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Staré mesto v novom kabáte
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Medzinárodný študentský workshop, nazvaný Staré mesto v novom kabáte, sa v Trenčíne
uskutočnil v októbri minulého roka ako súčasť najvýznamnejšieho kultúrno-spoločenského
podujatia, organizovaného Mestom Trenčín – medzinárodnej konferencie historických miest
Mesto za hradbami – identita versus imidž. Projektu sa zúčastnili študenti z Holandska, Belgicka a domáci, zastúpení gymnazistami z Piaristického gymnázia a Gymnázia Ľ. Štúra.
Úlohou študentov bolo nafotografovať najrôznejšie
objekty v Trenčíne a následne upraviť fotomateriál
v grafickom programe Adobe Photoshop. Hlavným cieľom bolo dodať tradičným záberom mesta netradičnú
umeleckú podobu. I napriek tomu, že aktérmi týchto fotografií boli študenti stredných škôl, ktorí sa nezaoberajú fotografiou ako učebným predmetom, všetci veľmi
úspešne zvládli zadanú problematiku a z workshopu
vzišlo mnoho zaujímavých až umeleckých fotografií.
Dnes už poznáme aj víťaznú fotografiu z dielne Holanďana Giana Van Doorna (snímka hore). Zhodnotil
ju člen poroty Ivan Dudáš: „Pri výbere fotografie sme
prihliadali na celkovú atmosféru, kompozíciu, nápad
a samotné myslenie žiaka. Tým bolo zachytenie obrazu na skle budovy banky ČSOB. V jednotlivých poliach
skla sa odrážajú fragmenty starého mesta. Týmto
spôsobom sa myšlienková rovina témy zhmotnila do
výtvarnej podoby, v ktorej idea a forma sú vyváženými aspektmi. Po grafickom spracovaní vo Photoshope
vzniklo dielko, ktoré navyše prekvapuje aj svojou viacpolohovosťou vizuálnej výpovede.“
(rk)

Z obchodnej
akadémie až
do Európskeho
parlamentu?

str. 12

Valentínska kvapka krvi

Valentínsky
odkazovač

Zábavno-obchodné centrum MAX v spolupráci s Národnou transfúznou službou
v Trenčíne pripravuje akciu Valentínska
MAXi kvapka krvi, ktorá sa uskutoční v priestoroch trenčianskeho MAXu
14. 2. 2007. Odbery krvi sa uskutočnia
v priestoroch foyer kín v MAXe v čase od
9.00 hod. do 13.00 hod.
Druhou etapou bude Valentínska show
(husľové trio G-Strings, ukážky z muzikálu
Na skle maľované so spevákmi Z. Tlučkovou, P. Humeňanskou, M. Labudom
ml., J. Slezákom, mím Vlado Kulíšek)
pre návštevníkov a darcov krvi, ktorá sa
začne o 16.00 hod. Každý darca dostane
po odbere krvi poukážku na darček, ktorý
mu bude odovzdaný počas Valentínskej
show.
(pet)

Na sviatok všetkých zaľúbených 14. februára, bude
na Mierovom námestí pripravený Valentínsky odkazovač,
kde môžete napísať svoje
vyznania lásky…
Najkrajšie vyznania budú
uverejnené v najbližšom čísle
informačného dvojtýždenníka
Mesta Trenčín INFO.
(km)
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Generel dopravy prechádza schvaľovacím procesom
Generel dopravy mesta Trenčín, dokument, ktorý má vyriešiť
akútne problémy s premávkou v meste na roky dopredu, je momentálne vo fáze, keď sa k nemu vyjadrujú viaceré dopravné
orgány.
„Nosné body generelu sú
výstavba druhého cestného
mosta cez rieku Váh, vybudovanie Juhovýchodného obchvatu mesta, mimoúrovňové
križovania cez železničnú trať,
využitie súčasného železničného mosta ako cestného po
modernizácii trate, nová hlavná cesta s pracovným názvom
Nová nábrežná v centre, okružné križovatky a výhľadovo ďalší
cestný most medzi mestskými
časťami Sihoť a Opatová,“
povedal trenčiansky primátor
Branislav Celler. Vypracovanie
generelu trvalo s prestávkami,
ktoré zapríčinilo riešenie modernizácie trate, takmer štyri
roky, podľa B. Cellera ďalší rok
trvá schvaľovací proces. V ňom
už boli vznesené viaceré pripomienky, ktoré samospráva
do dokumentu včlení. Generel

bude súčasťou nového územného plánu mesta.
Druhý cestný most by sa
podľa B. Cellera mal začať
stavať v priebehu roka 2007.
Jediný cestný most cez Váh
v Trenčíne kapacitne nestačí,
je už v rokoch, kedy by mal
prejsť generálnou rekonštrukciou a doprava je pri dopravnej
nehode na hlavnom ťahu cez
mesto ľahko zraniteľná. Most
bude nadväzovať na diaľničný
privádzač, situovaný približne
dva kilometre južne od existujúceho mosta.
Ostatné body generelu súvisia s modernizáciou železničnej trate a jej prekládkou.
Podľa B. Cellera sa centrum
mesta rozšíri o 80-tisíc metrov
štvorcových až k rieke Váh.
Rieku a centrum doteraz rozdeľovala práve trať. Dopravné

Po ukončení modernizácie železničnej trate by sa súčasný železničný most mal využívať ako most cestný
Snímka (jč)
riešenie ráta s vybudovaním
novej cesty – Nová nábrežná,
ktorá bude súbežná s Hasičskou ulicou. Mimoúrovňové križovania trate by mali vzniknúť
po celom meste. Modernizácia
rieši aj prílišné zaoblenie trate
v meste, čo si vyžiada výstavbu
nového železničného mosta,
no aj zbúranie viacerých rodinných domov a letnej plavárne.

Súčasný železničný most by tak
mal byť sprístupnený automobilovej doprave. Medzi mestskými časťami Sihoť a Opatová by
sa mal po roku 2015 postaviť
ďalší cestný most cez Váh, samospráva chce v rámci generelu a nového územného plánu
priestor zabezpečiť tak, aby sa
nezastaval.
(SITA)

Tri milióny z mestského rozpočtu na granty v oblasti školstva a športu
Grantové kolo na rok 2007, zamerané na aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a športu, vyhlásilo Mesto Trenčín.
Spolu tri milióny korún vyčlenila vo svojom programovom rozpočte mestská samospráva na tieto účely a rozdelila na tri skupiny.
Na podporu školstva, výchovy a vzdelávania je vyčlenených 500
tisíc korún, z dotácií na činnosť telovýchovné a športové kluby
môžu čerpať dva milióny Sk a zvyšných 500 tisíc je určených na
podporu výnimočných športových aktivít a reprezentáciu mesta
Trenčín doma i v zahraničí.

Každý rok prijíma trenčiansky primátor najlepších športovcov
mesta za uplynulé obdobie. Reprezentujú Trenčín na Slovensku
i v zahraničí, viacerí z nich aj vďaka grantovému programu mestskej samosprávy. Snímka je z minulého roku.
Snímka (a)
„Dotácie vo výške maximálne
70 % z nákladov na projekt môžu
získať podnikateľské subjekty,

ale i živnostníci pôsobiaci na
území mesta na základe spolu
s povinnými prílohami vyplnenej

žiadosti a za predpokladu, že
majú splnené všetky záväzky
voči mestu. Škála zamerania
projektov je veľmi široká, počnúc
skvalitňovaním vlastného vyučovania a vzdelávania, cez vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie,
kultúrnej identity, moderného
umenia, vzdelávanie s cieľom
pomôcť uplatniť sa ľuďom na
trhu práce, vzdelávacie aktivity
v oblasti vedy a výskumu, až po
aktivity v rámci prevencie pred
drogovou závislosťou, násilím,
kriminalitou a inými sociálnopatologickými javmi, ale aj na
organizovanie kongresov, konferencií, seminárov a vzdelávacích
podujatí v Trenčíne,“ vysvetľuje
Ľubica Kršáková, pracovníčka
Útvaru školstva a sociálnych vecí
Mestského úradu v Trenčíne.
Intenzívna činnosť športových
klubov a telovýchovných jednôt,
podpora širokého spektra súťažných, relaxačných a voľnočasových športových aktivít detí,
mládeže a dospelých je cieľom
grantového programu v oblasti
športu. „Pri určovaní kritérií sme

uprednostnili kluby zameriavajúce sa na výkonnostný rast
detí a mládeže a reprezentáciu
Trenčína na Slovensku i za jeho
hranicami. Žiadatelia získajú
podľa stanovených kritérií určitý
počet bodov. Hodnota bodu sa
vypočíta z objemu schválených
finančných prostriedkov vydelením súčtu bodov jednotlivých
telovýchovných jednôt a športových klubov. Maximálna výška
dotácie pre jeden klub je 200 tisíc korún,“ približuje kritériá pre
grantový program zameraný na
šport Jozef Baláž, vedúci Útvaru
školstva a sociálnych vecí MsÚ.
Uzávierka prijímania žiadostí
je 9. marca. Platné návrhy posúdi Komisia školstva a športu
pôsobiaca pri mestskom zastupiteľstve a vybrané na základe
platných kritérií odporučí na
podpis primátorovi mesta. Bližšie
informácie i tlačivá záujemcovia
získajú na oficiálnej webovej
stránke mesta www.trencin.sk
alebo na Útvare školstva a sociálnych vecí MsÚ v Trenčíne (tel.:
744 57 97).
T. Hlobeň

8. 2. 2007
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Mestskí policajti sa predstavujú
Už sú to dva roky, čo sme vám na stránkach Infa predstavili členov Mestskej polície v Trenčíne. Medzitým sa mnohé zmenilo,
ale rajonizácia zostala. Aby ste lepšie vedeli, ktorý je ten váš policajt, prinášame vám opäť rozdelenie policajtov do jednotlivých
rajónov a okrskov, za ktoré zodpovedajú.

