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Mesto Trenčín i v tomto
roku sprístupnilo verejnosti mestskú vežu. Obyvatelia i návštevníci mesta si budú môcť spríjemniť letné dni
netradičným pohľadom na
historické centrum Trenčína.
Mestská veža je od 1. júna
otvorená denne od 10.00 do
20.00 h až do konca letnej
sezóny, teda do 30. septembra. Priamy prístup na vežu
je výťahom zo Sládkovičovej ulice, kam sa záujemco-

via dostanú od Štúrovho námestia. Výťah vedie k prvej
vyhliadke, balkónu, a je prispôsobený i pre imobilných
občanov, schody vo veži je
už potrebné absolvovať pešo.
„Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí bol v sobotu 2. júna pre všetky deti
vstup na mestskú vežu zdarma. Zároveň mali najmenší obyvatelia mesta možnosť
zanechať list primátorovi,

v ktorom mohli napísať svoje nápady a otázky v rámci
tradičnej akcie Detská pošta pre primátora. Listy boli
doručené priamo primátorovi mesta, ktorý na všetky
podnety a otázky detí odpovie,“ priblížila dianie prvého
júnového víkendu vo veži
Katarína Martinková z Útvaru marketingu MsÚ v Trenčíne. Pre deti boli pripravené
aj stredoveké hry a vystúpenia šermiarov.

Mestská veža je po rekonštrukcii otvorená už tretiu sezónu, prevádzkujú ju členovia
občianskeho združenia Mestská veža. Vo veži si návštevníci môžu pozrieť aj výstavu fotografií Trenčín z balóna.
Vstupné: 30 Sk dospelí, 15 Sk
študenti, deti, dôchodcovia,
ZŤP, deti do 5 rokov zdarma. Ďalšie informácie získajú záujemcovia na tel. č.:
032/65 04 317.
(km,mv), snímka (jč)

Deti mali opäť možnosť napísať list primátorovi
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí mohli
najmenší obyvatelia mesta
v rámci akcie Detská pošta
pre primátora zanechať list
s nápadmi a otázkami pre
štatutára mesta. Primátor si
všetky odkazy prečítal a deťom, ktoré zanechali svoje
meno a adresu, osobne pošle odpoveď. Tu sú niektoré
z nich:
• Milý pán primátor, ja by

som chcela v Trenčíne jazdecký krúžok na koni. A chcela
by som na plavárni tobogán.
Ďakujem. Barborka Riečická
• Chcela by som zmeniť
prostredie, aby sa nefajčilo.
Veronika Gunárová
• Milý primátor, ja chcem
aby boli na plavárňach tobogány. Aďo Gabriel
• Prosím vás vybudujte
v Trenčíne Disneyland. Lujza
Michelová

• Volám sa Mária Nagyová.
Chcela by som opraviť ihrisko pri našom dome na ulici
Inovecká a chcela by som aby
tam neparkovali autá.
• Chcela by som tu urobiť
zoo. Monika Gunárová
• Nech budú na plavárni
tobogány. A nové fotbalové
ihrisko. Ďakujem. Daniel Bulejko
• Aby tu bola húsenková
dráha. K. Gunárová

• Mohlo by sa zlepšiť zdravotníctvo a na mestskej plavárni tobogány. Bolo by to
lepšie. Rebeka Čechová (km)
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Nové svetelné križovatky zlepšia dopravnú situáciu
Výstavba svetelných križovatiek v dvoch dopravných uzloch Električnej ulice v Trenčíne, v miestach jej prepojenia
s ulicou K dolnej stanici a so Súdnou ulicou zlepší dopravnú
situáciu hlavne pri vstupe do Dolného mesta v smere od cestného mosta a zabezpečí plynulé odbočenie vľavo. Jej realizácia je už len otázkou niekoľkých dní.
Zvýšenie plynulosti dopra- konštrukciu svetelného dovy v Dolnom meste je snom pravného značenia od hotela
mnohých motoristov v Tren- Tatra až po čerpaciu stanicu
číne, ktorí sa deň čo deň veľ- Esso. Zlepšia situáciu hlavne
mi pomaly presúvajú v sme- pri vstupe do Dolného mesta
re od nemocnice či z Dlhých zo strany od cestného mosHonov Legionárskou, Bra- ta, zabezpečia plynulé odboneckého a Rozmarínovou ul. čenie doľava, ktoré v súčasAni cesta späť, ktorá podľa nosti cítime ako kritické a na
dopravného značenia vedie druhej strane umožnia veľčiastočne po štvorprúdovej mi rýchlo sa dostať na hlavnú
Električnej ul., nie je plynu- dopravnú tepnu v tejto lokalá, pretože odbočiť vľavo pri lite, na Električnú ul., z Dolčerpacej stanici OMV je nie- ného mesta. Keď bude červekedy výkon hodný automo- ná svietiť zo strany od čerpabilového kaskadéra. Situáciu cej stanice Esso, umožní plyzlepší nový systém križova- nulé odbočenie vľavo v smetiek, ktorého prvá etapa, kri- re od cestného mosta. Križožovatky Električnej ul. s ulica- vatka Električná – Súdna bumi K dolnej stanici a Súdnou, de zase protismerná. Pracujesa začnú budovať v najbliž- me aj na projekte pre stavebné povolenie na kruhovú kriších dňoch.
„Svetelné značenie na tých- žovatku ulíc K dolnej stanici
to križovatkách je logickým – Jilemnického,“ hovorí Ladiprepojením na nedávnu re- slav Petrtýl, vedúci Útvaru ži-

Svetelné križovatky v dvoch dôležitých dopravných uzloch
Električnej ul. odbremenia Dolné mesto (na snímke) od množstva
áut. Snímka: (jč)
votného prostredia a dopravy MsÚ v Trenčíne.
Svetelné križovatky v spomínaných miestach zároveň
odbremenia Dolné mesto od
množstva áut. „V určitých
etapách v nadväznosti na tieto investičné akcie sa zmeneným dopravným značením,
zjednosmernením a presmerovaním dopravy na tomto

území skvalitní dopravný režim a stúpne počet parkovacích miest,“ konštatuje L. Petrtýl.
V najbližších dňoch teda motoristov čaká výstavba
dvoch svetelných križovatiek,
ktorá však prinesie aj dočasné dopravné obmedzenia,
o ktorých budeme verejnosť
včas informovať.
T. Hlobeň

Letná plaváreň ukončila prípravy na novú sezónu
S prípravou na prevádzku letnej plavárne na Mládežníckej
ulici v Trenčíne začali zamestnanci Mestského hospodárstva
a správy lesov (MHSL), m.r.o., už začiatkom mája.
V prvej fáze odstránili ka- ky laboratórnych rozborov
zy na obkladačkách a dlaž- boli vyhovujúce a zamestbách schodov, detského ba- nanci MSHL napustili vozéna, spŕch, brodísk a pla- du do bazénov. Po odobratí
veckého bazénu. Potom sa vzoriek vody z jednotlivých
pustili do opráv náterov bazénov a následne po nev kabínkach na prezliekanie gatívnych výsledkoch týcha oporných múrikov oko- to vzoriek je letná plaváreň
lo bazénov. Čakala na nich sprístupnená verejnosti.
i úprava trávnatých priestoOtvorenie celého areálu
rov v areáli plavárne a opra- záviselo aj od poveternostvujú zariadenia v detskom ných podmienok, sezóna na
ihrisku. Aby zabránili neo- plavárni sa začala 9. júna.
právnenému vstupu osôb
do areálu, opravujú oploteCENNÍK pre rok 2007
Suma
nie, naťahujú nový ostnatý
DOSPELÍ
60 Sk
drôt.
ŠTUDENTI, DÔCHODCOVzorky piesku z filtrov baVIA, DRŽITELIA
40 Sk
zénov boli na laboratórnom
PREUKAZOV ZŤP
rozbore v Regionálnom úraDETI (od 5 do 14 rokov)
30 Sk
de verejného zdravotníctva
DETI do 5 rokov
zdarma
so sídlom v Trenčíne. Výsled-

Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch návštevníci letnej
plavárne budú mať možnosť
zakúpiť si permanentky.

Úschovňa bicyklov
Bicykel – dospelý

20 Sk/deň

Bicykel – detský

10 Sk/deň

Otv. doba letnej plavárne

CENNÍK pre rok 2007

Suma

PONDELOK

9.30–18.30 h

Permanentka 10 vstupová

540 Sk

UTOROK

9.30–18.30 h

Permanentka 5 vstupová

270 Sk

STREDA

9.30–18.30 h

ŠTVRTOK

9.30–18.30 h

PIATOK

9.30–18.30 h

SOBOTA

9.30–18.30 h

NEDEĽA

9.30–18.30 h

Pre športové vyžitie návštevníkov letnej plavárne
je k dispozícií aj požičovňa
športových potrieb, v prevádzke bude úschovňa bicyklov.
Požičovňa športových
potrieb
CENNÍK pre rok 2007

SUMA

Sieť volejbalová
červená

35 Sk/h

Sieť volejbalová biela

25 Sk/h

Ležadlo plastové

30 Sk/deň

Slnečník

25 Sk/deň

Stolný tenis

15 Sk/h

Lopty: basketbalová,
volejbalová, futbalová

20 Sk/h

Bedminton

15 Sk/h

Návštevníci letnej plavárne sú povinní dodržiavať Prevádzkový poriadok a rešpektovať dobu ukončenia prevádzky kúpania:
- predaj vstupeniek sa končí 1
hodinu pred večerným uzavretím plavárne
- po uvedenej dobe je vstup
do areálu plavárne zatvorený
- kúpajúci sú povinní opustiť
bazény 15 minút pred večerným uzavretím plavárne.
(MHSL)
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Darovanie krvi
a jeho výhody
Aj tento rok si pracovníčky Národnej transfúznej služby v Trenčíne v spolupráci s územným
spolkom SČK pripomenú dnešný Svetový deň darcov krvi bohatým programom.
14. júna od 7.–12. hod. bude deň otvorených dverí na
pracovisku NTS SR v priestoroch Fakultnej nemocnice v Trenčíne s možnosťou
oboznámenia sa s podmienkami a priebehom darovania
krvi a s prípadným vyskúšaním si prvého odberu.
Od 10.–13. hod. bude možné darovať krv vo vestibule
Artkina Metro na Mierovom
námestí, kde bude priprave-

ná mobilná jednotka NTS.
Na každého darcu čaká milé
prekvapenie.
Od 13. hod. bude tribúna
na Mierovom námestí patriť
šesťdesiatminútovému kultúrnemu programu, v ktorom sa
predstavia fitnesky z Fitcentra
Gabrhel, skupina GOONIES
a folklórny súbor VÉNA pri SZŠ
v Trenčíne. Programom chcú
organizátori upriamiť pozornosť okoloidúcich na význam

darovania krvi a pripomenúť
jej nenahraditeľnosť. Bude
to aj vďaka všetkým, ktorí sa
pre takýto čin v minulom roku rozhodli.
O 14. hod. dostanú ocenenie zlatou a diamantovou plaketou profesora Dr. Janského
80 a 120-násobní darcovia krvi v sobášnej sieni mestského
úradu. Účasť prisľúbila aj prezidentka SČK Elena Kobzová.
(sčk)

