
 Druhý ročník medzinárodného 
sympózia ORA ET ARS Skalka 
2009 sa konal 
15. – 25. júna 
a zúčastnili sa 
na ňom sloven-
skí i zahraniční 
umelci z part-
nerských miest 
mesta Trenčín. 
 V ý t v a r n í c i 
a literáti tvorili 
na Malej Skalke a v areáli staro-
bylého kláštora na Veľkej Skalke. 
Zažili jedinečnú atmosféru pra-

covných, spoločenských, ume-
leckých a hlavne ľudských stret-

nutí, z ktorých 
potom pri svojej 
tvorbe čerpali. 
Mali možnosť 
na vzájomné 
spoznávanie sa 
prostredníctvom 
kultúrneho živo-
ta a umeleckej 
tvorby a prihlá-

senie sa k duchovnému odkazu 
kresťanskej tradície.
 Pokračovanie na strane 2
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V Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne sa od 20. do 27. júna konal XVII. ročník Art Film Festu. 
Súčasťou festivalu je okrem bohatej ponuky filmov aj oceňovanie legiend strieborného plátna. 
Tohtoročnou hviezdou podujatia bol legendárny herec Jeremy Irons, ktorý získal prestížne oce-
nenie Hercova misia a pripevnil tabuľku so svojím menom na nový Most slávy v Trenčianskych 
Tepliciach. Medzi gratulantmi bol aj trenčiansky primátor Branislav Celler, ktorý hercovi daroval 
ručne vyrobenú sklenú vázu dizajnéra Patrika Illa. Po svetoznámom hercovi primátor zablahože-
lal a odovzdal sklenú vázu od rovnakého dizajnéra aj obľúbenému českému hercovi Jaromírovi 
Hanzlíkovi, ktorý tiež získal ocenenie Hercova misia. Tohtoročný Art Film Fest trhal rekordy 
v návštevnosti. Nenechalo si ho ujsť viac ako 31 tisíc ľudí. (r)

Z OBSAHU
Hviezdou Art Film Festu bol Jeremy IronsHviezdou Art Film Festu bol Jeremy Irons

Ora et ars Skalka 2009
Skalka nad Váhom, jedno z najstarších pútnických miest na Sloven-
sku, v stredoveku miesto modlitby a práce benediktínskych mní-
chov, v novoveku útočisko jezuitov. Vyhľadávané miesto pokoja, 
kde možno nájsť duchovnú a umeleckú inšpiráciu. Práve tu vznikla 
nová tradícia, nadväzujúca na duchovný odkaz benediktínov – ORA 
ET LABORA, spájajúca modlitbu a umenie – ORA ET ARS. 

Milí čitatelia,
spolu s aktuálnym vydaním novín INFO ste dostali do svojich poš-
tových schránok aj brožúru Sprievodca Mestským úradom v Tren-
číne. Je určená všetkým občanom, pre ktorých je náročné zorien-
tovať sa v spleti zákonov a nariadení. V brožúre nájdete základné 
informácie o samospráve mesta, ako funguje, jej organizačnú 
štruktúru, čo vybavíte na mestskom úrade, praktické rady, ale aj 
dôležité kontakty na úrady a inštitúcie v meste Trenčín.  V prípade 
záujmu je sprievodca k dispozícii v Klientskom centre MsÚ a na 
webovej stránke mesta www.trencin.sk v sekcii Občan. 

„Kráčaj si v tichu. 
Nebo je na dosah. Aj 
sloboda má mreže.Vojsť? 
Nevojsť? Neboj sa ísť aj 
v protismere! Tu som 
kráčal s tebou, tu som 
kľačal s tebou?“
 Daniel Hevier

foto (rs)
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Z júnového zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne
Vo štvrtok 25. júna sa uskutočnilo riadne zasadnutie Mestské-
ho zastupiteľstva v Trenčíne.

 Na úvod predstúpila pred 
mestských poslancov hlavná 
kontrolórka mesta Libuša Zi-
gová s návrhom plánu kontrol-
nej činnosti na II. polrok 2009  
a informatívnou správou o plne-
ní uznesení Mestského zastupi-
teľstva v Trenčíne.
 Ďalšou témou zasadnutia 
boli majetkové prevody. Po-
slanci schválili aj nové vše-
obecne záväzné nariadenie 
(VZN) o sociálnych službách 
a úhradách za sociálne služby 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Trenčín. Predkladateľom 
hneď trojice návrhov súvisia-
cich s mestskou políciou bol jej 
náčelník Stanislav Bero. 
 Rozhodnutím mestských po-

slancov bola zriadená päťčlen-
ná komisia pre sťažnosti, ktorá 
sa bude zaoberať konkrétnym 
podnetom občana voči poslan-
covi mestského zastupiteľstva. 
Ďalšie prijaté uznesenie rozširu-
je možnosť uzavrieť manželstvo 
mimo sobášnej miestnosti pri 
dodržaní obvyklých postupov.
 Poslanci schválili aj výber 
troch základných škôl v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Trenčín do 2. kola predklada-
nia projektov financovaných zo 
štrukturálnych fondov.
 Záver zasadnutia už tradične 
patril interpeláciám poslancov 
a tentokrát aj projekcii návrhov 
nového územného plánu mes-
ta. (mr)

Mestskí poslanci sa stretli na júnovom zasadnutí.  >
 foto: (jč)

Dokončenie z prvej strany
 Na podujatí sa zúčatnili vý-
tvarníci z viacerých krajín: Fran-
tišek Pavlica, Antonín Mach 
z Uherského Hradišťa (ČR), Eu-
geniusz Molsk a Adam Faglio 
z Tarnowa (Poľsko), Mihály Sze-
verényi z Békéscaby (Maďarsko), 
Brigita Roderová z Trenčína, Sta-
nislav Lubina z Nemšovej, Milan 
Malček z Detvy.
Literáti: Ján Komorovský z Tren-
čína, Ondrej Čiliak z Prievidze, 
Stanislav Štepka z Bratislavy, 
Daniel Hevier z Bratislavy, Ján 
Maršálek z Trenčína, Elena Hi-
dvéghyová-Yung z Bratislavy.
Garanti podujatia: historik 
a znalec umenia Marián Kvas-
nička (kurátor podujatia), vý-

tvarník Jozef Vydrnák (odborná 
spolupráca za výtvarnú sekciu) 
a spisovateľ Rudolf Dobiáš (od-
borná spolupráca za literárnu 
sekciu).
 Výslednú tvorbu zúčastne-
ných umelcov bude možné vidieť 
v areáli bývalého kláštora na Veľ-
kej Skalke na slávnostnej verni-
sáži 18. júla 2009 o 15.00 h 
v historickom areáli bývalého 
kláštora na Veľkej Skalke. Zá-
roveň bude zo sympózia vydaný 
katalóg, v ktorom budú uverej-
nené výtvarné a literárne práce. 
Následne budú diela v dňoch 
22. júla až 16. augusta vystave-
né v Mestskej galérii na Miero-
vom námestí. 
 (r)

Ora et ars Skalka 2009

Primátor rozdával vysvedčenia

 Pri príležitosti ukončenia školského roka odovzdal primátor 
Branislav Celler spolu s triednou učiteľkou Miloslavou Gažíkovou 
vysvedčenia žiakom 5. B triedy v Základnej škole, Východná ul. Ich 
ročné hodnotenie spestril zástupca mesta poukážkou, ktorú deti 
môžu použiť na nákup literatúry. Spoločná fotka na záver nesmela 
chýbať a potom už hurá na prázdniny! (r), foto (jč)

foto (jč)

foto (jč)

Model Auparku prístupný verejnosti

 V Centre rozvoja mesta na Farskej ulici v Trenčíne si môžu 
záujemcovia pozrieť trojrozmerný model Auparku spolu s vizuali-
záciami. Prezentáciu Auparku je možné vidieť denne od 10.00 do 
20.00 h až do 10. júla, nasledujúci deň sa uskutoční referendum 
o jeho umiestnení.  (r)
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Základná škola na Bezručovej ulici s novým ihriskom
V súvislosti s ďalším rozvojom vzdelávania a školstva, ktoré je 
jednou z hlavných priorít mesta Trenčín, navštívi primátor Bra-
nislav Celler postupne všetky trenčianske základné, materské 
a umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Po aprílo-
vej návšteve Základnej školy na Novomeského ulici absolvoval 
primátor v piatok 5. júna celodennú prehliadku Základnej školy 
na Bezručovej ulici.

 Brány Základnej školy na Bezručovej ulici sa otvorili 7. septem-
bra 1964 a v súčasnosti ju navštevuje 426 žiakov. „Dohromady 
máme 17 tried, z toho 8 na prvom a 9 na druhom stupni. Ďalších 
šesť tried sú oddelenia školskej družiny,“ vysvetlil riaditeľ školy 
Ivan Pavlík, ktorý sprevádzal primátora počas prehliadky po škole. 
Už tradične strávil primátor niekoľko minút na vyučovacích hodi-
nách vo vybraných triedach. Na hodine prvouky v 1. A triede mu 
žiaci predviedli prácu s interaktívnou tabuľou, ktorú rovnako ako 
pre ďalších sedem trenčianskych základných škôl zakúpilo v tomto 
roku Mesto Trenčín. Do ich kúpy investovalo 13 278 eur.

 Vďaka bezbariérovému vstupu a výťahu v budove je škola prí-
stupná aj pre telesne postihnutých. „Našou snahou je tiež, aby sa 
tu žiaci cítili v škole, ale aj v areáli bezpečne. Práve ohľadom bez-
pečnosti sme sa stretli aj s náčelníkom mestskej polície, s ktorým 
sme hovorili o možnostiach častejších hliadok mestskej polície 
v blízkosti školy. Svoje by tu určite zohrali aj bezpečnostné kame-
ry, ktoré by monitorovali tento priestor,“ zkonštatoval Pavlík. 

