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Najúspešnejších športovcov mesta Trenčín v roku 2006 prijal 21. februára v obradnej sieni 
MsÚ primátor Branislav CELLER, aby im odovzdal ďakovné listy a spomienkové ceny. Na stret-
nutí sa z dôvodov zaneprázdnenosti nemohli z ocenených zúčastniť Róbert GAVENDA, Daniel 
BIKSADSKÝ, Ľubomír HAGARA a Martin TEŠOVIČ, ktorí si ocenenia prevezmú dodatočne. 
Medzi ocenených patrí aj celá rodina REŽNÁ z Trenčína, patriaca medzi špičku zlatokopov na 
Slovensku. Viac o najúspešnejších športovcoch čítajte na str. 8 a 9. Snímka (jč)

Najúspešnejší športovci u primátora

Moravskí učitelia v Trenčíne
V marci minulého roka si národný reprezentačný mužský Spe-
vácky zbor slovenských učiteľov pripomenul 85. výročie svojho 
vzniku. Slávnostným koncertom v evanjelickom kostole a. v. 
v našom meste vzdal úctu mestu, ktoré bolo jeho kolískou a nie-
koľko rokov aj jeho sídlom.

 Podnetom pre jeho vznik 
bola existencia a umelecká 
úroveň bratského Pěveckého 
sdružení moravských učitelů. 
Toto svetovo uznávané zboro-
vé teleso na jeseň roku 1920 
koncertovalo v Trenčíne vo vte-
dajšej divadelnej sále hotela 
Tatra. Aplaudujúce publikum, 
účastné koncertu, utvrdilo 
učiteľov – nadšencov zboro-
vého spievania – v rozhodnutí 
vytvoriť aj na Slovensku učiteľ-
ský mužský zbor a tento fakt 

dostal svoju podobu v marci 
1921.
 Pěvecké sdružení morav-
ských učitelů (PSMU) je jeden 
z najlepších mužských spevác-
kych zborov na svete. Vznikol 
v roku 1903 v Kroměříži. Prvým 
dirigentom bol Ferdinand Vach, 
profesor Učiteľského ústavu 
v Kroměříži. V jeho diele po-
kračovali Jan Šoupal, Antonín 
Tučapský, Oldřich Halma. Sú-
časnými dirigentmi sú profesor 
Ostravskej univerzity v Ostrave 

Lumír Pivovarský a svetozná-
my zbormajster Lubomír Mátl, 
ktorý dirigoval Slovenský filhar-
monický zbor i Pražský filharmo-
nický zbor. PSMU nemá stále 
sídlo, je skutočne moravským 
národným telesom. V súčas-

nosti je jeho prezidentom Jiří 
Kromholc z Brna.
 Inšpirátora vzniku nášho 
Slovenského zboru máme mož-
nosť privítať v Trenčíne na kon-
certe 10. marca. 
 Pokračovanie na 10. strane

ilustračné foto Hradililustračné foto Hradil
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 Ako na brífingu po skončení 
dvojdňového prvého zasadania 
K8 povedal predseda združenia 
a primátor Bratislavy Andrej Ďur-
kovský, vládu tiež žiadajú, aby 
ešte počas výberu kandidátov 
na titul Európske hlavné mesto 
kultúry 2013 jasne určila, ako fi-
nančne podporí slovenské mesto, 
ktoré získa tento titul. A. Ďurkov-
ský v tejto súvislosti konštatoval: 
„Hlavné mesto nemá záujem 
vystupovať na úkor iných regi-
ónov Slovenska, práve naopak. 

Keď budú jasne definované 
finančné pravidlá, bude na ich 
základe možné následne prijať 
isté závažné rozhodnutia, ktoré 
by podporili aj iné regióny.“
 Primátori združení v K8 pova-
žujú za najaktuálnejšie problémy 
samospráv, ktoré nepriaznivo 
zasiahli i do rozpočtov krajských 
miest – financovanie neštátnych 
základných umeleckých škôl 
a neštátnych školských zaria-
dení, ktoré od januára prešli od 
štátu na samosprávu, a poplatky 

AKTUALITY2 / INfO

Krajské mestá chcú užšiu spoluprácu s vládou
Partnermi vlády pri tvorbe opatrení, ktoré ovplyvňujú samosprá-
vu, chcú byť členovia združenia K8, ktoré vlani založili primátori 
ôsmich krajských miest. Členovia združenia upozorňujú vládu, 
že nedávne zásahy do fiškálnej decentralizácie a právomocí 
krajských miest poškodzujú záujmy približne 1,2 milióna ich 
obyvateľov.

Zámer vybudovať sklad s nebezpečnými 
odpadmi v Trenčíne narazil na odpor úradov
Zámer strojárskej firmy Trens vybudovať v Trenčíne sklad 
s nebezpečnými odpadmi narazil na nesúhlas úradov. Väčšina 
inštitúcií, ktoré sa k zámeru vyjadrovali, vydala zamietavé sta-
novisko.

 Obvodný úrad životného 
prostredia v Trenčíne rozhodol, 
že proces posudzovania bude 
pokračovať. „Ďalšie posudzo-
vanie je potrebné, aby sa po-
súdili všetky vplyvy na životné 
prostredie,“ povedala poverená 
prednostka úradu Helena Rosi-
nová. Proces môže trvať vyše 
pol roka a úrad na záver vydá 
stanovisko, či sklad odpadov 
odporúča alebo nie. „Stavebný 
úrad je naším stanoviskom 
viazaný. V prípade, ak sa v zá-
verečnom stanovisku nebude 
realizácia navrhovanej činnos-
ti odporúčať, musí to staveb-
ný úrad rešpektovať,“ povedal 
Ľubor Čačko z trenčianskeho 
Obvodného úradu životného 
prostredia.
 Úrady upozorňujú, že plá-
novaný sklad nie je v súlade 
so zákonmi z hľadiska odpa-
dového hospodárstva a firma 
ho chce vybudovať v druhom 
ochrannom pásme vodného 
zdroja, čo je tiež v rozpore so 
zákonom. „Nie je tam zhod-
notený vplyv na blízku bytovú 
zástavbu a hospic, ktorý je 
v tesnej blízkosti,“ povedal Ľ. 
Čačko.

 Zámer vybudovať v blízkosti 
sídliska sklad, v ktorom by sa 
zhromažďovali aj nebezpečné 
odpady, odmieta Mesto Tren-
čín. Primátor Branislav Celler 
na rokovaní zastupiteľstva po-
vedal, že všetky útvary mesta 
sa k zámeru vyjadrili záporne. 
„Pokus zriadiť takúto skládku 
legálnym spôsobom je zamiet-
nutý,“ vyhlásil.
 Na skladovanie odpadov chce 
firma využiť chátrajúce zásobní-
ky na mazut a ďalšie priestory. 
V zámere uvádza široké spek-
trum odpadov, ktoré by mali zvá-
žať z Trenčianskeho a Žilinského 
kraja. Firma podľa zámeru pláno-
vala začať s prevádzkou skladu 
už v tomto roku, kedy areálom 
malo prejsť 800 ton odpadov. 
V roku 2008 to malo byť 3000 
ton a v roku 2009 až 5000 ton 
odpadov. Odpady zo skladu mali 
odvážať na ďalšie spracovanie.
 „V lokalite závodu Trens sa 
žiadna skládka a ani likvidácia 
prevádzkovať nebude. Odpad 
sa po roztriedení bude obratom 
odvážať na likvidáciu špeciali-
zovaným firmám,“ uviedol v ja-
nuári generálny riaditeľ Trensu 
Richard Kadlec. (TASR)

za odvádzanie vôd z povrchového 
odtoku na mestských komuniká-
ciách. Tiež zníženie výnosu z da-
ne z nehnuteľností. „Ďalším zá-
važným problémom, ktorým sme 
sa zaoberali, je práve usporia-
danie a doriešenie majetkových 
vzťahov na pozemkoch, ktoré sú 
pod verejnými komunikáciami,“ 
konštatoval predseda K8 A. Ďur-
kovský. Problém sa podľa neho 
týka najmä Bratislavy a Košíc. 
K8 chce prísť s návrhom legis-
latívnych zásad, ktoré by riešili 
problém tak, aby neboli poško-
dené majetkové práva vlastníkov 
pôdy pod komunikáciami. O tejto 
téme A. Ďurkovský rokoval s pre-
miérom Róbertom Ficom. Z ro-
kovania vyplynulo, že problémom 
sa začnú zaoberať vládni legisla-
tívci. Svoje návrhy chce predložiť 
aj združenie K8. Vysporiadanie 
vzťahov k pozemkom pod verej-
nými komunikáciami slovenských 
miest sa podľa šéfa K8 pohybuje 
v miliardách korún.

 Podľa podpredsedu K8, pri-
mátora Košíc Františka Knapí-
ka, sa diskutovalo aj o novele 
zákona o stavebných úradoch. 
V rámci prípravných prác na za-
vedenie eura čaká veľa práce aj 
obce a mestá. „Tejto téme sa 
bude podrobnejšie venovať naj-
bližšie stretnutie K8 venované 
napríklad novelizácii viacerých 
nariadení, ale aj informovaniu 
obyvateľov o prechode na euro,“ 
konštatoval primátor Trnavy Šte-
fan Bošnák.
 Združenie K8 založilo hlavné 
mesto spolu s krajskými mesta-
mi SR koncom minulého roka. K8 
chce obhajovať záujmy krajských 
miest a ich obyvateľov. Predse-
dá mu A. Ďurkovský (Bratislava) 
a podpredsedom je F. Knapík 
(Košice). Členmi tiež sú primátori 
– Štefan Bošnák (Trnava), Brani-
slav Celler (Trenčín), Jozef Dvonč 
(Nitra), Pavel Hagyari (Prešov), 
Ivan Harman (Žilina) a Ivan Sak-
tor (Banská Bystrica). (SITA)

Piati zo siedmich poslancov ĽS-HZDS v Mestskom zastupi-
teľstve v Trenčíne, ktorí odmietali podporovať primátora Bra-
nislava CELLERA a nechceli vstúpiť do koalície s SDKÚ-DS 
a KDH, zmenili po návšteve sídla krajskej organizácie hnutia 
svoje postoje. 
 Ako po rokovaní zastupiteľstva 21. februára informoval je-
den z dovtedy nepoddajných poslancov hnutia Ľubomír Sámel, 
jeden dôvod, ktorý zmenil rozhodnutie poslancov, bola návšte-
va u krajského predsedu ĽS-HZDS Milana Reháka. Druhým 
momentom malo byť podľa Ľ. Sámela to, že na nich tlačila 
okresná rada Smeru-SD, s ktorým chceli spolupracovať. Ľ. Sá-
mel potvrdil, že poslanecký klub ĽS-HZDS je opäť jednotný. 
 Trenčiansky primátor B. Celler (SDKÚ-DS a KDH) je pre-
svedčený o tom, že k vytvoreniu koalície a obsadeniu postov 
viceprimátora, dlhodobo uvoľneného poslanca, mestskej rady 
a jednotlivých komisií dôjde v najbližších týždňoch. „Myslím si, 
že v ĽS-HZDS sa pozície vyjasňujú,“ povedal B. Celler.
 V 25-člennom Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne získala 
ĽS-HZDS sedem mandátov, Smer-SD a SDKÚ-DS po päť, KDH 
má štyroch poslancov, traja sú nezávislí a jeden hlas v zastupi-
teľstve má SNS. (SITA)