Vážme si ľudský život, darujme krv!
Svetový deň darcov krvi je každoročne 14. júna ako vyjadrenie vďaky dobrovoľným darcom
krvi, ktorí pravidelne dávajú životu ten najväčší dar. Svoju krv. Práve ona totiž zachraňuje
ľudské životy a je preto tým najvzácnejším darom, aký môžeme tomu druhému dať.
Ročne zomrie na svete
500 tisíc žien počas tehotenstva či pri pôrode. Až 25 %
z nich pre vykrvácanie. Vykrvácanie je tiež druhým najčastejším dôvodom úmrtia
pri dopravných nehodách.
Považujeme za samozrejmé,
že krv dostaneme vždy, keď
ju budeme potrebovať, nie
je to tak ale všade. Aj keď
sa ročne na svete vyrobí 81
miliónov jednotiek krvi, pre
mnohých ľudí je stále nedostupná. Či už preto, že krajiny, v ktorých žijú, nemajú vytvorené rezervy ( tzv. banky
krvi ) alebo jednoducho preto, že pre nich nebola k dispozícii vhodná krv. Až v 71
krajinách sveta vôbec neexistujú pravidelní darcovia krvi.
Nárast počtu darcov krvi je
teda nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie záchrany života. Krvi nie je nikdy
nazvyš.
Svetový deň darcov krvi je
preto oslavou dobrovoľných,
bezpríspevkových darcov krvi
a poďakovaním za ich ochotu prispieť k humanite a zachrániť život bez toho, aby
za to očakávali odmenu. Cieľom je tiež upozorniť na to,

aké dôležité darovanie krvi
je a akým obrovským prínosom by bolo, keby sa stalo
prirodzenou súčasťou nášho
života. Keby sme bez rozmýšľania navštívili odberové
pracovisko cestou do práce
či z nej. Keby k darovaniu krvi viedli rodičia svoje deti už
od malička. Keby sa darovanie krvi stalo „rodinnou záležitosťou“.
Svetový deň darcov krvi
je celosvetovou akciou, ktorá má svoju tradíciu. Tento deň sa spája s narodením
Karla Landsteinera – nositeľa
Nobelovej ceny za medicínu
a lekára, ktorému sa priznáva
objasnenie funkcie a určenie
systému krvných skupín AB0.
Organizátorom
Svetového
dňa sú štyri významné inštitúcie s globálnou pôsobnosťou:
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Medzinárodná
federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC), Medzinárodná federácia organizácií darcovstva krvi (IFBDO/FIODS)
a Medzinárodná transfúziologická spoločnosť.
Oslavy Svetového dňa darcov krvi sú vo svete sprevá-

dzané kultúrnymi podujatiami, športovými akciami, verejnými diskusiami, kvízmi
či debatami. Význam tohto
dňa je tiež v tom, že sa v rovnakom čase na viacerých
miestach sveta propagujú
rovnaké myšlienky a sleduje
spoločný cieľ – poďakovanie
darcom krvi. Povzbudenie
ostatných ľudí na darovanie
krvi. Uistenie nás všetkých,
že v momente, kedy budeme krv potrebovať, jej bude
dostatok a bude nám k dispozícii. Propagácia zdravého
životného štýlu, ktorý je pre
darovanie krvi nevyhnutný.
Význam celosvetového dňa
darcov krvi je predovšetkým
v upozornení na to, že všetci
a na všetkých miestach sveta
krv potrebujeme. V demonštrácii toho, aké nenahraditeľné darcovstvo krvi je a akú
obrovskú službu dobrovoľní
bezpríspevkoví darcovia krvi
spoločnosti robia. Uvedomenie si dôležitosti týchto vecí
je krokom na uvedomenie si
krehkého bytia seba samého.
Krokom na váženie si ľudského života.
Dr. Nataša Chovancová

Priemerný vek darcov je okolo
30 rokov. Veková hranica darcov sa posúva smerom nižšie,
množstvo darcov stúpa práve
v skupine vysokoškolákov.
Najmenej odberov sa vykonáva v mesiacoch január a február, čo je spôsobené snahou
darcov darovať krv pred Vianocami, a tým si vyčerpajú
možnosť darovať krv na obdobie dvoch až troch mesiacov. Ďalším obdobím so zníženým počtom odberov je letné
obdobie – júl, august, čo spôsobujú prázdniny vysokoškolákov a zvýšený počet dovoleniek.
Ročne sa urobí okolo 170-tisíc
odberov:
- pri darovaní krvi sa darcovi
urobí kompletné laboratórne
vyšetrenie, kompletný krvný
obraz. Vyšetrenie je rozsiahlejšie a podrobnejšie ako pri
bežnej preventívnej prehliadke, zameriava sa aj na zachytenie krvou prenosných infekcií. Častokrát sa pri takomto
vyšetrení odhalia ochorenia,
o ktorých potenciálny darca
ani nevie
- darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na mimoriadne situácie spojené s veľkou stratou krvi. Je dokázané,
že väčšie straty krvi, napr. pri
úrazoch, znášajú pravidelní
darcovia krvi oveľa lepšie
- darovanie krvi prispieva aj
na regeneráciu organizmu.
Náhly úbytok krvi pri darovaní „vyprovokuje“ organizmus
na tvorbu nových, neopotrebovaných krviniek. Darovanie krvi má teda stimulujúci
účinok na organizmus. Pravidelní darcovia krvi sa spravidla cítia lepšie ako nedarcovia a hovoria tiež o celkovom
„omladnutí“.
Zastúpenie krvných skupín
v populácii:
- najzastúpenejšou
krvnou
skupinou je skupina A – asi
42% populácie,
- nasleduje skupina 0 – 38%,
B – 13%, AB – 7%
- samozrejme platí, že viac je
zastúpený pozitívny Rh faktor
– 85% populácie, negatívny
Rh faktor – 15% populácie
• K dnešnému dňu bolo udelených 1 916 diamantových
plakiet prof. MUDr. Janského
• 22 340 zlatých plakiet prof.
MUDr. Janského
• 68 226 strieborných plakiet
prof. MUDr. Janského
• 133 990 bronzových plakiet
prof. MUDr. Janského
(nch)
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Silná búrka zatopila
podjazd na Sihoť

Silná búrka s krúpami, ktorá sa 6. júna popoludní prehnala
Trenčínom, zatopila železničný podjazd na Sihoť a na hodinu
a pol odstavila premávku do tejto mestskej časti. Vodiči museli z centra na Sihoť cestovať obchádzkou cez prejazd Pred
poľom pri obchodnom dome Billa.
Krajský operačný dôstojník
HaZZ v Trenčíne Roman Kohout uviedol, že voda v podjazde dosahovala výšku 40
centimetrov. Odčerpávali ju
hasiči. Hovorkyňa SAD Trenčín Ivana Strelcová povedala, že posledný autobus prešiel o 14.30 h, no naberala sa už

doňho voda. Počas odstávky
meškalo 12 párov autobusových spojov, ktoré museli jazdiť
dosť veľkou okľukou, vynechajúc jednu zastávku za podjazdom. I. Strelcová uviedla, že situácia v podjazde sa chronicky
opakuje, pretože v ňom kanalizácia pri silných dažďoch ne-

„Občas tečie aj na Východnej ul. po búrke potok po ceste, ale 6. júna to bolo niečo výnimočné, hoci Mesto Trenčín zabezpečilo vyčistenie všetkých uličných vpustí, ktoré sú na komunikáciách v jeho majetku a správe. V januári 2007 bolo na Východnej ul. vyčistených 50 uličných vpustí a v apríli 2007 všetkých 70, ako i horská
vpusť na konci ulice. Východná ul. je ale v rámci sídliska Juh najnižšie položená
a pri množstve vody, ktoré spadlo pri búrke, bolo nemožné, aby uličné vpuste vo
veľmi krátkej dobe odviedli všetku vodu do kanalizácie.“ Snímka: M. Hatalová

stíha odvádzať vodu. O 16. h
premávku obnovili. R. Kohout
uviedol, že hasiči čerpali vodu
aj z pivnice domu na Sládko-

Cenu ministra životného prostredia CEA nechce
Cenu ministra životného prostredia za rok 2007 odmietlo trenčianske občianske združenie
Centrum environmentálnych aktivít (CEA).
„Cenu sme odmietli pre- rody a od predstaviteľa vlády, „Navrhovateľ vie o práci navziať, pretože je z rúk zástup- ktorá ničí environmentálnu šej organizácie neporovnateľcu inštitúcie, ktorá spochybňu- časť tretieho sektora. „Taká ne viac ako vedenie Ministerje samotné základy ochrany cena pre nás žiadnu cenu ne- stva životného prostredia SR,“
prírody na Slovensku a vedie má,“ uviedol.
povedal R. Medal.
otvorenú vojnu nielen s obZdruženie podľa Medala
Minister životného prostrečanmi, ale aj s vlastnými za- navyše nik z ministerstva o zís- dia Jaroslav Izák udelil Ceny
mestnancami, ktorí majú iný kaní ceny ani dôvodoch ofici- ministra za rok 2007. Ide o nenázor,“ povedal Richard Me- álne neinformoval. CEA si však finančné čestné ocenenie za
dal z CEA. Podľa jeho slov si váži samotnú nomináciu na mimoriadne výsledky alebo dlnemôžu vážiť cenu od rezor- ocenenie, pretože ju navrh- horočný prínos v starostlivosti
tu, ktorý likviduje ochranu prí- lo občianske združenie Tatry. o životné prostredie a rozvoj

Lesík na Halalovke obnovuje porast
V posledných dňoch sa
zamestnanci mestskej rozpočtovej organizácie Mestské
hospodárstvo a správa lesov
(MHSL) často stretávajú s otázkami občanov súvisiacimi s ťažbou dreva v lesíku Halalovka.
Tento lesík, ako každý iný,
podlieha lesnému hospodárskemu plánu schválenému na
roky 2002 – 2011. Obnovuje sa
pre nepriaznivý zdravotný stav
a nevhodné drevinové zloženie. V tomto decéniu je v ňom
naplánovaný maloplošný holorub, pričom sa pokračuje od
založených východísk, ale zakladajú sa aj nové. Plánovaná
ťažba, ktorej cieľom je obnova
porastu, sa začala v roku 2000,
pokračovala v roku 2005 a výnimkou nie je ani tento rok.

