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Na príkaz vojvodu Žigmunda si odvážni bojovníci pod hradbami spupného vazala tábor rozložili, 
katapult postavili a do neľútostného boja proti nepriateľovi sa pustili... Historická skupina 
Normani pripravila tento rok pre svojich fanúšikov Rytiersky turnaj na koňoch. A opäť sa je na 
čo pozerať. Rytieri predvedú katapult, súboje na zemi a na koňoch a nakoniec zvíťazí... Kto? 
Príďte sa na vlastné oči presvedčiť. Vystúpenie sa koná v priestore južného opevnenia hradu 
každý pracovný deň okrem pondelka o jedenástej hodine dopoludnia, cez víkend o 15.00 hod. 
Poponáhľajte sa, lebo už koncom júna chrabrí muži zbalia svoje šiatre, nasadnú na kone a od-
cválajú do krajiny Galského kohúta.  (mr), foto: (rs)
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Na Trenčianskom hrade sa usadili rytieriNa Trenčianskom hrade sa usadili rytieri

Nové autobusy uľahčujú 
prepravu invalidov
Na trenčianske cesty sa onedlho vydá šesť nových Low Entry 
autobusov, určených na mestskú prepravu. Mesto Trenčín žia-
dalo od dopravcu, aby sa vozidlový park obnovoval výhradne 
nízkopodlažnými autobusmi. Mesto sa zároveň podieľa aj na 
spolufinancovaní, a tak prináša pre svojich občanov to najmo-
dernejšie a najkomfortnejšie, čo sa vo svete používa.

 K piatim Low Entry autobu-
som, ktoré už niekoľko mesia-
cov uľahčujú prepravu najmä 
dôchodcom, vozíčkarom a ma-
mičkám s deťmi, onedlho pri-
budne šesť „súrodencov“. Vo-
zidlo sa dokáže po zastavení 
nakloniť asi 10 centimetrov na 
stranu dverí, čím uľahčuje ces-
tujúcim nastupovanie a vystu-
povanie. Do dvanásť metrov 

dlhého autobusu sa zmestí 
107 cestujúcich. 
 Šesť nových autobusov za-
čne premávať v prvej polovici 
júna. V týchto dňoch do nich 
postupne inštalujú elektronic-
ké tabule a pokladne. Zároveň 
sa dopĺňajú do cestovných po-
riadkov informácie o ďalších 
garantovaných spojoch v MHD 
Trenčín. To sú spoje, pri kto-

rých dopravca už v cestovnom 
poriadku garantuje, že príde 
vozidlo s nástupnou plošinou. 

V cestovných poriadkoch sú 
označené „i“.
 (mr), foto: (rs)

Šesť nových nízkopodlažných autobusov typu Low Entry  >
začne jazdiť na linkách MHD v prvej polovici júna.
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Klientske centrum bude v piatok 
zatvorené

Mestský úrad v Trenčíne oznamuje občanom, že v piatok 5. 
júna 2009 bude Klientske centrum z dôvodu príprav volieb 

do Európskeho parlamentu zatvorené. 
Dane a poplatky za komunálny odpad môžete zaplatiť 

v pokladniach v Centre rozvoja mesta na Farskej ul. č. 10.
Za pochopenie ďakujeme.

Primátor prijal mladých 
kresťanov z Juhu
Predstaviteľov Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže 
(ZKSM) prijal v stredu 27. mája na Mestskom úrade v Trenčíne 
primátor Branislav Celler. Zástupcovia ZKSM požiadali o nové 
priestory v KC Trenčín-Juh, aby v spolupráci s novovzniknutým 
združením Yes, we can mohli rozšíriť svoju činnosť na najväč-
šom trenčianskom sídlisku. Zároveň žiadali odpustiť alebo znížiť 
nájomné, ktoré platia prenajímateľovi – Mestu Trenčín.

 „Všetci sme dobrovoľníci 
a študenti a nevykonávame zá-
robkovú činnosť. Poskytujeme 
aktivity pre mládež na sídlisku 
Juh. Neteší nás, že mladí zo 
sídliska sa v súčasnosti stre-
távajú v miestnych pohostin-
stvách. Chceme preto vytvoriť 
možnosti, ako vyplniť ich čas 
zmysluplne. Organizujeme naj-
mä stretnutia pre mládež, man-
želov, kultúrne a vzdelávacie 
akcie a iné aktivity voľnočaso-
vého charakteru,“ informovali 
primátora mládežníci zo ZKSM.
 „Finančná situácia nám 
nedovoľuje prenajať si ďalšie 

priestory. Súčasné nájomné 
nám odoberá všetky financie 
z našej dotácie, ktoré sme mali 
v pláne využiť priamo na aktivity 
pre mládež. Dotácia z minister-
stva školstva sa výrazne znížila, 
hrozí dokonca zánik nášho cen-
tra,“ zaznelo z úst mladých.
 „Čo najskôr prehodnotíme 
vaše požiadavky,“ povedal 
primátor B. Celler a v rámci 
svojich kompetencií prisľúbil 
pomoc, aby sa kresťanská mlá-
dež na Juhu mohla aj naďalej 
stretávať.

 Text a foto: M. Mistrík

Hostia zo Srbskej republiky 
navštívili Trenčín
 Mestský úrad v Trenčíne 
navštívila v utorok 26. mája 
konzulka Srbskej republiky Je-
lena Miličevič-Prorokovič a zá-
stupcovia obchodných komôr 
zo Srbska a talianskej Floren-
cie. Štatutár im na spoločnom 
stretnutí predstavil mesto z po-
hľadu histórie, cestovného ru-
chu a pracovných príležitostí, 

vrátane možnosti investícií. 
Potom už čelil množstvu otá-
zok. Hostia sa zaujímali najmä 
o spôsob prípravy priemyselné-
ho parku v Zámostí a legislatív-
ne pravidlá pre investorov. Na 
záver si všetci vychutnali pa-
noramatický pohľad na Trenčín 
priamo z mestskej veže.
 text a foto: (mr)

Farbičky – čarbičky po 
osemnástykrát

 Obľúbené kultúrno-spolo-
čenské podujatie Čarbičky – 
farbičky sa v DEMY – Domove 
sociálnych služieb v Trenčíne 
konalo vo štvrtok 21. mája už 
po osemnástykrát. Na boha-
tom celodennom programe sa 
stretla asi stovka klientov z po-
dobne zameraných zariadení 
z Trenčianskeho kraja. Cieľom 
tohto podujatia socializačno-in-
tegračného charakteru je využiť 
rozmanité výtvarné techniky 
na prípravu rôznych darčekov 
a drobností, pričom deti do 
veľkej miery využili nielen svoju 

zručnosť, vytrvalosť, ale aj fan-
táziu. Slávnostného otvorenia 
sa zúčastnil aj primátor mesta 
Trenčín Branislav Celler, vice-
primátor Tomáš Vaňo a riadi-
teľ Úradu TSK Dušan Lobotka. 
Riaditeľ DEMY Tibor Gavenda 
vyjadril nádej, že uspeje pri-
pravený projekt a podarí sa im 
z eurofondov rozšíriť kapacitu 
zariadenia z 50 na 77 a hlav-
ne umožniť tak umiestnenie 
svojich klientov aj po dovŕšení 
veku 25 rokov.

 (jm), foto: (jč)

Kresťanská mládež predložila primátorovi niekoľko návrhov >
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Mesto Trenčín pripravuje vydanie 
KARTY pre SENIOROV s trvalým pobytom 
na území mesta. Táto karta im umožní 
využívať rôzne služby a nakupovať so 
zaujímavou zľavou alebo bonusom.

Už dnes prejavili o spoluprácu s mestom záujem 
viaceré organizácie a prevádzkovatelia služieb 
na území mesta Trenčín.

KARTA PRE SENIOROV

Plánované spustenie projektu
SEPTEMBER 2009!
V prípade záujmu o spoluprácu, prosím, kontaktujte 
Mestský úrad v Trenčíne,
Klientske centrum – Útvar sociálnych služieb
Viera Štefulová, tel. číslo: 032 / 6504 277
viera.stefulova@trencin.sk
Viac informácií aj na www.trencin.sk

Ak máte záujem aj VY prispieť k spokojnosti a lepšiemu životu 
našich seniorov a zároveň predstaviť svoju spoločnosť touto 
formou, máte po uzatvorení zmluvy, ktorá bude defi novať 
presné podmienky, nárok na bezplatnú prezentáciu:

– na webovej stránke mesta Trenčín,

– v časopise Info (zoznam fi riem bude pravidelne 
aktualizovaný), 

– v brožúrke SENIOR-karta, ktorú jej držitelia k službe dostanú 
zadarmo

– vaša prevádzka bude zreteľne označená logom SENIOR-karta 
mesta Trenčín

Obyvatelia Trenčína budú mať možnosť vyjadriť sa k výstavbe 
Auparku v centre mesta verejným hlasovaním. Rozhodli o tom 
vo štvrtok 21. mája poslanci na mimoriadnom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva. Miestne referendum bolo vyhlásené v sú-
lade so zákonom o obecnom zriadení a všeobecným záväzným 
nariadením o hlasovaní obyvateľov mesta Trenčín (miestne refe-
rendum) na podnet primátora mesta.

