INFORMAČNÉ NOVINY SAMOSPRÁVY MESTA TRENČÍN

30. august 2013 | mesačník | ročník XV | číslo 9
Mesto investuje do škôl
STR.3

Koniec problému
s vytápaním pivníc

Sám bude na javisku aj
Karel Roden

STR. 5

STR. 9

Stavba mosta



Z OBSAHU

Trenčania sa postarali
o Dobré správy
STR. 6

Mestský festival bude plný
ľudovej kultúry a zábavy
STR. 11

NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu
hláste prosím do utorka 3.
septembra 2013 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Pokračuje bez problémov
V marci minulého roka sa začali práce na výstavbe
druhého cestného mosta. Práce postupujú v pomerne
svižnom tempe.

Nový most v Trenčíne stavia Združenie ZIPP-Strabag
za vysúťaženú cenu približne 36
miliónov eur. Výstavba je z 85
percent hradená z fondov Európskej únie. Ide o jednu z najväčších investícií Slovenskej
správy ciest v celej histórii. Pozostáva z viacerých mostných
objektov a mimoúrovňových
križovatiek.



PILIERE VO VODE
SÚ OSADENÉ

Koncom minulého a začiatkom tohto roka pokračovali práce
na kanalizačnom zberači, úprave

prívodnej stoky a na spodnej
stavbe mosta. „V tomto roku zhotoviteľ realizoval aj výstavbu premostenia nad budúcim pokračovaním cesty na Ulici Ľ. Stárka
v Zámostí, prebiehajú stavebné
práce na mostnej konštrukcii, pričom v súčasnosti sú piliere a aj
krajné opory pre most na obchvate cez Biskupický kanál a Váh zabetonované,““ popísal tempo prác
hovorca ministerstva dopravy
Martin Kóňa.
Práve výstavba dvoch pilierov priamo v koryte Váhu
z dôvodu vysokej hladiny rieky
v jarných mesiacoch bola mimoriadne náročná.

Na kontrolnom dni koncom
augusta zhotoviteľ stavby potvrdil, že postupne sa rozbehli
aj práce na ostatných mostných
objektoch. Na premostení ponad cestu vedúcu z Trenčína
do Trenčianskej Turnej, ponad
železničnú trať a cestu, ktorá
smeruje z Trenčína k veľkým nákupným centrám, je hotová časť
základov. V súčasnosti sa tu budujú piliere.
Zároveň sa stále pokračuje na premostení rieky Váh. Samotné prepojenie mostov sa
predpokladá najneskôr v budúcom roku.



NOVÉ KRIŽOVATKY

Do konca tohto roka je v pláne výstavba cesty obchvatu
Trenčína, výstavba križovatky
v Biskupiciach, ale aj pri Kauflande, dokončenie preložky

Ulice Ľ. Stárka, dokončenie obslužných komunikácií v Zámostí, betonáž mostnej konštrukcie
a zhotoviteľ chce začať práce aj
na oceľovej časti mosta.
Práce budú pokračovať aj
na výstavbe mosta nad Biskupickou cestou a nad železničnou traťou. Celkovo by malo byť
v tomto roku preinvestovaných
takmer 10,5 milióna eur.
Nový most bude 1. etapou juhovýchodného obchvatu mesta.
Stane sa aj diaľničným privádzačom na najväčšie trenčianske
sídlisko Juh, povedie do rozširujúcej sa nákupnej zóny na výpadovke smerom na Prievidzu
alebo Brno. Od súčasného mosta bude vzdialený približne dva
kilometre. Súčasný most má
na základe podpísaného memoranda po rekonštrukcii prejsť
pod Trenčiansky samosprávny
kraj.
(ES), FOTO (JČ)
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EDITORIÁL

Milí čitatelia,
vážení Trenčania,
čas letných prázdnin a dovoleniek sa skončil, pre školákov
začínajú povinnosti a dospeláci už tiež pravdepodobne pracujú v plnom tempe. Nové výzvy
čakajú aj na deti v predškolskom veku a seniori sa môžu
v umiernenejšom počasí venovať aktivitám, ktoré im robia
radosť. September teda môže
byť zaujímavý pre každého. No
a všetkým Trenčanom je venované aj deviate vydanie mestských novín.
V Infe sa do značnej miery
venujeme niektorým investíciám mesta. Rekonštruujú sa
dve autobusové zastávky, dokončené sú opravy ďalších ciest
na Juhu, niektoré školy a škôlky boli opravené a do iných
bude mesto investovať v septembri. Okrem toho je v rekonštrukcii kanalizácia na Štefánikovej ulici a čoskoro sa začne
riešiť problém s vytápaním suterénov v domoch v areáli za
Smažienkou.
Aj v septembri bude nepretržite pokračovať stavba cestného mosta i modernizácia
železnice.
Ale deviaty mesiac v roku
bude aj o inom dianí v našom
meste. A bude toho dosť. Veľká oslava sa chystá v Opatovej,
čítajte na strane 7. Do pozornosti dávame aj mestský festival ľudovej kultúry a zábavy
Pri Trenčianskej bráne, ale aj
festival mažoretkových skupín
Trenčianska palička, medzinárodný festival Sám na javisku,
Mariánsky koncert na hrade
alebo aj spomienkový koncert
na velikána slovenskej dychovej hudby Karola Pádivého.
V aktuálnom Infe vám
oznamujeme aj to, že projekt
Mestské zásahy je vo ﬁnálne
a že v Trenčíne začne v poslednú septembrovú sobotu každoročné jesenné upratovanie.
A opäť máte možnosť súťažiť, ceny sú lákavé a otázky
jednoduché. Odpovede na ne
nájdete priamo v mestských
novinách. Prečítajte si ich od
začiatku do konca. Veríme,
že získate dôležité i užitočné
informácie.
Najnovšie vydanie Infa vyjde 4. októbra.
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Ulica gen. M. R. Štefánika je zúžená
Dôvodom je rekonštrukcia kanalizácie. Práce na odstránení havarijného stavu potrvajú do 30. novembra. Ide
o investíciu 750 tisíc eur Trenčianskych vodární a kanalizácií, v ktorých je mesto Trenčín najväčším akcionárom.

Havarijný stav kanalizačných stôk ohrozoval bezpečné
odvádzanie odpadových vôd,
bezpečnosť dopravy na štátnej
ceste I/61 a vodný zdroj Sihoť.
Výkopové práce sa začali
21. augusta v časti od okružnej

križovatky pri
ZOC MAX až
po križovatku so
Železničnou ulicou. Kanalizácia
bude kompletne
zrekonštruovaná v dĺžke viac
ako 400 metrov.
Zároveň
budú bezvýkopovou metódou
rekonštruované prípojky od bytových domov
a ﬁriem a uličné vpuste v dĺžke
314 m.
Práce budú vykonávané
v štyroch etapách do 30. novembra, vrátane dočasnej povrchovej úpravy cesty. Kompletné

Mesto rekonštruuje zastávky MHD
Zastávka na Legionárskej ulici pri Daňovom úrade a zastávka na Braneckého ulici oproti Strednej zdravotníckej
škole budú už ako nové opäť v prevádzke 30. septembra.
Ide o ďalšie z mestských investičných akcií.

