
 Nadácia Mariána Gáboríka 
a Nadácia SPP v rámci projek-
tu Zdravý život pre deti. Stop 
návykovým látkam a drogám! 
Deti a mládež príďte na špor-
toviská! ponúka v dopoludňaj-
ších hodinách:
- možnosť zdokonalenia sa 
v korčuľovaní všetkým deťom 
materských a základných škôl 
a študentom stredných škôl;
- školu korčuľovania pre deti 
rôznych kategórií hokejovej prí-
pravky;

- korčuľovanie detí s rodičmi.
 Všetky náklady spojené 
s poskytnutím ľadovej plochy 
hradia obe nadácie. 
 Bližšie informácie, organi-
začné zosúladenie a záväzné 
pokyny poskytne správkyňa Na-
dácie Mariána Gáboríka Silvia 
Gáboríková osobne na Malom 
zimnom štadióne v Trenčíne, 
Hodžova 6844 alebo na tele-
fónnom čísle 032/744 53 25, 
0908 233 185.
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Neobsadené posty 
v orgánoch mesta sú 
už minulosťou
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Druhé kolo – Videl 
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Jachtári bilancovali 
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Pri príležitosti Dňa učiteľov udelil primátor Mesta Trenčín Branislav Celler pamätný list dva-
nástim pedagógom materských, základných a základných umeleckých škôl. Na spoločnom 
stretnutí 28. marca v obradnej sieni mestského úradu im zablahoželal k sviatku a k ich ocene-
niu so želaním, aby práca učiteľa aj s pomocou mesta bola vždy dobrá, korektná a obojstranne 
prospešná.  Ocenených pedagógov vám predstavujeme na stranách 8 – 10.

Poďakovanie trenčianskym pedagógomPoďakovanie trenčianskym pedagógom

Výstavu Veľkonočný pozdrav 2007 pripravilo vo svojich 
priestoroch Kultúrne stredisko Opatová v spolupráci s Klu-
bom dôchodcov Opatová. Kraslice, korbáče, tradičné pre-
stieranie sviatočného stola s veľkonočnými jedlami, kôň zo 
slamy s vozom, ručné práce detí zo Základnej školy Opatová 
a Materských škôl v Dobrej a Opatovej s veľkonočnou tema-
tikou, svieže jarné kvety tvorili pestrú mozaiku výstavy. Do-
pĺňala ju bohatá ponuka veľkonočných pohľadníc, perníčkov, 
maľovaných vajíčok, maľovaniek a kníh, ktoré si návštevníci 
mohli kúpiť vo výstavných priestoroch. Snímka a text: (la)

Prijmite náš pozdrav krátky Prijmite náš pozdrav krátky 

na veľkonočné sviatky.na veľkonočné sviatky.

K radu ďalších vinšovníkov K radu ďalších vinšovníkov 

aj my podľa dobrých zvykov aj my podľa dobrých zvykov 

pripojiť sa chceme - keď nie iné -pripojiť sa chceme - keď nie iné -

aspoň naše skromné vinše: aspoň naše skromné vinše: 

Pekné sviatky, dobrú zhodu, Pekné sviatky, dobrú zhodu, 

ženám čerstvú, sviežu vodu, ženám čerstvú, sviežu vodu, 

mužom tiež nech sladko je,mužom tiež nech sladko je,

nech si prídu na svoje.nech si prídu na svoje.

V zdraví ich dobre prežite, V zdraví ich dobre prežite, 

veselí, šťastní, svieži!veselí, šťastní, svieži!

Príďte si zakorčuľovať!
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 Žiadosť sa podáva na tlači-
vách, ktoré záujemcovia obdržia 
v klientskom centre, prípadne na 
útvare majetku mesta (žiadosť 
o prenájom pozemku) a útvare 
životného prostredia a dopravy 
(žiadosť o povolenie na zvláštne 
užívanie verejného priestranstva 
v zmysle § 8 zák. č. 135/1961 

Zb. v platnom znení). Pred poda-
ním vyplnených tlačív je potrebné 
zabezpečiť súhlasné stanoviská 
odborných útvarov Mestského 
úradu v Trenčíne:
• útvaru ekonomického – ob-
chod a služby,
• útvaru ekonomického – dane 
a poplatky,

• útvaru architektúry a straté-
gie,
• útvaru interných služieb.
 Z dopravného hľadiska 
stanovisko k zriadeniu letnej 
terasy vydáva tiež Okresný do-
pravný inšpektorát v Trenčíne, 
OR PZ sídliaci na Staničnej ul.
 V prípade, že letná terasa sa 
umiestňuje v centrálnej časti 
mesta, nevyhnutné je aj stano-
visko Krajského pamiatkového 
úradu v Trenčíne so sídlom na 
Jilemnického ul. č. 2.
 K žiadosti je potrebné prilo-
žiť situáciu umiestnenia letnej 
terasy a kópiu živnostenského 
listu v prípade, že žiadateľ je 
fyzická osoba, resp. kópiu vý-
pisu z obchodného registra, ak 
o letnú terasu žiada právnická 
osoba.
 K takto vyplnenej žiadosti sa 
vyjadruje príslušný výbor mest-
skej časti, kde má byť terasa 
umiestnená a tiež finančná 
a majetková komisia pri MsZ 
v Trenčíne. Prenájom pozemku 
schvaľuje Mestská rada v Tren-
číne. Po schválení prenájmu 
útvar majetku mesta pripraví 
nájomnú zmluvu. Podmienkou 
uzatvorenia nájomnej zmluvy 
pre rok 2007 je vysporiadanie 
záväzkov z prenájmu pozemku 

na zriadenie letnej terasy za 
rok 2006 pre žiadateľov, ktorí 
letnú terasu prevádzkovali aj 
v predchádzajúcom období. 
Uvedená podmienka sa netýka 
nových žiadateľov.
 Povolenie na zvláštne uží-
vanie verejného priestranstva 
vydáva MsÚ v Trenčíne, útvar 
životného prostredia a dopravy, 
po zaplatení správneho poplat-
ku vo výške 500 Sk. Povolenie 
získa žiadateľ až po predložení 
platnej nájomnej zmluvy s vlast-
níkom pozemku.
 Prenájom pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Trenčín na 
zriadenie letnej terasy upravu-
je VZN č. 2/2005 o určovaní 
cien za prenájom nebytových 
priestorov vo vlastníctve Mes-
ta Trenčín a výške úhrad za 
dočasné užívanie pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Trenčín. Pod-
ľa čl. 3 VZN sa územie mesta 
rozdeľuje do troch pásiem, pri-
čom prvé pásmo tvorí centrum 
mesta a priľahlé ulice. Cena 
náhrad za dočasné užívanie 
pozemkov podľa čl. 7 sa v I. 
pásme stanovuje v minimál-
nej výške 600 Sk/m2/rok, v II. 
pásme 300 Sk/m2/rok a v III. 
pásme 200 Sk/m2/rok.
 (úmm)

AKTUALITY2 / INfO

Vidieť a byť videný
Medzi žiakov Základnej školy na Hodžovej ulici zavítal Martin 
SLÁDEČEK z Krajského dopravného inšpektorátu Policajné-
ho zboru v Trenčíne, aby im rozdal doplnky z fluorescenčných 
a reflexných materiálov na zamedzenie nebezpečného kontaktu 
s motorovými vozidlami, poučil ich o spôsobe ich používania 
a preskúšal zo základov pohybu na komunikáciách.

 Dopravná polícia takto re-
alizuje projekt Prevencia chrá-
ni zdravie, ktorého cieľom je 
zviditeľniť účastníkov cestnej 
premávky. Žiaci pochopili, že 
to chce veľmi málo. Stačí si pri-
pnúť žltý reflexný pás na rukáv, 
alebo nalepiť reflexnú samolep-
ku na podrážku topánok, bicy-
kel, cyklistickú prilbu, školskú 
tašku či detský kočík.
 Túto preventívnu akciu pod-
mienila skutočnosť, že každý 
deň dochádza na cestách 
Slovenska k vážnym doprav-

ným nehodám, čo potvrdzujú 
aj štatistiky z roka 2006. Ich 
obeťami bývajú najčastejšie 
chodci. Príčinou mnohých tra-
gických nehôd je aj nedosta-
točná viditeľnosť. Vidieť a byť 
videný je základným pravidlom 
pre všetkých užívateľov komu-
nikácií. Autá a cyklisti majú po-
vinnosť pri zníženej viditeľnosti 
svietiť. Chodci takú povinnosť 
a ani možnosť nemajú. Pritom 
sú v cestnej premávke naj-
zraniteľnejší. Očakáva sa, že 
takéto masívne propagovanie 

používania reflexných nálepiek 
zníži dopravnú nehodovosť na 
slovenských cestách, lebo sa 
ich používaním zvýši pozornosť 
vodičov na miestnych komuni-
káciách.
 Na záver žiaci sformulovali 
nezvyčajnú, úsmevnú otázku 

o použití reflexných nálepiek 
– či možno použiť žltú alebo 
červenú reflexnú nálepku pri 
futbale na napomenutie alebo 
na vylúčenie hráča? Odpoveď 
znela, áno. Čo tých žiakov ne-
napadne.
 (jč)

