
 Ako uviedol na brífingu pred 
novinármi primátor Branislav 
Celler, tohtoročné príjmy mesta 
nedosiahli plánovanú úroveň, 
ale mesto vďaka úsporným 
opatreniam, ktoré zapracovalo 
v prvom polroku, hospodári-
lo vyrovnane a v bežnej časti 
rozpočtu dokonca s prebytkom 
711-tisíc eur. Vďaka ďalším 
úsporným krokom sa bude šet-
riť aj v novom rozpočte, a to nie 
v malých čiastkach. „V novom 
roku sa prejaví úspora na admi-
nistratíve úradu vo výške 125-ti-
síc eur, úspora na elektrickej 

energii zvolením alternatívneho 
operátora vo výške 160 tisíc eur 
a napríklad 
aj úspora na 
pohrebných 
s l u ž b á c h 
vďaka verej-
nej súťaži 
na poskyto-
vanie tejto 
činnosti vo 
výške 110 
tisíc eur. 
Celkovo je to viac ako 396 tisíc 
eur, ktoré sa nám podarí ušetriť 
vďaka dobrému plánovaniu 
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Vďaka úsporám bude mať mesto v novom roku viac peňazí
Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom ostatnom decem-
brovom rokovaní odsúhlasili zmenu rozpočtu pre rok 2009 a tiež 
návrh na programový rozpočet pre rok 2010.

a manažmentu úradu,“ spresnil 
Celler. 
 Mesto môže podľa prednos-
tu Františka Orolína počítať 
budúci rok s príjmami z podie-
lových daní vo výške 11,9 mil. 

eur. Rozpočet 
je navrhovaný 
ako vyrovnaný 
s príjmami aj 
výdavkami vo 
výške takmer 
50 mil. eur.
 Z rozpočto-
vaných kapitol 
sa úsporné 
opatrenia naj-

viac dotýkajú chodu programu 
Manažment a plánovanie či Pro-
pagácia a cestový ruch. Naopak 

škrty sa nedotýkajú programov 
Vzdelávanie a Sociálne služby. 
 V kapitálových výdavkoch 
sa zobrazilo dofinancovanie 
výstavby novej letnej plavárne 
a projekty financované z euro-
fondov, a to konkrétne:
– Rekonštrukcia troch základ-
ných škôl na území mesta Tren-
čín (ZŠ na Hodžovej ul., ZŠ na 
Novomeského ul. a ZŠ na Veľ-
komoravskej ul.)
– Rekonštrukcia Kultúrneho 
centra Hviezda
– Projekt Operačný projekt in-
formatizácie spoločnosti, ktorý 
slúži na kvalitnejšie zabezpeče-
nie služieb poskytovaných ve-
rejnosti prostredníctvom mest-
ského úradu.

Mesto vďaka 
úsporným opatreniam, 
ktoré zapracovalo 
v prvom polroku, 
hospodárilo v bežnej 
časti rozpočtu 
s prebytkom 711 tisíc €.

Až zvony ohlásia príchod čarokrásnych Vianoc, zabudnite na 
všetky starosti a prežite ich v šťastí a radosti. Prajeme vám anjelsky 

krásne vianočné sviatky a čertovsky dobrý nový rok 2010.
Redakcia Info
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 Na základe iniciatívy po-
slanca Branislava Zubričaňáka 
poslanci na svojom zasadnutí 
odsúhlasili hneď aj zmenu na-
vrhovaného rozpočtu, ktorým 
znížili financovanie Trenčian-
skej televízii o 176 tisíc eur. 
„Nakoľko v rozpočte je značný 
výpadok bežných príjmov, navr-
hujem presunutie prostriedkov 
pôvodne určených pre Trenčian-
sku televíziu tak, aby sme mali 
prostriedky na dofinancovanie 
materiálno-technického vybave-
nia v školách a na kultúru v jed-
notlivých mestských častiach,“ 
zdôvodnil Zubričaňák.
 Uvedenú čiastku poslan-
ci rozdelili do oblastí Kultúra 
a Vzdelávanie, a to konkrétne 
47 tisíc eur na materiálno-tech-

nické vybavenie materských 
a základných škôl, financova-
nie Základnej umeleckej školy 
K. Pádivého a Centra voľného 
času. V oblasti kultúry chcú 
čiastkou 129 tisíc eur podporiť 
kultúrnu činnosť v mestských 
častiach. „Cieľom je, aby mesto 
financovalo televíziu rovnako 
ako napríklad Trenčiansky sa-
mosprávny kraj,“ upresnil svoj 
návrh B. Zubričaňák.
 Poslanec Martin Barčák 
predložil návrh, ktorým sa 
v programe Kultúra zmenil účel 
využitia prostriedkov pre podu-
jatia Trenčianske jazzové sláv-
nosti, Kultúrneho leto Trenčín 
– Zámostie a dovezenú kultúru 
pre mestské časti.
 (r), ilustračné foto: (jč)

 Spoločnosť Trenčianske vo-
dárne a kanalizácie, a. s., ktorej 
akcionárom je aj Mesto Trenčín 
s majetkovým podielom približ-
ne 43 % pripravuje veľký projekt 
Intenzifikácie ČOV, odkanali-
zovania a zásobovania pitnou 
vodou v trenčianskom regióne, 
ktorého súčasťou je aj vyrieše-
nie problému s kanalizáciou 
v Trenčíne, najmä v oblastiach 
Zámostie a Opatová. Vzhľadom 
na nutnosť spolufinancovania 
mesto pristúpilo k zvýšeniu zá-
kladného imania v takej výške, 
akú predstavuje podiel spolufi-
nancovania na projekte výlučne 
na území mesta Trenčín. 

 „Nakoľko TVK, a. s., pôsobí 
aj v iných mestách a obciach, 
Mesto Trenčín bude spolufi-
nancovať iba tú časť, ktorá sa 
dotýka konkrétne našich oby-
vateľov,“ upresnil na brífingu 
pred rokovaním MsZ primátor 
B. Celler. 
 Celkovo bude z mestského 
rozpočtu poukázaná čiastka 
90 746 eur, z toho 28 tisíc 
v roku 2010 a zostatok v ro-
koch 2011 a 2012. Podľa infor-
mácií TVK, a. s., by sa odkana-
lizovanie na území mesta malo 
začať realizovať už v budúcom 
roku a dokončiť by sa malo do 
roku 2012. (r)

Poslanecký návrh znížil 
dotáciu Trenčianskej televízii 
a pridal kultúre a vzdelávaniu Mesto zvýši základné imanie 

vo vodárňach
Zvýšením základného imania mesta bude môcť TVK, a.s. realizo-
vať veľký projekt odkanalizovania aj na území mesta Trenčín.

Ľudia nad 70 rokov budú v MHD 
od marca cestovať zdarma
Seniori starší ako 70 rokov sa od 1. marca 2010 budú auto-
busmi trenčianskej MHD voziť zdarma. Rozhodli o tom tren-
čianski mestskí poslanci na svojom poslednom tohtoročnom 
zasadnutí.

 „K tomuto kroku sme do-
speli po dlhších rokovaniach 
s Radou starších a s viacerými 
trenčianskymi organizáciami 
dôchodcov. Aj vďaka úsporné-
mu hospodáreniu mesta mô-
žeme zvýhodniť skupinu ľudí, 
ktorá si to určite zaslúži,“ po-
vedal na margo bezplatného 
cestovania dôchodcov primá-

tor Branislav Celler, ktorý ná-
vrh predkladal. 
 Niektorí seniori v súčas-
nosti využívajú 90-dňové časo-
vé lístky, ktoré si zakúpili len 
prednedávnom. Preto k úprave 
cestovného dôjde až po uply-
nutí tejto doby, čo bude práve 
začiatkom marca. Počas pr-
vých dvoch mesiacov nového 

roka budú dôchodcovia cesto-
vať ako doposiaľ na zľavnené 
lístky.
 Aj naďalej sa v trenčianskej 
MHD budú bezplatne prepra-
vovať deti do 6 rokov, detský 
kočík s dieťaťom, batožina pri 
dodržaní predpísaných rozme-

rov, sprievodcovia držiteľov pre-
ukazu ŤZP – S, invalidný vozík 
a vodiaci pes cestujúcich s pre-
ukazom ŤZP alebo ŤZP – S.
 Pri cestovaní nočným spo-
jom sa bezplatná zľava nebude 
poskytovať.
 (r), ilustračná foto: (jč)
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Naša cesta 
k cieľu

Modernizujeme dopravnú sieť Slovenska, vytvárame pritom množstvo pracovných príležitostí, ideme za 
lepším prístupom k slovenským regiónom a za následným ekonomickým prínosom pre všetkých.

Vieme, kam chceme ísť, a vieme, ako sa tam dostať.

Operačný program Doprava je spolufinancovaný 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.

Info Trencin_180x270_OPD_reg.indd   1 12.11.2009   11:10
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JANUÁR

• Školáci v trenčianskych základných školách dostali 8. a 9. 
januára z dôvodu prerušenia dodávky plynu z Ruska mimoriad-
ne prázdniny. • Mesto podľa pokynov krízového štábu minis-
terstva hospodárstva dočasne obmedzilo dodávky plynu do 
mestskej krytej plavárne, športovej haly a zimného štadióna. 
• Zástupcovia mesta a spoločností spravujúcich tepelné zdroje 
rokovali o opatreniach, ktoré by viedli k energetickej sebestač-
nosti mesta využitím obnoviteľných zdrojov energie pre výrobu 
tepla a teplej vody. • Do funkcie nastúpil nový náčelník mest-
skej polície Stanislav Bero. 

FEBRUÁR

• Mesto prisľúbilo nové parkovacie miesta pre telesne postih-
nutých. • Na pôde mestského úradu sa 3. februára stretli zá-
stupcovia cirkví a náboženských spolkov pôsobiacich na území 
mesta. • Témou stretnutia nitrianskeho diecézneho biskupa 
Mons. Viliama Judáka s primátorom bolo napojenie pútnického 
miesta Skalka na vodovod. • Dobrovoľnícka športová organizá-
cia Sokol v Trenčíne oslávila 90. výročie založenia. 

MAREC

• Najlepší športovci mesta Trenčín si 11. marca prevzali na 
mestskom úrade ďakovné listy. • Európska komisárka pre re-
gionálnu politiku Danuta Hübner návštívila Trenčín a pozrela si 
prevádzku vodnej elektrárne na Váhu v Trenčianskych Biskupi-
ciach a závod na výrobu pretekárskych modelov Xray. • Vonkaj-
šie opevnenie pred bývalým Domom armády sa stalo kultúrnou 
pamiatkou. • V mestskej športovej hale sa 26. marca uskutoč-
nil IV. ročník medzinárodnej súťaže Trenčiansky robotický deň 
2009. • Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov bolo oce-
nených 13 trenčianskych pedagógov. • 30. marca navštívila 
Trenčín veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku Brit 
Løvseth, ktorá sa zaujímala o projekt vzdelávania. 

APRÍL 

• Na Váhu sa uskutočnil ďalší ročník splavu netradičných korá-
bov – Splanekor. • Trenčín si 9. apríla pripomenul 64. výročie 
oslobodenia od fašizmu • Trenčianskym základným školám za-
kúpilo mesto interaktívne tabule za 13 277 eur. • Zástupcovia 
tridsiatich zamestnávateľov pôsobiacich na území mesta roko-
vali s primátorom na tému: Finančná a ekonomická kríza a jej 
dopady na trenčiansky región.  

Stalo sa v Trenčíne v roku 2009
MÁJ

• Dvojdňové prvomájové oslavy sa niesli v duchu podujatia 
Otvorená Európa – Otvorené mesto pri príležitosti piateho výro-
čia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. • Trenčania 
vzdali úctu mamám a materstvu originálnym podujatím Míľa 
pre mamu. • Základná škola na Novomeského ulici oslávila 
30 rokov. • Trenčania začali pripomienkovať koncept nového 
územného plánu mesta. • Mestskí poslanci schválili na mimo-
riadnom zasadnutí zastupiteľstva vyhlásenie miestneho refe-
renda k výstavbe Auparku v centre mesta. • Na letnej plavárni 
sa 27. mája začala ďalšia sezóna.
 

JÚN

• Viac ako sto seniorov si prevzalo osvedčenia o návšteve Aka-
démie tretieho veku za uplynulý školský rok. • Pri príležitosti 
Svetového dňa darcov krvi ocenil Slovenský Červený kríž 28 
dobrovoľných darcov Janského plaketou. • Štrnásti riaditelia 
základných a materských škôl si prevzali menovacie dekréty. 
• 20. júna odštartoval v Trenčíne a Trenčianskych Tepliciach 
17. ročník Art Film Festu. • V dňoch 15. – 25. júna sa uskutoč-
nil na Skalke pri Trenčíne 2. ročník Medzinárodného sympózia 
Ora et Ars Skalka 2009. • Už po piaty raz udelilo mesto oce-
nenie Detská osobnosť najúspešnejších žiakov trenčianskych 
základných škôl.
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JÚL

• Historicky prvé miestne referendum v Trenčíne o výstavbe 
Auparku v centre mesta, ktoré sa uskutočnilo 11. júla, bolo 
kvôli nízkej účasti voličov neplatné. • 16. júla sa začal najväčší 
slovenský festival Bažant Pohoda, ktorý organizátori po tragédii 
predčasne ukončili už na druhý deň. • Počas víkendu 18. – 19. 
júla sa na Skalke pri Trenčíne konala celoslovenská kresťan-
ská púť. • Výstrel z dela odštartoval 27. júla Trenčianske his-
torické slávnosti, ktoré vyvrcholili 16. ročníkom Trenčianskych 
hradných slávností. 

AUGUST

• Plavbu po Váhu na neobvyklej lodi ponúkol 8. augusta Fes-
tival dračích lodí. • Železnice Slovenskej republiky zaradili 
trenčiansku železničnú stanicu do projektu „Moderná stanica“ 
zameraného na obnovu staníc v spolupráci so súkromnými 
partnermi. • 28. augusta si Trenčania pripomenuli 65 rokov od 
vypuknutia Slovenského národného povstania. • 

SEPTEMBER

• Novým prednostom Mestského úradu v Trenčíne sa stal Fran-
tišek Orolín. • V 9 základných a 16 materských školách v mes-
te zasadlo 2. septembra do lavíc 5 655 žiakov. • Správcovstvo 
Kultúrneho centra Hviezda prebrala od Mesta Trenčín Základná 
umelecká škola Karola Pádivého. •17. septembra sa v Klube 
Lúč začal 15. ročník medzinárodného festivalu divadla jedného 
herca Sám na javisku. • Koncom septembra sa uskutočnil 23. 
ročník tradičného mestského festivalu ľudovej kultúry a zábavy 
Pri trenčianskej bráne. 

OKTÓBER 

• Od 1. októbra spoplatnil Trenčín ako posledné krajské mesto 
parkovanie v centrálnej zóne mesta a na vybraných parkovis-
kách v okolí centra.• Kompletne zrekonštruovaný viacúčelový 
športový areál za viac ako 531 100 € otvorili 2. októbra pri 
Základnej škole na Bezručovej ulici. • Kostol Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie – Notre Dame oslávil storočnicu. • Tri 
trenčianske základné školy (ZŠ na Hodžovej ul., ZŠ na Novo-
meského ul. a ZŠ na Veľkomoravskej ul.) získali nenávratné 
finančné projekty z eurofondov na celkovú rekonštrukciu.

