Je vidieť, že starost-
livosť zo strany mesta funguje,“ 
povedal J. Bunčák. V spolupráci 
s mestom sa v uplynulom roku 
podarilo zrealizovať cestu do Kra-
gujevca so spevokolom Zvon.
 Židovská obec chce oživiť 
a sprístupniť synagógu. Okrem 
toho sa stará o cintorín. Chýba 
mu oplotenie v hornej časti. V sú-

časnosti sa pochováva málo, ko-
sieva sa 3 až 4-krát do roka.
 Gréckokatolíkov v Trenčíne, 
väčšinou pôvodom z východu 
Slovenska, vzala pod ochranné 
krídla nová gréckokatolícka far-
nosť. Pravidelne sa stretávajú 
v Kaplnke sv. Anny.
 Cirkev adventistov siedmeho 
dňa zastúpená Jánom Muráňom 
sa orientuje najmä na činnosti 
pre mladých. „V dnešnej dobe sa 
často hovorí o krízach.Viesť mla-
dých ľudí k duchovnému životu nie 
je jednoduché,“ poznamenal.

 Na území Trenčína je regis-
trovaná aj cirkev Ježiša Krista 
Svätých neskorších dní. Jej čle-
novia sa venujú prevažne misio-
nárskej činnosti. „Keď prídem na 
mestský úrad, vychádzajú nám 
v ústrety. Kontakt na našu cirkev 
zaradili na mestský web,“ vyjadril 
sa zástupca cirkvi.
 Problémom cirkví s užšou 
členskou základňou je nedosta-
tok priestorov na svoju činnosť. 
Podobné skúsenosti má Štefan 
Pap, ktorý v pozícii zástupcu 
biskupa pre misiu vystupoval na 
stretnutí za Apoštolskú cirkev 
na Slovensku: „Mali sme dosť 
náročný rok, trikrát sme menili 
priestory. Naším zámerom je aj 
naďalej pomáhať ľuďom, najmä 
zo sociálne slabých rodín.“ Po-
dobne ako v minulom roku, keď 
v spolupráci s mestom  rozdávali 
konzervy bezdomovcom.
 „My nemáme kostoly ani ne-
poriadok, tým pádom ani prob-
lémy,“ s úsmevom podotkol J. 
Abrman z Kresťanských zborov 
na Slovensku. Vážne dodal, že 
v minulom roku absolvovalo 160 

detí tábor Angličtina hrou.
Zástupcovia cirkví spolu s pred-
staviteľmi mesta sa jednomy-
seľne zhodli na opodstatnenosti 
spoločných stretnutí. 
 „Cením si, že každý z vás  
vykonáva prospešné činnosti. 
Verím, že aj naďalej budeme vy-
užívať priestor na rozvíjanie vzá-
jomného dialógu. To, čo robíte, 
má veľký význam. V mene Mesta 
Trenčín vám ďakujem a teším 
sa na spoluprácu v roku 2009,“ 
povedal na záver stretnutia B. 
Celler. (mr), foto: (jč)
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Stretnutie predstaviteľov Mesta Trenčín a cirkví

V utorok 3. februára v obradnej sieni mestského úradu prijal 
primátor Trenčína Branislav Celler zástupcov cirkví a nábožen-
ských spolkov pôsobiacich na území mesta. Na stretnutí sa 
zúčastnili aj viceprimátor Tomáš Vaňo, predseda Komisie kul-
túry mestského zastupiteľstva Marián Kvasnička a poslankyňa, 
dlhodobo uvoľnená na výkon funkcie, Janka Fabová.
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Reumatizmus postihuje 
dospelých aj deti
Členovia Miestnej pobočky Ligy proti reumatizmu (MPLPR) 
Trenčín sa vo štvrtok 5. februára stretli na výročnej členskej 
schôdzi, kde si zvolili sedemčlenný výbor a revíznu komisiu na 
ďalšie funkčné obdobie. Jeho predsedom sa stal opäť Vojtech 
Rosa. Výbor bude v nezmenenom zložení pracovať už tretie vo-
lebné obdobie.

 „Činnosť našej organizácie 
je zameraná na spríjemnenie 
a uľahčenie života ľuďom po-
stihnutým reumatickým ocho-
rením. Rámcový plán činnosti, 
ktorý sa môže meniť podľa 
požiadaviek členov, počíta 
s rôznymi aktivitami. Naprí-
klad kúpanie sa v termálnych 
bazénoch vo Veľkom Mederi, 
v Podhájskej, získanie lacnej-
ších permanentiek na procedú-
ry v Edukačno-rehabilitačnom 

centre v Trenčíne. Členovia 
môžu využívať vaňové kúpele, 
parafínové zábaly a masáže,“ 
povedal pre Info Vojtech Rosa. 
 V organizácii so stodva člen-
mi sú väčšinou starší ľudia, hoci 
reumatické ochorenia postihujú 
aj deti. „Máme jednu 16-ročnú 
členku, ale väčšinou sa ľudia 
s týmito ťažkosťami angažujú 
až vo vyššom veku,“ vysvetlil 
Rosa. V čakárni reumatolo-
gickej ambulancie má MPLPR 

Trenčín na ITF Slovakiatour
 Najväčšou akciou na Slo-
vensku v oblasti turizmu a ces-
tovného ruchu je medzinárodný 
veľtrh cestovného ruchu ITF Slo-
vakiatour. Jeho 15. ročník sa 
uskutočnil v Bratislave v dňoch 
22. – 25. januára a delegáciu 
Trenčína na slávnostnom otvo-
rení tvorili zástupca primátora 
Tomáš Vaňo, poslankyňa, dl-
hodobo uvoľnená na výkon fun-
kcie, Janka Fabová a predseda 
komisie turizmu a cestovného 
ruchu Martin Barčák.
 Prezentácia mesta sa kona-

la v rámci spoločnej expozície 
Trenčianskeho samospráv-
neho kraja. „Na veľtrhu sme 
rokovali a predbežne dohodli 
spoluprácu so Slovenskou 
agentúrou cestovného ruchu 
a Trenčianskym samospráv-
nym krajom, aby sa propagácia 
mesta v rámci turistických veľtr-
hov vrátila v budúcom roku na 
úroveň, ktorú si mesto Trenčín 
zaslúži,“ načrtol perspektívy 
trenčianskej expozície v budúc-
nosti Martin Barčák.
 (la) 

svoju nástenku s kontaktnými 
údajmi, kde sa môžu záujemco-
via o členstvo prihlásiť.
 Súčasťou schôdze bola 
aj prednáška lekárky Zlatice 
Kmeťovej na tému zápalových 
reumatických ochorení, reu-

matickej artritídy a jej liečenia. 
Psychologička Pavla Nôtová 
zasa upriamila pozornosť na ko-
munikáciu pacienta s lekárom, 
okolím, rodinou a priateľmi.
 (la)

OZNAMY

Pozvánka   
Výbor 1. základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 

v Trenčíne pozýva všetkých členov na výročnú členskú schôdzu. 

Uskutoční sa vo štvrtok 19. februára o 13.30 h v Kultúrnom 

stredisku Dlhé Hony. (r)

Rekonštrukcia budovy 
Mestský úrad v Trenčíne oznamuje občanom, že sa v objekte na 

Mierovom námestí č. 9 realizuje rekonštrukcia II. nadzemného 

podlažia. Stavebné úpravy v časti podlažia vo vlastníctve Mes-

ta Trenčín sa vykonávajú podľa stavebného povolenia zo dňa 

14.6.2006, č. SpSÚ 569/2006-003/Pk, Zm OcÚ 149/2006. 

Začiatok realizácie je 13. februára, predpokladané ukončenie 

prác do 20. apríla 2009. Za pochopenie ďakujeme!

 MsÚ v Trenčíne, Útvar životného prostredia a dopravy.

