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Položením základného kameňa a slávnostnými výkopmi odštartovala v piatok 16. apríla taiwanská spoločnosť AU Optronics výstavbu závodu na výrobu LCD monitorov v trenčianskom priemyselnom parku. Slávnostnú ceremóniu, na ktorej sa zúčastnilo dvesto hostí, otvorila taiwanská
delegácia, vedená viceprezidentom spoločnosti AU Optronics Fredom Hsiehom, poklonou s horiacimi vonnými paličkami pred základným kameňom. Po nej nasledoval rituál obetovania jedla
a vína, ktorý vyvrcholil slávnostnými výkopmi zeme pri kameni. K zástupcom spoločnosti AU
Optronics sa s rýľmi v rukách pridali aj minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek a trenčiansky
primátor Branislav Celler spolu so županom Pavlom Sedláčkom.
(Pokračovanie na str. 2.)

Na dvoch základných školách
sa rozbiehajú rekonštrukcie
Koncom minulého roku bola samospráva úspešná pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu troch trenčianskych základných škôl
(ZŠ). Stavebné práce za koncom apríla už rozbehli v ZŠ na Veľkomoravskej ulici
a v týchto dňoch sa začína aj rekonštrukcia v ZŠ na Hodžovej ulici.
Mesto získalo finančné prostriedky na
rekonštrukciu základných škôl na Veľkomoravskej, Hodžovej a Novomeského ulici
vo výške 1 897 802 eur zo štrukturálnych
fondov EÚ – Regionálneho operačného
programu, ktorého riadiacim orgánom je
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Finančná spoluúčasť mesta ako
zriaďovateľa škôl je pri ich realizácii 5%
(94 890 eur).
Firmy, ktoré budú rekonštrukcie na jednotlivých základných školách realizovať,
vybralo mesto na základe výsledkov verejných súťaži. Dve z nich si už stavenisko

v ZŠ na Veľkomoravskej ulici a na Hodžovej ulici prebrali v priebehu apríla. Objekty
ZŠ na Novomeského ulici by si realizačná
firma mala prevziať v máji. „Pri všetkých
troch projektoch rekonštrukcie sme sa zamerali aj na energetickú úsporu. Na školách budú nainštalované solárne zariadenia a vďaka nim a zatepleniu školy ročne
ušetria 40, na ZŠ Novomeského až 65 %
nákladov na teplo. Takto ušetrené finančné prostriedky môžeme v budúcnosti použiť na skvalitnenie vyučovacieho procesu,“
zdôraznil primátor Branislav Celler.
(Pokračovanie na str.2)
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Milí čitatelia,
v aktuálnom vydaní mesačníka INFO prinášame
všetky potrebné informácie o novom projekte
KARTA PRE SENIOROV, ktorý spúšťa Mesto
Trenčín od 1. mája 2010. Na stranách 8 až
10 sa dočítate, kto a za akých podmienok sa
môže stať držiteľom karty, čo všetko je potrebné na jej vydanie, kde si môžete podať žiadosť
a vyzdvihnúť kartu, ako aj ďalšie doplňujúce
otázky a odpovede týkajúce sa získania karty.
Na stranách 12 – 13 nájdete aj dva formuláre
Žiadostí o vydanie KARTY PRE SENIOROV, ktoré
môžete vystrihnúť a po vyplnení údajov odovzdať
na kontaktných miestach. Spolu s informáciami
prinášame
v aktuálnom
vydaní aj
zoznam
prevádzok,
ktoré sa do
projektu zapojili.
(r)
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Taiwanský investor
začal budovať závod
Závod, ktorý sa bude špecializovať na výrobu TFT LCD
modulu, jednotiek podsvitu, ale
aj výrobu televízorov v oblasti
hi-tech, by mal v priemyselnom
parku vyrásť do konca roka.
„Dnes vyvrcholilo naše takmer
dvojročné úsilie. V prvom rade
sa chcem poďakovať bývalým
vlastníkom pozemkov, na ktorých dnes budujeme priemyselný park, pretože aj vďaka nim
mohla byť táto investícia uskutočnená. Vďaka patrí aj všetkým
organizáciám a subjektom,
ktoré boli mestu nápomocné
pri rokovaniach s investorom,“
povedal pri slávnostnom začatí
výstavby závodu primátor Branislav Celler.
Tretí najväčší svetový výrob-

ca monitorov z tekutých kryštálov chce výrobu naplno spustiť
už začiatkom budúceho roka.
Investícia za viac ako 191 miliónov eur prinesie do regiónu
celkovo 3 300 nových pracovných príležitostí. Spoločnosť
AU Optronics pred niekoľkými
dňami začala robiť nábor nových pracovníkov. „Závod, ktorý
bude najväčším zamestnávateľom v Trenčíne, sa stáva realitou. Investícia AU Optronics je
svojou veľkosťou a významom
porovnateľná iba s investíciou
bratov Thibergienovcov, ktorí
začiatkom 20. storočia založili
v meste továreň na látky,“ zdôraznil Celler. Podľa neho príchod
AU Optronics znamená aj definitívny obrat v hospodárskom

> Základný
kameň nového
závodu na
výrobu LCD
monitorov.
zameraní mesta, ktoré bolo doteraz historicky orientované na
strojársky a hlavne odevný priemysel. „Dnešným dňom, vzhľadom na to, že odevný a textilný
priemysel prestali existovať,
sa Trenčín stáva v prvom rade
mestom
elektrotechnického
priemyslu,“ dodal primátor.
Minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek a prezident
taiwanskej spoločnosti AU Optronics Corporation Keuen Yao

Lee podpísali investičnú zmluvu
2. decembra 2009 v Bratislave.
„Trenčín má výborné centrálne
umiestnenie, dobré dopravné
napojenie a kvalifikovanú pracovnú silu v regióne. Vybudovanie fabriky na Slovensku je
významným míľnikom pre AUO
pri hlbšom prieniku na európsky trh,“ uviedol po podpise
zmluvy prezident taiwanskej
spoločnosti.
(r), foto: (R. Stoklasa)

Na dvoch základných školách sa rozbiehajú rekonštrukcie
Rekonštrukcia a modernizácia škôl je zameraná na skvalitnenie podmienok vzdelávacieho procesu prostredníctvom zníženia
energetickej náročnosti jednotlivých objektov.

 ZŠ na
Veľkomoravskej ulici
Stavebný ruch zavládol v areáli najstaršej trenčianskej základnej školy už koncom apríla, kedy
sa začali búracie práce v objekte
pod telocvičňou. „S realizačnou
spoločnosťou Euro Building sme
sa dohodli na harmonograme
prác tak, aby nebol narušený
chod školy. V ústrety nám vyšla
Stredná odborná škola podnikania, ktorá nám ponúkla päť
voľných tried, do ktorých by sme

mohli našich žiakov v prípade potreby presunúť,“ vysvetlil riaditeľ
školy Jozef Vakoš. Rekonštrukcia školy za 738 409,96 eura sa
týka štyroch objektov školy. Vo
všetkých budú vymenené vnútorné rozvody, osvetlenie, kúrenie
a upravená fasáda. V troch objektoch sa vymenia okná a dvere,
strecha sa zateplí a zrekonštruuje. V súčasných priestoroch šatní
vznikne zázemie pre manažment
školy, zborovňa, návštevná miestnosť, klubovňa a bufet. Pribud-

> ZŠ na Hodžovej ulici oslávi v novembri 45. výročie svojho
založenia. Dovtedy by mali byť ukončené aj práce na rekonštrukcii školy.
ne aj jazyková učebňa a knižnica. V jednom z blokov prejde
rekonštrukciou spojovacia chodba a vybuduje sa bezbariérový
vstup. Chýbať nebudú ani nové
priestory skrinkových šatní.

 ZŠ na Hodžovej ulici

> Predpokladaný termín ukončenia stavebných a rekonštrukčných prác ZŠ na Veľkomoravskej ulici je november
2010.

Mesto odovzdalo objekty školy realizačnej spoločnosti Zipp
v polovici apríla, ktorá začne
s prácami v priebehu niekoľkých
dní. „Rekonštrukcia by sa mala
realizovať počas školského roka
v čase po vyučovaní, cez víkendy
a hlavné ťažisko bude položené
na letné prázdniny. S realizátorom rekonštrukcie sa pokúsime
nájsť také riešenia, aby sa práce
nedotkli vyučovacieho procesu

a bezpečnosti žiakov,“ zdôraznil
riaditeľ školy Marián Lopatka. Projekt s predpokladanými nákladmi
1 159 392,05 eura rieši rekonštrukciu šiestich objektov: dvoch
učebných blokov, starej a novej
telocvične, 9-triedneho pavilónu,
stravovacieho pavilónu a spojovacej chodby. Na všetkých bude
zateplená strecha a vynovená fasáda, vymenené okná a vonkajšie dvere, obnovená vnútorná kanalizácia a vodovod, vykurovacia
sústava, vymenené interiérové
osvetlenie a nainštalované solárne zariadenia a bleskozvody. Na
prízemí 9-triedneho pavilónu pribudne bezbariérové WC a pásový
schodolez.
(r), foto: (ar)
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Tohtoročný

Festival Pohoda
je plný noviniek

Najznámejší, najväčší a najprestížnejší hudobný, no zároveň
multikultúrny festival na Slovensku – trenčianska Pohoda – sa
tento rok uskutoční už po štrnásty raz. Opäť ponúkne množstvo koncertov, divadelných predstavení a iných sprievodných
podujatí.
V porovnaní s minulým, ale
i predchádzajúcimi ročníkmi
prišli už skôr organizátori Pohody s niekoľkými novinkami.
Letné podujatie sa namiesto
tradičného tretieho júlového
víkendu bude konať o čosi
skôr – 8. až 10. júla. Dôvodom je fakt, že počas tretieho

organizátormi a mestom Trenčín. „Ja osobne si ani neviem
predstaviť, že by sa tento
festival nekonal v Trenčíne,
alebo aby sa vôbec nekonal.
Som rád, že naše partnerstvo
pokračuje,“ uviedol Celler.
Druhou podstatnou novinkou je limitovanie kapacity

> Trenčianske letisko zaplnia v lete húfy ľudí. Už teraz je
predaných viac ako 11 tisíc lístkov.
foto: C. Bachratý
tisíc lístkov, a tak je festival už
viac ako z polovice vypredaný.
Až do začiatku festivalu bude
permanentka na festival stáť
v predpredaji 59 eur. Zakúpiť
sa v predstihu dá aj lístok na
parkovanie (5 eur), lístok pre
osoby ZŤP a ZŤP-S (19 eur),
ZŤP a ZŤP-S so sprievodom
(59 eur), lístok na sobotu (49
eur) či lístky na špeciálne autobusové spoje, ktorých je dovedna devätnásť.

 Program je už
uzatvorený

> Najväčší multikultúrny festival na Slovensku sa tento rok
uskutoční už po štrnásty raz a svoje brány otvorí malým aj
veľkým návštevníkom.
foto: C. Bachratý
júlového víkendu sa v Trenčíne na Skalke nad Váhom
koná už niekoľko rokov cirkevná púť na pamiatku svätých
Andreja-Svorada a Benedikta,
ktorá má svoj termín daný na
základe historických súvislostí. Púť sa postupne rozrástla
na podujatie, ktoré navštívi
takmer 15-tisíc veriacich zo
Slovenska i okolitých krajín.
Dve takéto navštevované akcie počas jedného víkendu
sú ale obrovskou záťažou pre
mesto Trenčín, infraštruktúru
i bezpečnostné zložky. Primátor mesta Trenčín Branislav
Celler toto rozhodnutie podporil a zároveň vyjadril veľkú spokojnosť so spoluprácou medzi

festivalu, ktorá bude pre 14.
ročník stanovená na 30 000
ľudí. „Nad limitovaním kapacity sme uvažovali už niekoľko
rokov,“ uviedol riaditeľ festivalu Michal Kaščák. Obmedzenie kapacity na 30-tisíc ľudí
podľa neho prispeje k väčšej
bezpečnosti i komfortu návštevníkov. Z 30-tisícovej kapacity Pohody je do predpredaja
uvoľnených asi 20 tisíc vstupeniek. Zvyšné miesta patria
organizátorom,
novinárom,
zdravotníkom, bezpečnostnej
službe, pomocníkom, predávajúcim, účinkujúcim a ďalším
ľuďom podieľajúcim sa na chode podujatia. Momentálne má
svojho majiteľa už viac ako 11

Na podujatí dostane tento
rok vo väčšej miere priestor
vážna hudba a džez, pričom
do úzadia ustúpil napríklad
hip-hop. V súčasnosti je podľa
Michala Kaščáka známych asi
85 percent mien účinkujúcich,
pričom pribudnúť by už nemali
žiadne veľké mená. Najväčším písmom na plagátoch
tak zostanú napísané mená
interpretov ako The XX, Scissor Sisters, The Stranglers,
Leftfield, Ian Brown či Juliette
Lewis. Približne do dvoch týždňov bude na oficiálnej webovej stránke podujatia pohodafestival.sk zverejnený presný
harmonogram vystúpení. Návštevníci sa od 8. do 10. júla
budú môcť zabávať pod deviatimi scénami (Bažant stage, Tesco stage, O2 stage,
Garnier aréna, Magic Mirrors,
Stan Európskeho roka boja
proti chudobe, Nay Tanečný
dom, Dobrá krajina a Harmo-

ny Kids Park). Z chystaných
vystúpení Kaščák vyzdvihol
napríklad klasické dielo Vivaldiho Štyri ročné obdobia v podaní Slovenského komorného
orchestra Bohdana Warchala,
avizovanú svetovú premiéru
oratória pre soprán alt, bas,
miešaný zbor a orchester Querela pacis od Vladimíra Godára
v podaní Katedrálneho zboru
sv. Martina, orchestra Solamente naturali a viacerých sólistov pod vedením britského
dirigenta Andrewa Parrotta či
ďalšiu chystanú, v tomto prípade slovenskú premiéru maďarského perkusionistického
súboru Amadinda, ktorý po
prvý raz na Slovensku uvedie
dielo Mallet Quartet od Steva
Reicha. V rámci klasickej hudby bude tiež ojedinelým piatkové slávnostné otvorenie Bažant Stageu. Štrnástu Pohodu
totiž otvoria hymny všetkých
zastúpených krajín v úprave
Petra Breinera a podaní Štátnej filharmónie Košice. Aj keď
program festivalu ešte nie je
uzavretý, zaznieť by údajne
malo 25 až 27 štátnych hymien. Organizátori festivalu už
niekoľko rokov spolupracujú
so Slovenským národným divadlom (SND), ktoré si aj tento rok pre návštevníkov pripravilo jednu špecialitu. Po prvý
raz sa totiž na trenčianskom
letisku predvedie Balet SND.

