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Výstavba obchvatu by sa mala začať okružnou križovatkou pod Juhom
Slovenská správa ciest (SSC) vyhlásila koncom minulého roku
verejnú súťaž na realizátora výstavby druhého cestného mosta
v Trenčíne ako súčasti I. etapy Juhovýchodného obchvatu mesta.
Po vyhodnotení ponúk bude známy víťaz súťaže.
Ako predpokladanú hodnotu
zákazky uviedla SSC pri vyhlásení verejnej súťaže sumu 51,3
milióna eur bez DPH so zazmluvneným časom výstavby dva roky.
Otváranie obálok s ponukami
sa uskutočnilo 7. januára tohto
roku. Do súťaže sa zapojilo
celkovo sedem záujemcov, pričom rozhodujúcu úlohu pri ich
vyhodnocovaní zohrala cenová
ponuka. „Víťazom verejného obstarávania sa stalo združenie
„TRENČÍN – MOST“, ktorého
hlavným členom je spoločnosť
Doprastav. Združenie predložilo
najnižšiu cenovú ponuku, ktorá

bola 48 618 381,80 eura bez
DPH,“ informovala hovorkyňa
SSC Iveta Fedorová.
Ukončením súťaže by mal
byť reálny aj avizovaný začiatok
stavebných prác súvisiacich s výstavbou druhého mosta na jar
tohto roku. „Na základe doterajšieho vývoja situácie predpokladáme, že sa tak mohlo stať už
začiatkom mája. S víťaznou spoločnosťou budeme rokovať o harmonograme stavebných prác tak,
aby začali výstavbou okružnej križovatky pod Juhom pri čerpacej
stanici Agip,“ zdôraznil trenčiansky primátor Branislav Celler.

Vzhľadom na výšku investície
celej výstavby bude ministerstvo
dopravy, pôšt a telekomunikácií
financovať projekt pomocou nenávratného finančného príspevku z Európskej únie, čo je 75
percent z celkovej sumy. Zvyšnú
sumu doplatí štát ako investor.
Niekoľkoročný proces vedúci
k výstavbe mosta urýchlilo mesto
vypracovaním projektovej doku-

mentácie za takmer dva milióny
eur. „Je to pre nás najdôležitejšia stavba v Trenčíne. Príprava
jej realizácie predstavovala roky
práce aj našej samosprávy,“ dodal primátor.
Výstavba druhého cestného
mosta cez Váh, ktorý bude stáť
približne dva kilometre od súčasného, by mala byť ukončená
v roku 2012.
(r), foto: (jč)
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Na festival Pohoda sa už
predalo viac ako 10 tisíc lístkov
O necelých sto dní sa na trenčianskom letisku začína najväčší
slovenský hudobný festival Pohoda. Napriek tomu, že ho vlani
postihla tragédia, ktorá si vyžiadala dve obete, predpredaj vstupeniek je rekordný.
PR hovorca festivalu Mário
Gešvantner uviedol, že sa už
predalo viac ako desaťtisíc lístkov. Ich cena sa momentálne
pohybuje na úrovni 59 eur. Organizátori tento rok obmedzili
kapacitu festivalu na 30-tisíc
ľudí.

Festival sa pôvodne konal
tretí júlový víkend, 14. ročník
bude o víkend skôr, pretože
časovo kolidoval s najstaršou
slovenskou púťou na Skalke
pri Trenčíne, ktorú navštevuje
15-tisíc ľudí. Pohoda má podľa
Gešvantnera potvrdených 45

> Multižánrové podujatie pravidelne naštevujú tisíce
mladých ľudí.

> Festival Pohoda sa každoročne koná na trenčianskom
letisku.
vystupujúcich. Festival podľa plánu privíta viac ako sto
účinkujúcich.
Vlaňajší ročník sa skončil
tragédiou a predčasným ukončením festivalu. Druhý deň
akcie sa letiskom prehnala
búrka sprevádzaná silným vetrom. Otvorený stan to nevydržal a zrútil sa počas koncertu
na stovky ľudí. Neprežil to
29-ročný muž z Piešťan, hospitalizovali 40 ľudí, ďalších 56
ošetrili ambulantne. Po troch
mesiacoch zraneniam podľah-

la 19-ročná Nikolka z Omšenia pri Trenčíne. Polícia podľa
trenčianskej krajskej policajnej
hovorkyne Kataríny Hlaváčovej
prípad naďalej vyšetruje. K dispozícii má posudok z Ústavu
súdneho inžinierstva v Žiline.
Znalecký posudok podľa organizátorov festivalu dokazuje, že
stan nemeckých majiteľov bol
zle postavený, a preto spadol.
Navyše stan, ktorí Nemci doviezli do Trenčína, nesmel byť
po bokoch otvorený.
(SITA), foto: (rs)

V Trenčíne rokovalo prezídium Únie miest Slovenska
Prezídium Únie miest Slovenska (ÚMS) sa v stredu 24. marca
stretlo na rokovaní na pôde Mestského úradu v Trenčíne. Hlavnou témou bolo hľadanie riešení na zlepšenie finančnej situácie
samospráv v rokoch 2010 – 2012.

> Jednou z tém rokovania prezídia Únie miest Slovenska
bola aj potreba prepracovania dvoch legislatívnych návrhov.

Podľa členov prezídia Únie
miest Slovenska (ďalej ÚMS)
je naliehavo potrebné obnoviť
rokovania s centrálnou vládou za účelom prijatia systémových riešení v oblasti stabilizácie príjmov samosprávy.
„Aj tu v Trenčíne jednoznačne
a opätovne zaznela požiadavka na prerozdelenie istej
rezervy, ktorú má vláda. Ide
o 6,2% z dane fyzických osôb,
ktorá je momentálne viazaná,
ale ktorú požadujeme prerozdeliť medzi mestá a obce. To
by nám v súčasnosti výrazne
pomohlo,“ zdôraznil predseda
prezídia a primátor Bratislavy
Ján Ďurkovský.
Prezídium ÚMS sa zaoberalo aj dvomi legislatívnymi
návrhmi, dôležitými najmä
pre krajské a okresné mestá, ktoré vláda doteraz neakceptovala. „Ide o legislatívnu
podporu spoplatnenia parkovania v mestách a obciach

a tiež o možnosť spoplatnenia
investičnej výstavby, najmä
väčších, rozsiahlych celkov,“
upresnil Ďurkovský, ktorého
doplnil primátor Trenčína Branislav Celler: „Spoplatnením
investičnej výstavby jednorazovým poplatkom by bol celý
proces transparentnejší. Investor by jasne vedel, čo ho
v danom prostredí čaká, aký
poplatok má zaplatiť a na druhej strane mesto bude mať
jednoznačne dané, že tieto
peniaze musí investovať ďalej
do svojej infraštruktúry.“
Únia miest Slovenska sa
s týmito požiadavkami obráti
aj na novú vládu, ktorá vzíde
po júnových voľbách. „Máme
záujem aj o zjednodušenie
formy získavania financií z eurofondov. Najmä, aby sa tento
proces decentralizoval,“ dodal Ďurkovský.
(r), foto: (jč)
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Začiatkom apríla začne
AU Optronics výstavbu závodu
Taiwanská spoločnosť AU Optronics už hľadá zamestnancov do
nového závodu v priemyselnom parku. Len niekoľko týždňov po
začatí výstavby infraštruktúry v priemyselnom parku by sa totiž
mali rozbehnúť aj prvé terénne práce súvisiace s budovaním závodu na výrobu LCD monitorov.
Konzultačná a inžinierska
firma Tebodin, ktorá pre taiwanského investora AU Optronics
projektuje závod, plánuje už
v najbližších dňoch oznámiť víťaza súťaže na zhotoviteľa stavby.
Štvrtý najväčší výrobca LCD monitorov na svete už po podpísaní
investičnej zmluvy avizoval začiatok výstavby samotného závodu
v prvom kvartáli tohto roka. Reálne dodržanie termínu začatia
výstavby potvrdil aj primátor Branislav Celler: „Fabrika by mala
byť hotová do konca tohto roka
a stavebné práce by sa mali
začať už v najbližších týždňoch.

Čaká sa už len na vyhodnotenie
verejnej súťaže na zhotoviteľa
stavby.“
Podľa plánu sa začala aj výstavba externej infraštruktúry pre
závod, ktorú pre AU Optronics
realizačne zabezpečuje spoločnosť MH Invest. Víťaz tendra na
zhotoviteľa stavby inžinierskych
sietí, spoločnosť Váhostav SK
Žilina, začala s výkopovými prácami už začiatkom marca.
Výrobu TFT LCD modulu,
jednotiek podsvitu a súvisiach
dielov pre TFT LCD, ale aj výrobu televízorov v oblasti hi-tech
plánuje AU Optronisc spustiť

> Vedenie spoločnosti AU Optronics si pozrelo pozemky, na
ktorých bude stáť nový výrobný závod v decembri minulého
roka po podpísaní investičnej zmluvy.
v závode v roku 2011. Investícia
taiwanskej spoločnosti za 191
miliónov eur prinesie viac ako
tritisíc pracovných príležitostí.
AU Optronics v týchto dňoch
ponúka na internetovom portáli

www.profesia.sk prvé pracovné
príležitosti v novom závode. Nájsť
ich môžete aj na webovej stránke
mesta Trenčín www.trencin.sk/
pracovne_ponuky.
(r), foto: (jč)

Väčšinu pripomienok k novému územnému plánu mesto akceptovalo
V lete minulého roka mohli Trenčania pripomienkovať Koncept
nového územného plánu mesta (ÚPN), ktorý bol prezentovaný,
prerokovaný a zverejnený v zmysle zákona v dvoch alternatívach. Na mestský úrad bolo doručených viac ako 400 pripomienok zo strany občanov. Samospráva z nich z rôznych dôvodov
zamietla len približne 80.
Po uplynutí lehoty na pripomienkovanie boli všetky
námietky riadne zaevidované
a odborne vyhodnotené spracovateľom aj mestom. V prípade
občianskych pripomienok má
Mesto Trenčín podľa platnej
legislatívy v plnej kompetencii
rozhodovanie o jej akceptovaní
či zamietnutí. V prípade, ak pripomienku nemôže akceptovať,
je však povinné jej adresáta
informovať o dôvode jej zamietnutia písomne a tiež odôvodniť
toto rozhodnutie na osobnom
rokovaní. Všetci občania, ktorých pripomienke či námietke
nemohlo mesto vyhovieť, boli
v priebehu mesiacov január
a február tohto roka pozývaní
na osobitné rokovania na pôde
Útvaru architektúry a územného plánovania pri MsÚ.„Väčšina z nich pozvanie prijala, a
bolo im bolo možné aj osobne
vysvetliť dôvody, pre ktoré im

mesto nemôže vyhovieť. Zároveň sme im mohli objasniť
aj ďalší postup v spracovaní
územného plánu. Po týchto rokovaniach sme taktiež aj sami
prehodnotili niektoré pôvodne
negatívne stanovisko, čím sme
mohli vyhovieť ešte väčšiemu
počtu občanov a zapracovať
tak maximum ich požiadaviek
vznesených ku konceptu,“ vysvetlila vedúca Útvaru architektúry a územného plánovania pri
MsÚ Adriana Mlynčeková. Súčasná legislatíva však neukladá mestu povinnosť osobitne
informovať občanov v prípade
akceptovania ich pripomienky.
„Každá jedna pripomienka,
ktorú občania podali písomnou formou na mestský úrad
v zákonom stanovej lehote
bola riadne vyhodnotená. Pokiaľ občania neboli písomne
informovaní o jej zamietnutí
a pozvaní na osobné preroko-

> Trenčania si mohli varianty pripravovaného územného plánu mesta pozrieť v Centre rozvoja mesta na Farskej ulici.
vanie, ich pripomienka bola
akceptovaná a bude súčasťou
materiálu na ďalšie rokovanie
v orgánoch mesta,“ zdôraznila
Mlynčeková.
Proces spracovania ÚPN
bude pokračovať vypracovaním
návrhu, ktorý sa spracováva už
bez variantov, a podľa zákona
podlieha rovnako ako koncept

verejnému prerokovaniu. Občania budú môcť k tomuto návrhu
opäť podávať pripomienky a zároveň si budú môcť overiť, ako
bola ich vznesená pripomienka
v rámci konceptu do návrhu
zapracovaná. Návrh by mal byť
predložený na pripomienkovanie v letných mesiacoch tohto
roka.
(r), foto: (jč)
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Výstavba novej plavárne
pokračuje podľa harmonogramu
S príchodom jarných dní sú práce na výstavbe novej letnej plavárne opäť v plnom prúde. Harmonogram výstavby nenarušila ani
bohatá snehová nádielka počas zimných mesiacov. Plaváreň na
Ostrove by mala byť dokončená, podľa v zmluvy, v októbri tohto
roka.
Spoločnosť VOD – EKO, ktorá výstavbu realizuje, začala
v novembri minulého roka s
výkopovými prácami na základoch strojovní. „V súčasnosti
máme vybudované strojovne
pre dopadový aj plavecký bazén. K týmto dvom bazénom

> Budúca podoba novej plavárne

máme hotovú aj spodnú výstuž.
Na oddychovom bazéne robíme
podkladové betóny a začali
sme aj s výkopovými prácami
pre detský bazén,“ opísal súčasnú situáciu stavbyvedúci
Jozef Svatík. Hotová je aj hrubá
stavba vstupného objektu, na

vizualizacia: (ar)