Sára Chlebanová prišla na zápis prvákov do Základnej školy 
sv. Andreja-Svorada a Benedikta. S učiteľkou Bibiánou Gelene-
kyovou si „padli“ do oka a malá slečna sa už teší na začiatok 
školského roku v septembri. (la)
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 „Zaujala ma postava meš-
ťanostu Trenčína opáta Rudol-
fa Misza. Ten výrazne zmenil 
vzhľad mesta v druhej polovici 
20. rokov minulého storočia. 
Vydláždilo sa hlavné námestie, 
ulice, postavili nový bitúnok.  
Aj stavba mestského domu, 
daňového úradu, pavilónu pre 
choromyseľných v župnej ne-
mocnici, budovanie trhoviska, 
rozšírenie ľudovej školy a zho-
tovenie ochrannej hrádze na 
oboch brehoch Váhu menil 
tvár mesta. Veľa informácií 
som našla v druhom diele mo-
nografie Trenčín,“ uviedla N. 
Sozánska.
 Rudolf Misz prišiel do Tren-
čína ako kaplán v roku 1886. 
Zapojil sa do spoločenského 
života a vo funkcii tajomníka 
Mestského ženského spolku 
v Trenčíne z výnosu spoločen-
ských a kultúrnych podujatí, zo 
zbierok, milodarov, získavaním 
milodarov a sponzorských da-
rov zhromaždil kapitál na vý-
stavbu mestského starobinca 
s 35 miestami.
 V roku 1902 ho preložili do 
Košece, ale o dva roky neskôr 
si ho mestská rada vyžiada-
la späť na uvoľnené miesto 
trenčianskeho rímskokatolíc-
keho farára. V roku 1906 ho 
biskup menoval trenčianskym 
dekanom a v roku 1913 dostal 
od cisára hodnosť čestného 
opáta. Misz bol podľa svojich 
súčasníkov schopný organi-
zátor, hospodár, mecenáš 
a lokálny politik. Kandidoval 
na funkciu hlavy mesta za Slo-
venskú ľudovú stranu a post 
mešťanostu zastával v rokoch 
1924 – 28. Svojou činnosťou 
sa zaradil k najvýznamnejším 
predstaviteľom mesta. Zriadil 
vlastnú štipendijnú základinu 
na podporu nadaných, ale chu-
dobných študentov.

Ťažké povojnové  
roky

 Po 1. svetovej vojne bolo 
na Slovensku veľa nezamest-
naných. Zastupiteľský zbor 
slobodného mesta Trenčína 
nemal veľa možností situáciu 
riešiť z pohľadu mesta. Pracov-
ných príležitostí veľa nebolo, 
ale pracovné sily si vyžiadalo 
budovanie ciest na území mes-
ta a výstavba obytných domov. 
Robotníkov potrebovali aj pri 
výstavbe budovy pošty a želez-
ničnej stanice.
 Sociálne slabšie vrstvy oby-
vateľov podporovali poslanci 
aj dobročinnými večierkami 
so spolkami na území mesta 
a zozbierali napríklad peniaze 
na prevádzku ľudovej kuchyne. 
Predvianočnou tradíciou bolo 
aj darovanie dreva chudobným 
spoluobčanom najvyšším pred-
staviteľom mesta.

Žobráci v meste 

 Hospodárska kríza na prelo-
me 20. a 30. rokov minulého 
storočia spôsobila aj stúpajúci 
počet žobrákov v uliciach mes-
ta. Charitatívne a humánne 
spolky sa snažili pomôcť týmto 
ľuďom, podobne aj mesto. Spo-
lok trenčianskych obchodníkov 
dokonca navrhol vyrubiť „dávku 
na žobrákov“ pre majiteľov do-
mov v meste vo výške dávky na 
vyvážanie smetí.
 Základnými prostriedkami 
pre charitatívnu činnosť boli 
čisté zisky zo športových, kul-
túrnych a spoločenských po-
dujatí. Používali ich na podporu 
pozostalých po živnostníkoch, 
na vianočnú akciu pre chudob-
ných mesta, na podporu mest-
ských stavieb, miestnych novín 
a dobročinných spolkov.

Filantropia  
trenčianskych 
podnikov

 Rozličné výhody poskyto-
vali svojim zamestnancom aj 
miestne podniky. Textilná tová-
reň Tiberghien Fils zaviedla mi-
moriadnu podporu pri uzavretí 
manželstva a pri pôrode. Za-
mestnanci dokonca dostávali aj 
látky na prídel.
 Podnik Rudolfa Schanera na 
udené mäsové výrobky poskyto-
val pracovníkom internát s úpl-
ným zaopatrením. Odevná firma 
Nehera pracujúcim vyplácala 
150 korún mesačne ako prídav-
ky na deti. Pre zamestnancov za-
bezpečila aj stravovanie a bez-
platnú lekársku prehliadku. 
 Peňažné podpory pre za-
mestnancov vyplácal zo svojho 
fondu Odevspol a Zväz mlieka-
renských družstiev dával deťom 
zamestnancov denne dva litre 
mlieka.

Druhá svetová vojna 

 Po vzniku samostatnej Slo-
venskej republiky a po jej vstu-
pe do vojny sa zintenzívnila 
charitatívna činnosť živnosten-
ského spoločenstva a ďalších 
spolkov. Organizovali zbierky 
šatstva, peňazí, mesto pravi-
delne vyplácalo v tzv. zimnej 
pomoci podpory pre rodiny 
chudobných obyvateľov, odve-
dených do armády. Zimnú po-
moc pripravovali mestská rada 
a zastupiteľstvo v spolupráci 
s politickými organizáciami kaž-

doročne a vždy sa vyzbieralo 
okolo štvrť milióna korún. Od 
roku 1941 sa robili zbierky aj 
pre frontových vojakov. V zim-
ných mesiacoch sa na nákla-
dy mesta vydávali obedy pre 
chudobných.

Mestský  
chudobinec R. Misza

 Dôležitou sociálnou inšti-
túciou bol mestský chudobi-
nec dokončený v roku 1940. 
Pomenovali ho po filantropovi 
opátovi Miszovi. V poschodovej 
budove bolo 29 izieb, 4 kuchy-
ne, byt pre domovníka, kúpeľ-
ne, dezinfekčná miestnosť. 
Výstavba chudobinca stála 
700 000 Ks. Mestská rada roz-
hodla, že v ňom ubytuje „mrav-
ne a politicky zachovalých, prá-
ceneschopných a nemajetných 
obyvateľov Trenčína, starších 
ako 60 rokov. Tvorcovi zákla-
diny R. Miszovi priznala právo 
obsadzovať dva byty a tri izby 
podľa vlastného uváženia. Uby-
tovaní, ak mali z čoho, platili do 
udržiavacieho fondu 10 až 30 
korún mesačne. V tomto obdo-
bí sa ukončila aj prístavba chu-
dobinca Mestského ženského 
spolku s 3 izbami pre 14 žien.
Rudolf Misz odišiel do dôchod-
ku v roku 1929 vyše šesťde-
siatročný. Aj potom sa zapájal 
do dobročinných akcií. Býval 
najskôr na Farskej ulici, potom 
v novostavbe sporiteľne na ná-
mestí, odkiaľ musel po nástu-
pe komunistov odísť. Zomrel 
v roku 1954. (la)
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Trenčianski filantropi 
v prvej plovici 20. storočia
Trenčianska nadácia venovala v minulom roku pozornosť histórii 
filantropie v Trenčíne. Projekt podporený Nadáciou Tatrabanky 
a Trenčianskym samosprávnym krajom nazvala Trenčianski 
filantropi včera a dnes. Venovala sa mu študentka Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre Nina Sozánska.
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 Rozhodnutím predsedu Ná-
rodnej rady Slovenskej republi-
ky č. 1/2009 Z. z. o vyhlásení 
voľby prezidenta bol určený 
deň konania volieb na sobotu 
21. marca 2009. V tento deň sa 
voľby uskutočnia od 7. hodiny 
do 22. hodiny. V prípade, ak ani 
jeden z kandidátov na preziden-