Stalo sa v Trenčíne v roku 2009

NOVEMBER

• Trenčín získal na 7. ročníku celoslovenskej súťaže ZlatyErb.
sk 2009 ocenenie za najlepšiu internetovú stránku a elektro-
nické služby medzi samosprávami a v súťaži Národná cena 
Slovenskej republiky za kvalitu sa stal oceneným finalistom. 
• Súťaž regionálnych ľudových piesní Trenčianske hodiny oslá-
vila 40. výročie. • Slovenská správa ciest vyhlásila verejnú sú-
ťaž na stavebné práce spojené s budovaním nového cestného 
mosta v Trenčíne – I. etapy Juhovýchodného obchvatu mesta. 
• 15. novembra sa koncertom Marty Kubišovej začali päťdňo-
vé oslavy Novembrovej revolúcie. • Na Námestí sv. Anny 17. 
novembra slávnostne odhalili Pamätník obetiam komunizmu. 
• Začala sa výstavba novej letnej plavárne na Ostrove. • Budo-
va bývalého kina Hviezda bola zaradená do zoznamu národných 
kultúrnych pamiatok.

DECEMBER

• Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podpísalo 
2. decembra investičnú zmluvu s taiwanským výrobcom LCD 
monitorov, spoločnosťou AU Optronics, ktorá postaví výrobné 
haly v trenčianskom priemyselnom parku a prinesie 3 300 no-
vých pracovných príležitostí. • Mestské zastupiteľstvo na mi-
moriadnom rokovaní schválilo predaj 21 hektárov pozemkov 
v priemyselnom parku pre štátny MH Invest za 3,34 milióna 
eur, ktorý ich následne predá spoločnosti AU Optronics. • Svä-
tý Mikuláš zavítal medzi deti na Mierovom námestí, rozsvietil 
vianočný stromček, čím sa začal kalendár podujatí Čara Vianoc 
pod Hradom.
 

 (r)
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Mikuláš, čo v tom vreci máš, pýtali sa stovky detí v trenčian-
skych materských školách deduška s bielou bradou v červe-
nom kožuchu. Obľúbené stretnutia s Mikulášom v škôlkach na 
Sihoti a na Juhu tento rok organizačne zabezpečovalo Kultúrne 
centrum Aktivity v spolupráci s občianskymi združeniami Juh - 
Trenčín a Sever - Trenčín.

V amfiteátri južanského kultúrneho strediska pribudla začiat-
kom decembra informačná tabuľa plná obrázkov s lesnou te-
matikou, ktorú tu osadili za asistencie detí z Materskej školy 
na Šmidkeho ulici. Inštaláciou tejto náučnej skrinky sa záro-
veň zavŕšila posledná etapa projektu Les je náš kamarát. 

 Počas troch dní navštívil Mi-
kuláš so svojimi pomocníkmi 
dohromady osem materských 
škôl na Juhu aj na Sihoti. Pote-
šil aj školákov z prvého stupňa 
v ZŠ na uliciach Východná a No-
vomeského a zavítal aj do det-
ského domova Lastovička. So 
sebou mal batoh plný balíčkov 
so sladkým prekvapením. 
 Najmenší škôlkari, niektorí 
trošku hanblivo, iní suverénne, 
zarecitovali Mikulášovi básnič-
ky, ktoré si spolu so svojimi 
učiteľkami pripravili pre tento 
významný deň. V škôlke na 
Považskej ulici ho dokonca pre-
kvapili divadielkom.
 S tradíciou hromadných mi-
kulášskych predstavení pre deti 

začali ich organizátori už v minu-
lom roku, keď navštívili všetky 
južanské materské školy. Toho 
roku k nim pribudli aj škôlky zo 
Sihote. „Budúcoročného Miku-
láša by sme radi priviedli do 
viacerých škôlok v Trenčíne,“ 
predstavil pripravovaný zámer 
Igor Kuličenko, jeden z organi-
zátorov.  Ako dodal, škôlky to 
nič nestojí a zároveň všetky 
náležitosti spojené s prípravou 
mikulášskej besiedky dokážu 
vybaviť rovnako dobre. Pod-
ľa odozvy učiteliek, rodičov aj 
samotných detí sa tohtoročný 
Mikuláš vydaril a všetci sa už 
tešia na ďalšie stretnutie o rok.
 
 (mr), foto: (ar)

 Zámerom interaktívnej vý-
stavy Les je náš kamarát, kto-
rej druhý ročník sa na sklonku 
jesene konal v KC na Juhu, 
bolo prehĺbiť a podporiť u detí 
vzťah k prírode. Nie však men-
torovaním a siahodlhými pouč-
kami, ale formou zážitkových 
hier a bohatých sprievodných 
aktivít.
 Environmentálna výstava 
bola určená najmä deťom z ma-
terských škôl a žiakom prvého 
stupňa ZŠ. Deti si vyskúšali 

pílenie dreva, prezreli si se-
mienka a plody stromov a spo-
znávali zvieracie stopy a zvuky. 
Počas troch dní sa na výstave 
prestriedalo viac než 350 detí. 
 Projekt OZ Juh – Trenčín 
a KC Aktivity, ktorý zo svojho 
grantového programu podporilo 
aj Mesto Trenčín, okrem spomí-
nanej výstavy zahŕňal aj dokon-
čenie náučno-rekreačnej zóny 
v amfiteátri Kultúrneho stredis-
ka na Juhu.  stromčekov.
 (mr), foto: (ar)

 Po slávnostnom nástupe sú-
ťažiacich privítala prítomných 
riaditeľka súťaže a starostka 
Sokola v Trenčianskych Stan-
kovciach Ľubica Naďovičová. 
Po jej slovách sa pred očami 
divákov začal takmer šesťhodi-
nový maratón pohybu a tanca. 
Súťažiace kluby predvádzali 

vo svižnom tempe rôznorodé 
choreografie podľa známych 
melódií, za ktoré ich nadšení 
diváci odmeňovali potleskom. 
Trenčiansky región reprezen-
tovali cvičenci z Jednoty Sokol 
Trenčín a Gymnastického klubu 
Pavlo Trenčín. 
 O výkonoch súťažiacich roz-

Tanečné kluby sa predviedli na Festivale pódiových skladieb 
Športová hala na Sihoti sa v utorok 29. novembra stala dejis-
kom 3. ročníka Festivalu pódiových skladieb s celoslovenskou 
a medzinárodnou účasťou, ktorý organizovala Považská sokolská 
župa M. R. Štefánika so sídlom v Trenčíne v spolupráci so Slo-
venskou gymnastickou federáciou. O víťazný pohár bojovalo  415 
súťažiacich z 24 klubov, z toho 5 klubov z Českej republiky v 11 
kategóriách. 

hodovala odborná porota, ktorá  
vybrala kluby s najlepšie zvlád-
nutou pohybovou choreogra-
fiou do finále. Tu sa súťažiaci 
ešte raz predviedli so súťažnou 
skladbou. Z nich porota na-
pokon vyhlásila absolútneho 
víťaza. 

 Z najvyššieho ocenenia 
sa tento rok tešila tanečná 
skupina Taxis pri Základnej 
umeleckej škole Sokol Ska-
lica so skladbou „Slovenské 
mamičky“ od autorky Dominiky 
Michálkovej. 
 text a foto: (jč)

Nezabudnuteľné stretnutia 
škôlkarov s Mikulášom

Les je náš kamarát

Pohár víťazov si odniesla skupina Taxis zo Skalice. >
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Na jar čakajú detí v Zámostí vynovené ihriská
V trenčianskej mestskej časti Zámostie sa aj tento rok pokra-
čovalo v rekonštrukcii a budovaní detských ihrísk, ktoré by spĺ-
ňali prísne európske bezpečnostné normy. S príchodom jari sa 
môžu deti tešiť na vynovené ihrisko na Kvetnej ulici, detské pre-
liezačky a hojdačky v Zlatovskom parku, ale aj na úplne nové 
správcovské ihrisko v Záblatí. 

 Detské ihriská na Kvetnej 
a Obchodnej ulici sú vyhľadá-
vaným miestom na športové 
aktivity, ale i na oddych. Pre 
mamičky s deťmi sú príťažlivé 
aj tým, že majú svojho správ-

cu, ktorý sa stará o ich údržbu 
a čistotu. „ K športovisku s pre-
liezačkami a hojdačkami pribu-
dla v tomto roku aj oddychová 
časť so skalkou pre seniorov. 
Pred zimou sa nám podarilo 

Čoraz viac Trenčanov využíva bicykel na cestu do práce, na úra-
dy či za zábavou. Zlepšiť podmienky pre cyklistov na cestách 
v meste by mal nový generel cyklistickej dopravy, ktorý si dala 
vypracovať mestská samospráva.  

 Najviac cyklistov sa na ces-
ty vydáva zo sídliska Juh a ich 
najčastejším cieľom je centrum 
mesta. Vyplynulo to z nedávnej 
ankety, do ktorej sa zapojilo bez-
mála 600 respondentov. Aj na jej 
základe vzniká v spolupráci s od-
borníkmi a trenčianskymi cyklis-
tami plán, podľa ktorého chce 
mesto zvýšiť podiel „zelenej“ do-
pravy  s výhľadom do roku 2020 
aspoň na desať percent. 
 „Generel cyklistickej dopravy 
sa vyhotovuje v korelácii s pripra-
vovaným územným plánom mes-
ta. Ten takisto definuje hlavné 
koridory pre cyklistov. Pracovnú 
verziu pripravovaného generelu 
predstaví zhotoviteľ - prešovská 
spoločnosť EDA, začiatkom bu-
dúceho roka,“  informovala Ad-
riana Mlynčeková, vedúca Útvaru 
architektúry a územného pláno-
vania Mesta Trenčín.

 Návrh nového generelu počíta 
s vytvorením cyklotrás v rámci 
existujúcich ciest. Na vytipova-
ných komunikáciách, ktoré sú 
najčastejšie využívané cyklista-
mi, by sa vyčlenil vyhradený pruh 
s právom prednostnej jazdy. Tým 
by bola dodržaná plynulosť pohy-
bu cyklistov na cestách a záro-
veň by sa zaručila dobrá napo-
jiteľnosť na existujúcu dopravnú 
sieť.
 Na začiatok sa plánuje spojiť 
sídlisko Juh s centrom mesta 
upravením Soblahovskej ulice. 
Neskôr by mali pribudnúť vetvy 
smerom na Biskupice, Sihoť, Zá-
mostie, Záblatie, Zlatovce, Kub-
ru a Kubricu. Po vybudovaní no-
vého železničného mosta by pre 
cyklistov a chodcov mala slúžiť aj 
polovica toho pôvodného.

 (mr)

vymeniť pieskovisko za bez-
pečnejšie dopadové plochy. Na 
budúci rok nás ešte čaká po-
sledná piata etapa rekonštruk-
cie, ktorá zahŕňa dokončenie 
oddychovej zóny pre seniorov 
a vynovenie súčasného asfalto-
vého ihriska a jeho oplotenia,“ 
povedal zástupca primátora 
a zároveň poslanec mestskej 
časti Západ Tomáš Vaňo. 
 Nové detské ihrisko so 
správcom, preliezačkami, hoj-
dačkami a šmýkačkou vyrástlo  
v tomto roku aj na Rybárskej 
ulici v Záblatí. „Sprístupniť by 
sme ho chceli už na jar, keď do-
robíme dopadové plochy, ktoré 
budú spĺňať prísne bezpečnost-

né normy stanovené Európskou 
úniou a upravíme okolie,“ dopl-
nil Vaňo.
 Počas roka sa pracovalo 
v parku pri Kultúrnom stredisku 
v Zlatovcach, kde sa každoroč-
ne koná obľúbené podujatie Kul-
túrne leto Trenčín – Zámostie. 
„Vynovili sme detské hojdačky, 
preliezačky a dorobili kvalitné 
dopadové plochy. Zároveň sme 
upravili celé okolie, aby náv-
števníci našli na tomto mieste 
nielen kultúrne vyžitie, ale aj 
zábavu a oddych,“ zdôraznil 
poslanec mestskej časti Západ 
Martin Barčák. 

 (r), foto: (r)

V Trenčíne pribudne päť nových ulíc
Napredujúca výstavba v lokalitách mestskej časti Stred a mest-
skej časti Západ si vyžiadala vytvorenie piatich nových trenčian-
skych ulíc. 
 Trenčianske mestské za-
stupiteľstvo na decembrovom 
zasadnutí schválilo všeobecne 
záväzné nariadenie č. 15/2009 
o určení názvov ulíc v mestskej 
časti Stred a v mestskej časti 
Západ. Týmto všeobecne záväz-
ným nariadením s účinnosťou 
od 1. 1. 2010 vznikne v našom 
meste päť nových ulíc: 
• Na Zongorke: ulica je situo-
vaná v mestskej časti STRED 
v lokalite „Villa Park“ pri Sobla-
hovskej ulici 
• Pod lesoparkom: ulica sa na-
chádza v mestskej časti STRED 
pri ulici Nad tehelňou 
• Kňažské: ulica je situovaná 

v mestskej časti ZÁPAD pri Ma-
lozáblatskej ulici 
• Šafránová a Slivková: obe 
ulice sa nachádzajú v mestskej 
časti ZÁPAD neďaleko Kasáren-
skej ulice smerom na Zlatovce
 Podľa súčasnej legislatívy 
sa určujú názvy ulíc a iných ve-
rejných priestranstiev formou  
všeobecne záväzného naria-
denia. Používať názov ulice 
alebo verejného priestranstva 
však možno až nadobudnutím 
jeho účinnosti (t. j. 15. deň od 
vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta). 

 (r)

Mesto dalo vypracovať nový 
generel cyklistickej dopravy

Novovybudované  >
ihrisko v Záblatí.    

Detské ihrisko na Kvetnej ulici čaká na budú- >
ci rok posledná piata etapa rekonštrukcie.
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste

Dcéra bude mať v novembri 
2010 tri roky. Keď si podám 
prihlášku do škôlky, môže na-
stúpiť v septembri alebo až po 
dovŕšení tretieho roku? Kedy sa 
budú deti prihlasovať do škôlky 
na rok 2010/11. Ďakujem.
 Lucia Ševčíková 
Danica Lorencová, riaditeľka 
Školských zariadení mesta 
Trenčín:
 Žiadosť pre dieťa treba po-
dať už pri zápise detí na šk. rok 
2010/2011, to znamená v marci 
2010. Po dohovore s riaditeľkou 
MŠ bude dieťa podľa možností 
prijaté v septembri alebo v no-
vembri 2010.

Na Sihoti 1, konkrétne na 
Nábrežnej ul., majitelia psov 
absolútne ignorujú VZN mesta 
na pohyb psov a púšťajú ich bez 

košíkov a obojkov na detských 
ihriskách a v blízkosti miest, na 
ktorých sa pohybujú malé deti. 
Okrem tzv. gulášov a malých 
psov ide aj o pitbuly a iné ne-
bezpečné plemená! Nemala by 
to mestská polícia kontrolovať? 
Niektoré psy dokonca nie sú 
označené známkou – teda nie 
sú prihlásené. O čistení výkalov 
po svojich psoch sa nestará vô-
bec nikto. Kedy začne do tejto 
lokality chodiť hliadka mestskej 
polície? Ďakujem za odpoveď.
 V. Soták
Mestská polícia Trenčín:
 V uvedenej lokalite, ako aj 
v iných častiach mesta Trenčín 
sú pri hliadkovej činnosti vyko-
návané aj kontroly dodržiavania 
VZN č. 3/2002 o chove psov 
na území mesta Trenčín. Ak ste 
priamym svedkom takéhoto počí-

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:

Chodci, dbajte na 
svoju bezpečnosť
Počas posledných dní sme zaznamenali nárast tragických ne-
hôd s účasťou chodcov (v uplynulom týždni zahynulo 6 chodcov, 
z toho 2 deti). Z analýz vyšlo, že prevažná časť tragických ne-
hôd sa stala počas zníženej viditeľnosti v obci a všetky mimo 
priechodu pre chodcov. Logicky vyplýva, že sa musí zvýšiť vidi-
teľnosť chodca a to tak, aby  ho vodič mohol včas spozorovať. 
Veľmi jednoduchým a nenákladným spôsobom je používanie 
reflexného materiálu.