 Hlasovanie obyvateľov mes-
ta sa uskutoční v sobotu 11. 
júla 2009 od 7.00 do 20.00 
hodiny. Oprávnení občania 
v ňom rozhodnú o otázke: 
„Súhlasíte s umiestnením 
obchodno-zábavného a spolo-
čenského centra AUPARK na 
pozemkoch nachádzajúcich 
sa na území mesta Trenčín 
vymedzenom Ulicou kniežaťa 
Pribinu a Ulicou Palackého?“
 Právo hlasovať v miestnom 
referende majú obyvatelia Slo-
venskej republiky, ktorí majú 
v meste Trenčín trvalý pobyt 
a najneskôr v deň volieb dovŕ-
šili 18 rokov veku.
 Na hlasovanie oprávnených 
občanov v miestnom referen-
de a na sčítanie hlasov budú 

v meste vytvorené okrsky na 
konanie referenda. Územie 
okrskov a miestnosť na hla-
sovanie v každom z nich určí 
primátor najneskôr do 21. júna 
2009. 
 Zoznamy oprávnených obča-
nov na hlasovanie v referende 
v jednotlivých okrskoch vyho-
toví Mestský úrad v Trenčíne 
zo stáleho zoznamu voličov. 
Každý hlasujúci môže byť zapí-
saný len v jednom hlasovacom 
zozname, a to len raz. Zoznam 
je k dispozícii k nahliadnutiu 
a uplatneniu prípadných ná-
mietok na Mestskom úrade 
v Trenčíne – Klientské centrum 
v úradných hodinách. Pre orga-
nizáciu referenda a zisťovanie 
jeho výsledkov budú vytvorené 

orgány pre miestne referendum 
– mestská komisia pre miestne 
referendum a okrskové komisie 
pre miestne referendum. 
 Do mestskej komisie ako 
aj do každej okrskovej komisie 
deleguje každá politická stra-
na, ktorá je zastúpená v Mest-
skom zastupiteľstve v Trenčí-
ne podľa výsledkov posledných 
volieb do orgánov samosprávy 
obcí, jedného člena a jedného 
náhradníka. Ich mená a priez-
viská oznámi táto politická stra-
na a petičný výbor primátorovi 
mesta Trenčín najneskôr do 
26. júna 2009.
 Mesto Trenčín pred kona-
ním referenda informuje ob-

čanov o konaní hlasovania 
formou oznámenia v tlačenej 
forme – ako samostatný vlože-
ný dokument do miestnej tlače, 
v ktorom uvedie čas konania 
miestneho referenda (dátum, 
hodinu začiatku aj ukončenia 
hlasovania), okrsok na konanie 
referenda a miesto, kde môže 
oprávnený občan hlasovať. 
V oznámení upozorní voličov aj 
na povinnosť preukázať sa pri 
hlasovaní občianskym preuka-
zom. Volič môže hlasovať len 
v tom okrsku, kde má podľa 
evidencie obyvateľov na mest-
skom úrade uvedené trvalé 
bydlisko. 
 (r)

Aupark má vyrásť na pozem- >
koch medzi ulicami Palackého 
a Kniežaťa Pribinu.

Referendum
o výstavbe Auparku bude v júli
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ZŠ Novomeského na Juhu 
oslavovala okrúhle jubileum

Autá už cez chodníky neprejdú

Tohtoročný 27. máj sa do kroniky Základnej školy na Novomes-
kého ulici zapísal veľkými písmenami ako deň osláv jej okrúhle-
ho tridsiateho výročia.

 Organizátori namiešali pre 
všetkých bohatý celodenný 
program. Od rána boli pre deti 
pripravené popri športových 
a zábavných súťažiach aj tvori-
vé dielne.
 Koho neodradil hroziaci dážď 
a čoraz citeľnejší chlad, ten si 
mohol krátko po pol siedmej 
večer vychutnať galaprogram. 
Pred stovkami divákov najskôr 

predviedol svoje umenie kick-
boxer a karatista Roman Volák, 
po ňom zaspievali svoje hity 
Zdenka Predná a Petr Muk. 
Efektnou bodkou za vydarenými 
oslavami bol nočný ohňostroj.
 Ku gratulantom sa pripojil aj 
primátor Branislav Celler, ktorý 
venoval pri tejto príležitosti ško-
le 3 000 eur na novú jazykovú 
učebňu. (mr), foto: (rs)

Kyticou kvetov a vecným darom ocenili prácu pána  >
školníka, riaditeľa a pedagógov, ktorí zostali verní škole od 
jej založenia až doposiaľ.

Mesto Trenčín dalo vypracovať projekt odvodnenia prímestskej 
komunikácie Zelnica v Kubre. Dotknutí občania dúfajú, že sa 
konečne podarí vyriešiť ich problém. „Dlhé roky sme skákali 
z blata do kaluže, a to obrazne aj doslovne,“ zhodujú sa Kub-
rania. Podľa poslanca Výboru mestskej časti Sever Ľubomíra 
Dobiaša je odvodnenie prvým krokom vedúcim k úplnej rekon-
štrukcii ulice. Text a foto: (mr)

V publiku aj na pódiu to žilo. Účinkujúci potešili svojím  >
vystúpením malých aj veľkých. 

 V blízkosti nákupného centra 
Radegast na Sihoti boli nedávno 
osadené stĺpiky, ktoré majú za-
medziť vjazdu áut na vydláždený 
priestor okolo základného ka-
meňa sídliska cez chodník. Na 
bezohľadných vodičov sa v minu-
losti sťažovali viacerí obyvatelia 
a tou to problematikou sa zao-
beral na svojich zasadnutiach 

aj Výbor mestskej časti Sever. 
Koncom marca sa uskutočnilo 
pracovné rokovanie s vlastní-
kom predmetnej nehnuteľnosti 
a priľahlých pozemkov. Po vzá-
jomnej dohode boli zábrany na-
inštalované na hranici chodníka 
pre peších, pričom realizáciu 
prác zabezpečilo Mesto Trenčín. 
 Text a foto: (mr)

Deti súťažili v rôznych disciplínach. Pretekalo  >
sa na prekážkovej dráhe, v hode granátom 
či v skákaní vo vreci, kde si tí najúspešnejší 
doskákali po zaslúženú odmenu.

Zelnica čaká na opravuZelnica čaká na opravu
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Park na Námestí sv. Anny čaká rekonštrukcia

 Zrekonštruovaný park na 
Námestí sv. Anny poniesie 
symboliku slobody. Výrazným 
architektonickým prvkom parku 
bude pamätník venovaný obe-
tiam komunizmu nainštalovaný 
na mieste kríženia dvoch komu-
nikačných osí. Jeho umiestne-
nie má symbolickú formu ráz-
cestia, ktoré evokuje v človeku 
možnosť slobodnej voľby. 
 Vyjadrenie slobody, ktorá je 
hlavným motívom pamätníka, 
budú zdôrazňovať štyri voľne 
stojace piliere spravodlivosti. 
Tie budú chrániť a vymedzovať 
medzi sebou plochu platformy 
s grafikou a textom.
 Ďalším výrazným prvkom 

bude fontána vo forme prame-
ňa, ktorý vyviera z jadra kamen-
ného bloku a symbolicky vyjad-
ruje nový začiatok. Voda bude 
stekať po kamenných plochách 
na všetky štyri strany, pričom 
intenzita prúdenia vody bude 
nastavená na dotyk ľudskej 
ruky.
 Celková rozloha pôvodnej 
zelenej plochy zostane zacho-
vaná. K súčasným lipovým stro-
mom pribudnú ďalšie v centrál-
nej časti parku aj v okrajových 
lemovacích pásoch.
 Promenádna komunikácia 
s lavičkami a výtvarnými prvka-
mi bude výrazovo odlíšená od 
chodníka lemujúceho park po-

užitím iného dlažobného mate-
riálu vo forme žulových kociek 
a dosiek. 
 Svetelný efekt celého 
priestoru bude okrem poulič-
ného osvetlenia dopĺňať spod-
né nasvietenie korún stromov, 
priestoru výtvarného diela a fa-

rebne premenlivé nasvietenie 
fontány.
 Samotnej rekonštrukcii par-
ku bude predchádzať rekon-
štrukcia križovatky Námestia 
sv. Anny a s ňou súvisiaca 
úprava dopravného riešenia.  
 (md)

Mestský park na Námestí sv. Anny v blízkosti centra dostane novú 
tvár. Mesto Trenčín plánuje jeho rekonštrukciu, ktorá prinesie Tren-
čanom novú oddychovú zónu s množstvom zelene, lavičkami i fon-
tánou. Ústrednou dominantou obnoveného parku bude pamätník 
venovaný obetiam komunizmu. 