Cenné dreviny (dub, brekyňa, čerešňa), ktoré sú v tomto
poraste zastúpené minimálne,
sú pri ťažbe zachovávané.
Obnova porastu je zabezpečovaná čiastočne prirodzeným
zmladením a čiastočne výsadbou. Pri ťažobných prácach
používajú zamestnanci MHSL
šetrnú technológiu približovania konskou silou, na ktorú bude nadväzovať rýchly
vývoz drevnej hmoty z porastu vyvážacou súpravou.
Neostáva nič iné, len veriť,
že Halalovka sa aj naďalej
bude tešiť záujmu verejnosti
a mladé stromčeky neskončia
ako podpery fazule v okolitých záhradkárskych osadách.
Jaroslava Vanyová

vičovej ulici v centre Trenčína.
V podchode pre peších na Hasičskej ulici sa nachádzalo do
10 centimetrov vody.
(SITA)
environmentalistiky. V kategórii občianske združenia ocenili
Centrum environmentálnych
aktivít v Trenčíne, pretože sa
stará o zvyšovanie kvality života v Trenčíne a regióne Bielych
Karpát. R. Medal sa domnieva,
že nomináciu na ocenenie si
asi skôr zaslúžili za projekt Zelená škola. CEA je národným
koordinátorom projektu, ktorý je zapojený do svetového
hnutia EcoSchools. Na návšteve Slovenska sa s ním oboznámila aj holandská kráľovná Beatrix.
(SITA)

Vo fakultnej nemocnici otvorili
zmodernizovanú spaľovňu
Zrekonštruovanú spaľovňu nebezpečných odpadov otvorili
22. mája vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne.
Ako uviedol Milan Kovačič
z bratislavskej spoločnosti Ekos
plus, ktorá vyhrala verejnú súťaž, rekonštrukcia stála nemocnicu 28 miliónov korún, práce trvali vyše pol roka. Rekonštrukcia podľa jeho slov istý čas stála pre vypracovanie projektovej dokumentácie a verejné pripomienkovanie. Starej spaľovni
chýbal dioxinový filter a neustály monitoring bežných škodlivín, ako oxidu síry a dusíka, oxidu uhoľnatého a oxidu uhličitého. Hladinu dioxinov, ktoré spaľovňa vypúšťa, sú minimálne 10-krát nižšie ako je norma, povedal M. Kovačič, podľa ktorého

ide o nanogramy. Odborník dodal, že v starej spaľovni postavenej pred 15 rokmi museli navyše
vymeniť viaceré prevádzkou poškodené časti zariadenia.
Spaľovňa funguje na plyn,
zdravotnícky materiál sa v nej
zneškodňuje pri teplote okolo
1000 stupňov Celzia. Podľa M.
Kovačiča dokáže za hodinu zlikvidovať 100 až 150 kilogramov
odpadu. „Spaľovňa by mala slúžiť aj nemocniciam a lekárom
z okolia, pretože každý, kto pracuje so zdravotným materiálom,
musí mať potvrdenie o tom, že
ho zlikvidoval v spaľovni,“ uviedol. M. Kovačič, zároveň tvrdí,
že zo 40 spaľovní po sprísnení
kritérií funguje už len približne
šesť, preto cena spaľovania stúpa.
(SITA)
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Medzinárodné projektové stretnutie v Rakúsku
V dňoch 21. – 26. 5. sa žiaci a učitelia ZŠ na Bezručovej ulici v Trenčíne stretli na medzinárodnom projektovom v stretnutí vo Viedni, hlavnom meste Rakúska. Stretnutie sa konalo v rámci projektu SOCRATES, ktorý pracuje v škole už
niekoľko rokov. Škola, ktorú navštívili, sa nachádzala na
okraji veľkomesta v Hadersdorfe. Projektového stretnutia
sa zúčastnili okrem slovenskej školy aj deti a pedagógovia
z Lichtenštajnska, Talianska, Litvy a samozrejme Rakúska.
Trenčania tam strávili príjemných šesť
dní. Deti boli ubytované v rodinách,
čo veľmi ocenili hlavne pri konverzácii v cudzom jazyku, spoznávali život a mentalitu v rakúskych rodinách.
Účastníci stretnutia neboli vybraní náhodne. Na hodinách anglického jazyka vy-

tvárali rôzne projekty:
plagát Budujeme Európu, Európsky šport
a časopis Európa. Pre
tie najúspešnejšie deti to bola veľká odmena, keď mohli vycestovať a spoznať inú krajinu.
Boli to žiaci 6. A triedy Ester
Malá, Jakub Ščasný a Alexander Pavlík. Svojou šikovnosťou a jazykovými zručnosťa-

mi robili dobré meno nielen
škole, ale aj mestu Trenčín.
Program, pripravený hostiteľskou školou, ktorú navštevujú
deti od prvej až po štvrtú triedu, bol veľmi zaujímaný. Pretože sa ho zúčastňovali všetky
deti, komunikovali medzi sebou hlavne v anglickom jazyku. V prvý deň privítali hostí
všetky deti školy na školskom
ihrisku, kde zaspievali melodickú anglickú pieseň s pohybom, ktorá účastníkov projektu sprevádzala celým pobytom a dokonca aj pri rozlúčke.
Hostitelia pripravili veľa súťaží, výletov a prehliadku
historického centra Viedne.
Trenčianski školáci si prezreli Stephansdóm aj katakomby

pod chrámom, Mozarthaus,
krásny zámok Schonsbrunn
a okolité parky, veľkú ZOO,
Staatsoper, Hoffburg s nádhernou ružovou záhradou,
Parlament, Rathauss a veľa ďalších kultúrno–historických pamiatok. Veľmi ich
zaujal
Schmetterlinghaus
a krásne motýle v ňom.
Atmosféra stretnutia bola
veľmi priateľská, deti nadviazali nové známosti a kontakty. Dojímavé bolo potom lúčenie s rodinami, v ktorých
strávili šesť dní a nocí. Ale
posledné podanie rúk, objatie a zamávanie muselo
prísť. Všetci sa utešovali – veď
Viedeň nie je tak ďaleko…
(JaRe)

Dnes mám sviatok, hraj sa so mnou!
Rada Rodičovského združenia a vedenie Základnej školy Na dolinách pripravili pre deti a ich rodičov
31. mája už tretí ročník kultúrno–športového
podujatia pod názvom Dnes mám
sviatok, hraj sa so mnou!
Deti si zasúťažili v rôznych
zábavných a športových súťažiach, z ktorých najatraktívnejšou sa stal beh cez prekážky
s mastným chlebom vo veľkých
gumových čižmách. Tradične sa konala aj súťaž v kopaní futbalových jedenástok.
Všetci sa pohostili koláčikmi,
ktoré upiekli tety upratovačky.

Dievčatá, kozmetičky zo
ZSŠ hotelových služieb a obchodu, maľovali nápadité kreácie na tváre detičiek. S ukážkami činnosti sa prezentovali i leteckí modelári, krúžky
Logo a microprocesory. Celé
podujatie oživil sprievodným
slovom a hudbou J. Náhlik.
Podujatie prišli pozdraviť
i členovia hudobnej skupiny
Textilanka spolu s viceprimátorom Mesta Trenčín Tomášom Vaňom. Radostné popoludnie detí, rodičov i učiteľov sa naozaj vydarilo a už
sa všetci tešia na budúci rok.

Beh cez prekážky s mastným chlebom absolvovali malí i veľkí. Snímka (a)

(zš)

Bezpečnosť detí prvoradá
Mesto Trenčín prostredníctvom dotácií na oblasť školstva, výchovy a vzdelávania
podporilo projekt zameraný
na dopravnú výchovu žiakov
základných škôl. Jeho realizátorom je Dopravný inšpektorát Policajného zboru SR
v Trenčíne. Spolupráca s Útvarom školstva a sociálnych
vecí MsÚ sa stáva tradíciou
a je na veľmi dobrej úrovni.
Od polovice mája do konca
júna prebieha vyučovanie
dopravnej výchovy na Ostro-

ve v Trenčíne. Zúčastnia sa ho
všetci tretiaci a štvrtáci základných škôl na území nášho
mesta. Okrem získavania teoretických vedomostí si deti
preskúšajú aj praktické cvičenia na dopravnom ihrisku. Inštruktori sa v tomto školskom
roku zamerajú na správanie
sa kolobežkárov a korčuliarov na cestných komunikáciách, čo prispeje k bezpečnosti detí najmä v čase blížiacich sa letných prázdnin.
Ľubica Kršáková, snímka (jč)
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VMČ Západ: V kultúrnom dome v Istebníku ide o život
Výbor mestskej časti Západ sa stretol s občanmi na svojom
zasadnutí v stredu 30. mája v Klube dôchodcov v Istebníku.
Ani príjemný letný dáždik nedokázal ovlažiť dusnú atmosféru v klube.
Občania Istebníka a Ore- vysvetlil, že sa situácia rieši
chového začali sťažnosťa- a v najbližšom období mesto
mi na ihrisko pri materskej prijme opatrenia na odstráškole, kde do neskorých ve- nenie problému. Na podnet,
černých hodín býva rušno že pri obytnej zóne je zdraviu
a hluk. Aj bývalý kultúrny škodlivá prevádzka, odpovedom je v centre záujmu, bu- dal Martin Barčák stanovisdova je v zlom technickom kom Štátneho zdravotného
stave, schádzajú sa v nej rôz- ústavu, ktorý prevádzku pone živly a zvykli si sem chodiť volil. Poslanca Ladislava Pavdokonca aj deti vo veku oko- líka sa dotkli vyjadrenia oblo šesť rokov. Objekt je hroz- čanov o obohacovaní sa pobou pre zdravie zvedavých slancov. „Nedá sa na tom
detí. Z toho vyplynula aj po- zbohatnúť,“ zakončil svoje
žiadavka na jeho uzamknu- vystúpenie. Rovnako predtie, aby sa zabránilo nežia- seda VMČ Vladimír Poruban
dúcim návštevám. Poslanci odmietol tézu, že občanov
sa zhodli na tom, že situácia potrebujú iba ako voličov
je vážna a požiadali pracov- a odmietol rasistické výroky
níkov Mestského hospodár- rozpálených diskutérov.
stva a správy lesov o nápraNajväčšie zastúpenie mala
vu. O projekte rekonštrukcie nešťastná Široká ulica. NieKD hovoril architekt Milan koľko desaťročí nie je dlážRožník. V budove bude sta- dená a nemá kanalizáciu, čo
novište mestskej polície, klu- je čiernou škvrnou krajskébové priestory, univerzálna ho mesta. Deti odrástli, masála pre občanov, kde sa bu- jú už vlastné deti a tvár ulidú môcť organizovať aj ro- ce sa nezmenila. Za dažďa sa
dinné oslavy. Centrum senio- mení na veľké jazerá, za surov bude na Vlárskej ulici.
cha vietor víri prach. Na reNevôľu vyvoláva aj umiest- konštrukciu ulice budú nánenie Rómov zo Staničnej klady približne dvadsať miliulice v náhradných priesto- ónov korún, a to už je veľká
roch na Kasárenskej ulici. Vy- investičná akcia. Poslanci buvolávajú konflikty a najmä dú lobovať u svojich kolegov
starší občania sa po zotme- v mestskom zastupiteľstve,
ní boja vychádzať na ulicu. aby podporili zaradenie stavViceprimátor Tomáš Vaňo by do plánu investičných ak-