 Riaditeľ školy oboznámil primátora s uskutočnenými aj pláno-
vanými investíciami školy. „Potrebovali by sme dať do poriadku  
okná, ktoré sú v katastrofálnom stave. Len ich výmena by stála 
približne 398 327 tisíc eur (12 miliónov korún). Okrem toho je 
nutné opraviť strechu školy a vymeniť palubovku v telocvični,“ zdô-
raznil Pavlík. Škola postupne investuje aj do rekonštrukcie zácho-
dov. „Zatiaľ máme nové dievčenské a chlapčenské WC len na pr-
vom poschodí, ale plánujeme ich postupne zrekonštruovať v celej 
škole,“ dodal riaditeľ. Sumu 16,60 eur (500 korún), ktorú mesto 
každoročne vyčleňuje zo svojho rozpočtu na žiaka nad rámec nor-
matívu, využíva škola na výmenu starých lavíc za nové.

 Témou rozhovoru primátora a riaditeľa školy bola aj blížiaca 
sa kompletná rekonštrukcia športového areálu, ktorá by mala byť 
hotová už na jeseň tohto roku. Okrem atletického oválu (2) budú 
po rekonštrukcii ihriska školákom k dispozícii dve multifunkčné 
ihriská na basketbal a volejbal (3), jedno na hádzanú, futbal či te-
nis (4). Pribudne aj doskoková dráha (1) a detské ihrisko s malou 
lezeckou zostavou určené pre deti I. stupňa (5). „Investíciou po-
kračujeme v trende obnovy našich športovísk pri základných ško-
lách. Ich návštevnosť nám dokazuje, že sme sa vybrali správnym 
smerom,“ uviedol k projektu primátor. Kompletnou rekonštrukciou 
už prešli športoviská pri ZŠ, Veľkomoravská ul., ZŠ, Hodžova ul. 
a ZŠ, Ul. Novomeského, pričom celková investovaná suma do ich 
obnovy bola viac ako 2,5 mil. eur (76 mil. Sk). Všetky športovis-
ká sú mimo vyučovacích hodín voľne prístupné a majú vlastného 
správcu.  (r), foto: (jč) 
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Na chodníkoch a cestách 
v meste sa pracuje
Prostredníctvom dodávateľskej firmy je v súčasnosti realizovaná 
okrem čistenia mestských komunikácií aj stavebná údržba. Tá 
zahŕňa úpravu výtlkov na cestách, opravu uličných vpustí, žľabov, 
schodov, prístreškov autobusov MHD či chodníkov pre peších.

 „V úseku chodníka na Sobla-
hovskej ulici bude starý, už znač-
ne poškodený a zvetraný asfalt 
nahradený novým. Ak má byť 
asfaltový koberec naozaj kvalitný 
a schopný vydržať niekoľko rokov, 
treba ho položiť na suchý pod-
klad,“ povedal Stanislav Mičko 
z Útvaru interných služieb Mesta 
Trenčín. V rámci rekonštrukcie 
sa súčasné obrubníky (nábehové 
hrany) chodníka ústiace do prie-
chodov pre chodcov upravia na 
bezbariérové tak, aby vyhovova-
li aj starším ľuďom, vozíčkarom 
a mamičkám s kočíkmi. 

 „Pri oprave mestských chod-
níkov vychádzame z databázy 
podnetov, ktoré prichádzajú od 
občanov, z výborov jednotlivých 
mestských častí, organizácií 
alebo na základe osobnej ob-
hliadky,“ vysvetlil Mičko. 
 Okrem toho päť pracovných 
skupín pracuje na oprave a ob-
nove vodorovného značenia na 
vozovkách. Práce prebiehajú 
najmä večer a v noci, keď je 
znížená premávka motorových 
vozidiel. 

 (mr)

Chodník na Soblahovskej ulici foto (mr) >

Budúcu sezónu by mala byť jama 
v centre mesta minulosťou
Investor projektu podzemných garáží a obchodnej galérie v priestran-
stve pred bývalým domom armády na pešej zóne v Trenčíne odstúpil 
od svojho zámeru. Po náleze základov vonkajšieho opevnenia minu-
lý rok pamiatkari výstavbu pozastavili a čakalo sa na rozhodnutie, 
či nález bude vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Na pomoc 
prišlo mesto, ktoré našlo nových investorov. Podzemné garáže 
budú, namiesto nadzemného objektu však bude podľa požiadavky 
mesta zachované námestie so zeleňou a lavičkami.

 Na priestranstve pred býva-
lým domom armády mali vznik-
núť podzemné garáže a nad nimi 
dvojpodlažná presklená budova 
s názvom Extrovertum. „Naša 
spoločnosť oznámila mestu Tren-
čín, že v projekte Extrovertum ne-
bude ďalej pokračovať, pretože 
ho nemôže realizovať podľa plat-
ného stavebného povolenia,“ 
povedala PR manažérka bra-

tislavskej spoločnosti Tatra Real 
Simona Hotová. Pozemky patria 
mestu, do rúk investora mali na 
základe zmluvy prejsť až po do-
stavbe garáží. 
 Trenčianska samospráva už 
má náhradné riešenie. „Máme 
ďalších dvoch záujemcov. Na 
mieste by vznikli štvorposcho-
dové verejné podzemné garáže 
a upustíme od zástavby povr-

chu, kde by vzniklo námestíčko 
so zeleňou a lavičkami,“ uviedla 
Jana Marková z kancelárie tren-
čianskeho primátora. K presným 
termínom výstavby sa zatiaľ nevy-
jadrila. „Musíme aktualizovať celý 
projekt, ale našou snahou bude, 
aby ďalšiu sezónu táto jama už 
v centre nebola,“ dodala.
 Problém vznikol po tom, čo 
archeológovia pred domom ar-
mády v hĺbke asi dva metre ob-
javili zvyšky vonkajšej línie opev-
nenia mesta. Ide pravdepodobne 
o predsunutú časť mestského 
opevnenia, ktorá bola podľa ich 
vyjadrení vybudovaná niekedy 
v priebehu 17. storočia. Podľa 
pamiatkarov ide o slovenskú ra-
ritu a nariadili nález zachovať na 
mieste. S tým investor nesúhla-
sil, pretože by zámer v projekto-
vanej podobe nedokázal postaviť. 

Tatra Real žiadal nález vytiahnuť 
na povrch a tam ho prezento-
vať. S týmto návrhom súhlasilo 
aj mesto. Pamiatkari neustúpili 
a ministerstvo kultúry medzitým 
nález vyhlásilo za Národnú kul-
túrnu pamiatku. Samospráva sa 
voči tomu odvolala. Rezort kultú-
ry o odvolaní zatiaľ nerozhodol. 
 Zvyšky opevnenia sú momen-
tálne zasypané, zemina ich chrá-
ni pred poveternostnými pod-
mienkami. Je pravdepodobné, že 
opevnenie napokon ostane za-
sypané definitívne. V tom prípa-
de mesto uvažuje, že na novom 
námestíčku v dlažbe vytvoria ná-
znak, kadiaľ hradba smerovala 
a pridajú panel s informáciami 
o pamiatke. Rovnako samosprá-
va vyriešila nález zvyškov barba-
kanu na Sládkovičovej ulici.
 (sita, r)

 Začiatok leta s pravidelnými 
dažďami robí vrásky na čelách 
obyvateľov dolnej časti Kukučí-
novej ulice. Voda z Breziny pri 
väčších dažďoch „prehrčí“ cez 
Štefánikovu ulicu a vytvorí jaze-
ro na celú šírku ulice.

 „Voda vytápa pozemky su-
sediace s cestou, často zaleje 
pivnice. Kanalizácia očividne 
nestačí odvádzať vodu, keby sa 
aspoň podarilo zadržať prívaly 
z Breziny,“ uviedol jeden z po-
stihnutých Mário Švec. (la) 

Letné búrky narobili škodyLetné búrky narobili škody

foto (la)

foto (jč)
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Rekonštrukcia Širokej ulice 
dostala konečne zelenú
Obyvatelia Širokej ulice v trenčianskej mestskej časti Západ – 
Orechové sa už onedlho dočkajú jej rekonštrukcie. Mesto Tren-
čín sa po náročných rokovaniach s tamojším farským úradom, 
ktorému pozemky pod Širokou ulicou patria, napokon dohodlo 
na výmene pozemkov s finančným dorovnaním. Definitívnu bod-
ku za celou záležitosťou dalo vo štvrtok 25. júna mestské zastu-
piteľstvo, ktoré zámenu pozemkov schválilo.

 Obyvateľom Širokej ulice 
strpčovala život hrboľatá praš-
ná cesta bez asfaltového po-
vrchu s množstvom kaluží po 
daždi dlhé roky. Mesto sa túto 
situáciu pokúšalo niekoľkokrát 
riešiť a už v minulosti vyčlenilo 
z rozpočtu na jej rekonštrukciu 
približne 365 133 eur (11 mili-
ónov korún). Tesne pred reali-
záciou rekonštrukcie však tieto 

plány stroskotali na majetkovo 
–právnom vysporiadaní pozem-
kov pod Širokou ulicou, ktoré 
sú majetkom Rímskokatolíckej 
farnosti Trenčín – Orechové. 
„Podnikli sme viacero rokovaní 
so správcom farnosti a farskou 
radou v Orechovom. Za rozbitú 
cestu na Širokej sme ponúkli 
na výmenu upravený asfaltový 
úsek cesty pred miestnym kos-

tolom, ktorý patrí mestu a far-
nosť sa oň stará. Podľa znalec-
kého cenového posudku, ktorý 
sme dali na pozemky vypraco-
vať, sme farskému úradu po-
núkli aj finančné vyrovnanie,“ 
povedal zástupca primátora 
a poslanec mestskej časti Zá-
pad Tomáš Vaňo. Ani po tejto 
ponuke však rokovania neboli 
hneď úspešné. K definitívnej 
dohode, ktorú svojím schvále-
ním potvrdilo na poslednom za-
sadnutí aj mestské zastupiteľ-
stvo, napokon došlo až v máji 

po vypracovaní a predložení no-
vého geometrického plánu. „Po 
náročných rokovaniach sme sa 
dohodli na výmene pozemkov 
a finančnom vyrovnaní v pro-
spech Rímskokatolíckej farnos-
ti Trenčín – Orechové vo výške 
3 812 eur (114 858 korún). Už 
v auguste by sa mala uskutoč-
niť súťaž na realizátora stavby 
a v septembri by sa malo začať 
s rekonštrukčnými prácami. Tie 
by mali trvať tri až štyri týždne,“ 
dodal Vaňo.
 (md)