 18 m modré oblečenie

 24 m červené oblečenie

 37 m žlté oblečenie

 55 m biele oblečenie

 200 m reflexný materiál

0m   30m      60m         90m    120m         150m     180m         200m
                                          
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vodič vidí rozpoznáva  rozhoduje sa  manévruje  dokončuje uhýbací 
chodca nebezpečenstvo o manévri manéver

 Rovnako blížiace sa vianoč-
né sviatky a vrcholiace predvia-
nočné nákupy so sebou priná-
šajú aj zvýšený pohyb chodcov 
a zhustenú premávku. Zhon 
na uliciach môže spôsobovať 
nervozitu či nesústredenosť 
vodičov pri šoférovaní ako aj 
chodcov, ktorí na priechodoch 
pre chodcov nerešpektujú 
svetelnú signalizáciu alebo 
prechádzajú cez cestu mimo 

miest na to určených. Roz-
ptýlená pozornosť však môže 
mať v konečnom dôsledku 
fatálne následky. Upozorňuje-
me vodičov ako aj ostatných 
účastníkov cestnej premávky, 
aby sa v preplnených uliciach 
navzájom rešpektovali a dodr-
žiavali dopravné predpisy. 
 Chodci majú povinnosť 
používať reflexné prvky po-
čas zníženej viditeľnosti na 

cestách mimo obce. Chceme 
však vyzvať všetkých chodcov, 
ale aj cyklistov, aby používali 
reflexné prvky na oblečení aj 
v obci, dôležité je, aby chod-
cov na cestách bolo vidieť. 
Ďalej je dôležité aby prechá-
dzali cez cestu na miestach 
na to určených. 
 Je potrebné vysvetliť svo-
jim deťom, rodičom, starým 

rodičom význam používania 
reflexných prvkov počas zní-
ženej viditeľnosti, že priechod 
pre chodcov je určený na bez-
pečné prechádzanie cez cestu 
a deti bez dozoru by sa nemali 
na cestách objaviť vôbec. 
 Tieto jednoduché pravi-
dlá môžu zachrániť niekomu 
život. 
 (KR PZ), red. upravené

nania majiteľov psov, je potreb-
né vec bezodkladne nahlásiť na 
bezplatné telefónne číslo MsP 
Trenčín 159 a hliadka vykoná na 
danom mieste kontrolu.

Chcel by som sa spýtať, či je 
v TN dostupná nejaká verejná 
internetová sieť v centre mesta. 
Ak áno, či treba o to požiadať 
a ako. Koľko sa za službu platí? 
Ďakujem. Robul
Kancelária prednostu:
 Aktuálne Mestský úrad v Tren-
číne neprevádzkuje verejný prístu-
pový bod pripojenia na internet, 
i keď sme už niekoľkokrát zvažo-
vali jeho zriadenie. O verejne prí-
stupnej sieti, vrátane poplatkov, 
nemáme aktuálny prehľad, lebo 
to môže byť aktivita hociktorého 
aj komerčného subjektu. Mest-
ský úrad v Trenčíne ponúka voľne 
prístupný internet na svojich PC 
v Klientskom centre a Kultúrno-
informačnom centre. Ďalej na 
infokioskoch v centre mesta 
(budova MsÚ), v obchodno-zá-
bavnom centre Južanka a MAX.
Komunikáciu, ktorá bola vybu-
dovaná v Záblatí pre priemysel-

ný park, začali hojne využívať 
korčuliari, lyžiari a ľudia na pre-
chádzky so psami. Je to dobrá 
plocha, kde hlavne korčuliari 
nezavadzajú autám. Ale od isté-
ho času, napriek zákazu vjazdu, 
to začali využívať aj vodiči, ktorí 
si z toho robia závodnú dráhu 
a dokonca je tam už vyvezený aj 
odpad. Nemohla by tam občas 
námatkovo hliadkovať mestská 
polícia, aby sa toto miesto ne-
zmenilo na ďalšie smetisko?
 Gabriela Zemanovičová
Mestská polícia Trenčín:
 Hliadky Mestskej polície 
v Trenčíne vykonávajú v tejto 
lokalite občasné kontroly, pri-
čom už bolo riešených niekoľko 
priestupkov. Avšak nie je v si-
lách a túto lokalitu „strážiť“ ne-
pretržite. Napriek tomu sa budú 
hliadky tejto lokalite venovať aj 
naďalej. V priemyselnom parku 
sa začne už na jar budovať závod 
taiwanského investora – t.j. tie-
to komunikácie nebude možné 
ďalej využívať nakoľko sa tam 
budú nachádzať už stavebné 
mechanizmy.
 (r) 
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 Druhý decembrový víkend 
sme sa spolu s členmi Jednoty 
dôchodcov v Trenčíne zúčastnili 
trojdňového poznávacieho zá-
jazdu v moravskom Uherskom 
Hradišti, v ktorom sa bližšie 
zoznámili so životom a kultúrou 
moravského Slovácka.
 Ubytovaní sme boli v novo 
zrekonštruovanom hoteli Sy-
not v Uherskom Hradišti, kde 
nás privítali milým úsmevom, 
úprimnými slovami a pohárom 
dobrého moravského vína. Po-
čas týchto dní sme mali k dis-
pozícii welness centrum priamo 
v hoteli s masážou, whirpool, 
plaveckým bazénom, saunou 
a ďalšími zariadeniami na rege-
neráciu tela. 
 Čo všetko sme za krátky troj-

dňový pobyt prežili a poznali? 
V prvom rade milých, usmia-
tych a ochotných ľudí, ktorí nás 
oboznámili so svojím kultúrnym 
bohatstvom. Navštívili sme 
množstvo krásnych miest: Bazi-
liku Nanebovzatia Panny Márie 
a svätého Cyrila a Metoda vo 
Velehrade, Múzeum v Tupesy, 
kde sme sa oboznámili s tu-
peskou keramikou, Slovácke 
múzeum v Uherskom Hradišti 
a Mestskú galériu v Uherskom 
Hradišti. Pozreli sme si aj di-
vadelné predstavenie Cyrano 
z Bergeraku v Zlíne, kúpele 
v Luhačoviciach a zaspievali 
si a zatancovali na moravské 
i slovenské piesne s cimbalo-
vou muzikou Šviháci. 
 Za umožnenie zúčastniť sa 

tohto skvelého pobytu patrí 
naše poďakovanie Nadaci Deti 
– kultúra – sport z Uherského 
Hradišťa a tiež Mestu Trenčín, 
osobne pánovi primátorovi Cel-
lerovi, ktorý nám tento poznáva-
cí pobyt vyjednal.
 Vrátili sme sa bohatší 

o nové poznatky a s pocitom 
spolupatričnosti a priateľských 
vzťahov s ľuďmi z južnej Moravy 
– Slovácka. 

Za účastníkov zo Zväzu kres-
ťanských seniorov Trenčíne 

Darina Tinková, foto: (sa)
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Rada starších zasadala 
posledný raz v roku

Seniori sa stretli pri 
vianočnom stromčeku 

Každý mesiac sa na pôde trenčianskeho Mestského úradu stre-
távajú členovia Rady starších, aby prerokovali rôzne témy zo 
života mesta. Na ich posledné tohtoročné stretnutie v utorok 
15. decembra zavítal aj trenčiansky primátor Branislav Celler, 
ktorého seniori oboznámili so svojou činnosťou v roku 2009 
a s plánmi na nasledujúce obdobie.

S blížiacim sa koncom roka nastal čas spoločných stretnutí, bilan-
covania a spomienok. Predvianočné obdobie využili na posedenie pri 
jedličke aj trenčianski seniori navštevujúci Akadémiu tretieho veku.

 Trenčianski dôchodcovia citli-
vo vnímajú neporiadok v meste, 
ktorý po sebe zanechávajú ľaho-
stajní ľudia. V budúcom roku by 
preto radi nadviazali užšiu spo-
luprácu s Detským parlamentom 
a so Študentskou radou. Spo-
ločne s mládežou chcú postupo-
vať v skrášľovaní nášho mesta 
v rámci projektu Za pekný Tren-
čín. Seniori ocenili širokú ponuku 
kultúrnych podujatí v meste. Zá-
roveň však upozornili na meška-
júce dotácie, kvôli čomu nemohli 
usporiadať niekoľko naplánova-
ných akcií. Radnica poteší dô-
chodcov v novom roku viacerými 
plánovanými zmenami: „Občania 
starší ako 70 rokov sa dočkajú 
bezplatného cestovania autobus-
mi MHD. Okrem toho môžu seni-

ori využiť výhodnú ponuku výmen-
ných pobytov na Morave, pričom 
prvá várka dôchodcov už Slovác-
ko navštívila. Na jar by mal za-
čať fungovať aj projekt Karta pre 
seniorov, ktorý zatiaľ pokrivkával 
kvôli nedostatočnej odozve od 
podnikateľov,“ informoval Celler 
o pripravovaných novinkách. Pri-
mátor dal do pozornosti seniorov 
aj Virtuálne divadlo, ktoré bude 
každý druhý štvrtok v mesiaci 
prinášať do nášho mesta skvelé 
vystúpenia najlepších hereckých 
súborov.  S prianím všetkého 
dobrého v novom roku sa posled-
né tohtoročné stretnutie Rady 
starších s primátorom skončilo. 
Najbližšia spoločná akcia je na-
plánovaná na marec.
 text a foto: (mr) 

 Stodvadsať študentov – seni-
orov sa v polovici decembra zišlo 
v Kultúrnom centre Dlhé Hony na 
adventnom podujatí. Poslucháči 
Akadémie tretieho veku pôsobia-
cej pri trenčianskej Jednote dô-
chodcov na Slovensku sa prišli 
spoločne rozlúčiť s rokom 2009. 
O sviatočnú náladu sa postara-
li mladí betlehemci z detského 
folklórneho súboru Kornička, 
speváci z FS Véna a kresťanskí 
seniori. Nechýbali tradičné via-
nočné koledy, vinšovačky ani 
scénky.
 Hoci sa kalendárny rok poma-
ly končí, školský rok v akadémii 
s poradovým číslom dvadsaťtri 
pokračuje ďalej. Na predvianoč-

nom posedení spojenom s pred-
náškou sa študujúci dôchodcovia 
dozvedeli opäť niečo zaujíma-
vé – tentokrát o probiotikách, 
o ktorých prišiel porozprávať 
MUDr. Marián Kaščák. 
 Vzdelávanie seniorov, nad 
ktorým prevzal záštitu trenčian-
sky primátor Branislav Celler, 
bude v pravidelných mesačných 
intervaloch pokračovať po novom 
roku a vyvrcholí v letných mesia-
coch, keď si frekventanti pre-
vezmú osvedčenia o úspešnom 
absolvovaní štúdia. Podmienkou 
pre ich získanie je účasť aspoň 
na šiestich prednáškach počas 
školského roka.
 text a foto: (mr)

Poďakovanie
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Termíny zápisu prvákov do základných škôl
Podľa školského zákona je zákonný zástupca povinný prihlásiť dieťa, ktoré dosiahne do 30. augusta daného roka šesť rokov, 
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. V zmysle tohto zákona sa zápis detí do prvého ročníka na školský rok 
2010/2011  koná v termíne od 15. januára do 15. februára. 
Podľa VZN č.16/2008 určuje miesto, termín a čas zápisu Útvar školstva MsÚ Trenčín po prerokovaní s riaditeľmi základných škôl. 

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 
sa uskutoční v priestoroch základných škôl v nasledovných termínoch:

Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje:

ZŠ, Bezručova 66 v dňoch 18. – 20. januára 2010, denne od 
15. do 18. hod. 

ZŠ, Dlhé Hony 1 v dňoch 19. – 20. januára 2010, denne od 
14. – 17. hod.
ZŠ, Hodžova 37 v dňoch 18. – 20. januára 2010, denne od 14. 
do 18. hod.
ZŠ, Kubranská 80 v dňoch  25. – 27. januára 2010, denne od 
14. do 17. hod.
ERIN – triedy intelektovo nadaných žiakov 28. – 29.január 2010, 
denne od 14. do 17.hod.

ZŠ, Potočná 86 22. januára 2010 od 10. do 18. hod. 
ZŠ, Na dolinách 27 v dňoch 25. – 27. januára 2010, denne  od 
14. do 16.30 hod.
ZŠ, Ul. L. Novomeského 11 v dňoch 15. a 18. – 21. januára 
2010, denne od 14. do 18 hod. 
ZŠ, Veľkomoravská 12 v dňoch 3. – 5. februára 2010, denne od 
14. – 17. 30 hod. 
ZŠ, Východná 9 v dňoch 18. – 20. januára 2010, denne od 14. 
do 18. hod.

účasť dieťaťa, osobné údaje dieťaťa (meno a priezvisko, dátum 
narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne 
občianstvo, trvalé bydlisko) ako aj zákonných zástupcov (meno 
a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko).

Údaje o zápise budú zverejnené na úradnej tabuli a webovej 
stránke mesta. Informácie o škole, zápise ako aj možnosti zápi-
su detí mimo určených hodín nájdete aj na informačných tabu-
liach a internetových stránkach jednotlivých škôl.

Na nočnej pirátskej akcii sa školáci 

zabávali aj prekonávali vlastný strach

Základná škola na Bezručovej ulici v Trenčíne sa v noci z piat-
ka 20. novembra na sobotu 21. novembra premenila na dob-
rodružnú krajinu pirátov, strašidiel a pokladov. Viac ako 100 
detí z prvého stupňa sa v rámci zábavno-náučnej školskej akcie 
Rozprávková cesta za pokladom rozhodlo stráviť noc v priesto-
roch školy a vydať sa po stopách pirátov.

 Zábavný večer sa začal sú-
ťažami v telocvični, po ktorých 
si deti pochutnali na pirátskom 
guláši. Dosýta najedení sa po-
tom vydali na rozprávkovú cestu 
za pirátskym pokladom. Meče 
a šable pirátov však tentokrát 
nahradili logika, šikovnosť a od-
vaha detí. Strach ani úzkosť pri 
fantastickom putovaní nemali 
vôbec šancu. Zdolávať prekáž-
ky v priestoroch školy pomáha-
la malým školákom najmä sú-
držnosť a kamarátstvo. Každý 
z nich sa zo všetkých síl snažil 
splniť obodované úlohy, a tak 
sa napokon podarilo všetkým 
účastníkom objaviť sladký 
poklad. 
 Tí najodvážnejší si prešli aj 
trasu odvahy, na ktorej museli 

okrem tmy a strašidiel poraziť aj 
najväčšieho nepriateľa, vlastný 
strach. Okrem dobrého pocitu 
z prekonávania vlastných mož-
ností získali v cieli aj nenapo-
dobiteľný certifikát odvahy. 
 „Táto nočná akcia mala vý-
chovný charakter, aj keď sme 
zvolili trochu netradičnú formu. 
Chceli sme ňou motivovať deti 
pre ďalšie získavanie vedomos-
tí a sebanapredovanie. Akcia 
bola aj odmenou pre rodičov 
za dobrú spoluprácu so ško-
lou. Aspoň jeden večer si to-
tiž mohli oddýchnuť od svojich 
školopovinných ratolestí,“ do-
dal s úsmevom riaditeľ školy 
Ivan Pavlík. 
 (r), foto: (ar)

Základná škola sa na jednu noc premenila na rozprávko- >
vý svet pirátov a strašidiel.