(sita, r)
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Podzemné garáže pri Dome
armády napokon budú
Na mieste dnešnej jamy pri bývalom Dome armády vybuduje
mesto malé námestie so zeleňou za približne 300 tisíc eur. Ešte
predtým však spoločnosť Tatra Real Trade, ktorá sa rozhodla
obnoviť svoj pôvodný investičný zámer, vybuduje pod povrchom
podzemné garáže.
Spoločnosť Tatra Real Trade
sa znovu obrátila na mesto so
záujmom pokračovať v projekte
budovania podzemných garáží
pred bývalým Domom armády,
ale bez pôvodne navrhovanej
stavby nad povrchom. „Vítame
zmenu postoja investora, aj naším záujmom je tú jamu využiť
a mať tam garáže. Momentálne
musí konať investor a predložiť
nový zámer mestu na posúdenie,“ povedal primátor Branislav Celler po poslednom spo-

ločnom rokovaní s investorom,
ktorý by mal nový zámer predložiť približne do mesiaca.
Spoločnosť Tatra Real Trade
plánovala pôvodne postaviť pri
bývalom Dome armády podzemné garáže spolu s niekoľkopodlažným nadzemným polyfunkčným objektom. Na jeseň
v roku 2008 však pamiatkari
pri výkopových prácach budúcich podzemných garáží objavili zvyšky stredovekého múru,
ktoré boli pravdepodobne sú-

> Nové námestie s lavičkami a zeleňou
časťou mestského opevnenia
mesta v 17. storočí. Po odkrytí
nálezu v jame, ktorý ministerstvo kultúry neskôr vyhlásilo
za národnú kultúrnu pamiatku,
investor nemohol dokončiť projekt podľa pôvodného projektu

a od zámeru odstúpil. Na pokyn
Krajského pamiatkového úradu
v Trenčíne bol nález v jame zasypaný, aby bolo zabezpečené
jeho uchovanie v pôvodnom
stave.
(r), vizualizácie: (ar)

Lesopark Brezina bude ešte krajší
Trenčiansky lesopark je pýchou mesta, veď takmer 2 207 730
m2 zelene predstavuje každodennú možnosť relaxu v zdravom
prostredí. Mesto v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a. s., pripravuje niekoľko krokov k jeho skrášleniu.

 Detské ihrisko
a jeho rekonštrukcia
Aj ihrisko na Brezine musí
spĺňať náročné normy stanovené Európskou úniou. A tak
okrem obnovy drevených prvkov, ktoré nahlodal zub času,
musia byť z ihriska odstránené aj nebezpečné kovové časti. Pre najmenších Trenčanov
pribudnú aj nové hracie prvky.
„Na podnet niektorých mamičiek zvažujeme umiestnenie

bezpečnostnej kamery. Cez
deň tu nie je toľko ľudí a takto
by sa tu cítili bezpečnejšie, aj
keď sem prídu samé s deťmi,“
spresňuje zámery mesta primátor Branislav Celler.

 Obnovenie
kyslíkovej dráhy
Jednotlivé prvky známej
kyslíkovej dráhy určenej športovcom si už vyžadujú zásadnú
rekonštrukciu. Podľa prednostu

> Brezina je krásna v každom ročnom období.
MsÚ Františka Orolína budú obnovené z prírodných materiálov
zo zdrojov dostupných mestu.
„Po vyčíslení celkových nákladov sa rozhodneme, či budeme
obnovu realizovať postupne,
alebo ju zvládneme v tomto
roku,“ uviedol prednosta na
margo termínov. Rekonštrukcie
sa dočká aj zábradlie vedúce
od bývalého letného kina na
Brezinu či náučné tabule, ktoré
informujú návštevníkov o samotnom lesoparku.

 Ohniská
a neporiadok
> Detské ihrisko bude spĺňať náročné kritériá EU.

V lesoparku je pre výletníkov
pripravených niekoľko kontro-

lovaných ohnísk, ku ktorým
mesto zabezpečuje potrebné
drevo z poškodených stromov
kalamitných zostatkov. Okrem
zdroja potešenia sú však aj
zdrojom častého znečisťovania
a je na každom z nás, aby sme
si to, čo si do lesa prinesieme,
z neho aj riadne odniesli. „Len
v priebehu jarného upratovania sme odstránili viac ako 50
vriec odpadkov z rôznych častí
Breziny. Na niektorých frekventovaných miestach je však do
týždňa stav úplne rovnaký,“
povedal Miloš Mažár zo spoločnosti Marius Pedersen.
(r), foto: (jm)
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Hlasovanie o zmenách v Parku M. R. Štefánika skončilo
Trenčania, ktorí sa zapojili do ankety na mestskej webovej
stránke a v mestskom mesačníku Info, by v zrevitalizovanom
Parku M. R. Štefánika najviac privítali botanickú či ornitologickú záhradu.
Do ankety o budúcej podobe cií pre deti, oprava chodníkov,
Parku M. R. Štefánika sa od za- nové trasy, doplnenie smetných
čiatku marca do polovice apríla košov, lavičiek a oddychová zóna
zapojilo 446 ľudí. Samospráva s umelým jazierkom. Nainštasa v nej pýtala obyvateľov, čo lovanie bezpečnostných kamier
považujú za najdôležitejšiu zme- v parku považuje za najdôležitejnu v zrevitalizovanom Parku M.R. šiu zmenu necelých 23 percent
Štefánika. Zo siedmich navrh- hlasujúcich.
Mesto plánuje viac ako storočnutých možností sa 64 percent
hlasujúcich prikláňa k obnove ný park medzi železničnou stanibotanickej alebo ornitologickej cou a centrom mesta kompletne
záhrady, ktoré už boli v minulos- zrevitalizovať. „Bude vyhlásená
ti súčasťou parku. Nemenej po- súťaž architektonických návrhov.
trebná je podľa výsledkov ankety Následne bude vypracovaný proaj rekonštrukcia altánku na kul- jekt, v ktorom budeme prihliadať
túrne podujatia, ktorá získala len aj na požiadavky občanov v ano dve percentá menej hlasov ako kete,“ povedala Jana Marková
obnova záhrad. Pre Trenčanov je z kancelárie primátora.
Park vznikol na návrh miestneďalej dôležité vybudovanie atrak-

Mestský web získal medzinárodné ocenenie
Na medzinárodnej súťaži Eurocrest 2010 o najlepšie internetové
stránky miest, obcí a regiónov v Európe sa medzi hlavných ocenených zaradila aj oficiálna webová stránka mesta Trenčín.

> Pre Trenčanov je dôležitá aj rekonštrukcia altánku, ktorý by
mal, tak ako v minulosti, slúžiť na rôzne kultúrne podujatia.
ho farára Ľudovíta Stárka v 60.
rokoch 19. storočia pod hradnou skalou. Oficiálne ho otvorili v roku 1880. V minulosti bol
centrom kultúrnych podujatí, pravidelne sa v ňom koncertovalo.

Jeho súčasťou bola aj botanická
a ornitologická záhrada. Mestský
park neskôr premenovali na Sad
V. I. Lenina a od roku 1991 sa
volá Park M. R. Štefánika.
(r), foto: (ar)

Spomedzi tých, ktorí sa zapojili do ankety prostredníctvom
mesačníka Info boli vyžrebovaní:
Anton Biely, Bazovského 6, Trenčín, Ján Pavol Gáťa,
Beckovská 39, Trenčín a Božena Nováková, Legionárska
39/7, Trenčín. Všetkých troch výhercov čakajú v našej
redakcii darčekové predmety Mesta Trenčín. Blahoželáme!

Prednosť má vysávač na psie exkrementy
Čistiaci stroj, ktorý dokáže rýchlo a šetrne odstrániť z chodníkov prilepené žuvačky, samospráva zakúpiť neplánuje. Pre
mesto je dôležitejší vysávač na psie exkrementy.

> O aktuálne informácie na webovej stránke Mesta Trenčín
sa pravidelne stará tím administrátorov zložený z pracovníkov jednotlivých útvarov MsÚ (na snímke s primátorom).
Vyhlásenie výsledkov šiesteho ročníka súťaže bolo súčasťou
programu slávnostného galavečera 13. ročníka konferencie Internet v štátnej správe a samospráve, ktorá sa uskutočnila 11.
až 13. apríla v Hradci Králové.
Pamätný list z rúk predsedu českého Senátu Přemysla Sobotku
si za Trenčín prevzal špecialista pre informačný systém MsÚ
v Trenčíne Jiří Slynko. Internetová stránka www.trenčin.sk získala minulý rok v rámci celoslovenskej súťaže ZlatýErb.sk najvyššie
ocenenie v kategórii Najlepšia
stránka miest, ako aj hlavné
ocenenie „Dexia Grand Prix“ za
najvyššie hodnotenie u všetkých
porotcov vo všetkých kritériách

súťaže, ktoré ju nominovalo aj na
medzinárodnú súťaž Eurocrest
2010.
Vyhlasovateľom súťaže Eurocrest, ktorá oceňuje najlepšie
webové stránky územných samospráv krajín Višegrádskej štvorky, boli už tradične združenie Zlatý erb v spolupráci s Európskou
komisiou. Cieľom Eurocrestu
je, podobne ako pri súťaži Zlatý
erb, oceniť výnimočné projekty, podporiť vzájomnú výmenu
skúseností a ohodnotiť snahu
zástupcov miestnej správy a samosprávy účinne využívať informačné technológie k zvyšovaniu
kvality a prístupnosti služieb verejnej správy.
(r), foto: (jč)

> Stroj na
odstránenie
žuvačiek dokáže
zbaviť chodníky
aj olejových
škvŕn.

Začiatkom apríla si mohli
Trenčania v rámci krátkej prezentácie čistiaceho stroja pozrieť,
ako ľahko sa dajú odstrániť žuvačky prilepené na chodníku Mierového námestia. Prezentáciu
unikátneho stroja, ktorý okrem
žuvačiek dokáže zbaviť chodníky
aj olejových škvŕn, si objednala
spoločnosť Marius Pedersen.
Tá na základe zmluvy zabezpečuje čistotu v meste. „Prezentáciu si neobjednalo mesto, ale
spoločnosť Marius Pedersen.
Pokiaľ sa rozhodne tento stroj
od prezentujúcej spoločnosti za-

požičať, určite si služby spojené
s odstránením žuvačiek objednáme,“ zdôraznil primátor Branislav Celler, podľa ktorého je pre
mesto prioritnejšie riešiť situáciu so psími exkrementami. Tých
je totiž na verejných priestranstvách čoraz viacej. „Samotným
občanom prekážajú omnoho viac
ako žuvačky na chodníkoch. Aj
preto sme sa skôr zamerali na
vysávač na psie exkrementy, ktorý Marius Pedersen plánuje kúpiť
ešte tento rok,“ dodal primátor.
(r), foto: (jč)
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Nové detské ihrisko v Záblatí
otvoria v júni
Toto leto už nebudú musieť Záblatčania chodiť so svojimi ratolesťami na detské ihriská v iných častiach mesta. Už začiatkom júna by sa mali v Záblatí otvoriť brány nového moderného
ihriska.
Pozemok v časti Rybáre bol kou a lavičkami. Nové ihrisko
ešte v septembri minulého roka by malo byť nielen pekné, ale aj
posiaty voľne rastúcimi kríkmi bezpečné. „Všetky nové ihriská
a nižšími stromkami. Dnes sa musia spĺňať prísne bezpečuž na tomto mieste rozprestiera nostné normy stanovené Európoplotené detské ihrisko s pre- skou úniou. Týka sa to napríklad
liezačkami, šmýkačkou, hojdač- dopadovej plochy pri šmýkačke,
> Pôvodne bol pozemok pod dnešným ihriskom zarastený
kríkmi a drevinami.

> Dopadové plochy spĺňajú prísne bezpečnostné normy EÚ.

hojdačkách a preliezačkách, ktorá musí byť z takého materiálu,
aby riziko poranenia dieťaťa bolo
minimálne. Tieto kritériá boli pre
nás smerodajné aj pri budovaní ihriska v Záblatí,“ zdôraznil
zástupca primátora a poslanec
mestskej časti Západ Tomáš
Vaňo. O poriadok a údržbu ihriska sa bude starať správca rovnako ako na ihriskách na Kvetnej a Obchodnej ulici.
Väčšinu drevín, ktoré rástli
na pozemku, bolo potrebné pri

výstavbe ihriska odstrániť. Na
pozemku zostali po úpravách
len pôvodná slivka, tamariška
a orech. Tie tvoria aj základ novej sadovníckej úpravy ihriska.
„V týchto dňoch sa dokončuje
výsadba a úprava zelene a bude
tiež potrebné ešte niekoľkokrát
pokosiť trávniky. Ihrisko by sme
chceli sprístupniť verejnosti v prvej polovici júna a dovtedy musí
byť všetko podstatné dokončené,“ dodal Vaňo.
(r), foto: (mr)

Prečo už v meste nemáme cintoríny? Kosenie trávnatých plôch sa začalo
Nový zákon o pohrebníctve, ktorý platí od marca tohto roka, narobil nechtiac starosti niektorým obyvateľom. Niekoľkí čitatelia
sa na nás obrátili s otázkou: „Prečo sa na nových tabuliach pri
mestských cintorínoch nachádza názov pohrebisko, a nie ako
doteraz – cintorín?“
Nový zákon o pohrebníctve
definuje k pietnemu pochovávaniu zosnulých alebo k ukladaniu ich spopolnených zostatkov
pohrebiská. Je to najširší výraz
pre miesta posledného odpočinku zosnulých. Ako pohrebisko zákon následne definuje
cintorín, kolumbárium, urnový
háj, rozptylovú lúku a vsypovú
lúku. To znamená, že nový názov uplatňovaný na tabuliach

v Trenčíne je v súlade s novým
zákonom a znamená všeobecnejší názov ako cintorín. Označenie pohrebisko je teda používané univerzálne na všetkých
informačných tabuliach v meste v súlade so zákonom bez
ohľadu na mestskú časť a je
používaný aj pre hlavné mestské pohrebisko umiestnené
pod sídliskom Juh.
(r), il. foto: (rs)
> Jednou z prvých pokosených lokalít v Trenčíne je
Soblahovská ulica.
Spoločnosť Marius Pedersen, ktorá má v meste Trenčín
na starosti údržbu verejnej zelene, začala v posledný aprílový
týždeň s kosením trávnatých
plôch v širšom centre mesta.
Kosenie bude pokračovať v ďal-

ších jednotlivých mestských
častiach a podľa potreby sa
bude v sezóne niekoľkokrát
opakovať. Do údržby trávnatých
plôch je nasadených celkom
päť pracovných skupín.
(r), Foto: (mr)
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Po obnove pribudnú v Parku
pod Juhom platanové aleje
Výrubom chorých a prestarnutých drevín sa začiatkom apríla
začali prípravy na prvú etapu rekonštrukcie Parku pod Juhom.
Prestarnuté stromy nahradia platany, ktoré vytvoria aleje popri
chodníkoch.
Výrub stromov a kríkov sa
v rámci celkovej revitalizácie
skončil 15. apríla. „Tomuto
kroku predchádzal audit zelene
v parku, vrátane analýzy stavu
každého stromu či kríka,“ vysvetlil Juraj Zvědělík, autor projektu
rekonštrukcie Parku pod Juhom.
Na základe toho bol pripravený
návrh na odstránenie poškodených a chorých drevín a aj návrh na novú úpravu vysadením
> V parku po rekonštrukcii pribudnú nové lavičky

nových druhov drevín. „Odstránili sme iba poškodené dreviny
alebo tie, ktoré by stáli v ceste
budúceho nového chodníka.
Zároveň sme preriedili niektoré
husté náletové kríky, ktoré bránili zdravému rastu okolitých
drevín, “ dodal Zvědělík.
V rámci revitalizácie zelene
parku bude nanovo vysadených
päť jaseňov štíhlych a tridsať
platanov javorolistých. Nové
stromy budú lemovať jestvujúci
chodník pod cintorínom, chodník
pod zastávkou MHD a tiež nový
dlažbový chodník, ktorý povedie
cez park až k podchodu pod
Saratovskou ulicou. Prevýšenie
chodníka v niektorých úsekoch
vyriešia schody. Budú sa však
dať obísť po vedľajšom spodnom
chodníku, ktorý sa pred podchodom opäť napojí na nový chodník. V parku pribudne aj nový

> Popri chodníkoch
budú vysadené platany
javorolisté.
mobiliár, ako lavičky, odpadkové
koše a 17 nových stĺpov verejného osvetlenia. Väčšiu bezpečnosť umožní aj kamerový systém
napojený na mestskú políciu.
„Naším cieľom je, aby park po

rekonštrukcii spĺňal tri dôležité
aspekty: účel, ktorému má slúžiť, estetický vzhľad a v neposlednom rade, aby bol bezpečný
cez deň aj v noci,“ zdôraznil primátor Branislav Celler.
Prvá etapa rekonštrukcie
parku, ktorá tiež zahŕňa opravu
jestvujúcich schodov s bezbariérovým priechodom na chodníku pod cintorínom, by sa mala
rozbehnúť v júli až auguste.
V súčasnosti sa pripravuje vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa
stavby.
(r), foto: (Wikimediacommons,
ar)

Ríny nad farskými schodmi
poškodili vandali
Vandali v Trenčíne nezaháľali ani počas veľkonočných sviatkov.
Tentokrát ich zaujali odkvapy, ktoré odvádzajú dažďovú vodu zo
strechy v hornej časti farských schodov.