Rozdelenie rajónov
– okrskov:
VMČ ZÁPAD
tel.: 0902 911 274
OKRSOK č. 1:
inšp. Ján Kováčik
Zlatovce – Hanzlikovská, Na
vinohrady, Na záhrade, Hlavná,
Detská, Na dolinách, Poľovnícka, Jarná, Severná, Malozáblatská
Záblatie – Záblatská, Rybáre,
Pri parku, Ku kyselke, Dolné
pažite, Sigôtky
OKRSOK č. 2:
inšp. Peter Margetín
Vlárska, Istebnícka, Jánošíkova, Medňanského, Podjavorinskej, Ružová, Kasárenská
OKRSOK č. 3:
inšp. Miroslav Baláž
Bratislavská, Kvetinová, Lesnícka, Na záhumní, Chotárna,
Matice slovenskej, Záhradná
OKRSOK č. 4:
inšp. Boris Čapák
Bratislavská, Zlatovská, Obchodná, Kožušnícka, Brnianská, Prúdy, Brezová, Javorová,
Višňová, Bratislavská, Obchodná, Kožušnícka, Bavlnárska,
Lipová, Jedľová, Školská
OKRSOK č. 6:
inšp. Eduard Vaško a Milan
Antl
Brnianska, Ľ. Stárka, Zlatovská
OKRSOK č. 7:
inšp. Ján Mihál
Duklianskych hrdinov, Školská,
Továrenská, Veľkomoravská, Ľ.
Stárka, Súťažná, Hollého, Kvetná, Staničná, Budovateľská,
Piešťanská, Brančíkova
OKRSOK č. 8:
inšp. Marcel Kostifal
Duklianskych hrdinov, Hollého,
Svätoplukova,
Rastislavova,
Žabinská, Vl. Roya, M.Kišša,
Radlinského, Ľ. Stárka

VMČ SEVER

VMČ STRED

tel.: 0902 911 502

tel.: 0902 911 020

OKRSOK č. 9:
inšp. Miloš Kubányi
M. Rázusa, Hodžova, Nábrežná, Mládežnícka, Švermova,
Hurbanova, Ul. gen. Goliana,
Smetanova, Komenského, Študentská,

OKRSOK č. 17:
inšp. Štefan Žigo a Róbert
Malík
Matúšova, Mierové námestie,
Jaselská, Sládkovičova, Štúrovo námestie, Hasičská, Farská,
Marka Aurélia, Rozmarínová,
Palackého, Vajanského

OKRSOK č. 10:
inšp. Pater Belák a Róbert
Machálek
M. Rázusa, Hodžova, Nábrežna, Ul. kpt. Nálepku, Švermova,
Hurbanova, gen. Goliana, Vodárenská, 17. novembra, Holubyho námestie, Ul. gen. Viesta,
Jiráskova, Považská, Hodžova,
Šoltésovej, Osvienčimská, Gagarinova, M. Turkovej
OKRSOK č. 11:
inšp. Slavomír Svrbík
Považská, Žilinská, Brigádnická, Pri Tepličke, Pod Skalkou,
Jasná,
Tichá,
Opatovská,
Kraskova, Pádivého, Sibírska,
Armádna, Pod čerešňami, Odbojárov
OKRSOK č. 13:
inšp. Jozef Pristaš
Opatová – Potočná, 10. apríla, Horeblatie, Mlynská, Niva,
Mníšna, Pod driením
OKRSOK č. 14:
inšp. Martin Petrík
Kubra – Kubranská, Kubrická,
Pod lipami, Zelnice, M. Hricku,
J. Derku, J. Fabu, Za humnami,
Dubová, Dubník, Skalničky, Záhrady, osada Volavé
OKRSOK č. 15:
inšp. Milan Zelieska
M. R. Štefánika, K výstavisku,
Pod Sokolice, Pred poľom, Súvoz, Kubranská ul.
OKRSOK č. 16:
inšp. Dalibor Laborecký
M. R. Štefánika, Kukučínova,
Železničná, Kragujevackých hrdinov, park, Matúšova, Mierové
nám., Jaselská, Sládkovičova,
Štúrovo nám., Hasičská, Farská, Marka Aurélia

OKRSOK č. 18:
inšp. Ondrej Petrík
Námestie sv. Anny, 1. mája, H.
Šianec, Kollárova, Bernolákova, Súdna, Piaristická, K dolnej
stanici

Veterná, Ovocná, Bezručova,
Slnečné
námestie,
Sama
Chalupku, Strojárenská
OKRSOK č. 25:
inšp. Imrich Bandžúch
Legionárska, Rybárska, Električná, Karpatská, J. Zemana,
Poľná, Palárikova, Narcisová,
Sasinkova, Stromová, Javorinská, Riznerova, Nové prúdy,
Bottova, Biskupická, Úzka, Záhumenská, Legionárska, Puškinova, Karpatská, Nozdrkovce

VMČ JUH
tel.: 0902 911 021, 640 09 10

OKRSOK č. 19:
inšp. Martin Szitás a Pavol
Jančovič
Čerešňový sad, Trenčiansky
hrad, H. Šianec, Pod Brezinou,
Partizánska, Nad tehelňou, J. B.
Magina, D. Krmana, J. Lipského, A. Churu, židovský cintorín,
Hviezdoslavova, Vajanského,
Palackého, Rozmarínová, Kniežaťa Pribinu, Braneckého

OKRSOK č. 1:
inšp. Andrej Šišovský
Západná, Soblahovská od kruhového objazdu – smer Soblahov, záhradkárska osada Poľnohospodár

OKRSOK č. 20:
inšp. Petr Havlík
Jesenského,
Jilemnického,
Kuzmányho, Moyzesova, Kmeťova, D. Šianec, Nemocničná, Panenská, Električná, Legionárska

OKRSOK č. 3:
inšp. Branislav Ježík
Ul. Šmidkeho, Halašu, záhradkárska osada Vašíčkove sady

OKRSOK č. 21:
inšp. Slavomír Papp
J. Kráľa, Tatranská, Krátka,
Zelená, Nová, Cintorínska, Záhradnícka, Kúty, Olbrachtova,
Soblahovská
OKRSOK č. 22:
inšp. Zuzka Trčková, Radomír
Faltýnek a Miroslav Maradík
Legionárska, Dlhé Hony, Soblahovská, 28. októbra, Inovecká,
Strojárenská
OKRSOK č. 23:
inšp. Ľubomír Klobušický
Kalinčiakova, Lidická, Ul. kpt.
Jaroša, Inovecká, Osloboditeľov, Družstevná, Bezručova,
Beckovská
OKRSOK č. 24:
inšp. Žofia Pillerová
Družstevná, Ul. kpt. Jaroša,

OKRSOK č. 2:
inšp. Radovan Chmelík
Saratovská,
Novomeského,
Soblahovská (COOP, LIDL)

OKRSOK č. 4:
inšp. Roman Kukaň
Ul. gen. Svobodu, Vansovej,
Šafárikova
OKRSOK č. 5:
inšp. Tomáš Omachel
Liptovská, Bazovského, lesopark Brezina, záhradkárska
osada Široké
OKRSOK č. 6:
inšp. Duša Bečár
Východná, Lavičková, záhradkárska osada Pod Sekerou
OKRSOK č. 7:
inšp. Bc. Pavol Petrovský
Ul. Mateja Bela, Kyjevská, záhradkárska osada Chrasť
OKRSOK č. 8:
inšp. Patrik Tomášek
Halalovka, Južná, záhradkárske
osady Halalovka I, II.
(MsP)
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Trenčín vlani navštívilo vyše sto tisíc ľudí
Mesto Trenčín v minulom roku navštívilo vyše sto tisíc ľudí,
z toho približne štvrtina zo zahraničia. Najväčší záujem je o Trenčiansky hrad a centrum mesta. Ako však upozorňuje vedúca
útvaru marketingu Mestského úradu v Trenčíne Renáta KAŠČÁKOVÁ, štatistika návštevnosti nie je presná, útvar k nej dospel
získaním viacerých údajov.
Najpodstatnejší je počet mestská samospráva tento rok
ľudí, ktorí prenocovali v ubyto- vyčlenila približne 4, 2 mil. Sk.
vacích zariadeniach. V Trenčíne Suma je rozdelená na čiastky
minulý rok prespalo približne v rozmedzí 50 až 500 tisíc Sk.
75 tisíc návštevníkov, z toho Peniaze slúžia na účasť mesta
okolo 32 tisíc zahraničných. Po- na veľtrhoch CR, rozširovanie
tenciál využitia lôžok dosiahol webových služieb, zavedenie
33 %. „Ďalším porovnávacím jednotného vizuálneho štýlu
zdrojom je pre nás štatistika na propagačných tabuliach,
návštevníkov Trenčianskeho banneroch a reklamných matehradu a tiež štatistika náv- riáloch, doplnenie turistického
števníkov nášho informačného značenia a orientačného systécentra. Dá sa ešte čiastočne mu v meste, ale aj na inzerciu
vychádzať aj z návštevnosti v oblasti cestovného ruchu,
najbližších kúpeľov – Trenčian- podporu tvorby produktov cesskych Teplíc a Piešťan. Aj keď tovného ruchu či rozšírenie poturisti nie sú ubytovaní pria- nuky propagačných materiálov
mo v Trenčíne, faktom je, že o meste. „Je veľmi relatívne
pomerne veľké percento z nich Trenčín navštívi, hoci
to opäť môžeme iba
odhadovať,“ uviedla R. Kaščáková.
Hrad vlani navštívilo
71 tisíc ľudí, piešťanské kúpele 47
tisíc návštevníkov,
z toho 26 tisíc zahraničných a kúpele
Trenčianske Teplice
zaznamenali 4 tisíc
návštevníkov. „Niečo napovie aj štatistika návštevnosti
a počtu vystavovateľov na veľtrhoch
výstaviska
TMM,
za rok 2006 to bolo Trenčiansky hrad vlani navštívilo 71 tisíc
okolo 60 tisíc ľudí,“
uviedla R. Kaščáková. Propagá- povedať, či je to veľa alebo
cii Trenčína a zvyšovaniu náv- málo. Je naozaj veľmi ťažké
števnosti v neposlednom rade zmerať, ako zvýšená propadopomáha aj festival Pohoda, gácia prispieva či neprispieva
na ktorý mesto prispieva sumou k zvýšeniu návštevnosti mes1 milión Sk. Návštevnosť presa- ta,“ domnieva sa R. Kaščáhuje dvadsaťtisícovú hranicu. ková. Všeobecne vraj platí, že
„Z kombinácie týchto údajov propagácie nie je nikdy dosť.
možno odhadom usudzovať, že „No nejde len o spoločnú proTrenčín v minulom roku nav- pagáciu, ale najmä o stimuláštívilo viac ako 100 000 ľudí,“ ciu podnikateľského prostredia k celkovému zlepšovaniu
konštatuje R. Kaščáková.
Na rozvoj cestovného ru- služieb či rozširovaniu ponuky
chu (CR) a propagácie mesta pre návštevníkov mesta, o spo-

Trenčín v minulom roku navštívilo vyše sto tisíc ľudí, z toho
približne štvrtina zo zahraničia. Najväčší záujem je o Trenčiansky hrad a centrum mesta.
ločnú motiváciu k sústavnému
zlepšovaniu kvality. To je veľmi dlhá cesta. Samospráva by
tu mala zohrať úlohu iniciátora
procesu, aby spoločných investícií do cestovného ruchu

