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V deviatich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín prebiehajú od 18.
januára do 5. februára zápisy detí do prvého ročníka. Budúcim školákom sa pri prvej návšteve
školy venujú pani učiteľky, ktoré hravou formou zisťujú ich šikovnosť vo vyjadrovaní, písaní či počtoch. Trenčín má iba jeden školský obvod a rodič môže umiestniť svoje dieťa do hociktorej školy
na území mesta. Úlohou každej školy je preto získať si rodičov svojím zameraním či množstvom
a pestrosťou záujmových krúžkov. V tomto školskom roku nastúpilo do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 439 prváčikov. Samospráva okrem pridelených normatívov
dáva všetkým školám navyše 16,60 eur na žiaka.
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Trenčín získal stabilné ratingové hodnotenie
Vyrovnané hospodárenie mesta za uplynulé obdobie či príchod tila ako stabilné. „V priebehu
taiwanského investora do trenčianskeho priemyselného parku sa roka 2009 sme urobili niekoľodzrkadlili aj na poslednom hodnotení Európskej ratingovej agen- ko opatrení vedúcich k úspore
túry (ERA). Tá priradila mestu Trenčín dlhodobé ratingové hodno- bežných výdavkov. Snažili sme
tenie v kategórii transakcií v domácej mene A-, ktoré predstavuje sa však, aby tieto obmedzenia
stabilný výhľad. V krátkodobom ratingovom hodnotení získalo čo najmenej pocítili obyvatelia.
Zamerali sme
mesto hodnotenie S2, čo je najlepšie možné
krátkodobé hodnotenie pre subjekty dosahujú- Pod pozitívne ratingové sa najmä na
zníženie bežce dlhodobé ratingové hodnotenie A-.
hodnotenie Trenčína
ných výdavkov
na
progra„S výsledkom hodnotenia
Ratingo- sa podpísal aj príchod
my, akými sú
sme spokojní. Aj napriek tomu, vá agentúra taiwanskej spoločnosti
Manažment
že sa ratingové hodnotenie pri hodnotení
AU Optronics do
a plánovanie,
uskutočnilo v čase hospodárskej vychádzala
Propagácia
krízy, udržujeme si stabilný ratin- z viacerých trenčianskeho
a
cestovný
gový status, pretože toto hodno- ukazovatepriemyselného parku.
ruch a Interné
tenie je v podstate rovnaké, ako ľov uplynusme získali naposledy,“ dodal lého obdobia. Jedným z nich je služby. Škrty sa v minimálnej
na margo ratingového hodnote- finančné hospodárenie samo- miere týkali programov Vzdelánia primátor Branislav Celler.
správy, ktoré agentúra ohodno- vanie, Sociálne služby či Životné

prostredie. V snahe efektívnejšie nakladať s verejnými financiami sme outsourtovali ďalšie
činnosti mesta, ktoré doteraz
zastrešovala mestská rozpočtová organizácia, napríklad verejnú zeleň, a podobne,“ povedal
prednosta mestského úradu
František Orolín.
Pod výsledné hodnotenie sa
pozitívne podpísal aj príchod
nového investora do priemyselného parku. Mestu sa v decembri podarilo priviesť do Trenčína
taiwanskú spoločnosť AU Optronics, ktorá je tretím najväčším
výrobcom LCD monitorov. Výrobu plánuje naplno spustiť v roku
2011.
Pokračovanie na 2. strane
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Trenčín získal stabilné ratingové hodnotenie
Dokončenie z prvej strany
„Spoločnosť postaví v priemyselnom parku výrobné haly
a vytvorí 3 300 nových pracovných príležitostí. Zároveň si
tým mesto naplní svoj zámer,
ktorým je podporovať investície

s tzv. pridanou hodnotou,“ zdôraznil primátor.
Agentúra
pri
hodnotení
zohľadnila aj prípravu nového
územného plánu mesta, ktorý
podporí jeho ďalší rozvoj a príchod nových investícií. Návrh
nového územného plánu by mal

byť predložený po zohľadnení
všetkých pripomienok na schválenie mestskému zastupiteľstvu
koncom roka 2010.
Počas roka 2009 ministerstvo financií znižovalo daňové príjmy, ktoré prerozdeľuje
samosprávam a na rok 2010

rozpočtovalo ďalší pokles týchto príjmov. Z toho dôvodu by
malo mesto podľa odporúčania
ratingovej agentúry, ktorá bude
mesto naďalej priebežne monitorovať, opatrne hospodáriť aj
nasledovný rok.
(r)

Mestská polícia je od januára
k neplatičom parkovného prísnejšia
Po trojmesačnom prechodnom období začala Mestská polícia
v Trenčíne prísnejšie sankcionovať vodičov, ktorí aj bez uhradenia poplatku parkujú na niektorom zo spoplatnených parkovísk.
Kým doteraz neporiadni vodiči odchádzali len s napomenutím,
od nového roka si na svojom aute nájdu „papuču“.
Na siedmich trenčianskych
parkoviskách v centrálnej zóne
mesta a v okolí centra musia
vodiči uhrádzať parkovné od
októbra minulého roka. „Trenčín je jedným z posledných
krajských miest, v ktorom sa
začalo uhrádzať parkovné na
vybraných plochách. Preto
sme sa rozhodli vodičom dopriať čas, aby si na novú situáciu zvykli,“ povedal predseda
predstavenstva Trenčianskej
parkovacej spoločnosti, ktorá
je správcom spoplatnených
parkovísk. Z tohto dôvodu bola
mestská polícia k vodičom, ktorí nemali uhradené parkovanie,
pri kontrolách zhovievavejšia
a priestupky riešila prevažne
dohovorom. Len v prechodnom
období ich bolo 156.
Od 1. januára to však nepla-

tiči parkovného také jednoduché už mať nebudú a mestská
polícia bude vykonávať ešte
častejšie pravidelné kontroly.
Pri nezaplatí poplatku na vybraných parkoviskách bude čakať
vodičov na aute „papuča“. Za
odstránenie môžu zaplatiť blokovú pokutu až do výšky 60
eur.
Za státie na vybraných parkoviskách platia vodiči počas
pracovných dní v čase od 8.00
do 18.00 hodiny a v sobotu v čase od 8.00 do 12.00
hodiny. Mimo prevádzkového
času, ako aj v nedeľu a počas
štátnych sviatkov je parkovanie bezplatné. Na vyhradených
miestach neplatia ani ťažko
zdravotne postihnutí občania,
ktorí sú držiteľmi parkovacích
preukazov.
(r), foto: (jč)

> Vodiči si na spoplatnených parkoviskách môžu
uhradiť parkovné prostredníctvom automatov na parkovacie lístky alebo zaslaním SMS – správy.

Nový správca cintorínov
prinesie mestu výrazné úspory
O trenčianske cintoríny sa od 1. februára stará Pohrebníctvo
Dvonč, s. r. o., z Partizánskeho. Súkromná spoločnosť by mestu
mala priniesť úsporu viac než 150 tisíc eur ročne.
Nový správca pohrebísk
vzišiel z verejnej súťaže, ktorú
v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
pripravilo v roku 2009 Mesto
Trenčín. Svoje ponuky predložili
štyria uchádzači. Víťazná firma
počíta s ročnými nákladmi na
údržbu vo výške necelých 29
tisíc eur. „Tá cena sa zdala
neobvykle nízka, preto sme požiadali uchádzača, aby nám ju
zdôvodnil, či nebodaj nedošlo
k nejakému omylu. Pohrebníctvo Dvonč svoju cenu vysvetlilo
a doložilo aj jej kalkuláciu. Zároveň sme si overili aj referencie
v iných mestách, kde údržbu
cintorínov vykonáva spomínaná
firma,“ povedal trenčiansky primátor Branislav Celler.
Doposiaľ
zabezpečovala
údržbu trenčianskych cintorínov rozpočtová organizácia
Mestské hospodárstvo a správa lesov. Nový správca bude
prevádzkovať miesta posledného odpočinku na Juhu, v Zábla-

tí, Zlatovciach, v Orechovom,
Istebníku, Kubre, Kubrici, Opatovej, Biskupiciach a Belej, ako
aj evanjelické cintoríny v Orechovom a na Hornom Šianci.
(mr),
ilustračné foto: R. Stoklasa

 Zoznam pohrebísk
cintorín

Mestský – Juh

počet miest

13 852

Záblatie

644

Zlatovce

795

Orechové

508

Istebník .

452

Orechové – ev.

60

Kubra

722

Kubrica

160

Opatová

662

Biskupice

592

Belá
Horný Šianec
– evanjelický
Spolu

47
369
18 747
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Cesta k mostu trvala roky
Koncom minulého roka prišla do Trenčína ďalšia dobrá správa.
Slovenská správa ciest (SSC) ako investor vyhlásila verejnú súťaž na stavebné práce spojené s budovaním nového cestného
mosta v Trenčíne ako I. etapy Juhovýchodného obchvatu mesta.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutočnilo 7. januára, víťaz
zatiaľ vyhlásený nebol. Termín začatia výstavby naplánovaný na
jar tohto roka je však každým dňom reálnejší.
„Po druhom cestnom moste cez Váh, ktorý by pomohol
zlepšiť zložitú dopravnú situáciu v meste, túžia Trenčania
už roky. Pravidelné zápchy či
hroziaci dopravný kolaps pri
akejkoľvek nehode na súčasnom cestnom moste nie sú
totiž pre nich ničím neobvyklým. Riešenie tejto situácie
bolo pre nás prioritné. Aj preto
sme sa v roku 2003 rozhodli,
aj napriek mnohým kritikám,
financovať z rozpočtu mesta prípravu výstavby mosta,“
zdôraznil primátor Branislav
Celler. Mesto pre urýchlenie
celého procesu zabezpečilo
štúdiu uskutočniteľnosti, dokumentáciu na posudzovanie
vplyvu na životné prostredie,
dokumentáciu pre územné
rozhodnutie, stavebné povolenie a tendrovú dokumentáciu.
Aj na základe týchto krokov,

do ktorých išlo z mestského
rozpočtu takmer 2 milióny
eur, zaradila Vláda Slovenskej
republiky v novembri 2007 výstavbu mosta medzi Priority
budovania ciest 1. triedy na
roky 2007 – 2010.

 Projekt má
spolufinancovať Únia
Vzhľadom na výšku investície, ktorá predstavuje 71 miliónov eur, sa ministerstvo
dopravy rozhodlo financovať
projekt pomocou nenávratného finančného príspevku
z Európskej únie. Únia by tak
finančne prispela viac ako 53
miliónov eur, čo je 75 % z celkovej sumy. Keďže cena stavby presahuje 50 miliónov eur,
bolo potrebné, aby projekt
pred schválením v Európskej
komisii preskúmala aj konzultantská skupina Jaspers. „Žia-

dosť o nenávratný finančný
príspevok je momentálne vo
svojej finálnej fáze posudzovania a v najbližšom období
bude odoslaná na schválenie
Európskej komisii,“ informoval hovorca ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
Stanislav Jurkovič.

 Výstavbu mosta
podporili petíciou
V marci 2008 vstúpilo do
platnosti stavebné povolenie
na nový most. SSC však stále
nevyhlásila avizovaný tender
na zhotoviteľa stavby. Trenčania začali byť netrpezliví
a v apríli 2009 spísali petíciu
za urýchlenie výstavby mosta,
ktorú podporilo 23 tisíc ľudí.
O šesť mesiacov neskôr sa
trenčiansky primátor osobne
stretol s ministrom dopravy
Ľubomírom Vážnym, ktorý ho
uistil, že vyhlásenie súťaže na
zhotoviteľa je otázkou niekoľkých dní. „Som skutočne rád,
že sa príprava výstavby mosta
hýbe ďalej a nadobúda reálnu
podobu. Je to pre nás najdôležitejšia stavba v Trenčíne a jej
príprava predstavuje mesiace

práce aj samotného mesta,“
povedal po stretnutí Branislav
Celler.

 Minister dodržal
sľub
Minister Vážny svoj sľub aj
dodržal. Začiatkom novembra
2009 vyhlásila SSC verejnú
súťaž na dodávateľa stavebných prác súvisiacich s výstavbou nového mosta. Ako predpokladanú hodnotu zákazky
uviedla čiastku 51,3 milióna
eur bez DPH so zazmluvnenou dobou výstavby dva roky.
Otváranie obálok sa uskutočnilo 7. januára, víťaza súťaže
však SSC zatiaľ nevyhlásila.
„Z devätnástich záujemcov,
ktorí si prevzali súťažné podklady, napokon zaslalo ponuky sedem subjektov, pričom
lehota viazanosti ponúk je do
konca apríla 2010. Projekt sa
začne realizovať po ukončení
verejného obstarávania, čo je
na jar tohto roka,“ dodal Jurkovič, podľa ktorého by mohol
byť nový cestný most v Trenčíne dokončený v decembri
2012.
(r)
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Parkovanie na Ulici
gen. Svobodu dočasne vyriešili
Riešenie situácie s parkovaním a zlepšenie prístupu k nádobám
s komunálnym odpadom bolo témou spoločného januárového
stretnutia takmer tridsiatky Južanov z Ulice gen. Svobodu s projektantom a so zamestnancami Útvaru životného prostredia
a dopravy MsÚ v Kultúrnom centre na Juhu.
Jeden pruh pôvodne dvojpruhovej slepej komunikácie pred
panelákom na Ulici gen. Svobodu č. 3 – 13 využívajú obyvatelia na šikmé parkovanie
svojich vozidiel. Okrem toho,
vodiči parkujú na streche nedávno zrekonštruovaných garáží. Na konci cesty je stanovište pre nádoby s komunálnym
odpadom a smetiarske auto
sa k nim dostane len s ťažkosťami. Často musí manévrovať

na streche garáží, čo sa môže
nepriaznivo prejaviť na ich statike. Vlastníci garáží preto na
poslednom zasadnutí VMČ Juh
dali podnet k riešeniu uvedenej
situácie.
Občania s odborníkmi sa
zhodli, že z dlhodobého hľadiska by bolo najlepšie vytvoriť jednosmernú cestu s vyústením
pri „otoči“ autobusov. Ďalšou
z možných alternatív je posun
chodníka smerom k panelové-

Most cez Lavičkový potok opravili
Havarijnú situáciu na moste pre peších ponad Lavičkový
potok sa v uplynulých dňoch
dočasne podarilo vyriešiť. Na
lávke boli doplnené dva chýbajúce betónové preklady. Tie
pôvodné poškodili motorové
kosačky pri presune z areálu
bývalých Technických služieb.
„Pri opravách sme zistili,
že lávka bude v budúcnosti
potrebovať opravu väčšieho

