
 Mesto Trenčín ukončilo začiatkom minulého týždňa zimnú údržbu 
a začalo s čistením krajníc a uličných vpustí na mestských komuniká-
ciách. Priaznivejšie počasie už umožnilo vyčistiť od zimného posypu 
hlavné ťahy na sídlisku Juh, ulice Soblahovská, Inovecká, Legionár-
ska, Partizánska, Zlatovská  
ako aj podjazd Sihoť a Ulicu 
Ľ. Stárka. Voľná technika 
a zametači pracujú na čistení 
najviac frekventovaných ulíc 
a parkovacích miest s pozdĺž-
nym parkovaním aj v noci. 
Upratovanie mestských ko-
munikácií po zime bude trvať 
minimálne do konca marca. 
Postup úplného čistenia pre-
bieha nasledovne: sídlisko 
Juh, sídlisko Soblahovská, 
centrum Sihoť a Zámostie.
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Vrámci dvojdňovej oficiálnej návštevy Slovenska zavítala vo štvrtok 12. marca 2009 do Trenčí-
na členka Európskej komisie pre regionálnu politiku Danuta Hübner. V popoludňajších hodinách 
ju prijal primátor Trenčína Branislav Celler. V jeho sprievode navštívila D. Hübner prevádzku 
malej vodnej elektrárne na Váhu v Trenčianskych Biskupiciach, ktorej výstavbu spolufinanco-
vala Európska únia a závod na výrobu pretekárskych modelov Xray, takisto sčasti financovaný 
z európskych fondov. foto: R. Stoklasa
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Európska komisárka na návšteve Trenčína

Začalo sa jarné upratovanie 
mestských komunikácií po zime

 „Na príklade vodnej elek-
trárne aj závodu vidíme efek-
tívne využitie eurofinancií. Obe 
navštívené prevádzky ma zau-
jali – vodná elektráreň svojím 
pozitívnym vplyvom na životné 
p r o s t r e d i e , 
pretože na vý-
robu elektriny 
sa tu využíva 
o bno v i t e ľn ý 
zdroj energie 
a tiež celko-
vou nenáročnosťou fungova-
nia a návratnosťou vložených 
prostriedkov. Fabrika na mo-
dely áut je zase príkladom, 
ako z rodinnej firmy vybudovať 
fungujúcu spoločnosť s takmer 
stovkou zamestnancov,“ pove-
dala na stretnutí s novinármi D. 
Hübner.

 „Problémy nie sú len tam, 
kde sa nič nerobí. Netreba sa 
báť využívať prostriedky z EÚ,“ 
poukázala komisárka na mož-
nosť získať financie z eurofon-
dov a zdôraznila, že aktuálnym 

cieľom je 
zjednoduše-
nie adminis-
t r a t í v n y c h 
p r o c e s o v 
s p o j e n ý c h 
s čerpaním 

zdrojov a urýchlenie získania 
prostriedkov napríklad v podo-
be ich predfinancovania.
 Primátor prezentoval ko-
misárke najdôležitejší projekt 
mesta, ktorý čaká na prísun 
eurofondov, a to nový cestný 
most. 
 Pokračovanie na strane 2

„Problémy nie sú len 
tam, kde sa nič nerobí. 
Netreba sa báť využívať 
prostriedky z EÚ.“
 Danuta Hübner

Po zimnej údržbe zostali na 
okrajoch ciest zvyšky zimného 
posypu. foto: (la)
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Dokončenie z prvej strany
„Mesto pripravilo projektovú do-
kumentáciu a teraz je dôležité, 
aby administratívny proces po-
sudzovania celkového projektu 
bol úspešne dokončený a aby 
sa most začal stavať, preto-
že dopravná situácia v meste 

je v špičke kritická,“ povedal 
primátor.
 O jeho slovách sa mohla ko-
misárka presvedčiť pri prejazde 
mestom na „vlastnej koži“ pri 
presune zo Zámostia do závo-
du pri výstavisku.
 Martin Mistrík

Európska komisárka na 
návšteve Trenčína

Profesorka Danuta Hübnerová, PhD.
Členka Európskej komisie 
Národnosť: poľská
Narodená 8. apríla 1948 v Nisku v Poľsku

Profesionálna kariéra
Od 1. 5. 2004 Členka Európskej komisie, 

Brusel 
2003–2004 Ministerka európskych záležitostí, Poľsko 
2001–2003 Vedúca Výboru pre európsku integráciu a štát-

na tajomníčka, ministerstvo zahraničných vecí, 
Poľsko 

2000–2001 Zástupkyňa generálneho tajomníka a výkonné-
ho tajomníka Organizácie spojených národov, 
Hospodárska komisia Organizácie spojených 
národov pre Európu, Ženeva 

1998–2000 Zástupkyňa výkonného tajomníka, Hospodár-
ska komisia Organizácie spojených národov 
pre Európu, Ženeva 

1997–1998 Vedúca kancelárie prezidenta Poľskej 
republiky 

1996–1997 Splnomocnená zástupkyňa pre zriadenie Výbo-
ru pre Európsku integráciu (KIE), tajomníčka 
KIE s postavením štátna tajomníčka a vedúca 
Úradu výboru pre európsku integráciu (UKIE) 

1995–1996 Hlavná sprostredkovateľka pre pristúpenie 
k OECD 

1994–1996 Zástupkyňa štátneho tajomníka na minister-
stve priemyslu a obchodu, Poľsko 

Iniciatíva Centrum združila vlastníkov nehnuteľností v jadre mesta
 S cieľom zjednotiť vlastníkov 
a prenajímateľov budov v srdci 
Trenčína – na Mierovom námes-
tí a v blízkom okolí a podporiť 
rozvoj historického centra vznik-
la pracovná skupina Trenčanov 
s názvom Iniciatíva Centrum.
 Jej členov prijal na pôde 
mestského úradu primátor 
Trenčína Branislav Celler. O vý-
sledkoch rokovania hovorí pred-
staviteľ združenia Martin Hodál: 
Mohli by ste nám bližšie 
objasniť, čo je cieľom vášho 
združenia?
 Hľadáme spôsob, ako otvo-

rene komunikovať s mestom. 
Chceme poukázať na problé-
my, s ktorými sa denne v his-
torickom centre ako majitelia 
a prenajímatelia nehnuteľností 
stretávame a ktoré by sme ve-
deli spoločným úsilím riešiť. Zá-
roveň by sme radi vyjadrili svoj 
názor k pripravovaným zmenám 
na území mesta. V najbližšom 
období ide napríklad o rekon-
štrukciu Mierového námestia. 
Diskutovali sme o konkrétnych 
spôsoboch, ako spoločne postu-
povať pri obnove nehnuteľností 
a riešení inžinierskych sietí po-

Zjednosmernenie má priniesť 
poriadok v parkovaní
 Pri výstavbe nových byto-
vých domov, polyfunkčných či 
administratívnych objektov je 
nevyhnutnou podmienkou pre 
povolenie stavby vybudovanie 
dostatočného počtu parkovacích 
miest  podľa platnej legislatívy 
a technických noriem. Problém 
však vzniká pri staršej zástavbe, 
ktorá vzhľadom na nižší stupeň 
automobilizácie neriešila parko-
vanie v rozsahu dnešných požia-
daviek. Takáto situácia je napr. 
v časti Dolné mesto, ktorá sa 
vyznačuje hustou sieťou úradov, 
firiem a zdravotníckych zariadení 
s nedostatočnými podmienkami 
pre parkovanie. 
 Zložitú situáciu chce mesto 
riešiť jednosmerkami. Zjed-
nosmernenie ulíc Moyzesova 
a Kmeťova umožní parkovanie 
po oboch stranách komunikácie. 
Na Kuzmányho ulici, vzhľadom 
k nedostatočnej šírke komuni-
kácie, bude 
pre parkova-
nie využitá aj 
časť chodní-
ka. Možnosť 
p a r k o v a n i a 
na chodníku 
bude uprave-
ná dopravnými 
značkami. Cel-
kovo bude vy-
značených 66 
parkovac ích 
miest, z kto-
rých 3 budú 

vyhradené pre vozidlá ťažko 
zdravotne postihnutých osôb. 
Parkovacie miesta sú navrhnuté 
tak, aby nebránili vstupu na súk-
romné pozemky, tzn. pred kaž-
dým vjazdom budú šikmé čiary, 
na ktorých vozidlo nesmie stáť 
ani zastaviť.
 Cieľom uvedeného rieše-
nia je jednoznačné vymedze-
nie priestoru pre parkovanie 
v zmysle platnej legislatívy, za-
bezpečenie plynulého prejazdu 
vozidiel a zvýšenie bezpečnosti 
chodcov. 
 Projekt dopravného značenia 
je k nahliadnutiu v Centre roz-
voja mesta na Útvare životného 
prostredia a dopravy Mestského 
úradu v Trenčíne, Farská 10. Re-
alizácia je plánovaná na prelome 
mesiacov apríl a máj v závislosti 
od poveternostných podmienok.
 (uzpd)
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čas rekonštrukcie. Dlhodobým 
zámerom je však pre nás rozvoj 
historického jadra mesta, aby 
bolo skutočne reprezentatívnym 
a živým organizmom či už pre 
občanov alebo návštevníkov 
nášho mesta.
Na vaše druhé stretnutie bol 
pozvaný aj náčelník mestskej 
polície a odborníci v oblasti 
dopravy. 
 Áno, riešili sme aj problémy 
zásobovania a dopravný režim 
na Mierovom námestí. Zároveň 
sme sa informovali o činnosti 
Trenčianskej parkovacej spoloč-

nosti a o tom, ako bude riešené 
parkovanie v budúcnosti. V do-
hľadnej dobe nám bola prisľúbe-
ná prezentácia dopravných tokov 
po rekonštrukcii komunikácií pri 
zjazde z cestného mesta. 
 Zámer komunikovať s mes-
tom organizovaným spôsobom 
a nie individuálne sa podľa slov 
M. Hodála podarilo uskutočniť. 
„Sme radi, že nás prijali a vy-
počuli. A jednoznačne vidím 
priestor na vzájomnú spoluprá-
cu mesta a nášho združenia aj 
v budúcnosti,“ dodal Hodál.
 (jm)
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Nastupovanie druhými dverami 
zrýchlilo dopravu v MHD
 Od 1. marca sa môže do 
autobusov MHD v Trenčíne na-
stupovať aj strednými dverami. 
Túto možnosť využívajú majite-
lia čipových kariet. Kto si chce 
kúpiť cestovný lístok alebo do-
biť kredit na karte, musí použiť 
predné dvere. Vodič mu vydá 
lístok alebo dobije kredit. Stroj-
čeky pri stredných dverách nevy-
dávajú lístky, iba odpíšu sumu 
za prepravu z karty. Nastupova-
ním strednými dverami odpadá 
kontrola všetkých cestujúcich 
vodičmi a vzniká priestor pre 
nepoctivcov, čo sa chcú voziť 
zadarmo. Preto SAD Trenčín za-
čalo robiť kontroly revízormi. Tí 
majú strojček, ktorí dokáže vyčí-
tať z kreditnej karty občana plat-
bu so sumou, dátumom a hodi-
nou, kedy sa uskutočnila. 
 Cestovanie sa zrýchlilo, au-
tobusy trávia menej času na za-
stávkach a to prináša aj menšiu 
záťaž na životné prostredie. 