> Hrubá stavba vstupnej budovy je hotová.
ktorej sa v týchto dňoch robí
strešná krytina a druhé podlažie. Súčasne sa začalo aj s prácami na dažďovej a splaškovej
kanalizácii.
Nová plaváreň bude mať
kapacitu o 25% väčšiu ako súčasná. Dominantou bude toboganová veža so šmykľavkami.
„Dnes už máme vyšpecifikovaný
aj návrh na konkrétne tobogany
a šmýkačky do vody. Chýbať nebude ani šmýkačka pre rodiny
s deťmi,“ doplnil Svatík. Návštevníci sa tiež môžu tešiť na
dopadový, plavecký a zážitkový
bazén pre deti a dospelých.
Chýbať nebude ani miestnosť

foto: (jč)

pre zdravotnú službu, kabínky na prezliekanie, hygienické
priestory s WC a sprchami.
„Technicky aj technologicky
je to všetko rozbehnuté tak,
že zmluvný termín odovzdania
stavby, čo je október 2010,
s prehľadom dodržíme,“ zdôraznil generálny riaditeľ spoločnosti VOD-EKO Peter Klačman.
Počas nastávajúcej letnej
sezóny Trenčania o možnosť
kúpania sa určite neprídu.
Mesto po dohode so Železnicami SR ponechá verejnosti
k dispozícii súčasnú plaváreň,
až kým nebude otvorená nová.
(r)

Mesto začalo výstavbu prvých domov
pre rodiny dotknuté modernizáciou
Výstavba prvých siedmich rodinných domov pre Trenčanov
dotknutých modernizáciou železničnej trate v Trenčíne sa už
rozbehla. V pondelok 23. marca bolo stavenisko v Zámostí odovzdané spoločnosti Monolit, ktorá bude pre mesto zabezpečovať výstavbu náhradných rodinných domov.
S modernizáciou železničnej
trate v Trenčíne súvisí prekládka trate, ktorá povedie cez nový
železničný most. Táto úprava si
okrem asanácie starej letnej
plavárne vyžiada aj vysťahovanie tridsiatich rodín z domov
v časti Za mostami. Sedemnásť
rodín dostane finančú kompenzáciu, za ktorú si vo vlastnej
réžii postaví domy. Zvyšným
trinástim rodinám zabezpečí výstavbu nových rodinných domov
samospráva. Prvých sedem domov sa v týchto dňoch začalo
stavať v lokalite na Kamenci.

Podľa zmluvy by mali byť nové
domy dokončené do 12 mesiacov od začatia výstavby.
Ďalších šesť nových domov
by malo vyrásť v lokalitách Villa
park, Kubra a na Ul. M. Kišša.
„Tieto projekty sú v štádiu riešenia. V súčasnosti prebieha
majetkovo – právne vysporiadanie niektorých pozemkov, aby
sa následne pripravila projektová dokumentácia pre stavebné
povolenie a dokumentácia pre
výber zhotoviteľa,“ vysvetlil
Viliam Hubinský. Náklady spojené s výstavbou nových rodin-

> Prvých sedem nových domov na Kamenci by malo byť dokončených do roka.
ných domov budú samospráve
refundovať Železnice Slovenskej republiky.
V súčasnosti sa upravuje
úsek od Nového Mesta nad Váhom po Trenčín. Okrem nového
mosta si vyžiada vybudovanie

piatich podjazdov s podchodmi,
ôsmich samostatných podchodov a jeden nadjazd. Náklady
na rekonštrukciu trate od Zlatoviec po Trenčiansku Teplú by
mali presiahnuť 300 miliónov
eur.
(r), foto: (jč)
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Infraštruktúru pod Mierovým
námestím treba obnoviť
Súčasťou pripravovanej rekonštrukcie Mierového námestia je
aj kompletná obnova a údržba inžinierskych sietí. Tá bude prebiehať súbežne s úpravou celého povrchu námestia. Jej realizáciu si musia zabezpečiť jednotliví správcovia sietí na vlastné
náklady.
Mesto potrebuje v rámci
rekonštrukcie vymeniť starú
infraštruktúru pod povrchom,
ktorej kapacity i technický stav
už nezodpovedajú dnešným
požiadavkám. V týchto dňoch
bolo vydané na rekonštrukciu
inžinierskych sietí územné rozhodnutie. „Celý projekt, vrátane
rekonštrukcie sietí, sa bude realizovať naraz. Pod novým námestím už požadujeme mať zrekonštruované všetky potrebné
siete tak, aby následne nemu-

selo dochádzať k zásahom do
nového povrchu. V súčasnosti
prebiehajú rokovania so správcami jednotlivých sietí,“ povedala Jana Marková z Kancelárie
primátora.
Predpokladané náklady na
rekonštrukciu Mierového námestia, ktoré patrí k najstarším
častiam Trenčína, by mali presiahnuť 1,8 milióna eur. Samospráva chce preto získať finančné prostriedky na jeho obnovu
z Európskej únie. „V najbližšej

Železničný
most je vďaka
moderným
svietidlám
bezpečnejší

výzve sa budeme uchádzať o pridelenie finančných prostriedkov
z eurofondov,“ dodala Marková.
Podľa štúdie, ktorú vypracoval brniansky ateliér RAW, by
rekonštrukcia nemala radikálne
zmeniť tvár súčasného historického námestia. Dnešný trávnik
v strede námestia nahradí centrálny ovál z rezanej doskovej

dlažby. Zachované zostanú všetky stromy, ku ktorým pribudne
ďalších dvadsať. Z väčšej časti
zostane zachovaná pôvodná
andezitová dlažba, avšak bude
nanovo uložená tak, aby bola jej
pochôdznosť bezproblémová.
Po rekonštrukcii bude námestie
bezbariérové.
(r), vizualizácia: (ar)

Súťaž na modernizáciu železničnej
stanice bola neúspešná
Verejná obchodná súťaž na revitalizáciu železničnej stanice
v Trenčíne, ktorú v auguste vyhlásili Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), bola neúspešná. Z pôvodne avizovaných štyroch
záujemcov sa napokon nenašla ani jediná súkromná spoločnosť, ktorá by spĺňala požadované kritériá. ŽSR chce preto
súťaž zopakovať.

Verejné osvetlenie na železničnom moste prešlo v týchto dňoch
rekonštrukciou. Kompletná výmena dvanástich svietidiel by
mala priniesť kvalitnejšie osvetlenie lávky pre peších na frekventovanom prechode z centra mesta do Zámostia.
Doteraz sa na osvetlenie železničného mosta používali svietidlá
a výbojky, ktoré boli štandardne
používané na osvetľovanie chodníkov či menej frekventovaných
ciest. Tieto typy svietidiel, ktoré
sa bežne používajú aj v rámci verejného osvetlenia mesta, však
častokrát kvôli poruchám neboli
funkčné. „Príčinou boli silné otrasy konštrukcie mosta, ktoré ničili
výbojky v svietidlách. Len vďaka
častým servisným zásahom prevádzkovateľa sa darilo udržiavať
osvetlenie na moste vo funkčnom stave,“ zdôraznil Roman Sabadka z Útvaru interných služieb
pri MsÚv Trenčíne.

> Pôvodný historický ráz námestia zostane po rekonštrukcií zachovaný. Zmenou bude centrálny ovál, ktorý nahradí
súčasný trávnik.

Staré svietidlá po rekonštrukcii nahradili moderné LED svietidlá, ktoré boli priamo vyvíjané
a testované pre použitie v podobne náročných podmienkach. Vďaka svojej konštrukcii sú odolné
proti otrasom, majú nízku spotrebu energie a dlhú životnosť. Nové
svietidlá sú vybavené elektronikou, ktorá umožňuje reguláciu
výkonu podľa potrieb užívateľov.
Funkčnosť verejného osvetlenia je pravidelne kontrolovaná.
Poruchy bývajú odstránené spravidla nasledujúci deň po nahlásení na non-stop dispečing VO
na tel. číslo: 032/64 00 894.
(r), foto: (ar)

V rámci projektu Moderná
stanica odštartovali ŽSR obchodné súťaže na revitalizáciu
štyroch vybraných staníc v Bratislave – Novom Meste, Prievidzi,
Žiline a v Trenčíne. V prípade
trenčianskej železničnej stanice
sa do súťaže zapojili štyri spoločnosti: GrandiStazioni Spa Gruppo Ferrovie dello Stato z Ríma,
Laugaricio Development, s. r. o.,
Kabi Real, s. r. o. a Pavol Šajben
SMOKER. Do druhej časti súťaže
však predložila návrh len posledná spoločnosť. „Ponuka spoločnosti Pavol Šajben SMOKER,
ako jediného subjektu predkladajúceho súťažný návrh na revitalizáciu stanice v Trenčíne, bola
odmietnutá. Nespĺňala kritériá
uvedené v súťažných podmienkach súťaže a umožnila by do-

siahnuť stanovené ciele projektu
iba obmedzene,“ vysvetlila hovorkyňa ŽSR Martina Pavlíková.
Železnice neboli úspešné
ani v prípade staníc v Bratislave – Novom Meste a v Prievidzi.
Súťaž na obnovu stanice v Žiline
ešte nie je ukončená. „ŽSR na
základe výsledkov jednotlivých
tendrov získali prvé skúsenosti s realizáciou PPP projektov.
Menší záujem investorov odôvodňujeme celkovou nepriaznivou situáciou v realitnej oblasti
a problémami potenciálnych
investorov so získaním úverov
a bankových garancií. Napriek
týmto skutočnostiam plánujeme
v priebehu tohto roka neúspešné súťaže zopakovať,“ doplnila
Pavlíková.
(r)
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Neudržiavanú zeleň pred NC Rozkvet bude mesto revitalizovať
V rámci revitalizácie zelených plôch v meste pripravuje samospráva úpravu neudržiavanej a zanedbanej zelene pred NC Rozkvet na sídlisku Sihoť. Jej súčasťou je asanácia prestarnutých
stromov a kríkov, výsadba nových trávnikov a drevín ako aj výmena poškodeného mobiliára.

o zanedbaný a neudržiavaný
priestor, kde dnes kríky vytvárajú len miesto pre zadržiavanie neporiadku,“ vysvetlila
Jana Marková z kancelárie
primátora. Pri úpravách budú
stromy a kríky odborne orezané, vyrúbať sa však musia
stromy, ktorých korene poškodili asfaltovú pokrývku
alebo boli poškodené a hrozilo nebezpečenstvo úrazu.
Namiesto nich budú vysadené nové stromy a nižšie kríky.
Návrh úpravy tiež počíta s výsadbou nových trávnikov, celkovým vyčistením priestoru,

opravou a výmenou lavičiek
a doplnením prvkami drobnej
architektúry.
Podobnú štúdiu revitalizácie pripravil útvar architektúry
aj na zelený ostrovček medzi
železničnou a autobusovou
stanicou. „Tento priestor sa
snažíme pravidelne udržiavať. Pripravovaná revitalizácia, ktorá zahŕňa asanáciu
nefunkčných
prestarnutých
drevín a úpravy trávnikov,
nám dá väčšiu možnosť udržať priestor čistý, estetický,
funkčný a tiež bezpečný,“ dodala Marková. (r), foto: (jč)

> Na zelené plochy pred NC Rozkvet má mesto pripravenú odbornú štúdiu revitalizácie. Zelený ostrovček medzi
železničnou a autobusovou stanicou mesto zatiaľ vyčistí
a upraví.

Pre túto lokalitu spracoval
Útvar architektúry a územného plánovania pri MsÚ
odbornú štúdiu s analýzou
jestvujúceho stavu zelene,

návrhom na odstránenie
poškodených a chorých drevín a následne s návrhom
na novú úpravu vysadenie
nových druhov drevín. „Ide

Zjednosmernenie zlepší
prejazdnosť križovatky
Neprehľadnú situáciu na križovatke Námestia sv. Anny a Jesenského ulice pred Poštovou bankou vyriešila samospráva zmenou dopravného režimu. Pribudlo aj osem nových parkovacích
miest.
Pri doterajšom spôsobe státia dochádzalo k porušovaniu
pravidiel cestnej premávky.
Zaparkované vozidlá zhoršovali rozhľad a prejazdnosť daným
úsekom. Vodiči svojvoľným
parkovaním bez rešpektovania
potrebnej prejazdnej šírky ulice
ohrozovali ostatné vozidlá, čo
znižovalo bezpečnosť cestnej

premávky. Radnica preto rozhodla o usmernení parkovania
a dopravným značením stanovila jednosmernú premávku
v smere od centra mesta. To
zároveň rozšírilo počet miest
na parkovanie. Autá teraz môžu
stáť pozdĺžne po oboch stranách cesty.
(r), foto: (jč)
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Kultúrny dom v
Istebníku skultúrňujú
Už niekoľko týždňov prebiehajú v Kultúrnom dome v Istebníku
rekonštrukčné práce. Po nevyhnutných úpravách za takmer
166-tisíc eur sa do objektu okrem škôlky, ktorá sa tu v súčasnosti nachádza, nasťahuje aj vysunuté pracovisko mestskej polície spolu s Klubom dôchodcov Istebník.
Kultúrny dom v Zámostí bol
kedysi vyhľadávaným miestom
rôznych akcií a spoločenských
stretnutí. Pred mnohými rokmi
tu dokonca fungovalo kino. Od
polovice deväťdesiatych rokov
minulého storočia však budova chátrala. V súčasnosti ale
vládne v objekte čulý pracovný
ruch a vnútorné priestory sa

zmenili na nepoznanie. Samotná rekonštrukcia je rozvrhnutá
do niekoľkých etáp.
„V budove po skončení
opráv nebude chýbať zázemie
pre rôzne kultúrno-spoločenské akcie a niektoré organizácie tejto mestskej časti,“
informoval trenčiansky viceprimátor a poslanec za VMČ Zá-

Gymnastickým triedam
hrozí zánik
Gymnastickým nádejám v Trenčíne reálne hrozí, že od nového
školského roka prídu o zázemie v Základnej škole na Východnej
ulici. Vedenie mesta spolu s poslancami VMČ Juh preto v súčasnosti hľadajú najvhodnejší spôsob, aby talentovaná mládež
mohla aj naďalej pokračovať v kvalitnej príprave.

