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Harmonogram vývozu
triedených zložiek odpadu
STR. 7

NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
V tichu starobylého benediktínskeho kláštora si našla svoje miesto na tvorbu aj výtvarníčka Iva Jarošová – Štrbová z Bratislavy. Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium
ORA ET ARS SKALKA 2016 privítalo na svojom 9. ročníku (20. – 26. 6.) desať výtvarníkov
a päť literátov. Slávnostná vernisáž za účasti autorov sa uskutoční 16. 7. 2016 o 15.00 h
FOTO: LUKÁŠ KUBIČINA
na Veľkej Skalke.

Reklamácie roznosu
hláste prosím do pondelka
11. júla 2016 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Mesto chce obnoviť morový stĺp i rímsky nápis
Dve významné kultúrne pamiatky v centre mesta čaká
renovácia. Časť peňazí na reštaurátorské prieskumy
a projekty dá štát, zvyšok dofinancuje samospráva.

Mesto Trenčín ešte v minulom roku požiadalo Ministerstvo
kultúry SR v rámci programu
„Obnovme si svoj dom“ o dotáciu na reštaurátorský prieskum
a projekt renovácie morového
stĺpa a rímskeho nápisu na hradnej skale.
„Žiadali sme o 3 500 eur
na morový stĺp a 6 500 eur na nápis na hradnej skale. Ministerstvo nám pridelilo sumu 2 200
eur na morový stĺp,“ uviedol
hlavný architekt mesta Martin
Beďatš.
„Napriek tomu urobíme
prieskum a projekt na obe pamiatky. Zvyšnú časť peňazí

na morový stĺp a ﬁnancie na rímsky nápis dáme z vlastných zdrojov,“ doplnil ho primátor Richard Rybníček.
Mesto teda v tomto roku zabezpečí prieskumy a projekty
a v budúcom roku bude ministerstvo kultúry žiadať o pridelenie ﬁnančných prostriedkov
už na samotnú realizáciu obnovy oboch pamiatok. V súčasnej
dobe mestský úrad pripravuje obstaranie zhotoviteľa prác,
ktorým musí byť odborník so
spôsobilosťou na reštaurovanie
pamiatok.
Morový stĺp Najsvätejšej
Trojice je ťažké prehliadnuť,

nachádza sa
uprostred
Mierového
námestia.
Pripomína historickú udalosť
z leta 1710,
kedy vypukol v Trenčíne
mor,
na následky
ktorého zomrelo
okolo 1600 ľudí. Morový stĺp dal
postaviť v roku 1712 gróf Ilešházy. Komplexná oprava celého
objektu bola naposledy uskutočnená v roku 1977/78.
Rímsky nápis z roku 179 vytesaný do hradného brala je jednou z mála rímskych písomných

zmienok na území Slovenska.
V preklade znamená: „Víťazstvu
cisárov a vojska, ktoré sídlilo
v Laugariciu, v počte 855 vojakov II. Légie, dal zhotoviť M. V.
Maximianus, legát II. Pomocnej
légie.“
(RED), FOTO: P. S.
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EDITORIÁL

Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
pozdravujeme vás na začiatku letného prázdninového
obdobia. Pre školopovinné deti
sa začína najkrajší a najdobrodružnejší čas. A pre ich rodičov vlastne tiež. Ak teda vyrážate na kratšie či dlhšie cesty,
pribaľte si aj júlové Info, aby ste
vedeli, čo je nové v Trenčíne a čo
sa chystá.
Samospráva sa chce postarať
o dve najvýraznejšie pamiatky v centre mesta. Morový stĺp
a rímsky nápis na hradnej
skale plánuje obnoviť. O tom,
že si to zaslúžia, netreba
pochybovať.
V meste sú naplno rozbehnuté
investičné akcie a ďalšie sa pripravujú. O tom, čo sa podarilo
v tomto roku urobiť a na čom sa
aktuálne pracuje, sa dozviete
na strane 3. Vodičov určite potešilo otvorenie podjazdu Pred
poľom, no i tak jazdite tadiaľ
opatrne a pozorne, lebo práce
ešte nie sú celkom ukončené
(str. 2).
Začiatkom júna vyvolala veľký rozruch obrovská dvojitá
reklamná stavba v križovatke
ulíc Legionárska – Električná.
Hnev neobišiel ani primátora,
ktorý k celej veci zaujal jasné
stanovisko. Problémom je súčasná legislatíva, ktorá do karát nahráva reklamným spoločnostiam. Mestá a obce sú len
tí, ktorí napokon musia – ak
súhlasia všetci ostatní dotknutí
– dať pečiatku, ktorá znamená zelenú. Zlosť ľudí je potom
nasmerovaná na mestský úrad
a úradníkov. Viac sa dočítate
na strane 4.
Do pozornosti však dávame
i novelizované VZN o nakladaní s odpadmi (str. 6) a aj harmonogram vývozu triedených
zložiek odpadu na 2. polrok
(str. 7).
Poznáme Cykloosobnosť nášho
mesta a tiež výsledky súťaže
Do práce na bicykli. Čítajte
na str. 5. Zoznámte sa aj s najvýraznejšími detskými osobnosťami mesta Trenčín (str. 8).
A opäť fantastickým úspechom
trenčianskych športovcov sa venujeme na stranách 10 a 11.
Ako pokračuje občianske združenie Pre prírodu v budovaní
Prírodného parku pri Váhu,
informujeme na 12. strane. Príjemné čítanie a krásne leto.
Vaša redakcia

aktuality
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MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Podjazd Pred poľom je otvorený,
práce ale pokračujú
Pre vozidlá ho otvorili 10. júna 2016 a o tri dni
neskôr i pre chodcov. Tí zatiaľ môžu využívať len
ľavostranný chodník od Kubranskej ulice smerom
k Radegastu.

Do konca júla plánuje zhotoviteľ dokončiť pravostranný
chodník, ktorý bude určený pre
chodcov aj cyklistov. Následne dá do konečnej podoby aj ľavostranný chodník, ktorý je zatiaľ len v dočasnej úprave.



POZOR NA PREDNOSŤ
V JAZDE

Prosíme vodičov, aby podjazdom prechádzali so zvýšenou
pozornosťou.
Práce
na dokončení stavby ešte pokračujú. Upozorňujeme aj
na zvislé a vodorovné dopravné značenia. Hlavnou cestou
je trasa od okružnej križovatky
na ceste I/61 smerom do podjazdu. V opačnom smere po výjazde z podjazdu je hlavnou
cestou ľavé odbočenie smerom

k okružnej križovatke
na I/61.



RIEŠILI
PREHĽADNOSŤ
KRIŽOVATKY

Podjazd Pred poľom
je stále stavbou železníc. Dopravné riešenie zatiaľ nie je deﬁnitívne. 28. júna 2016 sa stretli
na obhliadke stavby zástupcovia zhotoviteľa, útvaru dopravy
mesta a okresného dopravného
inšpektorátu, aby navrhli riešenie neprehľadnosti križovatky.
Už 29. júna 2016 tu bolo umiestnené dopravné zrkadlo, ktoré
zlepší výhľad do podjazdu vodičom prichádzajúcim z okružnej križovatky. Pomôcť by malo
aj vyznačenie „STOP čiary“
na ceste zo sídliska tak, aby bol

zabezpečený dostatočný výhľad
do podjazdu. Ak nebudú tieto
opatrenia dostatočné, dotknuté
organizácie nájdu ďalšie riešenia na zlepšenie situácie.
Od 13. júna je trvalo uzavreté železničné priecestie na Opatovskej ulici pri Bille. Približne
v tom istom mieste je zriadené
zabezpečené dočasné úrovňové
priecestie, ktoré bude chodcom
slúžiť až do vybudovania podchodu pre peších.
(RED), FOTO: P. S.

Mesto testovalo bazénovú technológiu
Mesto Trenčín finišuje s prácami v areáli novej letnej
plavárne. Vo štvrtok 23. júna 2016 testovalo bazénovú
technológiu.

Pre tento účel naplnili detský
bazén studničnou vodou, ktorá
nie je vhodná pre samotný chod
plavárne, ale na testovanie splnila svoj účel. Skúška cirkulácie
vody, čerpadiel i atrakcií dopadla dobre, technológia funguje.
Mesto však plaváreň nemôže otvoriť k začiatku prázdnin, ako prisľúbilo. „Vždy som

prezentoval termín otvorenia
plavárne tak,
ako mi ho odobril
zhotoviteľ
stavby. Mesto
nemá
žiadny
vplyv na jej priebeh ani termíny. Plaváreň neotvoríme 1. júla,
hoci my sme pripravení. Bazény dočisťujeme,
areál je upravený, máme vyškolených plavčíkov, zabezpečený bufet, dolaďujeme detaily,“
uviedol primátor Richard Rybníček, ktorý na stredu 22. júna
2016 zvolal ďalšie zo spoločných stretnutí všetkých zainteresovaných orgánov. Zhotoviteľ
uviedol, že do začiatku júla by
mali byť vodovodné a kanalizačné siete k plavárni dotiahnuté.