Široká ulica by mala dostať asfaltovú pokrývku ešte  >
v tomto roku. foto (jč)

 V nedeľu 7. júna sa zazelenalo Štúrovo námestie od množ-
stva vodníkov, rybiek, žabiek a inej vodnej hávede. Materské 
centrum Srdiečko pripravilo na tento deň už 4. ročník Vodníckej 
párty, kde sa mohli deti vyšantiť, v dobrom si zasúťažiť a do-
konca získať aj sladkú odmenu. Potešili ich aj hasiči z Okres-
ného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 
so svojou technikou, mohli sa povoziť na koňoch, odvážlivcom 
maľovaním zmenili tváre na rôzne zvieratká, rozprávkové by-
tosti či kvety. (la)

 Park Kultúrneho strediska 
v Zlatovciach zaplnili v nedeľu 
14. júna priaznivci populár-
nej hudobnej skupiny Senzus, 
ktorá odštartovala Kultúrne 
leto Trenčín – Zámostie 2009. 
O týždeň neskôr sa tu predsta-
vila dychová hudba Májovanka 
z Holíča. Festival pokračuje 
v sobotu 4. júla hudobnou 

produkciou Dušana Dobiáša – 
Songaho a Pigi dua. V nedeľu 
19. júla privíta park KS v Zla-
tovciach 3. zlatovský festival 
dychových hudieb. Hlavným 
organizátorom kultúrneho leta 
je Mesto Trenčín, scenár a dra-
maturgia Tomáš Vaňo a Martin 
Barčák.
 (la)

 Rodičia detí s trvalým poby-
tom na území mesta Trenčín, 
ktoré spĺňajú podmienky na pri-
jatie do materských škôl (MŠ), 
sa v nasledujúcom školskom 
roku nemusia obávať nedostat-
ku miest v škôlkach.
 Mesto Trenčín v súčasnos-
ti pripravuje priestory pre 3 
alokované triedy Materskej 

školy (MŠ) na Šafárikovej ul. 
v priestoroch ZŠ na Východnej 
ul. (na fotografii). 
 V súvislosti so znížením 
počtu detí v triedach, ktoré na-
riaďuje nový školský zákon, by 
mala jedna trieda pribudnúť aj 
v MŠ na Opatovskej ul. a jed-
na trieda v MŠ na Kubranskej.
 (mr)

Pre najmenších otvoria ďalších päť tried

V Zlatovciach býva v nedeľu veselo

Deti sa vyšantili na Vodníckej pártyDeti sa vyšantili na Vodníckej párty

foto (la)

foto (mr)
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste

Kto určuje dĺžku „letných prázd-
nin“ v materských školách v TN? 
Je to mesto alebo konkrétna MŠ? 
Je stanovené mestom, že MŠ 
musí byť zavretá celý kalendárny 
mesiac alebo to môže byť aj krat-
šia doba, príp .prelom mesiacov, 
napr. posledné 2 júlové a prvé 2 
augustové týždne? Ďakujem.
 Dagmar Beňovská 
Útvar školstva:
 Dĺžku letných prázdnin v ma-
terských školách určuje vyhláška 
MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o ma-
terských školách (§ 2 najmenej tri 
týždne). Mesiac júl alebo august 
rozhodne väčšina rodičov na rodi-
čovských združeniach v jednotli-
vých MŠ.

Prečo chodia z Juhu I autobusy aj 

štyri naraz a potom skoro hodinu 
žiadny? A opačne tiež. 
 Jan Kováč
 Cestovný poriadok MHD Tren-
čín bol riešený v roku 2006 a bol 
navrhnutý ako intervalový tak, 
aby sa mohli študenti dostať do/
zo škôl a zamestnanci do/zo za-
mestnania. V súčasnej dobe sa 
neuvažuje s väčšou zmenou ces-
tovného poriadku MHD a vykoná-
vajú sa len menšie posuny spojov, 
ak to umožňuje grafikon, v rámci 
ich prestojov.

V článku ohľadom verejného 
prerokovania nového územného 
plánu uvádzate, že mesto pri-
pravilo nejaké špeciálne tlačivo, 
na ktorom môžu občania počas 
verejného prerokovávania podať 

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

svoj podnet k novému územnému 
plánu mesta. Môžete toto tlači-
vo zverejniť na stránkach mesta? 
Keď občan prinesie už vyplnené 
tlačivo, ušetrí sa trocha času. 
 Juraj
 Ďakujeme za pripomienku, 
tlačivo sme umiestnili do článku 
a nájdete ho aj v sekcii Občan/
Tlačivá/Architektúra a územné 
plánovanie.

Chcel by som sa informovať, či 
sa neuvažuje o vybudovaní ka-
nalizačných prípojok v Kubre na 
Kubranskej ulici. Ak áno, v akom 
časovom horizonte? Tieto prí-
pojky si každý musí hradiť sám 
alebo budú vybudované s podpo-
rou mesta? Ďakujem.
 Róbert Kos
Stanovisko TVK, a. s.:
 Spoločnosť Trenčianske vo-
dárne a kanalizácie, a. s., nemá 
v pláne výstavbu kanalizačných 
prípojok v uvedenej lokalite pre 
individuálnych stavebníkov. Títo 
sú povinní pripojiť sa na jestvujú-
cu verejnú kanalizáciu na vlastné 

náklady podľa pokynov prevádzko-
vateľa Trenčianska vodohospodár-
ska spoločnosť, a. s., Ul. 1. mája 
11, Trenčín. Takto vybudovaná 
kanalizačná prípojka zostáva vo 
vlastníctve stavebníka.
Kontakt: Ing. J. Masár, informácie 
na 032/640 0970.

Ako sa dá vybaviť zberná nádoba 
na komunálny odpad do rodin-
ného domu v tom prípade, že už 
jednu máme, ale bývame tu dve 
rodiny na jednom popisnom čísle. 
Kde sa mám obrátiť a koľko to 
bude stáť. Ďakujem.
 Janka Nagyová 
 Zberné nádoby na komunálny 
odpad sa prideľujú k objektom, nie 
jednotlivcom ani rodinám. Podľa 
všeobecne záväzného nariadenia 
o odpadoch na 1 ks 120 l (resp. 
110 l) zbernej nádoby s vývozom 
1 x za týždeň prislúcha obvyklý po-
čet 6 osôb. Ak je na jednej nehnu-
teľnosti prihlásených k trvalému, 
resp. prechodnému pobytu viac 
občanov ako 6, je nárok na dopl-
nenie druhej zbernej nádoby. (r)

Vyučovanie dobrovoľne vymenili za upratovanie smetiska
Členovia trenčianskeho Detského parlamentu dokázali, že im nie 
je ľahostajné prostredie v meste, v ktorom žijú. V spolupráci so 
zástupcom primátora Tomášom Vaňom a spoločnosťou Marius 
Pedersen zorganizovali zaujímavú akciu. Vyzbrojení ochrannými 
rukavicami a plastovými vrecami sa pustili do boja s odpadom 
na nelegálnej skládke pod hradnou skalou. 

 Pôvodne mali sedieť v škol-
ských laviciach na vyučovaní. 
Namiesto toho vysúkali rukávy 
a odstraňovali neporiadok, kto-
rý po sebe zanechal niekto iný. 
„Pravdupovediac, dnešná akcia 
mi na úvod pripadala nerealizova-
teľná. Sama seba som sa pýtala, 

čo tu robím a kto už len pôjde 
zbierať odpadky. Odpad je príliš 
slabé slovo na to, čo sme priamo 
na tomto smetisku mali možnosť 
vidieť. Tým, že sme sem prišli, 
chceme dať najavo náš záujem 
o to, čo sa v našom meste deje. 
Nie sú nám ľahostajné ani prob-

lémy životného prostredia,“ po-
vedala predsedníčka detského 
parlamentu Zuzana Betáková. 
 Zuzka hodnotí akciu pozitívne. 
Mladých obrovský neporiadok ne-
odradil. Sčasti sa ho podarilo od-
strániť, keď počas necelej polho-
diny zaplnili odpadkami všetkých 

20 vriec až po okraj.
 „Určite by nás potešilo, keby 
sa nelegálne skládky darilo účin-
nejšie odstraňovať. Dúfame, že 
naša snaha bude príkladom pre 
ostatných občanov. Pridajte sa!“ 
vyzvali mladí dobrovoľníci.