Prevádzka materských škôl 
počas vianočných prázdnin

Z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov materských škôl 
bude ich prevádzka v Trenčíne upravená nasledovne:
V dňoch 21. – 22. a 23. 12. 2009 bude prevádzka v mater-
ských školách podľa záujmu rodičov.
V dňoch od 24. 12. 2009 do 1. 1. 2010 bude prevádzka v ma-
terských školách v Trenčíne prerušená.
V dňoch 4. 1. až 8. 1. 2009 bude prevádzka v materských 
školách podľa záujmu rodičov. 
Riadna prevádzka sa začne od 11. 1. 2009.
 (r)
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Vianoce pod Matúšovým hradom prinášajú všetkým Trenčanom a návštevníkom mesta aj v tomto roku svoje neopakovateľné čaro. 
Sviatočnú atmosféru bude počas celého decembra umocňovať v rámci podujatia Čaro Vianoc pod Hradom aj množstvo koncertov, 
výstav, divadelných a folklórnych predstavení či neodmysliteľné vianočné trhy. 

Čaro Vianoc pod Hradom potrvá až do Troch kráľov

Svietniky, ozdoby, perníky a iný ručne vyrobený vianočný sor-
timent ponúkali v utorok 8. decembra na Mierovom námestí 
mladí jarmočníci – deti z materských a základných škôl a z det-
ského domova. Výťažok z podujatia použijú školy na zlepšenie 
technických podmienok jednotlivých krúžkov,ale aj na charitu.

Na koči ťahanom párom koní v sprievode anjelov a čertov zavítal 
medzi najmenších v sobotu 5. decembra svätý Mikuláš. Deťom 
na zaplnenom Mierovom námestí priniesol so sebou vianočný 
pozdrav a hŕbu sladkostí. Košíky a vrecia s cukríkmi nemali 
konca, rovnako ako radosť v očiach najmenších. Azda len pár 
snehových vločiek chýbalo v ten večer k ideálnej pohode. 

Ozdobou Mierového námestia bude počas vianočných sviatkov 
trinásť metrov vysoká strieborná jedľa, ktorú daroval obyvateľ zo 
Sihote. O jej slávnostné rozsvietenie sa postaral pred zrakom 
stoviek detí svätý Mikuláš. Ďalšia trojica vianočných stromov je 
osadená v Záblatí, na Sihoti a pred Gymnáziom Ľudovíta Štúra.

Počas vianočných trhov od 9. do 23. decembra sa námestím 
šíri vôňa vareného vína, čaju, medoviny či skalických trdel-
níkov. Darčeky pod stromček môžete nakúpiť v stánkoch na 
Mierovom námestí, ako aj v desiatkach kamenných obchodov 
v mestskom centre v pracovných dňoch až do 19. hodiny. 

Pred Štedrým dňom, počas troch sviatočných podvečerov od 
21. do 23. decembra, sa Trenčania môžu tešiť na živý Bet-
lehem pod vianočným stromčekom s Máriou, Jozefom a ma-
lým Ježiškom. V maštaľke na slame nebudú chýbať ani živé 
zvieratká. 

Diskotéka, pestrofarebný ohňostroj z Trenčianskeho hradu 
a novoročná tombola sú hlavnými ťahákmi Silvestrovských 
osláv v Trenčíne. Rozlúčka so starým rokom a vítanie toho no-
vého sa začne o 21. hodine na Mierovom námestí diskotékou. 
Nový letopočet privítajú Trenčania pod žiarou ohňostroja.



Číslo 14/ročník XITRENČIANSKE HODINY12 / INfO 

 Keď pred štyrmi desaťro-
čiami začala súťaž písať svoju 
prvú kapitolu, málokto by si bol 
pomyslel, že sa dožije svojho 
dnešného jubilea. S odstupom 
rokov to priznáva aj Ľubica Ker-
ná, ktorá stála pri jej zrode: 
„Keď sme rozbiehali túto súťaž, 
naozaj som nepredpokladala, 
že pretrvá toľké roky. Do ďal-
šej štyridsiatky jej prajem veľa 
dobrých spevákov aj trpezlivých 

učiteľov,“ zavinšovala Tren-
čianskym hodinám pani Ľubi-
ca, ktorú teší, že medzi deťmi 
v školách sa udržiava krása 
slovenskej ľudovej piesne. 
 Tohto ročníka súťaže, nad 
ktorým prevzal záštitu primátor 
Trenčína Branislav Celler, sa 
zúčastnilo 53 žiakov z dvad-
siatich základných škôl celé-
ho okresu. Pre šesť víťaziek 
jednotlivých kategórií pripravil 
primátor veľké prekvapenie –  
lístky do VIP lóže na Česko-Slo-
venskú SuperStar. „Spevácke 
hviezdičky v súťaži Trenčianske 
hodiny predviedli naozaj skvelé 
výkony. Dúfam, že vstupenky 
na SuperStar ich budú moti-

vovať do ďalšieho spievania,“ 
povedal Celler.
 Jednou z víťaziek, ktorá 
si za svoj spevácky výkon od-
niesla lístky na SuperStar, je 
aj tretiačka Monika Petríková 
z Dubodiela. Rodičia Petríkovci 
poriadnu chvíľu rozmýšľali, po 
kom zdedila ich dcéra spevácke 
nadanie. „Babka trošku spieva 
v kostole, ale asi práve dcéra 
rozbieha rodinnú hudobnú tra-

díciu. Sú to jej začiatky a chce 
to trošku usilovnosti. Urobíme 
všetko preto, aby sa mohla na-
ďalej rozvíjať. Hlavne nás teší, 
že spev ju baví,“ prezradili. Čo 
sa budúcnosti týka, Monika má 
už teraz jasno:„Spevu by som 
sa chcela venovať celý môj ži-
vot,“ dodala malá speváčka. 
 „Nikdy tá robota s mladými 
nie je ukončená a vždy sa za-
čína odznova. Jedni odídu, iní 
prídu. Táto súťaž potvrdzuje, že 
ľudová pieseň stále žije vďaka 
učiteľom v dušiach detí,“ pove-
dal po koncerte jeden z organi-
zátorov súťaže a zároveň člen 
poroty Jozef Vakoš.
 (r), foto: (jč)

Trenčianske hodiny smutne bijú, spieva sa v známej slovenskej 
piesni. V prvý decembrový utorok podvečer to nebola pravda. 
Trenčianske hodiny – tak sa totiž volá aj súťaž v speve regio-
nálnych piesní, zneli rezko, zvučne a veselo. Zaslúžilo sa o to 
19 mladých spevákov v sprievode ľudovej hudby Limbačka na 
koncerte víťazov jubilejného štyridsiateho ročníka tejto obľúbe-
nej súťaže.

Víťazi speváckej súťaže 
dostali ako odmenu 
lístky na SuperStar

Ocenení speváci vystúpili na spoločnom koncerte. >

Súťažiaci spievali ľudové piesne v slovenských krojoch. >

Víťazi 40. ročníka v speve regionálnych 
ľudových piesní Trenčianske hodiny
(18. – 19. 11. 2009)

18. 11. 2009

I. kategória (1. – 3. ročník)
1. Renáta Iršová – ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín
2. Barbora Konečná – ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín (za 

KC Aktivity)
3. Simona Bajzíková – ZŠ Omšenie

II. kategória (4. – 6. ročník) 
1. Simona Lengvarská – ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín
2. Adriana Pružincová – ZŠ Trenčianska Teplá
3. Andrej Svedek – ZŠ s MŠ V. Mitúcha Horné Srnie
 Laura Žilinčanová – ZŠ, Bezručova 66, Trenčín

III. kategória (7. – 9. ročník)
1. Andrea Kokešová – ZŠ s MŠ Drietoma 
2. Jana Štefánková – ZŠ s MŠ V. Mitúcha Horné Srnie
3. Tatiana Janišová – ZŠ, Bezručova 66, Trenčín

19. 11. 2009

I. kategória (1. – 3. ročník)
1. Monika Petríková – ZŠ Dubodiel
2. Kristián Ovádek – ZŠ, Dlhé Hony 1, Trenčín
3. Juraj Fraňo – ZŠ s MŠ Trenčianska Turná

II. kategória (4. – 6. ročník)
1. Tereza Kohoutová – ZŠ, Dlhé Hony 1, Trenčín
 Sára Steiningerová – ZŠ, Dlhé Hony 1, Trenčín (za KC 

Aktivity)
2. Sandra Koláriková – ZŠ, Na dolinách 27, Trenčín
3. Kristína Mečiarová – ZŠ, Dlhé Hony 1, Trenčín
 Michaela Trokanová – ZŠ, Veľkomoravská 12, Trenčín

III. kategória (7. – 9. ročník) 
1. Monika Porubanová – ZŠ s MŠ Trenčianska Turná (za KC 

Aktivity)
2. Mária Lacková – ZŠ s MŠ Trenčianska Turná
 Paulína Ovádková – ZŠ, Dlhé Hony 1, Trenčín
3. Denisa Ulianková – ZŠ, Dlhé Hony 1, Trenčín (za KC Aktivity)
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 Do Kultúrneho centra 
Hviezda sa v stredu večer 9. 
decembra prišli desiatky seni-
orov sviatočne naladiť na ad-
ventnú nôtu druhého ročníka 
folklórneho predstavenia Náš 
predvianočný čas. Pred zapl-
neným hľadiskom postupne vy-
stúpili domáce folklórne súbory 
(FS) Véna, Trenčan, Seniorklub 
Družba či Kornička. Svoje spe-
vácke a hudobné umenie pred-
viedla aj mužská zložka FS Háji-
ček z Chrenovca-Brusna, hostia 
z Trenčianskej Turnej a ženy zo 
Zliechova, ktoré sediac okolo 
sviatočne prestretého stola, 
slovom a piesňou priblížili via-
nočné zvyky a obyčaje v kres-
ťanských rodinách.

 Hlavným organizátorom ak-
cie bol Seniorklub Družba v spo-
lupráci s Jednotou dôchodcov 
Slovenska a Radou starších 
Mesta Trenčín. Podujatie sa 
uskutočnilo pod záštitou primá-
tora Branislava Cellera a s fi-
nančným prispením mesta. Zá-
stupcovia trenčianskej Jednoty 
dôchodcov pri tejto príležitosti 
ocenili desaťročné pôsobenie 
Seniorklubu Družba  a úspešnú 
vzájomnú spoluprácu ďakov-
ným listom. O príjemnú bodku 
za adventným podujatím sa po-
starali účinkujúci spolu s divák-
mi spoločným spevom najzná-
mejšej vianočnej piesne Tichá 
noc, svätá noc.
 Text a foto: (mr)

Harmonika, fujara a  ľudové piesne sprevádzali vo štvrtok 10. 
decembra slávnostné prijatie piatich trenčianskych folklór-
nych súborov u primátora mesta. V sobášnej sieni sa pri prí-
ležitosti okrúhlych jubileí súborov stretli vedúci a členovia FS 
Trenčan, FS Družba, DFS Radosť, DFS Kornička a FS Seni-
orklub Družba.

V programe nechýbali tance, piesne  >
ani scénky o vianočných zvykoch.

Trenčianski seniori sa dva týždne pred Vianocami preniesli do 
obdobia svojej mladosti, keď sa najkrajšie sviatky v roku niesli 
v znamení bohatej snehovej nádielky, koledujúcich betlehem-
cov, vinšovačiek a polnočnej omše, na ktorej sa v kostole zišla 
celá dedina. 

Predvianočné stretnutie 
seniorov malo folklórny nádych

Trenčianske folklórne súbory oslavujú okrúhle jubileá

V tomto roku oslavujú jubileá:
V tomto roku oslavujú jubileá:

Folklórny súbor Trenčan – 60 rokov

Folklórny súbor Družba – 55 rokov

Detský folklórny súbor Radosť – 35 rokov 

Detský folklórny súbor Kornička – 10 rokov

Folklórny súbor Seniorklub Družba – 10 rokov

 Posolstvom folklórnych 
súborov je okrem rozdávania 
dobrej nálady aj uchovávanie,  
rozvíjanie a odovzdávanie ľu-
dových tradícií ďalším pokole-
niam. Za nezištnú dlhoročnú 
prácu a úsilie pri prezentovaní 
kultúrnych zvyklostí nášho re-
giónu doma, ale aj v zahraničí 
poďakoval všetkým jubilujúcim 
folklórnym súborom primátor 
Branislav Celler: „Chcel by som 
sa všetkým srdečne poďakovať 
za doterajšiu  prácu, ktorú ste 
vo folklórnych súboroch odvied-
li, a to nezištne vo vlastnom 
voľnom čase. Patrí vám vďaka 
aj za to, s akou láskou a hú-
ževnatosťou sa venujete deťom 
a mládeži. Som presvedčený, 
že aj vďaka vám z nich vyrastie 
generácia, ktorá bude hrdá na 
svoje korene a kultúru. Verím, 
že sa tu aj vďaka podpore mes-
ta budeme stretávať pri vašich 
nasledujúcich jubileách.“

 O vysokej umeleckej a pro-
fesionálnej úrovni trenčian-
skych folklórnych súborov 
svedčí nielen množstvo oce-
není z krajských či celosloven-
ských súťaží, ale aj účasť na 
renomovaných medzinárodných 
festivaloch. Jedným z nich je aj 
Medzinárodný folklórny festival 
Myjava. „Trenčianske súbory 
sú pravidelným hosťom na na-
šom festivale. Ich vystúpenia 
plné hravosti zanechávajú v di-
vákoch nezabudnuteľný zážitok 
a sú dôkazom umeleckej vy-
spelosti,“ povedala za organi-
zátorov festivalu pedagogička 
ľudového tanca a choreogra-
fička z Centra tradičnej kultúry 
v Myjave Lenka Konečná.
 Po slávnostných príhovoroch 
a gratuláciách sa vedúci osla-
vujúcich folklórnych súborov 
zapísali do pamätnej knihy.

 (r), foto: (jč)

Po zápise do pamätnej knihy zablahoželal vedúcim  >
folklórnych súborov primátor Branislav Celler.
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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. 2009 – 14. 3. 2010   Galéria 
Miloša Alexandra Bazovského 
v Trenčíne 1969 – 2009
Zbierky GMAB pri príležitosti 40. výročia 

založenia galérie. Najhodnotnejšie die-

la z depozitára – maľby, sochy, grafiky, 

kresby i fotografie. Otvorené denne okrem 

pondelka.

MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO

Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, 

www.mcsrdiecko.sk

14., 21., 28. 1. (10.00)  Pohybovo-
tvorivé predpoludnie s Maťkou 
Pre deti od 2 rokov a ich rodičov.

15., 22., 29. 1. (10.00)  Mami spricht 
Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky, vedie 

Elena Urbanovská.
12., 19., 26. 1. (10.30)  Mommies 
English Club
Mamičky sa rozprávajú po anglicky, vedie 

mama Elena Urbanovská.

19. 1. (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.

13, 20., 27. 1. (17.00)  Cvičenie pre 
tehotné
V KC Dlhé Hony (presťahované do OC 

Družba)  vedie pôrodná asistentka Zuzka 

Duncová.

13., 20., 27. 1. (17.00)  Cvičenie detí 
s rodičmi a tetou Žofkou Hrančovou
V Sokolovni v Trenčíne.

12., 19., 26. 1. (17.00)  Cvičenie detí 
s rodičmi a tetou Štefkou Fabovou
V ZŠ na Novomeského ulici.