Poslanci ĽS-HZDS zmenili názor

Konalo sa riadne zasadnutie MsZ 
 V Trenčíne sa v stredu 21. februára konalo riadne zasadnu-
tie mestského zastupiteľstva (MsZ). Poslanci sa zaoberali in-
formatívnymi správami o kontrole plnenia uznesení mestského 
zastupiteľstva, o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kon-
trolóra Mesta Trenčín za druhý polrok 2006, o stave a úrovni 
vybavovania sťažností a petícií občanov za rok 2006 a návrhom 
harmonogramu zasadnutí na rok 2007. (SITA)
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Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ v Trenčíne informuje

Mesto Trenčín podporí aktivity v oblasti životného prostredia
 V súlade so všeobecne 
záväzným nariadením Mesta 
Trenčín č. 2/2004 o poskyto-
vaní dotácií z rozpočtu Mesta 
Trenčín vyhlasujeme I. kolo 
poskytovania dotácií na aktivity 
v oblasti životného prostredia. 
Dotáciu možno poskytnúť práv-
nickej osobe a fyzickej osobe 
– podnikateľovi, ktorí majú síd-
lo alebo trvalý pobyt na území 
mesta. Dotácie môžu byť po-
skytnuté na projekty, ktorých 
cieľom sú:
a) zlepšovanie životného 

prostredia v meste Trenčín 
(cyklistické trasy, karanténna 
stanica a pod.),
b) ochrana prírody a zacho-
vania prírodného prostredia 
v meste Trenčín (náučné chod-
níky, ochrana zelene, údržba 
kyseliek, tvorba malých kom-
postovísk a pod.),
c) aktivity v oblasti skrášľova-
nia životného prostredia (vý-
sadba zelene, čistenie vodných 
tokov a pod.),
d) vzdelávacie aktivity v oblasti 
životného prostredia, ktoré sa 

uskutočňujú formou environ-
mentálnej výchovy v predškol-
ských a školských zariadeniach 
(súťaže, školenia, letné envi-
ronmentálne tábory a pod.), ale 
aj pre verejnosť (propagácia, vý-
stavy, akcie poriadané ku Dňu 
Zeme, Dňu vody, Ekoporadňa 
a pod.),
e) aktivity k zvýšeniu zdravot-
ného povedomia, upevňovania 
zdravia a zdravého
životného štýlu (Zdravá škola, 
Zdravá škôlka a pod.).
 Tlačivo – Žiadosť o dotá-

ciu z rozpočtu Mesta Trenčín 
na aktivity v oblasti životného 
prostredia záujemcovia nájdu 
na webovej stránke mesta 
– www.trencin.sk. Rovnako sa 
tam nachádza aj úplné znenie 
všeobecne záväzného nariade-
nia č. 2/2004 a jeho príloha č. 
4 Kritériá pre poskytovanie do-
tácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
na aktivity v oblasti životného 
prostredia. Žiadosti o dotáciu 
treba doručiť na Mestský úrad, 
Mierové námestie č. 2, 911 64 
Trenčín do 30. 3. 2007.

Domácu zabíjačku treba nahlásiť
Na základe usmernenia Regionálnej veterinárnej a potravino-
vej správy v Trenčíne upozorňujeme chovateľov alebo vlastní-
kov, ktorí zabíjajú ošípané na súkromnú domácu spotrebu na 
povinnosť nahlásiť domácu zabíjačku, odobrať vzorku na vy-
šetrenie na Trichinella a zabezpečiť veterinárnu prehliadku.

 Domácu zabíjačku je povin-
ný držiteľ ošípanej nahlásiť na 
Regionálnu veterinárnu a po-
travinovú správu v Trenčíne 
(ďalej RVPS) najmenej jeden 
pracovný deň vopred v čase 
od 7.00 – 15.00 hod. Zabíjač-
ku možno nahlásiť písomne 
alebo telefonicky na číslo tel., 
faxu: 032/652 21 12 alebo 
na e-mail: rvsto@svssr.sk. Pri 
nahlásení je potrebné poskyt-
núť meno a adresu chovateľa, 
telefónne číslo, okres a plá-
novaný dátum zabíjačky.
 Na vyšetrenie na Trichinel-
la chovateľ odoberie vzorky 
bráničných pilierov z každej 
polovice jatočného tela oší-
panej, t. j. svalovinu bránice 
o veľkosti 5x5 cm, spolu dve 
vzorky. Je ich potrebné zabaliť  
do nepremokavého vrecka, 
ku ktorému sa pevne pripojí 
správne vypísaný a podpísaný 
sprievodný doklad na labora-
tórne vyšetrenie vzorky. Pri za-
bíjaní viac ako jednej ošípanej 
sa vzorky z každej ošípanej 
zabalia osobitne. V sprievod-
nom doklade na laboratórne 
vyšetrenie vzorky sa uvádza 
dátum zabitia, adresa chova-
teľa, ktorý vykonáva domácu 
zabíjačku, okres, telefonický 

príp. iný kontakt a podpis cho-
vateľa. Odobraté vzorky je po-
trebné uskladniť v chladničke 
(nie v mrazničke!) až do zvozu 
na laboratórne vyšetrenie.
 Pri pozitívnom výsledku vy-
šetrenia s nálezom Trichinella 
bude RVPS bezodkladne cho-
vateľa informovať. V prípade, 
že chovateľ nie je o pozitív-
nom výsledku informovaný do 
troch pracovných dní, môže 
považovať laboratórne vyšet-
renie za vyhovujúce.
 Zabezpečiť veterinárnu 
prehliadku, t. j. povinnosť pri-
volať veterinára na prehliad-
ku ošípaných pri domácich 
zabíjačkách, sa týka zvieraťa 
a produktov z neho len vte-
dy, ak sú uvádzané na trh za 
účelom predaja alebo spra-
covania v schválených alebo 
povolených prevádzkarniach. 
To znamená v prípade, keď 
mäso nie je určené pre vlast-
nú spotrebu držiteľa ošípanej. 
Prehliadku vykonáva veteri-
nárny lekár RVPS Trenčín.
 V prípade akýchkoľvek 
nejasností sa občania môžu 
informovať na RVPS v Trenčí-
ne na č. t.: 032/652 20 45, 
0905 566 188,
0907 733 040.

Obnova cestných alejí
Zdravotný stav stromov na území mesta sa s ich pribúdajúcim 
vekom zhoršuje. Rozkošatené koruny stromov poškodzujú fa-
sády priľahlých budov a tiež v niektorých prípadoch ohrozujú 
bezpečnosť chodcov, ale aj ostatných účastníkov cestnej pre-
mávky. Preto Mesto Trenčín plánuje postupnú obnovu cestných 
stromoradí na území mesta.

 Na Súdnej ulici dôjde do 
31. 3. 2007 k výrubu časti 
stromoradia javorov mliečnych. 
Následne bude do polovice 
mája vysadených do uvoľnených 
zemníkov 11 jaseňov štíhlych s 
guľovitou korunou.
 V minulom roku boli z dô-
vodu zlého zdravotného stavu 
vyrúbané na Ulici gen. Viesta 
všetky stromy čerešne pílka-
tej. Stromoradie bude v tomto 
roku obnovené na úseku medzi 
Hodžovou a Rázusovou ulicou 
vysadením mladých čerešní píl-

katých (sakúr). Na zostávajúcej 
časti ulice budú nové stromy 
vysadené až po oprave chodní-
ka.
 V roku 2007 je naplánovaná 
aj obnova časti stromoradia 
na Družstevnej ulici, kde dôjde 
k výrubu čerešní višňových. 
Na ulici budú vysadené nové 
dreviny. Navrhnuté sú mladé 
okrasné čerešne vtáčie a slivky 
čerešňoplodé s červenými lis-
tami, pričom oba druhy drevín 
nevytvárajú plody.

Stranu pripravili zamestnanci Útvaru 
životného prostredia a dopravy MsÚ v Trenčíne

Ilustračné foto Snímka (jč)
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Separovaný zber plastov
V roku 2006 sa uskutočňoval Experiment v separovanom zbere 
plastov v meste Trenčín formou vrecového systému zberu v ro-
dinnej bytovej zástavbe. Experiment realizovala Považská od-
padová spoločnosť, a. s., Trenčín v rámci príprav na celoplošné 
zavedenie separovaného zberu odpadu na území mesta Trenčín.

P.č. Ulica  (ks) Rozmiestnenie nádob
1 1. mája 2 I. etapa (16.2.2007)
2 Bernolákova 2 I. etapa (16.2.2007)
3 Brigádnická 2 I. etapa (16.2.2007)
4 Cintorínska 3 I. etapa (16.2.2007)
5 Clementisova 1 I. etapa (16.2.2007)
6 Dolný Šianec 3 I. etapa (16.2.2007)
7 Družstevná 1 I. etapa (16.2.2007)
8 Električná 2 I. etapa (16.2.2007)
9 Gen. Štefánika 4 I. etapa (16.2.2007)