Oslovili sme niekoľkých 
Trenčanov a spýtali sa ich, 
aké majú skúsenosti s touto 
novinkou v MHD.
Villy Weber,  
masér: 
 Cestujem 
MHD každý 
deň štyrikrát 
a je jasné, že 
sa tým urých-
lilo nastupovanie. Zo začiatku 
sa vyskytli problémy, lebo nie 
všetci ľudia boli s novým sys-
témom nastupovania obozná-
mení. Najmä starší čakali, že 
im strojček vydá lístok, alebo 
pre zmenu nepočkali na signál 
oznamujúci jeho pripravenosť 
na ďalšiu platbu. Kartu pou-
žívam niekoľko rokov, a preto 
nastupujem od začiatku stred-
nými dverami. Dostanem sa 
rýchlejšie do autobusu a vza-
du si skôr nájdem miesto na 
sedenie.

Zo zasadnutia študentov
 Členov Stredoškolského fóra 
a detského parlamentu privítal 
na pôde mestského úradu primá-
tor Trenčína Branislav Celler. Na 
stretnutí sa zúčastnili aj Tomáš 
Vaňo, zástupca primátora mesta 
Trenčín, a Jozef Baláž, vedúci 
Útvaru školstva Mestského úra-
du v Trenčíne.
 „V roku 2008 sa podarilo 
upevniť spoluprácu mesta so štu-
dentmi. Pre Trenčín je dobré mať 
aktívnych mladých ľudí. Verím, 
že aj počas tohto roka sa nám 
spolu podarí pripraviť úspešné 
projekty. Chceme kompletne 
dobudovať športový areál pri ZŠ 
na Bezručovej ulici. Pripravujeme 
projekt rekonštrukcie bývalého 
letného kina, kde počítame s ak-
tívnou účasťou stredoškolákov 
pri  organizácii programu pre 
mladých,“ povedal na úvod stret-
nutia B. Celler.
 Študenti využili prítomnosť 
primátora a obrátili sa naňho 
s viacerými otázkami . Rebeku 
Vaňovú zo Strednej umeleckej 
školy v Trenčíne zaujímalo, aká 
je situácia ohľadom výstavby no-

vého cestného mosta. „Mestom 
sa šíria informácie, že sa nebude 
stavať nový most,“ dožadovala 
sa vysvetlenia. „Mesto urobilo 
všetky potrebné kroky k úspešnej 
realizácii výstavby druhého cest-
ného mosta. Investorom tohto 
projektu je štát. Máme správy, 
že sa všetko dolaďuje a pripra-
vuje, aby sa s výstavbou mohlo 
začať čo najskôr,“ odpovedal B. 
Celler. Rebeka sa spýtala aj na 
plánovanú výstavbu Auparku. 
Podľa primátora v územnom plá-
ne sa už od roku 1998 počíta so 
stavebnou činnosťou v tejto časti 
mesta, pretože tu aj v minulosti 
budovy stáli. „Stavať sa, samo-
zrejme, môže až po doriešení do-
pravy, ktoré sa teraz pripravuje,“ 
dodal primátor.
 Na postup pri rekonštrukcii 
Mierového námestia bola zveda-
vá Kristína Madajová z Obchod-
nej akadémie Milana Hodžu: 
„Obmedzí mesto vjazd vozidiel 
na Mierové námestie?“ spýtala 
sa. Riešením by podľa B. Celle-
ra bolo zriadiť pri vstupe na ná-
mestie hliadku mestskej polície. 

Tá by dozerala na vjazd vodičov 
na námestie po celý deň. 
 Niekoľko otázok študentov 
sa týkalo lesoparku Brezina. 
Primátor ich uistil, že priamo na 
Brezine sa nestavia. „Plocha le-
soparku sa nebude zmenšovať, 
je to presne zákonom vymedze-
né územie. Naopak, Brezina 
by mala byť ako rekreačný les 
– s väčším množstvom lavičiek, 
ihrísk, s bezpečným osvetlením,“ 
povedal B. Celler.
 Monika Siekelová z „Jile-
máku“ zisťovala, či žiadateľmi 
o grant z rozpočtu mesta môžu 
byť fyzické osoby, prípadne nefor-
málne skupiny. Jozef Baláž jej od-
poručil žiadať o financie prostred-

níctvom združenia s právnou 
subjektivitou, lebo neformálnym 
skupinám nemožno schváliť žia-
dosť o peňažnú podporu. Dodal, 
že niektoré komisie ešte stále 
prijímajú žiadosti o dotácie.
 Zástupca primátora Tomáš 
Vaňo sa na výzvu Lucie Čaklošo-
vej vyjadril k plavárni v areáli ZŠ 
Na dolinách: „Našou snahou je 
previesť bazénovú halu do ma-
jetku mesta a následne ju plne 
sfunkčniť.“
 Viac než hodinu trvala debata 
predstaviteľov mesta Trenčín so 
zástupcami základných a stred-
ných škôl, ktorých sa zišlo takmer 
tridsať. 
 Martin Mistrík

Slávka  
Cvrková, 
vychovávateľ-
ka: 
S k va l i t n i l o 
to služby 
v doprave. 
Kedysi sa nastupovalo všetký-
mi dverami a bolo to rýchle 
nastupovanie, autobus sa na 
zastávke zdržal naozaj iba mini-
málne. Obmedzenie vstupu do 
autobusu iba prednými dverami 
bol krok späť. Preto túto zmenu 
vítam a využívam ju, lebo pou-

žívam na platenie cestovného 
čipovú kartu.
Jarmila  
Ondrejo vi-
čová, 
živnostníčka: 
 Zvyknutá 
som nastupo-
vať prednými 
dverami. Mám síce kartu, ale 
do práce necestujem v čase 
dopravných špičiek. Vtedy sa 
rýchlo dá nastúpiť aj prednými 
dverami.
 (la) 
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 V minulom roku mesto do-
budovalo Panenskú ulicu pri 
nemocnici, ktorej podobne ako 
Širokej chýbala asfaltová po-
krývka. Rovnaký osud mal po-
stihnúť aj 250 metrov dlhú Širo-
kú ulicu, na rekonštrukciu ktorej 
mesto v minuloročnom rozpočte 
vyčlenilo približne 365 133 Eur 
(11 miliónov korún). Plány však 
tesne pred realizáciou stros-
kotali na majetkovo-právnom 
vysporiadaní pozemkov. „Až po 
schválení financií sme sa dozve-
deli, že pozemky pod Širokou 
ulicou sú majetkom cirkvi a pat-
ria Rímsko-katolíckej farnosti 
Trenčín – Orechové. Začali sme 

preto rokovať o možnostiach 
so správcom farnosti a farskou 
radou v Orechovom.,“ povedal 
zástupca primátora a poslanec 
mestskej časti Západ Tomáš 
Vaňo. Výbor mestskej časti Zá-
pad ponúkol farskému úradu na 
výmenu pozemok pred rímsko-
katolíckym kostolom v Orecho-
vom, ktorý patrí mestu a farnosť 
sa oň stará. „Za rozbitú cestu 
na Širokej ponúkame upravený 
asfaltový úsek cesty pred kos-
tolom. Nezávislému znalcovi 
sme dali vypracovať aj odborný 
cenový posudok na oba pozem-
ky. Ten na jeho základe navrhol 
doplatiť ešte farnosti 3319 Eur 

(100 tisíc korún). Tento návrh 
sme predložili farskému úra-
du,“ vysvetlil Vaňo. Posun v ce-
lej záležitosti však neprinieslo 
ani posledné stretnutie farskej 
rady zo zástupcami mesta 
a výboru mestskej časti Zá-
pad začiatkom marca. „Farská 
rada spochybnila náš znalecký 
cenový posudok a chce si dať 
vypracovať svoj vlastný. Svoje 
stanovisko zašle písomne v lis-
te, ktorý by malo mesto obdržať 
už v najbližších dňoch,“ spresnil 
poslanec mestskej časti Západ 

Martin Barčák. 
 Obyvatelia Širokej ulice sa 
teda zatiaľ musia uspokojiť len 
s menšou úpravou povrchu, 
ktorú urobilo mesto v minulom 
roku. „Na ulicu sme nasypali 
makadamovu vrstvu a zavalco-
vali, čím sa nám podarilo zba-
viť najväčších jám a nerovnos-
ti. Naším cieľom je však, aby 
obyvatelia Širokej dostali takú 
ulicu, akú si zaslúžia“, dodal 
Tomáš Vaňo.
 Pokračovanie nájdete v bu-
dúcom čísle Infa. (md)

 „Bolo by veľkou škodou, aby 
budova ďalej chátrala a zostala 
nevyužitá. Chceme z nej urobiť 
miesto, kde sa môžu občania 
stretávať a ktoré im bude slúžiť 
na rôzne spoločenské aktivity,“ 
povedal zástupca primátora 
a poslanec mestskej časti Zá-
pad Tomáš Vaňo. 

 Pred rokmi sa v kultúrnom 
dome konali rôzne spoločenské 
podujatia a premietalo kino. 
Obyvatelia Istebníka si dobre 
pamätajú aj hlučné víkendové 
diskotéky. Po rekonštrukcii kul-
túrneho domu má mesto o jeho 
využití jasné predstavy. V zad-
nej časti bude naďalej fungovať 

materská ško-
la. Na prízemí 
bude sídliť 
Mestská polí-
cia Trenčín – 
Zámostie, kto-
rá teraz sídli 
v prenajatých 
p r i e s t o r o c h 
na Kvetnej uli-
ci a tiež Klub 
dôchodcov Is-
tebník, ktorý 

sa sem presťahuje z budovy 
oproti. „V budove nebudú chý-
bať klubové priestory, ktoré sú 
určené na rôzne kultúrno-spo-
ločenské akcie a využívať ich 
budú aj niektoré organizácie 
tejto mestskej časti. Ďalšie 
priestory sú vyhradené aj na 
rôzne iné aktivity, či to už bude 
tanečná škola alebo aerobik. 
V budove bude miesto aj pre 
záujemcov, ktorí chcú poskyto-
vať služby občanom ako leká-

reň a podobne,“ vysvetlil Vaňo. 
 So stavebnými prácami pri 
rekonštrukcii kultúrneho domu 
by sa malo začať už v apríli. 
„V súčasnosti dorábame pro-
jektovú dokumentáciu pre sta-
vebné povolenie. Už na jeseň by 
sme chceli mať časť na prízemí 
aj zrekonštruovanú. V rámci 
rekonštrukcie budeme riešiť aj 
otázku parkovacích miest pri 
kultúrnom dome,“ dodal Vaňo.
 (md), foto: Jozef Čery
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Rekonštrukcia Kultúrneho domu 
v Istebníku sa začne už na jar
Do Kultúrneho domu na Medňanského ulici v mestskej časti Zá-
pad – Istebník sa opäť vráti život. Budova, v zadnej časti ktorej 
sídli materská škola, chátrala takmer štrnásť rokov. Už v jar-
ných mesiacoch sa však začne prvá etapa jej rekonštrukcie, do 
ktorej investuje mesto 165 969 Eur (5 miliónov korún).