> V súčasnosti je žľab opäť na svojom mieste…

> Výsledok vandalského vyčíňania...
Začiatkom apríla upozorňovali viacerí okoloidúci na poškodené žľaby, ktoré zasahovali

do cesty vedúcej k farskému
kostolu a ohrozovali bezpečnosť chodcov aj áut. Zamest-

nanci Mestského hospodárstva
v Trenčíne preto v najkratšom
možnom čase pripevnili opravené ríny opäť na pôvodné
miesto. „Zničené odkvapy aj
držiace háky bolo treba vyrovnať a zanitovať, až potom sme
ich mohli znova osadiť,“ opísal
priebeh opráv Peter Kubinský,
poverený vedením Mestského
hospodárstva a správy lesov.

Na žľaboch v celej ich dĺžke
v súčasnosti podľa Kubinského nezaznamenali žiadne iné
poškodenia.
Mestskej polícii sa zatiaľ
páchateľov nepodarilo vypátrať.
V prípade odhalenia ich za tento priestupok čaká pokuta 33
eur aj povinnosť uhradiť vzniknutú škodu.
(mr), foto: (ar)
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V máji mesto rozbieha projekt KARTA PRE SENIOROV
Od 1. mája 2010 spúšťa samospráva projekt KARTA PRE SENIOROV, ktorého cieľom je prostredníctvom rôznych benefitov
a zliav znížiť sociálnu znevýhodnenosť trenčianskych seniorov
nad 60 rokov.
KARTA PRE SENIOROV je pilotný projekt mesta, pri tvorbe ktorého sa inšpirovalo v rakúskom
Salzburgu. „Podobné projekty
sú v zahraničí bežné. Postupne
sa rozbiehajú aj v niektorých
slovenských mestách a sú určené pre rôzne sociálne skupiny.
My sme sa zamerali v prvom
rade na našich seniorov, ktorí si
určite zaslúžia mať isté výhody
na kultúrnych podujatiach, pri
poskytovaní služieb či pri nákupoch. Verím, že táto karta im
život v našom meste ešte viac
spríjemni,“ povedal primátor
Branislav Celler, podľa ktorého
nie je projekt prinášajúci výhody
seniorom v meste posledným.
Samospráva do budúcna uvažuje aj o spustení obdobného projektu FAMILY KARTA, ktorá bude
určená pre celé rodiny.

 Kto má nárok na
vydanie KARTY PRE
SENIOROV?
Občania s trvalým pobytom
na území mesta Trenčín, ktorí
sú poberateľmi predčasného,
starobného alebo invalidného
dôchodku, starší ako 60 rokov.

 Aké sú výhody
držiteľov KARTY PRE
SENIOROV?
Karta umožní jej držiteľom využívať rôzne služby so zaujímavými
zľavami alebo bonusmi pri kultúrnych podujatiach, v oblasti
športu, relaxu, zdravia, stravovania a podobne. Dôležité
upozornenie: seniorskú zľavu
si treba uplatňovať hneď pri
objednávke.

 Kde možno KARTU
PRE SENIOROV

uplatniť?
Zoznam prevádzkovateľov,
firiem, združení a služieb spolu
s adresami, poskytovanými výhodami a možnosťou ich uplatnenia je zverejnený v aktuálnom
vydaní mesačníka INFO a na
webovej stránke Mesta Trenčín.
Zoznam sa bude priebežne (raz
mesačne) aktualizovať. V prípade záujmu môže senior nahlásiť
e-mailovú adresu a získať informácie bezplatne elektronickou
formou. Držiteľ karty dostane
zároveň pri jej vydaní brožúrku
„Prevádzky poskytujúce zľavy na
Kartu pre seniorov“, v ktorej tiež
nájde všetky potrebné informácie. Brožúrka v tlačenej podobe
bude vydávaná 2 x ročne.

 Čo je potrebné pre
vydanie KARTY PRE
SENIOROV?
Senior, ktorý spĺňa požadované kritériá, musí v prvom rade
vyplniť žiadosť o vydanie karty.
K nej musí priložiť aktuálnu fotografiu s rozmermi 3 × 3,5 cm

Zoznam seniorských organizácií, v ktorých sa podávajú žiadosti na vydanie KARTY PRE SENIOROV
ORGANIZÁCIA – SÍDLO

V DŇOCH

OD/DO

KONTAKTNÁ OSOBA

pondelok až štvrtok

14.00 – 16.00

Anna Brabcová

utorok a štvrtok

14.00 – 16.00

Vilma Honová

Kluby dôchodcov
Záblatská ul.
Hlavná ul. 10 (v KC Trenčín – Zlatovce)

utorok až štvrtok

14.00 – 16.00

Květuša Samáková

Ul. 28.októbra 2 (v KC Stred)

Ul. Medňanského 27

pondelok až štvrtok

14.00 – 16.00

Viera Pavlíková

Kubranská ul. 94 (v KC Kubra)

pondelok a utorok

13.00 – 16.00

Ernestína Brezanová

Opatovská ul. 110 (v KC Opatová)

pondelok a piatok

15.00 – 18.00

Marie Husárová

Kubrická ul. (v KC Kubrica)
Mierové námestie č.16

pondelok až piatok

18.00 – 19.00

Jarmila Šedivá

pondelok, utorok a štvrtok

13.00 – 16.00

Danica Vargová

pondelok až piatok

9.00 – 18.00

Emília Gabrhelová

pondelok

9.00 – 11.00

Vojtech Filín

utorok

10.00 – 12.00

Centrum seniorov
Osvienčimská ul. 3
Združenie kresťanských seniorov – Trenčín mesto
Ul. 28. októbra 2 (v KC Stred)
Združenie kresťanských seniorov – Trenčín Juh
Kyjevská 3183 (v KS Juh)

Júlia Chlebanová

Základné organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska na území mesta Trenčín
ZO 01, Ul. 28. októbra 2 (v KC Stred – Klub dôchodcov)

streda

9.00 – 12.00

Mária Rajnohová
Oľga Hudcová

ZO 02, Ul. 28. októbra 2 (v KC Stred)

utorok – 18. mája

9.00 – 12.00

(v kongresovej sále Hotela TATRA )

streda 12. mája

12.30 – 15.30

ZO 03, Lavičková 10 (v Dome opatrovateľskej služby)

streda

13.00 – 16.00

Margita Lukáčová

ZO 05, Ul. 28. októbra 2 (v KC Stred – Klub dôchodcov)

streda

14.00 – 16.00

Gabriela Žitňanová

ZO 08, Liptovská 10 (v Domove dôchodcov)

streda

15.00 – 17.00

Pavla Dalošová

ZO 19, Ul. Novomeského (v ZŠ)

štvrtok

15.00 – 17.00

Margita Marečková

ZO 26, Ul. 28. októbra (v KC Stred)

streda

9.00 – 12.00

ZO 27, Osvienčimská ul. 3 (v Centre seniorov)

streda

10.00 – 12.00

Lýdia Koišová
Marta Luptáková,
Alena Havranová

a uhradiť poplatok na krytie nákladov spojených s vydávaním
karty vo výške 1 €. Pri podávaní
žiadosti o vydanie karty je potrebné preukázať sa dokladom totožnosti (občianskym preukazom).

 Kde získať žiadosti
pre vydanie KARTY
PRE SENIOROV?
Dva formuláre žiadostí sú uverejnené v tomto vydaní mesačníka
Info na strane 12 a 13. Žiadosti
sú k dispozícii aj v Klientskom
centre Mestského radu v Trenčíne, na webovej stránke mesta
a tiež v jednotlivých seniorských
organizáciách (zoznam viď nižšie). Formuláre žiadosti je možné
kopírovať pre ďalších záujemcov
(aj z mesačníka INFO).

 Kde odovzdať
vyplnené žiadosti pre
vydanie KARTY PRE
SENIOROV?
Vyplnenú žiadosť na vydanie karty spolu s fotografiou je
možné odovzdať osobne buď
v Klientskom centre MsÚ v Trenčíne v úradných hodinách, t. j.
v pondelok až štvrtok od 8.00
do 16.00 h, v piatok od 8.00
do 14.00 h alebo vo svojej seniorskej organizácii. Na týchto
kontaktných miestach sa bude
uhrádzať aj poplatok spojený
s vydaním karty.

 Kedy a kde si možno
KARTU PRE SENIOROV
vyzdvihnúť?
Na základe vyplneného formulára s priloženou fotografiou
a zaplateného poplatku bude
žiadateľovi v termíne približne 2
týždňov vydaná KARTA PRE SENIOROV. Ak senior podal žiadosť
v seniorskej organizácii, o vydaní
a odovzdaní ho bude informovať
jej zástupca. Ak žiadosť vybavuje prostredníctvom Klientskeho
centra MsÚ, o vydaní karty bude
informovaný sms-správou alebo e-mailom a následne si ju
osobne vyzdvihne v Klientskom
centre MsÚ v Trenčíne. Pracovisko Klientského centra, ktoré sa
bude venovať prijímaniu žiadostí, je označené nálepkou KARTA
PRE SENIOROV.
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Odpovede na ďalšie otázky, ktoré súvisia s vydaním a používaním KARTY PRE SENIOROV, ako
aj s prevádzkami, ktoré sa do projektu zapojili
 Dokedy je možné požiadať o vydanie
karty?
Klientske centrum MsÚ bude prijímať
žiadosti a vydávať karty priebežne počas
celého roka v riadnych úradných hodinách.
Všetky seniorské organizácie budú prijímať
žiadosti o vydanie karty len do štvrtku 20.
mája 2010. Po tomto termíne bude možné
podať žiadosť už len v Klientskom centre
MsÚ.

 Čo ak držiteľ kartu stratí?
Stratu, prípadne odcudzenie karty by
mal jej držiteľ nahlásiť v Klientskom centre
MsÚ, kde môže aj podať žiadosť o vydanie
novej KARTY PRE SENIOROV. Pri jej vybavovaní, rovnako ako pri vydaní prvej karty,
bude potrebovať aj fotografiu o rozmeroch
3 × 3,5 cm, preukaz totožnosti a tiež musí
uhradiť nanovo poplatok 1 € na krytie nákladov spojených s vydaním karty.

 Je nutná pri vybavovaní karty osobná
účasť žiadateľa?
Pri odovzdávaní žiadosti o vydanie karty
sa každý žiadateľ musí preukázať dokladom
totožnosti, a preto by mal prísť osobne. Žiadosť o vydanie karty však môže podať záujemca aj prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.

 Kto určuje výšku zľavy a bonusy
v jednotlivých prevádzkach?
Výšku zliav a formu bonusov určuje výhradne ich poskytovateľ.
 Je platnosť a použitie karty nejako
obmedzené?
Karta sa vydáva na dobu neurčitú a jej
platnosť je neobmedzená. Karta je nepre-

nosná a slúži na kúpu tovarov a služieb výhradne pre potreby jej držiteľa.
 Sú zariadenia poskytujúce zľavy pre
držiteľov kariet špeciálne označené?
Všetky prevádzky, firmy a zariadenia,
ktoré sa zapojili do tohto projektu, sú zreteľne označené samolepkami s logom KARTA
PRE SENIOROV.
 Je zoznam zariadení poskytujúcich
zľavy pre držiteľov karty konečný?
Mesto sa snaží pre seniorov vytvoriť
zaujímavú paletu ponuky zliav a benefitov
a pravidelne oslovuje aj ďalšie zariadenia,
firmy a organizácie, aby sa zapojili do projektu KARTA PRE SENIOROV. Zoznam poskytovateľov výhod pre seniorov sa bude preto
priebežne aktualizovať a dopĺňať.
(r)
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K U LT Ú R A
Pamätná izba Ľudmily Podjavorinskej,
bývalá škola, Bzince pod Javorinou
Okrem spomienok na život a dielo známej
literátky sa v pamätnej izbe môžete zoznámiť aj s ľudovou kultúrou a tradíciami tejto
rázovitej obce.
www.muzeumtn.sk, 0908 527 886
Poskytujeme zľavu 50 % na vstupné do
expozície.
Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka
Uhrovec
Rodný dom je národnou kultúrnou pamiatkou. Expozícia zachytáva životné osudy,
dielo a odkaz Ľ. Štúra. Časť expozície je
venovaná aj životu a dielu A. Dubčeka, ktorý sa v dome narodil o 106 r. neskôr.
www.muzeumtn.sk, 038/769 42 47
Poskytujeme zľavu 33 % na vstupné do
expozície.
Podjavorinské múzeum, Námestie
slobody 6, Nové Mesto nad Váhom
V priestoroch múzea je umiestnená vlastivedne ladená expozícia venovaná histórii
Nového Mesta nad Váhom a okoliu, jeho
kultúre a tradíciám.
www.muzeumtn.sk, 032/771 23 39
Poskytujeme 50 %-nú zľavu na vstupné do
expozície.
Trenčianske múzeum, Mierové námestie
46, Trenčín
Múzeum vlastivedného typu vlastní a spravuje zbierkové fondy historického, umenovedného, prírodovedného, literárno-historického či národopisného charakteru.
www.muzeumtn.sk, 032/743 44 31
Poskytujeme 50 %-nú zľavu na vstupné do
expozície, 50 %-nú zľavu na sezónne výstavy, 50 %-nú zľavu na výstavu a prehliadku
expozície.
Katov dom, Matúšova 14, Trenčín
Budova renesančného domu reprezentuje

charakteristický meštiansky dom s okružnou
pavlačou, v ktorom boli umiestnené obytné
priestory aj hospodársko-výrobná časť a čierna kuchyňa.
www.muzeumtn.sk, 0918 498 745
Poskytujeme 50 %-nú zľavu na vstupné do
expozície.
Expozícia sakrálneho umenia, Karner sv.
Michala, Mariánske námestie, Trenčín
Expozícia predstavuje kolekciu sakrálneho
umenia zo zbierok Trenčianskeho múzea,
ktorá združuje prierez fragmentov oltárnych
komplexov.
www.muzeumtn.sk, 032/743 44 31
Poskytujeme 50 %-nú zľavu na vstupné do
expozície.
Trenčiansky hrad Trenčín
Dominanta Trenčína i celého Považia ukrýva za starobylými múrmi výstavné priestory
a viaceré expozície Trenčianskeho múzea.
www.muzeumtn.sk, 032/743 56 57
Poskytujeme 50 %-nú zľavu na vstupné do
expozícií.
Draškovičov kaštieľ Čachtice
Expozícia predstavuje kolekciu historických zbraní, dobových dokumentov, odevných súčiastok a šperkov, súbor portrétov
príslušníkov miestnych šľachtických a zemianskych rodov.
www.muzeumtn.sk, 032/778 74 85
Poskytujeme 50 %-nú zľavu na vstupné do
expozície.
Kúria Ambrovec Beckov
V expozičných priestoroch nájdete vystavený historický nábytok zo šľachtických interiérov, umelecké diela, obrazy Ladislava Medňanského, ale aj výrobky ľudového umenia
a umeleckého remesla. Vo dvore sú vystavené staré koče a hospodárske stroje.
www.muzeumtn.sk, 032/777 72 17
Poskytujeme 50 %-nú zľavu na vstupné do
expozície.