> Parkovanie pred obytnými domami na Ulici gen. Svobodu
na Juhu. Vľavo sú autá parkujúce na streche garáží, vpravo
stoja ďalšie vozidlá.
mu domu a rozšírenie cesty,
s čím však Južania nesúhlasili. Napokon sa účastníci rokovania dohodli na kompromisnom riešení – smetné nádoby

sa premiestnia o niečo nižšie
k hlavnej ceste, aby smetiarske autá nemuseli jazdiť po
strechách zrekonštruovaných
garáží.
(mr), foto: (ar)

rozsahu, nakoľko nosná konštrukcia je už značne nahlodaná koróziou. Jednou z možností by bolo vybudovať nový
priechod,“ povedal Juraj Ivanko, špecialista pre miestne
komunikácie z Útvaru interných služieb MsÚ v Trenčíne.
Náklady na opravu lávky pre
peších dosiahli necelých 500
eur.
Text a foto: (mr)

Záblatskí futbalisti
o ihrisko neprídu
Futbalisti zo Záblatia trénujú a hrajú svoje majstrovské zápasy na ihrisku, ktoré
sa nachádza na Bratislavskej
ulici Za mostami na území pripravovanej priemyselnej zóny.
V prípade potvrdenia príchodu
investora do tejto lokality budú
musieť svoje terajšie pôsobisko opustiť. O svoje zázemie
však neprídu. Nové ihrisko

plánuje samospráva vybudovať
na dohľad od pôvodného – pri
diaľničnom privádzači. Termín
výstavby nového športoviska
bude závisieť od prípadného
záujmu investorov o pozemky
v priemyselnej zóne. Prinajmenej jarnú časť aktuálnej sezóny
odohrajú Záblatčania vo svojom
domovskom „stánku“.
(mr), foto: (la)
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Pozemky na rozšírenie cintorína
v Kubre sú pripravené
Mesto má už všetky pozemky potrebné na rozšírenie kubranského cintorína. Kúpu posledného spoluvlastníckeho podielu na
scelenie pozemkov schválili mestskí poslanci na decembrovom
zasadnutí. Mesto jeho majiteľovi zaplatí 1 759,60 eura.
O nedostatku hrobových
miest na cintoríne v Kubre na
Hájiku a potrebe jeho rozšírenia
sa hovorí už niekoľko rokov. Terajšia plocha cintorína, ktorý bol
založený v prvej polovici 19. storočia, je približne 8 500 metrov
štvorcových. Jeho súčasná kapacita 722 hrobových miest je však
vyčerpaná a pochovávať sa môže
len do existujúcich hrobov po
príbuzných, a to len po uplynutí
desaťročnej tlecej lehoty.
Mesto sa preto rozhodlo

v súlade so súčasným, ale aj
pripravovaným novým územným
plánom cintorín rozšíriť, čím by
sa jeho kapacita zväčšila viac
ako o polovicu. Od roku 2006
postupne skupovalo viac ako štyritisíc štvorcových metrov susediacich pozemkov v cene 16,60
eura za štvorcový meter. Proces
vykupovania pozemkov však
spomaľovalo najmä to, že boli
zapísané ešte na pôvodných majiteľov a neboli ukončené všetky
dedičské konania.

> Kapacita hrobov na cintoríne v Kubre je vyčerpaná.
Po vysporiadaní pozemkov
boli vypracované kúpne zmluvy
a mesto zabezpečilo ich vklad do
katastra nehnuteľností. Po vydaní rozhodnutia o povolení vkladu
vlastníckeho práva sa stali ma-

jetkom mesta. Kúpou posledných 106 štvorcových metrov tak
mesto získalo všetky pozemky
potrebné na realizáciu rozšírenia
cintorína.
(r), foto: (rs)

Deti na Juhu už nebudú cestou do školy vytláčať z chodníka autá
Na chodníku vedúceho zo Šafárikovej ulice do areálu Základnej
školy na Ul. L. Novomeského pribudne zábradlie, ktoré zabráni
vodičom, aby na ňom parkovali. Školáci tak už nebudú nútení
obchádzať zaparkované autá po vedľajšej vozovke a ich cesta
do školy bude oveľa bezpečnejšia.

> Zábradlie oddelí chodník od vozovky. Autá sa tak na chodník nedostanú a školáci už nebudú musieť chodiť po ceste.

Na nebezpečnú situáciu pred
vstupom do areálu školy upozornili obyvatelia sídliska Juh, ktorých
deti tadiaľto každé ráno chodia
do školy. Na chodníku smerom
od Šafárikovej ulice ku škole si
totiž niektorí ďalší rodičia urobili
parkovisko. Školáci musia zaparkované autá obchádzať po ceste,
kde sa uhýbajú ďalším prechádzajúcim či cúvajúcim autám. „Je
len otázkou času, kedy sa niečo
stane,“ tvrdia znepokojení rodičia. Útvar životného prostredia
a dopravy preto pripravil na ich
podnet návrh riešenia, v ktorom
bude chodník od vozovky oddelený zábradlím, aby sa zamedzilo vjazdu vozidiel na chodník.

Takýto návrh bol prerokovaný na
zasadnutí Výboru mestskej časti Juh a bolo k nemu vydané aj
súhlasné stanovisko základnej aj
susediacej materskej školy.
V súčasnosti je tento návrh
predložený na schválenie dopravnému inšpektorátu. Po jeho
odsúhlasení bude zrealizovaný
ihneď, ako to umožnia poveternostné podmienky. Zároveň bude
na tomto mieste osadená dopravná značka, ktorá sa používa
pre upozornenie na miesto alebo
úsek cesty, na ktorej je zvýšený
pohyb detí a kde sa dá predpokladať zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu na vozovku.
(r), foto: (ar)

šírka chodníka minimálne 1,5
metra. Podnet k riešeniu dopravnej situácie dali občania,
ktorí upozorňovali na státie po
oboch stranách komunikácie,

nedodržiavanie
minimálneho
prejazdného priestoru a ohrozovanie zaparkovaných vozidiel.

Zmeny na Olbrachtovej ulici
iniciovali obyvatelia
Začiatkom tohto roka mesto zjednosmernilo ulicu Dolný Šianec v úseku od Cintorínskej ulice po križovatku s Olbrachtovou
ulicou. Dôvodom je šírka komunikácie, ktorá nevyhovuje pre
obojsmernú premávku.
Na Olbrachtovej ulici bola
zároveň v úseku od križovatky
so Soblahovskou po križovatku
s Dolným Šiancom osadená dopravná značka Zákaz státia. Tá
ale umožňuje vodičom v danom
úseku zastaviť vozidlo na čas nevyhnutný pre urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie či naloženie

a zloženie nákladu. Pri zastavení
však musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
3 metre pre oba smery jazdy.
Chodník pri trávnatej ploche
na opačnej strane cesty však
môžu vodiči využiť aj na dlhodobé parkovanie za podmienky,
že zostane voľne priechodná

(r), foto: (jč)
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta Trenčín alebo mestskej
samosprávy? Neviete, ako a kde treba vybaviť konkrétnu záležitosť? 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:
Chcem sa spýtať, či by sa nedalo niečo robiť s verejným osvetlením na Sihoti IV. Veľa týchto
lámp začína blikať – zapne,
chvíľku svieti, potom zhasne
a zasa dookola. Takmer každý
deň vidím ďalšiu a ďalšiu lampu
takto svietiť.
A. Koníček
Roman Sabadka, útvar interných služieb:
Funkčnosť verejného osvetlenia je v celom meste pravidelne
kontrolovaná, nájdené nedostatky sa snažíme okamžite odstraňovať. Ak občan spozoruje
napríklad opísanú poruchu, má
možnosť ju nahlásiť na non-stop
dispečing verejného osvetlenia na tel. č. 032/640 08 94
s presným popisom, kde poruchu spozoroval. Oprava bude
vykonaná spravidla nasledujúci
deň po nahlásení.
Na chodník pre peších na trenčianskom moste je na oboch

smeroch neodprataný sneh, čím
dochádza k verejnému ohrozeniu občanov – chodcov. Kto je
za túto situáciu zodpovedný,
vinný a ako bude postihnutý?
Dokedy bude táto situácia pretrvávať?
Ing. Václav Vacula
Juraj Ivanko, útvar interných
služieb:
Most cez rieku Váh je majetkom Slovenskej správy ciest,
nie je teda majetkom Mesta
Trenčín. Výkon správy a údržby
zabezpečuje SSC inv. výstavba
Žilina. Mesto nezabezpečuje
a ani nevykonáva žiadnu činnosť
súvisiacu s údržbou chodníkov
na tomto úseku.
Chcem sa spýtať na rekonštrukciu detského ihriska na Veľkomoravskej ulici. Je to v hroznom
stave a nie sú tam ani dopadové zóny. Pieskovisko je totálne
znečistené od exkrementov túlavých mačiek. Kedy to budete

robiť podľa európskych noriem?
Bolo to v Infe, myslím 03/2009
a nič sa nerobilo. Bude to teraz
na jar a čo konkrétne sa plánuje urobiť?
Dana Petráková
Ingrid Kuľhová, útvar architektúry a územného plánovania:
Mestský úrad v Trenčíne,
útvar architektúry a územného
plánovania má spracovaný passport detských ihrísk na území
mesta. Spracovaná koncepcia
detských ihrísk predpokladá
postupné vybudovanie menšieho počtu spádových detských
ihrísk (lokalizovaných rovnomerne v rámci celého mesta)
spĺňajúcich platné celoeurópske
normy s uzatvoreným režimom
prevádzky a vysokou technickou
a estetickou úrovňou. Vzhľadom
na finančnú náročnosť výstavby takýchto detských ihrísk je
možné ich realizovať postupne,
teda 1 – 2 ročne. Minulý rok sa
začalo s realizáciou detského ihrisko v MČ Záblatie na Rybárskej
ulici. Sprístupnené pre občanov
by malo byť na jar tohto roku.
Rekonštrukcia a dobudovanie
(výmena herných prvkov za nové)
sa uskutočnilo aj v parku pri Kultúrnom stredisku v Zlatovciach.
Občania na Zámostí majú v sú-

časnosti k dispozícii správcovské ihrisko na Obchodnej ulici
a ihrisko na Kvetnej.
V tomto roku je naplánované
dokončenie detského ihriska
v Záblatí, na Zámostí a rekonštrukcia detského ihriska pri MŠ
na Legionárskej ulici.
Neuvažujete v blízkej budúcnosti s výstavbou cyklotrasy k OC
Laugaricio, pripadne aj s rozšírením miestnej autobusovej dopravy k OC.
Jana Malá
Jarmila Maslová, útvar
architektúry a územného
plánovania:
Mesto Trenčín pripravuje
generel cyklotrás, ktorý načrtne
možnosti riešenia cyklistickej
dopravy na území mesta. V súčasnosti sa rieši návrh ďalšieho
prepojenia sídliska Juh, resp.
Soblahovskej ulice a OC Laugaricio, ktorého súčasťou by mala
byť aj cyklistická komunikácia.
S výstavbou dočasnej cyklotrasy
ale v súčasnosti neuvažujeme.
Mesto Trenčín v súčasnosti nezabezpečuje autobusovú dopravu k OC Laugaricio a HM TESCO.
Toto si zabezpečujú a riešia priamo uvedené obchodné centrá.
(r)

Klientske centrum onedlho oslávi šesť rokov existencie
Už takmer 6 rokov funguje na trenčianskej radnici klientske
centrum. Občania ho nájdu na prízemí, hneď oproti hlavnému
vchodu do budovy na Mierovom námestí 2. Symbolicky ho otvorili 30. apríla 2004, deň pred vstupom Slovenska do Európskej
únie. Odvtedy využili jeho služby desaťtisíce občanov.
Občania nemusia pri vybavovaní svojich záležitostí blúdiť po
mestskom úrade. Všetko podstatné nájdu na jednom mieste.
Klientske centrum navyše spĺňa
aj prísne kritériá bezbariérovosti
– dá sa doň dostať aj výťahom
zo Sládkovičovej ulice. Pre najmenších je k dispozícii detský
kútik.
Každodennou náplňou práce zamestnancov klientskeho
centra je evidovanie žiadostí
a podaní, podávanie informácií,
vybavovanie e-mailov či príjem
poplatkov.
Na mestský úrad prichádzajú
občania v niektorých mesiacoch

vo väčšom počte, inokedy poredšie. „Najväčší nápor pri prepážkach zažívame v januári, máji
a júni, keď občania prichádzajú
uhrádzať predpísané platby,“
povedala vedúca klientskeho
centra Daniela Šedivá.
Len v októbri minulého roka
zamestnanci
trenčianskeho
klientskeho centra vybavili stovky
záujemcov a celkom 12 523 záležitostí. Najviac úkonov – viac než
5 tisíc, sa týkalo osvedčovania
podpisov a listín. Rukami troch
pracovníčok podateľne prešlo
v desiatom kalendárnom mesiaci uplynulého roka zhruba 4 tisíc
poštových zásielok. V priebehu

celého roka 2009 prišlo do šiestich pokladní zaplatiť svoje platby
viac ako 45 tisíc občanov.
Jedným z prioritných zámerov
samosprávy na najbližšie obdobie je elektronizácia služieb.
Mesto Trenčín zareagovalo na
výzvu a podalo žiadosť o podporu zo štrukturálnych fondov
na projekty informatizácie spoločnosti v období rokov 2007
– 2013. Už onedlho by tak
mohli občania niektoré úkony
vybaviť z pohodlia svojho domova prostredníctvom počítača
a internetu. „Cieľom projektu
je sprístupnenie elektronických
služieb nášho mesta širokej verejnosti, zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti, zjednodušenie vybavovania úradných
úkonov a zníženie administratívnej náročnosti vybavovania,“
vysvetlil Jiří Slynko, špecialista

pre informačný systém na MsÚ
v Trenčíne.
(mr)
Otváracie hodiny
klientskeho centra
Pondelok – štvrtok: 8.00 – 16.30
Piatok:
8.00 – 14.00
Okruhy činností zabezpečované klientskym centrom
• Matrika
• Osvedčovanie listín
a podpisov
• Evidencia obyvateľstva,
súpisné čísla
• Dane a poplatky
• Prevádzkovanie obchodu
a služieb
• Zabezpečovanie sociálnej
pomoci
• Životné prostredie, doprava,
stavebný poriadok
• Podateľňa, informácie
• Pokladňa
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V trenčianskych škôlkach je
dosť miesta pre všetkých
Zákonom stanovené zníženie počtu detí v triedach materských
škôl s platnosťou od začiatku školského roka 2009/2010
malo v mnohých mestách za následok nedostatok priestorov
pre najmenších a nie všetkých sa do škôlok podarilo umiestniť.
V Trenčíne sa vzniknutú situáciu podarilo zvládnuť. Samospráva
operatívne zriadila päť nových tried a uspokojila všetkých záujemcov o miesto v škôlke.
Mesto Trenčín z pozície zriaďovateľa šestnástich
materských škôl sa muselo
v uplynulom období popasovať
s problémami vyplývajúcimi

z nového školského zákona.
Dostatok miest na najväčšom
trenčianskom sídlisku samospráva zabezpečila zriadením
troch alokovaných tried v Mater-

Škôlkari sa predstavia v pesničkovej súťaži

Predškoláci z Materskej školy na Považskej ulici sa v nedeľu 7.
februára večer predstavia na televíznych obrazovkách v dokrútke semifinálového kola Eurovízie. Spevom a tancom podporia
v účinkovaní trenčiansku hudobnú skupinu Happyband.
(zd), foto: (jč)

Zápis detí do materských škôl
Školské zariadenia, m.r.o.,
Trenčín v zmysle § 3 ods. 2
vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 306/2008
Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.
oznamujú rodičom, že žiadosti
o prijatie dieťaťa do materskej
školy si môžu vyzdvihnúť v materských školách. Vyplnenú
a lekárom potvrdenú žiadosť
prinesú rodičia na centrálny
zápis.
Centrálny zápis detí do materských škôl bude prebiehať od
15. februára do 15. marca 2010
v budove Školských zariadení na
Kubranskej ul. 20 v Trenčíne za
prítomnosti riaditeliek jednotlivých materských škôl.
Presný termín centrálneho
zápisu detí jednotlivých materských škôl bude vopred

stanovený a vyvesený v každej
materskej škole a na webovej
stránke mesta.