Mesto rokuje o rekonštrukcii 
Širokej ulice s farským úradom
Široká ulica v mestskej časti Západ – Orechové je smutne zná-
ma ako posledná trenčianska ulica bez asfaltového povrchu. Jej 
obyvatelia už roky čakajú na rekonštrukciu, po ktorej by im už 
nestrpčovala život hrboľatá prašná cesta s množstvom kaluží po 
daždi. Mesto Trenčín je odhodlané vyjsť obyvateľom v ústrety 
a v tejto súvislosti podniklo aj viaceré kroky. Tie však zabrzdili 
rokovania s miestnym farským úradom, ktorému pozemky pod 
Širokou ulicou patria.

Kultúrny dom v Istebníku chátral 14 rokov. Na jar sa  >
začne jeho rekonštrukcia.

V priestoroch kultúrneho domu je v sú- >
časnosti len hromada špiny a neporiadku.

Mesto v minulom roku čiastočne upravilo povrch Širokej  >
ulice. Jej celková rekonštrukcia však závisí od rokovaní 
mesta s miestnym farským úradom.  foto (la)
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 Mesto Trenčín v súčasnosti 
realizuje dlhodobo plánovanú 
investičnú akciu Rekonštruk-
cia stromoradia topoľov na 
Sihoti pri Tepličke. Názov in-
vestičnej akcie hovorí, že nejde 
len o odstránenie drevín, ale aj 
o ich výmenu za nové, vhodnej-
šie, geograficky pôvodné drevi-
ny. Všetky spílené stromy budú 
nahradené v rovnakom počte 
a na tej istej ploche. Šestnásť 
nových kusov bude vysadených 
najneskôr do 15. 5. 2009.
 Hlavným dôvodom na výrub 
topoľov bolo, že ide o krátkove-
ké rýchlorastúce stromy s kreh-

kým drevom, ktoré dosahujú 
vek zrelosti okolo 50. roku živo-
ta. Pri týchto drevinách vo veku 
ich zrelosti dochádza ku hnilo-
be jadrového dreva a zlomom 
kostrových konárov. Samičie 
jedince kríženca topoľa kanad-
ského negatívne ovplyvňujú 
hygienické podmienky bývania 
a aj ako nepriamy alergén zhor-
šujú zdravotný stav obyvateľov. 
Vzhľadom na tieto skutočnosti 
je nevyhnutná ich postupná vý-
mena za mladé stromy vhodné 
do verejnej zelene.
 MsÚ v Trenčíne
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Na Sihoti vysadia 
vhodnejší druh stromov 

Mestská časť Juh má svoju 
webovú stránku

Číslovanie budov má svoje pevné zásady

 Množstvo zaují-
mavých informácií 
o dianí a živote na 
najväčšom tren-
čianskom sídlisku 
Juh prináša nová 
webová stránka 
– www.trencinjuh.
sk. Ako oficiálna 
webová stránka 
mestskej časti 
Juh, ktorá fungu-
je pod záštitou 
Občianskeho združenia JUH 
– Trenčín, sa zaoberá proble-
matikou občanov žijúcich na 
sídlisku Juh, ale aj problemati-
kou mesta Trenčín. Okrem in-
formácií z rôznych oblastí, ako 
školstvo, zdravotníctvo, životné 
prostredie, kultúra či šport, ne-
chýbajú ani užitočné informácie 
o daniach, poplatkoch, ces-
tovnom poriadku, otváracích 
hodinách inštitúcií či dôležitých 
kontaktov. V blízkej dobe na 

stránke pribudnú aj fotogalérie 
z rôznych podujatí, kalendáre 
akcií či bazár. 
 Spoluautormi novej webovej 
stránky môžu byť aj samotní 
obyvatelia mestskej časti či 
mesta, ktorí môžu posielať svo-
je príspevky, fotky, pripomienky 
aj námety na mailový kontakt: 
juh@trencinjuh.sk
 Kliknite na www.trencinjuh.
sk a zistíte, že JUH už nie je to, 
čo býval... (md)

 Spôsob číslovania stavieb je 
upravený právnym poriadkom, 
konkrétne dvoma právnymi 
predpismi:
1. zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov (§ 2c),
2. vyhláškou MV SR č. 31/2003 
Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o označovaní ulíc 
a iných verejných priestranstiev 
a o číslovaní stavieb (§ 4–8). 

Pri číslovaní stavieb  
platia v skratke tieto 
zásady:

• Každé mesto aj každá obec 
určujú stavbám súpisné číslo 
a orientačné číslo, vedú eviden-
ciu súpisných čísiel a evidenciu 

orientačných čísiel a udržiava-
jú ju v súlade so skutočným 
stavom.
• Súpisné číslo sa určuje kaž-
dej budove.
• Orientačné číslo sa určuje 
budove na účely orientácie na 
ulici. Ak má budova viac vstu-
pov z ulice, určuje sa orientač-
né číslo každému vstupu.
• Každá ulica označená ná-
zvom má samostatný číselný 
rad orientačných čísiel, ktorý 
sa začína číslom 1.
• Pri lineárnej zástavbe väč-
šinou majú budovy v smere od 
stredu mesta alebo obce na 
ľavej strane ulice nepárne čísla 
a na pravej strane ulice párne 
čísla číselného radu orientač-
ných čísiel.

Na verejnom zasadnutí VMČ Sever 21. januára 2009 zazne-
la, okrem iného, aj požiadavka občanov uverejniť informáciu 
o správnom číslovaní budov. Podľa obyvateľov Opatovej na Po-
točnej ulici sa na jednej strane začína číslovanie od „1“ (súpis-
né číslo) a z druhej strany sa takisto začína jednotkou, ale to je 
už orientačné číslo.

• Pri bodovej zástavbe sa ori-
entačné číslo určí tak, aby bolo 
čo najvýhodnejšie z orientačné-
ho hľadiska, ako aj z hľadiska 
jeho začlenenia do číselného 
radu orientačných čísiel ulice.
• Dôležité je uvedomiť si, že 
na označovanie stavieb súpis-
nými číslami obstaráva mesto 
na vlastné náklady tabuľky 
rovnakého vzhľadu. Tabuľky so 
súpisnými číslami majú tvar 
obdĺžnika s čiernym okrajom 
a čiernymi číslicami. 
• Orientačné čísla však už 
nie sú na tabuľkách rovnakého 
vzhľadu a záleží na vlastníkovi, 
akými tabuľkami svoju budovu 
označí. Obvykle majú tabuľky 
s orientačnými číslami tvar 
štvorca s červeným okrajom 
a červenými číslicami, no môžu 

mať aj iný tvar a farebné vyho-
tovenie (napr. rôzne keramické 
číslice na domoch). 
• Tabuľku s orientačným čís-
lom obvykle obstaráva na vlast-
né náklady stavebník. Zabez-
pečuje aj pripevnenie a údržbu 
tabuľky so súpisným číslom 
a tabuľky s orientačným číslom 
na vlastné náklady.
• Pri označovaní domov je 
veľmi dôležitá aj zásada, že 
tabuľka so súpisným číslom 
a tabuľka s orientačným číslom 
sa umiestňujú vedľa seba tak, 
aby boli z ulice dobre viditeľné 
a nepôsobili rušivo na vzhľad 
budovy.
 Spracovala: 
 Mgr. Iveta Plešová 
 Právny útvar a matrika 
 MsÚ v Trenčíne
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problém v meste

Aký bude tento rok poplatok 
za odvoz komunálneho odpa-
du? Ďakujem.
 Lenka Dohňanská
 Podľa všeobecne záväzné-
ho nariadenia mesta Trenčín 
o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné 
odpady č. 17/2008 sadzba 
miestneho poplatku na rok 
2009 je 0,0697 eur (2,10 Sk) 
na osobu a kalendárny deň. 

Prečo bolo nutné vyrúbať stro-
my (2x javor) pred domom 
J. Halašu 4 na sidlisku Juh? 
Budú aspoň nahradené v blíz-
kom čase inými drevinami? 
 Peter
 Výrub 2 javorov bol usku-
točnený na základe žiadosti 
obyvateľov bytového domu č. 

2697/2. Ako dôvod bolo uvede-
né – ochrana balkónov a stien 
domu v prípade veterného 
počasia. Prílohou ku žiadosti 
bola zápisnica zo zhromažde-
nia vlastníkov, ktorú podpísala 
nadpolovičná väčšina vlastní-
kov bytov.
 Pri obhliadke boli potvrde-
né tieto dôvody: rast drevín 
v blízkosti stavby s možnosťou 
poškodenia novej fasády ako 
majetku občanov. Jeden zo 
stromov rastie na rozvode ply-
nu, ktorý môže poškodiť svojou 
koreňovou sústavou (vyhláška 
definuje ochranné pásmo pre 
plynovod). Náhradná výsadba 
bude zrealizovaná na jeseň 
2009 so situovaním na vhod-
nejšom mieste (v okolí vášho 
obytného domu).

Bývam na Západnej ulici 16. 
Medzi obytným domom a det-
ským oploteným ihriskom sa 
vykonávala oprava potrubia na 
dodávku tepla (teplej vody), 
ktorá je už odstránená. Miesto 
opravy stále nie je uprave-
né, je iba zasypané zeminou 
a štrkom, ktoré časom sadli 
a hrozí nebezpečenstvo úrazu 
(prepadnutá časť nie je ničím 
označená). Kto je za to zodpo-
vedný? Ďakujem. 
 Ján Kvaltýn
 Útvar životného prostredia 
a dopravy, kam si žiadateľ – SPJ 
Hydrotranzit, a. s., podal ozná-
menie o poruche na plynovode, 
určil podmienky úpravy verejnej 
zelene po rozkopávke. Termín 
odovzdania trávnatej plochy 
je do 30. 6. 2009. Kontrolu 
uskutočníme priebežne na jar, 
či spoločnosť dodržiava resp. 
dodržala podmienky určenia.

Je pravdou, že časový cestov-
ný lístok nebude platiť na noč-
nú linku 50? Kedy sa v ces-
tovnom poriadku odstránia 
nezmyslené odchody linky 23 

a 28 z mesta na Juh, ktoré idú 
po sebe a potom hodinu – dve 
nič. Platí to aj o linke 8 a 18 
zo Sihote. Ďakujem. 
 Marek 
 Áno, časový lístok nemôže 
byť v zmysle Cenníka MHD Tren-
čín využitý na linku č. 50, čiže 
nočnú linku. S väčšou úpravou 
cestovného poriadku MHD sa 
v súčasnosti neuvažuje.

