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10. apríla 2007 si pripomenuli občania mesta Trenčín 62. výročie 
oslobodenia svojho mesta spod nemeckého fašizmu. Za smútočného 
chorálu Vojenskej hudby Trenčín položili delegácie štátnych a samo-
správnych orgánov, politických strán a občianskych hnutí k Pamätní-
ku umučených v lesoparku Brezina vence vďaky.
 (Pokračovanie na 8. strane)

Mesto Trenčín oslávilo 62. výročie Mesto Trenčín oslávilo 62. výročie 
oslobodeniaoslobodenia

V Artkine bude Pod lampou
V trenčianskom Artkine Metro dnes opäť ožije diskusná relácia Pod 
lampou so Štefanom HRÍBOM a Jurajom KUŠNIERIKOM.

 „Ani po nedobrovoľne dobro-
voľnom odchode z verejnoprávnej 
televízie tvorcovia tejto populár-
nej relácie nezabúdajú na svojich 
priaznivcov, ktorí hľadajú živé de-
baty venujúce sa kontroverzným 
témam. Preto dávajú možnosť 
divákom priamo spýtať sa aj na 
to, na čo nemali možnosť pri od-
chode dvojice z obrazoviek STV,“ 
uviedol Branislav Hollý z občian-
skeho združenia LampArt, ktoré 
podujatie organizuje.
 Hosťami programu budú režisé-
ri Zuzana Piussi a Mário Homolka. 
Témou diskusie je represia, spra-
vodlivosť a sloboda jednotlivca 
v právnom štáte. Úvodnej debate 

bude predchádzať dokumentárny 
film Piussi Výmet, ktorý poodha-
ľuje každodennú prácu policajnej 
jednotky rýchleho nasadenia. 
„Druhá časť otvorenej debaty 
bude venovaná otázkam publika 
na rôzne spoločenské témy. Aj 
preto s takmer istou pravdepo-
dobnosťou dôjde na pretras aj 
zhasnutie Pod lampou vo verej-
noprávnej televízii,“ poznamenal 
B. Hollý. Práve preto by si podľa 
jeho slov nemali ľudia nechať ujsť 
príležitosť položiť tvorcom tejto re-
lácie svoje nezodpovedané otázky. 
„Lampa“ sa opäť rozsvieti v Artki-
ne na Mierovom námestí o 18.00 
h.  (SITA)

Policajti našli v baroch aj opitých tínedžerov
 Pri akcii zameranej na eliminovanie prejavov extrémiz-
mu a kriminality mládeže našli policajti v baroch aj opi-
tých tínedžerov. Policajti ešte pred Veľkou nocou kontro-
lovali podniky v Trenčíne, Dubnici nad Váhom, Považskej 
Bystrici a v Beluši. Počas akcie skontrolovali 200 osôb 
a zistili osem priestupkov. Podľa informácií trenčianskej 
policajnej hovorkyne Lenky Bušovej mladistvých pod 
vplyvom alkoholu odovzdali rodičom, prevádzkovatelia za 
nalievanie alkoholu neplnoletým dostali pokuty.  (SITA)

Uctili sme si Deň narcisov
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 E. Vravková povedala, že 
odbornú pomoc hľadajú aj u le-
károv a biochemikov z celého 
Slovenska. Škody nemá MHSL 
vyčíslené, podľa riaditeľky len 
týždenná strata na zisku pred-
stavuje približne 150 tisíc ko-
rún. Z plavárne už odstránili 
sedem ton keramického piesku 
z filtrov. Zamestnanci plavárne 
neustále dezinfikujú bazény aj 
jeho okolie. Podľa vedúceho 
plavárne Jozefa Bereca bude 
dezinfekcia pokračovať aj tento 
týždeň, v ktorom sa plaváreň ur-
čite neotvorí.
 Pracovníci RÚVZ po výme-
ne piesku a napustení bazéna 

znovu odoberú vzorky, ich prvé 
výsledky budú známe koncom 
týždňa. Podľa riaditeľky RÚVZ 
Márie Štefkovičovej sa našlo 
viacero druhov améb, z nich dva 
môžu byť choroboplodné. M. 
Štefkovičová však zdôraznila, 
že býva málo pravdepodobné, 
aby sa človek amébou nakazil. 
Taktiež informovala, že nejde 
o amébu Naegleriu fowleri, kto-
rá spôsobuje zápaly mozgových 
blán. Úradu žiadne ochorenie 
v súvislosti s návštevou krytej 
plavárne nebolo hlásené. Podľa 
riaditeľky ešte nie je známe, ako 
sa améby na plaváreň dostali. 
Nevylúčila, že ich zaniesli ľu-

dia, ktorí nedodržujú hygienické 
predpisy. Úrad skontroloval aj 
prívod pitnej vody, ktorou sa ba-
zén napĺňa, tam améby nezistili. 
Plaváreň zatvorili 13. marca.
 M. Štefkovičová uviedla, že 
treba dodržiavať všeobecné zá-
sady v prevencii amébových in-
fekcií: dôkladne sa osprchovať 
pred vstupom do bazéna a pri 
odchode z plavárne, nevstupovať 
do bazéna s krémom a make-
upom, udržiavať v suchu a čis-
tote kúpacie čiapky, okuliare 

a plavecké pomôcky, nosiť čistú 
a umývateľnú obuv a dodržiavať 
pokyny očného lekára v prípade 
nosenia kontaktných šošoviek.
 Améby (meňavky) sú prvoky, 
z ktorých niektoré druhy vyvolá-
vajú prevažne u ľudí chronicky 
chorých a oslabených alebo 
osôb so zníženou imunitou 
ochorenia dýchacích ciest, zápa-
ly oka, ochorenia kože. „Zápaly 
mozgových blán sa v našich pod-
mienkach nevyskytli,“ dodala M. 
Štefkovičová. (SITA)
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Mestské hospodárstvo a sprá-
va lesov (MHSL), m.r.o., Tren-
čín začalo pred veľkonočnými 
sviatkami tohtoročnú prevádz-
ku fontány vodníka Valentína 
na Štúrovom námestí. Zaria-
denie po troch rokoch opäť 
funguje v plnom softwarovom 
vybavení. Software, ktorý riadi 
a ovláda krokovacie motory 
jumpingov, je nastavený tak, 
aby umožňoval v rôznych časo-
vých intervaloch vytvárať rôzne 
kombinácie vodných lúčov – ich 
dĺžky, výšky, intenzity, frekven-
cie. Kombináciou týchto fakto-
rov sa vytvára predpoklad na 
nespočetné množstvo variácií 
vodných hier, ktoré spoločne 
s večerným osvetlením fontány 
prispejú ku skrášleniu prostre-
dia Štúrovho námestia a budú 
príjemným spestrením pre ob-
čanov a návštevníkov Trenčína 
celej turistickej sezóny.

 Fontána vodníka Valentína 
bola vybudovaná v rámci rekon-
štrukcie Štúrovho námestia. 
MHSL zabezpečuje jej prevádz-
ku a údržbu od roku 1998. Štyri 
roky fungovala v plnom softwa-
rovom vybavení až do poruchy 
snímačov krokovacích motorov 
v obidvoch jumpingoch, ktoré 
zabezpečovali striekanie vody 
podľa dodaného softwarového 

vybavenia fontány. Nasledujú-
ce tri roky pracovala iba v jed-
nom vytvorenom alternatívnom 
programe.
 Snímače nebolo možné na-
hradiť súčiastkami dostupnými 
na našom trhu a americký vý-
robca ich dodáva len ako celok. 
Cena nového jumpingu predsta-
vuje sumu približne 500 000 Sk 
za kus. K úplnej prevádzke 

fontány bolo potrebné zakúpiť 2 
kusy jumpingov.
 Mesto Trenčín v rámci inves-
tičných akcií v roku 2007 vyčle-
nilo 1 050 000 Sk na opravu 
dvoch kusov jumping jet flash 
s riadiacou jednotkou a osvet-
lením. Pre bezporuchový chod 
celého systému bola navyše 
odvetraná technologická šach-
ta, v ktorej sa nachádza softwa-

rové vybavenie fontány.
 Zamestnanci MHSL, m.r.o., 
Trenčín pravidelne zabezpečujú 
údržbu, kontrolu a čistenie fon-
tány od nečistôt, ktoré sa dosta-
nú do fontány počas bežnej pre-
vádzky – od lístia, nevhodných 
predmetov a iných nečistôt. Roč-
né náklady na prevádzku a údrž-
bu fontány vodníka predstavujú 
približne 720 tisíc Sk.  (ev)