10 Hasičská 2 I. etapa (16.2.2007)
11 Holubyho námestie 1 I. etapa (16.2.2007)
12 Horný Šianec 2 I. etapa (16.2.2007)
13 Hviezdoslavova 3 I. etapa (16.2.2007)
14 Inovecká 2 I. etapa (16.2.2007)
15 J. Braneckého 2 I. etapa (16.2.2007)
16 J. B. Magina 1 I. etapa (16.2.2007)
17 J. Kráľa 2 I. etapa (16.2.2007)
18 Jasná 1 I. etapa (16.2.2007)
19 Jesenského 2 I. etapa (16.2.2007)
20 Jilemnického 2 I. etapa (16.2.2007)
21 K dolnej stanici 1 II. etapa (9.3.2007)
22 K výstavisku 2 II. etapa (9.3.2007)
23 Kalinčiakova 2 II. etapa (9.3.2007)
24 Kmeťova 1 II. etapa (9.3.2007)
25 Kn. Pribinu 2 II. etapa (9.3.2007)
26 Kolárova 1 II. etapa (9.3.2007)
27 Kpt. Jaroša 2 II. etapa (9.3.2007)
28 Kraguj. hrdinov 1 II. etapa (9.3.2007)
29 Krátka 1 II. etapa (9.3.2007)
30 Kukučínova 3 II. etapa (9.3.2007)
31 Kúty 2 II. etapa (9.3.2007)
32 Kuzmányho 2 II. etapa (9.3.2007)
33 Lidická 1 II. etapa (9.3.2007)
34 Ľ. Stárka 1 II. etapa (9.3.2007)
35 Moyzesova 1 II. etapa (9.3.2007)
36 Námestie sv. Anny 2 II. etapa (9.3.2007)
37 Nová 1 II. etapa (9.3.2007)
38 Odbojárov 1 II. etapa (9.3.2007)
39 Olbrachtova 2 II. etapa (9.3.2007)
40 Osloboditeľov 2 II. etapa (9.3.2007)
41 Ovocná 1 II. etapa (9.3.2007)
42 Partizánska 3 II. etapa (9.3.2007)
43 Piaristická 2 II. etapa (9.3.2007)
44 Pod Brezinou 3 II. etapa (9.3.2007)
45 Pod čerešňami 2 III. etapa (16.3.2007)
46 Pod Juhom 2 III. etapa (16.3.2007)
47 Pod Sokolice 3 III. etapa (16.3.2007)
48 Pred poľom 1 III. etapa (16.3.2007)
49 Pri Tepličke 1 III. etapa (16.3.2007)
50 S. Chalupku 2 III. etapa (16.3.2007)
51 Slnečné námestie 1 III. etapa (16.3.2007)
52 Strojárenská 2 III. etapa (16.3.2007)
53 Súdna 2 III. etapa (16.3.2007)
54 Súvoz 3 III. etapa (16.3.2007)
55 Tatranská 2 III. etapa (16.3.2007)
56 Tichá 1 III. etapa (16.3.2007)
57 Vajanského 2 III. etapa (16.3.2007)
58 Záhradnícka 2 III. etapa (16.3.2007)
59 Zelená 2 III. etapa (16.3.2007)
60 Železničná 2 III. etapa (16.3.2007)

SPOLU 110 ks
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 Na základe výsledkov ex-
perimentu boli určené lokality, 
v ktorých bude zber plastov 
pokračovať formou vrecového 
systému. Pôjde o časť Zlatovce, 
Orechové, Istebník, Záblatie, 
Noviny, Nozdrkovce, Biskupice, 
Belá, Soblahovskú ulicu a oko-
lie, Opatovú a Kubru.
 Žlté vrecia na plasty bude 
POS, a. s., Trenčín zberať 1x 
mesačne podľa harmonogramu, 
ktorý je uverejnený v Kalendári 
vývozu separovaných zložiek 
komunálneho odpadu v Trenčí-
ne na rok 2007. Tam, kde pra-
covníci POS, a. s., v stanovené 
dni odoberú vrecia s plastom, 
ponechajú prázdne vrecia. Ak 
prevezmú jedno vrece s plast-
mi, ponechajú jedno prázdne 
vrece, ak dve vrecia s plastmi, 
ponechajú dve. Vrecia vložia do 
očka na nádobe na komunálny 
odpad, do poštovej schránky, 
prípadne zasunú do bránky ale-
bo plota. Ak napriek tomu občan 
vrecia nenájde, môže si ich vy-
zdvihnúť v Zbernom dvore POS, 
a. s., Trenčín na Zlatovskej ulici 
2200 alebo v Útvare životného 
prostredia a dopravy Mestského 
úradu v Trenčíne na Farskej ulici 

č. 10 na č. dverí 206.
 Zároveň boli vytypované lo-
kality, v ktorých budú rozmiest-
nené 1100 litrové nádoby žltej 
farby so špeciálnou úpravou 
na zber plastov. Podrobné roz-
miestnenie nádob podľa ulíc je 
uverejnené zvlášť.
 V lokalitách, v ktorých bol 
vrecový systém zberu plastov 
neúspešný, bude postupne 
rozmiestnených 110 ks 1100 
litrových nádob žltej farby. V pr-
vej etape bolo do 16. 2. 2007 
rozmiestnených 40 ks nádob, 
v II. etape do 9. 3. 2007 ide 
o ďalších 40 ks a v III. etape 
do 16. 3. 2007 30 ks nádob. 
Podrobné rozmiestnenie ná-
dob je uverejnené zvlášť. Vývoz 
týchto nádob na plasty sa bude 
uskutočňovať 2x mesačne v pár-
ny týždeň podľa harmonogramu, 
ktorý je uverejnený v Kalendári 
vývozu separovaných zložiek ko-
munálneho odpadu v Trenčíne 
na rok 2007.
 Prosíme občanov, aby PET 
fľaše do vriec a nádob vkladali 
stlačené. Nestlačené PET fľaše 
z dôvodu veľkého objemu zabe-
rajú zbytočne veľký priestor.
 (ÚŽPaD)
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Konferencia na počesť Ernesta Brosku
Ústav prírodných a humanitných vied, Ústav zdravotníctva 
a ošetrovateľstva a Vysokoškolský klub Akademik Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka usporiadali interdis-
ciplinárnu vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou 
pod názvom Vznik a vývoj neinfekčných epidemických ocho-
rení v 21. storočí, ktorá sa uskutočnila na počesť Ernesta 
BROSKU in memoriam.

 V úvode konferencie sa 
v kultúrnom programe pred-
stavili žiaci a učitelia Základ-
nej umeleckej školy v Trenčíne 
a potom prítomných účastníkov 
a hostí konferencie pozdravila 
zástupkyňa riaditeľa Ústavu 
zdravotníctva a ošetrovateľ-
stva Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka Jana Slo-
bodníková. Na jej vystúpenie 
nadviazal prorektor Juraj Sla-
beycius, aby všetkým pripome-
nul, že trenčianska univerzita 
uskutočňuje toto podujatie pri 
príležitosti svojej desaťročnej 
pedagogickej a vedeckej čin-
nosti. Vyjadril presvedčenie, 
že toto podujatie bude mať 
v ďalších rokoch pokračovanie 
a zaželal konferencii priaznivý 
priebeh. O živote E. Brosku ho-
voril riaditeľ Ústavu prírodných 
a humanitných vied Ján Garaj. 

Na záver svojho príhovoru 
odovzdal kyticu kvetov man-
želke E. Brosku ako vďaku za 
podporu manželovi počas jeho 
práce v prospech Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka.
 Počas konferencie pred-
nášatelia zo Slovenska i za-
hraničia prezentovali výsledky 
vedecko-výskumnej činnosti 
pedagogických, vedeckých a vý-
skumno-vývojových subjektov 
so zameraním na verejné zdra-
votníctvo a ošetrovateľstvo. Vo 
svojich prednáškach sa okrem 
iného zaoberali aj príčinami 
vzniku civilizačných chorôb, 
zodpovednosti človeka za 
vlastné zdravie. Venovali sa 
aj téme mentálneho zdravia, 
ktoré je v 21. storočí najviac 
ohrozené. Celkove odznelo 33 
prednášok.
 (jč)

Rektorovi Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Jurajovi Wagnerovi 
odovzdal 21. februára 2007 v Iževsku čestný titul Doctor Honoris 
Causa (Dr.h.c.) Ivan Vasilievič Abramov – rektor jednej z najvýznam-
nejších technických univerzít v Ruskej federácii – Iževskej štátnej 
technickej univerzity, v ktorej donedávna pôsobil a v Iževsku aj 
žije svetoznámy konštruktér zbraňových systémov Michail Kalaš-
nikov. Čestnú vedeckú hodnosť udelila J. Wagnerovi vedecká rada 
Iževskej štátnej technickej univerzity za dosiahnuté výsledky vo 
vedeckej a pedagogickej práci, ako aj za rozširovanie spolupráce 
medzi obidvomi vysokoškolskými inštitúciami. Snímka (tu)

Študenti City University/VŠM darovali krv
Študenti – členovia študentského parlamentu Vysokej školy 
manažmentu v Trenčíne/City University v spolupráci s vedením 
školy a Národnou transfúznou jednotkou (NTS) zorganizovali da-
rovanie krvi priamo na akademickej pôde školy.

 Počas necelých troch hodín 
sa 28. februára 2007 podari-
lo uskutočniť až 45 odberov. 
Novinkou bolo, že podrobné vý-
sledky krvných testov, ktoré sa 
vykonávajú v špecializovanom 
zariadení transfúznej stanice, 
boli zaslané v elektronickej for-
me e-mailom do jedného dňa 
od darovania všetkým darcom, 
ktorí o ne prejavili záujem.
 Výsledok akcie prekvapil 
aj samotných organizátorov 
z NTS, veď 45 mladých ľudí 
našlo odvahu a darovalo krv. 
Naviac sa podarilo naplniť ďalší 
veľký cieľ podujatia, spropago-
vať a priniesť myšlienku daro-

vania krvi medzi mladých ľudí, 
ktorí si mnohokrát ani neuve-
domujú jej dôležitosť. Mnohí 
zo zúčastnených študentov 
darovali krv prvýkrát, pričom 
väčšina prejavila záujem v tejto 
prospešnej aktivite pokračovať 
aj naďalej.
 „Najmä vďaka ochote vede-
nia školy pri realizácii nášho 
humánneho podujatia sme my, 
študenti, mohli urobiť niečo 
dobré pre našu spoločnosť,“ 
povedal po ukončení odberov 
predseda študentského parla-
mentu CU/VŠM Lukáš Uhlia-
rik. Lukáš Frývaldský
 Snímka (a)

Kytica pre E. Broskovú od J. Garaja ako prejav vďaky a úcty 
za vynaloženú prácu v prospech TnUAD Snímka (jč)
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Relax na Váhu
Pravý breh Váhu v Trenčíne v smere od cestného mostu po 
stavid lá si zachováva svoj prírodný charakter bez zastavaných 
plôch, ktorý treba bezpodmienečne nielen zachovať, ale aj udr-
žiavať a rozvíjať. Pred Mestom Trenčín teraz stojí úloha upraviť 
toto územie a doplniť ho o konkrétne prvky najmä z prírodných 
materiálov, aby tu vznikol relaxačný priestor s tromi hlavnými 
zónami – zónou slnenia, náučnou a rybárskou zónou.