Zastávka Legionárska (pri
Daňovom úrade) je presunutá
k objektu DAPA Centrum. Zastávka Braneckého zasa na Palackého ulicu k reštaurácii RETRO. Pre linky č. 3, 5, 15, 19
a 27, ktoré premávajú do Zámostia, je zastávka zrušená bez
náhrady. V tomto exponovanom
úseku nie je možné zriadiť dočasnú zastávku. Zrýchlené spoje týchto liniek budú zastavovať
na zastávke Legionárska. „Braneckého ulica je jedným z hlavných cestných prieťahov centrom

mesta. Umiestnenie zastávky
na jazdnom pruhu by zásadne
ovplyvnilo cestnú premávku,““ vysvetlila krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.
Ľudia, cestujúci do Zámostia, musia prejsť na zastávku

povrchové úpravy budú urobené
do konca mája 2014. Zhotoviteľ
je povinný zabezpečiť nepretržité odvádzanie odpadových vôd.
Počas prác bude štvorpruhová komunikácia zúžená na dva
jazdné pruhy – jeden v každom
smere. Chodci cez priechod pri
autobusovej zastávke gen. M. R.
Štefánika, Merina (pri ul. K výstavisku) na druhú stranu ulice
neprejdú. Musia použiť nadchod
pri ZOC MAX alebo priechod
na svetelnej križovatke pri Bille.
Počas prvých troch etáp
bude vymenená hlavná vetva
kanalizačného zberača pod Ulicou gen. M. R. Štefánika. V 4.
etape zrekonštruujú odbočku kanalizácie vedúcej na ulicu K výstavisku. Vtedy dôjde
k presunu autobusovej zastávky
MHD gen. M. R. Štefánika, Merina o približne 120 m v smere
na Žilinu.
(RED), FOTO (JČ)

Legionárska (pri Poštovej banke). Tiež môžu využiť linky
MHD, zastavujúce na Hasičskej
ulici, prípadne linky prímestskej
autobusovej dopravy, zastavujúce na Električnej ulici.
Rekonštrukcia
pozostáva z úpravy podložia a výmeny
vrchnej vrstvy na komunikácii
v pruhu so zastávkou. Keďže ide
o trváce betónové prevedenie zastávky, je čas prác dlhý, nakoľko
betón tam musí „zrieť““ 3 až 4
týždne.
(RED)

Na Juhu sú opravené ďalšie cesty
Na Západnej ulici a na Ulici J. Halašu sú vymenené súvislé
úseky najviac poškodeného povrchu vozovky. Ostatné výtlky boli
opravené jednotlivo. Lokálne opravy väčšieho rozsahu sú urobené
aj na Ulici K. Šmidkeho. Šlo o ďalšie mestské investície do ciest.

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte dve voľné vstupenky na divadelné predstavenie SAM, v ktorom
sa predstaví v rámci festivalu Sám na javisku známy český herec KAREL
RODEN. Predstavenie sa koná v sobotu 14. septembra o 19.00 hodine
v Klube Lúč.
Koľko rokov poskytuje medzinárodný divadelný festival Sám na javisku
priestor na prezentáciu domácich a zahraničných divadelných produkcií?
Vyhrajte dve voľné vstupenky na medzinárodné tanečné podujatie
LAUGARICIO CUP 2013, ktorý sa uskutoční 26. októbra 2013 o 18.00 hodine na Výstavisku Trenčín.
Koľko majstrov Slovenska sa podarilo doteraz vychovať Tanečnému klubu Dukla Trenčín?
Vyhrajte voľné vstupenky na jesennú záhradnícku výstavu Flora Olomouc 2013, ktorá sa uskutoční 3. – 6.
októbra na Výstavisku Flora Olomouc.
Koľké výročie oslavuje FS Kubra tento rok?
Odpovede posielajte do 12. septembra na info@trencin.sk
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Rozkopávka na Partizánskej ulici skončí  STRUČNE
P
v polovici októbra

o letnej prázdninovej prestávke sa v pondelok 30.
septembra opäť otvoria dvere
u primátora mesta Richarda
Rybníčka, aby privítal občanov, ktorí majú záujem aktívne
komunikovať a vyjadriť svoje
názory, pripomienky, sťažnosti
a námety. Deň otvorených dverí potrvá od 14. do 18. hodiny.

Obnova plynovodu je dôvodom rozkopávky viacerých ulíc, no výraznejšie
obmedzenia zaznamenali chodci a vodiči
smerujúci po Partizánskej ulici. Práce by
mali byť ukončené 15. októbra.

Investičná akcia spoločnosti SPP distribúcia,
a. s., Žilina má 6 etáp a realizuje sa v uliciach Partizánska, Kúty, Dolný Šianec, Olbrachtova, Zelená, Cintorínska, Nová, Tatranská, J. Kráľa, Krátka
a Záhradnícka. Kým na ostatných uliciach nebudú takmer žiadne dopravné obmedzenia, na Partizánskej ulici mali sťažené podmienky chodci i vodiči. Mesto Trenčín ako cestný správny orgán tu
odobrilo obnovu plynovodu vydaním rozhodnutia
o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie. Poškodená časť cesty je dočasne označená dopravným značením.
„Mesto od roku 2011 povoľuje ako vlastník
miestnych komunikácií rozkopávky len pod podmienkou, že správca siete, v tomto prípade plynárenská spoločnosť, po skončení prác vymení povrch
ciest, resp. chodníkov v celej ich šírke,““ upozorňuje
primátor Richard Rybníček.
„Urobíme všetko preto, aby sme Partizánsku ulicu,
ale aj Ulicu Kúty odovzdali mestu do 15. októbra,“
uviedol Václav Dobroň zo spoločnosti, ktorá realizuje obnovu plynovodu. Následne bude stavebník plynule pokračovať v prácach na ostatných
uliciach. Celá investičná akcia bude ukončená
do konca novembra 2013.



M
Leto poslednej sezóne
na plavárni prialo

AJ V ZÁMOSTÍ

Súbežne prebieha obnova plynovodov aj v Zámostí na uliciach Brnianska, Kožušnícka, Prúdy, Bratislavská (chodník), Javorová, Brezová,
Obchodná, Orgovánová, Lipová, Višňová, Vážska, Jedľová, Bavlnárska. Stavebné práce skončia do 31. 7. 2014. Rozkopávky sú realizované pri
čiastočnom dopravnom obmedzení. Prosíme vodičov o zvýšenie pozornosti a o zhovievavosť.
(ES) FOTO: JČ

Podľa údajov z 25. augusta si oddych na letnej plavárni túto sezónu užívalo okolo 65 tisíc
návštevníkov, čo je o desať tisíc viac ako vlani.
V júli bola návštevnosť 27 tisíc ľudí a august
bol ešte silnejší. Leto relaxu pri vode prialo.
Plaváreň bola pre nepriazeň počasia zatvorená iba asi sedem dní. Bola to posledná sezóna.
V pondelok 2. septembra mesto odovzdá plaváreň zhotoviteľovi stavby, aby mohol pokračovať
v modernizácii železničnej trate.
(EV)

September v znamení investícií do škôl
Základné i materské školy v Trenčíne sú pripravené
2.septembra otvoriť svoje brány. Niektoré z nich boli
opravené počas prázdnin a do ďalších mesto investuje aj
v septembri.

Pred začiatkom nového školského roka boli na niektorých
školách a škôlkach realizované
nevyhnutné opravy. Materská
škola (MŠ) Niva a aj telocvičňa
na ZŠ Kubranská má opravenú
strechu, na školskej jedálni ZŠ
Bezručova a tiež v pavilóne MŠ
na Ulici 28. októbra boli vymenené okná a ZŠ Dlhé Hony má
zrekonštruované
hygienické
kúty v triedach a cvičnú kuchyňu. Základná umelecká škola

K.Pádivého vstupuje do nového
školského roka presťahovaná
do jednej čiastočne zrekonštruovanej budovy v Parku SNP. Po
mnohých rokoch sú všetky odbory ZUŠ na jednom mieste.
Mesto Trenčín bude do ďalších škôl investovať už v najbližších dňoch. V MŠ na Stromovej
ulici chce v dvoch pavilónoch
vymeniť okná, zatekajúce strechy opraví na MŠ Opatovská a
ZŠ Východná.