Fontána Fontána 
vodníka vodníka 
Valentína sa Valentína sa 
skvie v plnej skvie v plnej 
krásekráse

Krytá plaváreň je pre améby už piaty týždeň zatvorená
Mestská krytá plaváreň v Trenčíne je pre nález améb už piaty týž-
deň zatvorená. Podľa riaditeľky Mestského hospodárstva a správy 
lesov (MHSL) v Trenčíne Eriky VRAVKOVEJ na odstránenie améb 
už použili tri druhy odporučenej dezinfekcie, avšak pracovníci Re-
gionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) ich opäť našli.  
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Oprava výtlkov a obnova vodorovného značeniaOprava výtlkov a obnova vodorovného značenia
Mesto Trenčín začalo ako správca miestnych komunikácií po zimnom období s opravou tých-
to ciest. Zároveň zabezpečuje i obnovu vodorovného značenia. Práce vykonáva dodávateľská 
firma STRABAG, s.r.o., Bratislava.

 V súčasnosti nájdete cestá-
rov na sídlisku JUH. Prenosným 
dopravným značením označujú 
úseky, kde frézujú poškodené 
miesta, na ktoré následne na-
nesú nový asfaltový koberec. 
Vodorovné dopravné značenie 

obnovujú na sídlisku Sihoť I – 
IV a v mestskej časti Opatová. 
Práce budú postupovať po jed-
notlivých mestských častiach 
s tým, že najskôr budú robené 
na miestnych komunikáciách, 
kadiaľ premáva autobusová 

doprava. Až potom prídu na rad 
ostatné miestne komunikácie.
 Snahou Mesta Trenčín je, 
aby všetky práce súvisiace 
s opravou výtlkov a obnovou 
vodorovného dopravného zna-
čenia zrealizoval dodávateľ do 
dvoch mesiacov. Mesto Tren-
čín žiada hlavne vodičov moto-
rových vozidiel, ale aj ostatných 
účastníkov cestnej premávky 
o rešpektovanie prenosného 
dopravného značenia na miest-
nych komunikáciách. Umožnia 
tým urýchlenie prác súvisiacich 
s opravou miestnych komuni-
kácií. (jš)

Dňa 12. 4. 2007 som si všimol na ceste od Essa smerom ku 
Tescu chýbajúce vodiace smerové stĺpiky (pätníky). Neznámi 
vandali ich povyťahovali zo zeme a pohádzali do trávy takmer 
všetky na oboch stranách cesty. Najskôr to bola skupinová 
„spolupráca“, pretože ich je veľa a jeden by sa rýchlo unavil. 
 Snímka a text (L)

Bezplatné vyšetrenie 
na výstavisku

 Výstava Zdravý životný 
štýl sa koná do 21. 4. 2007 
na Výstavisku TMM v Tren-
číne Pod Sokolicami. Počas 
výstavy budú pracovníci Re-
gionálneho úradu verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) so 
sídlom v Trenčíne v paviló-
ne č. 4 realizovať vyšetre-
nia zamerané na prevenciu 
srdcovo-cievnych ochorení. 
Pre záujemcov ponúkajú 
bezplatné meranie krvného 
tlaku, vyšetrenie choleste-
rolu z kvapky kapilárnej krvi, 
percentuálne stanovenie 
tuku v organizme, zistenie 
množstva oxidu uhoľnaté-
ho vo výdychu u fajčiarov 
a zmeranie výdychových pa-
rametrov (vitálnej kapacity 
pľúc). Na základe výsledkov 
vyšetrení klientom odborne 
poradia.
 Tieto dni sa v celej Eu-
rópe nesú aj v znamení 
európskeho imunizačného 
týždňa – kampane euroregi-
ónu Svetovej zdravotníckej 
organizácie zameranej na 
zvýšenie povedomia o dôle-
žitosti očkovania. Pri príle-
žitosti tohto týždňa odborní 
pracovníci RÚVZ poskytujú 
aj poradenstvo a konzultácie 
k problematike očkovania.
 MUDr. Věra Dobiášová,
 MPH

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s., 

oznamuje verejnosti, že v dňoch 

od 16. 4. 2007 do 29. 4. 2007
budú pracovníci firmy DDD STAR, s.r.o., 

vykonávať pravidelnú 

deratizáciu verejnej kanalizácie 
Trenčín – pravý a ľavý breh, 

ČOV Trenčín – pravý a ľavý breh.

Rozkvitla nám Soblahovská
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 Deň pracovných stáží sa 
konal v priestoroch Fakulty me-
chatroniky v Trenčíne – Záblatí. 
Záujem oň prejavilo 24 firiem.
 „Deň pracovných stáží umož-
nil spoločnostiam prezentovať 
sa a nadviazať kontakty so štu-
dentmi a absolventmi prostred-
níctvom osobných konzultácií 
a prezentácií,“ uviedla Nikola 
Macharová z Centra kariérneho 
poradenstva, ktoré podujatie or-
ganizovalo.
 Firmy sa počas dňa zú-
častnili na výstave, na ktorej 
mali vlastné stánky. Využili aj 
možnosť vlastnej prezentácie 
v prednáškovej sále. „Výstava 
vytvorila priestor pre stretnu-
tie a výmenu informácií medzi 
zástupcami firiem a študent-
mi, potenciálnymi stážistami 
a zamestnancami,“ uviedla N. 
Macharová. Študenti počas dňa 

navštevovali firemné stánky 
a konzultovali s predstaviteľmi 
firiem konkrétne problémy týka-
júce sa možného zapracovania 
sa do pracovného procesu, mož-
nosti získania odbornej pracov-
nej stáže, absolventskej praxe 
či spolupráce pri vypracovaní 
diplomových prác.
 Deň pracovných stáží prvýkrát 
zorganizovali na univerzite vlani, 
vtedy sa na podujatí zúčastnilo 
vyše 20 firiem z Trenčianskeho 
a Trnavského kraja. „V tomto 
roku sa akcia uskutočnila na 
Fakulte mechatroniky z dôvodu 
lepšieho zacielenia na skupinu 
študentov, o ktorých je z radov 
firiem veľký záujem,“ uviedla 
N. Macharová. Deň pracovných 
stáží bol určený pre študentov 
všetkých fakúlt Trenčianskej 
univerzity. Pre študentov Fakulty 
mechatroniky a Fakulty špeci-

álnej techniky ponúkali stáže 
a pracovné pozície firmy z Tren-
čína, Dubnice nad Váhom, Novej 
Dubnice, Nového Mesta nad Vá-
hom, Piešťan, Myjavy, Považskej 
Bystrice a aj Českej republiky.
 Centrum kariérneho poraden-
stva vzniklo v marci 2005 ako 
súčasť Fakulty sociálno-ekono-
mických vzťahov Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka. 
Podnetom pre vznik bola orien-
tácia fakulty na projektovú a vý-
skumnú oblasť súvisiacu s ka-
riérnym poradenstvom.
 Centrum zabezpečuje vý-
skumné a vzdelávacie aktivity 
orientované na rozvoj kariérne-
ho poradenstva a poradenstva 

o povolaniach a zamestnaniach. 
V súčasnosti realizuje päť pro-
jektov financovaných z Európ-
skeho sociálneho fondu s cel-
kovým rozpočtom presahujúcim 
20 miliónov korún.
 Centrum zabezpečuje odbor-
né pracovné stáže pre študentov 
univerzity, ktorí majú snahu zís-
kať pracovné skúsenosti a kon-
takty už počas štúdia. Cieľom je 
zapojiť študentov vyšších roční-
kov do spolupráce s vybranými 
organizáciami verejného a súk-
romného sektora, do výrobných, 
organizačných, výskumných, ad-
ministratívnych činností v súlade 
s ich študijným zameraním. 
 (TASR)

ZAUJÍMAVOSTI4 / INfO

Fakultná nemocnica v Trenčíne 
pripravuje provizórny heliport

Fakultná nemocnica v Trenčíne bude mať provizórny heliport pre 
pristávanie vrtuľníkov. V prevádzke by mal byť asi o dva týždne, 
informoval riaditeľ nemocnice Martin CHREN.