ľudí
postupne pribúdalo a aby čo
najrýchlejšie začali pribúdať
aj ich multiplikačné efekty,“
dodáva R. Kaščáková.
Súkromný sektor sa podľa
R. Kaščákovej zatiaľ do cestovného ruchu veľmi aktívne
nezapája, mesto sa preto rozhodlo tvoriť produkty, ktoré by
mali mať na starosti cestovné
kancelárie. „Už v minulom
roku sme pre návštevníkov
piešťanských kúpeľov vytvorili
produkt – poldennú a celo-

dennú prehliadku Trenčína so
sprievodcom, ktorú propagujeme nielen v Piešťanoch, ale aj
v rámci informačného centra
a na web stránke. Niečo podobné by sme chceli pripraviť
aj pre iné cieľové
skupiny – seniorov,
prípadne aktívnych
návštevníkov – peších turistov či cykloturistov. Keď zavítajú do mestského
informačného centra alebo na internetovú
stránku,
musia dostať ponuku aspoň dvochtroch konkrétnych
itinerárov, ktoré by
ich v meste a jeho
okolí
zamestnali
nie na jeden, ale
povedzme na dva
až tri dni.“
Trenčín
v rámci vzájomnej
propagácie už vytvoril spoluprácu s Bratislavou
a Piešťanmi, ktorá má dopomôcť k tomu, aby turista prichádzajúci na Slovensko svoj
výlet neukončil prehliadkou
hlavného mesta, ale aby „vyrazil ďalej na sever“ so zárukou,
že ho tam budú čakať ďalšie
atrakcie. „Rozbieha sa spolupráca aj s kúpeľmi v Trenčianskych Tepliciach,“ povedala R.
Kaščáková.
(SITA)
Snímky (ar)
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Štátny stavebný dohľad a jeho
porušenie
podmienky na jej dokončenie,

Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ v Trenčíne vykonal
v minulom roku 89 štátnych stavebných dohľadov, uskutočnil
9 priestupkových konaní, 2 konania o správnom delikte a uložil
pokuty v celkovej výške 30 000 Sk.
Štátny stavebný dohľad zabezpečuje podľa platnej legislatívy ochranu verejných záujmov,
ako aj práv a právom chránených
záujmov právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyplývajú
z uskutočňovania stavby alebo
jej zmeny, z vlastností stavby pri
jej užívaní, z odstránenia stavby
a z terénnych úprav, prác a zariadení podľa stavebného zákona.
Orgán štátneho stavebného
dohľadu je oprávnený zisťovať, či
• sa stavby, stavebné úpravy
a udržiavacie práce vykonávajú
podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia,
• sú splnené podmienky na
uskutočňovanie stavby podľa §
44 (či stavbu uskutočňuje osoba
oprávnená na vykonávanie stavebných prác alebo pri stavbách
vykonávaných svojpomocne, či
vedenie stavby vykonáva stavebný dozor),
• sa na stavbe nachádza projekt stavby overený v stavebnom
konaní a či sa vedie stavebný
denník,
• sa pri uskutočňovaní stavby,
stavebných úprav alebo udržiavacích prác dodržiavajú podmienky
stavebného povolenia a všeobecne záväzné predpisy a technické
normy vzťahujúce sa na stavebné
práce a stavebné výrobky,
• sa stavba užíva spôsobom
povoleným v kolaudačnom rozhodnutí,
• sa stavba udržiava v dobrom
technickom stave,
• sa dodržiavajú podmienky povolenia alebo nariadenia odstránenia stavieb alebo nariadených
stavebných úprav a udržiavacích
prác,
• sa terénne úpravy alebo ťažobné práce vykonávajú podľa
povolenia,
• sa odstraňovaním stavby neohrozujú susedné pozemky a stavby na nich.
Útvar životného prostredia
a dopravy MsÚ vykonáva po dohode so stavebným úradom štátny stavebný dohľad (ŠSD) na nepovolených stavbách, drobných

stavbách a stavebných úpravách,
reklamných zariadeniach a kontroluje, či sa stavby udržiavajú
v dobrom technickom stave, alebo či sa užívajú spôsobom povoleným v kolaudačnom rozhodnutí. Stavebný úrad vykonáva ŠSD
na tých stavbách, na ktoré vydal
príslušné povolenie, napr. kontroluje, či sa stavba uskutočňuje
alebo odstraňuje podľa vydaného
povolenia a pod.
Štátny stavebný dohľad je
zvolaný na základe podnetu občanov mesta alebo na základe
vlastných zistení. ŠSD sa vykonáva na mieste stavby, vykoná
sa obhliadka stavby, skontroluje
sa dokumentácia stavby a spíše
sa záznam o vykonaní ŠSD. Podľa zistených skutočností stavebný úrad ďalej postupuje podľa §
98 až 104 stavebného zákona.
Ak orgán ŠSD zistí na rozostavanej a povolenej stavbe
nedostatky, vyzve stavebníka
alebo zhotoviteľa stavby, aby
urobili nápravu. Ak právnická alebo fyzická osoba nedbá na výzvu
orgánu ŠSD, vydá stavebný úrad
rozhodnutie, ktorým nariadi urobiť nápravu, príp. môže práce na
stavbe zastaviť.
Ak zistí nedostatky na dostavanej a povolenej stavbe, napr.
že sa stavba neudržiava v dobrom technickom stave, nariadi
stavebný úrad podľa § 86 vlastníkovi stavby, aby sa v určenej
lehote postaral o nápravu.
Ak zistí orgán ŠSD nepovolenú stavbu, vyzve stavebníka,
aby v určenej lehote predložil
stavebnému úradu doklady
o tom, že dodatočné povolenie
stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami. Ak vlastník stavby
požadované doklady nepredloží
v určenej lehote, alebo sa na ich
podklade preukáže rozpor stavby
s verejným záujmom, stavebný
úrad nariadi odstránenie stavby.
Ak sa vlastník preukáže, že dodatočné povolenie stavby nie je
v rozpore s verejným záujmom,
stavebný úrad dodatočne povolí
už vykonané stavebné práce, určí

alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby. V prípade, že orgán
ŠSD zistí, že stavebník alebo
zhotoviteľ stavby porušil ustanovenia stavebného zákona, alebo nesplnil uloženú povinnosť,
predvolá vinníka na priestupkové
konanie (fyzická osoba) alebo
na konanie o správnom delikte

(právnická osoba a fyz. osoba
oprávnená na podnikanie) a uloží mu pokutu. Pokutu možno
uložiť iba do dvoch rokov odo
dňa, keď sa orgán oprávnený na
uloženie pokuty dozvedel o tom,
že právnická alebo fyzická osoba
oprávnená na podnikanie porušila alebo nesplnila povinnosť,
najneskoršie však do 3 rokov
odo dňa, keď došlo k porušeniu
povinnosti.
(ÚŽPaD)

Bez diaľničnej nálepky riskujete postih
Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne chce týmto spôsobom
informovať vodičov, že v zmysle ustanovení cestného zákona
možno vymedzené úseky diaľníc a ciest pre motorové vozidlá
užívať len po zaplatení úhrady za užívanie týchto pozemných
komunikácií.
Zaplatenie úhrady za používanie týchto pozemných komunikácií sa preukazuje platnou
dvojdielnou nálepkou, ktorej
jedna časť je nalepená celou
plochou na prednom skle motorového vozidla alebo prvého
vozidla jazdnej súpravy. Nálepka sa umiestňuje na vnútornú
stranu predného skla (z pohľadu
vodiča v pravom hornom rohu
predného skla) tak, aby bola
dobre viditeľná aj z vonkajšej
prednej strany vozidla. Vodič
motorového vozidla alebo jazdnej súpravy je povinný vyznačiť
údaj o evidenčnom čísle, ktoré
má motorové vozidlo alebo prvé
vozidlo jazdnej súpravy na oddeliteľnom kontrolnom kupóne.
Vodič motorového vozidla, ktorý
používa vymedzený úsek diaľnice, cesty pre motorové vozidlá
alebo cesty I. triedy, je povinný
na požiadanie predložiť príslušníkovi Policajného zboru oddeliteľný kupón.
Ceny nálepiek na rok 2007
v Slovenskej republike sú
nasledovné:
Ročné nálepky
Motorové vozidlá s celkovou
hmotnosťou do 3,5 t – vrátane
prípojného vozidla – 1100 Sk
Motorové vozidlá s celkovou
hmotnosťou od 3,5 t do 12 t
– vrátane prípojného vozidla
– 13 500 Sk
Motorové vozidlá s celkovou
hmotnosťou nad 12 t – vrátane
prípojného vozidla – 28 000 Sk

Mesačné nálepky
Motorové vozidlá s celkovou
hmotnosťou do 3,5 t – vrátane
prípojného vozidla – 300 Sk
Motorové vozidlá s celkovou
hmotnosťou od 3,5 t do 12 t
– vrátane prípojného vozidla
– 2600 Sk
Motorové vozidlá s celkovou
hmotnosťou nad 12 t – vrátane
prípojného vozidla – 3000 Sk
Týždňové nálepky
Motorové vozidlá s celkovou
hmotnosťou do 3,5 t – vrátane
prípojného vozidla – 150 Sk
Motorové vozidlá s celkovou
hmotnosťou od 3,5 t do 12 t
– vrátane prípojného vozidla
– 1100 Sk
Motorové vozidlá s celkovou
hmotnosťou nad 12 t – vrátane
prípojného vozidla – 1200 Sk
1-dňové nálepky
Motorové vozidlá s celkovou
hmotnosťou od 3,5 t do 12 t
– vrátane prípojného vozidla
– 260 Sk
Motorové vozidlá s celkovou
hmotnosťou nad 12 t – vrátane
prípojného vozidla – 300 Sk
Nálepku s kratšou dobou
platnosti ako rok (denná, týždenná a mesačná) predajca pri
predaji predieruje podľa požiadavky kupujúceho. Nepredierovaná nálepka je neplatná.
Nálepky je možné zakúpiť na
hraničných priechodoch, vybraných čerpacích staniciach, vybraných poštách a iných miestach
označených nálepkou. (KRPZ)
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Grant na zónu aktívneho oddychu pre seniorov
Mesto Trenčín získalo z grantového programu „Pozitívna energia pre šport“, ktorý administruje nadácia PONTIS, finančné
prostriedky na projekt „Zóna aktívneho oddychu pri penzióne
pre seniorov v Trenčíne“.
Cieľom projektu je vybudovať pri Penzióne seniorov na
Osvienčimskej ulici v Trenčíne
zónu aktívneho oddychu. Bude
vytvorená v susedstve v súčasnosti rekonštruovaného objektu
bývalej materskej školy. „Zóna
aktívneho oddychu bude pozostávať z hracej plochy pre pe-

tanque, viacúčelového mini ihriska a jogingového chodníka.
V rámci vytvorenej zóny budú
na viacerých miestach osadené aj lavičky určené na odpočinok jej návštevníkov. Celý
projekt poslúži k aktívnemu
využitiu voľného času seniorov
a obyvateľov Sihote a prispeje

k humanizácii sídliska,“ priblížil projekt primátor Mesta Trenčín Branislav Celler.
Hodnotiaca komisia zložená
z architektov, predstaviteľov
Ministerstva školstva SR, Slovenského olympijského výboru
a zástupcov donora vyberala
tie najkvalitnejšie projekty zo
111 žiadostí. Uspelo 14 žiadateľov, medzi nimi aj projekt
Mesta Trenčín. Rozhodujúcimi

kritériami boli celoročné využitie športoviska, otvorenosť
pre verejnosť, estetické, architektonické a environmentálne
hľadisko a zapojenie miestnej
komunity do budovania a údržby areálu. Projekt sa začne
realizovať v apríli a dokončený
by mal byť do septembra 2007.
Celkové náklady na projekt sú
543 365 Sk.
(r)

Sklad nebezpečného odpadu Trenčania odmietajú
Obyvatelia sídlisk Pred poľom a Pod Sokolice v Trenčíne nesúhlasia s úvahami firmy Trens o vybudovaní skladu na nebezpečný odpad. Ten by im mal vyrásť priamo pod oknami ich bytov.
Mesto však sklad na svojom území nechce.