Labutia rodinka pod Trenčianskym hradom. Snímka: Viera Hisemová

Kultúrny dom v Istebníku

Široká ul. po malom daždi. Snímky (a)

cií na rok 2008. Požiadavka
občanov je aj na opravu ulice Súhrady.
Zlý stav vozoviek v tejto mestskej časti trápi mnohých občanov. T. Vaňo potešil správou, že po skončení
Bratislavskej ulice príde na
rad Istebník a Orechové. Počas júla firma Strabag vyfrézuje a opraví výtlky.
Mestský rozhlas v Záblatí
už vyše päť rokov slúži iba zo
zotrvačnosti a vo väčšej časti Záblatia ho nepočuť. V tejto časti mesta je podľa občanov nedostatočná údržba
zelene a ciest. Na otoči stoja autobusy v zákrute a obmedzujú premávku. Keďže
v Záblatí nie sú chodníky,

chodci sú ohrozovaní autami prekračujúcimi povolenú rýchlosť v uzavretej obci. Požiadavkou občanov je
zníženie povolenej rýchlosti
značkami. Poslanec M. Barčák znovu povedal o žiadostiach na zníženie rýchlosti, ktoré poslanci iniciovali
v uplynulom volebnom období. Navrhol opäť požiadať
dopravný inšpektorát o vyriešenie situácie. Prepadávanie sa vozovky po výstavbe
kanalizácie sa bude odstraňovať počas letného obdobia.
Poslanci sa dočkali aj poďakovania, a to za opravu
Orechovskej ulice.
(la)

KALEIDOSKOP
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Vyhodnotenie jarného upratovania 2007
V dňoch 1.–27. 3. 2007 sa uskutočnilo v meste Trenčín jarné
upratovanie. Mestské hospodárstvo a správa lesov Trenčín,
m.r.o., vyčistilo plochy verejnej zelene a Považská odpadová
spoločnosť, a.s., Trenčín zabezpečila pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov. Počas jarného upratovania bol:
- počet vývozov objemného odpadu ..................................... 144
- hmotnosť vyvezeného objemného odpadu ................... 192,7 t
- počet vývozov bio odpadu ..................................................... 97
- hmotnosť vyvezeného bio odpadu ................................... 56,5 t
- hmotnosť vyvezeného elektroodpadu ............................... 3,6 t
- hmotnosť vyvezených žiariviek ....................................... 0,005 t
- hmotnosť vyvezených pneumatík ....................................... 0,2 t
- hmotnosť odpadu kategórie nebezpečný ........................ 0,14 t
- celkové náklady na jarné upratovanie .....................435 481 Sk
Odpad zo stanovíšť bol odvážaný pomocou Ecocaru, ramenových
nakladačov a malého hákového nakladača. Zber nebezpečných
odpadov bol vykonávaný priebežne malým ramenovým nakladačom. Mestská organizácia SRZ v apríli organizovala brigádu
ľavej strany Váhu (úsek od cestného mosta až k stavidlám, Ostrov
– na pravej strane od časti Zamarovce k železničnému mostu).
Vyzbierali cca 400 kg odpadu do vriec označených logom Považskej odpadovej spoločnosti, a.s.
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., v apríli organizovalo brigádu so žiakmi ZŠ a SŠ na pravej strane Váhu, odkiaľ
odviezli približne 100 kg odpadu.
Týmto spôsobom sa chceme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto
akcie, srdečne poďakovať.
Zároveň vyzývame iné ziskové aj neziskové organizácie i občanov, ktorí majú chuť spolupodieľať sa na skrášľovaní nášho
mesta, aby sa prihlásili na Mestskom úrade v Trenčíne – Útvar
životného prostredia a dopravy, Farská 10, č.t. 6504418.
Marta Švajková, Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ

Pekný Trenčín
V minulých vydaniach Info sme sa už otázkou čistoty mesta a riešenia odpadu niekoľkokrát zaoberali. Čisté a pekné
mesto je dôležité nielen pre samotných občanov, ale i pre
návštevníkov, veď tvorí našu spoločnú vizitku. Preto je dôležité nielen to, ako k tejto citlivej otázke pristupuje samospráva, ale aj to, aký je individuálny prístup každého jednotlivca
k otázke čistoty vo svojom najbližšom okolí.
Nehádzať na zem odpadky, využívať iba oficiálne,
a nie čierne skládky, zbierať
po svojich psích miláčikoch
exkrementy,
neznečisťovať
spoločné prostredie, udržovať si okolie svojho domu.
Všetci spoločne môžeme prispieť k tomu, aby sme mali
v meste pekné trávniky, chodníky, blízky les alebo rieku.
Separácia odpadu je jedným z krokov, ktoré môžeme
v tomto smere urobiť.
Mesto Trenčín a Považská
odpadová spoločnosť, a.s.,
ktorá zabezpečuje pre mesto
vývoz odpadu, spoločne pracujú na zlepšení podmienok

pre separáciu odpadu z domácností alebo prevádzok. Na
sídliskách mesta sú rozmiestnené zberné nádoby odlíšené
farbou a nápisom podľa toho, či do nich hádžeme plasty, papier, sklo alebo komunálny odpad. V minulom čísle
sme uverejnili predbežný harmonogram ich vývozu a sľúbili sme, že čitateľom prinesieme takýto prehľad ešte raz.
Dnes vám ho teda ponúkame
v podobe praktického kalendára, ktorý nájdete v prílohe
novín.
K téme pekného Trenčína
sa ešte určite vrátime v niektorom z ďalších čísiel Info. (red.)
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Predstavuje sa Trenčianska nadácia (1)
Postavenie a úloha nadačnej misie
V dnešnom čísle dvojtýždenníka INFO sa prvýkrát stretávate s novou rubriku. Rubrikou Trenčianskej nadácie,
ktorá je už niekoľko rokov súčasťou nášho mesta. Mnohí z vás už o Trenčianskej
nadácii počuli alebo sa stretli s jej
činnosťou, napriek tomu nie vždy
ľudia poznajú aj konkrétne veci
o našej činnosti. Chceme ju priblížiť formou pravidelných článkov, ktoré vás postupne oboznámia s misiou nadácie, objasníme,
ako funguje, predstavíme jej členov a samozrejme nazrieme aj do
nadačnej kuchyne, ukážeme, aké
konkrétne akcie robí.
Na úvod by som sa rád pozastavil
nad zmyslom nadácií a organizácií tretieho sektora vôbec. Prečo
vznikajú a aký je ich význam? Na
položenú otázku poznáme jednoduchú odpoveď. Pretože ich
potrebujeme, obe strany. Sú ľudia, ktorí pomoc potrebujú, ale
i ľudia, ktorí chcú pomáhať. Práve nadácie umožňujú stretnúť
sa obom skupinám a naplniť ich
potreby. Faktom totiž ostáva, že
dnešná spoločnosť, akokoľvek sa
bude snažiť, nikdy sa jej nepodarí pokryť všetky potreby občanov
a bohužiaľ, trend ukazuje, že to
bude len horšie. Preto vznikajú
organizácie ako Trenčianska nadácia, ktoré sa snažia svojou činnosťou zlepšiť postavenie a život
obyvateľov Trenčína. Osobne ma
veľmi teší, že existujú ľudia, ktorým nie je ľahostajný život okolo seba a hľadajú cesty a spôsoby
ako pomôcť. Nielen členovia nadácie a všetci, ktorí prispeli na jej
chod, ale i členovia rôznych občianskych združení a organizácií,
proste všetci, ktorí vnímajú život
okolo seba so všetkými jeho negatívami, ale i pozitívami.
Trenčianska nadácia bola založená 8.decembra 2000 Trenčianskym neformálnym združením.
Vznikla ako výsledok snahy skupiny nadšencov so zmyslom pre
spolupatričnosť a filantropiu, aby
pomohla vybudovať v regióne silné technické a finančné zázemie
pre podporu komunitných aktivít. Jej úlohou, alebo lepšie povedané misiou, je podpora všet-

kých činností, ktoré pomáhajú
zlepšiť kvalitu života najmä
obyvateľom Trenčína. Cieľom nadácie je podporovanie prospešných aktivít
celej trenčianskej komunity prostredníctvom otvorených
grantových programov, aktívne
vyhľadávanie darcov, podpora
a rozvoj filantropie a darcovstva
v miestnej komunite a tvorba trvalého finančného zdroja nadácie pre jej aktivity aj v budúcnosti. Okrem otvorených grantových
programov nadácia spravuje aj
nadačné fondy, ktoré môžu založiť iní darcovia a poveria nadáciu správou fondu.
Trenčianska nadácia je jedným
z ôsmich zakladajúcich členov
Asociácie komunitných nadácií
Slovenska, ktorá reprezentuje
komunitné nadácie, obhajuje ich
záujmy, funguje ako partner pri
komunikácii s nadnárodnými darcami, nadáciami, vládou a inými
MVO a vytvára platformu na ich
vzájomnú spoluprácu. Od svojho
vzniku v roku 2000 vytvorila nadácia fungujúci grantový systém,
vďaka ktorému prerozdelila spolu
takmer 5,5 milióna korún na realizáciu 301 komunitných projektov. V roku 2006 presiahol celkový
majetok nadácie hodnotu 16 miliónov korún. Tvorilo ho nadačné
imanie, prostriedky v nadačných
fondoch a ostatný majetok. Pozíciu Trenčianskej nadácie v regióne významne upevní realizácia
pilotného projektu Učiaci sa región Trenčianskeho samosprávneho
kraja podporeného z Európskeho sociálneho fondu. Partnermi
v projekte sú Slovenská obchodná
a priemyselná komora a Trenčianska univerzita A. Dubčeka.
Veríme, že plánovaná séria článkov bude pre vás zaujímavá
a ozrejmí vám našu úlohu a postavenie. A možno sa raz budete chcieť nejakou formou pridať
k nám a podieľať sa na zlepšovaní
aj vášho života v meste Trenčín.
Budeme vďační za všetky nápady a pripomienky, ktoré môžete
posielať aj elektronicky na adresu: mastalir@wg.sk.
Martin Maštalír,
člen správnej rady Trenčianskej nadácie
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Číslo 12/ročník IX

Najvýraznejšie detské osobnosti mesta Trenčín
v školskom roku 2006/2007

Blíži sa záver školského roka 2006-07, žiaci i študenti už približne tušia, ako budú odmenení za svoju pracovitosť počas
predchádzajúcich 10 mesiacov. Niektorí šturmujú, snažia sa na poslednú chvíľu zlepšiť niektoré známky na vysvedčení, iní
„stíhali“ okrem učenia reprezentovať svoju školu a mesto i na iných fórach. Práve takýchto žiakov ocenilo Mesto Trenčín
počas kultúrno-spoločenského podujatia Detská osobnosť mesta Trenčín 2007 12. júna v Kultúrnom a metodickom centre
Ozbrojených síl SR. My vám ich v nasledujúcich riadkoch chceme predstaviť.
lent na prírodovedné predmety. Aj vo voľnom čase sa
venuje chémii, ale nájde si
čas aj na počítače – navšte-

Kategória ZŠ
– predmetové
olympiády a postupové
súťaže vyhlasované
Ministerstvom
školstva SR:
Najlepší matematik:
Matúš ZÁBOJNÍK

9. C ZŠ, Dlhé Hony, pod
pedagogickým
vedením
Mgr. Krivošovej skončil 2.
v okresnom a 8. v krajskom
kole matematickej olympiády. Matúš navštevuje triedu
s rozšíreným vyučovaním
cudzích jazykov. Po skončení základnej školy bude pokračovať v štúdiu na
Gymnáziu Ľudovíta Štúra
v Trenčíne. Každoročne je
úspešným riešiteľom matematickej olympiády, vo svojom voľnom čase hrá basketbal a venuje sa modelárstvu.