V budove ZŠ Kubranská
budú odstránené viaceré problémy, pre havarijný stav podstúpia
schody a oporný múr pri vchode do ZŠ Potočná kompletnú
rekonštrukciu a v septembri sa
bude pracovať na samostatných
kotolniach pre ZŠ i MŠ Na dolinách. Tak sa škola i škôlka stanú nezávislými pri odbere tepla.
Doteraz boli napojené na susediaci detský domov.
Do školskej jedálne ZŠ Dlhé
Hony bude už čoskoro dodaný
nový konvektomat. Všetky práce
na školách sa budú robiť za plnej
prevádzky.
(ES)

esto Trenčín na začiatku augusta sprehľadnilo
svoju webstránku. Ľudia sa tak
dostanú k informáciám rýchlejšie a jednoduchšie. Pribudol
banner TRANSPARENTNÉ
MESTO. Kliknutím naň sa

občan ihneď dostane na podstránku, na ktorej nájde všetky
dôležité informácie o chode
samosprávy v Trenčíne. V jednej sekcii napríklad všetko, čo
sa týka ﬁnancií a spravovania
majetku mesta a elektronický
aukčný systém. V ďalšej všetko
o mestskom zastupiteľstve,
pracovný program primátora,
kontakty na poslancov a úradníkov, videozáznamy zo zasadnutí mestského parlamentu.
Nechýba sekcia, ktorá občanom poradí ako čo vybaviť
na úrade, nájdu v nej tlačivá,
všeobecne záväzné nariadenia,
územný plán mesta a iné dôležité dokumenty.
odľa augustových údajov
by malo druhého septembra do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Trenčín nastúpiť 4148 žiakov,
z toho 443 prvákov. V materských školách očakávajú 1512
detí a z toho 487 predškolákov.
Presné štatistické údaje budú
známe až po 15. septembri.

P
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Podomácky vyrobené vozidlá od septembra na cesty!

Majitelia podomácky vyrobených vozidiel si vydýchnu.
Nová legislatívna zmena im vyšla v ústrety.

Od 1. septembra môžu oﬁciálne jazdiť po cestách III. triedy,
miestnych a účelových komunikáciách a na výnimku aj po cestných komunikáciách I. a II.
triedy, dokonca aj za zníženej

viditeľnosti. Stačí im na to
zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C.
Podľa
spolupredkladateľa
novely Jaroslava Bašku sa tak
výrazne uvoľnia ruky a uľahčí

práca stovkám malých hospodárov, farmárov, majiteľov
traktorov, vlečiek, včelárskych
vozov a iných podomácky vyrobených vozidiel. Tí dosiaľ riskovali výjazd na cesty za cenu pokuty do výšky 500 eur a dokonca
odobratie vodičského oprávnenia až na dobu jedného roka.
„Táto legislatívna zmena je
reakciou na množstvo podnetov
od majiteľov podomácky vyrobených vozidiel, ktoré z rôznych
príčin nemali a ani nemohli dostať emisnú, technickú kontrolu a evidenčné číslo. Neboli teda
oﬁciálne schválené na prevádzku v cestnej premávke,““ pripomína Baška. Zároveň dopĺňa,
že počet takýchto vozidiel sa
v celoslovenskom meradle nedá
exaktne špeciﬁkovať, ale napríklad v Trenčianskom kraji je ich
v každej väčšej obci priemerne
pätnásť až dvadsať.
Od septembra majitelia

vozidiel môžu požiadať na príslušnom dopravnom inšpektoráte po vyplnení jednoduchej
žiadosti a dodaní fotodokumentácie vozidla o vydanie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C na obdobie
troch rokov. To ich oprávňuje
vyraziť na cesty III. triedy, miestne a účelové komunikácie za nezníženej viditeľnosti. Na cestách
I. a II. triedy, alebo za zníženej
viditeľnosti budú môcť prevádzkovať vozidlá na základe výnimky, ktorá sa udelí na vymedzený
čas a trasy vozidla.
„Za vydanie zvláštneho evidenčného čísla bol pôvodne navrhnutý poplatok 33 eur ročne,
napokon sme presadili predĺženie jeho platnosti na tri roky.
Za udelenie výnimky sa platiť
nebude,““ upresňuje Jaroslav
Baška.
TEXT A FOTO: (RO)

Projekt Mestské zásahy
je vo finále
Ľudia odovzdali 37 návrhov. Vystavené budú na Mierovom
námestí od 7. do 19. septembra. Viac v rozhovore s organizátorom projektu v Trenčíne Richardom Ščepkom.



Čo sa udialo od vyhlásenia
výzvy v apríli tohto roku?

Takmer tri mesiace mali ľudia na vytipovanie lokality v meste, ktorá by neveľkým zásahom
a bez veľkého ﬁnančného zaťaženia mohla vyzerať inak, než vyzerá dnes. S väčšinou ľudí, ktorí sa
zapojili do projektu, som sa osobne stretol.
Išlo prevažne o jednotlivcov
architektov. Čo ma však mrzí,
že niektorí architekti, kritizujúci pomery v meste, sa do projektu
nakoniec nezapojili. Argumentovali zbytočnosťou a nezáujmom lokálnych politikov o problematiku verejných priestorov.

Zakrátko sa ukáže, ktorá zo
strán bola bližšie k pravde. Dvom
sa nepáčilo, že svoje návrhy by
ponúkli mestu zadarmo.

 Na čo sa väčšinou autori
v návrhoch sústredili?
sa
zamerali
Primárne
na skvalitnenie existujúceho verejného priestoru s doplnením
zelene, na zlepšenie orientácie
a aj bezpečnosti. Jeden z projektov veľmi elegantne rieši zníženie hluku zo Štefánikovej ulice
do Parku gen. M. R. Štefánika,
ďalší ponúka nie len bezpečnostné riešenia pre podchod pod
Električnú na sídlisko Noviny.

Namiesto kvetov chceli krmivo
Mladí Trenčania Mirka Forgáčová a Marián Gago povedali
áno spoločnému životu 10. augusta. Svojich svadobných hostí
požiadali, aby im namiesto kvetín a darov priniesli psie krmivo.
Asi 80 kilogramov granulí, konzerv a všelijakých psích dobrôt
odovzdali 22. augusta do Karanténnej stanice v Trenčíne. Chceli
tak nezištne pomôcť a zároveň ponúknuť inšpiráciu pre ľudí, ktorí
váhajú alebo iba nevedia ako pomôcť.
(RED)

Návrh úpravy priestranstva pred evanjelickým kostolom

Iné menia asfaltové lány na kvalitnú študentskú ulicu s prvkami
zelene na ulici 1. mája, prípadne
vtipne oživujú frekventovanú cestu pre peších a cyklistov.



Aké bude pokračovanie?

Všetky odovzdané projekty budú vystavené na Mierovom
námestí a zverejnené na www.
mestskezasahy-tn.sk.
Počas
prvého dňa výstavy bude k dispozícií brožúrka s jednotlivými
projektmi a ich popisom. Zároveň trenčianska časť denníka
SME potvrdila záujem periodicky zverejňovať jednotlivé projekty na svojej stránke. Aktuálne

riešime model, ako od ľudí získať
spätnú väzbu k projektom. Všetky
projekty budú ponúknuté vedeniu
mesta a mestským poslancom.
Autori venovali svoje nápady,
skúsenosti a čas, aby skúsili niečo zmeniť v meste. To všetko bez
nároku na honorár. Sám som
zvedavý, či sa neagresívne ponúkanými riešeniami budú mestskí poslanci zaoberať, alebo celá
snaha a aktivita bude zametená
pod koberec s argumentom nedostatku peňazí. Pritom mnohé
z projektov ponúkajú zlepšenie
aj za niekoľko stoviek eur. Ďalšie
sa dajú rozdeliť na etapy, prípadne sa dá o nich ďalej diskutovať
a hľadať riešenia.
(EV)

aktuality
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korene stromov. Navyše, domové
prípojky nie sú odborne nainštalované. Potrubie je do 60 % výšky
zanesené usadeninami. Pri daždi
sa voda v potrubí vzdúva a zaplavuje pivničné priestory,““ popisuje
M. Čižnárová.
Spoločenstvá vlastníkov bytov boli nútené dlhé roky zabezpečovať odčerpávanie odpadových vôd zo suterénov a čistenie
kanalizácie na náklady vlastníkov bytov. Tí v minulých rokoch
opakovane žiadali mesto o riešenie situácie.

roka som požiadal spoločnosť
TVK o zaradenie rekonštrukcie tejto kanalizácie do investičného plánu na tento rok. Dnes
je už takmer všetko pripravené
na stavbu,““ uviedol primátor.
Projektová
dokumentácia bola konzultovaná nielen
s mestom, ale aj so spoločenstvami vlastníkov bytov. Rekonštrukcia kanalizácie by mala začať už 9. septembra. „Pôvodné
kameninové potrubie bude nahradené novým potrubím v tej istej trase. Aj všetky nevyhovujúce
kanalizačné prípojky budú nahradené novými. Stavebné úpravy budú robené po úsekoch tak,
aby bolo zabezpečené náhradné
odvedenie odpadových vôd z pripojených nehnuteľností,““ doplnila M. Čižnárová.
Za 150 tisíc eur sa zrekonštruuje 300 metrov kanalizácie, vrátane 41 prípojok. Tým
sa skvalitní životné prostredie
a technické vybavenie bytových
domov. Ukončenie prác je naplánované ku koncu novembra.