14. 1. (16.30)  EKO klub Srdiečko 
Prírodná kozmetika a bio kozmetika. Pred-

stavenie produktov založených na prírodnej 

báze. Výroba vlastného kozmetického prí-

pravku s hosťom Lenkou Plšekovou. Vedie 

Dagmar Sváteková.

21. 1. (17.00)  Budeme mať prváčika
Stretnutie rodičov s odborníkmi. Vedie 

Mgr. Janka Lesajová a Ing.Andrea Fatulo-

vá, riaditeľka pobočky študijného centra 

BASIC v Trenčíne. 

28. 1. (17.00)  Budeme mať prváčika
Stretnutie rodičov s odborníkmi. Vedie 

Mgr.Eva Lukášová ,skúsená prvácka uči-

teľka zo ZŠ Dlhé Hony a vychovávateľka zo 

ŠKD pri ZŠ na Novomeského ul. 

30. 1. (9.00 – 18.00)  Rodičovský kurz
Pre budúce mamičky a oteckov. Stretnutie 

s laktačnou poradkyňou, pediatrom, práv-

ničkou, psychologičkou. Bližšie informácie 

a predchádzajúca rezervácia v MC.

MC Srdiečko bude počas sviatkov od 22. 

12. do 8. 1. zatvorené. 

Prevádzka MC sa znova začne 11. 1. Otvá-

racie hodiny zostávajú nezmenené:

pondelok 15.00 – 19.00 h

utorok – piatok 10.00 – 19.00 h

VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU

Oddelenie pre deti a mládež, Hasičská 1

18. 1. (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).

19. 1. (10.00)  Hľadáme stratenú 
rozprávku
Deti a rodičia z MC Srdiečko čítajú vo Verej-

nej knižnici Michala Rešetku v pobočkách 

Kubra (KC)  a Opatová (v budove materskej 

školy).

13., 20., 27. 1. (8.00)  Babi, pošli mi to 
mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC a ko-

munikácie prostredníctvom e-mailu pre 

seniorov. Námestie SNP 2. Kontakt na 

prihlásenie: 032/7434267, kl. 33

21. 1. (16.00)  O detektívke
Cyklus Poznávame Trenčanov. Prezentá-

cia najnovšej knihy Kornela Földváriho za 

účasti prvej dámy slovenskej detektívky 

Daniely Kapitáňovej, vydavateľa a moderá-

tora K. Bagalu a spievajúceho karikaturistu 

Ľubora Benkoviča. Hasičská 1.

28. 1. (10.00)  Príbeh psa Bukyho
Cyklus Poznávame Trenčanov. Prezentácia 

knihy Igora Majzlana určenej deťom. Hasič-

ská 1.

 

KULTÚRNE CENTRUM SIHOŤ

M. Turkovej 22, tel.: 032/743 45 35, 

0904 339 401, e-mail: kcsihot@gmail.com

Kultúrne centrum Sihoť h ľ a d á  n o v é 
p r i e s t o r y na svoju činnosť od 1. 1. 

2010.

3. 1. (17.00)  Kdopak by se 
vlka bál
Stačí jedno pichnutie vidlič-
kou a rana, ktorá sa okamži-
te zacelí, je jasným dôkazom 
toho, že mamičku vymenili 
mimozemšťania. 
6. – 8. 1. (19.00)  Coco Chanel
Príbeh jednej z najznámejších žien 20. 
storočia, ktorá vyvolala revolúciu vo sve-
te módy, a v myslení žien.
9., 10. 1. (19.00)  Vicky, Cristina, 
Barcelona
Do „španielskeho New Yorku“ odchá-
dzajú stráviť leto dve mladé Američanky. 
Zrážka tak temperamentných charakte-
rov na malom priestore nemôže skončiť 
inak ako vášnivým dobrodružstvom.
10. 1. (16.00)  Mravčia polepšovňa – 
detské predstavenie
Lucas je rozpačitý, introvertný 10-ročný 
chlapec, ktorý si hnev vybíja týraním 
mravcov. „Zázračný mravec“ Zoc sa roz-
hodne tento problém vyriešiť pomocou 
čarovného nápoja. 
13., 14. 1. (19.00)  Mary a Max
Dve rozdielne povahy, dva rozdielne 
osudy a polovica sveta spája tento film, 
ktorý rozpráva o priateľstve dvoch osa-
melých duší – malého dievčatka Mary 
a osamelého Maxa.
15., 29. 1. (16.30)  Anime play/
Filmový klub mladých
Stretnutie priaznivcov japonských ani-
movaných filmov spojená s krátkou 
prednáškou Daria Delgada.
15. – 17. 1. (19.00)  Hranice ovládania
Osamelý muž prichádza do Španiel-
ska vykonať prácu mimo zákona. Jeho 
púť pripomína sen, ktorý možno nemá 
zmysel. 
20., 21. 1. (19.00)  Normal
Thriller natočený podľa skutočného 
prípadu sériových vrážd, ktoré v 30.
rokoch minulého storočia otriasli celou 
Európou. 
22. – 24. 1. (19.00)  Sin nombre
Život na mexicko – americkej hranici vie 
byť krutý a ponúka životné príbehy, ktoré 
by nikto z nás nechcel prežiť.
24. 1.  (16.00)  Oblačno, miestami 
fašírky
Animovaná komédia o mladom vynález-
covi Flintovi, ktorý sa po páde sardin-
kového biznisu na rodnom ostrove roz-
hodne obyvateľom pomôcť vytvorením 
mašiny tvoriacej jedlo z vody.
27., 28. 1. (19.00)  Baader Meinhof 
Komplex
Jún 1967. Významná ľavicová novinárka 
Ulrike Meinhofová je šokovaná správami 
o krvavej demonštrácii v Berlíne, pri kto-
rej policajt zastrelil nevinného študenta.
29. – 31. 1. (19.00)  Dych
Dráma o životných vydedencoch, vyroz-
právaná nezameniteľne strohým, ale 
pritom zvláštne poetickým štýlom.
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Minimálne 2 – 3 učebne, malú kanceláriu 

a sklad (najlepšie Sihoť I – IV)

M U S I C A  P O E T I C A vyhlasuje 

konkurz na hudobníkov – spevákov: 

 – zobcova flauta

 – gitara, lutna

 – husle

 – violončelo

 – klavír

Skúška súboru každý piatok o 17.00. 

Záujemcovia, hláste sa na č.t.: 

0910 965 257 (Dušan Dobiaš).

 4. 2. (17.00 a 19.30)  Mám okno – 
Radošinské naivné divadlo
Februárové predstavenie v Posádkovom 

klube.

Vstupenky už v predaji v KIC a v KC 

Sihoť. 

KULTÚRNE CENTRUM AKTIVITY

Kultúrne stredisko Juh, Kyjevská 3183, tel.: 

658 26 08, 0915 784 886, 0910 942 549,

e-mail: info@kcaktivity.sk

11., 18., 25. 1. (19.45)  Cvičenie pre 
ženy s Vladom Ondrovičom
Posilňovacie intervalové cvičene s fázami 

odpočinku, ktorého výhodou je vysoký 

energetický výdaj. Výsledkom je zlepše-

nie ohybnosti a schopnosti koordinácie, 

spevnenie partií bokov, brucha, stehen-

ných a sedacích svalov.

11., 18., 25. 1. (15.00)  Klub 
keramikárov
Keramické dielne pre priaznivcov 

keramiky.

12., 19., 26. 1. (15.00)  Klub 
keramikárov
Lektorované keramické dielne pre deti.

12., 19., 26. 1. (18.00)  Joga
13., 20., 27. 1. (20.00)  Cvičenie pre 
ženy s Vladom Ondrovičom 
14., 21., 28. 1. (15.00)  Klub 
keramikárov
Keramické dielne pre priaznivcov 

keramiky.

11., 18., 25. 1. (18.30)  Aerobic 
s Monikou Ušiakovou
13., 20., 27. 1. (18.00)  Aerobic 
s Monikou Ušiakovou
19., 26. 1. (16.45 a 18.00)  Pilates – 
pokročilí s Marcelou Holodovou
21., 28. 1. (18.00)  Pilates – pokročilí 
s Marcelou Holodovou
13., 20., 27. 1. (9.30)  Tancujúce 
tigríky
Cvičenie pre malé deti s Petrou Pevnou. 

Cvičenie pre deti od 1,5 do 3 rokov.

15., 22., 29. 1. (18.30)  Zumba 
Fitness s Karolínou

Dynamické latinsko-americké tance a ae-

róbne pohyby na jedinečnú hudbu.

13. 1. (16.00)  Tvorenie s potešením 
s tetou Aničkou
Výroba kalendárov. 

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. 

20. 1. (16.00)  Tvorenie s potešením 
s tetou Aničkou
Pletenie košíčka z papiera.

27. 1. (16.00)  Tvorenie s potešením 
s tetou Aničkou
Batikovanie trička.
28. 1. (18.00)  Byt po rozvode 
manželov
Právnická prednáška Júlie Chlebanovej 

spojená s bezplatným poradenstvom.

CENTRUM SENIOROV

Osvienčimská ul. 3, 032/743 37 63, 

0944 076 256, otvorené denne 

9.00 – 18.00

Každý pondelok (14.30, 16.00)  Joga
Každú stredu (16.00)  Angličtina
Každý piatok (9.00)  Kondično-
rehabilitačné cvičenie 
Pondelok – piatok:  Kurz práce s PC 
Dohodou s vyučujúcim.

Kurz klavíra – dohodou s vyučujúcim.

Denne (9.00 – 18.00)  Právne 
poradenstvo, biliard 
Štvrtok (15.00)  Šachy 
Klubové stretnutie. 

Denne (9.00 – 18.00)  Čitáreň 
a knižnica, PC a internet, karty
8. 1. (16.00)  Novoročné posedenie 
s občerstvením
Premietanie fotografií z podujatí v roku 

2009.

19. 1. (16.00)  Báthory
Premietanie historického veľkofilmu Jura-

ja Jakubiska.

Masáže – podľa objednávok.

Telocvičňa so stacionárnymi bicyklami.

Novinka – škandinávske masáže 

Škandinávske masážne centrum v Tren-

číne ako prvé na Slovensku. Pre seni-

orov so zľavou. Objednávky na tel. č. 

0915 478 454.

Pripravované podujatia (bližšie informácie 

a rezervácie v CS).

26. 2.  Matka Guráž a jej deti
Zájazd do novej budovy SND na činoher-

né predstavenie v hlavnej úlohe s Emíliou 

Vašáryovou.

20. 3.  Labutie jazero

Zájazd na baletné predstavenie P. I. 

Čajkovského.

22. 4.  Turandot
Operné predstavenie G. Pucciniho 

v Bratislave.

POSÁDKOVÝ KLUB (DOM ARMÁDY)

Hviezdoslavova 16

3. 12. 2009 – 11. 1. 2010  Krása, 
moja záľuba
Výstava ručných prác s vianočnou temati-

kou (okná knižnice).

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 pokročilých, PC pre seniorov.

Umelecké krúžky: výtvarný, výtvarný pre 

handicapované deti, keramický, gitarový.

Športové krúžky: Gooniess mini, flor-

bal (chlapci, dievčatá), gymnastika, 

karate, krúžok moderných tancov, step, 

aikido, turisticko-horolezecký, akrobatic-

ké tance.

Iné: magic T. G. klub, anglický jazyk pre 

seniorov, Klub mladých.

7. 1. (9.00)  Povianočná veselá 
dielnička
Výroba záložiek, maľba na sklo.

8. 1. (9.00)  Ľadové kráľovstvo
Stavba snehových sôch. 

TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO
13. 1. (17.00)  Fotostredisko
Podujatie v sídle TSK.

14. 1. (9.00)  Daň z pridanej hodnoty
Seminár v Posádkovom klube.

14. 1. (17.00)  Združenie výtvarníkov 
pri TNOS
Mierové námestie 16.

27. 1. (9.00)  Daň z príjmu FO, vrátane 
dane z príjmu zo závislej činnosti
Seminár v Posádkovom klube.

Aktivity pre deti sú zeleným písmom
KIC – Kultúrno-informačné centrum 
Trenčín, n. o., Sládkovičova ulica, 
tel.: 032/16 186.
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Linka č. 1
Spoj č. JUH II – AS, resp. Kubra
261 16.20–16.48
273 18.20–18.48
277 19.00–19.28
279 20.00–20.28

Spoj č. Kubra, resp. AS – JUH II
260 16.55–17.23
272 18.55–19.23
276 19.35–20.03
278 20.35–21.03

Linka č. 8
Spoj č. JUH II – Sihoť IV
231 20.50–21.15
pôjde až na zastávku Potočná, ZŠ

Spoj č. Sihoť IV – JUH II
234 21.47–22.12

bude vychádzať zo zastávky Potočná, ZŠ 
o 21.38 a bude zastavovať na všetkých 

zastávkach MHD po trase k sídl. Sihoť IV

Linka č. 2
Spoj č. Nozdrkovce – Sihoť IV
225 17.37–18.08
227 18.35–19.04
229 19.37–20.04
231 20.35–21.04
233 21.35–22.08

Spoj č. Sihoť IV – Nozdrkovce
226 17.02–17.27
228 18.02–18.30
230 19.02–19.32
232 20.02–20.30
234 21.02–21.35

Linka č. 5
Spoj č. JUH, ZŠ – VOD-EKO
227 18.25–18.45
229 19.25–19.45
231 20.25–20.45

Spoj č. VOD-EKO – JUH, ZŠ
226 17.59–18.19
228 18.59–19.19
230 19.59–20.19

Linka č. 23
Spoj č. JUH III – AS
213 20.05–20.25

Spoj č. AS – JUH III
214 19.40–20.00

Linka č. 6
Spoj č. Sihoť IV – VOD-EKO
213 17.40–18.03
215 19.40–20.07

Spoj č. VOD-EKO – Sihoť IV
214 17.10–17.33
216 19.10–19.37

Linka č. 8
Spoj č. JUH II – Sihoť IV
225 17.50–18.15
229 19.50–20.15

Spoj č. Sihoť IV – JUH II
226 18.17–18.42
230 20.17–20.42
232 21.17–21.42

Linka č. 22
Spoj č. JUH II – AS
265 17.00–.20 aut.st.
269 17.40–18.00 aut.st.
271 18.00–18.20 aut.st.
275 18.40–19.00 aut.st.

Spoj č. AS – JUH II
262 17.25–17.43 aut.st.
270 18.45–19.03 aut. st.
274 19.25–19.43 aut.st.
264 17.45–18.03 aut.st.

Linka č. 11
Spoj č. Kubrica – JUH, ZŠ
227 18.35–19.08
229 20.10–20.43

Spoj č. JUH, ZŠ – Kubrica
226 18.05–18.35
228 19.35–20.05

Linka č. 21
Spoj č. JUH II – Opatová
213 18.10–18.42
215 20.10–20.42

Spoj č. Opatová – JUH II
216 18.45–19.15
218 20.45–21.15

Linka č. 13
Spoj č. Záblatie – AS
213 19.05–19.25
215 20.20–20.40
221 17.20–17.40

Spoj č. AS – Záblatie
216 19.55–20.15
218 21.45–22.05
224 18.40–19.00
214 16.55–17.15

Linka č. 18
Spoj č. Sihoť IV – JUH, ZŠ
219 17.15–17.40
221 18.45–19.10
223 19.45–20.10

Spoj č. JUH, ZŠ – Sihoť IV
220 18.15–18.40
222 19.15–19.40

Linka č. 28
Spoj č. Sihoť IV – JUH III
211 16.30–16.58
213 18.30–18.58
215 20.30–20.58

Spoj č. JUH III – Sihoť IV
214 17.00–17.28
216 19.00–19.28

Nasledujúce spoje linky č. 8 budú 
zachádzať až do Opatovej

Dňa 24. 12. 2009 NEBUDÚ na linkách 
MHD Trenčín jazdiť nasledujúce spoje:

Zmena cestovného poriadku MHD počas vianočných a novoročných sviatkov
Mesto Trenčín a SAD Trenčín, a. s., ozna-
mujú cestujúcim, že v období od 23. 12. 
2009 do 8. 1. 2010 bude MHD v Trenčíne 
premávať podľa upraveného cestovného 
poriadku.

