
 Predkladateľom žiadostí 
o nenávratný finančný príspe-
vok je vo všetkých troch prí-
padoch Mesto Trenčín, ktoré 
je zriaďovateľom 
škôl. Nenávratný 
finančný príspe-
vok, ktorý by mali 
školy dostať zo 
š t r uk tu rá l n y ch 
fondov, pozostáva z príspevku 
Európskeho fondu regionálne-
ho rozvoja a príspevku zo štát-
neho rozpočtu, čo predstavuje 

95 % z celkových výdavkov na 
projekt. Zvyšných 5% spolufi-
nancuje predkladateľ žiadostí. 
Dofinancovanie projektov ZŠ, 

Novomeského, 
ZŠ, Veľkomo-
ravská a ZŠ, 
Hodžova vo výš-
ke 237 174 eur 
odsúhlasili po-

slanci ešte na júnovom zasad-
nutí trenčianskeho mestského 
zastupiteľstva. 
 „Nevyhovujúci technický 
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Začal sa nový školský rokZačal sa nový školský rok

Tri trenčianske základné školy zrekonštruované z eurofondov
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
(MVRR SR) zverejnilo začiatkom mája v rámci Regionálneho operač-
ného programu 2007 – 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nená-
vratný finančný príspevok. Medzi prihlásenými uchádzačmi boli aj tri 
trenčianske základné školy – ZŠ, Veľkomoravská, ZŠ Novomeského 
a ZŠ, Hodžova. Podľa informácií uvedených na oficiálnej webovej 
stránke ministerstva boli všetky tri školy úspešné. Na predložené 
projekty zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu školy by mali 
celkovo získať príspevok vo výške 4 506 320 eur. 

foto (jč)

stav budov týchto škôl a vyso-
ké náklady na ich prevádzku ne-
umožňujú zabezpečiť žiaducu 
kvalitu vzdelávania pre žiakov. 
Terajší stav striech, okien či 
nezateplená fasáda spôsobujú 
vysokú energetickú náročnosť 
priestorov a školy nútia vyna-
kladať značné množstvo ener-

gie na teplo, čo spôsobuje, že 
nezostávajú finančné možnosti 
na skvalitňovanie vzdelávacích 
programov. Financovať odstrá-
nenie týchto nedostatkov nám 
však mestský rozpočet neu-
možňuje.“ povedala Jana Mar-
ková z kancelárie primátora.
 Pokračovanie na 2 strane.

Predkladateľom 
všetkých troch žiadostí 
je Mesto Trenčín, ako 
zriaďovateľ škôl.

Po dvoch mesiacoch prázdnin ohlásil školský zvonec 2. septembra 2009 opäť začiatok vyučova-
nia. Druhý september bol velkým dňom najmä pre prváčikov, ktorí v sprievode rodičov prvýkrát 
oficiálne prekročili bránu školy. Už tradične pri otvorení nového školského roka nechýbali zá-
stupcovia Mesta Trenčín a Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorí tento rok zavítali 
do Základnej školy na Veľkomoravskej ulici. Nových školákov privítal riaditeľ školy Jozef Vakoš 
spolu so štátnym tajomníkom ministerstva školstva Jozefom Habánikom, zástupcom primátora 
Tomášom Vaňom a poslancom mestského zastupiteľstva Ladislavom Pavlíkom. Prvákom popriali 
veľa úspechov a odovzdali im knižky, ktoré venovalo Mesto Trenčín. (Viac na str. 3). (r)

ZŠ, Veľkomoravská ul.
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Dokončenie z prvej strany.
 Získanie finančných 
prostriedkov na rekonštrukcie 
škôl zo štrukturálnych fondov je 
preto pre mesto veľmi dôležité. 
„Musíme ešte počkať na oficiál-
ne oznámenie z ministerstva vý-
stavby, ktoré by nám tieto dobré 
správy definitívne potvrdilo,“ do-
dala Jana Marková. 

ZŠ, Veľkomoravská 
 Základná škola na Veľko-
moravskej ulici v Trenčíne je 
najstaršou základnou školou 
v meste a tiež patrí k štyrom 
základným školám s najväč-
ším počtom žiakov. Celkové 
výdavky na realizáciu projektu 
predstavujú 1 338 222 eur. 
Rekonštrukcia a modernizácia 
sa týka štyroch objektov školy. 
Vo všetkých budú vymenené 
vnútorné silnoprúdové rozvo-
dy, osvetlenie, rozvody a tele-

sá ústredného kúrenia a bude 
upravená fasáda. V troch objek-
toch sa vymenia okná a dvere, 
strecha sa zateplí a zrekonštru-
uje. Vybudované budú aj nové 
priestory skrinkových šatní. 
V súčasných priestoroch s ve-
šiakovými šatňami sa vytvoria 
kabinety, pracovňa riaditeľa, 
sekretariát, kancelária zástup-
cov riaditeľa a ekonómky, veľká 
zborovňa, klubovňa, bufet. Pri-
budne aj počítačová a jazyková 
učebňa, nová všeobecná učeb-
ňa a učebňa špeciálnych prác 
spojená s kuchynkou. V jednom 
z blokov prejde rekonštrukciou 
aj spojovacia chodba a vybu-
duje sa bezbariérový vstup pre 
imobilné osoby. Pre výučbu te-
lesne postihnutých žiakov bude 

na prízemí zriadená učebňa. 
Prípravu teplej úžitkovej vody 
zabezpečia osadené solárne 
panely. Priemer úspory energie 
po rekonštrukcii z jednotlivých 
objektov bude 39,55 %. Realizá-
cia projektu je naplánovaná od 
roku 2010. 

ZŠ, Novomeského 
 Projekt s predpokladanými 
celkovými výdavkami na reali-
záciu vo výške 1 487 087 eur 
je zameraný na rekonštrukciu 
a modernizáciu 10 objektov ško-
ly: troch školských pavilónov, 
pavilónu určeného na praktic-
kú výučbu, telocvične a piatich 
spojovacích chodieb.
 Po realizácii projektu bude 
zateplená fasáda, vymenené 
okná a vonkajšie dvere, zrekon-
štruované a zateplené strechy 
niektorých objektov a tiež vyme-
nené umelé osvetlenie. V šat-

niach na prvom podlaží sa vyme-
ní dlažba. V jednom z pavilónov 
budú rekonštruované sanitárne 
zariadenia tak, aby mohli slúžiť 
pre telesne postihnutých žiakov. 
Pri vchode do tohto pavilónu sa 
umiestni rampa pre ZŤP, čím sa 
objekt sprístupní pre telesne 
postihnutých občanov a žiakov. 
Na strechu telocvične budú na-
inštalované solárne kolektory, 
ktoré budú využívané na ohrev 
teplej vody do spŕch. Z cvičnej 
kuchynky a jedálenského kúti-
ka sa vytvorí literárna učebňa 
a sklad učebníc, zabezpečí sa 
vybavenie jazykovej učebne.
 Týmito úpravami sa zníži 
energetická náročnosť pre-
vádzky školy a prevádzkových 
nákladov spojených s kúrením 

a prípravou teplej úžitkovej vody 
priemerne minimálne o cca 
65,85 %. Rekonštrukcia by mala 
prebiehať od roku 2010. 

ZŠ, Hodžova 
 Realizácia projektu s celko-
vými nákladmi 1 918 185 eur 
rieši rekonštrukciu šiestich 
objektov školy: dvoch učeb-
ných blokov, starej telocvične, 
9-triedneho pavilónu, novej telo-
cvične, stravovacieho pavilónu 
a spojovacej chodby. Po realizá-
cii projektu bude zateplená stre-
cha a fasáda všetkých šiestich 
objektov, vymenené okná a von-
kajšie dvere, zrekonštruovaná 
vnútorná kanalizácia a vodovod, 
vykurovacia sústava, vymenené 
interiérové osvetlenie v učeb-
niach a nainštalované solárne 
zariadenie. Realizáciou pred-
pokladaných stavebných úprav 

sa spotreba energie na vykuro-
vanie celého areálu školy zníži 
priemerne o 40 %. V rámci pro-
jektu budú taktiež realizované 
bleskozvody na jednotlivých ob-
jektoch. Rekonštrukciou dvoch 
učebných blokov a 9-triedneho 
pavilónu dôjde k technickému 
zhodnoteniu špecializovaných 
učební – 2 učební informačno-
komunikačných technológií, 
chémie, fyziky a prírodopisu. 
Na prízemí 9-triedneho paviló-
nu bude tiež vytvorené WC pre 
imobilné osoby a ich pohyb po 
objekte bude zabezpečený pá-
sovým schodolezom. Na ploche 
klasickej učebne situovanej na 
druhom podlaží bude zriadená 
multifunkčná učebňa s vybave-
ním. Rekonštrukcia školy by sa 
mala začať v roku 2010.

 (md), foto: (ar)

Tri trenčianske základné školy zrekonštruované z eurofondov

ZŠ, Novomeského ul.

ZŠ, Hodžova ul.

Mestský úrad má nového prednostu
Primátor Mesta Trenčín Branislav Celler vymenoval s účinnosťou 
od 1. septembra 2009 za nového prednostu mestského úradu 
Františka Orolína, súčasného vedúceho ekonomického útvaru 
na mestskom úrade. Na poste vystrieda Františka Sádeckého, 
ktorý bol vo funkcii prednostu od 1. februára 2007.

 František Sádecký pôsobil 
na mestskom úrade vo via-
cerých pozíciách osem rokov. 
Posledné dva roky vykonával 
funkciu prednostu. Ku 31. au-

gustu 2009 bol s ním rozviaza-
ný pracovný pomer dohodou.
 Novovymenovaný prednosta 
František Orolín je absolventom 
Fakulty Ekonomiky a riadenia 
výrobných odvetví  na Vysokej 
škole ekonomickej v Bratisla-
ve. Počas svojej predchádzajú-
cej 22 – ročnej praxe zastával 
viaceré manažérske funkcie. 
Od januára 2007 pôsobí na 
mestskom úrade ako vedúci 
ekonomického útvaru.
 (r), foto: (md)
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Začal sa nový školský rok
Po dvoch mesiacoch prázdnin ohlásil školský zvonec 2. septem-
bra 2009 opäť začiatok vyučovania. V 9 základných a 16 ma-
terských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 
zasadlo v tento deň do lavíc 5 655 žiakov.      

 V prvý školský deň  nastúpi-
lo do trenčianskych materských 
škôl 1 522 žiakov. Do 15. sep-
tembra sa však mohli rodičia 
ešte rozhodnúť, či bude dieťa vy-
branú materskú školu navštevo-
vať natrvalo. Počet škôlkarov sa 
po tomto termíne znížil na 1 436. 
Mesto v tomto školskom roku 

rozšírilo počet tried na niektorých 
materských školách. Po jednej 
triede pribudli v MŠ, Opatovská 
a v MŠ, Kubranská a 3 alokova-
né triedy v MŠ, Šafárikova. Do 
trenčianskych základných škôl 
nastúpilo 4 133 žiakov, čo je 
v porovnaní s koncom minulého 
roka o 137 žiakov menej. (r) 

V minulom čísle mesačníka Info sme v článku Prehľad po-
platkov a dotácií na trenčianskych školách uviedli nesprávne 
výšky príspevkov v nasledujúcich bodoch:

A. Poplatky v materských školách 
Výška príspevku v materských školách je 14% sumy životné-
ho minima pre jedno nezaopatrené dieťa, čo je v súčasnosti 
11,83 € (356,40 Sk).
C. Poplatky v základnej umeleckej škole
Výška príspevku je určená nasledovne:
a) Štúdium pre žiakov bez vlastného príjmu:
– Individuálne vyučovanie (hudobné odbory): 8,1% aktuálnej 
sumy životného minima čo je v súčasnosti 6,85 € (206,40 Sk).
– Skupinové vyučovanie (výtvarné, tanečné, literárno-dramatic-
ké odbory): 5,6 % aktuálnej sumy životného minima čo je v sú-
časnosti 4,73 € (142,50 Sk). 
– Prípravné štúdium vo všetkých odboroch: 4,8 % aktuálnej sumy 
životného minima čo je v súčasnosti 4,06 € (122,30 Sk).
D. Poplatky v školskom klube detí a v Centre voľného času
Výška príspevku zohľadňuje náročnosť aj charakter záujmovej 
činnosti a je určená nasledovne:
a) Školský klub detí
• zriadený pri ZŠ s ročníkmi 1– 9:  6 % aktuálnej sumy životné-
ho minima čo je v súčasnosti 5,07 € (152,70 Sk),
• zriadený pri ZŠ s ročníkmi 1 – 4: (ZŠ, Potočná): 4 % aktuál-
nej sumy životného minima čo v súčasnosti predstavuje 3,38 
€ (101,80 Sk). (Útvar školstva MsÚ)

OPRAVA rodičovských príspevkov v školách 
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Futbalová TTS-ka 
zostáva v Biskupiciach
Minimálne do konca sezóny 2009/2010 budú futbalisti TTS Tren-
čín hrať svoje domáce zápasy na ihrisku v Biskupiciach. S takým-
to výsledkom sa skončilo rokovanie medzi zástupcami majiteľov 
ihriska – TJ Bratislava, mestom a klubom TTS Trenčín.