 „Je to nevyhnutné na zrých-
lenie transportu pacientov v kri-
tickom stave,“ povedal. Doteraz 
v areáli trenčianskej nemocnice 
vrtuľníky nemohli pristávať. Pa-
cientov vo vážnom stave vozí sa-
nitka na trenčianske letisko, kde 
ich prekladajú do helikoptéry, 
alebo naopak, sanitka musí ísť 
po pacienta na letisko.
 Voľné priestranstvo pri chirur-
gickom pavilóne, kde sa bude 
nachádzať heliport, v týchto 
dňoch čistia robotníci. Odstráni-
li stadiaľ kríky, pozbierať musia 
kamene a konáre. Na mieste za-
sejú trávnik, na ktorom vyznačia 
kríž. Nemocnica vybuduje chod-
ník k chirurgickému pavilónu 

a reflektor, ktorý bude osvetľovať 
plochu v prípade, ak priletí vrtuľ-
ník v noci.
 Časť areálu nemocnice lemu-
je vysoké stromoradie topoľov, 
ktoré bolo v minulých rokoch po-
važované za problém pre pristá-
vanie vrtuľníkov. Podľa riaditeľa 
stromy nebude potrebné vyrúbať, 
vrtuľník dokáže v priestore ma-
névrovať. S heliportom sa v mi-
nulosti uvažovalo aj na streche 
chirurgického pavilónu, budova 
však nie je na to dimenzovaná. 
Nemocnica chce podľa riaditeľa 
získať prostriedky z eurofondov 
na postavenie novej budovy 
s operačnými sálami a helipor-
tom na streche. (TASR)

Na krajskom súde bude 

šéfovať doterajší predseda

 Krajskému súdu v Trenčí-
ne bude aj predsedať naďalej 
Jozef Kutiš, ktorého minister 
spravodlivosti Štefan Harabin 
vymenoval na ďalšie funkčné 
obdobie. Informoval o tom ho-
vorca ministerstva spravodli-
vosti Michal Jurči. Doterajšie 
funkčné obdobie sa mu skon-
čilo 31. marca. (SITA)

Nový riaditeľ
 Novým riaditeľom Obvodné-
ho úradu pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie (OÚ 
CDPK) v Trenčíne sa od 12. 
apríla 2007 stal Peter Gašpa-
rovič. O jeho vymenovaní na 
návrh Ministerstva dopravy, 
pôšt a telekomunikácií (MDPT) 
SR rozhodla vláda. Kabinet zá-
roveň odvolal súčasného riadi-
teľa trenčianskeho OÚ CDPK 
Antona Kalafúta. (TASR)

Sklad nebezpečných odpadov v Trenčíne nebude
Sklad nebezpečných odpadov sa v Trenčíne stavať nebude. Stro-
járska firma Trens, ktorá ho chcela vybudovať v blízkosti sídlis-
ka a hospicu, upustila od svojho zámeru. Listom to oznámila 
Obvodnému úradu životného prostredia v Trenčíne.

 So zámerom Trensu väčši-
na inštitúcií, ktoré sa k nemu 
vyjadrovali, nesúhlasila. Úrady 
upozorňovali, že plánovaný sklad 
nie je v súlade so zákonmi z hľa-
diska odpadového hospodárstva 
a firma ho chce vybudovať v dru-
hom ochrannom pásme vodného 
zdroja, čo je tiež v rozpore so zá-
konom. Občania spísali protest-
nú petíciu a jednoznačne proti 
zámeru bolo Mesto Trenčín. Pod-
ľa primátora Branislava Cellera 
všetky útvary mesta sa k zámeru 
vyjadrili záporne. „Pokus zriadiť 
takúto skládku legálnym spôso-
bom je zamietnutý,“ vyhlásil vo 
februári.
 Obvodný úrad životného 
prostredia v Trenčíne po zhro-
maždení stanovísk vydal roz-
hodnutie, podľa ktorého mal byť 
zámer ďalej posudzovaný podľa 
zákona o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie. Úrad zvo-
lal rokovanie, na ktorom sa mal 

určiť rozsah hodnotenia navrho-
vanej činnosti. Firma ešte pred 
rokovaním oznámila, že upúšťa 
od realizácie zámeru a požiadala 
o stornovanie žiadosti týkajúcej 
sa posudzovania vplyvov na ži-
votné prostredie.
 Na skladovanie odpadov, vrá-
tane nebezpečných, chcela firma 
využiť chátrajúce zásobníky na 
mazut a ďalšie priestory vo svo-
jom areáli. V zámere uvádzala 
široké spektrum odpadov, ktoré 
mali zvážať z Trenčianskeho a Ži-
linského kraja. Firma plánovala 
začať s prevádzkou skladu už 
v tomto roku, keď areálom malo 
prejsť 800 ton odpadov. V ro-
ku 2008 to malo byť 3000 ton 
a v roku 2009 až 5000 ton odpa-
dov. Odpady chceli zhromažďovať 
v sudoch s objemom 200 litrov 
a v kontajneroch s objemom od 
jedného do 10 metrov kubických. 
Odpady zo skladu mali odvážať 
na ďalšie spracovanie. (TASR)

Na Trenčianskej univerzite bol Deň pracovných stáží
Pomôcť študentom s umiestnením na pracovných stážach a s hľa-
daním zamestnania bolo cieľom podujatia, ktoré sa 17. apríla 
uskutočnilo na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka.
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Detské ihriská pre dospelých
Hojdačky na Kiosku potešia množstvo detí zo sídliska Juh 
i z celého mesta. Detské ihrisko je umiestnené v lese a láka 
rodičov s malými deťmi na prechádzky s možnosťou vyšantiť 
sa na drevených zvieratkách, preliezačkách a ďalších zaria-
deniach. Preto často Trenčanov mrzí vandalizmus zameraný 
na ničenie areálu pre deti i dospelých.

 Aj počas Veľkej noci v tep-
lom počasí kroky mnohých 
Trenčanov smerovali na Bre-
zinu. Zastavili sa na ihrisku, 
sledovali natešené deti. Na 
prekvapenie sa medzi deťmi 
plietli aj skôr narodení. Mladí 
ľudia si často neuvedomujú, 
že ihrisko je určené pre deti 

a pokojne sa hojdajú, hoci 
hojdačky nie sú stavané na 
ich hmotnosť. Výsledkom je 
často poškodené zariade-
nie, ktoré nevydržalo nápor 
„dospelákov“. Stačí trochu 
ohľaduplnosti alebo budeme 
stavať ihriská pre dospelých?
 (la)

Pohodlnosť alebo bezohľadnosť?
Počas veľkonočných sviatkov každému udreli do očí preplnené 
kontajnery na smeti. Odpadky z nich priam kypeli a vypadávali 
na zem, kde sa dvíhali k nebu malé pohoria zo smetí. Pracovníci 
odvážajúci komunálny odpad mali viac roboty s čistením okolia, 
ako so samotným vysýpaním odpadkov z preplnených nádob.