Najdôležitejšie zmeny v MHD Trenčín po-
čas Vianoc a na Nový rok 2010:
– počas zimných prázdnin nebudú premávať 
cez pracovné dni spoje označené „c“ a od 
28. 12. – 30. 12. ani spoje označené „D“
– na Štedrý deň a na Nový rok sa bude v MHD 
počas dennej prevádzky jazdiť bezplatne, za 
novoročnú nočnú linku sa však bude uhrá-
dzať cestovné podľa platného cenníka
– na Štedrý deň bude MHD obmedzená, ale 
zároveň bude zriadená mimoriadna bezplat-
ná linka na Polnočnú sv. omšu
– v noci z 26. 12. na 27. 12. nebude premá-
vať nočná linka 
– na Silvestra budú premávať spoje ako po-
čas víkendu, tzn. označené značkou „a“
– v noci zo Silvestra na Nový rok bude po pol-
noci premávať nočná linka č. 50, ktorej prvý 
spoj bude na autobus. stanici začínať o 0.30 
h a následné spoje o 1.45, 3.05 a 4.05 h

Dátum Budú premávať spoje s označením:

do 
22. 12. 2009

bežná prevádzka MHD

23. 12. 2009 "x", nebudú jazdiť spoje označené "c"

24. 12. 2009

"a" s obmedzením
a spoj na Polnočnú sv. omšu

pozn.: celodenná prevádzka, vrátane 
spoja na Polnočnú sv. omšu, bezplatne

25. 12. 2009
"a"

linka č. 50 (z 25. 12. na 26. 12.) nebude 
v prevádzke

26. 12. 2009 "a" a linka č. 50 (z 26. 12. na 27. 12.)

27. 12. 2009 "a"

28. 12. 2009
"x", nebudú jazdiť spoje označené "c" 

a "D"

29. 12. 2009
"x", nebudú jazdiť spoje označené "c" 

a "D"

30. 12. 2009
"x", nebudú jazdiť spoje označené "c" 

a "D"

31. 12. 2009

"a" a linka č. 50 – v prevádzke až po 
polnoci z 31. 12. 2009 na 1. 1. 2010, 

tzn. dňa 31. 12. spoj, ktorý má odchod 
z AS o 23.30 h, nebude prevádzkovaný

pozn.: celodenná prevádzka, vrátane linky 
č. 50 – za úhradu

1. 1. 2010
"a" a linka č. 50 (z 1. 1. na 2. 1.)

pozn. denná prevádzka bezplatná, linka 
č. 50 – za úhradu

2. 1. 2010 "a" a linka č. 50 (z 2. 1. na 3. 1.)

3. 1. 2010 "a"

4. 1. 2010 "x", nebudú jazdiť spoje označené "c"

5. 1. 2010 "x", nebudú jazdiť spoje označené "c"

6. 1. 2010 "a"

7. 1. 2010 "x", nebudú jazdiť spoje označené "c" 

8. 1. 2010
"x" a linka č. 50 (z 8. 1. na 9. 1.)

nebudú jazdiť spoje označené "c"

od 9. 1. 2010 bežná prevádzka MHD

Pozn.: „x“ – spoje, premávajúce v pracovný deň

„a“ – spoje, premávajúce cez víkend a dni prac. voľna a pokoja

„c“ – spoje, ktoré premávajú len počas školského vyučovania (mimo 

školských prázdnin)

„D“ – spoje, ktoré nepremávajú v čase celozávodných dovoleniek
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Pozn: 1. Pevne stanovené sú len 
časy odchodu z východzej zastáv-
ky, ostatné časy sú orientačné; 
vozidlo však odíde najskôr 5 min. 
pred uvedeným časom.
2. Povolené je nastupovanie 
všetkými dverami.
3. Preprava je bezplatná.

Dňa 24. 12. 2009 bude zriadená 
mimoriadna linka na Polnočnú sv. omšu

22.57 Ul. gen. Svobodu, otoč 2.00
22.59 Ul. gen. Svobodu, rázcestie 1.58
23.02 Saratovská, ZŠ 1.55
23.03 Saratovská, pri parku 1.54
23.05 Ul. gen. Svobodu, Pod Juhom 1.52
23.07 Inovecká 1.50
23.08 Inovecká, stred 1.49
23.09 Soblahovská 25 1.48
23.10 Soblahovská, rázcestie –
23.11 Legionárska 1.47
23.12 Braneckého 1.46
23.14 Hasičská 1.44
23.17 Ul. gen. M. R. Štefánika –
23.18 gen. M. R. Štefánika, Merina 1.41
23.20 Kubranská, Billa 1.39
23.21 Kubranská, Pred poľom 1.38
23.22 Kubranská, ZŠ 1.37
23.23 Kubra, námestie 1.36
23.28 Opatovská, Sihoť IV 1.31
23.29 Opatovská, ihrisko Pádivec 1.30
23.30 Opatovská, Radegast 1.29
23.32 Hodžova, kotolňa 1.27
23.33 Hodžova, ZŠ 1.26
23.34 Ul. kpt. Nálepku –
23.35 M. Rázusa, zimný štadión 1.24
23.36 M. Rázusa, obch. akadémia 1.23
23.38 Hasičská 1.22
23.40 Rozmarínová, gymnázium –

– Braneckého 1.20

TPS začala vydáva parkovacie preukazy
Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s., (TPS) začala od utorka 
15. decembra vydávať parkovacie karty. Záujemcovia si môžu 
zakúpiť rezidentskú, neprenosnú alebo prenosnú kartu. Zároveň 
môžu požiadať aj o vyhradenie parkovacieho miesta.

 K vydaniu parkovacích kariet 
alebo vyhradeniu parkovacieho 
miesta je potrebné podať pí-
somnú žiadosť: 
1. žiadateľ o rezidentskú par-
kovaciu kartu doloží k nahliad-
nutiu tieto doklady: 

• občiansky preukaz žiadate-
ľa s trvalým pobytom na nie-
ktorej z vymedzených ulíc 
• osvedčenie o evidencii vo-
zidla (pri držiteľovi nesmie 
obsahovať IČO) 

2. žiadateľ o neprenosnú par-
kovaciu kartu doloží k nahliad-
nutiu tieto doklady: 

• občiansky preukaz alebo živ-
nostenský list alebo výpis z OR 
• osvedčenie o evidencii vo-
zidla (pri karte pre FO – ob-
čana nesmie pri držiteľovi 
obsahovať IČO) 

3. žiadateľ o prenosnú parko-

vaciu kartu doloží k nahliadnu-
tiu tieto doklady: 

• občiansky preukaz alebo živ-
nostenský list alebo výpis z OR 

4. o vyhradenie parkovacieho 
miesta je potrebné požiadať pí-
somnou žiadosťou s doložením 
týchto príloh: 

• občiansky preukaz alebo 
živnostenský list, alebo výpis 
z OR (k evidencii fotokópie 
a k nahliadnutiu originály) 
• osvedčenie o registrácii 
a pridelení DIČ (k evidencii 
fotokópie a k nahliadnutiu 
originály) 
• grafický náčrt, z ktorého je 
zrejmé situovanie parkova-
cieho miesta, o ktoré má žia-
dateľ záujem (príp. doložený 
fotografiou) 
• presné znenie textu na do-
datkovej tabuľke, ktorá bude 

umiestnená pod značkou P 
Réservé (napr. zamestnanci 
AB, s. r. o., a pod.), text musí 
obsahovať jednoznačné po-
menovanie užívateľov, ktorým 
má byť miesto vyhradené. 

 Tlačivá žiadostí sú k dispozí-
cií na www.parkovanietrencin.sk 
alebo na predajnom mieste:
KIC Trenčín, n. o., Sládkovičo-
va 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
 Spôsoby úhrady za parkova-
ciu kartu: 
• v hotovosti 
• platobnou kartou cez POS 
terminál – akceptujú sa všetky 
platobné karty (okrem Ameri-
can Express). 

krátkodobé 
(Železničná, 
Palackého, 

Rozmarínova)

dlhodobé 
(Kragujevackých 

hrdinov, 
Mládežnícka)

krátkodobé 
(28.októbra - 

NBS)

dlhodobé 
(Legionárska)

prvé 2 hodiny 1,00 € 1,00 € 0,60 € 0,60 € (eur/hod.)

od začatej 3. hodiny 1,60 € 0,40 € 1,00 € 0,20 € (eur/hod.)

cena 1 SMS za 30 min 
parkovania

0,60 € 0,60 € 0,40 € 0,40 € (eur/30 min.)

cena

50 €
1 506,30 Sk

neprenosná 160 €
dlhodobé parkoviská 4 820,16 Sk

neprenosná (EČV) 260 €
krátkodobé a dlhodobé parkoviská 7 832,76 Sk

neprenosná (EČV) 240 €
dlhodobé parkoviská 7 230,24 Sk

neprenosná (EČV) 380 €
krátkodobé a dlhodobé parkoviská 11 447,88 Sk

prenosná 480 €
dlhodobé parkoviská 14 460,48 Sk

prenosná 760 €
všetky parkoviská 22 895,76 Sk

3 €
90,38 Sk

2 500 € 900 € 1 500 € 500 €

75 315,00 Sk 27 113,40 Sk 45 189,00 Sk 15 063,00 Sk

140 € 140 € 140 € 140 €
4 217,64 Sk 4 217,64 Sk 4 217,64 Sk 4 217,64 Sk

70 € 70 € 70 € 70 €
2 108,82 Sk 2 108,82 Sk 2 108,82 Sk 2 108,82 Sk

(eur/rok/park. 
miesto)

  (eur/polrok)

   (eur/polrok)

(eur/polrok)



 

Parkovací lístok z parkovacieho automatu

SMS parking

Bezplatné parkovanie

 vyznačuje parkoviská, na ktorých daný typ karty platí

napr. pri zmene údajov na karte, poškodení, krádeži karty a pod.  - za podmienok 
stanovených v Prevádzkovom poriadku parkovísk prevádzkovateľa Trenčianska 

parkovacia spoločnosť, a. s.







Spôsob úhrady parkovného

Pásmo A1 A2

Jednotky

(eur/ks)Manipulačný poplatok za vydanie novej parkovacej karty

zvislé dopr. značenie

vodorovné dopr. značenie

(eur/rok)



Ročné parkovacie karty rezidentská neprenosná (EČV) pre FO 



 (eur/polrok)

 - vozidlá označené osobitným označením vozidla č. O1 (vyhl. č. 225/2004 Z. z.) alebo 
parkovacím preukazom (zákon č. 8/2009 Z. z. v platnom znení)   

Typ parkoviska

Vyhradenie parkovacieho 
miesta (na konkrétnom 
parkovisku)

ročný poplatok za vyhradenie parkovacieho miesta

jednorazový poplatok za vyznačenie 
vyhradeného park. miesta a jeho 
odstránenie

(eur/parkovacie 
miesto) 

FO-občan

FO-podnikateľ, 
PO

FO-občan, FO-
podnikateľ, PO

POLROČNÉ 
parkovacie 

karty

 (eur/polrok)

  (eur/polrok)



Úhrada cez SMS je možná len u operátorov Orange Slovensko, a. s. a T-Mobile Slovensko, a. s. 
zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare:
– pre pásmo A1: TN medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla
– pre pásmo A2: TN medzera A2 medzera evidenčné číslo vozidla
Všetky odchádzajúce a prichádzajúce SMS, ktorými je vodič informovaný o úhrade parkovného, 
sú zahrnuté v cene SMS.

Ceny sú uvedené vrátane 
19 % DPH. * Parkovným sa 
rozumie úhrada za prenájom 
odstavnej plochy.
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 Dôchodca – senior je človek 
s mnohými životnými skúse-
nosťami a vzácnymi vedomos-
ťami. Je prevažne zabezpe-
čený dôchodkom a o svojom 
voľnom čase môže slobodne 
sám rozhodovať. To ma vedie 
k presvedčeniu, že seniorský 
vek (za predpokladu dobrého 
zdravia) je vhodný na to, aby 
sa mohol zapojiť do dobrovoľ-
níckych aktivít.
 Jedna z mnohých oblastí, 
v ktorých sa môžeme ako se-
niori dobrovoľnícky realizovať, 
je aj pomoc – služba v sociál-
no-zdravotných zariadeniach 
(charita, domy dôchodcov, 
hospic, nemocnica).
 Sú v nich aj takí ľudia, kto-
rým ani tak nechýba materi-
álne zabezpečenie, ale skôr 
blízkosť dobrého človeka. 
Človeka, ktorý ho vie trpezli-
vo vypočuť, porozprávať sa, 
pohladiť, byť jeho návštevou. 
Dať týmto ľuďom istotu, že nie 
sú na záťaž, že nie sú zabud-
nutí a nechcení. Je to pre nich 
služba – dar, ktorý sa žiadny-
mi peniazmi nedá oceniť.
 „Dobrovoľníčiť“ sa dá v pod-
state všade. Jedinečnosť dob-
rovoľníctva je v tom, že chcem 
slobodne, dobrovoľne venovať 
svoj voľný čas, schopnosti 
a energiu tam a tomu, kde je 
moja pomoc – služba potreb-

ná a prijímaná. Nerobím to pre 
odmenu. Tou mi je vedomie, 
že som spravil a pomohol dob-
rej veci. V tom je možné nájsť 
zmysluplnosť života aj v seni-
orskom veku.
 Veľmi záslužná, no nie jed-
noduchá činnosť je sprevádza-
nie na lôžku dlhodobo-chorých 
a terminálnych klientov. Tam 
sa delíme s ich ťažkosťami. 
Snažíme sa im dať, ponúknuť 
z toho, čo máme my a oni nie. 
Je to náročné! Ale vedomie, 
že sme týmto ľuďom pomohli 
uľahčiť ich smutný život, spra-
viť ho trošku krajším – stojí to 
zato. Nie je to márna námaha. 
Veď dobra nie je nikdy dosť.
 V našom regióne sú mnohí 
seniori organizovaní v rôznych 
kluboch, seniorských cen-
trách, kde majú svoj program 
a plán činnosti. Určite by stá-
lo zato, pouvažovať v rámci 
programu o možnosti zapojiť 
sa aj do dobrovoľníckych ak-
tivít. Seniorský život sa stane 
zmysluplnejším. Obohatíme 
sa o nové poznania, skúse-
nosti, nájdeme si nových, ďal-
ších priateľov. A nebudeme 
mať kedy starnúť.
 Dostatočné informácie 
o dobrovoľníctve a jeho organi-
zovaní v rámci SR je na www.
dobrovolnictvo.sk.
 senior Milan – dobrovoľník

Trenčianska kronika získala čestné uznanie na celoštátnej súťaži
Začiatkom decembra sa uskutočnilo v Bystričke pri Martine vy-
hlásenie výsledkov celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2009. 
V súťaži uspela aj Kronika mesta Trenčín písaná Jozefom Čerym, 
ktorá získala čestné uznanie.