> Vnútorné priestory kultúrneho domu postupne menia svoj
vzhľad.
pad Tomáš Vaňo. Ako ďalej dodal, v rámci rekonštrukcie sa
bude riešiť aj otázka statickej

dopravy v blízkosti kultúrneho
domu.
(r), foto: (ar)

gymnastického centra prípravy talentovanej mládeže
(RGCTM). Projekt si získal
nielen podporu zriaďovateľa
základnej školy – mestskej
samosprávy, ale aj Slovenskej gymnastickej federácie.
V decembri minulého roka
začalo regionálne centrum
v škole fungovať. „Z bežného
krúžku sme postupne vytvorili
stredisko športového uplatnenia. V širšom okolí Trenčína
v súčasnosti nikto neponúka
také zázemie, ako telocvičňa
na Východnej ulici,“ povedala
Katarína Pavlíčková, vedúca
trénerka RGCTM.

využívať všetci žiaci na hodinách telesnej výchovy, ako aj
záujemcovia v rámci mimoškolskej činnosti,“ vysvetľuje
riaditeľka ZŠ na Východnej
ulici Darina Lochmanová.
Napevno osadené náčinie
vo veľkej telocvični však ubralo priestor určený na loptové
hry. Uprednostňovanie gymnastiky na úkor loptových hier
sa nepáčilo niektorým učiteľom a rodičom, a napokon ani
štátnej školskej inšpekcii, ktorá odporučila prehodnotiť tento spôsob využívania telocvične s ohľadom na dodržiavanie
Vzdelávacích štandardov telesnej výchovy (TV) v oblasti
výučby hier. „Negatívom vyučovania v predmete TV je nesúlad vzdelávacieho štandardu s plnením učebných osnov
týkajúcich sa vyučovania loptových hier – volejbal, basketbal, hádzaná,“ píše sa v stanovisku inšpektorov. Z tohto
dôvodu bude k 1. septembru
2010 rozhodnutím vedenia
školy obnovený pôvodný stav
telocvične. Ako to bude vyzerať s pôsobením gymnastiky
v škole v budúcich rokoch,
zatiaľ jasné nie je. Pavlíčkovci
sa so žiadosťou o pomoc pri
hľadaní náhradných priestorov obrátili aj na samosprávu,
ktorá im v rámci svojich možností prisľúbila pomoc.

 Málo miesta na
loptové hry

> Gymnastická telocvičňa slúži v čase vyučovania žiakom
a popoludní športovým krúžkom.
Športová gymnastika sa
stala súčasťou aktivít na južanskej základnej škole už
pred dvanástimi rokmi. Intenzívne tréningy pod vedením manželov Pavlíčkovcov
postupne prinášali ovocie
v podobe skvelých výsledkov
mladých športovcov. Napokon
v roku 2004 vznikli v škole

športové triedy so zameraním
na gymnastiku. O tri roky neskôr hostili na Juhu dokonca
mládežnícke
gymnastické
majstrovstvá Slovenska. Pozitívne odozvy na organizačné zvládnutie šampionátu
a popredné umiestnenia domácich gymnastiek podnietili
ideu vytvorenia Regionálneho

Aby mohlo byť v škole zriadené tréningové centrum pre
talentovanú mládež, bolo
treba splniť viacero podmienok gymnastickej federácie.
Podľa jednej z nich musí byť
gymnastické náčinie natrvalo osadené v tréningových
priestoroch. V ZŠ na Východnej ulici na tento účel vyhradili
väčšiu z dvoch telocviční. Tá
menšia nevyhovovala gymnastom kvôli nedostatočnej výške stropu. „V snahe podporiť
rastúcu úroveň tohto športu
umožnilo vedenie školy ešte
v školskom roku 2008/2009
realizovať tréningový proces
vo veľkej telocvični ZŠ, s tým,
že dostupné vybavenie môžu

(mr), foto: (ar)
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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:
Ako je to s verejnoprospešnými prácami teraz, keď vyšiel
nový zákon? Kam by som sa
mohla obrátiť, keď mám záujem o túto prácu? Ďakujem.
Margita
Katarína Patková, kancelária
prednostu:
Mesto Trenčín plánuje spoluprácu s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v rámci
projektu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ZUoZ). V súčasnosti je pripravovaný vykonávací
predpis, ktorý upraví pravidlá
zamestnávania ZUoZ. Odporúčame zaslať žiadosť o prijatie
do zamestnania s označením
„znevýhodnený uchádzač o zamestnanie“ spolu s uvedením
pozície, o ktorú by ste mali zá-

ujem. Žiadosť adresujte Mestu
Trenčín – Riadenie ľudských
zdrojov, Mierové námestie č. 2,
911 64 Trenčín.
Existujú niekde v Trenčíne
fotografické kluby? Započul
som, že v meste sa nejaké
nachádzajú, len neviem kontakt na oprávnené osoby. Kde
by som o tomto získal informácie? Za odpoveď vopred
ďakujem.
Lukáš Janáček
Kultúrno-informačné centrum
mesta Trenčín:
Klub fotografov existuje
v Posádkovom klube Trenčín,
sústreďuje záujemcov o amatérske spracovávanie čiernobielych a farebných fotografií.
Svoje poslanie plní pravidelný-

mi stretnutiami v klube v piatky v čase od 18.00 do 21.00
hod., organizovaním výstav,
prednášok a seminárov s fotografickou tematikou, poskytovaním pomoci pri tvorbe
zbierok a exponátov členov
klubu. Kontakt na klubovú činnosť: +421 0960 333 815,
+421 0960 333 806. Zdroj:
www.mil.sk

zástavby a mestských víl. Znamená to, že v prípade záujmu
zo strany vlastníkov je možné
na tomto území realizovať výstavbu v zmysle platného ÚPN.
Tak, ako v uplynulých dňoch
bola zo strany nášho útvaru
podávaná územnoplánovacia
informácia, bude potrebné toto
územie riešiť komplexne formou urbanistickej štúdie.

Kedy sa začne plánovaná
výstavba rodinných domov
a vykupovanie pozemkov od
záhradkárov v lokalite – záhradkárska osada Vašíčkove
sady, hore na sídlisku Juh
popri Saratovskej ulici. Ďakujem.
Martina Kuzma
Adriana Mlynčeková, útvar
architektúry
a
územného
plánovania:
Mesto Trenčín zatiaľ nepripravuje žiadnu výstavbu v tejto
lokalite, ani výkupy pozemkov.
Z pohľadu platného územného
plánu mesta ide o definíciu
lokality ako obytného územia
– intenzívnej nízko-podlažnej

Ako je to s prehlasovaním trvalého pobytu v občianskom
a iných dokladoch, je to nejako časovo obmedzené? Napríklad. Keď si vybavím trvalý
pobyt teraz vo februári a doklady by som menila niekedy
v júni z dôvodu sobáša a hneď
by som si zmenila v dokladoch
aj priezvisko. Ďakujem. Jana
Otrubčáková
Zuzana Kristová, útvar právny
a matriky:
Do 30 dní od prehlásenia trvalého pobytu je treba požiadať
o vydanie nového občianskeho
preukazu.
(r)

 Bilbo

Pokiaľ máte záujem a podmienky na to, aby sa Goliáš
či Bilbo stali neoddeliteľnou
súčasťou vašej rodiny, kontaktujte nás, prosím, na tel.
č.: 0902 335 669 alebo 0907
506 502.
Viac informácií nájdete na
stránke www.kstn.sk.

Goliáš a Bilbo hľadajú domov
Predstavujeme vám ďalších dvoch psíkov z Karanténnej stanice
v Trenčíne. Na starostlivých majiteľov tu čaká smutný Goliáš
a zatúlaný Bilbo.

 Goliáš
Komu sa stratil tento obrovský psík? Našiel sa na sídlisku
Noviny. Goliáška priviezli do karantény 28. januára tohto roka
a bol veľmi smutný. Nechcel
jesť, piť a stále len plakal. Teraz mu je už lepšie, ale aj tak
je smutný a potrebuje pri sebe

spoločnosť dobrých ľudí, ktorí
majú doma dosť miesta. Goliáško má približne 3 – 4 roky.
Je to pokojný a poslušný psík.
Znesie sa aj s inými psíkmi a
veľmi rád chodí na prechádzky.
Nedáte mu šancu?

Bilba priviezli do karantény v
deň sv. Valentína (14. 2. 2010).
Je to čistokrvný beagl, ktorý sa
zrejme zatúlal. Má približne 3
roky a je veľmi aktívny. Potrebuje ľudí, ktorí by mali čas venovať sa mu. Hodí sa aj na šport,
napr. agility. Bilbo je priateľský
aj k iným psíkom, ale lepšie by
bolo, keby bol v novom domove
sám. Je vhodným spoločníkom
aj pre deti, ale len k starším
(6+). Psík bude kastrovaný.

Karanténna stanica
Trenčín
foto: (kst)
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O počte prijatých škôlkarov sa
rozhodne do polovice apríla
Podľa výsledkov zápisu, ktorý prebiehal od 15. februára do
15. marca, majú rodičia záujem umiestniť v novom školskom
roku do trenčianskych materských škôl 479 detí. Po prvýkrát
sa žiadosti o umiestnenie dieťaťa do materskej školy prijímali
centrálne na riaditeľstve Školských zariadení mesta Trenčín za
prítomnosti riaditeliek jednotlivých materských škôl.
Podľa vyhlášky ministerstva
školstva nemusia byť prijímané 2-ročné detí, pokiaľ nie sú
vytvorené materiálno-technické
podmienky na prijatie. Uprednostnené sú 5-ročné deti a deti
s odloženou alebo dodatočne
odloženou školskou dochádzkou. „Ďalšie podmienky prijatia
si zo zákona mohli určiť riaditeľky so súhlasom zriaďovateľa,
teda Mesta Trenčín. Podmienkou mesta bolo uprednostniť
deti rodičov s trvalým pobytom

v Trenčíne,“ povedala riaditeľka školských zariadení Danica
Lorencová.
Aktuálny počet prijatých detí
v súčasnosti (k 24. 3. 2010) je
372. Neprijatých detí je k rovnakému dátumu 107:
• 31 detí s trvalým pobytom
mimo Trenčína,
• 48 detí narodených v roku
2008 – t. j. 2-ročné deti,
• 28 detí, ktoré spĺňajú podmienky, ale v požadovanej materskej škole už nebolo voľné

Monitor preveril vedomosti deviatakov
Celoslovenské testovanie deviatakov – Monitor 9, ktoré sa
uskutočnilo v stredu 10. marca, preverilo vedomostnú pripravenosť žiakov na stredné školy. V deviatich trenčianskych základných školách sa zúčastnilo testovania 484 deviatakov.

miesto. Rodičom neprijatých
detí v nimi vybratých materských školách budú ponúknuté
miesta v materských školách,
kde je voľné miesto.
Na základe ponuky pre rodičov prijímanie ešte stále
prebieha.
Po prijatí detí, ktoré spĺňa-

jú podmienky (28), by ostalo
v materských školách voľných
ešte 12 miest.
Riaditeľky jednotlivých materských škôl vydajú rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí
detí do materských škôl do 15.
apríla 2010.
(ŠZTN), il. foto: (mr)

VÝBEROVÉ KONANIE
Mesto Trenčín v zmysle § 4 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 a zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie

funkcie riaditeľa
Základná škola, Kubranská 80, Trenčín

> Žiaci sedia počas testovania v lavici po jednom.
Externé testovanie žiakov
9. ročníka základných škôl
sa každoročne uskutočňuje
za účelom zisťovania individuálnej úrovne vedomostí
a zručností žiakov z matematiky, vyučovacieho jazyka a zo
štátneho jazyka. Deviataci
na celom Slovensku vypĺňajú
jednotné testy, ktoré pripravuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
zriadený MŠ SR.
Žiaci majú 60 minút na
test z matematiky a 50 mi-

nút na test z materinského
jazyka. V každej triede je
administrátor – učiteľ kmeňovej školy, ktorý usmerní
žiakov pred začatím písania
testu. Pre kontrolu objektivity a dodržania predpísaných
pravidiel je v triede aj jeden
učiteľ z inej školy, tzv. krížová
kontrola.
Výsledky testovania slúžia riaditeľom stredných škôl
ako jedno z kritérií na prijatie
žiaka na strednú školu.
(r), foto: (sa)

Kvalifikačné predpoklady:
– odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona č.
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
– minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
Iné požiadavky:
– znalosť príslušnej legislatívy
– komunikačné a organizačné schopnosti
– osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
– schopnosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
– znalosť práce s PC
Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia:
– stručný profesijný životopis
– úradne overené doklady o vzdelaní
– výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– návrh koncepcie rozvoja základnej školy
Uzávierka prihlášok je 7. 4. 2010. Prihlášky posielajte na adresu: MsÚ Trenčín – útvar školstva, Mierové námestie 2, 911 64
Trenčín. Obálku označiť „Výberové konanie, Základná škola,
Kubranská 80, 911 01 Trenčín“.