úrovni jej patrí 15. miesto.
Medzi Luciine obľúbené
predmety patrí zemepis
a matematika. Je priateľská,
veselá, obľúbená u spolužiakov a vyučujúcich. Učí sa
rada, škola je pre ňu zdrojom nových poznatkov. Aktívne sa zapája do mimoškolskej činnosti, vedomostných súťaží a olympiád. Je
tiež aktívnou členkou hliadky mladých zdravotníkov.
Vo svojom voľnom čase sa
venuje najmä hudbe – navštevuje súkromnú umeleckú
školu ADIA – 6. ročník odboru klavír. Chodí do speváckeho zboru v Drietome
a je členkou rockovej skupiny Pell Mell v Kostolnej.
Svoje jazykové vzdelanie si
rozširuje štúdiom anglického jazyka v jazykovej škole.
V budúcnosti by chcela pokračovať v štúdiu na Gymnáziu J. Braneckého v Trenčíne.

Najlepší geograf:
Lucia BREDSCHNEIDEROVÁ
8.A ZŠ sv. Andreja-Svorada
a Benedikta, pod pedagogickým vedením Ing. Viery
Vindišovej získala 1. miesto
v okresnom kole geografickej olympiády a na krajskej

Najlepší chemik:
Pavol Sabo
9. A ZŠ, Na dolinách, pod
pedagogickým
vedením
Mgr. Jána Urbančoka mu
patrí 1. miesto v okresnom
a 4. v krajskom kole chemickej olympiády. Pavol je ta-

vuje záujmový krúžok mikroprocesorov a LOGO. Je
technicky veľmi nadaný.
Vyrastá bez rodičov v Detskom domove v Trenčíne
- Zlatovciach a o to viac si
treba ceniť jeho húževnatosť, pracovitosť, snahu byť
stále lepší a viac vedieť. Bol
prijatý na SPŠ v Dubnici nad
Váh. Je kamarátsky, medzi
spolužiakmi a kamarátmi
obľúbený, rád pomáha.

9.C ZŠ, Hodžova ul., pod pedagogickým vedením Ing.
Evy Hričovskej víťazne absolvovala okresné i krajské
kolo jazykovej olympiády,
v celoslovenskom jej patrilo 6. miesto. Začiatky bývajú zväčša ťažké a nevyhli sa
ani Aline, ktorá musela po
prisťahovaní z Kanady na
Slovensko zvládnuť náročný
prechod do inojazyčného
prostredia. Dokázala však,
že pevnou vôľou a húževnatosťou môžeme zvládnuť
veľmi veľa. Svojou veselou
povahou, ktorú cítiť aj z jej
prvých maliarskych pokusov, si toto milé a skromné
dievča získalo navždy sympatie a obdiv okolia.
Najlepší olympionik
v nemeckom jazyku:
Matej KOYŠ

Najlepší olympionik
v anglickom jazyku:
Alina KUNYTSKA

8. D ZŠ, Hodžova ul., pod pedagogickým vedením Mgr.
Janky Balušíkovej nenašiel
konkurenciu v okresnom,
krajskom i celoslovenskom
kole jazykovej olympiády.
Matej dosahuje vynikajúce
vyučovacie výsledky. Aktívne sa zapája do vedomostných súťaží prírodovedného aj humanitného zamera-
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nia. Vo viacerých súťažiach
sa umiestnil na popredných
miestach. Najväčší úspech
dosiahol v 17. ročníku Olympiády v nemeckom jazyku
v kategórii 1B, kde v celoslovenskom kole obsadil 1.
miesto.

skom okrese i kraji dominovala vo svojej kategórii.
Dominika sa aktívne venuje prednesu, je členkou dramatického krúžku. Obľubuje rozprávky, preto sa zapo-

Ostatné súťaže
zamerané na umenie,
literatúru, hudbu
a pod.
Najlepší slávik Slovenska:
Tereza KOHOUTOVÁ
3. C ZŠ, Dlhé Hony, pod pedagogickým vedením Mgr.
Renáty Fabovej si na okresnom a krajskom slávikovi
vyspievala prvenstvo. Tereza sa spevu venuje od svo-

Najlepší interpret
povestí: Monika DECKÁ

Najlepší rétorik
Lujza SELOVÁ
9. A ZŠ, Veľkomoravská ul.,
pod pedagogickým vedením
Mgr. Anny Strempekovej
zvíťazila v okresnom i kraj-

Najlepší recitátor:
Lenka TROKANOVÁ
8. A ZŠ, Veľkomoravská ul.,
pod pedagogickým vedením Mgr. Anny Strempekovej sa stala najlepšou recitátorkou v okrese a v kraji jej patrí 3. miesto. Milá
a skromná Lenka sa od 2.
ročníka venuje umeleckým
disciplínam: spevu a umeleckému prednesu, v ktorom získava každý rok popredné ocenenia. Doposiaľ

Mimoriadne ocenenie:
Ivana KLAČANSKÁ
8.C ZŠ, Hodžova ul., pod pedagogickým vedením Mgr.
Aleny Šimovičovej obsadila
3. miesto na medzinárodnej
súťaži sluchovo postihnutých v matematike a slovenskom jazyku. Nepočujúca
Ivana je nadpriemerne nadaná a veľmi usilovná. Každoročne prináša diplomy
zo súťaží pre nepočujúcich.

najlepším umiestnením bolo 1. miesto v krajskom kole prednesu poézie v Bzinciach pod Javorinou.

jila do súťaže Rozprávkové
vretienko, v ktorej dosiahla aj na čestné uznanie v celoslovenskej
prehliadke.
Dominika tiež rada spieva,
tancuje, korčuľuje, no najradšej kreslí a hrá divadlo.

jich 4 rokov. V minulom
i tomto roku sa stala víťazkou krajského kola súťaže Petra Dvorského „Slávik
Slovenska“, koncom mesiaca ju čaká celoslovenské finále vo Zvolene. Vo voľnom
čase navštevuje folklórny
súbor Kornička, rada tancuje, lyžuje, pláva, korčuľuje
sa a kreslí.
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7. A ZŠ, Východná ul., pod
pedagogickým
vedením
Mgr. Anny Balkovej sa stala
najlepšou interpretkou povestí v okrese i v kraji. Naozaj výrazná a talentovaná osobnosť sa roky venuje prednesu a tiež športovej
gymnastike. V oboch oblastiach sa jej darí – vo svojej
kategórii sa stala majsterkou Slovenska v gymnastickom štvorboji a ako interpret povestí získala 1. miesta v okresnom a krajskom
kole. Patrí taktiež medzi výborné žiačky siedmeho ročníka.
Najlepší interpret
rozprávok:
Dominika ŽILKOVÁ
4. C ZŠ, Dlhé Hony, pod pedagogickým vedením Mgr.
Viery Žilkovej v trenčian-

Rada maľuje, a preto navštevuje i Základnú umeleckú školu v Trenčíne. Svoju lásku k zvieratám štedro rozdáva trom mačkám
a dvom psom. Je priateľská,
príjemná, so zmyslom pre
humor.

Športové súťaže
vyhlasované
Ministerstvom školstva
SR v spolupráci so
Slovenskou asociáciou
športu na školách:
Atletika – cezpoľný beh:
Samuel ŠTEFÁNIK

skom kole rétorickej súťaže.
Budúca študentka hotelovej
akadémie sa umeniu ,,rečniť“ venuje už od malička.
Hovoriť o čomkoľvek, kedykoľvek, pred kýmkoľvek
jej nerobí žiadny problém.
V tomto roku svoje danosti zúročila v rétorickej súťaži
postupom do celoslovenského kola vo Zvolene.
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9. C ZŠ, Na dolinách. Pod
vedením Mgr. Romana Bakoša sa prepracoval až k titulu Majstra SR. Mimoriadny športový talent, ktorý
sa venuje aj futbalu, hrá za
FK AS Trenčín. Navštevuje
športovú triedu so zameraním na futbal. Rád a úspešne reprezentuje školu na
všetkých športových súťažiach. Určite budeme
o ňom počuť v budúcnosti. Je prijatý na OŠG v Trenčíne. Svojím talentom, pracovitosťou, húževnatosťou
a povahovými vlastnosťami
má predpoklady vyrásť vo
výraznú športovú osobnosť
nielen Trenčína, ale aj Slovenska.
Hádzaná: Školské
športové stredisko,
ZŠ, Bezručova ul.

GALÉRIA
Gymnastika:
Adriana JACKOVÁ
4. A ZŠ, Východná ul., pod
vedením Mgr. Pavličkovej
získala vo svojej vekovej
kategórii Slovenský pohár.

vec. Talentovaný basketbalista sa tomuto športu venuje s nasadením, o čom
svedčia aj dosiahnuté úspechy. V kolektívnej hre pôsobí ako prirodzený líder.
Talent prejavuje aj v umeleckej oblasti, dobre a rád
kreslí, v tomto umeleckom
odbore absolvoval aj ZUŠ.

Adriana patrí medzi výrazné talenty športovej gymnastiky. Jej terajšie úspechy sú prísľubom, že v gymnastike toho môže ešte veľa
dosiahnuť. Ďalšou jej veľkou záľubou je tanec, v roku 2006 sa stala majsterkou
Slovenska vo Fitnes detí. Je
aj výbornou žiačkou.

Letecké modelárstvo:
Adam MALÁK

Basketbal:
Basketbalové družstvo,
ZŠ, Východná ul.
Chlapci z 9. A pod vedením
trénera Mgr. Kaduka získali bronz v krajskej súťaži.Družstvo viedol kapitán
Ľubomír Bobák (na snímke), telom a dušou športo-

rí medzi najaktívnejších členov. Je veľmi zručný, čo dokázal na Majstrovstvách SR
žiakov v Nitre.

Bedminton:
Martin BOČÁK
9. C, ZŠ, Dlhé Hony, pod vedením Petra Ludíka obsadil
na žiackych Majstrovstvách
SR 2. miesto. V triede s rozšíreným vyučovaním cudzích
jazykov dosahuje Martin vý-

Ľadový hokej:
Hokejové družstvo
ročník 1991

Dievčatá, ktoré trénuje Mgr.
Ľubomír Rech sú majsterkami kraja. V priebehu roka
sa 14 mladších žiačok v jednom družstve zohrávalo, od
začiatku však bol zjavný ich
talent, veď počas celej majstrovskej súťaže prehrali iba
jeden zápas napriek tomu,
že družstvo doplnili žiačky z prípravky. Kapitánkou
družstva je Martina Strižencová (na snímke).