 Na slávnostnom odovzdáva-
ní ocenení sa zúčastnilo vyše 
sto autorov, editorov, vydavate-
ľov súťažných materiálov, sta-
rostov obcí a primátorov miest. 
V rámci súťaže boli udelené 
ceny v kategóriách o najlepšie 
písanú kroniku, najlepšiu mo-
nografiu obce a mesta, najlepší 
kultúrnohistorický, informačný 
a turistický materiál, najlepšiu 
publikáciu o kultúrnom dedič-
stve, slovník nárečia, zbierku 

ľudovej slovesnosti, povestí, 
rozprávok a receptov. 
 Odborná porota, ktorá vyhod-
notila viac ako 200 súťažných 
materiálov, udelila 48 ocenení, 
z nich dve mimoriadne ceny 
Ladislava Jasenáka a 35 čest-
ných uznaní. 
 Hlavným organizátorom sú-
ťaže bola Národná osveta s ga-
ranciou Národného osvetového 
centra. 
 (jč)

Jozef Čery (uprostred) dostal na súťaži za Kroniku  >
mesta Trenčín čestné uznanie.

Napísali ste nám

Senior dobrovoľníkom
Mestská veža ponúka 
výstavu a skvelý výhľad
Obyvatelia a návštevníci Trenčína majú možnosť navštíviť 
v predvianočnom období vyhliadkovú plochu na mestskej veži 
a pokochať sa jedinečným pohľadom na zimný Trenčín.

 Vo vnútorných priestoroch 
veže je v týchto dňoch zároveň 
nainštalovaná výstava Minulosť 
a budúcnosť slovenskej výšivky 
autorky Iny Paštekovej-Budov-
skej. Expozícia je zameraná 
na spojenie súčasného odevu 
s použitím tradičnej slovenskej 
výšivky. Výstava aj mestská 
veža je sprístupnená od 12. do 

23. 12. 2009 výťahom zo Slád-
kovičovej ulice.

Otváracie hodiny:
pondelok až piatok
13.00 – 18.00 hod.

sobota, nedeľa
9.00 – 13.00 hod. 

 (r), foto: (jč)

Jedným z podu- >
jatí činnosti Zboru 
pre občianske 
záležitosti pri 
Mestskom úrade 
v Trenčíne je aj 
vítanie novonarode-
ných detí do života. 
V uplynulých dňoch 
sa slávnostne za-
písanou občiankou 
mesta Trenčín stala 
aj Lucia Lehocká 
(na fotografii s brat-
čekom Lukáškom 
a rodičmi Martinou 
a Jurajom).
 (r), foto: (r)

Vítanie detí do života
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Budova mestského úradu 
sa dožíva 75 rokov
Pred 75 rokmi 3. novembra 1934 bola úradne odovzdaná do uží-
vania budova nového mestského domu, súčasného Mestského 
úradu v Trenčíne. Presne o mesiac neskôr po slávnostnej svätej 
omši a vysviacke budovy sa vo veľkej dvorane mestského domu 
konalo zhromaždenie za prítomnosti starostu, členov zastupiteľ-
ského zboru a mnohých hostí.

 Prvé slávnostné zasadnutie 
otvoril vtedajší starosta Trenčí-
na Jozef Reihel.

„Keď z tohto miesta ďakujem 
Prozreteľnosti a všetkým tým, 
ktorí svojím umom a prácou 
alebo iným spôsobom prispeli 
k vybudovaniu tohto stánku na-
šej mestskej administratívy, dú-
fam, že keď už tieto občianske 
cnosti umožnili výstavbu tejto 
budovy, budú aj v nej panovať, 
že prežije táto budova ešte výz-
namnejšie a slávnejšie časy 
v dejinách nášho mesta ako 
predošlá. Prajem si s precíte-
ným srdcom, aby táto budova 
a menovite táto dvorana, kde 
reprezentanti rozhodujú o vývi-
ne a osude tohto historického 
a slávneho mesta, boli sym-
bolom vzájomnej spolupráce 
a porozumenia všetkého oby-
vateľstva. V tejto nádeji odo-
vzdávam ju verejnosti a prajem 
z hĺbky srdca všetkým nám prí-
tomným i budúcim mnoho zda-
ru, Božieho požehnania, a tým 
dnešné slávnostné zasadnutie 
zakľučujem,“ píše sa v zápis-
nici zo zhromaždenia vo veľkej 
dvorane mestského domu zo 
dňa 3. decembra 1934.
 Prípravné práce k novostav-
be trvali dlho. Mestská rada 
otázku novostavby mestské-
ho domu prejednávala na 30 
zasadnutiach. 
 Zastupiteľský zbor sa už 
26. júla 1928 uzniesol, že ve-

nuje na opravu starej budovy 
130 000 Kč s tým, že má byť 
dobudované druhé poschodie. 
Pamiatkový úrad k tomu v tom 
čase nemal žiadne námietky. 
Od tohto riešenia však mesto 

ustúpilo pre technické pre-
kážky, a preto 17. júna 1929 
vypísalo verejnú súťaž na za-
dováženie ideových plánov na 
novostavbu mestského domu. 
Koncom septembra 1929 do-
stali všetci nájomníci z budovy 
starého mestského domu výpo-
veď a o rok v júni objednal za-

stupiteľský zbor detailné  plány 
a rozpočty pre novostavbu. 
 29. januára 1931 podal 
starosta Jozef Reihel zastupi-
teľskému zboru správu o ne-
bezpečnom stave starého 
mestského domu a o neodvo-
vodnených prekážkach, ktoré 
začal robiť proti novostavbe 
pamiatkový úrad. Zastupiteľský 

zbor sa na zasadnutí uzniesol 
na tom, aby bolo prísne zakro-
čené na príslušných miestach 
s cieľom vydania stavebného 
povolenia. Záležitosť sa však 
preťahovala takmer jeden a pol 
roka, takže mestská rada bola 
nútená svoje stanovisko ohľad-
ne novostavby kvôli odporu 

pamiatkového úradu zmeniť 
a prikročiť k reštaurovaniu sta-
rej budovy. Zastupiteľský zbor 
27. mája 1931 zamietol návrh 
mestskej rady na reštaurova-
nie starej budovy a pridržiaval 
sa pôvodného uznesenia. V de-
cembri toho istého roku bolo 
schválené opatrenie mestskej 
rady, ktorá sa odvolala pro-
ti zamietavému rozhodnutiu 
okresného úradu v záležitosti 
nepovolenia novostavby podľa 
predložených plánov. Pod ná-
tlakom okolností 13. októbra 
1932 zastupiteľský zbor dočas-
ne odstúpil od stavby nového 
mestského domu a nariadil 
urobenie opráv do maximálnej 
výšky 100 000 Kč. 
 Pre dezolátny stav starej bu-
dovy však zastupiteľský zbor 3. 
februára 1933 pozmenil svoje 
predošlé uznesenie a rozhodol 
sa znova pre novostavbu. V ten 
samý deň tiež definitívne zadal 
vypracovanie rozpočtov a de-
tailných plánov Ing. arch. Voj-
techovi Šeborovi z Bratislavy za 
obnos 18 000 Kč. 
 Začiatkom marca 1933 
zastupiteľský zbor uskutočnil 
opatrenie ohľadne zaokrytia 
stavebného nákladu presunmi 
v rozpočte a v apríli schválil 
vykúpenie arkýru za 20 000 Kč 
od Roľníckeho družstva 
v Trenčíne.
 7. augusta 1933 boli na 
základe verejnej súťaže za-
dané práce na novostavbu 
trenčianskym podnikateľom 
a remeselníkom.
 (r), foto: (jč, ar) 
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Vodník Valentín 
očakáva korčuliarov 

S príchodom mrazov si Trenčania konečne môžu zakorčuľovať 
na mobilnej ľadovej ploche na Štúrovom námestí. Záujemcovia 
si môžu bezplatne zakorčuľovať denne od 10. do 21. hodiny. 
 (r), foto: (jč)

OZNAM

Mestský úrad v Trenčíne oznamuje občanom, že vo štvrtok 
31. decembra 2009 bude Klientske centrum, Matričný úrad, 
Centrum rozvoja mesta a podateľňa otvorené od 8.00 hod. do 
11.00 hod. Za pochopenie ďakujeme.
 (KC)

Párny týždeň – 52. týždeň 
Zo štvrtoka 24. 12. 2009 bude vývoz preložený na utorok 
22. 12. 2009. 
Časti: JUH I, II, Nad tehelňou
Z piatoku 25. 12. 2009 bude vývoz preložený na stredu 
23. 12. 2009.
Časti: Soblahovská ul., Dlhé Hony, Noviny, Centrum, Biskupice 
a Nozdrkovce

Nepárny týždeň – 53. týždeň 
V stredu 30. 12. 2009 bude urobený vývoz okrajových častí: 
Záblatie, Zlatovce, Kubra, Kubrica, Opatová, Istebník, Orecho-
vé, Horné Orechové, Belá a časti: Sihoť I, II, III, IV, Pod Soko-
lice, Pred poľom

Z piatoka 1. 1. 2010 bude preložený na štvrtok 31. 12. 2009 
v častiach: Kvetná, Nové Zlatovce, Zámostie

 Objemný odpad sa musí vyložiť len v predvečer dňa vývozu 
na stanovište nádob na komunálny odpad. V ostatnom čase je 
nadrozmerný odpad vykladať zakázané.
 (ÚŽPaD) 

Cena vodného sa nemení, 
stočné sa zvyšuje
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., (TVK) pristu-
puje od januára 2010 na základe rozhodnutia Úradu pre regu-
láciu sieťových odvetví k úprave cien stočného. Cena vodného 
zostáva na úrovni roku 2006.

 Celkový nárast poplatkov 
za dodávku pitnej vody a odka-
nalizovanie predstavuje zvýše-
nie o 2,4 % oproti roku 2009, 
čo je o 0,0508 eura (1,53 Sk), 
vrátane DPH, naviac za 1m3 
odkanalizovanej vody. Dopad 
na štvorčlennú domácnosť na-
pojenú na verejnú kanalizáciu 
predstavuje ročne 7,32 eur. 
V domácnostiach napojených 
len na verejný vodovod k zvý-
šeniu výdavkov nedôjde.  
 Hlavný dôvod zvýšenia ceny 
stočného je finančné zabezpe-
čenie investičného rozvoja  na 
podporu plnenia záväzkov v ob-
lasti verejných kanalizácií súvi-
siacich so vstupom Slovenskej 
republiky do Európskej únie. 
Cieľom tejto investície pre rok 
2010 je zabezpečenie zvýše-

nia počtu obyvateľov napoje-
ných na verejnú kanalizáciu.
 Do ceny vodného a stoč-
ného neboli zahrnuté zvýše-
né náklady z titulu rastu cien 
elektrickej energie, materiálu 
a služieb.
 V súvislosti s vykonanou 
úpravou cien bude TVS v pr-
vej polovici januára realizovať 
mimoriadne odpočty stavu 
vodomerov. Spoločnosť preto 
zdvorilo žiada všetkých svojich 
odberateľov, aby v tomto ob-
dobí umožnili zamestnancom 
TVS prístup k vodomerom.
 Pozn. Zamestnanci TVS vo 
firemnom odeve s logom TVS 
sú pri odpočtoch povinní preu-
kázať sa na požiadanie firem-
ným preukazom spoločnosti.
 (TVK, a. s.)

Ceny za vodné a stočné v rokoch 2009 a 2010 

EUR (bez DPH) 2009 2010 zmena %

vodné 0,8929 0,8929 0,0000 0,0%

stočné 0,8541 0,8968 0,0427 5,0%

spolu: 1,7470 1,7897 0,0427 2,4%

spolu s DPH: 2,0789 2,1297 0,0508 2,4%

Harmonogram vývozu nadrozmerného 
(objemného) odpadu cez vianočné sviatky

Vstupenky na Pohodu 2010 
už v predaji

Od 7. 12. 2009 do 14. 1. 2010 je v predaji 
permanentka za 39 € a jednodňová vstupenka za 

29 € na festival Bažant Pohoda 2010.
Informácie a predaj v KIC Trenčín, n. o., na 

Sládkovičovej ul. Infotel: 16 186.
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JANUÁR FEBRUÁR MAREC APRÍL MÁJ

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

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

3 N 3 S Papier 1 3 S Papier 1 3 S 3 P Nádoby 1

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

5 U Papier 3 Nádoby 2 5 P Nádoby 4 5 P Nádoby 4 5 P 5 S FIRMY

6 S Papier 1 6 S 6 S 6 U Nádoby 1 6 Š Nádoby 3 Sklo 1

7 Š Papier 4 Nádoby 3 7 N 7 N 7 S Nádoby 2 7 P Nádoby 4 Sklo 2

8 P Nádoby 4 8 P Nádoby 1 8 P Nádoby 1 8 Š FIRMY Sklo 1 8 S Sklo 3

9 S 9 U Nádoby 2 9 U Nádoby 2 9 P Nádoby 3 Sklo 2 9 N

10 N 10 S FIRMY 10 S FIRMY 10 S Nádoby 4 Sklo 3 10 P Papier 2 Nádoby 1

11 P Nádoby 1 11 Š Nádoby 3 Sklo 1 11 Š Nádoby 3 Sklo 1 11 N 11 U Papier 3 Nádoby 2

12 U Nádoby 2 12 P Nádoby 4 Sklo 2 12 P Nádoby 4 Sklo 2 12 P Papier 2 Nádoby 1 12 S FIRMY

13 S FIRMY 13 S Sklo 3 13 S Sklo 3 13 U Papier 3 Nádoby 2 13 Š Papier 4 Nádoby 3

14 Š Nádoby 3 Sklo 1 14 N 14 N 14 S FIRMY 14 P Nádoby 4

15 P Nádoby 4 Sklo 2 15 P Papier 2 Nádoby 1 15 P Papier 2 Nádoby 1 15 Š Papier 4 Nádoby 3 15 S

16 S Sklo 3 16 U Papier 3 Nádoby 2 16 U Papier 3 Nádoby 2 16 P Nádoby 4 16 N

17 N 17 S FIRMY 17 S FIRMY 17 S 17 P Vrecia 1 Nádoby 1

18 P Papier 2 Nádoby 1 18 Š Papier 4 Nádoby 3 18 Š Papier 4 Nádoby 3 18 N 18 U Vrecia 2 Nádoby 2

19 U Papier 3 Nádoby 2 19 P Nádoby 4 19 P Nádoby 4 19 P Vrecia 1 Nádoby 1 19 S FIRMY

20 S FIRMY 20 S 20 S 20 U Vrecia 2 Nádoby 2 20 Š Vrecia 3 Nádoby 3

21 Š Papier 4 Nádoby 3 21 N 21 N 21 S FIRMY 21 P Nádoby 4

22 P Nádoby 4 22 P Vrecia 1 Nádoby 1 22 P Vrecia 1 Nádoby 1 22 Š Vrecia 3 Nádoby 3 22 S

23 S 23 U Vrecia 2 Nádoby 2 23 U Vrecia 2 Nádoby 2 23 P Nádoby 4 23 N

24 N 24 S FIRMY 24 S FIRMY 24 S 24 P Papier 2 Nádoby 1

25 P Vrecia 1 Nádoby 1 25 Š Vrecia 3 Nádoby 3 25 Š Vrecia 3 Nádoby 3 25 N 25 U Papier 3 Nádoby 2

26 U Vrecia 2 Nádoby 2 26 P Nádoby 4 26 P Nádoby 4 26 P Papier 2 Nádoby 1 26 S Papier 1

27 S FIRMY 27 S 27 S 27 U Papier 3 Nádoby 2 27 Š Papier 4 Nádoby 3

28 Š Vrecia 3 Nádoby 3 28 N 28 N 28 S Papier 1 28 P Nádoby 4

29 P Nádoby 4 29 P Papier 2 Nádoby 1 29 Š Papier 4 Nádoby 3 29 S

30 S 30 U Papier 3 Nádoby 2 30 P Nádoby 4 30 N

31 N 31 S Papier 1 31 P Nádoby 1

JÚN 

1 U Nádoby 2

2 S FIRMY

3 Š Nádoby 3 Sklo 1

4 P Nádoby 4 Sklo 2

5 S Sklo 3

6 N

7 P Papier 2 Nádoby 1

8 U Papier 3 Nádoby 2

9 S FIRMY

10 Š Papier 4 Nádoby 3

11 P Nádoby 4

12 S

13 N

14 P Vrecia 1 Nádoby 1

15 U Vrecia 2 Nádoby 2

16 S FIRMY

17 Š Vrecia 3 Nádoby 3

18 P Nádoby 4

19 S

20 N

21 P Papier 2 Nádoby 1

22 U Papier 3 Nádoby 2

23 S Papier 1

24 Š Papier 4 Nádoby 3

25 P Nádoby 4

26 S

27 N

28 P Nádoby 1

29 U Nádoby 2

30 S FIRMY
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HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK V MESIACOCH 1 – 6 / 2010