Žiakom stačila necelá pol hodina, 
aby odpadom naplnili dvadsať vriec. 
foto: (mr)

 Napriek tomu, že občania 
majú viacero možností riešiť 
odpad v súlade s predpis-
mi, mesto Trenčín na svojom 
území eviduje v súčasnosti 
niekoľko čiernych skládok. 
Pri zisťovaní pôvodcu odpadu 
príslušná obec žiada policajný 
zbor o zistenie osoby zodpoved-
nej za nezákonné umiestnenie 
odpadu. Ak sa nepodarí nájsť 
páchateľa, za odstránenie ko-
munálneho odpadu je zodpo-
vedná obec. Za odstránenie 
iného druhu odpadu je zodpo-
vedný štát. Vtedy je záležitosť 
postúpená na príslušný obvod-
ný úrad životného prostredia 
(OÚŽP). Ak vlastník, správca 
alebo nájomca nehnuteľnosti 

zistia, že na jeho nehnuteľnosti 
bol umiestnený odpad v rozpo-
re so zákonom, je povinný to 
oznámiť bezodkladne na OÚŽP 
a mestu. Mesto môže previnil-
com uložiť pokutu do 166 eur, 
mestská polícia do 33 eur. 
Primátor môže právnickej ale-
bo fyzickej osobe oprávnenej 
na podnikanie, ak táto poruší 
povinnosti vyplývajúce zo vše-
obecne záväzného nariadenia 
o odpadoch, uložiť pokutu do 
výšky 6 639 eur. Všetky nele-
gálne skládky na území mesta 
sú odstraňované v závislosti od 
dostatku financií. V roku 2008 
sa podarilo odstrániť 7 čiernych 
skládok.
 M. Mistrík
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V štrnástke riaditeľov je 
jediný nováčik

MATERSKÉ ŠKOLY

 Zuzana DANKOVÁ – MŠ, Považská
 Nadežda ANDELOVÁ – MŠ, Šafárikova
 Klára LEŽATKOVÁ – MŠ, Na dolinách
 Adriana JAKUŠOVÁ – MŠ, Šmidkeho
 Alena ŠEPTÁKOVÁ – MŠ, Niva
 Ingrid MERAVÁ – MŠ, Pri parku
 Angelika KOPRIVŇANSKÁ – MŠ, J. Halašu
 Dana JEŽÍKOVÁ – MŠ, Stromová

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

 Michal GALKO – ZŠ, Dlhé Hony
 Darina LOCHMANOVÁ – ZŠ, Východná
 Marián LOPATKA – ZŠ, Hodžova
 Jozef SPIŠÁK – ZŠ, L. Novomeského

ZUŠ K. PÁDIVÉHO

 Veronika SOUKUPOVÁ

CVČ

 Mária ORICHOVÁ

Primátor Branislav Celler odovzdal štrnástim riaditeľom trenčian-
skych základných a materských škôl, vrátane riaditeľky základ-
nej umeleckej školy a centra voľného času, menovacie dekréty.

 Na vedúcich postoch sa 
oproti uplynulému funkčnému 
obdobiu udiala jediná zmena. 
Novou tvárou vo vedení Mater-
skej školy, Niva v Opatovej je 
Alena Šeptáková.
 Vymenovaniu do funkcií 
predchádzalo riadne výberové 

konanie. Víťazi museli získať 
nadpolovičnú väčšinu hlasov 
výberovej komisie, ktorú tvorili 
členovia rady školy a zástupco-
via Krajského školského úradu 
v Trenčíne a štátnej školskej 
inšpekcie.
 „Všetkým prajem, aby sa 

Až na jednu výnimku budú doterajší riaditelia pokračovať  >
vo funkcii aj v ďalšom päťročnom období. foto: (jč)

Ani dôchodkový vek neodradil seniorov od ďalšieho  >
štúdia.

vám darilo napĺňať predsavza-
tia a plány, ktoré ste predniesli 
pred radou školy. Obstáli ste 
vo výberových konaniach a zá-
roveň máte dôveru kolegov, 
spolupracovníkov a rodičov detí 
z vašej školy. V mene mesta 
verím, že aj naďalej budeme 
úspešne spolupracovať. Že-
lám vám mnoho úspechov,“ 
povedal primátor pri príležitosti 

menovania riaditeľov do ďal-
šieho päťročného funkčného 
obdobia.
 Mená riaditeľov v ZŠ na 
uliciach Veľkomoravská a Na 
dolinách sa dozvieme v dru-
hom kole výberového konania. 
Riaditeľom zvyšných škôl sa 
päťročné funkčné obdobie ešte 
nenaplnilo.
 M. Mistrík, foto: (jč)

Seniori si preberali osvedčenia 
o úspešnom štúdiu Akadémie 
tretieho veku
Viac ako sto seniorov si prevzalo osvedčenia o návšteve Aka-
démie tretieho veku za uplynulý školský rok. Úspešným absol-
ventom prišli pogratulovať viacerí významní hostia, medzi nimi 
primárka geriatrického oddelenia trenčianskej fakultnej nemoc-
nice Terézia Drobná, predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Pavol Sedláček a primátor Trenčína Branislav Celler, ktorý 
prevzal záštitu nad celoživotným vzdelávaním občanov.

 Akadémia už takmer štvrť-
storočie úspešne pôsobí pri 
trenčianskej Jednote dôchod-
cov. Je najstaršou a zároveň 
najdlhšie fungujúcou ustano-
vizňou celoživotného vzdeláva-
nia seniorov na Slovensku. Jej 
absolventi potvrdzujú, že vzde-
lávanie sa nekončí v školách, 
ale vlastne stále pokračuje. 
„Oceňujem aktívny prístup k ži-
votu, ktorý u našich seniorov vi-
dím rok čo rok pri odovzdávaní 
týchto osvedčení. Je dôležité, 

aby aj po odchode na dôcho-
dok boli naďalej súčasťou ko-
munity iných, podobne zmýšľa-
júcich ľudí a aby ďalej hľadali 
nové informácie, podnety, aby 
sa ďalej vzdelávali. Práve pre-
to tento projekt podporujem 
osobne. Dúfam, že keď sa ja 
dostanem do seniorského 
veku, tak budem mať toľko 
entuziazmu a chuti ako oni,“ 
povedal s úsmevom primátor 
Branislav Celler.
 Podmienkou úspešného 

absolvovania školského roka 
2008/09 bola účasť aspoň na 
šiestich seminároch, ktoré sa 
konali pravidelne raz za mesiac 
v priestoroch Kultúrneho centra 
Dlhé Hony. Záujemcovia dostali 
množstvo zaujímavých informá-
cií z oblasti zdravotníctva, kul-

túry či športu. Všetci vyzdvihli 
prácu lektorov, ktorí viedli 
semináre prístupnou a zrozu-
miteľnou formou. Z úst prítom-
ných zaznelo želanie, aby sa po 
prázdninách opäť oddýchnutí 
stretli.
 M. Mistrík 

foto: (jč)
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O Z N Á M E N I E
o mieste  a  čase konania  miestneho referenda

V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 458 zo dňa 21. 05. 2009 a podľa článku 7 ods. 3 VZN č. 2/2009 
o hlasovaní obyvateľov mesta Trenčín (miestne referendum) oznamujeme oprávneným občanom, že 

1. miestne referendum o otázke: 

„Súhlasíte s umiestnením obchodno-zábavného a spoločenského centra AUPARK na pozemkoch na-

chádzajúcich sa na území mesta Trenčín vymedzenom Ulicou kniežaťa Pribinu a Ulicou Palackého?“ 

sa bude konať 

dňa 11. júla 2009 od 7.00 hod. do 20.00 hod.

2. Miesto konania miestneho referenda je určené podľa trvalého pobytu oprávneného občana. 

Na vykonanie referenda boli určené tieto okrsky a miestnosti na konanie miestneho referenda:

1 MESTSKÝ ÚRAD 
Mierové nám. 

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

2 GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA 
1. mája 167/7

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

3 NS DRUŽBA

Soblahovská 1508/4

Cintorínska, Dolný Šianec, J. Kráľa, Krátka, Nová, Partizánska, Zelená, Tatranská, 
Záhradnícka, Legionárska nepárne č. 1 – 37, párne č. 2 – 30, Soblahovská nepárne 
č. 1 – 39, Inovecká nepárne č. 1 – 3, párne č. 2 – 10, 28. októbra nepárne č. 1 – 29, 
párne č. 4 – 16

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

5 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

Dlhé Hony 1155/1
28. októbra nepárne č. 31 – 45, párne 18 – 38, Dlhé Hony, Beckovská, Nemocničná, 
Panenská, Legionárska nepárne č. 39 – 63, párne č. 32 – 92

6 MATERSKÁ ŠKOLA 
Stromová 2538/3 

Karpatská, Poľná, Stromová, Narcisová, Nové prúdy, Palárikova, Puškinova, 
Riznerova, Sasinkova, Jána Zemana, Belá, Biskupická, Bottova, Javorinská, 
Nozdrkovce, Úzka, Záhumenská, Legionárska nepárne č. 65 – 127, párne č. 100 
– 162

7
ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
L. Novomeského 
2692/11

Západná, Saratovská, Jána Halašu, L. Novomeského, K. Šmidkeho

8 KULTÚRNE STREDISKO 

JUH, Kyjevská 3183
Šafárikova, Bazovského, Liptovská, Južná, Gen. Svobodu, Vansovej, Kyjevská, 
Mateja Bela nepárne č. 37 – 55

9 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Východná 2435/9

Mateja Bela nepárne č. 1 – 35, všetky párne čísla, Halalovka 

10 PENZIÓN DÔCHODCOV 
Lavičková 2838/10

Lavičková, Východná

11
TRENČIANSKA 

UNIVERZITA 

A. DUBČEKA

Študentská 1638/3 

Nábrežná, Švermova, Študentská, Komenského, Smetanova, Hurbanova, 
Gen. Goliana nepárne č. 37 – 43, párne č. 10 – 14, Jiráskova, Gen. Viesta párne č. 
32 – 46
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12 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

13 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Hodžova 1487/37

Hodžova nepárne č. 1 – 69, párne č. 2 – 94, Holubyho nám., Vodárenská, 
Kpt. Nálepku nepárne č. 1 – 35, párne č. 2 – 8, 17. novembra, Gagarinova, 
Šoltésovej 

14 CENTRUM SENIOROV 
Osvienčimská 1720/3

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

15 MATERSKÁ ŠKOLA 
Opatovská 654/39

Žilinská, Clementisova, I. Krasku , Odbojárov, Armádna, Opatovská nepárne č. 15 – 
53, párne č. 20 – 96, Pádivého, Sibírska

16
KULTÚRNE STREDISKO 

OPATOVÁ 
Opatovská 96/220

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

17
KULTÚRNE STREDISKO 

KUBRA 
Kubranská 63/94

Jána Derku, Jána Fabu, Pod horou, Pod lipami, Pod hájikom, Záhrady, Zelnice, Za 
humnami, Dubová, M. Hricku, Kubranská, Volavé, Pred poľom, Gen. M. R. Štefánika 
párne č. 118 – 130, nepárne č. 83 a 85, Súvoz, K Zábraniu