Galéria M. A. Bazovského, Palackého
27, Trenčín
V priestoroch galérie nájdete stálu expozíciu zostavenú z výberu diel Miloša Alexandra Bazovského. Pozornosť upúta aj expozícia prezentujúca významné maliarske
osobnosti trenčianskeho regiónu (od konca 19. storočia do roku 1920). Najväčšiu
expozičnú plochu galérie tvoria premenné
výstavy.
www.gmab.sk, 032/743 68 58
Poskytujeme 50 %-nú zľavu na vstup do
expozícií.
LampArt, o. z. – Virtuálne divadlo
Trenčín, Karpatská 62, Trenčín
Originálny projekt virtuálneho divadla prináša do Trenčína známe predstavenia divadelných súborov zvučných mien. Ponuka
predstavení je pestrá a obsahuje široké
spektrum divadelných žánrov.
www.virtualnedivadlo.sk, 0908 681 767
Poskytujeme 20 %-nú zľavu na vybrané
predstavenia Virtuálneho divadla Trenčín.
U BY TO VA N I E A S T R AV O VA N I E
Penzión Tiberia, Kukučínova 13, Trenčín
Rodinné ubytovacie zariadenie poskytuje služby už dvanásty rok. Je to penzión
s priateľskou atmosférou a ústretovým
personálom.
www.tiberia.sk, 032/744 15 84
Poskytujeme 10 %-nú zľavu na ubytovanie.
Hotel Ostrov Zamarovce 241
V reštaurácii hotela, ktorý je situovaný
v športovo-rekreačnom areáli Ostrova, si
môžete vychutnať špeciality dňa s romantickým výhľadom na Trenčiansky hrad.
www.hotelostrov.sk, 032/744 11 77
Poskytujeme 10 %-nú zľavu na všetky jedlá,
10 %-nú zľavu na ubytovanie.
Chata Kubrica, Kubrica 9026, Trenčín
Chata v tichej lokalite mimo mesta je vhod-
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ná na príjemný relax s rodinou, ako aj pre
detské tábory, školské výlety, školy v prírode, sústredenia, ale aj firemné akcie, školenia, svadby a oslavy.
www.chatakubrica.sk, 0904 796 653
Poskytujeme 7 %-nú zľavu na ubytovanie.
Hotel Most Slávy, 17. novembra č. 11,
Tr. Teplice
Štýlový hotel v centre kúpeľného mestečka
je niekoľko rokov spojený s medzinárodným filmovým festivalom ART Film.
hotelmostslavy.sk, 032/655 20 54
Ponúkame 15 %-nú zľavu z ceny za poskytnuté služby.
Reštaurácia Grand Hotel Trenčín,
Palackého 3477, Trenčín
Zariadenie v centre Trenčína ponúka ubytovanie, reštauračné a relaxačné služby. V reštaurácii si môžete vychutnať dúšok kvalitnej kávy
v atraktívnom prostredí a odhaliť tajomstvo
jedál slovenskej a medzinárodnej kuchyne.
www.grand-hotel.sk, 032/743 43 53
Poskytujeme 10 %-nú zľavu na reštauračné
a ubytovacie služby.
Porto Restaurant & Coffee, Mierové
námestie 3, Trenčín
V našom „Porte“ ponúkame menu, do ktorého sa snažíme vkladať vybrané recepty
z celého sveta. Okrem kvalitného jedla si
môžete na našej terase dopriať obľúbenú
cigaru pri pohári portského vína či šálke
talianskej kávy.
www.portotn.sk, 032/743 36 74
Poskytujeme 10 %-nú zľavu na kompletnú
ponuku jedál, 10 %-nú zľavu na nealko a alkoholické nápoje, 10 %-nú zľavu na zmrzlinové poháre CARTE D`OR a 5 %-nú zľavu na
raňajkové menu.
Hotel Tatra, M. R. Štefánika 2, Trenčín
V prvotriednej klimatizovanej reštaurácii
s vyšším štandardom obsluhy vás čaká
bohatý sortiment jedál slovenskej a medzinárodnej kuchyne aj široký výber kvalitných
vín.
www.hotel-tatra.sk, 032/650 61 11
Poskytujeme zľavu na kávu presso 0,83 €,
zalievanú kávu 0,83 €, víno 0,60 €/1 dl,
čaj 0,70 €, 20 %-nú zľavu na zákusky.
MC Donald´s, OC Laugaricio, TrenčínBelá
Unikátna kaviareň McCafé ponúka rozmanité
kávové špeciality popri šiestich druhoch čajov a výberoch z osemnástich prvotriednych
dezertov za priaznivé ceny.
www.mcdonalds.sk, 032/321 99 00
Poskytujeme zadarmo malý teplý nápoj
(0,2 l) v priestoroch Mc Café, zadarmo
malý sýtený nápoj (0,25 l).
Reštaurácia u Vodníka, Štúrovo nám.
18, Trenčín
Reštaurácia v centre mesta pri známej fontáne vodníka Valentína ponúka v štýlovo prerobenom interiéri špeciality podniku.
www.vodnicek.sk, 0911 330 300
Poskytujeme zľavu denne od 8.00 do
12.00 h na kávu presso 0,70 €, viedenskú
kávu 1 €, Mattoni 0,60 €, Pizzu Proscuitto
3,20 €, Grécky šalát 3 €.

KARTA PRE SENIOROV
Kaviareň Alžbetka, Mierové námestie 7,
Trenčín
V jedinej kaviarni s výhľadom na Trenčiansky hrad vám ponúkame široký sortiment
zmrzliny vlastnej výroby, káv a osviežujúcich nápojov.
0949 385 869
Poskytujeme zľavu 20 % na všetky druhy
káv, zľavu 25 % na porciu zmrzliny do pohára. Zľava sa nevzťahuje na zmrzlinové
poháre uvedené na nápojovom lístku.
Emporio Choco & Coffee, Emporio Cafe,
OC Laugaricio, Trenčín-Belá
V našej ponuke nechýba varená čokoláda,
mliečne ovocné drinky, dezerty, výborná
káva, široký sortiment miešaných drinkov
a vždy čerstvé dezerty.
www.mojeemporio.sk, 0915 791 600
Poskytujeme 10 %-nú zľavu na celý sortiment okrem zľavnených a akciových
produktov.
SUBWAY, OC Laugaricio, Trenčín-Belá
Subway ponúka vždy čerstvé produkty
bez použitia tukov a zdraviu škodlivých
prísad. Zdravie, kvalita, znamenitá chuť
a výhodná cena je kombinácia, ktorej nikdy
neodoláte.
www.subwaylaugaricio.eu.sk,
0948 025 068
Poskytujeme 10 %-nú zľavu na všetky
produkty okrem akciových zvýhodnených
produktov.

S LU Ž BY A O B C H O D
Kvety NAOMI, Vajanského 1, Trenčín
Naša ponuka zahŕňa predaj rezaných, črepníkových a sušených kvetov, zapožičanie
umelých kvetov, výzdobu miestností na
rôzne akcie a donáškovú službu pre Trenčín a okolie.
032/744 15 20
Poskytujeme 10 %-nú zľavu z nezľavneného
tovaru.
DANTIK, Mierové námestie 14, Trenčín
Zaoberáme sa moderným viazaním živých
aj umelých kvetov, aranžovaním na rôzne
príležitosti a na výzdoby interiérov s možnosťou zapožičania či odkúpenia aranžmánov. Ponúkame aj široký sortiment dekoračných doplnkov.
www.dantik.szm.com, 0903 028 287
Poskytujeme 10 %-nú zľavu na všetky druhy
tovarov.
Zita Ježová – Optika, Braneckého 10,
Trenčín
Očná optika. Kontrola a vyšetrenie zrakovej ostrosti. Predaj, zhotovenie okuliarov.
www.optika.edb.sk, 032/658 02 78
Poskytujeme 10 %-nú zľavu na kompletnú
zákazku (okuliarový rám, šošovky, puzdro),
zadarmo bežné úpravy, v prípade potreby
doručenie zákazky domov.
Expres FOTO, Palackého č. 31, Trenčín
Fotoateliér ponúka komplexné služby v oblasti fotografie, fototesty, booky fotografie
z rôznych akcií, reklamnú a portrétnu fotografiu. Vyhotovíme fotografie z digitálnych
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fotoaparátov, pamäťových kariet, CD, USB
kľúčov a podobne do jedného dňa.
www.expresfoto.sk, 032/743 80 12
Poskytujeme 15 %-nú zľavu pri fotografovaní na preukazy, 15 %-nú zľavu na kopírovanie dokumentov, 5 %-nú zľavu na spracovanie digitálnych fotografií.
Urbánek – mäso – lahôdky, Námestie sv.
Anny 15, Trenčín
Výroba,
spracovanie,
konzervovanie
a predaj mäsa, mäsových a hydinárskych
výrobkov.
032/652 14 84
Poskytujeme 5 %-nú zľavu na nákup v pondelok a v sobotu.
Tradičná pekáreň Juh, Gen. Svobodu
2612, Trenčín
Ponúkame chutné a čerstvé pečivo vyrábané s maximálnou starostlivosťou, z kvalitných surovín a bez chemických prísad.
www.pekarenjuh.sk 0903 619 938
Poskytujeme 5 %-nú zľavu na nákup
pečiva.

Š P O R T A R E L AX
Rehabilitačná ambulancia,
MUDr. Martina Sameková, Bezručova
1012, Trenčín
Ponúkame vyšetrenie rehabilitačným lekárom a rehabilitačné procedúry pod vedením
fyzioterapeuta (teploliečba, elektroliečba,
mäkké a mobilizačné techniky, individuálny telocvik)
www.erctrencin.sk/ambulancia,
032/652 64 56
Poskytujeme 50 %-nú zľavu na všetky
procedúry.
Mestská krytá plaváreň, Mládežnícka 4,
Trenčín
Ponúkame relax a zábavu v plaveckom
a neplaveckom bazéne pre širšiu verejnosť, deti a mládež, dôchodcov, osoby so
zdravotným postihnutím a oddelené sauny
pre ženy a mužov.
www.plavarentrencin.sk, 032/743 48 13
Poskytujeme zadarmo plávanie a saunu
každú stredu od 13.30 do 15.30 h., individuálnu zľavu ostatné dni počas otváracích
hodín.
Občianske združenie K.U.K.o., Kyjevská
1116, 911 01 Trenčín
V našom novom detskom stacionári pre telesne postihnuté, ale aj zdravé deti poskytujeme individuálne rehabilitačné cvičenia
a rôzne druhy masáží (klasickú, medovú,
reflexnú a pod.).
www.kuko-trencin.sk, 0905 846 241
Poskytujeme 10 %-nú zľavu na rehabilitačné a relaxačné služby, poradenské
služby v oblasti zdravého životného štýlu
zadarmo.
Edukačno-rehabilitačné centrum, Ul.
Petra Bezruča 1012, Trenčín
Ponúkame masáže, vodoliečbu, teplé rašelinové obklady, infrakabínu, fínsku saunu
a solárium.
www.erctrencin.sk, 032/640 09 11
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Úspešní trenčianski pedagógovia si prevzali ocenenia
Aj tento rok oceňovala samospráva pri príležitosti
Dňa učiteľov trenčianskych pedagógov materských
a základných škôl za dosiahnuté úspechy pri výchove a vzdelávaní mladej generácie. Pamätné listy
si vo štvrtok 15. apríla v sobášnej sieni mestského úradu slávnostne prevzalo dvanásť úspešných
pedagógov.
Obetavosť všetkých pedagogických pracovníkov, predovšetkým však dvanástky ocenených, vyzdvihol vo svojom
príhovore primátor Branislav
Celler: „Ďakujem za vašu prácu, ktorú robíte pre deti a prispievate tak k tomu, aby z nich
vyrástli šťastní a spokojní ľudia. Prajem vám veľa ďalších
úspechov.“
S prianím zdravia, trpezlivosti a množstva šikovných žiakov
sa ku gratulantom pridal aj zástupca primátora Tomáš Vaňo,
ktorý pedagógom odovzdal pamätné listy. Za všetkých ocene-

ných sa prihovorila
Alena Múdra zo ZŠ
na Hodžovej ulici:
„Každý z nás učiteľov sa snaží vychovať z detí slušných
> V tomto roku bolo ocenených dvanásť pedagógov z trena zodpovedných
čianskych materských a základných škôl.
ľudí. Naše povolanie, ktoré je zároveň aj posla-  Ocenení
rašiová – MŠ, M. Turkovej, Iveta
ním, stojí za to“.
Majeríková – ZŠ, Východná ul.,
pedagógovia:
Mesto ako zriaďovateľ kaž- Ľubomír Adamko – ZUŠ K. Pádi- Alena Múdra – ZŠ, Hodžova ul.,
doročne vyčleňuje takmer 26 vého, Mária Holcingerová – ZŠ, Alena Papierniková – MŠ, M.
percent financií z rozpočtu na Veľkomoravská ul., Mária Hôr- Turkovej, Alena Pišková – ZŠ,
školstvo a vzdelávanie. Okrem ková – ZŠ, Ul. L. Novomeského, Bezručova ul., Iveta Suletyová
toho prispieva nad rámec nor- Irena Kadlecová – ZŠ, Na doli- – MŠ, Kubranská ul.
matívu na každého žiaka su- nách, Katarína Kijovská – ZŠ, (krátke medailóny o ocenených
mou viac než 16 eur.
Kubranská ul., Renáta Krivošo- prinesieme v budúcom čísle)
(r), foto: (rs)
vá – ZŠ, Dlhé Hony, Jana Mada-

P R E VÁ D Z K A M ATE RSKÝC H ŠKÔ L
P O Č A S L E T NÝC H P R Á ZDNI N
Riaditeľstvo Školských zariadení, m. r. o., Trenčín oznamuje
rodičom, že počas letných prázdnin (z dôvodu nutného
čerpania dovoleniek zamestnancov, dôkladného čistenia
materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek) bude
v mesiacoch júl – august, na základe rozhodnutia väčšiny
rodičov jednotlivých materských škôl, prevádzka vo
všetkých materských školách v meste Trenčín prebiehať
podľa nasledovného harmonogramu:
V mesiaci júl budú v prevádzke materské školy:
MATERSKÁ ŠKOLA

MŠ, Ul. J. Halašu
MŠ, Ul. Šmidkeho
MŠ, Legionárska ul.
MŠ, Ul. 28.októbra
MŠ, Stromová ul.
MŠ, Švermova ul.
MŠ, Ul. Turkovej
MŠ, Považská ul.
MŠ, Opatovská ul.
MŠ, Kubranská ul.
MŠ, Na dolinách
MŠ, Pri parku
MŠ, Ul. Medňanského
MŠ, Niva
MŠ, Šafárikova a Východná ul.