30. august 2013

Koniec problému
s vytápaním pivníc
Viac ako desať rokov riešia obyvatelia bytových domov
v areáli za Smažienkou vodu v suterénoch svojpomocne.
Za celý čas nikto nezareagoval na ich starosti.

Zástupcovia vlastníkov bytov hľadali pomoc na Dni otvorených dverí u primátora mesta.
„Porozprávali mi o ťaživej situácii a dnes som rád, že sa ich problém skončí. Predstavenstvo Trenčianskych vodární a kanalizácií
(TVK, a. s.) odsúhlasilo, že sa
ešte v tomto roku vybuduje nová
verejná sieť. Do nej sa pripojí
päť bytových domov a materská
škola,““ povedal Richard Rybníček, ktorý je zároveň predsedom
predstavenstva TVK, a. s.
„Realizácia
kanalizácie
je projekčne pripravená a je
na ňu vydané právoplatné vodoprávne povolenie. V súčasnosti uzavierame výberové konanie

na zhotoviteľa stavby,““ potvrdila
projektová manažérka TVK, a. s.
Monika Čižnárová.



VODU ZO SUTERÉNOV
ODČERPÁVALI
ZA VLASTNÉ

Kanalizácia odvádza odpadové vody z bytových domov na uliciach Dlhé Hony, 28. októbra
a Inoveckej a tiež z materskej
školy a jaslí na Ulici 28. októbra.
Vybudovaná bola v päťdesiatych
rokoch minulého storočia a dnes
je v nevyhovujúcom technickom
stave. „Potrubie nie je uložené
v normovom spáde. Je poprelamované a popraskané. Vrastajú doň

Ceruzka s bielou tuhou
ako pomoc nevidiacim
Zbierka Biela pastelka pomáha nevidiacim vrátiť sa do života. V stredu 25. septembra budú v uliciach Trenčína
dobrovoľníci ponúkať spinku s bielou pastelkou za symbolické euro.

Zbierku Biela pastelka organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku
2002. Vďaka jej výnosu môžu
odborníci bezplatne poskytovať
poradenstvo ľuďom, ktorí prichádzajú o zrak postupne, nevidia od narodenia alebo sa vo večnom šere ocitli po autonehode
postihnutím, pomáhajú nevidiacim a slabozrakým pri výbere pomôcok, učia ich chodiť s bielou
palicou či pracovať na počítači,
ktorý hovorí. Pomáhajú blízkym
ľudí so zrakovým postihnutím,
ktorí chcú byť čo najústretovejší,
no nevedia, ako na to.
Hlavným cieľom je, aby ľudia
s ťažkým zrakovým postihnutím
mohli viesť plnohodnotný život,
študovať, pracovať, športovať,
mať rodinu a priateľov.



Dobrovoľníci v uliciach budú
25. septembra oblečení v tričkách s nápisom Biela pastelka a v rukách ponesú zapečatenú pokladničku. Ľudia si môžu
od nich kúpiť spinku s vyobrazením ceruzky za symbolické
euro. Pomôcť však môžu aj poslaním SMS správy v hodnote
2 eurá na číslo 920 alebo ľubovoľným vkladom na účet číslo
4030016212/3100 až do konca
roka. Zbierka sa koná pod záštitou Mariána Geišberga. Viac
na www.bielapastelka.sk. (RED)

PRIHLÁSTE SA DO FOTOSÚŤAŽE CESTA SVETLA

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlásila 10. ročník fotograﬁckej súťaže Cesta svetla. Súťažiť môže každý, kto
do 30. septembra na adresu organizátora doručí prihlášku s minimálne jednou fotograﬁou. Zmyslom podujatia je prostredníctvom fotograﬁí priblížiť verejnosti problematiku ľudí so zrakovým postihnutím. Prihláška a viac informácií na www.unss.sk.



PRÁCE SA ZAČNÚ
UŽ 9. SEPTEMBRA

„Štát kanalizáciu neodovzdal do majetku mesta. Preto
nebolo zabezpečené jej čistenie
a údržba Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou, ktorá
prevádzkuje miestnu sieť verejnej kanalizácie,““ zdôrazňuje R.
Rybníček s tým, že dodnes sa
nepodarilo zistiť a dokázať, kto
je vlastníkom kanalizácie.
„Ešte v auguste minulého



(ES), FOTO (JČ)

JA TO DOKÁŽEM

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Trenčíne v prvý týždeň prázdnin uskutočnilo pre
deti základných škôl mesta Trenčín štvrtý ročník denného letného
tábora „Mama, oco, ja to viem – ja to predsa dokážem“. Program bol
zameraný na tvorivý potenciál detí, ich samostatnosť, sociálne zručnosti a komunikáciu v bežnom živote, uvedomenie si vlastných pocitov, svojich možností a schopností. Projekt bol realizovaný aj vďaka ﬁnančnej podpore Mesta Trenčín.
(RED), FOTO: ARCHÍV CPPPAP
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Cena Európskej únie
umenia je už v Kubre
Oslavy 80. výročia vzniku
Folklórnej skupiny Kubra mali
výnimočných hostí. V zástupe
gratulantov boli 3. augusta aj
predstavitelia Európskej únie
umenia, ktorí skupine odovzdali Cenu za umeleckú a kultúrnu
činnosť. „Autentický folklór je
plnohodnotným umeleckým prejavom, ktorý k ozajstným kultúrnym hodnotám Európy patrí,“
povedal prezident Európskej
únie umenia Peter Vašíček. FS
Kubra je prvým laureátom,

ktorý získal túto európsku cenu
za folklorizmus a etnograﬁu.
Za výbornú reklamu nášmu
mestu sa folklórnej skupine
poďakoval aj primátor mesta
Richard Rybníček. „Robíte radosť Kubre, mestu Trenčín, sebe
aj celému Slovensku,““ povedal.
Jubilujúca FS Kubra pri príležitosti svojho výročia vystúpi
v sobotu 21. septembra o 14.
hodine na Mierovom námestí
v Trenčíne v rámci festivalu Pri
Trenčianskej bráne.

Trenčanom to
v reprezentácii pádluje
Na 11. Majstrovstvách sveta dračích lodí v maďarskom
Szegede (23. – 28. 7. 2013)
získala slovenská reprezentácia šesťkrát striebro a päťkrát
bronz. V konkurencii 39 krajín
z celého sveta, čo bolo viac ako
3500 pretekárov vo všetkých
kategóriách, malo Slovensko
dve posádky. Posádka do 24

rokov (na fotograﬁi) vybojovala päť bronzových a jednu striebornú medailu. Druhá posádka
senior A (nad 40 rokov) priviezla na Slovensko päť strieborných medailí. Základom oboch
slovenských posádok boli pretekári prevažne z Trenčína.
Blahoželáme!
FOTO: ARCHÍV M.D.