 Muselo to tak byť? Niekedy 
stačilo iba trochu pohnúť rozu-
mom a smeti sa mohli zmestiť 
do kontajnera. Napríklad, ak 
neznámy „dobrodinec“ hodí do 
prázdneho kontajnera kartóno-
vú škatuľu, často aj dve, zaplní 
polovicu 1100 litrovej nádoby. 
A pritom vedľa je kontajner na 
papier. Prípadne by stačilo ška-
tuľu rozobrať, aby zabrala čo 
najmenej miesta. 
 Zvykáme si aj na triede-
nie komunálneho odpadu. Pri 

plastoch sa stretávame s po-
dobným problémom. Ľudia 
nastrkajú do kontajnera vrecia 
s plastovými fľašami, bandasky 
a ten sa rýchlo zaplní. Opäť by 
stačilo iba stlačiť fľašky a zmes-
tí sa šesťkrát viac odpadu. Sta-
čí málo a okolie kontajnerov 
nebude pripomínať smetiská 
veľkomiest v Južnej Amerike či 
v Afrike. 
 Je to z našej strany iba po-
hodlnosť alebo skôr bezohľad-
nosť?  (la)

Zdevastovaný prístrešok na kontajnery „krášli“ zákutie mesta 
pri križovatke Horného Šianca s Hviezdoslavovou ulicou. Nie-
kedy vynaložia rôzni „umelci“ veľa námahy, aby zničili pekné 
zariadenie. Tento prístrešok nemá ešte ani rok, ale vyzerá ako 
ťažkým životom postihnutý starček.  Snímka a text: (la)

Papierové peniaze za mince

 V Trenčíne už nemusia vodiči motorových vozidiel, ktorí parku-
jú na Palackého ulici, vymieňať v blízkych obchodoch papierové 
peniaze za 10 Sk mince, aby si mohli zaplatiť poplatok za parko-
vanie. Od 30. marca 2007 bolo odovzdané do užívania zariadenie 
na parkovisku na Palackého ulici pred budovou Tatra Banky na 
rozmieňanie papierových peňazí v nominálnych hodnotách 20 Sk, 
50 Sk, 100 Sk, 200 Sk na 10 Sk mince. Jedinou podmienkou, 
ktorú je nutné dodržať, aby papierová finančná hotovosť bola hlad-
ká, vyrovnaná, nie pokrčená.
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Vyhodnotenie ankety Prieskum spokojnosti

17%

37%

42%

4%

Som tu prvýkrát
2 – 10-krát
viac ako 10-krát
Nevyplnilo

Pomer mužov a žien zú astnených na ankete

47%

47%

6%

Muži
Ženy
Neudané pohlavie

Úrove  vzdelania zú astnených respondentov

11%

46%

41%

2%
Základné vzdelanie

Stredoškolské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie

Neudaná úrove
vzdelania

Vekové kategórie zú astnených respondentov

5%

46%39%

10%
do 20 rokov
21 - 40 rokov
41 - 60 rokov
viac ako 60 rokov

23%

8%

17%7%4%7%
11%

23%

Matrika

Evidencia obyvate stva,
súpisné ísla

Dane a poplatky

Prevádzkovanie
obchodu a služieb

Zabezpe ovanie
sociálnej pomoci

Životné prostredie,
doprava, stavebný
poriadok
Podate a, informácie

Poklad a

Anketové dotazníky boli umiestnené v priestotoch Klientskeho 
centra, na jednotlivých pracoviskách od 5. 3. – 5. 4. 2007. Na 
ankete sa zúčastnilo 100 respondentov, z toho 47 mužov, 47 žien  
a 6 respondentov, ktorí neudali pohlavie.

Zúčastnení respondenti mali rôznu úroveň vzdelania. Základné 
vzdelanie malo 11 respondentov, stredoškolské vzdelanie malo 
46 respondentov, 41 bolo vysokoškolsky vzdelaných a 2 nezadali 
úroveň vzdelania. Najviac bolo teda respondentov so stredoškol-
ským vzdelaním.

Na ankete sa zúčastnilo 5 respondentov vo veku do 20 rokov, 
46 respondentov od 21 do 40 rokov, 39 respondentov vo veku 
od 41 do 60 rokov a viac ako 60 rokov malo 10 zúčastnených 
respondentov. Svoj vek neprezradili 2 respondenti.

Anketový dotazník pozostával z 5 otázok 
týkajúcich sa Klientskeho centra.

Otázka č. 1
Koľkokrát ste už Klientske centrum navštívili?

Prvá otázka mala za úlohu odhaliť počet návštev jednotlivých res-
pondentov. Respondenti odpovedali takto:

Otázka č. 2
Ktoré pracovisko (okienko) Klientskeho centra 
ste dnes navštívili?

Pri druhej otázke respondenti označili jednu, ale i viac odpovedí.

Základné vzdelanie 11

Stredoškolské vzdelanie 46

Vysokoškolské vzdelanie 41

Neudaná úroveň vzdelania 2

do 20 rokov 5

21 - 40 rokov 46

41 - 60 rokov 39

viac ako 60 rokov 10

Som tu prvýkrát 17

2 – 10-krát 37

viac ako 10-krát 42

Nevyplnilo 4

Matrika 46

Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla 17

Dane a poplatky 35

Prevádzkovanie obchodu a služieb 15

Zabezpečovanie sociálnej pomoci 8

Životné prostredie, doprava, stavebný poriadok 14

Podateľňa, informácie 22

Pokladňa 47
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82%

16%

0%

1%

1%

0%

Známka 1
Známka 2
Známka 3
Známka 4 
Známka 5
Neudané známkovanie

74%

13%

9% 2%
2%

Známka 1
Známka 2
Známka 3
Známka 4 
Známka 5

Otázka č. 4 
Na akej úrovni je podľa vášho názoru kvalita 
a odbornosť informácií a služieb, ktoré ste 
dnes obdržali? 

Zamestnanci KC aj v tomto bode získali veľmi pozitívne hodnote-
nie.

Otázka č. 5
Ako ste boli spokojný / á s rýchlosťou 
vybavenia?

Odpovede na túto otázku sú podľa môjho názoru mierne skresle-
né vzhľadom na obdobie, v ktorom sa anketa odohrávala. Najviac 
negatívnych odpovedí sa týkalo chodu pokladne, ktorá bola v ob-
dobí priebehu ankety plne vyťažená.

Anketa prebiehala bez komplikácií a s veľkým záujmom klientov 
Klientskeho centra. Myslím, že pozitívne hodnotenia svedčia o vy-
sokej spokojnosti obyvateľov so službami Klientskeho centra.
Respondenti mali možnosť vyjadriť svoj názor aj slovne. Tieto vy-
jadrenia sa nachádzajú na nasledujúcich riadkoch vyhodnotenia 
ankety.

• Ešte keby niektorá 5 – ka bus „zabehla“, „zabiehala“ do Zábla-
tia. Vďaka, pán primátor.

• Zachovajte Slnečné námestie, tiché bez takých prevádzok ako 
je kamenárstvo. 

• Dlhé čakanie v pokladni.

• Je to dobrá myšlienka – nech sa vám darí.

• Nemáte dobre vyriešenú pokladňu, dlho som čakala. Mali 
by ste vyhradiť pokladňu zvlášť pre mestských zamestnancov... 
(napr. policajti)

• Len taká maličkosť. Nevadí, že mi pracovníčka nepomôže 
okamžite, ale aspoň očný kontakt a naznačenie „počkajte chvíľ-
ku“ by boli milé. Inak prácu celého Klientskeho centra a tento 
trenčiansky vynález veľmi oceňujem.

• Pokladňa – dňa 2. 3. 2007 bol predo mnou policajt a vybavoval 
20 min., kvôli nemu som stála v pokladni toľko dlho, a to som si 
dala len spraviť nový RL. Spravte niečo s tým.

• Všetko v poriadku iba v pokladni boli predo mnou dvaja policajti 
a dlhšie som tam čakal.

• Dlho som čakal v pokladni.

• Jedna pokladňa na celý úrad nestačí. Ďakujem.

• Všetko je v poriadku, len mi vadilo čakanie pri pokladni. Zdržia-
vali mestskí policajti. Ďakujem.

• Dlhšie čakanie pri pokladni!

• Dlhšie čakanie v pokladni.

 Pokračovanie na strane 11

83%

14% 2%

1%

0% Známka 1
Známka 2
Známka 3
Známka 4 
Známka 5

Otázka č. 3
Akou známkou by ste oznámkovali správanie 
zamestnanca, ktorý vám dnes poskytol službu?

Vzhľadom na to, že v predchádzajúcej otázke klienti označili aj 
viac odpovedí, nedá sa presne priradiť známkovanie k jednotlivým 
pracovníkom.