Zároveň potvrdil, že plyn je už
natlakovaný a intenzívne pokračujú dokončovacie práce
na parkovisku pri letnej plavárni
i na rozšírení parkoviska pri krytej plavárni.
Ak bude voda k plavárni dotiahnutá, mesto okamžite začne s napúšťaním a skúškou
všetkých bazénov, rozbehne
sa schvaľovací proces smerujúci k otvoreniu plavárne, vrátane hygienických testov vody.
Po úspešnom skolaudovaní
stavby bude môcť plaváreň otvoriť ešte počas letných prázdnin.
Zatiaľ bude od 1. 7. 2016 dočasne premávať linka MHD č.
121 na trase Juh II – Opatová,
chata. Upozorňujeme však, že
ak Slovenská správa ciest začne
počas prázdnin rekonštruovať
most v Opatovej, linka 121 bude
zrušená. Termín začiatku prác
na rekonštrukcii mosta v Opatovej nebol v čase našej uzávierky
známy. Cestovný poriadok linky
121 nájdete na strane č. 12.
(RED), FOTO:P. S.
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Investičné akcie v meste napredujú P



Opravy budov, výstavba chodníkov, rekonštrukcie ciest
– aj o tom sú tohtoročné mestské investície.

20. júna začali práce na budovaní 537 metrov dlhého
chodníka na Opatovskej ulici. Chodník, ktorý bude mať
povrch zo zámkovej dlažby, by mal byť hotový, za predpokladu vhodného počasia, do štyroch týždňov.
Mesto
ukončilo
rekonštrukciu a rozšírenie parkoviska na Ulici I. Krasku, stavebne
upravilo komunikáciu na Žilinskej ulici č. 14 – 16 pre potreby
pozdĺžneho státia, zrekonštruovalo strechu na Dome smútku
Juh, vybudovalo chodník na ulici Pod Komárky, opravilo v celej
dĺžke cestu na Ulici J. Zemana,
dokončilo aj rekonštrukciu celej

komunikácie na Ulici Osloboditeľov, chodník popri areáli
ZŠ, L. Novomeského smerom
na Saratovskú ulicu a vymenilo kotly na Zimnom štadióne
P. Demitru.
V súčasnosti sa v Trenčíne realizujú ďalšie investičné
akcie. Vo výstavbe je chodník
na Opatovskej ulici medzi Sihoťou a Opatovou. Mesto po dlhšej

prestávke pokračuje v prácach na rekonštrukcii križovatky ulíc K. Šmidkeho, J. Halašu
a L. Novomeského na sídlisku
Juh. Pracuje sa i na futbalových
ihriskách. V Záblatí vysievajú
trávnik a v Opatovej zabezpečujú ochrannú sieť za bránou a vysádzajú nové tuje. V najbližšom
čase sa začne oprava častí chodníka na Zlatovskej a Staničnej
ulici.
Mesto aj v tomto roku investuje do školských budov.
ZŠ, Kubranská bude mať novopostavenú spojovaciu chodbu.
Pracuje sa aj v MŠ, J. Halašu,
kde sú v rekonštrukcii sociálne
zariadenia, v MŠ, K. Šmidkeho je v kompletnej oprave terasa a v areáli MŠ, Legionárska
sa budujú dve nové triedy, ktoré budú otvorené v najbližšom
školskom roku. Ešte v tomto
mesiaci budú zrekonštruované
sociálne zariadenia v MŠ, Šafárikova. Práce ﬁnišujú aj v areáli
letnej plavárne.
V tomto roku má Mesto naplánovaných 108 investičných
akcií. V príprave je napr. kompletná rekonštrukcia komunikácie na Karpatskej ulici, vrátane chodníka popri detskom
ihrisku.

(RED), FOTO: P. S.

Schválili ďalšiu zmenu rozpočtu
Na júnovom mestskom zastupiteľstve (8. 6. 2016) poslanci schválili niekoľko finančných presunov v rozpočte
na tento rok.

Navýšili bežné príjmy o dotácie na lyžiarsky kurz pre deti
základných škôl vo výške 57 620
eur a aj dotácie pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby o 3 099 eur na 6 399 eur.
Odsúhlasili
investíciu

v sume 25 tisíc eur do revitalizácie plochy za budovou
Zariadenia
opatrovateľskej
služby na Piaristickej ulici. Zahlasovali aj za navýšenie peňazí na projektovú dokumentáciu
na cyklotrasy a na umiestnenie

REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV
Pre pokračujúce práce na rekonštrukcii plynovodov
treba počítať na niektorých komunikáciách s uzávierkami alebo obmedzeniami.

K uzávierkam dôjde len pri výkopových prácach s osadením
potrubia, zásypom a pri konečnej úprave spevnených plôch.
Okrem pokračujúcich prác sa v najbližšom čase začnú nové. V II.
etape budú plynári od 1. 8. do 30. 9. 2016 rekonštruovať plynovody na Slnečnom námestí a na uliciach Kpt. Jaroša, Družstevnej
a Bezručovej.
(RED)

približne 50 cyklostojanov
v meste.
Rozhodli o potrebe rekonštrukcie chodníka od zadného vchodu Južanky smerom
k MŠ, K. Šmidkeho, ale aj rekonštrukcie ihriska v areáli ZŠ,
Východná a bazénovej technológie plavárne na ZŠ, L. Novomeského. Mestský parlament
schválil i peniaze na doplnenie
nových herných prvkov na detskom ihrisku vo vnútrobloku
Halalovka – M. Bela, na vybudovanie stojiska pre polopodzemné nádoby na odpad
na Šmidkeho ulici a na zabezpečenie terasy s markízou v objekte Zariadenia pre seniorov
na Lavičkovej ulici.
Mestské zastupiteľstvo sa
zhodlo i na potrebe uvoľniť ﬁnančné prostriedky pre projektovú dokumentáciu na výmenu silnoprúdových rozvodov
a osvetlenia v KS Hviezda.

STRUČNE

re prekládku chynoranskej
trate a budovanie podchodu pre peších od starého železničného mosta do podchodu pod Hasičskú ulicu, bol
27. júna 2016 dočasne uzavretý chodník v tomto smere.
Zabezpečená je obchádzková
trasa v podobe násypu popri
existujúcom chodníku. Žiadame peších i cyklistov o zvýšenú pozornosť.

D

o funkcie riaditeľa Školských zariadení mesta
Trenčín, m.r.o. bol 9. júna
2016 menovaný Ing. Rastislav Masaryk, ktorý bol v ostatných mesiacoch poverený
vedením tejto mestskej organizácie.

O

d 1. júna do 19. augusta organizuje Slovenská
katolícka charita 7. ročník
Zbierky školských pomôcok.
Darovať je možné nové i použité, avšak stále funkčné perá,
zošity, pravítka, ﬁxky, peračníky, tašky a iné veci, ktoré
môžu deti pri štúdiu v škole
využiť. Vyzbierané predmety budú následne rozdelené
do rodín zo sociálne slabších
pomerov a deťom z charitných detských domovov. Viac
info v redakcii.

O

d 1. júla do 30. novembra 2016 sa uskutoční
aj v našom meste zisťovanie
o vzdelávaní dospelých, ktoré
sa v tomto roku koná v členských štátoch Európskej únie
(EÚ). Vybrané domácnosti
budú v tomto období navštevovať opytovatelia, ktorí sa
musia preukázať osobitným
poverením Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ
SR). Všetky zistené informácie budú použité výlučne
na štatistické účely. Na Slovensku bolo do zisťovania
zaradených 5 tisíc jednotlivcov v náhodne vybraných
obciach, medzi ktorými je
aj mesto Trenčín. Výstupy
zo zisťovania budú kľúčovým zdrojom údajov o úrovni vzdelanosti obyvateľstva
a o faktoroch ovplyvňujúcich
celoživotné vzdelávanie v krajinách EÚ.

P

oslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa zišli
na svojom riadnom rokovaní
6. júla. Správy z neho nájdete
v augustovom vydaní mestských novín INFO č. 8, ktoré
vyjdú 2. augusta 2016.
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Komu pomohla novela stavebného zákona?
Bigbord, ktorý začiatkom júna vyrástol v blízkosti križovatky Legionárska – Električná, vyvolal silnú vlnu nevôle
medzi občanmi Trenčína. Nahnevaný je aj primátor.
Mesto túto obrovskú reklamnú stavbu na súkromnom
pozemku však muselo povoliť.

Nemalo inú zákonnú možnosť. Minuloročná novelizácia
stavebného zákona v týchto prípadoch mestám a obciam nepomohla a cestný zákon rieši len
kompetencie štátu. Ten môže
regulovať reklamné stavby popri diaľniciach a hlavných cestných ťahoch mimo miest a obcí.
Mestá a obce ale nemajú právomoc na svojom území určiť, kde
na súkromných pozemkoch pri
cestách môže alebo nemôže stáť
reklamná stavba. Príkladom je aj
bigbord, ktorý by napríklad dopravný inšpektorát alebo Mesto
ako cestný správny orgán, nikdy na mieste, kde dnes stojí,
nepovolili.
„Som veľmi nahnevaný rovnako ako ostatní Trenčania.
Všetky dotknuté orgány – dopravný úrad, dráhový úrad a správcovia sietí – dali v konaní súhlasné
stanoviská. Jediní, ktorí sa vyjadrili záporne, bolo Mesto Trenčín, ako cestný správny orgán,
a dopravný inšpektorát. Ale títo
v procese povoľovania reklamných zariadení na súkromných
pozemkoch nie sú podľa Usmernenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR dotknutými orgánmi. Takže
ich stanoviská nie sú záväzné ani
smerodajné,“ hovorí primátor

Trenčína Richard Rybníček.
Majiteľ reklamného zariadenia ho postavil na pozemku
v súkromnom vlastníctve. Stavebný zákon aj po novelizácii
hovorí, že ak sa všetky dotknuté orgány vyjadria kladne, stavebný úrad stavbu povoľuje. „Ak
by sme reklamu nepovolili, šlo by
o nezákonný postup, pričom existujú rozhodnutia súdov, ktoré
dávajú za pravdu majiteľom bilbordov,“ konštatuje trenčiansky
primátor.