 Podmienky prijatia
do MŠ
V zmysle uvedenej vyhlášky
sa prednostne prijímajú deti,
ktoré:
• dovŕšili päť rokov veku,
• deti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou alebo
dodatočne odloženou povinnou
školskou dochádzkou.
Ďalšie podmienky:
• deti s trvalým pobytom
v Trenčíne.
Ostatné
podmienky
sú
v kompetencii riaditeliek jednotlivých MŠ a budú spolu
s termínom zápisu vyvesené
v každej materskej škole.

> Každá z troch alokovaných tried na Juhu poskytuje deťom
všetko potrebné pre oddych, výučbu aj zábavu.
skej škole na Šafárikovej ulici v
ZŠ na Východnej ulici. Po jednej
novej triede pre 20 detí pribudlo aj v materských školách na
Opatovskej a Kubranskej ulici.
Pred začiatkom nového školského roka nastala na vedúcich
postoch v ôsmich materských
školách po uplynutí päťročného funkčného obdobia jediná
zmena. Novou tvárou vo vedení
MŠ v Opatovej sa stala Alena
Šeptákova, zvyšných sedem riaditeliek pokračuje vo funkcii aj
v ďalšom období. Riaditeľkám
v ďalších ôsmich materských
školách sa päťročné funkčné
obdobie ešte nenaplnilo.
Za ostatných 6 rokov pribu-

dlo do materských škôl viac ako
600 nových ležadiel a zvyšné sa
budú priebežne obmieňať. Už
teraz spí viac ako polovica trenčianskych škôlkarov na nových
postieľkach. Mesto Trenčín pristúpilo aj k rekonštrukcii sociálnych zariadení pre najmenších.
Kompletná obnova WC pre
jednu triedu stojí 17 tisíc eur.
Samospráva dotuje každého
jedného škôlkara sumou 16,60
eur nad rámec normatívu. Na
kvalitnú výučbu, pestrú ponuku
aktivít a dobré materiálne vybavenie materských škôl bude
Mesto Trenčín klásť dôraz aj
v budúcnosti.
(mr), foto: (jč)

 Termín rozhodnutia
o prijatí do MŠ

potvrdenie o zdravotnom stave
dieťaťa a občiansky preukaz.

O prijatí (neprijatí) dieťaťa podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s §
59 ods. 4 zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon), v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5
ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR
č. 306/2008 Z. z. o materskej
škole v znení neskorších predpisov rozhodne riaditeľka MŠ do
30 dní od ukončenia zápisu t. j.
do 15. apríla 2010.

 Čo si treba priniesť
na zápis?
Pri zápise sú rodičia povinní predložiť spolu so žiadosťou

 Aké sú poplatky
v MŠ?
Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej
školy na jedno dieťa je určená
vo výške 11,83 € mesačne
v zmysle všeobecne záväzného nariadenie Mesta Trenčín
č. 13/2008. Príspevok sa
uhrádza vopred, a to najneskôr do 10. dňa v kalendárnom
mesiaci.
Výška príspevku na stravovanie dieťaťa v predškolskom
zariadení je uhrádzaná vo výške
1,06 € denne (desiata, obed,
olovrant).
Zoznam materských škôl,
ich zameranie a záujmové činnosti nájdete na webovej stránke mesta.
(r)
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Návštevnosť športovísk pri základných školách opäť stúpla
Za posledné štyri roky zrekonštruovalo mesto športové
areály pri štyroch trenčianskych základných školách, do
ktorých investovalo takmer 3
milióny eur. Moderné viacúčelové športoviská, ktoré sú
mimo vyučovacích hodín voľne
prístupné aj verejnosti, si získavajú čoraz viac priaznivcov.
Kým v roku 2008 prejavilo
o ne záujem viac ako 92-tisíc,
v minulom roku to už bolo vyše
130-tisíc návštevníkov.
S obnovou športových areálov pri základných školách začalo mesto v roku 2005, keď
boli otvorené kompletne zrekonštruované športoviská pri
ZŠ na Veľkomoravskej a na Hodžovej ulici. O rok neskôr k nim
pribudol športový areál pri ZŠ
na Novomeského ulici a v októbri minulého roka aj športový areál pri ZŠ na Bezručovej
ulici.
Kompletne zrekonštruované
športové areály so správcami
slúžia počas vyučovania na
športové aktivity žiakov. Počas

Návštevnosť športových areálov v roku 2009 mimo vyučovacích hodín

> Zatiaľ posledný zrekonštruovaný
areál otvorili 2. októbra 2009 pri
Základnej škole na Bezručovej ulici.
víkendov a mimo vyučovacích
hodín si ich však môžu dosýta užiť všetci milovníci športu
a pohybu. Len za uplynulý rok
využilo túto možnosť 130 914
športovcov. „Sú to všetko kvalitné viacúčelové športoviská,

Za celý rok

Mesačný priemer

ZŠ, Ul. L. Novomeského

83 845

6 987

ZŠ, Hodžova ul.

27 053

2 254

ZŠ, Veľkomoravská ul.

18 293

1 524

1 723 (za tri
mesiace)

574

ZŠ, Bezručova ul.

ktoré ponúkajú záujemcom
o šport viaceré možnosti, ako
tráviť voľný čas. Už samotné
čísla návštevnosti svedčia
o tom, že športoviská sú skutočne obľúbeným miestom
Trenčanov. Preto sa budeme

snažiť, ak nám to naše finančné možnosti dovolia, aby takýchto miest v meste pribúdalo,“ povedal primátor Branislav
Celler.
(r), foto: (mk)

OZNAMY
 DOTÁCIE NA AKTIVITY
V OBLASTI ŠPORTU

 DOTÁCIE NA AKTIVITY
V OBLASTI ŠKOLSTVA

Mesto Trenčín v súlade so všeobecne záväzným nariadením č. 3/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín vyhlasuje

Mesto Trenčín v súlade so všeobecne záväzným nariadením č. 3/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín vyhlasuje

dotačné kolo na aktivity v oblasti
športu v roku 2010.

dotačné kolo na aktivity v oblasti
školstva, výchovy a vzdelávania v roku 2010.

Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na
základe žiadosti spolu s povinnými prílohami a za predpokladu,
že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči mestu.
Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, tlačivá, žiadosti spolu s informáciami o ich vyplnení
a povinných prílohách, možnosťami ich použitia a zúčtovania ako aj presné znenie VZN č. 3/2009 nájdete na
www.trencin.sk/dotacie_sport alebo na Útvare školstva MsÚ
v Trenčíne, tel. č. 744 57 97.
Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové námestie č. 2, (pondelok – štvrtok v čase od 8.00
do 16.30 h, piatok – od 8.00 do 13.00 h) alebo poštou, pričom rozhoduje dátum poštovej pečiatky.
Uzávierka prijímania žiadostí je 26. februára 2010.

Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len
na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári
spolu s povinnými prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má
vysporiadané záväzky voči mestu.
Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, tlačivá žiadostí spolu s informáciami o ich vyplnení a prílohách,
možnosťami ich použitia a zúčtovania ako aj presné znenie VZN
č. 3/2009 nájdete na www.trencin/dotacie_skolstvo alebo na
Útvare školstva MsÚ v Trenčíne – tel. č. 744 57 97.
Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové nám. 2, (pondelok – štvrtok v čase od 8.00 –
16.30 h, v piatok od 8.00 – 13.00 h) alebo poštou, pričom
rozhoduje dátum poštovej pečiatky.
Uzávierka prijímania žiadostí je 12. februára 2010.
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Mladí kresťania na Juhu pokračujú vo svojej činnosti
Minuloročné stretnutie trenčianskeho primátora Branislava Cellera s členmi južanskej pobočky Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) prinieslo pre mladých kresťanov vytúžený výsledok. Od nového roka nemusia platiť Mestu Trenčín
za prenájom miestnosti známej ako Modrý koberec v Kultúrnom
centre na Juhu.
V máji 2009 prijal primátor Branislav Celler na pôde
Mestského úradu v Trenčíne
predstaviteľov ZKSM. Na spoločnom stretnutí žiadali mladí
Južania o odpustenie nájomného za prenájom priestorov
v Kultúrnom centre na Juhu.
Združeniu vznikol za uplynulý
rok nedoplatok 1 000 eur a dokonca hrozil zánik oblastného
centra ZKSM. Samospráva
podala mládežníkom pomocnú
ruku a podľa zmluvy platnej od
nového roka budú mládežníci
platiť len za energie. „Týmto
ústretovým krokom nielenže
ušetríme financie potrebné na
splatenie dlhu, ale môžeme ich
využiť na rozvoj nášho centra
a realizáciu plánov,“ povedal
Vladimír Balaj z kontrolnej komisie ZKSM.
V Kultúrnom centre na Juhu
sa pravidelne stretáva kresťan-

ská mládež z Trenčína a okolia. „Vedieme tematické vyučovania, školenia animátorov,
usporadúvame rôzne voľnočasové aktivity, hry a neformálne
stretnutia mladých. V týchto
priestoroch sa taktiež stretávajú rodiny s deťmi. Každoročne organizujeme letné tábory
pre deti i mládež, rôzne výlety,
akcie pre rodičov, plesy, oslavy Medzinárodného dňa detí,“
priblížila okruh činností mediálna koordinátorka ZKSM Mária
Piláthyová.
Dobrovoľníci z najväčšieho
trenčianskeho sídliska si dali
cieľ pomáhať ľuďom žiť život,
ktorý bude prínosom pre spoločnosť, rodinu a cirkev. Ich
prístup oceňuje aj trenčiansky primátor: „Teší ma, že aj
v dnešnej dobe sa nájdu mladí ľudia, ktorí sa vo svojom
voľnom čase nezištne venujú

> Na stretnutiach mladých kresťanov býva družne a veselo.
zmysluplným činnostiam,“ povedal Celler.
V budúcnosti plánuje kresťanská mládež v prenajatých
priestoroch zriadiť neziskovú
čajovňu, bezplatné doučovania
matematiky, cudzích jazykov,
informatiky, gitary a tanca. „Chceme robiť pre mladých. Pomáhame mladým ľuďom pripraviť

sa na život, aby raz ako dospelí
prispeli k vytváraniu harmonických vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými
skupinami. Sami sa popri tom
môžeme veľa naučiť,“ dodal na
záver koordinátor akcií pre deti
a mládež Anton Štefánek.
(mr), foto: (zksm)

Niektoré školské kluby ponúkajú žiakom aktivity aj cez jarné prázdniny

Posledný februárový týždeň majú školáci v Trenčianskom kraji
jarné prázdniny. Nie všetci rodičia školopovinných detí sa však
môžu celý týždeň svojim ratolestiam venovať. Situáciu sa im
preto snaží aspoň čiastočne uľahčiť centrum voľného času
a niektoré školské kluby, ktoré majú počas voľných dní pripravený pre deti program.

Niektoré školy myslia na
svojich žiakov aj počas prázdnin a podľa záujmu rodičov
pripravujú pre deti v rámci školských klubov rôzne oddychové,
záujmové a vzdelávacie aktivity.
„ Pokiaľ je zo strany rodičov dostatočný záujem, v školských
kluboch pri jednotlivých školách prebiehajú aj počas prázdnin rôzne činnosti. Tie sú však
určené len pre deti z danej školy,“ vysvetľuje Ľubica Kršáková
z útvaru školstva.
Program v školskej družine
pripravila pre žiakov počas jarných prázdnin aj najväčšia trenčianska Základná škola na Novomeského ulici. Od 22. do 26.
februára ich v školskom klube
čakajú rozmanité hry vnútri aj
vonku, prechádzky, kŕmenie
vtáčikov, súťaže, pozeranie
rozprávok a ďalšie zaujímavé
činnosti.

Posledný februárový týždeň
bude od 6.30 do 16. hodiny
v prevádzke aj Školský klub detí
pri Základnej škole na Hodžovej
ulici. Vychovávateľky majú pre
deti pripravené hry v miestnosti i vonku, súťaže, ručné práce,
záujmovú a relaxačnú činnosť.
Pre 50 detí z klubu organizuje škola počas voľných dní aj
štvordňový prázdninový tábor
na Vršatci na tému Expedícia
Mont Blanc.
Nudiť sa počas voľných dní
nemusia ani deti zo škôl, kde
školské kluby nefungujú. Tie
môžu od 22. do 24. februára
navštíviť Centrum voľného času
na Východnej ulici, kde sú pre
nich od 9. do 13. hodiny pripravené súťaže, hry, výtvarné dielničky a športové dopoludnie.

(r), ilustračná foto: (ar)
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Odchody niektorých spojov MHD sa od februára menia
Od 1. februára nastali zmeny v mestskej hromadnej doprave (MHD). Na podnet občanov upravila Slovenská autobusová doprava
Trenčín, a. s., po dohode s Mestom Trenčín odchody niektorých spojov tak, aby nadväzovali na vlakovú dopravu. Zároveň bude
na skúšobnú dobu zriadená linka č. 10, ktorá obslúži sídlisko Noviny. Zmeny v MHD Trenčín:

 V pracovné dni:
LINKA Č. 1
Odchod spoja vychádzajúceho zo zastávky Gen. Svobodu, otoč
bude zmenený zo súčasných 5.05 h na 5.00 h. Tento posun je
z dôvodu zabezpečenia nadväznosti na rýchlik Inovec do Bratislavy s odchodom o 5.29 h. Všetky následné časy na zastávkach
budú posunuté o 5 minút.
LINKA Č. 22
a) Odchod spoja vychádzajúceho zo zastávky Gen. Svobodu, otoč
bude zmenený zo súčasných 4.10 h na 4.00 h. Tento posun je
z dôvodu zabezpečenia nadväznosti na rýchlik Zemplín do Bratislavy s odchodom o 4.28 h.
b) Odchod spoja vychádzajúceho zo zastávky Gen. Svobodu, otoč
bude zmenený zo súčasných 4.40 h na 4.30 h. Tento posun je
z dôvodu zabezpečenia nadväznosti na osobné vlaky do Nového
Mesta nad Váhom a Púchova s odchodom cca o 5. h.
Všetky následné časy na zastávkach pre oba spoje budú posunuté o 10 minút.