Väčšina ľudí už má Vianoce dávno za sebou, avšak niektorým podnikateľom je zrejme smutno za týmto sviatkom, a tak
sa rozhodli vyzdobiť stromy. Čím iným, než pútačmi. Výzdoba
stromov na Štefánikovej ulici oproti ZOC Max z konca januára je neprijateľná pre mnohých ľudí z okolia. Aj z grafického
hľadiska sú tieto pútače zvolené nevhodne, rušivo, a to aj pre
motoristov.
Text a snímka (lo)

Nefunkčný a aj nebezpečný je prechod pre chodcov v križovatke ulíc Soblahovská a P. Bezruča. Termín úpravy povrchu
ostrovčeka z trávnatého na bezprašný určí najmä počasie, my
veríme, že sa k téme nebudeme musieť vracať.
Snímka a text (ap)

Trenčianska firma Trens
doručila Obvodnému úradu
životného prostredia v Trenčíne zámer na vybudovanie
skladu na zber, triedenie
a dočasné uskladnenie odpadov. Podľa Viery Glesovej,
prednostky ObÚ životného
prostredia v Trenčíne, ide o nebezpečné a ostatné odpady.
Obyvatelia sídlisk úvahy
o sklade nebezpečných látok
odmietajú. Spísali petíciu, pod
ktorú sa podpísalo viac ako 600
ľudí. Navyše v tesnej blízkosti
pozemku je hospic a podľa slov
jeho správcu Jozefa Gorca,
myšlienka na sklad všetkých
desí. „Keby došlo k nejakej

havárii, ako by dopadlo toto
zariadenie a obyvatelia okolitých domov?“
Aj Mestu Trenčín firma doručila žiadosť, no tá sa týkala
rekonštrukcie a rekolaudácie
týchto priestorov. „Z tej žiadosti, ku ktorej sme dali vyjadrenie, nevyplýva, že by išlo o likvidáciu nebezpečného odpadu.
Nepripúšťam, že by na území
mesta takéto niečo mohlo
vzniknúť,“ hovorí trenčiansky primátor Branislav Celler.
Či zámer firmy Trens skončí
vo fáze zisťovania vplyvov na
životné prostredie, alebo proces prejde ďalej, bude známe
v polovici februára.
(r)

„Rozštiepená“ až do kmeňa a nestabilná čerešňa Sakura
ohrozuje chodcov aj vodičov na Soblahovskej ulici pri pamätníku II. svetovej vojny. Podľa prísľubu pracovníkov Mestského
hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín bude v najbližšom
čase odstránená. Na miesto sa s fotoaparátom vrátime.
Snímka a text (ap)
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Ekonómovia už myslia na euro Investičné akcie mesta v roku 2006

V roku 2007 bude útvar ekonomický mestského úradu v Trenčíne pokračovať v skvalitnení, resp. dopracovaní procesov rozbehnutých v roku 2006.
V rámci programového rozpočtovania vypracuje útvar ekonomický v roku 2007 prvýkrát
monitorovaciu a hodnotiacu
správu, t.j. dokumenty, ktoré
budú obsahovať informácie
o finančnom plnení rozpočtu
a programovom plnení, resp.
neplnení rozpočtu mesta. Tieto dokumenty dajú informácie,
ako sa plnia ciele a ukazovatele výstupov a výsledkov činnosti mesta, t.j. nielen to, na čo sú
peniaze míňané, ale aj to, čo
sa za ne dosahuje.
Chceme znížiť počet programov rozpočtu na 15, t.j. naším
cieľom je posledný program
č.16 – Podporná činnosť (zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívy agendy mestského
úradu, vrátane splácania úrokov
z poskytnutých úverov) rozdeliť
medzi programy č.1–15. Tým
by bol proces programového
rozpočtovania dopracovaný tak,
aby bola ešte viac zvýšená jeho
transparentnosť a jasnosť.
V oblasti úverového portfólia
budeme aj v roku 2007 pokračovať v už rozbehnutom proce-

se. Naším cieľom je refinancovať úver prijatý z Dexia Banky
Slovensko, a. s., v roku 2006
na realizáciu investičných akcií
prostredníctvom programu Európskych spoločenstiev – MIF,
resp. použitím prostriedkov
z fondov PHARE, čím by sme
opätovne získali nenávratnú
dotáciu.
V roku 2007 budeme pokračovať v legislatívnej príprave
prechodu na euro, Programový
rozpočet mesta Trenčín na rok
2008 bude poslednýkrát zostavený len v slovenských korunách. K 1.1.2007 prechádzame na nový finančný a riadiaci
informačný systém – CASE FIN,
ktorý zabezpečuje spracovanie
podvojného účtovníctva, rozpočtov a evidencie dlhodobého
majetku. V nadväznosti na jeho
flexibilitu – prispôsobenie systému individuálnym potrebám
organizácie prostredníctvom nastavenia parametrov – chceme
zabezpečiť čo najlepšie spracovanie, sledovanie a vykazovanie
všetkých dôležitých informácií.
Ľubomír Štefánik

Priority útvaru školstva v roku 2007
V roku 2007 sa Mesto Trenčín na úseku výchovno-vzdelávacej,
organizačnej a sociálnej činnosti sústredí predovšetkým na tieto oblasti:
1. poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám
a školským zariadeniam v oblasti metodickej, pedagogickej
a personálnej,
2. zabezpečovanie činnosti
a prevádzky základných škôl
a školských zariadení v zmysle
„Koncepcie školstva“ a financovania neštátnych základných
umeleckých škôl a školských
zariadení v zmysle nariadenia
vlády č.697/2006 Z. z.,
3. pokračovanie v realizovaní
projektu Otvorená škola a školské ihriská vybudovaním športového areálu ZŠ, Bezručova
ulica,
4. oceňovanie najvýraznejších
detských osobností mesta
Trenčín,

5. oceňovanie pedagogických
zamestnancov pri príležitosti
Dňa učiteľov,
6. finančnej podpory na činnosť
športových klubov, organizovanie
a zabezpečovanie prípravy športových podujatí pre deti a mládež
na území mesta Trenčín,
7. spolupodieľanie sa na zabezpečení vyhodnotenia „ Najlepší
športovec mesta Trenčín“,
8. podporovanie mimoškolských vzdelávacích a športových aktivít detí, mládeže a občanov prostredníctvom dotácií
na šport a vzdelávanie,
9. zabezpečenie bezplatného
vyučovania plávania pre deti
MŠ a žiakov ZŠ, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčín.
Jozef Baláž

Rozpočet mesta pre rok 2006 predstavoval v prípravnej
fáze 24 a v realizačnej 35 investičných akcií. Uvedený rok
bol prelomový aj v oblasti získania partnerov pre dlhodobú
spoluprácu, na rekonštrukciu a údržbu verejného osvetlenia
a mestských komunikácií.
Podľa objemu plánovaných
finančných prostriedkov najväčší dôraz bol kladený na
cestnú dopravu, v ktorej boli
v prípravnej fáze vypracované
projektové dokumentácie pre
územné a stavebné povolenie
pre centrálnu mestskú zónu.
Dokumentácie obsahovo riešia vybudovanie križovatiek,
parkovacích miest a rekonštrukciu mestských komunikácií. Finančne najnáročnejším
bol projekt pre stavebné povolenie na Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín. Koniec
roku bol venovaný verejnému
obstarávaniu na získanie
zhotoviteľov na spracovanie
projektových
dokumentácií
– Premostenie Váhu Sever,
Nová Nábrežná a Sprístupnenie lesoparku Brezina.
Realizačná časť v oblasti cestnej dopravy bola zameraná
predovšetkým na vybudovanie
nových parkovacích miest,
ktorých sa vybudovalo viac
ako 350 v jednotlivých lokalitách mesta. Komplexnou rekonštrukciou prešla mestská
komunikácia Horný Šianec,
kde sa nám podarilo spolupracovať aj so správcami jednotlivých sietí. Vo vzájomnej
komunikácii medzi mestom
a správcami sietí vidíme ešte
nedostatky, ktoré sa budeme
snažiť postupne odstraňovať
a mesto bude aktívnym a podnecujúcim prvkom pre dosiahnutie pozitívnych výsledkov
v spolupráci, ktorá bude predovšetkým zameraná na zosúladenie investičných akcií.
Budovanie
kanalizácie
v meste Trenčín patrilo z hľadiska investovania finančných
prostriedkov, ktoré predstavovali takmer 90 miliónov, k druhej finančne najnáročnejšej
investičnej akcii. Okrem realizácie kanalizácie bola dopracovaná resp. prepracovaná
projektová dokumentácia pre

lokalitu Nozdrkovce.
Výstavba nájomných bytov
bola v minulom roku v prípravnej fáze, kedy došlo k vypracovaniu realizačného projektu
pre 30 nájomných bytov.
Problém s hľadaním vhodnej
lokality bol dôvodom, prečo
sa v roku 2006 nezačala aj
realizačná fáza. Niektoré zmeny v podmienkach získavania
úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania a štátnych dotácií budú dôsledkom toho, že
v najbližšom období mesto
bude postupovať iným spôsobom pri získavaní nájomných
bytov ako doteraz.
V oblasti športu sa podarilo vybudovať športový areál
pri ZŠ, Novomeského, ktorého investícia predstavovala
viac ako 40 mil. Sk. Výstavba
nových detských ihrísk je neodmysliteľnou každoročnou
súčasťou investičného plánu
na príslušný rok. V roku 2006
bolo vybudovaných 5 detských
ihrísk a BIKE Park na Ostrove.
V starostlivosti o pamiatky
bola ukončená rekonštrukcia
múru mestského opevnenia
zo strany farského kostola
a čiastočne bola zrealizovaná
príprava územia pre predláždenie, ktorá bude pokračovať
aj so samotným predláždením
v roku 2007.
Výstavba verejných WC
a Barbakanu v centrálnej
mestskej zóne patrila medzi
najnáročnejšie investičné akcie v roku 2006. Dotvorenie
a zakonzervovanie samotného
Barbakanu bude realizované
v roku 2007.
Samostatnou kapitolou investičných akcií mesta je modernizácia železničnej trate, ktorá
bola v roku 2006 charakterizovaná dopracovaním súvisiacich projektových dokumentácií do štádia stavebných
povolení.
Ladislav Petrtýl

FOTOGALÉRIA
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(SDKÚ-DS, KDH)
(SDKÚ-DS, KDH)
MUDr. Stanislav Pastva

(SNS)

(SMER-SD, ĽS-HZDS)

Ing. Anton Boc

(SDKÚ-DS, KDH)

Branislav Zubričaňák

(SMER-SD, ĽS-HZDS)

Gabriela Hubinská

(SDKÚ-DS, KDH)

(SMER-SD, ĽS-HZDS)

JUDr. Ján Kanaba

MUDr. Ľubomír Sámel

Volebný obvod číslo 2 (Juh)

Ing. Ján Krátky

(SMER-SD, ĽS-HZDS)

Ing. Igor Kvasnica, PhD.