UKÁŽKOVÁ AROGANCIA

Mesto Trenčín, ako stavebný úrad, vykonal 10.júna štátny stavebný dohľad priamo
na mieste bigbordu. Jeho majiteľ
ho nielenže nepostavil v súlade
so stavebným povolením – nainštaloval tam 16 reﬂektorov, ktoré neboli povolené, ale nepočkal
ani na kolaudačné rozhodnutie a začal ho užívať. Mesto vyzvalo stavebníka, aby zosúladil
stavbu s vydaným stavebným
povolením a zároveň, aby ukončil užívanie stavby. Výzvu si ani
do času našej uzávierky neprevzal. „Určite ho budeme pokutovať, ale to je všetko, čo môžeme.
Navyše, novela zákona stanovila
v týchto prípadoch maximálnu

výšku pokuty v sume 450 eur, čo
je smiešne,“ dodal Rybníček. Pokutu v tejto výške môže mesto
uložiť opakovane.



AKO ĎALEJ

„Pomohla by novelizácia cestného zákona, kde sú dnes ošetrené len záujmy štátu. Záujmy
miest a obcí sú v ňom vynechané.
Majitelia reklamných agentúr
veľmi dobre poznajú svoje práva
a patrične ich práve v mestách
a obciach využívajú. Mňa veľmi
mrzí, že som ja a naši úradníci obviňovaní občanmi za niečo,
čo nevieme nijako ovplyvniť. Budem tlačiť cez ZMOS, aby Vláda
SR, resp. parlament novelizoval
cestný zákon tak, aby aj mestá
a obce mohli rozhodovať napríklad cez svoj územný plán o tom,
kde pri ceste a v akej vzdialenosti

od cesty môže alebo vôbec nesmie
byť umiestnená reklama,“ povedal R. Rybníček.
Už v roku 2012 bol v druhom čítaní v NR SR návrh novely zákona, ktorý predkladala vtedajšia podpredsedníčka
NR SR Renáta Zmajkovičová.
Okrem iného navrhovala, aby
v mestách a obciach platil zákaz
umiestňovania reklamných zariadení vo vzdialenosti menšej
ako 80 metrov od cesty. „Žiaľ,
návrh pani Zmajkovičová stiahla. Som presvedčený, že sa tak
stalo v dôsledku lobingu silných
reklamných spoločností,“ hovorí
primátor Trenčína. „To sa prejavilo aj v minuloročnej novele stavebného zákona, kde sú mestá
a obce v takýchto prípadoch len
štatistami.“
(RED) FOTO: P. S.

Dopravný model ukáže riešenie
Koncom mája 2016 robilo mesto dopravný prieskum
na vybraných križovatkách. Jeho výsledky budú podkladom pre dopravný model, ktorý by mal byť hotový
na jeseň.

Prieskum by mal zmapovať
aj to, aký mal nový most reálny
vplyv na dopravu. Výsledkom
bude dopravný model, ktorý
ukáže, koľko vozidiel a z ktorých
smerov prichádza do križovatiek a ako sa správajú. Mesto tak
bude môcť vypracovať výhľadové scenáre najlepších riešení pre
dopravu v meste. Hoci už dnes
existujú viaceré úvahy.
„Napríklad
dobudovaním
mosta z Ostrova do Orechového
by vznikol vnútorný okruh. Ďalšou možnosťou je prekládka cesty
I/61, konkrétne cesty na Hasičskej
ulici a Ulici gen. M.R. Štefánika

v úseku od starého cestného mosta popri železnici, krajom parku
a prepojením so Železničnou ulicou a so zmenou križovatky pri
Bille Pred poľom. Potom je tu ešte
možnosť juhovýchodného obchvatu alebo pridanie diaľničného privádzača Východ. Všetko to bude
v rámci spracovávania výsledkov
dopravného prieskumu softvér vyhodnocovať samostatne, ale budeme mixovať i viaceré možnosti,“
povedal hlavný architekt mesta
Martin Beďatš s tým, že okrem
najlepších dopravných riešení
budeme poznať i priority z hľadiska časovej postupnosti. (RED)

Pri príležitosti vydania knihy „110 ROKOV TRENČIANSKEHO FUTBALU Plnenie trenčianskych futbalových
snov (1904 – 2015)“ prijal primátor mesta Richard
Rybníček vedúceho kolektívu autorov knihy Jozefa
Hankociho.
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Takéto plochy kazia dojem

1

2

3

Druhé celoplošné kosenie sa končí. V tomto roku ho
pre každú mestskú časť zabezpečujú vysúťažené firmy.
Medzi upravenými plochami sú však aj také, kde tráva
a burina siahajú do pozoruhodných rozmerov.

„Nový
systém
kosenia
v meste je nielen lacnejší, ale
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aj pružnejší. Dolaďujeme už
len detaily, keď boli vynechané

niektoré mestské plochy. K tomu
by už nemalo dochádzať,“ hovorí Ľuboš Balušík, poverený
vedením Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., ktoré
kosí historické centrum Trenčína a areály škôlok a vybraných

škôl. Dojem kazia plochy s vysokou burinou, ktoré patria
iným subjektov a sú roztrúsené
po celom meste. Niektorí vlastníci týchto plôch sa ale kosením
vôbec nezaoberajú, dokonca
ani po výzvach Mesta Trenčín,
ktoré pokosiť cudzie pozemky
nesmie. A nemôže ani pokutovať vlastníkov. Príkladom je
ostrov na križovatke ulíc Železničná a Gen. M.R. Štefánika
vo vlastníctve štátu (foto č. 1).
Alebo obrovská plocha hanby
oproti cintorínu v Biskupiciach
vo vlastníctve podielnikov pozemkového spoločenstva Biskupice a štátu (foto č. 2). Alebo
aj cestná zeleň na Brnianskej
ulici vo vlastníctve štátu (foto č.
3).
(RED)

Poznáme Cyklistickú
osobnosť mesta 2015

Výsledky súťaže
Do práce na bicykli

Trenčania nominovali 15 osobností. Najvyšší počet nominácií a titul Cyklistická osobnosť mesta Trenčín za rok
2015 získala Hana Filínová. Vyhlásenie výsledkov ankety
sa konalo na Mierovom námestí 7. júna 2016.

V 3. ročníku národnej
kampane
Do práce na bicykli
sa naše mesto ocitlo
na výsledkovej listine
v TOP desiatke. Zo 60
zaregistrovaných samospráv obsadil Trenčín trikrát 4. miesto
- v počte najazdených
kilometrov, absolvovaných jázd i zapojených účastníkov. Zaregistrovali sme 66
cyklistických tímov (234 jednotlivcov). Uskutočnili 5548
jázd a prešli 45 636,240 km.
Najväčší počet jázd (168) spomedzi tímov prešiel tím ŽUS
KAPA - Marián Hulín, Martin
Holúbek, Jozef Hromník, Jaroslav Špánik. Najväčší počet
jázd ako jednotlivec absolvoval
Jaroslav Španko (49). Víťazstvo
za najväčší počet odjazdených
kilometrov získal tím Trenčiansky kraj - Radovan Hladký, Richard Takáč, Jaroslav Baška

Na druhej a tretej priečke v počte nominácií sa ďalej
umiestnili Soňa Lackovičová
a Radoslav Tilandy. Osobitné
ocenenie získal druhák Martin
Brázda (ZŠ, Kubrá), ktorý zaujal svojimi postrehmi a prezentáciou „Na bicykli do školy“.
Zdokumentoval svoju každodennú trasu z domova do školy
a upozornil na kolízne body a situácie, ktoré musí prekonávať.
Ocenenie ale patrí všetkým
nominovaným: Márii Hollej, Jurajovi Mykytynskému, Mariánovi Ďurišovi, Andree Molnárovej,
Alexandrovi Domsovi, Jozefovi Sjekelovi, Tomášovi Svrbíkovi, Petrovi Mihálechovi, Pavlovi
Ovaldovi, Emilovi Sedlačkovi
a Oľge Lehotskej. Anketu Cyklistická osobnosť mesta Trenčín
za rok 2015 vyhlásilo v spolupráci

s Mestom Trenčín
občianske združenie
Centrum
environmentálnych
aktivít
ako vyzdvihnutie, zviditeľnenie, poďakovanie a morálne
ocenenie tých
občanov Trenčína, ktorí používajú bicykel
ako svoj každodenný dopravný
prostriedok na cestách za prácou, za povinnosťami aj za svojimi záľubami. Nominácie na Cyklistická osobnosť mesta Trenčín
za rok 2016 už teraz môžete posielať na cea@changenet.sk.
(RED), FOTO: A. CH.