Po rekonštrukcii...

Pred rekonštrukciou...
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste

Sú v Trenčíne nejaké legál-
ne plochy na sprejovanie?
 mc_billo
Útvar architektúry a územné-
ho plánovania:
 Mesto Trenčín má vyčlenené 
plochy na realizáciu grafitov. Za 
týmto účelom bolo schválené 
aj VZN, ktoré presne popisuje 
a definuje postup pri realizácii 
grafitov. Jeho súčasťou je aj 
zoznam legálnych plôch. VZN 
nájdete na webovej stránke 
v sekcii Samospráva mesta / 
VZN / VZN č. 8/2008.

Minulý rok boli trhliny na chod-
níku cez cestný most oprave-
né systémom naliatia asfaltu 
do trhlín. V zime sa na týchto 
miestach šmýkalo a teraz, keď 
svieti slnko, prejsť pešo cez 
most znamená zdolať prekážko-

vú dráhu alebo si zničiť topánky 
od tekutého asfaltu. Myslíte, že 
oprava chodníka bola urobená 
odborne? Išli ste niekedy tadiaľ 
pešo? Dagmar Urbanová
Útvar interných služieb:
 Tento most je „štátny“, t. j. 
nie je v správe mesta Trenčín, 
ale v správe Slovenskej správy 
ciest so sídlom v Žiline. Pokúsi-
me sa so správcom tohto mos-
ta stretnúť a požadovať nápra-
vu uvedeného stavu.

Na koho sa máme obrátiť, ak 
máme problém ohľadom osvet-
lenia a kosenia v blízkosti by-
tovky na Zámostí. Ide o Kasá-
renskú ulicu, blízko VOP 027, 
kde sa o mestskú komunikáciu 
nikto nestará. Tým pádom je to 
všetko zarastené a čo je najdô-
ležitejšie, stále nie je zavedené 

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 odpovede napíšete svoju otázku. V krátkom čase na 
ňu dostanete odpoveď od mestského odborníka v danej oblasti. 
Z rubriky Otázky a odpovede vyberáme:

osvetlenie k bytovke. Osvetle-
nie je na hlavnej ceste do VOP 
a cesta k bytovke je stále ne-
osvetlená. Ďakujem.
 Gabriela Komorovská

Mestské hospodárstvo a sprá-
va lesov:
 MHSL, m. r. o., Trenčín na 
Kasárenskej ulici zabezpeču-
je iba strojné kosenie krajníc, 
nakoľko v danej lokalite nie je 
evidovaná iná verejná zeleň vo 
vlastníctve Mesta Trenčín.
Útvar životného prostredia 
a dopravy:
 Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia v meste bola ukon-
čená v roku 2008. V súčas-
nosti sa nebude pokračovať 
v ďalšom navyšovaní svetel-
ných bodov. Pripomienky obča-
nov sú pripravené ako podklad 
pre vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre ďalšiu eta-
pu rekonštrukcie. Investičná 
akcia musela byť pozastavená 
z dôvodu dopadov súčasnej 
ekonomickej krízy na rozpočet 
mesta. 

Ako je to s umiestňovaním do-
časných informačných tabúľ 
(keď je nejaká akcia) popri ces-
tách. Treba na to nejaké povole-
nie? Marko Haring
Útvar životného prostredia 
a dopravy:
 K umiestneniu informačných 
tabúľ (ako napr. máva cirkus) je 
potrebné povolenie na zvláštne 
užívanie pozemných komuniká-
cií. Tlačivo žiadosti je na strán-
ke mesta Trenčín (http://www.
trencin.sk/14830). K žiadosti 
je potrebné doložiť súhlasné 
vyjadrenie okresného doprav-
ného inšpektorátu v Trenčíne,  
Kvetná ul. 7 a uhradiť správny 
poplatok 16,50 eura.
 Tabule nie je možné umiest-
niť v križovatkách a rozhľado-
vých poliach križovatiek, na no-
sičoch dopravného značenia, 
v poradí dopravného značenia 
pre vyznačovanie križovatiek, 
na vnútorných stranách sme-
rových oblúkov, na CSS a na 
uliciach Gen. M. R. Štefáni-
ka, Hasičská, Bratislavská, 
Električná.
 (r) 

Čo je nadrozmerný a čo stavebný odpad

Vyhodnotenie jarného upratovania

V meste Trenčín už niekoľko rokov prebieha podľa presného 
harmonogramu zber nadrozmerného (objemného) odpadu zo sta-
novíšť zberných nádob na komunálny odpad. Niektorí občania si 
však zamieňajú pojmy nadrozmerný a drobný stavebný odpad.

OBJEMNÝ ODPAD (nadrozmer-
ný) je taký, ktorý sa pre svoje 
rozmery nezmestí do klasických 
zberných nádob používaných 
v meste na vývoz odpadu (napr. 
starý nábytok, koberce atď.).
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD je 
odpad z bežných udržiavacích 
prác zabezpečovaných fyzickou 
osobou nepodnikateľom, pri 
ktorých postačuje ohlásenie 
stavebnému úradu, alebo na 
ktoré sa nevyžaduje stavebné 
povolenie.
 Objemným odpadom nie sú 
vrecia naplnené stavebným od-
padom a vyložené k nádobám 
na komunálny odpad, prípadne 
kôpky stavebného odpadu pri 
nádobách.
 Podľa všeobecne záväzné-
ho nariadenia o odpadoch sa 
prísne zakazuje ukladať odpad 

mimo nádob a kontajnerov, 
svojvoľné vytváranie skládok 
a vyberanie či odnášanie odpa-
du z nádob. 
Harmonogram zberu nadroz-
merného odpadu v meste 
Trenčín:
Párny týždeň:
štvrtok – Juh I, II, Nad 
tehelňou
piatok – Soblahovská, Dlhé 
Hony, Noviny, Centrum, Bisku-
pice, Nozdrkovce
Nepárny týždeň:
štvrtok – Sihoť I, II, III, IV, Pod 
Sokolice, Pred poľom
piatok – Kvetná, Nové Zlatov-
ce, Zámostie
Posledná streda v mesiaci:
Záblatie, Zlatovce, Kubra, 
Kubrica, Opatová, Istebník, 
Orechové, Horné Orechové, 
Belá (ÚŽPaD)

 V dňoch 16. 3. – 9. 4. 2009 
sa uskutočnilo v meste Trenčín 
jarné upratovanie. Vývoz biolo-
gicky rozložiteľného odpadu zo 
záhradkárskych osád sa zre-
alizoval v dňoch 18. a 25. 4. 
2009. Mestské hospodárstvo 
a správa lesov Trenčín, m. r. o., 
sa postaralo o vyčistenie plôch 
verejnej zelene a údržbu dre-
vín rezom. Spoločnosť Marius 
Pedersen, a. s., zabezpečila 
pristavenie a vývoz veľkoobje-
mových kontajnerov. 
 Celkové náklady na jarné 
upratovanie sa vyšplhali na 

22 692 eur (683 635 Sk).
 Všetkým občanom i orga-
nizáciám, ktorí sa zapojili do 
tejto akcie, chceme srdečne 
poďakovať.
 Zároveň vyzývame iné zis-
kové aj neziskové organizácie 
i občanov, ktorí majú chuť spo-
lupodieľať sa na skrášľovaní 
nášho mesta, aby sa prihlásili 
na Mestskom úrade v Trenčí-
ne – Útvar životného prostredia 
a dopravy, Farská 10, č.t. 032/ 
6504418.
 (ÚŽPaD), 
 ilustračné foto: (jč) 
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Mládež z piatich krajín 
zachraňuje svet

 „Základná škola na Bezručo-
vej ul. sa vydala cestou takzva-
ného zážitkového učenia, pri kto-
rom kladieme dôraz na praktické 
zužitkovanie poznatkov. Preto 
po skúsenostiach s projektom 
Sokrates teraz pracujeme na 
spoločnom diele Zachráňme svoj 
svet. Celé to trvá 2 roky, financo-
vanie kompletne zabezpečuje Eu-
rópska únia. Máme skvelú mož-
nosť prezentovať školu, žiakov, 
mesto. Navzájom porovnávame 
špecifické systémy vzdelávania 
v jednotlivých krajinách,“ infor-
moval riaditeľ ZŠ na Bezručovej 
ulici Ivan Pavlík. 