Plánujete zriadiť v Trenčíne letnú terasu?
Posedenie pod markízou alebo slnečníkom na letnej terase 
spríjemňuje pobyt návštevníkom Trenčína ako aj jeho obyvate-
ľom. Ak chcú podnikatelia zriadiť letnú terasu na pozemkoch 
vo vlastníctve mesta, musia splniť všetky náležitosti stanovené 
Mestom Trenčín.
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 Mestské zastupiteľstvo, 
ktoré tvorí 16 poslancov po-
volebnej koalície SDKÚ-DS, 
KDH a ĽS-HZDS, päť poslancov 
strany SMER-SD, traja nezávislí 
poslanci a jeden poslanec zvo-

lený za SNS, na návrh primátora 
Branislava Cellera zvolilo za zá-
stupcu primátora Tomáša Vaňa 
(koalícia SDKÚ-DS, KDH, ĽS-
HZDS) a za dlhodobo uvoľnenú 
poslankyňu Janku Fabovú, ktorá 
je tiež zo spomínanej koalície. 
Okruh kompetencií, ktoré B. 
Celler pridelil svojmu zástupco-
vi, siahajú do oblastí školstva, 
voľnočasových aktivít mládeže, 
údržby a rozvoja miestnych ko-
munikácií a zelene a zároveň 
bude koordinovať činnosť komi-
sií pôsobiacich pri mestskom 
zastupiteľstve a zastupovať 
primátora v čase jeho neprítom-
nosti alebo nespôsobilosti na 
výkon funkcie. Kompetencie J. 
Fabovej siahajú do oblastí soci-
álnych vecí, komunálneho odpa-

du, mestskej hromadnej dopra-
vy, kultúry a primátor ju zároveň 
poveril komunikáciou s jednot-
livými zložkami Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 
 Mestské zastupiteľstvo svo-
jím rozhodnutím zriadilo aj päť 
komisií mestského zastupiteľ-
stva, štyri výbory mestských 
častí a mestskú radu, ktorú 
vytvoria viceprimátor, dlhodobo 
uvoľnená poslankyňa a predse-
dovia odborných komisií. 
 Predsedom finančnej a ma-
jetkovej komisie sa stal Ľubo-
mír Sámel, životné prostredie, 
dopravu a investície má na 
starosti Jozef Mertan, komisii 
kultúry predsedá Marián Kvas-
nička a komisii sociálnych vecí 
Gabriela Hubinská. Komisiu 
školstva, športu a mládeže 
povedie poslanec SNS Eduard 
Hartmann. Okrem E. Hartman-
na sú ostatní predsedovia ko-
misií z koalície SDKÚ-DS, KDH 

a ĽS-HZDS.
 Poslanci schválili aj zmenu 
Štatútu mesta Trenčín.  Podľa 
schválenej zmeny môže v prí-
pade potreby mestské zastupi-
teľstvo na návrh primátora do 
funkcie uvoľneného funkcionára 
zvoliť aj viacerých poslancov. 
Doteraz mohol tento post zastá-
vať len jeden z poslancov. 
 T. Hlobeň

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  INfO / 3 

Neobsadené posty v orgánoch mesta sú už minulosťou
Poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne vo štvrtok 22. 
marca po viac ako troch mesiacoch od komunálnych volieb na 
mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva zvolili navrhnu-
tých kandidátov na neobsadené posty v mestskej samospráve. 

1. Komisia finančno-
plánovacia
predseda
MUDr. Ľubomír Sámel
členovia
Ľubomír Dobiaš
Vladimír Gavenda
Ing. Ján Krátky
Ing. Róbert Lifka
Vladimír Poruban

2. Komisia životného 
prostredia, dopravy 
a investícií
predseda
RNDr. Jozef Mertan
členovia
Martin Barčák
Ing. Ján Bezák
Ing. Dušan Gálik
JUDr. Ján Kanaba
Ing. Igor Kvasnica, PhD.
Ing. Róbert Lifka

3. Komisia kultúry
predseda
PhDr. Marián Kvasnička
členovia
Ján Babič
Juraj Holubek
Mgr. Ladislav Pavlík
Tomáš Vaňo

4. Komisia sociálnych 
vecí
predseda
Gabriela Hubinská
členovia
Ing. Anton Boc
Janka Fabová
MUDr. Stanislav Pastva

5. Komisia školstva, 
športu a sociálnych 
vecí
predseda
Eduard Hartman
členovia
PaedDr. Daniel Beníček
Marta Blahová
Branislav Zubričaňák

Mestské zastupiteľstvo 
svojím rozhodnutím zriadilo 
mestskú radu v tomto zložení:
1. Ing. Branislav Celler, primá-
tor mesta
2. MUDr. Ľubomír Sámel 
– predseda komisie finančnej 
a majetkovej
3. RNDr. Jozef Mertan – pred-
seda komisie životného prostre-
dia, dopravy a investícií
4. Eduard Hartmann – pred-
seda komisie školstva, športu 

a mládeže
5. Gabriela Hubinská – predse-
da komisie sociálnych vecí
6. PhDr. Marián Kvasnička – 
predseda komisie kultúry
7. Tomáš Vaňo – zástupca pri-
mátora
8. Janka Fabová – poslankyňa 
dlhodobo plne uvoľnená na vý-
kon funkcie

Mestské zastupiteľstvo 
svojím rozhodnutím zriadilo 
štyri výbory mestských častí:
A) Výbor mestskej časti Stred
PaedDr. Daniel Beníček, Gab-
riela Hubinská, JUDr. Ján Ka-
naba, PhDr. Marián Kvasnič-
ka, Ing. Igor Kvasnica, PhD., 

Ing. Ján Krátky
B) Výbor mestskej časti Juh
Ing. Ján Bezák, Ing. Anton Boc, 
Ing. Dušan Gálik, Eduard Hart-
man, MUDr. Stanislav Pastva, 
MUDr. Ľubomír Sámel, Brani-
slav Zubričaňák
C) Výbor mestskej časti Sever
Ján Babič, Marta Bláhová, 
Vladimír Gavenda, Janka Fa-
bová, RNDr. Jozef Mertan, Ing. 
Róbert Lifka, Ľubomír Dobiaš, 
Juraj Holúbek
D) Výbor mestskej časti Zá-
pad
Martin Barčák, Mgr. Ladislav 
Pavlík, Vladimír Poruban, To-
máš Vaňo

Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením zriadilo aj päť komisií mestského zastupiteľstva v tomto zložení

Janka Fabová

Tomáš Vaňo
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Chráňme prírodu pred požiarmi
Väčšie množstvo slnečných lúčov a teplejšie počasie sú signá-
lom toho, že sa začne preberať k životu nová vegetácia, pričom 
zostatky tej minuloročnej (suchá tráva, spadnuté lístie, ihličie 
a pod.) bránia jej rýchlejšiemu rozvoju. Zo štatistiky požiarovos-
ti za minulé roky sú poznatky o tom, že v tomto období vzniká 
najviac požiarov v prírodnom prostredí, zapríčinené vypaľovaním 
trávy a suchých porastov.

 Občania, ale v mnohých 
prípadoch i právnické osoby a  
fyzické osoby – podnikatelia sa 
domnievajú, že plošným vypaľo-
vaním pozostatkov starej vege-
tácie urýchlia prirodzený proces 
premeny prírody. V mnohých 
prípadoch však zapríčinia len 
lesné požiare, ktoré poško-
dzujú všetky zložky prírodného 
prostredia, biotop, ako aj rast-
linnú a živočíšnu zložku. 
 V roku 2006  v územnom 
obvode Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného 
zboru v Trenčíne (okresy Tren-
čín a Ilava) vzniklo 68  požiarov 
v lesoch a v ostatnom prírod-

nom prostredí. Ich príčinou 
bolo najčastejšie zakladanie 
ohňov v prírode, vypaľovanie 
trávy a suchých porastov,  faj-
čenie a spaľovanie horľavých 
látok na voľnom priestranstve. 
Platná legislatíva pritom zaka-
zuje vypaľovať porasty bylín, 
kríkov a stromov, zakladať 
oheň v priestoroch alebo na 
miestach, kde môže dôjsť k je-
ho rozšíreniu.
Porušenie predpisov z oblasti 
ochrany pred požiarmi, prípad-
ne spôsobený požiar  môže mať 
za následok uloženie pokuty až 
do výšky 10 tis. Sk.
 OR HaZZ Trenčín

ZMENA HARMONOGRAMU ZBERU A VÝVOZU 
KOMUNÁLNEHO ODPADU

V MESTE TRENČÍN
POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

Vážení občania, vážení podnikatelia!

 Vzhľadom na blížiace sa veľkonočné sviatky si vám dovoľuje-
me oznámiť zmenu vývozu komunálneho odpadu počas týchto 
sviatkov.

15. týždeň roku 2007
Vývoz komunálneho odpadu bude posunutý o jeden deň od 
utorka 10. 4. 2007 do soboty 14. 4. 2007.
Príklad zmeny vývozu komunálneho odpadu počas sviatkov:

 pondelok utorok
 utorok streda
 streda štvrtok
 štvrtok piatok
 piatok sobota

 V prípade vašich otázok alebo podnetov ohľadne tejto zme-
ny vám dávame k dispozícii nasledovné kontakty:
Považská odpadová spoločnosť, a. s., mobil: 0903 645 920
tel.: 032/652 06 15, fax: 032/640 13 40, 
e-mail: trencin@mp-pos.sk
Mesto Trenčín ( Útvar ŽO a dopravy), mobil: 0902 911 154, 
tel.: 032/650 44 18, fax: 032/743 28 36, e-mail: enviro@
trencin.sk

Ďakujeme za pochopenie a zároveň si vám dovoľujeme popriať 
pokojné a príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.
 Považská odpadová spoločnosť, a. s. 

Už starí Gréci vraveli:
„Čistota mesta je obrazom ducha a mysle ľudí, ktorí v ňom 

žijú.“

Hneď vedľa autobusovej zastávky na Hasičskej ulici smerom 
k železničnej stanici je takýto „poriadok“ na mestskom po-
zemku. Vyzývame kompetentných, aby sa čo najskôr posta-
rali o nápravu. (r)

Čo ukázala analýza vody
 Pri príležitosti Svetového dňa 
vody ponúkla Trenčianska vodo-
hospodárska spoločnosť (TVS), 
a.s., záujemcom možnosť bez-
platnej analýzy vody na zistenie 
prítomnosti dusičnanov. Oproti 
minulému roku stúpol záujem  
občanov nielen z Trenčína, ale 
z celého regiónu o kvalitu vody 
viac ako dvojnásobne. Pracov-
níci chemického laboratória 
Trenčianskej vodohospodárskej 
spoločnosti celkovo vyhodno-
tili 361 vzoriek vody. Povolené 
limity prekročilo 74 z nich, čo 
predstavuje 20,5 %.

 TVS pripravila pre záujem-
cov aj Deň otvorených dverí 
v čistiarni odpadových vôd 
– pravý breh. Okrem samotnej 
prehliadky stavebných objektov 
spojenej s odborným výkladom 
mali občania možnosť zoznámiť 
sa s monitorovacím kamerovým 
systémom, ktorý slúži na vnú-
torné prehliadanie kanalizácie. 
Príležitosť navštíviť ČOV i na-
priek nepriaznivému počasiu vy-
užilo takmer 50 ľudí z Trenčína 
a blízkeho okolia.
 Petra Lobíková

Pozvánka

Telovýchovná jednota Družstevník Záblatie 
poriada veľkonočnú tanečnú zábavu, ktorá sa 

uskutoční

v nedeľu dňa 8. apríla 2007 v Kultúrnom 
stredisku Zlatovce so začiatkom o 20.00 h.