DOPRAVA
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Sociálny taxík možno využívať na prepravu len v pracovných dňoch
Mesto Trenčín už od januára 2008 zabezpečuje občanom mesta Trenčín prostredníctvom Sociálnych služieb mesta Trenčín,
m. r. o., Piaristická č. 42, Trenčín prepravnú službu imobilných
a ťažko mobilných občanov.
Prepravná služba sa poskytuje
občanovi s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktorý je podľa
posudku príslušného orgánu
odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým
vozidlom alebo na pomoc inej
osoby pri preprave a občanovi
vo veku nad 65 rokov, ktorý
je podľa lekára odkázaný na
individuálnu prepravu.
Občan je odkázaný na individuálnu prepravu, ak nie je
schopný:
a) premiestniť sa k vozidlu
verejnej hromadnej dopravy
osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť rovnakým
spôsobom ako zdravý občan,
b) nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb
a do prostriedku železničnej
dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z neho

rovnakým spôsobom ako
zdravý občan,
c) zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia
inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb
a v prostriedku železničnej
dopravy.
Prepravná služba sa poskytuje na celom území mesta
Trenčín v pracovných dňoch
od 7.00 hod. do 15.00 hod.
Výška úhrady za prepravnú
službu sa určuje sumou 0,27
€/km prepravnej vzdialenosti.
Stojné za každú začatú hodinu je 1 €. Prepravná služba
sa poskytuje na základe písomnej žiadosti.
K žiadosti je potrebné
doložiť:
a) potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných
osôb (manžel,manželka) v ka-

lendárnom mesiaci, v ktorom
bola žiadosť podaná,
b) posudok alebo rozhodnutie
úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny o odkázanosti na individuálnu prepravu alebo na
pomoc inej osoby pri preprave
a pri styku so spoločenským
prostredím – preukaz ZŤP so
sprievodcom,
c) vyhlásenie občana, že mu
nebol poskytnutý príspevok
na kúpu motorového vozidla
z Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Trenčíne,
d) občan vo veku nad 65 rokov
predkladá potvrdenie lekára
o odkázanosti na individuálnu

prepravu, posudok podľa písmena b) nepredkladá.
Objednávku na prepravu občan nahlasuje osobne alebo
telefonicky 24 hodín vopred.
V prípade voľnej kapacity je
možné prepravnú službu poskytnúť aj v deň objednávky.
Bližšie informácie o poskytovaní prepravnej služby
a spôsobe objednávania vám
poskytnú osobne alebo na
tel. č. 032/6402 463, Sociálne služby mesta Trenčín,
Piaristická 42, Trenčín.

(r), il. foto: (jč)

Do obchodnej zóny Belá začnú
premávať dve nové linky MHD
Od pondelka 12. apríla budú zavedené dve nové linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) do Obchodnej zóny Belá:
• Linka č. 25: Juh II – Obchodná zóna Belá s trasou Juh II,
Inovecká, Soblahovská ulica, Legionárska, TESCO zóna, OC
Laugarício a späť.
• Linka č. 24: Sihoť – Obchodná zóna Belá s trasou Sihoť IV,
Sihoť III, Sihoť II, Sihoť I, žel. stanica, Hasičská, Rozmarínova,
Legionárska, TESCO zóna, OC Laugarício a späť
Súčasná doprava do uvedenej lokality bude súčasne zrušená. Keďže nové linky budú zaradené do MHD, budú na nich
platiť rovnaké pravidlá, ako pre celú MHD.
(r), il. foto: (jč)

Dvojité zľavy v MHD nie sú možné
Od marca sa seniori nad 70 rokov prepravujú autobusmi
trenčianskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) bezplatne.
Rovnako zdarma sa autobusmi vozia sprievodcovia držiteľov
preukazu ŤZP – S. Uplatniť obe zľavy naraz sa však nedá.
Ak držiteľ preukazu ŤZP –
S starší ako 70 rokov cestuje spolu s doprovodom, musí
buď za seba alebo za sprievodcu uhradiť cestovné.
Tak ako pri nákupe v obchodných centrách, ani v MHD
nie je možné poskytovať kombináciu dvoch zliav súčasne
pre jedného, respektíve dvoch
cestujúcich.
V prípade, že si držiteľ
preukazu ŤZP – S starší ako
70 rokov uplatňuje seniorskú
zľavu - čiže využíva bezplatné
cestovné, nie je možné, aby
bolo poskytnuté aj bezplatné
cestovné jeho sprievodcovi.

Sprievodca v takomto prípade
uhrádza plné cestovné.
Je však možné a zároveň
lacnejšie, aby si držiteľ preukazu ŤZP – S starší ako 70 rokov uplatnil zľavu pre držiteľov
preukazu ŤZP-S. Vtedy bude
cestovať za zľavnenú tarifu
a jeho sprievodca bezplatne.
Tak to napokon bolo aj pred
prvým marcom.
Na tieto skutočnosti je potrebné myslieť už pri žiadosti
o vydanie čipovej karty dopravcu a požiadať o nastavenie príslušnej tarify na nej.
(r)
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V zariadení pre seniorov
sa oslavovalo
Anna Marettová zasvätila celý svoj život učiteľstvu. Teraz, na
zaslúženom dôchodku, si kráti čas kreslením, vyšívaním či lúštením krížoviek. Obdivuhodné je, že všetky tieto činnosti zvláda
bez okuliarov. A to pani Anička oslávila 16. februára okrúhlych
90 rokov.
Pri tejto príležitosti ju v trenčianskom domove dôchodcov,
kde už niekoľko rokov býva,
navštívil začiatkom marca aj primátor mesta Branislav Celler.
Pani Anna sa na gratulantov
pripravila, ako sa patrí. Nechýbal slávnostný prípitok ani občerstvenie. „V tomto krásnom
veku vám hlavne prajem, aby
zdravie vydržalo. Aby ste ešte
dlho zostali tak obdivuhodne čiperná a o 10 rokov oslávili storočnicu,“ zavinšoval jubilantke
primátor, ktorý jej okrem kvetov
venoval čajovú súpravu a prívesok s krížikom.
Rodáčku z Čičmian odmala
priťahovalo učiteľské povolanie.
Sen z mladosti sa stal skutoč-

nosťou a pani Anna strávila za
katedrou viac než tridsať rokov.
„Za celý svoj učiteľský život
som nemala paličku v ruke, iba
na vlastivede ako ukazovadlo.
Dobrým slovom som získala
viac ako fyzickým trestom, čo
deti vedeli oceniť,“ poodkryla
svoje pedagogické praktiky.
Pani Anna vychovala tri deti
a dnes jej už robia radosť aj
štyria vnuci a piati pravnuci. Na
svoju rodinu, ako aj na kolektív v domove dôchodcov, nedá
dopustiť. „Je tu dobre. Som
medzi ľuďmi a skvelo sa tu
o mňa starajú. Rodina za mnou
chodí na návštevy,“ hovorí pani
Anička, ktorá prezradila aj svoj
recept na pokojný život: „Treba

> Pani Anna je aj napriek svojim deviatim krížikom stále
veľmi čiperná a naokolo rozdáva dobrú náladu.
žiť triezvo. Sme v rukách Božích, ale ako človek žije, tak
sa aj dožije. Viera a nádej sú

nadovšetko, bez toho človek
nemôže žiť.“
(mr), foto: (rs)

KARTA
PRE SENIOROV
Mesto Trenčín pripravuje vydanie
KARTY PRE SENIOROV, ktorá im umožní
využívať rôzne služby a nakupovať so
zaujímavými zľavami a bonusmi vo
vybraných obchodných a reštauračných
zariadeniach.
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Kto može získať kartu pre seniorov?

Podmienky vydania alebo ako získať Kartu pre seniorov?

Karta pre seniorov je určená občanom s trvalým pobytom
v meste Trenčín, ktorí sú poberateľmi starobných
a invalidných dôchodkov s výnimkou čiastočných invalidných
dôchodkov.
Pri výsluhových a predčasných starobných dôchodkoch,
len ak sú poberatelia starší ako 60 rokov.
Zoznam zmluvných prevádzkovateľov a služieb bude uvedený
v mesačníku INFO a na webovej stránke Mesta Trenčín.
Zoznam sa bude pravidelne aktualizovať.
Všetky prevádzky, ktoré budú poskytovať zľavy, budú
označené zreteľne logom SENIOR KARTA MESTA TRENČÍN.

Distribúcia KARIET PRE SENIOROV bude prebiehať na
základe Žiadosti o vydanie KARTY PRE SENIOROV.
Žiadosti o vydanie KARTY PRE SENIOROV budú k dispozícii
v Klientskom centre MsÚ, v Kluboch dôchodcov na území mesta
Trenčín, v Centre seniorov a v májovom čísle mesačníka INFO.
Občan si podá žiadosť o vydanie KARTY PRE SENIOROV karty
spolu s fotografiou, preukáže sa príslušným dokladom (OP,
preukaz ZŤP...) a po overení údajov mu bude karta vydaná
priamo v Klientskom centre MsÚ, prípadne v seniorskej
organizácii, prostredníctvom ktorej žiadal o vydanie karty.
Poplatok za vydanie KARTY SENIOROV je 1 €.

PLÁNOVANÉ SPUSTENIE PROJEKTU KARTA PRE SENIOROV Máj 2010
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Matúš Čák Trenčiansky
má svoju poštovú známku
Zbierky filatelistov, ktorí obľubujú podobizne známych historických postáv sa opäť rozrastú. Po prvýkrát sa totiž na poštovú
známku dostala aj tvár legendárneho veľmoža Matúša Čáka
Trenčianskeho.
Slávnostná inaugurácia novej známky v hodnote 70 centov sa uskutočnila v piatok 12.
marca v Trenčianskom múzeu
pri príležitosti 85. výročia zalo-

ženia Klubu filatelistov v Trenčíne. Známku, na ktorej je zobrazená fiktívna podobizeň Pána
Váhu a Tatier, uviedli do života
prsťou zeme z Trenčianskeho

> Známku uviedli do života medovinou a prsťou zeme
z Trenčianskeho hradu.

> Nová poštová známka s portrétom Matúša Čáka Trenčianskeho spolu s príležitostnou ručnou pečiatkou od
autora Adriana Ferdu.
hradu a chýrnou trenčianskou
medovinou. Autorkou výtvarného návrhu známky je poštová
debutantka Edita Balážová.
Pri jeho tvorbe sa inšpirovala
jednou z najstarších podobizní
Matúša Čáka, ktorú v 19. storočí zhotovil známy trenčiansky
farár Ľudovít Stárek.
Spojenie Trenčína a filatelistickej tvorby nie je žiadnou
novinkou. V minulosti boli vydané poštové známky s motívom
rímskeho nápisu na hradnej
skale, kragujevackej vzbury či

Trenčianskeho hradu. Známku s portrétom Matúša Čáka
Trenčianskeho vydala Slovenská pošta v náklade 490 tisíc
kusov.
Matúš Čák Trenčiansky bol
uhorský veľmož, ktorý vystupoval ako samotný vládca. Žil
na prelome 13. a 14. storočia.
Na vrchole svojej moci (1 311
– 12) ovládal 14 žúp a vlastnil
viac ako 50 hradov s viac ako
500 dedinami. Centrom jeho
domény bol Trenčiansky hrad.
(r), foto: R. Stoklasa

Filatelia v Trenčíne oslávila okrúhle jubileum výstavou
Trenčianski filatelisti oslávili 85. výročie založenia svojho klubu
aj vernisážou výstavy Laugaricio 2010, ktorá sa uskutočnila
v piatok 12. marca vo vestibule Posádkového klubu.