 Priestor, určený ako Zóna sl-
nenia, je ideálny pre opaľovanie 
na priamom slnku, navyše je tam 
aj niekoľko stromov poskytujú-
cich tieň. V jeho druhej časti vy-
tvorila pobrežná vegetácia sériu 
zákutí, ktoré poskytujú priestor 
pre slnenie, kúpanie sa, oddych 
v tieni, opekanie na ohni. Je ide-
álny aj na stanovanie pre rodiny, 
skupiny priateľov i pre páriky, 
keďže vegetácia prirodzene od-
deľuje jednotlivé zákutia. „Nie je 
potrebné, aby priestor prešiel 
veľkými zmenami, stačí zeleň 
upraviť a doplniť miestami na 
sedenie formou zakonzervova-
ných kmeňov stromov a osadiť 
ohniská,“ domnieva sa záhrad-
ný architekt Mesta Trenčín Juraj 
Kocnár.
 Nemenej zaujímavá je myš-
lienka na vytvorenie Náučnej 
zóny. Vegetácia sa tu vyvíja 
prirodzeným spôsobom bez zá-
sahu človeka. Slúži ako životný 
priestor rôznym druhom živočí-
chov, najmä vtáctvu. „Chceme 
zachovať charakter tohto úze-
mia a zároveň ho sprístupniť 
ako okružný náučný chodník 
vytvorením niekoľkých pohľa-
dov a priehľadov,“ vysvetľuje J. 
Kocnár. Miesto pre ničím neru-
šené rybárske aktivity by mala 

zaručiť Rybárska zóna, ktorú 
by v porovnaní so súčasnosťou 
oživilo len prírodné sedenie 
a ohniská.
 Návrhy na úpravy územia 
na relaxačnú zónu neostali len 
v zásuvke záhradného architek-
ta, súhlasné stanovisko vyjad-
rili aj také organizácie, ako sú 
Slovenský vodohospodársky 
podnik, Štátna ochrana prírody 
SR, Obvodný úrad životného 
prostredia v Trenčíne a Sloven-
ská ornitologická spoločnosť. 

„Vyslovili zopár pripomienok, 
ktoré samozrejme akceptu-
jeme. Spomeniem napríklad 
požiadavku rozšíriť brehové 
porasty dosadením pôvodných 
a odstránením nepôvodných 
a inváznych drevín. Odporučili 
nám aj priestorovo a časovo 
vymedziť rekreačné a športové 
aktivity vytvorením pokojných 
zón a zákazom rušenia hniez-
diaceho vtáctva v týchto zó-
nach predovšetkým od 1. 4. do 

15. 7.,“ vyratúva doplnky k návr-
hu mestský záhradný architekt.
 Nič teda nebráni tomu, aby 
bol návrh relaxačnej zóny v po-
vodí rieky Váh formou prírodnej 
úpravy spracovaný do projektu 
a následne realizovaný. Podľa 
slov primátora Mesta Trenčín 
Branislava Cellera by k realizá-
cii malo prísť ešte tento rok pri 
plnom rešpektovaní existencie 
lužného lesa na tomto území.
 (r)

Vegetácia sa tu vyvíja prirodzeným spôsobom bez zásahu člove-
ka Snímky (jk)

Zóna slnenia je ideálna pre opaľovanie na priamom slnku, navy-
še je tam aj niekoľko stromov poskytujúcich tieň
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Štvrtok, 22. február

 Práve v tento deň sa v no-
vom výstavnom centre na okraji 
mesta začal najväčší taliansky 
veľtrh cestovného ruchu BIT 
Miláno. Po 45-minútovej ceste 
milánskym metrom, ktoré skôr 
pripomína veľké bludisko, som 
sa ocitla v centre diania. Na 
ploche viac ako 60 000 m2 bolo 
pripravených 5 000 vystavova-
teľov prezentovať svoje krajiny 
či strediská cestovného ruchu. 
Počas 4 dní vo svojich národ-
ných expozíciách predstavili 
svoju krajinu, kultúru, národné 
jedlá či špecifiká, ktorými sa 
snažili návštevníkov prilákať na 
dovolenku práve do ich krajiny. 
Návštevníci tak mali možnosť 
vidieť, ako sa robia pravé ku-
bánske cigary či holandské 
dreváky, ochutnať kávu z Vene-
zuely, poobdivovať ruské matri-
ošky alebo zatancovať si tango 
v argentínskom stánku. Ani 
talianske regióny nezaostávali, 
ba priam sa predháňali v oká-
zalosti a veľkoleposti svojich 
prezentácií. Pre návštevníkov 
mali pripravené okrem informá-
cií o svojom regióne i tradičné 
dobroty – víno, parmezán, čo-
koládu, šunku. Mala som mož-
nosť ochutnať oslie klobásky zo 
Sardínie, čokoládu z Perugie či 
mandľové toskánske koláčiky.

Expozícia Slovenska

mala 20 m2 a naozaj sme sa 
tu cítili ako v rámci oficiálne-
ho slovenského sloganu „Slo-
vensko – malá veľká krajina“. 
Oproti bola totiž gigantická ex-
pozícia Slovinska s veľkoploš-
nými obrazovkami, kasínom, 
prezentáciou soľnej jaskyne či 
dobovej kníhtlačiarne a samo-
zrejme nechýbal bohatý kultúr-
ny program.
 I napriek nášmu miniatúrne 
vyzerajúcemu stánku sme však 

záujmu Talianov neunikli. Bola 
som milo prekvapená, Sloven-
sko už si Taliani dávno nemýlia 
so Slovinskom, mnohí ho už 
navštívili, alebo sa tak chystajú 
urobiť v najbližšej budúcnosti 
a potrebujú bližšie informácie. 
Trenčín ťaží najmä z relatívnej 
blízkosti Bratislavy, ktorá je 
vstupnou bránou do našej kraji-
ny vzhľadom na letisko či rieku 

Dunaj, po ktorej sa turisti už 
môžu z Viedne prepraviť aj vý-
letnou loďou. Záujem bol predo-
všetkým o pamiatky, kúpele, tu-
ristiku či cykloturistiku. Niektorí 
návštevníci nášho stánku boli 
prekvapení, čo všetko leží na 
dosah Bratislavy, iní sa naopak 
chválili, čo všetko už na Sloven-
sku navštívili. Tak som sa do-
zvedela, že okrem Bratislavy či 
Trenčína navštívili i Mydžavu či 
Koziče (ak ste neuhádli, tak je 

to Myjava a Košice). Stretli sme 
sa s pánom, ktorý Slovensko 
navštívil už 14-krát a obdivoval 
našu slovenskú pohostinnosť. 
Dojatý, že opäť videl niekoho 
z tejto krásnej krajiny, dokonca 
ďalší deň priniesol kytičku. Náš 
stánok cielene vyhľadal i man-
želský pár, ktorý v máji navštívi 
Trenčín pri príležitosti stretnutia 
zberateľov cukrových vreciek. 
Naše informácie o meste im 
očividne padli viac než vhod.

Výstavou žilo celé 
mesto

 Počas štyroch dní navštívilo 
veľtrh až 150 tisíc návštevní-
kov. I v metre som stretla pred-

staviteľku Brazílie, už oblečenú 
v tradičnom odeve, pripravenú 
prezentovať svoju krajinu. Zve-
davým pohľadom Talianov i nás 
neunikla. Na každom rohu som 
videla bilboardy propagujúce 
Rumunsko. Opisovali ho ako 
novú hviezdu v Európe. Rozmýš-
ľam, kedy sa takejto reklamnej 
kampane dožije i Slovensko.
 V nedeľu večer mesto oži-
lo i ďalšou udalosťou. Podľa 
ambroziánskeho kalendára sa 

práve končili fašiangy a pred 
milánskym dómom sa začal 
slávnostný program. Na noč-
nom námestí som stretávala 
ľudí v maskách a neubránila sa 
ani konfetám, ktoré pokrývali 
každú časť námestia. Po dvoj-
hodinovom čakaní sa začínal 
záverečný galaprogram s vi-
deoprojekciami, alegorickými 
maskami a efektmi, končiaci 
ohňovou show.

Slovensko 
zaznamenalo na 
veľtrhu úspech

 Nie sme síce konkurenciou 
pre tradičné veľké a atraktívne 
pobytové destinácie, no živý 

záujem Talianov o náš výstavný 
stánok počas celej doby trva-
nia výstavy neutíchol a utvrdil 
nás v tom, že aj pre túto eu-
rópsku krajinu je Slovensko 
naozaj v mnohých ohľadoch 
zaujímavé. Dúfajme teda, že už 
toto leto k čoraz početnejším 
návštevníkom obdivujúcim na 
Mierovom námestí Trenčiansky 
hrad pribudnú aj noví turisti 
z Talianska.
 Katarína Martinková
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Miláno nie je len mesto módy
Miláno je známe ako centrum módneho priemyslu, ako sídlo 
svetoznámych módnych značiek Armani, Gucci či Dolce & Ga-
bbana. Každoročne na konci februára sa stáva i centrom ces-
tovného ruchu – koná sa tu totiž najväčšia výstava cestovného 
ruchu v Taliansku. V tomto roku sa na nej prvýkrát v rámci 
prezentácie Slovenska ako jediný zástupca slovenských miest 
predstavil i Trenčín.

I napriek miniatúrne vyzerajúcemu stánku Slováci záujmu Talianov neunikli. Snímka (rk)
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JUNIORSKÁ KATEGÓRIA:

Martin Hubáček – TJ Slávia 
Športová škola Trenčín
triatlon, reprezentant Slovenskej republiky

Majstrovstvá sveta juniorov v kvadriatlone 
– jednotlivci,  Česko (1. miesto).
Majstrovstvá sveta juniorov v kvadriatlone 
– družstvá,  Česko (1. miesto). 
Majstrovstvá Európy juniorov v duatlone, 
Taliansko, Rimini, štafety (5. miesto).

Mariana Holbová – Fitness-
Gabrhel Trenčín 
fitness, reprezentantka Slovenskej repub-
liky

v

Majstrovstvá sveta junioriek vo fitness 
v Taliansku (5. miesto).

Peter Hebr – TJ DUKLA Trenčín 
krasokorčuľovanie  

Majstrovstvá Českej a Slovenskej repub-
liky seniorov a juniorov, Česká republika, 
Liberec (3. miesto – juniori).
Výnimočný talent, aký sa už dlhé roky 
neobjavil na trenčianskom krasokorčuliar-
skom ľade.
 
Róbert Gavenda – TJ Slávia 
Športová škola Trenčín
cyklistika, reprezentant Slovenskej re-
publiky
Majstrovstvá sveta juniorov v cyklokrose, 
Holandsko (2. miesto).
Účasť na Majstrovstvách sveta a Európy 
juniorov v cestnej cyklistike v Belgicku 
a Holandsku.

KATEGÓRIA DOSPELÝCH:

Juraj Potoček –  Musher Club 
Trenčín 

šport psích záprahov, reprezentant Slo-
venskej republiky
Majstrovstvá Európy v disciplíne PZDT (psie 
záprahy dlhé trate) na 145 km, Slovensko, 
Krahule (1. miesto).

Rastislav Tureček – TJ DUKLA 
Trenčín   
telesne postihnutý športovec –  vozičkár, 
paraolympionik, reprezentant Slovenskej 
republiky v súťaži hand bike v cyklistike 
s postihnutím kategórie HC2A

Majstrovstvá sveta vozíčkarov v maratóne, 
Nemecko (2. miesto).
Vynikajúce umiestnenia v súťažiach Európ-
skeho pohára 2006 v maratóne, kde získal 
tri prvé miesta a v ďalších skončil druhý, 
tretí  a štvrtý.