V novom seriáli hrá vyženený
syn Willyho Webera
V najnovšom seriáli jednej
zo slovenských komerčných
televízií jednu z hlavných postáv stvárňuje vyženený syn

známeho trenčianskeho humoristu a zakladateľa Klubu nespravodlivo plešatých Willyho
Webera. Iba sedemročný Marcel Chlpík je podľa tvorcov výnimočný herecký talent a bude aj
hlavným ťahákom seriálu. „Je
to hyperaktívny šarkan,““ hovorí o ňom Willy Weber. „Keď som
ho spoznal, mal 3,5 roka. Často
sme sa hrávali rôzne náučné hry,
na svoj vek má pomerne široký
rozhľad a veľmi dobrú slovnú zásobu. Navyše má aj výbornú pamäť.““ Marcel si v seriáli zahrá
po boku ostrieľaných hereckých
hviezd Tomáša Maštalíra, Dušana Jamricha a Daniela Bártu.
Držíme mu palce!
FOTO: INTERNET

S Infom na Floru Olomouc 2013
Jesenná, farebná, voňavá a chutná bude v tomto roku najväčšia záhradnícka akcia svojho druhu v Českej republike, ktorá sa
uskutoční 3. – 6. októbra na Výstavisku Flora Olomouc. V spojení
s gastrofestivalom bude bohatá na ochutnávky, predstaví vína zo
všetkých moravských vínnych podoblastí a súťaž o najlepšiu ovocnú pálenku. Floristi vyzdobia kvetmi päť olomouckých chrámov
a kaplniek. Vstupenky môžete získať v súťaži na strane 2.

Vedúca FS Anna Lišková preberá cenu z rúk viceprezidenta Európskej únie umenia pre západnú Európu
a Americké kontinenty Bernarda Louisa Martina.
FOTO: J. ČERY

Národný florbalový tím
povedie tréner z Trenčína
Novým trénerom slovenskej ﬂorbalovej reprezentácie
mužov sa stal Miroslav Sága.
Tréner, ktorý má na konte skúsenosti z mládežníckej reprezentácie (MS 2007 a 2009),
štyri tituly majstra Slovenska
v extralige mužov s 1. FBC Trenčín, štyri juniorské majstrovské tituly a trikrát prvenstvo
v 1. lige mužov. „Verím, že spolu s mojím realizačným tímom

budem mať šťastnú ruku na výber kvalitných hráčov. Chceme
dosiahnuť úspech v podobe postupu z kvaliﬁkácie na majstrovstvá sveta,““ povedal M. Sága.
Slovenskí ﬂorbalisti odštartujú
prípravu na bratislavskú kvaliﬁkáciu MS 2014 vo Švédsku
za hranicami SR. Od 12. do 15.
septembra ich čaká herné sústredenie v Lotyšsku a štyri prípravné stretnutia.

Traja veteráni Majstrami Európy
Trenčania Jozef Gabrhel, Peter Klimo a Peter Kadák zabojovali na júnových Majstrovstvách Európy v silovom trojboji a tlaku na lavičke a vo svojich váhových kategóriách dosiahli ako masters (veteráni) v benchpresse (tlaku na lavičke) všetci traja prvé
umiestnenia a majstrovské tituly. Blahoželáme!
STRANU PRIPRAVILA (EV)

30. august 2013
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775 rokov donačného aktu uhorského kráľa Bela IV.
Opatová a jej pozoruhodný historický oblúk

’’

ona z vôle Trenčianskeho hradu kedysi vzišla, aby sa po stáročiach pod
Trenčiansky hrad prinavrátila,“ hovorí zostavovateľ publikácie, ktorej
takmer celý náklad tamojší občania – predplatitelia vykúpili skôr než
vyšla z rúk tlačiarov.
Opatová nad Váhom ako súčasť mesta Trenčín nežije iba jednorazovou pripomienkou výročia prvej písomnej zmienky o sebe.
Napriek ťažkostiam podarilo sa obnoviť a úspešne pokračuje vo
viac ako 90-ročnej tradícii
miestneho divadelného ochotníctva. V hanbe nezostávajú
a z minulosti nežijú ani hasiči
– v poslednú augustovú nedeľu
usporiadali už 6. ročník čoraz
známejšieho Memoriálu Jána
Baďuru. Dychová hudba Opatovanka dlhodobo šíri dobré
meno svojej bývalej samostatnej obce a mesta Trenčín.
Opatovčanom však nechýbajú
ani vízie do budúcnosti. Chcú
sa cítiť v meste ako doma.
V ich hlavách sa rodia nové
projekty, ktorými chcú prispieť
k zveľadeniu tejto časti mesta
priamo v uliciach, pre seba, ale
napríklad aj vo vyhľadávanej Opatovskej doline alebo na nedostatočne
využívaných štrkoviskách ľavého brehu Váhu.

’’

V septembri obyvatelia Opatovej nad Váhom pozdravia jubilejné
výročie prvej písomnej zmienky o svojich predkoch. Pripomínajú si
775 rokov od donačného aktu uhorského kráľa Bela IV., ktorý vidiac
biedu, núdzu a nedostatok bratov v Božej službe na mieste, kde svätý
Beňadik viedol svoj pustovnícky život, v roku 1238 daroval polovicu
„istej zeme menom Hoste (Gezte), patriacej Trenčianskemu hradu,
ktorá bola rozdelená istými hranicami a jedna časť patrí trenčianskym
Hradčanom z osady Borčice
(Bork) a druhá časť bola pridelená hosťom tohto hradu z osady Hoste, túto časť, ktorá bola
určená spomenutým hosťom,
sme dali často spomínaným
bratom zo Skaly do vlastníctva
v takých hraniciach, v ktorých
bola oddelená a prvuvedeným
hosťom pridelená.“
Kto boli a odkiaľ prišli
niekdajší „hostia“, obyvatelia dediny Gezte patriacej
Trenčianskemu hradu? Ako sa
Opatová stala súčasťou Skalky,
alebo čo a kedy bolo ináč? Na tieto a mnohé ďalšie otázky hľadajú
odpovede autori publikácie Opatová nad Váhom – Z minulosti našej obce, ktorú k terajšiemu výročiu
bývalej samostatnej obce redakčne pripravil a zostavil historik a publicista opatovský rodák Stanislav Vančo. „Hľadanie odpovedí nastoľuje
historikom, archeológom i čitateľom publikácie aj mnohé iné otázky
a otázniky. Istý je však pozoruhodný oblúk v historickom vývoji obce:

Andrej Stavan
Foto: archív autora

Oslavy 775. výročia od prvej písomnej zmienky
o obci Opatová nad Váhom

BOLA RAZ
JEDNA DEDINA

6. - 8. 9. 2013

Program osláv

Piatok 6. 9. 2013 Kultúrny dom Opatová

Nedeľa 8. 9. 2013

19.30 hod.
20.00 hod.

10.45 hod.

Premietanie dokumentu o Opatovej - Harry Elizabeth Gavendová
Tanečná zábava, hrá skupina DOMINO + DJ

Sobota 7. 9. 2013
9.00 hod.
9.15 hod.
14.00 hod.
15.00 hod.
16.30 hod.
17.30 hod.
18.30 hod.
19.30 hod.
19.45 hod.
20.00 hod.

Krojovaný sprievod po dedine
Chotárom Opatovej - túra s Alfonzom Liškom
Ochutnávka Opatovských jedál (pred Kultúrnym Domom)
Ukážky hasičkej techniky - Dobrovoľný hasičský
zbor z Opatovej
ZŠ Opatová - program detí
Harmonikári z Opatovej
Vystúpenie senior klub FS VRŠATEC
Príhovor primátora mesta Trenčín - Richard Rybníček
Krst knihy: Z minulosti našej obce - Stanislav Vančo
Ľudová zábava, účinkujú: DH Opatovanka
DH MISTŘÍŇANKA

11.00 hod.
14.00 hod.
18.00 hod.