PREVÁDZKOVÁ DOBA:

6.00 – 16.30
6.15 – 16.45
6.30 – 16.15
6.30 – 16.30
6.25 – 16.30
6.15 – 16.15
6.30 – 16.30
6.00 – 16.30
6.00 – 16.15
6.30 – 16.30
6.45 – 16.15
6.30 – 16.15
6.30 – 16.30
6.30 – 16.15
6.00 – 16.30

V mesiaci august bude v prevádzke materská škola:
MŠ, Soblahovská ul.

6.30 – 16.30

Riadna prevádzka v materských školách sa začne vo štvrtok
2. septembra 2010. Za porozumenie ďakujeme.
(ŠZTN)

PRIDELENÉ DOTÁCIE V OBLASTI ŠKOLST VA
V rámci grantového programu v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania podporí Mesto
Trenčín v tomto roku finančne 17 projektov.
O prerozdelenie dotácií v objeme 5 tisíc eur
sa uchádzalo celkovo 25 projektov. Schválené
neboli štyri projekty a ďalší štyria žiadatelia
nedodržali termín podania žiadostí.
ŽIADATEĽ

PROJEKT

RZ pri MŠ, Šafárikova
ZO Istebníka a Orechového
Jednota SOKOL
Verejná knižnica M. Rešetku

Záhradou krížom-krážom
Pobytový tábor pre deti
Sokolský vietor do materských škôl
Čítajme všetci, čítanie je super
regionálna súťaž hry na plechové
dychové nástroje
Športové centrum
Oslavujme spolu a zdravo
V prírode sa nestratíme
Daruj krv čím prv!
S láskou a vďakou
8. medzinárodná študentská konferencia
Podieľame sa na integrácii detí so
zdravotným postihnutím
Bezpečne do školy

RZ pri ZUŠ K. Pádivého
RZ pri MŠ, M. Turkovej
OZ pri ZŠ, Potočná
OZ pri ZŠ, Potočná
RZ pri MŠ, Soblahovská
RZ pri ZŠ, Hodžova
Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Asociácia zväzov zdravotne
postihnutých
OZ pri MŠ, Medňanského
Centrum ped.-psychologického
poradenstva a prevencie
Študentská rada stredných škôl
Deťom n. f., ZŠ, Ul. L. Novomeského
Deťom n. f., ZŠ, Ul. L. Novomeského

€

346
272
281
398
300
360
350
140
215
385
307
346
350

Kam po skončení ZŠ

303

Mladí mladým pre mladých
Nájdení v Európe
Pocta P. Paulendovi

303
44
245

(RZ – rodičovské združenie, OZ – občianske združenie, ZO – združenie občanov)
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Číslo 4/ročník XII

ŽIADOSŤ
O VYDANIE
KARTY PRE SENIOROV

Meno, priezvisko, titul

Adresa trvalého bydliska

Dátum narodenia

Číslo OP

Kontakt (telefón, e-mail)

Prehlasujem, že som poberateľom invalidného, predčasného, starobného (nehodiace sa prečiarknite)
dôchodku, ktorý je priznaný od

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov v prípade
uvedenia nepravdivých údajov.
Súhlas so spracovaním osobných údajov žiadateľa:
V zmysle § 7 zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyhlasujem, že súhlasím so
spracovaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti ako aj ďalších osobných údajov nevyhnutných pre účel
vydania Karty pre seniorov zo strany Mestského úradu v Trenčíne so sídlom Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín. Súhlas na
spracúvanie osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného
oznámenia doručeného na MsÚ v Trenčíne.

V Trenčíne, dňa
Podpis žiadateľa

K žiadosti je potrebné priložiť aktuálnu fotografiu v rozmeroch 3 × 3,5 cm a uhradiť poplatok na krytie nákladov spojených
s vydávaním karty vo výške 1 €.

MsÚ TN 1/2010/z0

1/1

1. 5. 2010
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KULTÚRA

Číslo 4/ročník XII

Trenčín je slobodný už 65 rokov
Okrúhle 65. výročie oslobodenia mesta si Trenčania pripomenuli
v piatok 9. apríla pietnym aktom kladenia vencov pri Pamätníku
umučených na Brezine.
Obetiam fašistického režimu
prišli vzdať úctu priami účastníci protifašistického odboja, vojenskí veteráni, delegácie mesta a kraja, ozbrojených síl, ako
aj zástupcovia zahraničných
diplomatických zborov, trenčianski dôchodcovia, študenti
a mnohí ďalší.
„Naše pripomínanie si minulosti nie je len o vojne, jej
príčinách a dôsledkoch, ale
najmä o zmarených životoch

a nádejach. Povojnové usporiadanie Európy prinieslo našej
vlasti štyridsaťročnú absenciu
slobody a práva, za ktoré bojovali a umierali aj naši občania na východnom i západnom
fronte a v povstaní. Mnohí
z nich skončili vo väzeniach,
na popraviskách... I na nich by
sme mali v tejto chvíli myslieť.
Generácia svedkov vojnového
konfliktu odchádza, ale ohne
vojny na mnohých miestach

Trenčianskym matkám zahrá
k ich sviatku cimbalovka
Všetkým mamám, matkám či mamičkám je venovaný slávnostný koncert Cimbalovej hudby Zobor z Nitry, ktorý sa pri príležitosti Dňa matiek uskutoční v pondelok 10. mája na Mierovom
námestí.

> Úctu obetiam druhej svetovej vojny prišli vzdať aj deti
z trenčianskych škôl.
sveta tlejú i horia aj dnes. Vojna striehne na naše zlyhania.
Strážme si svoju slobodu, myslime na svoju budúcnosť. O to
nás žiadajú tisíce mŕtvych, ktorí našli svoj pokoj v našej zemi
a my, sklonení nad ich hrobmi,
ich prosíme, aby odpustili tým,
čo ich zabili,“ zdôraznil vo svojom príhovore primátor Branislav Celler.
Pri príležitosti výročia oslobodenia Trenčína sa v ten istý
deň uskutočnila v Posádkovom
klube v Trenčíne aj vernisáž

filatelistickej výstavy za účasti ministra obrany Jaroslava
Bašku, ktorý účastníkom odboja udelil Pamätné medaily za
účasť v boji proti fašizmu a za
oslobodenie vlasti. Trenčiansky
primátor vzápätí odovzdal prítomným pamätné listy. Súčasťou filatelistickej výstavy v Posádkovom klube, ktorá potrvá
do 14. mája a je sprístupnená
denne od 8.00 do 18.00 hod.,
je aj prezentácia zbraní z obdobia druhej svetovej vojny.
(r), foto: (rs)

Záhradkárom
spieval súbor Zlatováčik

> Na námestí pod Trenčianskym hradom zaspieva aj známa
herečka Eva Pavlíková.
Už niekoľko rokov spolupracuje Cimbalová hudba Zobor
s významnými slovenskými
umelcami. V Trenčíne sa predstaví verejnosti po prvý raz aj
spolu so svojimi tromi hosťami: Evou Pavlíkovou – muzikálovou speváčkou, herečkou
a šéfkou umeleckého súboru
Divadla Andreja Bagara v Nitre,
Máriou Eliášovou – opernou
speváčkou a dlhoročnou sólistkou Novej scény v Bratislave
a operným spevákom Jánom
Babjakom – sólistom Opery
SND v Bratislave.

Cimbalová hudba Zobor vznikla
v roku 1992 stretnutím hudobníkov s bohatou praxou a dlhoročným pôsobením v ľudových
hudbách vynikajúcich folklórnych súborov z Nitry, Bratislavy
a Trenčína. Pôvodný repertoár
tvorený ľudovými piesňami a orchestrálnymi úpravami neskôr
rozšírila o známe muzikálové,
operetné a filmové melódie
ako aj o inštrumentálne prevedenia karpatských melódií.
Koncert v Trenčíne sa začne
o 16. hodine.
(r), foto: (ar)

Folklórny súbor Zlatováčik,
ktorý pôsobí pri ZŠ Na dolinách
spríjemnil v sobotu 17. apríla
svojimi piesňami a tancami popoludnie návštevníkom výstavy
Záhradkár na výstavisku Expo
Center Trenčín. Pod vedením
Anny Plachej a Ireny Kadlecovej

si 22 detí z prvého aj druhého
stupňa pripravilo pre túto príležitosť päť tancov z trenčianskeho regiónu. Štvrtáčka Dominika
Jányová doplnila tanečné vystúpenie veselými piesňami.
(r), foto: azš

1. 5. 2010
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PRIDELENÉ DOTÁCIE NA AKTIVITY A ČINNOSTI V OBL ASTI KULTÚRY
Mesto Trenčín prerozdelí zo svojho dotačného
programu na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti v tomto roku 71 820
eur. Z toho viac ako 61 tisíc eur je určených na
43 konkrétnych podujatí, zvyšných 10 310 eur
dostanú dvadsiati úspešní žiadatelia na podporu
svojej činnosti.

ART MUSIC UNION, o. z.

Stretnutie svetov

3000

Ľubomír Sabo

Hudobné klubové večery

3000

KC Sihoť

Priateľstvo bez hraníc

1000

KC Sihoť

AD Fontes musicae

400

Verejná knižnica M. Rešetku

Poznávame Trenčanov

600

PROJEKT

€

ČINNOSŤ

PODUJATIA
ŽIADATEĽ

PROJEKT

€

Piaristické gymnázium J.
Braneckého

XI. medzinárodné stretnutie škol.
speváckych zborov

1000

Komorný orchester mesta Trenčín

XX.výročie vzniku orchestra

O. z. HoryZonty

ŽIADATEĽ

Piaristické gymnázium

Spevácky zbor PIARISSIMO

750

Dychová hudba Skalanka

Zabezpečenie krojov

350

2000

TK AURA DANCE

Činnosť

750

5. r. festivalu dobrodružných filmov

1500

KC Sihoť

Činnosť – Musica Poetica

350

LampART, o. z.

Dramaturgický plán 2010

3000

KC Sihoť

Činnosť – Fistulatoris Consort

350

Miestny odbor Matice slovenskej

XVIII roč. Studňa sa tajne zhovára
s dažďom

500

Detský FS RADOSŤ

Činnosť – Mimoškolské aktivity

750

Trenčianske hradné divadlo

Charleyho teta

700

Slovakia plus, n. f.

Radostné popoludnie

800

KC Aktivity

Tábory bez hraníc – denné

600

KC Aktivity

DANCE MIX deti a junior

500

Trenčianska nadácia

Trenčianske korzo

500

O. z. MC SRDIEČKO

5. trenčianske vodnícke stretnutie

300

Trenčianske gymnázium Ľ. Štúra

GYMPELROCK

500

Seniorklub DRUŽBA, o. z.

Október – mesiac úcty k starším

500

Rímsko-katolícka cirkev

Záchrana a sprístupnenie knižnice

1500

TK AURA DANCE

Tri oriešky od AURY

500

TS GOONIES

Tanečná rozprávka Vianoc 2010

500

Trenčianska nadácia

Deň klaunov

Eva Chupáčová

Raks Fatima Festival 2010-5 roč.

Divadlo Normálka

NáHradný festival /na hrade/

KC KUBRA

Udržiavanie tradícií

460

KC Kubra

Veľkonočná výstava

250

Považská sokolská župa M. R. Š.

Medz. stretnutie sokolov – STS 2010

6600

Trenč. jazzová spoločnosť FÉNIX

XVII. tr. jazzový festival

6600

KC Kubra

Vianočná výstava

250

Trenčianske múzeum-Trenč. hrad

Deň detí na Trenčianskom hrade

500

Verejná knižnica M. Rešetku

Priestor 2010-zborník Omega

500

Kolomaž, združenie pre súčasné
umenie

Otvorený kultúrny priestor

2500

Kolomaž, združenie pre súčasné
umenie

Detský divadelný klub

3500

Združ. na podporu DFS Kornička

Reprezentácia mesta v zahraničí

1000
700
3000

Združenie na podporu DFS Kornička Činnosť

750

FS Trenčan – Gymnázium Ľ. Štúra

Nákup krojov a hud. vybavenia...

750

TN Hradné divadlo

Podpora mladých a činnosť detí

550

KC AKTIVITY

Činnosť TS BABY a DROBCI

350

KC AKTIVITY

Činnosť TS Bonita a Elektro Break

350

KC AKTIVITY

Činnosť TS SOUTH SIDE

350

Galéria M. A. Bazovského

Ateliér majstra Galerka 2010

350

TS Džamál

Činnosť

350

FS Družba

Materiálne vybavenie + činnosť

750

TS GOONIES

Činnosť

750

Divadlo NORMÁLKA

Činnosť

550

KC Kubra

Činnosť FS Kubra

460

Tap Dance Quartet, o. z.

Činnosť TS

350

FS Nadšenci

Činnosť

350

Deň narcisov v Trenčíne

650

Trenč.osvetové stredisko

Výstava – Izabela Bulková

Veselé Zlatovce, o. z.

Zachovávanie kultúrnych tradícií

1200
800

LamPart, o. z.

Alternatívne Vianoce

800

Klub priateľov vážnej hudby

Festival Trenčianska hudobná jar

2500

Klub priateľov vážnej hudby

Festival Trenčianska hudobná jeseň

2500

Akad.maliar Juraj Oravec

Next Page-Livein Blue Note

Ing. Martin Turzík

Vydanie CD

Rod. združenie SUŠ

Dokum. DVD film ORA ET ARS

Cir. zbor evanjelickej cirkvi

75. výročie spevokolu Zvon

500
2000
300
1500

Aj tento rok prispeli tisíce ľudí ľubovoľnou sumou do najväčšej verejnoprospešnej zbierky na Slovensku pri príležitosti Dňa
narcisov. Odmenou im bol dobrý pocit a krásny žltý narcis, symbolizujúci jar a nádej. Pripnutím kvietku na svoj odev vyjadrili
solidaritu a spolupatričnosť s ľuďmi postihnutými rakovinou aj
mnohí Trenčania.
(r), Foto: (rs)
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Mierové nám., 032/743 44 15, www.lampart.sk

1., 2. 5. (19.00) Nepozvaný
hosť
Sýrčan Tarik a Senegalka
Zainab sa stali obeťami realitného podvodu a zrazu nemajú kam ísť. Walter po prvý
raz otvára svoje srdce a poskytne mladej dvojici dočasný azyl.
2. 5. (16.00) Monštrá vs. Votrelci
Detské predstavenie.
5., 6. 5. (19.00) Requiem za sen
Pod kožu zachádzajúci, silný filmový
príbeh o beznádeji, snoch a láske vo
víre tanca so smrťou.
7., 21. 5. (16.30) Anime play /
Filmový klub mladých
7. – 9. 5. (19.00) Protektor
Filmový príbeh manželskej dvojice odohrávajúci sa počas druhej svetovej vojny, ocenený šiestimi Českými levmi.
12. 5. (19.00) Oldboy
Divákov čaká dravý, neustále dopredu
sa valiaci príbeh, vynikajúce herecké
výkony, výborný soundtrack, mrazivá
atmosféra a predovšetkým vyspelá
autorská reč.
13. – 16. 5. (19.00) Luise – Michel
Bláznivá fraška v tom najlepšom
zmysle slova s ľahko anarchistickou
náladou, kde sa strieda jeden dejový
zvrat za druhým a všetko smeruje k vytúženej vendete.
16. 5. (16.00) Niko a cesta ku
hviezdam
Detské predstavenie. Veselý dobrodružný príbeh pre celú rodinu
o malom sobíkovi Nikovi a jeho
kamarátoch.
19., 20. 5. (19.00) Whisky s vodkou
Melancholický príbeh o starnúcej
hviezde bilancujúcej svoj doterajší život, nemilosrdne zachytávajúci vzťahy
vo filmárskom prostredí.
21. – 23. 5. (19.00) Sherlock
Holmes
Holmes a jeho verný priateľ Watson
sa postavia pred novú výzvu a musia
bojovať ako nikdy predtým.
26., 27. 5. (19.00) Antikrist
Príbeh manželského páru, ktorý odchádza vyrovnať sa so stratou malého
syna na opustenú chatu v hlbokých lesoch, plný nečakaných zvratov, dusnej
atmosféry a explicitných záberov.
29., 30. 5. (19.00) Nehanební
bastardi
Bolo-nebolo v nacistami okupovanom
Francúzsku... Vitajte v druhej svetovej
vojne podľa Quentina Tarantina.

