
 Minister dopravy Ľubomír 
Vážny dodržal svoj sľub, ktorý 
dal trenčianskemu primátorovi 
Branislavovi Cellerovi. Na ich 
nedávnom spoločnom rokovaní 
minister ubezpečil primátora, 
že vyhlásenie tendra na dodá-
vateľa stavby druhého cestné-
ho mosta v Trenčíne je otázkou 

niekoľkých dní. 
 „Som skutočne rád, že sa 
most hýbe ďalej a nadobúda 
reálnu podobu. Je to pre nás 
najdôležitejšia stavba v Tren-
číne a jej príprava predstavuje 
mesiace práce aj samotného 
mesta, ktoré financovalo pro-
jektovú dokumentáciu a presa-
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Tender na trenčiansky 
most je už vyhlásený
Slovenská správa ciest (SSC) už vyhlásila verejnú súťaž na 
stavebné práce spojené s budovaním nového cestného mosta 
v Trenčíne. Nové premostenie Váhu bude súčasťou I. etapy 
Juhovýchodného obchvatu mesta. Ako predpokladanú hodnotu 
zákazky SSC uvádza čiastku 51,3 milióna eur bez DPH. Obálky 
s ponukami by sa mali otvárať 7. januára a výstavbu chce mať 
SSC zazmluvnenú na 48 mesiacov.

dzovalo samotný projekt ďalej. 
Stavebné povolenie je vydané 
a výstavbe druhého cestného 
mosta už teraz naozaj nič ne-
bráni. Trenčania s ním teda 
môžu reálne počítať,“ povedal 
po zverejnení verejnej súťaže 
primátor Branislav Celler. 

 Druhý cestný most bude 
stáť asi dva kilometre južne od 
súčasného. Most je zároveň 
prvou etapou Juhovýchodného 
obchvatu mesta, ktorý má viesť 
poza lesopark Brezina, ktorý 
spolu s Váhom mesto delí na 
tri časti. (r), foto: (jč)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podpísalo v stredu 2. decembra zmluvu s tai-
wanským investorom, ktorý prinesie na Slovensko 3 300 nových pracovných príležitostí. Spoloč-
nosť AU Optronics, ktorá vyrába LCD monitory, plánuje začiatkom budúceho roka postaviť závod 
v priemyselnom parku na Bratislavskej ulici v Trenčíne. Predtým než podpísali zástupcovia spo-
ločnosti zmluvu, prezreli si pozemky, na ktorých vybudujú novú fabriku na výrobu LCD monitorov. 
Priemyselný park vybudovalo mesto v juhozápadnej časti Trenčína. Jeho výhodou je okrem iného 
aj cestné napojenie na privádzač diaľnice D1 a štátnu cestu prvej triedy I/61 priamo na hranici 
pozemku. Jedným z hlavných dôvodov, pre ktoré sa spoločnosť AU Optronics rozhodla investovať 
v Trenčíne, je práve jeho strategická poloha.  (Pokračovanie na 2. strane), foto: (jč)

V Trenčíne vedie cez Váh jediný cestný  >
most, čo výrazne komplikuje dopravu.
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Mestská galéria sa presťahuje do synagógy 
Mestská galéria, ktorá sídli na Mierovom námestí v budove čís-
lo 22, sa do pol roka presťahuje. Rozhodli o tom trenčianski 
poslanci na novembrovom mimoriadnom zastupiteľstve, ktorí 
odsúhlasili predaj budovy víťazovi verejnej súťaže. 

Trenčianske mestské zastupiteľstvo schválilo v utorok 24. 
novembra na mimoriadnom zasadnutí doplnenie zásobníka pro-
jektov pre čerpanie z eurofondov o tri projekty. Dôvodom ne-
plánovaného stretnutia poslancov bol termín na predkladanie 
projektov, ktorý vypršal 27. novembra. 

 Novým majiteľom budovy na 
Mierovom námestí so súpis-
ným číslom 22 sa stal na zákla-
de verejnej súťaže podnikateľ 
Vladislav Pavlikovský s man-
želkou, ktorý ponúkol mestu 
spomedzi troch uchádzačov 
najvyššiu sumu. Za dom, v kto-
rom v súčasnosti sídli miestna 
regionálna televízia aj mestská 
galéria, zaplatí 600 tisíc eur. 
Televízia má uzavretú s mes-
tom dlhodobú nájomnú zmluvu 
a jej práva a povinnosti preberá 
nový vlastník. Galéria sa však 
musí do 30. júna 2010 vysťa-
hovať. Trenčania však o galériu 
neprídu. Mesto v súčasnosti 
rokuje s Ústredným zväzom 

Židovských náboženských obcí 
o jej presťahovaní do nevyuží-
vanej synagógy. „Vlastník je pri-
pravený do objektu investovať, 
my máme tiež svoje predstavy. 
V minulosti sme pomáhali pri 
oprave podobne významných 
pamiatok, ako je farský alebo 
evanjelický kostol. Rozsah po-
moci však bude potvrdený až 
pri schválení rozpočtu na budú-
ci rok,“ povedal primátor Bra-
nislav Celler, podľa ktorého sú 
priestory synagógy vhodnejšie 
na konanie výstav. 
 Poslanci na mimoriadnom 
zasadnutí schválili aj predaj 
ďalšej budovy na Mierovom ná-
mestí so súpisným číslom 16. 

Dokončenie z prvej strany.
 Podľa šéfa spoločnosti AU 
Optronics Corp. Kuen – Yao Lee 
je vybudovanie fabriky na Slo-
vensku významným míľnikom 
pre AUO pri hlbšom prieniku na 
európsky trh. „Trenčín sa na-
chádza v srdci Európy a v tom 
vidíme jeho veľký potenciál. Má 
výborné centrálne umiestnenie, 
veľmi dobré dopravné napojenie 
a kvalifikovanú pracovnú silu 
v regióne. Už v minulosti sme 
v Trenčíne mali niekoľko obchod-
ných aktivít a boli sme spokoj-
ní. Aj počas niekoľko mesiacov 
trvajúcich rokovaní sme cítili 
veľmi silnú podporu miestnej 
komunity,“ povedal Kuen – Yao 

Lee, podľa ktorého by sa výroba 
v halách mohla naplno spustiť 
v roku 2011. Závod bude zame-
raný na výrobu TFT LCD modulu, 
jednotiek podsvitu a súvisiach 
dielov pre TFT LCD, ale aj na vý-
robu televízorov v oblasti hi-tech. 
Spoločnosť plánuje zvyšovať pro-
dukciu úmerne požiadavkám.
 Investícia taiwanskej spoloč-
nosti za 191 miliónov eur pri-
nesie 1 300 priamych a 2 000 
agentúrnych pracovných miest. 
Je to najväčšia investícia na Slo-
vensku od vypuknutia krízy v roku 
2008. Okrem samotnej investície 
prinesie výroba zavedenie nových 
technológií aj know-how s dôra-
zom na priaznivý vplyv na životné 

Taiwanský investor prinesie do regiónu 3 300 pracovných miest
prostredie a hospodárnosť.
 Podľa primátora Trenčína 
Branislava Cellera je to význam-
ný impulz pre ďalší rozvoj nielen 
priemyselnej zóny, ale aj celého 
krajského mesta. „Príchod Au 
Optronics je pre nás vyvrcho-
lením takmer rokapolročného 
úsilia a práce. Presne toľko 
času uplynulo od ich prvej náv-
števy Trenčína. Rokovania boli 
veľmi náročné, ale pre budúc-
nosť nášho mesta predstavuje 
dnešné slávnostné ohlásenie in-
vestície kľúčový rozvojový impulz. 
Aj keď sa pozrieme do histórie, 
tak rozsiahla investícia v Trenčí-
ne ešte nebola. Som rád, že sa 
nám podarilo pripraviť územie 

priemyselného parku a prezen-
tovať mesto tak, že sme obstáli 
v konkurencii iných, atraktívnych 
lokalít. Zámerom mesta Trenčín 
je podporovať investície s tzv. 
vyššou pridanou hodnotou – t. j. 
prioritne presadzovať prílev in-
vestícií zameraných na inovácie, 
výskum a vysoké technológie. 
Pre Trenčanov je príchod spoloč-
nosti AU Optronics jednoducho 
najkrajší vianočný darček,“ zdô-
raznil trenčiansky primátor.
 Spoločnosť AU Optronics 
zamestnáva v pobočkách na 
troch kontinentoch (Ázia, Európa 
a USA) vyše 42 tisíc ľudí. Jej trž-
by dosiahli v roku 2008 približne 
12,9 miliardy dolárov.  (r)

Poslanci schválili ďalšie projekty pre 
čerpanie eurofondov

 Mestskí poslanci schválili 
žiadosť o obnovu funkciona-
listickej budovy bývalého kina 
Hviezda, ktorú Pamiatkový 
úrad Slovenskej republiky ne-
dávno oficiálne zaradil do zo-
znamu národných kultúrnych 
pamiatok. Projekt obnovy za 
približne 2,5 milióna eur počíta 
s komplexnou rekonštrukciou 
vrátane prestavby vnútorných 
priestorov.
 Mesto Trenčín v uplynulom 
roku spracovalo architektonic-
kú štúdiu objektu s dôrazom 

na zachovanie jeho kultúrnej 
a spoločenskej podstaty. 
 Zastupiteľstvo odsúhlasilo 
aj projekt Elektronizácia služieb 
krajského mesta Trenčín a pro-
jekt Obnova potenciálu lesného 
hospodárstva v mestských le-
soch Trenčín prostredníctvom 
rekonštrukcie protipožiarnej 
lesnej cesty v katastrálnom 
území Soblahov a Mníchova Le-
hota. Ak budú projekty úspeš-
né, mesto bude financovať päť 
percent z celkových oprávne-
ných nákladov. (r)

Tú na základe verejnej súťaže 
získal jediný uchádzač, spo-
ločnosť Herbaria za 285 500 
eur. Nový vlastník sa bude 
musieť vyrovnať so súčasnými 
nájomníkmi.
 Obe budovy sú vyhlásené 
za národnú kultúrnu pamiatku 
a skôr ako mohli poslanci pre-
daj odsúhlasiť, muselo mesto 
podľa zákona osloviť minister-
stvo kultúry s ponukou na využi-

tie predkupného práva. Rezort 
kultúry ho však nevyužil. „Zisk 
z predaja budov je súčasťou 
plánovaného rozpočtu a ten 
treba plniť. Sú to objekty, ktoré 
mesto nepotrebuje, len generu-
je náklady. Čo majú noví maji-
telia s objektmi v pláne, nebolo 
predmetom diskusií. Bola to 
klasická súťaž, v ktorej rozho-
duje najvyššia suma,“ dodal 
primátor.   (r), foto: (jč)
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Začala sa výstavba 
novej letnej plavárne 
na Ostrove

Začala sa výstavba 
novej letnej plavárne 
na Ostrove

 Aj vďaka priaznivému no-
vembrovému počasiu nabrali 
stavebné práce od začiatku 
dynamické tempo. „Začali sme 
vykopaním základov strojovní 
pod oddychovým a detským 
bazénom. Ak vydrží počasie, 
v priebehu niekoľkých dní by 
sme mali do nich nalievať be-
tón. Kým nezačne mrznúť, 
budeme sa snažiť urobiť čo 
najviac,“ povedal technicko–vý-
robný riaditeľ staviteľskej spo-
ločnosti Ján Masár. Hoci by 
mal dodávateľ na základe zmlu-
vy postaviť plaváreň do 12 me-
siacov, práce by mohli byť do-
končené už v lete. Verejnosť sa 
v nej však možno ešte budúcu 
sezónu kúpať nebude. „Aj keby 
sa nám podarilo samotnú stav-
bu do začiatku letnej sezóny 
dokončiť, bude potrebné upra-
viť aj okolie. A vypestovať kva-
litný trávnik si vyžaduje čas,“ 
zdôrazňuje Masár. Ak by brány 
novej letnej plavárne zostali na 
budúcu letnú sezónu ešte za-
tvorené, Trenčania o možnosť 
kúpania s výhľadom na hrad 
určite neprídu. Mesto Trenčín 
sa spolu so Železnicami SR 
rozhodlo do otvorenia novej 

plavárne ponechať verejnosti 
k dispozícii súčasnú plaváreň.
 Výstavba novej letnej plavár-
ne na Ostrove bude mesto stáť 
5,1 milióna eur, čo je o 16,1 
percenta menej oproti pôvod-
nému odhadu. „Tlak núti do-
dávateľov ich núti ísť s cenou 
nižšie, a tak je paradoxom, že 
budeme mať vďaka kríze pla-
váreň takmer o 30 miliónov 
korún lacnejšiu, ako sme pred-
pokladali,“ povedal na margo 
výslednej ceny stavebných prác 
primátor Branislav Celler.
 Časť potrebných prostried-
kov mesto získalo predajom 
objektov starej letnej plavárne, 
zostatok doplní predajom po-
zemkov v novej časti nábrežia. 
„Na Ostrove chceme vytvoriť 
miesto na oddych a športové 
vyžitie. Som presvedčený, že 
nová, modernejšia a väčšia 
plaváreň bude impulzom pre 
ďalší rozvoj tejto rekreačnej 
zóny a tiež jedným z dôvodov, 
pre ktoré sem budú ľudia radi 
prichádzať,“ dodal primátor.
 Kapacita novej letnej plavár-
ne bude o 25 % väčšia, ako je 
kapacita tej súčasnej. Domi-
nantou bude toboganová veža 

so šmyk-
ľavkami. Okrem dopadového 
bazénu a plaveckého bazénu 
bude návštevníkom k dispozícii 
zážitkový bazén s viacerými vod-
nými atrakciami pre dospelých 
a nebude chýbať ani samostat-
ný bazén s atrakciami pre deti. 
Súčasťou hlavnej budovy pla-
várne budú miestnosť pre zdra-
votnú službu a personál, kabín-
kové prezliekarne, hygienické 

priestory s WC a sprchami.
 Na ľavom brehu Váhu pri 
krytej plavárni bude rozšírené 
súčasné parkovisko a nové 
parkovacie miesta vzniknú aj 
priamo pri plavárni. Spolu pri-
budne 200 nových miest na 
parkovanie. Priamo pred pla-
várňou bude priestor pre 120 
bicyklov.
 (r), foto: (jč) 

Mesiac po podpísaní zmluvy mesta s víťazným staviteľom novej 
letnej plavárne sa na Ostrove rozbehli stavebné práce. Spoloč-
nosť VOD-EKO sa zároveň zaviazala postaviť plaváreň o 979 884 
eur lacnejšie, ako bol pôvodný odhad vychádzajúci z projektovej 
dokumentácie.

 Vďaka priaznivému počasiu majú stavebné práce na letnej  >
plavárni svižné tempo. S priebehom prác bol počas návštevy 
staveniska spokojný aj primátor Branislav Celler.

Budúca podoba novej letnej plavárne...
 >
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V poslednom období bolo publikovaných viacero vyjadrení k eko-
nomickej a hospodárskej situácii mesta Trenčín. Podľa vyjadre-
nia prednostu a zároveň vedúceho finančného útvaru Františka 
Orolína je mesto v súčasnosti stabilizované. 