Akú čiastku v eurách mám 
zaplatiť za psa na rok 2009, 
24,90 eur alebo 25 eur?
 Božena Koníčková
 Správca dane určil ročnú 
sadzbu dane na rok 2009 za 
jedného psa a kalendárny rok:
a) chovaného alebo držaného 
na území celého mesta, okrem 
rodinných domov a iných ne-
hnuteľností s výbehom pre psa 
24,89 eura,
b) chovaného alebo držaného 
nepretržite v rodinnom dome 
a iných nehnuteľnostiach s vý-
behom pre psa 8,29 eura.
 Určená sadzba dane platí za 
každého ďalšieho psa u toho 
istého daňovníka.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta Trenčín alebo mestskej 
samosprávy? Neviete, ako a kde treba vybaviť konkrétnu zále-
žitosť? Na oficiálnej webovej stránke mesta Trenčín odpovede 
na svoje otázky určite nájdete. Stačí, keď do formulára v rubrike 
Otázky a odpovedete napíšete svoju otázku. V krátkom čase na 
ňu dostanete odpoveď od mestského odborníka v danej oblasti. 
Z rubriky Otázky a odpovede vyberáme:

VÝBEROVÉ KONANIE
Mesto Trenčín v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme 
vypisuje výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľov pre základné školy:
Základná škola, Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
Základná škola, Hodžova 37, 911 01 Trenčín
Základná škola, Východná 9, 911 08 Trenčín
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť 
v zmysle vyhlášky č. 41/1996 Z.z., absolvovanie 1. kvalifikač-
nej skúšky alebo jej náhrady, minimálne 5 rokov pedagogickej 
praxe.
Iné požiadavky: znalosť príslušnej legislatívy, komunikačné 
a organizačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady, 
občianska bezúhonnosť,  schopnosť používať slovenský jazyk 
v úradnom styku, znalosť práce s PC.
Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia: stručný 
profesijný životopis, úradne overené doklady o vzdelaní, výpis 
registra trestov nie starší ako 3 mesiace, návrh koncepcie roz-
voja základnej školy.
Uzávierka prihlášok je 9. apríla 2009. Prihlášky posielajte 
na adresu: MsÚ Trenčín – útvar školstva, Mierové námestie 
2, 911 64 Trenčín. Obálku označiť „Výberové konanie, názov 
a síd lo základnej školy“.

VÝBEROVÉ KONANIE
Mesto Trenčín v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme 
vypisuje výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľov pre materské školy:
Materská škola, Niva 9, 911 01 Trenčín
Materská škola, Považská 1, 911 01 Trenčín
Materská škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
Materská škola, Šafárikova 11, 911 08 Trenčín
Materská škola, K. Šmidkeho 12, 911 08 Trenčín
Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť 
v zmysle vyhlášky č. 41/1996 Z.z., minimálne 5 rokov peda-
gogickej praxe.
Iné požiadavky: znalosť príslušnej legislatívy, komunikačné 
a organizačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady, 
občianska bezúhonnosť, schopnosť používať slovenský jazyk 
v úradnom styku, znalosť práce s PC.
Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia: stručný 
profesijný životopis, úradne overené doklady o vzdelaní, výpis 
registra trestov nie starší ako 3 mesiace, návrh koncepcie roz-
voja materskej školy.
Uzávierka prihlášok je  9. apríla 2009. Prihlášky posielajte 
na adresu: MsÚ Trenčín – útvar školstva, Mierové námestie 
2, 911 64 Trenčín. Obálku označiť „Výberové konanie, názov 
a sídlo materskej školy“.
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V Centre seniorov sa tešili z návštevy hokejistu aj spisovateľky

 Legendu slovenského ľado-
vého hokeja privítal prevádz-
kovateľ Centra seniorov na Si-
hoti a takisto športovec Milan 
Gabrhel spolu so zástupkyňou 
mesta Trenčín poslankyňou 
Martou Blahovou. Jožko prezý-
vaný Žiletka ani tentokrát ne-
zaprel svoj zmysel pre humor. 
Počas dvojhodinovej besedy ro-
zosmieval všetkých prítomných 
množstvom veselých zážitkov 
a odpovedal na zaujímavé otáz-
ky. Seniorom pri tejto príleži-
tosti predstavil aj svoju novú 
knihu s príznačným názvom 
Rebel s číslom 9. O tom, že sa 
Jožko Golonka cítil na návšteve 
veľmi príjemne, svedčia aj jeho 
slová pri rozlúčke s publikom: 
„Trenčín je krásne mesto s ta-
jomnou históriou a vynikajúcimi 
športovcami, ktorí reprezentujú 

našu vlasť v celom svete. Teší 
ma, že som sa mohol na podnet 
môjho priateľa Milana Gabrhela 
a primátora Branislava Cellera 
stretnúť so seniormi v priesto-
roch tohto pekného centra.“
 Ďalšou zaujímavou osobnos-
ťou, s ktorou seniori besedova-
li, bola slovenská spisovateľka 
a americká podnikateľka Kami-
la Kay Strelka-Kanková , ktorá 
prišla i s manželom. Poroz-
právala o svojom zaujímavom 
živote a podnikaní v USA, no 
najmä o veľkej túžbe po domo-
ve. Slovenka, ktorá pred rokom 
1968 pracovala ako redaktorka 
Československého rozhlasu, 
odišla po okupácii s manželom 
a dcérkou za veľkú mláku. Žila 
najskôr v Kanade, kde vystrie-
dala niekoľko povolaní. Po de-
viatich rokoch sa presťahovala 

s rodinou do USA a začala pod-
nikať vo viacerých oblastiach. 
Nikdy však nezabudla na svoju 
milovanú vlasť. Túžbu po do-
move cítiť aj v jej štyroch kni-
hách, ktoré nazvala Letenkami: 
do raja, do sveta, do minulosti 
a do Bratislavy. Jej tvorba sa 
stretla s veľkým záujmom verej-
nosti. Na žiadosť knižníc, škôl 
a čitateľov sa Kamila rozbehla 
po Slovensku, aby porozpráva-
la o živote Slovenky v cudzine 
a množstve prekážok, ktoré 

musela na ceste k úspechu 
zdolávať. Ako členka Top cen-
tra podnikateliek na Slovensku 
napísala svoju piatu knižku 
Letenka za Hviezdami o slo-
venských úspešných ženách 
a podnikateľkách. Svoje knihy 
nahrala aj pre nevidiacich.
 Na záver stretnutia s Ka-
milou Kankovu nechýbala 
autogramiáda.
 Andrej Antonio de Leca
 (upravené)

Trenčianskych seniorov vo februári navštívili dve významné 
osobnosti. V utorok 3. februára 2009 prišiel do Centra seniorov 
na Sihoti predstaviť svoju knihu bývalý vynikajúci hokejový re-
prezentant Jozef Golonka. Koncom mesiaca, 26. februára, sprí-
jemnila dôchodcom popoludnie slovenská spisovateľka, žijúca 
a podnikajúca v Amerike, Kamila Kay Strelka-Kanková.

Filantropia a dobročinnosť – história a dnešok
Trenčianska nadácia pripravila na rok 2009 projekt zameraný 
na filantropiu v Trenčíne nazvaný Filantropia a dobročinnosť – 
história a dnešok. Vychádza z histórie filantropie v meste a jej 
nadväznosti na súčasnosť, pričom využíva najmä formu spomie-
nok na filantropov v minulosti.

 „Naša nadácia reagovala na 
grantovú výzvu štátov V4, v kto-
rej podporili dva projekty z každej 
krajiny. Garantom nášho projek-
tu je poľské združenie Akademia 
rozvoju filantropii v Polsce so 
sídlom vo Varšave, dofinanco-
vanie projektu bude realizované 
cz V4 Community Foundation 
Nativity Program. Rozhodli sme 
sa touto formou hľadať spojitosť 
dnešných regionálnych problé-
mov s minulosťou a zrealizovať 
kampaň zabezpečujúcu výraznej-
šie financovanie regionálnych 
projektov z prostriedkov získa-
ných od regionálnych darcov,“ 
uviedla správkyňa Trenčianskej 
nadácie Alena Karasová. Aj pre-
to je jedným z cieľov projektu 
intenzívnejšia a efektívnejšia 

komunikácia s grantistami, aby 
boli schopní vypracovať a reali-
zovať kvalitné projekty. K tomu 
má pomôcť získanie potrebných 
t réne rských 
z r u č n o s t í 
a schopnosti 
efektívne odo-
vzdať cenné 
v e d o m o s t i 
a dlhodobé 
praktické skú-
senosti potenciálnym žiadate-
ľom o grant.
 Prvým krokom je zhromažde-
nie podkladov o histórii dobro-
činnosti a filantropie v Trenčíne 
a trenčianskom regióne, ich 
spracovanie do série článkov 
zverejnených v regionálnych 
médiách, vydanie informačného 

bulletinu na podporu darovania, 
charity a dobrovoľníctva, spraco-
vanie vybraného filantropického 
príbehu.
 „Chýbajú nám najmä publi-
kované verejne dostupné sku-
točnosti o filantropických činoch 
v minulosti. Myslím si, že dob-
ré príklady z histórie pomôžu 
mobilizovať a sústrediť darcov 

v prospech 
dobrej veci. 
Rozsiahlejšia 
kampaň môže 
z a b e z p e č i ť 
rozsiahlejšie 
financovanie 
regionálnych 

projektov z prostriedkov získa-
ných od regionálnych darcov,“ 
myslí si Karasová.
 Nekvalitné a nedostatočné 
spracovanie projektov je pre-
kážkou na udelenie grantu a na-
dácia rozvíjaním trénerských 
zručností chce odovzdávať skú-
senosti a vedomosti grantistom, 

aby lepšie zvládli ich realizáciu. 
Prostredníctvom vzdelávacej 
kampane pre občianske inicia-
tívy a mimovládne organizácie 
osloví potenciálnych grantistov 
a zrealizuje aspoň dva worksho-
py pre minimálne 20 účastníkov. 
Budú zamerané na vypracova-
nie dobrého projektu vzhľadom 
k darcovi, na jeho praktickú 
realizáciu a transparentné vyúč-
tovanie. Nadácia skvalitní tým 
aj svoj vlastný grantový proces, 
aktualizuje databázu grantistov 
a získa prehľad o súčasných po-
trebách komunity.
 Projekt vyvrcholí v novem-
bri prezentačnou akciou nadá-
cie Míľniky venovanej darcom 
a grantistom. (la)

Pri darovaní nech 
platí: „Jeden nech ihneď 
zabudne, čo dal a druhý 
nech nikdy nezabudne čo 
dostal“ Seneca
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 Združenie majiteľov nehnu-
teľností v historickom centre 
mesta (Mierové námestie) 
zvolalo na deň 9. marca 2009 
pracovné stretnutie za účas-
ti zástupcu Útvaru životného 
prostredia a dopravy Mestské-
ho úradu v Trenčíne a náčelní-
ka Mestskej polície Trenčín.
 Dôvodom pracovného stret-
nutia bolo riešenie verejného 
poriadku a statickej dopravy 
(parkovanie) v historickom 
centre mesta. Bolo konštato-
vané, že situácia s parkovaním 
v historickom centre mesta je 
neúnosná a väčšina majiteľov 
prevádzok a občanov mesta po-
rušuje všeobecne záväzné na-
riadenie mesta (ďalej iba VZN) 
č. 3 z roku 1997 o premávke 
na pozemných komunikáciách 
na území mesta Trenčín.
 Vo VZN je v článku 22 presne 
vymedzený okruh osôb, firiem 

a služieb, ktoré môžu na Miero-
vé námestie vchádzať, za akým 
účelom a za akých podmienok. 
 Najproblémovejší je čas od 
5.00 hod. do 11.00 hod., kedy 
je vjazd do pešej zóny povolený 
pre zabezpečenie zásobovania, 
opravárenské a údržbárske 
služby objektov umiestnených 
v pešej zóne, ktorý si niektorí 
majitelia súkromných firiem 
zamieňajú s časom povoleným 
pre parkovanie súkromných 
vozidiel. Obdobne to platí pre 
návštevníkov pošty.
 Značka Pešia zóna IP 25 
a príloha č. 1 čl. 4 ods. 35 
vyhlášky č. 9/2009, ktorou sa 
vykonáva zákon o cestnej pre-
mávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, vyznačujú 
územie (časť obce a podobne) 
určené predovšetkým pre chod-