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

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

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

OKRSOK VOLEBNÁ MIESTNOSŤ VYMEDZENIE ÚZEMIA VOLEBNÉHO OKRSKU

1
KULTÚRNE A METODICKÉ 
CENTRUM OS SR (ODA)
Hviezdoslavova 205/16

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

2
GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA
1. mája 167/7

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

3
Kultúrne stredisko DLHÉ HONY
28. októbra 1169/7

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

4
Kultúrne stredisko DLHÉ HONY
28. októbra 1169/7 Soblahovská nepárne č. 1–39

5
Kultúrne stredisko DLHÉ HONY
28. októbra 1169/7 Inovecká – nepárne č. 1–3, párne č. 2–10, 28. októbra – nepárne č. 1–29, párne č. 4–16

6
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bezručova 1228/66

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

7
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bezručova 1228/66

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

8
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dlhé Hony 1155/1 28. októbra – nepárne č. 31–45, párne 18–38, Dlhé Hony

9
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dlhé Hony 1155/1 Beckovská, Nemocničná, Panenská, Legionárska – nepárne č. 39–63, párne č. 32–92

10
DOM HUMANITY
Stromová 2539/5

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

11
DOM HUMANITY
Stromová 2539/5

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

12
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11 Západná, Saratovská 2 a 4

13
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11 Jána Halašu

14
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11 L. Novomeského, Saratovská – nepárne 1–9, párne č. 8 a 10

15
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11 K. Šmidkeho

16
Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183 Šafárikova

17
Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183 Bazovského, Liptovská, Južná

18
Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183 Gen. Svobodu, Vansovej

19
Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183 Kyjevská, Mateja Bela – nepárne č. 37–55

20
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9 Mateja Bela – nepárne čísla 1–35

21
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9 Mateja Bela – všetky párne čísla

22
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9 Halalovka – nepárne č. 1–20

23
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9 Halalovka č. 21–40
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24
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9 Halalovka č. 41–71

25
PENZIÓN DÔCHODCOV
Lavičková 2838/10 Lavičková, Východná

26
TRENČIANSKA UNIVERZITA 
A. DUBČEKA
Študentská 1638/3

Nábrežná, Švermova, Študentská, Komenského, Smetanova

27
TRENČIANSKA UNIVERZITA
A. DUBČEKA
Študentská 1638/3

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

28
MATERSKÁ ŠKOLA
Švermova 1629/24

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

29
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Hodžova 1487/37

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

30
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Hodžova 1487/37 Hodžova nepárne č. 41–69, párne č. 46–94, Gagarinova, Šoltésovej

31
CENTRUM SENIOROV, 
Osvienčimská 1720/3 Považská nepárne č. 35–91, párne č. 36–90, Osvienčimská

32
CENTRUM SENIOROV, 
Osvienčimská 1720/3

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

33
MATERSKÁ ŠKOLA
Opatovská 654/39 Žilinská, Clementisova

34
MATERSKÁ ŠKOLA
Opatovská 654/39 I. Krasku , Odbojárov, Armádna , Opatovská – nepárne č. 15–53, párne č. 20–96

35
MATERSKÁ ŠKOLA
Opatovská 654/39 Pádivého, Sibírska

36
Kultúrne stredisko OPATOVÁ
Opatovská 96/220

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

37
Kultúrne stredisko KUBRA
Kubranská 63/94

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

38
Kultúrne stredisko KUBRA
Kubranská 63/94 Pred poľom, Gen. M. R. Štefánika – párne č. 118–130, nepárne č. 83 a 85, Súvoz, K zábraniu

39
Kultúrne stredisko KUBRICA
Kubrická 56/60 Kubrická

40
Stredná odborná škola
Pod Sokolice 519/14 Pod Sokolice, Gen. M. R. Štefánika – nepárne č. 21–69, párne č. 86–116, K výstavisku

41
OBVODNÝ ÚRAD
gen. M. R. Štefánika 394/20

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

42
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12

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

43
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12 Hollého, Ľ. Stárka, Piešťanská

44
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12 Duklianskych hrdinov

45
MATERSKÁ ŠKOLA
Medňanského 360/34

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

46
KD ISTEBNÍK
Medňanského 104/27

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

47
ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
Kožušnícka 72/4

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

48
ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
Kožušnícka 72/4 Staničná, Súťažná, Budovateľská, Kvetná, Bavlnárska, Školská, Továrenská

49
Kultúrne stredisko ZLATOVCE
Hlavná 495/10

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

50
Kultúrne stredisko ZÁBLATIE
Záblatská 2/27

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

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

 Jeden z najdôležitejších pred-
pokladov pre dobrý a kvalitný 
život bez zdravotných problémov 
je zdravá výživa, na ktorú sa však 
často zabúda. Vyvážená strava je 
pre každého z nás veľmi dôležitá. 
Potrebný je dostatok minerálov, 
vitamínov, bielkovín, vláknin, na-
opak veľa mastného, sladkého 
a soli škodí. Často zabúdame aj 
na mlieko a mliečne výrobky, kto-
ré sú v období rastu našich naj-
menších nevyhnutné. Deň zdravej 
výživy sme si pripomenuli i v na-
šom Školskom klube detí na Ulici 
L. Novomeského 11 v Trenčíne. 
Prípravou nenáročných jedál – 
malého občerstvenia sme chceli 
deťom priblížiť možnosti zdravého 

stravovania. V stredu 4.februára 
2009 popoludní sa v priestoroch 
školskej jedálne uskutočnila 
celoklubová akcia pod názvom 
„Deň zdravej výživy“. Organizačne 
celú akciu zabezpečovala vedúca 
ŠKD Eva Dobiášová v spoluprá-
ci s vychovávateľkami, rodičmi 
a pracovníkmi školskej jedálne. 
So svojím tvorivým racio – jedlom 
sa predstavilo každé zo siedmich 
oddelení nášho školského klubu 
detí. Žiaci a hostia mohli degus-
tovať ovocné misy, zeleninové 
šaláty, nátierky, jednohubky, ra-
cio – chlebíky a múčniky. Každý 
kto neváhal a výstavku navštívil 
si z nej odnášal estetický a kuli-
nársky zážitok.  (kv)

RÔZNE10 / INfO 

Upozornenie pre prevádzkovateľov 
malého zdroja znečistenia ovzdušia
Podľa zákona č. 401/1998 
Z. z. o poplatkoch za znečis-
tenie ovzdušia:
• prevádzkovateľ malého 
zdroja znečistenia ovzdušia je 
povinný oznámiť každoročne 
do 15. februára obci za každý 
malý zdroj znečistenia ovzdu-
šia spotrebu palív a surovín, 
z ktorých znečisťujúce látky 
vznikajú, a ďalšie údaje po-
trebné na zistenie množstva 
a škodlivosti znečisťujúcich 
látok vypustených do ovzdu-
šia za uplynulý rok, najmä 
o druhu a kvalitatívnych uka-
zovateľoch palív a surovín, 
počte prevádzkových hodín 
malého zdroja znečistenia 
ovzdušia a o druhu a účinnos-
ti odlučovacích zariadení.
Podľa zákona č. 478/2002 
Z.z. o ochrane ovzdušia v zne-
ní neskorších predpisov:
• malými zdrojmi znečistenia 
sú technologické celky ob-
sahujúce stacionárne zaria-
denie na spaľovanie palív so 
súhrnným tepelným výkonom 

do 0,3 MW, ostatné techno-
logické celky nepatriace do 
kategórie veľkých a stredných 
zdrojov znečisťovania, plochy, 
na ktorých sa vykonávajú prá-
ce, ktoré môžu spôsobovať 
znečisťovanie ovzdušia, sklád-
ky palív a surovín, produktov 
a odpadov, ak nie sú súčas-
ťou veľkého alebo stredného 
zdroja znečistenia a iné stav-
by, zariadenia a činnosti vý-
razne znečisťujúce ovzdušie.
• prevádzkovateľom zdroja 
znečisťovania je právnická 
alebo fyzická osoba, ktorá má 
právo alebo fyzickú možnosť 
prevádzkovať tento zdroj.
 Tlačivo – Oznámenie úda-
jov potrebných pre určenie 
výšky poplatku za znečisťo-
vanie ovzdušia si prevádz-
kovatelia môžu vyzdvihnúť 
v podateľni v Centre rozvoja 
bývania Mestského úradu 
v Trenčíne, Farská 10 a na 
internete www.trencin.sk.
 (užpd)