Do tanca a na počúvanie hrá hudobná 
skupina Melodik.
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Priateľské Stretnutie – Setkání
Mestská galéria v Trenčíne opäť po roku otvorila svoje priestory 
pre družobnú výstavu Stretnutie – Setkání, ktorá je už tradične 
miestom prehliadky najúspešnejších výtvarných prác amatér-
skych výtvarníkov Trenčína a Uherského Hradišťa.

 Priateľskú atmosféru podu-
jatia najlepšie zhodnotila Jaro-
slava Tichá: „Výstava nie je 
ani tak o obrázkoch, ako skôr 
o autoroch a stretávaní. Je 
v podstate jedno, kto vystavu-
je, aká je kompozícia, aké sú 
výtvarné techniky. Išlo o to, že 
sme všetci svojou prítomnos-

ťou vyjadrili záujem o toto po-
dujatie a o výtvarné umenie.“
 Výstavu obohatil kultúrny 
program, v ktorom vystúpili 
žiaci Základnej umeleckej ško-
ly v Trenčíne, speváčka Klára 
Michalíková a huslista Matej 
Kubala v korepetícii Milici Ilčí-
kovej. (jč)

Nová študovňa regionálnych 
dokumentov a bibliografie

Nová študovňa regionálnych dokumentov a bibliografie slúži 
od 26. marca verejnosti v hlavnej budove Verejnej knižnice 
Michala Rešetku v Trenčíne.

 Regionálnu bibliografiu 
a informácie začala knižnica 
systematicky zhromažďovať 
na začiatku šesťdesiatych 
rokov minulého storočia. 
Táto činnosť v roku 1982 
vyústila v zriadenie oddele-
nia regionálnej bibliografie 
a informatiky s tromi úsekmi 
– regionálnym, bibliografic-

kým a informačným, čím sa 
dostala na vyššiu kvalitatívnu 
a koncepčnú úroveň. Na bu-
dovanie a propagáciu odde-
lenia vynaložila značné úsilie 
Ľudmila Ströhnerová, ktorá 
sa však otvorenia študovne 
nedožila, vlani podľahla ťažkej 
a zákernej chorobe. (jč)

Druhé kolo Videl som Trenčín inak
Trenčianska nadácia vyhodnotila a zverejnila v priestoroch Ve-
rejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne druhé kolo fotogra-
fickej súťaže Videl som Trenčín inak. Prihlásilo sa do neho 32 
autorov so 79 fotografiami, ktorým odborná porota udelila dve 
prvé ceny.

 Ich držiteľmi sa stali Ľuboš 
Mikota za fotografiu Vodník 
a Barbora Petríková za fotogra-
fiu I amlovin it. O druhú cenu sa 
podelili traja autori – Richard 
Ščepko za fotografiu Traja ka-
maráti, Erich Baláž za fotografiu 
Uličkou a Miloslav Rehák za 
fotografiu Trenčianske múry. 
Zvláštnu cenu udelila porota 
iba dvanásťročnému účastníkovi 
súťaže Martinovi Blažekovi za 
fotografiu Rýchle autá.
 Kvalitu súťažných fotografií 
zhodnotil člen odbornej poro-
ty Radovan Stoklasa: „Treba 
konštatovať vzostupný trend 
kvality súťažných fotografií, čo 
potvrdzuje, že autori sú mimo-
riadne vnímaví a tvoriví. Kým 
v prvom kole súťažné fotografie 
zachytávali nehnuteľné veci bez 
kontaktu s občanom, po kritike 

poroty druhé súťažné kolo bolo 
úplne iné, keď fotografie priblížili 
každodenný život mesta. Dá sa 
predpokladať, že zostávajúce 
dve kolá prinesú tiež zaujímavé 
pohľady autorov.“ (jč)

 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 zá-
kona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme 
vypisuje výberové konania na obsadenie funkcií riaditeliek

Materskej školy, Legionárska 37, 911 01 Trenčín a
Materskej školy, 28. októbra 7, 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 konania k prihláške doložia:
– stručný profesijný životopis
– úradne overené doklady o vzdelaní 
– odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– návrh koncepcie rozvoja materskej školy
Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2007. Prihlášky posielajte 
na adresu: MsÚ Trenčín, Útvar školstva a sociálnych vecí, Mie-
rové námestie č. 2, 911 64 Trenčín. Obálku označiť “Výberové 
konanie, názov a sídlo materskej školy“.

Výberové konania 
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Obyvatelia domu na Kožušníckej ul. č. 86 sa od r. 2004 domá-
hajú usporiadania pozemkov pod bytovým domom a priľahlého 
pozemku, ktoré sú v súčasnosti vedené na LV pre OZETA NEO. 
Na súčasného vlastníka uvedené pozemky prešli v rámci kon-
kurzu. Ozeta Neo ponúkla vlastníkom bytov predaj uvedených 
pozemkov za kúpnu cenu 250 Sk/m2.

 Uvedené pozemky mali byť 
hospodárskou zmluvou preve-
dené na MsNV Trenčín v roku 
1978, táto zmena však na 
katastri nehnuteľností nebola 
prevedená. Mesto požiadalo 
v roku 2005 súčasného vlast-
níka OZETU NEO o mimosúdne 
rokovanie. Vlastník odpovedal, 
že uvedené pozemky boli za-
hrnuté do konkurznej podstaty 
úpadcu OZETA odevné závody 
v súlade so zákonom o konkur-
ze a vyrovnaní. Vzhľadom k tomu 
ďalej Mesto Trenčín rokuje so 
súčasným vlastníkom dotknu-
tých pozemkov prostredníctvom 

jeho právneho zástupcu, nakoľ-
ko na strane Mesta Trenčín sa 
nachádzajú písomnosti, ktoré je 
potrebné pri takomto rokovaní 
použiť a vyhodnotiť ich právnu 
záväznosť.
 Vo veci sa angažuje osobne 
aj primátor Trenčína Branislav 
Celler, ktorý listom pozval na 
spoločné rokovanie predsedu 
predstavenstva OZETY NEO, 
nakoľko Mesto Trenčín nechce, 
aby sa pozemky stali predme-
tom obchodných transakcií, ne-
výhodných pre mesto a obyvate-
ľov domu. Uskutočniť by sa malo 
v prvej polovici apríla. (th)

Záujemca zapracoval do projektu aj humanizáciu okolia
V roku 2001 odborní zamestnanci Mestského úradu v Trenčíne 
zamietli žiadosť záujemkyne o odkúpenie časti pozemku na kri-
žovatke ulíc Považská a Žilinská za účelom výstavby rodinného 
domu. Dnes sa na tomto pozemku buduje polyfunkčný objekt.

 Žiadosť záujemkyne o kúpu 
časti pozemku na križovatke 
ulíc Považská a Žilinská z roku 
2001 prerokovala vedúca vte-
dajšieho majetkového odboru 
s kompetentnými zamestnanca-
mi dnešného Útvaru životného 
prostredia a dopravy a Útvaru 
architektúry a stratégie Mest-
ského úradu v Trenčíne. Žiadosť 
nebola odporučená. Pri rokova-
ní ako dôvody neodporučenia 
predaja pozemku boli uvádzané 
– nevhodnosť zástavby pozemku 
rodinným domom, malá využiteľ-
nosť pozemku a zníženie bezpeč-

nosti na križovatke. V odpovedi 
záujemkyni bolo uvedené, že 
predaj nebol odporučený z dô-
vodu bezpečnosti na križovatke 
ulíc.
 V roku 2004 zaslal žiadosť 
na Mestský úrad v Trenčíne na 
kúpu pozemku na križovatke 
ulíc Považská a Žilinská iný zá-
ujemca. Do žiadosti zapracoval 
aj architektonickú štúdiu poly-
funkčnej budovy a humanizáciu 
jej širšieho okolia. Túto žiadosť 
tak isto prerokovali na Útvare 
životného prostredia a dopravy 
a Útvare architektúry a stratégie 

Takto to vyzerá na sídlisku JUH pár dní po zbere nadrozmer-
ného odpadu!!! Kto sem kladie odpad, ktorý by mal skon-
čiť v zbernom dvore, alebo by mal byť odložený v deň zberu 
podľa platného harmonogramu? Mesto Trenčín vzhľadom na 
zneužívanie situácie uvažuje s ukončením možnosti ukladať 
nadrozmerný odpad pri kontajneroch. Snímky a text (pk)

Rekonštrukcia stromoradia
 Opakované podnety vlast-
níkov budov na Súdnej ul. sú 
príčinou rekonštrukcie stro-
moradia z javorov mliečnych 
s guľovitou korunou. Na okras-
né stromy rastúce v otvoroch 
v chodníku vplývajú viaceré 
faktory, ktoré negatívne 
ovplyvňujú ich zdravotný stav 
a vitalitu. Skúsenosti a ná-
zory odborníkov sa zhodujú 
v tom, že výsadby okrasných 
druhov stromov v extrémnych 
podmienkach ulíc miest pl-
nia estetickú a hygienickú 
funkciu maximálne 30 ro-
kov. Predmetné stromy rástli 
v stiesnených podmienkach, 

boli mechanicky poškodené, 
niektoré mali napadnuté kme-
ne drevokaznými hubami, boli 
esteticky nevyhovujúce, clonili 
bezpečnostný kamerový sys-
tém, obmedzovali parkovanie 
úžitkových vozidiel a poško-
dzovali fasády susediacich 
budov. Z uvedených dôvodov 
bolo vydané povolenie na vý-
rub 10 ks javorov mliečnych 
na Súdnej ulici. Zároveň jed-
nou z podmienok povolenia 
je do uvoľnených zemníkov 
vykonať výsadbu 11 ks mla-
dých stromov okrasnej formy 
jaseňa štíhleho v termíne do 
15. 5. 2007.  (vb)

Mestského úradu v Trenčíne. 
Nakoľko sa výrazne zmenili od 
septembra roku 2003 aj do-
pravné podmienky zavedením 
nového dopravného značenia 
(maximálna rýchlosť na Považ-
skej ul. je 40 km, križovatka 
Považskej a Žilinskej ul. je ozna-
čená stopkou), predaj pozemku 
bol odporučený, následne aj 
výborom mestskej časti Sever, 
finančnou a majetkovou komi-
siou a tiež uznesením Mestskej 

rady v Trenčíne. Predaj v roku 
2005 schválilo Mestské zastu-
piteľstvo v Trenčíne, keď za hla-
sovalo všetkých 22 prítomných 
poslancov. So žiadateľom bola 
v roku 2005 podpísaná Zmluva 
o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 
pozemkov. Predaj pozemkov 
bude realizovaný po kolaudácii 
stavby. Predpoklad kolaudácie 
je v tomto roku. Kúpna cena za 
pozemok bola schválená vo výš-
ke 1500 Sk/m2. (r)