 Cez víkend
LINKA Č. 22
Na skúšobnú dobu 3 mesiace bude zavedený nový spoj s odchodom zo zastávky Gen. Svobodu, otoč o 4.50 h.
NOČNÁ LINKA Č. 50
Odchody spojov z autobusovej stanice budú upravené tak, aby
mohla byť zabezpečená nadväznosť na odchody nočných rýchlikov. Tzn. – linka č. 50 bude vychádzať v nasledujúcich časoch:
23.50, 0.50, 1.50, 2.50 a 3.50 h.
Na skúšobnú dobu 3 mesiace bude v pracovné dni zavedená
linka č. 10. Bude to čiastočne okružná linka, ktorá zabezpečí obslúženie sídliska Noviny.
Upozornenie: cestujúci, ktorí budú nastupovať na zastávke Biskupice, námestie s úmyslom cestovať smerom do centra mesta,
budú musieť pri linke č. 10 nastúpiť na zastávke v opačnom smere, tzn. akoby cestovali do Nozdrkoviec. Vozidlo, premávajúce na
linke, sa už zo sídliska Noviny nevracia do Biskupíc, ale bude pokračovať cez železničné priecestie na ul. Legionárska – k nemocnici. Ostatné zastávky zostávajú zachované ako pri linke č. 2.
Podrobnejšie informácie sa dozviete vo vozidlách MHD, na zastávkach a na webových stránkach www.trencin.sk a www.sadtn.sk

 Časy odchodov linky č. 10 z jednotlivých
zastávok:
x, i

x, i

x

x

Opatovská, Sihoť IV

7.10

10.30

13.50

15.10

Opatovská, ihrisko Pádivec

7.11

10.31

13.51

15.11

Opatovská, Radegast

7.12

10.32

13.52

15.12

Hodžova, kotolňa

7.13

10.33

13.53

15.13

Hodžova, ZŠ

7.14

10.34

13.54

15.14

Kpt. Nálepku

7.15

10.35

13.55

15.15

M. Rázusa, zimný štadión

7.16

10.36

13.56

15.16

M. Rázusa, obchodná akadémia

7.17

10.37

13.57

15.17

Autobusová stanica

7.22

10.42

14.02

15.22

Hasičská

7.24

10.44

14.04

15.24

Rozmarínova, gymnázium

7.25

10.45

14.05

15.25

Legionárska

7.27

10.47

14.07

15.27

Legionárska, nemocnica

7.29

10.49

14.09

15.29

Legionárska, reštaurácia

7.30

10.50

14.10

15.30

Biskupice, námestie

7.33

10.53

14.13

15.33

Biskupická, otoč

7.35

10.55

14.15

15.35

Karpatská, MŠ

7.36

10.56

14.16

15.36

Karpatská, kurty

7.37

10.57

14.17

15.37

Jána Zemana

7.39

10.59

14.19

15.39

Legionárska, reštaurácia

7.43

11.03

14.23

15.43

Legionárska, nemocnica

7.45

11.05

14.25

15.45

Legionárska

7.47

11.07

14.27

15.47

Braneckého

7.49

11.09

14.29

15.49

Hasičská

7.51

11.11

14.31

15.51

Autobusová stanica

7.54

11.14

14.34

15.54

M. Rázusa, obchodná akadémia

7.57

11.17

14.37

15.57

M. Rázusa, zimný štadión

7.58

11.18

14.38

15.58

Považská

7.59

11.19

14.39

15.59

Hodžova, kotolňa

8.01

11.21

14.41

16.01

Opatovská, Radegast

8.02

11.22

14.42

16.02

Opatovská, ihrisko Pádivec

8.03

11.23

14.43

16.03

Opatovská, Sihoť IV

8.04

11.24

14.44

16.04

LINKA Č. 2
Z dôvodu zavedenia novej linky č. 10 budú v pracovné dni zrušené
nasledujúce spoje:
spoj
č.

Biskupická, otoč
– Sihoť IV

spoj
č.

Sihoť IV – Biskupická, otoč

17

7.47 – 8.14

x, i

18

7.10 – 7.35

x, e, i

27

11.07 – 11.34

x, i

37

14.27 – 14.54

x

30

10.30 – 10.55

x, e, i

40

13.50 – 14.15

x, e

45

15.47 – 16.14

x

48

15.10 – 15.35

x, e
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Za zasnežené trenčianske komunikácie zodpovedajú viacerí správcovia
Neodhrabané cesty či zľadovatelé a neposypané chodníky. Aj to
sú problémy, ktoré vedia nejedného Trenčana v zimnom období riadne potrápiť. Za túto situáciu je zodpovedný ich správca.
A hoci sa všetky nachádzajú na území Trenčína, vinníkom však
nemusí byť vždy len samospráva.
Mesto
Trenčín
spravuje približne 120 kilometrov
mestských komunikácií. Ich
údržbu v zimnom období zabezpečuje v súlade so Zimným
operačným plánom na obdobie
2009/2010 prostredníctvom
zmluvnej spoločnosti Marius

firme Marius Pedersen, aby to
operatívne zariadila,“ vysvetľuje Juraj Ivanko z útvaru interných služieb.
Samospráva však nie je
správcom všetkých komunikácií na území mesta a nezabezpečuje akúkoľvek údržbu na
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest
Žilina a vlastníkom cesty je
štát. Správcom ciest II. a III.
triedy je Správa a údržba ciest
Trenčianskeho samosprávneho
kraja Trenčín. Vlastníkom týchto ciest je Trenčiansky samosprávny kraj.

 Za šmykľavý
chodník hrozí pokuta
Okrem ciest je Mesto Trenčín správcom takmer 137 kilometrov chodníkov. O tie sa
stará rovnako prostredníctvom
zmluvnej spoločnosti Marius
Pedersen, ktorá v prípade potreby zbavuje chodníky snehu
a ľadu. Samospráva je teda
zodpovedná aj za prípadne
úrazy na neudržiavanom mestskom chodníku. Neplatí to
Pedersen. Tá má na starosti
zjazdnosť mestských komunikácií, ich posyp, zhŕňanie, pluhovanie a odvoz snehu. Úlohou
firmy je v prvom rade zabezpečiť zjazdnosť hlavných križovatiek, výpadových ciest a ulíc
s vysokou frekvenciou vozidiel
mestskej hromadnej dopravy
s priechodom pre chodcov. „Vyžaduje si to postupnosť a nie
je reálne, aby boli posypané
či odhrnuté v rovnakom čase
všetky mestské komunikácie.
Pri hustom snežení je potrebné
niektoré komunikácie odhrabovať opätovne. Ak však občania
majú problémy, napríklad s dlhodobo neposypanými či neprejazdnými komunikáciami, môžu
nás na to upozorniť. My následne postúpime tieto požiadavky

nasledovných
trenčianskych
komunikáciách:
1. Cesta I. triedy – Bratislavská ul., cestný most, obojstranné chodníky a schodište, zjazd
z mosta, časť Rozmarínovej ul.,
cesta za OD Prior, Hasičská ul.,
Nám. SNP, Ul. gen. Štefánika
až po sídlisko Pred poľom.
2. Cesta II. triedy – Električná
ul., Ul. kniežaťa Pribinu, Vlárska cesta.
3. Cesty III. triedy – Biskupická ul. (až do Nozdrkoviec),
Istebnícka ul., Legionárska ul.
(od žel. priecestia Tr. Biskupice po Tr. Turnú), Záblatská ul.,
časť Hlavnej ul., Hanzlíkovská
ul., časť ul. Dolné pažite (jednosmerka), Kubranská ul.,
Kubrická ul. a Ul. J. Derku.
Správcom cesty I. triedy je

však pri šmykľavých a neposypaných chodníkoch priľahlých
k nehnuteľnostiam. „V zmysle
VZN č. 7/2004 o dodržiavaní
čistoty a poriadku je povinný
zabezpečiť čistotu chodníka
majiteľ priľahlej nehnuteľnosti.

Za nesplnenie týchto povinností môže mestská polícia udeliť
fyzickej osobe pokutu až do
výšky 33 eur. V tomto zimnom
období sme riešili už 40 priestupkov, kedy vlastníci nehnuteľností neočistili chodník od
snehu a ľadu,“ povedal Igor Zajaček z trenčianskej mestskej
polície.

 Výtlky na cestách
postupne opravujú
Vplyvom zvýšenej chemickej
ochrany komunikácií v zimnom
období pribúdajú na cestách
výtlky. „V súčasnosti máme
zmapovaných 51 výtlkov. V záujme bezproblémovej premávky
vozidiel a v závislosti od poveternostných podmienok ich
priebežne vypĺňame takzvanou
studenou obaľovanou zme-

sou,“ zdôraznil Ivanko. Vodiči
by si mali dať pozor na výtlky
predovšetkým na uliciach Železničnej, Jesenského, Zlatovskej, Hodžovej, Opatovskej,
Saratovskej a Halalovke.
(r), ilusračné foto: (jč)

DISKUSIA
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Nábrežie získa novú
tvár v súťaži
Budúcnosť osemhektárového pozemku medzi zastavaným centrom Trenčína a brehom rieky Váh bola v stredu 27. januára
hlavnou témou diskusie, ktorá sa konala v kinosále bývalého
kina Hviezda. Diskusný večer o novej tvári trenčianskeho nábrežia, ktorú zorganizovali miestny aktivisti, sa niesol v réžii moderátora Štefana Hríba.
Nové nábrežie by malo vyrásť
na ploche, ktorá sa uvoľní v rámci modernizácie železnice po prekládke železničnej trate. Diskutovalo sa najmä o tom, či územie
ponechať v súčasnom stave alebo ho zastavať. Polemiky diskutujúcich sa opierali o vizualizácie
budúcej tváre nábrežia, pričom
jednu si dala vypracovať samospráva a druhú, ktorá sa objavila
v posledných dňoch aj na niekto-

či Budapešti, ale postupné zatrávnené schody až k rieke, tak
aby kontakt ľudí s vodou bol zachovaný. Súčasťou vizualizácie
je aj v štúdii navrhovaná zástavba, ktorá však nemá výslednú
podobu a od začiatku vieme, že
musí byť predmetom medzinárodnej súťaž, pretože to má byť
jedna z najreprezentatívnejších
častí mesta,“ povedal v diskusii
primátor Branislav Celler. Ďalší

> Oficiálne vizualizácie mesta Trenčín, ktoré vznikli na
základe Štúdie centrálnej mestskej zóny v roku 2006. Ani
v tomto prípade nejde o výslednú architektonickú podobu
budov a prostredia – je to možný vzhľad v budúcnosti.
Mesto vyberie víťazné projekty v širokej diskusii a súťaži
po modernizácii trate v Trenčíne, ktorá uvoľní potrebné
pozemky pre ďalší rozvoj.
rých internetových portáloch,
mladí bratislavskí architekti.
Mesto Trenčín v roku 2004
zadalo prípravu budúceho územia centrálnej mestskej zóny
do podoby štúdie bývalej spoluautorke územného plánu mesta
Trenčín a zároveň Trenčanke
Ing. Arch. Plenznerovej. Zároveň
boli spracované prvé vizualizácie
novej podoby nábrežia. „Zámerom bolo ukázať, ako bude vyzerať nábrežie, teda že to nebude
betónová plocha známa z Paríža

postup bude mesto koordinovať
s renomovaným architektom Petrom Gerom (pozn. viď životopis).
Proti veľkým zásahom na
nábreží vystúpil Drahoš Stano
z Chránenej krajinnej oblasti
Biele Karpaty, ktorý žiadal zachovať v čo najväčšej miere
súčasný stav, len s miernymi
úpravami. Upravené nábrežie,
hoci aj s mestským parkom, už
podľa neho nie je príroda. Spoluorganizátor diskusie Richard
Ščepko zas primátorovi prízvuko-

> Aktéri diskusie hovorili o budúcnosti nového nábrežia
viac ako tri hodiny

Architekt Peter Gero
Architekt Peter Gero sa narodil v roku 1942. V Bratislave vyštudoval inžinierske staviteľstvo na Stavebnej fakulte.
V roku 1968 emigroval do Nemecka. Po štúdiách nemčiny
a urbanizmu v Berlíne robil tridsať rokov vo verejných službách
mesta Hamburg. Pracoval na urbanistickom riešení rozšírenia
siete metra v Hamburgu, neskôr sa stal vedúcim oddelenia
hamburského Magistrátu pre urbanistickú revitalizáciu a vývoj
problematických štvrtí.
V rokoch 1994 až 2006 bol vedúcim stavebným riaditeľom,
zodpovedným za stavebný rozvoj centrálnych mestských štvrtí
Hamburgu. Stál pri vzniku modernej mestskej časti Hafen City
s množstvom zaujímavých stavieb od svetových architektov,
ktorá vznikla v blízkosti centra mesta revitalizáciou nákladného prístavu. V súčasnosti žije v Hamburgu a v Bratislave.
val, aby sa uskutočnila diskusia
ešte predtým, než bude neskoro. „Vypracovaná štúdia nie je
záväzná a má len ukázať, čo je
na danom území vôbec možné
budovať. Najskôr treba stanoviť
regulatívy, výšky a zadefinovať
funkcie budúceho nábrežia. Skutočná architektonická podoba
nového trenčianskeho nábrežia
bude nielen predmetom širokej
odbornej diskusie, ale hlavne sú-

ťaže architektonických návrhov,“
zdôraznil primátor, podľa ktorého
je preto dôležité o území rokovať s veľkým predstihom ešte
predtým, než bude revitalizácia
územia aktuálna. Počas diskusie bola úplne zavrhnutá druhá
štúdia z dielne ateliéru Vallo Sadovský, ktore je podľa architekta
Matúša Valla vypracovaná len
ako štúdia.
(r, sita), foto: (rs)