 „Samozrejme, podliehame 
externým auditom, ratingovému 
hodnoteniu a pravidelne nás 
monitorujú aj finančné inštitú-
cie, s ktorými spolupracujeme. 
Ak by boli akékoľvek pochybnos-
ti a hospodárenie mesta by ne-
zodpovedalo deklarovanému po-
zitívnemu vývoju, nemali by sme 
dnes také ponuky na financova-

nie jeho potrieb, aké máme,“ 
zdôraznil František Orolín.
 Ekonomická situácia mesta 
bola aj predmetom pravidelného 
brífingu so zástupcami médií. 
Rovnako boli na poslednom ro-
kovaní MsZ aj mestskí poslanci 
oboznámení s ekonomickým vý-
vojom mesta a plnením progra-
mového rozpočtu mesta Trenčín 

Mesto je aj počas krízy ekonomicky stabilné
pre rok 2010. „Prejavili sa všet-
ky prijaté opatrenia, ktoré sme 
zaviedli hneď po vyhodnotení 
celkového vývoja ekonomickej 
situácie na úrovni národného 
hospodárstva. Percento plnenia 
príjmov je také, aké sme pláno-
vali a vo výdavkoch sa prejavili 
všetky úsporné opatrenia, ktoré 
sme zaviedli,“ spresnil Orolín.
 Mesto už vo februári rozhodlo 
o zmrazení časti výdavkov, na-
sledovala zmena rozpočtu so 
znížením bežných i kapitálových 
výdavkov. V auguste bolo roz-
hodnutím primátora obmedzené 
používanie finančných prostried-
kov, a to bežných výdavkov vo 

výške 1,1 mil. eur, kapitálových 
výdavkov vo výške 2,1 mil. eur. 
V rámci bežných výdavkov boli 
najviac obmedzené programy 
ako Manažment a plánovanie, 
Propagácia a cestovný ruch, In-
terné služby. Naopak v minimál-
nej miere sa obmedzenie dotklo 
programov Vzdelávanie, Služby 
občanom, Sociálne služby, Bez-
pečnosť a Životné prostredie. 
„Vďaka včas prijatým opatre-
niam a pravidelnému monitorin-
gu situácie dnes môžeme po-
vedať, že mesto je ekonomicky 
stabilné,“ uviedol primátor Bra-
nislav Celler.
 (r) Trenčín si z Bratislavy 

odniesol ocenenie za kvalitu
Trenčianska samospráva získava jedno ocenenie za druhým. 
K úspechu v súťaži oficiálnych webových stránok Zlatý erb 
v pondelok 9. novembra pribudlo ocenenie v súťaži Národná 
cena Slovenskej republiky za kvalitu.

 Súťaž Národná cena Slo-
venskej republiky za kvalitu vy-
hlasuje už desiaty rok Úrad pre 
normalizáciu, metrológiu a skú-
šobníctvo. Národná cena kvali-
ty je najvyššie ocenenie, ktoré 
môžu organizácie získať v ob-
lasti manažérskych systémov 
kvality. Je založená na aplikácii 
modelov kvality, ktoré sa použí-
vajú v súťaži Európska cena za 
kvalitu. Cena sa udeľuje v dvoch 
sektoroch – podnikateľskom 
a verejnom.
 Mesto Trenčín, zastúpené 
primátorom Branislavom Celle-
rom, si na slávnostnom vyhláse-
ní v Bratislave prevzalo ocenenie 
finalistu Národnej ceny v kate-
górii organizácie samosprávy.
 „Účasť v tomto ročníku nám 
pomohla preveriť si správnosť 
nastavenia inovačných proce-

sov riadenia našej samosprávy. 
Druhý rok účasti v súťaži nám 
umožnil identifikovať veľmi pres-
ne úspechy a zlepšenie orga-
nizácie v oblasti služieb, ktoré 
poskytujeme našim klientom. 
Je pre nás zadosťučinením, že 
aj v období finančnej krízy, kto-
rá neobchádza ani samosprávy, 
sa nám podarilo uspieť a získať 
ocenenie,“ povedal pri preberaní 
ocenenia trenčiansky primátor.
 Národnú cenu za kvalitu ten-
to rok získali v jednotlivých ka-
tegóriách verejného sektora aj 
ministerstvo financií a Úrad pre 
obrannú štandardizáciu, kodifi-
káciu a štátne overovanie kvality 
so sídlom v Trenčíne. Ocenenie 
za zapojenie sa organizácie do 
súťaže získalo aj ministerstvo 
školstva.
 (r) 

 Mesto Trenčín získalo hlavnú 
cenu súťaže Dexia Grand Prix za 
najvyššie hodnotenie u všetkých 
porotcov z hľadiska všetkých kri-
térií súťaže, ako aj nomináciu na 
medzinárodnú cenu Eurocrest. 
Zároveň sa stalo oceneným fi-
nalistom v kategórii organizácie 
samosprávy Najlepšia stránka 
miest a mestských častí.
 Už v predošlých ročníkoch 
sa Trenčínu podarilo získať po-
predné umiestnenia, nikdy sme 
si však neodniesli najcennejšiu 
trofej. Podarilo sa to až v ponde-
lok 4. novembra pri vyhlasovaní 
výsledkov súťaže. „Som veľmi 
rád, že naša snaha o neustá-
le zlepšovanie a skvalitňovanie 
služieb na webovej stránke mes-
ta nezostala bez povšimnutia 
a ocenili ju aj porotcovia. Verím, 
že naša webová stránka mesta, 
ktorá je dnes v rámci oficiálnych 
stránok miest a obcí najnavšte-
vovanejšia, si tento status udrží 
aj do budúcnosti. Musím sa však 
priznať, že toto ocenenie ma teší 
o to viac, že sa nám konečne 
podarilo poraziť aj hlavné mesto 
Slovenska Bratislavu,“ neskrýval 
svoju radosť pri preberaní oce-
není primátor Trenčína Branislav 
Celler.

 Najlepšou stránkou medzi 
samosprávami sa môže pochvá-
liť Prešovský samosprávny kraj. 
Medzi obcami patrí prvenstvo 
Klátovej Novej Vsi. Najlepšiu 
elektronickú službu samosprá-
vy má za tento rok samospráva 
Turčianskych Teplíc, ktorá získa-
la ocenenie za projekt Digitálne 
mesto. Víťazom v kategórii Naj-
lepšia bezbariérová stránka sa-
mospráv sa stalo mesto Nová 
Dubnica.
 Súťaž ZlatyErb.sk vyhlasuje 
spoločne Únia miest Slovenska, 
Združenie informatikov samo-
správ Slovenska a občianske 
združenie Slovensko, pod zášti-
tou predsedu vlády SR Roberta 
Fica a podpredsedu vlády SR 
Dušana Čaploviča s podporou 
spoločnosti DEXIA BANKA Slo-
vensko, INFOSTAT, CENTIRE. 
Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.
sk je podporiť informatizáciu slo-
venských samospráv a oceniť vý-
nimočné projekty, podporiť výme-
nu skúseností a ohodnotiť snahu 
zástupcov samospráv účinne 
využívať informačno-komunikač-
né technológie na zvyšovanie 
kvality a prístupnosti služieb 
samosprávnych krajov, miest, 
mestských častí a obcí. (r)

Naše mesto má najlepšiu webstránku
Naše mesto uspelo na siedmom ročníku celoslovenskej súťaže 
ZlatyErb.sk. Spomedzi 104 miest a obcí, ktoré sa zapojili do 
súťaže o najlepšiu internetovú stránku a elektronické služby, si 
Trenčín odniesol ocenenia hneď v dvoch kategóriách.
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doch pre chodcov bude posyp 
a prehŕňanie uskutočňované 
ručne. Pripravených je aj päť 
veľkých sypačov s radlicami na 
odhŕňanie snehu, tri chodníko-
vé sypače s radlicami, traktor 
a dva nakladače. Na nastáva-
júcu sezónu je v zásobe pri-
pravených 600 t soli a 1 200 t 
kameniva. Posypový materiál 
sa priebežne podľa spotreby 
dopĺňa.
 „Zimnú údržbu vykonávajú 
pracovníci s dlhoročnými skú-
senosťami, ktorí sú nepretržite 
pripravení zasiahnuť – v noci, 
počas sviatkov či voľných dní. 

Nie je však v silách ľudí ani stro-
jov byť v rovnakom okamihu na 
každej ceste alebo chodníku,“ 
povedal M. Mažár, podľa ktoré-
ho sa cestári často stretávajú 
s aroganciou a bezohľadnosťou 
vodičov.
 Cesty sa budú upravovať 
na základe poradia dôležitosti. 
Najvyššiu prioritu majú mest-
ské komunikácie, po ktorých 
vedú autobusové linky MHD, 
ako aj ďalšie dôležité úseky 
v meste, slúžiace na zásobova-
nie potravinami a poskytnutie 
prvej pomoci.
 (mr), ilustračné foto: (jč)
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Až štyri súkromné spoločnosti majú záujem v rámci projektu 
Moderná stanica zrekonštruovať a zmodernizovať trenčiansku 
železničnú stanicu. Pilotný projekt zameraný na obnovu štyroch 
vybraných železničných staníc, ktoré budú financovať súkromní 
partneri, odštartovali začiatkom augusta Železnice Slovenskej 
republiky (ŽSR).

Do obnovy trenčianskej železničnej stanice chce investovať niekoľko 
súkromných spoločností

 ŽSR vypísali v lete verejnú 
obchodnú súťaž na moderni-
záciu staníc v Trenčíne, Žiline, 
Prievidzi a v bratislavskom 
Novom Meste, do ktorej sa 
prihlásilo päť firiem. „Sú to 
spoločnosti zo Slovenska aj 
zo zahraničia. Jeden uchádzač 
chce opravovať všetky štyri že-
lezničné stanice. Najväčší záu-
jem je o trenčiansku stanicu, 
ktorú chcú ešte aj ďalší traja 
uchádzači,“ povedala hovorky-
ňa ŽSR Martina Pavliková.
 Víťazné firmy, ktoré sa 
v rámci projektu zaviažu inves-

tovať do úpravy a modernizácie 
staníc vlastné peniaze, vyberú 
ŽSR do apríla budúceho roku. 
Ako protihodnotu za vynaložené 
investície získajú od železníc 
právo užívať komerčné priesto-
ry stanice, ktoré potom môžu 
prenajímať malým prevádzkam. 
„Železničná stanica zostane 
v úplnom vlastníctve štátu, 
súkromnému partnerovi sa iba 
dlhodobo prenajme na desiatky 
rokov,“ doplnila Pavliková.
 Cieľom projektu Moderná 
stanica je zvýšenie kultúry ces-
tovania, komfortu a bezpečnos-

ti cestujúcich a návštevníkov 
železničných staníc. „Stanica, 
ktorá vzíde z projektu, by mala 
byť miestom, v ktorom sa po-
darí spojiť čo najkomfortnej-
šie cestovanie s maximálnym 
využitím času stráveného ča-
kaním na železničné spojenia 

prostredníctvom adekvátneho 
kultúrno-spoločenského vyžitia 
a služieb. Našou ambíciou je, 
aby sa moderná železničná sta-
nica stala aj miestom stretnutí 
a príjemne stráveného času,“ 
dodala Pavlíková.
 (r), foto: (jč)

Cestári sú na zimu pripravení
S blížiacim sa príchodom zimy a sneženia sa musia mať na po-
zore aj správcovia komunikácií. Zimnú údržbu miestnych ciest 
a chodníkov od sezóny 2006/2007 zabezpečuje Mesto Trenčín 
prostredníctvom zmluvného partnera, firmy Marius Pedersen 
(MP). Tá zodpovedá za zjazdnosť a schodnosť približne dvesto-
päťdesiatich kilometrov mestských komunikácií.

 Dĺžka zimnej sezóny je každý 
rok iná. Zatiaľ posledná trvala 
štyri mesiace, počas ktorých sa 
na posyp spotrebovalo takmer 
500 ton soli a trikrát toľko ka-
meniva. Náklady na údržbu po-
čas uplynulej zimy boli vyčísle-
né na 160-tisíc eur.
 O tohtoročnú sezónnu údrž-
bu sa bude starať 30 pracov-
níkov vrátane dispečerskej 
služby. „Dispečing bude ne-

pretržite sledovať zjazdnosť na 
mestských komunikáciách až 
do ukončenia zimnej služby. 
Pre prípad možnej kalamitnej 
situácie máme zabezpečených 
ďalších zmluvných partnerov,“ 
informoval Miloš Mažár, vedúci 
údržby pozemných komunikácií 
v spoločnosti MP. 
 Na autobusových zastáv-
kach, schodoch na cestný 
most, pri školách či priecho-

 Chodníky priľahlé k nehnuteľnosti sú povinní čistiť užívatelia 
nehnuteľnosti. Táto povinnosť sa týka napríklad obyvateľov 
rodinných domov. Schodnosť a čistotu chodníkov sú povinní 
udržiavať v čase prevádzkovej doby i prevádzkovatelia obcho-
dov, služieb, hotelov, reštauračných a pohostinských zariadení 
a podobne, hoci nie sú vlastníkmi (správcami alebo užívateľmi) 
priľahlej nehnuteľnosti. V zimnom období treba zbavovať chod-
níky snehu a v prípade námrazy aj viackrát za deň, a to v celej 
šírke. Sneh a námraza sa zhŕňa na okraj vozovky do hromád. Na 
okraji vozovky treba uvoľniť a očistiť vpusty kanalizácie, aby sa 
v prípade odmäku zabezpečil odtok vody. Pri tvorení poľadovice 
treba chodníky posýpať inertným materiálom (piesok, drvina 
a pod.). Je zakázané používať chemický posyp.
 Mestská polícia môže previnilcom, ktorí porušia povinnosti 
vyplývajúce zo všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dodržia-
vaní čistoty a poriadku v meste Trenčín, uložiť pokutu do výšky 
33 eur.
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Trenčianski skejtbordisti a bajkeri budú mať vytvorené zázemie 
v Trenčianskych Biskupiciach na ploche, ktorú im na dobu ne-
určitú vypožičalo mesto. Návrh a podmienky výpožičky schvá-
lili mestskí poslanci na svojom mimoriadnom novembrovom 
zasadnutí.

 O pôvodný park na nefunkč-
ných betónových kurtoch na 
Ostrove prišli skejtbordisti kon-
com minulého roka, keď pre-
vádzkovateľ nepristúpil na pre-
dĺženie zmluvy s mestom. „Do 
skejtparku na Ostrove chodilo 
veľa detí. Mali tam U-rampu, 
zostavu fun boxov, jeden veľký 
blok prekážok s nábehmi, kde 
sa mohli dostatočne realizovať. 
Bola by veľká škoda, keby sa 
to všetko nevyužívalo. Nejde 
vôbec o to, kde park bude. 
Dôležité je, aby bol prístupný,“ 

zdôraznil Dušan Kováč zo zdru-
ženia Bike Trial team Trenčín, 
ktoré malo skejtpark na Ostro-
ve na starosti. 
 Po nepredĺžení nájmu v are-
áli tenisových kurtov začala 
mestská samospráva okamžite 
hľadať riešenie, kam skejtpark 
presťahovať. Jednou z možností 
bolo aj vybudovanie novej spev-
nenej plochy na pozemkoch 
vedľa tenisových kurtov. Napo-
kon však mesto uprednostnilo 
presunutie parku na asfaltové 
plochy do zrekonštruovaného 

športového areálu pri Základ-
nej škole na Novomeského uli-
ci. Na istý čas teda našli skejt-
bordisti azyl v športovom areáli 
na sídlisku Juh.
 Od decembra sa bude zdru-
ženie Bike trial team Trenčín 
starať o U-rampu s príslušen-
stvom v areáli pri križovatke 

Biskupickej a Karpatskej ulice. 
Pozemok v Biskupiciach má 
rozlohu takmer 1000 štvorco-
vých metrov. Do kúpy U-rampy 
a ďalšieho vybavenia skejtpar-
ku investovalo mesto pred tro-
mi rokmi takmer 40-tisíc eur.

 (r), foto: (jč)

Zariadenie skejtparku sa z areálu na Novomeského pre- >
sťahuje do Biskupíc. 

 Tempo opráv schodov na 
najväčšom trenčianskom síd-
lisku nabralo pred príchodom 
zimy na obrátkach. Ako zatiaľ 
posledné sa dočkalo rekon-
štrukcie schodisko nad nákup-
ným centrom Južanka. 
 Čas a poveternostné vply-
vy zanechali na schodoch nad 
Južankou svoje stopy. Kvôli 
úpravám museli byť niekoľko 
dní mimo prevádzky. Bolo tre-
ba upraviť ich povrch a vyčistiť 
odtokové žľaby, aby mohli bez 
problémov odvádzať dažďovú 
vodu. „V oprave najfrekventova-
nejších schodov na sídlisku Juh 
chceme určite pokračovať,“ do-
dal poslanec Výboru mestskej 
časti Juh Branislav Zubričaňák.  