PaedDr. Daniel Beníček

Ing. Ján Bezák

(SDKÚ-DS, KDH)

(SMER-SD, ĽS-HZDS)

(SDKÚ-DS, KDH)
PhDr. Marián Kvasnička

(SMER-SD, ĽS-HZDS)

Volebný obvod číslo 1 (Stred, Dlhé Hony, Noviny, Biskupice)

Poznáte poslancov, ktorých ste si zvolili do mestského zastupiteľstva?

Eduard Hartmann

Dušan Gálik

8. 2. 2007
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Ing. Róbert Lifka

Ľubomír Dobiaš

(SDKÚ-DS, KDH)

Vladimír Gavenda

(SDKÚ-DS, KDH)

Marta Blahová

(SDKÚ-DS, KDH)

(SMER-SD, ĽS-HZDS)

Janka Fabová

(SMER-SD, ĽS-HZDS)

Ján Babič

(NEKA)

(NEKA)

(SMER-SD, ĽS-HZDS)

Volebný obvod číslo 3 (Sihoť I, II, III, IV, Opatová, Pod Sokolice, Kubra, Kubrica)

Ing. Jozef Mertan

Juraj Holúbek

Martin Barčák

Tomáš Vaňo

Vladimír Poruban

(SMER-SD, ĽS-HZDS)

(SMER-SD, ĽS-HZDS)

(NEKA)

(SMER-SD, ĽS-HZDS)

Volebný obvod číslo 4 (Zámostie, Zlatovce, Istebník, Orechové, Záblatie)

Mgr. Ladislav Pavlík
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Svet očami skutočnosti a fantázie

Mariana Balajová: Líška

Výstavné priestory Mestskej galérie v Trenčíne na Mierovom námestí č. 16 patrili v januári aj detskej výtvarnej tvorbe na výstave
Svet očami skutočnosti a fantázie. Prezentovali sa na nej všetky
vekové kategórie od najmenších detí, teda predškolákov cez žiakov základných škôl až po žiakov základných umeleckých škôl
okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Uherské Hradiště.
„Do putovnej prezentácie
najlepších prác, ktorá po Uherskom Brode prišla do Trenčína,
bolo vybratých medzinárodnou
porotou 250 výtvarných prác,“
povedal kurátor výstavy Jozef
Švikruha. I súťažiace deti z
Trenčína boli úspešné, získali
z 18 cien 7 ocenení, tri prvé,
tri druhé a jedno tretie miesto.
Okrem najlepších na vernisáži
výstavy odmenili organizátori
ďalších 15 mladých výtvarníkov
diplomami a vecnými cenami.
Výstava sa tešila mimoriadnemu záujmu detí aj ich učiteľov. To, že má svoje opodstatnenie, potvrdzuje i skutočnosť,

že sa uskutočnila už šiestykrát
v rámci filmovej súťaže o životnom prostredí, ktorej vyhlasovateľom sú mestá Uherský
Brod a Uherské Hradiště. Na
výtvarnej zložke súťaže mladých
výtvarníkov sa spolupodieľalo
aj Mesto Trenčín.
Svet, videný detskými očami, výstižne okomentoval J.
Švikruha slovami: „Pozrite sa
na ich výtvarné práce a presvedčíte sa o tom, že svet
videný detskými očami je
krásny, farebný, veselý, ktorý
rozpráva o tom, čo majú deti
rady“.
(jč)

Insitní maliari z Kovačice v Trenčíne
V Mestskej galérii v Trenčíne najmä vďaka iniciatíve riaditeľa
Galérie insitného maliarstva Pavla ČAPU predstavujú svoju tvorbu dolnozemskí krajania, insitní maliari zo srbskej Kovačice.
Umelecký kontakt medzi mestom Trenčín a galeristom P.
Čapom trvá od roku 1993. Odvtedy zorganizoval na Slovensku
takmer dvesto výstav insitného umenia. Na súčasnej výstave sa
prezentuje so svojimi dielami skupina autorov najstaršej, strednej
a najmladšej generácie insitných autorov kovačickej školy – Michal
Povoľný, Pavol Cicko, Janko Širka, Pavola Hajko, Pavola Lavroš,
Ján Husárik, Anna Kňazovicová a ďalší. Všetky generácie majú
jedno spoločné, ich diela sú zrozumiteľné všetkým generáciám, sú
ľahko čitateľné,
každý obraz má
svoju výpovednú
hodnotu o živote, práci, radostiach a trápeniach. Zobrazené
príbehy s čarom
rozprávok
sú
umiestnené na
najrôznejších
miestach – na
ulici, v lese, v poli, vo dvore.
(jč)

Diela insitných
autorov z Kovačice majú v sebe
čaro rozprávok
Snímka (a)

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Trenčiansky samosprávny kraj
vás srdečne pozývajú na prezentáciu knihy
regionálnej spisovateľky

Márie Pomajbovej
Jarmo Vášne
o životných príbehoch, partnerských vzťahoch, láske, tolerancii, ľahostajnosti medzi mladými i staršími dvojicami

Termín: 7. 2. 2007 o 16.00 h
vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne, Hasičská
ul. č.1, 2. posch.

Výstava – Batiky a portréty
Mestská galéria v Trenčíne
na Mierovom námestí bola
miestom výstavy manželskej
umeleckej dvojice Mgr. art.
Ivety Gašparovej a Mgr. art.
Martina Gašpara pod názvom
Batiky a portréty. I. Gašparová vyštudovala Strednú
priemyselnú školu stavebnú
v Košiciach a vysokoškolské
vzdelanie získala na Fakulte
architektúry Slovenskej vysokej
školy technickej. Od skončenia školy až do súčasnosti sa
venuje architektonickej tvorbe,
navrhovaniu interiérov, exterié-

rov, úžitkovej grafike, tvorbe
logotypov a voľnej tvorbe batiky
a portrétov. Žije a tvorí v Dubnici nad Váhom. M. Gašpar sa
venuje architektonickej tvorbe,
navrhovaniu interiérov, exteriérov, úžitkovej grafike, tvorbe logotypov a voľnej tvorbe.
Učí v Gymnáziu v Dubnici nad
Váhom. Spolu s manželkou
vystavovali na samostatných a
spoločných výstavách doma aj
v zahraničí. Za tvorbu v dizajne
získal Národnú cenu Českej republiky v dizajne v roku 1991.
(jč)

8. 2. 2007
Divadlo, koncerty, festivaly
Kultúrne centrum Aktivity
 9. 2. o 18.30
Večer s gospelom
 16. 2. o 19.00
Country pohodička – stretnutie priaznivcov country tancov
Klub Lúč
 11. 2. o 14.30 h
Theatre Fortissimo: Škola (mimo) hrou – netradičný pohľad na školu, plný zveličenia a humoru
Galéria M. A. Bazovského
 11. 2. o 18.00 h
Klub priateľov vážnej hudby – Jordana Palovičová (klavír) a Ivan Palovič (viola)
 20. 2. o 9.00
Ateliér pre seniorov – stretnutie v tvorivom ateliéri pre všetkých skôr narodených priaznivcov
výtvarného umenia
 20. 2. o 16.00
Večerný ateliér pre dospelých – tvorivé stretnutie pre všetkých priateľov výtvarného umenia
Kultúrne stredisko Zlatovce
 17. 2. o 18.00 h
Spoločenské fašiangové stretnutie – po ukončení sprievodu masiek po mestskej časti
Kultúrne centrum Kubra
 19. 2. o 15.00 h
Fašiangová zábava pre dôchodcov
 20. 2. o 19.00
Pochovávanie basy s folklórnou skupinou Kubran
KaMC OS SR (Dom armády)
 20. 2. o 19.00 h
Marián Varga a Moyzesovo kvarteto Tour
2007

Detské aktivity
MC Srdiečko
 12. a 19. 2. o 10.00
Čítavá hodinka s rozprávkou
 13. 2. o 10.00
Mommie’s english club s Kristou Furutan
ZOC MAX Divadielka v MAX
 11. 2. o 16.00 h
Teatro Pimprlo: Janko Polienko
 18. 2. o 16.00
Kasprzyk: Zlý kráľ
Galéria M. A. Bazovského
 14. 2. o 9.30 h
Galerkovo – hravé tvorivé dielne pre deti do 6
rokov a ich rodičov
 18. 2. o 14.00
Farebná nedeľa – tvorivé dielne pre všetky deti
a ich rodičov a starých rodičov
Kultúrne centrum Kubra
 10. 2. o 15.00 h
Detský maškarný ples
Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská 1
 14. 2. o 10.30 h
Rozprávková cesta po Európe – stretnutie s rozprávkami bratov Grimmovcov a ďalšími nemeckými rozprávkami

KULTÚRNE POZVÁNKY
Detské aktivity
Verejná knižnica M. Rešetku – pobočka Juh
 21. 2. o 10.00
Plavba Harryho s deťmi na Rozprávkový ostrov
– uvedenie rozprávkovej knižky Pavla Paulendu
do sveta „južanských“ detí
Kultúrne centrum Aktivity
 14. a 21. 2. o 16.00 h
Rodinná škola – tvorenie s potešením – tvorivé
popoludnie pre deti a mládež

Výstavy
Galéria M. A. Bazovského
 do 18. 2.
Eva Mišáková-Abelová: Chuť zrelého jablka –
súborná výstava autorky, pôsobiacej a tvoriacej
v Trenčíne je realizovaná pri príležitosti autorkinho významného životného jubilea.
 do 18. 2.2007
Svetozár Abel (1929–1986) – Žeravé slnko
– krajinomaľby, zátišia a figurálne diela sú plné
metafor a príťažlivých reflexií o zmysle a naplnení života.
Mestská galéria, Mierové nám. 22
 do 25. 2.
Batiky a kresby – výstava autorov Ivety Gašparovej a Martina Gašpara
KaMC OS SR (Dom armády)
 do 28. 2.
Život v Afrike – Guinea – výstava fotografií
v rámci projektu Kampaň ľudskej podpory
Verejná knižnica M. Reštku, Hasičská 1
 12.–28. 2.
Nestarnúci humorista Kornel Földvári – 75-ročný – výstava literatúry a výberu z publicistiky
 12.–28. 2.
14. február – Svetový deň poviedky – výstava
literatúry
 do 28. 2.
My sme malí umelci – výstava výtvarných prác
detí zo Špeciálnej školy internátnej na Ul. Ľ.
Stárka v Trenčíne.
 do 28. 2.
Okamihy – poetická výstava o nepoetických veciach. Súbor fotografií dopravných nehôd