Číslo 12/ročník IX

ZŠ, Hodžova ul. Pod vedením Juraja Jakubíka obsadili na Majstrovstvách SR 4.
miesto. Kapitánom hokejového tímu deviatakov, ktorí boli v uplynulom školskom roku najúspešnejší
v regióne ZÁPAD, je Jakub
Sládek, zvaný „Sláďo“ (na
snímke). Je typickým príkladom skromného športovca
s pevnou vôľou. V kolektíve
hokejistov má prirodzenú
autoritu. Uvážlivý, rozumný
a charakterný, nádejný hokejista a žiak. Bude pokračovať v štúdiu na Športovom gymnáziu v Trenčíne.

borné študijné výsledky, na
základe ktorých bol prijatý na Gymnázium Ľudovíta
Štúra v Trenčíne. Voľný čas
má vyplnený bedmintonovými tréningami. Svoj športový talent zúročil na Majstrovstvách Slovenska.
Karate:
Ingrida SUCHÁNKOVÁ
8. D ZŠ, Ul. L. Novomeského, pod vedením Branislava Zubričaňáka priniesla prvenstvo z Európskeho pohára. Ingrida je sedemnásobná
majsterka Slovenska, získala viac ako 30 medailí na

8. A, ZŠ, Veľkomoravská
ul., pod vedením Ing. Júliusa Kákoša obsadil 2.
miesto na Majstrovstvách
SR. Adam sa svojmu koníčku – lepeniu a skladaniu papierových modelov venuje
4 roky. Navštevuje letecko-modelársky krúžok žiakov
trenčianskych škôl, kde pat-
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medzinárodných súťažiach
a viac ako 40 na národných
súťažiach, je trojnásobnou
majsterkou i v kategórii kata – družstvá. Dosahuje výborné výsledky aj v škole,
doposiaľ bola vždy vyznamenaná. Výborná žiačka
s dobrým srdcom je príkladom pre mnohých športovcov i žiakov.
Karate:
Vladimíra SRNCOVÁ
9. E ZŠ, Hodžova ul., pod
vedením Ferdinanda Hanzela je aktuálnou majsterkou SR medzi mladšími dorastenkami. Vladka svojou

skromnosťou a kamarátskym prístupom si získala
celý kolektív triedy. Počas
školskej dochádzky jej vyučovacie výsledky boli hodnotené len výbornou známkou. V získavaní vedomostí
bude pokračovať v obchodnej akadémii.

Projekty, vypísané
rôznymi inštitúciami,
ktorými získali žiaci
prostriedky
na rozvojové
programy školy:
ZŠ, Ul. L. Novomeského,
kolektív 4. A,
triedna uč. Mgr. Tamara Tamašová – projekt Matúšovým hradom. Do projektu „Matúšovým hradom“,
ktorý bol vyhlásený Kontom Orange, sa zapojilo 21
dievčat a chlapcov pod vedením Mgr. Tamary Tamašovej. Vzácne je, že spomedzi 700 záujemcov vybrali
aj ich projekt a na jeho re-

alizáciu získali 10 000 Sk.
Cieľom projektu bolo vytvoriť veľkú obrazovú knihu o Slovensku, knihu povestí pod názvom Stalo sa,
nestalo sa, mohlo sa stať…,
spoznať Trenčiansky hrad
a všetky tieto aktivity prezentovať. V rámci plnenia
myšlienky projektu deti požiadali o spoluprácu 69 primátorov okresných miest,
z ktorých väčšina poskytla
deťom potrebné materiály
o mestách, z ktorých informácie využívali pri tvorbe
knihy, ale najmä na hodinách vlastivedy.

chy ho nominoval na toto
ocenenie jeho triedny učiteľ.
Doteraz získal rôzne ocenenia, z ktorých sú najvýznamnejšie úspechy na medzinárodných súťažiach Detská
výtvarná súťaž Lidice 2007,
Bohúňova paleta v Dolnom
Kubíne a Bienále detí a mládeže v poľskej Toruni.
Najlepší inštrumentalista:
Zuzana BUDAYOVÁ,

Kategória ZUŠ:
Najlepší výtvarník:
Martin LIŠKA,

pedagóg Mgr. Ondrej Peťkovský. Martin je žiakom 3.
ročníka I. stupňa ZUŠ. Za prístup k práci, osobitý výtvarný prejav a dosiahnuté úspe-

Najlepší spevák:
Paulina Ovádková,

pedagogička Eva Kršková.
Zuzana študuje v 1. ročníku II. stupňa hru na priečnej flaute. Pravidelne reprezentuje ZUŠ na koncertoch
školy a kultúrnych vystúpeniach pre mesto, školy,
vzdelávacie a spoločenské
organizácie. Jej poslednými úspechmi je umiestnenie v zlatom pásme na celoslovenskej súťaži Nitrianska
lutna a mimoriadna cena
poroty za vynikajúcu interpretáciu skladby slovanského autora.

pedagogička Slávka Švajdová. Paulínka navštevuje ZUŠ
už štvrtý rok. Ako nepovinný
predmet si zvolila ešte hru na
husliach. Medzi jej najväčšie
úspechy v tomto školskom
roku patrí 1. miesto v regionálnej súťaži Pieseň Lýdie Fajtovej, strieborné pásmo v celoslovenskej súťaži Nitrianska
lutna a 3. miesto na medzinárodnej speváckej súťaži I.
Godina vo Vrábľoch. V tomto roku získala opäť titul laureáta súťaže Pieseň Lýdie Fajtovej. Je nominovaná na medzinárodnú spevácku súťaž
Bohuslava Martinů v Prahe
pre školský rok 2007/2008, na
ktorú sa už začala spolu s pani učiteľkou pripravovať.
Štvorstranu pripravili učitelia
a žiaci trenčianskych základných škôl
Snímky Jozef Čery
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Detský výtvarný a literárny Trenčín 2007
Celoslovenská prehliadka detskej výtvarnej a literárnej
tvorby – Detský výtvarný a literárny Trenčín vstúpila v tomto roku do svojho dvadsiateho ôsmeho ročníka. Podujatie,
ktoré sa koná každé dva roky, organizačne zabezpečuje Centrum voľného času v Trenčíne. Prehliadku pôvodne organizovala bratislavská IUVENTA a v deväťdesiatych rokoch malo
podujatie viacročnú prestávku.

Nová história Detského výtvarného a literárneho Trenčína sa začala písať v roku 2001.
„Od roku 2001 bola prehliadka obnovená ako bienále
a zásluhu na jej znovuzrodení
majú najmä Trenčania z oblasti kultúry a školstva,“ hovorí riaditeľka Centra voľného
času v Trenčíne Mária Orichová-Naňová. Podujatie sa už
tradične spája so sviežou, detskou fantáziou a tvorivosťou.
Do výtvarnej časti sa v tomto
roku zapojilo 118 škôl s 2 630
prácami a do literárnej sekcie
sa so svojimi 417 dielami prihlásilo 80 škôl. Podľa M. Orichovej má záujem škôl o účasť
na prehliadke v porovnaní
s minulým ročníkom stúpajúcu tendenciu: „Kredit jednej
z najprestížnejších celoslovenských prehliadok detskej
výtvarnej a literárnej tvorby
sa podarilo obnoviť! Kvalitou
i kvantitou,“ dodáva.

Porota, ktorá sa postarala o výber vystavených detských prác, nemala jednoduchú úlohu. „Objektívne
zhodnotiť výtvarné a literárne kvality takého množstva
artefaktov je veľmi náročná
odborná práca, takže kritériá sú z pohľadu umeleckého
i pedagogického výsostne
odborné,” približuje hodnotenie poroty riaditeľka CVČ.
Výtvarnú časť hodnotila porota pod vedením akademického maliara Juraja Oravca
a literárne práce posudzovala komisia vedená spisovateľkou Margitou Ivaničkovou.
V tomto roku sa obsahové
zameranie prehliadky nieslo
v duchu environmentálneho
zdravia. Ako prezradila riaditeľka trenčianskeho Centra
voľného času, pri tvorbe obsahového zamerania – témy
sa prihliadalo na aktuálnosť

Cenu Juraja Oravca za výtvarnú tvorbu získala Alžbeta Hajná z trenčianskej
ZUŠ. Snímka (jč)

a pútavosť pre deti. „Cieľová
téma hovorí o environmentálnom zdraví ako individuálnej ochrane zdravia, nevyhnutnej súčasti všeobecného
vzdelania každého jedinca
a predovšetkým o zvyšovaní environmentálneho vedomia,” pripomína M. Orichová.
Organizátori pripravili pri
príležitosti otvorenia dvadsiateho ôsmeho ročníka prehliadky Detský výtvarný a literárny Trenčín aj mnohé
zaujímavé podujatia. Pre ve-

rejnosť bolo najatraktívnejšie
slávnostné vyhlásenie ocenených prác a otvorenie výstavy. Odborný seminár pre
pedagógov, tvorivá výtvarná dielňa pre deti v priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského určite potešili.
Celoslovenská prehliadka detskej výtvarnej a literárnej tvorby bude nainštalovaná v priestoroch Galérie
M.A. Bazovského a Mestskej
galérie v Trenčíne do 24. júna 2007.
(mo)

Detský výtvarný a literárny Trenčín 2007
28. ročník celoslovenskej prehliadky detskej výtvarnej a literárnej tvorby

Výsledková
listina – výtvarná tvorba
Zlaté slniečko – Súkromná ZUŠ, Ul. Aurela Stodolu, Martin
Zlaté slniečko – ZUŠ, Trenčín, Námestie
SNP
Zlaté slniečko – Súkromná ZUŠ, Ul. R.
Madarászovej, Senec
Cena primátora Mesta Trenčín – ZUŠ,
Spišská Belá, Zimná ul.
Cena Krajského školského úradu Trenčín - MŠ, Martin, Ul. Aurela Stodolu
Cena Trenčianskeho samosprávneho
kraja – Špeciálna ZŠ internátna, Ždaňa
Cena Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne – ZUŠ, J. Kréna, Nové Mesto nad Váh.
Cena Juraja Oravca – Alžbeta Hajná,
ZUŠ, Trenčín, Nám. SNP

Cena Igora Mosného – Kristína Horváthová, ZUŠ, Šamorín
Cena Základnej umeleckej školy Trenčín
– ZŠ s MŠ, Novoť
Cena Umelecké diela Viera Šternová –
Špeciálna ZŠ, Hradná ul., Komárno

Výsledková listina
– literárna tvorba
Zlaté slniečko – Natália Lajdová, ZŠ, Gorkého ul., Trnava v 1.kateg. - poézia
Zlaté slniečko – Samuel Haszics, ZŠ, Ul.
M. R. Štefánika, Levice v 2.kateg. – próza
Zlaté slniečko – Ivana Štefáneková, ZŠ, Špačince v 2.kateg. - próza
Cena primátora Mesta Trenčín – Valéria
Horváthová, ZŠ, Kalinčiakova ul., Bratislava v 2. kateg. – próza