 (mr), foto: (ar)

 Nie v každej časti mesta sa 
však v noci svieti. Obyvateľov 
Armádnej a Vlárskej ulice trápia 
nefungujúce svietidlá. Občania 
sa preto obrátili na mesto, aby 
konečne sfunkčnilo vonkajšie 
osvetlenie na Armádnej a Vlár-

skej ulici pri novopostavených 
bytových domoch. Vonkajšie 
svietidlá nachádzajúce sa 
v týchto lokalitách však nie sú 
súčasťou mestského verejné-
ho osvetlenia. „Ide o súkrom-
né osvetlenie, ktoré vybudo-

Schody nad Južankou boli ešte  >
nedávno v dezolátnom stave... ...po rekonštrukcii... >

O osvetlenie na Armádnej ulici by sa mal starať súkromný vlastník
Ulice nášho mesta osvetľuje noc čo noc viac než päť a pol tisíca 
svietidiel. Ich prevádzku a údržbu na základe zmluvy so samosprá-
vou zabezpečuje spoločnosť Siemens. Jej pracovníci dohliadajú aj 
na správne fungovanie svetelných semaforov na križovatkách.

vala a stále vlastní súkromná 
stavebná spoločnosť. Naviac, 
nachádza sa na ich vlastných 
pozemkoch. Z tohto dôvodu 
Mesto Trenčín nemôže vyna-
kladať finančné prostriedky zo 
svojho rozpočtu na prevádzku 
a správu cudzieho majetku – 
v tomto prípade nefungujúceho 
osvetlenia,“ vysvetlil podstatu 
problému správca verejného 
osvetlenia Roman Sabadka 

z Útvaru interných služieb MsÚ 
v Trenčíne.
 Občania by sa preto mali ob-
rátiť na vlastníka osvetlenia – 
na súkromnú spoločnosť. Nie-
len v spomínaných lokalitách 
je súkromný vlastník pozemku 
zodpovedný napríklad aj za pra-
videlné kosenie trávy či zimnú 
údržbu komunikácií.

 (r)

Skejtpark bude v Biskupiciach

Ďalšie schody na Juhu opravené
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Širokú ulicu už rekonštruujú
Obyvateľov Širokej ulice už nebude trápiť prašná a hrboľatá ces-
ta plná výmoľov a vody po daždi. Po niekoľkoročnom čakaní 
a problémoch s majetkovým vyrovnaním pozemkov pod ulicou 
sa v novembri začala jej rekonštrukcia.

 Katastrofálny stav 250 
metrov dlhej ulice bez asfalto-
vého povrchu trápil ľudí, ktorí 
tu bývajú, už niekoľko rokov. 
Mesto v minuloročnom rozpoč-
te vyčlenilo na jej rekonštrukciu 
približne 365 133 eur. Tesne 
pred realizáciou však plány 
stroskotali na majetkovo-práv-
nom vyrovnaní pozemkov pod 
Širokou, ktoré patrili rímsko-
katolíckej farnosti Trenčín-Ore-

chové. „Vzhľadom na vtedajšiu 
situáciu sme urobili minulý rok 
len čiastočnú úpravu ulice. Po-
vrch sme zasypali makadamo-
vou vrstvou a zavalcovali sme 
najväčšie jamy a nerovnosti. Už 
vtedy sme však ľuďom sľúbili, 
že dostanú ulicu, akú si zaslú-
žia,“ povedal zástupca primá-
tora a poslanec mestskej časti 
Západ Tomáš Vaňo.
 Po viacerých náročných ro-

Ešte pred príchodom zimy sa schody nad cintorínom dočkali 
kompletnej obnovy. Chôdza po nich bude oveľa bezpečnejšia.

 Koncom novembra odovzda-
la stavebná firma do užívania 
zrekonštruované schodisko na 
južanskej Ulici J. Halašu. Počas 
dvoch mesiacov prešli značne 
poškodené schody kompletnou 
obmenou. Na novú vrstvu be-
tónu sa položili protišmykové 
platne, doplnilo sa odvodnenie 
a zábradlie. Nezabudlo sa ani 

na najmenších. Zvetrané betó-
nové pásy určené pre detské 
kočíky boli nahradené novými 
lyžinami. „V hornej aj spodnej 
časti schodov ešte zostáva 
nainštalovať kovové stĺpiky, 
zamedzujúce vjazd vozidiel,“ 
dodal Viliam Hubinský, špecia-
lista pre investície mesta. 
 (mr), foto: (ar)

kovaniach sa napokon v máji 
mesto dohodlo s farským úra-
dom na zámene pozemkov s fi-
nančným dorovnaním. „V sep-
tembri sme vyhlásili súťaž na 
realizátora stavby a začiatkom 
novembra sa začalo na rekon-

štrukcii ulice pracovať. V prie-
behu niekoľkých týždňov bude 
mať Široká ulica asfaltový po-
vrch so vsakovacími jamami, 
obrubníkmi a príjazdovými ces-
tami k domom,“ dodal Vaňo.
 (r), foto: (jč)

Na Legionárskej ulici pribudol 
bezbariérový priechod pre chodcov
Koncom novembra boli dokončené stavebné práce na novom prie-
chode pre chodcov na Legionárskej ulici. Aby bol priechod cez kri-
žovatku ešte bezpečnejší, pribudol aj ochranný deliaci ostrovček. 

 Počas výstavby DV centra 
(Masaryčiek) a polyfunkčné-
ho objektu ARTPASSAGE bol 
priechod dočasne presunutý 
k zastávke MHD a lekáreni Ave 
Maria. Po dokončení stavby 
ARTPASSAGE bolo oplotenie 
staveniska odstránené a do-
časný priechod zrušený. Na-
hradil ho nový priechod pred 
križovatkou ulíc Legionárska – 
Partizánska v smere do centra 
(pri predajni Billa v DV centre).
 Chodníky v mieste priechodu 
sú upravené na bezbariérové 

a v strede priechodu pribudol 
ochranný deliaci ostrovček. 
 Ochranné ostrovčeky sú 
moderným prvkom v oblasti 
cestnej premávky. Zúžením 
prejazdného profilu cestnej ko-
munikácie vodičov nútia znížiť 
rýchlosť a výrazne pomáhajú 
zvyšovať bezpečnosť pri pre-
chádzaní chodcov cez cestu. 
 Práce realizovala Považská 
stavebná, a. s. – zhotoviteľ 
stavby ARTPASSAGE. 
 
 (r), foto: (jč)

Schody na Juhu už opravili 

Obyvatelia Širokej ulice roky bojova- >
li s jamami a kalužami vody.

Práce na rekonštrukcii by mali byť ho- >
tové v priebehu niekoľkých týždňov. 
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste

Prečo nie je na parkovisku na 
Palackého ulici miesto pre te-
lesne postihnutých v smere od 
gymnázia. Veď, keď tam príde 
niekto cudzí, nemôže vedieť, že 
tam musí prísť od hotela Tatra 
a nájde iba dve miesta zhruba 
v strede parkoviska. Je to ostu-
da  pre naše mesto. Ďakujem.
 Milan Mišík
Iveta Marčeková, útvar životné-
ho prostredia a dopravy:
 Parkovacie miesta na Palac-
kého ulici pri HVB banke boli 
telesne postihnutými označené 
ako nevyhovujúce. Preto sa roz-
hodlo o ich premiestnení (so 
súhlasom zväzu telesne postih-
nutých) k Zlatej Fatime. Za úče-
lom poskytnutia informácie o vy-
hradených miestach pre telesne 
postihnutých pripravuje mesto 
Trenčín mapu s vyznačením vy-

hradených miest. Mapa bude 
zverejnená na stránke mesta 
Trenčín.

Na jedinom cestnom moste 
v meste je pravostranný chod-
ník v dezolátnom stave, najmä 
kovové kryty kanalizácie na 
strane od mesta sú prepadnu-
té pod niveau chodníka. Kedy 
budú opravené?
 Marián Kačšák
Útvar životného prostredia 
a dopravy:
 Chodníky na cestnom moste 
nepatria do správy Mesta Tren-
čín, ale patria k ceste 1. triedy 
I/61, ktorá je v správe Sloven-
skej správy ciest Žilina. 
Stanovisko SSC Žilina:
 Oprave krytu chodníka na 
cestnom moste po pravej strane 
v smere od mesta k okružnej kri-

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

žovatke pri Lidli sa správca cesty 
(SSC IVSC Žilina) môže venovať 
po skončení zimnej údržby ciest, 
t. j. na jar v roku 2010. Kovové 
kryty na chodníku patria správ-
com inžinierskych sietí, ktoré sú 
uložené v telese mosta (T-com, 
SPP). Firma T-com po upozor-
není od správcu komunikácie 
prisľúbila opravu jej náležiacich 
kovových poklopov po dohode 
so zhotoviteľom prác.

Chcem sa spýtať, ako a kde sa 
dá zmeniť priezvisko. 
 Tomáš Červeník
Beáta Chropeňová, útvar práv-
ny a matriky:
 Zmenu priezviska povoľuje 
príslušný Obvodný úrad, odbor 
všeobecnej vnútornej správy. 
V Trenčíne je to pani Bc. Mária 
Husárová, tel. 032/741 14 23.

Rada by som sa dozvedela, 
či vyberanie pokút mestskou 
políciou za údajne nesprávne 
parkovanie osobných áut na 
Brnianskej ulici oproti budove 
Elegant Invest, s. r. o., č. 2 v TN 
je oprávnené. Pokuta je až 60 

€, čo nie je málo a hlavne pre 
takých, ktorí si do obchodu 
oproti idú kúpiť len nejakú ma-
ličkosť. Mestská. polícia tvrdí, 
že priestor je mestská zeleň. 
Keď pokutovaní spomenuli, že 
je to súkromný majetok, pove-
dali, že majú povolenie – súhlas 
od majiteľa vyberať pokuty. Vy-
svetlí mi niekto kompetentný, 
ako to teda je, ale hlavne urobí 
sa aj náprava? A ako sa treba 
brániť proti neoprávnenej poku-
te, alebo získať peniaze naspäť, 
ak pokuta nebola oprávnená? 
Chcem len spravodlivosť a prav-
divú informovanosť. Ďakujem.
 Viera Bezová
Mestská polícia:
 V zákone č. 8/2009 Z. z. 
o cestnej premávke, v paragrafe 
25, ods. 1, písm. s je uvedené: 
„Vodič nesmie zastaviť a stáť na 
cestnej zeleni a inej verejne prí-
stupnej zeleni, na ostrovčekoch 
a deliacich pásoch, ak to nie je 
dovolené dopravnou značkou.“ 
Z uvedeného vyplýva, že Mestská 
polícia Trenčín riešila Vami spo-
mínané priestupky oprávnene.
 (r)

 Veľkoobjemové kontajnery 
zo stanovíšť odvážalo vozidlo 
Ecocar. V permanencii boli aj 
ramenové a malé hákové na-
kladače, ktoré dočisťovali sta-
novištia po odvoze posledného 
kontajnera. Objemný odpad 
bol uložený na skládku Luštek 
v Dubnici nad Váhom, nebez-
pečné odpady boli odovzdané 
na zneškodnenie. Záhradkári 
sa mohli nahromadeného bi-
ologického odpadu zo svojich 
políčok a sadov zbaviť v dňoch 
10. a 17. októbra, keď mali 
k dispozícii veľkoobjemové kon-
tajnery (VOK) priamo v záhrad-
kárskych osadách. Biologicky 
rozložiteľný odpadový materiál 

sa zhodnotil v kompostárni bi-
ologického odpadu v Trenčíne. 
Celkové náklady na jesenné 
upratovanie sa vyšplhali na 
21 804,21 eur.
 Na jednotlivých stanoviš-
tiach, s výnimkou záhradkár-
skych osád, boli umiestnené 2 
VOK-y na ukladanie biologicky 
rozložiteľného i objemného od-
padu. Na správnosť ukladania 
odpadu dohliadali zamestnan-
ci firmy Marius Pedersen, ktorá 
spolupracovala pri jesennom 
zbere odpadu.

počet stanovíšť 92 

počet stanovíšť (záhradkár-
ske osady)

17 

počet vývozov – objemný 
odpad

149 

počet vývozov – biologicky 
rozložiteľný odpad

158 

objemný odpad 165,3 t 

biologicky rozložiteľný 
odpad

119,9 t 

motorové a mazacie oleje 0,4 t 

obaly s obsahom nebezpeč-
ných látok

3,4 t 

žiarivky a iný odpad obsahu-
júci ortuť

0,003 t 

zariadenia obsahujúce 
chlórfluórované uhľovodíky 
(napr. chladničky)

3,05 t 

elektrické a elektronické 
zariadenia

7,31 t 

opotrebované pneumatiky 2,37 t 

 

 Týmto spôsobom sa chce-
me všetkým občanom i organi-
záciám, ktorí sa zapojili do tej-
to akcie, srdečne poďakovať.
 Zároveň vyzývame ziskové 
aj neziskové organizácie i ob-
čanov, ktorí majú chuť spo-
lupodieľať sa na skrášľovaní 

nášho mesta, aby sa prihlásili 
na Mestskom úrade v Trenčí-
ne – útvar životného prostredia 
a dopravy, Farská 10, č. telefó-
nu: 650 44 18. (ÚŽPaD)

Vyhodnotenie jesenného 
upratovania 2009

Mesto 
Trenčín 
vyhlasuje 
verejnú 
obchodnú 
súťaž na predaj 
hnuteľného 
majetku:

l  Technika 
na údržbu zelene

Podmienky sú uverejnené 
na webovej stránke Mesta 
Trenčín v štruktúre Mesto/
Samospráva mesta Trenčín:
http://www.trencin.sk/
predaj_majetku

Na území mesta Trenčín prebiehalo počas októbra jesenné upra-
tovanie. Jeho súčasťou bol aj vývoz biologicky rozložiteľného 
odpadu zo záhradkárskych osád.
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Blíži sa svetový deň 
zdravotne postihnutých
V priestoroch Posádkového klubu sa vo štvrtok 12. novembra 
stretli hendikepovaní pri príležitosti 49. výročia Svetového dňa 
zdravotne postihnutých, ktorý sme si pripomenuli 3. decembra.

 Na slávnostnej schôdzi sa 
bilancovalo a diskutovalo. „Po-
čas roka sme absolvovali dva 
rekreačno-rehabilitačné pobyty 
v Tatrách a v Dolnom Kubíne. 
Napriek nelichotivej finančnej 
situácii robíme, čo sa dá,“ in-
formoval Pavol Mrákava, pred-
seda 1. základnej trenčianskej 
organizácie Slovenského zväzu 
telesne postihnutých.
 Na pravidelných stretnutiach 
s primátorom a predsedom sa-
mosprávneho kraja poukazujú 
na problémy a možnosti ich 

riešenia. Najväčšie nedostatky 
vidia v spletitých zákonoch a vo 
všadeprítomných bariérach. 
„Vieme, že nikde na svete ne-
nájdeme bezbariérové mesto. 
V Trenčíne to ide k lepšiemu. 
Naliehavo však treba vyriešiť 
podchod pri Tatre, ktorý je dl-
hodobo nevyhovujúci,“ dodal 
Mrákava.
 Podujatie si nenechal ujsť 
ani primátor Branislav Celler. 
„Niekoľkokrát počas roka sa 
stretávam so zástupcami zväzu 
telesne postihnutých, aby sme 

Mesto požaduje od Charity 
sprevádzkovanie denného 
azylového centra
Dom charity Jeremiáš na Soblahovskej ulici v Trenčíne posky-
tuje ľuďom bez prístrešia možnosť prenocovania za symbolický 
poplatok. Nízkoprahová nocľaháreň a útulok, ktoré sú otvorené 
celoročne však neriešia problém chorých ľudí, ktorým zdravotný 
stav nedovoľuje vrátiť sa počas dňa opäť na ulicu. Situáciu chce 
mesto zlepšiť sprevádzkovaním denného azylového centra. 

Od nového roka už nebude Kancelária verejného ochrancu 
práv poskytovať v priestoroch Mestského úradu v Trenčíne 
svoje služby. Primátorovi mesta to vo svojom liste oznámil 
verejný ochranca práv Pavel Kandráč. 