ľný
Vstup vo

Slávnostný sprievod do kostola
- DH Opatovanka, Hasiči, ochotníci v krojoch
Ďakovná bohoslužba - farský kostol sv. Stanislava
Exhibičný futbalový zápas starých pánov:
TJ Opatová - TJ Záblatie
Divadelné predstavenie: Keď mesiačik svietil
- ochotníci z Opatovej

Sprievodné akcie:
- Výstava dobových fotografií
fi
- DVD záznam zvykov a tradícií z Opatovej
- Skákací hrad pre deti
- Predaj knihy: Z minulosti našej obce
31. 8. 2013

- Memoriál Jána Baďuru. 6. ročník hasičskej
súťaže s historickou striekačkou PS8

JUDr. AŽALTOVIČ & PARTNERS s.r.o.
MUDr. Roman Sokol

g

MUDr. Anton Sokol

DDHZ Opatová
Technické zabezpečenie: Pavol Liška

inzercia Opatova.indd 1
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Spomienka na velikána slovenskej dychovej hudby
Hudobný skladateľ Karol Pádivý sa narodil 10. septembra
1908. V Trenčíne sa na jeho všestrannú osobnosť bude
spomínať na viacerých podujatiach.

Pochádzal z Čiech, ale väčšinu svojho života prežil v Trenčíne, kam ho zavial osud a láska.
Autor viac ako 120 vynikajúcich
skladieb pre dychové orchestre
vo svojej tvorbe využíval námety
z bohatej folklórnej tradície slovenských regiónov, najmä z okolia Trenčína.
Bol nielen veľmi schopným
skladateľom, ale predovšetkým
úspešným pedagógom, organizátorom a propagátorom dychovej hudby. Zakladal orchestre, písal príručky, organizoval
vzdelávacie semináre. Veľa svojej energie venoval mladým ľuďom. V roku 1999 bolo jeho
meno zapísané do Zlatej knihy
Slovenského ochranného zväzu
autorského, v roku 2004 mu slovenský prezident Rudolf Schuster udelil Kríž prezidenta SR 2.
stupňa za významné zásluhy
o rozvoj kultúry a umenia in memoriam. Karol Pádivý zomrel
25. septembra 1965 v Trenčíne.
Je považovaný za zakladateľa

modernej slovenskej dychovej
hudby. Jeho diela bude na Spomienkovom koncerte pri príležitosti 105. výročia narodenia
K. Pádivého interpretovať Vojenská hudba z Banskej Bystrice. Koncert sa koná v sobotu 14.
septembra na Mierovom námestí o 17. hodine.
Na významného hudobného
skladateľa, dirigenta a pedagóga bude slovom v živom rozprávaní spomínať jeho syn Jaroslav
Pádivý presne v deň jeho narodenia, v utorok 10. septembra.
Podujatie „Môj otec Karol Pádivý““ sa uskutoční o 16. hodine
vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne na Hasičskej ulici
1 v cykle podujatí „Poznávame
Trenčanov“.
Skladby Karola Pádivého sú
súčasťou repertoáru mnohých
dychových orchestrov po celom
svete. Dôkazom je veľký dychový
orchester z nórskeho Hammaru, ktorý bude hosťom tohto ročníka mestského festivalu ľudovej

Pyramída Trenčín
Liečivá sila pyramídy

Naša pyramída je presne zmenšený
tvar Cheopsovej pyramídy
Optimálne proporcie pyramídy umožňujú zhromažďovať vo svojom vnútri životnú energiu pochádzajúcu
z hĺbky zeme a okolitého priestoru. Energia prúdi smerom od základne k jej vrcholu, pričom pyramída túto
energiu zároveň rozširuje do vnútra všetkými smermi.
Uvedená energia blahodarne pôsobí na človeka, posilňuje organizmus, zvyšuje vitalitu, lieči ľudí i zvieratá,
zmierňuje bolesti, zrýchľuje hojenie rán, zdravý spánok, zlepšuje stav nervového systému, ustupujú bolesti
hlavy, úprava krvného tlaku, regulácia samouzdravovacích procesov v ľudskom tele a veľa iného! Energia
z pyramídy pomáha liečiť všetky choroby.

Tel.: 0949 648 427
Viac sa dozviete na našej stránke:

www.pyramida-trencin.webnode.sk

K. Pádivý diriguje v Holíči

zábavy a kultúry Pri Trenčianskej bráne 2013. Počas koncertu Hammar Music Orchestra
v sobotu 21. septembra o 13.00

na Mierovom námestí tak zaznejú aj diela Karola Pádivého.
TEXT: (EV), FOTO: (JP)

Trenčín opäť privíta mažoretky
z celého Slovenska
V sobotu 14. septembra 2013 sa na Mierovom námestí
v Trenčíne uskutoční druhý ročník festivalu mažoretkových skupín Trenčianska palička.

Pestrofarebné pútavé kostýmy, prepracovaná choreograﬁa,
efektné prvky s paličkou (baton)
alebo strapcami (pom pom) – to
všetko prinesú do Trenčína dievčatá, ktorým učaroval mažoretkový šport. Centrum mesta tak
nimi ožije už o 10. hodine, kedy
sa mažoretky vyberú na pozývací sprievod z Mierového námestia na Štúrove a späť. Na pódiu
sa o 10.30 začnú jednotlivé skupiny prezentovať so svojimi súťažnými pódiovými choreograﬁami, aby zabojovali pred očami
certiﬁkovaných
rozhodcov

mažoretkového športu o umiestnenie v medzinárodnej súťaži
mažoretkových skupín vo veľkých formáciách. O 12.30 je naplánovaný koncert dychového
orchestra s mažoretkami z Novej Dubnice a od 13.30 do 16.00
hodiny zažije Mierové námestie
deﬁlé všetkých zúčastnených
mažoretiek. Trenčiansku paličku 2013 organizuje Trenčiansky samosprávny kraj, Asociácia
mažoretkového športu Slovensko, Krajské centrum voľného
času Trenčín a Mesto Trenčín.
(EV), FOTO (JČ)

30. august 2013

Sám na javisku bude
v Trenčíne aj Karel Roden
Medzinárodný festival Sám na javisku 2013 ponúkne
od 12. do 15. septembra výber z toho najlepšieho, čo sa
v divadle jedného herca v súčasnosti deje a predstaví
niekoľko noviniek.

Už devätnásť rokov smerujú do Trenčína umelci, ktorých
spája odvaha postaviť sa na javisko celkom sám. Aktuálny
ročník festivalu bude zameraný na česko-slovenské inscenácie a multižánrový sprievodný
program. Ako informoval riaditeľ festivalu Kamil Bystrický,
v priebehu štyroch dní diváci
uvidia predovšetkým klasické
činoherné monodrámy v netradičnom prevedení.
Festival otvorí vo štvrtok 12.
septembra predstavenie „Hotovo, schlusss...““ herca a komika
Mira Nogu. Piatkový festivalový program ponúkne monodrámu v podaní českého herca
Jana Jankovského o samovražednej láske. Slávny román Johanna Wolfganga von Goetheho
„Utrpenie mladého Werthera“
uvidia diváci v netradičnom,

modernom a pútavom spracovaní. Piatkový večer uzavrie živým
koncertom formácia Dekadent
Fabrik.
Vyvrcholenie festivalu sa
odohrá v sobotu 14. septembra,
kedy bude pódium patriť divadelnému a ﬁlmovému hercovi
Karlovi Rodenovi a predstaveniu „Sam“. Umelec Sam skúma
hranice svojich možností. Je jedinečný, živý, výstavný exponát.
Dobrovoľne sám seba uväzní vo
vlastnoručne vyrobenej klietke,
aby prežil jeden rok v úplnej izolácii. Počas experimentu nesmie
hovoriť, čítať, písať ani sledovať
médiá. Jedinými očitými svedkami jeho „práce““ sú návštevníci štúdia, v ktorom si svoju klietku postavil.
Piatkový večer bude pokračovať recitálom ikony pražského
undergroundu
J.H.

Blíži sa Laugaricio Cup 2013
Tanečný klub Dukla Trenčín opäť pripravuje pod záštitou primátora Richarda Rybníčka vrcholné tanečné
podujatie v meste Trenčín.