Deň zdravej výživy

V Brne Trenčín prvýkrát chýbal

 Veľtrh cestovného ruchu a re-
giónov GO a Regiontour v Brne 
navštívili v januári viceprimátor 
Trenčína Tomáš Vaňo a predse-
da komisie turizmu a cestovného 
ruchu poslanec Martin Barčák. 
 Po prehliadke expozície sme 
požiadali o zhodnotenie veľtrhu 
Martina Barčáka. „Zmapovali 
sme situáciu a zorientovali sa 
v prezentácii miest na tomto 
podujatí známom vysokou odbor-
nou i laickou návštevnosťou. Ďa-

leko menej výrazné a atraktívne 
mestá sa predstavili veľmi zaují-
mavým a aktuálnym spôsobom. 
Zreteľná bola najmä pozitívna 
reakcia návštevníkov veľtrhu z ra-
dov profesionálov pracujúcich 
v cestovnom ruchu a turizme. 
Preto ma mrzí neúčasť Trenčína, 
veď tu mali svoje stánky naprí-
klad Senec, združenia obcí na 
Zamagurí a ďalší. Musíme hľadať 
cestu predať naše krásne mesto 
aj týmto spôsobom.“ (la)

Opäť v novom šate…Opäť v novom šate…

 Tradične ako každý rok sa 
všetky deti v MŠ na Medňan-
ského ulici v Trenčíne tešili 
z darčekov a prekrásnych hra-
čiek na spoločnom vianočnom 
posedení s rodičmi a starými 
rodičmi. Netušili však, že ten 
najväčší darček ich čaká v no-
vom roku. 
 Vo štvrtok 8. januára sa 
po prvýkrát v roku 2009 otvo-
rili dvere materskej školy a na 
všetkých čakalo veľké prekva-
penie. Dlhý rad bielych umýva-

diel sa leskol novotou, nové to-
alety zvlášť pre chlapcov a pre 
dievčatá, všetko v elegantnej 
bielo-žltej kombinácii a podľa 
najnovších kritérií EÚ. Tešili 
sa veľkí aj malí a nielen v tejto 
materskej škole, ale v novom 
šate sú aj kúpeľne a sociálne 
zariadenia v MŠ Niva a MŠ 
Turkovej. Vďaka patrí Mestu 
Trenčín, že nezabúda ani na 
tých najmenších obyvateľov 
v našom meste.
 (pl)
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Brosková majsterkou Slovenska 
v krasokorčuľovaní

 Na majstrovstvách Sloven-
ska v krasokorčuľovaní juni-
orov a žiakov pre rok 2009 
sa úspešne prezentovali 
krasokorčuliarky z oddielu 
krasokorčuľovania TJ Dukla 
Trenčín.  
 Na šampionáte v Bratisla-
ve v dňoch 30. a 31. janu-
ára titul majsterky Slovenska 
v kategórii mladších žiačok 
vybojovala Trenčianka Kata-
rína Brosková, tretie miesto 
získala Bronislava Dobiášo-
vá. Pretekárky pripravil tréner 
Vladimír Dvojnikov, uviedla 
pre Info predsedníčka kra-
sokorčuliarskeho oddielu TJ 
Dukla Trenčín Ružena Omeli-
nová. (la)

Majsterka Slovenska Katarína 
Brosková (vľavo) s Bronisla-
vou Dobiášovou a trénerom 
Vladimírom Dvojnikovom.

 V pondelok 28. januára sa v Materskej škole LIENKA na Opa-
tovskej ulici 39 uskutočnil významný deň. Tešili sa naň nielen pani 
učiteľky, ale najmä deti zo všetkých tried. Všetky deti sa naň veľmi 
usilovne pripravovali s pomocou ich šikovných učiteliek. A aký to 
bol vlastne deň? Bol to deň, ktorý nazývame „ZIMNÝ ZVONČEK“, 
na ktorom sa stretnú deti zo všetkých tried a navzájom si spievajú 
zimné pesničky, ktoré sa počas krásneho zasneženého obdobia 
naučili. Deti, ktoré spievali samostatne, boli za ich spevácke vý-
kony odmenené diplomom a malou sladkosťou. A aby zlato, ktoré 
majú deti ukryté vo svojich hrdielkach, stále viac kvitlo, rozhodli 
sme sa usporiadať aj „LETNÝ ZVONČEK“, na ktorý sa už všetci 
veľmi tešíme. (MŠ)

Termíny zápisu detí do materských škôl
Školské zariadenia, m. r. o., Trenčín po dohode s riaditeľkami 
materských škôl v Trenčíne, v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky Minis-
terstva školstva a vedy SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, 
oznamujú rodičom termíny zápisu, resp. prijímania žiadostí detí 
do materských škôl v Trenčíne na školský rok 2009/20010.

p.č. adresa materskej školy termín zápisu čas zápisu

1 MŠ – Švermova 24 16. 2. – 20. 2. 2009 7.00 – 16.00 h

2 MŠ – Legionárska 37 16. 2. – 20. 2. 2009 9.00 – 16.00 h

3 MŠ – 28. októbra 7 9. 3. – 13. 3. 2009 10.00 – 14.00 h

4 MŠ – Považská  1
16. 2. – 20. 2. 2009 
23. 2. – 26. 2. 2009

11.00 – 15.00 h
8.30 – 11.30 h

5 MŠ – M. Turkovej 5 16. 2. – 20. 2. 2009 7.00 – 16.00 h

6 MŠ – Soblahovská 22 16. 2. – 15. 3. 2009 6.30 – 15.00 h

7 MŠ – K. Šmidkeho 12 16. 2. – 28. 2. 2009 10.00 – 12.00 h

8 MŠ – Šafárikova 11 16. 2. – 15. 3. 2009 10.00 – 15.00 h

9 MŠ – J. Halašu 11 16. 2. – 15. 3. 2009 10.00 – 12.00 h

10 MŠ – Stromová 3 16. 2. – 15. 3. 2009 10.00 – 13.00 h

11 MŠ – Kubranská 20
16. 2. – 20. 2. 2009
23. 2. – 26. 2. 2009

8.00 – 12.00 h
12.00 – 15.00 h

12 MŠ – Opatovská 39 16. 2. – 15. 3. 2009 07.00 – 16.00 h

13 MŠ – Na dolinách 27 16. 2. – 20. 2. 2009 10.00 – 16.00 h

14 MŠ – Niva 9 16. 2. – 15. 3. 2009 10.00 – 12.00 h

15 MŠ – Pri parku 10 16. 2. – 15. 3. 2009 10.00 – 16.00 h

16 MŠ – Medňanského 9 16. 2. – 20. 2. 2009 10.00 – 17.00 h

 V zmysle uvedenej vyhlášky 
sa prednostne prijímajú deti, 
ktoré :
1. dovŕšili päť rokov veku,
2. deti s odloženou povinnou 
školskou dochádzkou alebo 
dodatočne odloženou povinnou 
školskou dochádzkou.
 Ostatné podmienky sú v kom-
petencii riaditeľky MŠ a budú 
spolu s termínom zápisu vyve-
sené na každej materskej škole, 
prípadne inej verejnej budove. 
 O prijatí (neprijatí) dieťaťa 
podľa § 5 ods.13 písm. a) zá-
kona NR SR č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, 
v súlade s § 59 ods. 4 zákona 
č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) 
v znení neskorších predpisov 
a v súlade s § 5 ods.4 písm. a) 

vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 
Z.z. o materskej škole v znení 
neskorších predpisov rozhod-
ne riaditeľka MŠ do 30 dní od 
ukončenia zápisu t. j. do 15. 
apríla 2009. 
 Pri zápise sú rodičia povinní 
predložiť spolu s prihláškou po-
tvrdenie o zdravotnom stave die-
ťaťa (je možné ho potvrdiť priamo 
na prihláške).
 Výška príspevku na čiastoč-
nú úhradu výdavkov materskej 
školy na jedno dieťa je určená vo 
výške 11,61 eura (350 Sk) me-
sačne v zmysle všeobecne záväz-
ného nariadenie Mesta Trenčín č. 
13/2008. Príspevok sa uhrádza 
vopred, a to najneskôr do 10. 
dňa v kalendárnom mesiaci. 
 Výška príspevku na stravo-
vanie dieťaťa v predškolskom 
zariadení je uhrádzaná vo výške 
1,06 eura (32 Sk) denne (desia-
ta, obed, olovrant).