Známka 1 83

Známka 2 14

Známka 3 2

Známka 4 1

Známka 5 0

Známka 1 82

Známka 2 16

Známka 3 0

Známka 4 1

Známka 5 0

Neudané známkovanie 1

Známka 1 74

Známka 2 13

Známka 3 9

Známka 4 2

Známka 5 2

Pripomienky a poznámky účastníkov ankety
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Mesto Trenčín oslávilo 62. výročie oslobodenia
(Dokončenie z 1. strany)

 V slávnostnom príhovore 
primátor Mesta Trenčín Brani-
slav Celler vyzdvihol morálne 
kvality bojovníkov proti fašiz-
mu, ktorí „na vlastných ple-
ciach zažili krutosti a bezprá-
vie od ľudí, ktorí boli vedení 
strachom, nenávisťou, zasle-
penosťou, zvrátenou ideoló-
giou či vidinou moci.“ Priznal 
sa, že prežíva smútok vtedy, 
keď spoznáva osudy priamych 
účastníkov odboja z ich roz-
právania. „Čo všetko museli 
zažiť v najkrajšom veku živo-
ta, keď boli obratí o ľudskú 
dôstojnosť, keď boli vystave-
ní fyzickému a psychickému 

týraniu a donútení pozrieť sa 
priamo do tváre smrti.“ Toto 
poznanie pretavil do vlastného 
priznania, že je rád, že nepatrí 
ku generácii, ktorá toto všetko 
prežila. Sám si nevie pred-
staviť, ako by zvládol takéto 
zaobchádzanie a hrôzy, akého 
hrdinstva by bol schopný on.
 „Tento lesopark vydal po 
vojne v otvorených masových 
hroboch svedectvo 69 obetí, 
za akých bolestí sa rodila slo-
boda v Trenčíne. Trenčania si 
musia preto na tieto nevinné 
obete spomínať s úctou a lás-
kou. Prvé hodiny a dni oslo-

bodenia od fašizmu v roku 
1945 boli sprevádzané úľavou 
a eufóriou z nového začiatku 
po prežitých hrôzach. Vtedy 
ešte nik netušil, že namiesto 
želanej slobody myslenia, roz-
hodovania a konania onedlho 
nastúpi na ďalších 40 rokov 
obdobie inej ideológie a ná-
tlaku moci, ktorej zločiny sa 
neprejavovali formou otvore-
ného vojnového konfliktu na 
uliciach pred zrakmi všetkých. 
Prebiehali však skryte, neme-
nej zákerne, často za dverami 
súdnych siení na základe vy-
konštruovaných obvinení po 
nevľúdnych vyšetrovaniach 
tajnej služby. I na tieto obete 
by sme nemali zabúdať,“ po-

vedal trenčiansky primátor. Zá-
roveň vyjadril myšlienku, aby 
10. apríl bol aj pripomenutím 
toho, že mier a demokracia 
sú veľmi krehké veci, môžu sa 
rozbiť, príliš ľahko zmeniť na 
otvorený konflikt či dokonca 
vojnu. Potvrdzuje to história 
a otvorené vojnové ohniská vo 
svete.
 Na príhovor primátora 
nadviazal člen Oblastnej or-
ganizácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov 
v Trenčíne Pavol Liška, ktorý 
pripomenul skutočnosť, že 
málo sme sa poučili z histórie, 

keď nevnímame utrpenie dru-
hých, akoby sa nás to netýka-
lo. „Je to iba zdanlivé. Bývalá 
Juhoslávia nie je tak ďaleko 
ani Čečensko, Afganistan, 
Irak. Hovorí sa, že všetci ľudia 
sú si bratia. Je to naozaj tak? 
Bratovražedná vojna v býva-
lej Juhoslávii dokazuje opak. 
V spoločnosti existujú sily, 
ktoré delia ľudí na bielych 
a s tmavšou pleťou, podľa vie-
rovyznania, podľa národnosti 
alebo iných odlišností. Pritom 
by stačilo povedať, že každý 
je človek! Musíme si uvedo-
miť, že fašizmus bol porazený, 
ale nebol zničený. Na scénu 
sa dostávajú jeho pohrob-
kovia, ktorí svojimi heslami 
získavajú pre svoje zámery 
mládež. Tá nemá predstavu, 
čo je nacizmus, čo je fašiz-
mus, čo je symbol hákového 
kríža, preto ju treba pred tým-
to odpadom spoločnosti chrá-
niť. Nezabúdajme na slávnu 
minulosť. Načierajme do čias, 
kedy sa rodila naša sloboda, 
načierajme do čias, z ktorých 
pramení naša súčasnosť. Pri-
pomínajme si ich pre našu 
budúcnosť,“ uviedol P. Liška.
 Trenčín oslobodili soviet-
ski a rumunskí vojaci. Po ich 
bleskovom útoku Nemci sotva 
z mesta ušli, stačili však vyho-
diť do povetria oba mosty cez 

rieku Váh. Boje a ostreľovanie 
mesta z druhej strany Váhu 
pokračovalo ešte dvadsať 
dní. Boje na území vtedajšie-
ho okresu Trenčín si vyžiadali 
1 380 padlých Rumunov, 
1 255 Sovietov, zahynulo aj 
171 civilistov. Boje v okrese 
ustali 30. apríla 1945.
 Dva týždne po skončení voj-
ny, 22. mája, sa našlo na Bre-
zine v Dušovej doline sedem 
hromadných hrobov. V nich 
bolo 69 tiel. Išlo o umučených 
partizánov, ale aj civilistov 
s antifašistickým zmýšľaním. 
Nemci ich aj za pomoci Hlin-
kových gárd mučili v budovách 
terajšieho krajského súdu 
a štatistického úradu od ok-
tóbra 1944 do apríla 1945. 
Po krutom mučení ich dovied-
li na Brezinu, zastrelili alebo 
uškrtili a vhodili do hrobu. Po 
exhumácii 43 z nich identifiko-
vali. Najmladší Jozef Chrenko 
z Dubodiela mal len 19 rokov. 
Medzi umučenými boli aj muži, 
ženy, ale aj cudzinci zo Soviet-
skeho zväzu, Spojených štátov 
amerických, Česka, Rakúska, 
Maďarska a Francúzska. Telá 
pochovali pri pamätníku nad 
Čerešňovým sadom.
 Záver pietnej oslavy patril 
hymnickej piesni „Kto za prav-
du horí“.
 (jč, SITA)

Pri pamätníku nad čerešňovým sadom na trenčianskej Brezine 
spí svoj večný sen aj Ján Kovarčík, jeden zo 69 umučených 
fašistami na sklonku II. svetovej vojny v Trenčíne

Na pietny akt na počesť oslobodenia Trenčína prišli aj priami 
účastníci odboja Snímky (jč)
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 Na základe nominácií po-
rotcov Rada súťaže udelila 
špeciálnu Cenu otvorenej 
spoločnosti venovanú pamiat-
ke Karola Ježíka a prvýkrát 
v histórii súťaže rozhodla aj 
o víťazovi ceny Združenia vy-
davateľov periodickej tlače 
Slovenska. Okrem uvedených 
ocenení sa v tomto roku poro-
ta rozhodla udeliť aj Osobitné 
ocenenie za celoživotné novi-
nárske dielo v službách otvo-
renej občianskej spoločnosti, 
ktorej držiteľkou sa stala Soňa 
Čechová. Porota tiež udelila 
Mimoriadne ocenenie v kate-
górii najlepší krátky publicis-
tický príspevok v printových 
médiách Egonovi Alterovi 
za sviežu kritiku poklesnutej 
tvorby v oblasti textov popu-
lárnej hudby v príspevku „13 
odpovedí pre Igora Timka...“ 
Porota zároveň prihliadala 
i na to, že text bol publikova-
ný v internetovom magazíne 
a tým obohatil ponuku tohto 
moderného média. Príspevok 
bol uverejnený na www.t-sta-
tion.sk. 
 „Sme radi, že novinári pri-
jali našu výzvu a svojou účas-
ťou v tejto súťaži pomohli vy-
tvoriť kvalitné otvorené fórum 
pre každoročnú konfrontáciu 
toho najlepšieho, čo sa v slo-
venskej žurnalistike minulý 
rok vytvorilo. Teší nás tiež 
podpora kvalitných partnerov 
a fundovaných porotcov zo 
Slovenskej a Českej republi-
ky, ktorí aj tento rok prijali 
možnosť zoznámiť sa tako-
uto formou s prierezom slo-
venskej novinárskej tvorby a 
posúdiť jej kvalitu,“ povedala 
Ľubica Stanek, zástupkyňa 
vyhlasovateľa súťaže Nadácie 
otvorenej spoločnosti – Open 
Society Foundation.
 Široká aj odborná verej-

nosť má možnosť zoznámiť 
sa s víťazmi a nominovaný-
mi súťaže Novinárska cena 
2006 na výstave NO COM-
MENT. Okrem printových a 
elektronických príspevkov tu 
bude vystavených aj viac ako 

