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V pondelok 10. apríla sme si slávnostným kladením vencov pri Pamätníku umučených na Brezine pripomenuli 61. výročie oslobodenia mesta Trenčín.

Primátori krajských miest rokovali v Trenčíne
Rokovanie Združenia primátorov krajských miest, známe
pod skratkou K-8, sa 30. – 31.
marca konalo v Trenčianskych
Tepliciach a Trenčíne. Okrem
zastupujúceho primátora Košíc
Františka Knapíka na Považie
pricestovali všetci primátori
krajských miest. O nariadení
Vlády SR o rozdeľovaní dane
z príjmov územnej samospráve,
otázkach financovania školstva
a kompetenciách miest v oblasti MHD diskutoval hostiteľ
Branislav Celler s Andrejom
Ďurkovským z Bratislavy, Štefanom Bošnákom z Trnavy,
Jánom Slotom zo Žiliny, Ferdinandom Vítekom z Nitry, Jánom
Králikom z Banskej Bystrice a
Milanom Benčom z Prešova.
Po skončení rokovania vydali
primátori spoločné komuniké:
• Nariadenie Vlády SR o rozdeľovaní dane z príjmov územnej
samospráve.

Združenie primátorov krajských miest konštatuje, že
skúsenosti po prvom roku aplikácie fiškálnej decentralizácie
ukazujú tento systémový krok
ako správny. Napriek tomu,
že neboli kritériá nastavené
z pohľadu primátorov krajských
miest ideálne, všetky subjekty
samosprávy majú príjem z podielu daní fyzických osôb vyšší,

ako tomu bolo v minulých
rokoch. Združenie primátorov
krajských miest odporúča Vláde SR pokračovať v spresňovaní a prispôsobovaní kritérií
rozdelenia podľa skutočne
vykonávaných funkcií v sídlach
aj na základe dôslednej analýzy
výsledkov aplikácie jednotlivých
kritérií rozdeľovania.
Pokračovanie na 2. strane

V snahe zvýšiť kvalitu životného prostredia vo všetkých
mestských častiach sprísnili
od začiatku apríla príslušníci
Mestskej polície v Trenčíne
dohľad nad dodržiavaním
všeobecne záväzných nariadení mesta o podmienkach
držania psov a o dodržiavaní
čistoty.
„Sledujeme hlavne to, či
majú psi evidenčnú známku,
čím ich majitelia preukazujú
totožnosť psa, ako rešpektujú zákaz vstupu so zvieraťom
na vyhradené miesta, alebo
zákaz voľného pohybu psa,“
hovorí náčelník mestskej polície František Országh.
Hlavný dôraz bude polícia
klásť na kontrolu znečisťovania verejných priestranstiev
exkrementmi. Je totiž povinnosťou nielen majiteľa,
ale každého, kto venčí psa,
odstrániť psie výlučky. Nedisciplinovaným psíčkarom
bude mestská polícia udeľovať hneď na mieste pokuty
až do výšky 1000 korún.
(th)
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Nie je záujem
o prevádzku
cintorínov?
Podľa zákona o pohrebníctve, ktorý je účinný od novembra minulého roku,
musí každé mesto či obec
pohrebiská prevádzkovať
samo alebo prostredníctvom
prevádzkovateľa,
ktorým je iná fyzická alebo
právnická osoba. V prvom
prípade by to pre Trenčín
v praxi znamenalo potrebu
vytvorenia útvaru pohrebníctva na mestskom úrade.
Samospráva v Trenčíne
sa rozhodla ísť inou cestou
a nájsť pre tieto činnosti
prevádzkovateľa.
„Keďže
Mesto Trenčín má podľa prijatého Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja služby
tohto druhu outsorcovať,
vypísali sme verejnú súťaž.
Máme už kladné skúsenosti
napr. s verejným osvetlením
alebo cestami, ktoré prevádzkuje tretí subjekt a robí tieto
činnosti efektívnejšie,“ hovorí
prednostka Mestského úradu
v Trenčíne Iveta Orgoníková.
Na základe platnej legislatívy Mesto Trenčín vyhlásilo
verejnú súťaž na všetkých jedenásť pohrebísk, ktoré spravuje. Okrem centrálneho mestského cintorína pod sídliskom
Juh bola predmetom súťaže
aj prevádzka dvoch cintorínov
v Orechovom, ďalej v Kubrici,
Kubre, Záblatí, Zlatovciach,
Istebníku, Opatovej, Trenčianskych Biskupiciach a Belej. Ďalšie dva trenčianske
cintoríny, evanjelický cintorín
na Hornom Šianci a židovský
cintorín na Partizánskej ul.
spravujú cirkvi.
„Do verejnej súťaže sa
neprihlásil žiadny záujemca,
teraz podľa zákona vyhlásime
rokovacie konanie bez zverejnenia s viacerými subjektmi,
ktoré na území Slovenska
prevádzkujú pohrebiská podľa
platnej legislatívy,“ opisuje
súčasný stav I. Orgoníková.
Nový prevádzkovateľ trenčianskych pohrebísk by mal byť
známy koncom mája.
(th)

AKTUALITY

Číslo 8/ročník VIII

Primátori krajských miest rokovali v Trenčíne
(Dokončenie zo str. 1)
• Špecifické problémy Bratislavy (napr. starostlivosť
o všetky druhy komunikácií,
zabezpečovanie funkcií hlavného mesta, atď.) zohľadniť
zvýšením koeficientov. Kým sa
v praktickom uplatňovaní nepotvrdí objektívnosť týchto kritérií,
odporúča Združenie primátorov
krajských miest ponechať právnu formu tejto normy ako Nariadenie Vlády SR. Takto zaručuje
flexibilitu do možností nápravy
prípadných drobných nedokonalostí. K navrhovanému schváleniu formou zákona pristúpiť
až po dosiahnutí všeobecného
konsenzu správnosti kritérií rozdeľovania.
• Otázky financovania školstva
Nárast normatívov pre rok

2006 o 3,8% v rámci základných škôl je nedostatočný. Je
potrebné do nárastu normatívov zohľadňovať minimálne
medziročnú infláciu a zvýšenia
rozhodnuté zákonmi, ako je
napr. valorizácia miezd.
Primátori krajských miest odmietajú navyšovanie finančných
prostriedkov formou dohadovacieho konania tým subjektom,
ktoré nepristúpili k potrebným
opatreniam. Združenie primátorov krajských miest to vníma
ako potrestanie tých, ktorí racionalizačné opatrenia vykonali
a zvýšili efektívnosť vynakladania financií na prenesené kompetencie.
• Kompetencie miest v oblasti MHD
Združenie primátorov kraj-

ských miest navrhuje, aby
povinnosť uzatvárať zmluvy
o výkone vo verejnom záujme
a poskytnutí náhrady preukázanej straty MHD bolo zo
zákona č. 168/96 Z. z. o cestnej doprave (konkrétne § 15
a § 30) vypustené. Zmluvné
vzťahy na MHD navrhujú primátori krajských miest uzatvárať
na základe Obchodného zákonníka, to znamená dohodou
dvoch partnerov – mesta a spoločnosti, ktorá poskytuje služby
v oblasti MHD v danom meste.
Táto zmena zabezpečí vyššie
postavenie miest pri vyjednávaní o zmluvných podmienkach.
Súčasná právna úprava zabezpečuje väčšiu právnu a ekonomickú ochranu druhej zmluvnej
strane – dopravcovi.
(kp)

Primátor Trenčína zverejnil svoj majetok, vlani zarobil vyše milióna Sk
Primátor Trenčína Branislav CELLER zverejnil na svojej internetovej stránke www.celler.sk majetkové priznanie za rok 2005.
Podľa uvedených údajov zarobil vlani 1 053 923 korún.
B. Celler dostal za rok 2005 lové listy otvorených podieloaj odmenu vo výške 404 tisíc vých fondov za 802 709 kokorún, poslanci mestského rún, akcie za 400 000 korún
zastupiteľstva ju však schválili a zariadenie rodinného domu
až vo februári tohto roku, pre- v hodnote 400 000 korún.
to v majetkovom priznaní nie Ako záväzky uvádza hypotekárje uvedená. B. Celler vlastní ny úver vo výške 1 706 641
spolu s manželkou Vierou po- korún a leasingovú zmluvu na
zemky a rodinný dom v lukra- auto vo výške 619 814 korún.
tívnej trenčianskej lokalite Pod Cellerova manželka okrem poJuhom. Okrem toho má vklad dielu na rodinnom dome a pov Slovenskej sporiteľni vo zemkoch vlastní časť rekreačvýške 173 886 korún, v Tatra nej chaty v Prašiciach, vklad
banke 28 525 korún, podie- v Istrobanke vo výške 128 800

korún, vo VÚB 156 470 korún
a zariadenie rodinného domu
v hodnote 400 000 korún. B.
Celler je aj predsedom predstavenstva
Trenčianskych
vodární a kanalizácií, členom
dozornej rady AS Trenčín, predsedom združenia Región Biele
Karpaty, predsedom združenia
Euroregión Bílé – Biele Karpaty a predsedom predstavenstva Združenie vlastníkov
poľovných pozemkov Spoločný
poľovný revír Ostrý vrch. Podľa
majetkového priznania z týchto funkcií nemá príjem.
(tasr)

Výmena piesku v pieskoviskách detských ihrísk
Piesok vo všetkých udržiavaných pieskoviskách na detských ihriskách v Trenčíne začnú pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov (MHaSL), m. r. o., vymieňať 10. apríla. Počas
dvadsiatich dní ho vymenia vo všetkých 109-tich udržiavaných pieskoviskách na území mesta.
„V rámci výmeny piesku budeme pieskoviská Lokalita
Počet Termín
čistiť, vyhrabávať nečistoty a dopĺňať nový pie1. Sihoť I., II., III., IV.
17 10. 4. – 13. 4.
sok. Predpokladáme, že budeme potrebovať pri13. 4.
2. Pred Poľom, Pod
5
bližne 150 m³ nového piesku. Náklady spojené
Sokolice
s výmenou sme na základe skúseností z minu26 19. 4. – 21. 4.
lých rokov stanovili na 250 tisíc korún,“ hovorí 3. Stred mesta:
Piaristická,
Horný
riaditeľka MHaSL Erika Vravková.
Šianec, Partizánska,
Čistenie pieskovísk pred doplnením, vrátane
Soblahovská
odvozu odpadu, zabezpečia 3 pracovníci. Rozvoz
Juh I., II., III., IV.
4.
51 18. 4. – 25. 4.
technicky zabezpečí MHaSL s použitím mikro10 25. 4. – 28. 4.
caru, sklápača Fumo a nakladača Bobcat. V 5. Zámostie: Bavlnárska, Veľkomoravprípade extrémne nepriaznivých poveternostných
ská, Staničná, Dukl.
podmienok môže dôjsť k časovým posunom terhrdinov
mínov realizácie v jednotlivých lokalitách. (kp)

13. 4. 2006

FÓRUM

Sprievodca mestským úradom (1.)