 Podľa štatistík v mesiacoch 
marec a apríl vzniká najviac 
požiarov v prírodnom prostredí 
práve vypaľovaním trávy. „Ľu-
dia sa domnievajú, že ploš-
ným vypaľovaním pozostatkov 
starej vegetácie urýchlia priro-
dzený proces premeny prírody. 
V mnohých prípadoch je toto 
vypaľovanie príčinou vzniku 
lesných požiarov. Neuvedomu-
jú si pritom, že lesný požiar 
je mimoriadne škodlivý činiteľ, 
ktorý poškodzuje všetky zlož-
ky prírodného prostredia, a to 
biotop, ako aj rastlinnú a živo-
číšnu zložku,“ uviedol riaditeľ 

Hasičského a záchranného zbo-
ru v Trenčíne Stanislav Hladký. 
Lesné požiare majú podľa jeho 
slov nepriaznivý dopad na všet-
ky spoločenské funkcie lesa. 
V okresoch Trenčín a Ilava vlani 
vzniklo 241 požiarov, z toho 61 
v lesoch. „Príčinou týchto po-
žiarov bolo najčastejšie zakla-
danie ohňov v prírode, vypaľo-
vanie trávy a suchých porastov, 
fajčenie a spaľovanie horľavých 
látok na voľnom priestranstve,“ 
dodal Hladký. Za spôsobený 
požiar môže fyzická osoba do-
stať pokutu do 332 eur.
 (SITA)

Trenčianski hasiči varujú pred 
vypaľovaním trávy a suchých porastov

Parkovanie v historickej časti mesta

cov, kde platia zvláštne ustano-
venia o premávke v pešej zóne, 
ktoré upravuje § 59 zákona č. 
8/2009 Z. z. o cestnej pre-
mávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.
 V ods. 2 § 59 zákona č. 
8/2009 je uvedené: „Do pe-
šej zóny je povolený vjazd len 
vozidlám, ktorým to umožňuje 
dopravná značka.“
 Ods. 3 dopĺňa: „V obytnej 
zóne a pešej zóne je státie vo-
zidiel zakázané, ak dopravnou 
značkou nie je určené inak.“
Ďalej je potrebné upozorniť 
na to, že za zásobovanie sa 
nepovažuje:
• ak majiteľ alebo prevádzkar 
súkromnej firmy, ktorá nemá 
nič spoločné so štátnou alebo 
regionálnou správou, sídliacou 
v úseku zákazu vjazdu (pešej 
zóny), vchádza do úseku za 
účelom vykonania kontroly ale-
bo administratívnej práce vo 
svojej firme alebo prevádzke, 
• ak zákazník pošty vezie na 
hlavnú poštu poštové zásielky 
alebo ich vyberá,
• ani ak zákazník banky vezie 
do banky veľký finančný obnos.
 Na základe týchto pravidiel 
a ich opakovaného porušova-
nia Mestská polícia v Trenčíne 
v najbližšej dobe pristúpi k dô-
raznej kontrole dodržovania zá-
kona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a VZN č. 3/ 
1997 o premávke na pozem-
ných komunikáciách na území 
mesta Trenčín.
 (msp)

Vjazd do pešej zóny 
majú povolené 
vozidlá:

1. fyzických a právnických 
osôb s trvalým pobytom alebo 
garážou v pešej zóne
2. zabezpečujúce zásobovanie, 
opravárenské a údržbárske 
služby objektov umiestnených 
v pešej zóne v čase: od 5.00 h 
do 11.00 h (vozidlá preukazu-
jú vjazd do pešej zóny dodacím 
listom)
3. zabezpečujúce havarijné, 
komunálne a sociálne služby 
v pešej zóne. Tieto musia byť 
označené v súlade s ustanove-
niami osobitného predpisu *
4. prepravujúce osobu zdravot-
ne ťažko postihnutú a osobu 
ťažko pohybovo postihnutú. 
Tieto musia byť označené v sú-
lade s ustanoveniami osobit-
ného predpisu *
5. zdravotnej a záchrannej 
služby, havarijnej služby, po-
žiarnej služby ak je dôvodná 
obava, že je ohrozený život 
alebo zdravie osôb, alebo ak 
hrozí závažná škoda na ma-
jetku a hrozí nebezpečenstvo 
z omeškania, ďalej vozidlá 
polícií a vozidlá s osobitným 
evidenčným číslom 
6. dopravujúce nevestu a žení-
cha počas svadobného obradu 
a vozidlo dopravujúce novoro-
denca na uvítanie do života, 
vrátane ostatných účastníkov 
obradu. Počas slávnostného 
obradu vozidlá môžu parkovať 
na vozovke i v pešej zóne
7. dopravujúce zahraničné 
a významné tuzemské delegá-
cie mesta.
8. Vjazd vozidiel umožňuje 
mestská polícia pomocou do-
pravného zariadenia zabraňu-
júceho vjazd do pešej zóny. * 
Tieto lokality sú napojené na 
monitorovací systém (priemy-
selné kamery) a stálu službu 
MsP.
9. V prípade poruchy dopravné-
ho zariadenia zabraňujúceho 
vjazd do pešej zóny, zabezpečí 
polícia vjazd zamestnancami 
MsP.

* upraví príloha k VZN o pod-
mienkach prevádzkovania zá-
branového systému

Združenie majiteľov nehnu-
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Mesto Trenčín ocenilo 
najlepších športovcov za 
uplynulý rok
Najlepší športovci mesta Trenčín sa v stredu 11. marca po roku 
opäť stretli v sobášnej sieni mestského úradu. Za úspešnú re-
prezentáciu mesta Trenčín v minulom roku si z rúk zástupcu 
primátora Tomáša Vaňu prevzali ďakovné listy a vecné dary. 
Oceneným športovcom týmto aktom mesto poďakovalo za vy-
nikajúce výkony na domácich, ale aj európskych a svetových 
šampionátoch. Medzi najúspešnejšími boli už juniorskí, dospelí 
aj seniorskí zástupcovia športov, ktoré majú v Trenčíne dlhodo-
bo pevné zázemie ako karate, hokej či kulturistika, ale aj športy 
menej tradičné ako beh do vrchu či zlatokopectvo.

Do knihy najlepších športovcov pridala svoj podpis aj juniorská 
karatistka a reprezentantka Slovenska v kata a kumite Ingrid 
Suchánková z Karate klubu Európa Trenčín. Úspešne reprezen-
tovala Slovensko aj na Európskom pohári v maďarskom Siofo-
ku, kde získala 1. miesto v kata aj v kumite. Nominovaná je aj 
na tohtoročné Majstrovstvá Európy v karate.

Na svojich zverencov Róberta Pavlíka a Simonu Brecíkovú z Ta-
nečného klubu Dukla Trenčín je hrdý aj ich tréner Dušan Paška. 
Tanečný pár patril tiež k najúspešnejším športovcom. Zaslúžil si 
to vynikajúcou reprezentáciou Slovenska na medzinárodných sú-
ťažiach. V českom Hradci Králové sa pár umiestnil na 2. mieste 
z 21 súťažiacich párov, na súťaži v Bosne na 3. mieste z 38 pá-
rov a v Bratislave získal v konkurencii 42 párov striebro. Róbert 
a Simona sú aj Majstri Slovenska v štandardných tancoch. 

Výborné športové výsledky vo fitness junioriek dosiahla v mi-
nulom roku aj Andrea Masárová z Asociácie Fitness Gabrhel 
Trenčín. Z Majstrovstiev Európy v maďarskej Budapešti vo 
výškovej kategórii nad 163 cm si priniesla bronzovú medailu. 
Úspešne zabodovala v tej istej kategórii aj na Majstrovstvách 
sveta v Plzni, kde skončila štvrtá.  (md), foto (jč)

Z rúk zástupcu primátora Tomáša Vaňu si ďakovný list pre-
vzal aj športovec – veterán, reprezentant Slovenska v behu 
do vrchu Miroslav Kováč z MK Slovenský Orol Trenčín. Svoje 
športové kvality a vytrvalosť predviedol na Majstrovstvách sve-
ta v Česku, kde získal 4. miesto a na Majstrovstvách Európy 
tiež v Česku, kde obsadil bronzovú priečku. Veľkým úspechom 
bolo víťazstvo na Majstrovstvách Slovenska v seriáli 18 behov 
do vrchu v rámci Slovenského pohára.

Mesto Trenčín ocenilo za úspešnú reprezentáciu 21 športovcov 
v kategórii juniori, dospelí aj seniori. Medzi najúspešnejšími 
nechýbali zástupcovia športov ako hokej, karate, triatloni, cyk-
listika, fitness, silový trojboj, bedminton, vzpieranie, zápase-
nie, kulturistika, zlatokopectvo, florbal, tanec a beh do vrchu. 
Okrem športovcov patrí poďakovanie aj ich trénerom.
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Mestá žiadajú štát, aby im už nedával kompetencie bez peňazí

 Prezident únie a primátor Tr-
navy Štefan Bošnák (na foto dru-
hý zprava) ako príklad nedávno 
prenesenej kompetencie uviedol 
zákon o sociálnych službách, 
ktorý so sebou prináša veľké 
finančné požiadavky na jeho pl-
nenie zo strany samospráv. ÚMS 
prišla aj s požiadavkou do vlast-
ných radov. Primátor v súvislosti 
s krízou požiadal samosprávy, 
aby nevyužívali možnosť bežné 
výdavky hradiť aj z kapitálových 
príjmov, ale išli cestou šetrenia. 
Viaceré samosprávy už napríklad 
pristúpili k zmrazeniu výdavkov 
vo viacerých oblastiach, ako sú 
opravy ciest, projekty na vzdela-
nie zamestnancov, rekonštrukč-

né práce a podobne. Bošňák zdô-
raznil, aby samosprávy nehádzali 
podnikateľom polená pod nohy 
a nezvyšovali miestne dane.
 Podpora zatepľovania domov 
a využitia obnoviteľných zdrojov 
energie podľa ÚMS ušetrí výdav-
ky za energie a prinesie ďalšie 
pracovné miesta. Ako uviedol 
primátor Bratislavy Andrej Ďur-
kovský (prvý zľava), v tejto téme 
by pomohli programy vytvorené 
na úrovni štátu. S krízou je podľa 
primátora potrebné prispôsobiť 
výber projektov, ktoré budú hra-
dené z eurofondov. ÚMS zároveň 
žiada štát, aby urýchlil a zefek-
tívnil ich čerpanie. Trenčiansky 
primátor Branislav Celler (prvý 

zprava) doplnil, že je potrebné 
pozmeniť samotný finančný me-
chanizmus, ktorý by umožnil sa-
mosprávam jednoduchšie čerpať 
eurofondy. Narážal na to, že naj-
mä menšie obce si nemôžu dovo-
liť hradiť drahé projekty a čakať 
na refundáciu z Európskej únie. 
Tá je podľa jeho slov o tomto pri-
pravená rokovať.
 ÚMS sa zaoberala riešením 
statickej dopravy. Od štátu žiada-
jú „malú novelu“ cestného záko-
na, ktorá by im zvýšila právomoci 
pri riešení parkovania a aby im 
zákon pevne stanovil možnosť 

riešiť dopravu prostredníctvom 
vyberania parkovného. Podľa Cel-
lera sú v tejto otázke diskrimino-
vaní oproti súkromným správcom 
parkovísk. Bošňák dodal, že im 
nejde o zarábanie peňazí.
 ÚMS vznikla v roku 1994. 
Členskú základňu tvoria praktic-
ky všetky veľké a stredne veľké 
mestá, má celkovo 78 riadnych 
členov, deväť obcí a päť osobit-
ných členov – mestské časti Bra-
tislavy a Košíc. Únia v súčasnos-
ti zastupuje sídla s viac ako 2,5 
milióna obyvateľmi.
 (sita), foto: (jč)