 Dom charity zriadila v januári 
minulého roka Diecézna charita 
Nitra s podporou mesta Trenčín. 
To okrem finančnej dotácie vo 
výške 33 tisíc eur vypožičalo cha-
rite na základe zmluvy nebytové 
priestory za účelom prevádzko-
vania nízkoprahovej nocľahárne, 
útulku a denného azylového cen-
tra. Takisto mesto hradí všetky 
náklady na energie zariadenia, 
ktoré predstavujú približne 16 
tisíc eur ročne. Azylové centrum 
s delodenným režimom pre cho-
rých bezdomovcov či bezdomov-
cov prepustených z nemocnice  
však charita zatiaľ neprevádzku-
je. „Začiatkom roka sme zmluvu 
o vypožičaní priestorov, v ktorých 
charita poskytuje sociálne služby 
ľuďom bez prístrešia, opäť predĺ-
žili. V zmysle tejto zmluvy mesto 
požaduje od charity v tej istej 
budove aj prevádzkovanie denné-
ho azylového centra,“ vysvetlila 
dlhodobo uvoľnená poslankyňa 

mestského úradu Janka Fabo-
vá. Okrem sprevádzkovania azy-
lového centra navrhuje mesto 
aj predĺženie otváracích hodín 
Domu charity. „Na útvare soci-
álnych vecí sa začínajú hromadiť 
sťažnosti z Fakultnej nemocnice 
v Trenčíne z oddelenia sociálnych 
sestier. Týkajú sa občanov bez 
prístrešia, ktorí po prepustení 
z nemocnice potrebujú dolieče-
nie a nemajú počas dňa kam ísť, 
nakoľko je nocľaháreň otvorená 
len v čase od 19. hodiny večer 
do 6. hodiny ráno. Preto navrhu-
jeme predĺžiť prevádzkovú dobu 
v letnom období od 19. hodiny 
do 8. hodiny nasledujúceho dňa 
a v zimnom období od 17. hodiny 
večer do 10. hodiny nasledujúce-
ho dňa,“ doplnila Fabová. 
 Nízkoprahová nocľaháreň 
a útulok s kapacitou 30 lôžok 
poskytli za minulý rok 8 481 noc-
ľahov 155 ľudom bez prístrešia. 
 (r)

prebrali, čo ich teší a trápi. Za 
uplynulé roky sa v našom mes-
te podarilo zlepšiť kvalitu života. 
Zároveň vieme, že je pred nami 
ešte veľa práce v odstraňovaní 
architektonických bariér. Počas 
dvadsiatich rokov od revolúcie 
sa však podarilo odbúrať zá-

sadnú spoločenskú prekážku. 
Telesne postihnutí občania 
sú neoddeliteľnou súčasťou 
verejného života,“ povedal 
trenčiansky primátor. Na záver 
podujatia si priaznivci drobného 
hazardu vyskúšali svoje šťastie 
v tombole.  (mr), foto: (jč)

Kancelária verejného ochrancu práv už 
Trenčanom nebude poskytovať služby

 „Vzhľadom na Národnou ra-
dou Slovenskej republiky schvá-
lené rozpočtové prostriedky na 
činnosť Kancelárie verejného 
ochrancu práv na rok 2010 
som nútený výrazne obmedziť 
počet regionálnych pôsobísk 
kancelárie. Preto si vám do-
voľujem oznámiť, že z tohto 
dôvodu i z dôvodu nižšieho 
záujmu o služby Kancelárie 
verejného ochrancu práv v po-
rovnaní s inými regionálnymi 
pôsobiskami som sa rozho-
dol nepokračovať v roku 2010 
v našej spolupráci s doterajším 
pravidelným spôsobom. Rád 
však prijmem pozvanie na prí-
ležitostné stretnutia či bese-
dy o ochrane základných práv 
a slobôd v Slovenskej republi-
ke s obyvateľmi vášho mesta, 

prípadne s vybranými skupina-
mi obyvateľov, napr. seniormi 
v domovoch sociálnych služieb 
a domovoch dôchodcov, s deť-
mi v základných či stredných 
školách a podobne,“ píše 
sa v liste, v ktorom sa Kan-
dráč tiež zaviazal v súčinnosti 
s mestom Trenčín pravidelne 
informovať verejnosť o ďalších 
možnostiach osobného stretnu-
tia s verejným ochrancom práv 
v súvislosti s podnetmi proti 
konaniu, rozhodovaniu a nečin-
nosti orgánov verejnej správy. 
 Možnosť osobného stret-
nutia s právnikmi Kancelá-
rie verejného ochrancu práv 
v priestoroch Mestského úradu 
v Trenčíne využilo od roku 2003 
viac ako 350 občanov.
 (r)

OPRAVA
 V minulom čísle mesačníka Info sme na strane 6 v článku Pri-
mátor navštívil Základnú školu na Hodžovej ulici nesprávne uvied-
li ako prevádzkovateľa súkromnej školskej jedálne firmu Gastro-
centrum. Správny názov spoločnosti, ktorá jedáleň prevádzkuje 
HEES – Gastroslužby, s. r. o. Za chybu sa ospravedlňujeme.  (r)
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Päťdňové oslavy 20. výročia Nežnej revolúcie v Trenčíne od-
štartoval v nedeľu podvečer 15. novembra koncert legendárnej 
speváčky Marty Kubišovej. V sprievode hudobnej skupiny Petra 
Maláska zaspievala živá ikona novembrovej revolúcie svoje hity 
zo 60. rokov, ale aj pesničky, s ktorými nemohla počas totalit-
ného režimu dvadsať rokov vystupovať. Nechýbala ani hymna 
revolúcie – Modlitba pre Martu.

 Atmosféru udalostí z novem-
bra 1989 navodil v zaplnenej 
divadelnej sále Posádkového 
klubu skrátený filmový doku-
ment z roku 1991 pod názvom 
Všetci spolu... (po slovensky), 
na príprave ktorého sa podieľal 
aj dnes už zosnulý spevák Jaro 
Filip. Odkaz Nežnej revolúcie 
vyzdvihol aj primátor Branislav 
Celler. „Úprimne a zo srdca ve-
rím, že udalosti 17. novembra 
si musíme dôstojne pripome-
núť. Zastaviť sa na chvíľu a aj 
v záplave denno-denných po-
vinností si pre tento historický 
prepych vyhradiť miesto v našej 
pamäti. Verím, že mesto Tren-
čín bude v týchto dňoch aj vďa-
ka programu, ktorý sme pripra-
vili, opäť žiť udalosťami spred 

dvadsiatich rokov. A znovu 
budeme o krôčik bližšie k ná-
deji, že generácie, ktoré prídu 
po nás, nezabudnú,“ povedal 
primátor v príhovore, po ktorom 
už viac ako päťsto divákov pri-
vítalo potleskom na pódiu Mar-
tu Kubišovú a skupinu Petra 
Maláska.

 „Pozdravujem Trenčín. Napo-
sledy som tu vystupovala v leto 
na festivale Pohoda a som veľ-
mi rada, že som k vám prišla 
aj teraz na jeseň. Pripravili sme 

si pre vás repertoár 
piesní zo 60. rokov, 
ale zaspievam vám aj 
pesničky, ktoré som 
kedysi chcela spievať 
a nedošlo už na ne,“ 
uviedla svoj koncert 
speváčka, ktorá po-
čas dvadsaťročného 

komunistického režimu dostala 
zákaz verejne vystupovať.
 Počas viac ako hodinového 
koncertu si diváci spolu s hviez-
dou 60-tych rokov zaspievali 
piesne ako Lampa, Harmonika, 
Loudá se půlměsíc, Kdo těm rů-
žím vůni vzal, Hej, Jude či Ringo 
– ding. Odznela aj pieseň Mag-

daléna, ktorú samotná speváč-
ka považuje za najťažšiu.
 „Mnohokrát som túto pes-
ničku pokazila. Ale dnes sa 
ju pre vás pokúsim zaspievať 
úplne bezchybne,“ priznala sa 
otvorene pred divákmi, ktorých 
Marta Kubišová neukrátila ani 
o nezabudnuteľnú Modlitbu pre 
Martu. „A teraz vám zaspievam 
pieseň, ktorú odo mňa všetci 
čakáte,“ okomentovala pesnič-
ku, ktorú v novembri pred dvad-
siatimi rokmi zaspievala bez 
sprievodu kapely z balkóna na 
Václavskom námestí. 
 Po troch prídavkoch na záver 
sa publikum v Trenčíne rozlúči-
lo s Martou Kubišovou veľkým 
aplauzom a jej charizmatické 
vystúpenie ocenilo aj standing 
ovation.  (r), foto (rs)

Trenčín oslavoval 

20 rokov slobody

„Ja neviem, ale každý 
si po revolúcii predstavoval 

asi niečo iné. Ja som si 
žiadne ilúzie nerobila. Moja 

maminka mi povedala, že 
každá revolúcia je krásna 

v „červáncích“, potom 
prídu všedné dni. Takže 

ja som bola skôr priprave-
ná na tie všedné dni.“

Marta Kubišová, speváčka

Spevácka legenda dostala  >
od Trenčanov symbolicky 
ružu za každý rok, ktorý 

nemohla účinkovať.

Marta Kubišová vystúpila v sprievode  >
hudobnej skupiny Petra Maláska.

Charizmatické  >
vystúpenie speváčky 
odmenili diváci aj 
standing ovation.
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Na koncerte Bez ladu a skladu štrngali kľúčeNa koncerte Bez ladu a skladu štrngali kľúče
Skvelá muzika, spev aj zvuk štrngajúcich kľúčov sa v predve-
čer 17. novembra rozprestieral na Mierovom námestí. Tisíce 
ľudí prilákali Chór vážskych muzikantov, Bez ladu a skladu 
a David Koller osláviť jubilejné výročie pádu komunizmu 
a vzdať poctu slobode.

 Úderom 17. hodiny rozprúdi-
la atmosféru na trenčianskom 
námestí undergrandová skupina 
a domáca legenda Chór váž-
skych muzikantov. V čase, keď 
mnohí poslušne kráčali za čer-
venou vlajkou, narobila svojou 
nespútanosťou staršej generácii 
nejednu vrásku. Svojím osobi-
tým neuhladeným štýlom hudby 

a originálnymi textmi si získa-
va priaznivcov už viac ako 25 
rokov.
 Po nich privítalo publikum 
bývalého frontmana skupiny 
Lucie Davida Kollera. Spevák, 
ktorý odpor voči komunistickej 
totalite nevyjadroval v politic-
kých diskusiách, ale hudbou na 

konce r -
toch, rozospieval všetky 
vekové kategórie. Na pon-
delkovom koncerte nechý-
bali skladby Šrouby do hla-
vy, Černí andělé, Amerika, 
Oheň či Chci zas v tobě 
spát.
 Najväčší aplauz sprevá-
dzal domácu skupinu Mi-
chala Kaščáka Bez ladu 

a  skladu. A hoci skupina for-
málne už niekoľko rokov nevy-
stupuje a na domácom pódiu 
v Trenčíne zahrala v pondelok 
len po druhýkrát, pesničky ako 
Píšte všetci modrým perom, 
Udavač, Génový inžinier či Odt-
nite mu hlavu spievalo zborovo 
celé námestie. Kapela, ktorá sa 
nedávno vrátila z koncertu v New 
Yorku, sa dala opäť dokopy prá-
ve pri príležitosti osláv dvadsiate-
ho výročia nežnej revolúcie. „17. 
november je najveselší a najprí-
jemnejší sviatok v našich novo-
dobých dejinách, keď oslavujeme 
koniec neľudského režimu, ktorý 
potieral prirodzenosť vo všetkom. 
Zmena nám priniesla slobodu 

a možnosť realizácie,“ pove-
dal Michal Kaščák, pre ktorého 
17. november 1989 zostane na-
vždy dňom, keď sa stal zázrak.
 Na vystúpenia všetkých hu-
dobníkov na koncerte odpovedali 
nadšení diváci potleskom, výkrik-
mi, do ktorých sa ozýval štrngot 
kľúčov. (r), foto (rs)

„Prvý koncert nedopadol pre 
nás dobre. Na jednej strane to 
bol síce veľký ohlas zo strany 
publika, ale na druhej stra-
ne nám politický pracovník, 
súdruh Stano Malinovský, vypol 
elektrický prúd a obvinil nás 
z propagácie fašizmu, nakoľko 
sme boli oblečení v čiernych 
oblekoch, úzkych kravatách, 
bielych ponožkách a tmavých 
okuliaroch. Presne tak ako 
o päť rokov neskôr vystúpili 
BEZ LADU A SKLADU. Po 
týchto problémoch sa kapela 
nútene odmlčala.“

Basgitarista CHVM Ľuboš 
Dzúrik o prvom koncerte 

skupiny v roku 1981
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 Primátor Branislav Celler vo 
svojom príhovore zdôraznil, že 
nesmieme pri našom zápale pre 
budúcnosť zabudnúť na svoju 
minulosť: „Diktatúra proletariátu 
a triedny boj – tieto dva pojmy 
mali ospravedlniť násilie a ne-
spravodlivosť, ktorých sa dopúš-
ťal komunistický režim, údajne 
v mene robotníckej triedy, na svo-
jich občanoch. Pamätník obetiam 
komunizmu je symbolom, pripomí-
najúcim utrpenie sedemdesiatich 
tisícov popravených a väznených 

odporcov komunistickej diktatú-
ry, šikanovanie stovák roľníkov, 
živnostníkov, kňazov, rehoľníkov 
a rehoľných sestier.“
 Písal sa rok 1977 a na svete 
sa objavil dokument o základ-
ných ľudských právach nazývaný 
Charta 77. Jedným z mála od-
vážnych Slovákov, ktorí ju svojím 
podpisom podporili, bol Bohumil 
Hanzel. „Vtedy bola veľká neslo-
boda, ktorú ľudia normálne nevi-
deli alebo nepociťovali dopady. 
Som rád, že sa to skončilo, ale 

treba si dať pozor, aby sa to ne-
vrátilo,“ vysvetlil význam pamät-
níka a pripomínanie si minulosti 
Hanzel.
 Predstaviteľ prednovembrové-
ho kresťanského disentu Marián 

Kvasnička v príhovore spomínal 
na udalosti spojené s obdobím 
tesne pred prevratom, na aktivi-
tu poľskej Solidarity a veriacich 
v bývalom Československu.
 (mr), foto: (jč)

 Pred dvadsiatimi rokmi sa 
stal zázrak. Európa skoncova-
la s komunizmom. Ako keby 
odstránenie Berlínskeho múru 
a štrnganie kľúčov ukončilo éru 
začatú výstrelom Aurory už pred 
niekoľkými desaťročiami. Svet sa 
zrazu otvoril a priestor slobody 
sa zväčšil. Sľúbili sme si lásku. 
Tieto slová piesne vystihovali 
nezabudnuteľnú atmosféru tých 
dní. Znamenali koniec strachu 
a nedôvery a začiatok hľadania, 
porozumenia a dôvery. Veľká 
a mocná strana, ktorá vydávala 
smernice, ako majú občania žiť, 
čomu majú veriť, ako majú mys-
lieť, akú hudbu a literatúru môžu 
počúvať – tento údajný predvoj 
robotníckej triedy zrazu zhasol 
ako zápalka vo vetre.
 Otvorenie hraníc prinieslo 
aj otvorenie očí. Civilizačné roz-
diely medzi krajinami, ktoré žili 
40 rokov v područí sovietskeho 
impéria a krajinami, ktoré po 
druhej svetovej vojne pokorené 
a vstávajúce z ruín svojich miest 
a dedín ukázali, že k prosperite 
a ľudskému šťastiu nevedie dik-
tatúra proletariátu, represie rôz-
neho druhu, ale slobodná súťaž, 

rovnosť príležitostí pre všetkých 
občanov, skrátka sloboda. Slo-
boda, o ktorú sme prišli vo febru-
ári 1948. 
 V tomto čase, až do roku 
1989 bolo 71 168 osôb od-
súdených za politické delikty, 
6973 osôb odvlečených ešte 
v roku 1945 do Sovietskeho 
zväzu. 528 z nich zomrelo v So-
vietskom zväze, 8240 osôb bolo 
v táboroch nútenej práce, 5135 
vojakov slúžilo v takzvaných po-
mocných technických práporoch, 
4739 osôb v rámci akcie B bolo 
presídlených z väčších miest na 
vidiek – na Oravu, ale aj inde, 
112 gréckokatolíckych kňazov 
s manželkami a deťmi bolo vysíd-
lených do českého pohraničia, 
2548 bolo internovaných rehoľní-
kov do pohraničia, 1644 interno-
vaných a presídlených rehoľníc. 
Pred tými dvadsiatimi rokmi, 
17. novembra, ešte žila z tých 
väznených občanov hŕstka, azda 
desatina. Dnes nás žije už len 
niekoľko sto. Všetci títo občania 
boli rehabilitovaní podľa zákona 
119/1990. Viacerí z nich žili aj 
pracovali v tomto našom meste 
alebo v jeho blízkom okolí. Nie 