Plánovaná rekonštrukcia schodiska na Ulici J. Halašu, ktorá sa 
začala v pondelok 21. septembra, potešila Južanov. Do dvoch 
mesiacov by sa mali dočkať kolaudácie. Dovtedy je prechod 
schodiskom zakázaný. Práce by mohli spomaliť jedine nepriazni-
vé poveternostné podmienky.

 Klub TTS Trenčín, ktorý užíva 
ihrisko v Biskupiciach, dostal od 
majiteľa pozemkov Telovýchov-
nej jednoty (TJ) Bratislava návrh 
na ukončenie nájomného vzťahu. 
Minulotýždňové rokovanie na 
mestskom úrade bolo zvolané so 
zámerom doriešiť nájomný vzťah 
medzi TJ Bratislava a TTS Tren-
čín tak, aby sa ihrisko využívalo 
na doterajšie športové aktivity. 
 Majiteľ pozemkov súhlasil 
s pokračovaním športových ak-
tivít na ihrisku v Biskupiciach 
s podmienkou, že nájomcom 

nebude TTS Trenčín, ale Mesto 
Trenčín. 
 Prítomní sa dohodli na tom, 
že TJ Bratislava uzatvorí nájom-
nú zmluvu s Mestom Trenčín na 
prenájom ihriska v Biskupiciach 
s právom prenajať ho ľubovoľné-
mu podnájomcovi na dobu určitú 
do ukončenia športovej sezóny 
2009/2010, t. j. do júna 2010. 
Mesto Trenčín následne uzatvorí 
podnájomnú zmluvu s TTS Tren-
čín na prevádzkovanie ihriska. 

 Text a foto: (mr)

 „Začali sme s búraním scho-
dov, ktoré boli v dezolátnom sta-
ve. Po rozbití betónu sa dostane-
me na základy, ktoré zhutníme 
a vystužíme. Potom môžeme be-
tónovať. Práce na schodisku na-
čas preruší technická prestávka, 
počas ktorej betón vyzrie a naň 
sa položia kamenné platne,“  
objasnil proces rekonštrukcie 
Jozef Lipták, stavbyvedúci z do-
dávateľskej firmy. Tá sa podľa 
zmluvy zaviazala kompletne ob-
noviť schodisko a kamenný po-
vrch zo žuly. Mesto Trenčín jej 
zaplatí 67 998 eur s DPH. 
 Opravu schodov privítala aj 
pani Viera z najväčšieho tren-
čianskeho sídliska: „Už bol naj-

vyšší čas. Nedalo sa tadiaľ ani 
chodiť, najmä v zime to bolo 
otrasné. Aj som si tam vyvrtla 
nohu.“
 Pošmyknutiam a úrazom by 
mal byť na schodisku koniec. 
„Nepoškodené povrchové platne 
z prírodného kameňa pracovní-
ci firmy očistia a zdrsnia. Takto 
protišmykovo upravené sa dajú 
znova použiť. Nevyhovujúce budú 
nahradené novými, vynovia sa aj 
poškodené časti zábradlia,“ vy-
svetlil stavbyvedúci.  
 Nezabudlo sa ani na najmen-
ších. Zvetrané betónové pásy 
určené pre detské kočíky budú 
nahradené oceľovými lyžinami.
 Text a foto: M. Mistrík 

Prenajímateľom futbalového ihriska v Trenčianskych  >
Biskupiciach je po dohode Mesto Trenčín.

Južania sa dočkali 
rekonštrukcie schodiska

V Opatovej súťažili hasiči
 Krajskú súťaž historických 
striekačiek PS 8 zorganizoval 
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) 
v Opatovej nad Váhom v sobotu 
19. septembra na miestnom fut-
balovom ihrisku. Z okolia Tren-
čína sa zúčastnili súťaže DHZ 
z Opatovej a Kubrice. Požiarny 
útok najlepšie zvládli domáci 
muži do 40 rokov, v kategórii nad 

40 rokov skončilo družstvo  DHZ 
Opatová na druhej priečke. Ženy 
zopakovali úspech mužov, keď 
vyhrali kategóriu do 40 rokov (na 
snímke na začiatku požiarneho 
útoku) a v kategórii nad 40 rokov 
obsadili tretie miesto. Mladé ná-
deje v kategórii žiakov získali 1. 
a 3. miesto.
 text a foto: (le)
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Prebiehajúce investičné akcie v Zámostí
Prebiehajúce aj plánované investičné akcie boli hlavným dôvodom inšpekcie primátora Branislava Cellera v Zámostí, ktorú usku-
točnil v pondelok 14. septembra. Štyri vybrané lokality si v teréne prezrel spolu so zástupcom primátora a poslancom mestskej 
časti Západ Tomášom Vaňom a ďalším poslancom za Západ Martinom Barčákom. 

 Prvou zastávkou primátora 
bol pozemok na Rybárskej uli-
ci v Záblatí, na ktorom má do 
jari vyrásť nové detské ihrisko. 
„Okrem toho, že šmýkačka, 
preliezačky či hojdačky budú 
spĺňať prísne európske štan-
dardy a rovnako ako ihriská na 
Kvetnej a Obchodnej ulici bude 
mať ihrisko svojho správcu, zá-
roveň bude prvým ekologickým 
ihriskom v Trenčíne. Elektrickú 
energiu, pomocou ktorej bude 
poháňané napríklad čerpadlo na 
zavlažovanie trávnikov a osvet-

lenie, bude vyrábať slnečný ko-
lektor nainštalovaný na stĺpe,“ 
vysvetlil Tomáš Vaňo. Pri pozem-
ných prácach, ktoré by mali byť 
ukončené už začiatkom októb-
ra, sa nevyskytli žiadne väčšie 
problémy. Počas primátorovej 
prehliadky robotníci pri kopaní 
odkryli hniezdo s tromi malými 
ježkami. „Mladú rodinku treba 
presťahovať na bezpečnejšie 
miesto. Určite sa nájde niekto, 
kto vo svojej záhrade privíta 
takýto prírastok,“ skonštatoval 
s úsmevom primátor.

 Inšpekcia pokračovala 
prehliadkou parku pri Kultúr-
nom stredisku v Zlatovcach, 
ktoré je už druhý rok centrom 
obľúbeného podujatia Kultúr-
ne leto Trenčín – Zámostie. 
V tomto roku pribudli v parku 
detské hojdačky, šmýkač-
ky a lavičky na oddych a do 
konca roka by malo byť dobu-
dované detské ihrisko. V sú-
časnosti prebiehajú v areáli 
terénne úpravy, vrátane revi-

talizácie a rekonštrukcie tráv-
nikov. „Vystúpenia rôznych 
hudobných skupín, ktoré sme 
v rámci tohto podujatia zorga-
nizovali, prilákali počas leta 
do parku tisícky divákov. 
 Chceme z areálu vytvoriť 
nielen miesto pre kultúrne 
vyžitie, ale aj príjemnú oddy-
chovú zónu pre všetky vekové 
kategórie,“ dodal na margo 
rekonštrukcie parku Martin 
Barčák.

 Posledným cieľom pre-
hliadky bolo detské ihrisko 
na Kvetnej ulici, ktoré je 
vyhľadávaným miestom na 
športové aktivity. „Ihrisko 
spĺňa aj parametre oddy-
chovej zóny. K športovisku a 
pieskovisku s preliezačkami 
pribudne už čoskoro aj oddy-
chová časť pre seniorov so 
skalkou,“ opísal vybavenie 

ihriska Martin Barčák. Už na 
jar čaká ihrisko posledná pia-
ta etapa rekonštrukcie, ktorá 
bude zahŕňať výmenu oplo-
tenia na asfaltovom ihrisku 
a tiež výmenu dopadových 
plôch, ktoré budú spĺňať aj 
prísne európske bezpečnost-
né normy. 
  
 text a foto: (md)

 Ďalšou lokalitou, ktorá za-
ujímala primátora, bola Malo-
záblatská ulica. Súkromný in-
vestor, ktorý za ulicou stavia 
nové objekty, potreboval roz-
kopať asfaltový povrch kvôli 
pokládke rozvodových sietí. 
Po viacerých rokovaniach sa 
napokon mesto s investorom 
dohodlo, že rozkopávku využi-

je na dorobenie chýbajúcej ka-
nalizácie a všetkým rodinným 
domom na ulici vybudovalo na 
vlastné náklady kanalizačné 
prípojky. „Prípojky sú hotové, 
zostáva dokončiť asfaltovú 
pokrývku a obrubníky. Práce 
by mali byť ukončené už o pár 
dní,“ uviedol k rekonštrukcii 
ulice Tomáš Vaňo.
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste

Kto je zodpovedný za umiest-
nenie reklamy na zábradlí pri 
križovatkách? Mnoho reklám 
je umiestnených tak, že za-
braňujú vo výhľade pri vstupe 
do križovatky, napr. pri vstu-
pe z Inoveckej ulice na kruho-
vý objazd pred Baumaxom.

Ľuboš Jánsky
Odpoveď: 
Útvar životného prostredia 
a dopravy:
 Reklamné, informačné 
a propagačné  zariadenia na 
zábradliach kruhových objaz-
dov sú umiestnené bez po-
volenia stavebného úradu, 
cestného správneho orgánu 
a dopravného inšpektorátu. 
Mesto  Trenčín na základe 

sťažností občanov zabezpečí 
odstránenie týchto zariadení. 

Prečo mestskí policajti nepo-
kutujú osobu, ktorá si hadi-
cou strieka a umýva auto na 
Biskupickej ulici 22? Okolo 
stoja ďalšie zaparkované 
autá a tie sú potom touto 
špinavou vodou ostriekané 
a znečistené. A pritom má 
dotyčný za chrbtom svoj 
dvor, na ktorom si to môže 
umyť.
 I. Karneková 
Odpoveď: 
Mestská polícia Trenčín:
 Je pravdou, že umýva-
nie vozidiel na verejnom 
priestranstve je v zmysle VZN 

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:

č. 7/04 o dodržiavania čisto-
ty a poriadku zakázané, avšak 
hliadky MsP nemôžu byť na 
všetkých miestach v meste 
Trenčín, a preto je potrebné 
takéto vaše postrehy okamži-
te nahlásiť na tel. číslo 159 
a následne bude vykonané 
preverenie oznámenia a ďal-
šie riešenie.

Asi v apríli tohto roka nám 
vysadili na ulici Pod Soko-
lice, nové listnaté stromy. 
Bývam na prízemí a pred 
oknami už mame tri stromy, 
teraz pribudol štvrtý. Je mož-
né ho ešte odstrániť? Keď sa 
všetky rozrastú, budeme mať 
v bytoch tieň. Ďakujem.
 Jana Z. 
Odpoveď: 
Útvar životného prostredia 
a dopravy:
 Pri výsadbe drevín me-
dzi bytovými domami upred-
nostňujeme okrasné stromy 
s menšou korunou, aby ne-

dochádzalo k nadmernému 
zatieňovaniu obytných miest-
ností. Na vašu požiadavku 
na presadenie stromu bude-
me reagovať po obhliadke 
miesta. 

Kedy budú v mestskej časti 
Kubra umiestnené velkokapa-
citné kontajnery? Ďakujem. 
 Jana Mrvová
Odpoveď: 
Útvar životného prostredia 
a dopravy:
 Pravdepodobne máte na 
mysli veľkoobjemové kon-
tajnery rozmiestňované na 
území mesta počas jarného 
a jesenného upratovania. Na 
harmonograme jesenného 
upratovania zatiaľ pracujeme, 
finálna verzia bude zverejnená 
v novinách Info, na webovej 
stránke mesta a vo vývesných 
tabuliach rozmiestnených na 
území mesta.

 (r)

Nový územný plán mesta nenechal 
Trenčanov ľahostajných
Mestská samospráva sa rozhodla vypracovať nový územný plán.  
Do polovice júla sa mohli k jeho návrhu vyjadriť občania aj inšti-
túcie. Veľké množstvo pripomienok svedčí o tom, že obyvateľov 
Trenčína táto téma naozaj zaujíma a uvedomujú si dosah tohto 
dokumentu.