POZVÁNKY
GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58,
www.gmab.sk, gmab@gmab.sk
7. 5. – 20. 6. Život a doba spisovateľa
Karla Čapka 1890 – 1938
7. 5. – 20. 6. Ateliér maľby: Koceľova 23
Absolventi prof. Jána Bergera.
15. 5. (10.00 – 24.00) Noc múzeí a galérií
MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.sk
7., 14., 21., 28. 5. (10.00) Mami
spricht Deutsch
4., 11., 25. 5. (10.30) Mommie´s
English Club
18. 5. (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.
5., 19. 5. (9.30) Galerkovo
Tvorivé dielne pre deti do 6 rokov a ich rodičov v Galérii M. A. Bazovského.
5., 12., 19., 26. 5. (17.00) Cvičenie pre
tehotné
V priestoroch KC Dlhé Hony.
5., 12., 19., 26. 5. (17.00) Cvičenie detí
s rodičmi a tetou Žofkou Hrančovou
V Sokolovni v Trenčíne.
4., 11., 18., 25. 5. (17.00) Cvičenie detí
s rodičmi a tetou Štefkou Fabovou
V ZŠ na Novomeského ulici.
20. 5. (17.00) EKO klub Srdiečko
Homeopatia – áno či nie?
27. 5. (17.00) Akadémia praktického
rodičovstva
Téma: Ako rozumieť správaniu detí.
22. 5. (9.00) Rodičovský kurz
Stretnutie s pediatrom, laktačnou poradkyňou, právničkou, psychologičkou. Pre
budúcich rodičov.
Štvrtok (10.00) Kolo, kolo mlynské
Hra na detské hudobné nástroje, spev a tanec. Pre 2 a 3-ročné deti a ich rodičov.
4., 11., 18., 25. 5. (16.00) Veselé
notičky
Piesne, riekanky, tančeky, hudobné hry a sluchové hádanky pre deti vo veku 4 – 5 rokov.
4., 11., 18., 25. 5. (17.00) Veselá
hudobka
Spoznávanie hudobných nástrojov, nácvik rytmiky, počúvanie hudby. Pre deti od 6 do 10 r.
8. 5. Míľa pre mamu
Bližšie informácie v MC Srdiečko a na špeciálnom letáčiku.

Číslo 4/ročník XII
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Oddelenie pre deti a mládež, Hasičská 1
17. 5. (10.00) Hľadáme stratenú
rozprávku
Deti a rodičia čítajú v pobočkách knižnice
na Hasičskej ulici, na Juhu (v KC Aktivity)
a Dlhých Honoch (v OS Družba).
18. 5. (10.00) Hľadáme stratenú
rozprávku
Deti a rodičia čítajú v pobočkách knižnice
v Kubre (KC) a Opatovej (v budove MŠ).
5., 12., 19., 26. 5. (8.00) Babi, pošli mi
to mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC pre
seniorov. Námestie SNP 2.
4. 5. (10.00) Trenčín, moje mesto
Podujatie pre žiakov ZŠ. Hasičská 1.
4. 5. (16.00) Zastavte Dubčeka
Stretnutie so spisovateľom Jozefom Banášom a prezentácia jeho najnovšej knihy.
5. 5. (10.00) Seminárne stretnutie
venované generálovi M. R. Štefánikovi
Gen. M. R. Štefánik – mýtus a symbol.
Prednáška P. Macha. Štefánikovské atribúty v Trenčíne – prezentácia publikácie I.
Velikého.
6. 5. (16.00) Láska v poézii členov
Literárneho klubu OMEGA
Stretnutie s jubilantkou Izabelou Bulkovou.
Cyklus Poznávame Trenčanov. Hasičská 1.
11. 5. (9.30) Máj – lásky čas
Zážitkové čítanie a tvorivé dielne pre deti
MŠ. Hasičská 1.
13. 5. (16.00) Literárna tvorba Eleny
a Gustáva Rumánkovcov
Cyklus Predstavujeme literátov Trenčianskeho kraja. Hasičská 1.
20. 5. (16.00) Musím sa hýbať...?
Diskusia o pohybe, duševnom zdraví
a zdravom životnom štýle v každom veku.
25. 5. (16.00) Katarína Machová: Dotyk
babieho leta
Cyklus Predstavujeme literátov Trenčianskeho kraja. Hasičská 1.
28. 5. (10.30) Marta Hlušíková:
Neznášam, keď ma hladkajú po hlave
Beseda so spisovateľkou o jej novej knihe
pre teenagerov. Cyklus Poznávame Trenčanov. Hasičská 1.
1. – 31. 5. Výtvarné práce žiakov
Základnej umeleckej školy K. Pádivého
v Trenčíne
Výstava na Nám. SNP 2.
Tematické výstavy kníh pre deti. Hasičská 1
3. – 9. 5. Vaše najobľúbenejšie zvieratá
– kone
10. – 16. 5. Pokračujeme s históriou –
starovek
17. – 23. 5. Predstavujeme: Meg
Cabotová – spisovateľka
24. – 30. 5. Šikovné ručičky alebo

1. 5. 2010
vytvor si sám
KULTÚRNE CENTRUM STRED
28. októbra 2, tel.: 652 21 36, e-mail:
kc.stred@gmail.com
3., 10., 17., 24., 31. 5. (17.00,
18.30) Tai-chi pre začiatočníkov aj
pokročilých
4., 11., 18., 25. 5. (19.00) Aerodance
– tanečný aerobik s Mirkou
5., 12., 19., 26. 5. (19.00) Pilates
s Ankou
6., 13., 20., 27. 5. (17.30) Joga
6., 13., 20., 27. 5. (19.00) Aerobik
s Mirkou
6., 13., 20., 27. 5. (17.30) Aerobik pre
deti s Mirkou
7., 14., 21., 28. 5. (18.30) Zumba
15. 5. (8.30) Maľovanie na hodváb
23. 5. (8.00) Celoslovenská
filatelistická burza
KULTÚRNE CENTRUM AKTIVITY
Kultúrne stredisko Juh, Kyjevská 3183,
658 26 08, 0915 784 886, 0910 942 549,
3., 10., 17., 24., 31. 5. (19.45)
Cvičenie pre ženy s Vladom
Ondrovičom
3., 10., 17., 24., 31. 5. (15.00) Klub
keramikárov
6., 13., 20., 27. 5. (15.00) Klub
keramikárov
6., 13., 20., 27. 5. (18.00) Točenie na
hrnčiarskom kruhu
7., 14., 21., 28. 5. (16.30 a 18.00)
Točenie na hrnčiarskom kruhu
4., 11., 18., 25. 5. (15.00) Klub
mladých keramikárov
5., 12., 19., 26. 5. (20.00) Cvičenie
pre ženy s Vladom Ondrovičom
4., 11., 18., 25. 5. (18.00) Joga
3., 10., 17., 24., 31. 5. (18.30)
Aerobic s Monikou Ušiakovou
5., 12., 19., 26. 5. (18.00) Aerobic
s Monikou Ušiakovou
5., 12., 19., 26. 5. (18.30) Aerobic
s Monikou Tarabusovou
4., 11., 18., 25. 5. (16.45) Pilates
–mierne pokročilí (skupina 1)
s Marcelou Holodovou
4., 11., 18., 25. 5. (18.00) Pilates
Mierne pokročilí s Marcelou Holodovou (skupina 2), od 19.00 pokročilí.
6., 13., 20., 27. 5. (18.00) Pilates
Mierne pokročilí a pokročilí s Marcelou
Holodovou.
6., 13., 20., 27. 5. (19.00) Pilates
–začiatočníci s Marcelou Holodovou
5., 11., 19., 26. 5. (10.00) Tancujúce
tigríky
6., 13., 20., 27. 5. (17.30) Tancujúce
tigríky
3., 10., 17., 24., 31. 5. (19.00)

POZVÁNKY
Orientálne brušné tance (pokročilé),
od 20.00 začiatočníci
6., 13., 20., 27. 5. (20.00) Orientálne
tance – mierne a stredne pokročilé
5., 12., 19., 26. 5. (17.15) Habibti –
Džamal junior
Orientálna tanečná skupina pre deti od 5
do 10 rokov.
4., 11., 18., 25. 5. (15.45) Zumba
Fitness s Karolínou.
5., 12., 19., 26. 5. (16.00) Tvorenie
s potešením s tetou Aničkou
Tvorivé popoludnie pre deti od dvoch rokov v sprievode rodičov.
3., 10., 17., 24., 31. 5. (18.00) Klub
francúzskej konverzácie – mierne
pokročilí
4., 11., 18., 25. 5. (18.00) Klub
francúzskej konverzácie – začiatočníci
5., 12., 19., 26. 5. (18.00) Klub
francúzskej konverzácie – mierne
pokročilí a pokročilí
4. 5. (17.00) Cesta k harmónii v živote
človeka, časť 2
11. 5. (18.00) Rozvod majetok nerieši
Právnická prednáška Júlie Chlebanovej.
11. 5. (17.00) Anjelské stretnutie
s Jozefom Frtúsom
18. 5. (17.00) Bunková medicína
Prednáška v spolupráci s detoxikačným
centrom.
7., 14., 21., 28. 5. (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, otvorené denne
9.00 – 18.00
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
6. 5. (15.30) Poradenstvo vnútornej
výživy spojené s kompletnou analýzou tela
9. 5. (16.00) Beseda s Evou
Máriou Chalupovou, herečkou SND
a recitátorkou
11. 5. (16.00) Deň zdravia a krásy
13. 5. (16.00) Problémy krvotvorby
v seniorskom veku
Prednáška MUDr. Nataše Chovancovej.
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18. 5. Výlet na hrad
Tematín (stretnutie v CS o 8.30).
20. 5. (16.00) Čaj o piatej
25. 5. (16.00) Premietanie filmu Anjeli
a démoni
POSÁDKOVÝ KLUB (BÝV. ODA)
Hviezdoslavova 16, www.domarmady.sk
4. 5. (16.00) Práca s mládežou
Organizácia prednášok o včelárení v ZŠ.
6. 5. (16.00) Historické výročia
a medzníky OS SR
13. 5. (16.00) Prečo musel generál M.
R. Štefánik zahynúť
20. 5. (16.00) Maximilián Hell – kňaz
a astronóm – 290. výročie narodenia
9. 5. (9.00) Stretnutie klubu
zberateľov pivných kuriozít
26. 5. (17.00) Hrajú nám pre radosť
Koncert detí ZUŠ Trenčín.
27. 5. (15.00) Majáles
Spoločenské stretnutie, pripravuje Klub
vojenských veteránov.
Výstavy:
3. 5. – 31. 5. Grafika majstrov
Výber slovenskej grafickej tvorby. V oknách knižnice.
21. 5. – 30. 6. Vzostupy a pády mien
Menové reformy, odluky, rozluky a iné
pohromy v 20. storočí. Vo foyeri.
KULTÚRNE CENTRUM KUBRA
Kubranská 94, 032/743 24 71,
0907 516 720, kckubra@mail.t-com.sk
Pondelok a streda (18.00) Aerobik
Pondelok (18.00) a nedeľa (17.00)
Aikido – dospelí
Nedeľa (16.00) Aikido – deti
Štvrtok (18.30) Kalanetika
Piatok (17.00) Nácvik DFS Kubranček
Piatok (19.00) Nácvik FS Kubran
10. 5. (15.00) Oslava Dňa matiek
30. 5. (15.00) Váľanie mája
TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO
1. – 30. 5. 14. výtvarné spektrum
Trenčianskeho kraja
Súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej
tvorby. Delová bašta Trenčianskeho hradu.
MESTSKÁ GALÉRIA TRENČÍN
Mierové námestie 22, 032/744 22 45
13. 4. – 9. 5. Stretnutie – setkání
Družobná výstava výtvarníkov regiónov
Trenčín a Uherské Hradište.
14. – 30. 5. Výstava absolventských
prác
Aktivity pre deti sú zeleným písmom
KIC – Kultúrno-informačné centrum
Trenčín, n. o., Sládkovičova ulica,
tel.: 032/16 186, www.visittrencin.sk

VOĽNÝ ČAS
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Oslavy Prvého mája

vyvrcholia ľudovou veselicou

Pri príležitosti šiesteho výročia vstupu Slovenska do Európskej
únie pripravilo mesto Trenčín v sobotu 1. mája pestrý program.
V rámci podujatia Otvorená Európa – Otvorené mesto čaká Trenčanov aj návštevníkov v historickom centre mesta množstvo
zaujímavých vystúpení a sprievodných akcií.
V sobotu sa bude hudba
a spev ozývať na Mierovom aj
Štúrovom námestí. Oslavy na
Mierovom námestí otvorí o 10.
hodine koncert mladých umelcov Mestského orchestra Trenčín, ktorý po hodine vystrieda
Divadlo Neline z Budmeríc
s divadelným predstavením Postrach Samko. Od 12. hodiny
sa na pódiu postupne predstavia s hodinovými vystúpenia-

mi ľudová hudba Borovienka,
folklórny súbor Kubran, bratislavská country rocková skupina Santa Fé, tanečné skupiny
Aura a Goonies. Ako posledný
vystúpi o 16. hodine finalista
Eurovision song contest Maroš
Bango.
Na Mierovom námestí budú
počas celého programu okrem
jarmoku ľudovo-umeleckých výrobkov prebiehať aj sprievodné

akcie pre deti, ako výtvarné
dielne a športové súťaže.
O dobrú náladu na Štúrovom
námestí sa v sobotu od 10. do
17. hodiny postarajú dychové
hudby Textilanka, Skalanka, Vlčovanka a Bodovanka. Tak ako

aj po minulé roky vyvrcholia prvomájové oslavy veselicou pri
fontáne vodníka Valentína, ktorá sa začne po 17. hodine. Do
tanca bude hrať dychová hudba
Drietomanka.
(r), ilustr. foto: (rs)

Venujte deťom jeden deň úsmevu
Dobrovoľníci Úsmevu ako dar budú 5. mája v uliciach slovenských miest opäť zbierať príspevky na podporu projektov pre
deti v detských domovov, pre mladých dospelých, ktorí opúšťajú
detské domovy, ako aj projektov na pomoc rodinám v kríze.