100 fotografií a 50 karikatúr. 
Výstava je sprístupnená do 
6. 5. 2007 v Open Gallery na 
Baštovej ul. 5 v Bratislave. 
 Do súťaže bolo prihláse-
ných 795 príspevkov, čo je 
dvakrát viac ako v minulom 
roku. Odborná porota vybrala 
zo všetkých príspevkov dve 
až štyri nominácie pre každú 
z 12 kategórií a pre dve oce-
nenia. Následne rozhodovala 
o víťazoch v jednotlivých kate-
góriách, ktorí boli slávnostne 
vyhlásení v divadle Astorka 
Korzo ´90. 

 Prihlásené príspevky, pub-
likované alebo odvysielané 
v období od 1. októbra 2005 
do 31. decembra 2006, boli 
v každej kategórii vyhodnoco-
vané štvor alebo trojčlennými 
odbornými porotami. Členmi 
porôt boli významní predsta-
vitelia slovenskej a českej 
novinárskej obce ako aj zná-
me osobnosti spoločenského 
a kultúrneho života. 
 Ondrej Starinský
 Nadácia otvorenej 
 spoločnosti
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Víťazi súťaže Novinárska cena 2006 sú už známi
Víťazi súťaže Novinárska cena 2006 si prevzali ocenenia na 
slávnostnom vyhlásení výsledkov v divadle Astorka Korzo ´90. 
Zo 48 nominácií vybrala odborná porota víťazov v 12 kategó-
riách, pričom v jednej kategórii sa rozhodla cenu neudeliť. Súťaž  
organizuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foun-
dation v spolupráci s hlavným partnerom Philip Morris Slovakia, 
so Združením vydavateľov periodickej tlače Slovenska, Sveto-
vou Bankou, Memo 98 a agentúrou PRime time.

Obrovský úspech v súťaži Novinárska cena 2006 zaznamenali v kategórii Najlepší regi-
onálne odvysielaný príspevok v elektronickom médiu naši kolegovia z Televízie Trenčín 
Eva MIŠOVIČOVÁ a Peter KOTRHA. Vo svojej kategórii zvíťazili, keď boli nominovaní spolu 
s autormi z Rádia Regina a Devínskonovoveskej televízie. Cieľom celej súťaže bolo vy-
zdvihnúť novinárov, ktorí svojou prácou riešia a upozorňujú na problémy dnešnej spoloč-
nosti. Poslaním je rozvoj kvalitnej slovenskej žurnalistiky.

 Víťazný príspevok nesie 
názov Danka. Je o handi-
capovanom dievčati, ktoré 
maľuje nohami. Sama sa 
naučila čítať i písať, nakoľ-
ko má pozorovací talent a 
„odkukala“ to od svojich 
zdravých súrodencov. E. 
Mišovičová a P. Kotrha 
si prvú cenu zaslúžili vďa-
ka citlivému vykresleniu 
hlbokého a dojemného 
ľudského príbehu. Hlavnú 
cenu, 25 000 Sk, si však 
neponechajú pre vlastné 
účely. Túto sumu sa roz-
hodli venovať práve Dan-
ke. 
 E. Mišovičová sa vy-
jadrila, že ide o úžasný 
príbeh a je rada nielen za 
seba, ale práve za Danku, 
nakoľko sa o nej dozve-
delo viac ľudí. P. Kotrha 
víťazstvo berie ako moti-
váciu do ďalšej práce. Ich 
prácu vysoko hodnotí aj 
riaditeľ Televízie Trenčín 
Peter Hlucháň. U P. Kotr-
hu vyzdvihuje cit pre obraz 
a prízvukuje, že vhodná 
téma je 70 percent úspe-
chu. (tt)

Televízia Trenčín s titulom Najlepší regionálne 
odvysielaný príspevok

Eva MIŠOVIČOVÁ

Peter KOTRHA
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Už tretí rok sa do Opatovej vrátil duch Andersena
Krásnou tradíciou sa v mestskej časti Opatová stalo medzinárod-
né podujatie Noc s Andersenom. Do podujatia, organizovaného 
pobočkou Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne za výdatnej 
podpory ZŠ, Potočná ul. a miestneho dobrovoľného hasičského 
zboru, sa zapojilo 60 detí a 10 „dospelákov“.

 Tento rok sa stretli v miest-
nom kultúrnom stredisku už 
o 16.00 h, aby sa zoznámili 
s priebehom celej akcie. Roz-
právkový svet otvorili deti dra-
matického krúžku netradičným 
spracovaním rozprávky Soľ nad 
zlato. Z koláčov – srnčích chrb-
tov, vyzbieraných od šikovných 
rodičov, babičiek a všetkých 
dobrých ľudí, poskladali roz-
právkovo – lekvárovú stonožku. 
Ochotných ľudí bolo naozaj 
veľa. Veď dĺžka stonožky milo 
všetkých prekvapila: 8 metrov 
a 50 centimetrov (ešte pár 
koláčov a nebolo by ju kam 
umiestniť).

 Kreslené postavičky na 
chodníku priviedli deti k ducho-
vi spisovateľa Pavla Dobšinské-
ho, ktorý ich sprevádzal celým 
andersenovským podujatím. 
Ďalšie body do preukazu úloh 
získavali na troch rozprávko-
vých miestach. V Rozprávkovej 
knižnici čakala babička a roz-
právala vlastnú rozprávku o Ob-
rovi Machnáčovi, ktorú deti ilu-
strovali. Potom sa snažili obra 
premôcť fúkaním balónov a od-
strašiť maľovanými tvárami.
 Miestny dobrovoľný hasič-
ský zbor výdatne pomáhal pri 
hľadaní stratenej Zlatovlásky 
a musel pritom použiť všetku 

svoju techniku. Cestou deti 
prekonávali zaujímavé prekáž-
ky. Aj škola sa premenila na 
rozprávkové kráľovstvo, kde sa 
za odmenu nerozdávali znám-
ky, ale maškrty, nevyvolávali 
sa žiaci, ale duchovia a varili 

Výstava J. Mezřického a súčasnej keramiky
Vernisáž dvoch výstav sa konala 13. apríla v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne. Na prvej sa pre-
zentoval architekt a projektant Jíří MEZŘICKÝ, ktorý sa k palete dostal po absolvovaní vysokej 
školy v roku 1964. Potom sa približne desať rokov venoval svojej profesii, aby sa od roku 1980 
vrátil k maľovaniu.