Slávnostnú
vernisáž
si
okrem predsedu Slovenského
filatelistov Miroslava Ňaršíka,
zástupkyne Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
Zlatice Magálovej a predsedov
jubilujúcich klubov Dominika
Slezáka a Igora Gunára nenechali ujsť ani zástupca veliteľa
síl výcviku a podpory brigádny
generál Juraj Krištofovič a pri-

mátor Branislav Celler.
„Som veľmi rád, že máme
v Trenčíne takúto aktívnu skupinu ľudí, ktorí už niekoľko
desaťročí prispievajú k propagácii nášho mesta a prostredníctvom poštových známok ho
spoznáva aj celý svet,“ povedal
v príhovore primátor.
Propagačnú výstavu zostavili dva trenčianske filatelistické

kluby zo zbierok svojich členov.
Medzi vystavovanými exponátmi rezonovala vojenská tematika, o čom vypovedali aj samotné názvy poštových zbierok
ako Vojenské dejiny Slovenska
a súčasnosť, 2. svetová vojna
v zrkadle poštových dokumentov, Velitelia a veľké bitky Veľkej vlasteneckej vojny, Slováci

v misiách OSN, EU, Africkej
únie a NATO, NATO v zrkadle
poštových dokumentov a v neposlednom rade i témy Holokaustu a rezistencie. Osobitnú
pozornosť pútala aj filatelistická zbierka Mariána Žáka pod
názvom Apoštolské cesty Jána
Pavla II.
(r), foto: (jč)

> Výstavu poštových známok si mohli návštevníci pozrieť
do 30. marca.
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Virtuálne divadlo je už pokrstené
V poradí už šieste divadelné predstavenie pod hlavičkou
Virtuálneho divadla Trenčín mali možnosť diváci vidieť v sobotu
13. marca. V hre Štúdia L+S Mínus dvaja od autora Samuela
Benchetrita a v réžii Juraja Nvotu sa predstavili Boleslav Polívka, Milan Lasica, Lucia Šipošová a Peter Šimun.
Skvelí herci plne zaplnenú
sálu bývalého Domu armády
v Trenčíne bavili svojimi bonmotmi a hereckými výkonmi
takmer dve hodiny, čo uvoľnené
publikum aj patrične ocenilo.
Úlohy krstných otcov Virtuálneho divadla Trenčín sa po
humorne ladenom predstavení
zhostili jeho hlavní protagonisti
Milan Lasica a Bolek Polívka,
ktorí spolu s primátorom mesta Trenčín Branislavom Cellerom, za asistencie Matúša
Čáka Trenčianskeho, pokrstili
základný „virtuálny“ kameň Virtuálneho divadla.
Symbolického
poklepania
základného kameňa mečom
sa ako prvý ujal Milan Lasica,
ktorý divadlu a Trenčanom zaželal: „Aby sa vám páčilo, aby

obohatilo váš život a aby vás
potešilo.”
Valašský kráľ Bolek Polívka
pred symbolickým pomazaním
virtuálneho základného kameňa divadla okrem iného poznamenal: „Musim říct, že jsem
rád, že virtuální šutri existují.
Ale doufám, že virtuální slivovice existovat nebude, protože
bych byl nerad, kdybych byl virtuálne opilý.”
Divadlu zaželal aj Branislav
Celler, ktorý zároveň v mene
Trenčanov a všetkých prítomných odovzdal kyticu ruží a pogratuloval Milanovi Lasicovi
k jeho nedávnym jubilejným 70.
narodeninám. Následný aplauz
a standing ovation boli dokonalou bodkou za príjemným
večerom.

> Slávnostný krst Virtuálneho divadla
Krstní rodičia i všetci aktéri predstavenia pôsobili veľmi
uvoľnene, prirodzene a pohodovo. Nechýbal im svojský humor,
nadhľad a dobrá nálada, ktorá
sa celý večer vznášala aj nad
vďačným a spokojným trenčianskym publikom.
V najbližších týždňoch sa

v Trenčíne predstaví Štúdio
12 Bratislava s Petržalskými
príbehmi, miestne ochotnícke
Trenčianske hradné divadlo
s Pascou na myši a Slovenské národné divadlo s hrou
Hollyroth.
(vdt), foto: Matej Kukučka

8. 4. Petržalské príbehy
ŠTÚDIO 12 BRATISLAVA / Posádkový klub ODA / 19:00

Petržalské príbehy sú prvým dielom zamýšľanej divadelnej trilógie, inšpirovanej historicky a ľudsky podnetnými časopriestormi Bratislavy.
Dokumentárne divadlo vychádza z reálnych príbehov zozbieraných počas prípravnej fázy diela všetkými zúčastnenými tvorcami. Réžia: Ján Šimko.

9. 4. Agatha Christie: Pasca na myši
TRENČIANSKE HRADNÉ DIVADLO / kino Hviezda / 18:30
Hra Pasca na myši je najúspešnejšia z dvadsiatich hier „kráľovnej detektívok“ a „prvej dámy zločinu“ A. Christie. Réžia: Peter J. Oravec

15. 4. Hollyroth
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO / Posádkový klub ODA / 19:00
Originálne rozprávanie a spievanie Roba Rotha pod názvom Hollyroth, anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkoti
a pomerkováňá postavené voľne na motívy básnickej zbierky Vojtecha Mihálika Velebný pán z Maduníc.

Slovenské
národné
divadlo

25. 4. Samo z lazov
DIVADLO NORMÁLKA / kino Hviezda / 18:00
Príbeh o človeku, ktorý nie je ničím výnimočný. Napriek tomu však Samov banálny príbeh, vyrozprávaný mladou, nádejnou redaktorkou v spolupráci
s partiou nadšencov, nabáda k zamysleniu nad dávno známou pravdou, že „Život je jeden z najťažších”. Scenár a réžia: Miroslav Ďuriš

27. 4. Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho
DIVADLO ASTORKA KORZO ´90 / Posádkový klub ODA / 19:00
Kultový titul pražskej divadelnej scény šesťdesiatych a prelomu sedemdesiatych rokov režiséra Ladislava Smočka. Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho
prinesie bravúrne až akrobatické herecké výkony, humorné situácie v podaní „kmeňových hercov“ divadla Astorka Korzo ´90.

Generálni partneri:

Mediálni partneri:

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

1. 4. (19.00) Galimatiáš
Bazil sa so svojím „jedinečným“ tímom zúfalcov
rozhodne pomstiť celému
zbrojnému priemyslu. Akčná
kriminálna komédia.
3. , 4. 4. (19.00) Jar, leto,
jeseň, zima...a jar
Fascinujúci lyrický príbeh o plynutí ročných období, ľudského života a hľadania harmónie.
7. – 11. 4. (19.00) Protektor
Filmový príbeh manželskej dvojice odohrávajúci sa počas druhej svetovej vojny, ocenený šiestimi Českými levmi.
9. 4. (16.30) Anime play / Filmový
klub mladých
Stretnutie priaznivcov japonských animovaných filmov spojené s krátkou
prednáškou Daria Delgada.
11. 4. (16.00) Oblačno, miestami
fašírky
Detské predstavenie.
14., 15. 4. (19.00) Skafander
a motýľ
Príbeh muža, ktorý po náhlej mozgovej
príhode ochrnul na celé telo. Hoci je
schopný komunikovať so svetom len
mrkaním jedného oka, dokáže „nadiktovať“ svoj príbeh, ktorý sa stal
bestsellerom.
16. 4. (16.30) Harry Potter
a Polovičný princ
Pravidelné predstavenie Filmového
klubu mladých určené teenagerom.
16. – 18. 4. (19.00) Lietam v tom
Život býva pekne hnusný. A dokáže aj
v cieľovej rovinke povedať: „Chlapče,
bežíš po nesprávnej ceste.“ Komédia
– v hlavnej úlohe George Clooney.
18. 4. (16.00) Alvin a Chipmunkovia
Detské predstavenie.
21. – 25. 4. Febiofest – 17. ročník
medzinárodnej prehliadky filmu,
televízie a videa.
28., 29. 4. (19.00) Prorok
Devätnásťročný Malik, odsúdený na
šesť rokov väzenia, nevie čítať ani písať. Ale je odvážny a učenlivý, a tak si
tajne začne spriadať vlastné plány…
30. 4. (16.30) Noc v múzeu 2
Pravidelné predstavenie Filmového
klubu mladých určené teenagerom.
30. 4. – 2. 5. (19.00) Nepozvaný
hosť
Filmu dominujú civilné výkony protagonistov, striedme dialógy, autentické
prostredie a dojímavá ľudskosť.
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GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58,
www.gmab.sk, gmab@gmab.sk
19. 3. – 2. 5. Alojz Drahoš: Hľadanie tvaru
Komorná bronzová plastika a medailérska
tvorba.
19. 3. – 2. 5. Monika Pavlechová –
Matej Lacko: Otázky a odpovede
Tvorba najmladšej generácie umelcov
z trenčianskeho regiónu.
MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.sk
9., 16., 23., 30. 4. (10.00) Mami
spricht Deutsch
6., 13., 20., 27. 4. (10.30) Mommie´s
English Club
20. 4. (10.00) Podporná skupina
mamičiek v dojčení
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.
7., 21. 4. (9.30) Galerkovo
Tvorivé dielne pre deti do 6 rokov a ich rodičov v Galérii M. A. Bazovského.
7., 14., 21., 28. 4. (17.00) Cvičenie pre
tehotné
V priestoroch KC Dlhé Hony.
7., 14., 21., 28. 4. (17.00) Cvičenie detí
s rodičmi a tetou Žofkou Hrančovou
V Sokolovni v Trenčíne.
13., 20., 27. 4. (17.00) Cvičenie detí
s rodičmi a tetou Štefkou Fabovou
V ZŠ na Novomeského ulici.
22. 4. (17.00) EKO-klub Srdiečko
Bezpečne na ceste s dieťaťom na bicykli.
29. 4. (17.00) Akadémia praktického
rodičovstva
Téma: Pozeranie televízie, deti a počítače.
9., 10. 4. Burza v KC Dlhé Hony
Jarné a letné oblečenie, potreby pre deti
a budúce mamičky. Bližšie informácie
v MC Srdiečko.
Štvrtok (10.00) Kolo, kolo mlynské
Hra na detské hudobné nástroje, spev
a tanec. Pre dvoj – a trojročné deti a ich
rodičov.
Utorok (16.00) Veselé notičky
Piesne, riekanky, tančeky, hudobné hry
a sluchové hádanky pre deti vo veku 4 – 5
rokov.
Utorok (17.00) Veselá hudobka
Spoznávanie hudobných nástrojov, nácvik
rytmiky, počúvanie hudby. Pre deti od 6 do
10 rokov.
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Oddelenie pre deti a mládež, Hasičská 1
19. 4. (10.00) Hľadáme stratenú
rozprávku
Deti a rodičia z MC Srdiečko čítajú v pobočkách knižnice na Hasičskej ulici, na
Juhu (v KC Aktivity) a Dlhých Honoch (v OS
Družba).
20. 4. (10.00) Hľadáme stratenú rozprávku
Deti a rodičia z MC Srdiečko čítajú v pobočkách knižnice v Kubre (KC) a Opatovej
(v budove materskej školy).
7., 14., 21., 28. 4. (8.00) Babi, pošli mi
to mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC pre
seniorov. Námestie SNP 2.
13. 4. (14.00) Klub „D“
Stretnutie pravidelných aj občasných čitateľov pri dobrej knihe. Hasičská 1.
15. 4. (10.00) Róbert Letz: Odkaz živým
– Prípad Albert Púčik a spol.
Autorská beseda z cyklu Poznávame Trenčanov. Hasičská 1.
20. 4. (16.00) Dobrú chuť! Tajomstvo
pochutín a vôní
Prezentácia knihy a beseda s autorom Jozefom Augustínom. Hasičská 1.
21. 4. (10.00) Kde bolo, tam bolo...
alebo v rozprávke sa môže všetko
Podujatie pre deti z MŠ spojené s tvorivými
dielňami. Hasičská 1.
22. 4. (16.00) Ako byť asertívny a nie
agresívny
Čo je to asertivita, aké sú jej hranice. Organizuje OZ Ars Vivendi – Liga za duševné
zdravie. Hasičská 1.
27. 4. (16.00) Štefan Šicko
a Trenčianske noviny
Stretnutie s oslávencom v rámci cyklu Poznávame Trenčanov. Hasičská 1.
28. 4. (10.00) Mám „násť“ a čítam
rád...aj slovenských autorov
Rozprávanie o knihách so žiakmi 2. stupňa
ZŠ. Hasičská 1.
1. – 30. 4. Výtvarné práce žiakov
Základnej umeleckej školy K. Pádivého
v Trenčíne
Výstava na Nám. SNP 2.
Tematické výstavy kníh pre deti. Hasičská 1
1. – 10. 4. Medzinárodný deň detskej knihy
6. – 11. 4. Potulky prírodou
12. – 18. 4. Predstavujeme: Jacqueline
Wilsonová – spisovateľka
19. – 25. 4. Začíname s históriou –
pravek
26. 4. – 2. 5. Krásy Slovenska
KULTÚRNE CENTRUM STRED
28. októbra 2, tel.: 652 21 36,
e-mail: kc-stred@gmail.com
12., 19., 26. 4. (17.00, 18.30) Tai-chi
pre začiatočníkov a pokročilých