Riadenie sa podstatne zjednodušilo
Zmena organizačnej štruktúry na trenčianskom mestskom úrade, to je neustále pokračujúci proces prijímania novej filozofie pri riadení samosprávy. Všetko sa začalo v januári 2002 nástupom
nového vedenia mesta po komunálnych voľbách. Prvou etapou zásadnej zmeny manažovania a riadenia mesta bola dôkladná analýza jednotlivých procesov na mestskom úrade, aby sa zistilo, ako
mestský úrad funguje, nakoľko má funkčnú štruktúru. O zmenách sme sa porozprávali s primátorom Branislavom CELLEROM.
• Pán primátor, prvým
viditeľným krokom v rámci
novej štruktúry bolo v roku
2004 zriadenie Klienstkeho
centra. Prečo vzniklo?
„V minulosti existoval systém stránkových dní alebo
úradných hodín, počas ktorých
mal občan vybaviť svoje veci.
Fungoval len vo vymedzených
dňoch a hodinách. Ľudia chodili po úrade, od dverí k dverám,
častokrát zamknutým, úradníci
sa pri vybavovaní jednotlivých
agend navzájom rušili. Celý
systém bolo nevyhnutné zmeniť, a preto vzniklo Klientske
centrum ako kľúčové vo vzťahu občan a mestský úrad. Tu
sme sústredili najdôležitejšie
tzv. koncové činnosti, kde si
priamo občan – klient vybavuje
svoju agendu. Bez stránkových
hodín a dní sú mu pracovníci
mesta k dispozícii počas celej
pracovnej doby.“
• Okrem toho sa
uskutočňovala vnútorná,
organizačná zmena
mestského úradu, ktorú
občania tak nepociťovali.
V čom bol jej zmysel?
„Zmyslom zmeny bolo zrušiť
jednu úroveň riadenia a zefektívniť celý tento proces. Do roku
2003 pracovali odbory, oddelenia a referenti, teraz sú len
útvary a v rámci nich špecialisti
a referenti. Riadenie sa podstatne zjednodušilo. Niektoré odbory sa združili, je menej útvarov.
Zároveň s tým sa zjednodušila
aj agenda. Tento proces nie je
ukončený, treba agendu neustále zjednodušovať, pokiaľ je to
legislatívne možné, odbyrokratizovávať trvale celý proces.
V tomto období začína proces
certifikácie jednotlivých činností, čím by mal úrad mať jednoznačné pravidlá svojho správania sa, dovnútra aj navonok.“

• Okrem ústretového prístupu
ku klientom, zjednodušenia
práce, malo mesto dosiahnuť
aj určité finančné úspory
v oblasti ľudských zdrojov i v
ekonomike mestského úradu.
„Finančná úspora sa ťažšie
vyčísluje hlavne preto, lebo
v medziobdobí od roku 2003 až
po súčasnosť prevzalo mesto
od štátu veľké množstvo kompetencií, takže práce pribudlo.
S novou prácou sme museli
prijať aj nových pracovníkov.
Na prvý pohľad sa potom môže
zdať, že počet zamestnancov
sa nezmenil. Pre mňa však nie
je dôležité za každú cenu znížiť
počet pracovníkov. Dôležitý je
výstup, či sú s prácou úradníkov spokojní občania – klienti,
či je to zlepšenie pre nich. To
je cieľom akýchkoľvek reforiem
i zmeny organizačnej štruktúry
mestského úradu. Keby nás
zaujímala len úspora, mohli by
sme polovicu činností úradu
zrušiť a tváriť sa, že je všetko

v poriadku, ale úrad nebude
fungovať, ľudia nevybavia svoju
agendu a budú nervózni. Kľúčová je spokojnosť občana – klienta s prácou úradu a vedenie
mesta musí vyvinúť snahu, aby
táto činnosť bola čo najefektívnejšia, za primerané množstvo
peňazí s primeraným počtom
ľudí.“
Toľko primátor mesta a my
ešte doplníme, že týmto rozhovorom štartujeme na stránkach
mestského
dvojtýždenníka
INFO seriál článkov s názvom
Sprievodca mestským úradom.
Postupne sa dozviete všetko,
čo potrebujete vedieť a poznať, kým prídete na mestský
úrad vybaviť svoju agendu vo
všetkých oblastiach pôsobnosti samosprávy, počnúc napr.
platením miestnych poplatkov
a daní a končiac hoci žiadosťou
o uzavretie manželstva a kde
to všetko vybavíte bez zbytočných prestojov.
Tibor Hlobeň

Na Kvetnú nedeľu si dve stovky Trenčanov pripomenuli utrpenie Ježiša Krista krížovou cestou od kostola Notre Dame cez
stred mesta k farskému kostolu.
(la)
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Stalo sa...
27. 3. – 9. 4. 2006
PONDELOK 27. 3.:. B. Celler
rokoval s predsedom predstavenstva Považskej odpadovej
spoločnosti Trenčín M. Zigom
o podmienkach odpredaja akcií
Mesta Trenčín v POS a v spoločnosti Stredné Považie.
UTOROK 28. 3.: Riaditeľ
Krajského poštového centra
v Trenčíne J. Marcinát sa stretol s B. Cellerom. Vyjasnili si
súčasnú situáciu s parkovaním
áut klientov Slovenskej pošty
na pešej zóne na Mierovom
námestí. Podľa J. Marcináta
Trenčianska pošta v najbližších mesiacoch balíkovú službu presunie na Sihoť.
B. Celler sa stretol s predstaviteľmi Jednoty dôchodcov
Slovenska v Trenčíne.
STREDA 29. 3.: B. Celler sa
stretol s predsedníčkou Krajskej rady Združenia ZŠ – odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy v Trenčíne A.
Jarabinskou. Hovorili o dofinancovaní školských klubov
detí na rok 2006. Štatutár
mesta predstaviteľku odborov
ubezpečil, že samospráva ako
zriaďovateľ má záujem, aby
ŠKD ďalej normálne fungovali.
ŠTVRTOK 30. 3.: V Tr. Tepliciach sa za účasti B. Cellera,
ako hostiteľa, začalo stretnutie Združenia primátorov krajských miest, tzv. K-8.
PIATOK 31. 3.: Druhý deň
pokračovalo rokovanie K – 8
v Trenčíne.
UTOROK 4. 4.: Zástupcovia
spoločnosti South biznis centrum informovali štatutára
mesta o postupe prác a prípravách na otvorenie Obchodno-zábavného centra Južanka.
STREDA 5. 4.: Na pozvanie
manažmentu Vojenského opravárenského podniku Trenčín
navštívil tento štátny podnik
trenčiansky primátor, kde sa
oboznámil so situáciou a perspektívami podniku.
ŠTVRTOK 6. 4.: Primátor sa
stretol s aktivistkami občianskeho združenia Materské
centrum Srdiečko v Trenčíne.
Diskutovali spolu o ďalšej
spolupráci oboch subjektov
a realizácii mestom vytvorených podmienok pre rozvoj MC
Srdiečko.
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Poslanci dostali sťažnosť na neexistujúci podnik
Zasadnutia Výboru mestskej
časti Juh (VMČJ) v pondelok 3.
apríla sa zúčastnil zástupca primátora Anton Boc.
V prvej časti sa poslanci
vyjadrovali k prevádzkovým hodinám viacerých podnikov na
sídlisku. Zamietavé stanovisko
majú k prevádzkovaniu zariadenia v obchodnom stredisku
Južanka, nakoľko objekt nie je
zatiaľ skolaudovaný. Na skúšobnú dobu dvoch mesiacov
súhlasia s otváracou dobou
herne na Saratovskej ulici v čase od 16. do 5. hodiny.
Obchodno-zábavné centrum
Južanka požiadalo o odkúpenie
tržnice na Ulici gen. Svobodu,
kde sa má vybudovať parkovisko. Tržnica nie je využívaná
a táto žiadosť vyvolala dlhotrvajúcu diskusiu poslancov. V rohu tržnice od Ulice Mateja Bela

sa pripravuje stavba Minicentra
s obchodnými priestormi a malometrážnymi bytmi.
Opäť sa hovorilo o starej
téme parkovania na Šmidkeho ulici. Kto chce zaparkovať
nad zákrutou pri materskej
škole, musí obísť celé sídlisko,
pretože pri škôlke je značka
zákazu vjazdu do jednosmernej
ulice. Ulica je dosť široká na
dvojsmernú premávku. Občania preto navrhujú zrušiť túto
značku, pretože o dvesto metrov vyššie je ďalšia a tá môže
zostať v platnosti. Poslanci
požiadali o vyjadrenie odborné
útvary mesta, ktoré komunikujú
s dopravným inšpektorátom.
Perličkou zasadnutia bola
sťažnosť občana na bar Káhira
v časti Juh II., ktorý bol zrušený. Vraj jeho hlučná hudobná
produkcia ruší občanov.

Dlhá a mrazivá zima sa
prejavila na kvalite povrchov
ciest, chodníkov a plôch na
celom sídlisku. Po vzájomnej
dohode Anton Boc s poslancami do polovice apríla fyzicky
skontrolujú stav komunikácií
na Juhu a upresnia úseky na
prednostnú údržbu.
Občania majú výhrady k situácii, kedy po orezaní stromov
zostali na zemi pne a konáre.
Odstráni ich Mestské hospodárstvo a správa lesov (MHSL)
Trenčín. Opäť sa rozmáhajú
čierne skládky okolo sídliska.
Pritom zberný dvor na Zlatovskej ceste berie 1 m3 stavebného odpadu na občana zdarma,
platí si iba odvoz.
Rekonštrukcia Novomeského ulice sa uskutoční v tomto
roku. Dodávateľ sa v rámci ve-

rejného obstarávania vyberie zo
súťaže 17. mája a mesto s vybranou firmou podpíše zmluvu
na rekonštrukčné práce.
Devastovanie
trávnikov
vedľa chodníka medzi Šmidkeho a Halašovou ulicou trápi
občanov z tejto časti sídliska.
Autá si skracujú trasu a chodia
jedným kolesom po chodníku
a druhým po trávniku, ktorý
neustále ničia. Obyvatelia navrhujú osadenie troch kovových
stĺpikov na chodník, aby sa
zabránilo prejazdu automobilov
po tejto komunikácii pre chodcov.
Na Halalovke sa trhá cesta,
žľaby na odvodnenie sú zanesené, voda si nájde svoju cestu
za cenu škôd na majetku. Na
odvodnení sa po oteplení začalo pracovať.
(la)

Blížia sa parlamentné voľby

Otvorená Európa – otvorené mesto
1. máj 2006 v Trenčíne

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) sa na základe rozhodnutia predsedu NR SR uskutočnia v sobotu 17. júna
2006 od 7.00 do 22.00 h. Podľa rozhodnutia primátora mesta je
v Trenčíne vytvorených 44 volebných okrskov.