18
KULTÚRNE STREDISKO 

KUBRICA 
Kubrická 56/60 

Kubrická 

19
STREDNÁ ODBORNÁ 

ŠKOLA 
Pod Sokolice 519/14

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

20
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

21 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Veľkomoravská 2160/12 

Veľkomoravská, Zlatovská, Brančíkova, Vl. Roya, Rastislavova, Svätoplukova, 
Bratislavská nepárne č. 1 – 119, párne č. 10 – 84, Hollého , Ľ. Stárka , Piešťanská, 
Duklianskych hrdinov

22 MATERSKÁ ŠKOLA 
Medňanského 360/34

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

23 KD ISTEBNÍK 

Medňanského 104/27
Hrádzová, Hrabovská, Chotárna, Horné Orechové, Kvetinová, Lesnícka, M. Kišša, 
Na záhumní, Radlinského, Súhrady, Široká, Žabinská

24
ŠPORTOVÉ 

GYMNÁZIUM 
Kožušnícka 72/4

Jedľová, Lipová, Javorová, Prúdy, Brezová, Orgovánová, Višňová, Obchodná, 
Kožušnícka, Brnianska, Bratislavská nepárne č. 121 – 141, Vážska, Staničná, 
Súťažná, Budovateľská, Kvetná, Bavlnárska, Školská, Továrenská

25
KULTÚRNE STREDISKO 

ZLATOVCE 
Hlavná 495/10 

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

26
KULTÚRNE STREDISKO 

ZÁBLATIE 
Záblatská 2/27

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

3. Oprávnený občan je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. 

4. V miestnosti na hlasovanie v miestnom referende dostane oprávnený občan hlasovací lístok.

5. Každý oprávnený občan sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného 

na úpravu hlasovacích lístkov. Oprávnenému občanovi, ktorý sa neodobral do tohto 

priestoru, okrsková komisia pre miestne referendum hlasovanie neumožní.

6. Oprávnený občan na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, 

že na otázku odpovedá „áno“ alebo že na otázku odpovedá „nie“.
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Mestská polícia si posvietila 
na trenčianskych cyklistov
Trenčanov, ale i návštevníkov mesta vedia najmä v letných 
mesiacoch poriadne potrápiť cyklisti. Tí častokrát jazdia po 
miestach určených pre chodcov a ohrozujú tak ostatných, ale aj 
seba. Mestská polícia v Trenčíne preto začiatkom júna uskutoč-
nila bezpečnostnú akciu, počas ktorej si okrem iného posvietila 
aj na nezodpovedných cyklistov.   

 Bezpečnostná akcia mestskej 
polície bola zameraná na kontro-
lu vjazdu  a parkovania vozidiel 
v pešej zóne, ale aj na kontrolu 
pohybu cyklistov a jazdu po chod-
níkoch. „Do akcie bolo zapoje-
ných dvadsať príslušníkov mest-
skej polície. Kontroly prebiehali 
v centre mesta, ale aj na sídlis-
kách a v ďalších častiach mesta. 
Zamerali sme sa aj na riadenie 
premávky na priechodoch pre 

chodcov v blízkosti škôl a tiež na 
státie vozidiel v blízkosti škôl,“ 
povedal preventista Mestskej 
polície v Trenčíne A. Zámečník.
 Zákon doteraz neumožňoval 
mestským policajtom postiho-
vať cyklistov. Zmenu priniesla až 

novela zákona o cestnej premáv-
ke. Ten umožňuje mestskému 
policajtovi uložiť pokutu až do 
výšky 66 eur. „Cieľom tejto pre-
ventívnej akcie, nebolo rozdávať 
pokuty, ale skôr upozorniť cyklis-
tov aj vodičov na pravidlá cestnej 
premávky. Niektoré priestupky 
sme teda riešili len ústnym do-
hovorom, v niektorých prípadoch 
však boli uložené aj pokuty. Po-
čas akcie sme zaznamenali 32 

priestupkov u cyklistov, pričom 
17 boli uložené pokuty a 15 rieši-
li mestskí policajti dohovorom,“ 
dodal Zámečník, podľa ktorého 
bude Mestská polícia v Trenčíne 
vykonávať podobné akcie častej-
šie.   (md) 

Revízori za dva mesiace odhalili 43 čiernych pasažierov
Cestujúci trenčianskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) 
môžu už niekoľko mesiacov nastupovať do autobusov okrem 
predných aj druhými dverami. Tu sa nachádza čítačka čipových 
kariet, prostredníctvom ktorej cestujúci môže z karty uhradiť 
cestovné, teda označiť cestu, ak má zakúpený časový cestovný 
lístok. Priamo u vodiča sa dá dobiť kredit alebo zakúpiť papiero-
vý lístok či už v hotovosti alebo z karty.

 „Apelujeme na cestujúcich, 
aby pri nastupovaní druhými 
dverami naozaj venovali pozor-
nosť elektronickému zariadeniu, 
sledovali displej a riadili sa jeho 
textom. Stáva sa, že ľudia pre-
hliadnu, že im prístroj nezapípal 

a nebola vykonaná úhrada. Do-
chádza k tomu predovšetkým 
vtedy, keď nastupuje viac ľudí 
a ešte nie je ukončená transak-
cia predchádzajúceho cestu-
júceho,“ upozornila hovorkyňa 
SAD Trenčín Ivana Strelcová. 

 Revízori sú pri výkone kon-
troly viditeľne označení visač-
kou žltej farby s logom SAD, 
odtlačkom okrúhlej pečiatky 
SAD Trenčín, a. s., a nápisom 
REVÍZOR. Okrem toho sa preu-
kazujú aj identifikačnou kartou 
revízora a sú označení originál-
nym odznakom revízora SAD 
Trenčín. Ak revízor zistí, že 
cestujúci sa nemôže preuká-
zať platným cestovným lístkom 
a nie je ochotný na mieste za-
platiť úhradu za cestovanie bez 
platného cestovného lístka, 

má právo vyžiadať si preukaz 
totožnosti. Za cestovanie bez 
platného lístka môže pasažier 
dostať pokutu do výšky stoná-
sobku základného cestovného 
(39 eur). Ak uhradí pokutu pria-
mo v autobuse, zaplatí 25 eur. 
Zaplatiť možno aj dodatočne do 
tridsiatich dní v kancelárii SAD 
Trenčín, a. s., na Palackého uli-
ci v Trenčíne, no už 33 eur. Ak 
si je cestujúci istý, že cestovné 
uhradil, môže voči sankcii po-
dať odvolanie do 14 dní od dá-
tumu zistenia porušenia. (mr)

Revízori v akcii  
 Od polovice marca pôsobia 
v autobusoch MHD štyria re-
vízori, ktorí denne vykonávajú 
nepravidelné kontroly. Počas 
prvých týždňov neudeľovali po-
kuty, ale overovali nový elek-
tronický systém a radili ľuďom, 

ako ho používať.
 Od prvého apríla začali reví-
zori cestujúcich bez platného 
cestovného lístka aj postihovať. 
Za prvé dva mesiace skontrolo-
vali 1340 spojov MHD Trenčín. 
43 ľudí sa nevedelo preukázať 
platným cestovným lístkom.

Nové automaty pre cestujúcu verejnosť 
Slovenská autobusová doprava (SAD) Trenčín a Mesto Trenčín 
ponúkajú od 1. júla cestujúcej verejnosti predaj časových pred-
platných lístkov na mestskú hromadnú dopravu Trenčín a do-
bíjanie finančnej čiastky do dopravnej karty SAD Trenčín, tzv. 
elektronickej peňaženky, prostredníctvom automatov.

 Nové automaty sú zriadené 
v nákupných centrách:
• OC JUŽANKA – Ul. gen. Svo-
bodu 1 (sídlisko Juh)
• OC RADEGAST – Opatovská 
ul. 15 (sídlisko Sihoť) 
 Cestujúcim tak vznikajú 
ďalšie dve možnosti dobíja-
nia si čipových kariet, nakoľko 
doteraz takáto možnosť bola 
len u vodiča v autobuse alebo 
v predpredajnej kancelárii SAD 
Trenčín. Do konca roka bude 
nainštalovaný ešte jeden auto-
mat v centre mesta.
 V automatoch je možné za-
kúpiť všetky druhy časových 
predplatných lístkov podľa už 
naprogramovanej hodnoty v či-
povej karte alebo si do doprav-
nej karty nabiť finančnú čiastku 
v rozpätí od 5 do 30 eur. 
 S podrobnými informáciami 
a návodom, ako s automatmi 
pracovať, sa cestujúci môžu 
oboznámiť priamo pri automa-
toch. V prípade nejasností je 
možné kontaktovať Kanceláriu 
predpredaja SAD Trenčín, a. s., 

Palackého 11, Trenčín. 
 Automaty na dobíjanie či-
pových kariet v Južanke a Ra-
degaste budú spustené do 
prevádzky v priebehu tohto 
týždňa. 
 V prípade, že si občania 
Trenčína osvoja túto možnosť 
dobíjania čipových kariet, pred-
pokladáme ďalšie urýchlenie 
nastupovania do vozidiel MHD, 
a tým aj zmenšenie meška-
nia spojov najmä v dopravnej 
špičke. 
 (ÚŽPaD)

Mestskí policajti  >
riešili niektoré 

priestupky dohovo-
rom, rozdávali však 

aj pokuty foto (jč)
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Oznam pre rodičov detí v materských 
školách v meste Trenčín
 Riaditeľstvo Školských zariadení, m. r. o., Trenčín oznamuje 
rodičom, že počas letných prázdnin (z dôvodu nutného čer-
pania dovoleniek zamestnancov materských škôl, dôkladného 
čistenia materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek) 
bude v mesiacoch júl – august prevádzka vo všetkých mater-
ských školách v meste Trenčín prebiehať podľa nasledovného 
harmonogramu:

V mesiaci júl budú v prevádzke materské školy: 

MŠ, Ul. J. Halašu 6.00 – 16.30

MŠ, Ul. Šmidkeho 6.00 – 16.30

MŠ, Legionárska ul. 6.30 – 16.15

MŠ, Ul. 28.októbra 6.30 – 16.30

MŠ, Stromová ul. 6.25 – 16.30

MŠ, Švermova ul. 6.15 – 16.15

MŠ, Ul. Turkovej 6.15 – 16.30

MŠ, Považská ul. 6.00 – 16.30 

MŠ, Opatovská ul. 6.00 – 16.15

MŠ, Kubranská ul. 6.00 – 16.15

MŠ, Na dolinách 7.00 – 16.15

MŠ, Pri parku 6.30 – 16.15

V mesiaci august budú v prevádzke materské školy: 

MŠ, Ul. Medňanského 6.30 – 16.30 

MŠ, Niva 6.30 – 16.30

MŠ, Soblahovská ul. 6.30 – 16.30

MŠ, Šafárikova ul. 6.00 – 16.30

 Riadna prevádzka v materských školách sa začne v utorok 
2. 9. 2009. Za porozumenie ďakujeme. (ŠZTN)

Detské osobnosti mesta 
Trenčín 2009
Už po piaty raz vyhlásilo Mesto Trenčín najúspešnejších žiakov 
trenčianskych základných škôl. Ocenenie Detská osobnosť 
Mesta Trenčín 2008/2009 si vo štvrtok 18. júna v Kongreso-
vej sále hotela Tatra prevzali z rúk primátora Branislava Cellera 
jednotlivci aj družstvá žiakov, a to za dosahovanie výborných vý-
sledkov vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach 
počas celého školského roka.