a Daniel Križko, spolu odjazdili 3 231,20 km. Ako jednotlivec najviac na bicykli v máji
do práce najazdil Martin Kováč
(1 711,10 km). Najväčší počet
súťažných tímov (11) prihlásila spoločnosť Johnson Controls
International. Motivačnú cenu
spomedzi všetkých, ktorí odjazdili viac ako 2/3 ciest do práce
na bicykli, čo znamená viac ako
27 jázd, získal Stanislav Jalovičiar z tímu UOŠK ŠOK. Víťazov v rámci našej samosprávy
vyhlásili 7. júna 2016 na Mierovom námestí. (RED), FOTO: A. CH.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV
Poslanci za MČ SEVER vyzývajú obyvateľov svojej časti k aktívnemu zapojeniu sa do tvorby participatívneho rozpočtu na MALÉ INVESTIČNÉ PROJEKTY, na ktoré vyčlenili sumu 9 000 eur.
Obyvatelia môžu svoje návrhy posielať na e-mailovú adresu vmcsever@trencin.sk.
PODMIENKY
Návrh MALÉHO INVESTIČNÉHO PROJEKTU na verejne prístupnej ploche by mal obsahovať
krátky opis zámeru a jeho umiestnenie (napr. úprava verejného priestranstva alebo športoviska, alebo detského ihriska a pod., doplnenie lavičiek a iných prvkov architektúry a pod.). Súčasťou návrhu
by mal byť aj orientačný odhad nákladov, ktorý by na jeden projekt nemal prekročiť sumu 3 000 eur.
Návrhy možno zasielať do 31. 7. 2016.
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Máme novelizované nariadenie o odpadoch
Nové nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta schválilo zastupiteľstvo 8. júna. Platí od 1. júla 2016.

Nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) bolo nutné pripraviť tak, aby bolo v súlade s novým zákonom o odpadoch, ktorý
nadobudol účinnosť 1. januára
tohto roka. Podľa Zuzany Čachovej z útvaru stavebného a životného prostredia k veľkým zmenám
v bežnom systéme nakladania
s odpadom na území mesta nedošlo. Zmena nastala napríklad pri
nakladaní s pneumatikami, pri
bioodpadoch z pozemkov právnických osôb a fyzických osôb
podnikateľov, ktorý už mesto
nie je povinné odoberať bezplatne a pri drobnom stavebnom

odpade, za ktorý sa od 1. januára
2016 vyberá poplatok.



PNEUMATIKY UŽ
DO ZBERNÉHO
DVORA NENOSTE

Od 1. januára 2016 staré
pneumatiky nesmú zberné dvory prevziať. Dôvodom je zavedenie rozšírenej zodpovednosti
výrobcov podľa nového zákona
o odpadoch. Kam teda s nimi?
Konečný používateľ je podľa
tohto zákona povinný odovzdať
ich distribútorovi pneumatík
a ten je povinný ich odobrať.

Jarné upratovanie vyšlo
na viac ako 28 tisíc eur
Počas Jarného upratovania 2016 sa vyzbieralo viac ako
387 ton odpadu. V doterajšej histórii organizovaného
sezónneho upratovania v meste Trenčín na jar ide o najväčšie množstvo.

Upratovanie sa konalo v období od 2. apríla do 21. mája počas sobôt. Z 84 stanovíšť veľkoobjemových kontajnerov bolo
vyvezených 138 kontajnerov
s objemným odpadom a 135
kontajnerov s biologicky rozložiteľným odpadom. Zozbierané množstvo odpadov v tonách: oleje a tuky 0,128; obaly
obsahujúce nebezpečné látky
6,275; vyradené zariadenia obsahujúce chlórﬂuórované uhľovodíky 2,66; vyradené elektrické a elektronické zariadenia
8,053; opotrebované pneumatiky 1,09; biologicky rozložiteľný
odpad 140,67; objemný odpad
228,505; ostatné nebezpečné
odpady 0,06. Spolu 387,441
tony. Biologicky rozložiteľný

odpad bol zhodnotený na kompostárni biologicky rozložiteľných odpadov. Objemný odpad bol zneškodnený uložením
na skládke odpadov Spoločnosť
Stredné Považie, a. s., „Luštek“
Dubnica nad Váhom. Nebezpečné odpady, OEEZ boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných odpadov v Trenčíne,
na Zlatovskej ulici a následne odvezené na zhodnotenie
a zneškodnenie. Celkové náklady na jarné upratovanie 2016 vyšli Mesto Trenčín na 28 360,96
eura. Touto cestou sa chce
mesto všetkým občanom, ktorí
sa zapojili do tejto akcie a dodržali všetky pravidlá, srdečne poďakovať.
ÚTVAR STAVEBNÝ
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA MSÚ

História vyzbieraných množstiev odpadu počas jednotlivých
jarných upratovaní
Obdobie

Bioodpad

Objemný
odpad

Spolu ostatné

Celkom
za upratovanie

Jar 2011

95,34 t

195,39 t

16,583 t

307,313 t

Jar 2012

102,51 t

200,75 t

20,189 t

323,449 t

Jar 2013

75,1 t

211,9 t

14,739 t

301,739 t

Jar 2014

96,814 t

213,72 t

14,765 t

325,299 t

Jar 2015

112,99 t

190,25 t

20,004 t

323,244 t

Jar 2016

140,67 t

228,505 t

18,266 t

387,441 t

Pneuservisy,
autoservisy
a predajné miesta sú povinné
odobrať pneumatiky bez ohľadu na predané množstvo, značku či dátum uvedenia pneumatík na trh bezodplatne. Ak však
množstvo odovzdávaných pneumatík presahuje skladové možnosti distribútora pneumatík má
v zmysle zákona ten možnosť si
s konečným používateľom pneumatík dohodnúť náhradný čas
a spôsob prevzatia.



ĎALŠIE ZMENY
A ÚPRAVY

„Zmeny nastali napríklad
v článku 6 o umiestňovaní zberných
nádob. Upravený je aj spôsob vykladania vriec na verejné priestranstvo v centrálnej mestskej zóne.
Od apríla do decembra sa označené
vrecia môžu vykladať dvakrát denne, a to od 6.00 do 7.00 a od 13.00
do 14.00 hodiny. V zimnom období

od januára do konca marca sa zber
v centrálnej mestskej zóne bude
vykonávať len raz denne. Vtedy
bude možné vrecia vykladať v čase
od 8.00 do 9.00 hodiny,“ hovorí
Z. Čachová. Ďalej pripomína, že
žlté vrecia s plastmi z rodinných
domov treba v deň zberu vykladať
najneskôr do 6.30 hodiny.
VZN tiež rieši zmenu v triedenom zbere, ktorý od 1. júla 2016
preberá po ﬁnančnej stránke organizácia zodpovednosti výrobcov
ENVI-PAK, ale v systéme zberu sa
zatiaľ nič nemení.
„Nariadenie slúži na to, aby
každý, kto žije na území mesta, bol
informovaný, ako môže s jednotlivými druhmi odpadu na našom
území nakladať. Podrobne opisuje systém zberu alebo odovzdania
jednotlivých komodít odpadu, a napríklad aj to, ako fungujú zberné
dvory,“ uzatvára Z. Čachová. Celé
znenie VZN nájdete na www.trencin.sk.
(RED)

POZNÁTE ZELENÚ HLIADKU?
MÔŽETE SA PRIDAŤ
Zelená hliadka Trenčín sú dobrovoľníci so snahou o Trenčín bez odpadkov.

Organizácia vznikla už dávnejšie aj v iných mestách. Povedali sme si, že je načase, aby
niečo podobné bolo aj v Trenčíne. Oslovili sme mesto, či by nás
mohlo v tejto aktivite podporiť,
a súhlasilo. Zabezpečuje vrecia
na odpad a odvoz nazbieraného odpadu. Taktiež aj rukavice
a v prípade potreby, pri väčšej
akcii, aktivačných pracovníkov.
Našou náplňou nie je len čistenie prírody a okolia, ale máme
v pláne postaviť v Trenčíne psiu
dráhu či zrekonštruovať ohniská
na Brezine, ktoré sú v dezolátnom stave. S týmito vecami nám

pomáhajú poslanci z mestského
zastupiteľstva. Za šesť mesiacov
od nášho vzniku sme nazbierali 93 vriec odpadu, množstvo
sklenených ﬂiaš a dokonca televízor a aj umývadlo. Najbližšie
upratovanie by malo byť v priebehu júla a augusta. Podrobnejšie informácie pridávame na FB
stránke – Zelená hliadka Trenčín, minimálne 1 týždeň pred
začiatkom akcie. Preto ak máte
záujem pomôcť aj vy, neváhajte,
radi vás privítame.
MATEJ A PATRIK ZÁMEČNÍKOVCI,
ZAKLADATELIA ZELENEJ HLIADKY TN

6. júl 2016

INFO | 7

čisté mesto

Harmonogram vývozu triedených zložiek odpadu v 2. polroku 2016
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Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
18
19
FIRMY
Sklo 3
20
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
21
Nádoby 4 Sklo 5
22
23
Nádoby 1 Sklo 6
24
25
Nádoby 2
26
FIRMY
27
Nádoby 3
28
Nádoby 4
29
30
Papier 2 Nádoby 1
BIO