 „Občania nevnímajú územný 
plán už len ako farebnú plachtu 
s množstvom nič nehovoriacich 
fliačikov, ale ako významný ná-
stroj na ovplyvnenie vlastného 
životného prostredia či miesta, 
kde žijú a v neposlednej miere 
i rozvoja celého mesta. Je čo 
vyhodnocovať a čo riešiť, aby 
výsledkom bolo v konečnom štá-
diu schválenie naozaj kvalitného 
územného plánu mesta Trenčín,“ 
informovala Adriana Mlynčeko-
vá, vedúca Útvaru architektúry 
a územného plánovania MsÚ 
v Trenčíne.
 V súčasnosti sa spracováva 
250 občianskych podnetov, 44 
stanovísk rôznych organizácií, 
združení a organizovaných sku-
pín pôsobiacich na území mesta, 
a 36 priamo doručených stano-

vísk dotknutých orgánov z celko-
vého počtu 66 oslovených. 
 Všetky pripomienky sú už 
sformované v tabuľkovej forme 
a podľa odborného vyhodnotenia 
spracovateľa i mesta sa postup-
ne uskutočnia opätovné prero-
kovania. „Zákon je totiž v tomto 
smere neúprosný – mesto ako 
orgán územného plánovania 
musí dosiahnuť zhodu s vyjadre-
niami dotknutých orgánov a musí 
rešpektovať vyššie stupne územ-
noplánovacej dokumentácie, pre-
to pri akomkoľvek nesúhlasnom 
stanovisku musí opätovne roko-
vať s cieľom dosiahnuť zhodu , 
pri občianskych pripomienkach 
rozhoduje o akceptácii či zamiet-
nutí požiadavky výlučne Mesto 
Trenčín. I v tomto prípade však 
musí každú zamietnutú požiadav-

ku prerokovať s občanom, ktorý 
ju podal , a náležite ju zdôvodniť. 
Je preto potrebné si uvedomiť, 
že podanie pripomienky nezna-
mená jej automatickú akceptáciu 
a zapracovanie do návrhu ÚPN. 
Odborný pohľad tu musí vysoko 
prevážiť akékoľvek emócie. Nie 
každý pozemok môže byť staveb-
ným, nie každá vec je súčasťou 
ÚPN,“ objasňuje Mlynčeková.
 Celý proces je náročný na čas 
i celkové spracovanie a je nutné 
dodržať všetky legislatívne po-
stupy uvedené v zákone. „Pred-

pokladáme, že návrh ÚPN môže 
byť prezentovaný na ďalšie pripo-
mienkovanie na prelome rokov, 
resp. na začiatku roku 2010. 
Tomuto kroku predchádza ešte 
schválenie súborného stanovis-
ka v orgánoch mesta. O všetkých 
následných krokoch i termínoch 
verejného prerokovania už sa-
motného návrhu budeme včas 
a dôkladne informovať tak, ako 
tomu bolo i pri Koncepte ÚPN,“ 
dodala vedúca útvaru architektú-
ry a územného plánovania.
 M. Mistrík
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Trenčanom plaváreň 
chýbať nebude

Mesto Trenčín a Železnice 
Slovenskej republiky (ŽSR) 
reagujú na informáciu publi-
kovanú 8. septembra 2009 
v denníku Pravda v článku 
pod názvom Peniaze na pla-
váreň Trenčín minul. Zosta-
ne bez bazéna? Autor člán-
ku Milan Kráľ v ňom tvrdí, 
že v budúcej sezóne by 
mohlo dôjsť k situácii, kedy 
by Trenčania prišli o starú 
letnú plaváreň a zároveň by 
sa nedočkali ani výstavby 
novej na Ostrove. 

 Počas letnej sezóny prešlo 
bránami plavárne na Mládež-
níckej ulici v Trenčíne bezmá-
la 90-tisíc ľudí. „Najväčšiu 
návštevnosť sme zazname-
nali počas tropických horúčav 
v auguste, kedy bola kapa-
cita opakovane naplnená,“ 
povedal vedúci trenčianskej 
mestskej plavárne Mikuláš 
Moško. Návštevníci mali 
k dispozícii plavecký, rekre-
ačný a detský bazén. Kto pri-
šiel na plaváreň za iným ako 
plaveckým športom, mohol 
si zahrať beachvolejbal alebo 

vodný futbal. Stánky s ob-
čerstvením, zmrzlinové boxy 
a automat na kávu ponúkali 
jedlá, nanuky a nápoje. Za 
úhradu bolo možné prenajať 
si lehátka a slnečníky, prípad-
ne rôzne športové potreby. Na 
bezpečnosť návštevníkov do-
hliadalo počas dennej zmeny 
niekedy až 9 plavčíkov. Trikrát 
počas sezóny sa uskutočnilo 
nočné kúpanie. V prípade 
potreby bude letná plaváreň 
stopercentne pripravená aj na 
nastávajúcu sezónu.
 (mr)

Vydarené leto na plavárni

 Mesto Trenčín a ŽSR 
chcú ubezpečiť verejnosť 
v Trenčíne, že na zákla-
de ich vzájomnej dohody 
k uvedenej situácii dôjsť 
nemôže. Mesto a ŽSR pri 
príprave projektu modernizá-
cie trate v Trenčíne vzájom-
ne intenzívne na odbornej 

úrovni komunikujú. Mesto je 
pre ŽSR dôležitým partnerom, 
ktorý musí v stavebnom kona-
ní odsúhlasiť projektovú doku-
mentáciu. Zároveň má so ŽSR 

uzavretú dohodu, že k asanácii 
starej letnej plavárne príde až 
po sprevádzkovaní novej letnej 
plavárne na Ostrove. Asanácia 
starej letnej plavárne v začiat-
ku výstavby ani nie je potreb-
ná a jej prípadné ponechanie 
stavbu nebude predlžovať, na-
koľko výstavba mosta cez rieku 
začína vždy výstavbou pilierov 
v toku rieky, čo je najzložitejším 
prvkom nového mosta. 
 Mesto pokračuje vo výstavbe 
novej letnej plavárne, momen-
tálne prebieha proces verejné-
ho obstarávania dodávateľa. 
Plaváreň bude vybudovaná 
v priebehu budúceho roka. Ak 
by nastala situácia, že v proce-
se výstavby nastane zdržanie 
a nebude možné ju otvoriť už 

v nasledujúcej letnej sezóne, 
Mesto Trenčín a ŽSR nechajú 
v nastávajúcej sezóne v pre-
vádzke starú letnú plaváreň. 
 (ŽSR a Mesto Trenčín)

 Mesto Trenčín zároveň od-
mieta vyjadrenie poslanca 
Roberta Lifku, ktorý tvrdí, 
že peniaze, ktoré mesto zís-
kalo predajom starej letnej 
plavárne boli „prejedené“. 
Ani zo zákona nie je možné 
príjem z predaja majetku roz-
pustiť v bežných výdavkoch 
obce. Mesto Trenčín je na-
priek hospodárskej kríze, 
ktorá postihla všetky mestá 
a obce na Slovensku, v dob-
rej finančnej kondícii a finan-
cie za letnú plaváreň neboli 
„prejedené“, t. j. použité na 
bežné výdavky mesta. Mesto 
ich na základe prejaveného 
záujmu nového investora 
priemyselného parku využilo 

na výkup pozemkov v súlade 
so strategickým záujmom nie-
len mesta, ale aj Slovenskej 
republiky. Uvedené vyjadrenie 
považujeme za špekuláciu, 
ktorá môže navodiť nespráv-
ne závery v očiach verejnosti 
a preto považujeme za nutné 
reagovať. Len vďaka vyššie 
uvedenému kroku (vysporia-
danie pozemkov v priemysel-
nom parku) sa mesto mohlo 
o strategickú investíciu vôbec 
uchádzať a nemuselo pritom 
čerpať úverové zdroje, kto-
rých úroky by zaťažili mesto 
v čase krízy viac než využitie 
vlastných, dočasne voľných 
prostriedkov.
  (Mesto Trenčín)
 vizualizacie a foto: (ar)
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Viaceré trenčianske školy cez prázdniny rekonštruovali

 Najväčšie investície, celkovo 
1 615 287 eur si vyžiadali re-
konštrukcie v školách a v škol-
ských zariadeniach, ktoré sa 

zrealizovali väčšinou počas let-
ných prázdnin. 
 V materských školách sa re-
konštrukcie týkali najmä sociál-

Rozvoj vzdelávania a školstva zostáva aj naďalej jednou z hlav-
ných priorít mesta Trenčín. Udržovanie tejto línie si však vyža-
duje aj zabezpečenie kvalitných podmienok. Mesto ako zriaďo-
vateľ každoročne vyčleňuje z rozpočtu finančné prostriedky na 
materiálno-technické vybavenie, výpočtovú techniku, ale aj na 
rekonštrukcie škôl. V tomto roku už investovalo do materských, 
základných, umeleckých škôl ako aj ďalších školských zariadení 
celkovo 1 754 901 eur.

Počas prázdnin prešiel kompletnou rekonštrukciou aj  >
športový areál pri ZŠ na Bezručovej ul.

V ZŠ na Hodžovej ul. obnovili sociálne zariadenia. >

nych zariadení, ktoré boli v ha-
varijnom stave, ale aj opravy 
strechy a spojovacích chodieb. 
Celkové náklady na rekonštruk-
cie v materských školách sa 
vyšplhali na 451 771 eur.
 Rekonštrukčné práce v zá-
kladných školách v celkovej 
výške 958 038 eur boli okrem 
obnovy sociálnych zariadení 
zamerané prevažne na úsporu 
tepla – energetické odčlenenie 
pavilónov, spojovacích chodieb, 
výmenu okien a vstupných dve-
rí. Zahŕňali aj rekonštrukciu 
športového areálu, oplotenia 
a vstupov do školských budov. 
 Stavebnými úpravami prešli 
aj niektoré školské jedálne, 
v ktorých boli vymenené elek-
troinštalácie, okná, podlahy či 
technické zariadenie. Mesto 
do nich investovalo celkovo 
205 478 eur.
 (md), foto: (ar)

Novú podobu dostali aj sprchy a šatne na plavárni ZŠ,  >
Novomeského ul.

ZŠ, Bezručova ul.

ZŠ, Novomeského ul.

ZŠ, Hodžova ul.

pred...

pred...
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 Miestnosť na prvom poscho-
dí v nákupnom stredisku Družba 
praskala vo švíkoch – na otvo-
rení nového školského roka sa 
zúčastnilo 121 dôchodcov. „Je 
pre mňa veľkou cťou byť spojený 
s vaším podujatím. Chcem vás 
uistiť, že Mesto Trenčín bude aj 
naďalej jeho podporovateľom. Do 
začínajúceho 23. ročníka vám 
prajem všetko dobré,“ povedal 
vo svojom príhovore B. Celler.
 Prítomných pozdravili aj ďal-
ší hostia, medzi nimi štátny ta-
jomník Ministerstva školstva SR 
Jozef Habánik a predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja 
Pavol Sedláček. 
 K poslucháčom sa prihovorila 
primárka geriatrického oddele-
nia trenčianskej fakultnej ne-
mocnice a zároveň predsedníč-
ka Rady Akadémie tretieho veku 
(ATV) Terézia Drobná. „Začiatok 
milénia je epochou vás, starších 
ľudí. Treba sa snažiť, aby popri 
rastúcej dĺžke života nezaostá-
vala ani jeho kvalita,“ povedala 
Drobná.

 V rámci kultúrneho pásma 
si dôchodcovia vypočuli báseň 
Rudolfa Dobiaša v podaní Janky 
Polákovej. Potlesk prítomných 
znel aj v závere vystúpenia kla-
vírno-husľového dua pedagó-
gov základnej umeleckej školy. 
Srdcia seniorov omladli počas 
predstavenia folklórneho súboru 
Véna, ktorý pôsobí pri Strednej 
zdravotníckej škole v Trenčíne. 

Bez prijímačiek a bez  
skúšania
 Mnoho žiakov a študentov sa 
obáva príchodu septembra. Po 
prázdninách sa začína vyučova-
nie, prichádzajú povinnosti. Se-
niori sa na prvý jesenný mesiac 
tešia.
 „Deväť prednášok sme rozde-
lili do dvoch semestrov – zimné-
ho a letného. Naši prednášate-
lia sú kvalifikovaní odborníci vo 
svojich profesiách. Forma pred-
nášky je prístupná pre rozmanité 
vekové kategórie seniorov, tí na 
svoje prípadné otázky dostávajú 
fundované odpovede. Uchádzači 

o štúdium nemusia prejsť prijí-
macími pohovormi. Ani sa u nás 
neskúša, poslucháči dostávajú 
osvedčenie o absolvovaní roční-
ka,“ vysvetlil podpredseda Rady 
ATV Jozef Mikloš. 
 Podmienkou získania osved-
čenia je účasť aspoň na šiestich 
prednáškach z deviatich počas 
školského roka. V tom uply-
nulom odovzdali celkom 102 
osvedčení.