Spolu s dobrovoľníkmi sa do
zbierky opäť zapoja aj študenti
stredných a vysokých škôl a aj
známe osobnosti – Katarína
Brychtová, Zuzana Tlučková,
Bibiana Ondrejková, Zuzana
Vačková či Štefánia Gorduličová. „S ľuďmi v Úsmeve ako
dar spolupracujem už niekoľko
rokov a vidím, že im ide o dobrú vec. Viem, že peniaze zo
zbierky budú použité napríklad
na pomoc mladým dospelým
z detských domovov, ktorí sú
v ťažkej situácii, pretože nemajú prostriedky na začlenenie sa
do života. Viem, že sa použijú
aj na pomoc rodinám, kde hrozí, že deti budú musieť ísť do
detského domova a na podporu
náhradných rodín,“ hovorí herečka a moderátorka Katarína
Brychtová.
Počas jedného dňa úsmevu
vyzbierali dobrovoľníci minulý
rok sumu 66 568,66 €. Väč-

šiu časť z tejto sumy použila
spoločnosť Úsmev ako dar na
zorganizovanie podujatí pre deti
z detských domovov a náhradných rodín, a to podujatí na rozvoj talentu detí, jednodňových
výletov, letných a zimných táborov. Ďalšie financie boli použité
na vzdelávanie náhradných rodičov, poradenstvo a pomoc rodinám v kríze, ktorej cieľom bolo
predovšetkým zabrániť vyňatiu
detí do detských domovov.
Aj vďaka vašej podpore sme
mohli vzdelávať aj odborníkov
na prácu s rodinami a venovať
sa aj poradenstvu a podpore
mladým dospelým pri odchode
z detských domovov.
Výťažok tohtoročnej zbierky
opäť použijeme na prácu s rodinami v kríze, na podporu a vzdelávanie náhradných rodičov
a v neposlednom rade opäť aj
na zorganizovanie podujatí pre
deti z detských domovov, ktoré
im pomáhajú spoznať nových
ľudí, získať nových priateľov,
zlepšiť svoje schopnosti a zvýšiť
si sebavedomie a sebaistotu.
Ďakujeme za to, že aj vám
záleží na ohrozených deťoch.
www.usmev.sk.
(Úsmev ako dar)

Po roku je tu opäť
Míľa pre mamu
Trenčania si opäť po roku uctia všetky mamy tradičným míľovým pochodom. Pridajú sa tak k obyvateľom ďalších tridsiatich
štyroch slovenských miest, v ktorých sa počas druhej májovej
soboty uskutoční siedmy ročník medzinárodného podujatia Míľa
pre mamu.
Popri samotnom míľovom
pochode, nad ktorým prevzal
záštitu primátor Trenčína Branislav Celler, si všetci záujemcovia prídu na svoje pri bohatom
sprievodnom programe. Od
tretej hodiny popoludní čakajú
na najmenších v centre mesta
tvorivé dielne, skákací hrad,
maľovanie na tvár, jazdenie na
koníkoch, strieľanie gólov do
originálnej brány či ukážka policajného a smetiarskeho auta.
Pre mamičky je pripravené líčenie aj ukážky poskytovania prvej pomoci.

Slávnostný štart Míle pre
mamu je naplánovaný na 16.00
hod. Prejsť jednu míľu je možné
peši, s kočíkom či bez neho, na
bicykli či na invalidnom vozíku.
Minulý rok absolvovalo trasu
dlhú 1 609 metrov v našom
meste 719 ľudí, čím sa Trenčín
zaradil na tretie miesto spomedzi slovenských „míľových“
miest. Organizátori veria, že
rok 2010 bude ešte úspešnejší
a prinesie nový rekord v počte
účastníkov.
(r), foto: R. Stoklasa

1. 5. 2010
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Virtuálne divadlo pozýva na ďalšie predstavenia
Májová ponuka Virtuálneho divadla v Trenčíne ulahodí predovšetkým
milovníkom detektívok a tiež priaznivcom hereckého majstrovstva
Milana Lasicu a Milana Kňažka. Trenčianske publikum sa môže
tešiť na divadelnú inscenáciu Štúdia L+S pod názvom Na fašírky
mi nesiahaj ako aj na reprízu úspešnej divadelnej hry od Agáthy
Christie Pacsa na myši v podaní Trenčianskeho hradného divadla.

> Divadelnú hru Pasca na myši odohrá Trenčianske hradné
divadlo v sále bývalého kina Hviezda.

> V hlavnej úlohe inscenácie Na fašírky mi nesiahaj sa predstavia Milan Kňažko a Milan Lasica.

 Na fašírky mi
nesiahaj
V Posádkovom klube sa opäť
po mesiaci predstaví bratislavské Štúdio L+S, tentokrát s inscenáciou Na fašírky mi nesiahaj
s podtitulom Rozhovory. Ako už

samotný podtitul naznačuje, nepôjde ani o komédiu, ani drámu,
ani tragédiu, ani muzikál, ale
o rozhovory. To je to najbežnejšie, s čím sa v živote stretávame. Potreba rozprávať sa s niekým, vymieňať si názory alebo

sa iba utvrdzovať vo vlastnom
presvedčení. Rozhovory sú aj témou inscenácie, ktorú na motívy
textov ruského autora Jevgenija
Griškovca napísal Milan Lasica.
Ten sa spolu s Milanom Kňažkom predstaví aj v hlavnej úlohe
predstavenia, ktorej režisérom je
Peter Mikulík.

 Pasca na myši
Nemenej pútavá je aj divadelná hra Trenčianskeho hradného divadla Pasca na myši od
„kráľovnej detektívok“ Agathy
Christie. Napínavý príbeh o mla-

dých manželoch Ralstonových,
ktorí si práve otvorili nový penzión v staršom dome na vidieku.
Spolu so štyrmi hosťami a príležitostným cestovateľom sú zaviati
snehom v penzióne približne 30
kilometrov od Londýna, bez možnosti odchodu. Detektív seržant
Trotter prichádza na lyžiach, aby
skupinu informoval, že vrah je na
ceste do hotela a bude pokračovať vo vraždení. Po tom, čo je
jeden z hostí zavraždený, zistia,
že vrah je už tu. Podozrenie padá
postupne na všetkých hostí, ale
aj hostiteľov.
(r), foto: (ar)

13. máj 2010
Na fašírky mi nesiahaj
ŠTÚDIO L+S: / Posádkový klub ODA / 19:00
Ani komédia, ani dráma, ani tragédia, ani muzikál, ale rozhovory. To je to najbežnejšie s čím sa v živote stretávame. Potreba
rozprávať sa s niekým. Vymieňať si názory. Alebo sa iba utvrdzovať vo vlastnom presvedčení. Alebo mudrovať v presvedčení,
že pred nami na to ešte nikto neprišiel. Účinkujú: Milan Kňažko, Milan Lasica

16. máj 2010
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

3. jún 2010
Popol a vášeň

Slovenské
národné
divadlo

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO / Posádkový klub ODA / 19:00
Tento magický príbeh o stretnutí dvoch originálnych starých priateľov diváka doslova vtiahne do osudov dvoch dožívajúcich
mužov – sebavedomého generála Henricha, vyznávajúceho hodnoty starého sveta, a jeho druha z čias detstva, svetobežníka Konráda. Účinkujú: M. Huba, D. Jamrich, E. Krížiková, E. Sakálová
Generálni partneri:

Mediálni partneri:

T R E N Č I A N S K E N OV I N Y

TRENČIANSKE

ÚNIA NEVIDIACICH, HĽADAJÚ DOMOV
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Únia nevidiacich ponúka kvalitnejšie služby v nových priestoroch
Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
sídli od začiatku tohto roka v nových priestoroch na Jilemnického ulici 2 v budove bývalého Slovakotexu. V piatok 9. apríla
sa tu uskutočnil deň otvorených dverí, ktorý si nenechali ujsť
desiatky záujemcov.

> Vodiaci pes Coro a inštruktorka Ivana Balážová zaujali
počas dňa otorených dverí aj tretiakov z trenčianskej Pedagogicko – sociálnej akadémie.
V pestrej ponuke dňa otvorených dverí nechýbali odborné
prednášky o odstraňovaní bariér, výstava kompenzačných
a optických pomôcok či praktické ukážky výcviku vodiacich
psov. Návštevníci mali navyše

možnosť vyskúšať, aké náročné je zvládnuť bežné činnosti,
keď chýba zrak. S klapkami na
očiach a bielou paličkou v ruke
viacerí neisto kráčali po chodbe, hoci pohyb a orientáciu
v priestore im uľahčovali vo-

diace línie na podlahe. Práve
výrazné vodiace línie spoľahlivo
všetkých zavedú z prízemia na
prvé poschodie budovy, kde
od januára krajské stredisko
únie pôsobí. Jeho vedúca Silvia Ondrejičková netají spokojnosť s novým zázemím: „Našim
klientom z celého Trenčianskeho kraja môžeme ponúknuť kvalitnejšie služby hneď v piatich
miestnostiach. Jednou z nich
je aj kuchynka, kde záujemcovia nadobudnú praktické zručnosti,“ vysvetlila. Zárubne dverí
a steny všetkých miestností sú
vymaľované na žlto-modro, pretože takýto farebný kontrast vnímajú zrakovo postihnutí najlepšie. Dva dni v týždni pomáhajú
zamestnanci krajského strediska záujemcom v centrále, po
zvyšok týždňa poskytujú odbornú pomoc v teréne. „Priestorovej orientácie použitím bielej
paličky učíme klientov priamo
v lokalite ich bydliska, kde sa
budú pohybovať denne,“ objasnila Ondrejičková.
Na prezentácii potrieb zra-

Dáte šancu Hrajovi a Ozzymu?

Kríženec japonského špica Hrajo má približne 3 roky
a do karantény ho priviezla
mestská polícia. Hrajo je milý
psík, ktorý je však celý deň zatvorený v koterci a to ho veľmi
stresuje. Neznesie vedľa seba
iného psíka ani fenku. To sa
ale môže zmeniť, keď si nájde
nového starostlivého majiteľa.

Hrajo potrebuje čo najskôr nový
domov, príp. dočasnú opateru
u ľudí, ktorí majú skúsenosti so
psami. Ak sa mu bude niekto
venovať, Hrajo sa určite odvďačí svojou poslušnosťou a vernosťou. Hrajka odporúčame do
rodiny s väčšími deťmi a bez
mačiek a menších domácich
zvieratiek.

Povinné očkovanie psov
Oznamujeme majiteľom psov, že v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti sa uskutoční povinné očkovanie psov proti
besnote, a to nasledovne:
17. 5. 2010 Záblatie – kaplnka
18. 5. 2010 Zlatovce – Kamenec
19. 5. 2010 Orechové – Kultúrny dom
20. 5. 2010 Opatová – Kultúrny dom
Poplatok je 5 €.

9.
9.
9.
9.

–
–
–
–

10. hod.
10. hod.
10. hod.
9.30 hod.
(r)

(mr), foto: (rs)
z karanténnej stanice sa dozviete na tel. č.: 0907 506 502,
0902 335 669 alebo na
www.kstn.sk (stránka je priebežne aktualizovaná).
Radi vás privítame aj v našej
karanténnej stanici, či už si prídete psíka adoptovať, vyvenčiť,
pohladkať alebo mu prinesiete
maškrtky. Môžete nás navštíviť
denne od 14. do 16. hodiny.

Za bránou Karanténnej stanice v Trenčíne je stále veľa smutných psíkov, ktorí túžia po novom domove. Je medzi nimi aj
prítulný Hrajo a samotár Ozzy.

 Hrajo

kovo postihnutých pri zabezpečení ich mobility v priestore sa
zúčastnil aj predseda Komisie
dopravy, životného prostredia
a investícií MsÚ Jozef Mertan.
Podľa jeho slov mesto musí
aj v budúcnosti viac dbať na
to, aby všetky nové projekty
spĺňali aj kritériá potrebné pre
zrakovo postihnutých. „V rámci
našej komisie by som rád pripravil v spolupráci s novým centrom podobnú prezentáciu pre
všetkých členov, aby sa aj oni
oboznámili s potrebami hendikepovaných občanov,“ zdôraznil Mertan.
Piatkové podujatie si nenechal ujsť ani primátor Branislav
Celler. „V uplynulých rokoch
sa podarilo v meste odstrániť
niektoré bariéry, nie však všetky, a preto treba v trende odstraňovania prekážok pokračovať,“
zdôraznil primátor a pripomenul, že štandardy pre zrakovo
postihnutých spĺňa napríklad aj
mestská webstránka.

Hrajo

 Ozzy
Domov si hľadá aj kríženec
hovawarta Ozzy, ktorý má približne 2 až 3 roky. Do karantény ho tiež priviezla mestská polícia. Je to veľmi milý, poslušný
a prítulný psík. Potrebuje svoj
priestor, kde bude môcť strážiť.
Odporúčame ho do rodiny so
záhradkou, dobrý kamarát bude
aj s deťmi. Nemá problém ani
s inými psami. Mačky alebo iné
zvieratká však príliš neznesie.
Viac informácií o Hrajovi
a Ozzym ako aj o iných psíkoch

Karanténna stanica Trenčín
foto: (kstn)
Ozzy

1. 5. 2010
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Jarné upratovanie v meste
stále prebieha
Po roztopení snehovej prikrývky sa na viacerých plochách v Trenčíne znova objavilo množstvo neporiadku. Samospráva sa snaží
od začiatku apríla najviac znečistené lokality postupne čistiť.

> Situácia pod cestným mostom pred čistením...

> Vyčistenie kríkov ovešaných igelitovými vreckami
z neďalekého nákupného centra popri železničnej trati trvalo
niekoľko dní (fotografia zachytáva stav pred čistením).
Miest posiatych odpadkami je
v meste veľmi veľa. „Nie je v našich silách vyčistiť všetko naraz
a hneď. Niektoré lokality sme už
vyčistili. Máme však vytypované
aj ďalšie, ktoré plánujeme postupne aj v závislosti od počasia
zbavovať odpadkov,“ vysvetlil
vedúci Útvaru interných služieb
MsÚ Stanislav Mičko.
V priebehu posledných štyroch týždňov sa uskutočnilo čistenie pri chodníku vedúcom zo
stanice popri areáli Meriny, na
časti Mládežníckej ulice, v areáli
bývalého letného kina v centre

mesta, na časti Soblahovskej
ulice, Ul. kniežaťa Pribinu, pod
cestným mostom a tiež na ďalších priestranstvách.
Samospráva v rámci jarného
upratovania vyzvala na spoluprácu pri odstránení neporiadku
okrem občanov aj všetky trenčianske nákupné a obchodné
centrá. Poriadny neporiadok totiž
dokážu narobiť aj voľne poletujúce igelitové tašky a vrecká, ktoré
nechávajú ľudia v košíkoch na
parkoviskách pred obchodnými
centrami. Tie sa potom zachytávajú v konároch neďalekých stro-

mov a kríkov. Takmer desať vriec
naplnil len odpad vyzbieraný pri
lokálnej železničnej trati vedľa
výpadovky na Banskú Bystricu
oproti Kauflandu.
Pri týchto prácach využíva
samospráva pomoc aktivačných
zamestnancov.
„Samospráva
na základe novely zákona o služ-

bách zamestnanosti prijala do
pracovného pomeru troch znevýhodnených uchádzačov. Ich hlavnou náplňou je údržba verejných
priestranstiev a zelene,“ dodala
dlhodobo uvoľnená poslankyňa
na výkon funkcie Janka Fabová.
(r), foto: (mr, ar)

> Priestranstvo pod cestným mostom po vyčistení...