ktorí z nich boli odsúdení vyšším 
vojenským súdom, pred ktorým 
dnes odhalíme pamätník.
 Tento pamätník nie je určený 
iba občanom Trenčína, ale najmä 
bude pripomínať tých, ktorí zapla-
tili životom za slobodu. Mám na 
mysli Alberta Púčika, Eduarda Te-
sára a Antona Tunegu – študen-
tov, ktorí maturovali na trenčian-
skom gymnáziu a ktorí boli 20. 
februára 1951 popravení v Bra-
tislave. Tento pamätník, dúfam, 
bude pripomínať aj smrť 19-roč-
ného trenčianskeho skauta Du-
šana Šinského, zastreleného 
v Rakúsku pri pokuse siedmich 
trenčianskych skautov dostať sa 
na Západ. Bude pripomínať aj 
dlho väznenú Martu Tunegovú, 
Máriu Pecíkovú z Trenčianskych 
Biskupíc, Jána Pavlova, farára 
evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania, profesora trenčianske-
ho gymnázia Pavla Cintavého, 
perzekvované trenčianske rodi-
ny, rodinu Lexmanových z Bobo-
ta, väznených občanov Opatovej, 
Dobrej, Trenčianskej Teplej, Ľu-
biny, Starej Turej, Trenčianskych 
Bohuslavíc, Moravského Liesko-
vého, Dolnej Súče aj z iných obcí 
v okolí Trenčína. No nielen ich 
utrpenie bude pripomínať.
 Mnohí pamätníci doteraz ne-
zabudli na ponižujúce časy od-
haľovania takzvaných triednych 

nepriateľov. Režim ich hľadal 
a nachádzal medzi roľníkmi, 
živnostníkmi, obchodníkmi, re-
hoľníkmi, kňazmi. Nielen beda 
im, ale aj beda ich deťom. Táto 
ideológia sa neštítila pomstiť sa 
na deťoch väznených rodičov ani 
na deťoch takzvaných kulakov 
a buržoázie.
 A na ostatok bude tento pa-
mätník pripomínať aj rok 1953, 
keď bol v Trenčíne brutálnym 
spôsobom strhnutý jeden z naj-
väčších a umelecky najhodnot-
nejších pomníkov na Slovensku 
venovaný Milanovi Rastislavovi 
Štefánikovi. Dúfam, že pamätník, 
pred ktorým vyjadrujeme úctu 
obetiam komunizmu, nestihne 
podobný osud. 
 Na margo nového pamätníka 
chcem pripomenúť ešte zákon 
NR SR z 27. marca 1996 o ne-
morálnosti a protiprávnosti ko-
munistického systému. Píše sa 
v ňom, okrem iného: Účastníci 
protikomunistického odboja sa 
zaslúžili o pád komunistického 
režimu a o znovunastolenie de-
mokracie. Patrí im za to vďaka.
 V ich mene aj v mene vašich 
mŕtvych priateľov ďakujem Mestu 
Trenčín za vďaku preukázanú po-
stavením tohto pamätníka obe-
tiam komunizmu.
 Ďakujem
 (redakčne krátené)

Pri slávnostnom odhaľovaní Pamätníka obetiam komu-
nizmu sa prítomným prihovoril aj spisovateľ a bývalý 
politický väzeň RUDOLF DOBIÁŠ, ktorý krutosť minulého 
režimu pocítil na vlastnej koži: 

Na trenčianskom Námestí sv. Anny v utorok 17. novembra pod-
večer za účasti významných hostí a stoviek prítomných divákov 
slávnostne odhalili Pamätník obetiam komunizmu. Stalo sa tak 
počas tónov symbolickej piesne Modlitba pre Martu presne 20 
rokov od pádu totalitného režimu. Sviatočný večer umocňovali 
aj piesne „básnika s gitarou“ Karla Kryla.

Obetiam komunizmu 
odhalili pamätník 

K pamätníku kládli prítomní sviečky a červené ruže >
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Do Trenčína chcete 
pritiahnuť divadlo. Viacerí si 
povedia, konečne...
 Trenčín divadlo potrebuje. 
Obyvatelia mesta sa vo via-
cerých prieskumoch vyjadrili, 
že pravidelne organizované 
divadelné predstavenia im 
chýbajú. Existencia stálej pro-
fesionálnej divadelnej scény 
je však v momentálnej situácii 

nereálna z viacerých dôvodov.
Napríklad?
 Hlavnými z nich sú absen-
cia vhodných priestorov, ktoré 
by mohli dôstojne slúžiť výluč-
ne pre potreby divadla, ale aj 
ekonomická náročnosť finan-
covania celého divadelného 
ansámblu. Otázkou zostáva aj 
to, či by stála divadelná scé-
na pri produkcii minimálne 

desiatich predstavení do me-
siaca v terajšej situácii našla 
dostatočné divácke zázemie 
počas celého roku. Preto sme 
skonštatovali, že zatiaľ je re-
álna skôr podoba Virtuálneho 
divadla.
Virtuálne divadlo, to tu ešte 
nebolo. O čo vlastne ide?
 Virtuálna divadelná „in-
štitúcia“ by mala zabezpečiť 
pravidelné predstavenia zave-
dených profesionálnych diva-
delných súborov, za ktorými 
Trenčania väčšinou cestujú do 
iných miest a postupne vytvá-
rať podmienky pre vznik stá-
lej divadelnej scény. Ak chce 
mesto v budúcnosti uvažovať 
nad vybudovaním kamenného 
divadla, musí preň postupne 

vznikať divadelné podhubie. To 
okrem miestnych ochotníckych 
súborov, ktorým za ich úsilie 
v neľahkých podmienkach patrí 
uznanie, musí podporovať aj tr-
valý záujem obyvateľov regiónu 
o návštevu divadelných pred-
stavení. Zároveň by mal však 
projekt vychádzať z reálnych 
možností krajského mesta.
Čo teda môžeme od projektu 
očakávať? 
 Samotný projekt Virtuálne-
ho divadla, ktorý bude reali-
zovaný počas nasledujúceho 
roka, zrejme prinesie aj odpo-
veď na otázku, či si naše kraj-
ské mesto zaslúži aj divadlo 
kamenné.

 (mr)

 Výkony slovenských herec-
kých stálic v komédii o živote 
a schopnosti vedieť žiť v réžii 
Martina Porubjaka, ktorá sa za-
čína ako hádka troch priateľov 
nad „neviditeľným obrazom“, 
odmenilo zaplnené hľadisko 

trenčianskeho Posádkové-
ho klubu (ODA) dlhotrvajúcim 
potleskom.
 Hra Kumšt bola zároveň 
prvým skutočným divadelným 
predstavením v rámci pripra-
vovaného projektu Virtuálneho 

divadla, ktorý bude realizovaný 
počas nasledujúceho roku ob-
čianskym združením lampART 
v spolupráci s mestom. „Stá-
la divadelná scéna v podobe 
vlastnej budovy a hercov je pre 
Trenčín finančne neúnosná. 
Hľadali sme teda pre občanov 
alternatívu. Tou je pravidelné 
divadelné predstavenie pod 
záštitou Mesta Trenčín. Každý 
mesiac chceme priniesť kvalit-
né hry známych autorov s dob-
rým spracovaním a hereckým 
obsadením. Hra Kumšt bola 
premiérou celého projektu, kto-
rý by mal Trenčanov navnadiť 
na divadelný život,“ dodal na 
margo štvrtkového divadelného 
predstavenia primátor Brani-
slav Celler.  (r), foto: (rs)

Oslavy dvadsiateho výročia Nežnej revolúcie vyvrcholili uplynu-
lý štvrtok v Trenčíne divadelnou hrou Štúdia L+S Kumšt v hlav-
nej úlohe s Milanom Lasicom, Milanom Kňažkom a Mariánom 
Labudom. Predstavenie francúzskej dramatičky Yasminy Reza 
hrajú na Slovensku už dvanásť sezón.

Obľúbení herci Milan Lasica, Milan Kňažko  >
a Marián Labuda predviedli Trenčanom svoj kumšt 
v rovnomennom divadelnom predstavení.

Dobrú náladu šírili herci aj na slávnostnej  >
recepcií po predstavení.

Trenčania budú mať od nastávajúceho roka možnosť bohatšieho 
kultúrneho vyžitia. Mesto Trenčín v spolupráci s občianskym 
združením (OZ) lampART pripravuje v rámci projektu Virtuálne-
ho divadla sériu divadelných predstavení renomovaných divadel-
ných scén. O zaujímavom projekte sme sa porozprávali s Bra-
ňom Hollým, predsedom OZ lampART a šéfom celého projektu.

Trenčín bude mať virtuálne divadlo

Skvelé herecké predstavenie na záver osláv
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Od polovice decembra začne TPS vydávať parkovacie karty 
Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s., (TPS) začína vydávať parkovacie karty. Vodiči parkujúci na jednom zo siedmich spo-
platnených parkovísk v Trenčíne mohli doteraz uhrádzať poplatok za parkovanie prostredníctvom parkovacích automatov alebo 
zaslaním SMS správy. Od utorka 15. decembra si budú môcť záujemcovia zakúpiť rezidentskú, prenosnú alebo neprenosnú kartu. 
Zároveň môžu požiadať aj o vyhradenie parkovacieho miesta.

 Od 1. októbra je v Trenčíne spoplatnených sedem vybraných parkovacích plôch, ktoré prevádzkuje TPS, a. s. Výška poplatkov za 
státie na parkoviskách je určená na základe dvoch kritérií:

I. Podľa lokality (vzdialenosti od centra 
mesta)

• parkoviská sú rozdelené do dvoch pásiem:

Pásmo A1 – zahŕňa centrum (Železničná ulica, Palackého, Roz-
marínová, Kragujevackých hrdinov (pri Madove), Mládežnícka 
ulica)

Pásmo A2 – parkoviská v širšom okolí centra mesta (Ul. 28. ok-
tóbra – Družba pri NBS, Legionárska ul. – Družba pri tržnici). 
Parkovné v druhom pásme je nižšie ako v prvom pásme.

II. Podľa typu (dĺžky parkovania)

• Krátkodobé parkoviská: cieľom je dosiahnuť vyššiu obrát-
kovosť parkovacích miest, a preto je sadzba od tretej hodiny 
zvýšená (Železničná ulica, Palackého, Rozmarínová, Ul. 28. 
októbra)

• Dlhodobé parkoviská: zvýhodňuje sa tu dlhodobé parkova-
nie, a preto je tu sadzba od tretej hodiny znížená (Kragujevac-
kých hrdinov, Mládežnícka ulica, Legionárska ulica)

1. Rezidentská parkovacia karta (RPK)
– na rezidentskú kartu má nárok len rezident, ktorým je obyvateľ 
Trenčína (fyzická osoba – nepodnikateľ) s trvalým pobytom na 
niektorej z týchto ulíc:

1. mája č. 1/165 – 9/169
Farská
Hasičská
Hviezdoslavova č. 4/135 – 12/139
Hviezdová
Jaselská
Marka Aurélia
Matúšova
Mierové nám.
Palackého
Rozmarínová
Sládkovičova
Štúrovo nám.
Vajanského
Vojtecha Zamarovského

– zároveň musí byť držiteľom osvedčenia o evidencii vozidla, 
pričom vozidlo nesmie byť zaradené do obchodného majetku 
(tzn. v osvedčení o evidencii nie je pri držiteľovi uvedené IČO) 

– jeden rezident má nárok maximálne na jednu rezidentskú kartu
– RPK je platná 1 rok od dátumu vydania

Spôsob použitia a platnosť:
– RPK je neprenosná. Je určená len pre rezidenta a viaže sa na 
konkrétne evidenčné číslo vozidla (EČV) 
– RPK umožňuje vozidlu s EČV na nej uvedenom parkovať po-
čas prevádzkovej doby na parkoviskách v pásme A1 (dlhodo-
bých aj krátkodobých)
– použitie RPK je platné len v prípade splnenia všetkých nasle-
dovných podmienok:
1. EČV uvedené na karte je zhodné s EČV, v ktorom je karta 
umiestnená,
2. RPK má stav platná (tzn.nie je zablokovaná v systéme evi-
dencie kariet),
3. dátum skončenia platnosti karty je neskorší, príp. rovnaký 
ako dátum dňa, kedy je vozidlo označené touto kartou na mieste 
zaparkované, 
4. karta je umiestnená za predným sklom motorového vozidla 
tak, že je možné vykonať vizuálnu kontrolu všetkých údajov na 
lícnej strane RPK,
5. motorové vozidlo je umiestnené na parkovisku prevádzkovateľa 
Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s., ktoré patrí do pásma A1 

2. Neprenosná parkovacia karta (NPK)
– NPK je určená pre vozidlá fyzických osôb, fyzických osôb – 
podnikateľov a právnických osôb, ktoré často využívajú parkovis-
ká TPS
– ide o formu permanentky, ktorá nahrádza úhradu jednorazo-
vého parkovného a je ponúkaná s cenovým zvýhodnením
– NPK je platná 6 mesiacov od dátumu vydania
– pri NKP je možné zvoliť si parkovaciu kartu platnú: 
 a) na všetkých parkoviskách TPS,
 b) len na dlhodobých parkoviskách, (kde je cena nižšia)
– ceny NKP pre FO sú nižšie ako pre FO – podnikateľov a PO 

Spôsob použitia a platnosť:
– NPK je viazaná na konkrétne EČV
– NPK umožňuje vozidlu s konkrétnym EČV parkovať počas pre-

vádzkovej doby na parkoviskách na nej uvedených
– použitie NPK je platné len v prípade splnenia všetkých nasle-
dovných podmienok:
1. EČV uvedené na karte je zhodné s EČV, v ktorom je karta 
umiestnená,
2. NPK má stav platná (tzn. nie je zablokovaná v systémeevi-
dencie kariet),
3. dátum skončenia platnosti karty je neskorší, príp. rovnaký 
ako dátum dňa, kedy je vozidlo označené touto kartou na mieste 
zaparkované,
3. karta je umiestnená za predným sklom motorového vozidla 
tak, že je možné vykonať vizuálnu kontrolu všetkých údajov na 
lícnej strane NPK,
4. motorové vozidlo je umiestnené na parkovisku prevádzkovate-
ľa TPS, ktoré patrí do pásma a typu uvedenom na NPK.

TYPY PARKOVACÍCH KARIET
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– VPM je určené pre záujemcov, ktorí plánujú dlhodobo užívať 
konkrétne parkovacie miesto
– VPM umožňuje parkovanie len tých vozidiel, ktoré spĺňajú 
podmienky vyplývajúce z dopravnej značky „P Réservé“ spresne-
nej dodatkovou tabuľkou

– parkovacie miesta sa vyhradzujú na základe vopred uzatvore-
nej zmluvy o vyhradenom parkovaní medzi TPS, a. s., a užívate-
ľom parkovacieho miesta,
– k vyhradenému parkovaciemu miestu sa nevydávajú parkova-
cie karty

 Cenník a podrobné podmienky vydania parkovacích kariet a vyhradených parkovacích miest prinesieme vo vianočnom vydaní 
Infa. Všetky potrebné informácie nájdete aj na www.parkovanietrencin.sk.  (r) 

3. Prenosná parkovacia karta (PPK)
– PPK je určená pre vozidlá FO, FO – podnikateľov a PO, ktoré 
často využívajú parkoviská prevádzkovateľa TPS.
– ide o formu permanentky, ktorá nahrádza úhradu jednorazo-
vého parkovného a je ponúkaná s cenovým zvýhodnením 
– PPK je platná 6 mesiacov od dátumu vydania
– pri PPK je možnosť zvoliť si parkovaciu kartu platnú: 
 a) na všetkých parkoviskách TPS,  
 b) len na dlhodobých parkoviskách (nižšia cena karty)
– ceny PPK sú rovnaké pre FO, FO – podnikateľov a PO

Spôsob používania a platnosť:
– PPK nie je viazaná na konkrétne EČV
– PPK umožňuje vozidlu označenému PPK parkovať počas pre-

vádzkovej doby na parkoviskách na nej uvedených
– použitie PPK je platné len v prípade splnenia všetkých nasle-
dovných podmienok:
1. dátum skončenia platnosti karty je neskorší, príp. rovnaký 
ako dátum dňa, kedy je vozidlo označené touto kartou na mieste 
zaparkované,
2. PPK má stav platná (tzn. nie je zablokovaná v systéme evi-
dencie kariet),
3. karta je umiestnená za predným sklom motorového vozidla 
tak, že je možné vykonať vizuálnu kontrolu všetkých údajov na 
lícnej strane PPK,
4. motorové vozidlo je umiestnené na parkovisku prevádzkova-
teľa TPS, ktoré patrí do pásma a typu uvedenom na PPK

VYHRADENIE PARKOVACIEHO MIESTA (VPM)