U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S

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

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

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

Sklo 1 BIO
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4
Sklo 5

Nádoby 1 Sklo 6
Nádoby 2
E
FIRMY
E
Nádoby 3
Nádoby 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1

BIO

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

Sklo 1 BIO
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4
Sklo 5

BIO

periodicita

deň

28 dní

pondelok

28 dní

utorok

28 dní
týždenne
týždenne
týždenne
týždenne
14 dní

štvrtok
pondelok
utorok
štvrtok
piatok
streda

Vrecia 3
Nádoby 1
Nádoby 2
Nádoby 3
Nádoby 4
FIRMY
Bioodpad
Bio od 1. 6. – 30. 9.
Bio od 1. 10. – 31. 5.

každý týždeň v pondelok v lokalitách s BIO nádobami
každý párny týždeň v pondelok v lokalitách s BIO nádobami

v texte
v texte
28 dní
14 dní
14 dní

streda
pondelok
utorok

14 dní

štvrtok

FIRMY

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

28 dní

streda

Sklo
Sklo 1
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4
Sklo 5
Sklo 6

Zámostie
Noviny, Biskupice
JUH
JUH, Soblahovská, Dlhé Hony
mesto Centrum
Sihoť, Kubrá, Kubrica, Pod Sokolice

28 dní
28 dní
28 dní
28 dní
28 dní
28 dní

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
pondelok

Papier
Papier 1
Papier 2
Papier 3
Papier 4

Nádoby 1 Sklo 6
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

Lokalita

Zlatovce, Orechové, Horné Orechové, Istebník, Záblatie, Zámostie
Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum,
Dolné mesto
Opatová, Kubrá, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej ulice
Juh, Belá
Sihoť, Zámostie
Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum
Dolné mesto, Soblahovská, Dlhé Hony, Kubrá, Kubrica
firmy

Vrecia 2

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

BIO

S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P

Vysvetlivky:

DECEMBER
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

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

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

Elektro
E

Celé mesto. Odvoz je potrebné objednať na tel. č.
0902 999 446 v čase týždeň pred vývozom od 7.00 – 16.00 h

podľa harmonogramu
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Vyhlásili detské osobnosti mesta 2016

Už po jedenástykrát Mesto Trenčín ocenilo najúspešnejšie detské osobnosti vo vedomostnej, umeleckej i športovej oblasti. Pamätný list a plaketu Detská osobnosť
mesta Trenčín za rok 2016 odovzdal navrhnutým žiakom
primátor Richard Rybníček 21. júna v sobášnej sieni MsÚ.



KATEGÓRIA
PREDMETOVÉ
OLYMPIÁDY

Katarína Hudcovicová (ZŠ, L.
Novomeského) – najlepší matematik mesta Trenčín.
Michal Krulich (ZŠ, Dlhé Hony)
– 1. miesto v krajskom kole technickej olympiády, 1. miesto v kraji dejepisnej olympiády, 1. miesto
v okresnom kole matematickej
olympiády, 1. miesto v okresnom
kole Pytagoriády.
Martin Šumichrast (ZŠ, Veľkomoravská) – 2. miesto v krajskom kole biologickej olympiády, 2. miesto v okresnom kole
technickej olympiády, 3. miesto
v okresnom kole dejepisnej
olympiády.
Patrik Montemayor (ZŠ, Veľkomoravská) – 5. miesto v celoštátnom kole anglickej olympiády,
kam postúpil z 1. miesta krajského kola 1B. Vo všetkých kolách
dominoval v konverzačnej časti,
takže môžeme povedať, že v anglickej konverzácii je najlepší
na Slovensku.
Karolína Bystrická (ZŠ, Dlhé
Hony) – 5. miesto v celoslovenskom a 1. miesto v krajskom kole
anglickej olympiády 1C.
Vladimíra Bičanovská (ZŠ,
Hodžova) – 2. miesto na Majstrovstvách SR v krasokorčuľovaní a 7. miesto na medzinárodných pretekoch v Maďarsku, 3.
miesto v krajskom kole olympiády v slovenskom jazyku.
Ida Strušková (ZŠ, Dlhé Hony)
– 3. miesto v celoštátnom kole
olympiády v ruskom jazyku.



KATEGÓRIA
UMELECKÉ SÚŤAŽE

Ema Slezáková (ZŠ, Veľkomoravská) – 1. miesto v krajskom
kole recitačnej súťaže Hviezdoslav Kubín a postup do celoslovenského kola + poézia, ako členka tanečnej skupiny Campanillas
sa stala vicemajsterkou Slovenska vo výrazových tancoch a plesových choreograﬁách.
Tomáš Lendvay (ZŠ, Dlhé
Hony) – 2. miesto v krajskom
kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, próza.
Karolína
Turčáková
(ZŠ,
Na dolinách) – 1. miesto v okresnom kole a 3. miesto v krajskom
súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko.
Natália Přibylová (ZŠ, Dlhé
Hony) – 1. miesto v okresnom
kole a 2. miesto v krajskom kole
súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec.
Nina Kohoutová (ZŠ, Dlhé
Hony) – 1. miesto v okresnom aj
krajskom kole súťaže Slávik Slovenska. 24. júna reprezentovala
naše mesto a kraj na celoslovenskom kole v Topoľčanoch, kde
obsadila 2. miesto.



KATEGÓRIA ZUŠ

Karolína Kopačková (ZUŠ K.
Pádivého) – tento rok absolvuje
ZUŠ K. Pádivého, v štúdiu herectva bude pokračovať na konzervatóriu v Bratislave.
Michaela Bejdová (ZUŠ K. Pádivého) – 1. miesto v školskej, 1.
miesto v krajskej súťaži a bronzové pásmo v nadregionálnej klavírnej súťaži Mladé talenty.



KATEGÓRIA
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

Petra Hanuliaková (ZŠ, Hodžova) – 3. miesto v hode guľou
na halových Majstrovstvách
SR, 1. miesto v hode oštepom
na Majstrovstvách trenčianskeho kraja starších žiakov, 1.
miesto v hode oštepom na Majstrovstvách SR v kategórii dorast, 7. miesto na medzištátnom
stretnutí, kde jej súpermi boli atléti z Čiech, Maďarska, Slovinska
a Slovenska.
Tomáš Kunic (ZŠ, Hodžova) –
víťaz v behu na 3 tisíc metrov cez
prekážky.
Norbert Skoupa (ZŠ, L. Novomeského) – venuje sa vrhu guľou, hodu kladivom a diskom. 1.
miesto na krajských majstrovstvách v ľahkej atletike, postup
na celoslovenskú olympiádu
Kalokagathia.
Florbalové družstvo žiakov 9.
triedy (ZŠ, Hodžova) – víťazi
postupových kôl aj záverečného
turnaja o Majstra Slovenska.
Hokejové družstvo žiakov 9.
triedy (ZŠ, Hodžova) – získali tretíkrát po sebe titul majstrov
Slovenska v kategórii starší žiaci.
Futbalové družstvo žiakov 7.
triedy (ZŠ, L. Novomeského)
– víťazstvami v okresnom i krajskom kole prebojovali do celoslovenského ﬁnále Dôvera školský
pohár v Poprade, kde obsadili 2.
miesto. Jeden z nich, Lucas Demitra, bol vyhlásený aj za najlepšieho hráča celoslovenského
kola.
Volejbalové družstvo žiakov 8.
a 9. triedy (ZŠ, L. Novomeského) – 1. miesto v regionálnom
kole a 2. miesto na krajských
majstrovstvách.
Patrik Chromiak, Rastislav
Horňák, Adam Pandoš, Róbert Ambrož (ZŠ, L. Novomeského) – gymnastický

štvorboj (akrobacia, preskok,
hrazda, šplh) – družstvo zvíťazilo v okresnom i regionálnom kole
a 3. miesto získalo v krajskom
kole.
Patrik Papánek, Filip Baďura
(ZŠ, Dlhé Hony) – majstri Trenčianskeho kraja v bedmintone,
na MSR vybojovali 3. miesto.



MIMORIADNE OCENENIE

Jakub Orgoň (ZŠ, Veľkomoravská) – najlepší šachista – Majster Slovenska v rapid šachu
2016 v kategórii chlapci do 8 rokov a víťaz Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu
2015/2016 v kategórii chlapci
do 8 rokov.
Adam Šalát, Daniel Pisch (ZŠ,
Hodžova) – najlepší tvorcovia ﬁlmu – 1. miesto v kategórii najlepší režisér a najlepší
hraný ﬁlm súťaže Zlatá klapka
2016, hlavná cena prvého ročníka multižánrovej súťaže pre deti
a mládež Festival detí.
Patrik Pavlíček (ZŠ, Kubranská) – najlepší v športovej gymnastike – prvenstvo vo všetkých
štyroch kolách Slovenského
pohára v športovej gymnastike
mužov, titul Majstra Slovenska
v kategórii mladších žiakov, absolútny Majster Slovenského
pohára za rok 2015. Je zaradený
do výberu talentovanej mládeže
na európske olympijské hry mládeže EYOF.



NAJÚSPEŠNEJŠIE ŠKOLY

V predmetových olympiádach,
vedomostných a umeleckých
súťažiach sa najúspešnejšou
školou stala ZŠ, Dlhé Hony.
Najúspešnejšou v športových
súťažiach je ZŠ, Hodžova. Všetkým oceneným blahoželáme!
(RED) FOTO: P. S.