Dosiahnu nápravu vlastníckych vzťahov?
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 Do roku 2010 by sa okrem 
vybudovania mosta, približne 
dva kilometre južne od toho 
súčasného, malo vybudovať 
niekoľko ďalších kruhových 
križovatiek. Malo by sa začať 
aj s modernizáciou železničnej 
trate a budovaním mimoú-
rovňových priecestí. V druhej 

etape, do roku 2015 by sa 
mal vybudovať juhovýchodný 
obchvat mesta poza lesopark 
Brezina. Regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva bude žiadať, 
aby cesta išla mimo vodného 
zdroja na Soblahovskej. Počí-
ta sa s vybudovaním kruhovej 
križovatky pred hotelom Tatra 
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Bez druhého mosta sa doprava v meste nezlepší
Preťaženej doprave v meste Trenčín pomôže len vybudovanie druhého cestného mosta. Na verej-
nom prerokovaní konceptu Generelu dopravy mesta Trenčín to skonštatovala hlavná projektantka 
spoločnosti Dopravoprojekt a spracovateľka generelu Tatiana BLANÁROVÁ. Podľa jej slov 63 % 
dopravy v meste tvoria autá, ktoré prechádzajú z jednej časti do druhej, 36 percent áut dochá-
dza alebo vychádza z Trenčína a len necelé dve percentá automobilovej dopravy tvoria tranzit 
mestom. Trenčín je pritom rozdelený na tri časti, do ktorých sa z jednej do druhej dá dostať len 
cez úzku centrálnu zónu ohraničenú riekou a lesoparkom. V krajskom meste, ktoré je rozdelené 
Váhom, je len jeden cestný most. Druhý by premávku na tom súčasnom odľahčil o 38 %.

Pripomienky ku generelu dopravy až do 6. mája

Mesto Trenčín na základe verejného prerokovania z 22. mar-
ca o mesiac predĺžilo lehotu na pripomienkovanie Konceptu 
generelu dopravy mesta. Vedúca útvaru architektúry Adriana 
MLYNČEKOVÁ povedala, že tým vyšli v ústrety občanom mes-
ta a združeniam, aby mali dosť času na diskusiu a písomné 
spracovanie svojich pripomienok ku konceptu dokumentu, 
ktorý má riešiť problémy s preťaženou dopravou v meste na 
roky dopredu a významne zmení dopravný systém v Trenčíne.

 Verejnosť môže v pracovných 
dňoch nahliadnuť do grafickej 
časti dokumentácie Konceptu 
generelu dopravy vo vstupnej 
hale Centra rozvoja mesta na 
Farskej ulici 10, textová časť je 
k dispozícii na Útvare architek-
túry a stratégie MsÚ. Prípadné 
pripomienky ku konceptu je po-
trebné písomne adresovať na 
útvar do 6. mája.
 Podľa A. Mlynčekovej je kon-
cept generelu len územno-pláno-
vací podklad, avšak je dobré, aby 
sa všetky možné pripomienky už 
zakomponovali teraz. Generel 
bude súčasťou nového územ-
ného plánu mesta, na ktorý sa 
podľa A. Mlynčekovej pripravuje 
verejné obstarávanie na spraco-
vateľa.
 Do roku 2030 by sa mal kom-
pletne dobudovať juhovýchodný 
obchvat, počíta sa s premenou 
železničnej trate na Bánovce nad 
Bebravou. Mala by slúžiť aj ako 
miestna koľajová doprava. Me-
dzi Sihoťou a Opatovou by mal 
vzniknúť tretí cestný most a mal 
by byť dokončený obchvat na 
severe mesta a teda kompletný 
okruh okolo mesta.  (SITA)

pod hradom, budovaním hro-
madných garáži a využitím sú-
časného železničného mosta 
ako cestného. Prekládka trate 
si totiž vyžiada vybudovanie 
nového železničného mosta. 
Po prekládke by mala vzniknúť 
aj nová hlavná cesta v centre 
mesta, kde sa uvoľní 8 hektá-
rov pozemkov.
 Dopravoprojekt koncept 
generelu vypracoval v júni mi-
nulého roka. Vedúca útvaru 
architektúry a stratégie MsÚ 
Adriana Mlynčeková povedala, 
že mestu zo zákona povinnosť 
prerokovať ho nevyplýva, no 
dávajú možnosť obyvateľom 
mesta vyjadriť sa k téme. Podľa 
A. Mlynčekovej je dobré, ak sa 

všetky pripomienky už teraz za-
komponujú. Komisia Životného 
prostredia, dopravy a investícií 
pri MsZ pripomienky posúdi, 
následne vypracuje návrh Ge-
nerelu dopravy mesta Trenčín, 
ktorý sa znovu bude pripomien-
kovať a potom o ňom budú 
rokovať poslanci mestského 
zastupiteľstva.
 Najväčšie pripomienky 
ku konceptu generelu mali 
pre nedostatočné cyklotrasy 
zástupcovia Centra environ-
mentálnych aktivít. Podľa eko-
logického aktivistu Richarda 
Medala sú plánované cyklotra-
sy „polovičaté“ a nemajú hlavu 
a pätu. V meste budú pre cyk-
listov bariéry, nebude existovať 
prejazdná sieť celým mestom 
tak, aby sa cyklista po trase 
dostal z jedného konca mesta 
na druhý. „Nám by stačilo, aby 
sa obytné zóny mesta spojili 
s centrom. Nič viac,“ dodal R. 
Medal. A. Mlynčeková reagova-
la, že pripomienky CEA budú 
zaznamenané.  (SITA)
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Poďakovanie trenčianskym pedagógom
Mgr. Anna Gemerová, Základná škola, 
Bezručova ul.

 A. Gemerová vy-
študovala aprobáciu 
slovenský jazyk, ob-
čianska a etická vý-
chova. Vo svojej viac 
ako 25-ročnej pedago-
gickej praxi pôsobila 
ako učiteľka v mater-
skej škole, základnej 
i strednej škole. 
 Od roku 2001 
pracuje ako zástup-
kyňa riaditeľa v ZŠ, 
Bezručova ul. Popri 
každodennej práci na 
zabezpečovaní chodu 
školy pomáha žiakom 
pri finalizácii školské-
ho časopisu Záškolák, 
pravidelne pripravuje talenty na súťaže v prednese poézie a pró-
zy. Pod jej vedením sa žiaci úspešne umiestnili v celosloven-
skom kole súťaže Európa v škole, celoslovensky bola ocenená 
žiacka práca v projekte Energia očami detí.
 Okrem odborných schopností Mgr. A. Gemerovej si jej kole-
govia vážia osobnostné kvality, ktoré sa odzrkadľujú v príjemnej 
a pohodovej pracovnej atmosfére. 

Anna Keliarová, Základná škola, Na dolinách 

 Vedenie školy vyso-
ko hodnotí používanie 
inovačných metód vo 
vyučovaní žiakov I. 
stupňa pani učiteľky A. 
Keliarovej. Patrí medzi 
priekopníčky slovného 
hodnotenia a používa 
ho dodnes. Bohaté pe-
dagogické skúsenosti 
odovzdáva svojim 
kolegyniam, v rámci 
otvorených hodín uči-
teľom a rodičom žiakov 
a taktiež študentkám 
praxujúcim v škole.
 Dlhé roky sa venuje 
výtvarnej výchove, pra-
videlne sa zúčastňuje 
so žiakmi výtvarných súťaží, kde patria k úspešným a oceneným. 
Vedie tiež úspešný keramický krúžok v škole, ich výrobky repre-
zentujú školu na výstavách, vianočných trhoch, reprezentačných 
návštevách...
 Pre profesionálny a vysoko humánny prístup si pani učiteľku A. 
Keliarovú obľúbili nielen žiaci, ale aj ich rodičia.

Mgr. Marta Lehocká, Základná škola, Ul. Laca 
Novomeského 

 Učiteľskú dráhu za-
čínala pred 35 rokmi 
v Zemianskom Liesko-
vom ako učiteľka slo-
venského a anglického 
jazyka. Neskôr prešla 
do Trenčína, kde pô-
sobila v základných 
školách na Dlhých Ho-
noch, Hodžovej, Sara-
tovskej a Novomeské-
ho ulici. Počas svojej 
pedagogickej kariéry 
pripravovala M. Lehoc-
ká žiakov na olympiády 
a súťaže v anglickom 
jazyku na vysokej pro-
fesionálnej úrovni, 
neraz boli úspešní v okresných kolách. Mgr. M. Lehocká sa po-
dieľala na založení spolupráce s nórskou školou vo Flise, kde ab-
solvovala metodický kurz pre vyučovanie anglického jazyka. Nové 
progresívne metódy využívala nielen vo vyučovacom procese, ale 
ako vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov ich odovzdávala 
svojim mladším kolegom. V rokoch 1992 – 2000 pracovala aj ako 
okresná metodička. Prioritou Mgr. M. Lehockej je láska k deťom 
a učiteľskému povolaniu, čo sa odzrkadľuje v jej každodennej sve-
domitej pedagogickej práci a humánnom prístupe k žiakom.

Mgr. Eva Lukášová, Základná škola, Dlhé Hony 

 Pani učiteľka už viac ako tri desaťročia profesionálneho živo-
ta strávila výchovou 
a vzdelávaním žiakov 
I. stupňa základnej 
školy. Počas praxe 
každodenne preu-
kazuje pedagogické 
majstrovstvo a stala 
sa  obľúbenou medzi 
kolegami, rodičmi, ale 
najmä deťmi.  Pre svoj 
profesionálny prístup 
k deťom a výsledky 
v práci je žiadaná naj-
mä k žiakom do prvého 
ročníka. Vedenie školy 
využíva pedagogický 
talent E. Lukášovej aj 
pri výchove a vzdelá-
vaní starších žiakov výberových tried. Sedemnásť rokov aktívne 
pracuje vo výbore Združenia rodičov, všetky úlohy vyplývajúce zo 
stretnutí s rodičmi si plní svedomito a zodpovedne. Mgr. E. Luká-
šová patrí k pedagógom, ktorí svojimi odbornými i ľudskými hod-
notami dokážu viesť žiakov k systematickej a cieľavedomej práci. 
Je zásadová, dôsledná, na deti pôsobí celou svojou osobnosťou. 
Práca učiteľky je pre ňu poslaním.
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Dagmar Pádivá, Základná škola, Hodžova ul.