 Žiakov nominovali na oce-
nenie Detská osobnosť mesta 
Trenčín jednotlivé základné ško-
ly v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Trenčín. „Vzdelanie je 
podľa mňa hneď po zdraví to 
najdôležitejšie. Som veľmi rád, 
že dnes oceňujeme tých z vás, 
ktorí ste na sebe pracovali a do-
siahli vynikajúce úspechy v rôz-
nych oblastiach. Úspešne ste 
reprezentovali seba, svoje ško-

ly, ale aj naše mesto. Verím, že 
vaša úspešnosť bude inšpirá-
ciou aj pre vašich spolužiakov. 
Srdečne blahoželám a prajem 
veľa ďalších úspechov,“ pove-
dal pri slávnostnom oceňovaní 
primátor Branislav Celler.
 Aj tento rok boli žiaci ocene-
ní v troch hlavných kategóriách. 
Do prvej sú zaradené predme-
tové olympiády a postupové sú-
ťaže vyhlásené Ministerstvom 

školstva SR. Do druhej športo-
vé súťaže vyhlasované Minister-
stvom školstva a Slovenskou 
asociáciou športu a tretiu kate-
góriu tvoria základné umelecké 
školy a mimoriadne úspešní žia-
ci. Už po druhý raz bola vyhláse-
ná aj najúspešnejšia základná 
škola, ktorá dosiahla najlepšie 
výsledky vo vedomostných sú-

ťažiach a základná škola, ktorá  
bola najlepšia v športe. Tento 
rok to bola vo vedomostných 
súťažiach a olympiádach Zá-
kladná škola, Dlhé Hony a v ob-
lasti športu Základná škola, 
Kubranská ul.
 Zoznam a fotogalériu ocene-
ných žiakov prinesieme v budú-
com čísle Infa. (r)

Najúspešnejší žiaci si prevzali ocenenie Detská osobnosť  >
Mesta Trenčín z rúk primátora Branislava Cellera. foto: (jč)

Minister životného prostredia 
ocenil environmentálny projekt
Environmentálny projekt „Daj si vodu ...z vodovodu, ktorý re-
alizuje Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s., v spo-
lupráci s Trenčianskou nadáciou bol ocenený Cenou ministra 
životného prostredia.

 Najvyššie rezortné ocene-
nie prevzala pri príležitosti Dňa 
životného prostredia 5. júna 
z rúk ministra Viliama Turského 
generálna riaditeľka TVS, a. s., 
Denisa Beníčková. Minister vy-

zdvihol úsilie spoločnosti v ob-
lasti environmentálnej výchovy 
mladej generácie propagáciou 
významu vody v našom živote 
a potreby jej ochrany.
 (la)

Cenu prezentuje Denisa Beníčková (vľavo) a správkyňa  >
nadácie Alena Karasová. foto: (la)
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ČAJOVŇA JAIPUR
1. 7. (20.00)  Večer dokumentárnych 
filmov I
8. 7. (20.00)  Večer animovaných filmov 
I
15. 7. (20.00)  Večer pastierskeho 
filmu
22. 7. (20.00)  Večer dokumentárnych 
filmov II
29. 7. (20.00)  Večer animovaných 
filmov II

GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58, 
www.gmab.sk, gmab@gmab.sk 

3. 7. – 6. 9.  Juraj a Matej Čutek – 
Socha, maľba, grafika 
3. 7. – 6. 9.  Božena Augustínová-
Rochovanská – 66 zím

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

3., 10., 17., 31. 7. (10.00)  Mami 
spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky, ve-
die mama Nicole Fuchs.
7., 27. 7. (10.30)  Mamie ś English Club
Mamičky sa rozprávajú po anglicky, vedie 
mama Elena Urbanovská.
2., 9., 16., 23., 30. 7. (10.00)  
Z rozprávočky do pesničky trénujeme 
jazýčky 
Hudobno-pohybové stretnutia pre deti 
od 2 rokov a ich rodičov s Miriam 
Mičudovou. 
14., 28. 7. (17.00)  Angličtina pre deti 
od 3 do 6 rokov
Ukážková lekcia Happy English. 
Od 20. do 24. 7.  Poďme sa kamarátiť 
so škôlkou 
Projekt určený deťom, ktoré sa v novom 
školskom roku stanú škôlkármi. Vedie M. 
Mičudová. 
14. 7. (10.00)  Podporná skupina 
mamičiek v dojčení
Vedie laktačná poradkyňa Milka 
Hromníková.
Psychologické poradenstvo
Vedie Janka Lesajová. Bližšie informácie 
a rezervácia v MC Srdiečko. 
Právne poradenstvo
Telefonicky sa rezervujte v MC Srdiečko. 
Vedie Elenka Gogoláková. 
8. 7. (9.30)  Galerkovo 
Hravé tvorivé predpoludnie pre deti do 6 
rokov a ich rodičov. V Galérii M. A. Bazov-
ského vedie Monika Drocárová.
1. 7. (17.00)  Cvičenie pre tehotné
V KC, Dlhé Hony, Trenčín vedie pôrodná 
asistentka Zuzka Duncová.

25. 7. (9.30)  Seminár pre rodičov  
Znaková reč pre batoľatá. Vedie E. Černá.

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

13. 7. (10.00)  Hľadáme stratenú 
rozprávku 
Deti a rodičia z MC Srdiečko si čítajú 
vo Verejnej knižnici Michala Rešetku 
v pobočkách na Hasičskej ulici, na Juhu 
a Dlhých Honoch.
14. 7. (10.00)  Hľadáme stratenú 
rozprávku 
Deti a rodičia si čítajú vo Verejnej knižnici 
Michala Rešetku v pobočke Kubra.

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

POSÁDKOVÝ KLUB
7. 7. (16.00)  Zabezpečenie liečív pre 
včelárov 
4. 7.   Účasť na zberateľskej burze 
pivných kuriozít v Žiline 
29. 7. – 26. 8.   Hory a krajina
Výstava fotografií.
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 prírody, prírodovedný chodníček plný 
prekvapenia, výlet do MiniZoo v Dubnici 
nad Váhom, batikovanie, športové sú-
ťaže, malá módna prehliadka spojená 
s karnevalom a veľa ďalších zaujímavých 
aktivít. Prihlásiť 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

TRENČIANSKE MÚZEUM
Mierové námestie 46, 032/743 44 31

26. 6. – 27. 7.   Vladimír Petrík: 
Záznamy duše
Výstava v Katovom dome na Matúšovej 
ulici TRENČIANSKY HRAD
1. 5. – 1. 9.  Dobový tábor so 
strelnicou a kuchyňou
4. 7. (19.00)  Kostol sv. Františka 
Xaverského Trenčín (piaristický kostol)
Koncert mužských speváckych zborov
Účinkujú Akademické pěvecké sdružení 
Moravan (Brno), Spevácky zbor Bradlan 
(Trnava) a Spevácky zbor slovenských uči-
teľov. Pripravili Domov SZSU Trenčianske 
Teplice, OZ Spevácky zbor slovenských 
učiteľov a OZ Hudobné aktivity Trenčín 
v rámci medzinárodného festivalu spe-
váckych zborov Grand prix de Slovaquie 
2009.

5. 7. (10.30)  Kúpeľná dvorana 
Trenčianske Teplice
Medzinárodný festival speváckych zborov 
Grand prix de Slovaquie 2009.

KULTÚRNE POZVÁNKY12 / INfO 
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Oslavy výročia futbalu v Záblatí
Futbal v Záblatí oslavuje v týchto dňoch 70. výročie svojho za-
loženia. Pri tejto príležitosti pripravili organizátori v sobotu 11. 
júla v areáli futbalového štadióna v Záblatí bohatý športovo – 
spoločenský program.

 Lákadlom pre milovníkov 
športu bude určite futbalový tur-
naj o pohár viceprimátora mes-
ta Trenčín, ktorý začne o 15. 
hodine. Svoje hráčske zručnosti 
v ňom, okrem domácej TJ Druž-
stevník Záblatie, FO Vlková a bý-
valých aj súčasných hokejových 
hviezd Dukly Trenčín, predvedie 
aj družstvo zložené z moderá-
torov a osobností TV Markíza. 
Vyhlásenie výsledkov turnaja 

o 20. hodine spestrí súťaž mu-
žov aj žien v kopaní futbalových 
jedenástok, pričom tí najlepší 
budú odmenení hodnotnými 
cenami. Chýbať nebude ani bo-
haté občerstvenie a sprievodné 
akcie, ako nafukovací hrad pre 
deti či autogramiáda osobností. 
Program vyvrcholí vo večerných 
hodinách tanečnou zábavou 
v réžii hudobnej skupiny Galak-
tic. (r)

Deti z Materskej školy na Soblahovskej ulici navštívili keramic-
kú dielňu Jara Oláha v Istebníku. Cieľom návštevy bolo zhotoviť 
za pomoci uja Jarka, tety Majky a pani učiteliek darčeky najbliž-
ším, najmä mamám.