Naša Zem oslavovala sviatok
Každoročne 22. apríla oslavujú milióny ľudí na našej planéte Deň
zeme. Trenčania, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie,
sa v tento deň stretli na Mierovom námestí, kde na nich počas
celého dňa čakal bohatý a zaujímavý program.
Jubilejný štyridsiaty Deň
zeme si v historickom centre
mesta nenechali ujsť stovky
detí a dospelých. Pre žiakov
základných škôl občianske
združenie Pre prírodu pripravilo
v spolupráci so skautmi prírodno-poznávaciu hru a maľovanie
na plátno. „Zem je veľmi citlivý
organizmus, a preto k nej treba
pristupovať opatrne, ohľaduplne. Zdroje, ktoré nám ponúka,
nie sú nevyčerpateľné. Musíme
si prírodu viac chrániť,“ pripomenula Katarína Hlavatovičová z OZ Pre prírodu hlavné

posolstvo celosvetovej akcie,
ktorá sa v Trenčíne uskutočnila s podporou Mesta Trenčín
a Trenčianskej nadácie.
Centrum environmentálnych
aktivít lákalo okoloidúcich na
výstavu a ochutnávku biopotravín. Na ďalších stanovištiach
si mohli záujemcovia vyrobiť
recyklovaný papier či vytvoriť „umenie“ z odpadu. Pred
jedným zo stánkov pripravili
zamestnanci Lesov SR pílenie
a váženie dreva, poznávanie
semien a šišiek drevín, ako aj
pozorovanie hmyzu 3D lupou.

> Žiaci základných škôl si mohli vyskúšať aj pílenie dreva.
Všetci, ktorí oprášili svoje bicykle, šliapli do pedálov a prišli
na Mierové námestie, tu mohli
pripomienkovať pripravovaný
cyklogenerel. Okrem toho boli
tiež zaradení do žrebovania

o hodnotné výhry. Hlavnú cenu
do tomboly venovalo Mesto
Trenčín, nový bicykel si z podujatia odviezla domov šťastná
víťazka.
(mr), foto: (jč)
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Voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky 2010

OZNAMY
 Zasadnutie VMČ Stred

tvom ním splnomocnenej osoby. Požiadať o vydanie voličského preukazu môže volič najskôr
30 dní, najneskôr však dva dni
pred dňom volieb (t. j. v dobe
od 13. mája do 10. júna 2010)
počas úradných hodín v Klientskom centre (evidencia obyvateľstva) Mestského úradu
v Trenčíne. Preukaz sa vydáva
v deň podania žiadosti.
Volič môže voliť aj mimo územia Slovenskej republiky, a to
prostredníctvom pošty. Týka
sa to voliča, ktorý nemá trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky, a ktorý bol na základe
žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov. Prostredníctvom pošty môže voliť aj
občan, ktorý má trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky, ale
v čase volieb sa zdržiava mimo
jej územia a o voľbu prostredníctvom pošty požiada obec,
v ktorej má trvalý pobyt.
Na riadne organizačno-technické zabezpečenie volieb určil
primátor mesta Trenčín volebné okrsky a volebné miestnosti v každom volebnom okrsku.
V našom meste je vytvorených
50 volebných okrskov (zoznam
uverejníme v budúcom čísle).

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 36/2010 Z. z. o vyhlásení
volieb do Národnej rady Slovenskej republiky bol určený deň
konania volieb na sobotu 12.
júna 2010. V tento deň sa voľby uskutočnia od 7. hodiny do
22. hodiny.
Každému voličovi, ktorý je
zapísaný v zozname voličov,
bude najneskôr do 18. mája
2010 doručené oznámenie
o čase a mieste (volebný okrsok) konania volieb spolu so
zoznamom kandidátov. Súčasťou oznámenia je aj informácia o povinnosti preukázať sa
pred hlasovaním občianskym
preukazom. Oznámenia a zoznamy zaregistrovaných kandidátov sa doručujú do poštových
schránok, preto upozorňujeme
voličov, že v prípade neoznačených poštových schránok
nie je možné zabezpečiť ich
doručenie.
Voličovi, ktorý nebude môcť
voliť vo svojom volebnom okrsku, vydá mesto na jeho žiadosť
voličský preukaz. Ten voliča
oprávňuje na zápis do zoznamu
voličov v ktoromkoľvek inom volebnom okrsku. Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva
volič osobne alebo prostredníc-

Číslo 4/ročník XII

(r)

Dovoľujeme si vás pozvať na zasadnutie Výboru mestskej
časti Stred, ktoré sa uskutoční v stredu 19. mája 2010 o 16.
hodine v budove Mestského úradu na Mierovom námestí
v Trenčíne.

 Zasadnutie VMČ Sever
Dovoľujeme si vás pozvať na zasadnutie Výboru mestskej
časti Sever, ktoré sa uskutoční v stredu 19. mája 2010 o 16.
hodine v Kultúrnom stredisku v Kubre.

 Zasadnutie VMČ Západ
Dovoľujeme si vás pozvať na zasadnutie Výboru mestskej
časti Západ, ktoré sa uskutoční v stredu 26. mája 2010 o 16.
hodine v Klube dôchodcov v Istebníku.

 Zasadnutie VMČ Juh
Dovoľujeme si vás pozvať na zasadnutie Výboru mestskej časti Juh, ktoré sa uskutoční v pondelok 3. mája 2010 o 18.00
hodine v Mestskom kultúrnom stredisku na Kyjevskej ulici.

 Poradňa ochrany rastlín
Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Trenčíne oznamuje všetkých záhradkárom, ako aj ostatným obyvateľom, že
aj v tomto roku bude od 1. mája do 31. októbra fungovať
Poradňa ochrany rastlín. Sídliť bude na Jilemnického ulici (bývalá budova Slovakotexu) v kancelárii OV SZZ na 9. poschodí č.
dverí 1021. Záujemcovia ju môžu navštíviť každú prvú a tretiu
stredu v mesiaci od 14.30 do 17. hodiny. Pre lepšiu identifikáciu škodcu je potrebné so sebou priniesť aj napadnutú
rastlinu.
(OV SZZ)
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Milí čitatelia!
Za správne riešenie krížovky z č. 3 „Starí ľudia upadajú do
detinskosti“ bola vyžrebovaná Blažena Bajtošová, Novomeského 2, Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká hodnotná publikácia. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku osemsmerovky z Infa č. 4/2010 zasielajte na adresu našej redakcie
do 20. mája 2010.
Zubár vraví pacientke:
„Pani, zatvorte už, prosím vás, konečne... (tajnička – 16
písmen).“
ČLOVEK, DOKTOR, DOMOV, GRIOTKA, CHOPOK, ITALIKA,
KARMELITÁNKA, KAVIARNIČKA, KONČEK, KONKURENCIA,
MAČKA, MAROŠKO, MASKOT, MILÝ SYN, MOCNÁR, MODRÉ
GULE, MRAČNO, NARODENINY, NÁVLEKY, NEMOCNÁ
ŽIAČKA, NOSOVKA, POSLANEC, PRÉMIE, PRSIA, ROKOVACIA
SÁLA, SLEPEC, SMOLA, SNÍMAČE, SPOJKA MIRA, STRYNÁ,
SVOKROVA RUKA, ŠKVARKY, TUPŠIA BRITVA, VEĽKÉ
ZEMIAKY, VINETA, VLASEC, VÝRAZ.
(pál)
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Primátor ocenil najúspešnejších
športovcov za rok 2009
Najlepší trenčianski športovci za rok 2009 sa v utorok 20. apríla stretli v obradnej sieni mestského úradu, kde si z rúk trenčianskeho primátora Branislava Cellera prevzali
pamätné listy a vecné ocenenia.
Medzi ocenenými za uplynulý rok tradične
nechýbali karatisti, atléti, cyklisti, vzpierači, hokejisti, kanoisti, florbalisti, tanečníci,
fitnesky, ale i zástupcovia menej známych
športových disciplín ako zlatokopi či členovia posádky dračej lode – všetko úspešní
reprezentanti, ktorí dobré meno Trenčína
šíria svojimi výkonmi doma aj v zahraničí.
„Som rád, že mesto sa môže hrdiť vynikajúcimi výsledkami a športovcami nielen v tra-

dičných disciplínach, ale aj v tých menej
obvyklých. Všetkým vám gratulujem k dosiahnutým úspechom a prajem vám najmä
veľa zdravia, aby ste mohli stále napredovať
a verím, že sa splnia všetky vaše športové
očakávania,“ povedal vo svojom príhovore pred ocenenými športovcami trenčiansky primátor. Tí svoju účasť na slávnosti
v obradnej sále mestského úradu nakoniec
zvečnili podpisom do mestskej kroniky.

Oporami majstrovského celku florbalistov
1. FBC boli Branislav Kovalčík (na fotografii vľavo) a brankár Gabriel Mészáros. Prvý
menovaný prevzal ocenenie pre najlepší
kolektív ako kapitán za celé mužstvo.
Gólman Mészáros si svojimi výkonmi v extralige vybojoval miestenku aj do juniorského reprezentačného tímu, s ktorým na
svetovom šampionáte vo fínskom Turku
obsadil v minulom roku siedme miesto.
Nositeľ známeho hokejového priezviska Andrej
Šťastný úspešne bojoval v uplynulej sezóne na
viacerých frontoch. Na aprílových majstrovstvách
sveta osemnásťročných v USA bol členom tímu,
ktorý obsadil 7. miesto. Urastený útočník sa za
„veľkú mláku“ vybral opäť na prelome rokov už ako
člen hokejovej dvadsiatky a pomohol jej k ôsmemu
miestu a k udržaniu sa medzi elitou. V slovenskej extralige nastúpil za púchovskú dvadsiatku
v tridsiatich dvoch zápasoch a svoje štatistiky si
vylepšil o 15 bodov za tri góly a 12 asistencií.
Dvíhanie betónových gúľ, prenášanie štvrťtonovej drevenej ohrady či prevracanie štvormetrového dreveného stĺpa sú disciplíny, ktoré
zvládol Branislav Golier na ceste za titulom
Najsilnejšieho Slováka 2009 na národnom
šampionáte v Banskej Bystrici. Z majstrovstiev
sveta silných mužov v susednom Maďarsku
si v uplynulom roku priniesol cenné siedme
miesto. V lige majstrov najsilnejších mužov
sveta v Bratislave skončil deviaty.

Ocenenie Najlepší športovec za
rok 2009 si odnieslo dvadsaťdva
juniorských a seniorských
športovcov a štyri kolektivy
Ingrid Suchánková – karate
Dagmar Kubinská – karate
Andrej Šťastný – hokej
Eduard Hartmann ml. – hokej
Radovan Trefný – hokej
Karin Matejková – kanoistika
Tomáš Zigo – kanoistika
Marcel Virga – kanoistika
Tomáš Ažaltovič – cyklistika
Gabriel Mészáros – florbal
HK Dukla Trenčín – družstvo
juniorov – hokej
Rastislav Tureček – handbike
Helena Režná,
Jozef Režný – šport zlatokopov
Július Maťovčík – cyklistika
Miroslav Kováč – vytrvalostný
beh a beh do vrchu
Simona Brecíková, Róbert
Pavlík – štandardné tance
Mariana Holbová – fitness
Branislav Golier – kategória silní muži
Jozef Gabrhel – vzpieranie
Michal Dušička, Alexandra
Bílovská – dračie lode
ŠK 1. FBC Trenčín – florbal
TJ Dukla Trenčín – vzpieranie,
družstvo žien
TJ Dukla Trenčín – vzpieranie,
družstvo mužov
M. Mistrík, foto: (R. Stoklasa)
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Trenčín tretíkrát v rade
juniorským hokejovým majstrom
Hokejisti Dukly Trenčín dovŕšili zlatý hattrick, keď sa tretíkrát po sebe stali majstrami
Slovenska v kategórii juniorov.
Vo finále Slovnaft extraligy uspeli mladí Trenčania v rozhodujúcom piatom zápase v stredu
14. apríla na ľade Slovana
Bratislava 7:3 a mohli sa tešiť
z celkovo ôsmeho majstrovského titulu v tejto vekovej kategórii v histórii (1994, 1995,
1999, 2005, 2006, 2008,
2009, 2010). Trenčania mali
na vedľajšej ploche ZŠ V. Dzurillu vďaka svojim fanúšikom

takmer domáce prostredie.
Priamo v hľadisku bratislavského štadióna si rozhodujúci
duel vychutnal aj trenčiansky
primátor Branislav Celler, ktorý
sa s víťazmi juniorskej extraligy
onedlho stretol aj na mestskom
úrade. V obradnej sále trenčianskej radnice sa hráči spolu
s realizačným tímom zúčastnili
na slávnostnom bankete. Ojedinelý športový úspech ostane
navždy zapísaný aj v mestskej
kronike, do ktorej prispeli členovia víťazného kádra svojimi
podpismi.

Mladí športovci súťažili
v gymnastickom štvorboji
V telocvični základnej školy na Východnej ulici hostili v uplynulých dňoch žiacku gymnastickú elitu. O titul slovenského
gymnastického majstra tu bojovalo v troch vekových kategóriách takmer 240 chlapcov a dievčat zo 48 družstiev z celej
republiky.
Školské majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji základných škôl sa v telocvični južanskej ZŠ uskutočnili
tretíkrát za posledné štyri roky.
Nádejné gymnastky sa na
ceste za čo najlepším umiestnením museli popasovať s akrobaciou, preskokom, lavičkou a hrazdou, chlapci mali
namiesto lavičky do programu
zaradený šplh na tyči alebo člnkový beh. Družstvá tvorilo päť
členov, pričom do celkového
poradia sa započítavali výsled-

ky štyroch najlepších športovcov na jednotlivých náradiach.
Na správne predvedenie cvikov
pri každom stanovišti dohliadali kvalifikovaní rozhodcovia.
Trojnásobný
individuálny
úspech zaznamenal usporiadateľský gymnastický klub Pavlo,
keď medzi najstaršími žiačkami
triumfovala Olívia Csiriková,
majsterkou Slovenska v B kategórii sa stala takisto domáca
Katarína Páleníková a v kategórii A titul majstra SR ziskala
Kristína Pašková.
(mr)

> Návšteva úspešných hokejových juniorov na Mestskom
úrade v Trenčíne sa pomaly stáva tradíciou. S víťazným
pohárom zapózovali tretí rok za sebou.
Výsledok rozhodujúceho
finálového zápasu:
Slovan Bratislava – Dukla Trenčín 3:7 (2:2, 0:2, 1:3) – konečný stav série: 2:3, Dukla Trenčín získala titul.

Góly: 10. Zemko, 19. M. Sloboda, 60. Hronec – 36. a 47.
T. Klíma, 8. F. Ružička, 16. A.
Šťastný, 24. L. Klíma, 43. Bednár, 57. A. Orolín, 300 divákov.
SITA, upravené

Najlepší mládežnícki
bedmintonisti sú z Trenčína

> Práca s mládežou v bedmintonovom klube BK MI
priniesla svoje ovocie v podobe dvoch titulov majstrov
Slovenska. O budúcnosť tohto športu v našom meste je, zdá
sa, postarané.
Málo vídaný úspech dosiahli na východe republiky počas
posledného marcového víkendu mladí bedmintonisti z trenčianskeho klubu BK MI, keď
zaznamenali dve cenné tímové
prvenstvá. V sobotu 27. marca
sa zverenci Petra Ludíka a Jany
Matečnej stali majstrami Slo-

venska vo finále žiackych družstiev v Košiciach a už o deň na
to triumfovali aj medzi dorastencami v Prešove. V polovici
apríla ocenil ich úspech na
slávnostnom prijatí v obradnej
sále mestského úradu zástupca primátora Tomáš Vaňo.
(r), foto: (mr)
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