Trenčín privíta Veľkú noc 
jarmokom
 Aj tento rok sa Trenčania 
môžu tešiť na tradičný Veľko-
nočný jarmok. Ľudoví remesel-
níci a domáci výrobcovia budú 
od 6. do 8. apríla na Mierovom 
námestí v dvadsiatich stán-
koch ponúkať veľkonočné kras-
lice, obrusy, korbáče a ďalšie 
ručné výrobky. Chýbať nebudú 
ani stánky s voňavými šiškami 
a trdelníkom.
 Atmosféru prichádzajúcich 

sviatkov navodí aj séria veľ-
konočných koncertov súboru 
Musica Aeterna a pezinského 
zboru Ad Una Corda. Milovníci 
chrámovej hudby a spevu si 
môžu koncert pod názvom Musi-
ca Pasqua, ktorý je novodobou 
slovenskou premiérou oratória 
Antonia Rosettiho, vypočuť 5. 
apríla na Kvetnú nedeľu o 18. 
hodine v evanjelickom kostole.
 (md)

Únia miest Slovenska (ÚMS) v súčasnej hospodárskej kríze žiada 
zastaviť ďalší prechod kompetencií zo štátu na samosprávy bez 
toho, aby zároveň dostali financie na ich plnenie. Mestá a obce 
nabáda šetriť v bežných výdavkoch a podporovať napríklad zvýšenie 
efektívnosti pri spotrebe energie. Predstavitelia ÚMS sa na tom 
zhodli na piatkovom rokovaní v Trenčíne. ÚMS vyhlásením reaguje 
na aktuálnu situáciu, keď všetky mestá, obce a vyššie územné cel-
ky v súvislosti s krízou a zmenou daňového zákona budú mať tento 
rok nižšie príjmy z podielových daní, ako pôvodne očakávali.

Vodník Valentín zamával 
korčuliarom na rozlúčku
 Dážď a vy-
soké teploty sa 
podpísali pod 
ukončenie kor-
čuliarskej se-
zóny mobilnej 
ľadovej plochy 
na Štúrovom 
námestí. 
 Odstavením 
chladiaceho za-
riadenia nastala 
fáza rozmrazo-
vania ľadu, po ktorej bude na-
sledovať demontáž jednotlivých 
prvkov mobilnej ľadovej plochy.
 Počas tohtoročnej zimy sa 
korčuľovalo v období od 3. 12. 
2008 do 4. 3. 2009.
 Sezónu spestrilo niekoľko 
zaujímavých podujatí. „Myslím 
si, že sa podarilo oživiť kultúr-
nospoločenský život na Štúro-
vom námestí aj v období zimy, 
keď je vonku prevažne pochmúr-
ne počasie. S podporou mesta 

sme organizovali pravidelné 
diskotéky. Pozitívny ohlas malo 
najmä pochovávanie basy či vy-
stúpenie skupiny historického 
šermu Wagus. Do budúcnosti 
pripravujeme niekoľko ďalších 
prekvapení,“ povedal Martin 
Barčák, hlavný organizátor kul-
túrnych akcií.
 Fontána s vodníkom Valen-
tínom by mala začať fungovať 
s príchodom veľkonočných 
sviatkov. (mr)
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V Trenčíne súťažila študentská florbalová elita
Mesto Trenčín bolo od 28. februára do 7. marca dejiskom výz-
namnej športovej udalosti. Chlapčenské aj dievčenské tímy do-
vedna z ôsmich štátov si zmerali svoje sily na Medzinárodných 
školských majstrovstvách ISF vo florbale.

 „Pôvodne sme počítali 
s účasťou dvanástich krajín. 
Nakoniec prišlo 8 štátov, spo-
lu takmer 250 ľudí,“ informo-
val Daniel Beníček, krajský 
riaditeľ Centra voľného času 
v Trenčíne a zároveň podpred-
seda organizačného výboru.
 Na turnaji jednoznačne 
dominovali mládežníci z ko-
lísky florbalu zo Švédska. Tak 
chlapci ako aj dievčatá suve-
rénne zvíťazili a odniesli si do-
mov cenné trofeje. 
 „Poslaním takýchto mlá-
dežníckych stretnutí je nielen 
športovo sa vyžiť, ale aj kultúr-
ne pookriať. Pre zúčastnených 
boli popri bohatom športovom 

FLORBAL
 Florbal je kolektívny halový šport podobný pozemnému ho-
keju. Na hracej ploche môže byť z každého tímu počas zápasu päť 
hráčov v poli a jeden brankár. Cieľom hry je dopraviť loptičku do 
súperovej bránky. Pohyb vo florbale je vykonávaný behom po-
rovnateľným s basketbalom. Vo florbale je neprípustný akýkoľvek 
fyzický kontakt.
 Florbal sa pôvodne vyvinul vo Švédsku, kde sa začal hrať v po-
lovici 70. rokov pod názvom innebandy. 
 Švédsko, Fínsko a Švajčiarsko založili Medzinárodný florbalový 
zväz (International Floorball Federation – IFF). IFF dnes pozostáva 
zo 40 členov asociácií s viac ako 3 500 klubmi a 200 000 registro-
vanými hráčmi. Slovensko je členom od roku 1998.
 Výzvou budúcnosti je pre IFF uznanie Medzinárodným olym-
pijským výborom (International Olympic Committee – IOC) a do-
stať Olympijský štatút pre florbal.

PR AVIDL Á HRY
 Florbal sa hrá v troch tretinách po 20 (prípadne 15) minút hra-
cieho času. Hrací čas sa prerušuje v prípade, ak:

• sa loptička dostane mimo hracej plochy, 
• nejaký hráč poruší pravidlá hry, 
• počas trestného strieľania, 
• v mimoriadnych situáciách. 

 Zápas rozhodujú dvaja rozhodcovia v poli, ktorí majú rovnaké 
postavenie.
 Podlaha môže byť z rôznych materiálov, akými sú drevo, plast, 
rohožový povrch... Odporúčaná veľkosť hracej plochy je 20 met-
rov na šírku a 40 metrov na dĺžku, obkolesená mantinelmi podob-
ne ako ľadová plocha. Mantinely sú vyrobené z dreva alebo plastu, 
50 centimetrov vysoké so zaoblenými rohmi. Florbal možno hrať 
aj s menšími úpravami týchto pravidiel...

 Zdroj: wikipedia

programe pripravené rôzne 
sprievodné akcie: návšteva 
Trenčianskeho hradu spojená 
s vystúpením skupiny historic-
kého šermu Wagus, stredajší 
kultúrny program, v ktorom sa 
každý zúčastnený štát prezen-
toval zaujímavou formou či zá-
verečná diskotéka v KaMC OS 
SR,“ povedal D. Beníček.
 „Bola tu zábava – jedlo 
chutné, mimochodom, máte 
pekné dievčatá,“ zhodnotil 
týždeň strávený v Trenčíne 
Elias Beyer, hráč Nemecka. 
 Práve Nemcov označili za 
najväčších fešákov zasa pre 
zmenu florbalistky z Pruské-
ho – bronzové medailistky. 

Sklamanie po nešťastnom se-
mifinálovom zápase s Ruska-
mi pomaly opadlo. Napriek 
tomu, že dievčatá z Pruského 
ako jediné navštevujú základ-
nú školu (ostatné družstvá 
mali vo svojich radoch stre-
doškoláčky), obsadili skvelé 
tretie miesto. „Berieme to 
ako úspech. Škoda prehry 
s Ruskami v boji o finále, 
v predĺžení sme dostali smo-
liarsky gól na 2:1 po rozohra-
tom rohu. Klobúk dolu pred 
celkovými víťazkami zo Švéd-
ska, sú nesmierne rýchle, 
dobre a presne kombinujú. 
Zaslúžene na turnaji zvíťazi-
li,“ zhodli sa Nikola, Radka 
a Simona z Pruského. Vôbec 
im neprekážalo, že na turnaji 
hrali v čase jarných prázdnin 
žiakov a študentov Trenčian-
skeho kraja. „Bolo tu super,“ 
dodali.
 Finálové súboje pozorne 
sledoval aj zástupca primáto-
ra mesta Trenčín Tomáš Vaňo: 
„Organizátori tohto podujatia 
odviedli kusisko dobrej robo-
ty. Je dobré, že sa v meste 
konajú takéto akcie. Zviditeľ-
ňuje sa Trenčín aj Slovensko. 
Po športovej stránke príjemne 
prekvapili chlapci z Dopravnej 

Konečné poradie 

CHL APCI
1. Švédsko

2. Slovensko 1

3. Slovensko 2

4. Česko

5. Nemecko

6. Maďarsko

7. Gruzínsko

DIE VČ ATÁ
1. Švédsko

2. Rusko

3. Slovensko 

4. Česko

5. Holandsko

6. Gruzínsko

 Martin Mistrík

akadémie z Trenčína a diev-
čatá zo ZŠ Pruské. A, samo-
zrejme, Švédi, ktorí sú ďaleko 
pred všetkými krajinami.“
 Po premiérovom šampioná-
te spred dvoch rokov v Brne 
a tohtoročnom trenčianskom 
by sa ten ďalší mal uskutočniť 
vo Švédsku. Dovidenia, Škan-
dinávia 2011.
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MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.sk

23. 3. (10.00)  Hľadáme stratenú 
rozprávku
Deti a rodičia z MC Srdiečko si čítajú vo 
Verejnej knižnici M. Rešetku, Hasičská 1 
aj v pobočkách na Juhu a Dlhých Honoch.
24. 3. (10.00)  Hľadáme stratenú 
rozprávku
Deti a rodičia z MC Srdiečko si čítajú vo Ve-
rejnej knižnici M. Rešetku v pobočke Kubra.
3., 10., 24., 31. 3. (10.30)  MAMI 
SPRICHT DEUTSCH 
Mamičky sa rozprávajú po nemecky, vedie 
mamička Nicole Fuchs.
5., 12., 19., 26. 3. (10.00)  
Z rozprávočky do pesničky trénujeme 
jazýčky 
Hudobno-pohybové stretnutia pre deti od 2 
rokov a ich rodičov s Miriam Mičudovou. 
26. 3. (16.30)  Akadémia praktického 
rodičovstva
Ako vychovávame naše deti. Téma: 
Logické dôsledky a hranice.
17. 3. (10.00)  Podporná skupina 
mamičiek v dojčení
Vedie laktačná poradkyňa Milka Hromníková.
3., 10., 17., 24., 31. 3. (17.00)  Cvičenie 
detí s rodičmi
Cvičíme s Adamkom a tetou Štefkou Fa-
bovou v telocvični v ZŠ na Novomeského 
ul. – Juh.
12., 26. 3. (13.00)  Psychologické 
poradenstvo
Vedie Janka Lesajová. Bližšie informácie 
a rezervácia v MC Srdiečko. 
11. 3. (10.00)  Právne poradenstvo
Vedie Elenka Gogoláková. Bližšie informá-
cie a rezervácia v MC Srdiečko. 
11., 25. 3. (9.30)  Galerkovo – hravé 
tvorivé predpoludnie pre deti do 6 rokov 
a ich rodičov
V Galérii M. A. Bazovského vedie Monika 
Drocárová.
4., 11., 18., 25. 3. (17.00)  Cvičenie pre 
tehotné
V KC, Dlhé Hony, Trenčín vedie pôrodná 
asistentka Zuzka Duncová.
4., 11., 18., 25. 2. (17.00)  Cvičenie 
detí s rodičmi
S tetou Žofkou Hrančovou v telocvični 
v Sokolovni.
28. 3. (9.30)  Znaková reč pre batoľatá 
12. 3. (17.00) Stretnutie s Evou 
Ralausovou– poruchy sluchu u detí
19. 3. (16.30) Porozprávajme sa 
o bezplienkovej komunikačnej metóde
21. 3. (9.00)  Rodičovský kurz 
Pre budúce mamičky a oteckov. Stretnutie 
s laktačnou poradkyňou, pediatrom, práv-

ničkou, psychologičkou. Rezervácia v MCS.
27. a 28. 3.   Burza jarného a letného 
oblečenia, obuvi a potrieb pre deti 
a budúce mamičky. Informácie v MCS.