Skúsenosti  
zahraničných 
partnerov
 „Pre nás je toto tretí projekt 
Comenius. Teraz však premié-

rovo spolupracujeme aj so Slo-
venskom. V Trenčíne sme po 
prvýkrát, je to pre nás zážitok. 
Objavili sme tu školu, ktorá spá-
ja moderné a tradičné elementy. 
Všetkým nám ide o spoločný cieľ 
– ochranu životného prostredia 
v škole, rodine, spoločnosti. 
Participujeme na tomto projekte, 
aby sme sa naučili opäť niečo 
nové. Chceme sa ukázať ako Eu-
rópania. Mladí vidia, že existuje 
skutočná Európa. Všetci majú 
podobné záujmy – hudbu, fut-
bal... Decká sú prirodzené, roz-
právajú sa medzi sebou, pomáha 
im znalosť cudzích jazykov. Na 
stretnutiach máme šancu ďalej 
spolupracovať na rozpracova-
ných projektoch,“ povedal pre 
Info Alfred Mangold, riaditeľ ško-
ly z nemeckého Munsteru.
 Po prvýkrát bola v Trenčíne 

aj španielska výprava z mesta 
VINAROS, ktorú viedol riaditeľ 
tamojšej školy Juan Esteller 
Grañana.
 „Naši žiaci zistili, že zodpo-
vedné štúdium a znalosť cudzích 
jazykov im otvára dvere na uni-
verzity a do lepšej budúcnosti. Aj 
preto sa zúčastňujeme na projek-
te Comenius,“ povedal Grañana.

 „S našimi hosťami sme nav-
štívili Trenčiansky hrad, Beckov 
či Bojnice. V školskej telocvični 
sa nechali strhnúť vystúpením, 
ktoré pripravili naše deti z „Bez-
ručky“. Všetkým, ktorí sa podie-
ľali na úspešnosti celej akcie, 
patrí moja úprimná vďaka,“ pove-
dal na záver I. Pavlík.
 M. Mistrík, foto: (jč)

Základná škola na Bezručovej ulici v Trenčíne spolupracuje so 
štyrmi zahraničnými školami na environmentálnom diele Za-
chráňme svoj svet v rámci projektu Comenius. Počas dvoch 
rokov trvania projektu postupne každá škola hostí ostatné dru-
žobné výpravy. V poradí tretie spoločné stretnutie sa uskutoč-
nilo v našom meste. Pri tejto príležitosti pozvanie viceprimátora 
Tomáša Vaňa na neformálnu besedu vo štvrtok 21. mája prijali 
delegácie pedagógov zo Severného Írska, Nemecka, Španiel-
ska, Talianska a z domácej ZŠ na Bezručovej ul. 

 Letná plaváreň v Trenčíne 
je od stredy 27. mája 2009 
otvorená pre verejnosť. Náv-
števníci sa môžu tešiť na 
väčší rozsah otváracích ho-
dín, dlhšie kúpanie aj väčšie 
množstvo lehátok, slnečníkov 
aj športového náradia. Novin-

kou je nočné kúpanie v prí-
pade tropických dní a nocí. 
Kúpalisko bude otvorené za 
každého počasia mimo búrok 
a väčšieho dažďa.  
 Všetky informácie nájdu 
návštevníci na webovej strán-
ke: www.plavarentrencin.sk 

O zábavu sa postarali žiaci svojimi vystúpeniami  >

Súkromné gymnázium Futurum Na dolinách v Trenčíne má po 
štyroch rokoch od svojho založenia prvých absolventov. Všet-
kých sedem študentov štvrtého ročníka, ktorí úspešne zvládli 
skúšku dospelosti, sa v piatok 29. mája stretlo v salóniku hote-
la Tatra, aby si za prítomnosti najbližších a pedagógov prevzali 
maturitné vysvedčenia. Pozvanie na slávnostnú udalosť prijal 
aj primátor Trenčína Branislav Celler, ktorý čerstvým maturan-
tom zablahoželal a poprial do ďalšieho života veľa úspechov.  
 (md), foto: (mr)

Letná plaváreň otvorila svoje brány 

VSTUPNÉ ZOSTÁVA NEZMENENÉ 

Celodenné vstupné pre dospelých 2 €, po 15.00 hod. 1,5 €

Celodenné vstupné pre deti do 15 rokov 1,5 €, po 15.00 hod. 1 €

OTVÁRACIE HODINY

Pred sezónou: 27. 5. – 30. 6. od 10.00 do 20.00 hod.

Hlavná sezóna: 1. 7. – 31. 8. od 9.00 do 21.00 hod.

Po sezóne: 1. 9. – do ukončenia prevádzky podľa 
 počasia a od 10.00 do 20.00 hod.

Futurum má prvých absolventovFuturum má prvých absolventov
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foto (jč)

Mesto Trenčín pripravuje nový územný plán

Čo je územný plán?
 Územný plán sídelného útva-
ru mesta Trenčín (ÚPN SÚ) je 
základný dokument pre priesto-
rové a funkčné usporiadanie 
územia mesta, ktorý vytvára 
predpoklady na jeho úspeš-
ný investičný rozvoj. Pozostá-
va z textovej a grafickej časti. 
Mesto Trenčín ako orgán územ-
ného plánovania má v súčasnos-
ti ÚPN SÚ platný od roku 1999, 
ktorý sa spracúval v rokoch 
1996 – 1998. Do dnešného 
dňa mal vypracovaných a schvá-
lených 6 zmien a doplnkov.

Prečo je potrebný nový 
územný plán?
 Nárast novej výstavby v uply-
nulých rokoch neobišiel ani 
mesto Trenčín. V súvislosti 
s mnohými zásadnými investí-
ciami, koncepčnými riešeniami 
a ďalšími zmenami pri funkč-
nom usporiadaní mesta či v ob-
lasti infraštruktúry bola otázka 
spracovania novej územnoplá-
novacej dokumentácie nanajvýš 
aktuálna. Mesto Trenčín preto 
využilo možnosť čerpať časť fi-
nančných prostriedkov z fondov 
EÚ a získalo na vypracovanie 
nového územného plánu finanč-
ný príspevok v celkovej výške 
94 605 eur (2,85 mil. Sk). Zvyš-
ná časť financií je zapracovaná 
v rozpočtových prostriedkoch 
mesta. 

Aký je legislatívny 
postup mesta pri 
tvorbe Konceptu?
 ÚPN SÚ a jeho spracovanie, 
prerokovanie či schvaľovanie 
sa metodicky riadi zákonom č. 
50/76 Zb. v znení neskorších 
predpisov. V minulom roku bolo 
po verejnom prerokovaní schvá-
lené v orgánoch mesta Zadanie 
ÚPN SÚ, ktoré je prvým krokom 

pri realizácii nového územného 
plánu. Na základe schválené-
ho Zadania bol vypracovaný 
Koncept ÚPN SÚ. Ten je pod-

ľa platnej legislatívy navrhnutý 
v dvoch alternatívach, ktoré je 
mesto povinné zverejniť na pri-
pomienkovanie občanom obvyk-
lým spôsobom. Všetky dotknuté 
orgány a organizácie v procese 
územného plánovania je mesto 
zo zákona povinné upovedomiť 
jednotlivo. 

Kde si môže občan 
pozrieť Koncept?
 Mesto Trenčín si uvedomuje 
zodpovednosť pri tvorbe tohto 
strategického dokumentu a ve-
nuje mu mimoriadnu pozornosť. 
Z tohto dôvodu je Koncept ÚPN 
SÚ zverejnený na webovej 
stránke mesta v sekcii Podni-
kateľ/Koncept územného plánu 
mesta, oznámením na vývesnej 
tabuli mesta, vo vestibule Cen-
tra rozvoja mesta na Farskej 
ul. 10 a v kompletnej printovej 
podobe na Útvare architektúry 
a územného plánovania. Základ-
né informácie o Koncepte UPN 
SÚ si môže občan nájsť aj v in-
formačných mestských novinách 
Info a v regionálnej televízii. 