Cena Krajského školského úradu Trenčín – Marta Baláková, ZŠ s MŠ, Lokca v 2.
kateg. – poézia
Cena Trenčianskeho samosprávneho
kraja – Dominika Kašová, ZŠ s MŠ, Trenč.
Stankovce v 1. kateg. – próza
Cena Rudolfa Dobiáša – Soňa Ondrušková, ZŠ s MŠ, Horná Súča v 1. kateg. –
próza
Cena Vojtecha Zamarovského – Tomáš
Gordian, ZŠ, Špačince v 2.kateg. – poézia
Cena Centra voľného času Trenčín – Nikola Ištvánová, ZŠ s MŠ, Babín v 1.kateg.
- poézia
Cena Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne – Lucia Dikaczová, Hollého ul., Žilina v 2.kateg. – próza.
(mo)
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Rozhodnutie primátora mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera
o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
na podujatia a činnosť v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti
v roku 2007 – 2. kolo
Na základe uznesenia Grantovej komisie zo dňa 5.4. 2007 a v súlade s rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2007 poskytne
Mesto Trenčín zo svojho rozpočtu dotáciu týmto žiadateľom:

A. PODUJATIA:
1. Žiadateľ: Ing. Vladimír Kulíšek, KVART, Hollého 16, 911 05 Trenčín
Názov projektu: Kulišáreň – 20 rokov divadla Fortissimo
Dotácia: 20 000 Sk
2. Žiadateľ: Agentúra JoVa, Hviezdoslavova 13, 911 01 Trenčín
Názov projektu: Koncert mužských zborov: Spevácky zbor slovenských učiteľov a Pěvecké sdružení moravských učitelů
Dotácia: 15 000 Sk
3. Žiadateľ: Stredná umelecká škola, Staničná 8, 911 05 Trenčín
Názov projektu: Umenie bez hraníc
Dotácia: 30 000 Sk
4. Žiadateľ: Hory a mesto Trenčín, o.z., Radlinského 9, 911 05 Trenčín
Názov projektu: Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Dotácia: 30 000 Sk
5. Žiadateľ: Umelecká agentúra TONAS, s.r.o., M. R. Štefánika 69,
911 01 Trenčín
Názov projektu: Medzinárodný deň detí 2007
Dotácia: 65 000 Sk
6. Žiadateľ: Rodičovské združenie pri ZUŠ Trenčín, Nám. SNP č. 2,
911 89 Trenčín
Názov projektu: Koncert bez hraníc
Dotácia: 20 000 Sk
7. Žiadateľ: Ing. Miloslav Híreš, SUN AGENCY, Okružná 596/85, 018 51
Nová Dubnica
Názov projektu: ROCKARIA – Viem, čo príde (album skupiny)
Dotácia: 10 000 Sk
8. Žiadateľ: DEMY – Domov sociálnych služieb, Biskupická 46, 911 04
Trenčín
Názov projektu: „Farbičky – Čarbičky“ – 16. ročník
Dotácia: 10 000 Sk
9. Žiadateľ: Agentúra P-Promotion, Kukučínova 35, 911 01 Trenčín
Názov projektu: Etnofestival – hudobný festival venovaný etnickej
hudbe
Dotácia: 40 000 Sk
10. Žiadateľ: Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne,
Palackého 4, 912 50 Trenčín
Názov projektu: VIII. medzinárodné stretnutie škôl Ljubljana – Kraków - Trenčín 2007
Dotácia: 30 000 Sk
11. Žiadateľ: Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, Verejná
knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Nám. SNP č. 2, 911 82 Trenčín
Názov projektu: XV. ročník literárnej súťaže Jozefa Braneckého
„Studňa sa tajne s dažďom zhovára“
Dotácia: 10 000 Sk
12. Žiadateľ: Tanečná skupina Goonies, Hodžova 23, 911 01 Trenčín
Názov projektu: Tanečná rozprávka Vianoc 2007
Dotácia: 5 000 Sk
13. Žiadateľ: Materské centrum Srdiečko, o. z., Hviezdoslavova 6,
911 01 Trenčín, Patrícia Lukačková
Názov projektu: Našim najmenším
Dotácia: 10 000 Sk
14. Žiadateľ: Trenčianske gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája č. 2,
911 35 Trenčín
Názov projektu: Gympelrock 2007. Dotácia: 15 000 Sk

15. Žiadateľ: Cirkev adventistov, s. d., zbor Trenčín, Horný Šianec 17,
911 01 Trenčín
Názov projektu: pracovný názov „PLÁN B“
Dotácia: 25 000 Sk
16. Žiadateľ: Kultúrne centrum Kubra, Kubranská 94, 911 01 Trenčín
Názov projektu: Stavanie a váľanie mája
Dotácia: 5 000 Sk
17. Žiadateľ: Kultúrne centrum Kubra, Kubranská 94, 911 01 Trenčín
Názov projektu: Vydanie zbierky básní „Neskutočný svet“
Dotácia: 15 000 Sk
18. Žiadateľ: Eva Chupáčová, Višňová 477/3, 911 05 Trenčín
Názov projektu: Svet tanca – Tance sveta
Dotácia: 10 000 Sk
19. Žiadateľ: Materské centrum Srdiečko, o.z., Hviezdoslavova 6,
911 01 Trenčín
Názov projektu: Míľa pre mamy
Dotácia: 10 000 Sk
20. Žiadateľ: Trenčianske osvetové stredisko, Kožušnícka 2, 911 05
Trenčín
Názov projektu: Pádivého Trenčín 2007
Dotácia: 125 000 Sk
21. Žiadateľ: Divadlo Normálka, Duklianskych hrdinov 26, 911 05
Trenčín
Názov projektu: Trenčianski pesničkári
Dotácia: 10 000 Sk
22. Žiadateľ: Kultúrne centrum Sihoť, o.z., M. Turkovej 22, 911 01
Trenčín
Názov projektu: „Mikuláš deťom – deti Mikulášovi“
Dotácia: 10 000 Sk
23. Žiadateľ: Trenčianske osvetové stredisko, Kožušnícka 2, 911 05
Trenčín
Názov projektu: 75 rokov výtvarníka Júliusa Činčára
Dotácia: 50 000 Sk
24. Žiadateľ: Trenčianske osvetové stredisko, Kožušnícka 2, 911 05
Trenčín
Názov projektu: Odlišnosti podôb – autorská výstava výtvarníka Branislava Kristína
Dotácia: 10 000 Sk
25. Žiadateľ: Občianske združenie Seniorklub Družba, Trenčín, Ul. kn.
Pribinu 3, 911 01
Trenčín
Názov projektu: Účasť na medzinárodnom folklórnom festivale
v partnerskom meste Trenčína Cran-Gevrier v dňoch 5. – 9. 7. 2007
Dotácia: 40 000 Sk
26. Žiadateľ: Spolok Mestský dychový orchester, Trenčín
Názov projektu: Reprezentácia v zahraničí – Medzinárodné stretnutie dychových orchestrov
Dotácia: 50 000 Sk
27. Žiadateľ: T – Via, o. z., Trenčianske Stankovce 431, 913 11
Názov projektu: Kto dá prístrešie Svätej rodine?
Dotácia: 20 000 Sk
28. Žiadateľ: Stredná zdravotnícka škola, Ul. Braneckého č.54, 911 67
Trenčín
Názov projektu: Čas vianočný, čas radosti – 50. výročie založenie FS
Véna. Dotácia: 5 000 Sk
Dokončenie v budúcom čísle

OZNAMY
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OZNAMY
Oblastný výbor Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne organizuje stolnotenisový turnaj
k oslobodeniu mesta a ukončeniu II. svetovej vojny pod
záštitou primátora Mesta
Trenčín Branislava Cellera.
Turnaj sa uskutoční v sobotu 16. júna v ZŠ, Kubranská
cesta, Trenčín. Záujemcovia
sa môžu prihlásiť na adrese:
Oblastný výbor SZPB, Štefánikova 19, Trenčín, tel.: 032/
743 42 54.
(jf)

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
v Trenčíne pripravuje výstavu
kompenzačných pomôcok pre
nevidiacich a slabozrakých občanov, ktorá sa uskutoční dňa
27. 6. 2007 o 10.00 h v priestoroch Kultúrneho strediska
Dlhé Hony. Súčasťou výstavy
bude odborný výklad o dostupných typoch kompenzačných pomôcok, o možnostiach
a o spôsobe ich využitia zrakovo postihnutými v bežnom živote.
(jp)

Výberové konanie
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 konania
na obsadenie funkcie

riaditeľa
Materská škola, Soblahovská 22, 911 01 Trenčín a
Materská škola, M. Nešporu 16, 911 01 Trenčín
Kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť
v zmysle vyhlášky č. 41/1996 Z.z.
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

Iné požiadavky:
- 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 o výberové konanie k prihláške doložia:
-

stručný profesijný životopis
úradne overené doklady o vzdelaní
odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
návrh koncepcie rozvoja materskej školy

Uzávierka prihlášok je 6. júla 2007.
Prihlášky posielajte na adresu: MsÚ Trenčín, Útvar
školstva a sociálnych vecí, Mierové námestie č. 2,
911 64 Trenčín. Obálku označiť „Výberové konanie,
názov a sídlo materskej školy“.

Číslo 12/ročník IX

Mesto Trenčín,
Slovenský filmový ústav
Bratislava, Artkino METRO
Trenčín pozývajú

Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska
a časopis Fototip
vás pozývajú

na stretnutie priateľov
divadla a filmu

na otvorenie výstavy

pri príležitosti životného
jubilea divadelníkov

Erny a Jozefa
Suchánovcov,
najstaršieho žijúceho
manželského páru v Trenčíne,

v nedeľu 17. júna 2007
o 16. h do Artkina METRO
na Mierovom námestí.
Uvedený bude slovenský
film režiséra Petra Solana
KÝM SA SKONČÍ
TÁTO NOC (1966),
v ktorom Erna Suchánová
stvárnila jednu z postáv.
Príďte si zaspomínať
na úspechy trenčianskych
divadelných ochotníkov!
Vstup voľný!

CESTA SVETLA,
ktoré sa uskutoční dňa
20. júna 2007 o 14. h v OZC
MAX Trenčín.
Výstava fotografií Cesta svetla
vedie bližšie k ľuďom, ktorí sa
na svet pozerajú inak.

OZC MAX
20.6.–5.7.2007
VÝBOR MESTSKEJ ČASTI
SEVER TRENČÍN

pozýva občanov
na stretnutie,
ktoré sa uskutoční

v stredu 20.6.2007 o 16. h
v Kultúrnom stredisku
Opatová.