> Návrhy a vizualizácie ateliéru Vallo, Sadovský, ktoré sa
však nebudú v meste realizovať.
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Trenčianske kultúrne centrá naďalej ponúkajú svoje služby
Činnosť trenčianskych kultúrnych centier pokračuje aj v roku
2010. Zmluvy o ich výpožičke odsúhlasili na ostatnom zasadnutí mestskí poslanci. Tri trenčianske kultúrne centrá na
Dlhých Honoch, v Kubre a na Juhu sa dostali do užívania občianskych združení, ktoré zareagovali na ponuku samosprávy
a ich návrhy obstáli pred komisiou.
Mesto dalo do výpožičky
kultúrne centrá na Dlhých Honoch, v Kubre, na Sihoti a na
Juhu prvýkrát v roku 2004
na dobu 5 rokov. Vzhľadom
k tomu, že zmluvy sa končili
k 31. 12. 2009, samospráva
ešte v septembri 2009 zverejnila ponuku na výpožičku
nehnuteľného majetku predmetných kultúrnych centier.
Uchádzači predložili pred komisiu návrhy projektov a čin-

činnosti a kultúrnu verejnosť.
Činnosti pre deti a mládež paralelne zabezpečoval Školský
klub detí Sedmička a bude
v tom pokračovať aj naďalej,“
vysvetlila Janka Fabová, poslankyňa mestského zastupiteľstva. Prevádzkovateľom
Centra pre seniorov je od roku
2006 Fitness Gabrhel.
Južanské KC Aktivity uspelo s projektom, ktorý pokrýval všetky druhy činností pre

> Záujmovú a klubovú činnosť na Sihoti prebralo Centrum
pre seniorov. Aktivity pre deti a mládež bude zabezpečovať
Školský klub detí Sedmička.
ností. V stanovenej lehote
bolo doručených 5 projektov.
V Kubre a na Juhu boli úspešní doterajší užívatelia (občianske združenie KC Kubra, resp.
KC Aktivity), kultúrne centrum
sídliace v Družbe dostalo do
užívania občianske združenie
KC Stred. V súvislosti s KC
Sihoť mesto prijalo náhradné
riešenie. „Po ukončení zmluvy s občianskym združením
KC Sihoť prebralo objednanú
činnosť a podujatia Centrum
pre seniorov, ktorému sa rozšírili na základe objednávky
Mesta Trenčín činnosti, definované dodatkom k zmluve.
Novovybudované
priestory
centra pre seniorov poskytujú aj vyšší štandard pre tieto

uspokojenie potrieb všetkých
vekových kategórií občanov
Juhu. Ponuka činností je ešte
do budúcna rozšírená. Staronový užívateľ kubranského
kultúrneho centra bol úspešný s projektom orientujúcim
sa na zachovanie folklóru
a ľudovej kultúry mestskej
časti Kubra a na záujmy a potreby občanov, mamičiek
a mládeže.

 Nový
prevádzkovateľ na
Dlhých Honoch
Ešte v lete 2008 schválili
mestskí poslanci predaj Kultúrneho centra Dlhé Hony investorovi, ktorý tu chcel vybudovať polyfunkčný objekt so

> Po vykonaní úprav sa Kultúrne centrum Dlhé
Hony vráti nazad do pôvodných priestorov.
zachovaním kultúrneho centra na prízemí. Od júla minulého roku bola preto činnosť
kultúrneho centra dočasne
presťahovaná do prenajatých
priestorov v obchodnom stredisku Družba. Mesto Trenčín
však z dôvodu nečinnosti investora zaslalo výzvu, aby sa
vyjadril k termínu začatia výstavby. „Vzhľadom na to, že
v stanovenej lehote nám neprišla oficiálna odpoveď investora, na najbližšie rokovanie
MsZ bude predložený návrh
na zrušenie pôvodného uznesenia, teda predaja objektu.
Zároveň si budeme nárokovať
vrátenie nákladov spojených
s dočasným umiestnením kultúrneho centra v náhradných
priestoroch,“ vysvetlila Jana
Marková z kancelárie trenčianskeho primátora. V súčasnosti prebieha príprava
sťahovania činností Kultúrneho strediska Dlhé Hony,
s výnimkou knižnice, späť do
pôvodných priestorov na Ulici
28. októbra. „Keďže je objekt v tejto chvíli prázdny, vykonáme v ňom úpravy, ktoré
bolo potrebné z dlhodobého
hľadiska realizovať,“ dodala
Marková.
Do súťaže o výpožičku
Kultúrneho centra Dlhé Hony
vstúpili dvaja záujemcovia.
Komisia napokon odporučila

projekt občianskeho združenia KC Stred, ktorý okrem
pôvodnej činnosti obsahoval širokú ponuku pre prácu
s mládežou, mladými rodinami a športové aktivity. Nový
užívateľ si dal za cieľ sprofesionalizovať činnosť strediska
a zintenzívniť podporu amatérskej a kultúrnej činnosti na
území mestskej časti Stred.
„Chceme vytvoriť vhodnejšie podmienky pre kurzovú
a umeleckú činnosť, skvalitniť
doteraz ponúkané kultúrne
a umelecké aktivity. Realizovanie projektového zámeru
v plnej miere môžeme začať
uskutočňovať po presťahovaní,“ povedala Katarína Pejková, vedúca občianskeho združenia KC Stred.
„Užívatelia sú povinní využívať nebytové priestory
kultúrnych centier za účelom
prevádzkovania svojej činnosti a na základe objednávky
činnosti zo strany mesta, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu
k zmluve. Na objednanú činnosť zo strany mesta bude
kultúrnym centrám poskytnutá finančná dotácia z rozpočtu mesta,“ doplnila J. Fabová.
Prevádzku a údržbu bude zabezpečovať mestská rozpočtová organizácia MHSL.
(mr), foto (jč)
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GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO

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

3., 4. 2. (19.00) Čas
umierať
Pozitívne posolstvo o neutíchajúcej nádeji a ľudskej
vôli.
5. – 7. 2. (19.00)
Rozorvané objatia
Pred štrnástimi rokmi sa jeden muž
stal obeťou vážnej autonehody, pri
ktorej stratil nielen zrak, ale aj ženu
svojho života, Lenu. Tento muž má
dve mená.
7. 2. (16.00) Kung-fu panda
Detské predstavenie.
10., 11. 2. (19.00) Náuka o snoch
Romantická fantázia odohrávajúca sa
v chaotickom mozgu mladého výstredného muža, ktorého sny mu neustále
napádajú reálny svet.
12., 26. 1. (16.30) Anime play/
Filmový klub mladých
Stretnutie priaznivcov japonských animovaných filmov spojená s krátkou
prednáškou Daria Delgada.
12. – 14. 2. (19.00) Farma zvierat
Adaptácia slávnej rovnomennej bájky
Georgea Orwella o nebezpečenstve
totalitných systémov, ktorá sa stala
ostrou kritikou stalinského režimu.
17., 18. 2. (19.00) Bronson
V roku 1974 sa 19-ročný mladík Michael Peterson rozhodne presláviť,
a tak sa s po domácky vyrobenou brokovnicou a hlavou plnou snov vyberie
vylúpiť poštu.
19. – 21. 2. (19.00) Muži v ruji
V dedine Mouřínov končí cesta, snahy starostu (Pavel Zedníček) a jeho
kamaráta ministra poľnohospodárstva
(Jiří Lábus) o jej predĺženie a prepojenie obce so svetom už roky zapadajú
prachom.
21. 2. (16.00) Doba ľadová 3: Úsvit
dinosaurov
Detské
predstavenie.
Hrdinovia
z prostredia pod bodom mrazu sa vracajú, aby zažili ďalšie dobrodružstvá
vo svete dinosaurov či farebnej krajine
plnej bujnej vegetácie.
24., 25. 2. (19.00) Číslo 9
Jedinečný a vizuálne okúzľujúci animovaný epos, ktorý svojím myšlienkovým
posolstvom presahuje hranice „len“
animovaného filmu.
26. – 28. 2. (19.00) Sherlock
Holmes
Holmes, ktorého bojové schopnosti
sú rovnako nebezpečné ako jeho legendárny intelekt, musí bojovať ako
nikdy predtým. Proti sebe má nepriateľa, ktorý spriada hrozivé intrigy a pripravuje šialený plán na zničenie celej
krajiny.
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Palackého 27, tel.: 032/743 68 58,
www.gmab.sk, gmab@gmab.sk

Galerka – Galerkovo
Tvorivé dielne pre deti do 6 rokov a ich rodičov v Galérii M. A. Bazovského.

11. 12. 2009 – 14. 3. Galéria M. A.
Bazovského v Trenčíne 1969 – 2009
Zbierky GMAB pri príležitosti 40. výročia
založenia galérie.

Otváracie hodiny:
pondelok 15.00 – 19.00 h
utorok – piatok 10.00 – 19.00 h

MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO

VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU

Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.sk
4., 11., 18., 25. 2. (10.00) Pohybovotvorivé predpoludnie s Maťkou
Pre deti od 2 rokov a ich rodičov.
5., 12., 19., 26. 2. (10.00) Mami
spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky.
2., 9., 16., 23. 2. (10.30) Mommies
English Club
Mamičky sa rozprávajú po anglicky.
16. 2. (10.00) Podporná skupina
mamičiek v dojčení
Vedie laktačná poradkyňa M. 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.
3., 10., 17., 24. 2. (17.00) Cvičenie pre
tehotné
V KC Dlhé Hony (presťahované do OC Družba) vedie pôrodná asistentka Z. Duncová.
3., 10., 17., 24. 2. (17.00) Cvičenie detí
s rodičmi a tetou Žofkou Hrančovou
V Sokolovni v Trenčíne.
2., 9., 16., 23. 2. (17.00) Cvičenie detí
s rodičmi a tetou Štefkou Fabovou
V ZŠ na Novomeského ulici.
18. 2. (17.00) EKO klub Srdiečko
BIO potraviny, ekologické poľnohospodárstvo. S hosťom z Centra environmentálnych aktivít Richardom Medalom.
11. 2. (17.00) Materský a rodičovský
príspevok v roku 2010
Seminár o legislatívnych zmenách pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac o rodičovskom
príspevku.
25. 2. (17.00) Akadémia praktického
rodičovstva
Téma: Moje dieťa klame. Diskusia s tými,
ktorým nie je výchova detí ľahostajná.
27. 2. (9.00 – 18.00) Rodičovský kurz
Pre budúce mamičky a oteckov. Stretnutie
s laktačnou poradkyňou, pediatrom, právničkou, psychologičkou.
10., 24. 2. (9.30) Ateliér majstra

Oddelenie pre deti a mládež, Hasičská 1
15. 2. (10.00) Hľadáme stratenú
rozprávku
Deti a rodičia čítajú vo Verejnej knižnici na
Hasičskej ul. a v pobočkách na Juhu (v KC
Aktivity) a Dlhých Honoch (v OS Družba).
16. 2. (10.00) Hľadáme stratenú
rozprávku
Deti a rodičia čítajú v pobočkách Verejnej
knižnice Michala Rešetku v Kubre (KC)
a Opatovej (v budove materskej školy).
3., 10., 17., 24. 2. (8.00) Babi, pošli mi
to mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC pre
seniorov. Námestie SNP 2. Kontakt na prihlásenie: 032/743 42 67, kl. 33
3. 2. (16.00) O detektívke
Beseda s Kornelom Földvárim pri príležitosti vydania jeho najnovšej knihy.
4. 2. (16.00) Literárny klub Omega
Čítanie vlastných literárnych prác, stretnutie s básnikom Štefanom Kuzmom a predstavenie jeho básnickej prvotiny Mlčanie
nepokoja – cyklus Poznávame Trenčanov.
9. 2. (13.00) Povesti, báje, byliny –
kultúrne bohatstvá každej krajiny
Pre žiakov ZŠ. Pobočka Dlhé Hony.
15. 2. (14.00) Klub D
Valentínske posedenie pre tínedžerky pri
knihách.
18. 2. (16.00) Stop týraniu...!
Domáce násilie a jeho dopad na psychiku.
Diskusia organizovaná OZ Ars Vivendi –
Liga za duševné zdravie.
23. 2. (14.30) 43. ročník Vansovej
Lomničky
Obvodné kolo umeleckého prednesu poézie a prózy.
25. 2. (10.00) Róbert Letz: Odkaz živým
– Prípad Albert Púčik a spol.
Tragický osud A. Púčika, A. Tunegu a E. Tesára. Autorská beseda o publikácii v rámci
cyklu Poznávame Trenčanov.
Tematické výstavky kníh pre deti. Hasičská 1
1. – 6. 2. Zo sveta zvierat – šelmy
8. – 13. 2. Jules Verne (* 8. 2. 1828)
15. – 20. 2. Astronómia – hviezdy
a vesmír
22. – 27. 2. Historická osobnosť –

1. 2. 2010
Leonardo da Vinci
Pondelok – piatok od 8.00 do 18.00 hod.
Sobota od 8.00 do 12.00 hod.
Jarný prázdninový superklub v knižnici
na Juhu (denne od 10.00 do 12.00
hod.)
22. 2. Prečo? Ako? Preverte si vaše
vedomosti!
23. 2. Objavujeme svet. Poznávajte
veci okolo seba
24. 2. Tvorivé dielne alebo 365
nápadov – kreslenie, strihanie a iná
tvorba
25. 2. Počítačové hry
26. 2. Najobľúbenejšie rozprávky –
čitateľský kolotoč
KULTÚRNE CENTRUM AKTIVITY
Kultúrne stredisko Juh, Kyjevská 3183, tel.:
658 26 08, 0915 784 886, 0910 942 549,
e-mail: info@kcaktivity.sk
2. 2. (17.00) Zápcha, hnačka – ako ich
ovplyvniť stravou
Prednáška Lucie Bátkyovej o zdravom
životnom štýle, výžive a detoxikácii
organizmu.
1., 8., 15., 22. 2. (19.45) Cvièenie pre
ženy s Vladom Ondrovièom
Posilňovacie intervalové cvičenie.
1., 8., 15., 22. 2. (15.00) Klub
keramikárov
Keramické dielne.
2., 9., 16. 2. (15.00) Klub keramikárov
Keramické dielne pre deti od 6 – 14 rokov s výučbou práce s hlinou a glazúrou.
2., 9., 16., 23. 2. (18.00) Joga
3., 10., 17., 24. 2. (20.00) Cvièenie
pre ženy s Vladom Ondrovièom
4., 11., 18., 25. 2. (15.00) Klub
keramikárov
Keramické dielne.
1., 8., 15., 22. 2. (18.30) Aerobic
s Monikou Ušiakovou
3., 10., 17., 24. 2. (18.00) Aerobic
s Monikou Ušiakovou
2., 9., 16., 23. 2. (16.45 a 18.00)
Pilates – mierne pokroèilí a
začiatočnícs Marcelou Holodovou
Kurz správneho dýchania a posilňovania
svalov bez zbytočného preťaženia kĺbov.
4., 11., 18., 25. 2. (18.00) Pilates –
mierne pokročilí s Marcelou Holodovou
4., 11., 18., 25. 2. (19.00) Pilates –
pokročilí s Marcelou Holodovou
3., 10., 17. 2. (9.30) Tancujúce tigríky
Cvičenie pre deti od 1,5 do 3 rokov s Petrou Pevnou.
5., 12., 19., 26. 2. (18.30) Zumba
Fitness s Karolínou
Dynamické latinsko-americké tance a ae-