1. 4. 2010
6., 13., 20., 27. 4. (19.00) Aerodance
– tanečný aerobik s Mirkou pre mierne
pokročilých
7., 14., 21., 28. 4. (19.00) Pilates
s Ankou
Každý štvrtok (17.30) Joga
(19.00) Aerobik s Mirkou.
1., 8., 15., 22., 29. 4. (17.30) Aerobik
pre deti s Mirkou
9., 16., 23., 30. 4. (18.30) Zumba
24. 4. (8.30) Maľovanie na hodváb
KULTÚRNE CENTRUM AKTIVITY
Kultúrne stredisko Juh, Kyjevská 3183,
658 26 08, 0915 784 886, 0910 942 549
6. 4. (17.00) Zložme si vyvážený tanier
Prednáška o zdravom životnom štýle
s Luciou Bátkyovou.
12., 19., 26. 4. (19.45) Cvičenie pre
ženy s Vladom Ondrovičom
1., 8., 15., 22., 29. 4. (15.00) Klub
keramikárov
12., 19., 26. 4. (15.00) Klub
keramikárov
1., 8., 15., 22., 29. 4. (18.00) Točenie
na hrnčiarskom kruhu
9., 16., 23., 30. 4. (16.30 a 18.00)
Točenie na hrnčiarskom kruhu
6., 13., 20., 27. 4. (15.00) Klub
mladých keramikárov
Lektorované keramické dielne pre deti od
6 – 14 rokov.
7., 14., 21., 28. 4. (20.00) Cvičenie
pre ženy s Vladom Ondrovičom
6., 13., 20., 27. 4. (18.00) Joga
12., 19., 26. 4. (18.30) Aerobic
s Monikou Ušiakovou
7., 14., 21., 28. 4. (18.00) Aerobic
s Monikou Ušiakovou
7., 14., 21., 28. 4. (18.30) Aerobic
s Monikou Tarabusovou
6., 13., 20., 27. 4. (16.45) Pilates
Mierne pokročilí (skupina 1) s Marcelou
Holodovou.
6., 13., 20., 27. 4. (18.00) Pilates
Mierne pokročilí s Marcelou Holodovou
(skupina 2), od 19.00 pokročilí.
1., 8., 15., 22., 29. 4. (18.00) Pilates
Mierne pokročilí a pokročilí s Marcelou
Holodovou.
1., 8., 15., 22., 29. 4. (19.00) Pilates
Začiatočníci s Marcelou Holodovou.
12., 19., 26. 4. (18.00) Tanec pre
budúce mamičky
7., 14. 4. (17.15) Flamenco
6., 13., 21., 28. 4. (10.00) Tancujúce
tigríky
Cvičenie pre malé deti od 1,5 do 4 rokov
s Petrou Pevnou.
1., 8., 15., 22., 29. 4. (16.30)
Tancujúce tigríky
12., 19., 26. 4. (19.00) Orientálne
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brušné tance
Pokročilí, od 20.00 začiatočníci.
15., 22., 29. 4. (20.00) Orientálne
tance
Mierne a stredne pokročilí.
21., 28. 4. (17.15) Habibti – Džamal
junior
Orientálna tanečná skupina pre deti od 5
do 10 rokov.
6., 13., 20., 27. 4. (15.45) Zumba
Fitness a Karolínou
14., 21., 28. 4. (16.00) Tvorenie
s potešením s tetou Aničkou
Tvorivé popoludnie pre deti od dvoch rokov v sprievode rodičov.
10. 4. (09.15) Gandoderma – huba,
ktorá lieči a možnosti jej využitia
13. 4. (18.00) Práva a povinnosti
v súdnom konaní
Právnická prednáška Júlie Chlebanovej.
24. 4. (11.00) Karnevalová samba
Lektorovaný workshop.
27. 4. (17.00) Bunková medicína
Prednáška v spolupráci s detoxikačným
centrom.
9., 16., 23., 30. 4. (15.00) Aj my
máme šikovné pršteky
Rozvíjanie zručností pre deti a mládež
ZŤP.
CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská ul. 3, 032/743 37 63,
0944 076 256
Každý pondelok (14.30, 16.00) Joga
Každú stredu (16.00) Angličtina
Každý piatok (9.00) Kondičnorehabilitačné cvičenie
Pondelok – piatok: Kurz práce s PC
Dohodou s vyučujúcim.
Kurz klavíra – dohodou s vyučujúcim.
Denne (9.00 – 18.00) Právne
poradenstvo, biliard
Štvrtok (15.00) Šachy
Denne (9.00 – 18.00) Čitáreň
a knižnica, PC a internet, karty
Masáže – podľa objednávok.
Telocvičňa so stacionárnymi bicyklami.
20 . 4. (16.00) Beseda s Michalom
Kováčom, prvým prezidentom
Slovenskej republiky
22. 4. Operné predstavenie Turandot
Zájazd
do
Novej
budovy
SND
v Bratislave.
POSÁDKOVÝ KLUB (BÝV. ODA)
Hviezdoslavova 16, www.domarmady.sk
6. 4. (16.00) Zhodnotenie zdravotnej
situácie včelstiev
Seminár o chove včelích matiek.
8. 4. (16.00) Činnosť, úspechy a akcie
roka leteckých modelárov
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15. 4. (16.00) Oslobodzovacie akcie
na území Trenčína a Trenčianskeho
okresu
25. 4. (16.00) Aerodynamika vysokých
rýchlostí
11. 4. (9.00) Stretnutie klubu
zberateľov pivných kuriozít
22. 4. (15.00) Privítanie jari
Spoločenské stretnutie, pripravuje Klub
vojenských veteránov.
28. 4. (17.00) Hrajú nám pre radosť
Koncert detí ZUŠ Trenčín.
25. 3. – 27. 4. Sviatky jari
Výstava ručných prác s veľkonočnou tematikou. V oknách knižnice.
9. 4. – 14. 5. 65. výročie oslobodenia
Trenčína
Výstava vo foyeri denne od 8.00 do 18.00
hod. Vernisáž 9. 4. o 15.00 hod.
KULTÚRNE CENTRUM KUBRA
Kubranská 94, 032/743 24 71,
0907 516 720, kckubra@mail.t-com.sk
Každý pondelok a stredu (18.00)
Aerobik
Pondelok (18.00) a nedeľa (17.00)
Aikido – dospelí
Nedeľa (16.00) Aikido – deti
Štvrtok (18.30) Kalanetika
15. – 17. 4. Burza detských vecí –
oblečenie, hračky, kočíky...
Bližšie informácie v KC Kubra.
23. 4. (21.00) Spievanie Ďura
30. 4. (19.00) Stavanie mája
TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO
8. 4. (8.30) Hviezdoslavov Kubín
Regionálne kolo v umeleckom prednese
poézie a prózy. Posádkový klub.
9. – 21. 4. Prečo som na svete rád,
rada...
15. ročník putovnej výstavy s protidrogovým zameraním. Vestibul Obvodného
úradu Trenčín.
MESTSKÁ GALÉRIA TRENČÍN
Mierové námestie 22, 032/744 22 45
26. 3. – 11. 4. Výtvarníci zo Skalice
Prezentácia umeleckej tvorby skalických
výtvarníkov, keramikárov a fotografov.
13. 4. – 9. 5. Stretnutie – setkání
Družobná výstava výtvarníkov regiónov
Trenčín a Uherské Hradište.
Aktivity pre deti sú zeleným písmom
KIC – Kultúrno-informačné centrum
Trenčín, n. o., Sládkovičova ulica,
tel.: 032/16 186.
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Posolstvo Skalky poputuje vďaka
výstave do ďalších miest
Skalka pri Trenčíne sa v júni už po tretíkrát stane útočiskom
pre umelcov, ktorí budú v rámci Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et ars – Skalka 2010 hľadať v starobylej
atmosfére pútnického miesta múzu pre svoju tvorbu. V tomto
roku je súčasne spustení aj nový projekt inšpirovaný priaznivými
ohlasmi dvoch predchádzajúcich ročníkov sympózia pod názvom
Ora et ars viator – Skalka putujúca.
V rámci Roku kresťanskej
kultúry 2010 na Slovensku
bude po prvýkrát spustená
aj putovná výstava Ora et ars
viator – Skalka putujúca, ktorá
je zostavená z diel účastníkov
dvoch ročníkov sympózia. Svoju
púť začala 7. marca vernisážou
v Uherskom Hradišti. V septembri, kedy k nej pribudnú aj
diela vytvorené na treťom ročníku sympózia, bude výstava

nainštalovaná v Slovenskom
dome v Bekešskej Čabe. V októbri si ju budú môcť pozrieť milovníci umenia v zámku Nowy
Wiśnicz v poľskom Tarnove
a v decembri v Dome umenia
v Bratislave.
Cieľom projektu Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA,
ktorého tretí ročník sa uskutoční v dňoch od 21. do 30. júna,

je prostredníctvom umenia propagovať pútnické miesto Skalku pri Trenčíne a uctiť si patróna Európy sv. Benedikta i jeho
nasledovníkov sv. Andreja-Svorada a Beňadika. Slávnostná

vernisáž sa bude konať v sobotu 17. júla v areáli bývalého
kláštora na Malej Skalke počas
tradičnej púte.

Skalka má svoju dušu, svoj
príbeh, stáročia ju modelovali
do dnešnej podoby. Jej príťažlivosť je neuveriteľná, nepochopiteľná a neodolateľná.
Zároveň je otvorená, dostupná
a poddajná, jej tajomné fluidum
sa podpisuje na maliarske plátna i pod texty básnikov.
Skalka je aj výkričník. Postoj,
človek! Tu si slobodný. Zbavený
úzkosti z bytia. Vykúpený zo samoty v dave sluhov mamony.
Nečudo, že významní maliari

a sochári z Poľska, Maďarska,
Česka a najnovšie i Ruska sa
znovu budú pokúšať otvoriť
Skalku ako dvere do problémov
dnešného sveta a súčasného
človeka. Možno si položia niekoľko otázok: Potrebuje dnešný
človek Skalku? Môže Beňadikov príklad odriekania osloviť
ľudí, pre ktorých sú peniaze
bohom?
Ora et Ars viator. Skalka
putujúca. Z Nového Mesta nad
Váhom poputuje do Uherského

Hradišťa. A potom ešte ďalej...
Do Poľska... do Maďarska. Príbeh Skalky sa stane univerzálnym posolstvom. A naostatok
korunovácia tretieho ročníka
v bratislavskom Dome umenia
pri príležitosti finále Roku kresťanskej kultúry bude dopovedaním tohto veľkolepého príbehu,
ktorý ako skalná ruža mohol
vyrásť iba na Skale.

> Skalka pri Trenčíne je známym pútnickým miestom,
ktoré sa dostáva do povedomia ľudí aj vďaka dielam vytvorených na sympóziu.

(r), foto: (jč)

SK ALK A
Doterajšie dva ročníky medzinárodného sympózia Ora et
Ars priniesli pozoruhodné, azda
aj nečakané výsledky. Základná orientácia sympózia na benediktínsku tradíciu, k odkazu
Skalky sa ukázala ako mimoriadne bohatý zdroj duchovných
odkazov a inšpirácií. Samotný
priestor, prírodné prostredie,
ktoré ruiny jezuitského kláštora
povyšujú do sakrálnych dimenzií, je samo osebe inšpiračný
prvok.

MESTO TRENČÍN,
TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO
A KLUB KULTURY V UHERSKOM HRADIŠTI
VÁS POZÝVAJÚ
NA OTVORENIE VÝSTAVY
UMELECKÝCH DIEL
Z MEDZINÁRODNÉHO
VÝTVARNO-LITERÁRNEHO SYMPÓZIA
ORA ET ARS – SKALKA

O R A E T A R S VI AT OR
DŇA 7. 4. 2010 O 17.00 HOD.
V GALÉRII VLADIMÍRA HROCHA
VO FOYER KLUBU KULTURY
V UHERSKOM HRADIŠTI
VÝSTAVA POTRVÁ
DO 29. 4. 2010
•
•
•

Rudolf Dobiáš

1. 4. 2010
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Výstava autentických
fotografií Auschwitz album
doputovala do Trenčína
Svedectvo o ťažkom osude židovských rodín, ktoré boli počas
druhej svetovej vojny transportované do koncentračného tábora
v Oswienčime, prináša putovný projekt Auschwitz album aj do
Trenčína. Autentické fotografie, ktoré sa podarili uchovať bývalej väzenkyni Lili Jacob, si mohli Trenčania počas dvoch týždňov
pozrieť na Hviezdoslavovej ulici.

> Zväčšeniny fotografií zavesené na stĺpoch lemovali
Hviezdoslavovu ulicu dva týždne.

> Počas druhej svetovej vojny boli v koncentračných táboroch v plynových komorách usmrtené celé židovské rodiny.
Výstava, ktorá zanecháva
hlboký dojem, putuje slovenskými mestami od minulého
roku. Na zväčšeninách fotiek,
starých viac než 65 rokov, je
zachytený časový úsek medzi
príchodom transportu s väzňami na oswienčimskú železničnú stanicu až po trpký koniec
v tamojšom koncentračnom
tábore Auschwitz – Birkenau.