Nedeľa – 30. 4. 2006

Právo voliť do Národnej rady
Slovenskej republiky má každý
občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň volieb
dovŕšil 18 rokov veku.
Spôsoby voľby sú pomerne
jednoduché. Najjednoduchšie
je prísť s preukazom totožnosti
do volebnej miestnosti v okrsku, kde je volič zapísaný.
V ktoromkoľvek inom volebnom
okrsku na Slovensku môžeme
voliť, ak vieme, že počas volieb
sa nebudeme zdržiavať v mieste trvalého bydliska a podáme
si na mestskom úrade v dostatočnom časovom predstihu
žiadosť o vydanie voličského
preukazu. Termín na ich vydávanie začína 18. mája a končí
15. júna. Mesto musí vydať
voličský preukaz v deň podania
žiadosti.
Novinkou je možnosť voľby
aj zo zahraničia, a to prostredníctvom pošty. Volič, ktorý bude
v čase volieb v zahraničí, písomne požiada na tlačive (vzor
je uvedený na webovej stránke
www.trencin.sk) adresovanom

na mestský úrad najneskôr do
28. apríla o hlasovacie lístky.
Tie mu musia byť doručené na
jeho adresu v cudzine najneskôr 13. mája a on ich spätne
zašle mestskému úradu v obálke s heslom VOĽBA POŠTOU.
Do urny budú vhodené, ak
ich úrad prijme najneskôr 16.
júna.
Do každej okrskovej volebnej komisie môže jedného
člena a náhradníka delegovať
politická strana alebo koalícia
so zaregistrovanou kandidátnou listinou. Návrhy sú prijímané v pracovnej dobe do 21.
apríla v kancelárii č. 110 na I.
poschodí hlavnej budovy mestského úradu a v nedeľu 23.
apríla od 8.00 do 24.00 h na
podateľni MsÚ.
Oznámenie o čase konania volieb, volebnom okrsku
a mieste, kde môže volič voliť a
zoznam zaregistrovaných kandidátov, by sme mali mať vo
svojich poštových schránkach
najneskôr 25 dní pred konaním
volieb, t. j. 23. mája.
(r)

Mierové námestie:
18.30 Stavanie mája s folklórnou skupinou Kubran a dychovou
hudbou Opatovanka
Štúrovo námestie:
19.00 – 24.00 Ľudová veselica s dychovou hudbou Vlčovanka

Pondelok – 1. 5. 2006
Trasa Dom armády – Štúrovo námestie – Mierové námestie
10.00 Májový sprievod
Štúrovo námestie:
10.00 – 17.00 Veselo s dychovkou. Účinkujú dychové hudby:
Textilanka, Opatovanka, Trenčianska dvanástka a Drietomanka
Mierové námestie:
10.00 Mestský dychový orchester – promenádny koncert
10.45 Predstavenie účastníkov sprievodu
11.00 Komedianti na káře – Kočovné divadlo (Brno):
„Kto z koho“
12.00 Dievčenský saxofónový orchester (Luhačovice)
13.00 Kornička – program detského folklórneho súboru
14.15 Senior klub Družba – folklórny súbor
15.00 Komedianti na káře (Brno): „Rytierska rozprava
o princovi Bajajovi“
16.00 Družba – vystúpenie folklórneho súboru
17.00 Cirkus Jacko (Ukrajina)
19.00 Boban i Marko Marković Orkestar (BALKÁNSKA
DYCHOVKA)
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Matúš Čák Trenčiansky – držiteľ hradu, II. časť
K informáciám z minulého
čísla prinášame dnes niekoľko zaujímavostí zo života Matúša Čáka, ktoré nám
poskytol odborný pracovník
Trenčianskeho múzea, historik Vlastimil Habl:
rok 1300
Zmienka v listine o trenčianskych peniazoch („…Fasio
de olca et horto per cives
Trencinenses… decem et
septem solidos Trenchinenses... octuaginta et sex Libris Trenchinen“). Na tomto
základe tvrdí Stárek, že Matúš dal raziť vlastné peniaze
„solidus“ a „libru“. Ide ale
zrejme o Trier (Treu/er/en/
ses), a nie Trenčín (Treenchinienses).
rok 1311
Karol Robert menoval 30.
apríla 1311 palatínom najväčšieho Matúšovho nepriateľa Mikuláša Némethujváriho. Za to Matúš poplienil
kráľovské, cirkevné i šľachtické majetky medzi Váhom
a Tisou. Napadol a vyplienil
kostoly a kláštory a iné cirkevné zbožie v župách Vác,
Eger a Vesprém. So svojimi
silami tiahol na Budín. Výpravy sa podľa Dubnickej
kroniky zúčastnil aj Ján Čák,
syn Čáka de genere Cháak,
neskorší najvyšší kráľovský
sudca.
25. 6. 1311
Matúšove oddiely už 25.
júna stáli pred kráľovským
palácom a len pomocou
budínskych mešťanov sa
kráľovskému vojsku podarilo
zabrániť zajatiu kráľovských
manželov pápežský vyslanec,
preto Matúša v Bratislave 6.
júla exkomunikoval, dal do
cirkevnej kliatby a nad jeho
majetkami vyhlásil interdikt.
okolo roku 1313
Matúš uzavrel alianciu s rakúskymi
Habsburgovcami
a mal sa vraj s nimi spriazniť
svadbou syna či dcéry. Daň
na svadbu bola vyrúbená, ale
ďalšie správy nie sú.

Danglár

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
a Mesto Trenčín vyhlasujú literárnu súťaž
v prozaickom útvare poviedka na tému
„Mesto za hradbami – Trenčín 2006“
Súťaž, konaná pod záštitou primátora mesta Trenčín, sa viaže k projektu
Mesto za hradbami, ktorého súčasťou sú i otázky hľadania identity nielen z pohľadu na historický odkaz našich predkov, ale aj z pohľadu súčasného pulzu
mesta. Vyhlasovaná literárna súťaž preto dáva priestor na písanie príbehov bez
časového obmedzenia, jedinou podmienkou je jasná lokalizácia deja alebo
témy v Trenčíne, alebo najbližšom okolí.
Literárna súťaž v prozaickom útvare poviedka bude anonymná, môžu sa jej
zúčastniť skúsení i začínajúci autori, ľudia, ktorí v našom meste žijú, ktorí doň
prichádzajú alebo sa doň po rokoch vracajú, alebo iba pociťujú potrebu niečo
o našom meste napísať.
Všetky prihlásené poviedky bude hodnotiť odborná komisia zložená zo slovenských spisovateľov, literárnych teoretikov a zástupcov mesta Trenčín. Prvé tri
víťazné poviedky budú ocenené. Literárne práce vybrané porotou budú publikované v zborníku. Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže, slávnostné odovzdanie
cien a prezentácia zborníka sa uskutoční v Trenčíne v septembri 2006.
Uzávierka pre odovzdanie prác je:

30. jún 2006
Ďalšie informácie o súťaži, súťažné podmienky, ako aj prihlášky do súťaže sú uvedené na oficiálnej stránke konferencie Mesto za hradbami – identita verzus imidž www.behindwalls.sk (v sekcii
Podujatia), alebo sú k dispozícii vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne (p. Špániková, tel.:
743 42 67, prípadne na útvare marketingu Mesta Trenčín (p.Kaščáková, tel.: 650 42 16).
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Do konca apríla
zmiznú všetky výtlky
z miestnych komunikácií
Zima zanechala na miestnych komunikáciách v Trenčíne svoju vizitku v podobe rôznych výtlkov na vozovkách aj
chodníkoch a poruchách obrubníkov.
Pre miestnu samosprávu je to signál na
hlbšie siahnutie do mestskej pokladne
a na zvýšené investície do opráv a stavebnej údržby komunikácií.
Mesto Trenčín objednáva tieto práce
u zmluvného dodávateľa, víťaza verejnej
súťaže, bratislavskej akciovej spoločnosti Strabag. Ku dňu 4. 4. 2006 sú opravené komunikácie prvého poradia dôležitosti, najmä na sídlisku Juh, konkrétne
na uliciach Saratovská, Novomeského,
ale i v centre mesta na Vajanského
ul. Rozpracované sú ulice Šafárikova,
M. Bela, gen. Svobodu, Halalovka a Ľ.
Stárka na Zámostí. „Objednali sme si
najprv opravu na uliciach, na ktorých
boli najväčšie výtlky a postupne budú
odstránené poruchy na vozovkách aj
v iných mestských častiach. V súčasnosti je položených zhruba 50 t asfalto-betónového materiálu na výtlky. Predpokladáme, že práce budú zrealizované
do konca apríla, pretože v máji chceme
robiť vodorovné značenie a na niektorých úsekoch miestnych komunikácií
kompletnú výmenu asfalto-betónových
kobercov,“ opisuje súčasný stav na
115-kilometrovom úseku miestnych
komunikácií, ktoré sú v správe mesta
Trenčín, jeho viceprimátor Anton Boc.
Na stavebnú, zimnú a bežnú údržbu komunikácií pamätá rozpočet Mesta Trenčín každý rok sumou vo výške okolo 15
mil. Sk. Tento rok nie je výnimkou a podľa slov A. Boca, odstránenie výtlkov odoberie z tejto sumy zhruba 2 mil. Sk.
Mesto Trenčín vyčlenilo v rámci svojho financovania na tzv. cyklickú údržbu
svojich vozoviek asfalto-betónovým
kobercom tento rok ďalších 25 mil.
Sk. „Dnešná asfalto-betónová zmes je
hmota odolná voči vplyvom poveternostných podmienok. Staré asfalto-betónové povrchy trpia tzv. sieťovými
rozpadmi. Aj keď nie sú voľným okom
viditeľné, po zime sa vždy zmenia na
výtlky, ktoré spôsobuje priesak vody
cez asfalto-betónový povrch do podložia. Ak sa každoročne dodrží cyklickosť
letnej stavebnej údržby, prejaví sa to
v nasledujúcich rokoch dobrým stavom
a znížením poruchovosti ciest,“ vysvetľuje trenčiansky viceprimátor.
(th)

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Číslo 8/ročník VIII

Harmonogram jarného upratovania 2006
Mesto Trenčín prostredníctvom Považskej odpadovej spoločnosti, a. s., (POS,
a. s.), Mestského hospodárstva a správy
lesov, m. r. o., v spolupráci s mestskou
políciou a občanmi mesta uskutoční v apríli a máji jarné upratovanie na území mesta. Obraciame sa s prosbou na občanov
o pomoc pri skrášľovaní nášho životného
prostredia.
Nakoľko podľa zákona platí zákaz ukladania biologicky rozložiteľného odpadu
na skládku, zber odpadu sa bude uskutočňovať do 2 rôznych veľkoobjemových
kontajnerov (VOK). Jeden z nich bude
slúžiť výhradne na odkladanie biologicky
rozložiteľného odpadu, akými sú napríklad
konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.
Hádzať akýkoľvek iný odpad ako biologicky rozložiteľný je do tohoto kontajnera
prísne zakázané!
Preto vás prosíme, aby ste boli disciplinovaní a dodržiavali označenie a účel kontajnerov.
VOK-y budú umiestnené v pracovných
dňoch od 12.00 do 20.00 h a v sobotu od
Dátum