V minulosti známy Považský pohár má v súčasnosti názov Laugaricio Cup 2013. Ide
o medzinárodnú bodovaciu
súťaž do svetového rebríčka
tanečných párov. Každoročne sa na ňom stretáva tanečná
špička z celej Európy. Aj tento rok budú účastníci súťažiť
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kultúra

v štandardných a latinsko-amerických tancoch. Novinkou
tohto ročníka bude účasť svetových šampiónov v tancoch
na vozíčkoch, ktorí svoje tanečné umenie predvedú medzi jednotlivými súťažnými kolami.
Laugaricio Cup 2013 sa uskutoční 26. októbra na trenčianskom výstavisku.
TK Dukla Trenčín v spolupráci s Tanečnou školou Paškovcov doteraz vychovali 28
majstrov Slovenska. Na tanečný parket pozývajú všetky vekové kategórie. Zápis do tanečnej prípravky detí vo veku od 6
do 10 rokov sa koná 2. 9. 2013
(o 17.00), 3. 9. 2013 (o 16.00)
a 10. 9. 2013 (o 16.00) v spoločenskej miestnosti SUŠ na Staničnej ulici 8. V septembri tiež
otvárajú jesenný kurz spoločenských tancov pre mládež od 16
rokov a dospelých do 99 rokov.
Viac informácií na www.tkdukla.sk.
(RED) FOTO: ARCHÍV TK

Krrchovským. V nedeľu 15. septembra otvorí novú sezónu divaadiel pre najmenších v rámci
Detského divadelného klubu
prredstavenie Romana Fédera
„O
O poštárovi Vincovi“. Nedeľnýý večer bude patriť Petrovi
Čiižmárovi a spracovaniu klasicckej shakespearovskej tragédie „Macbeth“.
Sám na javisku je jediný festivval svojho druhu na Slovensk
ku. Odohrávať sa bude v trenčiaanskom Klube Lúč, ktorý sídli
v priestoroch kina Hviezda.
„P
Počas festivalu otvorí svoju činnosť prvá komorná
á divadelná scéna
a mesto Trenčín sa
ta
ak prvýkrát vo svojejj histórii dočká
prr ofesionálnej
diivadelnej scényy,““ hovorí riaditeľ festivalu.
Podrobnéé informácie
naa www.samnaajavisku.sk.

(RED)

Koncert v prospech
Skalky pri Trenčíne
V nedeľu 8. septembra sa o 19. hodine na nádvorí
Trenčianskeho hradu uskutoční benefičný Mariánsky
koncert. Dobrovoľné vstupné bude venované ďalšiemu
rozvoju najstaršieho pútnického miesta na Slovensku.

Skalka pri Trenčíne sa stáva cieľom ciest čoraz širšieho
množstva ľudí nielen zo Slovenska. Vyhľadávajú ju veriaci, umelci i zvedaví návštevníci. Všetci chcú zažiť jej
neopísateľné čaro. Neinvestičný fond BEŇADIK sa už niekoľko rokov snaží podporovať
rozvoj pútnického miesta. Jednou z foriem sú
beneﬁčné
Mariánske
koncerty, ktoré v spolupráci s Trenčianskym
samosprávnym
krajom a Mestom Trenčín
organizuje. Prvé dva
ročníky
Mariánskych
koncertov sa konali
v septembri 2011 a 2012
na Mierovom námestí
v Trenčíne. Tento rok sa
umelci predstavia na nádvorí
Trenčianskeho

hradu. Účinkujú The Gospel
Family, Ida Rapaičová a Zuzana Laurinčíková. Výnos z tejto akcie bude použitý na ďalšie
práce spojené s obnovou pútnického miesta Skalka.
(RED)
FOFO (JČ)

10 | INFO

Hľadajú domov
V trenčianskej karanténnej stanici sú opäť noví
obyvatelia. Ak si plánujete zadovážiť psieho
spoločníka, možno vás
oslovia práve tieto psíky
bez domova.

spektrum
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ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV
V sobotu 14. septembra 2013 organizuje Mesto Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu odvoz starých spotrebičov priamo z domácností.
Zber starých spotrebičov je bezplatný.
AKO NA TO?
Môžete zatelefonovať na Mestský úrad Trenčín na 032/650 44 18 alebo poslať e-mail
na cachova@trencin.sk a nahláste nasledovné údaje:
1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt
V určený deň bude z vašej adresy nahlásený elektroodpad odobraný.

Odvezieme veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory...), ako aj malé spotrebiče (vysávače,
žehličky, kávovary, fény...), ktoré tiež nepatria do bežného kontajnera.



PRÁZDNINY V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom
prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách

jesenné

29. 10. 2013 – utorok

30. 10. – 1. 11. 2013

4. 11. 2013 – pondelok

vianočné

20. 12. 2013 – piatok

23. 12. 2013 – 7. 1. 2014

8. 1. 2014 – streda

polročné

31. 1. 2014 – piatok

3. 2. 2014 – pondelok

4. 2. 2014 – utorok

jarné – Trenčiansky, Žilinský
a Banskobystrický kraj

14. 2. 2014 – piatok

17. 2. – 21. 2. 2014

24. 2. 2014 – pondelok

veľkonočné

16. 4. 2014 – streda

17. 4. – 22. 4. 2014

23. 4. 2014 – streda

27. 6. 2014

30. 6. – 29. 8. 2014

2. 9. 2014 – utorok

letné

Poznáte svojho policajta?
Mesto Trenčín je pre potreby mestskej polície (MsP) rozdelené do troch obvodov a 28
okrskov. Každý okrsok je pridelený konkrétnemu príslušníkovi

MsP. Kontaktné údaje aj s fotograﬁami jednotlivých okrskárov sú zverejnené na webstránke mesta. Postupne ich
uverejňuje aj mesačník INFO.

V predstavovaní pokračujeme
tretím obvodom (Záblatie, Zlatovce, Nové Zlatovce, Istebník,
Orechové).

Okrsok
s číslom 5
má na starosti
samostatný
inšpektor
Róbert
Malík.
Patria
do neho tieto ulice a časti
mesta: Piešťanská, Ľ. Stárka,
Brnianska, Zlatovská,
Veľkomoravská, záhradkárska osada Váh, záhradkárska
osada OZETA.

Okrsok
s číslom 6
má na starosti
samostatný
inšpektor
Slavomír
Heštera.
Do okrsku
patria tieto ulice a časti
mesta: Továrenská, Zlatovská, Bavlnárska, Kožušnícka,
Bratislavská, Staničná,
Školská, Kvetná, Duklianskych hrdinov, Hollého,
Súťažná.

Okrsok
s číslom 7
má na starosti
samostatný
inšpektor
Miroslav
Baláž.
Do okrsku
patria tieto ulice: Továrenská, Duklianskych hrdinov,
Bratislavská, Vlárska,
Žabinská, Vladimíra Roya, Ľ.
Stárka, Rastislavova,
Svätoplukova, Brančíkova,
Veľkomoravská, Piešťanská
a Zlatovská.

Mobil: 0902 911 274
E-mail: msp@trencin.sk

Mobil: 0902 911 274
E-mail: msp@trencin.sk

KONTAKT

Asi dvojročného kríženca
nemeckého ovčiaka a kólie Morrisa našli 29. júla uviazaného
na konci ulice o komín. Hravý
psík dobre vychádza s ostatnými psíkmi v stanici, je poslušný
a prítulný, vhodný na dvor, k deťom i k starším ľuďom.
V prípade záujmu možno
stanicu navštíviť osobne alebo využiť telefonické kontakty
0915 785 007, 0903 785 007.
Ľudia, ktorí si osvoja psíka
z karanténnej stanice, budú
oslobodení od dane za psa.

POZOR!!! Vaše údaje nám môžete nahlasovať do 11. septembra 2013! Telefonicky počas
úradných hodín Mestského úradu, e-mailom kedykoľvek do tohto termínu.

KONTAKT

Mistyy je asi 9-ročná fenka nemeckého ovčiaka. Našli
ju 24. júla na Dlhých Honoch.
Nemala obojok ani inú identiﬁkáciu. Je nekonﬂiktná, prítulná a poslušná, vhodná na dvor,
k deťom i k starším ľuďom. Čaká
na citlivého nového majiteľa,
ktorý jej dopraje dožiť dôstojne
dôchodok.