 D. Pádivá venuje 
svoj profesionálny ži-
vot výchove a vzdelá-
vaniu detí v mimovyu-
čovacom čase. Svoju 
činnosť s deťmi rada 
obohacuje novými ne-
tradičnými postupmi, 
v školskom klube sa 
snaží vytvoriť čo naj-
vhodnejšie sociálne 
prostredie. Deti  moti-
vuje ponukou pestrej 
a zaujímavej činnosti. 
Pozoruhodné sú aj ak-
tivity počas prázdnin. 
Detské tábory plné 
dobrodružstiev sú oce-
ňované nielen deťmi, ale aj ich rodičmi. 
 Pre svoju prácu je veľmi zanietená a motivujúca. Svojím osob-
ným príkladom vie zaujať aj kolegyne, pre ktoré vytvára priaznivé 
pracovné prostredie, kde každý, kto má záujem o prácu, môže 
realizovať svoje predstavy. Posledné obdobie sa prejavuje D. Pá-
divá aj ako šikovná dramaturgička, režisérka, moderátorka... Jej 
programy k výročiam školy alebo iným príležitostiam dosahujú vy-
sokú úroveň a sú navštevované nielen rodičovskou, ale aj širokou 
trenčianskou verejnosťou. 

Mgr. Elena Pagáčová, Základná škola, 
Kubranská cesta

 Profesionálny ži-
vot učiteľky spojila 
so Základnou školou 
na Kubranskej ceste 
pred 33 rokmi. Sied-
mej generácii žiakov 
odovzdáva vedomosti 
z materinského jazy-
ka a dejepisu. Mnohí 
z nich si po celý život 
zachovajú spomienky 
na početné exkurzie, 
ktorými im pani uči-
teľka sprístupňuje slo-
venskú históriu a pes-
tuje v nich prirodzenú 
lásku k vlasti. Mgr. 
E. Pagáčová úspešne 
pripravuje žiakov i na 
súťaže v prednese poézie a prózy, nejedného priviedla k umiest-
neniu v okresnej súťaži. Úspechy dosiahla i v celoslovenskom pro-
jekte Európa v škole. So žiakmi tiež realizuje rozhlasové relácie 
s aktuálnym kultúrnym či spoločenským zameraním.  Počas pe-
dagogickej kariéry sa pravidelne zúčastňuje metodických seminá-
rov, absolvovala špecializačné štúdium školských knihovníkov i I. 
kvalifikačnú skúšku. Získané vedomosti a praktické skúsenosti 
odovzdáva kolegyniam v rámci predmetových komisií. V popolud-
ňajších hodinách sa venuje kvetinovej výzdobe školy. Touto svojou 
záľubou prispieva E. Pagáčová k estetickému skrášľovaniu interié-
ru a exteriéru celého školského areálu.

Mgr. Martin Paulička, Základná škola, Hodžova ul.

 Od začiatku svojej 
pedagogickej kariéry 
sa M. Paulička zaoberá 
budovaním modernej 
školy s využitím infor-
mačno-komunikačných 
technológií. Pri výbere 
a realizácii projektov 
– Infovek, Lego Dacta 
Robolab spolupracuje 
s rôznymi inštitúcia-
mi ako Trenčianska 
univerzita Alexandra 
Dubčeka, Metodicko-
pedagogické centrum. 
V praktickom vyučova-
ní vnáša do vyučovania 
fyziky prvky názornosti 
– prostredníctvom 
projektu Európskeho sociálneho fondu. Poznatky na moderné 
vyučovanie prenáša aj na ostatných pedagogických zamestnan-
cov v projekte Využitie informačno-komunikačných technológií vo 
vyučovacích predmetoch – funkčná gramotnosť pedagogických za-
mestnancov v informačných technológiách. Vďaka vypracovaným 
projektom M. Pauličku bola škola úspešná v získavaní jednotlivých 
technických zariadení pre učebňu informatiky. 

Jozef Polomský, Základná umelecká škola

J. Polomský začínal 
v roku 1968 ako učiteľ 
Ľudovej školy umenia 
v Prešove, neskôr ako 
hráč v Českosloven-
skom rozhlasovom or-
chestri v Košiciach. Od 
r. 1971 vyučuje husľo-
vú hru v ZUŠ Trenčín, 
kde pôsobí plných 36 
rokov. Počas bohatej 
pedagogickej praxe 
vychoval J. Polomský 
celú plejádu konzer-
vatoristov, víťazov či 
laureátov súťaží v hre 
na sólové sláčikové 
nástroje a v komornej 
hre ako sú Čírenie ta-
lentov v Dolnom Kubíne, Husľová dielňa v Žiline, Detský hudobný 
festival Jána Cikkera v Banskej Bystrici... Počas riaditeľovania ZUŠ 
v rokoch 1989–1996 dbal na vysokú umeleckú úroveň žiakov i pe-
dagógov, zabezpečil pre hudobný odbor kvalitné hudobné nástroje 
– klavíry a vybavil školu audiovizuálnou technikou. J. Polomský sa 
dlhé roky aktívne angažoval aj ako výborný sólový i orchestrálny 
hráč. V súbore Trenčan pôsobil ako primáš a umelecký vedúci. 
Pre trenčianske folklórne súbory Družba, Trenčan, Merinka inštru-
mentoval a aranžoval ľudovú hudbu. Je spoluzakladateľom Komor-
ného orchestra Mesta Trenčín, v ktorom pôsobil ako orchestrálny 
hráč a umelecký vedúci. Napriek dôchodkovému veku J. Polomský 
naďalej pôsobí ako hráč na husle a v mieste svojho bydliska vedie 
ženský spevácky súbor Sŕňan.
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Mgr. Eva Trepáková, Základná škola, Východná ul.

 „Chceli by sme, aby 
naše dieťa učila pani 
učiteľka Trepáková“. 
S touto vetou sa vede-
nie školy na Východnej 
ulici stretáva takmer 
každý rok. Svedčí 
o tom, že dobrý chýr 
sa šíri rýchlo, pretože 
zaznieva najčastejšie 
z úst rodičov budúcich 
prvákov. 
Za 20 rokov pedago-
gickej praxe si Mgr. E. 
Trepáková vybudovala 
vysoký kredit. Rodičia 
oceňujú nielen profe-
sionálny prístup k de-
ťom, ale aj spôsob ko-
munikácie a spolupráce priamo s nimi. Na vyučovacích hodinách 
kombinuje klasické výchovné postupy s modernými metódami, 
učenie vníma ako radostné poznávanie. Svoje bohaté pedagogic-
ké skúsenosti zúročuje ako vedúca metodického združenia.
Deťom sa venuje aj v popoludňajších hodinách – pomáha trénovať 
talentované gymnastky školského športového strediska Gymnas-
tického klubu Pavlo. Podieľa sa na ich veľmi pekných výsledkoch, 
reprezentácii školy a mesta.

Mgr. Mária Zachová, Základná škola, 
Veľkomoravská ul.

 Mgr. M. Zachová 
pracuje v školstve od 
roku 1978, venuje 
sa najmä vyučovaniu 
anglického jazyka. 
Svoje jazykové vedo-
mosti si rozširovala 
na rôznych domácich 
i zahraničných semi-
nároch, absolvovala 
všetky dostupné formy 
vzdelávania anglic-
kého jazyka. V roku 
1999 začala pracovať 
na medzinárodnom 
projekte s témou Tra-
dície – podobnosti 
a odlišnosti s dorozu-
mievacím jazykom 
anglickým. Po absolvovaní špecializačno-inovačného štúdia Nové 
metódy vo vyučovaní anglického jazyka sa pustila do práce na 
ďalšom medzinárodnom projekte Sokrates/Comenius s názvom 
Kniha – zabudnutý vynález, vďaka ktorému spoznávajú naši žiaci 
kultúru piatich európskych štátov. Voľný čas venuje štúdiu mo-
derných metód a prístupov vo vyučovaní anglického jazyka. Po 
absolvovaní letného vzdelávacieho pobytu v Anglicku uplatňuje 
posledné poznatky aj v mimoškolskej činnosti v krúžku angličtina 
s internetom. Dôkazom toho, že Mgr. M. Zachová je vysokokvali-
fikovanou odborníčkou, je jej každoročná účasť v porote na olym-
piáde v anglickom jazyku.

Magdaléna Šebánová, Materská škola, 
Šafárikova ul. 

 V školských služ-
bách pracuje od r. 
1989. Vo výchovno-
vzdelávacej práci 
dosahuje dlhodobo 
nadpriemerné vý-
sledky a jej práca sa 
vyznačuje využívaním 
nových progresívnych 
metód v predškolskej 
pedagogike, čo potvr-
dila aj Štátna školská 
inšpekcia v r. 2006. 
V r. 2006 vypraco-
vala  projekt v MŠ 
OKNO DO PRÍRODY, 
zameraný na plnenie 
úloh spoznávania živej 
a neživej prírody a en-
vironmentálnej výchovy. V r. 2007 pani učiteľka úspešne otvorila 
odbornú učebňu „ OKNO DO PRÍRODY“, ktorá je veľkým prínosom 
pre všetky deti v MŠ. Projekt bol podaný do grantového kola po-
skytovania dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín na aktivity v oblasti 
školstva, výchovy a vzdelávania. Nezaostáva ani vo vzdelávaní, 
v r. 2005 úspešne absolvovala vzdelávanie pre vedúcich pedago-
gických zamestnancov, v r. 2006 absolvovala kurz PC ukončený 
certifikátom a prezentačnou prácou, v súčasnosti sa zúčastňuje 
vzdelávania – Dizajn v procese výučby v materskej škole. 

Blanka Lehotayová, Materská škola, Šafárikova ul. 

 Vynikajúca učiteľka 
pôsobi v rezorte škol-
stva od r. 1986. Vyni-
ká kvalitnou pedago-
gickou prácou s deťmi 
predškolského veku. 
Vo svojom pedagogic-
kom pôsobení uplatňu-
je tvorivo-humanistické 
princípy. Jej priateľský 
a empatický  prístup 
oceňujú deti aj rodičia. 
Využíva progresívne, 
alternatívne a netra-
dičné postupy a pláno-
vanie v pedagogickom 
procese. Vykonáva 
vysoko profesionálnu 
poradenskú a meto-
dickú činnosť, spolupracuje s Metodickými centrami v Trenčíne 
a v Bratislave. Tento rok ukončí vysokoškolské štúdium na Peda-
gogickej fakulte v Bratislave – odbor predškolská pedagogika. Je 
iniciátorkou vzdelávania pre učiteľky materských škôl v Trenčian-
skom kraji – Dizajn procesu výučby v MŠ – Kurikurálne inžinierstvo 
a pedagogické navrhovanie a spoluorganizátorkou metodických 
podujatí s lektormi z Katedry predškolskej pedagogiky ako aj dru-
žobných stretnutí s MŠ v Prievidzi.