Trenčianske folklórne slávnosti

Na omši sa stretli stovky veriacichNa omši sa stretli stovky veriacich

 Na 29. ročníku trenčianskych 
folklórnych slávností v Mnícho-
vej Lehote v dňoch 12. – 13. 
júna zaujal divákov program 
Trenčín, dolinečka. Vystúpili 
v ňom jubilujúce trenčianske 
folklórne súbory Trenčan (60 
rokov – na snímke), Družba (55 

rokov), desaťročný Seniorklub 
Družba, detské folklórne súbo-
ry Radosť (35) a Kornička (10). 
Jubilantov doplnil „mladý“ súbor 
Nadšenci. Na dvojdňových sláv-
nostiach účinkovalo vyše 500 
tanečníkov, muzikantov, spevá-
kov a remeselníkov. (la)

 Stovky veriacich sa zišli vo štvrtok 11. júna vo Farskom kostole 
Narodenia Panny Márie na svätej omši Slávnosti najsvätejšieho 
Kristovho tela a krvi, ktorú celebroval trenčiansky dekan-farár Mi-
lan Kupčík. Po omši nasledovala procesia okolo kostola so štyrmi 
zastaveniami pri oltároch, kde Kupčík požehnal veriacich, farnosť 
i mesto. (la)

 „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 vypá-
lili,“ informovala Renáta Maj-
zlanová, učiteľka MŠ. S hlinou 
deti pracovali so záujmom 
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 neposedné deti 
a radosť zo samotnej tvorby. 
„Ujovi Jarkovi ďakujeme za túto 
spoločnú akciu,“ uzavrela R. 
Majzlanová. 
 (rm, la) 

Stiahnite si zdarma do vášho mobilu informácie o meste. Aktuálne tipy na voľný čas, pozvánky na za-
ujímavé kultúrne podujatia, ale aj ponuku ubytovacích či iných služieb v oblasti cestovného ruchu si 
môžete od 1. júla na Mierovom námestí stiahnuť zadarmo priamo do vášho mobilu. Ako na to? Stačia 
iba: 

4   JEDNODUCHÉ KROKY

1 Zapnúť si funkciu Bluetooth na svojom mobilnom telefóne v okruhu 
max. 50 metrov od vysielača na Mierovom námestí (je umiestnený 

na budove č. 9)

2 Počkať na oslovovaciu správu, ktorá sa objaví na displeji do cca 60 
sekúnd 

3 Potvrdiť jej prijatie

4 Počkať na mieste niekoľko sekúnd do konca načítania celej správy

Kalendár podujatí a ponuku služieb aktualizujeme raz mesačne.

POZOR!
Podnikáte v oblasti cestovného ruchu alebo voľnočasových aktivít ? Chcete, aby sme práve váš hotel, 
reštauráciu, podnik či službu zaradili do ponuky vysielanej prostredníctvom Blue Info? Zarezervuj-
te si svoj reklamný priestor za zanedbateľnú sumu iba 30 eur/mesiac v KIC Trenčín, n. o. a získajte 
možnosť okamžitého zásahu klienta hľadajúceho možno práve vašu službu pomocu jeho vlastného 
mobilného telefónu. 

Bližšie informácie o podmienkach a možnostiach inzercie získate 
na tel.: 032/650 47 06, e-mail: kictn@trencin.sk

60 sec

BLUE INFO TRENČÍN
Nová služba pre turistov, návštevníkov 
a obyvateľov mesta Trenčín!  
Prvá na Slovensku!

Deti v keramickej dielni Deti v keramickej dielni 
vyrobili darčekyvyrobili darčeky
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HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK – 7. – 12. 2009 – MESTO TRENČÍN

Vysvetlivky:
Plasty

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

Bioodpad

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

Papier

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

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

FIRMY firmy

Sklo

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

Papier mimoriadny vývoz
Sklo mimoriadny vývoz

JÚL AUGUST SEPTEMBER OKTÓBER

1 S FIRMY 1 S Sklo 3 1 U Papier 3 Nádoby 2 1 Š Papier 4 Nádoby 3

2 Š Nádoby 3 Sklo 1 2 N 2 S FIRMY 2 P Nádoby 4

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

4 S Sklo 3 4 U Papier 3 Nádoby 2 4 P Nádoby 4 4 N

5 N 5 S FIRMY 5 S 5 P Vrecia 1 Nádoby 1

6 P Papier 2 Nádoby 1 6 Š Papier 4 Nádoby 3 6 N 6 U Vrecia 2 Nádoby 2

7 U Papier 3 Nádoby 2 7 P Nádoby 4 7 P Vrecia 1 Nádoby 1 7 S FIRMY

8 S FIRMY 8 S 8 U Vrecia 2 Nádoby 2 8 Š Vrecia 3 Nádoby 3

9 Š Papier 4 Nádoby 3 9 N 9 S FIRMY 9 P Nádoby 4

10 P Nádoby 4 10 P Vrecia 1 Nádoby 1 10 Š Vrecia 3 Nádoby 3 10 S

11 S 11 U Vrecia 2 Nádoby 2 11 P Nádoby 4 11 N

12 N 12 S FIRMY 12 S 12 P Papier 2 Nádoby 1

13 P Vrecia 1 Nádoby 1 13 Š Vrecia 3 Nádoby 3 13 N 13 U Papier 3 Nádoby 2

14 U Vrecia 2 Nádoby 2 14 P Nádoby 4 14 P Papier 2 Nádoby 1 14 S Papier 1

15 S FIRMY 15 S 15 U Papier 3 Nádoby 2 15 Š Papier 4 Nádoby 3

16 Š Vrecia 3 Nádoby 3 16 N 16 S Papier 1 16 P Nádoby 4

17 P Nádoby 4 17 P Papier 2 Nádoby 1 17 Š Papier 4 Nádoby 3 17 S

18 S 18 U Papier 3 Nádoby 2 18 P Nádoby 4 18 N

19 N 19 S Papier 1 19 S 19 P Nádoby 1

20 P Papier 2 Nádoby 1 20 Š Papier 4 Nádoby 3 20 N 20 U Nádoby 2

21 U Papier 3 Nádoby 2 21 P Nádoby 4 21 P Nádoby 1 21 S FIRMY

22 S Papier 1 22 S 22 U Nádoby 2 22 Š Nádoby 3 Sklo 1

23 Š Papier 4 Nádoby 3 23 N 23 S FIRMY 23 P Nádoby 4 Sklo 2

24 P Nádoby 4 24 P Nádoby 1 24 Š Nádoby 3 Sklo 1 24 S Sklo 3

25 S 25 U Nádoby 2 25 P Nádoby 4 Sklo 2 25 N

26 N 26 S FIRMY 26 S Sklo 3 26 P Papier 2 Nádoby 1

27 P Nádoby 1 27 Š Nádoby 3 Sklo 1 27 N 27 U Papier 3 Nádoby 2

28 U Nádoby 2 28 P Nádoby 4 Sklo 2 28 P Papier 2 Nádoby 1 28 S FIRMY

29 S FIRMY 29 S Sklo 3 29 U Papier 3 Nádoby 2 29 Š Papier 4 Nádoby 3

30 Š Nádoby 3 Sklo 1 30 N 30 S FIRMY 30 P Nádoby 4

31 P Nádoby 4 Sklo 2 31 P Papier 2 Nádoby 1 31 S

NOVEMBER DECEMBER

1 N 1 U Vrecia 2 Nádoby 2

2 P Vrecia 1 Nádoby 1 2 S FIRMY

3 U Vrecia 2 Nádoby 2 3 Š Vrecia 3 Nádoby 3

4 S FIRMY 4 P Nádoby 4

5 Š Vrecia 3 Nádoby 3 5 S

6 P Nádoby 4 6 N

7 S 7 P Papier 2 Nádoby 1

8 N 8 U Papier 3 Nádoby 2

9 P Papier 2 Nádoby 1 9 S Papier 1

10 U Papier 3 Nádoby 2 10 Š Papier 4 Nádoby 3

11 S Papier 1 11 P Nádoby 4

12 Š Papier 4 Nádoby 3 12 S

13 P Nádoby 4 13 N

14 S 14 P Nádoby 1

15 N 15 U Nádoby 2

16 P Nádoby 1 16 S FIRMY

17 U Nádoby 2 17 Š Nádoby 3 Sklo 1

18 S FIRMY 18 P Nádoby 4 Sklo 2

19 Š Nádoby 3 Sklo 1 19 S Sklo 3

20 P Nádoby 4 Sklo 2 20 N

21 S Sklo 3 21 P Papier 2 Nádoby 1

22 N 22 U Papier 3 Nádoby 2

23 P Papier 2 Nádoby 1 23 S FIRMY Nádoby 3 Nádoby 4

24 U Papier 3 Nádoby 2 24 Š

25 S FIRMY 25 P

26 Š Papier 4 Nádoby 3 26 S

27 P Nádoby 4 27 N

28 S 28 P Papier 4 Nádoby 1

29 N 29 U Nádoby 3 Nádoby 2

30 P Vrecia 1 Nádoby 1 30 S Nádoby 4 FIRMY

31 Š
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Spoločný stavebný úrad zmenil adresu 
 Spoločný stavebný úrad od pondelka 8. júna pôsobí v no-
vých priestoroch na Soblahovskej ulici 65 v Trenčíne na dru-
hom poschodí v budove, kde v súčasnosti sídli Mestské hos-
podárstvo a správa lesov, m. r. o.
 Občania môžu osobne navštíviť referentov počas vyhrade-
ných dní, a to každú stredu v čase 8.00 – 11.30 a 12.30 
– 16.00 hod. a tiež v piatok od 8.00 – 11.30 a od 12.30 – 
14.00 hod. Bežnú agendu, ako podávanie žiadostí či platenie 
poplatkov, vybavia obyvatelia Trenčína aj naďalej na Farskej 
ulici č. 10. Podateľňa je k dispozícii počas úradných hodín celý 
týždeň.
Kontaktné osoby: 
Ing. Mária Pavlíková, prednostka, tel.: 032/6505 190, 
0902 911 214
Soňa Baránková, podateľňa, tel.: 032/6505 181, 
0902 911 222, fax: 032/6505 188. (r)

Zasadnutie VMČ Juh 
 Dovoľujem si vás pozvať na zasadnutie Výboru mestskej 
časti Juh, ktoré sa uskutoční v pondelok 6. júla 2009 o 17. 
hodine v Mestskom kultúrnom stredisku na Kyjevskej ulici 
v Trenčíne. (r)

OZNAM

POZVÁNK A

PRENÁ JOM PARKOVACÍCH MIEST

OSEMSMEROVK A

„Jano, prídeš mi na svadbu za svedka?“
„Samozrejme. Nikdy neopúšťam priateľa v... (tajnička – 14 
písmen).“

Milí čitatelia!
 Za správne riešenie tajničky krížovky z č. 8/2009 „Čo sa člo-
vek natrápi, kým o všetko príde“ bola vyžrebovaná Mária Ščí-
pová, V. Roya 14, Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká hodnot-
ná publikácia. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku 
osemsmerovky z Infa č. 9/2009 zasielajte na adresu našej re-
dakcie do 10. júla 2009.