Škola je fajn 
 Od roku 2001 pravidelnou 
návštevníčkou akadémie je Ľud-
mila Hajmachová. Najviac obľu-
buje prednášky zo zdravotníctva 
či archeológie. Sympatická pani 
Ľudmila zo Sihote je niekoľko-
násobnou babičkou. Prezradila, 
že vo voľných chvíľach sa rada 
venuje osemmesačnému vnúči-

kovi. Vždy sa však snaží nájsť 
čas aj na prednášky v akadémii. 
„V tejto partii sa cítim výborne. 
Stretla som tu dokonca mno-
hých známych. Musím povedať, 
že úroveň prednášok sa každo-
ročne zlepšuje. Pokiaľ budem 
zdravá, určite chcem akadémiu 
navštevovať aj naďalej,“ dodala 
pani Ľudmila.

 Medzi poslucháčmi sme ob-
javili aj cezpoľných. Ján Ducho 
a Róbert Nemec dochádzajú do 
akadémie zo Svinnej. „Absolvo-
vali sme predošlé dva ročníky 
a keďže sa nám tu páči, sme 
tu znova. Máme záujem trochu 
potrápiť mozog aj v našom veku. 
Prednášky sú dobre spracova-
né,“ zhodli sa čiperní páni spod 
Inovca.
 Text a foto: M. Mistrík
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Aktívni trenčianski seniori 
túžia po poznaní
Dvadsiaty tretí ročník Akadémie tretieho veku sa prednedávnom 
slávnostne začal vo vynovených priestoroch Kultúrneho centra 
Dlhé Hony. Obľúbené podujatie trenčianskej Jednoty dôchodcov, 
nad ktorým prevzal záštitu primátor Trenčína, sa teší neutícha-
júcemu záujmu seniorov.

Otvorenie nového ročníka Akadémie  >
tretieho veku si nenechalo ujsť 121 seniorov

Vo Hviezde od septembra sídlia budúce hviezdy pódií
Počnúc prvým septembrom prebrala správcovstvo Kultúrneho 
centra Hviezda od Mesta Trenčín Základná umelecká škola 
(ZUŠ) Karola Pádivého. Miestnosti vo Hviezde už využívajú ná-
dejní herci a tanečníci v literárno-dramatickej a tanečnej zložke. 
V objekte budú susediť s Útvarom školstva MsÚ a Klubom Lúč, 
ktorý nedávno hostil medzinárodný festival Sám na javisku.

 Trenčianska „ZUŠ-ka“, ktorej 
brány v novom školskom roku 
prekračuje takmer 1200 žiakov, 
mala doposiaľ v správe tri bu-
dovy. V parku M. R. Štefánika, 
kde sídli popri vedení školy hu-
dobný odbor, výtvarné ateliéry na 
Sládkovičovej ulici a pobočku vo 
Svinnej. 
 Niekoľko dní po začiatku škol-
ského roka sa primátor Trenčína 
Branislav Celler stretol s riaditeľ-
kou ZUŠ Veronikou Soukupovou 
a s Kamilom Bystrickým z ob-

čianskeho združenia Kolomaž. 
„Potrebujeme určiť pravidlá pre 
využívanie týchto priestorov, lebo 
tu trénuje a cvičí veľa zoskupení. 
Ak nájdeme financie, chceli by 
sme zamestnať nočného vrátni-
ka,“ načrtla V. Soukupová.
 Záujem naďalej pôsobiť v kine 
Hviezda potvrdil aj Kamil Bystric-
ký. „Máme s mestom uzatvorenú 
platnú zmluvu a čakáme, ako sa 
situácia vyvinie, nakoľko došlo 
k zmene správcu. Treba mať vzá-
jomné vzťahy jasne zmluvne defi-

nované. Môžeme sa oprieť o dl-
horočnú tradíciu a dobré odozvy 
na našu činnosť v oblasti kultúry, 
napríklad na medzinárodný festi-
val Sám na javisku,“ konštatoval 
Bystrický.
 Podľa primátora Branislava 
Cellera je pre mesto prioritná 
rekonštrukcia Hviezdy. „Projekt 
rekonštrukcie Kultúrneho centra 
Hviezda je dokončený renomova-
nými architektmi s prihliadnutím 
na jeho funkcionalistický cha-
rakter. Čakáme iba na aktuálnu 
výzvu z prostriedkov fondov EÚ. 
Sme pripravení ako mesto ho 
v prípade potreby spolufinanco-
vať. Z pohľadu dnešnej organizá-
cie sú pre nás prvoradé potreby 
ZUŠ-ky, ale určite chceme spolu-

pracovať pri organizácii činností 
súborov, ktoré tu dnes pôsobia 
a rovnako neberieme na ľah-
kú váhu ani činnosť združenia 
Kolomaž.“ 
 Projekt združenia Kolomaž, 
ktorý by chápal kino Hviezda ako 
multikultúrne centrum, podľa slov 
primátora má význam, avšak vo 
vhodnejších priestoroch. „Bude-
me spoločne hľadať iné možnos-
ti, ako sú kino Hviezda. Verím, že 
k záveru dospejeme v najbližšom 
čase. Priestor pre alternatívnu 
kultúru, najmä pre mladých, ur-
čite zostane v Trenčíne naďalej 
zachovaný a podporovaný aj zo 
strany mesta,“ dodal primátor. 

 M. Mistrík
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Parkoviská v Trenčíne budú od októbra spoplatnené  
Od 1. októbra 2009 spoplatní Trenčín ako posledné krajské mesto na Slovensku parkovanie v centrálnej zóne mesta a na vy-
braných parkoviskách v okolí centra. Platené parkovanie sa bude týkať celkovo 534 miest na piatich parkoviskách v centrálnej 
časti mesta a dvoch parkoviskách v širšom okolí centra. Vodiči budú môcť uhrádzať parkovné prostredníctvom automatov, ale aj 
mobilným telefónom cez SMS.

 Za státie na vybraných parkoviskách 
budú vodiči platiť počas pracovných dní 
od 8.00 do 18.00 hodiny a v sobotu od 
8.00 do 12.00. Mimo prevádzkového 
času, v nedeľu a počas štátnych sviatkov 
je parkovanie bezplatné. Platiť nebudú na 
vyhradených miestach ťažko zdravotne po-
stihnutí občania, ktorí sú držiteľmi parkova-
cích preukazov.
 Výška poplatkov za státie na parkovis-
kách je určená na základe dvoch kritérií:
I. Podľa lokality
• Parkoviská sú rozdelené do dvoch 

pásiem:

 Pásmo 1 – zahŕňa centrum.
 Pásmo 2 – parkoviská v širšom okolí 

centra mesta.
 Parkovné v druhom pásme je nižšie ako 

v prvom pásme.
II. Podľa typu
• Krátkodobé parkoviská: cieľom je do-

siahnuť vyššiu obrátkovosť parkovacích 
miest, a preto je sadzba od tretej hodiny 
zvýšená.

• Dlhodobé parkoviská: zvýhodňuje sa 
tu dlhodobé parkovanie, a preto je tu 
sadzba od tretej hodiny znížená.

PRÍKLAD PARKOVANIA PRO PLATBE 
CEZ AUTOMAT:
a) Ak vodič odstaví svoje vozidlo na 3,5 
hodiny na parkovisku na Palackého ul. 
(pásmo 1, krátkodobé parkovanie), zaplatí 
4,40 €.
 Sadzba podľa platného cenníka je 1 € 
za hodinu, po druhej hodine je sadzba 
za každú ďalšiu hodinu státia zvýšená na 
1,60 €. Vodič zaplatí za 3,5 hodiny: 2 € (za 
prvé dve hodiny) + 1.60 € za tretiu hodinu 
(zvýšená sadzba) + 0,8 € (suma vypočíta-
ná podľa počtu minút z ďalšej hodiny so 
zvýšenou sadzbou 1,60).

P
2
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1 Mládežnícka ul. 
 kapacita 151 miest, 2 automaty, 1 miesto pre ZŤP 

2 Palackého ul. 
 kapacita 114 miest,2 automaty, 2 miesta pre ZŤP 

3 Rozmarínová ul. 

 kapacita 91 miest, 1 automat 

4 Kragujevackých hrdinov – MADOV 

 kapacita 45 miest, 1 automat, 1 miesto ZŤP 

5 Železničná ul. – železničná stanica 
 kapacita 28 miest, 1 automat, 1 miesto pre ZŤP 

6 Legionárska ul. (Družba – Tržnica) 
 kapacita 68 miest, 2 automaty, 2 miesta pre ZŤP 

7 Ul. 28. októbra (Družba – NBS) 
 kapacita 37 miest, 1 automat, 1 miesto pre ZŤP
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b) Ak sa vodič rozhodne odstaviť svoje vo-
zidlo na 3,5 hodiny na parkovisku na Mlá-
dežníckej ulici (pásmo 1, dlhodobé parko-
vanie), zaplatí 2,60 €.
 Sadzba podľa platného cenníka je 1 € 
za hodinu, po druhej hodine je sadzba za 
každú ďalšiu hodinu znížená na 0,40 €. Vo-
dič zaplatí za 3,5 hodiny: 2 € (za prvé dve 
hodiny) + 0,40 € za tretiu hodinu (znížená 
sadzba) + 0,20 € (suma vypočítaná podľa 
počtu minút z ďalšej hodiny so zníženou 
sadzbou 0,40 €).
 Všetky spoplatnené parkoviská budú 
bezrampové. Vodiči budú mať k dispozícii 
spolu 10 solárnych automatov. Na všet-
kých automatoch bude návod, ako pri úhra-
de parkovného postupovať. Pri automate 
na Palackého ulici (pri Tatra banke) bude 
umiestnený aj informačný panel so základ-
nými údajmi o meste Trenčín.

Úhrada parkovného  
prostredníctvom automatov na 
parkovacie lístky
• Automat prijíma mince s minimálnou 

hodnotou 10 centov a maximálnou hod-
notou 2 eurá.

• Minimálna výška parkovného je 20 
centov.

• Automat nevydáva, celú vloženú sumu 
použije na úhradu parkovného. Podľa 
výšky vhodenej sumy nastaví čas uhra-
deného parkovného. 

• Parkovné sa nevyberá za každú začatú 
hodinu, ale prepočítava sa na minúty 
(tzv. minútová tarifikácia).

• Užívateľ je povinný zakúpiť si ihneď po 
zaparkovaní vozidla parkovací lístok plat-
ný pre plánovaný čas státia a následne 
ho umiestniť za predné sklo vozidla tak, 
aby bola možná vizuálna kontrola všet-
kých údajov parkovacieho lístka.

Úhrada parkovného cez SMS 
 Zavedenie služby SMS parkovné (eP) 
umožňuje vodičom uhradiť poplatok za par-
kovanie zaslaním SMS na krátke telefónne 
číslo 2 200. Zaslaním jednej SMS je uhra-

dené parkovné na 30 minút. Táto služba 
je však prístupná len pre zákazníkov dvoch 
mobilných operátorov – Orange Slovensko, 
a. s., a T-mobile Slovensko, a. s.
 Všetky odchádzajúce a prichádzajúce 
SMS sú zahrnuté v cene parkovného.

Postup pri využití služby eP:
1. Zákazník pošle SMS na číslo 2200 
v tvare: 
a) kľúčové slovo charakterizujúce mesto, 

v ktorom chce parkovať (TN),
b) znak charakterizujúci parkovaciu zónu, 

resp. pásmo (A1 alebo A2),
c) EČV (ŠPZ) vozidla, ktoré na danom 

mieste parkuje.
Pre 1. pásmo:
 TN medzera A1 medzera Evidenčné čís-
lo vozidla, napr.: TN A1 PE123XY
Pre 2. pásmo:
 TN medzera A2 medzera Evidenčné čís-
lo vozidla,  napr.: TN A2 PE123XY

2. Po zadaní potrebných údajov a zaslaní 
SMS obdrží zákazník do 30 sekúnd spät-
nú SMS, ktorá bude obsahovať:
a) miesto parkovania, 
b) parkovaciu zónu,
c) cenu,
d) čas,
e) kontrolný reťazec. 

 Pokiaľ však bude objednávka eP na-
písaná v nesprávnom formáte, aplikácia 
upozorní odosielateľa na túto skutočnosť 
bezplatnou SMS. 
 Ak do 30 sekúnd zákazník nedostane 
potvrdzujúcu správu, parkovné nebolo 
uhradené. 