Pripravil Útvar školstva a sociálnych vecí MsÚ
Snímky J. Čery
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Klub Lúč
5. 4. o 20.00

Bílé divadlo: Poslední večeře

Verejná knižnica M. Rešetku
4. 4. o 10.30

Daroval deťom dar najkrajší – rozprávku
Pútavé rozprávanie o živote a diele H. Ch. Ander-
sena v rámci osláv Medzinárodného dňa detskej 
knihy.

11. a 18. 4. o 10.30
Rozprávková cesta po Európe
Stretnutie detí s ruskými rozprávkami v rámci 
cyklu Putovanie po európskych rozprávkových 
krajinách.
Galéria M. A. Bazovského

11. a 25. 4. o 9.30
Galerkovo
Hravé tvorivé dielne pre deti do 6 rokov a ich 
rodičov.
Klub Lúč

8. 4. o 14.30
Bábkové divadlo na Rázcestí: Anička Ružička 
a Tonko Modrinka
Rozličné hrkálky, hračky na obhrýzanie alebo za-
vesenie nad postieľkou rešpektujú zákon ružovej 
a bledomodrej. Odkryjeme ich spolu, zahráme sa 
s nimi. Interaktívne predstavenie, v ktorom sa 
deti zapájajú do deja rozprávky.
ZOC MAX Trenčín

15. 4. o 16.00
Divadlo v kufri: Medovníkový domček

22. 4. o 16.00
Teatro Pimprlo: O zlatej rybke

29. 4. o 16.00
Teatro Neline: Danka a Janka
Kultúrne centrum Aktivity, o.z.

13. 4. o 14.30
Aj my máme šikovné pršteky
Tvorivé keramické dielne pre deti so zdravotným 
postihnutím.

4., 11., 18. 4. o 16.00 
Rodinná škola – tvorenie s potešením
Tvorivé popoludnie pre deti a mládež s Aničkou 
Abrmanovou.

13. 4. o 17.00
Sklamanie
Beseda pre mládež dorastového veku. 

13. a 27. 4. o 20.00
Večer s gospelom

Detské aktivity

Divadlo, koncerty, festivaly

Kultúrne a metodické centrum OS SR
12. 4. o 16.00

Rozbor príčin leteckých kolízií, havárií a ka-
tastrof na zemi a vo vzduchu.
Galéria M. A. Bazovského

17. 4. o 16.00
Večerný ateliér pre dospelých
Tvorivé stretnutie pre všetkých priateľov výtvar-
ného umenia.

17. 4. o 9.00
Ateliér pre seniorov
Stretnutie v tvorivom ateliéri pre všetkých skôr 
narodených priaznivcov výtvarného umenia.
Kultúrne centrum Aktivity, o.z.

10. 4. o 18.00
Diskusný večer: Image
Beseda pre širokú verejnosť s témou Čo vyjadru-
jeme svojím vzhľadom.

12. 4. o 16.00
Zdravá výživa – prednáška s MUDr. Palovou.

17. 4. o 18.00
Diskusný večer: Budovanie vzťahov

Prednášky

Mierové nám. 
032/743 44 15

Výstavy

Stála výstava: 
Expozícia Klubu priateľov Vojtecha Zamarov-
ského
Mestská galéria

16. 4. – 11. 5.
V rozprávke je to aj tak.

Kultúrne a metodické centrum OS SR
1. – 30. 4. 

Sviatky jari – výstavka ručných prác s veľkonoč-

nou tematikou.

do 23. 4.
Výtvarné práce detí a mládeže

do 13. 4. 
Karol Pajer – učitel, hrdina boja proti fašizmu.

Galéria M. A. Bazovského
do 5. 4. 

Jozef Vydrnák: Výber z maliarskej a grafickej 

tvorby.

do 5. 4. 
Vasil Stanko: Fotografie

13. 4. – 20. 5.
Jiří Mezřický: Maľba

13. 4. – 20. 5. 
Slovenská keramika dnes V.
Verejná knižnica M. Rešetku

2. – 30. 4.
Videl som Trenčín inak – výstava súťažných fo-

tografií.

do 7. 4.
Najkrajšie knihy deťom – výstava najnovšej slo-

venskej i zahraničnej literatúry pre deti v rámci 

osláv Medzinárodného dňa detskej knihy.

Artkino Metro
do 11. 4. 

Výstava obrazov Fera Chudobu

7. – 9. 4. o 19.00
Parfum: Príbeh 
vraha
Jean – Babtiste 
Grenouille má 
vlastnosť génia 
– vie zachytiť, 
detailne opísať a charakteri-
zovať všetky vône, ktoré sa 
okolo neho mihnú. Okamžite 
poznáva ich zloženie, mieru 
použitých komponentov a no-
som ako jemným, citlivým 
radarom „vidí“, kam a pokiaľ 
siaha ktorá vôňa a kde sa 
začína ďalšia. 
8. 4. o 16.00
Schrek 2
(USA, 2004, 93‘) Nový animo-
vaný film Shrek 2, nadväzuje 
na dej Oscarom ovenčeného 
prvého Shreka. 
11. 4. o 16.30
ANIME PLAY: 
Projekcia japonských animo-
vaných filmov
11. 4. o 19.00
Solaris
(Rusko, 1972, 165‘) Vizuál-
ne pôsobivé, existenciálne 
podobenstvo nakrútené na 
motívy rovnomenného sci-fi 
románu Stanislawa Lema.
13. – 15. 4. o 19.00
Indián a sestrička
(ČR, 2006, 91‘) Dvadsaťpäť-
ročný František patrí do spo-
ločenstva „bielych indiánov“, 
ľudí, ktorí vo voľnom čase 
napodobňujú životný štýl pô-
vodných obyvateľov Severnej 
Ameriky. 
14. 4. o 17.00
O slávnych hosťoch
Film, v ktorom vtedajší prezi-
dent Novotný našiel urážku 
majestátu, má nezvyčajnú 
formu akoby autentického 
záznamu spoločenskej uda-
losti. Skupina ľudí je pozvaná 
na oslavu, usporiadanú výz-
namnou osobou. 
16. a 18. 4. o 19.00
Dve tváre Very Drake
(VB/FR, 2004, 125‘) Vera 
Drake žije s manželom Stanom 
a dvomi dospievajúcimi deťmi. 
Sú to obyčajní a skromní ľudia, 
tvoriaci šťastnú rodinu.

Výstavy

Mestská galéria
16. 3. – 15. 4. 

Stretnutie – Setkání
Družobná výstava výtvarníkov z okresov Trenčín 
a Uherské Hradište.

16. 4. – 13. 5.
Z našich ateliérov – výber z tvorby pedagógov 
Základnej umeleckej školy v Trenčíne.
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 V programe sa striedalo 
hovorené slovo, hudba a ukáž-
ky z divadelných hier v podaní 
hercov Trenčianskeho hradné-
ho divadla (THD), mím Vlado 
Kulíšek zapojil (ako obvykle) do 
svojho vystúpenia aj divákov. 
Prekvapením pre Trenčanov 
bolo aj predstavenie nového 
CD venovaného histórii a čin-
nosti THD, do života ho privítali 
minerálkou V. Kulíšek, Š. Skrú-
caný a Zuzana Mišáková. Dve 
hodiny na doskách znamenajú-
cich radosť ubehli akosi veľmi 
rýchlo a vďačné obecenstvo 
na konci tlieskalo účinkujú-
cim, legendám trenčianskeho 
ochotníckeho divadla manže-
lom Suchánovcom (pani Ernes-
tína oslávila nedávno životné 
jubileum), Vladovi Divílkovi. 
Ďakovalo sa všetkým, mestu, 
Útvaru kultúry MsÚ, Trenčian-
skej nadácii, sponzorom, her-
com, len sa akosi pozabudlo 
na tú, čo všetko spískala. Na 
zakladateľku a riaditeľku Tren-
čianskeho divadla Z. Mišákovú. 
To bola azda jediná škvrnka na 
krásnom bielom obleku tohto 
vydareného večera.
 Po predstavení sa stretli 
herci THD so svojimi predchod-
cami a bol čas aj na rozhovory.
Š. Skrúcaný sa priznal, že večer-
ný program bral symbolicky aj 
ako oslavu pokračovania alebo 
znovuzrodenia trenčianskeho 
ochotníckeho divadla. „Pocity 
boli príjemné, miestami som 
cítil, akoby som už niečo také 
prežil. Spomienky ma rozcítili 
a vznikla z toho kombinácia 
scénosledu programu a osob-
ných pocitov. Aj preto som 
sa snažil spomenúť aj históriu 
pred THD a menovite ľudí, čo 
sa zaslúžili o to, aby malo THD 
na čo nadviazať.“ Š. Skrúcaný 
ako študent účinkoval s tren-
čianskymi divadelníkmi. „So 
Suchánovcami som robil Már-
notratného syna a s Evou Kob-

zovou Jednotkárov. Ona ma 
priamo upozornila na to, že sa 
môžem v budúcnosti venovať 
divadlu.“ Kolektív THD sa mu 
pozdáva pre rôznorodosť typov 
a pre dobrú atmosféru, čo po-
važuje pre divadlo za dôležité. 
„Majú predpoklady, aby ich to 
bavilo a v tom prípade to bude 
baviť aj divákov.“
 Prvý profesionálny režisér 
pracujúci so súborom Peter 
Oravec nevidí veľký rozdiel 
v práci s ochotníkmi a profesio-
nálmi z pohľadu režiséra. „Prá-
ca má rovnaký charakter, iba 
v profesionálnom divadle sú 
lepšie podmienky a herci logic-
ky lepšie pripravení. U oboch 
skupín je však základom vzťah 
k divadlu. Ten Trenčania majú, 
a preto sa dá s nimi úspešne 
robiť.“ Aj P. Oravec prišiel po-
čas študentských rokov v Tren-
číne do styku s divadelníkmi. 
Mal prehľad o divadelnom živo-
te a navštevoval predstavenia 
amatérskych hercov. Neskoršia 
spolupráca s nimi mu dala zá-
klady a vzťah k divadlu. Väčšina 
ľudí chce hrať, vystupovať. Čo 
viedlo P. Oravca k rozhodnutiu 
stať sa režisérom? „Lenivosť,“ 
smial sa schuti a o niečo váž-
nejšie pokračoval: „Mal som 
pocit, že je to najdôležitejšia 
práca na svete a okrem toho 
tam v študijnom programe ne-
bola matematika a podobné 
predmety. Preto sa mi réžia 
zdala najvýhodnejšia, ale od 
začiatku som k nej logicky 
inklinoval,“ dodal už naozaj 
vážne.
 Jedným zo spoluzakladate-
ľov divadla je Miloš Slemenský 
a ten si voľkal, že jemu päť 
rokov divadla dalo obrovskú 
skúsenosť a krásny pocit, že 
ľudia, čo sú tu dnes, ho to 
naučili. „Cítim sa príjemne, 
lebo ľudia, čo ma učili hrať 
divadlo, mi dnes povedali to 
krásne slovo ďakujem. Sú tu 