KULTÚRNE POZVÁNKY
róbne pohyby na jedinečnú hudbu.
3. 2. (16.00) Tvorenie s potešením
s tetou Anièkou
Tvorenie valentínskych kartičiek.
10. 2. (16.00) Tvorenie s potešením
s tetou Aničkou
Výroba dekoratívnych srdiečok zo sena.
7. 2. (9.00) 10. výročie založenia
Kresťanského zboru Trenčín
Stretnutie členov KZ Trenčín pri príležitosti jubilejného výročia založenia klubu.
9. 2. (17.00) Anjelské stretnutie
s Jozefom Frtúsom
Prednáška spojená s meditačným stretnutím.
20. 2. (8.00) 10. výročie založenia
Klubu Veronica
Výročné klubové stretnutie členov pri príležitosti 10. výročia založenia združenia.
16. 2. (18.00) Podielové
spoluvlastníctvo
Právnická prednáška Júlie Chlebanovej
spojená s bezplatným poradenstvom.
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Odborná prednáška MUDr. Jozefa
Vanča.
26. 2. Matka Guráž a jej deti
Zájazd do Novej budovy SND na činoherné predstavenie.
POSÁDKOVÝ KLUB (DOM ARMÁDY)
Hviezdoslavova 16

21. 2. (8.00) Celoslovenská
filatelistická burza

6. 2 (18.00) Nebyla to pátá, byla to
devátá
Komédia o manželskom trojuholníku
s originálnym riešením.
Prednášky, besedy:
11. 2. (16.00) Zo zákulisia éry
raketoplánov a výhľad do budúcnosti
18. 2. (16.00) Z dejín Výskumného
ústavu ovčiarskeho v Trenčíne
25. 2. (16.00) Letecké zážitky
slovenského letca, emigranta
v Kanade
Výstavy:
15. 1. – 15. 2. Prezentačná výstava
Strednej priemyselnej školy stavebnej
Emila Belluša
9. – 19. 2. Retro 2010
Elektrotechnika a výrobky pre domácnosť
z minulého storočia (vo foyeri).
16. 2. – 25. 3. Krajina a experiment
Z fotografií Jaroslava Matejíčka.
14. 2. (9.00) Výmenné stretnutie
zberateľov pivných kuriozít
16. 2. (15.00) XV. fašiangové
stretnutie Klubu vojenských veteránov
24. 2. (17.00) Hrajú nám pre radosť
Koncert detí zo ZUŠ K. Pádivého
Trenčín.

CENTRUM SENIOROV

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU TRENČÍN

Osvienčimská ul. 3, 032/743 37 63,
0944 076 256, otvorené denne
9.00 – 18.00

Východná 9, tel. 743 35 02, www.cvctn.sk

KULTÚRNE CENTRUM KUBRA
Kubranská 94, 032/743 24 71,
0907 516 720, kckubra@mail.t-com.sk
13. 2. (15.00) Detský maškarný ples
15. 2. (15.00) Fašiangové posedenie
s dôchodcami
16. 2. (19.00) Zábava s pochovávaním basy
KULTÚRNE CENTRUM DLHÉ HONY
NS Družba, 1. poschodie, Soblahovská 4,
032/652 21 36, 0904 475 327

Každý pondelok (14.30, 16.00) Joga
Každú stredu (16.00) Angliètina
Každý piatok (9.00) Kondiènorehabilitaèné cvièenie
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
11. 2. (15.00) Veselé fašiangy
Fašiangové posedenie s občerstvením
a hudbou.
19. 2. (16.00) Energetické systémy
človeka – energetická liečba
a harmonizácia osobnosti

Jarné prázdniny s CVČ Trenčín. Tešíme
sa na vás od 9.00 do 12.00 hod.
22. 2. Zabávajko
Veselé hry a súťaže.
23. 2. Na skle maľované
Dielnička.
24. 2. Minisústredenie karate
TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO
17., 18. 2. (8.30) Prednes poézie
a prózy detí
Obvodné kolá pre okres Trenčín v Posádkovom klube.
11. 2. (17.00) Združenie výtvarníkov
pri TNOS
V sídle TSK.
3. 2. (9.00) Daň z príjmu PO
Aktivity pre deti sú zeleným písmom
KIC – Kultúrno-informačné centrum
Trenčín, n. o., Sládkovičova ulica,
tel.: 032/16 186.

VEĽTRH, VÝSTAVA
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Na medzinárodnom veľtrhu Slovakiatour 2010 nechýbal ani Trenčín
V bratislavskej Inchebe sa od 21. do 24. januára konal 16. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu SLOVAKIATOUR
Bratislava. Na najvýznamnejšom slovenskom podujatí svojho
druhu nechýbalo ani Mesto Trenčín, ktoré prezentovalo svoju
ponuku v rámci expozície Trenčianskeho samosprávneho kraja
(TSK).
Spoluvystavovateľmi
TSK
bol tento rok okrem Mesta
Trenčín aj Regionálne združenie CR Horná Nitra, Združenie
CR Trenčianske Teplice a Matúšovo kráľovstvo. Pre návštevníkov boli v stánku pripravené
informácie o turistických možnostiach, o zariadeniach cestovného ruchu, kultúrnych podujatiach, ľudových remeslách
a špecifikách mesta Trenčín
a celého regiónu. Ponuku stánku Mesta Trenčín spestrila
ľudová remeselníčka Ľudmila
Katonová, ktorá prezentovala
výrobu ozdobných predmetov
pletením zo slamy.
Hlavnými aktérmi výstavného stánku TSK bol slávny rodák
z nášho kraja Milan Rastislav
Štefánik v podaní predsedu klu-

bu vojenskej histórie Tatranci
Miroslava Bilského a predseda
TSK Pavol Sedláček.
Súčasťou
slávnostného
otvorenia bolo aj odovzdanie
ocenení osobnostiam a súborom, ktoré sa pričinili o rozvoj
regionálneho cestovného ruchu, ako aj o príkladnú reprezentáciu kraja na Slovensku
i v zahraničí. Za mesto Trenčín
prebralo ocenenie Združenie
Bludní rytieri za realizáciu atraktívnych ukážok dobového života
v jednotlivých historických obdobiach na Považí a za unikátny projekt oživenia starogréckej
histórie a stavbu repliky starogréckej veslice Hyperborea. Za
združenie prebral cenu Jaroslav
Matejka.
Počas otváracieho dňa veľtr-

> Ľudová remeselníčka Ľudmila Katonová prezentovala na
veľtrhu svoje slamené výrobky.
hu navštívilo expozíciu TSK
viacero významných osobností.
Najvzácnejšou návštevou bol
prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič.
Tohtoročný veľtrh zaznamenal rekordnú návštevnosť

68 362 návštevníkov počas
štyroch dní. Pre milovníkov cestovania a odbornú verejnosť sa
na ploche 34 500 m2 predstavilo 768 vystavovateľov z 31
krajín.
(r), foto: (ar)

Galéria Bazovského oslávila
štyridsať rokov
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne oslávila v minulom roku 40. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti
otvorila v polovici decembra výstavu, na ktorej si návštevníci
môžu až do polovice marca pozrieť reprezentatívny výber najväčších klenotov z jej zbierkového fondu.
Výstava, ktorá mapuje vývoj zbierkovej činnosti galérie
od roku 1968 po súčasnosť,

ponúka návštevníkom maľbu,
sochu, grafiku, kresbu aj fotografiu. V zbierke sú zastúpené

> Rudolf Krivoš – Rodinná fotografia

> Pavol Tóth –
Prvé dieťa
diela takých mien ako Ladislav
Medňanský, Artur Lieszkovský,
Herman Kasriel, Štefan Straka, Hugo Gross, Bedrich Hoffstädter, Jozef Holoubek, Igor
Mosný, Jozef Vydrnák a ďalší.
„V rámci nášho jubilea sme
pripravili výstavu najznámejších umeleckých diel. Nie sú
vystavené všetky, a to i napriek
tomu, že sme na výstavu využili
všetky podlažia našej galérie.
V našich zbierkových fondoch
máme približne 1 700 diel a vy-

staviť ich všetky by nebolo možné,“ povedala riaditeľka galérie
Danica Lovíšková.
Galéria Miloša Alexandra
Bazovského nesie svoje meno
po významnom slovenskom
maliarovi, ktorý posledné roky
svojho života prežil v Trenčíne.
Od svojho založenia sa orientuje na slovenské výtvarné umenie 20. storočia, teraz už aj 21.
storočia a na výtvarné umenie
trenčianskeho regiónu.
(r), foto: (jč)
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Burza stredných škôl opäť prilákala húfy deviatakov
Najväčší počet deviatakov na meter štvorcový vo štvrtok 28.
januára sa dal napočítať v Mestskej športovej hale na Sihoti. Konal sa tu totiž už 12. ročník prezentácie stredných škôl
trenčianskeho regiónu s príznačným názvom Stredoškolák alebo
Kam po skončení ZŠ.
Blížiaci sa termín podávania
prihlášok na stredné školy a jedinečná možnosť porovnať viaceré
vzdelávacie inštitúcie pod jednou
strechou prilákali do športovej
haly stovky deviatakov. Priamo
pred ich očami prezentovalo svoju činnosť takmer 40 stredných
škôl z Trenčína a okolia, pričom
každá sa svojím originálnym spôsobom snažila zaujať a osloviť
žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku.
Počas svojej histórie niesla akcia rôzne názvy, jej zmysel však zostáva rovnaký – dať
priestor stredným školám na
spropagovanie svojej činnosti
a zároveň uľahčiť mládeži, ktorá
stojí pred azda prvým vážnym
životným rozhodnutím, výber
svojho budúceho pôsobiska.
Dvanásty ročník Stredoškoláka
organizačne zabezpečovalo Cen-

trum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Trenčíne. Záštitu nad burzou
stredných škôl prevzali predseda
TSK Pavol Sedláček a primátor
mesta Trenčín Branislav Celler.
„Verím, že mládež je pripravená na štúdium aj na ďalší život
a že všetci si vyberú tú správnu
školu,“ vyjadril presvedčenie
trenčiansky primátor.
Organizátorom
Stredoškoláka v rokoch 2006 a 2007
bolo Mesto Trenčín s podporou
Európskeho sociálneho fondu.
Tohtoročná akcia je pokračovaním projektu Moja životná cesta,
ktorý sa úspešne podarilo zrealizovať. „Podujatie má každoročne pozitívny ohlas. Žiaci sa
tu stretnú so stredoškolskými
pedagógmi, čo im dáva väčšiu
možnosť poznať svoju budúcu
školu, prípadne sa utvrdiť v jej

> Svoju zručnosť predviedli deviatakom aj študenti zo
Strednej odbornej školy v Púchove.
výbere. Samospráva ako zriaďovateľ deviatich základných škôl
na svojom území bude túto akciu
aj naďalej podporovať,“ povedal
Jozef Baláž, vedúci Útvaru školstva MsÚ.
Do trenčianskej športovej
haly zavítala vo štvrtok v sprievode svojho otca aj deviatačka Monika z Nemšovej. „Rada by som
v ďalšom štúdiu pokračovala

v Trenčíne na gymnáziu. Potrebujem sa rozhodnúť, či na štátnom
alebo cirkevnom,“ povedala mladá Nemšovčanka. Odpoveď na
otázku o svojom ďalšom smerovaní sa chystala hľadať na dni
otvorených dverí Piaristického
gymnázia J. Braneckého v Trenčíne v to isté popoludnie.
Text a foto: (mr)
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Fašiangy na Mierovom námestí
Obyvatelia a návštevníci nášho mesta si počas tohtoročných
fašiangov prídu na svoje. Od piatka 12. februára ožije Mierové
námestie množstvom podujatí. Deti a dospelí prevetrajú svoje
masky v tradičných fašiangových sprievodoch, folklórne súbory a dychová hudba využijú poslednú možnosť na obveselenie
poslucháčov a divákov pred obdobím 40-dňového pôstu.
Tohtoročné oslavy fašiangov sa pod Matúšovým hradom
začnú v piatok 12. februára
o 15.00 hod. Na pódiu hlavného trenčianskeho námestia sa
vystriedajú Trenčianske hradné divadlo, Divadlo Normálka, skupina historického šermu Wagus či dychová hudba
Skalanka. Chuťové poháriky
sa isto potešia zabíjačkovým
špecialitám, šiškám, fánkam,
varenému vínu alebo čaju.
V predvečer víkendu je pripravený aj sprievod masiek pre
dospelých.
Sobotný program na Mierovom námestí bude už od desiatej hodiny patriť predovšetkým
deťom. Tie sa predvedú spolu
so svojimi rodičmi v sprievode
masiek, ktorý začne pri Materskom centre Srdiečko a bude
pokračovať námestím. Pre najmenších sú určené Valentínske

tvorivé dielničky, maľovanie na
tvár aj detská diskotéka.
Na nedeľňajší sviatok všetkých zamilovaných sa pripravuje veľké prekvapenie. Malo
by to vypuknúť popoludní a ak
to vyjde, bude to poriadna
„pecka“.
Pomyselnou bodkou za fašiangovým obdobím a zároveň
predzvesťou pôstu bude tradičné pochovávanie basy v utorok poobede od 15.00 hod.
v doprovode dychovej hudby
Drotári a dolnosúčanského
folklórneho súboru Latovec.
V tento deň budú môcť záujemcovia na Mierovom námestí naposledy ochutnať tradičné
fašiangové špeciality. Tohtoročná paleta podujatí je skutočne pestrá, preto neváhajte
a osobne príďte na Mierové
námestie. Srdečne vás pozýva
Mesto Trenčín.
(mr)

OZNAM
 DOTÁCIE NA AKTIVITY
V OBLASTI KULTÚRY
Mesto Trenčín v súlade so všeobecne záväzným nariadením č. 3/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín vyhlasuje

dotačné kolo na aktivity v oblasti
kultúry a záujmovej umeleckej činnosti
v roku 2010.
Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len
na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári
spolu s povinnými prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má
vysporiadané záväzky voči mestu.
Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, tlačivá žiadostí spolu s informáciami o ich vyplnení a prílohách, možnosťami ich použitia a zúčtovania ako aj presné znenie VZN č.
3/2009 nájdete na www.trencin/dotacie_kultura alebo na Útvare
kultúry a cestovného ruchu MsÚ v Trenčíne – tel. č. 650 47 10.
Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové nám. 2, (pondelok – štvrtok v čase od 8.00 –
16.30 h, v piatok od 8.00 – 14.00 h) alebo poštou, pričom
rozhoduje dátum poštovej pečiatky.
Uzávierka prijímania žiadostí je 1. marec 2010.