Martin Tešovič –  VŠK  DUKLA  
Trenčín 
vzpieranie (hmotnostná kategória do 105 
kg), reprezentant Slovenskej republiky
Majstrovstvá sveta, Dominikánska repub-
lika, Santo Domingo (5. miesto v trhu, 6. 
miesto v dvojboji a 9. miesto v nadhode).

Daniel Biksadský a Ľubomír 
Hagara – VŠK  DUKLA  Trenčín 
rýchlostná kanoistika, reprezentanti Slo-
venskej republiky
Majstrovstvá sveta, Maďarsko – Szeged, 
C2 200 metrov (7. miesto).
Majstrovstvá Európy, Česká republika 
– Račice,  C2 200 m (6. miesto), C2 500 m 
(9. miesto).
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Gabriel Čmárik –  Horolezecký 
klub JAMES Trenčín 
horolezectvo, reprezentant Slovenskej 
republiky

Športové lezenie, cesty do obtiažnosti M 
10, 8 a+
Výstupy v r. 2006:
Pakistan – Karakoram, prvovýstup Uli Bia-
ho – Drastissima – ocenené „Zlatou kara-
bínou“ – je to najvyššie ocenenie Sloven-
ského horolezeckého spolku,
Pakistan – Karakoram, prvovýstup Haina 
Brakk – Dolzag dihedrall – ocenené „Bron-
zovou karabínou“.
Jeho výsledky ho zaraďujú medzi najlepších 
horolezcov sveta v jeho kategórii.

Marián Bežo – Fitness-Gabrhel 
Trenčín 
kulturistika,  reprezentant Slovenskej re-
publiky

Majstrovstvá Európy v Bratislave (9. 
miesto).

Peter Kumičík  –  Laugaricio 
Trenčín – klub karate Slovakia
karate, reprezentant  Slovenskej republi-
ky

Svetový pohár v kategórii seniorov, Švéd-
sko – Eslow (2. miesto). 
Európsky pohár v kategórii seniorov,  Bel-
gicko – Liege (1. miesto).

Viliam Šujan – Horolezecký 
klub JAMES Trenčín 
horolezectvo, reprezentant Slovenskej 
republiky

Najvýznamnejší výstup roku 2006 bol se-
vernou stenou Grandes Jorasses, cesta 
Walkrov Pilier a je tiež víťaz celoslovenskej 
súťaže  „Choď a lez“.

Jozef Režný, Helena Režná 
a ich deti Michaela a Michal  
–  Cech zlatokopov Trenčín
šport zlatokopov, reprezentanti Sloven-
skej republiky 
 Celá rodina Režná z Trenčína patrí medzi 
špičku zlatokopov na Slovensku, o čom 

svedčí i dlhodobý rebríček:
r. 2000 –2006 – poradie: kategória  juni-
ori: 1. miesto Michaela Režná, 2. miesto 
Michal Režný, kategória ženy: 1. miesto 
Helena Režná, kategória muži: 1. miesto 
Jozef Režný.

Jozef Repčík  –  TJ Slávia 
Športová škola Trenčín
atletika, reprezentant  Slovenskej repub-
liky

Majstrovstvá Európy, Švédsko (16. miesto 
– 800 m).

Róbert Pavlík – Eva Prnová  
–  Tanečný klub DUKLA Trenčín
tanečný šport,  reprezentanti Slovenskej 
republiky 

IDSF Internationál Open Rising Star, Slo-
vinsko, Izola, zo 49 súťažiacich skončili na 
4. mieste.
Majstrovstvá Slovenska v kategórii dospe-
lých 10T (1. miesto).
 Dokončenie na 15. strane
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Orientálne tance v Trenčíne
Svet orientálnych tancov vzbudzuje v ľuďoch zvedavosť. Je zaha-
lený závojom tajomstva. Poodhaliť tento závoj môže byť niekedy 
celkom jednoduché, stačí sa napríklad ocitnúť na predstavení 
tanečnej skupiny Džamál, ktorá vznikla v Trenčíne v roku 2004 
a zaoberá sa tancami z oblastí Orientu. Založila ju Miriam LAŠ-
ŠOVÁ, umeleckým menom Anide, so zámerom stvárňovať tieto 
tance v skupinových choreografiách. Skupinu tvoria absolvent-
ky kurzov orientálneho tanca vedených lektorkami Farisou Ate-
fe – Evou CHUPÁČOVOU a Anide.

 Tanečná skupina Džamal 
úspešne účinkuje na verejných 
spoločenských podujatiach i na 
súkromných akciách po celom 
Slovensku. Jej členky majú za 
sebou aj vystúpenia v Českej 
republike, v Rakúsku, v Egypte 
a na Cypre. Prinášajú divákom 
klasické i ľudové tance z rôznych 
regiónov, napríklad z Tunisu, 
Egypta, Libanonu, Saudskej Ará-

bie, Indie. V repertoári nájdete aj 
arabsko-španielske, cigánske, tu-
recké tance, ako aj rôzne podoby 
moderného orientálneho tanca.
 Lektorky skupiny Džamál or-
ganizujú v Trenčíne a okolí kurzy 
orientálneho tanca pre všetky 
ženy, ktorým imponujú ladné 
i temperamentné pohyby a chcú 
využiť priaznivé účinky týchto po-
hybov pre svoje telo i dušu.  (ml)

Nácviky skupiny Džamál i niektoré kurzy a vystúpenia sa ko-
najú v priestoroch spravovaných Kultúrnym centrom Aktivity, 
o. z., Trenčín – Juh. Toto združenie umožnilo realizáciu projektu 
„Zrkadlová sála pre všetkých“ vo svojich priestoroch. Projekt 
iniciovaný skupinou Džamál, ktorý spočíval v zakúpení a na-
montovaní zrkadiel do tanečnej sály, podporili sponzori sumou 
10 000 Sk. Skupina Džamál prispela sumou 5 000 Sk. Túto sálu 
majú k dispozícii aj ďalšie tanečné a cvičebné skupiny.

Tanečná skupina Džamal úspešne účinkuje na verejných spolo-
čenských podujatiach i na súkromných akciách po celom Slo-
vensku Snímky (aa)

Galéria Bazovského je aj v roku 2007 
otvorená pre všetkých

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne aj v tomto 
roku pokračuje v organizovaní mnohých kultúrno-výchovných 
a vzdelávacích aktivít. Lektorské oddelenie galérie opäť 
pripravilo sériu sprievodných podujatí, ktoré pomôžu najmä 
v mladej generácii vybudovať a upevniť vzťah k výtvarnému 
umeniu. Tieto aktivity sú určené najmä školskej mládeži.

 Organizované skupiny si 
môžu prezrieť expozície ga-
lérie v sprievode odborného 
pracovníka, ktorý vekovo 
primerane priblíži aktuálne 
výstavy. „Ide o informačné 
a interpretačné sprevádza-
nie životom, tvorbou a die-
lami vystavujúcich autorov, 
ktoré podporuje kreatívne 
vnímanie výtvarných diel,“ 
uvádza galerijná pedagogička 
Monika Drocárová. Najmä 
starší školáci môžu využiť 
možnosť dozvedieť sa viac 
o dejinách výtvarného umenia 
na prednáškach špeciálne 
venovaných dejinám sloven-
ského výtvarného umenia 20. 
storočia. Galéria Bazovského 
sa vo svojom zbierkovom fon-
de, ale i celej svojej činnosti 
osobitne venuje tomuto obdo-
biu. Odborné prednášky veľmi 
vhodne dopĺňajú aj videopro-
jekcie dokumentárnych fil-
mov venovaných výtvarnému 
umeniu a estetike. „Umenie 
nemusí byť vždy len vážne...“ 
tvrdí M. Drocárová, ktorá sa 
v trenčianskej galérii venuje 
kultúrno-výchovnej a vzde-
lávacej činnosti. Prostred-
níctvom rôznych kreatívnych 
úloh, hier s umeleckým die-
lom sa v deťoch buduje vzťah 

k umeniu a kráse ako takej. 
„Spoznávame umenie cez 
hru, hru na detektíva,“ dodá-
va. Veľmi obľúbeným typom 
podujatí pre školákov i škôl-
karov sú tvorivé dielne. Tu 
sa pracovníci galérie usilujú 
o prepojenie vystavených diel 
a vlastnej tvorivej práce detí. 
„Deti sú v priamom spojení 
s umeleckým dielom a svoje 
asociácie z neho interpretujú 
slovom i vlastnou tvorbou,“ 
vysvetľuje podstatu tvorivých 
dielní M. Drocárova.
 Okrem podujatí pre školy 
i v tomto roku pokračujú pra-
videlné tvorivé stretnutia pre 
deti a ich rodičov. Najmenším 
kamarátom umenia je určené 
Galerkovo, teda farebný svet 
plný fantázie, ktorý sa otvára 
každú druhú stredu dopolud-
nia. Naopak nedeľné popo-
ludnia svojimi farbami vypĺňa 
Farebná nedeľa. Skrátka neo-
bídu v tomto roku ani dospelí, 
ktorí radi vytvárajú niečo pek-
né, pre nich v Galérii Bazov-
ského pripravujú Večerný ate-
liér pre dospelých. Podobné 
zameranie má aj Ateliér pre 
seniorov, v ktorom s obľubou 
pracujú mnohí skôr narodení 
priaznivci výtvarného umenia.
 Ľuboš Hamaj

Dokončenie z prvej strany

V piaristickom kostole po skončení sv. omše o 19.00 h sa nám 
predstaví spolu so Speváckym zborom slovenských učiteľov. 
Pre milovníkov zborového spievania je pripravený nezabudnu-
teľný umelecký zážitok. Vidieť, no najmä počuť, špičkové diela 
mužskej zborovej literatúry, prísť sa „vykúpať“ do zvukového 
ideálu mužského zboru v podaní špičkových interpretov, nebýva 
každodennou príležitosťou. Nádherné a inšpirujúce prostredie 
barokového chrámu, duchovná atmosféra a báječná akustika 
sú inšpirujúce pre poslucháča i interpreta. J. Vakoš

Moravskí učitelia v Trenčíne
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KC Aktivity – Juh
9. a 23. 3. o 20.00 

Večer s gospelom
16. 3. o 19.00 

Country pohodička – klubové stretnutie priazniv-
cov country tancov a hudby
Trenčianske múzeum

11. 3. o 18.00 
Klub priateľov vážnej hudby: Radka Krajčová a 
Martin Krajčo – gitarový koncert
ZOC Max

17. 3. o 17.00 
Móda do každého počasia – veľká módna show

MC Srdiečko
8. a 15. 3. o 10.00

Štvrtkové tvorivé predpoludnie s tetou Anič-
kou

9. a 16. 3.
Nemčina pre deti – vedie mamina Strmenská

12. a 19. 3. o 10.00
Čítavá hodinka s rozprávkou

13. 3. o 10.00
Mommie´s English Club
KC Aktivity – Juh

9. 3. o 14.30
Aj my máme šikovné prstíky – tvorivé keramic-
ké dielne pre deti a mládež so zdravotným po-
stihnutím