Kde a ako 
pripomienkovať?
 Lehota na pripomienkovanie 
Konceptu ÚPN SÚ je zo zákona 
minimálne 30 dní. Počas tohto 
obdobia je mesto povinné za-
bezpečiť jedno verejné prero-
kovanie s výkladom spracova-
teľa. Na verejnom prerokovaní 
sú občania oprávnení podávať 
písomnou formou pripomienky. 
K dispozícii budú mať tlačivo, 
ktoré mesto pripravilo špeciálne 

na tento účel. Písomnou formou 
však môžu občania podávať 
pripomienky adresované na 
Útvar architektúry a územného 
plánovania, Farská 10 počas 
celej lehoty, ktorá plynie dňom 
zverejnenia v informačných ka-
náloch. Podávanie pripomienok 
zo strany dotknutých orgánov 
a organizácií je riešené obdob-
ným spôsobom, avšak mesto 
je povinné tieto orgány osloviť 
jednotlivo. Keďže mesto predpo-
kladá záujem verejnosti o túto 
problematiku, verejné preroko-
vanie sa uskutoční až v dvoch 
termínoch, aby mal každý mož-
nosť vyjadriť sa. 
– I. verejné prerokovanie 9. 

júna 2009 o 15.00 (utorok) 
v Kongresovej sále Hotela 
Tatra 

– II. verejné prerokovanie 14. 
júna 2009 o 15.00 (nedeľa) 
v Kongresovej sále Hotela 
Tatra

– Prerokovanie pre dotknuté 
orgány 9. júna 2009 o 9.30 
(utorok) v Kongresovej sále 
Hotela Tatra

 V súvislosti s pripomienko-
vaním Konceptu UPN SÚ organi-
zuje MsÚ v Trenčíne nad rámec 
zákona aj prerokovanie pre 
obec architektov, ktoré bude 
10. júna 2009 o 10. hodine vo 
veľkej zasadačke mestského 
úradu. 

Čo bude nasledovať 
po verejnom 
pripomienkovaní?
 V rámci procesu prerokova-
nia Konceptu musí mesto zaevi-
dovať a vyhodnotiť každú pripo-
mienku, ktorá bude doručená 
k tejto problematike. Nemôže 
sa teda stať, aby sa akýkoľvek 
podnet zo strany občanov ale-
bo dotknutých orgánov nezae-
vidoval a nevyhodnotil. Keďže 
Koncept ÚPN SÚ sa spracúva 
v dvoch alternatívach, po proce-
se vyhodnotení všetkých pripo-
mienok Mesto Trenčín pripraví 
a schváli Súborné stanovisko 
ako pokyn na dopracovanie 
Návrhu ÚPN SÚ. Na základe 
toho môže spracovateľ pripra-
viť samotný Návrh ÚPN SÚ, ku 
ktorému sa bude mať verejnosť 
možnosť opätovne vyjadriť. 

Prečo a pre koho je 
územný plán dôležitý? 
 Územné plánovanie je dô-
ležitý a náročný proces, ktorý 
zasahuje do všetkých oblastí 
života mesta. Význam ÚPN SÚ 
je o to väčší, že mesto Trenčín 
je krajským mestom. Staveb-
ný a celkovo investičný rozvoj 
znamená aj tvorbu životného 
prostredia pre všetkých obyva-
teľov a predurčí jeho smerova-
nie na dlhé obdobie. O územný 
plán mesta Trenčín by sa mal 
zaujímať každý, kto si plánuje 
na území mesta kúpiť stavebný 
pozemok a realizovať stavbu, či 
iným spôsobom investične sa 
realizovať. Vďaka informáciám, 
ktoré môže v tomto strategic-
kom dokumente získať, sa tak 
dá vyhnúť nemilému prekvape-
niu v budúcnosti, akým je naprí-
klad nečakaná výstavba pri jeho 
rodinnom dome. 

 (r)

Rozvoj stavebníctva a príchod nových investorov na územie mes-
ta Trenčín si vyžiadal aj mnohé zmeny v súčasnej územnoplá-
novacej dokumentácii. Z tohto dôvodu začalo Mesto Trenčín 
s vypracúvaním nového Územného plánu sídelného útvaru mesta 
(ÚPN SÚ). Do procesu realizácie nového územného plánu sa môžu 
zapojiť aj občania. V týchto dňoch mesto podľa platnej legislatí-
vy zverejnilo Koncept ÚPN SÚ, ku ktorému môžu občania počas 
30-dňovej lehoty podávať písomnou formou svoje pripomienky.

foto (mr)
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Noc múzeí a galérií sa vydarila
Milovníci histórie si v sobotu 16. mája prišli na svoje. V Tren-
číne sa uskutočnila Noc múzeí a galérií – podujatie, ktoré má 
korene vo Francúzsku a jeho poslaním je spropagovať dedičstvo 
národov.

Možnosť navštíviť Trenčiansky hrad využili mnohé rodiny  >
s deťmi

Naši najmenší 1. júna oslavovali

 Tradične na Mierovom ná-
mestí, aj keď za nie príliš vľúd-
neho počasia, prebiehala hlav-
ná časť programu ku Dňu detí. 
Tohtoročný Medzinárodný deň 
detí v Trenčíne priniesol jedno 

veľké prekvapenie. Cestovanie 
mestskou hromadnou dopra-
vou, kúpanie na plavárni, vstup 
na mestskú vežu či na hrad – to 
všetko si deti užívali bezplatne!
 (r), foto: (jč)

Deň klaunov znovu rekordný
V poradí štvrtý Deň klaunov, tentokrát v znamení veselých 
klaunovských čapíc, sa konal na Mierovom námestí v Trenčíne 
v sobotu 23. mája.

 Slnečné počasie prilákalo do 
centra mesta húfy ľudí. O zába-
vu sa postarali klauni a divadel-
né zoskupenia, najmenší sa vy-
šantili na nafukovacom hrade.
 Opäť sa podarilo vytvoriť re-

kord podujatia, tentokrát v poč-
te originálnych pokrývok hlavy. 
A aby ani plešatí muži neobišli 
skrátka, medovnikárka im ich 
kúty a lysiny vyzdobila krásny-
mi ornamentmi. Sčítané a pod-

 Počas celého dňa do ne-
skorých nočných hodín bol za 
jedno euro sprístupnený hrad, 
Galéria M. A. Bazovského, 
Trenčianske múzeum, Katov 
dom či premiérovo Múzeum ko-
lies Etop. Organizátori pripravili 
zaujímavý program nielen pre 
dospelých a milovníkov histó-
rie, ale aj pre deti. Vo Veselej 
galérii sa deťúrence zapájali do 
rôznych hier, súťaží a tvorivých 
prác. Samozrejme, neodišli bez 
zaslúženej odmeny.
 Na Trenčianskom hrade sa 

konali po celý deň prehliadky 
so sprievodcom. Sprístupnená 
bola i Matúšova veža. Priazniv-
ci lukostreľby si mohli zmerať 
svoje sily v amatérskej súťaži, 
milovníci šesťdesiatich štyroch 
čiernobielych políčok si so zá-
ujmom pozreli partičku živé-
ho šachu. Pestrý program na 
historickom mieste vyvrcholil 
koncertom trenčianskej kapely 
Next Page, ktorá zahrala pes-
ničky zo svojho debutového 
albumu.
 (zv), foto: (rs)

čiarknuté, spolu 556 detí a do-
spelých ustanovilo so svojimi 
čiapkami a pokrývkami hlavy 
nový rekord. 
 Už teraz sa všetci tešia 

o rok na ďalšiu benefičnú ak-
ciu venovanú šašom, klaunom 
a gašparkom.

 (mr), foto: (jč)
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Voľby do Európskeho parlamentu
 Rozhodnutím predsedu Ná-
rodnej rady Slovenskej republi-
ky č. 2/2009 Z. z. o vyhlásení 
volieb do Európskeho parla-
mentu bol určený deň konania 
volieb na sobotu 6.júna 2009. 

V tento deň sa voľby uskutoč-
nia od 7. hodiny do 22. hodiny. 
Na území Slovenskej republiky 
sa do Európskeho parlamentu 
volí 13 poslancov. 
 Na riadne organizačno-tech-

nické zabezpečenie volieb do 
Európskeho parlamentu primá-
tor mesta Trenčín v súlade so 
zákonom o voľbách do Európ-
skeho parlamentu určil volebné 
okrsky a volebné miestnosti 

v kaž-
dom volebnom 
okrsku. V našom meste je 
vytvorených 50 volebných 
okrskov. 