Z časových dôvodov nevynášame elektroodpad z bytov, pivníc a povál.

KONTAKT

Zaira je asi štvormesačný
kríženec kokeršpaniela a labradora. Našli ju 30. júla na Liptovskej ulici. V karanténnej stanici
sa ocitla už druhý raz. Majitelia
už o ňu nemajú záujem, a tak
hľadá nového majiteľa. Je hravá,
prítulná, poslušná a učenlivá,
vhodná do bytu i na dvor, k deťom aj k starším ľuďom.

Elektroodpad musí byť vyložený vo vchode bytového domu alebo za bránou rodinného domu už o 9.00 hod. ráno v deň zberu, nie na ulici. Zároveň je potrebné, aby ste
v priebehu dňa až po odvoz umožnili vstup do týchto priestorov.

Mobil: 0902 911 274
E-mail: msp@trencin.sk

30. august 2013

festival

MESTSKÝ FESTIVAL ĽUDOVEJ KULTÚ
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Z
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PIATOK | 20. 9. 2013 | MIEROVÉ NÁMESTIE
16.00

Tanečný klub AURA DANCE

17.00

vystúpenie tanečnej skupiny v štýle disco dance
a hip hop

FUNNY FELLOWS
originálna hot jazzová a swingová formácia hrá hudobné melódie zo začiatku minulého storočia

19.00

POLEMIC

SOBOTA | 21. 9. 2013 | MIEROVÉ NÁMESTIE
10.00

Detský folklórny súbor ČAJKA
z Hornej Súče a ŠK SEDMIČKA ZŠ
Hodžova ul. Trenčín

14.30

Detské folklórne a tanečné vystúpenia

11.00

pozdrav z kraja Jánošíka

DIVADLO MAŠKRTA: O HALUŠTIČKE
ZBOJNÍCKEJ DIEVČIČKE

15.00

v bábkovom príbehu o Jánošíkovi sa dozviete ako
to bolo s chlapcami, čo sa dali na zboj a ako sa dievčatá naučili variť dobré halušky

16.00

12.00

DOLLS BAND

13.00

HAMAR MUSIC ORCHESTRA

orchester žiakov ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne

DIVADLO BEZ OPONY: NA SKLE
MAĽOVANÉ
veselo i nostalgicky o tom, že ,,boli chlapci boli, ale
sa minuli“ (hrá sa pod farskými schodmi)

17.00

VITAJTE PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE
komponovaný program folklórnych súborov Poľana z Brna, Terchovec z Terchovej, Trenčan, Radosť,
a Záhumenkári z Trenčína

Folklórna skupina KUBRA
vystúpenie jubilujúcej folklórnej skupiny pri príležitosti 80. výročia vzniku

LELIWA JAZZ BAND
koncert ragtime banjo band kapely z Poľska

koncert veľkého dychového orchestra z Nórska

14.00

Folklórny súbor TERCHOVEC
a ĽUDOVÁ HUDBA Martinky
Bobáňovej z Terchovej

19.00

BANDA

Sprievodné podujatia: remeselný jarmok s burčiakom a inými dobrotami, prehliadky mesta s profesionálnym
sprievodcom o 11.00 a 14.00 – stretnutie pred KIC, predvádzanie remesiel z Komjatnej, heligonkári z Prietrže, starodávny
flašinet, vozenie na koňoch, maľovanie na tvár, hry pre deti

O R G A N I Z ÁT O R O M F E S T I VA L U J E

12 | INFO

čisté mesto
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Jesenné
Trenčania, zbavte sa nepotrebných vecí
upratovanie sa Veci z domácnosti, okrem oblečenia a veľkých kusov
stačí uložiť do krabíc a o zvyšok sa postará
začne na Juhu nábytku,
občianske združenie Pre Prírodu.
Posledná septembrová sobota bude v Trenčíne prvou
sobotou organizovaného
jesenného upratovania.

Veľkoobjemové
kontajnery budú 28. septembra umiestnené od 8.00 do 12.00 hodiny
na Lavičkovej ulici pri Zariadení pre seniorov, na Šafárikovej
ulici nad garážami pri nádobe
na sklo č. 8108, na Liptovskej
ulici pri trafostanici č. 68008,
na Ulici gen. Svobodu (parkovisko Južanka) a tiež na Ulici J. Halašu oproti vchodu č. 2
na trávniku.
Od 13.00 do 17.00 hodiny
budú môcť kontajnery na odpad
využiť obyvatelia Východnej ulice, pristavené budú na konci ulice pri garážach. Ďalej na Ulici
M. Bela oproti garážam 5370 –
3795, na križovatke ulíc Saratovská a Novomeského, na Kyjevskej ulici pred pobočkou
Verejnej knižnice M. Rešetku
a tiež na Šmidkeho ulici oproti materskej škole pri nádobe
na sklo č. 8110.
Na týchto miestach budú
pristavené vždy dva označené
kontajnery. Jeden na biologicky rozložiteľný odpad ako konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod., druhý na odkladanie
iného odpadu. Hádzať akýkoľvek iný odpad ako biologicky
rozložiteľný do prvého kontajnera je PRÍSNE ZAKÁZANÉ!
Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu bude dohliadať Mestská polícia a pracovníci spoločnosti Marius Pedersen.
Tiež je prísne zakázané vykladať odpad po odvezení kontajnera, pričom pri porušení tohto zákazu hrozí pokuta 166 eur.
Do kontajnerov nie je možné
ukladať elektroodpad, vyradené
batérie a akumulátory, žiarivky,
železný šrot a pneumatiky. Tento odpad ľudia môžu vyložiť ku
kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí Marius Pedersen, a. s.
Harmonogram jesenného
upratovania v ďalších častiach
mesta nájdete v októbrovom
vydaní mesačníka INFO a tiež
na www.trencin.sk.

Stačí, ak zavoláte v dňoch
11. 9. – 13. 9. 2013 na telefónne číslo 0918 889 149, oznámite, že chcete darovať veci na verejnoprospešné účely a charitu

a nahlásite svoje telefónne číslo. Náš človek vás bude kontaktovať v priebehu 3 – 7 dní
a všetko za vás vybaví. Výťažok z predaja vami darovaných

veci bude použitý na budovanie prírodného parku pri Váhu
v Trencine. Ten bude slúžiť
všetkým občanom.

pné
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občianske združenie Pre Prírodu
priaznivci::verejnosť::profesionáli
www.preprirodu.sk
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ZELENÝ BAZÁR
Príďte, kúpte si niečo milé, zabavte sa
a pomôžte nášmu Trenčínu!
V Zelenom bazáre máte príležitosť kúpiť si niečo užitočné, pekné, či milé z domácností Trenčanov
za priateľské ceny od 1 do 10 €. Okrem toho, že si urobíte radosť, pomôžete dobrej veci.
Výťažok z celej akcie bude použitý z 90 % na realizáciu prvej etapy budovania
Prírodného parku pri Váhu a z 10 % na charitatívne účely.
Zelený bazár bude po celý deň sprevádzaný bohatým programom:
Hipoterapia

Parkour & Freerun vystúpenia

11:00 - 20:00

Umelecký rezbár

Gospel

Trixi mobil

15:00 - 17:00

11:00 - 20:00

15:00 - 17:00

11:00 - 20:00

Ukážky rybolovu

Plavby na Dračích lodiach

Lanové centrum

Vystúpenia cvičených koní

Vyhliadkové lety balónom

11:00 - 20:00

11:00 - 20:00

11:00 - 20:00

15:00 - 17:00

15:00 - 17:00

+ brigáda - čistenie brehov Váhu (10:00 - 15:00) + prezentácia Prírodného parku pri Váhu verejnosti
+ piknik a občerstvenie + hudba + kreslenie/karikatúry + animátori pre deti

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
OBČANIA PRE TRENČÍN

Občianske združenie
3run Slovakia
www.freerunslovakia.com
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