 Súčasne dávame do pozor-
nosti rodičov webovú stránku 
mesta Trenčín (www.trencin.sk), 
kde pod časťou občan – materské 
školy alebo školské zariadenia je 
možné prezrieť si fotografie inte-
riéru a exteriéru predškolských 

zariadení v Trenčíne, dozvediať 
sa aj o ich zameraní a záujmo-
vých činnostiach.

Mgr. Danica Lorencová,
riaditeľka Školských 

zariadení mesta Trenčín

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

5. 12. – 8. 3.  Dorota Sadovská – 
Bledomodrá cesta, Michal Gabriel – 
Súsošia 5

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

23. 2. (10.00)  Hľadáme stratenú 
rozprávku
Deti a rodičia z MC Srdiečko si čítajú vo 
Verejnej knižnici M. Rešetku, Hasičská 1 
aj v pobočkách na Juhu a Dlhých Honoch.
24. 2. (10.00)  Hľadáme stratenú 
rozprávku
Deti a rodičia z MC Srdiečko si čítajú vo 
Verejnej knižnici M. Rešetku v pobočke 
Kubra.
24. 2. (10.30)  MAMI SPRICHT 
DEUTSCH 
Mamičky sa rozprávajú po nemecky, vedie 
mamička Nicole Fuchs.
19., 26. 2. (10.00)  Z rozprávočky do 
pesničky trénujeme jazýčky 
Hudobno-pohybové stretnutia pre deti od 2 
rokov a ich rodičov s Miriam Mičudovou. 
23. 2. (16.30)  Maminec, klub mamičiek
Spánok detí. Vedie Ivana Strapková.
17. 2. (10.00)  Podporná skupina 
mamičiek v dojčení
Vedie laktačná poradkyňa Milka 
Hromníková.
17., 24. 2. (17.00)  Cvičenie detí 
s rodičmi
Cvičíme s Adamkom a tetou Štefkou Fa-
bovou v telocvični v ZŠ na Novomeského 
ul. – Juh.
26. 2. (10.00)  Psychologické 
poradenstvo
Vedie Janka Lesajová. Bližšie informácie 
a rezervácia v MC Srdiečko na Hviezdosla-
vovej č. 6.
11. 2. (10.00)  Právne poradenstvo
Vedie Elenka Gogoláková. Bližšie informá-
cie a rezervácia v MC Srdiečko na Hviezdo-
slavovej č. 6.
25. 2. (9.30)  Galerkovo – hravé tvorivé 
predpoludnie pre deti do 6 rokov a ich 
rodičov
V Galérii M. A. Bazovského vedie Monika 
Drocárová.
18., 25. 2. (17.00)  Cvičenie pre tehotné
V KC, Dlhé Hony, Trenčín vedie pôrodná 
asistentka Zuzka Duncová.
18., 25. 2. (17.00)  Cvičenie detí 
s rodičmi
S tetou Žofkou Hrančovou v telocvični 
v Sokolovni.
31. 1. (9.30)  Znaková reč pre batoľatá 

19. 2. (17.00) Stretnutie s Jozefom 
Haštom – vzťahová väzba
26. 2. (16.30)  Akadémia praktického 
rodičovstva 
Ako vychovávať naše deti? Téma odmeňo-
vania detí.
14. 2. (16.00)  Karneval 
Pre deti a rodičov v Mestskej športovej 
hale. Hostia: Mária Podhradská, Richard 
Čanaky.

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

19. 2. (16.00)  Bipolárne poruchy 
O ochorení, príznakoch a liečbe diskutujú 
lekári B. Môťovský a K. Kusá.
23. 2. (10.00)  Hľadáme stratenú 
rozprávku
Deti a rodičia z MC Srdiečko si čítajú vo 
Verejnej knižnici M. Rešetku, Hasičská 1 
aj v pobočkách na Juhu, Dlhých Honoch 
a v Kubre.
25. 2. (15.00)  Obvodné kolo 42. ročníka 
Vansovej Lominičky
Festival umeleckého prednesu poézie 
a prózy. Pripravila KO Únie žien Slovenska 
s Trenčianskym osvetovým strediskom.

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

Klubová činnosť:
Denne (14.00 – 18.00)  Klub dôchodcov
Pondelok (8.30 – 11.30)  Združenie 
kresťanských seniorov
Utorok (8.30 – 11.30)  Jednota 
dôchodcov
Nedeľa (8.30 – 12.00)  Klub filatelistov
Pohybové aktivity:
Pondelok (17.00 – 18.30)  Cvičenie Tai-chi 
Začiatočníci.
Pondelok (18.30 – 20.00)  Cvičenie Tai-chi 
Pokročilí.
Utorok (15.30 – 19.00)  Detský folklórny 
súbor Radosť
Sobota (8.30 – 12.00)  Detský folklórny 
súbor Radosť
Streda (17.00 – 18.30)  Cvičenie pre 
tehotné ženy
Streda (19.00 – 20.00)  Cvičenie Pilates
Štvrtok (17.30 – 18.45)  Joga
Štvrtok (19.00 – 20.00)  Aerobik 
s Mirkou
Piatok (16.30 – 19.00)  Tanečná škola – 
Paškovci
6 . 2. (8.00)  Projekt zdravia – 
konzultácie s liečiteľom. Liečivé bylinky 
a ich použitie – konzultácie.

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

13. – 16. 2. (19.00)  Po 
svadbe 
Hrdinom filmu je Jacob Pe-
dersen (Mads Mikkelsen), 
vyliečený alkoholik a idea-
listický humanitárny pracov-
ník, ktorý kdesi v Indii riadi 
sirotinec, ktorému hrozí z fi-
nančných dôvodov zavretie.
18. 2. (19.00)  Búrlivá svadba
Známa indická režisérka nás tentokrát 
zavedie do súčasného Díllí, kde bohatí 
manželia Vermaovci pripravujú okázalú 
svadbu pre svoju najstaršiu dcéru Áditi.
26. 2. (17.30)  Nežný barbar
Príbeh filmu zachytáva netradičné vzťa-
hy a rýdze priateľstvo originálneho Vladi-
míra Boudníka a jeho dvoch komplicov 
– Egona a Doktora, „pivných frajerov“.
20. 2. (16.30)  Filmový klub 
mladých: Anime play „COSPLAY“
Stretnutie členov Filmového klubu mla-
dých spojené s krátkou prednáškou 
Daria Delgada na tému „Japonská ani-
movaná tvorba“. 
20. 2. – 22. 2. (19.00)  Faunov 
labyrint 
Dvanásťročná Ofélia prichádza so 
svojou tehotnou matkou za otčimom, 
frankistickým dôstojníkom, ktorý kdesi 
v horách na severe Španielska potláča 
zvyšky republikánskeho povstania. 
22. 2. (16.00)  Detské predstavenie: 
Kung fu panda 
V liahni animovaných talentov štúdia 
DreamWorks sa zrodil nový hrdina, 
ktorý dokáže skvele konkurovať jeho 
doterajšiemu ťahúňovi Shrekovi. 
23. 2. (19.00)  Karu süda – 
Medvedie srdce 
Mladý Estónec Nika opúšťa mestský 
stereotyp a odchádza na Sibír, kde sa 
chce stať lovcom. 
25. 2. (19.00)  Dvojaký život 
Veroniky 
Príbeh dvoch identických dievčat, Kra-
kovčanky a Parížanky. Hoci sa stretá-
vajú len na krátky čas, a i to len na 
diaľku, ich osudy sú prepojené. 
27. 2. – 1. 3. (19.00)  Funny Games 
U.S. 
Funny Games U.S. je prieskumom 
dnešnej brutálnej spoločnosti a toho, 
ako násilie ovplyvňuje našu kultúru. 