aj ľudia, čo som ich už učil ja. 
Cítil som povinnosť naučiť ich 
hrať čo najlepšie, aby divák 
mal pocit, že nehráme niečo, 
ale prežívame svoje postavy, 
ktoré predstavujeme. Musíme 
trpezlivo pracovať a verím, že 
diváci prídu, veď pre nich hrá-
me. V Trenčíne ešte nevlád-
ne taká atmosféra, aby naše 
divadelné predstavenia boli 
masovo navštevované, von-
ku je to lepšie. Trpezlivosťou 
a dobrou prácou presvedčíme 
divákov, aby na predstavenia 
súboru pracujúceho v amatér-
skych podmienkach chodili 
vo väčšom počte, keď naše 
výkony budú na profesionálnej 
úrovni.“
 O zhodnotenie piatich rokov 
činnosti sme na záver požiadali 
Zuzanu Mišákovú. „Je to päť 
rokov driny, ale aj krásnych 
skúseností. Veď tie nás držia 
nad vodou a posúvajú ďalej. 
Sama sa čudujem, že sme to 
dotiahli tak ďaleko. Musíme 
teda vyrásť z detských noha-
víc a robiť vážne veci,“ dodala 
so smiechom. Prvá myšlienka 
na divadlo Zuzke skrsla v hlave 
na strednej škole. Chcela hrať, 
ale klasické ochotnícke divadlo 
v Trenčíne končilo. Prihlásila 
sa preto na litetrárno-dramatic-
ký odbor Základnej umeleckej 
školy v Trenčíne.
 „Počas štúdií na VŠMU ma 
to provokovalo, ak nikto nero-
bí divadlo, založím ho ja.“ Za-

čalo sa to nenápadne kurzom 
hereckej prípravy, na ktorý pri-
šlo 55 mladých ľudí. Z nich sa 
vyprofiloval súbor a naštudoval 
Jánošíka. „Keď sa schyľovalo 
k prvému predstaveniu, navrh-
li mi, že treba súbor inštituci-
onalizovať, aby sme mohli žia-
dať o granty a využívať výhody 
právnickej osoby. V Bratislave 
som sa stretla pri filmovej pro-
dukcii s kaskadérom Milošom 
Slemenským a v Trenčíne na 
námestí som spomenula kurz 
pre mladých ľudí a on prišiel. 
Tak sa začala naša spoluprá-
ca.“ Po troch rokoch činnosti 
THD založili stálu divadelnú 
scénu s pravidelnými premié-
rami a jedným z cieľov bola aj 
myšlienka do piatich rokov za-
ložiť profesionálnu scénu. „Fi-
nančné možnosti nám to zatiaľ 
nedovoľujú a profesionálne 
divadlo sa v meste nedokáže 
uživiť bez finančnej dotácie 
štátu. Naše príjmy zo vstup-
ného tvoria asi 10 % z našich 
nákladov a pritom herci hrajú 
bez nároku na honorár. Žiadne 
občianske združenie nemôže 
suplovať profesionálnu scé-
nu,“ zhodnotila reálisticky situ-
áciu Z. Mišáková.
 Zaželajme teda divadelní-
kom do ďalšej práce ešte viac 
nadšenia, pokory a lásky k di-
vadelnému umeniu a veľa dob-
rých scenárov, prospeje to im 
i trenčianskym divákom.
 Leo Kužela
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Trenčianske hradné divadlo päťročné
Galavečer pri príležitosti piateho výročia vzniku Trenčianske-
ho hradného divadla sa uskutočnil v piatok 30. marca v kine 
Hviezda. Plné hľadisko sprevádzal večerom Štefan SKRÚCANÝ 
a úlohy hudobných hostí sa ujali chlapci z trenčianskej džezovej 
formácie Aurelius Q.

Prekvapením pre Trenčanov bolo aj predstavenie nového CD ve-
novaného histórii a činnosti THD. Do života ho privítali minerál-
kou V. Kulíšek (vpravo), Š. Skrúcaný (vľavo) a Z. Mišáková.
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Dokončenie z predchádzajúce-
ho čísla

Na základe uznesenia Granto-
vej komisie zo dňa 17. 1. 2007 
a v súlade s rozpočtom Mesta 
Trenčín na rok 2007

2./Neposkytne dotáciu týmto 
žiadateľom:

1. Akademický maliar Juraj Ora-
vec, Hlavná 25, 911 05 Trenčín. 
Názov projektu: O pocitoch II 
(reprezentatívna autorská výsta-
va obrazov) – 64 % – nájsť iné 
možnosti v rozpočte.
2. Galéria Miloša Alexandra Ba-
zovského v Trenčíne, Palackého 
27, 911 01. Názov projektu: Ka-
talóg – Horizonty súčasnosti III 
výtvarní umelci Trenčianskeho 
kraja – presun do 2. kola.
3. TJ Mladosť, Soblahovská 21, 
911 01 Trenčín.Názov projektu: 
Dovidenia, škola! – presun na 
komisiu ÚŠaSV.
4. Kultúrne centrum Aktivity, 
o.z., Kyjevská 3183, 911 08 
Trenčín. Názov projektu: Južanský 
Supertanečník 2007 – II. ročník.
5. Kultúrne centrum Aktivity, 
o.z., Kyjevská 3183, 911 08 
Trenčín. Názov projektu: 40. vý-

ročie HS 5 HP – koncert – pre-
sun do 2. kola.
6. Kultúrne centrum Aktivity, 
o.z., Kyjevská 3183, 911 08 
Trenčín.
Názov projektu: Juh hľadá Su-
perstar 2007 – II. ročník.
7. Kultúrne centrum Aktivity, 
o.z., Kyjevská 3183, 911 08 
Trenčín. Názov projektu: Aj my 
máme šikovné pršteky.
8. LampART, Karpatská 62, 
911 01 Trenčín. Názov projektu: 
OPEN AIR 2007.
9. Kultúrne centrum Sihoť, M. 
Turkovej 22, 911 01 Trenčín. 
Štatutárny zástupca: Iveta Ma-
tejková. Názov projektu: Publi-
kácia – Ľudové piesne, spevné 
a tanečné tradície spod Bielych 
Karpát III – po konzultácii sÚM 
zakúpiť publikácie.
10. Združenie občanov Istební-
ka a Orechového časti mesta 
Trenčín, Istebnícka 9, 911 05 
Trenčín. Názov projektu: Fašian-
gový sprievod.
11. Združenie občanov Istební-
ka a Orechového, časti mesta 
Trenčín, Istebnícka 9, 911 05 
Trenčín. Názov projektu: Stava-
nie a váľanie mája.
12. Trenčianska jazzová spoloč-
nosť, Rozmarínova 1, 911 01 

Trenčín. Názov projektu: Jazzové 
Vianoce.
13. Trenčianska jazzová spoloč-
nosť, Rozmarínova 1, 911 01 
Trenčín. Názov projektu: Jazz na 
hrade.
14. Trenčianska jazzová spoloč-
nosť, Rozmarínova 1, 911 01 
Trenčín. Názov projektu: Art 

Film – Jazz club.
15. Trenčianska jazzová spoloč-
nosť, Rozmarínova 1, 911 01 
Trenčín. Názov projektu: Večer 
Trojkráľový „P. F. 2007“.
16. Občianske združenie Fi-
nestrina, Karpatská 44, 911 01 
Trenčín. Názov projektu: Činnosť 
2007.
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Rozhodnutie primátora o poskytnutí dotácií z rozpočtu

Poradenské služby pre sluchovo postihnutých

Máte problémy so sluchom? Používate načúvací aparát? Ak 
áno, navštívte nás, pomôžeme vám. Poskytneme vám bezplat-
né poradenstvo a drobný servis kompenzačných pomôcok. Za-
bezpečíme pre vás kompenzačné pomôcky, ktoré vám zlepšia 
kvalitu života.

Napríklad: 
• signalizáciu bytového zvončeka a telefónu,
• slúchadlá na počúvanie rozhlasu a televízie,
• telefón pre nedoslýchavých, 
• vibračné a svetelné budíky,
• baterky do načúvacích aparátov
• olivky a ušné vložky,
• spojovacie hadičky a kolienka k aparátom.

Navštívte nás, radi vám pomôžeme. Tešíme sa na vašu náv-
števu v Trenčíne na Vajanského ul. č. 7 (za ČSOB) v tieto dni 
v týždni:
pondelok  09.00 – 16.00 h
utorok  09.00 – 16.00 h
štvrtok  09.00 – 16.00 h

Kontakt: tel. č.: 032/652 67 90, 0905 531 606

Kresťanský zbor Trenčín a KC AKTIVITY
pozývajú mládež dorastového veku

na besedy klubu

EXIT 316

každý piatok od 17.00 hod.
13. apríl 2007

SKLAMANIE

Jednou z veľmi bolestivých súčastí ľudského života je sklama-
nie. Bolí, ale asi nikto sa mu nevyhne. Čo s ním? Znamená 
definitívny koniec? Ostáva už len posledná možnosť? Je čas 
všetko skončiť? Alebo naopak, môže sklamanie niečo začať? 
Možno áno, ale v žiadnom prípade to nepôjde samo. Ale stojí 
to za to skúsiť.

Spoločenstvo 
vlastníkov

prednáša: Ing. František 
Nekoranec

Domácnosť a zákon
prednáša: JUDr. J. Chleba-

nová – mediátor

Kde: Kultúrne stredisko Juh

  5. apríla 2007 
(štvrtok) o 18.00 

hod.