Vymedzenie volebných okrskov, miestností a územia je nasledovné:

Číslo 

okrsku
Volebná miestnosť Vymedzenie územia volebného okrsku

1
KULTÚRNE A METODICKÉ CEN-
TRUM 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, Slád-
kovičova, 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 MATERSKÁ ŠKOLA
Stromová 2538/3 

Karpatská, Poľná, Stromová, Narcisová, Nové Prúdy, Palárikova, Puškinova, Riznerova, Sasinko-
va, Jána Zemana

11 MATERSKÁ ŠKOLA
Stromová 2538/3

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

12 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
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Číslo 

okrsku
Volebná miestnosť Vymedzenie územia volebného okrsku

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

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 – nepár-
ne 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, Osvien-
čimská 1720/3 Považská – nepárne č. 35 – 91, párne č. 36 – 90, Osvienčimská

32 CENTRUM SENIOROV, Osvien-
čimská 1720/3

Brigádnická, Hodžova – nepárne 71 – 81, Považská – nepárne č. 1 – 33, párne č. 2 – 34, M. Tur-
kovej, Pod Skalkou, Opatovská – nepárne č. 1 – 13, párne č. 2 – 18, Pri Tepličke, Jasná, Pod če-
rešňami, Tichá 

33 MATERSKÁ ŠKOLA 
Opatovská 654/39 Žilinská, Clementisova, 

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

35 MATERSKÁ ŠKOLA 
Opatovská 654/39 Pádivého, Sibírska

36 Kultúrne stredisko OPATOVÁ
Opatovská 96/220

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

37 Kultúrne stredisko KUBRA
Kubranská 63/94

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

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

39
Kultúrne stredisko
KUBRICA
Kubrická 56/60 

Kubrická 

40 Stredná odborná škola 
Pod Sokolice 519/14

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

41
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, Brančíkova, Vl. Roya, Rastislavova, Svätoplukova, Bratislavská – ne-
párne 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, Ore-
chovská, 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, Br-
nianska, 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 vinohra-
dy, 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 
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GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58, 
www.gmab.sk, gmab@gmab.sk 

15. 5. – 21. 6.  Alojz Petráš – Čas 
a svetlo
15. 5. – 21. 6.  Dagmar Mezricky – 
Memoáre na krídlach motýľov
15. 5. – 21. 6.  Stretnutia 
Výstava k 60. výročiu založenia ZUŠ Karola 
Pádivého.

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

5., 12., 19., 26., 6. (10.00)  Mami 
spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky, vedie 
mama Nicole Fuchs.
2., 9., 23., 30. 6. (10.30)  Mamie ś 
English Club
Mamičky sa rozprávajú po anglicky, vedie 
mama Elena Urbanovská.
4., 11., 18., 25. 6. (10.00)  Z rozprá-
vočky do pesničky trénujeme jazýčky 
Hudobno-pohybové stretnutia pre deti od 2 
rokov a ich rodičov s Miriam Mičudovou. 
25. 6. (16.30)  Akadémia praktického 
rodičovstva
Citová väzba a moje vnímanie sveta a rodiny.
16. 6. (10.00)  Podporná skupina 
mamičiek v dojčení
Vedie laktačná poradkyňa Milka Hromníková.
4., 18. 6. (13.00)  Psychologické 
poradenstvo
Vedie Janka Lesajová. Bližšie informácie 
a rezervácia v MC Srdiečko. 
Právne poradenstvo
Telefonicky sa rezervujte v MC Srdiečko. 
Vedie Elenka Gogoláková. 
3., 17. 6. (9.30)  Galerkovo 
Hravé tvorivé predpoludnie pre deti do 6 
rokov a ich rodičov. V Galérii M. A. Bazov-
ského vedie Monika Drocárová.
3., 10., 17., 24. 6. (17.00)  Cvičenie pre 
tehotné
V KC, Dlhé Hony, Trenčín vedie pôrodná 
asistentka Zuzka Duncová.
20. 6. (9.00)  Rodičovský kurz 
Pre budúce mamičky a oteckov. Stretnutie 
s laktačnou poradkyňou, pediatrom, práv-
ničkou, psychologičkou. Rezervácia v MCS.
7. 6. (15.00)  4. trenčianske vodnícke 
stretnutie na Štúrovom námestí
Vodník Valentín sa príde pozrieť na zabáva-
júce sa deti v maskách vodníkov.
21. 6. (15.00)  Deň otcov
Rodinné popoludnie v hypoterapeutickom 
centre Florencia v Opatovciach.

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

15. 6. (10.00)  Hľadáme stratenú 
rozprávku 
Deti a rodičia si čítajú vo Verejnej knižnici 
Michala Rešetku v pobočkách na Hasič-
skej ulici, na Juhu a Dlhých Honoch.
16. 6. (10.00)  Hľadáme stratenú 
rozprávku 
Deti a rodičia si čítajú vo Verejnej knižnici 
Michala Rešetku v pobočke Kubra.
4. 6. (16.00)    Literárny klub Omega
Medailón a čítanie z tvorby textára, humo-
ristu a spisovateľa Borisa Filana. Prezen-
tácia vlastnej tvorby členov LK Omega.
18. 6. (16.00)  Ako byť asertívny?
Čo je asertivita? Asertívne práva, kde sú 
hranice asertivity? Mgr. A. Jurásková, 
Mgr. I. Červeňanová – diskusia organizo-
vaná OZ Ars Vivendi – Liga za duševné 
zdravie.

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

5. 6. (8.00)  Projekt zdravia
Konzultácia s liečiteľom.
10. 6. (13.30)  Akadémia III. veku 
Prednáškové popoludnie.
27. 6. (18.00)  Stretnutie osamelých
Spoločenský večer.

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

4. 6. (9.00)  Alternatívna medicína
Osobné konzultácie – J. Sitár.
10. 6. (16.30)  Musica Poetica
Trenčianske múzeum.
12. – 14. 6.  Priateľstvo bez hraníc
VIII. ročník slovensko-poľsko-českých dní.
13. 6. (15.00)  Tworczość – Tvorivosť
Vernisáž výstavy v Mestskej galérii (Miero-
vé nám. č. 16).
13. 6. (16.00)  Spoločný kultúrny 
progam
Mierové námestie.
18. 6. (16.00)  Koncert pre rodičov
Koncert žiakov a lektorov hudobných 
kurzov.
25. 6. (16.00)  Poľská školička
25. 6. (17.00)  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.

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

1., 5. – 7. 6. (19.00)  
Nedodržaný sľub 
Film režiséra Jiřího Chlum-
ského podľa skutočného 
príbehu. Z mladého chlapca 
sa predčasne stáva mladý 
muž. Udalosti rokov 1939 
až 1945 ho prinútia opustiť 
svoje naivné futbalové ideály, poprieť 
svoju identitu, stretnúť sa zoči-voči so 
smrťou, žiť a bojovať po boku drsných 
ruských partizánov. Zistí, že aj najlepší 
priateľ môže byť zradcom. Jeho odvaha 
a šikovnosť, ale aj zhoda náhod a ži-
votné šťastie mu umožnili prežiť toto 
peklo. Dodržal sľub, ktorý si dala rodi-
na - opäť sa stretnúť doma.

10. a 12. 6. (19.00)  Rolling Stones 
Režisér Martin Scorsese natočil film 
o starnutí na pódiu šoubiznisu. Vzdáva 
hold rockovej skupine, ktorá je na scé-
ne už vyše štyridsať rokov.

13. – 14. 6. (19.00)  Samaritánka
Pozoruhodný film hviezdy súčasnej fil-
movej réžie Kim Ki-duka je opäť posta-
vený na brilantnej práci s atmosférou 
do seba uzavretého príbehu. Dve ka-
marátky túžia po ceste do Európy. Pe-
niaze sa rozhodnú získať prostitúciou. 
Nešťastnou náhodou jedna z nich zo-
miera, druhá chce spávaním s mužmi 
za peniaze vykúpiť svoju vinu. Do deja 
vstúpi policajt, otec dievčaťa, ktorý 
náhodou zistí, čo jeho dcéra robí po 
vyučovaní. Komorná rodinná tragédia 
sa stáva zvláštnou metaforou, komen-
tárom na tému odcudzenosti súčasné-
ho chladného sveta, v ktorom prestali 
platiť elementárne morálne zásady.

14. 6. (16.00)  Detské 
predstavenie: Monštrá vs. votrelci 
Na našu modrú planétu opäť zaútočili 
mimozemšťania. Ale my máme záso-
báreň hrdinov, ktorí sa môžu voči nim 
postaviť.

20. – 27. 6.  Art Film Fest
Medzinárodný filmový festival sa usku-
toční pod novým názvom Art Film Fest. 
Naďalej pokračuje v zámeroch a aktivi-
tách festivalu Art film.