Prednášky
MC Srdiečko
 12. 2. o 17.00
Maminec – klub mamičiek v MC Srdiečko - téma
„Obdobie vzdoru – čo teraz?“
Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská 1
 14. 2. o 16.00 h
Stretnutie so spisovateľkou RÚT LICHNEROVOU
Kultúrne centrum Aktivity
 13. 2. o 18.00 h
STRACH – diskusný večer pre širokú verejnosť
KaMC OS SR (Dom armády)
 12.–14. 2. o 8.00
Vojaci v meste Trenčín - prednášky, prezentácie, výstava a ukážky výzbroje a výstroje OS SR
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Mierové nám.
032/743 44 15
9.–11. 2.
o 19.00
SAMARITÁNKA
(Južná
Kórea,
2004, 97 min).
Jeden z najlepších i najprovokatívnejších Kim
Ki-dukových filmov, v ktorom
sa skrýva smútok i násilie, ale
i pochopenie a odpustenie, získal Strieborného medveďa
na MFF Berlín 2004.
12. 2. o 19.00
ŠTĚSTÍ (ČR, 2005, 100 min).
Dojemný príbeh o krehkom
vzťahu dvoch mladých ľudí, ktorý prerastie v ozajstnú lásku.
13. 2. o 19.00
MŔTVA NEVESTA TIMA BURTONA (VB/USA, 2005, 77
min). Dej tejto animovanej fantasy komédie vychádza zo starej rusko-židovskej rozprávky.
14. 2. o 19.00
ŠAŠEK A KRÁLOVNA (ČR,
1987, 111 min). Stredoveký
šašo a francúzska kráľovná
hrajú tému moci a poddanosti.
15. 2. o 19.00
SIEDMA PEČAŤ (Švédsko,
1957, 94 min). Vo filme dáva
Bergman do popredia otázku
postoja človeka k životu a jeho
druhej stránke – smrti.
16. 2. o 19.00
ČIERNA MAČKA, BIELY KOCÚR (Nem/Juh/Fr, 1998,
129 min). Farbistá a šťavnatá
folklórna komédia z rómskeho
prostredia.
17. 2. o 19.00
HOŘÍ, MÁ PANENKO (ČR,
1967, 69 min). Horká komédia
o ľudských nedostatkoch.
18. 2. o 16.00
FIMFÁRUM 2 (ČR, 2006, `89
min). Filmový prepis ďalších
štyroch múdrych rozprávok
Jana Wericha.
18. 2. o 19.00
ŠÍLENÍ (ČR/SR, 2005, `95
min). Filozofický horor zo začiatku 19. storočia.
19. 2. o 19.00
OLD BOY (Južná Kórea, 2003,
121 min). Zložitá dráma plná
napätia a tajomnosti.
20. 2. o 19.00
3-IRON (Južná Kórea/Japonsko, 2004, 88 min). Osobitá
spirituálna snímka o nevšednom milostnom vzťahu.
21. 2. o 19.00
DISTRIKT! (Maďarsko, 2004,
89 min). Drsná animovaná
hiphopová komédia.
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Z obchodnej akadémie až do Európskeho parlamentu?
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku
vyhlásila súťaž stredných škôl pod názvom Euroscola 2007.
Cieľom súťaže sa stali tri úlohy - oboznámiť európsku mládež
vo veku od 16 do 18 rokov s vnútorným fungovaním tejto nadnárodnej inštitúcie, umožniť mladým ľuďom zúčastniť sa na jeho
rokovaní, na ktorom si mladí ľudia vymieňajú názory a rokujú
o rôznych záležitostiach v európskych rozmeroch a poukázať na
dôležitosť znalosti cudzích jazykov v zjednotenej Európe.
Víťazi národnej súťaže zo
Slovenska majú možnosť zúčastniť sa jedného pracovného
dňa v Štrasburgu spolu s ďalšími 500 mladými ľuďmi z členských krajín Európskej únie,
spoločne uvažovať nad dôsledkami budovania Európy a využiť
svoje jazykové znalosti.
Keďže nič nemožno stratiť,
ale skôr získať, do súťaže sa
prihlásili aj študenti Obchodnej
akadémie v Trenčíne. Aby sa im
podarilo úspešne splniť všetky
kritériá určené organizátorom
súťaže, požiadali primátora
Mesta Trenčín Branislava Cellera o stretnutie, v ktorom by
rozobrali okruh otázok súvisiacich so vzdelávaním, kultúrou
a športom v podmienkach mesta Trenčín, Slovenska a v neposlednom rade Európskej únie.
So základnými informáciami
o súťaži a o svojej škole oboznámili primátora a jeho prizvaných hostí zástupcovia vybraných 30 študentov obchodnej
akadémie Veronika Žalúdková
a Denis Ďurec. Čo zaujímalo
mladých ekonómov, prezrádzali
ich otázky:
• prečo existuje diskriminácia
študentov krajín, ktoré vstúpili
do Európskej únie spolu so Slovenskom vo vzdelávaní v podmienkach Európskej únie?
• plánuje mesto Trenčín výstavbu základných škôl v najbližšom období?
• čím mesto Trenčín priláka
investorov na zvýšenie zamestnanosti v regióne?
• aké
podmienky
vytvára
mesto pre rozvoj športu?
• aký bude ďalší rozvoj Ostrova?
• bude festival Pohoda aj
v budúcom období?
• čerpali sa finančné prostriedky pre kultúrne podujatia z európskych fondov?

• aký bude ďalší postup pri
rekonštrukcii
Trenčianskeho
hradu?
• umožnia zahraničné vysoké
školy štúdium absolventom

študenti na stretnutie dobre pripravení. Domnieva sa,
že podobné stretnutia budú
prospešné pre obe strany aj
v budúcnosti. Preto sa rád zúčastní podobných podujatí aj
na pôde školy. „Viete, nielen
o čom chcete hovoriť, ale aj
čo budete v najbližšej budúcnosti robiť. Predpokladám, že
sa nepomýlim, keď poviem,
že pokračovať v štúdiu aj na
vysokej škole. Preto najviac
otázok smerovalo do oblas-

So základnými informáciami o súťaži a o svojej škole oboznámili
primátora študenti z Obchodnej akadémie v Trenčíne Veronika
Žalúdková a Denis Ďurec
Snímka (jč)
slovenských stredných škôl?
• zlepší účasť zahraničných
lektorov úroveň vyučovania cudzích jazykov na slovenských
školách?
• existuje zvyšovanie kvalifikácie našich učiteľov cudzích
jazykov v zahraničí formou stáží
a podobne?
• neplatia naši študenti v zahraničí väčšie poplatky za štúdium ako domáci ?
O účasti žiakov z Obchodnej
akadémie v Trenčíne v tejto súťaži nám povedala stredoškolská profesorka Denisa Demitrová: „V škole sme vykonali
starostlivý výber študentov
z nižších tried, pri ktorom hlavným kritériom boli výborné vyučovacie výsledky a jazykové
znalosti, lebo tie budú najviac
potrebovať v ďalších kolách
a keď budeme mať šťastie, aj
pri účasti v Európskom parlamente v Štrasburgu.“
Trenčianskeho
primátora
príjemne prekvapilo, ako prišli

ti vzdelávania. Boli vhodne
kladené aj formulované, mali
hlavu aj pätu, len niekedy ste
zasiahli aj do oblastí, ktorých
riešenie nie je v mojej kompetencii, ale v kompetencii
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nie ste ešte úplne
zorientovaní v otázkach právomocí a kompetencií mesta
a samosprávneho kraja. Potešilo ma, že v škole diskutujete
aj o témach celomestských,
ba prekračujúcich hranice Slovenska. Aj keď z pozície primátora mesta nemôžem ovplyvniť
napríklad vaše bezproblémové
prijímanie v zahraničí, kde si
chcete počas prázdnin zarobiť
ale i spoznať iné kultúry, počas stretnutí s predstaviteľmi
našich družobných miest vždy
hovoríme aj o mladej generácii a myslím, že vám aj takto
aspoň trochu budujem pozitívny imidž,“ povedal primátor
študentom. B. Celler spoločné
stretnutie nepovažoval len za
možnosť podeliť sa o skúsenosti zo svojej práce, ale čerpal
z neho aj inšpiráciu do ďalších
pracovných dní.
(jč, th)

8. 2. 2007
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Kalendár výročí osobností a udalostí v meste Trenčín v roku 2007
Kalendár, zostavený pracovníkmi Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, obsahuje prehľad osobností a udalostí, ktoré sú spracované v jej katalógoch a kartotékach. Objektívny
prístup k historickým udalostiam a osobnostiam je vyjadrený
tým, že do kalendára boli zaradené aj také výročia, ktoré sa
v nedávnej dobe neuvádzali, ale aj také, ktoré boli v minulosti
„glorifikované“.
Kritériom výberu bolo výročie osobnosti a historickej
udalosti významnej pre región.
Hodnovernosť verifikuje súpis
použitej literatúry, z ktorej sa
vychádzalo pri zostavovaní
kalendára. Vzhľadom na to,
že rôzne slovníkové a encyklopedické pramene sa niekedy
rozchádzajú v biografických
údajoch, dátumoch a miestach
narodenia a úmrtia jednotlivých
osobností, tak pri zostavení

tohto kalendára za základ sa
vzali údaje zo šesťdielneho Slovenského biografického slovníka. Pri biografickom hesle
sa uvádza – dátum narodenia
(označený *) a dátum úmrtia
(označený †), vzťah k regiónu
(rodák, pôsobenie, návštevy,
úmrtie, pochovaný), profesia.
Zoznam jubilujúcich osobností vám budeme prinášať
pravidelne každý mesiac, dnes
aj s restom za mesiac január.