 Koncepcia výstavy charak-
terizuje jeho tvorbu ako rea-
listickú a fantazijnú, poetickú 
aj noetickú. Maliarova túžba 
po vyjadrení pocitov zrodila 
symbol. Jeho prítomnosť v ob-
raze nie je samoúčelná, ale 
funguje ako súčasť mechaniz-
mu provokácie našej mysle 
a predstavivosti. Jeho obra-
zy ponúkajú divákovi možnú 
komparáciu s architektonic-
kou tvorbou.
 V druhej výstave sa pred-

stavilo v autorskej koncepcii 
Štefana Oriška Združenie ke-
ramikárov Slovenska v poradí 
už so svojou V. prehliadkou 
súčasnej keramiky. Vystave-
ná kolekcia podrobne mapuje 
dianie na keramickej scéne za 
tri roky, ktoré uplynuli od po-
slednej prezentácie. Výstava 
predstavuje práce účastníkov 
Medzinárodného keramického 
sympózia v Lučenci, workscho-

pu v Beladiciach, Ružba-
choch i diela prezentované 
na zahraničných sympóziách 
v Čechách, Turecku, Poľsku 
a Dánsku. Na výstave sú diela 
dvadsiatich piatich umelcov 
širokého generačného rozpä-
tia, od nestorov modernej ke-
ramiky až po nedávnych absol-
ventov ateliéru Vysokej školy 
výtvarných umení v Bratislave.
 (jč)

sa čarovné nápoje dodávajúce 
silu, odvahu, ale i krásu. S Jan-
kom Hraškom deti priniesli ha-
lušky oteckovi, po ceste stretli 
Vajce na vandrovke, Popoluška 
im dovolila pretriediť šošovicu 
a hrach, 12 mesiačikov vyvola-
lo duchov Andersena a Dobšin-
ského, s ktorými si zahrali časť 
rozprávok. Podujatie ukončili 
duchovia spisovateľov a šťast-
né deti odmenili sladkou torto-
vou maškrtou.
 V noci zostalo v knižnici 
spať 20 odvážnych spáčov. Po 
vytvorení si nočného brlôžka, 
nakŕmení bosoráckymi buchta-
mi navštívili hviezdnu oblohu 
(samozrejme cez ďalekohľad), 
kde obdivovali prsteň Saturna 
a všakovaké kopce a jamy na 
Mesiaci. Cestou späť do kniž-
nice na deti číhali samé opa-
chy a rôzna smiešna háveď. 
Našťastie boli posilnené čajom 
z čarovných byliniek, takže sa 
nebáli. V dračej záhrade stretli 
prskavkových škriatkov, ktorí 
im zadali nebezpečné úlohy. 
Zaspávať deťom pomáhali stra-
šidelné rozprávky a hororové 
príbehy. Ak zaspali, tak len 
na chvíľočku. Po prebudení do 
slnečnej soboty, výdatných ra-
ňajkách a spoločnej fotografii 
si zaželali pekný deň a 20 spo-
kojných nespiacich spáčov od-
chádzalo domov.
 Organizátori ďakujú všetkým, 
ktorí pomohli pri vytvorení sko-
ro 9–metrovej stonožky svojím 
koláčovým dielom a už sa te-
šia, ako porastie budúci rok.
 (opat)

Podobná akcia sa konala na ZŠ Trenčín, Bezrušova ul.
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Kultúrne a metodické centrum OS SR
23. 4. o 19.00 

Mini čundr country show
Zábavný program Ivana Mládka a jeho komikov.

30. 4. o 19.00
GASP II
Nová fantastická tanečná show Jána Ďurovčíka. 

Galéria M. A. Bazovského
25. 4. o 9.30

Galerkovo
Hravé tvorivé dielne pere deti do 6 rokov a ich 
rodičov.

29. 4. o 14.00
Farebná nedeľa
Tvorivé dielne pre všetky deti a ich rodičov a sta-
rých rodičov.
Klub Lúč

22. 4. o 14.30
Divadlo Kufr: Veľký fuk
Predstavenie, ktoré deti interaktívne vťahuje do 
príbehu – preliezajú komínom, spievajú pesnič-
ku, spolupracujú na tvorbe príbehu...
ZOC MAX Trenčín

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.

20., 27. 4. o 14.30
Aj my máme šikovné pršteky
Tvorivé keramické dielne pre deti so zdravotným 
postihnutím.

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

20. 4. 
Country pohodička
Klubové stretnutie priaznivcov country tancov 
a hudby.

27. 4. o 17.00 
Strach
Beseda pre mládež dorastového veku. V prostre-
dí zimného horského strediska anjeli skúmajú, 
aké miesto v živote ľudí má strach.
MC SRDIEČKO

23., 30. 4. o 10.00
Čítavá hodinka s rozprávkou

19., 26. 4. o 10.00
Štvrtkové tvorivé predpoludnie s tetou Aničkou.

20., 27. 4. 
Učíme sa po nemecky

Detské aktivity

Divadlo, koncerty, festivaly

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

Využívanie prúdovej leteckej techniky v Čes-
koslovensku a na Slovensku od roku 1945 do 
súčasného obdobia.

19. 4. o 16.00
Archívne fondy v slovenských archívoch: Bytča, 
Nitra a pobočky v Trenčíne. Využitie pre štúdium 
regionálnej histórie. Prednáša Mgr. Danica Hla-
váčová. Pripravuje Klub numizmatikov a DVaT.
Verejná knižnica M. Rešetku

25. 4.
Babi, pošli mi to mejlom – inštruktáž na zvládnu-
tie základov PC a komunikácie prostredníctvom 
e-mailu pre seniorov. 
Verejná knižnica M. Rešetku

19. 4. o 16.00
Úzkosť je zlý pán
K čomu je dobrá úzkosť? Kedy a ako sa úzkosť 
stáva problémom? Aké sú najčastejšie úzkostné 
poruchy? Ako sa dajú liečiť? Diskusia organizo-
vaná OZ Betlehem s MUDr. K. Kusou, Mgr. I. 
Ilavskou a Mgr. V. Havlíkovou.

25. 4. o 10.00
Jozef Miloslav Hurban a jeho vzťah k Považiu

Prednášky

Mierové nám. 
032/743 44 15

Výstavy

do 13. 5.
Z našich ateliérov
Výber z tvorby pedagógov Základnej umeleckej 
školy v Trenčíne.
Mestská galéria

do 11. 5.
V rozprávke je to aj tak
Prezentácia prác detí ZŠ Kubranská ul.
Kultúrne a metodické centrum OS SR

do 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

do 20. 5.
Jiří Mezřický: Maľba

do 20. 5.
Slovenská keramika dnes V.
Verejná knižnica M. Rešetku

do 30. 4.
Videl som Trenčín inak
Výstava súťažných fotografií 1. a 2. kola fotosú-
ťaže Trenčianskej nadácie.
Trenčianske múzeum

do 30. 4.
Jozef Kalka: Kopanice 80-te roky

20. 4. o 16.30
ANIME PLAY 
Projekcia japon-
ských animova-
ných filmov

20. – 22. 4. o 
19.00
Rozhovor s nepriateľom 
SR, 2007, 120‘ 
Dramatický príbeh, spraco-
vaný na motívy rovnomennej 
novely Leopolda Laholu, 
o hľadaní princípu ľudskosti. 
21. 4. o 17.00
About your parents
Dokumentárny film zo života 
mladých rodičov v rôznych 
európskych krajinách.
22. 4. o 16.00
Detské predstavenie: Doba 
ľadová 2 
USA, 2006, 92‘ 
Naša trojica hrdinov stále 
drží spolu a užíva si!

23. a 25. 4. o 19.00
V tieni Beethovena 
USA/Nem, 2006, 104‘ 
Film začína koncom Beetho-
venovho života. 
27. – 29. 4. o 19.00
Gejša 
USA, 2005, 145‘ 
Adaptácia rovnomennej knihy 
Arthura Goldena je pod režij-
nou taktovkou Rob Marshal-
la, z istého uhla pohľadu, 
veľmi podobná jeho doteraz 
najväčšiemu úspechu - muzi-
kálu Chicago. 
28. 4. o 17.00
Diamanty noci 
Príbeh o úteku dvoch českých 
mladíkov z transportu smrti, 
na ktorých poľujú senilní star-
ci sudetskej dediny. 
30. 4. o 19.00
Schnitzel paradise 
Holandsko, 2005, 82 min.
Film Schnitzel Paradise, 
ktorý sa doma v Holandsku 
stal hitom, by sa dal najskôr 
nazvať multikultúrnou roman-
cou z pracovného prostredia. 
Jeho kolektívnym hrdinom je 
množstvo ľudí rôznych národ-
ností, ktorí načierno pracujú 
v kuchyni jednej reštaurácie.

Výstavy

Mestská galéria
do 15. 4.