14. a 21. 3. o 16.00
Rodinná škola – tvorivé popoludnie pre deti
ZOC Max

11. 3. o 16.00 
Kúzelník Melies

18. 3. o 16.00 
Babsénus: O psíčkovi a mačičke
Galéria M. A. Bazovského

14. 3. o 9.30
Galerkovo – hravé tvorivé dielne pre deti do 6 
rokov a ich rodičov

18. 3. o 14.00
Farebná nedeľa – tvorivé dielne pre všetky deti, 
ich rodičov a starých rodičov
ZŠ sv. Svorada a sv. Benedikta

20. 3. o 13.00
Čo vieš o hviezdach? – regionálne kolo 16. 
ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže pre 
okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váh. a Myjava

Detské aktivity

Divadlo, koncerty, festivaly

KaMC OS SR
8. 3. o 16.00 

História rozvoja jednotlivých druhov lietania
15. 3. o 16.00 

Vývoj slovenskej modernej heraldiky – predná-
ša Jozef Novák
KC Aktivity – Juh

13. 3. o 18.00 
DNA a história človeka – beseda pre širokú ve-
rejnosť

20. 3. o 18.00 
Pohľad do biblickej histórie – beseda pre širokú 
verejnosť
Verejná knižnica M. Rešetku, Nám. SNP

14. a 21. 3. o 8.00
Babi, pošli mi to mejlom 
Verejná knižnica M. Rešetku, POBOČKA DLHÉ 
HONY

15. 3. o 14.30 
Slovenská pranostika v literárnej krížovke 
– príďte s nami lúštiť

21. 3. o 13.30 
Kniha je môj kamarát – literárna krížovka pre 
deti zo ZŠ
Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská 1 

15. 3. o 16.00 
Radikálny útek od reality – diskusia o schizo-
frénii
Galéria M. A. Bazovského

20. 3. o 9.00
Ateliér pre seniorov – stretnutie v tvorivom ate-
liéri pre všetkých skôr narodených

20. 3. o 16.00
Večerný ateliér pre dospelých – tvorivé stretnu-
tie pre všetkých priateľov výtvarného umenia
MC Srdiečko

20. 3. o 10.00 
Podporná skupina mamičiek v dojčení

Prednášky

Mierové nám. 
032/743 44 15

Výstavy

Mestská galéria – Mierové nám. 22
do 15. 3. 

Krajina môjho detstva – maľby na skle Michala 
Škrovinu

16. 3. – 15. 4. 
Stretnutie – Setkání – družobná výstava výtvar-
níkov z okresov Trenčín a Uherské Hradiště
Trenčianske múzeum

16. 3. – 30. 4.
Jozef Kalka – Kopanice 80-te roky

Výstavy

KC Aktivity - Juh
19. – 23. 3. 

Prišla jar – jarná výstava
KaMC OS SR

do 26. 3. 
Ako to je, keď človek je – fotografie J. Siekela 
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská ul. 1

do 30. 3.
Najkrajšie knihy deťom – výstava najnovšej slo-
venskej i zahraničnej literatúry pre deti

do 30. 3.
Netradičné typy kníh – výstava detských kníh 
s netradičnými formátmi
Galéria M. A. Bazovského

do 8. 4.
Jozef Vydrnák – výber z maliarskej a grafickej 
tvorby
Vasil Stanko – fotografie
Artkino Metro

do 11. 4. 
Výstava obrazov Fera Chudobu

9. – 12. 3. o 
19.00 
Obsluhoval 
jsem anglické-
ho krále
(ČR/Slovensko/
Nemecko, 2006 
premiéra). Menzlov filmový 
prepis paralelne sleduje dva 
tragikomické príbehy.

10. 3. o 17.00
Film pre pamätníkov: Kočiar 
do Viedne
(Slovensko/ČR, 76 min, 
1966). Je to film, akým by 
film mal byť, a hlavne aký bol 
v šesťdesiatych rokoch minu-
lého storočia – samostatný 
druh umenia s jedinečnou 
výpovednou hodnotou a s 
atribútom umeleckého diela, 
bez ktorého si náš ďalší život 
nevieme predstaviť. 

14. 3. o 19.00 
Ivanovo detstvo
(Rusko, 1962, 95 min). Prí-
beh 11-ročného „dieťaťa voj-
ny“, ktorého údelom sa stala 
samota.

16. – 18. 3. o 19.00
Volanie mora
(Španielsko/Francúzsko/Ta-
liansko, 2004, 125 min). Ra-
mon leží už takmer 30 rokov 
pripútaný na lôžko a je odká-
zaný na opateru rodiny. 

18. 3. o 16.00
Detské predstavenie: 
Garfield 2
(Ukrajina/USA, 2006, 82 
min). Garfield, všetkými mi-
lovaný kocúr, odchádza do 
Európy.

19. a 21. 3. o 19.00 
Zabijem Nixona
(USA/Mexiko, 2004, 95 
min). Zo všetkých médií sa 
k masám prihovára prezident 
Nixon. Sam uverí tomu, že 
našiel osobu zodpovednú za 
jeho i ďalšie americké prob-
lémy a jediné východisko na-
chádza vo svojom šialenom 
rozhodnutí…
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Insitné umenie Michala Škrovinu
Mestská galéria v Trenčíne pripravila pre priaznivcov insitné-
ho umenia lahôdku v podobe sprístupnenia výstavy ľudových 
motívov maľovaných na skle. Ich autorom je rodák z Martina 
Michal ŠKROVINA (na snímke), ktorý sa maľovaniu venuje od 
roku 1970.

 O jeho živote a záľubách 
zoznámil účastníkov verni-
sáže kurátor výstavy Július 
Činčár. Vrodený talent, úcta 
k tradíciám predchádzajúcich 
generácií a technické cítenie 
boli základným atribútom, 
ktorý pretavil vo svojich vý-
tvarných prácach. Inšpiráciu 
pre svoju tvorbu nachádzal 
najmä v bohatých zážitkoch 
z detských a mládežníckych 
liet na dedine u starých rodi-
čov na turčianskom vidieku, 
ako i v sakrálnych maľbách. 
Krátko po vstupe M. Škrovinu 
na výtvarnú scénu ocenil jeho 
nadanie začiatkom 80-tych 
rokov popredný historik insit-
ného umenia Štefan Tkáč. 
Škrovinove maľby zaradil do 
kolekcie výstavy slovenského 
insitného umenia v Paríži.
 Popri maľbe na skle umel-
covi učarovalo i drevo, z ktoré-
ho pod jeho tvorivými rukami 
ožívajú vyrezávané rozpráv-
kové bytosti, ako napríklad 
postavy zbrojnošov, vtáčikov, 
kráľov, zbojníkov, obdivované 
najmä deťmi. Takmer štyrid-
saťročná umelecká činnosť 
autora je vyplnená mnohými 

výstavami doma a v zahra-
ničí. Svoje skúsenosti odo-
vzdáva mladým umelcom 
na kurzoch organizovaných 
Ústredím ľudovej umeleckej 
výroby. Jeho kniha Maľba na 
skle, vydaná v roku 2002, sa 
stala akoby učebnicou pre 
tých, ktorí sa s týmto umením 
chcú zaoberať bližšie. „Tvor-
ba Michala Škrovinu je ori-
ginálna a neopakovateľná. 
Maľované obrázky nás vtiah-
li do svojho deja, v mnohých 
z nás vyvolali nostalgické 
spomienky na detstvo. Ich 
poetika zastavila na chvíľu 
čas, očistila našu dušu svo-
jím úprimným poslaním a po-
zitívnym nábojom,“ povedal 
J. Činčár.  (jč)

Kornel Földvari oslavoval v Trenčíne
Pri príležitosti 75. výročia životného jubilea spisovateľa a literár-
neho kritika Kornela FÖLDVARIHO usporiadala Verejná knižnica 
Michala Rešetku v Trenčíne stretnutie s týmto trenčianskym 
rodákom a jeho priateľmi Tomášom JANOVICOM, Františkom 
JABLONOVSKÝM a nakladateľom Kolomanom KERTEZSOM BA-
GALOM.

 Všetci nedočkavo očakávali 
na vystúpenie hviezdy nesko-
rého popoludnia K. Földvari-
ho, aby čo to prezradil osebe. 
Dočkali sa. Vo svojom vyznaní 
pôsobivo hovoril o láske k rod-
nému mestu, ktoré bolo počas 
jeho mladých liet upraveným 
mestom a miestom stretávania 
sa mladých ľudí. Aj keď chodil 
do školy do Bratislavy, Trenčín 
navštevoval nielen pre dobrú 
kuchyňu svojej mamy. Rád na 

bicykli zisťoval, či je mesto stá-
le také pekné ako za jeho mla-
dých čias. Prelom znamenal 
rok 1953. Vtedy bez udania dô-
vodu uväznili jeho otca a strý-
ka. Matka sa nervovo zrútila, 
lebo rodinu vyhodili z bytu na 
ulicu. Keď sa domáhala prav-
dy, u úradníkov neuspela. „To 
všetko zanechalo vo mne zlé 
spomienky a na Trenčín som 
zanevrel. Po rokoch, keď som 
sa dostal do Trenčína, idúc zo 

Životné jubileum Kornela Földvariho (druhý sprava) prišli do 
Trenčína osláviť aj jeho priatelia (zľava) T. Janovic, F. Jablonský 
a K. Kertezs Bagala Snímka (a)

Tretí ročník projektu Mladí filantropi, ktorí vďaka podpore Nadá-
cie Slovenského plynárenského priemyslu realizuje Trenčianska 
nadácia, predstavila na tlačovej besede koordinátorka Danka 
ADAMUSOVÁ.