Mesiac január
1. 1. 1857*

3. 1. 1982†

3. 1. 1907*

13. 1. 1902*

13. 1. 1667†
17. 1. 1962†

21. 1. 1982†

21. 1. 1897*

22. 1. 1907*

26. 1. 1987†

27. 1. 1987†

28. 1. 1877*

František Biringer, lekár, odborný spisovateľ. Narodil
sa v Trenčíne. Zomrel r. 1931 v Nitre – 150. výročie
narodenia.
Juraj Fojtík, historik, archivár, publicista. Pôsobil
v Trenčíne, Moravskom Lieskovom, Hornej Súči.
Narodil sa 15. 4. 1925 v Horných Salibách. Zomrel
v Nitre – 25. výročie úmrtia.
Štefan Samák, – kňaz, národovec. Narodil sa v Trenčíne-Záblatí. Pôsobil v Trenčianskej Turnej. Zomrel
21. 6. 1990 v Lednici – 100. výročie narodenia.
Bedrich Grünwald, lesník, pedagóg. Narodil sa
v Trenčianskych Stankovciach. Študoval v Trenčíne.
Zomrel v roku 1993 v Prahe – 105. výročie narodenia.
Gabriel Ilešházi, trenčiansky župan. Pôsobil v Trenčíne – 340. výročie úmrtia.
Karol Dembovský, publicista, tréner. Narodil sa
1. 10. 1885 v Haniske. Pôsobil v Trenčíne, Trenčianskej Teplej. Zomrel v Trenčíne – 45. výročie úmrtia.
Igor Fábry, botanik – mykológ, publicista, úradník.
Narodil sa 6. 3. 1900 v Trenčíne. Zomrel v Bratislave
– 85. výročie úmrtia.
Karol Šmidke, politik. Pôsobil v Trenčíne. Narodil sa
v Ostrave – Vítkoviciach. Zomrel 15. 12. 1952 v Bratislave – 110. výročia narodenia.
Ján Holák, právnik, historik. Narodil sa a pôsobil
v Trenčíne, kde aj 20. 6. 1988 zomrel – 100. výročie
narodenia.
Eduard Lifka, agronóm, odborník v mraziarenstve.
Narodil sa 15. 5. 1928 v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 20. výročie úmrtia.
Jozef Žatko, maliar, reštaurátor. Narodil sa
13. 9. 1930 v Rybanoch, kde aj pôsobil. Pôsobil aj
v Trenčíne. Zomrel v Bánovciach nad Bebravou – 20.
výročie úmrtia.
Jozef Buday, cirkevný hodnostár, politik, spisovateľ.
Narodil sa v Trenčíne, pôsobil v Bošáci, Moravskom
Lieskovom. Zomrel 15.11.1939 v Leopoldove – 130.
výročie narodenia.

29. 1. 1972† František Hajný, úradník, entomológ. Narodil sa
25. 6. 1901 v Ratajoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
v Revúcej – 35. výročie úmrtia.
30. 1. 1902† Karol F. Richter, hudobný skladateľ, kapelník. Narodil sa 18. 5. 1848 v Chebe. Pôsobil v Trenčíne, kde
aj zomrel a čerpal námety pre hudobné diela – 105.
výročie úmrtia.
31. 1. 1912* Vojtech Štibraný, vedec, historik, archivár, múzejník. Narodil sa v Lošonci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
18. 2. 1964 v Pustých Uľanoch – 95. výročie narodenia.

Mesiac február
1. 2. 1932*

1. 2. 1907*

9. 2. 1732*

13. 2. 1932*
14. 2. 1932*

15. 2. 1982†

15. 2. 1837*

17. 2. 1972†

19. 2. 1902*

22. 2. 1642†

23. 2. 1927*

Ladislav Jambor, pedagóg, školský inšpektor, numizmatik, filatelista. Narodil sa v Považanoch. Pôsobil
v Trenčíne, kde aj 3. 9. 2005 zomrel – 75.výročie
narodenia.
Jozef I. Marko, spisovateľ, novinár. Narodil sa v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil v Trenčíne, Trenčianskych Tepliciach, Novom Meste nad Váhom. Zomrel
17. 9. 1980 v Bratislave – 100. výročie narodenia
Ján A. Demián, právnik, básnik. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 2. 1. 1799 v Bratislave – 275. výročie
narodenia.
Kornel Földváry, literárny kritik. Narodil sa v Trenčíne – 75.výročie narodenia.
Július Činčár, lekár, amatérsky sochár a maliar.
Narodil sa v Michalovciach. Pôsobí v Trenčíne – 75.
výročie narodenia.
Martin Gajdoš, lekár, pedagóg. Narodil sa
31. 10. 1930 v Dežericiach-Vlčkove. Pôsobil v Trenčíne, Bánovciach nad Bebravou. Zomrel v Bratislave
– 25. výročie úmrtia.
Ľudovít A. Mičátek, pedagóg, lexikograf, prekladateľ. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel po r. 1914 v Petrohrade. – 170. výročie narodenia.
Eugen Schindlay, botanik, právnik. Narodil sa
14. 4. 1911 v Trenčíne, kde je i pochovaný. Zomrel
v Galante – 35. výročie úmrtia.
Vladimír Predmerský, pedagóg, defektológ. Narodil
sa v Lubine. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v roku 1991
v Bratislave – 105. výročie narodenia.
Ján Hodík, cirkevný hodnostár, kňaz, spisovateľ. Narodil sa r. 1585. Pôsobil a zomrel v Trenčíne – 365.
výročie úmrtia.
Ladislav Kvasnička, lekár, politik, spisovateľ. Narodil sa v Belušských Slatinách. Pôsobil v Trenčíne,
kde aj zomrel 25. 3. 2002 – 80. výročie narodenia.
(VK)

Plán turistických akcií TO Dukla Trenčín na rok 2007
FEBRUÁR
Dátum

Deň Miesto

Čas

3. 2.

SO

ŽST

802

10. 2.

SO

AS

645

17. 2.

SO

AS

710

24. 2.

SO

AS

755

Trasa
Ilava – Pruské – Vršatec
– Vršatské Podhradie
Drietoma – hranica – Boky
– Žitková – Liešna
Trenčianska Závada – Vykrývač – Repáky – Dolná Súča
Zimné stretnutie turistov trenčianskeho regiónu na Baske

OZNAMY
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Dotácie na aktivity v oblasti školstva

Dotácie na aktivity v oblasti športu

V súlade so všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín
č.2/2004 „ Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín“
vyhlasujeme grantové kolo poskytovania dotácií z rozpočtu
Mesta Trenčín na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania v roku 2007.
Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na
základe žiadosti (nové typizované tlačivo) spolu s povinnými
prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči mestu.
Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, tlačivá žiadostí spolu s informáciami o ich vyplnení a prílohách,
možnosťami ich použitia a zúčtovania nájdete na webovej
stránke www.trencin.sk – občan – VZN č.2/2004 alebo na
Útvare školstva a sociálnych vecí MsÚ v Trenčíne – tel.:
744 57 97.
Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu
Trenčín, Mierové nám. 2 (pondelok – štvrtok v čase od 8.00
– 17.00h, v piatok od 8.00 – 13.00h) alebo poštou (rozhoduje
dátum poštovej pečiatky na obálke).
Uzávierka prijímania žiadostí je 9. marec 2007.

V súlade so všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín č.2/2004 „Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín“
vyhlasujeme grantové kolo poskytovania dotácií z rozpočtu
Mesta Trenčín na aktivity v oblasti športu v roku 2007.
Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na
základe žiadosti (nové typizované tlačivo) spolu s povinnými
prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči mestu.
Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, tlačivá žiadostí spolu s informáciami o ich vyplnení a prílohách,
možnosťami ich použitia a zúčtovania nájdete na webovej
stránke www.trencin.sk – občan – VZN č.2/2004 alebo na
Útvare školstva a sociálnych vecí MsÚ v Trenčíne – tel.:
744 57 97.
Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu
Trenčín, Mierové nám. 2 (pondelok – štvrtok v čase od 8.00
– 17.00 h, v piatok od 8.00 – 13.00 h) alebo poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke).
Uzávierka prijímania žiadostí je 9. marec 2007.

Materská škola, K. Šmidkeho 12, 911 01 Trenčín
MŠ, Šmidkeho v Trenčíne oznamuje rodičom, že prihlášky pre
školský rok 2007/08 sa prijímajú do 31. 03. 2007 denne v čase
od 10.00 do 12.00 h u riaditeľky materskej školy. Informácie môžete získať aj na tel. č. 0902 911 189.
Bránami materskej školy prešli od roku 1977 stovky detí.
Niektoré z nich k nám vodia už svoje vlastné deti. Rady sa k nám
vracajú a vedia prečo.
Čo ponúkame vašim deťom:
– profesionálny prístup kvalifikovaných pedagógov; priebeh
dňa prispôsobený potrebám detí; individuálny prístup k deťom; podporu zdravia detí; estetické prostredie; kvalitnú,
vyváženú a chutnú stravu; úzku spoluprácu s rodičmi a základnou školou; vlastnú novozriadenú telocvičňu.
Na čo sa každoročne tešíme:
– divadielka, koncerty, návštevy u prváčikov, vianočnú besiedku a stretnutie s Mikulášom, výtvarné súťaže, športovú
olympiádu, saunovanie, plávanie, rozlúčku s materskou
školou, školu v prírode, fašiangový karneval, mamičkinu
oslavu.
Vašim deťom umožníme navštevovať krúžky:
– angličtinu hrou, výtvarný, divadelný, tanečný.

Združenie rodičov pri ZŠ, Kubranská cesta
v Trenčíne
srdečne pozýva na

Valentínsku zábavu,

ktorá sa uskutoční 17. februára 2007 so začiatkom o 19.00 h
v priestoroch školskej jedálne ZŠ, Kubranská 80 v Trenčíne.
O skvelú zábavu sa postará DJ RÍŠO.
Cena vstupného 280 Sk, ktorá zahrnuje – prípitok, večeru,
minerálku.
Vstupenky je možné objednať na tel. č.: 032/764 40 08,
032/743 27 59, 0904 263 027.
Nebude chýbať ani bohatá tombola!

Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Trenčín,
Klub trenčianskych historikov SHS,
Slovenská spoločnosť pre dejiny vedy a techniku SAV pri
KaMC OS SR Trenčín
srdečne pozývajú na prednášku
doc. PhDr. Jozefa Bystrického, CSc.,
riaditeľa Vojenského historického ústavu v Bratislave.

„Bitka pri Stalingrade – nové pohľady“
(účasť Hitlerových spojencov)
Prednáška sa uskutoční dňa
22. februára 2007 o 16.00 h v KaMC SR SR,
miestnosť č. 301. Vstup voľný.

Slovenská farmaceutická spoločnosť, sekcia dejín farmácie
v Bratislave,
Klub dejín farmácie PhMr. Jána Halašu,
Klub trenčianskych historikov SHS pri SAV,
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne,
Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka v Trenčíne

srdečne pozývajú na podujatie venované
PhMr. Jánovi Halašovi,
(*1893 – Martin, †1981 – Trenčín) trenčianskemu lekárnikovi,
umeleckému fotografovi, turistovi a publicistovi, ktoré sa uskutoční dňa 15. februára 2007 v Trenčianskom múzeu pri príležitosti
130. výročia vzniku Prírodovedného spolku Trenčianskej župy
(1877).
Program: 1) Otvorenie
2) Prednáška „Pamätná plaketa PhMr. J. Halašu“ – PhMr. J.
Blahovec
3) Prednáška „Kultúrno-historické príspevky a humor PhMr. Jána
Halašu“ – doc. Mgr. Michal Kováč, CSc.
4) Ukážky z tvorby PhMr. Jána Halašu v humoristicko-satirickom
kalendári „Kocúr“ – Ivo Veliký
Súčasťou podujatia je výstava z publikačnej tvorby PhMr. Jána
Halašu, medaily a medailérska tvorba s lekárnickou tematikou.