8.00 do 20.00 h podľa harmonogramu
Do VOK-a nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory,
žiarivky, pneumatiky a železný šrot. Tento
odpad je možné vyložiť ku kontajnerom,
odkiaľ odvoz zabezpečí POS, a. s.
Ešte raz prosíme občanov, aby dodržiavali označenie kontajnerov a ukladali do
nich len určené odpady. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu bude dohliadať
mestská polícia a zamestnanci mestského
úradu.
Útvar životného
prostredia a dopravy MsÚ
Ulice

18. 4. Sibírska, Clementisova, Žilinská, Odbojárov, Sihoť IV – záhr. osada
19. 4. Jasná, Považská, Hurbanova, M. Turkovej
20. 4. gen. Goliana – kpt. Nálepku, Nábrežná, Hodžova ul. – kpt. Nálepku, Holubyho nám.
21. 4. Vstup na Mierové námestie – parkovisko za centrom, Piaristická, Nad tehelňou I., Nad tehelňou II., Vašíčkove sady – záhr. osada
22. 4. Partizánska I., Partizánska II., 28. októbra, Dolný Šianec, Pod Brezinou
– záhr. osada
24. 4. Beckovská, Osloboditeľov, S. Chalupku, Soblahovská
25. 4. J. Zemana, Záhumenská, Karpatská ul., Karpatská ul. II., Noviny – záhr.
osada
26. 4. Soblahovská (bytovky pri Leoni), Pod Juhom, Belá, Nozdrkovce, Pod Sekerou
– záhr. osada
27. 4. Ľ.Stárka I., Ľ.Stárka II., Kožušnícka, Zlatovská, Ozeta – záhr. osada
28. 4. Školská, Kvetná, Bavlnárska, M.Kišša, Váh – záhr. osada
29. 4. Majerská, Kasárenská, Orechové (pri kaplnke), Horné Orechové
2. 5. Hlavná, Hanzlíkovská, Okružná, Detské mestečko
3. 5. Dolné Pažite, Rybáre, Široké – záhr. osada, Chrásť – záhr. osada Za Halalovkou – záhr. osada
4. 5. gen. Svobodu, Lavičková, M. Bela, Východná, Halalovka I. – záhr. osada
5. 5. Saratovská (pri garážach), Liptovská, Šafárikova, Západná, Bočkove sady
– záhr. osada
6. 5. Železničná, Kukučínova, Pod Sokolice, K výstavisku,
9. 5. Pred Poľom, Kubra – námestie, Kubra – pri kríži, Kubra – Pažítky, Volavé
– záhr. osada
10. 5. Kubranská – kyselka + záhr. osada, Kubrica – námestie, Pod Kočinou horou
– záhr. osada, Dubník – záhr. osada, Skaličky – záhr.osada
11. 5. Niva – k MŠ, Mlynská, Potočná, Horeblatie
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Veľká noc v ľudovej tradícii v okolí Trenčína

Mládenci z trenčianskeho folklórneho súboru Družba jazdili s konským povozom a vždy riadne vyšibali a poliali svoje tanečnice
Veľkonočné obdobie sa začína Smrtnou nedeľou 14 dní
pred Veľkou nocou. V ľudovom
zvykosloví sa táto nedeľa spája
s vynášaním zosobnenia zimy –
Moreny – von z dediny. Navyše
ľudia verili, že tak vyženú z obce nebezpečné choroby, a tým
aj smrť. Vypudili tak obrazne
negatívne sily z chotára, ktoré
zadržiavali vegetáciu a urýchlili
odchod zimy. Dievčatá zhotovili
figurínu zo slamy a handier,
ktorú potom niesli v sprievode
po dedine a na konci ju hodili
do potoka. V Selci pri tom spievali: „Morena, Morena, gde si
sedela. Sedela som v nebi,
pjekla som tri chlebi. Jeden
som dala Matejovi, druhí som
dala Jozefovi a tretí ešče mám,
Durovi ho dám.“
Kvetná nedeľa bola týždeň
pred Veľkou nocou a v kostole
čítali state z evanjelia o utrpení
Krista – pašie. V tento deň sa
posväcovali čerstvo narezané
bahniatka. Počas búrky ich
potom dávali do okien, alebo
kúsky pálili, aby do hospodárstva neudrel blesk. Na obed
jedli cestoviny často posypané
makom, aby obilné klasy narástli dlhé s množstvom zrna.
Zvykli pripravovať aj jedlá zo
strukovín, ktoré mali dôležité
miesto v strave roľníkov. Po
obede chodili selčianske 12-ročné dievčence spievať pod
okná „nové leto“. Niesli stuhami vyzdobené bahniatka a košíky na varené vajíčka, zafarbené
cibuľovými šupami. Pritom spievali: „Nové leto ide, radujte sa

ludjé. Ludjé sa radujú, ftáčence
spjevajú, kirjeelejson. Sadila
som ružu, pot seleckú vežu,
nescela mi rvostit, bes bošskej
milosti, haj-haj-haj, pani bapko
vajko daj, ešče jenno
vajíčko, lebo je
to máličko.“
Hoci
sa
v tento deň
nepracovalo, v okolí
Trenčína
bola zakorenená
predstava,
že
ten čo cez
pašie perie
piestom,
zničí úrodu na
takom priestranstve, na akom počuť buchot piesta.
S veľkonočným trojdním od
Zeleného štvrtka, cez Veľký
piatok a Bielu sobotu sú spojené viaceré zvyky a obyčaje

s magickou očistnou funkciou.
Na Zelený štvrtok musela gazdiná ešte pred východom slnka
umyť všetok riad v domácnosti.
Na Veľký piatok sa
ešte pred východom
slnka
zvykli umývať
v potoku,
aby
boli
zdraví po
celý rok.
V noci na
sobotu
posýpali
dievky okolie chalupy
mravcami,
aby mali veľa
frajerov.
Na Bielu sobotu večer
sa oslavovalo vzkriesenie
Ježiša Krista. Večera sa začínala najstarším veľkonočným jedlom – vajíčkom. Gazda ho rozdelil medzi všetkých pri stole.
Obradné jedlá pripravovali už

V utorok polievali dievčatá chlapcov s veľkým nadšením

od piatka. Šunka, klobásy, údené mäso a huspenina tvorili základ večere. Pripravovalo sa aj
jahňa ako židovský veľkonočný
rituálny pokrm, známy z Biblie.
V dvadsiatom storočí sa začalo
pripravovať symbolické jahňa,
keď sa zarobená masa z vajec,
žemlí, mäsa a klobásy dala
do formy v podobe barančeka
a upiekla.
Počas Veľkonočnej nedele
pripomínalo stolovanie Štedrú
večeru. Prvým chodom bolo
opäť vajíčko, ktoré gazda rozdelil medzi prítomných. Jedlo
sa mäso, ale viac hydina ako
bravčové. Na Veľkonočnú nedeľu dievčatá maľovali kraslice a mládenci plietli korbáče
z vŕbového prútia. Podľa počtu
prútov štvorák, šestorák, ba
niekedy aj osmorák.
Na Veľkonočný pondelok sa
zavčas ráno chodilo oblievať.
Mládenci oblievali fľaškami,
hrnčekom, „kíblom“ a protiviace sa dievčence jednoducho
hodili do potoka. Za chladného
počasia naložili mládenci na
vozík parák, v ktorom kúrili, aby
nebola studená voda. Menší
oblievači dostávali kraslice alebo peniaze, väčší po poháriku
pálenky.
V utorok striehli dievčatá
s vedrami vody za plotom či na
iných vhodných miestach a poliali každého muža mladšieho
ako päťdesiatročného. Toto kúpanie bolo však na rozdiel od
pondelka „bezplatné“ a dievčatá odmenu nedostali.
Leo Kužela
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Poďakovanie trenčianskym pedagógom
Pri príležitosti Dňa učiteľov udelil primátor Mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler pamätný list a vecnú cenu dvanástim pedagógom materských, základných a základných umeleckých škôl.
Na spoločnom stretnutí 28. marca v obradnej sieni mestského
úradu im zároveň vyjadril poďakovanie za úspechy dosiahnuté
pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, občanov mesta Trenčín. Predstavujeme ocenených trenčianskych pedagógov:
a spevácke súťaže, v ktorých
dosahujú ocenenia na celoslovenskej úrovni. Vedenie školy
oceňuje aj jej prístup k začínajúcim pedagógom vo funkcii
uvádzajúceho učiteľa.

Anna Adamicová, Materská
škola, Ul. J. Halašu
V rezorte školstva pôsobí
od r. 1978. Od r. 1993 pracuje
v MŠ na Ul. J. Halašu, ktorá
v súčasnosti podporuje myšlienku projektu Otvorená škola
– centrum športu na sídlisku
Juh. Je koordinátorkou projektu Škola podporujúca zdravie,
úspešne sa spolupodieľala na
zriadení Soľného inhalačného
centra v MŠ a spoločne s tímom učiteliek zrealizovali v MŠ
vybudovanie telocvične, ktorá
korešponduje so súčasnými
požiadavkami na pohybovú
edukáciu v predškolskom veku.
Ako výborná výtvarníčka rozvíja
výtvarné schopnosti aj u detí.

Mgr. Mária Belková, Základná škola Sv. Andreja-Svorada
a Benedikta
V školstve pôsobí od r.
1975. Je učiteľkou s aprobáciou slovenský jazyk – hudobná
výchova. Organizuje a tiež sa
venuje príprave talentovaných
žiakov na literárne, recitačné

Anna Ďuržová, Materská škola, Kubranská cesta
Výborná učiteľka a výtvarníčka v školských službách pracuje od r. 1973. V práci s deťmi
predškolského veku uplatňuje
tvorivo – humanistické princípy a progresívne, alternatívne
a netradičné postupy. Vďaka
jej estetickému cíteniu je materská škola známa krásnou výzdobou, ale aj výstavkami zeleniny, ovocia a detských prác na
tému „Dary zeme“. Bola jednou
z iniciátoriek a organizátoriek
novej vedomostnej súťaže MŠ
„Čo vieš o meste Trenčín?“,
ktorej 2. ročník sa uskutoční
v apríli tohto roka.

Mgr. Nadežda Geržová, Základná škola Na dolinách
V ZŠ Na dolinách pôsobí 21

rokov ako učiteľka výtvarnej výchovy a triedna učiteľka. Školu
v detskom mestečku navštevujú deti z detského domova, ktoré potrebujú nielen individuálnu
pedagogickú pomoc, no často
aj lásku, pochopenie, uznanie,
radu do života. To všetko nájdu
u pani učiteľky. Má mimoriadny
záujem o tvorivú prácu s hlinou. Jej zásluhou škola vybudovala keramickú tvorivú dielňu
s keramickým kruhom a pecou,
v ktorej trávia veľa času počas
aj mimo vyučovania nielen žiaci, ale aj ich rodičia.