MC Srdiečko je otvorené: 
pondelok 15.00 – 19.00 h
utorok – piatok 10.00 – 19.00 h

VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Oddelenie pre deti a mládež, Hasičská 1

23. 3. (10.00)  Hľadáme stratenú 
rozprávku
Deti a rodičia z MC Srdiečko si čítajú vo 
Verejnej knižnici M. Rešetku, Hasičská 1 
aj v pobočkách na Juhu, Dlhých Honoch 
a v Kubre.
24. 3. (10.00)  Hľadáme stratenú 
rozprávku
Deti a rodičia z MC Srdiečko si čítajú vo Ve-
rejnej knižnici M. Rešetku v pobočke Kubra.
26. 3. (15.00)  Vansovej Lomnička
Krajské kolo 42. ročníka Vansovej Lomnič-
ky, festivalu umeleckého prednesu poézie 
a prózy. Celoslovenské kolo súťaže sa 
uskutoční v apríli v Banskej Bystrici.
19. 3. (16.00)  Úzkosť je dobrý sluha, 
ale zlý pán... 
Stretutie Ligy za duševné zdravie.

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

Klubová činnosť:
Denne (14.00 – 18.00)  Klub dôchodcov
Pondelok (8.30 – 11.30)  Združenie 
kresťanských seniorov
Utorok (8.30 – 11.30)  Jednota 
dôchodcov
Nedeľa (8.30 – 12.00)  Klub filatelistov
Pohybové aktivity:
Pondelok (17.00 – 18.30)  Cvičenie Tai-chi 
Začiatočníci.
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
11. 3. (13.30)  Akadémia III. veku
17. 3. (14.00)  Radosť deťom 
Výchovný koncert pre deti MŠ.
26. 3. (9.00)  Čítajme si...
Detský čitateľský maratón.

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

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

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

ARTKINO METRO
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26. 3. (19.00)  Power joga
Cvičenie s profesionálnym cvičiteľom 
Václavom Krejčíkom.
28. 3. (8.00)  Burza detských vecí 
a oblečenia

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

14. 3.  Tutanchamon
Zájazd na výstavu do Brna.

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

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

KAMC OS SR
20. 2. – 24. 3.  Art a live – kresba, 
maľba, dizajn (výstava)
3. 3. (16.00)  Organizačná príprava 
výstavy Včelár – Záhradkár
12. 3. (16.00)  Civilná letecká 
záchranná služba, jej organizácia 
a činnosť. Prednášajú Urbánek, Nazad.
19. 3. (9.00)  Najnovšie numizmatické 
nálezy na Slovensku. 
Prednáša Ján Hunka
1. 3. (8.30 – 16.00)  Majstrovský zápas 
2. ligy v šachu Trenčín B – Nitra C
1. 3. (8.30 – 16.00)  Majstrovský 
zápas 4. ligy v šachu Trenčín D – 
Dubnica D
29. 3. (8.30 – 16.00)  Majstrovský 
zápas 4. ligy v šachu Trenčín D – 
Považské Podhradie B
25. 3. (17.00)  Hrajú nám pre radosť
Koncert detí Základnej umeleckej školy 
Trenčín. 
18. 3. (15.00)  Výročná členská 
schôdza Klubu vojenských veteránov
26. 3. (16.00)  Exkurzia do výrobne 
ultraľahkých lietadiel v Senici
5. 3. (15.00)  Medzinárodný deň žien
12. 3. (15.00)  Jubilanti
15. 3. (9.00 – 12.00)  Výmenné 

stretnutie zberateľov pivných kuriozít
Stretnutia v kluboch
1. štvrtok (16.00)  Klub vojenských 
výsadkárov
nepárna streda (17.00)  Klub 
plastikových modelárov 
2. a 4. štvrtok (16.00)  Klub letcov 
a parašutistov SLZ gen. Štefánika
3. štvrtok (16.00)  Klub numizmatikov 
3. pondelok (16.00 – 20.00)  Klub 
filatelistov 
2. pondelok (16.00)  Klub vojenských 
veteránov 
Sekcia záhradkárov.
1. utorok (16.00)  Klub vojenských 
veteránov 
Sekcia včelárov.
1. streda (16.00)  Klub vojenských 
veteránov 
Sekcia česko-morav. spolku.
posl. utorok (16.00)  Klub výtvarníkov 
stredy (15.30)  Klub umeleckého 
spracovania textilu
pondelky, stredy, soboty (14.00)  Klub 
výpočtovej techniky
utorky (16.00 – 19.00)  Hudobná 
skupina L.O.3
piatky (18.00 – 21.00)  Klub fotografov
nedele (9.00 – 11.00)  Detská 
besiedka evanjelickej cirkvi a. v.
nedele (16.00 – 20.00)  Hudobná 
skupina GAD, hudobná skupina FLY
piatky (16.00 – 21.00)  Šachový klub
utorky (17.30 – 18.30)  Klub brušných 
tancov
pondelky (18.30 – 19.30)  Klub Lady 
Aerobik
stredy (15.30 – 17.00)  Klub jogy 
stredy (16.00)  Klub dievčat

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU TRENČÍN
Východná 9, tel. 7433503, www.cvctn.sk

9., 16., 23., 30. 3.  Internet 
klub (14.00), výtvarný (14.30)
10., 17., 24., 31. 3.   Keramický 
(14.30), fotografický (15.00), 
rádioelektr. (15.00), angl. jazyk pre 
S (16.00), florbal (14.00), gymnastický 
(16.00), karate II. (16.00)
11., 18., 25. 3.  Klub dievčat (14.00), 
internet klub (14.00), letecký model. 
(15.00), florbal (15.30), PC I. (16.00), 
moderné tance (16.00), aikidó (16.00)
12., 19., 26. 3.  Lego (14.00), internet 
klub (14.00), PC II. (16.00), vláčikový 
model. (15.00), gymnastický (14.00)
13., 20., 27. 3.  Internet klub (14.00), 
šachový (15.00), gitarový (16.00), PC-
Windows (15.00)
20. 3.  Detský výtvarný a literárny 
Trenčín 2009 

29. ročník celoslovenskej prehliadky det-
skej výtvarnej a literárnej tvorby.
(9.00 – 12.00) – odborný seminár a tvo-
rivá dielňa pre učiteľov (Centrum voľného 
času).
(10.00 – 12.00) – výtvarná dielňa pre 
žiakov základných škôl Trenčína (Galéria 
Miloša Alexandra Bazovského).
(14.00 – 15.00) – vyhlásenie ocenených 
prác a slávnostné otvorenie výstavy 
(GMAB).

RODINNÉ CENTRUM JUŽANČEK
L. Novomeského 2666/6, 0905 561 627, 
www.juzancek.szm.sk

18., 25. 3. (9.30)  Modlitby matiek 
Mamičky sa modlia za svoje deti
24. 3. (17.00)  Rozprávkovo 
Pestrofarebná krajina, kde sa piesok leje 
a voda sype. Dobro vždy víťazí nad zlom.
26. 3. (17.00)  Južančekova dielnička – 
veľkonočné dekorácie 
Pravidelné tvorivé stretnutie, kde sa deti 
zoznamujú s výtvarným umením a pracu-
jú s rodičmi.
17. 3. (17.00)  Južančekova dielnička 
pre dospelých – háčkované veľkonočné 
vajíčka
27. 3. (17.00)  MAMA–klub. Téma: Čo 
by rodičia nemali hovoriť svojim deťom 
V klube rozoberieme neverbálne prejavy 
rodičov k deťom.
21. 3. (9.00 – 12.00)  Jarný 
južanekovský bazár 
Tradičný južančekovský „blšák“ je zame-
raný na jarné a letné detské oblečenie. 
13. 2. – 9. 4.  Južančekova galéria – 
Daša Bezáková: MyFam 
Na výstave mladej autorky sú prevažne 
kresby ceruzou, tušom, pastelom, maľby 
akvarelom a temperou, fotografie. Do-
minantné miesto v tvorbe majú príbuzní 
a priatelia.

MESTSKÁ GALÉRIA TRENČÍN
Mierové námestie 22

17. 3. – 5. 4.  Kumšt Martina Jonáša.
Obrazy insitného umelca zo zbierky Ivana 
Melicherčíka.

KULTÚRNE STREDISKO KUBRICA
23. 3. – 29. 3.  Veľkonočná výstava

KULTÚRNE CENTRUM AKTIVITY JUH
25. 3. (17.30)  Tvorenie s potešením
Tvorivé dielničky pre deti a ich rodičov. 
Výroba veľkonočných pozdravov pečiatko-
vou technikou.
27. 3. (17.30)  Tvorenie s potešením
Výroba veľkonočných ozdôb zo slaného 
cesta z dielne p. Miklášovej 
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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:

16. 3. 2009 
• za OD Centrum – parkovisko 

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

17. 3. 2009 
• Nad tehelňou
• Nad tehelňou – Pod Brezinou
• Partizánska ul. – pri 

cintoríne
• Partizánska ul. – okolo č. 73

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

19. 3. 2009
• Ul. Sama Chalupku 
• Soblahovská ul. – Inovecká 

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

ska ul.

20. 3. 2009
• Pod Juhom
• Soblahovská ul. – bytovky 

pri Leoni
• Belá
• Nozdrkovce

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

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

24. 3. 2009
• Kubra – námestie 
• Pred poľom – okolo č. 

10–16
• Kubranská – okolo č. 1–6 

– Súvoz
• K výstavisku
• Pod Sokolice

25. 3. 2009
• Niva
• Potočná ul. – okolo č. 139
• Potočná ul. – okolo č. 

50–58
• Horeblatie

26. 3. 2009
• Mlynská ul.
• Opatovská ul. – okolo č. 

90–95
• Armádna ul.
• Sibírska ul.

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

28. 3. 2009
• Považská ul. 
• Hodžova ul. – bezbariér. 

bytovka
• Hurbanova ul. 
• Ul. M. Turkovej

30. 3. 2009
• Ul. gen. Goliana – Ul. 