Tretí ročník projektu Mladí filantropi

 Trenčianska nadácia ponúk-
la pracovať na projekte mladým 
ľuďom, dvanástim študentom 
stredných a vysokých škôl vo 
veku od 16 do 26 rokov. Členo-
via kolektívu mladých filantro-
pov absolvovali školenie, v kto-
rom sa pod odborným vedením 
naučili viacerým zručnostiam 
v oblasti projektovania, komu-
nikácie, prezentácie, grantova-
nia a motoringu, ktoré budú vy-
užívať počas grantového kola.
 Grantová komisia zároveň 
vyhlásila grantové kolo. Pre 
prípadných žiadateľov pripo-
míname niekoľko základných 
informácií:
• projekty možno priniesť na 

konzultácie do Trenčianskej 
nadácie na Mládežníckej uli-
ci v Trenčíne do 30. marca 
2007 v pondelok a piatok 
v čase od 14.00 h do 16.00 

h a v utorok v čase od 13.00 
h do 15.00 h, kde im mladí 
filantropi pomôžu s prípravou 
projektu;

• o podporu projektu sa môžu 
uchádzať fyzické osoby, ne-
formálne skupiny, mimovlád-
ne organizácie, všetky druhy 
škôl, knižnice, galérie;

• projekt musí byť určený Tren-
čanom a zrealizovaný v Tren-
číne;

• termín realizácie projektu 
– do 31. júla 2007;

• maximálna výška pod-
pory jedného projektu 
– 10 000 Sk;

• podpora pomôže realizovať 
širokú škálu projektov z ob-
lasti kultúry, športu, umenia, 
hudby, ochrany životného 
prostredia, verejnoprospeš-
ného a sociálneho charakte-
ru. (jč)

železničnej stanice som zistil, 
že už to nie je moje mesto, 
lebo domy v centre zbúrali 
a na ich mieste sú postavené 
budovy z Marsu. Bol to však 
opäť čas, ktorý svojím spô-
sobom zacelil rany, ktoré mi 
Trenčín uštedril. Ľudia, ktorí 
boli voči nám nešetrní, zostar-
li, umreli. Na ich miesto prišla 
nová generácia, milá a príve-
tivá, taká ako bola za mojich 

mladých liet. Zdá sa, že aj tie 
budovy, ktoré vo mne vyvolá-
vali odpor, sa stali prívetivé,“ 
povedal K. Földvari.
 Podujatie obohatila riaditeľ-
ka trenčianskej pobočky Tatra 
Banky Andrea Vodičková odo-
vzdaním stovky kníh od súčas-
ných slovenských spisovateľov 
pre čitateľov knižnice. Dar pre-
vzala riaditeľka Lýdia Brezová.
 (jč)
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Krajská organizácia Únie žien Slovenska Trenčín v spolu-
práci s Verejnou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne, 
Trenčianskym osvetovým strediskom a MO ÚŽS a OO 

ÚŽS Trenčín

pozývajú recitátorky – milovníčky prednesu poézie a prózy
na jubilejný

40. ROČNÍK VANSOVEJ LOMNIČKY,
festival umeleckého prednesu poézie a prózy

v slávnostnom duchu
150. výročia narodenia Terézie Vansovej

Obvodné kolo:
13. marec 2007 o 15.15 h – Verejná knižnica M. Rešetku 
v Trenčíne, Hasičská ul. 
Krajské kolo:
27. marec 2007 o 15.15 h – Verejná knižnica M. Rešetku 
v Trenčíne, Hasičská ul.
Celoslovenské kolo:
20. – 21. apríla 2007 – Banská Bystrica

Podmienky súťaže:
- ovládanie textu naspamäť (text v rozsahu 3–6 min. pre všet-

ky kategórie)
Kategórie:
- ženy od 16 do 25 rokov – poézia, próza
- ženy nad 25 rokov – poézia, próza
Prezentácia súťažiacich od 14.45 h

Pozvánka

Výbor Slovenského zväzu sluchovo postihnutých v Trenčíne pozýva 
svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 
v piatok 9. marca 2007 o 15.00 h v Kultúrnom centre Dlhé Hony 
v Trenčíne. Tešíme sa na vašu účasť.

Kultúrne centrum AKTIVITY, 
o. z. a VERONIKA – klub zbera-
teľov a pesťovateľov liečivých 
rastlín,
pozývajú širokú verejnosť 
na marcové konzultačné dni 
o pestovaní, poznaní a využití 
liečivých rastlín

LIEČVÉ RASTLINY DO 
KAŽDEJ DOMÁCNOSTI

9. marca 2007 o 16.00 hod.
23. marca 2007 o 16.00 hod.
v Kultúrnom stredisku Juh

Kc AKTIVITY, o. z., a TS Džamál 
pozývajú všetky ženy na kurz 

Orientálny tanec pre začiatočníčky 

od 13. 3. 2007 – 19.30 h v KS Juh Trenčín

Prihlásiť a informovať sa môžete na: 0903 778 862, 
farisah@szm.sk, www.skupinadzamal.szm.sk

VYHLÁSENIE 2. KOLA

 V súlade so všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 

2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín sa vyhla-

suje 2. kolo poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín na 
aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti v roku 
2007.

 Upozorňujeme žiadateľov, že len kompletne a čitateľne vypl-

nená žiadosť s povinnými prílohami na každý projekt zvlášť bude 

predložená na rokovanie grantovej komisie.

 Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, ich po-

užívania a zúčtovania, ako aj tlačivá žiadostí spolu s informáciami 

o ich vyplnení sú k dispozícii v útvare kultúry MsÚ v Trenčíne, tel. 
7435 193 alebo na webovej stránke www.trencin.sk
(Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004)

 Žiadosti sa odovzdávajú v podateľni Mestského úradu Tren-
čín, Mierové nám. 2 počas pracovných dní v čase od 8.00 do 
15.00, alebo zasielajú poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiat-

ky na obálke).

 Uzávierka prijímania žiadostí je 15. marca 2006.

 Po otvorení stretnutia zá-
stupkyňou riaditeľky knižnice 
Máriou Špánikovou sa ujala 
slova Janka Poláková, ktorá 
spisovateľku predstavila. Z jej 
slov sa prítomní dozvedeli, že 
M. Pomajbová tvorí už desať 
rokov. Za toto obdobie vytvo-
rila tri diela. Prvé dve Láska 
za sklom a Ženská duša 
pod lupou boli pred časom 
odprevadené na cestu k či-
tateľom. Na stretnutí uviedli 
do života tretie dielo – Jarmo 
vášne. Novú knihu predsta-
vila spisovateľka osobne. 

Obsahuje sedem poviedok. V 
nich rozpráva životné príbehy 
o partnerských vzťahoch zalo-
žených na tolerancii a láske. 
Jedna poviedka sa dotýka aj 
témy užívania drog a ich vply-
vu na rodinu. 
 Novú knihu pokrstila lu-
pienkami kvetov vedúca od-
boru kultúry Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Marta 
Šajbidorová. Zároveň popria-
la knihe plnej vášne a sku-
točného života veľa úspechov 
a veľa vydaní. 
 (jč)

Jarmo vášne je novou knihou M. Pomajbovej
Vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne sa v minulých 
dňoch prvýkrát v roku 2007 uskutočnilo ďalšie pokračovanie 
stretnutí čitateľov s regionálnym spisovateľom. Tento raz 
prišla spisovateľka Mária POMAJBOVÁ z Nového Mesta nad 
Váhom. 

Knihu J. Pomajbovej (vpravo) lupienkami ruží uviedla do živo-
ta vedúca odboru kultúry TSK M. Šajbidorová (vľavo)
 Snímka (a)
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Stavba roka mesta Trenčín 2006
Kultúrne stredisko Trenčín – Opatová a Klub dôchodcov Opatová

Vás pozýva na výstavu 

ktorá sa uskutoční v dňoch
18. – 21. marca 2007 

v Kultúrnom dome Opatová, 

Výstava bude otvorená: 

nedeľa   18. 3. 07   od 15.00 – 19.00 hod.
pondelok   19. 3. 07   od 10.00 – 18.00 hod. 
utorok   20. 3. 07   od 10.00 – 18.00 hod.
streda   21. 3. 07  od 10.00 – 18.00 hod. 

Výstava je spojená s predajom 
veľkonočných pohľadníc, perníčkov, vajíčok,

vymaľovaniek a kníh. 

          Tešíme sa na vašu účasť!

Pozývame mládež dorastového veku 
na besedy klubu 

EXIT 316
každý piatok od 17.00 h

do Kultúrneho strediska Juh

9. marec 2007

ODPUSTENIE
– vina a jej riešenie, existujú iné riešenia než pomsta?

23. marec 2007

IMAGE
– je vonkajší vzhľad taký dôležitý?

KC AKTIVITY a KZ Trenčín

Informácie: 032/658 26 08, 0915 784 886, 0910 942 549, 
www.kcaktivity.sk

 Mesto Trenčín vyhlasuje 
10. ročník verejnej súťaže 
Stavba roka mesta Trenčín 
2006. Do súťaže môže byť 
prihlásené stavebné dielo, 
ktoré bolo kolaudované v ro-
ku 2006. Prihlášky môže 
podať každá právnická alebo 
fyzická osoba, ktorá je vlast-
níkom stavby.
 Prihlášku do súťaže nájde-
te u pracovníkov útvaru archi-
tektúry a stratégie MsÚ ale-
bo na webovej stránke mesta 
ww.trencin.sk.
 Prílohy k prihláške musia 
obsahovať:
• fotografickú dokumentá-
ciu (minimálne tri fotografie 
z rôznych pohľadov),
• zmenšenú (formát A3) zá-
kladnú časť projektovej do-
kumentácie: situácia, hlavné 
pôdorysy a rez,
• kópiu kolaudačného rozhod-
nutia.
 Vylúčené sú stavby vo 
vlastníctve Mesta Trenčín. 
Uzávierka súťaže je v piatok 
23. marca 2007.
Kritéria hodnotenia
 Prihlásené stavebné diela 
bude spoločne posudzovať 
a hodnotiť odborná komisia, 
navrhnutá a schválená vy-
hlasovateľom súťaže. Zreteľ 

bude brať na celkový archi-
tektonický a stavebný výraz 
diela, začlenenie stavby do 
daného prostredia, kvalitu 
vykonaných prác, vhodnosť 
použitých stavebných materi-
álov a výrobkov a ďalšie kri-
tériá, ktoré sú osobitné pre 
danú stavbu.
Ocenenie stavebného diela
 Podľa štatútu súťaže 
prevezme víťazné dielo titul 
Stavba roka mesta Trenčín 
2006 a víťaz získa diplom 
a vecný dar. V poradí druhý 
a tretí dostanú diplom a vec-
ný dar. Komisia si vyhradzuje 
právo neudeliť cenu, resp. 
udeliť mimoriadnu cenu 
stavbe, ktorá zvlášť zaujme 
v niektorom z hodnotiacich 
kritérií. Súťažné stavby budú 
slávnostne vyhodnotené 
a následne prezentované 
v átriu Centra rozvoja Mesta 
Trenčín.
 Prihlášky do súťaže, vráta-
ne príslušných príloh, posie-
lajte na adresu:
Mestský úrad v Trenčíne, 
Útvar architektúry a stra-
tégie, Mierové námestie 
č. 2, 911 64 Trenčín, tel: 
032/6504 444, e-mail: 
architekt@trencin.sk

Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.,
Združenie kresťanských seniorov Slovenska 

– Klub Trenčín – Juh

pozývajú všetkých obyvateľov mesta Trenčín a okolia a sym-
patizantov klubu na stretnutie, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 8. marca 2007 o 16.00 hodine
v Kultúrnom stredisku Trenčín – Juh.