3. Systém eP bude naprogramovaný tak, 
že vždy 10 minút pred uplynutím času 
parkovného zašle parkujúcemu upozorňu-
júcu SMS.

4.  V prípade, že vodič potrebuje čas par-
kovania predĺžiť, stačí zaslať pôvodnú 
SMS na rovnaké číslo. Spätne mu príde 

SMS, ktorá potvrdí predĺženie času par-
kovania o ďalších 30 minút. 
5. Daňový doklad o platbe parkovné-
ho prostredníctvom SMS bude možné 
získať na webovej stránke parkovacej 
spoločnosti. 

 Na dodržiavanie dĺžky zaplateného parko-
vacieho času bude dohliadať kontrolór. Ten 
bude vybavený mobilným zariadením, ktoré 
umožní zadaním evidenčného čísla vozidla 
overiť platnosť SMS parkovného.
 „Zriadenie spoplatneného parkovacieho 
systému je jednou z možností, ako regulo-
vať súčasnú preťaženú statickú dopravu 
v centre aj v širšom centre mesta. Keďže 
zmenou zákona o daniach stratili mestá 
možnosť vyberať poplatky za dočasné par-
kovanie na verejných priestranstvách v cen-
trálnej zóne mesta, mesto Trenčín zvolilo 
podobne ako viaceré iné mestá výber par-
kovného prostredníctvom spoločnosti, ktorej 
parkoviská prenajalo. Touto zmenou zákona 
prichádzalo mesto ročne o 130 tisíc eur. Par-
kovacia spoločnosť sa bude starať o údržbu 
parkovísk a zároveň bude od vodičov vyberať 
parkovné ako úhradu za užívanie parkovacie-
ho miesta, čiže cenu za parkovacie služby. 
Týmto spôsobom bude zabezpečená nielen 
regulácia statickej dopravy v meste, ale sa 
aj skvalitnia služby v tejto oblasti tak pre 
našich občanov, ako aj pre návštevníkov 
mesta,“ povedal na margo spoplatneného 
systému parkovania člen predstavenstva 
Trenčianskej parkovacej spoločnosti Franti-
šek Orolín.
 Prevádzkovateľom platených parkovísk 
bude Trenčianska parkovacia spoločnosť, 
a. s., ako nájomca parkovacích miest vo 
vlastníctve samosprávy. Vybrané spoplatne-
né parkoviská v meste budú riadne označe-
né dopravným značením.  
 Parkovací poriadok, cenník a ďalšie infor-
mácie budú verejne prístupné na interneto-
vých stránkach www.trencin.sk/tps. Verej-
nosť môže svoje otázky, pripomienky, podnety 
a návrhy k platenému parkovaniu posielať na 
e-mailovú adresu: parkovanie@trencin.sk.

CENNÍK PARKOVNÉHO – úhrada za prenájom odstavnej plochy

 Typ parkoviska Označenie parkoviska 
Pri úhrade v parkovacom automate Pri úhrade cez 

SMSprvé 2 hodiny každá ďalšia hod.

Pásmo I 
(zóna A1)

krátkodobé parkovisko Železničná ul. (pri žel. stanici), Palackého, 
Rozmarínová 1 €/h 1,60 €/h 0,60 €/30 min

dlhodobé parkovisko Kragujevackých hrdinov (pri Madove), 
Mládežnícka ul. 1 €/h 0,40 €/h 0,60 €/30 min

Pásmo II 
(zóna A2)

krátkodobé parkovisko Ul. 28. októbra (Družba – pri NBS) 0,60 €/h 1 €/h 0,40 €/30 min

dlhodobé parkovisko  Legionárska ul. (Družba – tržnica) 0,60 €/h 0,20 €/h 0,40 €/30 min
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Festival Sám na javisku 
oslávil malé jubileum
Medzinárodný festival Sám na javisku počas 17. až 20. septembra 
opäť, už po pätnásty raz, prilákal do Trenčína milovníkov divadla. 
Štyri festivalové dni v Klube Lúč priniesli symbolicky 15 podujatí. 
Na javisku sa predstavili umelci nielen zo Slovenska, ale aj z Bos-
ny a Hercegoviny, Izraela či zo susedných krajín. Podujatie využili 
na spoločné stretnutie aj organizátori medzinárodných festivalov 
jedného herca z krajín Vyšehradskej štvorky (V4).

vadla jedného herca. 
 „Pozitívna divácka odozva, 
spokojnosť s organizáciou fes-
tivalu zo strany hercov či účasť 
delegátov z krajín V4 nás opráv-
ňujú pristúpiť ku kladnému hod-
noteniu. Chcel by som sa týmto 
spôsobom poďakovať všetkým 
divákom, ktorí prišli, celému or-
ganizačnému tímu, sponzorom 
podujatia a Mestu Trenčín za 
podporu pri jeho realizácii,“ po-
vedal bezprostredne po skon-
čení festivalu K. Bystrický.
 V budúcnosti čakajú organi-
zátorov festivalu viaceré výzvy. 

„Určite budeme naďalej pre-
hlbovať medzinárodný rozmer 
a spoluprácu s partnerskými 
festivalmi divadla jedného 
herca a ich organizátormi nie-
len v rámci krajín V4. Treba si 
uvedomiť, že festival Sám na 
javisku je jediné podujatie na 
Slovensku, ktoré sa venuje 
osobitne divadlu jedného herca 
a je reprezentatívnym poduja-
tím pre mesto Trenčín,“ dodal 
Bystrický.

 M. Mistrík,
 foto: R. Stoklasa

 Riaditeľ a dramaturg medzi-
národného festivalu Sám na 
javisku Kamil Bystrický priznal, 
že spolu s tímom spolupracov-

níkov od štvrtka do nedele toho 
veľa nenaspali. Zabezpečovali 
pohodlie návštevníkov a akté-
rov jubilejného 15. ročníka di-

Festival otvorilo vo štvrtok večer  >
predstavenie Au Revoir

Peter Scherer a jeho spoveď učiteľa na konci vojny >

PROGRAM 2. októbra 2009

od 9.00 hod. do 12.30 hod. 
Športové aktivity pre žiakov z trenčianskych škôl

12.30 hod.
Vyhlásenie výsledkov

od 14.00 hod. do 17.30 hod.
Športové súťaže pre tieto vybrané tímy:
mesto Trenčín, rodičia školy, trenčianski undergroundoví 
muzikanti, Formula, AS Trenčín, Strabag, Slovenská 
sporiteľňa

14.00 hod. 
Vystúpenie divadielka DUNAJKA – „Karnevalový hrad“

15.00 hod.
Vystúpenie žiakov ZŠ Bezručova 66, Trenčín

16.00 hod.
Pantomíma v podaní Vlada Kulíška

16.30 hod.
Vystúpenie skupiny 100 MÚCH – Banská Bystrica (SK) 
www.stomuch.sk

17.30 hod. 
Vystúpenie skupiny The Grizzlie’s – Liberec (CZ)

18.00 hod.
Otvárací ceremoniál

18.40 hod. 
Vystúpenie skupiny Cpt. Slice – Trenčín (SK)

20.15 hod.
Peter Lipa Band Bratislava (SK)  
www.peterlipa.com

Na všetky podujatia od 14.00 hod. vstup voľný
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Brezinou sa niesla spomienka na SNP
V sobotu 29. augusta si celé Slovensko pripomenulo 65 rokov 
od vypuknutia Slovenského národného povstania. Pri tejto prí-
ležitosti sa v Trenčíne v piatok 28. augusta 2009 popoludní 
pri Pamätníku umučených na Brezine uskutočnila spomienková 
slávnosť spojená s pietnym aktom. 

Miroslav Malay našiel na starej fotografii svojho  >
otca Františka.

Pamiatku padlých hrdinov SNP si uctili aj predstavitelia  >
Mesta Trenčín.

Trenčiansky lekár našiel na 
výstave fotografiu otca
Výstavu pod názvom No pasaran – neprejdú pripravilo Trenčian-
ske múzeum v spolupráci s Oblastnou organizáciou Zväzu slo-
venských protifašistických bojovníkov v Trenčíne pri príležitosti 
65. výročia SNP vo výstavných priestoroch múzea v Župnom 
dome. 

 Na vernisáži v pondelok 7. 
septembra predstavili autori 
Eva Kiacová, Vlastimil Hábl 
a architekt Marián Strieženec 
kaleidoskop spomienok pria-
mych účastníkov na Slovenské 
národné povstanie. 
 „Stvárňujeme osudy oby-
čajných ľudí, žien, mužov, bez 
rozdielu stavovskej príslušnos-
ti, konfesie, veku či vzdelania. 
Všetkých, čo sa do povstania 

zapojili,“ uviedla Eva Kiacová. 
 Na výstave našiel lekár Miro-
slav Malay na fotografii svojho 
otca Františka. „Táto fotka je 
rarita a veľmi ma prekvapila. 
Nemám ju a chcem si ju od 
organizátorov vypýtať,“ tešil sa 
M. Malay. Na výstave našiel aj 
doklady o otcovom spolubo-
jovníkovi Jozefovi Malom. „Bo-
jovali spolu, bojovali v prvom 
výsadkovom prápore 2. čs. 

paradesantnej brigády. Spolu 
absolvovali celú anabázu od 
prechodu k Červenej armáde 
pri Melitopole, organizovanie 
brigády a jej nasadenie v SNP, 
odchod do hôr po potlačení 

povstania,“ dodal Malay. 
 Výstava v Trenčianskom 
múzeu je otvorená do konca 
októbra.

 text a foto: (la)

Kultúrne leto v Zlatovciach malo úspech
V obnovenom parku Kultúrneho strediska Zlatovce sa počas leta ko-
nal už druhý ročník Kultúrneho leta Zámostie. Počas letných prázd-
nin prilákal bohatý hudobný program do parku stovky divákov.

 „Festival je z pohľadu života 
človeka zatiaľ iba v plienkach, 
ale je životaschopný. Svedčí 
o tom záujem divákov, ktorých 
prišlo počas leta vyše šesťtisíc. 
Kultúrne leto podporilo mesto 
i primátor Branislav Celler,“ 
povedal organizátor podujatia 
poslanec Mestského zastu-
piteľstva v Trenčíne Martin 
Barčák. Spoločne s kolegom 
poslancom Tomášom Vaňom 
pripravili program a dramatur-
giu leta, v ktorom účinkovali 
rôzne skupiny ako Senzi Sen-
zus s ľudovým rozprávačom 
Štefanom Hruštincom, dychové 
hudby Májovanka, Stříbrňanka 
a či Skalanka.

 Osobitnú pozornosť si za-
slúži tretí ročník Zlatovského 
festivalu dychových hudieb. 
„Festival má už svojich stálych 
návštevníkov a je jedným z vr-
cholov leta. Dve podujatia sa 
konali na futbalovom ihrisku 
v Záblatí – 70. výročie založe-
nia futbalového klubu v Záblatí 
a Hasičská súťaž o pohár pri-
mátora Mesta Trenčín,“ uviedol 
Tomáš Vaňo. 
 Po skončení kultúrneho leta 
dali hlavy dohromady a zača-
li s prípravou tretieho ročníka 
festivalu Kultúrne leto Trenčín 
– Zámostie 2010.

 text a foto: (la)

 Vence vďaky položili k pa-
mätníku predstavitelia mesta 
Trenčín, zástupcovia Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov, príslušníci Ozbroje-
ných síl SR, ako aj priami účast-
níci Slovenského národného 
povstania.
 „Stretávame sa na tomto 
mieste, aby sme si pripomenuli 
významný deň v našich dejinách. 
Ako by sme mohli zabudnúť na 
hrdinstvo a obete partizánov pri 
Strečne, Sv. Kríži nad Hronom, 
Telgárte a na iných miestach 
Slovenska? Povstanie – hoci 
nie všetci Slováci sa s jeho od-

kazom dodnes stotožnili – malo 
nesporne význam pre povojnové 
osudy nášho národa. Bola to 
manifestácia slobodymilovnej 
a demokratickej časti sloven-
ských vlastencov, ktorá verejne, 
svetu na očiach odmietla na-
cistickú ideológiu a fašistické 
metódy vládnutia. Slovenské 
národné povstanie pre Sloven-
sko a Slovákov aj naďalej zostá-
va veľkou udalosťou. Preto si 
dnes pripomíname jeho odkaz 
a vzdávame úctu jeho obetiam,“ 
povedal vo svojom príhovore pri-
mátor Branislav Celler.
 (rl), foto: (jč)
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 Mesto Trenčín prostredníc-
tvom spoločnosti Marius Peder-
sen, a. s. (MP, a. s.), v spoluprá-
ci s Mestskou políciou Trenčín 
a občanmi mesta vykoná v me-
siaci október 2009 jesenné 
upratovanie na území mesta. 
Obraciame sa s prosbou na ob-
čanov o pomoc pri skrášľovaní 
nášho životného prostredia.
 Nakoľko podľa zákona platí 

zákaz ukladania biologicky roz-
ložiteľného odpadu na skládku, 
zber odpadu sa bude uskutočňo-
vať do 2 rôznych veľkoobjemo-
vých kontajnerov (VOK). Jeden 
z nich bude slúžiť výhradne na 
odkladanie biologicky rozložiteľ-
ného odpadu (t. j. konáre, odpad 
zo záhrad, trávnikov a pod.). 
Preto prosíme občanov, aby boli 
disciplinovaní a dodržiavali ozna-

čenie a účel kontajnerov.
 PRÍSNE SA ZAKAZUJE vy-
kladať odpad po odvezení kon-
tajnera. Pri porušení hrozí poku-
ta 166 eur (5000 Sk).
 VOK-y budú umiestnené na  
uliciach v pracovných dňoch od 
10.00 – 18.00 hod. a v sobotu 
v záhradkárskych osadách od 
9.00 – 17.00 hod. podľa nasle-
dovného harmonogramu:

1. 10. 2009
• za OD Centrum – parkovisko 

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

2. 10. 2009
• Nad tehelňou
• Nad tehelňou – Pod Brezinou
• Partizánska ul.– pri cintoríne
• Partizánska ul. – okolo č.73

5. 10. 2009
• Dolný Šianec – Krátka
• Ul. 28. októbra
• Beckovská ul.
• Osloboditeľov

6. 10. 2009
• Ul. Sama Chalupku 
• Soblahovská ul. – Inovecká 

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

ska ul.