Mgr. Zuzana Hrnčárová, Základná škola, Hodžova ul.
Pre svoj profesionálny takt
je rodičmi žiadaná najmä pri
obsadzovaní prvých ročníkov.
V prístupe k žiakom je empatická, jej vvyužívanie inovačných
metód vo vyučovacom procese
vysoko hodnotí aj vedenie školy. Spolupracuje pri projektoch,
ako napríklad Zobúdzanie Breziny smiechom detí, ktorého
vyhlasovateľom je Mestské
hospodárstvo a správa lesov
Trenčín. Kvalifikáciu si rozšírila
o špecializované štúdium pre
deti s mentálnym postihom,
ktorú chce uplatňovať vo svojej
praxi.

Mgr. Viera Matisová, Základ-

ná škola, Kubranská cesta
Tri desaťročia profesionálneho života sa venuje mladej
generácii najmä v oblasti telesnej výchovy a geografie.
Objavuje talentovaných žiakov,
ktorých cieľavedome pripravuje
na súťaže a olympiády. V geografickej olympiáde získavajú
jej žiaci pravidelne ocenenie
úspešný riešiteľ. Od roku 1999
vykonáva funkciu výchovného
poradcu, pomáha absolventom
ZŠ pri výbere stredoškolského
štúdia.

Mgr. Hana Mozolová, Základná škola, Bezručova ul.
Je učiteľkou ruského, anglického jazyka a etickej výchovy,
v súčasnosti pracuje ako pedagogická zástupkyňa. Žiakov
pripravuje na olympiádu v anglickom jazyku. V rámci školy
koordinuje medzinárodný projekt Sokrates – Comenius, kde
pripravuje so žiakmi projekty
zviditeľňujúce mesto Trenčín,
jeho históriu i súčasnosť v partnerských krajinách – Taliansku,
Litve a pod.

Jarmila Mráziková, Materská
škola, Medňanského ul.
V školských službách pracuje od r. 1983. Zameriava sa
na využívanie nových progresívnych metód v predškolskej

13. 4. 2006

pedagogike. Vypracovala projekt v MŠ „Škola podporujúca
zdravie“, ktorý po zaradení do
Národnej siete ŠPZ spoločne
s kolektívom ďalej rozvíja. Podporuje aktivity detí a učiteliek
v nadštandardných činnostiach, ako sú hra na flautu,
výučba anglického jazyka či
práca v keramickej dielni, ktorá
je zriadená priamo v priestoroch materskej školy. Tento
rok na základe vypracovaného
projektu Dopravné ihrisko v MŠ
získala finančné prostriedky
z Trenčianskej nadácie.

Mgr. Mária Otrubčáková, Základná umelecká škola
Ako učiteľka hry na klavíri a hudobnej náuky pracuje
v ZUŠ úctyhodných 37 rokov.
Počas pôsobenia v ZUŠ desiat-

PUBLICISTIKA

kam mladých ľudí otvorila dvere
ku kráse, hudbe a umeniu. Jej
žiaci s úspechmi reprezentujú
ZUŠ na koncertoch a súťažiach
nielen v Trenčíne, ale aj na medzinárodných súťažiach. Sama
je výborná klaviristka, čoho dôkazom sú nespočetné korepetície v speváckom, dychovom
a sláčikovom oddelení.

Mgr. Anna Strempeková, Základná škola, Veľkomoravská
ul.
Tri desaťročia tvorivej práce
v predmetoch slovenský jazyk
a výtvarná výchova venovala
žiakom v ZŠ na Veľkomoravskej ul. Jej záľubou je poézia.
Desiatky talentovaných žiakov
pripravila na súťaže v prednese
poézie a prózy. Najvýraznejším
úspechom bola účasť jej žiakov

na celoslovenskej prehliadke
najlepších recitátorov – Hviezdoslavovom Kubíne. Výtvarné
práce žiakov pod jej vedením
takisto úspešne reprezentujú
školu a mesto na mnohých súťažiach či výstavách.

Mgr. Mária Szalayová, Základná škola, Dlhé Hony
V školstve pracuje 26 rokov. Každodenne preukazuje
pedagogické majstrovstvo ako
vynikajúca učiteľka dejepisu,
triedna učiteľka a svoju vysokú
odbornosť ako vedúca predmetovej komisie už 20 rokov.
Netradičnými tvorivými a veľmi
progresívnymi metódami práce,
ktoré vzbudzujú u žiakov mimoriadny záujem o dejepis, dokázala nadchnúť žiakov pre prácu
na projekte z histórie nášho
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mesta „Trenčín – mesto môjho
žitia“, za ktorý získali čestné
uznanie.

Mgr. Tamara Tamášová, Základná škola, Novomeského
ul.
Takmer tri desaťročia profesionálneho života vzdeláva žiakov prvého stupňa. V rámci metodického združenia odovzdáva
svoje skúsenosti mladším kolegyniam, je uznávanou učiteľkou
a elementaristkou aj medzi rodičovskou verejnosťou. Venuje
sa talentovaným žiakom v oblastiach prednesu poézie, prózy, ale hlavne v speve. Pred 22
rokmi založila a dodnes i vedie
folklórny súbor Brezinka, ktorý
svojimi vystúpeniami reprezentuje školu, mesto Trenčín doma
i v zahraničí.
(red)
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Mnoho osobností vyšlo práve z karate
Na vyhlásení najlepších športovcov mesta Trenčín za rok 2005
bola Dagmara Kubinská jedinou zástupkyňou nežného pohlavia.
Sympatická študentka trenčianskeho Gymnázia Ľudovíta Štúra
uspela paradoxne tiež ako jediná s bojovým umením. V kumite
na Majstrovstvách sveta kadetov na Cypre získala pre Slovensko
striebornú medailu. Od svojich začiatkov je verná jednému klubu
a jednému trénerovi. Podelila sa s nami o svoju cestu k úspechu.
Čo ťa priviedlo k bojovým
umeniam?
Mala som šesť rokov, sestra
sedem, keď kamaráti spomenuli nábor na karate. Tak sme sa
prihlásili sa obe. Pre mňa však
karate spočiatku nebolo veľmi
záživné. Na chvíľu som s ním
prestala, ale od siedmich rokov
sa mu venujem bez prerušenia
doteraz.

akurát ti chýbalo víťazstvo
nad Chorvátkou Goričaj.
Na Cypre som sa ňou, bohužiaľ, nestretla. Tam som postupne zdolala súperky z Cypru,
Turecka, Nemecka, Nového
Zélandu. Vo finále som tesne
na body podľahla Američanke.
Avšak na Majstrovstvách Európy kadetiek v Čiernej Hore
vo februári tohto roku som pr-

So sestrou Petrou relaxujú často na snowboardoch
Ako si napredovala potom?
Začínala som s tréningom
dvakrát do týždňa. Vzorom mi
boli najmä úspešní starší kolegovia z klubu. Do desiatich
rokov som cvičila kata, potom
som prešla na kumite. Prvý
raz som zvíťazila na Majstrovstvách Slovenska ako dvanásťročná. Odvtedy s úspechom
obhajujem tituly každoročne.
Postupne som sa začala presadzovať tiež na medzinárodnom
fóre. Moja vďaka patrí trénerovi
Miroslavovi Ďudákovi, ktorý ma
vedie od začiatku.
Kumite je síce bojový, ale
bezkontaktný šport, navyše
zápasíte v rukaviciach.
Musíte sa riadiť pravidlami
športového zápasu. Napriek
tomu, postretlo ťa zranenie?
Vážne zranenia som nemala, iba ruku v dlahe. Náhodne
som sa zrazila so súperkou.
Aké to bolo na Cypre? Na
konte si mala dovtedy skalpy
súperiek zvučných mien,

výkrát porazila aj spomínanú
Chorvátku. Zbavila som sa rešpektu, zápasila som, čo viem
a vyšlo to. Stále sa učím. Aj na
vlastných chybách.
Aký je tvoj denný režim?
Normálne chodím do školy.
Nemám ani žiadny individuálny
študijný plán. Trénujem popoludní. Potom sa učím. Večer
ešte trochu cvičím.
A pred súťažou? Pomáha ti
niečo k sústredeniu, máš
nejaký tajný rituál alebo
talizman?
Väčšinou sa zvýši intenzita
tréningov. Obyčajne aj viac
individuálne behám. Rituál nemám, ale talizmany hej. Napríklad v Limassole na Cypre predávali rôzne kamienky. Kúpila
som si jeden pre šťastie. Vyšla z toho strieborná medaila.
Nemala som ho v rukavici, ale
v ruksaku (smiech). Odvtedy
ho nosím na preteky so sebou.
Tiež mi pribúda „plyšákov, po
každom víťazstve si dákeho

Strieborná medaila
z Majstrovstiev
sveta 2005

kúpim, alebo dostanem.“
Doma máš aj veľkú zbierku
medailí, pohárov, ocenení.
Odkiaľ?
Samozrejme z domácich slovenských pretekov, ale i mnohých európskych súťaží. Najradšej spomínam na úspechy
z Nemecka, Belgicka, Cypru,
ale i balkánskych štátov.
Kto ťa podporuje?
Je to predovšetkým rodina.
Veď aj sestra je karatistka
a tiež úspešná slovenská reprezentantka. Na predposledných Majstrovstvách Európy
v juniorskej kategórii bola štvrtá. Bez rodičov by to jednoducho nešlo.

Zatiaľ nie. Verím, že to nebude nikdy treba.
Ako relaxuješ?
Väčšinou opäť športom.
Najmä na plavárni, v saune. So
sestrou milujeme snowbording.
A hudbu počúvam stále.
Prezradíš aspoň trošku plány
do budúcna?
Chcem naďalej úspešne reprezentovať v kumite i študovať
na gymnáziu. V štúdiu na vysokej škole by som rada pokračovala asi v Českej republike.
Sedemnásťročná Dagmara
Kubinská z KK Ekonóm Trenčín práve v týchto dňoch na
svojej ceste postúpila o ďalší
krok ďalej. Bol jej udelený

Zbierka trofejí

A čo chalani a okolie? Majú
rešpekt pred stále známejšou
karatistkou? Ako ťa berú?
Vcelku v pohode. Občas si
trochu zažartujú, ale je to všetko veľmi priateľské. Nepozorujem ani žiadnu závisť okolia,
naopak skôr vnímam spoločnú
radosť z úspechov.
Musela si niekedy použiť
sebaobranu v reálnom živote?