6. júl 2016

INFO | 9

aktuality

Karta pre seniorov sa stále oplatí
Prinášame aktualizovaný zoznam prevádzok poskytujúcich zľavu pre seniorov. Program samosprávy mesta
Trenčín chce priblížiť trenčianskym seniorom tovary
a služby distribuované v meste a jeho blízkom okolí.

Zoznam partnerov programu Karta pre seniorov,
u ktorých je možné uplatniť si zľavu:
 Kaderníctvo CLIVIA, Gen. M.
R. Štefánika 19 (oproti OZC MAX,
vedľa areálu bývalej Meriny) – príjem objednávok len telefonicky
– strihanie, fúkaná alebo natočenie vlasov: 9 €, regenerácia vlasov
zdarma
 Hotel Most Slávy, 17. novembra 11, Trenčianske Teplice – 15 %
na všetky služby
 Edukačno-rehabilitačné centrum Trenčín, P. Bezruča 1012,
Trenčín – rehabilitačno-relaxačné
služby so zľavou 29 % na masáže,
12 % na vodoliečbu, 18 % na rašelinové obklady, 22 % na pobyt v saune a 32 % na pobyt
v infrakabíne

Karta pre seniorov umožňuje jej držiteľovi využívať rôzne
služby so zaujímavými zľavami
alebo bonusmi pri kultúrnych
podujatiach, v oblasti športu, relaxu, zdravia, stravovania
a podobne. Dôležité je, aby si seniori zľavu uplatňovali hneď pri
objednávke.



AKO KARTU VYBAVIŤ?

Nárok na vydanie karty pre
seniorov majú občania s trvalým pobytom na území mesta
Trenčín, ktorí sú poberateľmi
predčasného, starobného alebo
invalidného dôchodku, starší
ako 60 rokov. Žiadosť o vydanie
karty nájdu v Klientskom centre i na www.trencin.sk v sekcii
Občan – pod bannerom KARTA
PRE SENIOROV. Vyplnenú žiadosť spolu s aktuálnou fotograﬁou s rozmermi 3 x 3,5 cm treba
odovzdať v Klientskom centre,
kde je potrebné tiež uhradiť poplatok na krytie nákladov spojených s vydaním karty vo výške
jedného eura.
Pri odovzdávaní žiadosti
o vydanie karty sa každý žiadateľ
musí preukázať dokladom totožnosti, a preto by mal prísť osobne. Žiadosť však môže podať aj
prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.
Úradné hodiny Klientskeho
centra sú v pondelok až vo štvrtok od 8.00 do 16.00 h a v piatok
od 8.00 do 14.00 h. Karta bude
vydaná približne do dvoch týždňov. Žiadateľ bude informovaný sms-správou alebo e-mailom
a následne si ju osobne vyzdvihne v Klientskom centre.

Karta pre seniorov sa vydáva
na dobu neurčitú a jej platnosť je
neobmedzená. Karta je neprenosná a slúži na kúpu tovarov
a služieb výhradne pre potreby
jej držiteľa.



STRATU KARTY
TREBA NAHLÁSIŤ

Stratu, prípadne odcudzenie
karty by mal jej držiteľ nahlásiť
v Klientskom centre, kde môže
podať žiadosť o vydanie novej.
Pri jej vybavovaní, rovnako ako
pri vydaní prvej karty, bude potrebovať aj fotograﬁu o rozmeroch 3 x 3,5 cm, preukaz totožnosti a tiež musí uhradiť nanovo
eurový poplatok na krytie nákladov spojených s vydaním karty.



ZOZNAM ZARIADENÍ
NIE JE UZAVRETÝ

Prevádzky, ktoré sa zapojili
do tohto programu, sú označené samolepkami s logom karty
pre seniorov. Výšku zliav a formu bonusov určuje výhradne ich
poskytovateľ.
Mesto Trenčín sa snaží pre
držiteľov karty pre seniorov vytvoriť zaujímavú paletu ponuky
zliav a beneﬁtov, preto je zoznam poskytovateľov výhod pre
seniorov otvorený, priebežne
aktualizovaný a dopĺňaný.
Prevádzky, ktoré majú záujem zapojiť sa ako partner
programu Karta pre seniorov,
môžu sa informovať na tel. čísle
032/650 43 30 alebo prostredníctvom mailovej adresy seniorkarta@trencin.sk.
(RED), FOTO: P. S.

ambulancia,
 Rehabilitačná
Osloboditeľov 667/1A, Trenčín –
50% na rehabilitačné procedúry
 eiffel optic, Belá 7271 (OC Laugaricio), Trenčín – 10 % na nezľavnený tovar
 Verejná knižnica M. Rešetku,
Jaselská 2, Trenčín – 60 % z ročného registračného poplatku a knižnično-informačné služby
 CK Pegas Travel, Mierové nám.
14, Trenčín – 10 % z jednodenných
zájazdov, 5 % z ostatných produktov CK
 Mäsiarstvo, Námestie sv. Anny
15, Trenčín – 5 % z nákupu v pondelok a v sobotu
 EXpres FOTO, Mierové nám.
11, Trenčín – 15 % z fotografovania na preukazy a kopírovania,
5 % zo spracovania digitálnych
fotografií
 McCafé, OC Laugaricio, Belá
17/CD, Trenčín – zdarma malý teplý nápoj 0,2 l, zdarma malý sýtený
nápoj 0,25 l
 Andrea Martiny Collection,
Mierové nám. 8, Trenčín – 10 %
na všetky výrobky
Omar,
Mierové
 Kaviareň
nám. 6, Trenčín – 10 % na všetky
produkty
 DANTIK, Mierové nám. 14,
Trenčín – 10 % na všetky druhy
tovarov
 Hotel Elizabeth, Gen. M. R. Štefánika 2, Trenčín – káva (presso +
mlieko) – 1,40 €, čaj – 1,20 €, víno
0,1 l – 1,20 €
 CK FIRO-tour, Belá 7271 (OC
Laugaricio), Trenčín – zľava 30 %
na zájazd do zahraničia uplatniteľná na pobočke v OC Laugaricio
 CRUNCH FITNESS CLUB, Belá
7271 (OC Laugarício), Trenčín –
jednorazový vstup: 3,40 €, v čase

medzi 10.00 h a 15.00 h: 3,10 €,
čipová karta jednorazový vstup:
3,20 €, čipová karta vstup medzi
10.00 h a 15.00 h: 2,80 €, členské:
polrok 35 €/mesiac, rok 30 €/mesiac, 2 roky 27 €/mesiac
Frankovský,
 Kamenárstvo
Jilemnického 2, Trenčín – 10 %
na nezľavnený tovar a služby
 Kamenárstvo Frankovský, Hasičská 4, Trenčín – 10 % na nezľavnený tovar a služby
 OPTIKA Zita Ježová, Braneckého 10, Trenčín – 10 % na kompletnú zákazku (rám, šošovky, puzdro),
bežné úpravy zdarma, v prípade
potreby doručenie zákazky
 Penzión Tiberia, Kukučínova
13, Trenčín – 10 % na ubytovanie
zlatníctvo,
Hodžova
 JGJ
3/1473, Trenčín – 10 % na opravy
a čistenie šperkov, 5 % z nákupu
neakciového tovaru
 Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27, Trenčín – 50 % zľava
na vstup do expozícii
 INTERSPORT, Belá 7271 (OC
Laugaricio), Trenčín – 10 % zľava
z nákupu tovaru vo výške nad 50 €
 Lekáreň Soblahovská, Dlhé
Hony 3, Trenčín – 7 % z voľnopredajného tovaru pri nákupe nad 7 €
s DPH
 Trenčianske múzeum, Mierové nám. 46, Trenčín – 50 % zľava
na vstupné do expozície i na sezónne výstavy
 Kúria Ambrovec, Beckov –
50 % zo vstupného do expozície
 Trenčiansky hrad, Matúšova
19, Trenčín – 50 % zo vstupného
do expozícií
 Pamätná izba Ľudmily Podjavorinskej, Bzince pod Javorinou
– 50 % zo vstupného do expozície
 Katov dom, Matúšova 14,
Trenčín – 50 % zo vstupného
do expozície
 Expozícia sakrálneho umenia, Karner sv. Michala, Mariánske
nám., Trenčín – 50 % zo vstupného
do expozície
 Podjavorinské múzeum, Nám.
slobody 4, Nové Mesto nad Váhom
– 50 % zo vstupného do expozície
 Draškovičov kaštieľ, Čachtice
– 50 % zo vstupného do expozície
 Rodný dom Ľudovíta Štúra
a Alexandra Dubčeka, Nám. Ľudovíta Štúra 145, Uhrovec – 50 %
zo vstupného do expozície
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Hľadajú domov

Hádzanárky víťazom Česko-Slovenského
pohára 2016

Plánujete si zadovážiť
psieho spoločníka? Možno
vás oslovia psíky z karanténnej stanice. Možno je
medzi nimi psík, ktorý sa
stratil práve vám.

Kríženec Čibi má asi 3 roky.
Má hygienické návyky. Rád
šteká. Je opatrný a neposedný,
ale aj učenlivý a prítulný. Hodí
sa do bytu či domu s výbehom
von.
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Staršie dorastenky HK AS
Trenčín tak úspešne zavŕšili
súťažnú sezónu.