7. 10. 2009
• Pod Juhom
• Soblahovská ul. – bytovky 

pri Leoni
• Belá
• Nozdrkovce

8. 10. 2009
• Ul. J. Zemana
• Záhumenská ul.
• Karpatská ul. - Stromová ul.
• Karpatská ul. - Rybárska ul.

9. 10. 2009
• Kubrica – námestie
• Kubranská ul.
• Kubra – Pažítky
• Kubra – pri kríži

12. 10. 2009
• Kubra – námestie
• Pred poľom – okolo č. 

10 – 16
• Kubranská okolo č. 1–6 

– Súvoz
• K výstavisku
• Pod Sokolice

13. 10. 2009
• Niva
• Potočná ul. – okolo č. 139
• Potočná ul. – okolo č. 

50 – 58 
• Horeblatie

14. 10. 2009
• Mlynská ul.
• Sibírska ul.
• Armádna ul.

15. 10. 2009
• Clementisova ul.
• Žilinská ul.
• Odbojárov
• Jasná ul.

16. 10. 2009
• Považská ul.
• Hodžova ul. – bezbariér. 

bytovka
• Hurbanova ul.
• Ul. M. Turkovej

19. 10. 2009
• Ul. gen. Goliana – Ul. 

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

ul.
• Hodžova ul. – Ul.  

kpt. Nálepku

20. 10. 2009
• Holubyho nám.
• Kukučínova – horná časť 

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

2 – 4

21. 10. 2009
• Majerská ul.
• Kasárenská ul.
• Orechové – kaplnka
• Horné Orechové
• Súhrady – Široká ul.

22. 10. 2009
• Ul. M. Kišša
• Ul. Vl. Roya – Ul. Ľ. Stárka
• Ul. Ľ. Stárka – Piešťanská 

ul.

• Veľkomoravská ul.

23. 10. 2009
• Školská ul.
• Zlatovská ul. – Továrenská 

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

ul.
• Kožušnícka ul.

26. 10. 2009
• Hlavná ul. – okolo č. 

90 – 100
• Hanzlíkovská ul. – Ul. J. 

Psotného
• Okružná ul.
• Detské mestečko

27. 10. 2009
• Zablatská ul. – Poľnohospo-

dárska ul.
• Dolné pažite – ul. Rybáre
• Pri parku

28. 10. 2009
• Ul. gen. Svobodu
• Halalovka – okolo č. 32
• Halalovka – okolo č. 66
• Východná ul. – za č. 25
• Východná ul. – pri ZŠ

29. 10. 2009
• Ul. M. Bela
• Lavičková ul.
• Kyjevská ul.
• Ul. Šmidkeho
• Západná ul. 

30. 10. 2009
• Saratovská ul.
• Šafárikova ul.
• Liptovská ul.
• Ul. Bazovského – okolo č. 

14
• Ul. J. Halašu 2–1

 V záhradkárskych osadách 
bude k dispozícii iba 1 ks VO-
K-u na biologicky rozložiteľný 
odpad. Hádzať akýkoľvek iný 
odpad ako biologicky rozloži-
teľný je do tohto kontajnera 
PRÍSNE ZAKÁZANÉ!!! Odvoz 

komunálneho odpadu si členo-
via záhradkárskych osád musia 
vyriešiť na vlastné náklady.
 Jesenné upratovanie v zá-
hradkárskych osadách sa po 
dohode s predsedom Okresné-
ho výboru Slovenského zväzu  
záhradkárov uskutoční v tých-
to termínoch:

10. 10. 2009
Sihoť
• Kubra – Volavé
• Kubra – Kyselka
• Skalničky
• Pri mlyne
• Ozeta
• Váh
• Noviny
• Pod Kočinou horou

17. 10. 2009
Pod Brezinou
• Vašíčkove sady
• Bočkove sady
• Pod Sekerou
• Horný Šianec
• Chrasť
• Halalovka
• Široké

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

Harmonogram jesenného upratovania 2009
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HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK V MESIACOCH 10 - 12 2009 

OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

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

2 P Nádoby 4 2 P Vrecia 1 Nádoby 1 2 S FIRMY

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

4 N 4 S FIRMY 4 P Nádoby 4

5 P Vrecia 1 Nádoby 1 5 Š Vrecia 3 Nádoby 3 5 S

6 U Vrecia 2 Nádoby 2 6 P Nádoby 4 6 N

7 S FIRMY 7 S 7 P Papier 2 Nádoby 1

8 Š Vrecia 3 Nádoby 3 8 N 8 U Papier 3 Nádoby 2

9 P Nádoby 4 9 P Papier 2 Nádoby 1 9 S Papier 1

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

11 N 11 S Papier 1 11 P Nádoby 4

12 P Papier 2 Nádoby 1 12 Š Papier 4 Nádoby 3 12 S

13 U Papier 3 Nádoby 2 13 P Nádoby 4 13 N

14 S Papier 1 14 S 14 P Nádoby 1

15 Š Papier 4 Nádoby 3 15 N 15 U Nádoby 2

16 P Nádoby 4 16 P Nádoby 1 16 S FIRMY

17 S 17 U Nádoby 2 17 Š Nádoby 3 Sklo 1

18 N 18 S FIRMY 18 P Nádoby 4 Sklo 2

19 P Nádoby 1 19 Š Nádoby 3 Sklo 1 19 S Sklo 3

20 U Nádoby 2 20 P Nádoby 4 Sklo 2 20 N

21 S FIRMY 21 S Sklo 3 21 P Papier 2 Nádoby 1

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

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

24 S Sklo 3 24 U Papier 3 Nádoby 2 24 Š

25 N 25 S FIRMY 25 P

26 P Papier 2 Nádoby 1 26 Š Papier 4 Nádoby 3 26 S

27 U Papier 3 Nádoby 2 27 P Nádoby 4 27 N

28 S FIRMY 28 S 28 P Papier 4 Nádoby 1 Vrecia 1

29 Š Papier 4 Nádoby 3 29 N 29 U Nádoby 3 Nádoby 2 Vrecia 2

30 P Nádoby 4 30 P Vrecia 1 Nádoby 1 30 S Nádoby 4 FIRMY Vrecia 3

31 S 31 Š

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, 2, 3 mesto TN

Odpadom naplnili sedemnásť vriec
V rámci programu globálnej aktivity zameranej na čistotu život-
ného prostredia pomáhala v stredu 9. septembra trenčianska 
súkromná spoločnosť Johnson Controls v spolupráci s mestom 
Trenčín odpratávať neporiadok v meste. 

 S útvarom životného prostre-
dia a dopravy Mestského úradu 
v Trenčíne bola vytypovaná  zne-
čistená lokalita za mestskou 
plavárňou smerom na železnič-
ný most. Brigádnici počas dňa 
zbierali odpad, ktorý tu vysypali 
niektorí nezodpovední obyva-
telia. Mesto Trenčín poskytlo 

vrecia na odpad a zabezpeči-
lo ich odvoz prostredníctvom 
zmluvnej spoločnosti Marius 
Pedersen, a. s., Trenčín. Rôz-
nym odpadom, medzi ktorým 
boli najmä plastové a sklenené 
fľaše, zaplnili brigádnici až 17 
vriec.
  (r), foto: (jc)

Zmena intervalov vývozu nádob 
na komunálny odpad

V súlade s platným všeobecne záväzným nariadením (VZN) 
mesta o odpadoch prebieha postupne na území mesta zme-
na intervalu vývozu zberných nádob na komunálny odpad 
nasledovne:

Druh nádoby Periodicita vývozu Stanovený počet občanov
120 (110) l 1x za 2 týždne 1– 2

 Všeobecne záväzné na-
riadenie (VZN) č. 4/2004 
rieši podrobnosti systému 
zberu, prepravy, zhodnocova-
nia a zneškodňovania komu-
nálneho odpadu a drobného 
stavebného odpadu. Okrem 
iného stanovuje obvyklý počet 
osôb pripadajúcich na jed-
notlivý typ nádoby a interval 
vývozu odpadu. Na 1 ks 120 l 
zbernej nádoby s frekvenciou 
vývozu 1 x za 2 týždne prislú-
cha obvyklý počet 1 až 2 oso-
by. Nádoby sa prideľujú k ob-
jektom, nie jednotlivcom ani 
rodinám. Správca poplatku 
môže určiť spoločnú nádobu 
viacerým poplatníkom.

 Zmeny intervalu sa ro-
bia postupne. Niektoré uli-
ce sú upravené celoplošne, 
na niektorých uliciach sú 
zatiaľ upravené intervaly 
len v niektorých rodinných 
domoch (napr. pri výmene 
poškodenej zbernej nádoby 
a pod.). Postupne na nové 
intervaly vývozu prejde celé 
mesto.
 Miestny poplatok za ko-
munálne odpady a drobné 
stavebné odpady sa pre oby-
vateľov nemení. Nie je totiž 
súčasťou poplatku za službu 
spojenú s ich zberom, prepra-
vou a zneškodňovaním.
 (r)
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GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58, 
www.gmab.sk, gmab@gmab.sk 

11. 9. – 18. 10.   Oto Bachorík – socha, 
Zuzana Rabina Bachoríková – maľba 
11. 9. – 18. 10.   Miloš Balgavý – 
Myslenie v skle II. (1989 – 2009) 
23. 10. – 6. 12.   Rudolf a Michal 
Uherovci: Post Scriptum – Záverečný 
akord
23. 10. – 6. 12.   Juraj Krajčo
23. 10. – 6. 12.   Pavla Pádivá: 
Z denníka č. 651, Lucia Černayová: 
Diery

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

1., 8., 15., 22., 29. 10.  
(10.00)  Pohybovo-tvorivé predpoludnie 
so Zuzkou a Maťkom 
Pre deti od 2 rokov a ich rodičov.
2., 9., 16., 23., 30. 10. (10.00)  Mami 
spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky, ve-
die  Elena Urbanovská.
6., 13., 27. 10. (10.30)  Mommie ś 
English Club
Mamičky sa rozprávajú po anglicky, vedie 
mama Elena Urbanovská.
20. 10. (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. 
Poradňa prirodzeného plánovaného 
rodičovstva
Vedie Barbora Karellová.
14., 28. 10. (9.30)  Galerkovo 
Hravé tvorivé predpoludnie pre deti do 6 
rokov a ich rodičov. V Galérii M. A. Bazov-
ského vedie Monika Drocárová.
7., 14., 21., 28. 10. (17.00)  Cvičenie 
pre tehotné
V KC Dlhé Hony (presťahované do OC 
Družba) vedie pôrodná asistentka Zuzka 
Duncová.
7., 14., 21., 28. 10. (17.00)  Cvičenie 
detí s rodičmi a tetou Žofkou Hrančovou
V Sokolovni v Trenčíne.
6., 13., 20., 27. 10. (17.00)  Cvičenie 
detí s rodičmi a tetou Štefkou Fabovou
V ZŠ na Novomeského ulici.
9. – 10. 10.   Jesenno-zimná burza 
dojčenského, detského a tehotenského 
ošatenia a obuvi, kočíkov a detských 
potrieb 