čierny pás, prvý dan. Symbiózu a veľa šťastných okamihov
v štúdiu i v športe želáme mladej Trenčianke i v jej ďalšom
napredovaní. Veď z histórie
možno pozorovať, že mnoho
veľkých osobností vyšlo práve
z karate.
Zhováral sa Ľubomír Pagáč,
foto archív dk
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Prednášky
KC Aktivity, Kyjevská ulica
 19. 4. o 18.00
Vplyv výživy na choroby oka – prednáša Dr.
Kratkoczky
 20. 4. o 9.00
Alternatívne riešenie sporov – prednáša JUDr.
Chlebanová
 30. 4. o 15.00
Príďte medzi nás – klub celiatikov pozýva na pravidelné besedy
KaMC OS SR, klubovňa č. 227
 13. 4. o 16.00
Lietanie teplovzdušnými balónmi na Slovensku
a v zahraničí – prednáša Ing. Kalafút
 20. 4. o 16.00
Matiční predstavitelia Štefan Moyzes, Karol
Kuzmány, Viliam Paulíny-Tóth a Štefan Závodník
 27. 4. o 16.00
Popis formovania 1. čs. zmiešanej leteckej divízie v ZSSR a jej bojová činnosť v priebehu 2.
svetovej vojny
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská ulica 1
 20. 4. o 16.00
Čakáme bábätko – diskusia s odborníkmi

Detské aktivity
Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27
 18. 4. o 16.00
VÝTVARNÝ ATELIÉR pre všetky šikovné i „nešikovné“ deti do 14 rokov a ich rodičov
 23. 4. o 14.00
FAREBNÁ NEDEĽA – tvorivé nedeľné popoludnie
pre všetky deti a ich rodičov, starých rodičov
 26. 4. o 9.30
GALERKOVO – HRAVÉ TVORIVÉ DIELNE pre
deti do 6 rokov a ich rodičov
Klub numizmatikov, kluby leteckej histórie a výsadkárov pri KaMC OS SR, Klub
trenčianskych historikov SHS pri SAV,
Trenčianske múzeum a Mesto Trenčín

Vás srdečne pozývajú na
prednášku Od rytierstva po
žoldnierstvo,
prednáša PhDr. Vladimír Segeš, PhD.,
vedecký pracovník Vojenského historického
ústavu v Bratislave, šéfredaktor časopisu
História a spoluautor mnohých monografií
z vojenských dejín, autor článkov a štúdií
z oblasti stredovekého vojenstva v Uhorsku
so zreteľom na Slovensko.
Prednáška sa uskutoční dňa 20. apríla
2006 o 16.00 h
v KaMC OS SR Trenčín (býv. Dom armády),
miestnosť č. 301.
Vstup voľný aj pre verejnosť.
Podujatie sa koná ako príspevok k celoročnej
téme Mesto za hradbami – identita verzus
imidž. www.behindwalls.sk

KULTÚRNE POZVÁNKY
Výstavy
Mestská galéria, Mierové nám. 22
 7. – 30. 4.
V rozprávke je to tak – literárno-výtvarná výstava prác ZŠ v Trenčíne
Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27
 16. 3. – 30. 4.
Zmena mena – prezentácia prác pedagógov výtvarných predmetov zo Strednej umeleckej školy
v Trenčíne
 21. 4. – 25. 6.
Klenoty českého moderného maliarstva 1907 –
1939 zo zbierok Českého múzea výtvarných umění
v Prahe a Krajské galerie výtvarného umění v Zlíně
Trenčianske múzeum, Mierové námestie 42
 16. 3. – 15. 4.
Ján Hajduch – Zo starého Trenčína (fotografie)
Katov dom
 21. 4. – 21. 5.
Výstava absolventských prác študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne
KaMC OS SR
 27. 3. – 24. 4.
Slnko – fotografie Otakara Hrabáka
 7. 4. – 10. 5.
Sviatky jari – výstavka ručných prác s veľkonočnou tematikou
 28. 4. – 15. 5.
Stredná umelecká škola – prezentácia a obhajoby maturitných prác

Divadlo, koncerty, festivaly
Metro, Mierové nám.
 13. 4. o 19.00
Hudobné divadlo Trenčín – Pašie
Piano club Trenčín, Pod Sokolice 16
 20. 4. o 20.00 Polemic
 21. 4. o 20.00 Sound Attack
Verejná knižnica Michala Rešetku, Nám. SNP 2
 27. 4. o 16.00
Stretnutie so spisovateľom P. Štrelingerom
Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27
 20. 4. o 9.30 Ateliér pre seniorov
 23. 4. o 18.00
Trenčianska hudobná jar: Klavírny recitál
– Magdaléna Bajuszová (klavír)
 25. 4. o 17.00
Večerný výtvarný ateliér pre dospelých
 30. 4. o 18.00
Trenčianska hudobná jar: Vokálny koncert – G. Beláček (spev), J. Nagy-Juhasz (klavír), R. M. Brescia
(spev) a M. Aurelio Brescia (klavír) – Brazília
Refektár Kolégia Piaristov
 16. 4. o 18.00
Trenčianska hudobná jar: České trio – Milan
Langer (klavír), Dana Vlachová (husle) a Miroslav Petráš (violončello)
KaMC OS SR
 26. 4. o 17.00 Hrajú nám pre radosť
 26. 4. o 19.00 Helena Vondráčková
 27. 4. o 19.00
Bratislavské tanečné divadlo: ...na Vaše hroby
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Mierové nám.
032/743 44 15
16. a 17. 4.
Arizona Dreams
USA/Francúzsko,
1993,
142' Réžia:E.
Kusturica. Poetická tragikomédia E. Kusturicu
nesie v sebe mnoho prvkov,
typických pre jeho predchádzajúce filmy, vrátane hudby
G. Bregoviča.
19. 4.
Stvorení pre lásku
Hong Kong/Francúzsko, 2000,
98' Réžia: Wong Kar-wai. Veľká
časť filmu sa odohráva na uzučkej chodbe nájomného domu,
v ktorom bývajú obaja hlavní
hrdinovia filmu vo svojich manželstvách. Ich náhodné stretnutia sú si podobné – krátke
a rozpačité. Wong vytvoril krásny, beznádejný, vášnivý príbeh
lásky, ktorá nebola.
21. a 23. 4.
Sloní muž USA
1980, 125' Réžia: D. Lynch.
Londýn roku 1884. V tomto
časopriestore žije jeden nezvyčajný „Sloní muž, ktorý genetickým defektom skutočne
sčasti pripomína slona. A tak
ho predvádzajú na jarmokoch
ako monštrum. Ujme sa ho
mladý lekár a pod zdeformovaným zovňajškom odhalí
citlivého, inteligentného človeka a vyhranenú osobnosť.
24. 4.
Masajovia – bojovnící dažďa
Francúzsko, 2004, 94' Réžia:
P. Plisson. Masajskú dedinu
v keňskej savane trápi dlhotrvajúce sucho. Uzmieriť boží
hnev môže len vzácna obeť:
hriva kráľa levov – Vitchoua.
Dedina zverí túto úlohu skupine dospievajúcich chlapcov,
bojovníkov kmeňa.
26. 4.
Detské hry
Francúzsko, 2003, 86' Réžia: Yann Samuell.
28. a 30. 4.
Moderná doba
USA, 1936, 90' Réžia: Ch.
Chaplin. Chaplin a jeho súboj
so strojmi v ére, ktorá nie je
príliš naklonená ľuďom.
Začiatok predstavení o 19.00 h
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PRE VOĽNÉ CHVÍLE

Noc s Andersenom bola rozprávková
V noci z posledného marcového na prvý aprílový deň sa vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v centre mesta i v pobočkách
v Opatovej nad Váhom a v mestskej časti Juh uskutočnilo pre
deti medzinárodné podujatie Noc s Andersenom.

Už od piatej popoludní bolo
počuť v knižnici veľkú vravu
a detský smiech. To sa začala prezentácia podujatia a rodičia privádzali svoje deti na
rozprávkovú noc. Vo Verejnej
knižnici otvorili podujatie Alenka a Oskar, členovia divadla
Kolomaž, rozprávkami od H.
CH. Andersena. Po nich deti

navštívil Osmijanko. Predstaviť Trenčín a pozvať deti na
Mestskú vežu prišla Renáta
Kaščáková v rámci projektu
Trenčín – mesto za hradbami.
Deti zaujímavo odpovedali na
jej otázky a po jej pozvaní sa
začali chystať na dobrodružnú
večernú cestu mestom spojenú s výstupom na Mestskú
vežu. Na dvore knižnice najskôr
zasadili spoločne lipu Andersenku a potom už rýchlo, rýchlo nočným mestom na vežu. Po
jej prehliadke už na deti čakal
na Štúrovom námestí vodník
Valentín, ktorému odovzdali

Číslo 8/ročník VIII

po celú noc s deťmi v iných
knižniciach alebo surfovali
po internete. Noc pokročila
a unavené, no usmiate deti,
odchádzali do spacákov odsnívať aspoň kúsok prvého aprílového sna. Ráno ich pošteklila
v nose vôňa čerstvo upečených
buchiet a lahodného čaju. Po
takmer prebdenej noci a raňajkách odchádzali spokojné deti
s rodičmi domov.
V mestskej časti Opatová
sa rozprávkovej noci s Andersenom zúčastnilo 72 detí a rodičov, 28 detí nocovalo v kniž-

21.00 h v knižnici zostali len
Spachtoši. Čas si vyplnili hrami
na PC, maľovaním tvárí, čítaním
kníh a časopisov, prípravou večere a polnočného ovocného
šalátu. Nočného strašenia sa
zúčastnil aj najmladší 5-ročný
spachtoš Šimonko. Po veľkom
výskote a rachote sa prečítala
hororová rozprávka na dobrú
noc. Ak deti nezaspali o pol
tretej v noci, tak ráno o pol
siedmej už boli určite vyspaté.
Rozprávkové podujatie sa tak
skončilo v sobotu ráno idylou
všetkých detí.
Verejná knižnica Michala
Rešetku v Trenčíne patrila ku

nici. Deťom predškolského
veku rozprávková babička porozprávala rozprávky a nakŕmila ich čarovnými jablkami od 12
mesiačikov. Úlohou detí bolo
rozprávku namaľovať. Staršie
deti sa presunuli do Rozprávkovej školy, kde zbierali body do
preukazov úloh v komnatách:
Dobrôt, Duchov, Čarovného
oka, Čarostromu, Hier a v 13.
komnate. Po splnení úloh si
mohli body vymeniť za čarovné
nápoje v bare u Bociana. Po

487 slovenským i zahraničným knižniciam, ktoré toto
podujatie organizovali. Tento
rok mala knižnica a pobočky
204 účastníkov, z toho 106
detí sa ráno 1. apríla zobudilo
po nezabudnuteľnej noci. Na
ich pokojný spánok dohliadalo
15 pracovníkov.
Autori textu a fotografií:
Ľubomír Horňák, VKMR v Trenčíne, (pm), pobočka Opatová
nad Váhom (hz), ZŠ Trenčín,
Potočná 86

v klobúku svoje najtajnejšie
priania. Po príchode späť sa
deti občerstvili chrumkavými
rožtekmi a šalátom, ktorý si
sami pripravili podľa receptu
káčera Donalda.
Potom tí, čo radi kreslili, tvorili svoje umelecké dielka spolu
s výtvarníkom Jánom Vitkom,
iní v literárnej dielni písali

o Trenčíne so spisovateľkou
Margitou Ivaničkovou. Mimo
toho sa paličkovalo, vytvárali
sa origami i kirigami, každý si
prišiel na svoje. Okolo polnoci
draví recitátori prednášali zvedavému publiku im srdcu blízke
básničky i prózu. Nasledovalo
zápolenie mladých speváckych
talentov v Superstar, moderované trenčianskou „Adelou a Pycom“. Po spoločnej
pesničke za doprovodu gitary
a Adelinej tanečnej kreácie začala diskotéka. Stále čulé deti
sa vykrúcali a bláznili na parkete. Niektorí vytrvalci chatovali