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

ARTKINO METRO
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6. 2. (15.00)  Fašiangová zábava pre 
seniorov – hudba, tanec, tombola
10. 2. (13.30)  Tvorivé dielne – 
„VALENTÍNSKE SRDIEČKA“
11. 2. (13.30)  Akadémia III. veku
13. 2. (14.00)  Valentínska diskotéka 
pre deti ŠK
15. 2. (8.00)  Veľká filatelistická burza
16. 2. (8.30)  Fašiangy Turíce... – 
program pre ZKS
 20. 2. (16.00)  Karneval pre deti MŠ 

KULTÚRNE CENTRUM KUBRA
Kubranská ul. 94, 032/743 54 71, 
0907 516 13

22. 2. (15.00)  Detský maškarný ples
23. 2. (15.00)  Fašiangová zábava pre 
dôchodcov
24. 2. (19.00)  Fašiangové posedenie 
FS Kubra s pochovávaním basy
26. 2.  Kukučín: Dom v stráni 
Zájazd na divadelné predstavenie v SND 
v Bratislave.

KULTÚRNE CENTRUM – SIHOŤ
M. Turkovej 22, 032/743 45 35, 
0904 339 401, www.kcsihot.sk

13. 2. (16.30)  Musica poetica 22
Koncert v Trenčianskom múzeu pre kú-
peľných hostí.
20. 2. (16.00)  Výročná členská 
schôdza ZO 27 a Fašiangové 
posedenie pri hudbe – Jednota 
dôchodcov
26. 2. (16.30)  Poľský klub

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

Každý pondelok (14.30, 16.00)  Joga
Každú stredu (16.00)  Angličtina
Každý piatok (9.00)  Kondično-
rehabilitačné 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)  Karty, Čitáreň 
a knižnica, PC a internet
Masáže – podľa objednávok.
Telocvičňa so stacionárnymi bicyklami

KAMC OS SR

14. 1. – 16. 2.  Prezentačná výstava 
Strednej odbornej školy stavebnej 
Emila Belluša

19. 2. (9.00)  Pamätné mince 
Slovenskej republiky
Prednáša František Jarábek.
26. 2. (16.00)  História SLZ 
gen. M.R.Štefánika, jeho pobočiek 
a sekcií 
Prednáša Ing. Androvič a p. Chrenka, pri-
pravuje Klub letcov a parašutistov SLZ.
18. 2. (15.00)  Fašiangové stretnutie
Pripravuje Klub vojenských veteránov.
14. – 15. 2. (10.00 – 17.00)  
Majstrovské zápasy extraligy v šachu 
Trenčín A – Čadca, Trenčín A – Dunajov 
22. 2. (8.30 – 16.00)  Majstrovský 
zápas 3. ligy Trenčín C – Prievidza C
28. 2. (9.00 – 16.00)  Majstrovský 
zápas 2. ligy Trenčín B – Šaľa
25. 2. (17.00)  Hrajú nám pre radosť
Koncert detí Základnej umeleckej školy 
Trenčín. 
Stretnutia v kluboch
1. štvrtok (16.00)  Klub vojenských 
výsadkárov
nepárna streda (17.00)  Klub 
plastikových modelárov 
2. a 4. štvrtok (16.00)  Klub letcov 
a parašutistov SLZ gen. Štefánika
3. štvrtok (16.00)  Klub numizmatikov 
3. pondelok (16.00 – 20.00)  Klub 
filatelistov 
2. pondelok (16.00)  Klub vojenských 
veteránov 
Sekcia záhradkárov.
1. utorok (16.00)  Klub vojenských 
veteránov 
Sekcia včelárov.
1. streda (16.00)  Klub vojenských 
veteránov 
Sekcia česko-morav. spolku.
posl. utorok (16.00)  Klub výtvarníkov 
stredy (15.30)  Klub umeleckého 
spracovania textilu
pondelky, stredy, soboty (14.00)  Klub 
výpočtovej techniky
utorky (16.00 – 19.00)  Hudobná 
skupina L.O.3
piatky (18.00 – 21.00)  Klub fotografov
nedele (9.00 – 11.00)  Detská 
besiedka evanjelickej cirkvi a. v.
nedele (16.00 – 20.00)  Hudobná 
skupina GAD, hudobná skupina FLY
piatky (16.00 – 21.00)  Šachový klub
utorky (17.30 – 18.30)  Klub brušných 
tancov
pondelky (18.30 – 19.30)  Klub Lady 
Aerobik
stredy (15.30 – 17.00)  Klub jogy
21. 1., 28. 1. (16.00)  Klub dievčat

KINO HVIEZDA
22. 2. (18.00)  Výlet 

Repríza predstavenia divadla Normálka. 

RODINNÉ CENTRUM JUŽANČEK

16., 17., 23., 24. 2.  Tancujúce tigríky
Tancujúce tigríky sú prvými trenčiansky-
mi „tanečnými jasličkami“, kde tancujú 
detičky od 1,5 do 3 rokov v sprievode 
rodiča. 
18., 19., 20., 25., 26., 27. 2.   
Hopsajúce žabky
Cvičenie je vedené hravou formou, aby 
deti zaujalo. Určené je deťom od 6 do 36 
mesiacov. 
18. 2. (9.00 – 10.30)  Modlitby matiek
24. 2. (17.00)  Rozprávkovo
Rozprávkovo je pestrofarebná krajina, 
kde sa piesok leje a voda sype, kde si 
môžete odlomiť malý kúsok z medovní-
kového domčeka, stretnúť siedmich tr-
paslíkov, alebo prebudiť spiacu Šípkovú 
Ruženku.
26. 2. (16.30 – 17.30)  Južančekova 
dielnička – voľná téma
Južančekova dielnička je pravidelné 
tvorivé stretnutie, na ktorom sa deti 
od najmenších zoznamujú s výtvarným 
umením. 
17. 2. (17.00 – 18.00)  Južančekova 
dielnička pre dospelých – vyrábame 
fotorámik
21. 2. (10.00 – 16.00)  Detský 
karneval
Rodinné centrum Južanček organizuje 
v sobotu 21. februára 2009 svoj prvý 
detský karneval. 
27. 2. (17.00 – 18.00)  Mama – klub. 
K lekárovi bez sĺz
Ako zvládať stres v súvislosti s návšte-
vou lekára, ako prežiť lekársku kontrolu 
v pohode a bez sĺz. 
13. 2. – 9. 4.  Južančekova galéria 
Daša Bezáková – MyFam