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

ARTKINO METRO
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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
2. 6. (16.00)  Vyhodnotenie plánu 
vzdelávania včelárov 
Prednášajú Milan Semnčík a Ľudovít 
Volník.
11. 6. (16.00)  Informačné referáty 
sekcií SLZ 
18. 6. (16.00)  Juraj Jánošík - účastník 
povstania Františka Rákociho 
Prednáša Ján Dibala.
13. 6. (9.00 – 12.00)  Výmenná burza 
a stretnutie zberateľov s malou 
aukciou
14. 6. (9.00 – 12.00)  Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných kuriozít 
25. 6. (16.00)  Letecké múzeum Krakov
24. 6. (17.00)  Hrajú nám pre radosť
Koncert detí ZUŠ Trenčín.
27. 5. – 25. 6.   Bude sa pri Trenčíne 
ťažiť urán?
29. 6. – 4. 7.  Majstrovstvá SR v šachu 
juniorov a junioriek 

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

LETO V CVČ – Veselý poldeň v CVČ.
1. 7. (8.00 – 12.00)  Výtvarná dielnička 
(modelovanie, kreslenie)
2. 7. (8.00 – 12.00)  Turistický výlet 
s opekaním
3. 7. (8.00 – 12.00)  Puzzle, súťaž 
a práca s PC, hry
POZOR! Na bezplatný poldeň je potrebné 
sa vopred nahlásiť.
6. – 10. 7. (8.00 – 8.30)  Denný tábor 
VŠEVEDKO I 
Pre deti od 7 – 12 rokov. Rodičia si 
deti vyzdvihnú od 15.00 – 15.30 hod. 
Program – veselé hry a súťaže, vychádzky 
do prírody, výlet loďou, jazda na koníkoch, 
modelovanie z hliny, diskotéka a veľa ďal-
ších zaujímavých aktivít. Prihlásiť dieťa 
a uhradiť poplatok je potrebné do 24. 6. 
alebo do naplnenia táborov.
13. – 17. 7. (8.00 – 8.30)  Denný tábor 
VŠEVEDKO II
Pre deti od 7 – 12 rokov. Rodičia si deti 
vyzdvihnú od 15.00 – 15.30 hod. Program 
– veselé hry a súťaže, vychádzky do príro-
dy, prírodovedný chodníček plný prekva-
penia, výlet do MiniZoo v Dubnici nad Vá-

hom, batikovanie, športové súťaže, malá 
módna prehliadka spojená s karnevalom 
a veľa ďalších zaujímavých aktivít. Prihlá-
siť dieťa a uhradiť poplatok je potrebné 
do 24. 6. alebo do naplnenia táborov.
18. – 25. 7.  Detský pobytový tábor – 
Bojnice
Pre deti od 7 – 12 rokov. Program – pre-
hliadka zámku alebo ZOO, návšteva kúpa-
liska, jaskyne, maľba na tričká, ekodeň, 
hry a súťaže, minigolf, turistický výlet, 
diskotéka. Prihlásiť dieťa a uhradiť popla-
tok je potrebné do 1. 7. alebo do naplne-
nia táborov. Informácie budú k dispozícii 
v CVČ Trenčín na t. č. 032/74 33 502 
alebo na www.cvctn.sk

MESTSKÁ GALÉRIA TRENČÍN
Mierové námestie 22

10. 6. – 28. 6.   Anjel s. r. o. 
Svoju tvorbu predstavia Juliana a Elena 
Hadvigové.
11. 5. – 11. 6.  Daj si vodu 
...z vodovodu
Výstava diel detí z materských škôl na 
základe projektu Trenčianskej nadá-
cie a Trenčianskej vodohospodárskej 
spoločnosti.

KULTÚRNE CENTRUM AKTIVITY – JUH
Kyjevská 3183, tel.: 032/658 26 08, 
www.kcaktivity.sk, kcaktivity@centrum.sk

4., 11., 18., 25. 6. (15.00)  Klub 
keramikárov
1., 8, 15., 22., 29. 6. (18.00)  Klub 
keramikárov
Keramické dielne pre priaznivcov 
keramiky.
2., 9., 16. 6.  (15.00)  Klub malých 
keramikárov
Tvorivé keramicko-výtvarné dielne pre deti.
3., 24. 6. (9.30)  Rozvíjanie zručností 
ZŤP
Tvorivé keramicko-umelecké dielne pre 
mládež so ZŤP.
13., 14. 6. (8.30)  Reiki
Prednáška s besedou – Miloš Šnajdr.
17. 6. (16.00)  Tvorenie s potešením 
s tetou Aničkou
Tvorivé popoludnie pre deti od 2 rokov 
v sprievode rodičov.
19. 6. (16.00)  Klub Veronika
Prednáška o liečivých rastlinách.
22. 6. (9.00)  Beh olympijského dňa
ZŠ, Ul. Novomeského.
25. 6. (18.00)  Rozhovory o živote s J. 
Pevným
Prednáška spojená s besedou.
18. 6. (18.00)  Skončenie pracovného 
pomeru podľa ZP
Právnická prednáška Júlie Chlebanovej 

spojená s bezplatným poradenstvom.
26. 6. (16.30)  Koncert žiakov 
hudobných kurzov 
Koncert žiakov hudobných kurzov z od-
borov gitara, elektrická gitara, basová 
gitara, spev, klavír.

TRENČIANSKE MÚZEUM
Mierové námestie 46, 032/743 44 31

22. 5. – 8. 6.  Stredná umelecká škola 
Trenčín
Výstava absolventských prác odboru gra-
fický design.

STEPS CLUB
KLUBOVÉ KONCERTY
10. 6. (20.00)  All Time&lucia luzinska 
17. 6. (20.00)  Los Remedios 
24. 6. (20.00)  Aurelius Q

TRENČIANSKY HRAD
1. 5. – 1. 9.  Dobový tábor so 
strelnicou a kuchyňou
26. 5. – 26. 6.   Rytiersky turnaj
6. a 27. 6. (20.30, 21.30, 22.30)  
Nočné prehliadky Trenčianskeho hradu
13. - 14. 6.  náHRADNÝ hudobno-
divadelný festival
Sobota (15.00)  Krumpľová komédia
Divadlo Babscénus Martin
 (16.00)  Hudobné vystúpenie Veroniky 
Lendelovej
 (17.30)  Storočie humoru
Túlavé divadlo.
 (19.00)  Soňa Horňáková
Hudobné vystúpenie.
 (20.30)  Zhasněte lampiony. Divadlo 
Černá labuť Praha
nedeľa (15.00)  Psíček a mačička – 
Babscénus
 (16.00)  Hudobné vystúpenie Radiara – 
Rado Tiňo
 (17.00)  Hudobná skupina Janais
 (18.30)  Druhá smrť Jany z Arcu
Celkom malé divadlo Žemberovce.
 (19.30)  Hudobné vystúpenie HADa – 
Ivo Weiss
 (20.30)  Samo z lazov
Divadlo Normálka Trenčín.
21. 5. – 28. 6.   Gyorgy Jován: Idea 
z hrudy počatá
Výstava v Barborinom paláci.

MNÍCHOVA LEHOTA (AMFITEÁTER)
12. – 13. 6.  Trenčianske folklórne 
slávnosti
Už 29. ročník jediného folklórneho fes-
tivalu v regióne Trenčína privíta divákov 
i účinkujúcich.
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Mestskí policajti učili deti bezpečnému pohybu po ceste
Interaktívne besedy na tému „Chráň seba aj druhých doma aj na 
vozovke“ pripravila počas mája Mestská polícia Trenčín (MP) 
v Materskej škole na Ulici J. Halašu.

 Deti prijímali dôležité infor-
mácie formou hry. Rozprávali 
sa s policajtami o stretnutí 
s cudzími osobami, ktoré sa 
s nimi snažia nadviazať kon-
takt ponúkaním sladkostí či 
hračiek. Zopakovali si aj zá-
kladné pravidlá potrebné pre 
bezpečnosť pri pohybe pri ces-
tách alebo priamo na ceste. 
Základné vybavenie cyklistu je 
pre ne už samozrejmosťou, rov-
nako reagovali správne aj na 
prechod cez cestu za asisten-
cie policajta. 

 Deti príslušníkom MP kládli 
veľa zvedavých otázok a pripo-
jili aj svoje skúsenosti a zážit-
ky. Najviac však deti zaujala 
výbava príslušníkov MP, ktorú 
si mohli podrobne preskúmať 
a vyskúšať. Prítomnosť  prísluš-
níkov MP bola pre deti veľkým 
prínosom, pretože sa obozná-
mili s ich prácou. 
 Na záver sa deti s policajta-
mi rozlúčili piesňou „Semafor“ 
a boli odmenené píšťalkami, 
reflexnými príveskami a balóni-
kom.  (la)

Keramické srdiečka vyrobili 
deti pre mamy

 Deti z Materskej školy na 
Ulici J. Halašu navštívili kera-
mickú dielňu Jara Oláha v Is-
tebníku. Cieľom návštevy v ke-
ramickej dielni bolo zhotoviť za 
pomoci uja Jarka, tety Majky 
a pani učiteliek darčeky mamič-
kám. „V keramickej dielni sme 
sa oboznámili s priestormi, ná-
strojmi, hlinou, jej vlastnosťami 
a využitím v prospech človeka. 
Oboznámili sme sa s hrnčiar-
skym kruhom a prácou s ním, 
videli sme rôzne výrobky a ke-
ramickú pec, v ktorej sa naše 
výrobky – darčeky z hliny vypáli-
li,“ informovala Renáta Majzla-
nová, učiteľka MŠ. 