Divadlo pre materské školy
Výborná atmosféra, vlastnoručne urobené kostýmy i kulisy
a perfektné herecké výkony sprevádzali divadelné predstavenia, ktoré v mesiaci marci 2006 v kultúrnych strediskách pre
deti materských škôl v Trenčíne pripravili a predviedli učiteľky
z materských škôl. A keďže nikdy nevymiznú klasické rozprávky, v ich repertoári tentoraz nechýbali Červená čiapočka a Koza
odratá a jež. K týmto predstaveniam pridali aj nové moderné
prvky a piesne. Deti počas predstavenia mohli tiež reagovať na
jednotlivé postavy. Poďakovanie patrí J. Bírovej, V. Buřilovej,
K. Ležatkovej z MŠ Na dolinách, M. Kahúnovej z MŠ, Ul. M.
Turkovej a J. Majčíkovej z MŠ, Považská ul.
Pozn.: Divadlo pre materské školy založili v r. 1995 J. Bírová,
D. Lorencová, Z. Baierová a D. Slabá.
(dl)

13. 4. 2006

KALEIDOSKOP

Kvalita v samospráve
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Prvý úsmev
Miroslav Jakub Marčák
Patrícia Chlebanová
Michal Gabrhel
Martin Beňo
Martin Skovajsa
Lukáš Baran
Aneta Búryová

Bonsai klub

Pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy Viktora Nižňanského
sa v hoteli Tatra uskutočnil vo štvrtok 6. apríla seminár Kvalita v samospráve 2006. V odbornej
časti seminára zameraného na systémy riadenia kvality a benchmarking v samospráve Slovenskej republiky vystúpil aj primátor Mesta Trenčín Branislav Celler s príspevkom Moderné mesto
– projekt zvyšovania kvality služieb v meste Trenčín.
text a foto (lp)

Deň otvorených dverí
Vysoká škola manažmentu
/ City University je moderná
vysoká škola, ktorá sa neuspokojuje iba s úlohou vzdelávania,
ale iniciatívne vytvára pre svojich študentov spojenie medzi
akademickou pôdou a zamestnávateľmi. Na základe spolupráce s významnými firmami
ponúka svojim študentom študijné stáže, kde si môžu svoje
vzdelanie doplniť vedomosťami
z praxe. Ak sa osvedčia a majú
záujem, firmy im po skončení
štúdia ponúknu trvalé pracovné

miesto. Ak sa chcete o štúdiu
na tejto modernej škole dozvedieť viac, navštívte ju v Deň
otvorených dverí v jej budove
na Bezručovej 64 v Trenčíne v
piatok 21. apríla 2006 od 10.
do 16. hodiny. Pre návštevníkov
sú pripravené aj informačné
balíčky. Okrem toho vybraný
vyučujúci urobí krátku asi 20
minútovú ukážkovú prednášku,
tzv. demo lessons, aby mali
návštevníci predstavu o podobe reálnej výučby. Tento deň
bude doplnený o návštevu jed-

VMČ SEVER
notlivých častí školy, študenti
si budú môcť prezrieť knižnicu,
študijné oddelenie, učebne,
počítačové laboratóriá, všetko,
čo majú študenti k dispozícii. K
novinkám patrí novootvorené
štúdium v slovenčine či kariérne a poradenské centrum.
Uzávierka prihlášok na štúdium je 30. apríla 2006 a prijímačky sa budú konať v druhej
polovici júna. Bližšie informácie
získate od Lukáša Frývaldského,
M. B. A. lfryvaldsky@cutn.sk alebo na stránkach www.vsm.sk.

Štatistici zisťujú príjmy domácností
Štatistický úrad SR uskutočňuje od 3. do 28. apríla 2006
výberové štatistické zisťovanie
príjmov a životných podmienok
domácností – EU SILC 2006
v šesťtisíc náhodne vybraných
domácnostiach v 304 obciach
na Slovensku, do ktorého bolo
vybraté aj mesto Trenčín. Vybrané domácnosti v meste
navštívi pracovník poverený
funkciou opytovateľa, ktorý
je povinný sa preukázať oso-

bitným poverením. Všetky poskytnuté údaje a informácie
budú anonymné. Za ochranu
dôverných údajov zodpovedá
štatistický úrad Slovenskej republiky.
Cieľom zisťovania je vytvoriť
spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín
Európskej únie o príjmoch
a životných podmienkach domácností. Výsledky zisťovania
budú zdrojom údajov o úrovni

Klub skalničkárov Trenčín
a Trenčiansky bonsai klub
vás pozývajú na Výstavu
skalničiek, bonsají, kaktusov a sukulentov do Kultúrneho domu na Hlavnej ulici
v Zlatovciach.
Výstava bude otvorená:
Piatok 28. 4. od 8.00 do 14.00
Sobota 29. 4.
od 9.00 do 18.00
Nedeľa 30. 4.
od 9.00 do 16.00
Okrem iného vás čaká aj ponuka výpestkov členov klubu
–skalničky, koniféry, kaktusy,
sukulenty.

a rozdelení príjmov, o úrovni
a zložení chudoby a o sociálnom vylúčení v SR. Údaje
budú využívané na národnej
úrovni, najmä v oblasti sociálnej politiky a tiež pre medzinárodné porovnanie Slovenska
s krajinami EÚ.
Zisťovanie EU SILC 2006
priamo nadväzuje na EU SILC
2005, ktoré sa realizovalo
v minulom roku.
(sk)

Výbor mestskej časti
Sever pozýva občanov na
stretnutie s názvom Čo nás
trápi – čo nás teší, ktoré sa
uskutoční

v stredu 19. apríla
o 16.00 h
v Spoločenskom a stravovacom centre Somer – malá
sála, Pod Sokolice 12.
Ján Babič, predseda
VMČ Sever

VMČ ZÁPAD
Výbor mestskej časti Vás
pozýva na zasadnutie Výboru
mestskej časti Západ, ktoré
sa uskutoční

v stredu 26. 4. 2006
o 15.30 h
v klube dôchodcov v Istebníku.
Program: 1. Otvorenie, 2.
Informácia o Azylovom centre v Hornom Orechovom, 3.
Požiadavky poslancov a občanov, 4. Žiadosti, 5. Rôzne,
6. Záver.
Martin Barčák, predseda
VMČ Západ
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Rodičia nadaných štvrtákov
Využite možnosť alternatívneho vzdelávania podľa Projektu
vzdelávania mimoriadne nadaných detí, ktorý je otvorený pre
všetky deti s úrovňou IQ nad 130.

Číslo 8/ročník VIII

Mesto Trenčín v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom
záujme vypisuje

výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy,
Bezručova 66, 911 01 Trenčín
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení zmien a doplnkov absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady,
minimálne 5 rokov pedagogickej praxe.

Čo vzdelávanie prináša nové? Vyučovanie sa deje v partnerskej
atmosfére, každý deň sa začína komunitou. Využívaním metód
kooperatívneho učenia, tvorby projektových prác a ich obhajob,
zážitkového učenia, riešenia problémov, pri ktorých žiaci využívajú vyššie formy myslenia a tvorivosti, obsah učiva sa rozširuje,
obohacuje a prehlbuje. To všetko v triedach s počtom do 15 detí.
V učebnom pláne sú dva cudzie jazyky a informatika.
Čo dosiahli naši štvrtáci? V matematických súťažiach v rámci
okresu prvé miesta, úspešne si počínali v celoslovenskej matematickej súťaži Klokan. Zvíťazili v celoslovenskej literárnej súťaži
Strom života. Umiestnili sa na popredných pozíciách v tvorivom
písaní v súťažiach Píšem, píšeš, píšeme, V rozprávke je to aj tak,
Slovenská dedina. Úspechy žnú i v recitačných, výtvarných súťažiach a environmentálnych aktivitách. Každý ročník vytvorili ročníkovú prácu na zvolenú tému v Power Pointe s prezentáciou pred
verejnosťou.
Po skončení ZŠ na základe vzájomnej dohody s Gymnáziom
Ľudovíta Štúra v Trenčíne budú žiaci prijatí bez prijímacích skúšok. Bližšie informácie o nás nájdete na www.zskubranska.edu.
sk, resp. na tel.čísle 032/743 40 08.
Daniela Felgrová, riaditeľka školy ZŠ, Kubranská cesta

Sto kubíkov pitnej vody zdarma
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s., vyhlasuje
Súťaž o sto kubíkov pitnej vody
zdarma. Súťažné otázky:
Aká je cena 1,5 l pitnej vody
dodávanej TVS, a. s.?
Kto je vlastníkom väčšiny vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry v meste Trenčín?
(a/ TVS, a. s., b/ TVK, a. s.)
V ktorom roku sa pristúpilo
k zachyteniu prameňa HUK –
roku, od ktorého sa datuje počiatok vodovodu v Trenčíne?
Hlavná cena pre zákazníka

TVS je dodanie sto kubíkov pitnej vody zdarma. Ceny pre 2 vylosovaných účastníkov súťaže:
vstup pre štvorčlennú rodinu do
Aquaparku v Tatralandii v Lipt.
Mikuláši, plavecké okuliare.
Uzávierka súťaže: 19. 4. 2006
(platí dátum doručenia). Odpovede na otázky môžete zaslať
poštou na adresu TVS, a. s.,
1. mája 11, 911 01 Trenčín
– počas pracovnej doby, alebo
priniesť osobne do kina Metro
na Mierovom námestí – kedykoľvek v čase od 18.00 h do
19.00 h.
Výsledky súťaže budú vyhlásené 21. 4. 2006 v predvečer
Dňa Zeme.
(tvs)

Ďalšie spoločné požiadavky na všetky uvedené funkcie:
znalosť príslušnej legislatívy, komunikačné a organizačné
schopnosti, osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť, schopnosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
znalosť práce s PC.
Uchádzači k prihláške doložia: stručný profesijný životopis,
úradne overené doklady o vzdelaní, odpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace, návrh koncepcie rozvoja školy.
Uzávierka prihlášok je 28. apríla 2006.
Prihlášky posielajte na adresu: Mestský úrad v Trenčíne,
Útvar školstva a sociálnych vecí, Mierové námestie č. 2, 911
64 Trenčín. Obálku označiť „Výberové konanie“.