KP

KP

KP

DP

DP

DP

KP

76

5

4

1

2

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

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

Rozmarínova ul.
kapacita 91 miest, 1 automat3

Ul. Kragujevackých hrdinov (MADOV)
kapacita 45 miest, 1 automat, 1 miesto pre 4

Železničná ul. (železničná stanica)
kapacita 28 miest, 1 automat, 1 miesto pre 5

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

Ul. 28. Októbra (Družba – NBS)
kapacita 37 miest, 1 automat, 1 miesto pre 7

dlhodobé parkovisko (DP) krátkodobé parkovisko (KP)

 K vydaniu parkovacích kariet alebo vyhradeniu parkovacieho miesta je potrebné podať písomnú žiadosť. Tlačivá žiadostí sú k dispo-
zícií na www.parkovanietrencin.sk alebo na predajnom mieste. 
 Predajné miesto parkovacích kariet a podania žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta: KIC Trenčín, n. o., Sládkovičova 1, 911 
64 Trenčín, tel.: 032/6504 294, tel./fax: 032/74 33 505. 
Otváracie hodiny: 1. október – 30. apríl: po – pia 8.00 – 17.00 h, 
 1. máj – 30. september: po – pia 8.00 – 18.00 h, so 8.00 – 12.00 h
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 Už od nepamäti ľudia vyjad-
rovali piesňami svoje emócie, 
radosť, žiaľ či smútok. Pri pies-
ni ľudia pracovali, oslavovali 
narodenie dieťaťa, vyprevádza-
li mládencov na vojnu, slávili 
svadbu, lúčili sa na pohreboch 
s blízkymi, či vítali a slávili 
ročné obdobia. A práve návrat 
k tradíciám našich predkov 
prostredníctvom piesne inšpi-
roval pred rokmi Ľubicu Kernú 
a Annu Zemanovičovú, aby zalo-

žili spevácku súťaž s rovnakým 
názvom, ako má známa ľudová 
pieseň Trenčianske hodiny. 
 Počas štyridsaťročnej histó-
rie sa do súťaže Trenčianske 
hodiny zapojili stovky spevákov 
a na jej životaschopnosti sa po-
dieľalo mnoho ľudí. Patrí k nim 
interpretka a zberateľka tren-
čianskych ľudových piesní a ne-
storka súťaže Lydka Fajtová, 
hudobné pedagogičky a inter-
pretky piesní z trenčianskeho 
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Súťaž Trenčianske hodiny 
oslavuje okrúhle výročie 
Súťaž regionálnych ľudových piesní Trenčianske hodiny, ktorú 
organizuje Mesto Trenčín v spolupráci s Kultúrnym centrom Ak-
tivity, oslavuje v tomto roku okrúhle výročie. Už štyridsať rokov 
sa na nej stretávajú mladé spevácke talenty, ktoré spája láska 
k spevu a ľudovým tradíciám. 

Folklórny súbor Družba oslavoval
 Folklórny súbor Družba si 
v sobotu 7. novembra sláv-
nostným programom Družba sa 
veselí pripomenul 55. výročie 
svojho vzniku. Pred zaplneným 
hľadiskom veľkej sály Posád-
kového klubu (bývalá ODA) sa 
predstavili terajší aj bývalí čle-
novia súboru spolu so spevák-
mi, tanečníkmi a hudobníkmi 

z občianskeho združenia Senior 
klub Trenčín. 
 Folklórny súbor Družba za 
viac ako polstoročie uskutočnil 
takmer 2000 vystúpení doma 
i v zahraničí. V súčasnej dobe 
pracuje v troch samostatných 
zložkách – tanečnej, hudobnej 
a speváckej.
 (r), foto: R. Stoklasa

regiónu Slávka Švajdová a Žof-
ka Sekerková ako aj dlhoroční 
organizátori súťaže Jozef Vakoš 
a Ľubica Kršáková. „Je pre mňa 
veľkým sviatkom, keď na Tren-
čianske hodiny prídu mladí spe-
váci vyobliekaní v nádherných 
slovenských krojoch a predne-
sú krásne ľudové piesne. Neje-
den ma dojme k slzám a vtedy 
si uvedomujem, aká je naša 
práca zmysluplná a dôležitá,“ 
vyznala sa zo svojich pocitov 
organizátorka súťaže Ľubica 
Kršáková. 
 Prvý ročník Trenčianskych 
hodín sa uskutočnil v máji 1969 
a organizátorom bol Dom detí 
a mládeže. Súťažiacich sprevá-
dzal vojenský dychový orches-
ter, neskôr ľudová hudba Kopa-

ničiar pod vedením Stanislava 
Cibuľku. V súčasnosti spievajú 
súťažiaci a capella, čiže bez 
sprievodu dve ľudové kontrast-
né piesne, jednu z trenčianske-
ho regiónu a jednu ľubovoľnú 
slovenskú.
 Jubilejný 40. ročník súťaže 
Trenčianske hodiny sa usku-
točnil 18. a 19. novembra 
v Kultúrnom stredisku Aktivity 
na Kyjevskej ulici v Trenčíne. Tí 
najlepší vystúpili 1. decembra 
v Kongresovej sále Hotela Tat-
ra na slávnostnom spoločnom 
koncerte, ktorý sa uskutočnil 
pod záštitou primátora Brani-
slava Cellera. 
 (článok zo súťaže a sláv-
nostného koncertu prinesieme 
v budúcom čísle) (r)

Malí speváci  >
súťažia v ľudových 

krojoch.

Do súťaže Trenčianske hodiny sa zapájajú žiaci z tren- >
čianskych základných škôl.

 Deti z Materskej školy na 
Medňanského ulici pravidelne 
spríjemňujú stretnutia členov 
Klubu dôchodcov v Istebníku. 
Piesne, básne i rečňovanky 
s nimi ochotne nacvičujú uči-
teľky Viera Pietriková, Iveta 

Samáková, Marta Vráblová 
a Viera Gašová. Naposledy 
potešili deti svojím milým vy-
stúpením seniorov pri príleži-
tosti októbra – Mesiaca úcty 
k starším. 
 (lp), foto (ar)

Škôlkari zabávajú seniorov 
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V Metre skončil tretí ročník Festivalu študentských filmov
Tretí ročník Festivalu študentských filmov, ktorý sa uskutočnil 
posledný októbrový víkend, opať priniesol zaujímavú konfrontá-
ciu filmov mladých začínajúcich autorov. 

 Počas troch dní festivalu 
bolo v štyroch súťažných ka-
tegóriách odpremietaných cel-
kom 44 študentských filmov z 
pražskej FAMU, VŠMU, VŠOF v 
Zlíne, Akadémie umení v Ban-
skej Bystrici a stredných ume-
leckých škôl, ktorých študenti 
súťažili v kategórii do 19 rokov 

Teenage (cenu v tejto kategórii 
získal Tomáš Moravanský). 
 V kategórii animovaných 
filmov mohli diváci sledovať 
viacero nápaditých filmov, 
spomedzi ktorých mali silné 
zastúpenie predovšetkým mla-
dí autori z Českej republiky. 
Víťazným filmom v tejto kategó-

rii sa stal film Vesmírne trable 
(réžia Libor Drobný a Lucie Ko-
tešová) z VŠOF v Zlíne. Silné 
zastúpenie mala aj kategória 
dokumentárnych filmov. Divá-
kov najviac zaujali slovenský 
film Návod na použitie a dva 
dokumenty z pražskej FAMU. 
Trvalé bydliště Praha o bezdo-
movcoch v českom hlavnom 
meste a O mediálnej realite re-
žiséra Vladimíra Turnera, ktorý 
si nakoniec odniesol prvenstvo 

v tejto kategórii. 
 V kategórii hraných filmov 
opäť zvíťazil film z pražskej 
FAMU, ktorý ponúkol krátky prí-
beh zberateľskej vášne starnú-
ceho päťdesiatnika Prádlo , prá-
dlo, spodní prádlo. Jeho režisér 
Jan Těšitel sa okrem víťazstva 
v kategórii hraných filmov môže 
tešiť aj z Ceny divákov, o ktorej 
návštevníci festivalu rozhodli 
v diváckom hlasovaní.
 (sl)

 Medzi prvými zablahoželal 
jubilantovi primátor, ktorý pro-
fesorovi zároveň poďakoval za 
jeho dlhoročnú prácu, ktorou 
zviditeľnil mesto Trenčín aj za 
hranicami Slovenska: „Stalo  
sa už tradíciou, že sa tu pravi-
delne stretávame pri význam-
ných životných jubileách našich 
Trenčanov. Je pre mňa cťou, 
že dnes môžem zablahoželať 
a poďakovať takej významnej 
osobnosti, ako je profesor Ján 
Komorovský. Prajem vám veľa 
zdravia, spokojnosti a aby vaše 
dielo malo veľa priaznivcov.“ 

 V mene profesorových štu-
dentov a nasledovateľov jeho 
vedeckej a spisovateľskej čin-
nosti sa oslávencovi prihovoril 
aj jeho bývalý žiak Igor Zmeták.
„Vnímam viac ako symbolicky, 
že mesto Trenčín oceňuje práve 
v duchu osláv 20. výročia slo-
body tak významného človeka, 
ako je pán profesor. Človeka, 
ktorý je nesporne jednou z ve-
deckých a morálnych autorít 
nielen Trenčína, ale aj celého 
Slovenska. Jeho život bol a je 
zápasom o ideály slobody mys-
lenia a nezávislosť vedy od poli-

tických a ideologických sľubov, 
napriek všetkým prekážkam 
osobným a spoločenským,“ pri-
pomenul vo svojom príhovore 
jeden z najlepších profesoro-
vých študentov.
 Ku gratulantom sa pridal aj 
spisovateľ Rudolf Dobiáš, ktorý 
sa s Jánom Komorovským bliž-
šie spoznal pred dvadsiatimi 
rokmi pri pravidelných cestách 
vlakom za prácou do Bratislavy. 
Okrem blahoželania pridal pre 
jubilanta aj krátku báseň:
 Čože je život? V skutočnosti 
chvíľka. V hlbine srdca tlkot or-
loja. Namiesto malej, veľká ná-
sobilka. Po vratkom mieri výzva 
do boja.
 Od kvetu k plodu a od jari 
k zime tak beží život a s ním mi-
núty. Bol, aký bol. Či si myslíme 
lepší a krajší než ten minutý?
Pozdravme jubilanta, priatelia, 
nech mu dá život, po čom ešte 

túži. Nech aj málo zmení sa 
na veľa a táto báseň na kyticu 
ruží.
 Na záver slávnosti sa prí-
tomným prihovoril aj Ján Komo-
rovský. „Som veľmi povďačný 
za hold a vysoké hodnotenie 
mojej životnej práce. Táto poc-
ta však nepatrí iba mne, ale aj 
mojej drahej manželke, ktorá 
niesla bremeno našej domác-
nosti a bola mi vždy podporou. 
Vďaka patrí aj mojim učiteľom 
a duchovným otcom, ktorí ma 
formovali. Ďakujem Bohu, že 
som sa narodil práve v našom 
krásnom Trenčíne. Chcem za-
priať pánovi primátorovi, ale 
aj všetkým Trenčanom, aby sa 
mesto aj v ďalších rokoch zve-
ľaďovalo, aby tu ľudia žili v po-
koji a mieri,“ zaprial všetkým 
oslávenec. 

 (r), foto: (jč)

V podpisovej knihe jubilujúcich trenčianskych osobností pribu-
dlo v piatok 27. novembra aj meno Ján Komorovský. Významný 
vedec a profesor, ktorý sa zaslúžil o rozvoj religionistiky nie-
len na Slovensku, ale aj v zahraničí, oslavuje v tomto roku úc-
tyhodných 85 rokov. Pri tejto príležitosti ho v Sobášnej sieni 
Mestského úradu v Trenčíne prijal primátor Branislav Celler. 
Na slávnostnom akte, ktorý spoluorganizovala Verejná knižnica 
Michala Rešetku v Trenčíne, nechýbali medzi gratulantmi jeho 
žiaci, priatelia ani obdivovatelia. 

Religionista Ján Komorovský oslávil životné jubileum

Profesor Ján Komorovský sa podpísal do knihy jubilujú- >
cich trenčianskych osobností.

Na slávnosti sprevádzala profesora aj jeho manželka. >
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Mierové nám., 032/743 44 15, www.lampart.sk

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

11. 12. – 14. 2. 2010  Zbierky Galérie 
Miloša Alexandra Bazovského pri 
príležitosti 40. výročia založenia galérie
Najhodnotnejšie diela z depozitára – maľ-
by, sochy, grafiky, kresby i fotografie.

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

10., 17. 12. (10.00)  Pohybovo-tvorivé 
predpoludnie s Maťkou 
Pre deti od 2 rokov a ich rodičov.
11., 18. 12. (10.00)  Mami spricht 
Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky, vedie 
Elena Urbanovská.
8., 22. 12. (10.30)  Mommie ś English 
Club
Mamičky sa rozprávajú po anglicky, vedie 
mama Elena Urbanovská.
15. 12. (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.
9. 12. (9.30)  Galerkovo 
Hravé tvorivé predpoludnie pre deti do 6 
rokov a ich rodičov. V Galérii M. A. Bazov-
ského vedie Monika Drocárová.
9., 16. 12. (17.00)  Cvičenie pre tehotné
V KC Dlhé Hony (presťahované do OC 
Družba)  vedie pôrodná asistentka Zuzka 
Duncová.
9., 16. 12. (17.00)  Cvičenie detí 
s rodičmi a tetou Žofkou Hrančovou
V Sokolovni v Trenčíne.
8., 15. 12. (17.00)  Cvičenie detí 
s rodičmi a tetou Štefkou Fabovou
V ZŠ na Novomeského ulici.
10. 12. (16.30)  EKO klub Srdiečko 
O prirodzenom plánovaní rodičovstva. Roz-
právajú rodičia Karellovci (Barbora Karel-
lová je certifikovaná lektorka Billingsovej 
ovulačnej metódy), stretnutie vedie Dag-
mar Sváteková.
17. 12. (17.00)  Shiatsu
Prezentácia relaxačno-masážnej terapie 
vhodnej aj pre tehotné a mamičky. Vedie 
Boris Záhumenský. 
8. 12. (16.30)  Stretnutie s Mikulášom 

v Posádkovom klube 
Mikuláš prinesie bábkové divadielko „Koza 
rohatá a jež“ a tiež darčeky. Predpredaj 
vstupeniek a informácie v MC Srdiečko.
21. 12. (17.00)  Lampiónový pochod so 
Srdiečkom
Srdiečkové lampióny rozsvietia tohtoročné 
Vianoce. Spoločný pochod od materského 
centra k živému betlehemu na Mierovom 
námestí. Výroba lampiónov 9. a 19. 12. 
dopoludnia v Galérii M. A. Bazovského.

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

14. 12. (10.00)  Hľadáme stratenú 
rozprávku 
Deti a rodičia z MC Srdiečko čítajú vo Verej-
nej knižnici Michala Rešetku, v pobočkách 
na Hasičskej ulici, na Juhu (v KC Aktivity)  
a Dlhých Honoch (v OS Družba).
15. 12. (10.00)  Hľadáme stratenú 
rozprávku
Deti a rodičia z MC Srdiečko čítajú v poboč-
kách Verejnej knižnice Michala Rešetku 
v Kubre (KC)  a Opatovej (v budove mater-
skej školy).
9., 16., 23. 12. (8.00)  Babi, pošli mi to 
mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC a ko-
munikácie prostredníctvom e-mailu pre 
seniorov. Námestie SNP 2.
8. 12. (10.00 a 16.30)  Bublina
Cyklus Poznávame Trenčanov – prezentá-
cia knihy Kataríny Šajbanovej spojená s vi-
deoprojekciou Cesty po Ázii. Hasičská 1.
7., 14., 21. 12. (11.00)  Vitajte 
v knižnici
Cyklus podujatí pre MŠ, ZŠ, SŠ a gymná-
ziá. Hasičská 1.
9. 12. (13.30)  Predvianočná besiedka
Podujatie žiakov ZŠ, Dlhé Hony (v OS 
Družba).
9. 12. (15.30)  Svet stále lásku má
Tradičné predvianočné posedenie pracov-
níkov knižnice a malých čitateľov s deťmi 
z Detského domova Lastovička. Hasičská 
1.
16. 12. (15.00)  Klub D
Stretnutie tínedžeriek pri knihách s vianoč-
nou tematikou.
17. 12. (16.00)  Ako sa stať milujúcou 
matkou
Význam kvality vzťahu medzi matkou a die-
ťaťom. Diskusia s MUDr. J. Haštom, PhD. 
Organizuje OZ Ars Vivendi – Liga za dušev-
né zdravie. Hasičská 1.
14. – 31. 12.  Najkrajší vianočný príbeh

9., 10. 12. (19.00)   
Hranica
V noci 30. augusta 1946 
bola dedina Slemence na 
východnej hranici Európy 
rozdelená Červenou armá-
dou na dve časti. Nezmysel-
ne vytýčená hranica, podob-
ná povestnému berlínskemu múru, 
rozdeľuje majetky, cintorín a najbližšie 
rodiny aj v súčasnosti. 