Album pôvodne obsahoval 56
strán a 203 fotografií s celou
procedúrou.
Lili Jacob – väzenkyňa
A-10862, sa do koncentračného tábora dostala so svojimi
rodičmi a piatimi súrodencami
ako 18-ročné mladé dievča. Po
otvorení vagóna v cieľovej stanici čakali na Židov z mestečka
na slovensko-maďarsko-ukrajin-

skom pohraničí okrem komanda aj dve osoby s kamerou,
vďaka čomu sa podarilo dochovať cenné dobové zábery.
Počas selekcie stála Lili pri
svojej mame, ktorú aj s mladšími bratmi zaradili medzi práceneschopných. Lili sa pokúšala
nasledovať ich, ale esesák ju
odsotil, udrel pažbou pušky
a zaradil ju do pracovnej skupiny. Keď sa spamätala, jej otec
so staršími bratmi tam už neboli a matka s bratmi držiacimi
sa jej sukne už tiež odchádzali preč. Lili stihla len zakričať:
„Uvidíme sa znovu, mama“.
Niekoľko hodín na to bola prevažná časť ľudí usmrtená v plynových komorách.“
V decembri 1944 bola Lili
odtransportovaná do fabriky na
výrobu odevov, neskôr na pro-

dukciu streliva. Posledné dni
pred oslobodením bola nainfikovaná týfusom a prežila len
vďaka dvom českým lekárom.
Tábor Dora-Mittelbau oslobodili
Američania 9. 4. 1945. V ten
deň našla Lili album fotografií
z deportácie maďarských Židov
a jej rodiny. V šoku rozpoznávala známe tváre zo svojho
mestečka: svojich príbuzných,
ktorí s ňou prišli do Birkenau,
svoju rodinu, z ktorej už nikto
nežil...
Počas celého trvania projektu očakávajú jej organizátori
návštevnosť 200-tisíc záujemcov. Výstava na frekventovaných námestiach miest je určená žiakom a študentom v rámci
hodín dejepisu, odbornej verejnosti či náhodným okoloidúcim.
(r), foto: (jč)

Trenčín si pripomenie 65
slobodných rokov
Desiateho apríla pred šesťdesiatimi piatimi rokmi sa mesto
Trenčín vymanilo spod ťarchy nemeckého fašizmu. Okrúhle výročie oslobodenia si pripomenieme slávnostným kladením vencov
v piatok 9. apríla od 14.00 hod. pri Pamätníku umučených na
Brezine.
Trenčín oslobodili na jar roku
1945 vojská Červenej a rumunskej armády. Výročie tejto udalosti si v Trenčíne uctíme pietnym aktom. Delegácie mesta
Trenčín, Zväzu protifašistických
bojovníkov, Jednoty dôchodcov Slovenska a rôznych spoločenských organizácií položia
k pamätníku vence vďaky ako
spomienku na tých, ktorí obeto-

vali svoje životy za oslobodenie
Trenčína. Svedectvom ich odvahy a statočnosti pri obhajovaní
slobody, za ktorú zaplatili tú
najvyššiu cenu, sú masové hroby na trenčianskej Brezine, kde
boli popri Slovákoch zastrelení
i zahraniční účastníci odboja.
Posolstvo 10. apríla 1945 je
príležitosťou vzdať im úctu a tichú spomienku. (r), foto: (jč)

> Pamätník umučených na Brezine
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V marci mali svoj sviatok
všetky ženy
Červenú ružu z rúk primátora Branislava Cellera a umelecký
zážitok si v predvečer Medzinárodného dňa žien 7. marca odniesli z Kultúrneho centra Hviezda všetky mamičky, babičky,
tety a dievčence.

> Podujatie v kine Hviezda moderoval trenčiansky rodák
Štefan Skrúcaný.

> Kinosálu kultúrneho centra zaplnili mamičky, babičky aj
dievčatá.

Žiaci strávili v škole rozprávkovú noc
Takmer 130 detí prvého stupňa zo Základnej školy na Bezručovej ulici nocovalo z piatka na sobotu 27. marca v triedach.
Neboli to poškoláci, ale účastníci štvrtého ročníka obľúbeného
podujatia Noc s Andersenom.

Všetkým
ženám
patrilo
sviatočné nedeľné popoludnie
a podujatie v zaplnenej kinosále Hviezda, ktoré moderoval
známy trenčiansky rodák Štefan
Skrúcaný. O hudobno-tanečné
spestrenie večera sa postarali
trenčianske skupiny Goonies,
Aura, Korzo a detský folklórny
súbor Radosť. Prítomným dámam zaspieval k ich sviatku aj
hosť večera – legendárny spevák Pavol Hammel.
O niekoľko dní na to, v stredu 10. marca, zavítal trenčiansky primátor medzi ženy opäť
– tento raz pri príležitosti marcovej akadémie tretieho veku.
Prítomným dámam zaželal

všetko najlepšie a poďakoval
im za všetko dobré, čo spravili a aj naďalej robia pre svoje
rodiny i naše mesto. V priestoroch Kultúrneho centra Dlhé
Hony potom primátor spolu so
seniormi absolvoval virtuálnu
prechádzku starým Trenčínom,
ktorú sprievodným slovom obohatila Janka Karlíková z Trenčianskeho múzea. Po skončení
pútavej prednášky a hodnotiacej členskej schôdze Jednoty
dôchodcov na každú z viac
než stovky prítomných dám čakala pri odchode symbolická
ružička.
(r), foto: R. Stoklasa

Jar zavítala aj do škôlok

> Príjemný jarný večer využili deti aj na zasadenie stromčeka Rozprávkovníka.
Noc plnú rozprávok, zábavy,
hudby a hier zažili trenčianski
školáci rovnako ako tisícky ich
rovesníkov na Slovensku a vo
svete opäť po roku. Posledný
marcový piatok sa začal naozaj rozprávkovo – do školy
zablúdil naozajstný netopier
a medzi deťmi vyvolal obrovský záujem. Po návšteve z ríše
zvierat zavítala medzi školákov
autorka detských kníh Margi-

ta Ivaničková a hudobný hosť
Lubor Benkovič. Žiaci druhého
stupňa pripravili pre svojich
mladších kamarátov divadelné
predstavenie. Po večeri zasadili žiaci v školskom areáli ihličnatý stromček Rozprávkovník, ktorý im bude pripomínať
príjemný marcový večer. O rok
by mal k nemu pribudnúť ďalší
exemplár.
Text a foto: (mr)

Jar neodbytne klope na dvere našich domovov a záhrad.
K jednému z najkrajších ročných období spojených so zrodom a prebúdzaním sa prírody
patrí aj množstvo ľudových pranostík a zvykov. Ľudové tradície spojené s príchodom jari si
pripomenuli aj škôlkari na Stromovej ulici. Najstarší kamaráti

si pre mladších nacvičili pásmo
piesní a riekaniek. Vrcholom
bolo vynášanie Moreny, ktoré
v jedno pracovné predpoludnie
ovládlo sídlisko Noviny. Škôlkarský sprievod vzbudil veľkú
pozornosť. Tak ako Morena
odplávala, odišli aj posledné
zimné dni.
(mg), foto: (amš)
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Na Ostrove vyrastie
dobová pevnosť
Letná pláž trenčianskeho Ostrova už onedlho ponúkne ďalšiu
zaujímavú atrakciu. Najneskôr 3. júla, kedy sa uskutoční aj
tohtoročný Splanekor, chce jeho organizátor Jozef Čermák zo
združenia ATYP sprístupniť pre všetkých dobrodružných záujemcov dobovú pevnosť.
Ešte v septembri minulého
roku vyhlásila nemecká firma zaoberajúca sa predajom
stavebného a záhradníckeho
materiálu súťaž Pusť sa do
svojho projektu. Hlavnú cenu
- poukážku na nákup potrebného materiálu v hodnote
15-tisíc eur, si spomedzi tisícky návrhov z desiatich krajín
odnieslo združenie ATYP so
svojím projektom dobovej pevnosti. „Úspech v súťaži je len
začiatok. Spokojný budem až
vtedy, keď objekt začne slúžiť
deťom a mládeži. Samozrejme, že bezplatne,“ zdôraznil
Čermák.
Ponuku atrakcií v oddycho-

vej zóne na Ostrove tak už
v lete rozšíria nové rebríky,
laná, siete či kĺzačky. Pracovný názov pevnosti Mladý horolezec dáva jasnú odpoveď na
otázku, na aký účel bude stavba slúžiť. Objekt s rozmermi
15 krát 12 metrov so šiestimi
vežičkami by mal vytvoriť akéhosi suchozemského súputníka repliky starogréckej bojovej veslice Hyperborey, ktorá
v lete zakotví v prístavisku.
„Pôjde o pevnosť z prelomu
letopočtov. Vonkajšok stavby
by mal časovo korešpondovať s replikou antickej lode.
Na vnútorných stenách budú
umiestnené dobové pred-

Trenčiansky robotický deň 2010
s rekordnou účasťou

Tvorivosť a šikovnosť v oblasti robotiky predviedli žiaci
základných a stredných škôl vo
štvrtok 25. marca na jubilejnom
piatom ročníku Trenčianskeho
robotického dňa. V súťažných
disciplínach sa predstavil rekordný počet 56 robotov zo
Slovenska aj zo zahraničia.
Popri domácich bojovali o čo
najlepšie umiestnenie tímy Ne-

mecka, Rumunska, Dánska,
Fínska a Česka. Dejiskom Medzinárodnej súťažnej prehliadky
autonómnych robotov, ktorú
v spolupráci s Mestom Trenčín
a Trenčianskym samosprávnym
krajom zorganizovala Stredná
odborná škola Pod Sokolicami,
bola opäť Mestská športová
hala na Sihoti.
(r), foto: (rs)

> Pevnosť so šiestimi vežičkami a množstvom atrakcií by
už v lete mala stáť na pláži trenčianskeho Ostrova.
mety, oživujúce zmýšľanie
a činnosť ľudí v tých časoch,“
priblížil Čermák vzhľad pripravovanej pevnosti zhotovenej
z nekotvenej demontovateľnej konštrukcie. S podporou

súčasných správcov pláže na
Ostrove, ktorí vytvorili podmienky pre stavbu pevnosti,
zároveň uvažuje aj o výstavbe
umelej horolezeckej steny.
(mr), Vizualizácia: (ar)

Deti aj dospelí sa priúčali remeslám
V polovici marca bolo v trenčianskej mestskej veži rušno.
Desiatky záujemcov, ktorí si
chceli počas Tvorivého dňa
v mestskej veži vlastnoručne
vyrobiť šperk či remeň, využili
jedinečnú príležitosť vyskúšať
si ľudovoumelecké remeslá
pod dohľadom skúsených majstrov. Sobotné podujatie oslo-

vilo najmä rodiny s deťmi. Aj tí
najmenší sa ukázali ako zruční
remeselníci. O budúcnosť ľudovoumeleckej tvorby, ktorá
má v trenčianskom regióne bohatú tradíciu, podľa množstva
záujemcov, však netreba mať
obavy.
(r), foto: (jč)

> Majstrovi Jozefovi Ďuráčimu pri práci asistuje Adamko
Straka.
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Na Juhu a v Belej čapujú čerstvé mlieko
V Trenčíne pribudli dva nové automaty na mlieko. V piatok 19.
marca ich slávnostne uviedli do prevádzky v blízkosti nákupných
centier na Juhu a v Belej.

Chovan, podľa ktorého pomôže hodnota a kvalita takéhoto
mlieka zvýšiť jeho spotrebu.
Na Slovensku je ročná spotreba 155 kilogramov na obyvateľa. Klasické mlieko z toho
tvorí 57 litrov. „Som presvedčený, že automaty si získajú popularitu a budú sa tešiť obľube
a veľkému záujmu Trenčanov,“
dodal pri spustení prevádzky

mliečnych boxov primátor Branislav Celler.
Záujemcovia o kvalitné surové mlieko môžu v súčasnosti
v Trenčíne využívať tri automaty, onedlho k nim pribudnú ďalšie dva. Na celom Slovensku je
v súčasnosti v prevádzke približne 60 mliečnych automatov.
(r), foto: (mr)

Daj si vodu z vodovodu

> Surové kravské mlieko z automatu odporúčajú odborníci
pred konzumáciou prevariť.
Spoločnosť, ktorá inštalovala v Bánovciach nad Bebravou prvý automat na predaj
surového kravského mlieka na
Slovensku, uviedla do prevádzky ďalšie dve zariadenia tohto
typu aj v Trenčíne. V každom
mliečnom boxe sú dva zásobníky s objemom 280 litrov. Záujemcovia si môžu sami nabrať
čerstvé mlieko do prinesených

fliaš za 60 centov za liter, v prípade potreby sú k dispozícii
za poplatok aj nádoby priamo
na mieste. Toto mlieko nie je
tepelne upravované, pred samotnou konzumáciou či ďalším
použitím v domácnosti ho preto
treba ešte prevariť. Ako neopakovateľný a jedinečný vyzdvihol
predaj mlieka „z dvora“ minister pôdohospodárstva Vladimír

OZNAM

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ –
LSPP STOMATOLÓG IA

Voda z vodovodu je zdravá, a preto vzácna. Vedia to už aj žiaci
prvého stupňa základných škôl, ktorí sa v pondelok 22. marca
pri príležitosti Svetového dňa vody zúčastnili 3. ročníka environmentálneho vzdelávacieho projektu „Daj si vodu z vodovodu“.
Zaujímavý projekt pre nich pripravila Trenčianska vodárenská
spoločnosť, a. s. (TVK).
Hlavnú myšlienku projektu
vystihuje už jeho názov. Voda
z vodovodu je vhodná pre všetkých, prospieva zdraviu, pretože obsahuje vyvážené množstvo
minerálnych látok. Zároveň je
lacná, ale vzácna a môžeme
ju piť kdekoľvek a kedykoľvek.
Projekt je určený pre deti všetkých vekových skupín v regióne
pôsobnosti TVK, i keď v tomto
roku je zameraný na deti od
šesť do desať rokov. „Projekt
smeruje k znovuzískaniu stratených návykov pitia vody tými
najmenšími a k podpore tejto
myšlienky zo strany dospelých.
Deti sú naša budúcnosť a je
dôležité, aby aj oni spoznali,
akú má voda hodnotu, aby si ju
vážili a chránili,“ povedala ge-

nerálna riaditeľka TVK Denisa
Beníčková. Účasť v 3. ročníku
projektu je pre školy príležitosťou získať nové vedomosti pre
žiakov, materiálnu podporu pre
pedagógov či financie v grantovom kole pre triedy alebo celú
školu.
Súčasne s týmto projektom
pripravila TVK v pondelok aj
Deň otvorených dverí v čistiarni odpadových vôd v Trenčíne
na Biskupickej ulici. Zvedaví
záujemcovia si mohli priniesť
vlastné vzorky vody na bezplatný rozbor v chemickom laboratóriu. Z celkového počtu 673
vzoriek bola v 146 nameraná
hodnota dusičnanov nad povoleným limitom.
(r), foto: (jč)

pre regióny Trenčín, Ilava, Nové
Mesto nad Váhom je od 2. apríla 2010
premiestnená do Polikliniky JUH
Trenčín, Halalovka č. 63, Trenčín.
ORDINAČNÉ HODINY:
v sobotu, nedeľu a počas sviatkov
od 8.00 – 14.00 hod.
Pre pacientov je k dispozícii BUFET.
Zdravotná recepcia Polikliniky JUH
Tel.: 032/640 0010
Mobil: 0905 606 552
Call centrum: 0900 311 211

> Bezplatný chemický rozbor vody si počas Dňa otvorených dverí nenechali ujsť záujemcovia zo širokého okolia
Trenčína.