Mesto Trenčín hľadá zamestnanca/
zamestnankyňu na voľnú pracovnú pozíciu
matrikár
Požadované kvalifikačné predpoklady (musia byť splnené súčasne):
– úplné stredoškolské vzdelanie (príp. VŠ I. alebo II. stupňa)
– počítačová zručnosť na užívateľskej úrovni
– ovládanie anglického jazyka na komunikačnej úrovni
Ďalšie požiadavky:
– čitateľný a úhľadný rukopis, dôstojné vystupovanie, organizačné schopnosti, bezchybný prednes textu
Podmienky vykonávania funkcie matrikára:
– do troch mesiacov od nástupu úspešne vykonať matričné
skúšky
– do troch mesiacov od nástupu absolvovať psychodiagnostické testy
S pracovnou náplňou na toto funkčné miesto je možné sa
oboznámiť u vedúceho útvaru právneho a matriky alebo u špecialistu matrikára.
Žiadosti so štrukturovaným životopisom a fotografiou
posielajte na adresu: Mestský úrad v Trenčíne, kancelária
prednostu MsÚ, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín do
24. 4. 2006.
Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

13. 4. 2006

Prvenstvo v záverečnom turnaji

Rozprávkový slalom a šibalské lyžovanie
Malí a veľkí Trenčania,
Bratislavčania, Dubničania,
Žilinčania, jednoducho všetci
tí, ktorí majú radi šibalské
lyžovanie, sa v závere marca
rozlúčili so zimnou sezónou
v lyžiarskom stredisku Čičmany. Pre záujemcov, ktorých
bolo neúrekom, pripravili pracovníci lyžiarskeho strediska,
členovia TJ Mladosť Trenčín
a KC Aktivity na Juhu za výdatnej pomoci Čičmancov
rozprávkový slalom, lopatový
pretek, jazdu na kolese a hry
so škriatkami a Perinbabou.
Mnohým urobili radosť aj psie

Víťazné družstvo TTS Trenčín '95 po turnaji v Myjave
Mužstvo chlapcov prípravky
futbalového klubu TTS SOS
Trenčín '95 počas zimnej prestávky absolvovalo niekoľko turnajov, v ktorých striedalo dobré
vystúpenia so slabšími. Na
silne obsadenom turnaji v Prievidzi chlapci ťahali za kratší koniec, skončili dvanásti, v Novej
Dubnici tretí, vo Svinnej piati.
Nakoniec to najlepšie: posledný turnaj na Myjave po troch
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víťazstvách a jedinej prehre od
mestského rivala AS Trenčín sa
hráči radovali z cenného prvenstva. Ďalšiu radosť chlapcom
i sebe spravil František Krasňan, ktorý s piatimi presnými
zásahmi vyhral súťaž strelcov.
Všetci chlapci, ktorí sa turnaja
zúčastnili, si z chuti zahrali
a dôstojne reprezentovali naše
mesto.
(rom)

Najlepší
strelec
turnaja F.
Krasňan
s trénerom
T. Grofikom
s cennými
trofejami

záprahy. Všetci pretekári boli
odmenení vecnými cenami
a diplomom. Poďakovanie
patrí aj všetkým dospelákom, ktorí prispeli v ľadovom
bufete na konto zdravotne
postihnutých detí – členov TJ
Mladosť – KUKo.
Výsledky: V slalome 1.
miesta obsadili N. Vlčková,
A. Michalcová, D. Vrtaňa, J.
Hosnedl, S. Zimen, R. Paál, J.
Vlček. V snowborde zvíťazil J.
Rybárik. Jazdu na gumovom
kolese najlepšie zvládli M.
Bukovčáková a J. Bukovčák.
Mária Kuhlőffelová

Fitness detí
V sobotu 15. apríla 2006
sa uskutoční v Kultúrnom
a metodickom centre OS SR
športové podujatie Fitness

detí od 15.00 h. Akciu organizuje Mesto Trenčín, Olympijský klub Trenčín a Fitness
Gabrhel.
(mo)

Osemsmerovka
Vážení čitatelia!
Sme veľmi radi, že naše
osemsmerovky a krížovky sa stretávajú s takým
priaznivým ohlasom. Ďakujeme za vašu priazeň.
Správne znenie tajničky
z č. 7 znie: „Dlhý jazyk
skracuje život.“ Zo všetkých správnych lúštiteľov
sa pri žrebovaní šťastie
usmialo na Hanku Juríčkovú, Inovecká ul. 52.
Získava hrnček s logom
mesta Trenčín. Výhru si
môže vyzdvihnúť v redakcii.
Srdečne blahoželáme! Tajničku krížovky nám môžete
poslať na adresu redakcie
do 21. 4. 2006.
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„Ty si ku mne milá len vtedy,
keď potrebuješ peniaze,“
ponosuje sa manžel.
„Ale drahý, veď ja som k tebe
milá stále.“
„(tajnička na 12 písmen + !).“
MAČETY, MADIT, MAKADAM,
MALIAR, MALINA, MALTA,
MANTINEL, MANŽETA, MAREC,
MASKA, MASTIKA, MAŠKARA, MEDAILÓN, MENTALITA,
METER, METRUM, MIESTNE
MOČIARE, MILENEC, MLIEKO,
MILODAR, MIMIK, MINERÁL,
MISÁL, MOBILIZÁCIA, MOCNÁRI, MODERNÁ METÓDA, MODRÁ MISA, MONOKULTÚRA, MONUMENT, MORSKÁ MEDÚZA,
MOSKYTY, MOTYKA, MRAZÍKY,
MUŠKÁTY, MYŠLIENKA
(pál)
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Najlepší športovci Trenčína v roku 2005
Najlepších športovcov Trenčína v juniorskej i seniorskej kategórii za rok 2005 prijal 28. marca
v obradnej sieni mestského úradu trenčiansky primátor Branislav Celler, aby im poďakoval za
vzornú reprezentáciu mesta a odovzdal ďakovné listy spolu s vecnými cenami.
foto (jč)

lársky inštruktor v krúžkoch, tohto
roku oslávil životné jubileum 65
rokov, Majstrovstvá Slovenska malých modelov v kategórii F1K – 1.
miesto, Majstrovstvá Slovenska
priateľov historických modelov,
kat. AV – 11. miesto. Zúčastnil sa
s modelom SLUKA výstavnej časti
Majstrovstiev Európy historických
modelov 2005 v Dvůr Králové,
Česká republika.

Juniorská kategória:

Za prijatie v mene ocenených poďakoval Pavol Dian, hlavný tréner vojenského
športového klubu Dukla Trenčín. Vyzdvihol
podiel samosprávy na rozvoji športovej
mlade, ktorá raz nahradí na stupňoch víťazov súčasných najlepších športovcov.

Najlepší športovci Trenčína
(bez určenia poradia) za rok
2005
Kategória dospelých:
Bc. Martin Tešovič, Dukla Trenčín – vzpieranie, hmotnostná kategória do 105 kg,
reprezentant Slovenskej republiky (SR). Na
majstrovstvách sveta v Katare v Dohe vybojoval 3. miesto v dvojboji, 3. miesto v trhu, 3. miesto v nadhode.
Ing. Juraj Potoček, Musher Club Trenčín
– psie záprahy, reprezentant SR. Majstrovstvá Európy v disciplíne PZDT (psie záprahy – dlhé trate) na 140 km, Rakúsko, Imer
Krems, 2. miesto.
Rastislav Tureček, Dukla Trenčín – telesne postihnutý športovec, vozíčkar, paraolympionik, reprezentant SR, Majstrovstvá
Európy v časovke 5,5 km, Groningen, Holandsko – 2. miesto, Majstrovstvá Európy
v spoločnom preteku 27, 5 km, Groningen,

Holandsko – 3. miesto.
Branislav Kacina, Horolezecký klub JAMES
Trenčín – skialpinizmus, reprezentant Slovenska. Majstrovstvá Európy v skialpinizme – štafety krajín, Andorra – 5. miesto,
úspešné umiestnenia vo Svetovom pohári
dvojíc a Európskom pohári jednotlivcov.
Gabriel Čmárik, Horolezecký klub JAMES
Trenčín – horolezectvo, reprezentant SR,
športové lezenie, cesty do obtiažnosti
M 10, 8 a+. Výstupy v r. 2005: Himaláje
– Karakoram, Great Trango, prvovýstup
alpským štýlom, „Assalam Alaikum“, 8 A2
ABO, 90 dĺžok, Alpy – Grandes Jorasses,
„Colton Mc Intyre“ (Alexis), ED3, Civeta,
Asteho kut“, 6+A1.
Jaroslav Dutka, Horolezecký klub JAMES
Trenčín – horolezectvo, reprezentant SR.
Najvýznamnejší výstup roku 2005: K2
– druhá najvyššia hora sveta, expedícia
dosiahla výšku 8 200 m.
Ján Kreháček, Fitness-Gabrhel Trenčín - silový trojboj, reprezentant SR, Majstrovstvá
Európy v silových disciplínach – 3. miesto,
Majstrovstvá sveta v silových disciplínach
– 10. miesto.
Ing. Július Kákoš, Združenie technických
športov a činností Trenčín – dlhoročný
športovec v modelárskom športe, vedúci
modelárskeho klubu a dlhoročný mode-

Róbert Gavenda, TJ Slávia, Športová škola Trenčín – cyklistika, reprezentant SR, Majstrovstvá Európy
juniorov, Francúzsko, Pont-Chateau
– 1. miesto, Majstrovstvá sveta juniorov v cyklokrose, Nemecko, St.
Wendel – 2. miesto, niekoľkonásobný Majster Slovenska juniorov
MTB, v cyklokrose, umiestnenia
na 1. a 2. mieste vo Svetovom pohári v cyklokrose.
Tibor Duchovný, Klub trenčianskych
modelárov – rádiom riadené modely, reprezentant SR, Majstrovstvá
Európy v disciplíne rádiom riadené modely
vetroňov kategórie F3J, Chorvátsko, Osijek
– 1. miesto, Majstrovstvá Slovenskej republiky v disciplíne rádiom riadené modely
vetroňov kategórie F3J – 1. miesto.
Dagmara Kubinská, Karate Klub Ekonóm
Trenčín – karate, reprezentantka SR, Majstrovstvá sveta juniorov v bojovom umení kumite do 57 kg, 2. miesto, Majstrovstvá Slovenskej republiky v bojovom umení
kumite – 1. miesto.
Martin Jankovec, Lukáš Lengvarský, Richard Čavojský, TJ Slávia, Športová škola
Trenčín – kanoistika, reprezentanti SR,
Majstrovstvá sveta juniorov, Maďarsko,
Szeged – 4. miesto K4 500m, 6. miesto
K4 1000 m Majstrovstvá Európy juniorov,
Bulharsko, Plovdiv – 7. miesto K4 500 m,
10. miesto K4 1000 m.
Jiří Žejdlík, Dukla Trenčín – vzpieranie,
juniorský reprezentant SR, Majstrovstvá
Európy juniorov, Slovensko, Trenčín – 6.
miesto v trhu, 7. miesto v nadhode, 7.
miesto v dvojboji.
Jozef Repčík, TJ Slávia, Športová škola
Trenčín – atletika, reprezentant Slovenskej
republiky, Majstrovstvá Európy do 19 rokov, Litva, Viľnius – 7. miesto – 800 m.
(r)
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