BODÁK, CENA PECE, DREVO, CHUTNÁ BÁBOVKA, JAZDA, 
KAPLÁNI, KLADIVÁRKA, KLAPKA KAMERAMANA, KOMINÁR, 
KRÍDLO, KVAPKA, LITERA, LOKŠE, MESTIC, MIZERNÝ PIESOK, 
MLADOSŤ, MNOŽINA, MODLA, NEHODA, NEPORIADOK, 
NOROK, NUTRIA, OŠIAĽ, PÁRIK, PERIE, PINTA, PODOBIZEŇ, 
PODPAĽAČ, POCHODEŇ, POLEMIKA, POLOTOVAR, POLYP, 
PREPIS, PRUSKO, ROZPRÁVKA, ROZVODY, SKUPINA ĽUDÍ, 
SPOKOJNOSŤ, SÚDKY, TAPÍR. (pál)

Mestské záhony krášlia letničky

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín zrealizo-
valo počas 21. a 22. týždňa 2009 likvidáciu záhonov dvojročiek 
a cibuľovín. Po odstránení odkvitnutých dvojročiek a cibuľovín, 
prekopaní a prihnojení záhonov boli na nich následne vysadené 
letničky.

 Výsadba bola vykonaná na 
záhonoch: Mierové námestie, 
Štúrovo námestie, záhony 
v Parku M. R. Štefánika, Že-
lezničná ulica, kruhový objazd 
na križovatke ulíc Legionár-
ska a Soblahovská. Výsadba 
letničiek bola ďalej zrealizova-
ná aj v mobilnej verejnej zele-
ni v centrálnej mestskej zóne 
– Štúrovo námestie, Hviezdo-
slavova a Braneckého ulica.

 Celkovo bolo vysadených 
14 650 kusov letničiek: 
(Salvia 2 000 ks, Tagetes 
3 950 ks, Dahlia 950 ks, 
Begónia 2 600 ks, Senecio 
800 ks, Petúnia 1 250 ks, 
Pelargónia 900 ks, Surfínia 
300 ks, Bacopa 350 ks, As-
tra 1 000 ks, Gazánia 500 ks 
a Canna 50 ks).

 (r)

 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o., Trenčín, 
Soblahovská 65, 912 50 Trenčín oznamuje obyvateľom mesta 
Trenčín, že má voľné miesta na prenájom nebytových priesto-
rov na parkovanie osobných motorových vozidiel na sídlisku 
JUH – Trenčín, Ul. gen. Svobodu a Saratovská ul. v objek-
toch CO krytov o rozlohe cca 16 m2/box. Cena za 1 parkovacie 
miesto je stanovená VZN Trenčín č. 14/2007 vo výške 33,19 
eur mesačne (k cene bude pripočítaná DPH a el. energia). In-
formácie: 032/650 51 27 p. Vraždová

foto: (jč)

Ť S O D A L M N Ň K O M I N Á R Í

S S Ú D K Y I E E L L N E H O D A

O A Z R V N Z R D A O O K S U R P

N A K E O I E Í O A K Ž J Ľ T O L

J H L V B O R P CH O Š I A Ľ L I Č

O R A O Á K N A O Š E N M O T A C

K Á D O B R Ý T P R I A T E Ľ E E

O O I N Á L P A K P I O R A L P N

P J V CH N P I Z U K V A P K A O A

S Á Á O T I E K O A V D D Í L L P

A I R T U N S R R R O Z V O D Y E

I O K I CH T O S I P E R P O K P C

K L A P K A K A M E R A M A N A E
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Domováci súťažili v Detskom mestečku
Tohtoročná druhá júnová sobota sa v Detskom mestečku niesla 
v znamení športu. Práve v Trenčíne-Zlatovciach vyvrcholili 19. 
celoslovenské majstrovstvá detí z detských domovov.

 Viac ako 200 mladých talen-
tov, ktorí najskôr prešli sitom 
troch regionálnych podujatí, 
súťažilo v atletike, volejbale 
a v minifutbale o čo najlepšie 
umiestnenie. Víťazi jednotlivých 
disciplín postúpili na septembro-
vé medzinárodné stretnutie detí 
z detských domovov, kde si po-
čas troch dní zmerajú sily s Ma-
ďarskom a usporiadateľskou 
krajinou – Českou republikou. 
Najúspešnejší kolektív z Kolárova 
sa celý nasledujúci rok môže pý-
šiť Putovným pohárom ministerky 
práce, sociálnych vecí a rodiny.

 „Úroveň majstrovstiev sa 
z roka na rok zvyšuje. V začiat-
koch nastupovali chlapci na fut-
balový turnaj v poltopánkach, 
dnes už niektorí atléti súťažia 
v tretrách. Veľkou výzvou pre 
všetkých mladých športovcov 
bude budúcoročné medzinárod-
né stretnutie, ktoré sa uskutoč-
ní na Slovensku pri príležitosti 
osláv okrúhleho dvadsiateho 
výročia národných majstrov-
stiev,“ povedal predseda orga-
nizačného výboru Emil Malárik.

 M. Mistrík

Jeden z pokusov v skoku do diaľky foto (mr) >

Na pochod prichádza tradične v jednotných tričkách  >
Jednotka pivného nasadenia z Trenčína

Na pivnom pochode štartovalo 
viac ako tisíc účastníkov
Viac ako 1300 účastníkov si v sobotu 13. júna v Trenčíne nene-
chalo ujsť štart 18. ročníka turisticko-pivného pochodu Kukanova 
desina. „Kukanci“ v skupinách oblečených v rovnakých tričkách 
či „iba“ v tričkách aktuálneho ročníka pochodu sa vydali na 17 
kilometrov dlhú trasu s desiatimi kontrolnými stanovišťami. Pod-
ľa propozícií si na kontrolách majú dať pivo účastníci pochodu 
alebo iný nápoj, za ktorý dostanú do itinerára pochodu pečiatku.

 Na štarte už tradične nechý-
bal ani samozvaný predseda 
Klubu nespravodlivo plešatých 
(KNP) humorista Willy Weber. 
„Kukanovu desinu založil KNP 
v Trenčíne v spolupráci s nebo-
hým básnikom Jožom Urbanom, 
zástupcom šéfredaktora Mla-
dých rozletov. Ten v časopise 
uverejnil poviedku o bratislav-
skom pivárovi Kukanovi s kon-
štatovaním, že sa niečo podob-
né na Slovensku neodváži nikto 

zorganizovať,“ zaspomínal si na 
začiatky pochodu v roku 1992 
Weber.  Prvé tri ročníky sa Ku-
kanova desina konala v jarnom 
a jesennom termíne v polovici 
mája a v septembri. Jeseň sa 
neosvedčila kvôli konkurencii 
jarmokov a burčiakovej sezóny, 
preto sa od roku 1995 stanovil 
pevný termín konania pochodu. 
Je ním druhá sobota po Medzi-
národnom dni detí. „Nie je to 
akcia „opiášska“. Skonštato-

Mladí záchranári úspešní na majstrovstvách

Deti z turistického krúžku bodovali na zraze

val to aj Eduard Kukan, ktorý 
začal na akciu chodiť od roku 
1996 a zúčastní sa vždy, ak 
mu to povinnosti dovolia. Začal 

so sebou vodiť syna a už boli 
v Trenčíne aj v trojke s vnu-
kom,“ dodal Weber.
 (la)

 Deti z turistického krúžku, 
ktorý pod vedením pani učiteľky 
Hnátovej pôsobí pri ZŠ na Hodžo-
vej ulici v Trenčíne, sa v sobotu 
6. júna zúčastnili na krajskom tu-
ristickom zraze v Radobici – Ce-
rovej. V nádhernom prostredí po-
horia Vtáčnik sa súčasne konalo 
krajské kolo preteku turistickej 

zdatnosti. V kategórii mladšie 
žiačky obsadili Ivana Brlášová 
a Andrea Ferová 2. miesto, čím 
si zabezpečili postup do celoslo-
venského kola. Počas zrazu mali 
deti možnosť vyskúšať si lezenie 
po skalách pod profesionálnym 
dozorom členov vysokohorskej 
turistiky.  (vh)

 Súťažné družstvo Základnej 
školy na Ul. L. Novomeského 
v Trenčíne v zložení Alica He-
hejíková, Alica Brázdová, Mi-
chal Slezák a Dominik Gabriel 
pod odborným vedením Jarmily 

Oravcovej a Mariána Hrnčára 
získalo na Majstrovstvách SR 
mladých záchranárov civilnej 
ochrany v Lopušnej doline pri 
Svite bronzové medaily. 
 (ar)

foto (la)

foto (ar)