Na štvrtom ročníku Česko-Slovenského pohára sa 3. – 5.
júna 2016 v Michalovciach zišli
najlepšie české a slovenské družstvá dorasteniek. Staršie a mladšie dorastenky odohrali dva samostatné turnaje, na ktorých sa
predstavili všetci majstri a vicemajstri Česka a Slovenska. V turnaji starších dorasteniek sa zišli
MHK Bytča (Majster SR), HK AS
Trenčín (Vicemajster SR), DHK
Zora Olomouc (Majster ČR) a TJ
Sokol Písek (Vicemajster ČR).
Dievčatá HK AS Trenčín zvíťazili
vo všetkých stretnutiach, turnaj

starších dorasteniek vyhrali a vybojovali Česko-Slovenský pohár
2016. „Pre nás bol Česko-Slovenský pohár 2016 veľkou výzvou
a vyvrcholením sezóny,“ povedala
trénerka Rajnohová. „Veľmi sme
sa tešili a chceli sme uspieť a tým
zúročiť všetko to, čo nám počas
sezóny až tak nevyšlo. Najviac ma

teší, že dostali príležitosť všetky
hráčky a bez problémov to zvládli. Veľká vďaka patrí dievčatám,
ktoré dokázali vo všetkých ťažkých stretnutiach zvíťaziť a zaslúžene získali vo svojej kategórii
Česko-Slovenský pohár 2016.“
Blahoželáme!
FOTO: ARCHÍV KLUBU

Krasokorčuliarsku sezónu
2015/2016 ukončili úspechom

Asi 10-mesačná Laura je
kríženec. Je energická a obľubuje behanie po vonku. Má
však krátku srsť, preto by mala
mať zabezpečený prístup dnu.
Vhodná je k mladším ľuďom.
Na Valnom zhromaždení
Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu v hoteli Double Tree by

Hilton v Bratislave (28. 5. 2016)
odovzdali vyznamenania SKrZ
a ocenili víťazov Slovenského
pohára.
Trénerka
Krasokorčuliarskeho klubu Kraso Trenčín Jana
Omelinová (na fotograﬁi s pretekárkami E. Balážovou, N.
Ostrolúckou a trénerom Petrom
Hebrom) dostala vyznamenanie za výsledky v pohári klubov
a poďakovanie za dobrú prácu.
Slovenský pohár v kategórii
nádeje 10 získala Erika Balážová a v kategórii Nádeje 8 Natália Ostrolúcka. Klub zároveň

Majsterka Slovenska v kategórii mladšie žiačky pre
sezónu 2015/2016 Agáta
Bačová, zverenkyňa trénerky Jany Omelinovej.
prevzal pohár za celkové víťazstvo klubov na Slovensku.
Blahoželáme!
FOTO: ARCHÍV KLUBU

BUDE EURÓPSKY ŠAMPIONÁT
V BEDMINTONE U NÁS?
Nemecký ovčiak Dorka má
asi 3 roky. Je energická a hravá,
ale učenlivá a vďačná, veľmi obľubuje vodu a pohyb. Vhodná
je do domu s výbehom, k mladším i starším ľuďom, ktorí budú
mať čas sa jej venovať.
Karanténnu stanicu môžete
navštíviť osobne alebo využiť
kontakt 0915 785 007. Ľudia,
ktorí si osvoja psíka z karanténnej stanice, budú oslobodení od dane za psa. Osvojenie psíka sú povinní oznámiť
na úrade.

Pripravenosť Deaflympijského výboru Slovenska usporiadať 8. Európsky šampionát v bedmintone (8th European Badminton Championships), ktorý sa má konať v roku
2018, prišli na začiatku júna do Trenčína preveriť technickí delegáti EDSO.

hľadá mladé talenty

potrebné, aby mohlo byť Slovensko na najbližšom kongrese
predstavené ako vážny uchádzač
o usporiadanie šampoinátu.
Ostáva dúfať, že výsledky
budú pre slovenských nepočujúcich športovcov pozitívne
a rozhodnutie delegátov EDSO
kongresu v júli tohto roku
bude v prospech slovenských
usporiadateľov.

Ak máš chuť a záujem
o loptové hry – hádzanú a minihádzanú, ak chceš tráviť svoj
voľný čas v spoločnosti kamarátov a profesionálnych trénerov, ak chceš patriť medzi tých,
ktorí perfektne ovládajú hru
s loptou, príď medzi nás a ozvi
sa na: 0905 453 700 (Aneta
Slivoňová). Kontakty na trénerky: Veronika 0918 833 658,
Blanka 0905 458 430.

Martin Bogard (technický riaditeľ) a Oto Panský (člen
VV EDSO) sa stretli s členmi prípravného výboru a podporovateľmi aktivít nepočujúcich športovcov. Diskutovalo sa
o možnostiach Slovenska usporiadať toto významné podujatie.
Pozreli si športoviská, priestory
technickej podpory. Navštívili
hotely, v ktorých by mohli bývať
účastníci súťaží. Vykonali všetko

ZDROJ: DEAFLYMPIC.SK

hádzanársky klub AS TRENČÍN

6. júl 2016

dobré správy

Trenčianky na
majstrovstvách sveta
IFBB majstrovstvá sveta
2016 v detskom ﬁtness sa Novom Sade (18. – 20. 6.) skončili s veľkým úspechom pre
Slovensko. Naši reprezentanti
(17 dievčat, 4 chlapci) získali 2 zlaté, 2 strieborné, 5 bronzových medailí a 16 ﬁnálových
umiestnení, čo sa prejavilo aj
v hodnotení Pohára národov,

v ktorom Slovensko obhájilo
prvenstvo. Zásluhu na tom mali
aj ﬁtnessky z Trenčína, ktoré skončili všetky vo ﬁnálovej
šestke. Na striebornej priečke
skončila Tatiana Ondrušková,
Katarína Blašková obsadila 5.
a Nasťa Vrábelová 6. miesto.
Blahoželáme!
FOTO: ARCHÍV KLUBU
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Bežecká liga chce aj pomáhať
Na 12. ročníku Behu trenčianskou Brezinou (29. 5.),
ktorý sa uskutočnil pod záštitou atléta Dušana Čikela, sa
stretlo 209 pretekárov z celého
Slovenska. V deviatich vekových kategóriách štartovalo 85
bežcov z Trenčína. Muži do 60
rokov a juniori bojovali s 8 kilometrovou traťou. Najlepšie
si počínal a svoj triumf z minulého roka zopakoval Miroslav
Ilavský (Jogging klub Dubnica). Na štvorkilometrovej trati sa predstavili všetky ženy
a tiež muži starší ako 60 rokov.
V kategórii nad 60 rokov potvrdil svoju dominanciu Miroslav Kováč. Víťazkou kategórie
žien sa stala Jana Úradníková
(Družba Piešťany). Podujatie

bolo 3. kolom Trenčianskej bežeckej CEMMAC ligy. Štvrté
kolo (12. 6.) sa bežalo v Soblahove s rovnakými víťazmi ako
na Brezine (Ilavský a Úradníková). Na trať (7 680 m) sa
vydalo 88 pretekárov. Piate
kolo s dĺžkou necelých 5 km sa
bude konať 24. júla v Mníchovej Lehote. Štart je naplánovaný o 17.00 h pri obecnom ihrisku. Viac na www.tbl.sk. 2.
ročník Trenčianskej bežeckej
CEMMAC ligy nie je len o behaní. Časť štartovného venuje
na dobročinné účely. Na každom kole majú bežci možnosť
prispieť organizácii „Svetielko
nádeje“, ktorá svojimi aktivitami zlepšuje život detí s onkologickými ochoreniami.

Obhájili tituly majsteriek Európy

Zľava: Tatiana Ondrušková, Katarína Blašková, Nasťa
Vrábelová s trénerkou Mariannou Holbovou.

Pretekárky KK Ekonóm
Trenčín Emma Kubišová, Adela Vlasáková a Lucia Mrázová
si na 4. Majstrovstvách Európskej ShitoRyu Karate Federácie
(SKRKA) (18. – 19. 6.) v Nových Zámkoch zmerali sily

Európy v KATA team (9 – 12
r.). Lucia Mrázová je čerstvou
Majsterkou Európy v KATA
team (9 – 12 r.), Vicemajsterkou Európy SKRKA v Kumite
(10 – 11 r. do 34kg) a získala
aj 3. miesto v Kata (10 – 11 r.).

s konkurenciou z 9 krajín Európy. Dievčatá opäť nesklamali.
Adela Vlasáková sa stala Majsterkou Európy SKRKA v Kata
(10 – 11 r.), Majsterkou Európy SKRKA v Kumite (10 – 11
r. do 40kg) a Majsterkou Európy v KATA team (9 – 12 r.).
Emma Kubišová získala titul Majsterka Európy SKRKA
v Kata (12 – 13 r.) a Majsterka

Emma a Adela obhájili minuloročné tituly Majsteriek Európy.
K titulom z kategórií jednotlivcov si vybojovali svoj prvý titul kontinentálneho šampióna
v KATA team. Ako „B“ Team
Slovakia nedali žiadnu šancu
zahraničným súperkám a nakoniec vo ﬁnále si hladko poradili aj s KATA „A“ Team Slovakia.
Blahoželáme!