KLZISKO – ŠTÚROVO NÁMESTIE

14. 2. (12.00 – 21.00)  Valentínske 
stretnutie Trenčanov s bohatým 
programom 
Predstavia sa krasokorčuliari a hokejisti, 
tanečníci, Elvis Presley, Charlie Chaplin, 
ohňová šou.
15. 2. (15.00 – 21.00)  Hudba, 
lampiónová šou a súťaže pre deti
20. 2. (18.00)  Disko – techno
21. 2. (19.00)  Rytiersky súboj na 
ľade, ohňová šou
22. 2. (16.00 – 20.00)  Veľký vodnícky 
bál v maskách 
24. 2. (16.00)  Ukončenie fašiangov 
s pochovávaním basy
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 Mesto Trenčín prostredníc-
tvom spoločnosti Marius Peder-
sen, a. s., (MP, a. s.), Mestské-
ho hospodárstva a správy lesov, 
m.r.o., v spolupráci s Mestskou 
políciou a občanmi mesta vyko-
ná v mesiaci marec 2009 jarné 
upratovanie na území mesta. 
Obraciame sa s prosbou na ob-
čanov o pomoc pri skrášľovaní 
nášho životného prostredia.
 Nakoľko podľa zákona pla-
tí zákaz ukladania biologic-

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

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

2. 3. 2009 
• za OD Centrum – parkovisko 

pri kotolni
• Električná ul. – Horný Šianec 
• Ul. Jilemnického

3. 3. 2009 
• Nad tehelňou
• Nad tehelňou – ul. Pod 

Brezinou
• Partizánska ul. – pri 

cintoríne
• Partizánska ul. – okolo č. 73

4. 3. 2009
• Dolný Šianec – Krátka
• Ul. 28.októbra 
• Beckovská ul.  
• Osloboditeľov 

5. 3. 2009
• Ul. Sama Chalupku 
• Soblahovská ul. – Inovecká 

ul.
• Ul. P. Bezruča
• Soblahovská ul.– Cintorín-

ska ul.

6. 3. 2009
• Pod Juhom
• Soblahovská ul. – bytovky 

pri Leoni
• Belá
• Nozdrkovce

7. 3. 2009
• Pod Brezinou – ZO
• Vašíčkove sady – ZO
• Bočkove sady – ZO
• Pod sekerou – ZO
• Horný Šianec – ZO

9. 3. 2009
• Ul. J. Zemana 
• Záhumenská ul.
• Karpatská ul. – Stromová ul.
• Karpatská ul. – Rybárska ul.

10. 3. 2009
• Kubrica – námestie
• Kubranská ul.

• Kubra – Pažítky
• Kubra – pri kríži

11. 3. 2009
• Kubra – námestie 
• Pred poľom – okolo č. 

10–16
• Kubranská – okolo č. 1–6 

– Súvoz
• K výstavisku
• Pod Sokolice

12. 3. 2009
• Niva
• Potočná ul. – okolo č. 139
• Potočná ul. – okolo č. 

50–58
• Horeblatie

13. 3. 2009
• Mlynská ul.
• Opatovská ul. – okolo č. 

90–95
• Armádna ul.
• Sibírska ul.

14. 3. 2009
• Chrásť – ZO
• Za Halalovkou – ZO
• Halalovka – ZO
• Široké – ZO

16. 3. 2009
• Clementisova ul. 
• Žilinská ul.
• Odbojárov
• Jasná ul.

17. 3. 2009
• Považská ul. 
• Hodžova ul. – bezbariér. 

bytovka
• Hurbanova ul. 
• Ul. M. Turkovej

18. 3. 2009
• Ul. gen. Goliana 

– kpt. Nálepku
• Nábrežná ul. – Jiráskova ul. 
• Nábrežná ul. – Študentská 

ul. 

• Hodžova ul. – kpt. Nálepku

19. 3. 2009
• Holubyho nám.
• Kukučínova – horná časť pod 

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

20. 3. 2009
• Majerská ul.
• Kasárenská ul.
• Orechové – kaplnka
• Horné Orechové 
• Súhrady – Široká ul.

21. 3. 2009
• Sihoť – ZO
• Kubra – Volavé – ZO
• Pod Kočinou Hoľou – ZO
• Skalničky – ZO

23. 3. 2009
• Ul. M. Kišša 
• Ul. Vl. Roya – Ul. Ľ. Stárka
• Ul. Ľ. Stárka – Piešťanská 

ul.
• Veľkomoravská ul.

24. 3. 2009
• Školská ul. 
• Zlatovská ul. – Továrenská 

ul.
• Kvetná
• Bavlnárska ul. – Obchodná 

ul.
• Kožušnícka ul.

25. 3. 2009
• Hlavná ul. – okolo č. 

90–100
• Hanzlíkovská ul. – Ul. J. 

Psotného
• Okružná ul.
• Detské mestečko

26. 3. 2009
• Záblatská ul. – Poľnohospo-

dárska ul.
• Dolné pažite – Rybáre
• Pri parku

27. 3. 2009
• Ul. gen. Svobodu 
• Halalovka – okolo č. 32
• Halalovka – okolo č. 66
• Východná ul. – za č. 25

28. 3. 2009
• Pri mlyne – ZO
• Ozeta – ZO
• Váh – ZO
• Noviny – ZO

30. 3. 2009
• Východná ul. – pri ZŠ
• Ul. M. Bela 
• Lavičková ul.

31. 3. 2009
• Saratovská ul.
• Ul. Novomeského
• Šafárikova ul. 
• Liptovská ul. 

1. 4. 2009
• Ul. Bazovského – okolo č. 14
• Západná ul. 
• Ul. Šmidkeho

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

Harmonogram jarného upratovania 2009



12. 2. 2009

Slo-
venské 
príslovie

tórium španiel-
sky člen pobádaj hudobné 

dielo rokliny európsky 
ostrov ako vyťahuj 

meč
patriaci 

Aji
Pomôcky: 

ENAK
získa 
lovom 4

človek po-
stihnutý 

rachitídou

kto spieva 
tenor

bývalý 
nemecký 

štát

1
Autor: 
Jozef 

Páleník

ope-
čiatkuj 
(hovor.)

primát 
(zried.)

American 
Institute 

of Physics 
(skr.)

nemecká 
rieka

farebný 
polodra-
hokam

urči 
zadanie bál

INFO básnický 
zápor

Anno 
Domini

český 
zápor

Astát 
(zn.)

3
otvor 

na tvári 
ohraniče-
ný perami

kráča kričí
človek, 

ktorý veľa 
je (pejor.)

KRÍŽOVKA, OZNAMY  INfO / 15 

OZNAMY

Celoslovenská filatelistická burza  
Klub filatelistov 52 – 10 Trenčín pozýva všetkých priaznivcov na 

celoslovenskú filatelistickú burzu v nedeľu od 8.00 do 13.00 

v Kultúrnom centre Dlhé Hony. Záujemcovia si budú môcť kú-

piť, predať alebo vymeniť poštové známky, korešpondenčné 

lístky, pohľadnice, ale aj TK a ďalšie filatelistické predmety. (r)

VMČ Stred 
Výbor mestskej časti Stred sa stretne s občanmi v stredu 18. 

februára o 16. hodine vo veľkej zasadačke Mestského úradu 

v Trenčíne.

VMČ Západ 
Výbor mestskej časti Západ pozýva občanov na stretnutie 

v stredu 25. februára o 16. hodine v priestoroch Základnej 

školy na Veľkomoravskej ulici.