22. 10. (16.30)  EKO klub Srdiečko 
Stretnutie „EKO“ rodičov a odborníkov ve-
die Dagmar Sváteková.
14., 17. 10.  Šarkaniáda so Srdiečkom – 
púšťame svojho šarkana do sveta
Výroba šarkana 14. a 17. 10 od 9.30 v Ga-
lérii M. A. Bazovského. Púšťanie šarkanov 
17. 10. od 16.00 na lúke pod Juhom.
24. 10. (9.30)  Znakovanie Baby Sings 
Seminár pre rodičov vedie Elena 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

19. 10. (10.00)  Hľadáme stratenú 
rozprávku 
Deti a rodičia z MC Srdiečko čítajú vo Ve-
rejnej knižnici Michala Rešetku v poboč-
kách na Hasičskej ulici, na Juhu a Dlhých 
Honoch (v OS Družba).
20. 10. (10.00)  Hľadáme stratenú 
rozprávku 
Deti a rodičia z MC Srdiečko si čítajú vo 
Verejnej knižnici Michala Rešetku v poboč-
ke Kubra.
7., 14., 21., 28., 10. (8.00)  Babi, pošli 
mi to mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC a ko-
munikácie prostredníctvom e-mailu pre 
seniorov. Námestie SNP 2.
1. 10. (16.00)  Literárny klub Omega 
Hasičská 1.
6. 10. (13.00)  Profesorka Mária 
Pecíková – neznáma osobnosť Trenčína 
Spomienka na výzamnú učiteľku pri príleži-
tosti jej nedožitých 95. narodenín. Hasič-
ská 1.
13. 10. (13.30)  Oliver Ušiačik – usilovný 
prváčik
Literárno-výtvarný kvíz pre deti. Dlhé Hony 
(v OS Družba).
21. 10. (15.00)  Klub D
V dievčenskom klube sa bude diskutovať 
o jesenných kinohitoch. Hasičská 1.
22. 10. (16.00)  Keď sú vlny v náladách 
Čo vieme o dipolárnych poruchách? Disku-
tuje MUDr. B. Moťovský. Hasičská 1.
5., 12., 19., 26. 10. (11.00)  Vitajte 
v knižnici
Cyklus podujatí pre MŠ, ZŠ, SŠ  a gymná-
ziá. Hasičská 1.
1. – 31. 10.  Naj leporelo o ceste vody
Výstava detských prác na Námestí SNP 2.
1. – 31. 10.  Výstava výtvarných prác 
žiakov ZUŠ Karola Pádivého
Námestie SNP 2.
1. – 31. 10.  Výstava výtvarných 
a ručných prác žiakov Špeciálnej 
základnej školy internátnej Vladimíra 

1., 8. 10. (19.00)  Sex 
a Lucia 
Lucia z Madridu sa dozvie, 
že jej milenec spisovateľ za-
hynul pri autonehode.
3. – 6. 10. (19.00)  
Skafander a motýľ 
(Projekt 100)
Režisér Julian Schnabel sa pokúsil 
o zdanlivo nemožné, preniesť na fil-
mové plátno príbeh Jeana-Dominiquea 
Baubyho, ktorý ochrnul na celé telo. 
5. 10. (16.00)  Detské predstavenie: 
Alvin a Chipmunkovia
Po Garfieldovi prichádzajú na scénu 
bratia Alvin, Simone a Theodor. 
9. 10. (17.30)  Kultové 
československé filmy: Kdyby tisíc 
klarinetů 
Film s populárnymi českými spevákmi 
a hercami, v ktorom dominujú pesnič-
ky Suchého a Šlitra. 
10., 24. 10. (16.30)  Anime play / 
Filmový klub mladých 
Stretnutie priaznivcov japonských ani-
movaných filmov spojené s krátkou 
prednáškou Daria Delgada.
10. – 15. 10. (19.00)  Venkovský 
učitel (premiéra)
Režisér Bohdan Sláma zachytáva vo 
filme osudy troch hlavných hrdinov, 
ktorých stretnutie rozpúta veľký príbeh 
lásky, priateľstva a odpustenia. 
17. – 19. 10. (19.00)  Karamazovci 
(premiéra) 
Do Krakova prichádza skupina praž-
ských hercov, aby na alternatívnom fes-
tivale v netradičnom priestore oceliarní 
uviedla adaptáciu Dostojevského hry.
19. 10. (16.00)  Detské 
predstavenie: Kung-fu panda
20., 22., 24., 25. 10. (19.00)  
Control (premiéra)
Debut úspešného autora videoklipov 
Antona Corbijna rozpráva príbeh po-
sledných siedmich rokov života spevá-
ka Iana Curtisa.
26. – 27. 10. (19.00)  Kabinet 
doktora Caligariho (Projekt 100)
Kabinet doktora Caligariho je pr-
vým a zásadným dielom filmového 
expresionizmu.
26. 10. (16.00)  Detské 
predstavenie: WALL-E
29. 10. (17.30)  Kultové 
československé filmy: Lásky jedné 
plavovlásky 
30. 10. – 1. 11.   Festival 
študentských filmov 2008
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Predmerského
Pobočka Juh (KC Aktivity).
26. – 31. 10.  Kto nám vládol
Výstavka kníh pre deti a mládež ku Dňu 
vzniku samostatného československého 
štátu. Hasičská 1.

KULTÚRNE CENTRUM SIHOŤ
M. Turkovej 22, tel. 7434545, 
0904 339 401, e-mail: kcsihot@pobox.sk

9. – 11. 10.   Praha – zájazd na 
muzikál Dracula
14. 10. (9.00)  Alternatívna medicína
Osobné konzultácie – J. Sitár.
21. 10. (16.30)  Musica Poetica
Trenčianske múzeum.
23. – 25. 10.   Klobásfestival 
Békešská Čaba
Zájazd. 
23. 10. (19.30)  To najlepšie z RND II
Radošinské naivné divadlo v Posádkovom 
klube (bývalý Okruhový dom armády)
29. 10. (16.00)  Poľská školička
29. 10. (17.00)  Poľský klub stredného 
Považia 

KULTÚRNE CENTRUM AKTIVITY
Kultúrne stredisko Juh, Kyjevská 3183, tel.: 
658 26 08, 0915 784 886, 0910 942 549,
e-mail: info@kcaktivity.sk

2. 10.  (15.00 – 17.00)  Zápis na klavír, 
spev a flautu – Dobroslava Švajdová
Zápis do hudobných kurzov pre šk. rok 
2009 – 2010.
2. 10.  (17.00)  Prednáška s praktickou 
ukážkou varenia s L. Bátkyovou Ako 
chutí tekvica Hokaido
Prednáška a praktické ukážky varenia po-
radkyne výživy.
7., 14., 21., 28. 10. (20.00)  Cvičenie 
pre ženy s Vladom Ondrovičom
1., 8., 15., 22., 29. 10. (15.00)  Klub 
keramikárov
Keramické dielne pre priaznivcov 
keramiky.
5., 12., 19., 26. 10. (15.00)  Klub 
keramikárov
Keramické dielne pre priaznivcov 
keramiky.
5., 12., 19., 26. 10. (19.45)  Cvičenie 
pre ženy s Vladom Ondrovičom 
6., 13., 20., 27. 10. (18.00)  Joga
5., 12., 19., 26. 10. (18.30)  Aerobic 
s Monikou Ušiakovou
7., 14., 21., 28. 10. (18.00)  Aerobic 
s Monikou Ušiakovou
7., 14., 21., 28. 10. (18.30)  Aerobic 
s Monikou Tarabusovou
7., 14., 21., 28. 10. (9.30)  Tancujúce 
tigríky
Cvičenie pre malé deti s Petrou Pevnou. 

Cvičenie pre deti od 1,5 do 3 rokov.
2., 9., 16., 23., 30. 10. (9.30)  
Tancujúce tigríky
Cvičenie pre malé deti s Petrou Pevnou. 
Cvičenie pre deti od 3 rokov.
30. 10. (16.00)  Klub Veronika
Prednášky o liečivých rastlinách.
26. – 28. 10. (8.00 – 14.00)  Les je 
náš kamarát – interaktívna výstava
Rodinná turistika spojená s varením. 
17. a 18. 10. (9.00)  Reiki a náš svet
Prednáška M. Šnajdra.
13., 10. (17.00)  Anjelské stretnutie 
s J. Frtúsom 
8. 10. (18.00)  Mediácie – riešenie 
sporov mimosúdnym spôsobom
Právnická prednáška Júlie Chlebanovej 
spojená s bezplatným poradenstvom.
22. 10. (18.00)  Príspevok na výživu 
rozvedeného manžela
Právnická prednáška Júlie Chlebanovej 
spojená s bezplatným poradenstvom.
7., 14., 21., 28. 10. (16.00)  Tvorenie 
s potešením s tetou Aničkou
Rámik z gombíkov, jesenné karty, glazo-
vanie hliny, dekorácie z tekvíc. Netradič-
né výtvarné trechniky pre deti od 2 rokov 
s rodičmi.
9., 23. 10. (15.00)  Aj my máme 
šikovné pršteky
Keramický krúžok pre deti ZŤP.
29. 10. (18.00)  Rozhovory o živote s J. 
Pevným
14., 28. 10. (9.30)  Keramický krúžok 
pre mládež ZŤP – rozvíjanie zručností
Keramické dielne pre klientov DSS – ZŤP.
 
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
6. 10. (16.00)  Informácie o zakŕmení 
a zazimovaní včelstiev
Prednáša Ľudovít Volník.

8. 10. (16.00)  Vývoj a aktuál 
bezpilotných, kozmických a laserových 
zbraní v armádach 
Prednáša Rusina.
8. 10. (15.00)  Stretnutie jubilantov – 
spoločenské posedenie
15. 10. (16.00)  Revolučné roky 
1848–49 a Považie
Prednáša Mojmír Hloža.
18. 10. (9.00)  Výmenné stretnutie 
zberateľov pivných kuriozít 
22. 10. (15.00)  Mesiac úcty k starším 
– spoločenské posedenie
28. 10. (17.00)  Hrajú nám pre radosť 
Koncert detí ZUŠ.
24. 10. (8.00)  Šachová extraliga
7. 10. – 3. 11.  India plná farieb
Výstava fotografií Františka Chudobu.

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

CVČ v školskom roku 2009–2010 otvára 
záujmové krúžky pre deti i dospelých.

Technické krúžky: rádioelektronika, le-
tecký modelár, lego s motorčekmi, krú-
žok modelových vláčikov, internet klub, 
PC pre začiatočníkov, PC pre seniorov, 
detský počítačový klub, PC pre dievčatá.
Umelecké krúžky: výtvarný, výtvarný pre 
handicapované deti, klub mladých vý-
tvarníkov, keramický, gitarový, street art 
a grafitti, fotografický, Šikulkovo a Darče-
kov, literárno-reportážny, šperkársky.
Športové krúžky: Gooniess mini, florbal 
(chlapci, dievčatá), gymnastika, šachy, 
cvičenia s fit loptou, karate, sebaobrana 
pre ženy, krúžok moderných tancov, po-
silňovňa, step, aikido, horolezecký.
Iné: in klub. magic T. G. klub, filmový klub 
s čajovňou, chovateľský, klub dievčat, 
Lišiačik, turisticko-poznávací, anglický ja-
zyk pre deti, anglický jazyk pre seniorov, 
krúžok priateľov zvierat, klubová škôlka.

Do záujmových krúžkov sa môžete 
hlásiť od 2. septembra v CVČ Trenčín, 
Východná 9, 911 08 Trenčín, tel.: 
032/743 35 02, cvctn@cvctn.sk 

TRENČIANSKE MÚZEUM
Mierové námestie 46, 032/743 44 31

7. – 31. 10.  No pasaran (Neprejdú)
Výstava k výročiu SNP.

SENIORKLUB DRUŽBA
24. 10. (17.00)  Vystúpenie k 10. 
výročiu vzniku súboru Seniorklub 
Družba
Divadelná sála Posádkového klubu. 
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OSEMSMEROVK A

Agent poisťovne nahovára sedliaka, aby sa dal poistiť. 
„Pozrite sa“, vraví, „príde oheň, krupobitie a vy sa dostanete 
k nejakým peniazom.“
„Oheň, to chápem,“ vraví sedliak, „ale povedzte mi, ... (tajnička 
– 16 písmen).“

Milí čitatelia!
 Za správne riešenie tajničky krížovky z č. 10 „Uschnuté lístie 
nehyzdí krásne stromy“ bola vyžrebovaná Šárka Sieklová, Ma-
teja Bela 10, Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká hodnotná 
publikácia. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku 
osemsmerovky z Infa č. 11/2009 zasielajte na adresu našej 
redakcie do 12. októbra 2009.