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

ul. 
• Hodžova ul. – Ul. 

kpt. Nálepku

31. 3. 2009
• Holubyho nám.
• Kukučínova ul. – horná časť 

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

1. 4. 2009
• Majerská ul.
• Kasárenská ul.
• Orechové – kaplnka

• Horné Orechové 
• Súhrady – Široká ul.

2. 4. 2009
• Ul. M. Kišša 
• Ul. Vl. Roya – Ul. Ľ. Stárka
• Ul. Ľ. Stárka – Piešťanská 

ul.
• Veľkomoravská ul.

3. 4. 2009
• Školská ul. 
• Zlatovská ul. – Továrenská 

ul.
• Kvetná ul.
• Bavlnárska ul. – Obchodná 

ul.
• Kožušnícka ul.

4. 4. 2009
• Hlavná ul. – okolo č. 

90–100
• Hanzlíkovská ul. – Ul. J. 

Psotného
• Okružná ul.
• Detské mestečko

6. 4. 2009
• Záblatská ul. – Poľnohospo-

dárska ul.
• Dolné pažite – Rybáre
• Pri parku

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

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

9. 4. 2009
• Ul. Novomeského
• Šafárikova ul. 
• Liptovská ul. 

• Ul. Bazovského – okolo č. 14

Záhradkárske osady

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

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

 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
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Milí čitatelia! Za správne riešenie tajničky z osemsmerovky z č. 3/2009 „Odteraz to bude naopak“ bola vyžrebovaná Jozefína Mrá-
zová, Beckovská ul. 8, 911 01 Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká knižná cena. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku 
krížovky z Infa č. 4/2009 zasielajte na adresu našej redakcie do 25. 3. 2009.
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POZVÁNKA na ROZBOR VODY
SVETOVÝ DEŇ VODY 22. MAREC

DAJTE SI UROBIŤ ROZBOR VODY v chemickom 
laboratóriu TVS, a. s., zadarmo

Chcete vedieť, aký má voda z vašej studne obsah DUSIČNA-
NOV? Chcete vedieť, či je zistená hodnota pre vás a vašu 
rodinu bezpečná? Nech sa páči! V rámci Svetového dňa 
vody pracovníci nášho laboratória budú pracovať len pre vás! 
Rozbor vody na zistenie obsahu dusičnanov vám urobíme 
na počkanie.
Termín: 23. marca 2009 (pondelok), od 8.00 do 14.00 hod. 
Miesto: Chemické laboratórium TVS, a. s., Biskupická 58, 
Trenčín (autobus č. 2, ktorý pokračuje do Nozdrkoviec)
Množstvo: 100 ml vody
Vodu si prineste: v čistej sklenenej uzavretej nádobe.
Informácie: 032/32 62 520, zákaznícka linka 0850 60 61 62, 
tvs@tvs.sk, www.tvs.sk

Mesto Trenčín podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o vý-
kone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľ Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m. r. o.

Kvalifikačné požiadavky:
VŠ vzdelanie II. stupňa, prax minimálne 10 rokov
Ďalšie požiadavky:
spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, osobnostné a mo-
rálne predpoklady, organizačné a komunikačné schopnosti, 
znalosť legislatívnych noriem vyplývajúcich z funkcie, ovláda-
nie rozpočtových pravidiel územnej samosprávy, znalosť práce 
s PC
Zoznam dokladov:
žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný životo-
pis, úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
Uzávierka prihlášok: 27. marca 2009 (piatok) o 14.00 h  
Termín a miesto výberového konania bude oznámené vybra-
ným uchádzačom listom. 
Miesto doručenia prihlášok:
Mesto Trenčín, Mestský úrad v Trenčíne, Mierové námestie č. 
2, 911 64 Trenčín, v zalepenej obálke s označením „Výberové 
konanie – riaditeľ Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m. r. o. 
– NEOTVÁRAŤ“.

VYHL ÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIAPozvánka na hokej
Hokejoví fanúšikovia sa môžu tešiť na zápasy slovenskej re-

prezentácie v príprave na majstrovstvá sveta do Švajčiarska 

aj v Trenčíne, a to v nasledovných termínoch: 

4. apríla 2009 (sobota) o 17.00 – Slovensko : Česko

10. apríla 2009 (piatok) o 17.00 – Slovensko : Nórsko
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Čriepky z trenčianskej 
šachovej histórie
Jedným z mála športov v Trenčíne zastúpených v najvyšších 
slovenských súťažiach sú šachy. O histórii tejto náročnej hry 
v meste sme sa porozprávali s predsedom Šachového klubu 
Trenčín Miroslavom Kijacom a podpredsedom Igorom Srvátkom, 
ktorý je aj kapitánom extraligového družstva.

 „Táto hra má v Trenčíne veľa 
obdivovateľov, priaznivcov a pod-
manila si svojím čarom starých aj 
mladých. Obločné výklenky tren-
čianskeho hradu boli svedkami 
mnohých zaujímavých šachových 
partií. V Trenčianskom múzeu je 
uložená šachovnica a figúrky vyro-
bené zo slonovej kosti neznámym 
talianskym umelcom. Pochádza 
z rokov 1700 až 1750 a bola sú-
časťou inventára Trenčianskeho 
hradu. Publikáciu k 40. výročiu 
organizovanej hry napísal Rudolf 
Meliš v roku 1963,“ uviedol Igor 
Srvátka.
 V kronike mesta je zazname-
naná historka o šachovej partii 
medzi nemeckým generálom 
Heisterom a talianskym generá-
lom Morellim. Heister nedokázal 
„prežuť“ porážku na šachovnici 
a vyzval svojho poraziteľa na sú-
boj v roku 1707.
 Husársky kapitán Karol Pod-
hradský spracoval knižne vyše 
300 variantov cesty jazdca po 
64 poliach šachovnice. Zomrel 
v roku 1877 v Trenčíne.
 Oficiálne bol založený Klub 
československých šachistov 
v roku 1923. Za prvého predsedu 
bol zvolený Anton Skopal. V mes-

te pôsobil vynikajúci českoslo-
venský majster K. Treybal a pat-
ril k iniciátorom založenia klubu. 
Na získanie financií zohral dve 
simultánky vo februári a v apríli 
proti dvadsiatim hráčom. Za 600 
Kčs boli zakúpené šachové ho-
diny a šachy. V prvej simultánke 
vyhral 18 partií, po jednej prehral 
a remizoval, v druhej dotiahol do 
úspešného konca 15, tri prehral 
a dve remizoval. V prvom šacho-
vom turnaji o majstra Trenčína 
pre rok 1923 zvíťazil A. Skopal. 
Klub hrával v hoteli Tatra do roku 
1939.

Simultánky so  
šachovými hviezdami
 V roku 1924 vstúpil do KČŠ 
Ladislav Hušek a počas vyše 
40-ročnej činnosti v klube pô-
sobil vo viacerých funkciách, 
bol trénerom, rozhodcom a vy-
chovávateľom. V tomto roku sa 
konala v Trenčianskych Tepli-
ciach ustanovujúca schôdza Slo-
venskej župy Ústrednej jednoty 
československých šachistov za 
účasti delegátov ôsmich klubov. 
Trenčianski šachisti sa podieľali 
na organizácii turnajov v kúpeľ-
nom meste počas zjazdov župy. 

Po týchto turnajoch do Trenčína 
chodili poprední medzinárodní 
majstri a veľmajstri a Trenčania 
si okrem ich prednášok mohli 
vyskúšať aj svoje sily v simul-
tánkach s Treybalom, Rétim, 
Rubinsteinom, Spielmannom, 
Flórom, Lilienthalom, Opočen-
ským. Čerešničkou na torte bola 
istotne návšteva majstra sveta 
Aljechina 21. marca 1925, keď 
v simultánke proti 42 hráčom 37 
partií vyhral, tri remizoval a dve 
prehral.
 Zaujímavú informáciu zazna-
čil Meliš aj v roku 1926, keď 
klub pripravil 16. februára ples 
nazvaný Čiernobiela reduta, kde 
bola atrakcia v podobe šacho-
vej partie so živými figúrkami. 
Tridsaťdva krásne vyobliekaných 
dám za sprievodu hudby 17. pe-
šieho pluku sa ladne pohybovalo 
po veľkej šachovnici. Predvádzali 
partiu Čigorina s Martinesom 
hranú v roku 1889 v New Yorku.

Plachetka  
prvým slovenským 
veľmajstorm
 Po vojne vznikali v Trenčí-
ne nové šachové kluby – SŠK, 
Štátna nemocnica, Nehera, 
Obchodná akadémia, 1. štát-
ne gymnázium, RŠK Slovena, 
Odeva, ČSSZ. V päťdesiatych 
rokoch minulého storočia sa 
rastúca popularita kráľovskej 
hry prejavila aj na vzniku ďalších 
oddielov – Iskra Merina, Spartak, 
Konštrukta, OZVŠ, Závody 9. 
mája, ČSM Kubra, ODA Trenčín, 
Posádka Trenčín, Gymnázium, 
TTS, Strojár Kubra a Slávia. Po-
čas simultánky v Trenčíne proti 
šachovému majstrovi Júliusovi 

Kozmovi nastúpil v roku 1957 
Ján Plachetka, žiak ZŠ. Pustil sa 
do tajov hry v šľapajách hráčov 
Sečkára, Meliša, Kollára, Pavlí-
ka, Hušeka, Laufra, Kudrnovej, 
Štrunca, Seiferta, Jánošíka. TTS 
zmenil začiatkom šesťdesiatych 
rokov názov na Jednotu Trenčín. 
V roku 1961 Plachetka postúpil 
do finále majstrovstiev ČSSR, 
kde v roku 1962 skončil na 13. 
mieste so ziskom 7,5 bodu. Pla-
chetka (na snímke) získal v roku 
1973 titul medzinárodného maj-
stra a v roku 1978 sa stal prvým 
slovenským veľmajstrom.
 Spomienku si zaslúži Karol 
Kosík, vychovávateľ a cvičiteľ 
mládeže, organizátor a usporia-
dateľ žiackych a dorasteneckých 
turnajov.
 Jednota Trenčín účinkovala 
v 1. Slovenskej lige do ročníka 
1977–78, vtedy vypadla a ne-
skôr zanikla. Klub Štart vznikol 
v osemdesiatych rokoch a pod 
názvom ŠK Trenčín postúpil 
v ročníku 1993–94 do sloven-
skej extraligy, kde pôsobil 6 
rokov. Po vypadnutí z najvyššej 
súťaže si vybojoval návrat minu-
lý rok a účinkovaniu ŠK Trenčín 
v extralige sa budeme venovať 
v nasledujúcom čísle Infa.
 (la) 

VMČ Západ 
Zasadnutie VMČ Západ sa bude konať dňa 25. 3. 2009 
o 16.00 v budove Mestského úradu v Trenčíne.

Prerušenie distribúcie elektrickej energie 
Kvôli vykonávaniu prác na zariadeniach rozvodu elektrickej 
energie bude dňa 24. marca od 8.30 do 11.00 bez dodávky 
elektrickej energie ulica Ku kyselke v mestskej časti Zábla-
tie. O odstávke informovala Mariana Pížová, technička odstá-
vok RSEZ Sever ZSE Bratislava. (r)

OZNAMY