 Výstava fašiangových masiek
Chcete vidieť, ako vyzerali tradičné fašiangové masky z okolia
Trenčína?
Príďte si pozrieť výstavu, ktorú sme pripravili pod odborným
i technickým dohľadom známeho trenčianskeho folkloristu Joža
Ďuráčiho. Vernisáž 15. februára 2010 (utorok) o 17.00 v Mestskej veži. Výstava potrvá do 26. 2. 2010 a bude otvorená v pracovných dňoch od 12.00 do 18.00 hod. Vstupné do veže 1 €
dospelí, 0,50 € deti. Pozýva KIC Trenčín, n. o. Výstava je pripravená v spolupráci s Trenčianskym múzeom, Strednou umeleckou
školou a Mestom Trenčín.

Webová stránka Trenčína je opäť
najnavštevovanejšia
Podľa rebríčka návštevnosti webového portálu naj.sk si webová stránka nášho mesta www.trencin.sk obhájila prvé miesto
z roku 2008 a za uplynulý rok sa stala najnavštevovanejšou
oficiálnou webovou stránkou miest a obcí na Slovensku.
V porovnaní s rokom 2008,
kedy si webovú stránku mesta
Trenčín naťukalo 781 803 návštevníkov, v roku 2009 to bolo
až 848 906, čo je takmer 8,6 %
nárast návštevnosti.
K najobľúbenejším cieľom
webovej stránky patria aj naďalej aktuality, rubrika Otázky
a odpovede, on-line kamery
a služby mesta. Medzi najsťahovanejšie súbory z webovej
stránky patrí mesačník o podujatiach v meste Kam v Trenčíne a programové skladačky
podujatí Trenčianske kultúrne
leto a Trenčianske historické
slávnosti.
„Notifikácia aktualít, kultúrnych podujatí a mesačníka
INFO sa stretla s veľkým záujmom, preto sme túto službu
v roku 2009 rozšírili o možnosť zasielať prostredníctvom
e-mailu aj rozkopávky miestnej
komunikácie a aktuálne oznamy mestského úradu. Zároveň

sme na stránke pripravili interaktívnu mapu s pripravovanými investíciami a zámermi na
území mesta. Prostredníctvom
krátkych videoukážok zo sekcie
Videoknižnica si návštevníci
webu priblížia atmosféru zo zaujímavých kultúrnych podujatí,“
povedala Roberta Lukačovičová
z kancelárie primátora.
V novembri si trenčianska
webová stránka spomedzi 104
miest a obcí, ktoré sa zapojili do súťaže Zlatý Erb o najlepšiu internetovú stránku
a elektronické služby, odniesla
najcennejšie trofeje v dvoch
kategóriách. Mesto Trenčín získalo hlavnú cenu súťaže „Dexia
Grand Prix“ za najvyššie hodnotenie všetkých porotcov z hľadiska všetkých kritérií súťaže
ako aj nomináciu na medzinárodnú Cenu „Eurocrest“. Zároveň sa stránka stala víťazom
kategórie Najlepšia stránka
miest a mestských častí. (r)
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Folklórny súbor Trenčan rozdáva radosť už šesť desaťročí
Trenčiansky región je charakteristický svojimi rozmanitými
folklórnymi tradíciami s bohatým folklórnym zázemím a potenciálom. Svedčí o tom aj skutočnosť, že priamo v Trenčíne pracuje deväť folklórnych súborov a skupín vo všetkých vekových
kategóriách – detské, mládežnícke, ale i seniorské. Ich počet
potvrdzuje aj neustále intenzívny, hlboký a nepredstieraný záujem o folklórne dianie.
V minulom roku oslávil
okrúhle výročie svojho vzniku
folklórny súbor Trenčan, ktorý
je najstarším folklórnym súborom v Trenčíne a tiež jedným
z najstarších na celom Slovensku. Od svojho vzniku v roku
1949 pracuje nepretržite až
dodnes pri Gymnáziu Ľ. Štúra
v Trenčíne. Vedú ho pedagógovia z gymnázia a jeho členovia
sú študenti stredných škôl vo
veku 15 až 19 rokov.
So súborom Trenčan sa už
60 rokov spája aj meno profesorky Eleonóry Kubalovej,
ktorá ho spolu s manželom
Ferdinandom založila a dodnes
je jeho umeleckou vedúcou
a choreografkou. Pod jej vedením absolvoval folklórny súbor
Trenčan počas svojej existencie viac ako 2200 predstavení
doma i v zahraničí. Na zahraničných zájazdoch uskutočnil 570
predstavení, tlieskali mu diváci v 27 krajinách Európy, Ázie
a Afriky. Trenčan nechýbal ani
na Krajských folklórnych slávnostiach v Krakovanoch a na
Myjave (19 x), Medzinárodnom
folklórnom festivale vo Východnej (19 x), Medzinárodnom
folklórnom festivale v Strážnici

(8 x) a vystupoval aj na rôznych
ďalších folklórnych festivaloch
a národopisných slávnostiach

nahrával pre slovenský rozhlas.
Vytvorených bolo 103 choreografií, z ktorých približne 20
tvorí súčasný tanečný repertoár
súboru. „V súčasnom období
cítime u mladých ľudí pokles
záujmu nielen o folklór, ale aj
o inú mimoškolskú činnosť.
Stále sa však nájde niekoľko
zapálených a nadšených, ktorým aj dnes má ľudová hudba,
pieseň a tanec čo povedať
a pre ktorých sa oplatí so súborom pracovať. Naši dnešní
členovia tvoria dobrý kolektív
a radi sa spolu stretávajú aj
mimo nácvikov. S radosťou
vystupujú a prezentujú folklór
doma i v zahraničí, a ako sami
hovoria, napĺňa ich to šťastím.
Vidieť to aj na tom, že väčšina
z nich sa aj po maturite a odchode na vysoké školy venuje
ďalej folklóru vo vysokoškolských folklórnych súboroch,“
povedala organizačná vedúca
a konateľka súboru Trenčan
Gabriela Šebáňová, ktorá si
pre súbor želá do budúcna veľa
zanietených detí pre folklór, ale

Vedenie súboru:
Eleonóra Kubalová – (umelecká vedúca a choreografka)
Elena Kubalová – (choreografka a pedagogička tanca)
Miroslav Hulín – (vedúci ľudovej hudby a primáš)
Dobroslava Švajdová – (vedúca dievčenskej speváckej
skupiny)
Gabriela Šebáňová – (organizačná vedúca a konateľka)
v rámci celého Slovenska
i Českej republiky. Účinkoval vo
viac ako 30 rôznych televíznych
reláciách, natočil 8 samostatných televíznych programov,

aj veľa tvorivých nápadov a trpezlivosti pre ich vedúcich.

(r), foto: (R. Stoklasa)
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Vianočné stromčeky
končia na kompostovisku
K najkrajším sviatkom v roku neodmysliteľne patrí vianočný
stromček. Zatiaľ čo tie umelohmotné skončia po Novom roku
zabalené a pripravené na ďalšie použitie v pivnici, živé symboly
Vianoc nájdeme v tom lepšom prípade vyhodené pri smetných
nádobách.
S odvozom a likvidáciou živých vianočných stromčekov
v Trenčíne začala po sviatku
Troch kráľov spoločnosť Marius Pedersen. Jej zamestnanci
majú na tieto účely k dispozícii
traktor s vlečkou a nákladné
vozidlo.
Domácnosti sa zbavovali stromčekov najmä počas
druhého januárového víkendu.
„Do 25. januára sme zozbierali
68 m3 ihličnanov. V porovnaní
s obdobím spred 10 – 15 rokov
je vidieť ich evidentný pokles asi
z dôvodu väčšieho využívania

umelých stromčekov,“ povedal
Miroslav Zavřel zo spoločnosti
Marius Pedersen. Drevný materiál zvážajú do kompostárne,
kde ho drvia a zhodnocujú na
cennú biohmotu.
Posledné ihličnany by sa
mali pri smetiakoch objaviť
v období Hromníc. Po tomto termíne sa vyskytnú už len sporadicky. Do ďalších rokov plánuje
Marius Pedersen po dohode so
samosprávou určiť na uloženie
stromčekov centrálne zberné
miesta.
M. Mistrík, foto: (jč)

Upozornenie pre prevádzkovateľov
malého zdroja znečistenia ovzdušia
Podľa zákona č. 401/1998
Z. z. o poplatkoch za
znečistenie ovzdušia:
– prevádzkovateľ
malého
zdroja znečistenia ovzdušia
je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za
každý malý zdroj znečistenia
ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce
látky vznikajú, a ďalšie údaje
potrebné na zistenie množstva
a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia
za uplynulý rok, najmä o druhu
a kvalitatívnych ukazovateľoch
palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja
znečistenia ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích
zariadení.
Podľa zákona č. 478/2002
Z. z. o ochrane ovzdušia
v znení neskorších predpisov:
– malými zdrojmi znečistenia sú technologické celky
obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so
súhrnným tepelným výkonom

do 0,3 MW, ostatné technologické celky nepatriace do
kategórie veľkých a stredných
zdrojov znečisťovania, plochy
na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať
znečisťovanie ovzdušia, skládky palív a surovín, produktov
a odpadov, ak nie sú súčasťou
veľkého alebo stredného zdroja znečistenia, a iné stavby,
zariadenia a činnosti výrazne
znečisťujúce ovzdušie.
– prevádzkovateľom
zdroja
znečisťovania je právnická
alebo fyzická osoba, ktorá má
právo alebo fyzickú možnosť
prevádzkovať tento zdroj.
Tlačivo – Oznámenie údajov
potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie
ovzdušia si prevádzkovatelia
môžu vyzdvihnúť v podateľni
v Centre rozvoja bývania Mestského úradu v Trenčíne, Farská 10 alebo stiahnuť na www.
trencin.sk v sekcii Občan/Tlačivá/Životné prostredie.
(ÚŽPaD)

> Stromčeky pri stanovišti smetných nádob pripravené na odvoz

Harmonogram zberu a vývozu
komunálneho odpadu
V súčasnej dobe prebieha na území mesta Trenčín prehodnocovanie a následné zosúladenie počtu zberných nádob na komunálny odpad a intervalu vývozu nádob v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením o odpadoch č. 4/2004. Počty nádob
a prislúchajúci interval vývozu sú stanovené nasledovne:
Druh nádoby

Periodicita
vývozu

Stanovený počet
občanov

120 l (110 l)

1× za 2 týždne

1–2

120 l (110 l)

1× týždenne

3–6

120 l (110 l)

2× týždenne

7 – 12

240 l

1× týždenne

7 – 12

240 l

2× týždenne

13 – 23

1 100 l

1× týždenne

24 – 30

1 100 l

2× týždenne

31 – 60

1 100 l

3× týždenne

61 – 90

Vývoz bude vykonávaný vždy párny týždeň v deň stanovený
harmonogramom. Napr., ak ste mali vývoz v utorok 1x týždenne a mení sa na 1x za 2 týždne, tak váš vývoz bude teraz
každý párny utorok.
Ak poplatník využíva na zber zmesového komunálneho odpadu viac druhov nádob, prípadne aj zber vrecami, súčet rozsahu
jednotlivých spôsobov zberu musí zodpovedať počtu občanov,
pri právnických a fyzických osobách oprávnených na podnikanie počtu zamestnancov poplatníka. Správca poplatku môže
určiť spoločnú nádobu viacerým platcom poplatku.
V prípade otázok kontaktujte zamestnancov Mestského úradu v Trenčíne – útvaru životného prostredia a dopravy na tel. č.
032/6504 418.
(r)
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HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK V MESIACOCH 2 – 6 / 2010
1P
2U
3S
4Š
5P
6S
7N
8P
9U
10 S
11 Š
12 P
13 S
14 N
15 P
16 U
17 S
18 Š
19 P
20 S
21 N
22 P
23 U
24 S
25 Š
26 P
27 S
28 N

FEBRUÁR
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3 Sklo 1
Nádoby 4 Sklo 2
Sklo 3
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

1P
2U
3S
4Š
5P
6S
7N
8P
9U
10 S
11 Š
12 P
13 S
14 N
15 P
16 U
17 S
18 Š
19 P
20 S
21 N
22 P
23 U
24 S
25 Š
26 P
27 S
28 N
29 P
30 U
31 S

MAREC
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3 Sklo 1
Nádoby 4 Sklo 2
Sklo 3
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1

1Š
2P
3S
4N
5P
6U
7S
8Š
9P
10 S
11 N
12 P
13 U
14 S
15 Š
16 P
17 S
18 N
19 P
20 U
21 S
22 Š
23 P
24 S
25 N
26 P
27 U
28 S
29 Š
30 P

APRÍL
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY Sklo 1
Nádoby 3 Sklo 2
Nádoby 4 Sklo 3
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Vysvetlivky:
Plasty
Vrecia 1
Vrecia 2
Vrecia 3
Nádoby 1
Nádoby 2
Nádoby 3
Nádoby 4
FIRMY

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

individuálna bytová výstavba – Sihoť, Hodžova, Noviny,
Zlatovce
Juh, Belá
Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie
Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny,
Kubra, Kubrica
firmy
mesto TN
mesto TN
mesto TN

MÁJ
1S
2N
3P
4U
5S
6Š
7P
8S
9N
10 P
11 U
12 S
13 Š
14 P
15 S
16 N
17 P
18 U
19 S
20 Š
21 P
22 S
23 N
24 P
25 U
26 S
27 Š
28 P
29 S
30 N
31 P

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3 Sklo 1
Nádoby 4 Sklo 2
Sklo 3
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

1U
2S
3Š
4P
5S
6N
7P
8U
9S
10 Š
11 P
12 S
13 N
14 P
15 U
16 S
17 Š
18 P
19 S
20 N
21 P
22 U
23 S
24 Š
25 P
26 S
27 N
28 P
29 U
30 S

JÚN
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3 Sklo 1
Nádoby 4 Sklo 2
Sklo 3
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY

Nádoby 1

 Harmonogram vývozu nadrozmerného
odpadu
Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., (MP, a. s.) pokračuje vo vývoze nadrozmerného odpadu zo stanovíšť nádob. Pripomíname občanom, že
zamestnanci spoločnosti MP, a. s., prevádzka Trenčín vykonávajú pravidelne 1 x za dva týždne odvoz v nasledovnom
harmonograme:
Párny týždeň:
– štvrtok – Juh I, II, Nad tehelňou
– piatok – Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Centrum,
Biskupice, Nozdrkovce
Nepárny týždeň:
– štvrtok – Sihoť I, II, III, IV, Pod Sokolice, Pred poľom
– piatok – Kvetná, Nové Zlatovce, Zámostie
1 x mesačne – posledná streda v mesiaci:
– Záblatie, Zlatovce, Kubra, Kubrica, Opatová, Istebník,
Orechové, Belá, Horné Orechové
Pripomíname, že vyvezený bude iba nadrozmerný odpad
uložený v určenom termíne na stanovištiach nádob na odpad, nie mimo stanovíšť. Nadrozmerný odpad treba vykladať v predvečer dňa vývozu, pretože ak bude uložený napr.
v deň vývozu v predpoludňajších alebo popoludňajších hodinách, vývoz už môže byť vykonaný a odpad zostane na
danom stanovišti ďalšie dva týždne.
(ÚŽPaD)
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Číslo 1/ročník XII

Trenčianski dôchodcovia na cestách...