11. – 13. 12. (19.00)  35 panákov 
rumu
V byte na parížskom predmestí býva 
Lionel so svojou dcérou, ktorú sám vy-
choval. Žijú spolu v tichej harmónii, do 
ktorej nenechajú preniknúť ani svojich 
priateľov. Zostali jeden pre druhého, 
ale Joséphine dospieva a bude chcieť 
žiť svoj vlastný život.

13. 12. (16.00)  Škaredé káčatko 
a ja
Detské predstavenie.

16. 12. (19.00)  Sedem samurajov
Slávny film Akira Kurosawu bol inšpi-
ráciou pre Sedem statočných.

18. 12. (16.30)  Anime play / 
Filmový klub mladých
Stretnutie priaznivcov japonských ani-
movaných filmov spojená s krátkou 
prednáškou Daria Delgada.

18. – 20. 12. (19.00)  Happy go 
lucky
Keď Londýnčanke Poppy ukradnú bicy-
kel, rozhodne sa prihlásiť do autoško-
ly. Jej správanie sa u učiteľa Scotta 
nestretá s pochopením.

27. a 28. 12. (17.00)  Na povale 
alebo kto má dnes narodeniny?
Príbeh zo starej zaprášenej povaly, kde 
majú domov odložené hračky, ktoré
sa tu zabývali v starom kufri. Užívajú 
si pohodu a harmóniu domova až do 
chvíle, keď vládca temnej Ríše zla za-
túži po ich kamarátke – láskavej bábi-
ke Poměnke...

27. a 28. 12. (19.00)  Osadné
Boj za záchranu dedinky sa rozhodnú 
viesť starosta a pravoslávny kňaz spo-
lu so svojimi manželkami, ktoré sú ich 
dôležitými tieňovými poradcami…
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Výstava najkrajších kníh s vianočnou te-
matikou pre deti a mládež. Hasičská 1.
 
KULTÚRNE CENTRUM SIHOŤ
M. Turkovej 22, tel.: 032/743 45 35, 
0904 339 401, e-mail: kcsihot@gmail.com

9. 12. (9.00)  Alternatívna medicína
Osobné konzultácie – J. Sitár.
(17.00)  Prednáška – J. Sitár.
12. 12. (6.00)  Predvianočná Viedeň
Zájazd – Kitsee (čokoládovňa), prechádz-
ka Viedňou so sprievodcom.
16. 12. (16.00)  Vianočná besiedka pre 
rodičov
Koncert detí hudobných kurzov. 
20. 12. (15.00)  Koncert Musica 
Poetica a spevokol Zvon
Predvianočné vystúpenie v evanjelickom 
kostole.

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

9. – 11. 12. (8.00 – 15.00)  Bio – nebio
Interaktívna výstava o ekologickom poľ-
nohospodárstve, biopotravinách a živote 
v súlade s prírodou. Prednáša Richard 
Medal. 
9., 16. 12. (20.00)  Cvičenie pre ženy 
s Vladom Ondrovičom
7., 14. 12. (15.00)  Klub keramikárov
Keramické dielne pre priaznivcov 
keramiky.
10., 17. 12. (15.00)  Klub keramikárov
Keramické dielne pre priaznivcov 
keramiky.
14. 12. (19.45)  Cvičenie pre ženy 
s Vladom Ondrovičom 
8., 15. 12. (18.00)  Joga
8., 15. 12. (15.00)  Klub keramikárov
Keramické dielne pre deti.
9. 12. (9.30)  Rozvíjanie zručnosti ZŤP
Tvorivé keramicko-výtvarné dielne pre 
mládež ZŤP.
7., 14. 12. (18.30)  Aerobic s Monikou 
Ušiakovou
9., 16. 12. (18.00)  Aerobic s Monikou 
Ušiakovou
9., 16. 12. (18.30)  Aerobic s Monikou 
Tarabusovou
10., 17. 12. (19.00)  Pilates – pokročilí 
s Marcelou Holodovou
9., 10. 12. (9.30)  Tancujúce tigríky
Cvičenie pre malé deti s Petrou Pevnou. 
Cvičenie pre deti od 3 rokov.
12., 13. 12. (8.30)  Anjeli Atlantídy
Prednáška M. Šnajdra.
11. 12. (18.30)  Zumba Fitness 
a Karolínou
Dynamické latinsko-americké tance a ae-
róbne pohyby na jedinečnú hudbu.

13. 12. (10.00)  Lektorský kurz – 
brušné tance
10. 12. (18.00)  Darovacia zmluva
Právnická prednáška Júlie Chlebanovej 
spojená s bezplatným poradenstvom.
9., 16. 12. (16.00)  Tvorenie 
s potešením s tetou Aničkou
Tvorivé popoludnie pre deti od 2 rokov 
v sprievode rodičov. Teta Anička pripra-
vuje pre deti netradičné výtvarné techniky 
so zameraním na rozvíjanie jemnej moto-
riky rúk a tvorivého myslenia. 
18. 12. (15.00)  Aj my máme šikovné 
pršteky
Keramický krúžok pre deti ZŤP. 
17. 12. (17.30)  Vianočný koncert 
žiakov hudobných kurzov
Koncert žiakov hudobných kurzov z odbo-
rov gitara, elektrická gitara, basová gita-
ra, spev, klavír.
17. 12. (12.00)  Vianočné pohladenie 
Stretnutie členov, lektorov a sympatizan-
tov KC Aktivity .
18. 12. (17.30)  Vianočná tigríková 
párty
Vianočná besiedka pre deti zo skupi-
ny „Tancujúcich tigríkov“ a ich rodičov.

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská ul. 3, 032/743 37 63, 
0948 807 18, otvorené denne 9.00 – 18.00

15. 12. (16.00)  Vianoce so Zdenkom 
Sychrom
Beseda a spevácke vystúpenie.
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 (ODA)
Hviezdoslavova 16

3. 12. – 11. 1. 2010   Krása, moja 
záľuba
Výstava ručných prác s vianočnou temati-
kou (okná knižnice).
10. 12. (16.00)  Beseda k hodnoteniu 
práce klubov a sekcií za rok 2009
Príprava vianočnej členskej schôdze.

12. 12. (17.00 a 19.30)  Zdenka 
z Maksu
Premiéra novej hry divadla Normálka.
12. 12. (9.00)  Výmenné stretnutie 
zberateľov pivných kuriozít
16. 12. (17.00)  Hrajú nám pre radosť
Koncert detí ZUŠ.
17. 12. (16.00)  História vzniku 
a zániku súsošia M. R. Štefánika
Prednáša Ján Dibala.
20. 12. (8.00)  Šachová liga 
6. kolo: Trenčín – Bojnice.
30. 12.  Stretnutie s doručovateľmi
Pripravuje Klub vojenských veteránov.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU TRENČÍN 
Východná 9, tel. 743 35 02, www.cvctn.sk

CVČ v školskom roku 2009 – 2010 
ponúka 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, flor-
bal. (chlapci, dievčatá), gymnastika, ša-
chy, cvičenia s fit loptou, karate, sebaob-
rana pre ženy, krúžok moderných tancov, 
posilňovňa, 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.

KINO HVIEZDA
Ul. kniežaťa Pribinu

9. 12. (19.00)  Náš predvianočný čas
Hlavní účinkujúci: FS Trenčan, FS Vena 
a ĽH Kľumok, FS Družba, Juniorklub Druž-
ba – Zahumienkari, Seniorklub Družba 
a iní.

SYNAGÓGA
Hviezdová ul.

13. 12. (10.00)  Výtvarný jarmok
Strieborná nedeľa v synagóge.
20. 12. (10.00)  Výtvarný jarmok
Zlatá nedeľa v synagóge.

Aktivity pre deti sú zeleným písmom.
KIC – Kultúrno-informačné centrum 
Trenčín, n. o., Sládkovičova ulica, 
tel.: 032/16 186.
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Počasie robí vrásky na 
čele vodníkovi Valentínovi

Trenčiansky vodník Valentín sa teší na nápor korčuliarov. Jediné, čo zatiaľ bráni spusteniu sied-
mej sezóny mobilnej ľadovej plochy na Štúrovom námestí, sú na toto ročné obdobie netradičné 
vysoké teploty.

 Moderná mobilná ľadová 
plocha s rozmerom viac než 
300 metrov štvorcových ponúk-

ne záujemcom bezplatné kor-
čuľovanie denne od 10. do 21. 
hodiny. V dopoludňajších hodi-

nách bude klzisko k dispozícii 
školám z mesta Trenčín a blíz-
keho okolia. Nad dodržiavaním 

poriadku a bezproblémového 
fungovania ľadového zrkadla 
bude dohliadať prevádzkar.
 Ako každý rok, aj po skonče-
ní uplynulej zimnej sezóny  sa 
uskutočnila pravidelná údrž-
ba jednotlivých častí mobilnej 
ľadovej plochy, náter a nevy-
hnutné opravy. Urobila sa aj 
výmena poškodených častí 
fólie a polystyrénových dosiek, 
ktoré tvoria súčasť podklado-
vej vrstvy pre ľad. Technika je 
teda na začiatok novej sezóny 
pripravená. 
 Už len treba, aby denná 
teplota klesla pod 7 stupňov, 
a výrobe ľadu už nič nebude 
stáť v ceste. Prevádzka klziska 
sa môže začať, keď hrúbka ľa-
dovej vrstvy dosiahne minimál-
ne 8 centimetrov. Výroba ľadu 
v priaznivých poveternostných 
podmienkach by nemala trvať 
dlhšie než pár dní. (mr)

Počas vianočných sviatkov bude na Mierovom námestí opäť žia-
riť vianočný stromček. Tento rok to bude trinásť metrov vysoká 
strieborná jedľa, ktorú daroval obyvateľ zo Sihote.

 Tak ako aj po minulé roky 
mesto oslovilo pri hľadaní via-
nočného stromu obyvateľov.
 Darovať ihličnan chcelo viac 
ako tridsať záujemcov, nie všet-
ky stromy však spĺňali požado-
vané kritériá. Strom musel byť 
okrem pekného vzhľadu s pra-
videlným zavetvením a výšky 
nad 10 metrov dobre prístupný 
pre ťažkú techniku. Jeho spíle-
nie a odvoz zabezpečí na vlast-
né náklady mesto. „Boli sme 
pozrieť viacero stromčekov, no 
niektoré, hoci boli veľmi pekné, 

by sme pre nedostupný terén 
nemohli spíliť. Strom z Hodžo-
vej ulice, ktorý sme napokon 
vybrali, spĺňal všetky kritériá,“ 
povedala Patrícia Babáčová 
z útvaru interných služieb na 
mestskom úrade.
 Okrem najvyššieho a najkraj-
šieho stromu, ktorý bude zdo-
biť Mierové námestie, vybralo 
mesto ešte tri ďalšie. Tie budú 
osadené na Sihoti, v Záblatí 
a pred Gymnáziom Ľudovíta 
Štúra. 
 (r), foto: (jč)

 Halloween sa traduje ako deň strašidiel a bo-
soriek. A ten si pripomenuli aj deti z Materskej 
školy Pri parku v Trenčíne-Záblatí. Na tekvicovej 
párty si spolu s rodičmi vyrobili tekvicové straši-
dlá, ktorými si vyzdobili areál materskej školy. 
Oslavy pokračovali strašidelným sprievodom. 
Nápadité masky detí sa prešli celou dedinou, 
aby pobavili aj „vystrašili“ všetkých ľudí. V sprie-
vode nechýbali čarodejnice, duchovia, kostlivci 
ani príšery. Odmenou pre deti bol krásny zážitok 
a plno sladkostí.  I. Meravá, foto: (ar) 

Vianočný strom vyrástol na Sihoti

Škôlkari sa zabávali na tekvicovej párty

fo
to

: 
(j
č)
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V sihoťskom Centre seniorov to žije
 Za dva roky, odkedy fungu-
je seniorské centrum na Siho-
ti, si cestu do tohto pekného 
zariadenia našlo mnoho ľudí. 
Niektorí sa prídu popasovať so 
začiatkami v práci s počítačom, 
iní zahrať šach, alebo len tak 
na kávičku. Ja však patrím do 
malej skupiny žien, ktorej se-
niorské centrum každý týždeň 
v utorok a piatok vracia mla-
dosť. Nie – nie je to žiadny koz-
metický salón, ale prostredie 

malej telocvične, kde nútime 
svoje už nie najmladšie kosti, 
aby sa prebrali k životu. A ešte 
nám to aj robí radosť. Hodina 
cvičenia je rozdelená na posil-
ňovacie cviky na zemi, cvičenie 
s malými činkami a s loptami. 
A keď sa rozchádzame, máme 
v sebe výborný pocit, že sme 
prekonali samé seba. Vďaka ti, 
seniorské centrum.
 K. Adamová
 foto: E. Gabrhelová

Titul Miss Trenčín 2009 
získala Simona Jánošová
Šiesty ročník regionálnej súťaže krásy Miss Trenčín vyvrcho-
lil v piatok 30. októbra finálovým večerom v Kultúrnom a me-
todickom centre v Trenčíne. Titul Miss Trenčín 2009 a Miss 
Fotogenic získala sedemnásťročná študentka Simona Jánošová 
z Trenčína. Prvou vicemiss sa stala Simona Beňovičová z Bošá-
ce a titul druhej vicemiss si odniesla Jana Centárová z Bánoviec 
nad Bebravou. Miss Sympatia divákov Televízie Trenčín patril 
osemnásťročnej Trenčianke Radke Hudecovej.

 Finále dvanástich najkrajších 
dievčat trenčianskeho regiónu 
odštartovala svojím vystúpe-
ním domáca tanečná skupina 
Aura. Moderátorom bol už po 
štvrtýkrát Peter Pinďo Lengyel, 
ktorý slávnostný večer oživil 
svojím jedinečným humorom. 
Dievčatá sa predstavili v troch 
disciplínach, v ktorých pred-
viedli bežnú módu, svadobné 
a spoločenské šaty a tiež svoje 
vedomosti počas rozhovorov. 
Ich témou boli najobľúbenejšie 
farby. Hudobným hosťom bola 
mladá speváčka Kristina a tiež 
spevák Robo Opatovský. 
 Porotcovia to nemali pri 
rozhodovaní ani tento rok jed-
noduché. Všetky dievčatá boli 
krásne, zvíťaziť však mohli len 
tri. Druhou vicemiss sa napo-

kon stala najvyššia súťažiaca 
s číslom tri Jana Centárová 
z Bánoviec nad Bebravou. Se-
demnásťročná kráska po vyhlá-
sení výsledkov prezradila, že 
jej najobávanejšou disciplínou 
bola prehliadka svadobných 
šiat a naopak si užila prome-
nádu v plavkách. Číslo sedem 
prinieslo šťastie Simone Be-
ňovičovej, ktorá sa umiestni-
la na druhom mieste. Novou 
Miss Trenčín 2009 sa stala 
súťažiaca s číslom štyri Simo-
na Jánošová, ktorú korunovala 
minuloročná „misska“ Katarí-
na Mandelíková za asistencie 
primátora Branislava Cellera. 
Simona svojím úsmevom oslni-
la nielen porotcov, ale aj foto-
grafov, ktorí jej udelili titul Miss 
Fotogenic. „Keď povedali moje 

meno, nemohla som tomu uve-
riť. Do súťaže som išla kvôli 
svojej malej sesternici a neľutu-
jem to, lebo sme si s ostatnými 
dievčatami vytvorili skvelú par-
tiu,“ povedala šťastná víťazka. 
A čo by odporučila ostatným že-
nám, ktoré by chceli dosiahnuť 
takú krásnu postavu, ako má 

ona? „Ja som nedostala štíh-
lu a krásnu postavu do daru 
a musím si dávať pozor na to, 
čo zjem. Takže si ju zdokona-
ľujem intenzívnym športovaním 
a tancom,“ dodala.