Odstávka elektrickej energie 
Kvôli prácam na zariadeniach rozvodu elektrickej energie budú 

podľa informácie techničky odstávok RSEZ Trenčín Mariany Pí-

žovej vo štvrtok 19. februára bez dodávky elektrickej energie 

na ulici Halalovka TS Slovenského zväzu záhradkárov a na Vý-

chodnej TS Kotolňa Juh v čase od 10. do 15. hodiny.  (r)

Milí čitatelia! Za správne riešenie tajničky z osemsmerovky z č. 1/2009 „No predsa až po strechu.“ bola vyžrebovaná Bc. Šárka 
Pospíšilová, Kyjevská 8, 911 08 Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! 
Vylúštenú tajničku krížovky z Infa č. 2/2009 zasielajte na adresu našej redakcie do 25. 12. 2008.
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Jubilantka Eva Kristínová v Trenčíne

 Verejná knižnica Michala Re-
šetku v Trenčíne v rámci cyklu 
Poznávame Trenčanov predsta-
vila vo štvrtok 15. januára he-
rečku a rodáčku z Trenčína Evu 
Kristínovú. Súčasťou stretnutia 
bola aj prezentácia životopisnej 
publikácie za účasti autora Jána 
Čomaja.
 Jubilantka 80-ročná Eva 
Kristínová si zaspomínala na 
mladosť v Trenčíne, na časté 

návštevy Trenčianskeho hradu 
s otcom, známych. Prezradila, 
že po odchode do Bratislavy si 
zobrala so sebou symbolickú 
hrsť zeme z Trenčína. Hovorila 
aj o svojej hereckej kariére.Ján 
Čomaj vysvetlil, že kniha je osob-
ným svedectvom jubilantky.
 Program pripravilo Divadlo 
Normálka a Emil Sedlačko odo-
vzdal hosťom fotografie z rokov 
1967–68.  (la)
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HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK 2. – 6. mes. 
FEBRUÁR MAREC APRÍL

1 N 1 N 1 S Papier 1

2 P Papier 2 Nádoby 1 2 P Papier 2 Nádoby 1 2 Š Papier 4 Nádoby 3

3 U Papier 3 Nádoby 2 3 U Papier 3 Nádoby 2 3 P Nádoby 4

4 S Papier 1 4 S Papier 1 4 S

5 Š Papier 4 Nádoby 3 5 Š Papier 4 Nádoby 3 5 N

6 P Nádoby 4 6 P Nádoby 4 6 P Nádoby 1 Sklo 1

7 S 7 S 7 U Nádoby 2 Sklo 2

8 N 8 N 8 S FIRMY Sklo 3

9 P Nádoby 1 9 P Nádoby 1 9 Š Nádoby 3

10 U Nádoby 2 10 U Nádoby 2 10 P Nádoby 4

11 S FIRMY 11 S FIRMY 11 S

12 Š Nádoby 3 Sklo 1 12 Š Nádoby 3 Sklo 1 12 N

13 P Nádoby 4 Sklo 2 13 P Nádoby 4 Sklo 2 13 P

14 S Sklo 3 14 S Sklo 3 14 U Papier 3 Nádoby 2

15 N 15 N 15 S FIRMY Nádoby 1

16 P Papier 2 Nádoby 1 16 P Papier 2 Nádoby 1 16 Š Papier 4 Nádoby 3

17 U Papier 3 Nádoby 2 17 U Papier 3 Nádoby 2 17 P Papier 2 Nádoby 4

18 S FIRMY 18 S FIRMY 18 S

19 Š Papier 4 Nádoby 3 19 Š Papier 4 Nádoby 3 19 N

20 P Nádoby 4 20 P Nádoby 4 20 P Vrecia 1 Nádoby 1

21 S 21 S 21 U Vrecia 2 Nádoby 2

22 N 22 N 22 S FIRMY

23 P Vrecia 1 Nádoby 1 23 P Vrecia 1 Nádoby 1 23 Š Vrecia 3 Nádoby 3

24 U Vrecia 2 Nádoby 2 24 U Vrecia 2 Nádoby 2 24 P Nádoby 4

25 S FIRMY 25 S FIRMY 25 S

26 Š Vrecia 3 Nádoby 3 26 Š Vrecia 3 Nádoby 3 26 N

27 P Nádoby 4 27 P Nádoby 4 27 P Papier 2 Nádoby 1

28 S 28 S 28 U Papier 3 Nádoby 2

29 N 29 S Papier 1

30 P Papier 2 Nádoby 1 30 Š Papier 4 Nádoby 3

31 U Papier 3 Nádoby 2

MÁJ JÚN

1 P Nádoby 4 1 P Nádoby 1

2 S 2 U Nádoby 2

3 N 3 S FIRMY

4 P Nádoby 1 4 Š Nádoby 3 Sklo 1

5 U Nádoby 2 5 P Nádoby 4 Sklo 2

6 S FIRMY 6 S Sklo 3

7 Š Nádoby 3 Sklo 1 7 N

8 P Nádoby 4 Sklo 2 8 P Papier 2 Nádoby 1

9 S Sklo 3 9 U Papier 3 Nádoby 2

10 N 10 S FIRMY

11 P Papier 2 Nádoby 1 11 Š Papier 4 Nádoby 3

12 U Papier 3 Nádoby 2 12 P Nádoby 4

13 S FIRMY 13 S

14 Š Papier 4 Nádoby 3 14 N

15 P Nádoby 4 15 P Vrecia 1 Nádoby 1

16 S 16 U Vrecia 2 Nádoby 2

17 N 17 S FIRMY

18 P Vrecia 1 Nádoby 1 18 Š Vrecia 3 Nádoby 3

19 U Vrecia 2 Nádoby 2 19 P Nádoby 4

20 S FIRMY 20 S

21 Š Vrecia 3 Nádoby 3 21 N

22 P Nádoby 4 22 P Papier 2 Nádoby 1

23 S 23 U Papier 3 Nádoby 2

24 N 24 S Papier 1

25 P Papier 2 Nádoby 1 25 Š Papier 4 Nádoby 3

26 U Papier 3 Nádoby 2 26 P Nádoby 4

27 S Papier 1 27 S

28 Š Papier 4 Nádoby 3 28 N

29 P Nádoby 4 29 P Nádoby 1

30 S 30 U Nádoby 2

31 N

Vysvetlivky:
Plasty

Vrecia 1 Zlatovce, Orechové, Horné Orechové, Istebník, Záblatie, Zámostie
Vrecia 2 Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum, Dolné mesto
Vrecia 3 Opatová, Kubra, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej ulice
Nádoby 1 Juh
Nádoby 2 Sihoť, Zámostie 
Nádoby 3 Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum
Nádoby 4 Dolné mesto, Soblahovská, Dlhé Hony
FIRMY firmy

Bioodpad

Bio od 1. 6. – 30. 9. každý pondelok
Bio od 1. 10 – 31. 5. každý nepárny pondelok

Papier

Papier 1 individuálna bytová výstavba – Sihoť, Hodžova, Noviny, Zlatovce 
Papier 2 Juh, Belá
Papier 3 Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie

Papier 4 Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Kubra, 
Kubrica

FIRMY firmy

Sklo

Sklo 1 mesto TN
Sklo 2 mesto TN
Sklo 3 mesto TN

Papier mimoriadny vývoz
Sklo mimoriadny vývoz

Vyšetrenie na kliešťové ochorenia

 Parazitologický ústav SAV v Košiciach uskutoč-
ňuje v roku 2008/2009 výskum kliešťami prená-
šaných ochorení (lymská borelióza, kliešťová en-
cefalitída, anaplazmóza, riketsióza) u poľovníkov 
a lesných pracovníkov na území Slovenska.
 Toto dobrovoľné vyšetrenie spočíva v odbere krvi 
(v množstve 4 ml) odbornou sestrou a pracovníci 
Parazitologického ústavu SAV následne krv vyšet-
ria na prítomnosť baktérií a vírusov v krvi, ale aj na 
prítomnosť protilátok proti týmto patogénom. Z vy-
šetrenia bude osoba vedieť, či u neho práve nepre-
bieha spomínaná infekcia, ale aj či sa s patogénmi 
v minulosti nestretol. Organizátor sa zaväzuje, že 
o výsledkoch vyšetrení sa dozvie iba vyšetrovaná 
osoba. Pri výskume nebudú zverejnené mená ani 
iné osobné údaje vyšetrovaných osôb.
 Vyšetrenie osôb (ktorí pracujú alebo poľujú 
v tomto regióne) z Trenčianskeho kraja sa usku-
toční na Infekčnom oddelení Fakultnej nemocnice 
v Trenčíne (Legionárska 28):
každý pracovný deň od 2. do 27. februára 2009 
v čase od 8.00 do 10.00 a poobede od 13.00 do 
14.00.
 Vyšetrenie je bez poplatkov, o výsledku vyšetre-
nia bude každá vyšetrená osoba informovaná do 
konca júna 2009. (r)