8. 2. 2007
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Aj Na dolinách rastú športové talenty
Nie vždy sa podarí bežne stretnúť na ulici mladých ľudí, ktorí
svojou šikovnosťou a húževnatosťou, popri plnení povinností
v škole a doma, vyčnievajú nad ostatnými svojimi rovesníkmi,
napríklad športovými úspechmi. Poviete si, možno ich aj stretávame, ale ich nepoznáme. Využívajúc svoje pero zoznámim vás
s dvomi športovkyňami.
Klaudia Petrovská

m a 50 m), futbal (3.
miesto v krajskom kole).
Najväčšie úspechy však
dosiahla vo florbale,
ktorý začala hrať v škole a od februára v trenčianskom
florbalovom
klube 1. FBC Trenčín. Jej
talent si všimli aj športoví funkcionári, preto
ju nominovali do výberu
Slovenska. Krst ohňom
v drese slovenskej reprezentácie si vychutnala na
MS v Nemecku v októbri
minulého roku. Aj keď výber Slovenska skončil na
desiatom mieste, organizátori
konštatovali, že družstvo bolo
zo všetkých vekom najmladšie,
ale nazbieralo veľa cenných
skúseností. Jej triedna učiteľka
N. Geržová potvrdila, že Klaudia
je výbornou žiačkou, ale aj všestrannou športovkyňou. Športovanie sa stalo pre ňu cestou
k uplatneniu sa v reálnom
živote. A aké má plány do budúcna? „Udržať si príslušnosť
v slovenskej florbalovej reprezentácii, úspešne študovať na

Na podnet učiteľov Základnej
školy, Na dolinách v Trenčíne
Nadeždy Geržovej a Romana
Bakoša som sa stretol s dvomi skromnými, ale na strane
druhej úspešnými športovkyňami, florbalistkou Klaudiou
Petrovskou a karatistkou Alicou
Bretschneiderovou.
Klaudia
Petrovská sa na stretnutí rozhovorila o svojich športových
aktivitách, ktorými sú ľahká atletika, plávanie (držiteľka dvoch
školských rekordov – kraul 25

obchodnej akadémii a potom
sa uvidí...“
Spolubesedníčkou bola stále
usmievavá a zhovorčivá šiestačka Alica Bretschneiderová,
ktorá o sebe prezradila,
že karate ju zaujalo z filmov, keď ešte nechodila
do školy. Rodičia, vidiac
jej záujem o tento šport,
súhlasili, že môže chodiť
na karate od prvej triedy
základnej školy. Vstúpila
do Klubu karate Laugarício Trenčín, kde cvičí až
doteraz pod odborným
vedením trénera Dušana
Hajmacha. Jej ctižiadostivosť dosahovať úroveň
svojho športového vzoru, oddielovej kolegyne
a majsterky sveta Aleny
Murkovej, tiež bývalej
žiačky tejto školy, sa postupne
v priebehu rokov stáva realitou.
Všade tam, kde súťaží vo svojej
kategórii, siaha táto držiteľka
čierneho opasku po najlepších
umiestneniach. Na otázku,
z ktorého úspechu mala najväčšiu radosť, bez otáľania odpovedala, že z dvoch víťazstiev na
Svetovom pohári vo Švédsku.
Naposledy bodovala na Európskom pohári „Nort Bohemia“, z
ktorého si priniesla tretie miesto
v kategórii športový zápas kumi-
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te dievčat 12-13-ročných do 50
kg. Na Alicu ešte prezradím, že
si starostlivo vedie dokumentáciu zo všetkých svojich športových vystúpení. Sú v nej okrem
diplomov a medailí aj fotografie
a výstrižky z novín. Jozef Čery

Alica Bretschneiderová

Kultúrne centrum
Sihoť, M. Turkovej
22, 911 01 Trenčín

poriada zájazd
do Nového
Targu
termín: 24. 03. 2007
odchod: 01.30 h
cena: 400 Sk/osoba

Osemsmerovka
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Milí čitatelia!
Za správne riešenie tajničky krížovky z Infa č. 2 „Neskorá ľútosť je
zriedka úprimná“ bol vylosovaný výherca Jozef Vanko, Veľkomoravská 20, Trenčín, ktorého v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín
a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú krížovku z Infa
č. 3 zasielajte na adresu našej redakcie do 16. februára 2007.
Na námestí sa stretnú dvaja muži v dobrej nálade. „Priateľko,
teraz je noc alebo deň?“
„No, to vám neviem povedať, ... (dokončenie tvorí TAJNIČKA – 16
písmen)“.
BACIL, ČARDÁŠE, DIÁRE, DOMINO, DREVO, DROTÁR,
GEOMETRIA, HONORÁRE, HUMNÁ, KONCENTRÁCIA,
KORIENOK, KVAPLE, LIEKY, MALIAR, MLADÁ BOLESLAV,
MODERÁTORKA, MODRÁ OBLOHA, MROŽE, ODDIEL, ODKLON,
OKOPANINA, OSMAN, OTRUBY, POLOMERY, POLOVODIČE,
POVERY, PRAMEŇ VODY, PREVOD, PROLETÁRI, STEHY,
SLNOVRATY, UČIVO, UHORKA, VEDOMOSTI, VEDRO,
ZELENINA, ZDÍHAVÁ PORADA, ŽLTOHNEDÁ HLINA.
(pál)
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Historicky prvý gól Trenčana do siete Monaka
V rámci programu aktivít zameraných na spolužitie s občanmi
so zdravotným postihnutím vznikol futbalový tím zložený zo žiakov ZŠ, Veľkomoravská ul. a Špeciálnej ZŠ V. Predmerského,
ktorí hrajú tvz. unifikovaný futbal. Nenásilným, prirodzeným
spôsobom odbúravajú rozdiely medzi zdravotne postihnutými
a „zdravými“ chlapcami – športovou hrou. Športovci s mentálnym postihnutím spoločne trénujú a súťažia so zdravými
spoluhráčmi a aj takýmto spôsobom je uľahčená ich integrácia
do spoločnosti.
Na 16. ročníku Vianočného
turnaja v malom a unifikovanom
futbale v Liptovskom Mikuláši
Mesto Trenčín premiérovo reprezentoval spoločný tím ŠZŠI
Vladimíra Predmerského, ktorej
žiaci sú považovaní v unifikovanom futbale za športovcov a ZŠ,
Veľkomoravská ul., ktorej žiaci
súťažia v pozícii partnerov.
Pod záštitou Slovenského
hnutia špecializovaných olympiád sa turnaja zúčastnilo celkom 22 slovenských, dve české a jedno družstvo z Monaka.
Trenčania boli zaradení
do B divízie. Po sobotňajších

prehrách so SZŠ Púchov 0: 4,
Monakom 1: 6 a ŠK Liptov B
3: 8, v nedeľu zvíťazili 3: 1 nad
SK Duha Zlín a vo svojej divízii
obsadili 4. miesto.
S vystúpením žiakov boli
učitelia P. Jakubec a M. Šumichrast veľmi spokojní. Ako
nováčikovia turnaja sa dlho
držali proti aktuálnym víťazom
špeciálnej olympiády z Ríma
– žiakom z Púchova, dali vôbec
prvý historický gól Trenčína do
siete Monaka a nakoniec zvíťazili nad favorizovaným Zlínom.
Chlapci z oboch susedných
trenčianskych škôl si za výkony

Zápas s Monakom bude jeho aktérom pripomínať aj spoločná
fotografia
Snímka (a)
i za mohutné povzbudzovanie
ďalších tímov získali sympatie
ostatných družstiev i organizátorov turnaja.
„Na najbližšie svetové stretnutie v unifikovaných športoch
v čínskom Šanghaji naši zverenci ešte myslieť nemôžu, ale

deti sa veľmi tešia na ďalšie
turnaje. Ich výkonnostný rast
je určite najreálnejším spôsobom, ako by mohol dať Trenčan gól napríklad Barcelone,“
hodnotil po vydarenom podujatí
vedúci družstva Peter Jakubec.
(mš)

Nonstop futbalový maratón
Učitelia telesnej výchovy Roman BAKOŠ a Igor SCHLESINGER
pre svojich žiakov navštevujúcich ZŠ, Na dolinách v Trenčíne pripravili 24-hodinový futbalový nonstop maratón. Začiatok „dvadsaťštyri hodinovky“ bol v prvý januárový piatok presne o 15.00.
Obstaral ho slávnostný výkop riaditeľky školy Evy MASÁCOVEJ.
Od toho momentu sa začal
nekompromisný boj s časom
a hlavne s fyzickými silami,
ktorý sa rozhodli absolvovať
chlapci z futbalových tried 9. C
a 8. C. Úvod bol veľmi svieži,
ale s pribúdajúcim časom odchádzala kondícia a sily. Hrali
štyri mužstvá, ktoré sa striedali
po 20-minútových intervaloch
cez deň a v nočných hodinách
po jednej hodine. Počas celej
akcie bolo veľmi dôležité dodržiavať pitný režim a doplňovať
energiu vhodnou stravou. Toto
všetko mala pod kontrolou
zdravotníčka Edita Fraňová.
Dôležitou morálnou podporou
bola aj návšteva rodičov, učiteľov, kamarátov a spolužiakov,
ktorí veľkou mierou prispeli
k oživeniu samotných hráčov.

Svetlým momentom bola aj
nočná návšteva učiteľky Jany
Tilandyovej, ktorá nielenže
prišla povzbudiť, ale si zahrala
20 minút a dokonca vsietila 1
gól. Zahanbiť sa nedali ani učitelia, I. Schlesinger trafil sieť
59-krát a R. Bakoš strelil 53
gólov.
Konečný výsledok: 9. C – 8. C
765:678.
Najlepší strelec: Jaroslav Horčičák – 119 gólov.
Účastníci: 9. C: Anton Fraňo (39 gólov), Jakub Agafon
(58), Filip Bretschneider (25),
Samuel Štefánik (112), Jakub
Hrnčár (71), Matej Mikuš (51),
Jaroslav Horčičák (119), Peter
Kozic (33), Róbert Gešnábel
(68), Juraj Tulpík (64), Peter
Mego (61), Ján Hradský (51).

Po ukončení maratónu boli všetci unavení, ale šťastní, že to
dokázali
Snímka (a)
8. C: Martin Benčík (62), Michal Súdny (74), Juraj Michalec (74), Jakub Ilenčík (16),
Rastislav Dvorský (71), Patrik
Škvarka (42), Tomáš Malec
(49), Eduard Klačman (38), Filip Jánsky (60), Rastislav Getta
(71), Róbert Kováčik (49).
Po hromadnom hlasitom
odpočítavaní posledných 10

sekúnd bola „dvadsaťštyri hodinovka“ odtrúbená v sobotu
o 15.00 h. Po ukončení boli
všetci unavení, zničení, ale
zároveň šťastní, že to dokázali. Hráči si zaslúžia obrovskú
pochvalu a samozrejme, že
aj sponzori, vďaka ktorým sa
mohlo toto podujatie uskutočniť.
(BAKY)
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