 Z. Vanková, 
 foto: R. Stoklasa 

Tri najkrajšie dievčatá >

Rodičia maľovali spolu s deťmi
 Prvé stretnutie rodičov a detí 
v Súkromnej základnej umelec-
kej škole na Gagarinovej ulici 
v Trenčíne pod názvom Tvorivé 
rodiny sa skutočne vydarilo. 
Viac ako desať aktívnych rodi-
čov strávilo spolu s deťmi ne-
deľné popoludnie maľovaním 

na sklo. Vytvorili originálne 
práce, ktoré si potom mohli od-
niesť domov. Už teraz sa tešia 
na ďalšie stretnutia Tvorivých 
rodín, ku ktorým sa môžu pri-
dať aj ďalší rodičia v nedeľu 13. 
a 29. decembra. 
 T. Berecová, foto: (suš)
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Zasadnutie VMČ Juh 
 Dovoľujeme si vás pozvať na zasadnutie Výboru mestskej 

časti Juh, ktoré sa uskutoční v pondelok 7. decembra 2009 

o 18. hodine v Mestskom kultúrnom stredisku na Kyjevskej 

ulici v Trenčíne.

Zasadnutie VMČ Sever 
 Dovoľujeme si vás pozvať na zasadnutie Výboru mest-

skej časti Sever, ktoré sa uskutoční v stredu 9. decembra 

2009 o 15. hodine na Mestskom úrade v Trenčíne (Klientske 

centrum).

Zasadnutie VMČ Západ 
 Dovoľujeme si vás pozvať  na zasadnutie Výboru mestskej 

časti Západ, ktoré sa uskutoční v stredu 16. decembra 2009 

o 16. hodine v Kultúrnom stredisku v Zlatovciach.

„Ujo, hovorí tento papagáj?“
„Pravdaže.“
„A koľko stojí?“
„Ten je tak rozumný, že cenu si musíš... (tajnička – 15 písmen 
+ !).“

Milí čitatelia!
 Za správne riešenie tajničky krížovky z č. 12 „Čo malo začia-
tok, musí mať aj koniec“ bol vyžrebovaný Pavol Margetín, J. 
Psotného 807/6, Trenčín, ktorého v našej redakcii čaká hodnot-
ná publikácia. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku 
osemsmerovky z Infa č. 13/2009 zasielajte na adresu našej re-
dakcie do 16. decembra 2009.

APANÁŽ, AUTOBIOGRAFIA, BAKALÁRI, ČAKAN, DELEGÁTKA, 
HRYZÁKY, IDEÁLNY MUŽ, IDIOTI, KOMPA, KÚRIA, KVAKA, 
KVARTA, LAMETA, LANOVKA, LEKNO, LOPATKA, MASKA, 
MECENÁŠI, MERICE, NÁREK, PANAMA, PAPRIKÁŠ, PARAPET, 
PLATNIČKA, PREDPOVEDE, REALITA, RUMELKA, RUŠTINÁRKA, 
SPARA, STARÉ JELENE, STO KÁR, STROMČEKY, ŠIBALKA, 
ŠIROKÉ LAMPASY, TANIER, TROLEJE, VESTA, VNUČKA, 
ŽELIAROV DOM, ŽIRAFY. (pál)

OSEMSMEROVK A

OZNAMY

A U T O B I O G R A F I A S S N Š

K V A R T A E Í U R E A L I T A I

L A N O V K A N M D M S T D R Á R

A M I U V A Y M E R I C E E O Ú O

B D E L Č V P V L L D L A P M O K

I A R A O K O L K V E S T A Č A É

Š Á K I R P A P A G Á J M K E R L

A A J A D E A K Á T L A É E K A A

N E J E L O R T S D N E N R Y P M

E H R Y Z Á K Y K A Y I K Á A S P

C P T E P A R A P A M A Č N Ť T A

E ! A K R Á N I T Š U R Á K O T S

M O D V O R A I L E Ž Ž I R A F Y

Obchodníci počas Vianoc 
predĺžia prevádzkovú dobu
K predvianočnej atmosfére prispejú obchodníci v centre mes-
ta predĺženými otváracími hodinami a Trenčianska parkova-
cia spoločnosť, a. s., motoristom odpustí niektoré parkovacie 
poplatky.

 Skrátenie spoplatnenej pre-
vádzkovej doby v termíne od 9. 
12. do 27. 12. 2009 sa týka 
parkovísk na Palackého a Mlá-
dežníckej ulici prevádzkovaných 
Trenčianskou parkovacou spo-
ločnosťou, a. s. 
 Cez pracovné dni po 16. ho-
dine a počas sobôt budú môcť 
motoristi na uvedených parko-
viskách parkovať bezplatne.
 Na ostatných parkoviskách 
sa prevádzková doba nemení.
 Predvianočnú atmosféru 
v centre mesta sa v tomto 
roku po prvýkrát rozhodli spo-
ločným postupom podporiť aj 
podnikatelia. 

 Počas celého decembra bu-
deme môcť nakupovať takmer 
vo všetkých obchodoch a pre-
vádzkach na Mierovom i Štúro-
vom námestí a Palackého ulici 
v pracovných dňoch až do 19. 
hodiny. Počas víkendov budú 
obchody v centre mesta takisto 
otvorené dlhšie, než sme boli 
doposiaľ zvyknutí:

12. 12. – sobota 
od 9.00 – 15.00 hod.
13. 12. – nedeľa
od 9.00 – 17.00 hod.
19. 12. – sobota
od 9.00 – 18.00 hod.
20. 12. – nedeľa
od 9.00 – 00 hod.
24. 12. – Štedrý deň 
9.00 – 12.00 hod. 

 Svoje výrobky budú na Mie-
rovom námestí počas dvoch 
týždňov v období od 9. do 23. 
decembra ponúkať aj stánkari. 
Celkom 29 stánkov bude cez 
pracovné dni otvorených od 10. 
do 19. hodiny, cez víkend podľa 
dopytu.

Harmonogram zberu a vývozu komunálneho 
odpadu počas vianočných a novoročných 

sviatkov 2009 – 2010

Zmeny harmonogramu vývozu v období 52. týždňa 2009 až v 1. 

týždni 2010:

52. týždeň 2009 – vývoz bude vykonávaný podľa harmonogra-

mu v dňoch 21., 22., 23. a 24. 12. 2009,

vývoz odpadu v piatok 25. 12. 2009 bude presunutý na sobotu 

26. 12. 2009,

53. týždeň 2009 – vývoz bude vykonávaný podľa harmonogra-

mu v dňoch 28., 29., 30. a 31. 12. 2009,

1. týždeň 2010 – vývoz z piatka 1. 1. 2010 bude presunutý na 

sobotu 2. 1. 2010,

2. týždeň 2010 – vývoz bude vykonávaný podľa harmonogramu 

bezo zmien.
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Skvelým úspechom pre slovenskú výpravu sa skončili nedávne 
mládežnícke karatistické majstrovstvá sveta v africkom Maro-
ku. V konkurencii takmer deväťdesiatich krajín vybojovala Tren-
čianka Dagmara Kubinská v kategórii kumite junioriek do 60 
kilogramov zlatú medailu.

 Z majstrovstiev sa mladá ka-
ratistka vrátila v pondelok 16. 
novembra navečer. „V konku-
rencii, aká sa v Maroku zišla, 
som len ťažko pomýšľala na 
nejaký cenný kov. Stáť na stup-
ni víťazov – to bola naozaj ne-
opísateľná radosť, ktorá sa mi 

vryje navždy do pamäti. A keď-
že karate nepatrí k olympijským 
športom, vzácnejšiu medailu si 
už asi domov neprinesiem,“ 
vyznala sa zo svojich pocitov 
Dagmara.
 Doma ju už netrpezlivo oča-
kávala rodina aj tréner Miroslav 

Ďuďák z klubu 
Ekonóm. Jeho 
farbám ostala 
Dagmara ver-
ná až doposiaľ. 
„Veľmi by som sa 
chcela poďako-
vať najmä mojej 
rodine a tréne-
rovi, ktorý sa mi 
venoval v prípra-
ve nielen na MS, 
ale celý čas, čo 
sa tomuto špor-
tu venujem. Bez 
nich by som sa 
k úspechom len 
ťažko dopraco-
vala,“ nešetrila 
slovami vďaky na 
adresu svojich 
najbližších.
 B o j o v é m u 
umeniu sa Dada, 
ako ju volajú priatelia, venuje 
od svojich šiestich rokov. Vtedy 
sa od susedov dozvedela, že 
neďaleko trénuje klub Ekonóm 
Trenčín. „Chcela som tento 
šport len vyskúšať, no nako-
niec sa mi stal srdcovým. Za-
čiatky však neboli jednoduché 
a neraz som rozmýšľala, že 
s tým skončím,“ priznala mla-
dá športovkyňa. Dnes je jednou 
z tých, ktoré sa môžu pýšiť titu-
lom svetovej šampiónky. 
 Dada si dopriala jednodňový 
relax a hneď sa s chuťou pusti-
la do ďalšieho tréningu. Neme-
nej intenzívne sa bude musieť 

druháčka na právnickej fakulte 
pražskej Karlovej univerzity po-
noriť aj do učenia, ktoré, ako 
priznáva, v poslednom čase 
trošku zanedbala. 
 Už teraz sa však teší na 
leto. „Budem tráviť čas so 
svojimi najbližšími, oprášim ko-
lieskové korčule a vychutnám 
si sladké chvíle ničnerobenia 
v spoločnosti maminy a sestry 
na terase mojej obľúbenej ka-
viarne s pohárom ľadovej kávy 
a neopakovateľným výhľadom 
na Trenčiansky hrad,“ plánuje 
na najbližšie prázdniny.

 (mr), foto: (ar)

Karatisti z Laugaricia víťazili 
aj na Morave

 V moravskom mestečku 
Bystrice sa konal medzinárod-
ný turnaj karate detí a mláde-
že, na ktorý prijali pozvanie aj 
mladí karatisti z trenčianskeho 
klubu Laugaricio. V kategórii 
mladších žiačok do 35 kilogra-
mov a v kategórii starších žia-

čok nad 52 kilogramov zvíťazili 
a vybojovali prvé miesta Zuzana 
Laudova a Marián Kulik. V ka-
tegórii mladších žiakov do 35 
kilogramov si Matej Petrovský 
vybojoval 2. miesto. 

 (dh), foto: (mk)

Súťaž trenčianskych seniorov 
VIANOČNÝ ŠACHOVÝ TURNA J
V CENTRE SENIOROV na Osvienčimskej ul. 3

14. decembra 2009 – 14.00 h – otvorenie
17. decembra 2009 – 14.00 h
19. decembra 2009 – 14.00 h

22. decembra 2009 – 16.00 h – vyhodnotenie

Do súťaže sa môže prihlásiť každý 
senior mesta Trenčín v kancelárii 

Centra seniorov alebo na tel. čísle 7433763.

Medailisti s trénerom Dušanom Hajmachom >

Majsterka sveta v karate vďačí za svoje úspechy aj  >
trénerovi Miroslavovi Ďuďákovi.

Majsterka sveta v karate je z Trenčína
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 1. XII. Kongresová sála Hotela Tatra ~ 17.00
TRENČIANSKE HODINY 2009 ~ súťaž 
regionálnych ľudových piesní

 4. XII.  Posádkový klub Trenčín (bývalý Dom armády) ~ 18.00
OSLAVA 35. VÝROČIA ZALOŽENIA DFS 
RADOSŤ

 5. XII. Mierové námestie ~ 17.00
AKO SVÄTÝ MIKULÁŠ DO TRENČÍNA 
PRIŠIEL...

 5. XII. Kino Hviezda ~ 18.15 
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE PRE DETI – 
MRÁZIK ~ Trenčianske hradné divadlo

 2. – 7. XII. Kultúrne centrum Kubrá
VIANOČNÁ VÝSTAVA ~ vianočná výstava 
betlehemov, medovníčkov, adventných  
vencov a vianočných drobností

 4. – 6. XII. Kino Metro, kino Hviezda, Klub Lúč, 
  Galéria M. A. Bazovského ~ 18.00

ALTERNATÍVNE VIANOCE ~ zimný festival 
alternatívneho umenia (divadlo, tanec, hudba, film)

 8. XII. Mierové námestie ~ 10.00
DETSKÝ JARMOK ~ prezentácia a predaj 
vianočných výrobkov žiakov trenčianskych škôl a 
školských zariadení

 8. XII. Kino Hviezda ~ 17.00
VIANOČNÝ GALAVEČER ~ Malé deti zo ZUŠ 
Karola Pádivého v Trenčíne

 9. – 23. XII. Mierové námestie ~ 10.00 – 18.00
VIANOČNÉ TRHY

 10. XII. Kino Hviezda ~17.00
DETI DEŤOM – MRÁZIK ~ hrajú deti zo ZUŠ 
Karola Pádivého v Trenčíne

 11. XII. Kino Hviezda ~ 18.00
ORIENTÁLNY VEČER – DŽAMAL

 11. XII. Mestská veža ~ 17.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY – MINULOSŤ A 
BUDÚCNOSŤ SLOVENSKEJ VÝŠIVKY 

 12. XII. Piaristický kostol sv. Františka Xaverského ~ 19.00
ADVENTNÝ KONCERT CELOSLOVENSKÝCH, 
REPREZENTAČNÝCH, UČITEĽSKÝCH 
UMELECKÝCH KOLEKTÍVOV

 13. XII. Evanjelický kostol ~ 16.00
VIANOČNÝ KONCERT – GALANTSKÉ TRIO  

 13. XII.  Posádkový klub Trenčín  
  (bývalý Dom armády) ~ 14.00 a 17.00

TANEČNÁ ROZPRÁVKA VIANOC – TS 
GOONIES

 14. – 15. XII. OZC Južanka, vestibul
TVORIVÉ DIELNIČKY BABKY PERINBABKY

 14. – 18. XII. Mierové námestie
STRETNUTIE S KOLEDOU POD 
STROMČEKOM

  14. XII. ~ 16.00 – Ženská spevácka skupina KUBRAN, 
  15. XII. ~ 16.00 – Spevácky zbor HORNOSÚČAN, 
  16. XII. ~ 16.00 – Spevácky zbor ZVON, 
  18. XII. ~ 16.00 – Trenčiansky spevácky zbor

 17. XII. Mierové námestie ~ 15.00
VIANOČNÝ KAMIÓN – COCA-COLA

 17. XII. KS Hviezda ~ 17.00
KONCERT ZUŠ KAROLA PÁDIVÉHO

 18. XII. KS Opatová ~ 18.00
VIANOČNÝ KONCERT~ vystúpenie detí zo SUŠ 
Trenčianska Teplá

 19. XII.  Kino Hviezda ~ 18.00
GALAPROGRAM TS AURA

 19. XII. Mierové námestie ~ 16.00
VIANOČNÝ KONCERT – JÚLIA HEČKOVÁ 

 20. XII. KS Zlatovce ~ 16.00
DYCH VIANOC S DH SKALANKA 

 20. XII. Mierové námestie ~ 10.00
TRADIČNÝ VIANOČNÝ JARMOK ~ DFS 
Kornička, DFS Radosť, Koledy v modrom –

 20. XII. Evanjelický kostol ~ 15.00
Ó TY VIANOČNÝ ČAS ~ adventný koncert 
trenčianskych speváckych zborov

  Chrámový zbor kostola Notre Dame, 
  Evanjelický spevácky zbor Zvon, 
  Trenčiansky spevácky zbor, Musica Poetica
 21. XII. Mierové námestie ~ 17.00

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD ~ Materské centrum 
Srdiečko  

 21. XII. Mierové námestie ~ 17.30, 18.45
ŽIVÝ BETLEHEM

 22. XII. Mierové námestie ~ 16.00
DFS RADOSŤ

 22. XII. Mierové námestie ~ 17.30, 18.45
ŽIVÝ BETLEHEM

 23. XII. Mierové námestie ~ 17.30, 18.45
ŽIVÝ BETLEHEM 

 26. XII. Piaristický kostol sv. Františka Xaverského ~ 16.00
20. VIANOČNÝ KONCERT ~ Komorný orchester 
mesta Trenčín

 26. XII. Kino Hviezda, Klub lúč ~ 19.00
FROG JAM 13. ~ tradičný lokalpatriotný 
hudobný festival dobrej nálady

 31. XII. Mierové námestie ~ 21.00
SILVESTROVSKÝ PROGRAM A OHŇOSTROJ 

Zmena programu vyhradená.