AERONAUT, BILBOARD, BIOLÓGIA, BONANZA, BRADLÁ NA 
PALUBE, DANTE, DELTA, DLHÁ HISTÓRIA, DVERE, FUJAVICA, 
HÁREM, HLAVA, HRADBA, INVAR, LIMAN, MANTINEL, 
MEDOMET, MEMOÁRE, MINÚTA, NESTORI, NETOPIERE, 
NIRVÁNA, ORGANY, PÁTER, PODNIK PRIATEĽA, REGINA, 
RIEŠITEĽ, SABAT, SLABÝ KVET V SKLADE, STARÝ GENERÁL, 
STRAVNÍK, TALÓN, TANGENS, TRAGIKOMÉDIA, ZAPÁLENIE 
OHŇA, ZMENA, ZOOLÓG. (pál)

Deratizácia 
 Mesto Trenčín oznamuje občanom, že druhá etapa dera-
tizácie priestranstiev verejnej zelene sa uskutoční v mesiaci 
október – november 2009 (v 42. – 45. týždni) v závislosti od 
počasia. V rámci tejto etapy pracovníci firmy ASANA, Kubran-
ská ul. 269, Trenčín zrealizujú deratizačné práce na plochách 
verejnej zelene v nasledujúcich lokalitách: sídlisko Kvetná, Zá-
mostie od hrádze po železničnú trať, Zámostie – Nové Zlatov-
ce, Zlatovce, Záblatie, Centrum – Dolné mesto, Juh, Noviny, 
bytovky pri Leoni, Sihoť I, II, III, IV, Pod Sokolice.
 Upozorňujeme majiteľov spoločenských zvierat, aby v čase 
vykonávania deratizačných prác zvýšili kontrolu ich pohybu 
na verejných priestranstvách a zabránili tým kontaktu zvierat 
s návnadami.
 Zároveň vyzývame všetky bytové družstvá, bytové spoločen-
stvá, poľnohospodárske družstvá, podniky, závody, organizá-
cie, ktoré spravujú objekty na území mesta, ako aj vlastníkov 
bytových domov, aby zabezpečili vykonanie deratizácie svojich 
objektov, ich okolia a prípojok kanalizácie a kanalizačných 
šácht pred objektmi. 
 Deratizáciu verejnej kanalizácie zabezpečuje Trenčianska 
vodohospodárska spoločnosť, a. s. Trenčín. (ÚŽPaD)

Zasadnutie VMČ Juh 
 Dovoľujeme si vás pozvať na zasadnutie Výboru mestskej 
časti Juh, ktoré sa uskutoční v pondelok 5. októbra 2009 
o 18. hodine v Mestskom kultúrnom stredisku na Kyjevskej 
ulici v Trenčíne. (r)

OZNAMYPrelety lietadiel nad Trenčínom 
s nadzvukovou rýchlosťou
Veliteľstvo Vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky 
oznamuje obyvateľom Trenčína a návštevníkom, že vykonáva 
vo vzdušnom priestore nad mestom a jeho okolím nadzvukové 
a podzvukové prelety lietadlami. 

E D A L K S V T E V K Ý B A L S T

R B O N A N Z A A R K P Ň V T O R

E N S B I E I M E R Á H R A D B A

V E A O R G A N Y T O O R L A T G

D T A L Ó N E R E E N Ý M H L Ó I

R O O L T A B R I Í G A E E L F K

A P O I S T E N I E K R D O M U O

O I N M I U E R N E S T O R I J M

B E P A H L O E O I Š Z M E N A É

L R A N Á V R I N N B I E I Ú V D

I E T P H Á K Í N V A R T S T I I

B R A D L Á N A P A L U B E A C A

I Z P O D N I K P R I A T E Ľ A E

 Dôvodom sú zalietnutia 
leteckej techniky po oprave, 
výcvik pilotov v plnení úloh 
spojených s týmito rýchlosťami 
a s obranou vzdušného priesto-
ru Slovenskej republiky a tým 
aj spoločného priestoru krajín 
NATO. 
 Pri týchto letoch však 
môže vzniknúť sprievodný 
akustický efekt, tzv. rázová 
(tlaková) vlna sprevádzaná ae-
rodynamickým treskom. Sila 
(hlučnosť) tohto akustického 
efektu sa môže odlišovať pri 

jednotlivých letoch v závis-
losti od fyzikálnych vlastností 
atmosféry (meteorologických 
podmienok), ako aj od dennej 
doby.
 Veliteľstvo zároveň ubezpe-
čuje všetkých občanov, že pre 
zamedzenie možného ohroze-
nia zdravia obyvateľstva a vzni-
ku materiálnych škôd, ktoré by 
mohli nastať, sa tieto lety vyko-
návajú podľa prísne stanove-
ných predpisov a pravidiel pre 
lietanie.
 (r)

Spomedzi tých, ktorí zaslali do našej redakcie vyplnený anke-
tový lístok o cyklotrasách, sme vyžrebovali troch výhercov:

Ľubica Chabadová, Vážska 39, TN 
Andrej Brezovak, Komenského 6, TN

Ing. Jaroslav Blaženiak, 28. októbra 1175/10, TN
Darčekové predmety mesta Trenčín si môžu výhercovia pre-

vziať v redakcii INFO na Mierovom námestí č. 2. 
 K výhre srdečne blahoželáme! 
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sponzorov, ktorí by dokázali fi-
nančne pokryť výdavky na dre-
sy, prenájom haly, cestovanie 
na zápasy či odmeny rozhod-
com. Ciele do novej sezóny si 
basketbalisti dali vysoké – hrať 
aspoň tak dobre ako v tej uply-
nulej. Prvoligový tím bude zlo-
žený prevažne z trenčianskych 
odchovancov a hráčov, ktorí si 
úspešne počínali v minulom li-
govom ročníku. 
 V rámci prípravy absolvo-
vali trenčianski basketbalisti 
víkendový turnaj v neďalekom 
Uherskom Brode. Klub Štadión 
Trenčín sa ako jediný zahranič-
ný účastník po dvoch tesných 
jednobodových prehrách v zá-
kladnej skupine umiestnil na 
konečnej piatej priečke. 
 Basketbalisti sa chcú podie-
ľať aj na výchove svojich nasle-
dovníkov. „Na niektorých zá-
kladných školách rozbiehame 
prípravku detí, ktoré navštevujú 
5. – 7. ročník. Veríme, že deti 
osloví basketbal v školách na-
toľko, aby sme mohli do súťaže 
opäť prihlásiť nejakú mládež-
nícku kategóriu,“ vyjadril pre-
svedčenie T. Vavro.

 Súperi Trenčanov na domá-
cej palubovke v Mestskej špor-
tovej hale: 3. 10. 2009 Trnava, 
7. 11. 2009 MBK Pezinok B, 
8. 11. 2009 Inter Bratislava 
B, 21. 11. 2009 MBK Karlov-
ka Prír. BA, 22. 11. 2009 BSC 
Bratislava, 5. 12. 2009 ŠKP 
Bratislava, 6. 12. 2009 Iskra 
Petržalka.
 Začiatky zápasov sú pred-
bežne nahlásené na 18.00 
hod., v sobotu a v nedeľu 
o 10.30 hod. 

 (mr), foto: archív klubu
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Začiatok basketbalovej sezóny klope na dvere
Už o niekoľko dní sa rozbehne 1. liga v basketbale mužov, po 
extralige druhá najvyššia celorepubliková súťaž. Svoje zastúpe-
nie v nej budú mať aj Trenčania, ktorí sa predstavia v skupine 
Západ. Basketbalisti miestneho klubu Štadión už netrpezlivo 
očakávajú svoj premiérový sezónny zápas. Na domácej palubov-
ke v sobotu 3. októbra privítajú súpera z Trnavy.

 Dvadsať víťazných zápasov 
po sebe v uplynulej sezóne 
katapultovalo Trenčanov o ligu 
vyššie. Čakajú ich kvalitnejší 
súperi, na ktorých sa treba zod-
povedne prichystať.
 Do predsezónnej prípravy sa 
všetci pustili s veľkou chuťou, 
hoci letné výbehy nie sú medzi 
športovcami príliš obľúbené. 
Urastených športovcov bolo 
možné počas augusta vídať na 
Brezine, kde naberali kondíciu. 
„Všetci sme sa tešili na herné 
tréningy v telocvični. Prvé zo-
znamovanie sa s loptou, ako 
takmer vždy, bolo tragikomic-
ké. Každým ďalším tréningom 
sa koordinácia práce s loptou 
zlepšovala a v súčasnosti si 
s ňou už všetci ´tykáme´,“ pri-

blížil letnú prípravu Tomáš Vav-
ro, so 467 dosiahnutými bod-
mi najlepší strelec Trenčanov 
v uplynulej sezóne. 
 V priebehu leta sa niektorí 
chalani z mužstva zúčastnili 
na streetbalových turnajoch. 
Úspešní boli predovšetkým 
v Prahe na Václavskom ná-
mestí, kde obsadili 4. miesto. 
Trenčianski streetbalisti sa 
presadili aj individuálne, keď 
Rastislava Mrázika vyhlásili za 
najlepšie smečujúceho hráča. 

Pred štartom  
nového ročníka
 Ešte pred nastávajúcou se-
zónou sa hráči finančne sklada-
li, aby ju mohli bez problémov 
odohrať. Neprestajne hľadajú 

Trenčania takýmito exhibičnými kúskami ohúrili praž- >
ské Václavské námestie.

Florbalisti si zahrali v obchodnom centre

 Obchodné centrum v mest-
skej časti Trenčín – Belá sa 
počas soboty 12. septembra 
stalo dejiskom prvého roční-
ka Laugaricio Floorball cupu. 
O víťazstvo bojovali tri mužské 
a jedno ženské florbalové druž-
stvo. Z prvenstva sa napokon 
tešil Výber florbalovej reprezen-
tácie Slovenska. 
 Zápasovú bodku za príjem-
ným športovým popoludním 
s bohatým sprievodným progra-

mom dal exhibičný duel medzi 
víťazmi turnaja a tímom ho-
kejových osobností v zostave 
s Igorom Murínom, Ľubomírom 
Sekerášom, Róbertom Petro-
vickým, Michalom Hreusom 
a Edom Hartmannom. 
 Podujatie si nenechal ujsť 
ani primátor mesta Trenčín 
Branislav Celler, ktorý ocene-
ným družstvám odovzdal víťaz-
né poháre. 
 (mr), foto: M. Sága

Aktéri exhibičného stretnutia >

Volejbalová extraliga už aj v Trenčíne
 Trenčianski priaznivci volejbalu už nemusia chodiť na extraligu 
do Púchova či Nového Mesta nad Váhom. V sezóne 2009/2010 
bude mať svoje zastúpenie v najvyššej mužskej súťaži aj naše 
krajské mesto. V prvom kole, ktoré sa odohrá 3. októbra, priví-
tajú Trenčania pod vysokou sieťou súpera zo Svidníka. Zápas 
v Mestskej športovej hale na Sihoti sa začne o 19.00 hod.

Bodka trénera Andreja 
Trnku:
„Sám som plný očakávania, 
aká bude úroveň I. ligy. Ak by 
všetko išlo ideálne, radi by 
sme boli v prvej polovici ta-
buľky, čo však určite nebude 
jednoduché. Našou snahou 
je hrať moderný agresívny 
basketbal. Zároveň všetkým 
priaznivcom, ktorých týmto 
srdečne pozývame na naše 
zápasy, chceme ukázať veľké 
trenčianske srdce a skvelý 
kolektív.“
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Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne a Mesto Trenčín

renčianska Hudobná Jeseň

11. 10. 2009 o 18.00 hod. – Galéria M. A. Bazovského

• Peter Mikuláš (bas)
• Jana Nagy- Juhasz (klavír) 
18. 10. 2009 o 18.00 hod. – Galéria M. A. Bazovského 

• Trio Istropolis 
   Katarína Grečová-Brejková (klavír)
   Juraj Tomka (husle)
   Katarína Černá-Zajacová (violončelo)
25. 10. 2009 o 18.00 hod. – Trenčianske múzeum

• Duo Guitaccord (ČR)
   Jaromír Zámečník (bajan)
   Vladislav Bláha (gitara) 
1. 11. 2009 o 18.00 hod. – Galéria M. A. Bazovského

• Karol Daniš (husle)
• Iveta Sabová (klavír)
8. 11. 2009 o 18.00 hod. – evanjelický kostol

• Capella Istropolitana (komorný orchester)

Galéria M. A. Bazovského

Trenčianske  
múzeum
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