 S hlinou deti pracovali so zá-
ujmom a radosťou, získali nový 
vzťah k ručnej práci. A výsledok? 
Krásne srdiečka, hviezdičky, 
písmenká. Určite sa budú páčiť 
a potešia svoje mamy. Ručná 
keramika má svoj štýl aj v tom-
to storočí a stále patrí k nášmu 
životu i napriek modernejším 
produktom v sériovej výrobe. 
Práca s hlinou i plastelínou sa 
využíva ako terapia pre lepšiu 
sústredenosť detí, dokončenie 
niečoho pre hyperaktívne deti 
a radosť zo samotnej tvorby. 
„Ujovi Jarkovi ďakujeme za túto 
spoločnú akciu,“ uzavrela R. 
Majzlánová. (rm, la) 

 Projekt Trenčianskej nadá-
cie a Trenčianskej vodohospo-
dárskej spoločnosti Daj si vodu 
...z vodovodu počítal okrem 
výtvarnej súťaže o najleporelo 
o ceste vody aj s informovaním 
detí o úlohe vody v živote člo-
veka. V Súkromnej materskej 
škole na Orechovskej ulici sa 
v polovici mája stretli deti s Lý-

diou Gábikovou (na snímke vľa-
vo) a sledovali cestu vody od 
padnutia kvapky dažďa až po jej 
cestu do mora. Na vlastné oči 
videli aj čistenie vody, zahrali 
sa hru znázorňujúcu cestu kva-
piek v meste. Na záver dostali 
maľovanky s témou interaktív-
nej hodiny.
 (la)
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Uzatvorené parkovisko 
Z dôvodu realizácie parkovacieho závorového systému je parko-
visko „Pod mostom“ (vjazd z Ulice kniežaťa Pribinu) od 27. 5. 
2009 pre verejnosť uzatvorené. Stavebné práce sú odhadova-
né na 2 až 3 týždne. Parkovisko, ktoré prevádzkuje súkromná 
spoločnosť Europeum, a. s., Nová Dubnica, bude po ukončení 
stavebných prác spoplatnené. (r)

OZNAM

Milí čitatelia! Za správne riešenie tajničky z osemsmerovky z č. 7/2009 bol vyžrebovaný Milan Maťaše, Hurbanova 64, Trenčín, 
ktorého v našej redakcii čaká knižná cena. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku krížovky z Infa č. 8/2009 zasielajte na 
adresu našej redakcie do 5. 7. 2009.

KRÍŽOVK A

Sezóna na mestskej veži sa začala
 Mesto Trenčín od pondelka 1. 
júna opäť sprístupnilo verejnosti 
mestskú vežu. Trenčania i náv-
števníci mesta sa môžu prísť po-
kochať netradičným pohľadom 
na historické centrum až do kon-
ca septembra. Vstup na vežu je 
výťahom zo Sládkovičovej ulice 
od Štúrovho námestia. Prístup 
k prvej vyhliadke, balkónu, je pri-
spôsobený i pre imobilných ob-
čanov. Samotný výstup na vežu 
musia návštevníci absolvovať 
pešo po schodoch. Pri návšteve 
mestskej veže si zároveň môžu 
pozrieť výstavu obrazov. Veža je 

otvorená denne okrem pondelka 
od 10. – 20. hodiny. 
Vstupné dospelí: 1 euro
Deti, študenti, dôchodcovia, 
ZŤP: 50 centov
Deti do 5 rokov: zdarma.
 (r), foto: (jč)
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ANKETA

Zapojte sa do ankety na prípravu cyklotrás v meste
Mesto Trenčín dalo na podnet členov z Centra environmentálnych aktivít vypracovať General cyklistickej dopravy v Trenčíne, ktorý 

bude základom pre reálnu tvorbu siete cyklistických trás v meste. Aby tento dokument odrážal požiadavky obyvateľov,  potrebuje-

me vedieť váš názor na najčastejšie využívané cesty cyklistov. Stačí, keď zakrúžkujete odpovede v našej ankete a vyplnený formulár 

zašlete do redakcie Infa. Spomedzi všetkých vyplnených anketových lístkov vyžrebujeme troch výhercov, ktorých odmeníme darče-

kovými predmetmi mesta Trenčín. Do ankety sa môžete zapojiť aj na našej webovej stránke mesta.  

Kontaktná adresa: Viera Štupáková horeadole@gmail.com

Predškoláci cvičili pre radosť
Posledný májový štvrtok patril v doobedňajších hodinách trenčian-
skym predškolákom. V tento deň sa drobci do sýtosti vyšantili na 
zaujímavej akcii s názvom Sokolský vietor do materských škôl.

 „Máme tu 160 detí zo šies-
tich materských škôl (MŠ). V so-
kolovni ani v žiadnej MŠ by sa 
takéto podujatie z kapacitných 
dôvodov nemohlo uskutočniť. 
Preto sme si požičali malú špor-
tovú halu. Deti si na dvanástich 
stanovištiach s rôznymi stupňa-
mi obtiažnosti precvičili svoju 
šikovnosť, obratnosť, telesnú 

zdatnosť, kondíciu aj odvahu. 
Vystriedali sa, hodinku si po-
cvičili,“ priblížila dianie na palu-
bovke Ľubica Držková – starost-
ka Jednoty Sokol Trenčín.
 Na začiatku sa naučili so-
kolský pozdrav. Nasledovala 
rozcvička a po nej sa už všetci 
rozbehli plniť jednotlivé úlohy. 
 „Deti sa učili tolerovať jeden 

druhého. Umožnili sme im cvi-
čiť na rozmanitom náradí, ktoré 
možno nemajú v MŠ. Deťúren-
ce si overili zdatnosť a utužili 
disciplínu. Okrem toho, učiteľ-
ky si vymieňali navzájom svoje 
nápady. Radi by sme sa takto 
stretávali aj dvakrát v roku,“ po-
vedala spoluorganizátorka Žofia 
Hrančová.
 „Všetci sa vyžívame vo 
veľkom priestore. Badám, že 
niektoré deti sú šikovné, no 

niektoré si nevedia dať rady. 
Nikdy nie je neskoro začať s ak-
tívnym pohybom. Najlepšie je 
viesť deti k cvičeniu od útleho 
veku. Gymnastická príprava je 
základ. Pravidelná telesná akti-
vita je dôležitá pre zdravý vývin 
každého jedinca,“ pripomenula 
Žofia starú známu pravdu.
 Odmenou deťom za predve-
dené výkony boli diplomy, džúsy 
a cereálne tyčinky. 
 Text a foto: M. Mistrík

1. Uveďte vašu pravidelnú cestu do zamestnania: 2. Uveďte, za akým účelom najčastejšie 

používate bicykel:

3. Čo považujete za najväčší problém cyklistov 

v Trenčíne:

a. cesta do zamestnania, školy

b. cesta za rekreáciou, športom

a. Odkiaľ (miesto bydliska podľa mestských častí), výber

 z možností:

Biskupice, Dolné mesto, Istebník, Juh I, Juh II, Juh III, Kubra, 
Kubrica, Noviny, Nozdrkovce, Nové Zlatovce, Opatová, Orechové, 
Pod Juhom, Pod Sokolice, Sihoť I, Sihoť II, Sihoť III, Sihoť IV, Sihoť V, 
Soblahovská, Záblatie, Zamarovce, Zámostie, Zlatovce, Centrum,
iné:

b. Kam (cieľ cesty), výber z možností :

Biskupice, Dolné mesto, Istebník, Juh I, Juh II, Juh III, Kubra, 
Kubrica, Noviny, Nozdrkovce, Nové Zlatovce, Opatová, Orechové, 
Pod Juhom, Pod Sokolice, Sihoť I, Sihoť II, Sihoť III, Sihoť IV, Sihoť V, 
Soblahovská, Záblatie, Zamarovce, Zámostie, Zlatovce, Centrum, 
iné:

a. chýbajúce prepojenia medzi sídliskami

b. chýbajúce prepojenie do centra mesta pre cyklistov

c. parkovacie stojany pre bicykle

d. prechody cez križovatky

e. iné:

Všetci do jedného  >
cvičili ako odušu

Na malých zverencov  >
dohliadali ich učiteľky