Kultúrne centrum AKTIVITY, 
o. z. a VERONIKA – klub 

zberateľov a pesťovateľov 
liečivých rastlín

pozývajú širokú verejnosť 
na marcové konzultačné dni 
o pestovaní, poznaní a využi-

tí liečivých rastlín

LIEČVÉ RASTLINY DO 
KAŽDEJ DOMÁCNOSTI

13. apríla 2007 o 16.00 
hod.

v Kultúrnom stredisku Juh
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Osemsmerovka

Milí čitatelia!
Za správne riešenie tajničky krížovky z Infa č. 6 „Čas robí z jač-
meňa džbán piva.“ bola vylosovaná Lívia Čaklošová, Na dolinách 
č. 10, Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín 
a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku osem-
smerovky z Infa č. 7 zasielajte na adresu našej redakcie do 13. 
apríla 2007.

„Nemôžem zistiť príčinu vašej choroby. Predpokladám, že na vine 
je alkohol“, hovorí lekár pacientovi.
„To nič, pán doktor, ja viem, ako to je. Prídem inokedy, … (tajnič-
ka – 16 písmen).

BABRÁCI, DEDKO, DEKANÁT, CHALANI, CHOTÁRE, KLIENT, 
KOLOID, KOMPOST, KOPCE, LIPNICA, LOTOR, MENŠÍ EGREŠ, 
MOSKYT, MYSLENIE, NÁKRESY, NÁTRESK, NÁUKA, OBRNA, 
ONUCE, OPATERA, OPONENTI, PERIE, PERIPETIE, PLÁST, 
POTOPENIE, PREDCHODCA, PREPOČET, PRIETOKY, PROCESY, 
RAKÁR, RAMÁR, SABOTÉRKA, STAVCE, STROM, TANCE, TARAN, 
TENIS, TERAKOTA, TESNENIE, TIMUR, TRI DELTY, UČENCI, 
USUŠENÁ OSKORUŠA, ZLATÝ PRSTEŇ, ZLOZVYK. (pál)

E K E I T E P I R E P T Y K S O M
E I N E P O T O P R I E T O K Y O
C C R M R N S E E Ď D N L D A B R
V U U E E N Á K R E S Y E C N A T
A C I N P I L U K A D D D L K E S
T A O Š O U P A K T K O I Á S A O
S P R Í Č I N A L A CH O R O B Y P
O R E E E Á T A I D R O T O L K M
R O N G T E S N E N I E T A N O O
I C Á R B A B R N I N É I Á A P K
I E E E E Z P B T I R A M Á R C V
U S U Š E N Á O S K O R U Š A E Y
K Y V Z O L Z L A T Ý P R S T E Ň

Ctení priatelia vážnej hudby,
dovoľujeme si vás pozvať na koncert francúzskeho sláči-

kového kvarteta

QUATOR JOACHIM,
ktorý sa uskutoční v koncertnej sieni v Trenčianskom Múzeu

v sobotu 14. apríla 2007 o 19.00.

Koncert vám ponúka Trenčiansky samosprávny kraj. Je 
výsledkom plodnej spolupráce s partnerským francúzskym 
krajom Pikardia. S kvartetom vystúpi Trenčan Boris Bohó.

Vstup voľný.
Pozývame širokú verejnosť 

NA DISKUSNÉ VEČERY – BESEDY

každý utorok od 18.00 h v Kultúrnom stredisku Juh 

10. apríla 2007 – IMAGE

17. apríla 2007 – BUDOVANIE VZŤAHOV

KC Aktivity a KZ Trenčín
Informácie: 032/6582608

0915 784 886
www.kcaktivity.sk

ZADANÉ PRE ŽENY
Pozývame všetky ženy a dievčatá 

na sobotné kozmeticko – relaxačné 
popoludnie s 

masérkou,
kaderníčkou, 

nechtovou dizajnérkou, 
kozmetickou poradkyňou.

Čo vás čaká?

Nalíčenie zdarma

+ malý darček pre každú

+ ukážky správnej rannej a večernej starostlivosti o pleť

+ tombola o kozmetické balíčky.

KEDY: 14. apríla 2007 o 14.00 h

KDE: Kultúrne stredisko JUH

KC Aktivity, o. z. a ORIFLAME Slovakia

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

Trenčín – Juh 

pozývajú všetkých obyvateľov mesta Trenčín a okolia na 
stretnutie

ZDRAVÁ VÝŽIVA 
Prednáša: MUDr. Palová

Kedy: vo štvrtok 12. apríla 2007 o 16.00 h v Kultúrnom 
stredisku Trenčín-Juh
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Športové popoludnie
V piatok 16. marca 2007 usporiadal Školský klub Základnej 
školy Trenčín, Ul. P. Bezruča športové popoludnie. V jeho 
prológu si najskôr zahrali volejbal družstvá učiteľov z usporia-
dajúcej školy a zo škôl v Dolnej Súči a Nemšovej.

 Športové popoludnie vy-
vrcholilo cvičením aerobiku 
rodičov a detí, ktoré pripravili 
vychovávateľky J. Matlová a J. 
Reháková. Po skončení cvi-
čenia aerobiku prišli na rad 
jednoduché súťažné športové 
disciplíny ako je kotúľ vpred, 
dribling s loptou, preskoky 
cez švihadlo, podliezanie či 
silové cvičenie na čas, v kto-
rých 40 zúčastnených rodičov 

a detí vytvorili dve družstvá.
 Skandovania, povzbudzo-
vania a bojovnosti bolo na-
dostač. Výsledok športového 
zápolenia bol tesný. Veľký 
potlesk odmenil nielen víťaz-
né, ale aj porazené družstvo. 
Všetci odchádzali domov 
spokojní a želali si, aby sa 
podobné športové aktivity 
v školskom klube detí ešte 
zopakovali. (jm)

Jachtári bilancovali
To, že jachtári môžu reprezentovať i Trenčín, mesto, ktoré nemá 
žiadnu rozlohou veľkú priehradu či jazero, to je skutočnosť. 
Jachting v Trenčíne je organizovaný 8 rokov a za tento krátky 
čas sa jachtári v regatách kajutových plachetníc umiestňujú 
vždy na popredných miestach.

 Priam fantastický výkon po-
dal jeden z najmladších prete-
károv Trenčína, len štrnásťroč-
ný Denis Matúš. V Slovenskom 
pohári dospelých v roku 2006 
získal v posádke lode s Joze-
fom a Zuzanou Králikovcami 
z YC Považská Bystrica a Mi-
roslavom Bučom z YC Žilina 1. 
miesto. V tejto kategórii štar-
tovalo dovedna 57 lodí a 200 
pretekárov. Ďalšia loď z oddie-
lu Slovakia Yacht klub Trenčín 
pod taktovkou kapitána Jaro-
slava Košťála a s posádkou 
Ján Sedlák, Juraj Nosko a Fran-
tišek Brázda sa umiestnila na 
17. mieste. Na regatách v naj-
viac obsadzovanej kategórii na 
Slovensku štartovali aj ďalší 
členovia trenčianskeho klubu 
Peter Heglas, Štefan Rožník, 
Richard Centový, Gabriela Cen-
tová a Rastislav Kurinec.

 Slovakia Yacht klub Trenčín 
sa pravidelne zúčastňuje i me-
dzinárodných regát v zahraničí 
a taktiež každoročne poriada 
medzinárodnú regatu o Pohár 
Matúša Čáka Trenčianskeho na 
Oravskej priehrade, kde tren-
čianski jachtári našli kvalitné 
podmienky pre tento náročný 
a atraktívny šport s poriadnym 
dúškom adrenalínu. V roku 
2007 regatu námorných a kaju-
tových plachetníc poriada tren-
čiansky klub 18. – 19. augusta 
pri hoteli Kormorán na Oravskej 
priehrade. Regata zložená z 5 
rozjázd je organizovaná na vyso-
kej kvalitatívnej úrovni, s množ-
stvom atraktívnych súťaží (i pre 
verejnosť) a vyvrcholením je už 
pravidelná medzinárodná súťaž 
v preťahovaní lana – Slovensko 
proti Poľsku. Zatiaľ je výsledok 
3:3.  (fb)

V športovej hale Bios sa v českom Nymburku konal 12. ročník 
medzinárodného turnaja Veľká cena Nymburka v karate mládeže. 
Už tradične na ňom štartovali aj karatisti z klubu Laugaricio Tren-
čín. Prekvapením bolo zlaté umiestnenie najmladšej pretekárky 
turnaja, ešte len 6-ročnej Barborky Krajčíkovej, ktorá zožala za 
svoj výkon obrovský potlesk. Ostatné výsledky trenčianskych kara-
tistov: športový zápas žiaci do 30 kg: 1. Libor Vlček, do 45 kg: 3. 
Marián Kulík, do 60 kg: 1. Juraj Jurčák, žiačky do 50 kg: 2. Alica 
Bretschneiderová, 3. Nicoll Beláková, dorastenci do 65 kg: 3. 
Marek Kulík, seniori do 70 kg: 1. Peter Kumičík. Na snímke sú 
medailisti s trénerom D. Hajmachom (vpravo). (dh)

Za spolupráce Nadácie 
Slovenského plynárskeho prie-
myslu a Nadácie Mariána Gá-
boríka sa uskutočnil v dňoch 
29. marca – 1. apríla 2007 na 
Malom štadióne Mariána Gábo-
ríka v Trenčíne medzinárodný 
hokejový turnaj žiakov štvrtých 
tried základných škôl za účas-
ti piatich družstiev z Prešova, 
Uherského Brodu, Karvinnej, 
Ostravy a Trenčína. Víťazstvo 
si odniesli mladí hokejisti 
z Karvinnej pred hokejistami 
z Trenčína a Uherského Brodu. 
Poháre najlepším družstvám 
odovzdávala správkyňa Nadá-

cie Mariána Gáboríka Silvia 
Gáboríková. Z každého z troch 
najvyššie umiestnených druž-
stiev vyhlásili organizátori špor-
tového podujatia najlepších 
hráčov: z družstva Karvinnej za 
najlepšieho útočníka Radeka 
Pořízka, za najužitočnejšieho 
hráča  Martina Pala, z druž-
stva Trenčína za najlepšieho 
obrancu Martina Bernáta, za 
najužitočnejšieho hráča Adama 
Haščiča, z družstva Uherské-
ho Brodu za najužitočnejšieho 
hráča  Martina Tomeka, za 
najlepšieho brankára Ondřeja 
Holodu.

Turnaj hokejových nádejí

Trenčiansky hokejisti skončili na druhom mieste
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