Kostolík sv. Anny
očami profesora, historika a múzejníka

Štefana Pozdišovského pri príležitosti 240. výročia polože-
nia základného kameňa
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Osemsmerovka

Milí čitatelia!
Výhercom za správne riešenie tajničky krížovky z Infa č. 4 „Božie 
dvere sú stále otvorené“ bola vylosovaná  Františka Opetová, 
Opatovská 33/12, Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia 
Trenčín a okolie. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú osem-
smerovku z Infa č. 5 zasielajte na adresu našej redakcie do 16. 
marca 2007.

Novomanželka pripraví prvý obed – upečie kurča. Manžel prevracia 
prvé sústo v ústach a potom sa spýta:
„Naplnila si ho niečím?“
„Nie ... (dokončenie tvorí TAJNIČKA – 19 písmen).“

APSIDA, ČMELIAK, DEBET, HORIACE SILO, KALAMÁRE, 
KALUMET, KAPITÁN, KLIENTI, KOŇAK, KOSTOL, KRESŤAN, 
KRSTINY, KRUŽIDLO, LEHOTA, LETORASTY, MALÁ KAČIČKA, 
MALÝ PSÍK, MONARCHA, MORELON, PÁDLO, PIJAVICA, 
PLETENKA, POHYB, POKRKVANÁ ŠATKA, PORADCA, 
PREDPONA, PRESUN, PRETEKÁRI, PRIENIKY, RAKETY, 
RASTER, STARŠÍ POLIAK, STOPA, STUDENÉ JEDLO, 
SYNONYMUM, TERČE, TESTAMENT MAMY, TRIPARTITA, 
ZÁTVORKA. (pál)

T V P P 0 K R K V A N Á Š A T K A N
R E R Á M A L A K C A 0 L 0 T S 0 K
I Ú S A D I S P A I Ť L L E H 0 T A
P R Z T E L R I Ň V S D E E 0 T K I
A P Á N A E 0 T 0 A E I T E R Č E L
R R T K D M R Á K J R Ž 0 I I 0 U 0
T I V P E Č E N É I K U R Č A Ž M P
I E 0 N E T E N S P 0 R A D C A R Í
T N R A S T E R T B 0 K S 0 E E A Š
A I K L E D 0 R 0 M Á H T T S B K R
M K A L U M E T P L A I Y U I E E A
S Y P T T A CH R A N 0 M N B L N T T
K Í S P Ý L A M 0 M U M Y N 0 N Y S

Klaudia Petrovská (vľavo) a Hana Korčeková  
–  ŠK 1. FBC Trenčín
florbal,  reprezentantky Slovenskej republiky
Majstrovstvá sveta v Nemecku (10. miesto).

Spracovala Mária Opačitá, snímky Jozef Čery

Najúspešnejší športovci...
Dokončenie z 9. strany

Ste sluchovo postihnutí, alebo nepočujúci? 
Sme tu pre Vás. Informácie na: 

http://www.nepocujem.weblahko.sk

Stretnutie s členmi SZPB
Zástupca veliteľa Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky Ján SALAGANIČ (na snímke vľavo) prijal vo veliteľ-
stve pozemných síl členov Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov. Pri tejto príležitosti slávnostne odovzdal jednému 
z jeho členov Vladimírovi VALÍČKOVI (vpravo) dekrét ministra 
obrany k jeho povýšeniu do hodnosti plukovník, plaketu a pa-
mätný list veliteľa pozemných síl k jeho povýšeniu.

 Podplukovník vo výslužbe 
V. Valíček bol povýšený do 
hodnosti plukovník v súlade 
so zákonom o poskytnutí 
jednorazového finančného 
príspevku príslušníkom čes-
koslovenských zahraničných 

alebo spojeneckých armád, 
ako aj domáceho odboja v ro-
koch 1939 –1945 a zákonom 
o vojnových veteránoch. 
 V závere stretnutia pred-
seda Oblastného výboru 
Slovenského zväzu protifašis-

tických bojovníkov v Trenčíne 
Tomáš Švec poďakoval J. Sa-
laganičovi za zorganizovanie 
tohto slávnostného podujatia 
a načrtol možnosti ďalšej 
vzájomnej spolupráce medzi 
pozemnými silami a zväzom 

protifašistických bojovníkov 
pri organizovaní rôznych po-
dujatí pri príležitosti vojen-
ských a historických výročí, 
ku ktorým sa viaže história 
slovenského vojenstva. 
 Vladimír Voštiar
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Splav netradičných korábov po Váhu
Central Service Agency v spolupráci s Mestom Trenčín pripravu-
je na sobotu 30. júna na Ostrove v Trenčíne Splav netradičných 
korábov po Váhu pod názvom SPLANEKOR 2007.

 Je preto najvyšší čas adre-
sovať všetkým plavcom nad 15 
rokov výzvu, aby sa samostatne 
alebo v skupinách pustili do 
stavby netradičného korábu, 
s ktorým sa zúčastnia splavu 
netradičných korábov. Hodno-
tiť sa bude estetika, pracnosť 
prevedenia, myšlienka a humor 
sršiaci z korábu a kostýmov po-
sádky a najdôležitejšia podmien-
ka – nepotopiteľnosť. Toto špor-
tovo–kultúrne podujatie bude 
spojené s pódiovým programom 
a súťažami pre deti a dospelých, 
vystúpeniami známych tren-
čianskych hudobných skupín, 
módnou prehliadkou študentov 
Strednej umeleckej školy, voze-
ním na kajakoch, koňoch, moto-
cykloch, motoštvorkolkách, aty-
pických automobiloch, lietaním 
v balóne, skákaním jampingu, 

ako i na nafukovacích hradoch.
 Srdečne sú na splav pozvaní 
aj veteráni – účastníci prvého 
Splanekoru 1981. Súťažiť sa 
bude o 8 finančných výhier, pri-
čom prvou cenou je 10 000 Sk. 
Patrónom podujatia bude zná-
my moreplavec a riaditeľ Televí-
zie Trenčín Peter Hlucháň, sú-
časne aj riaditeľ rozhodcovskej 
komisie.

Prihlášky zasielajte na adresu:
Ing. Jozef Čermák, Novomes-
kého 2669/8/2, 911 08 Tren-
čín, alebo telefonicky na mobil 
0908/795100.
 Prihláška musí obsahovať – 
mená a priezviská, roky narode-
nia, adresy a mobilné telefóny 
členov posádky plavidla. Názov 
plavidla stačí zverejniť v deň 
Splanekoru. (ák)

Predstavuje sa Gymnastický klub PAVLO
V Základnej škole, Východná ul. v Trenčíne už niekoľko rokov 
vyrastajú gymnastky súťažiace v športovej a všeobecnej gym-
nastike.

 Začiatkom roku sa v telo-
cvični neúnavne trénuje, preto-
že sa nacvičujú nové cvičebné 
tvary. Je to jedno z najťažších 
období. Sem – tam treba po-
fúkať modrinu, niekedy utrieť 
slzičku. Dievčatá majú na 
dlaniach poriadne mozole. Na 
drinu však dá zabudnúť úspech 

v súťaži. V sekcii športovej 
gymnastiky sa prezentuje 9 
dievčat v troch kategóriách. 
Trénujú každý deň, čo umožni-
lo zriadenie športových tried. 
V novej sezóne sa začalo pri-
pravovať 10 nových nádejných 
pretekárok. Najmladšia má 6 
rokov. Dievčatá prešli talento-

vým výberom, aby boli schop-
né pripraviť sa na náročný 
program súťaží Slovenského 
pohára. V minulom roku sa 
mladšie žiačky umiestnili v šty-
roch pretekoch na prvých troch 
miestach.
 V sekcii všeobecnej gym-
nastiky trénuje najväčší počet 
chlapcov a dievčat, ktorí pra-
cujú v školskom športovom 
stredisku v ZŠ na Východnej 
ulici a v oddiele v ZŠ na Veľ-
komoravskej ulici. Pre nich sú 
preteky Sokolský pohár alebo 
Gymnastický štvorboj, ktorý je 
aj súťažou medzi základnými 
školami. Dievčatá získali 3. 
miesto na školských majstrov-
stvách SR.
 V júni 2006 sa v klube ko-
nala Olympiáda telesne a men-
tálne postihnutých športovcov 
v športovej a modernej gymnas-
tike. Počas dvoch dní súťažilo 
22 handicapovaných športov-
cov. Bol to veľmi silný zážitok 
a týmto športovcom a ich tréne-
rom patrí obdiv a úcta. Každo-
ročne v júli GK Pavlo organizuje 
letné sústredenie, ktorého sa 
môžu zúčastniť všetci členovia. 
Trénujú dvakrát denne, deti 
sa zúčastňujú aj regenerácie 
v mestskej plavárni. Zverenci 
si pod vedením trénerov pri-
pravujú vystúpenia na kultúrne 
a športovo-spoločenské akcie. 
Ukážku akrobacie predviedli na 
vystúpení pri odovzdávaní cien 
žiakom, pri ukončení školského 
roku, na európskom maratóne 
v kanoistike, na vianočnom 

vystúpení pre rodičov školy. 
Záver roka sa niesol v duchu 
vyvrcholenia Slovenského 
pohára – Majstrovstiev SR 
v Košiciach. Družstvo v zložení 
Csiriková, Jacková a Drhová 
získalo striebornú priečku.
 Mesto Trenčín na vianoč-
nom gymnastickom „matiné“ 
pripravilo pekné odmeny pre 
najlepších za úspešnú repre-
zentáciu. Matiné sa zúčastnilo 
viac ako 70 detí, ktorých rodi-
čia si mohli pozrieť ukážky tré-
ningu pod vedením jednotlivých 
trénerov. Dievčatá predviedli 
zostavy na prostných a na 
kladine, pripravené na súťaže 
a ukážky tanečných skladieb. 
Najlepšími a odmenenými boli 
v prípravke Lea Ilavská a Kris-
tína Tománková, za športovú 
gymnastiku mladšia žiačka 
Veronika Havierová a staršia 
žiačka Monika Decká. Vo vše-
obecnej gymnastike boli naj-
úspešnejšími mladšia žiačka 
Marcela Kadlecajová a staršia 
žiačka Simona Konjarová.
 Záujem o gymnastiku 
v Trenčíne stále rastie. Do 
telocvične deti chodia s nad-
šením, darí sa im úspešne 
reprezentovať. V roku 2003 sa 
zúčastnili prvýkrát Slovenské-
ho pohára ako novovzniknutý 
klub. Obsadili posledné priečky 
štartového poľa. Po 3 rokoch 
intenzívnej práce sa zaradili 
medzi najlepšie kluby Sloven-
ska, z ktorých väčšina má ne-
porovnateľne lepšie tréningové 
podmienky. (GK Pavlo)

Prvý Splanekor v roku 1981 prilákal množstvo divákov i súťažia-
cich. Snímka (aph)

Po 3 rokoch intenzívnej práce sa GK Pavlo zaradil medzi najlepšie 
kluby Slovenska Snímka (a)
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