1. 4. 2010
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Jarné upratovanie 2010 – doplnenie stanovišťa
Na základe požiadaviek
od občanov oznamujeme, že
v rámci JARNÉHO UPRATOVANIA 2010 bude umiestnený
veľkoobjemový kontajner aj na
Mierovom námestí dňa 20.apríla 2010.
VOK bude možné využiť v čase
od 10.00 – 17.00 hod.
PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykla-

dať odpad po odvezení kontajnera! Pri porušení hrozí pokuta
166 eur.
Do VOK-nie je možné ukladať
elektroodpad, vyradené batérie
a akumulátory, žiarivky, železný
šrot a pneumatiky. Tento odpad je možné vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí
Marius Pedersen, a. s.
(r)

Jarné upratovanie 2010 v záhradkárskych osadách

Harmonogram vývozu separovaných zložiek
v mesiacoch apríl a máj 2010

Jarné upratovanie v záhradkárskych osadách sa uskutoční
v týchto termínoch:
10. 4. 2010 (sobota)
Kubra – Volavé, Kubra – kyselka, Pod hájikom, Ozeta,
Dubník, Noviny, Pod Kočinou
horou, Skalničky, Váh
17. 4. 2010 (sobota)
Poľnohospodár, Pod sekerou,
Bočkove sady, Vašíčkove sady,
Chrásť, Široké, Halalovka, Pri
mlyne, Horný Šianec
V záhradkárskych osadách
bude k dispozícii 1 veľkoobjemový kontajner (ďalej VOK) na
biologicky rozložiteľný odpad.

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

VOK-y budú pristavené medzi
9.00 – 10.00 hod. Odvezené
budú o 17.00 hod.
Hádzať akýkoľvek iný odpad
ako biologicky rozložiteľný je do
tohto kontajnera PRÍSNE ZAKÁZANÉ! Zakazuje sa vkladať do
VOK-u starý nábytok, handry,
opotrebované pneumatiky, staré farby, postreky, autobatérie
a pod.
Bolo by vhodné, aby ste si
zabezpečili pri VOK-u dozor
z vlastných členov, ktorí zabezpečia dodržanie hore uvedeného ustanovenia.
(ÚŽPaD)

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

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

Nádoby 1
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Deratizáciu verejnej kanalizácie
V dňoch 12. 4. – 16. 4.
2010 bude firma DDD STAR,
s. r. o., Zeleneč vykonávať na
území mesta Trenčín deratizáciu verejnej kanalizácie
spravovanú
spoločnosťou
Trenčianska vodohospodár-

ska spoločnosť, a. s., Trenčín. Práce budú realizované
na kanalizácii Trenčín – pravý
a ľavý breh, ČOV Trenčín –
pravý a ľavý breh.
(ÚŽPaD)

Deratizácia verejných priestranstiev
Oznamujeme
občanom,
že I. etapa deratizácie verejných priestranstiev prebieha
v mesiacoch marec – apríl
2010 (v 13. – 15. týždni) v závislosti od počasia. Deratizačné práce sa budú realizovať
na plochách verejnej zelene
v lokalitách Centrum – Dolné
mesto, Juh, Noviny, Sihoť I,
II, III, IV, Pod Sokolice, Kubra, Kubrica, Opatová, sídlisko
Kvetná, Zámostie od hrádze
po železničnú trať.
Upozorňujeme
majiteľov
spoločenských zvierat, aby
v čase vykonávania deratizačných prác zvýšili kontrolu ich
pohybu na verejných priestran-

stvách a zabránili tým kontaktu zvierat s návnadami.
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.,
Trenčín zabezpečuje deratizáciu verejnej kanalizácie.
Vyzývame všetky bytové
družstvá, bytové spoločenstvá,
poľnohospodárske
družstvá, podniky, závody,
organizácie, ktoré spravujú
objekty na území mesta, ako
aj vlastníkov bytových domov,
aby zabezpečili vykonanie deratizácie svojich objektov, ich
okolia a prípojok kanalizácie
a kanalizačných šácht pred
objektmi.
(ÚŽPaD)

Vysvetlivky:
Plasty
Vrecia 1

Zlatovce, Orechové, Horné Orechové, Istebník, Záblatie,
Zámostie

Vrecia 2

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

Vrecia 3
Nádoby 1
Nádoby 2
Nádoby 3
Nádoby 4
FIRMY

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

TANEC, ŠPORT
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Mladý tanečný pár z Trenčína zabojuje na troch
vrcholných podujatiach
Hovorí sa, že obhájiť titul je ťažšie než ho prvýkrát získať. Trenčiansky tanečný pár Róbert Pavlík a Simona Brecíková vyvrátil
túto teóriu a nedávno v Košiciach zaznamenal už tretí domáci
majstrovský triumf v štandardných tancoch v rade.
Robo a Simona nemajú na
Slovensku v „štandarde“ konkurenciu. Okrem domácich majstrovstiev triumfovali aj v pohári.
Tento rok ich čakajú tri vrcholné
medzinárodné podujatia. Už onedlho odlietajú na kontinentálny
šampionát do Moskvy. Svojimi
výkonmi si zabezpečili účasť
tiež medzi tridsiatimi pármi vo
Svetovom pohári, ktorého dejiskom bude Čína. Svoje tanečné
umenie predvedú aj na Majstrovstvách sveta v Nemecku. „Dostať sa do semifinále medzi 12
najlepších párov sveta, to by bol
super úspech,“ zhodli sa obaja
a odvážnemu cieľu podriaďujú
celú svoju prípravu.
Popri Simoninom štúdiu
a Robovom zamestnaní trénujú

dvakrát denne a každé dva mesiace sa zúčastňujú na tréningovom
kempe v Taliansku. Tvrdý dennodenný dril v telocvični Strednej
umeleckej školy na Staničnej
ulici v Trenčíne a v tréningovom
centre na juhu Európy priniesol
svoje ovocie v podobe 48. miesta vo svetovom rebríčku, kde sa
momentálne sympatická dvojica nachádza.
„Práve Taliani hrajú
vo svetovom tanci
prím a tréningy s tamojšími odborníkmi sú na
nezaplatenie. Postupne sa
snažíme ísť za naším snom
– preraziť do najlepšej svetovej
dvadsiatky,“ prezradili Simona
a Robo. Do tanečného „dôchodku“ sa vrcholové páry poberajú

Na medzinárodnom turnaji
zabodovali nováčikovia
V českom Havířove sa v polovici marca konal medzinárodný
turnaj „Stredoeurópsky pohár
mládeže 2010“, na ktorom
okrem pretekárov z Poľska,
Čiech a ďalších reprezentantov
zo Slovenska štartovali aj karatisti z klubu Laugaricio Trenčin.
Tréner Dušan Hajmach dal tentokrát príležitosť nováčikom klubu, ktorí ho za odmenu potešili
výbornými výsledkami v športo-

vom zápase kumite. V kategórii
žiaci do 35 kilogramov získal Tomáš Hozlár 2.miesto, rovnako
ako Jakub Polák v kategórii žiaci
do 39 kilogramov. V kategórii
starší žiaci do 35 kilogramov
skončil Matej Petrovský na štvrtom mieste. Najlepšie zabodoval
Michal Šťastný v kategórii nad
35 kilogramov, ktorý si domov
priniesol trofej najcennejšiu.
(dh), foto: (M. Franta)

> Pretekári s trénerom Dušanom Hajmachom a trénerkou
Alenou Hajmachovou

> Na nedávnych majstrovstvách
Slovenska v Košiciach sa Róbert Pavlík
a Simona Brecíková z tanečného klubu
Dukla Trenčín tretíkrát po sebe ocitli na
najvyššom stupni.
pred štyridsiatkou. Po skončení
kariéry sa niektorí zúčastňujú
na seniorských súťažiach, iní sa
trénersky venujú mládeži alebo
organizujú kurzy pre záujemcov
o tanec. Niektorí mladí tanečníci
sa zviditeľňujú v televíznych tanečných šou popri rôznych celebritách, nie však Robo so Simonou. „Keby sme tancovali pred
kamerami každý s iným partnerom, zákonite by sme vypadli
z rytmu. Aj keď je jeden z nás

chorý alebo zranený, radšej tancujeme a cibríme techniku sami
pred zrkadlom a čakáme, kým sa
do tréningu plnohodnotne zapojíme obaja. Do televíznej šou by
sme možno išli až na staré kolená,“ vysvetlil Robo.
Kto vydrží, ten vyhrá, znie motto trénera a nestora tanečného
športu v Trenčíne Dušana Pašku
a toho sa pridŕžajú mladí tanečníci na svojej ceste za úspechmi.
M. Mistrík, foto: ar

Škola ľudového tanca mala úspech

Takmer tri stovky milovníkov
ľudového tanca naplnili začiatkom marca trenčiansky Piano
club Pod Sokolicami. Členovia
folklórneho súboru Nadšenci sa
tu totiž rozhodli priblížiť tradičné
ľudové tance všetkým záujemcom, ktorí mali chuť sa naučiť
tancovať na ľudovú nôtu. Akciu

s názvom Tanečný dom, ktorú
sa podarilo zorganizovať s podporou Trenčianskej nadácie, si
nenechali ujsť mladí aj tí skôr
narodení. Vydarený nultý ročník
podujatia dáva tušiť, že s Nadšencami sa pri podobných aktivitách v našom meste ešte určite
stretneme.
(r), foto: (ar)

1. 4. 2010

KRÍŽOVKA, OZNAMY

Klzisko pri vodníkovi opäť nahradí fontána
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OZNAMY
 Zasadnutie VMČ Stred
Dovoľujeme si vás pozvať na zasadnutie Výboru mestskej
časti Stred, ktoré sa uskutoční v stredu 21. apríla 2010
o 16. hodine v Kultúrnom centre Dlhé Hony na Ulici 28.
októbra.

 Zasadnutie VMČ Sever
Dovoľujeme si vás pozvať na zasadnutie Výboru mestskej
časti Sever, ktoré sa uskutoční v stredu 21. apríla 2010
o 17. hodine v Kultúrnom stredisku v Opatovej.

 Zasadnutie VMČ Západ
Dovoľujeme si vás pozvať na zasadnutie Výboru mestskej
časti Západ, ktoré sa uskutoční v stredu 28. apríla 2010
o 16. hodine v Kultúrnom stredisku v Záblatí.
Mobilná ľadová plocha na Štúrovom námestí má svoju siedmu
sezónu úspešne za sebou. Vysoké teploty premenili ľad na kaluže
vody a korčuliari sa s ňou museli opäť na čas rozlúčiť. Vodník
Valentín sa musel oslobodiť spod ľadovej konštrukcie, aby ešte
pred veľkonočnými sviatkami mohol začať chrliť z fontány vodné
lúče a spríjemnil tak nejednému okoloidúcemu prechádzku cez
centrum mesta.
(r), foto: (jč)

 Zasadnutie VMČ Juh
Dovoľujeme si vás pozvať na zasadnutie Výboru mestskej
časti Juh, ktoré sa uskutoční v pondelok 12. apríla 2010
o 18. hodine v Mestskom kultúrnom stredisku na Kyjevskej
ulici.

KRÍŽOVK A
Milí čitatelia! Za správne riešenie osemsmerovky z č. 2 „...to bude počuť ešte viac“ bol vyžrebovaný Anton Biely, Bazovského
6, Trenčín, ktorého v našej redakcii čaká hodnotná publikácia. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku krížovky z Infa č.
3/2010 zasielajte na adresu našej redakcie do 23. apríla 2010.
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TRENČIANSKA HUDOBNÁ JAR

Číslo 3/ročník XII

Klub priateüov vážnej hudby v Trenêíne a Mesto Trenêín

renêianska Hudobná Jar
Hudba z ãias dávnych i nedávnych...
11. 4. 2010 o 18.00 hod. – Galéria M. A. Bazovského

Jela Špitková – husle
Silvia éápová-Vizváry – klavír
18. 4. 2010 o 18.00 hod. – Trenêianske múzeum

Five Star – klarinetové kvarteto (éR)
25. 4. 2010 o 18.00 hod. – Galéria M. A. Bazovského

Ivan Šiller – klavír
2. 5. 2010 o 18.00 hod. – Galéria M. A. Bazovského

Jozef Zsapka – gitara
Dagmar Zsapková – flauta
Karin Remencová – klavír
9. 5. 2010 o 18.00 hod. – Evanjelický kostol

Dámsky komorný orchester
Echo – mládežnícky zbor
Peter Šaray – husle
Jana Borková – soprán
dirigujú Elena Šarayová a Ondrej Šaray

Galéria M. A. Bazovského

Trenêianske
múzeum
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