Aktivita Pohyb pre zdravie
Trenčín úspešne pokračuje
Ahoj deti.
Prázdniny sú predo dvermi a vy sa chystáte do táborov,
na dovolenky s rodičmi alebo
na pobyt so svojimi rodinami.
A práve v športových súťažiach
v rámci letných táborov môžete
využiť pohybové vedomosti, ktoré ste získali v rámci športovej
aktivity Pohyb pre zdravie.
Ukázalo sa, že v našom meste je veľa mladých rodín a šikovných detí, ktoré majú kvalitný

pohybový potenciál a perspektívu stať sa dobrými športovcami. Treba len využiť našu ponuku otestovať si svoje schopnosti
v rámci našej pohybovej aktivity
a pravidelne sa na nej zúčastňovať. Posledné stretnutie pred
prázdninami bolo 24. júna.
V septembri pripravujeme pre
vás veľkú športovú akciu. Tešíme
sa na stretnutie.
TRÉNERSKÝ TÍM
A MGR. Ľ. KUHLOFFEL

DOBRÉ SPRÁVY Z MEDZINÁRODNÉHO TURNAJA TALENTOV
Klub karate Laugaricio sa zúčastnil 25. ročníka medzinárodného turnaja Európskej ligy talentov v Havířove. Aurel Strigač (starší
žiaci) vybojoval titul vicemajstra súťaže v súbornom cvičení Kata.
V športovom zápase Kumite dosiahli bojovníci trikrát bronz – Lenka Horáčková (ml. žiačky – 35 kg), Jakub Nosek (st. žiaci + 35 kg)
a Aurel Strigač (+ 60 kg). Nábor detí od 6 rokov bude v septembri a októbri každý pondelok o 16.30 hod na ZŠ, Dlhé Hony. Viac
na www.laugaricio-karate.eu.

HISTORICKÝ ÚSPECH DORASTENCOV
Na júnových Majstrovstvách SR vo ﬂorbale dorastencov v Mútnom získali hráči ŠK 1. FBC Trenčín strieborné medaily. „Hoci nás
po prvom dni všetci videli niekde okolo posledného miesta. Chlapci
sa zdvihli z absolútneho dna a za to si zaslúžia veľké uznanie,“ povedal tréner Michal Magdolen. Blahoželáme!
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„Krok za krokom, park pri Váhu už nie je iba snom...“
Už tretí rok sa takto prihovárajú členovia občianskeho
združenia (OZ) Pre Prírodu Trenčanom vo svojich inzerátoch venovaných budovaniu Prírodného parku pri Váhu.

Ich cieľom je vytvorenie
atraktívneho,
nekomerčného
a verejnosti voľne prístupného
priestoru medzi Orechovským
potokom a Váhom. V minulom
roku spolu s dobrovoľníkmi
a partnermi vybudovali verejné

športovisko s lavičkami, informačnými tabuľami, vysadili duby a inú zeleň. V tomto roku založili genofondový
ovocný sad so starými odrodami jabloní. V súčasnosti pracujú na pretváraní územia na živú

Cestovný poriadok linky č. 121
Tam / spoj č.
1
3
5 Späť / spoj č.
2
Gen. Svobodu, otoč 9.45 13.00 15.20 Opatová, chata
10.30
Gen. Svobodu, rázc. 9.47 13.02 15.22 Potočná, ZŠ
10.37
Gen. Svobodu, Pod 9.48 13.03 15.23 Opatovská,
10.39
Horeblatie
Juhom
Soblahovská, pod
9.49 13.05 15.25 Opatová, Maják
10.41
cintorínom
Soblahovská 49
9.51 13.06 15.26 Opatovská, Sihoť IV. 10.47
ihrisko 10.48
Soblahovská 25
9.52 13.07 15.27 Opatovská,
Pádivec
Soblahovská, rázc. 9.53 13.08 15.28 Opatovská, Radegast 10.49
Legionárska
9.55 13.10 15.30 Považská, kotolňa 10.50
Braneckého
9.56 13.11 15.31 Považská
10.51
M.
Rázusa,
zimný
10.53
Hasičská
9.58 13.13 15.33 štadión
M. Rázusa, obchod- 10.00 13.15 15.35 M. Rázusa, obchod- 10.54
ná akadémia
ná akadémia
M. Rázusa, zimný
10.02 13.17 15.37 Hasičská
10.56
štadión
10.58
Hodžova, ZŠ
10.03 13.18 15.38 Rozmarínova,
gymnázium
Hodžova, kotolňa
10.04 13.19 15.39 Legionárska
11.00
Opatovská, Radegast 10.05 13.20 15.40 Soblahovská 25
11.02
Opatovská, ihrisko 10.06 13.21 15.41 Soblahovská 49
11.03
Pádivec
pod 11.04
Opatovská, Sihoť IV. 10.07 13.22 15.42 Soblahovská,
cintorínom
Svobodu, Pod 11.06
Opatová, Maják
10.12 13.27 15.47 Gen.
Juhom
Opatová, chata
10.20 13.35 15.55 Gen. Svobodu, rázc. 11.08
Gen. Svobodu, otoč 11.10

4
6
14.25 18.00
14.32 18.07
14.34 18.09
14.36 18.11
14.42 18.17
14.43 18.18
14.44 18.19
14.45 18.20
14.46 18.21
14.48 18.23
14.49 18.24
14.51 18.26
14.53 18.28
14.55 18.30
14.57 18.32
14.58 18.33
14.59 18.34
15.01 18.36
15.03 18.38
15.05 18.40

učebňu v prírode. Do konca septembra pribudnú ďalšie oddychové zóny. Po dostavbe nového
železničného mosta a odchode ŽSR z územia plánujú rozšíriť priestor na prechádzky až
po starý železničný most a vrátiť
tam prirodzený charakter vážskej nivy s torzom „divočiny“
lužného lesa. Na „subotniku“
(4. 6.), ako nazývajú svoje jednodňové brigády, sa zúčastnilo
takmer 30 dobrovoľníkov. Osadili 36 kolov novej ohrady pre
kone, lavičky, sedacie súpravy
s kapacitou 20 miest, prírodné
posedenie z pňov a začali budovať verejné ohnisko. Kosili, hrabali, natierali lavičky k ohnisku
z dreva zachráneného z výrubov.
Práce je na tento rok ešte
veľa, budú sa sadiť ďalšie stromy a kríky, dokončia ohradu
pre kone, chodník popri potoku,



ohnisko, osadia informačné panely a postavia prístrešok s vegetačnou strechou.
Členovia OZ Pre Prírodu
pozývajú na ďalšie subotniky
pri Váhu. Začiatkom augusta sa v rámci splavu rieky Váh
z Dubnice n./V. do Piešťan pod
názvom „S ochranármi dolu vodou“ zastavia v Trenčíne, urobiť
ďalší kus práce. Zároveň by sa
chceli poďakovať všetkým dobrovoľníkom, sponzorom a darcom. Dobrovoľnícke aktivity OZ
Pre Prírodu na pravom brehu
Váhu v Trenčíne sú v tomto roku
podporené Nadáciou Ekopolis
v rámci projektu „Krajina ako
živá učebňa“ z programu Zelené
oázy.
TEXT: MATÚŠ ĎURČEK
(PRÍSPEVOK BOL
REDAKČNE KRÁTENÝ)
FOTO: ARCHÍV OZ

ROKOVANIA VMČ

VMČ Stred

11. 7. 2016 o 15.30 v sobášnej sieni MsÚ

VMČ Západ zasadnutie sa v mesiaci júl nekoná
VMČ Juh

1. 8. 2016 o 17.30 v KC Aktivity

VMČ Sever

zasadnutie sa konalo 4. 7. 2016

PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI (PO – PIA: 8.00 – 17.00)
Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň (knihy, video,
TV, noviny a časopisy), spoločenské hry, šachy, karty, stolný tenis, hudobné kurzy
(akordeón, flauta, gitara, klavír), PC, internet.
pondelok 8.00 – 17.00
Pedikúra
pondelok, štvrtok 8.30 – 9.30
Cvičenie ženy I.
pondelok, štvrtok 10.00 – 11.00 Cvičenie ženy II.
pondelok 10.00 – 12.00
Spevácka skupina Sihotiar
pondelok 14.30 – 16.00
Joga začiatočníci
pondelok 16.30 – 18.00
Joga ženy
pondelok 16.30 – 18.30
Keramika – kurz
utorok, piatok 8.30 – 9.30
Cvičenie ženy III.
utorok, piatok 10.00 – 11.00
Cvičenie ženy IV.
utorok, štvrtok 12.00 – 16.00
Stolný tenis
utorok 13.00 – 16.00
Jednota dôchodcov Slovenska č. 5
utorok, štvrtok 14.00 – 17.00
Kartové hry
streda 10.00 – 11.30
Brušné tance
streda 14.00 – 15.30
Výbor JDS č. 27
streda 14.00 – 16.00
Stolný tenis
streda 15.00 – 17.00
Diabetes konzultácie
štvrtok 10.00 – 12.00
Keramika klub
a 14.30 – 16.30
piatok 12.00 – 16.00
Stolný tenis
Osvienčimská 3, Trenčín-Sihoť, 032/7434 535, 0911 041 818
(p. Matejková), 0911 041 820 (p. Buxarová)
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