> Súčasťou trojdňového výletu na Morave bola aj
návšteva Slováckeho múzea v Uherskom Hradišti.
Prvé dni roka 2010 privítala časť členskej základne Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) ináč ako doma v papučiach. Základné
organizácie JDS v Trenčíne číslo 01, 05, 27 vytvorili kolektív, ktorý
sa podujal stráviť začiatok roka netradične – absolvovaním víkendového pobytu v trojhviezdičkovom hoteli Synot v Uherskom Hradišti na Morave. Víkendové pobyty seniorov z Trenčína v Uherskom
Hradišti sú organizované pod záštitou Nadace „Deti-kultúra-sport“
so sídlom v Uherskom Hradišti a primátora mesta Trenčín.
Na Moravu sme vyrazili prvého januára o desiatej hodine autobusom zo železničnej stanice.
Počasie nám prialo a zhruba po
hodine sme dorazili do prekrásneho hotela Synot, kde sme hneď
po príchode dostali výborný obed
a informácie o programe nášho
trojdňového pobytu. Popoludní
nasledovala návšteva historickej Baziliky Nanebovzatia Panny
Márie a sv. Cyrila a Metodeja na
Velehrade so sprievodcom, ktorý

nám podal obšírny výklad o histórii a súčasnosti tohto svätostánku, priľahlého bývalého cisterciánskeho kláštora a tiež jeho
románskych pamiatok. Potom
nasledovala návšteva Múzea
tupeskej keramiky, kde sme sa
oboznámili s históriou a vývojom
tohto remesla v regióne. V maličkej predajni sme si mohli priamo
od výrobcov kúpiť z tejto krásy aj
niečo domov na pamiatku. Po návrate do hotela sme sa ubytovali

 Poďakovanie
neznámemu
študentovi

že mi môj mobil vráti. Bol však
už v Bratislave. Našťastie bol
v tom čase v Bratislave aj môj
vnuk, a tak sme sa po telefóne
dohodli, že si poň príde za mladíkom na internát. A skutočne
aj tak bolo. Mladému študentovi som poslala aj malú
drobnosť ako poďakovanie, ale
mladík len vnukovi podal mobil
a rýchlo utekal preč.
Hoci nepoznám meno toho
mladíka a asi sa s ním ani nikdy
nestretnem, chcem sa mu veľmi poďakovať. A nielen za to,
že mi vrátil pre mňa tak dôležitý mobil. Ale predovšetkým za
to, že je skutočným dôkazom
toho, že ľudská ochota a dobrota sa ešte z našich životov
nevytratili. Mladému mužovi
patrí moje veľké ĎAKUJEM.

Jedno pekné popoludnie
som sa vracala vlakom z Považskej Bystrice do Trenčína.
Bola to pre mňa rutinná cesta,
keďže týmto vlakom cestujem
dosť pravidelne. To, čo sa
však v tento deň udialo, rutina určite nebola. Po príchode
domov som totiž zistila, že
môj mobil zostal vo vlaku. Už
som sa s ním v duchu pomaly
lúčila, keď mi napadlo mobil
prezvoniť. Hoci som neverila,
že to niekto zdvihne, vytočila
som číslo z druhého telefónu.
Na moje veľké prekvapenie
to zdvihol akýsi mladík. Ako
som sa neskôr dozvedela, bol
to študent, ktorý cestoval na
internát do Bratislavy, kde študuje. Mladík mi hneď prisľúbil,

Vaša čitateľka Helena

a po večeri nás už čakal prekrásny areál Wellness centra, kde
sme mali k dispozícii plavecký
bazén, dve vírivky, sauny a masáže. O náš nezabudnuteľný pobyt sa staral príjemný personál,
ktorý sa nám snažil splniť každé
želanie.
Na druhý deň po raňajkách nasledovala prehliadka
Uherského Hradišťa spojená
s návštevou Slováckeho múzea
a mestskej galérie, kde sme
obdivovali výstavu nádherných
kresieb a malieb ilustrátora
Zdenka Františka Buriana. Po
obede sme mali opäť k dispozícii Wellness centrum s atrakciami a masážami. Skutočné
vyvrcholenie pobytu nás čakalo večer – návšteva vínneho
sklípka „Včelka“ s cimbalovou
muzikou Dolina. Pri kačacích
hodoch, misách plných dobrôt,
dobrom vínku a pri muzike,
speve a tanci sme sa zabávali
až do polnoci.
Posledný tretí deň pobytu
začal návštevou krajského
mesta Zlín. Absolvovali sme
prehliadku obuvníckeho múzea
s podrobným výkladom celej

histórie vývoja obuvníctva a pôsobenia Tomáša Baťu v Zlíne.
Nevynechali sme ani návštevu
Baťovej Správnej budovy 21
s preslávenou pojazdnou riaditeľskou kanceláriou, ktorú sme
si aj vyskúšali. Vyviezla nás až
na strechu budovy, kde sme
si v presklenom dennom bare
vychutnali pri káve nádherný
výhľad na panorámu celého
mesta. Po obede v dobovej
reštaurácii Bohemia sme si
ešte pozreli v múzeu Zámek expozíciu artefaktov z výprav cestovateľov Zigmunda a Hanzelku
a výstavu maskovaných postáv
mikulášskych obchôdzok jednotlivých regiónov kraja. Naplnení bohatými zážitkami a príjemne unavení sme sa o 15.
hodine vydali autobusom späť
na zasneženú cestu k domovu.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní a celom
priebehu nášho pobytu v Uherskom Hradišti, a ktorí prispeli
trenčianskym seniorom k príjemnému začiatku roka 2010.
Za všetkých zúčastnených
Ján Dankovič, foto: (jd)

> Vo vínnom sklípku sa jedlo, pilo,
spievalo aj tancovalo.
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Štatistické zisťovanie

Valentínsky odkazovač
Už niekoľko desaťročí je 14. február sviatkom všetkých zamilovaných a oslavujú ho zaľúbenci v rôznych kútoch sveta. V tento
deň budú mať Trenčania opäť šancu vyznať sa zo svojich citov
prostredníctvom Valentínskeho odkazovača, ktorý bude pripravený na Mierovom námestí. Tie najkrajšie vyznania lásky uverejníme
v nasledujúcom čísle mesačníka Info.
(r), foto: (jč)

Štatistický úrad Slovenskej republiky bude v priebehu celého roka 2010 zisťovať
vo vybraných domácnostiach
štruktúru a úroveň príjmov
a výdavkov domácnosti –
štatistiku rodinných účtov.
Cieľom tohto výskumu je získať aktuálne informácie o životnej úrovni obyvateľstva.
Vybrané domácnosti navštívia pracovníci poverení funkciou opytovateľa a požiadajú
o poskytnutie potrebných

informácií. Pracovníci sú
povinní preukázať sa v domácnosti osobným poverením. Všetky informácie
a názory, ktoré nám v rámci
tohto zisťovania domácnosti
poskytnú, budú anonymné
a použité výlučne na štatistické účely. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá
Štatistický úrad Slovenskej
republiky.
(r)

Zbierka zákonov aj na trenčianskom webe
Máte záujem o presné znenie zákonov? Na webovej
stránke www.trencin.sk máte možnosť nájsť všetky čiastky
a predpisy aktuálnej legislatívy v PDF formáte. Stačí, ak si
kliknete na banner s názvom Register Zbierky zákonov SR.

KRÍŽOVK A
Milí čitatelia! Za správne riešenie osemsmerovky z č. 14 „kdeže, ani štamperlík“ bola vyžrebovaná Beatta Zverbíková, Žilinská 3,
Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká hodnotná publikácia. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku krížovky z Infa č. 1/2010
zasielajte na adresu našej redakcie do 20. februára 2010.
veľký
Sloafrický odcudzili
venské nelietavý
ste
príslovie
vták

tamto

vokalizovaná
predložka

lénnik

útok
(kniž.)

Pomôcky:
LEC, EUM, kráčate
nalievaj citoslovce
GERA,
odporu
ERRO

konalo
cestu
pešo

modla

2

1

šarlota
(dom.)
lietajúci
tvor

veru

tohto
roku
(skr.)

poberal

pružina
podmienk.
spojka
Anno
dominy

otrok
(bás.)

záplava
všekaz

5

zodral

Einsteinium (zn.)

tiež
zvetraná
zemina

predpona
(záznam)
nemecké
mesto
španielsky
člen

pivovarská
surovina
Autor:
Jozef
Páleník

vnútri
prázdno

hľa, po
česky
kurz, po
česky

talianska
rieka
meno spis.
Bohúňa

49 v Ríme
Adamova
družička

klamanie
poľský
satirik

Chorejsko
Levita
kypri
pluhom

cudzie
žen. meno
z, zo, po
česky

3

4

lietadlo
(hovor.)

Samov
tato

olúpala
som
(šupy)

Lena sa
stala
rodičkou

ŠPORT

24 / INfO

Mladí hokejisti si priniesli
z Krnova zlato

Číslo 1/ročník XII
> Víťazné hokejové družstvo Dukly Trenčín.

Koncom minulého roka sa tím 7. hokejovej triedy Dukly Trenčín
zúčastnil na Vianočnom turnaji 2009 v českom Krnove. Na treťom ročníku turnaja sa stretli hokejové nádeje z Čiech, Poľska
a Slovenska, ktoré o víťaznú trofej bojovali v dvoch skupinách
A a B.
Skupinu A tvorili žiaci hokejových klubov: Krnov, Sosnowiec,
Hoba Bratislava, Jastrzebie
a Dukla Trenčín.
Skupinu B tvorili žiaci hokejových klubov: Vítkovice, Liberec, Žilina, Prešov a Janow.
Do Krnova cestovali chlapci
s nádejou, že nechcú sklamať
svojich trénerov, zástupcov
Dukly, ani rodičov, no zároveň
s obavou a pokorou pred súpermi. Po dvoch dňoch turnaja
však začalo byť všetkým jasné,
že nádej zahrať si finálový zá-

pas sa napokon naplní. Výsledky vzájomných zápasov hovoria
za seba:

Krnov – Dukla Trenčín
1:5
Sosnowiec – Dukla Trenčín
0 : 14
Hoba Bratislava – Dukla Trenčín 0 : 2
Jastrzebie – Dukla Trenčín
3:4
Z predpokladaného slovenského finále medzi Duklou
Trenčín a HK Prešov sa po týchto výsledkoch nakoniec konalo
česko-slovenské derby medzi
Duklou Trenčín a HK Liberec.
Mimoriadne „nabudenie“ celé-

Ingrid Suchánková opäť zabodovala
na európskom šampionáte
V chorvátskom meste Samobor pri hlavnom meste Zagreb
sa 9. januára uskutočnil Európsky pohár karate za účasti
viac ako 10 krajín Európy. Na
šampionáte opäť preukázala svoje kvality aj pretekárka
z karate klubu Európa Trenčín

Ingrid Suchánková, ktorá v konkurencii 16 súperiek vybojovala
v kategórii kata junioriek zlatú
medailu. Zverenkyňa trénera
Branislava Zubričaňáka vyhrala
vo všetkých piatich kolách suverénne nad každou súperkou
5 : 0.
(bz)

Karatista Libor Vlcek získal
európsky pohár
V slovinskom Trbovlje sa
v polovici decembra konal 37.
ročník turnaja karate mládeže,
dorastencov a seniorov. Na
súťaži sa už jedenásť rokov
pravidelne zúčastňujú aj karatisti z klubu Laugaricio Trencin,
ktorí na turnaji výborne reprezentovali svoj trenčiansky klub
aj celé Slovensko. V konkurencii viac ako 500 pretekárov
zo 14 štátov Európy vybojoval
európsky pohár v kategórii 12
až 13-roční chlapci do 40 kg
mladý karatista Libor Vlcek (na
snímke s trénerom Dušanom
Hajmachom). (dh), foto: (ak)

ho mužstva mladým trénerom
Marekom Fraňom a jedinečná
atmosféra, ktorú vytvorili rodičia mladých hráčov, boli tým
pravým hybným momentom
pred rozhodujúcim zápasom.
Premyslené útoky, logické prihrávky, tvrdé strely našej obrany
či dôsledné dorážky pred brankárom Liberca viedli k vytúženému
víťazstvu. Dukla Trenčín porazila
HK Liberec 8 : 2.
O víťazstvo na Vianočnom
hokejovom turnaji v Krnove sa

zaslúžili hráči v zložení:
brankári: Jakub Fujaš, Matej
Vanko
obrancovia: Andrej Hatala,
Tomáš Konečný, Patrik Filina,
Martin Bernát
útočníci: Igor Juris, Boris
Sádecký, Adam Haščič, Martin
Puš, Oliver Pataky, Róbert
Mokrohájsky, Miroslav Jaroš,
Richard Lukoťka a Martin
Juríček.
J. Hatalová,
foto: (P. Pataky)

Dobrú lyžovačku ponúkajú aj
strediská v okolí Trenčína
Okolie Trenčína ponúka v období od decembra do marca
dobré podmienky na lyžovanie. Ponúkame vám zopár tipov
lyžiarskych stredísk v blízkosti nášho mesta.

 Lyžiarske stredisko Homôlka
Nachádza sa neďaleko rázovitej obce Valaská Belá. V areáli sa
nachádzajú 3 vleky a požičovňa lyží. Vybrať si môžete z dvoch
menej náročných zjazdoviek v dĺžke 300 a 550 m. Viac na www.
homolka.sk.

 Lyžiarske stredisko Ski centrum Kálnica
Leží cca 3 km od Nového Mesta nad Váhom. V areáli sú k dispozícii 4 vleky, požičovňa a brusiareň lyží, lyžiarska škola, bufet, parkovisko. Kombinácia ľahkých a stredne náročných lyžiarskych terénov je vhodná pre začínajúcich lyžiarov. Viac na
www.skicentrumkalnica.sk.

 Lyžiarske stredisko Bezovec
Neďaleko Piešťan v pohorí Považský Inovec leží lyžiarske stredisko Bezovec. Stredisko disponuje lyžiarskou škôlkou, požičovňou lyžiarskej výstroje, ski servisom, reštauračnými zariadeniami s možnosťou vnútorného aj vonkajšieho posedenia na
prekrytých terasách.
Viac na www.skibezovec.sk., Zdroj: www.visittrencin.sk
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