Vysvetlivky:
Plasty

Vrecia 1 Zlatovce, Orechové, Horné Orechové, Istebník, Záblatie, 
Zámostie

Vrecia 2 Noviny, Biskupice, Soblahovská ul. a okolie, Centrum, Dolné 
mesto

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

Bioodpad

Bio od 1. 6. – 30. 9. každý pondelok v lokalitách s BIO NÁDOBAMI
Bio od 1. 10 – 31. 5. každý nepárny pondelok v lokalitách s BIO NÁDOBAMI

Papier

Papier 1 individuálna bytová výstavba – Sihoť, Hodžova, Noviny, 
Zlatovce 

Papier 2 Juh, Belá
Papier 3 Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie

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

FIRMY firmy

Sklo

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

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 
harmonogramu 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 
harmonogramu 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 har-
monogramu bezo zmien.
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Starostlivá žena v silvestrovské ráno osloví (asi svojho) muža:
„Ahoj, Jožino. Tak, dnes máme konečne Silvestra. Ozaj, už si 
raňajkoval?“
„Odpoveď (asi svojho) muža tvoria nevyškrtané písmená (18 pís-
men) osemsmerovky.“

Milí čitatelia!
 Za správne riešenie osemsmerovky z č. 13 „...s ním sám vy-
jednať!“ bol vyžrebovaný Jozef Bóna, Kyjevská 2505/5, Tren-
čín, ktorého v našej redakcii čaká hodnotná publikácia. K výhre 
srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku osemsmerovky z Infa 
č. 14/2009 zasielajte na adresu našej redakcie do 16. januára 
2010.

ADAMITA, ALANÍN, ALIBI, CIROK, DRAVCE, IDANT, JAVORINA, 
KAPOTA, KATASTER, KRAJE, KULTÚRA, KURIÉR, OPTIK, 
ORANICA, OSTROVY, PIESEŇ LÁSKY, PÍŠŤALKY, PREKLAD, 
PREVIS, PRIOR, PRÍKAZ, PRÍSTAVY, PRÍVESOK, REZERVA, 
RIASA, SERIÁLY, SKLAD, SPÁNOK, STARÉ TRAKTORY, STOPÁR, 
ŠPORT, TAŠKY, TESIL, TRÉNERKA, TRHAN, TVORBA, VANKÚŠE, 
XANTIPA, ZAKRYTÉ OKO, ZLÁ TRYSKA, ZVADA, ŽALOBCA, 
ŽILETKA OTROKA. (pál)

OSEMSMEROVK A

V TIPY PREDSTAV TE SI, ŽE ...

R D A L K E R P S A A D A M I T A

E E R K J U R D T S K L A D B N D

T E Z A K Í R P A P O R A N I C A

S P R E V I S I R Ž R N E R L Z V

A K R E R C R E É E T Í O N A A Z

T E S I L V E S T R O V S K É P L

A O A N O Š A E R N A H R T Í R Á

K U L T Ú R A Ň A J K Y K Š A T T

I O A K O Á Š L K T T K Ť P A V R

X A N T I P A Á T É E A O O O M Y

P A Í Á E O A S O Y L Á I R E S S

V R N O P T I K R K I L B T I Í K

Y V O R T S O Y Y K Ž A L O B C A

Monotematický 
súbor prešmyčiek
(ulice v Trenčíne)

1. VRÁTIL SA BASK
2. TRIČKÁ ELEN
3. HLAVA A LOK
4. K. SAS ČÍHA
5. LOKÁL A ROV
6. OKRESNÁ LIGA
7. HOLÁ, KAPCE
8. TARZAN PÍSKA
9. SPIACI TIRÁK
10. ZORA, MAR VÍNO
11. Á, DAVOS!
12. IVA, NOS SAK
13. BOSS HÁKOVAL
14. DUSNÁ
15. E. V. DÁ KROSNÁ
(pomôcka: V riešení sú ulice 
usporiadané abecedne)
 Jozef Páleník

Riešenie prešmyčiek
1. Bratislavská, 2. Električná, 
3. Halalovka, 4. Hasičská, 5. 
Kolárova, 6. Legionárska, 7. 
Palackého, 8. Partizánska, 
9. Piaristická, 10. Rozmarí-
nová, 11. Sadová, 12. Sasin-
kova, 13. Soblahovská, 14. 
Súdna, 15. Vodárenská.

(aforizmy)
• Aj ľudia so širokými lakťami 
sa môžu dostať do úzkych. 
• Oční lekári musia byť na roz-
trhanie – slepá závisť, slepá 
vášeň, slepá ulička...
• Ak sa fajčiar stane slameným 
vdovcom, mal by s fajčením 
radšej prestať.
• Vrcholom lenivosti je ísť sli-
mačím tempom ako rak.
• Kto zaspí na vavrínoch, zobu-
dí sa do tvrdej reality.
• Keď už sú mobilní operá-
tori, mohli by byť aj moderní 
operátori.
• Inovované príslovie – vyšiel 
na psí tridsiatok v pomere 
1:30,1260.
• Kto druhému jamu kope, 
sebe už nebude.
• Čas sú peniaze. Hm, ale pri 
eurách už má inú hodnotu.
• Vo futbale sa točí nielen lop-
ta, ale aj veľké peniaze.
• Budúcnosť videl v ružových 
farbách. Kým však ku nej pri-
šiel, farby akosi vybledli.
Ak chceš prejsť cez cestu, roz-
hliadni sa vpravo i vľavo a keď 
nič nejde, vráť sa nazad.
• Aj holohlaví môžu mať navlas 
rovnako vyholené hlavy.
• Zlé názory môžu vykoľajiť aj 
pilota lietadla.
• Je umením duchaplne reago-
vať na bezduché myšlienky.
• Chcel žiť v blahobyte. Nemo-

Dežo čaká v čakárni pôrodnice. 
Lekár mu oznamuje:
„Máte dvojičky.“
„Ďakujem, pán doktor. A za ro-
botu si jedno môžete nechať.“

• • •
Lekár: 
„Preboha, veď máte tlak 200!“
Pacient-športovec: 
„A aký je svetový rekord?“
„Janko, a z čoho si dostal tú 
päťku?“ pýta sa otec. 
„To kvôli Hviezdoslavovi.“
„Tak sa s ním prestaneš 
kamarátiť.

• • •
Manželka príde do synovej izby 
a nazrie mu do tašky. Tam sú 
putá, kožené remene, bič... 
S hrôzou zavolá na manžela: 
„Poď sa pozrieť! Náš syn je asi 
sadomasochista!“ 
Manžel si vzdychne a povie: 
„Biť ho asi nemá význam!“

• • •
Mama dcére rozpráva rozpráv-
ku. Dcéra sa pýta:
„Mama, aj ty si čakala princa 
na bielom koni?“
„Čakala, ale prišiel len kôň.“ 

• • •
V škole prváci dostávajú za 
dobré výkony včeličku a za 
trochu horšie prasiatko. Prvák 
Jakub sa nevyznamenal v číta-
ní a doniesol domov v žiackej 
knižke prasiatko. Stará mama 
zalomila rukami, no Jakub sa 
bránil:
„Stará mama, je to síce pra-
siatko, ale sa pozri, ono sa 
usmieva.“

Syn arabského šejka Aláh vie, 
prečo sa rozhodol študovať 
v SR. Po mesiaci píše domov:
„Slovensko je krásne, ľudia 
sú tu príjemní a veľmi sa mi tu 
páči. Len sa občas trochu han-
bím, keď prídem do školy svo-
jím pozláteným mercedesom, 
zaparkujem pri škole a stret-
nem niektorého zo svojich pro-
fesorov, ako vystupuje z elek-
tričky. To je celkom trapné.“
Za pár dní mu príde šek na mi-
lión dolárov a krátka správa od 
rodičov:
„Nerob nám hanbu a kúp si 
tiež električku!“

• • •
Na hodine prírodopisu:
„Tak, milé žiačky. Dnes si nie-
čo porozprávame o bocianovi.“
Celá trieda sa dala do chicho-
tu. Keď smiech utíchol, vyhúk-
nutá deviatačka za celú triedu 
vyhlásila:
„Pani učiteľka, sme už dosť 
veľké na to, aby sme vám po-
vedali pravdu: žiadny bocian 
neexistuje.“

• • •
Farár spovedá kostolníka. Po-
čas spovede mu pripomenie: 
„A kto mi chodí na omšové 
víno?“
Kostolník hovorí: 
„Tu nič nepočuť.“
Tak si vymenia miesta a farára 
spovedá kostolník: 
„A kto mi chodí za ženou?“
A farár hovorí:
„Tu naozaj nič nepočuť.“
 (r)

hol však zohnať byt.
• Poskoka by nemal robiť sko-
kan do výšky. Preskočil by svoj-
ho šéfa.
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Mlado-
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 Celkovo si trenčianski ka-
ratisti odvážajú spod Tatier 
osem medailí za tri prvenstvá, 
dve druhé a tri tretie miesta. 
Z dvoch cenných kovov sa te-
šila Ingrid Suchánková. „Mu-
sím pochváliť výkony Ingridy aj 
ostatných pretekárov z nášho 
klubu, pretože všetci sa umiest-

nili do štvrtého miesta. Záro-
veň chcem všetkým poďakovať 
za perfektné výsledky v roku 
2009,“ povedal tréner Zubriča-
ňák z karate klubu Európa.
 Kvarteto trenčianskych kara-
tistov – Suchánková, Kopúňová, 
Kubinská a Kopúň si dosiahnu-
tými výsledkami zabezpečilo 

 V extraligovom mužstve ATC 
Trenčín COP sa už dávnejšie 
pohrávali s myšlienkou priblížiť 
volejbal trenčianskej mládeži. 
A tak niekoľko dní pred sviat-
kom svätého Mikuláša pripravi-
li volejbalisti pre zvedavých di-
vákov zaujímavé predstavenie. 
Zaplnenému hľadisku predvied-
li mladí trenčianski hráči svoje 
umenie v modelovanom trénin-
gu aj s využitím špeciálnych 
trénigových pomôcok. Najmen-
ších potešil najmä nový maskot 
volejbalistov – tiger, ktorý zatiaľ 
nemá meno. 

 Na príprave podujatia sa 
spolu s Centrom olympijskej 
prípravy (COP) podieľal aj hlav-
ný sponzor volejbalu v Trenčíne. 
„Chceme dostať do povedomia 
ľudí, že juniori v Trenčíne hrajú 
extraligu. Naším prvoradým cie-
ľom je pritiahnuť deti k športu, 
priviesť ich k pohybovej aktivite. 
Dnešná mládež sedí pri počíta-
či a nenaháňa sa za loptou,“ 
vysvetlil dôvody konania miku-
lášskeho podujatia Jaroslav 
Útly zo spoločnosti sponzorujú-
cej trenčianskych volejbalistov.
 Zapojiť do projektov Sloven-

skej volejbalovej federácie čo 
najviac detí je jedným z cieľov  
viceprezidenta Slovenskej vo-
lejbalovej federácie Tomáša 
Singera: „V Trenčíne sa začí-
na pracovať aj s mládežou od 
10 do 14 rokov. Veríme, že sa 
nám tu podarí podchytiť volejbal 
tak, aby sme vybudovali nielen 

fanúšikovskú základňu, ale zís-
kali aj adeptov do centra olym-
pijskej prípravy, ktoré v meste 
úspešne funguje. Očakávame, 
že dnešná vydarená akcia sa 
prejaví aj na záujme o zápasy 
trenčianskych mladíkov, kde at-
mosféra môže byť ešte lepšia“.
 text a foto: (mr)
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Volejbalový Mikuláš prišiel 
do Trenčína s párom tigrov
Trenčianski volejbalisti pripravili pre svojich priaznivcov neza-
budnuteľné mikulášske prekvapenie. Vo štvrtok 3. decembra 
predviedli v mestskej športovej hale exhibičné vystúpenie, pri 
ktorom im asistovali dve tigrie mláďatá.

Trenčianski volejbalisti s tigríčatmi pri- >
pravili divákom skvelé predstavenie. Maskot 
volejbalistov – zatiaľ ešte nemá meno.

Medzi juniorkami v súbornom cvičení kata triumfovala  >
Ingrid Suchánková.

Trenčianski karatisti zabodovali na majstrovstvách Slovenska
Na mládežníckych karatistických majstrovstvách Slovenska, 
ktoré sa uskutočnili 12. decembra v Poprade, sa nestratili ani 
trenčianski pretekári. Zlato vo svojich kategóriách získali Ingrid 
Suchánková (Európa Trenčín), Dagmara Kubinská a Miroslava 
Kopúňová (obe Ekonóm Trenčín).

miestenku v širšej nominácii 
na blížiace sa mládežnícke maj-
strovstvá Európy, ktoré bude vo 
februári hostiť turecký Izmir.
 Medailové umiestnenia mla-
dých Trenčanov na majstrov-
stvách Slovenska:

KATEGÓRIA KADETOV 
A KADETIEK
Kata dievčatá: 2. Monika 
Chochlíková (Real Trenčín) 
Kumite chlapci do 57 kg: 3. Ró-
bert Lexmann (Real Trenčín)
Kumite dievčatá nad 54 kg: 
1. Miroslava Kopúňová (Eko-
nóm Trenčín), 3. Kristína Kose-
cová (Real Trenčín)

KATEGÓRIA JUNIOROV 
A JUNIORIEK
Kata dievčatá: 1. Ingrid Su-
chánková (Európa Trenčín)
Kumite chlapci do 61 kg: 3. Da-
niel Kopúň (Ekonóm Trenčín) 
Kumite dievčatá do 53 kg: 2. 
Ingrid Suchánková (Európa 
Trenčín) 

KATEGÓRIA STARŠÍCH 
JUNIOROV A JUNIORIEK
Kumite dievčatá do 60 kg: 
1. Dagmara Kubinská (Ekonóm 
Trenčín)

 (mr), foto: (sa)

Vianočný basketbalový turnaj 

Trenčiansky basketbalový klub TJ Štadión a Vysoká škola 
managementu City University  pozývajú všetkých priaznivcov 
v sobotu 26. decembra na Vianočný basketbalový turnaj do 
športovej haly v Trenčianskej Turnej. Turnaj za účasti štyroch 
mužstiev sa začne o 10. hod., úvodný hvizd exhibičného zápa-
su medzi TJ Štadión Trenčín a Výberom Slovenska je napláno-
vaný na 16.30 hod. Podvečer prídu na rad atraktívne súťaže: 
smečiarska, v streľbe spoza trojkového oblúka, o najrýchlejšie-
ho hráča s loptou a súťaže pre divákov a deti.  (r)