Sekcia sociálnych sestier a pracovníkov Slovenskej spoločnosti sestier,
organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti
v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Fakultnou nemocnicou v Trenčíne , Zdravotnou službou Veliteľstva síl
výcviku a podpory OS SR poriadajú
XXXVI. celoslovenskú konferenciu Sekcie sociálnych sestier
a pracovníkov s medzinárodnou účasťou
15. jún 2007
KaMC OS SR, Trenčín, Hviezdoslavova 16

Oznam pre rodičov žiakov z materských škôl
Riaditeľstvo Školských zariadení, m.r.o., Trenčín oznamuje
rodičom, že počas letných prázdnin z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov materských škôl bude v mesiacoch
JÚL – AUGUST 2007 upravená prevádzka materských škôl.
V mesiaci JÚL budú v prevádzke materské školy:
Mestská časť:
prevádzková doba:
Stred: MŠ, M. Nešporu
6.00 –16.15 h
Sihoť: MŠ, Ul. M.Turkovej
6.15 – 16.15 h
MŠ, Opatovská ul.
6.00 – 16.15 h
Kubra: MŠ, Kubranská ul.
6.00 – 16.00 h
Zámostie: MŠ, Na Dolinách
6.30 – 16.15 h
Juh: MŠ, Šafárikova ul.
6.00 – 16.30 h
Soblahovská: MŠ, Legionárska ul.
6.30 – 16.00 h
Noviny: MŠ, Stromová
6.00 – 16.15 h
V mesiaci AUGUST budú v prevádzke materské školy:
Mestská časť:
Sihoť: MŠ, Švermova ul.
6.15 – 16.15 h
Zámostie: MŠ, Ul. Medňanského
6.30 – 16.30 h
Juh: MŠ, Ul. K. Šmidkeho
6.00 – 16.30 h
Soblahovská : MŠ, Soblahovská ul.
6.30 – 16.15 h
V týždni od 27. 8. do 31. 8. 2007 (4 pracovné dni) bude
prevádzka vo všetkých materských školách bez detí
z dôvodu prípravy na nový školský rok 2007/2008. Riadna
prevádzka v materských školách sa začína 3. 9. 2007.

14. 6. 2007
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CHALLENGE DAY – DEŇ VÝZVY 2007 – Trenčín – Poprad 25:15
Priaznivý ohlas na organizovanie CHALLENGE DAY - DŇA VÝZVY v minulých rokoch primäl
Mesto Trenčín zaradiť do programového rozpočtu na rok 2007 aj Deň výzvy. Vyzvalo tak svojich obyvateľov zapojiť sa do najväčšieho celosvetového podujatia športu pre všetkých a pripomenulo im zábavnou formou význam aktívneho pohybu pre zdravie. Mesto Trenčín sa v tomto
roku už dvanástykrát zapojilo do tohto najmasovejšieho športovo-kultúrneho podujatia.

V rokoch 1995 - 1997 bolo v národnej súťaži súperiacim mestom Prievidza, v roku 1998 sa rivalom mesta Trenčín stalo mesto
Poprad a v roku 1999 sa mesto
Trenčín zapojilo do medzinárodnej súťaže CHALLENGE DAY
– DEŇ VÝZVY 99, naším súperom sa stalo mesto MIZUSAWA
CITY v Japonsku, v roku 2000
maďarské mesto TATA, v roku
2001 sme sa v národnej súťaži stretli s mestom Zvolen, roku 2002 sa naším súperom stali mestá Bratislava – Nové Mesto
a Zvolen, v roku 2003 sme súťažili opäť s Prievidzou a v tomto roku sa stalo naším súperom
mesto Poprad tak ako v rokoch

1998, 2005 a 2006. V roku 2007
sa zapojilo do športových aktivít:
Trenčín
Počet obyvateľov:
56 735
Počet zúčastnených:
14 319
Percento účasti:
25,24 %
Poprad
Počet obyvateľov:
53 747
Počet zúčastnených:
8 154
Percento účasti:
15,17 %
Na každom stanovišti boli registračné hárky, ktoré postupne zbieral koordinátor a prinášal k spracovaniu. Konečné údaje vzišli zo spočítania všetkých
hárkov.
Úderom desiatej hodiny sa 30.
mája oficiálne začal program

CHALLENGE DAY – DEŇ VÝZVY
2007 v meste Trenčín. Otvoril ho
Tomáš Vaňo, zástupca primátora spolu s futbalovou prípravkou. Po úvodnom slove sa T. Vaňo pridal k mladým športovcom
a spolu si vyskúšali futbalovú
abecedu, s ktorou nemal žiadny
zo zúčastnených problém.
Pripravených bolo 19 registračných miest, ďalšie boli zriadené v MŠ, ZŠ a SŠ i SOU sídliacich v meste. Na mnohých stanovištiach sa začalo so športovými
aktivitami aj skôr ako o 10.00 h.
Tak ako každoročne aj tento rok nechýbali tradičné disciplíny - pílenie dreva, skákanie
na švihadle alebo, a to hlavne

dievčatá, sa snažili točiť kruhom
okolo pása alebo bokov. Na
Mierovom námestí sa konalo
športové podujatie pripravené
Osemročným športovým gymnáziom Trenčín pod názvom Atletika hrou, počas ktorého odborníci zisťovali, ako to vlastne
s pohybovou kultúrou medzi
deťmi je. Na Štúrovom námestí
deti triafali loptičkami do otvorených úst nakresleného usmiateho šaša, do pripravených terčov hádzali šípky. Pred Kultúrnym a metodickým centrom OS
SR boli pripravené pre záujemcov hokejbalové bránky s brankárom z papiera, kde si účastníci mohli vyskúšať svoju šikovnosť pri streľbe hokejbalovými
hokejkami. Koše na streetball
lákali tiež mnoho detí. Skúsili, že dať kôš vypadá jednoducho len naoko. Na viacerých
miestach si deti mohli vyskúšať
skákanie cez gumu.
(Pokračovanie na 16. str.)

Krížovka
Milí čitatelia! Za správne riešenie osemsmerovky z Infa č. 11 „…čapoval pivo“ bola vylosovaná Eva Holbová, Inovecká 60,
911 01 Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku
z Infa č. 12 zasielajte na adresu našej redakcie do 22. júna 2007.
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CHALLENGE DAY – DEŇ VÝZVY 2007 – Trenčín – Poprad 25:15
(dokončenie z 15. str.)

Pre dospelých boli k dispozícii
zdarma fitnesscentrá Gabrhel, do mestskej krytej plavárne bol vstup zdarma, deti i dospelí si mohli zaplávať
do sýtosti. Skúsení potápači
vedení Pavlom Rapanom zaúčali deti, mládež, ale aj dospelých do tajov bazénového
potápania s prístrojom.
Horolezecký klub JAMES
Trenčín pripravil pre záujemcov lezenie na umelú stenu
v cvičnom areáli zaisťované
horným lanom pod dohľadom skúsených horolezcov.
Lezenie si mohli skúsiť nielen
skúsení, ale hlavne neskúsení prvolezci, k dispozícii boli pripravené rôzne lezecké
cesty – od menej ťažkých až
po veľmi náročné.
Na Farskej ulici po farských
schodoch skúšali deti aj dospelí svoju kondíciu chôdzou
alebo behom po prudkých
schodoch, kto ako vládal. Toto registračné miesto patrilo k najviac navštevovaným.
Kultúrne stredisko JUH i ZŠ,
Novomeského ul. vypĺňali čas deťom materských škôl
i deťom I. a II. stupňa ZŠ a do
šantenia sa zapájali aj handicapované deti. Viacúčelové
ihrisko na Ul. 1. mája poskytlo útočište veľkému hokejba-

lovému turnaju chlapcov, kde
bola skvelá nálada. Na Trenčianskej univerzite športovali takisto nielen študenti, ale
aj ich pedagógovia, pripravili si tam Športový deň rektora. Centrum voľného času
v spolupráci s gymnastickým
klubom PAVLO a so ZŠ , Východná ul. práve v tento deň
organizovalo
gymnastické
preteky.
VŠK DUKLA Trenčín organizuje pravidelne v rámci CHALLENGE DAY - DŇA VÝZVY akciu Za zdravý národ s cieľom
umožniť širokej verejnosti
aktívne sa zúčastniť cielenej
pohybovej aktivity, diagnosticko-poradenskej činnosti,
konzultácií a praktických meraní v oblasti aktívneho zdravia a športu.
Tento rok sa znovu zapojilo
do organizácie aj Regrutačné
stredisko v Trenčíne. Pôsobilo na dvoch miestach a jeho
pracovníci testovali kondíciu
našich detí i mládeže a oboznamovali ich s tým, čo všetko
musia zvládnuť mladí chlapci i dievčatá nastupujúci do
Ozbrojených síl SR.
K výbornej atmosfére určite prispel aj bohatý kultúrny
program na Mierovom námestí popretkávaný športovými ukážkami, v ktorom sa

Pohybové aktivity sa dali zrealizovať aj na Mierovom námestí. Snímka (jč)

predstavila skupina moderného tanca GOONIES, Tanečná skupina Korzo, Tanečná
skupina Drobci, Tanečná skupina AURA, brušné tanečnice
TS Džamal, TS South Side, TS
TDQ, SOU odevné a textilné
- Tanečná skupina Koral a TS
Lets Fly, malí karatisti z Karate klubu Európa, vystupovali tu deti z materských
a základných škôl a mnoho
ďalších. Na záver zahrala rocková skupina Kalimero.
Tohoročný CHALLENGE DAY
– DEŇ VÝZVY 2007 možno
hodnotiť ako úspešný i keď
počasie celkom nevyšlo. Začiatok bol oblačný a slniečko
len kedy-tedy vykuklo spo-

za mračien. Po 14. hodine sa
rozpršalo, a to znamenalo
koniec vonkajším aktivitám.
I napriek počasiu si tento deň
už získal mnoho priaznivcov
medzi občanmi mesta všetkých vekových skupín. Je to
akcia, ktorá už tradične láka
deti, mládež i dospelých zapojiť sa do športových aktivít,
vyskúšať si, čo dokážu, preveriť si svoju kondíciu a prežiť
tak nádherný i keď sem-tam
studený a uplakaný deň, plný
hudby, pohybu, deň, v ktorom sa na seba usmievali známi i neznámi, poháňaní silou
vzájomnej spolupatričnosti.
Mária Opačitá

Športová olympiáda žiakov ZŠ v atletike
V areáli Detského mestečka pri ZŠ, Na dolinách v Trenčíne sa
za účasti ôsmich základných škôl uskutočnil 27. ročník športovej olympiády v atletike.
Aj vďaka krásnemu slnečnému počasiu si súťažiaci zmerali sily v behu na 60 m, 600 m (D), 1000 m (CH), v skoku do diaľky
a výšky, v hode kriketovou loptičkou, bežeckej štafete 4x250 m
a v streľbe zo vzduchovej zbrane.
Súťažiaci z jednotlivých škôl sa prezentovali kvalitnými výkonmi a dokázali, že atletika je ozajstnou kráľovnou športu.
Konečné poradie: 1. ZŠ, Na dolinách 117 b., 2. ZŠ, Kubranská
cesta 111, 3. ZŠ, Dlhé Hony 78, 4. ZŠ, Východná ul. 59, 5. ZŠ,
H. Súča 56, 6. ZŠ, D. Súča 46, 7. ZŠ, Veľkomoravská ul. 31, 8. ZŠ,
Drietoma 29 b.
Najúspešnejším športovcom sa stal Miroslav Čerkes (ZŠ, Na
dolinách, na snímke v strede) s tromi víťazstvami, v behu na
60 m, v skoku do diaľky i v štafete na 4×250 m.
(BAKY)
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