Stretnutie – Setkání
Družobná výstava výtvarníkov z okresov Trenčín 
a Uherské Hradište.
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Mesto Trenčín
prijme do pracovného pomeru 
dvoch zamestnancov

do funkcie stavebný referent Spoločného stavebného úradu 
v Trenčíne 

Kvalifikačné požiadavky, ktoré musí uchádzač spĺňať:
1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zamera-

ním na stavebníctvo
2. Znalosť platných právnych predpisov v danej oblasti
3. Prax v odbore vítaná (nie je podmienkou)
4. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v odbore životného 

prostredia - úsek územného plánovania a stavebného po-
riadku (nie je podmienkou)

Ďalšie požiadavky:
– bezúhonnosť (preukazuje sa odpisom z registra trestov 

nie starším ako tri mesiace v zmysle § 3 ods. 4 zák. č. 
552/2003 Z. z.)

– znalosť práce s PC
– vodičský preukaz (je vítaný)
– komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, dôsled-

nosť, presnosť, schopnosť pracovať pod stresom, zvláda-
nie nárazovej práce

Zoznam požadovaných dokladov:
– žiadosť o prijatie do zamestnania
– profesijný životopis
– fotokópia dokladu o vzdelaní a dokladu osvedčenia o od-

bornej spôsobilosti
– odpis z registra trestov 
– priložiť súhlas so spracovaním a vedením osobných úda-

jov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších 
predpisov

Uzávierka prihlášok do 18. 5. 2007 do 14.00 h
MIESTO DORUČENIA:
   Mestský úrad v Trenčíne
  Mierové námestie 2
  911 64 Trenčín
Na zalepenej obálke uviesť „stavebný referent – neotvárať“

Kultúrne centrum AKTIVITY, o. z. a VERONIKA – klub zberateľov 
a pestovateľov liečivých rastlín,

pozývajú širokú verejnosť na konzultácie o pestovaní, poznaní 
a využití liečivých rastlín

LIEČIVÉ RASTLINY DO KAŽDEJ DOMÁCNOSTI

27. apríl 2007 o 16.00 h
v Kultúrnom stredisku Juh

Pozvánka

1. Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 
v Trenčíne vás pozýva na kultúrne podujatie poriadané ku Dňu 
matiek, ktoré sa uskutoční dňa 11. mája 2007 so začiatkom 
o 13.30 h v Kultúrnom stredisku Dlhé Hony v Trenčíne.
Tešíme sa na vašu účasť! Výbor 1 ZO JDS Trenčín

Dokončenie zo strany 7

• Pri príležitosti návštevy no-
vozrekonštruovaného pracovis-
ka Mestského úradu v Trenčíne 
– Klientskeho centra na Farskej 
ulici č. 10 – útvaru životného 
prostredia, dopravy a staveb-
ného poriadku mi bol vašou 
zamestnankyňou poskytnutý 
dotazník s otázkami, ktorými 
sa snažíte získať spätnú väz-
bu od občanov na fungovanie 
Klientskeho centra, resp. jed-
notlivých jeho pracovísk. 
 Som častejším návštevní-
kom tohto útvaru mestského 
úradu. Privítal som s poteše-
ním a uznaním vznik takto vyba-
veného pracoviska uvádzaného 
útvaru. Chcem otvorene zagra-
tulovať Mestu Trenčín, autorom 
rekonštrukcie, tiež dodávateľo-
vi stavby k skutočne zdarilému 
dielu a k vytvoreniu atraktívne-
ho priestoru, ktorý tiež umocňu-
je aj umiestnenie tohto útvaru. 
Priestor je jedným slovom 
reprezentatívny. Všetky otázky 
som na dotazníku vyplnil a vy-
slovil som spokojnosť. Zamys-
lel by som sa však nad otázkou 
umiestnenia pracoviska prvého 
kontaktu v tomto objekte, kto-
ré je situované v rohovej časti 
dvojpodlažného átria na ľavej 
strane za vstupovou zníženou 
chodbou, smerom k opornému 
kamennému múru, v kontakte 
s exteriérovým átriom. Dizajn 
aj prevedenie je elegantné. 
Nie som odborníkom z oblasti 
stavebnej fyziky ani z odboru 
zdravotníctva so špecializáciou 
na pracovné prostredie, žiaľ, 
z vlastných skúseností som zis-
til, že je otázna možnosť fungo-
vania stálej služby – pracovníčky 
v tomto priestore, pri dodržaní 
všetkých pravidiel kladených na 
pracovníkov Klientskeho centra 
– ľahká rovnošata, obuv, na-
koľko pri takomto umiestnení 
a riešení samotného praco-
viska to nie je z biologického 
hľadiska celkom možné, iba ak 
by dotyčný pracovník bol neja-
kým otužilcom, nereagujúcim 
na rôzne prievany a prúdenia, 
ktoré nepriaznivo ovplyvňujú 
pracovnú pohodu a ktoré môžu 
viesť tiež k možnosti získania 

ochorení, napr. i chronických.
 Pri terajšom riešení pra-
coviska a jeho umiestnenia 
v otvorenom veľkopriestore 
dochádza hlavne v zimnom ob-
dobí a obdobiach prechodných 
k nedostatočnej tepelnej poho-
de tohto priestoru pracoviska, 
nakoľko stavebné konštrukcie 
obklopujúce tento priestor 
– sklenené zostavy zo strany 
hlbokého otvoreného átria na 
bočnej strane, kamenná stena 
oporného múru z chrbtovej stra-
ny sú všetko konštrukcie, ktoré 
teplo dostatočne neakumulujú 
(sú studené). Naopak do hlbo-
kého „komínového“ átria – do 
jeho spodných častí sa natlačí 
studený vonkajší vzduch, ktorý 
sa nemôže prehriať, nakoľko je 
átrium uzatvorené zo 4 strán, 
hlboké, nepreslnené. Čiže má 
tendenciu tento vlhký a chladný 
vzduch svoje okolie ochladzo-
vať. Napriek nespornej elegan-
cii tohto terajšieho existujúceho 
riešenia odporúčam teda riešiť 
doupravenie tohto priestoru 
pracoviska z hľadiska tepelnej 
pohody, tiež zabráneniu prieva-
nov, a to doplnením konštruk-
ciami a materiálmi s väčšími 
izolačnými vlastnosťami, so 
schopnosťou akumulácie tepla, 
odrazivé, doplnenie o vykurova-
cie telesá – radiátory, len na 
normových 18 °C. Alebo je tiež 
možné uvažovať s celkovým 
premiestnením tohto praco-
viska do iného miesta – časti, 
nadväzujúcim na vstup a na 
jeho súčasnom mieste povedz-
me realizovať malé orangérium 
s rastlinami sem vhodnými. 
Inak ťažko možno asi okrem 
letných mesiacov požadovať od 
pracovníka 1. kontaktu nosiť 
predpísanú rovnošatu, obuv.
 Toto moje písomné uvažova-
nie je potrebné brať ako názor 
človeka, ktorý si neosobuje 
právo na riešenie, ale ktorý sa 
sem – tam tiež borí s podob-
nými peripetiami z hľadiska 
profesného, ale aj z odpozo-
rovania iných, resp. vlastných 
skúseností. S pozdravom 
Beták Marián – architekt
 Anketu spracovala 
 Mgr. Paulína Ripková

Pripomienky a poznámky účastníkov ankety
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Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.

 pozýva širokú verejnosť na prednášku spojenú 
s bezplatným poradenstvom

na tému

 Zmluva o pôžičke 
 a zmluva o výpožičke

Prednáša: JUDr. Júlia Chlebanová – mediátor

Kde: Kultúrne stredisko Juh

Kedy: 19. 4. 2007 (štvrtok) o 18.00 hod.

Výbor Mestskej časti Západ v Trenčíne

Pozvánka 

Výbor Mestskej časti Západ v Trenčíne si vás dovoľuje pozvať 
na svoje zasadnutie, ktoré sa uskutoční 

dňa 25. apríla 2007 (streda) o 15.30 h
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Trenčíne č. dv. 101, 

1. posch.
s nasledovným programom :
1. Otvorenie
2. Požiadavky poslancov
3. Žiadosti 
4. Rôzne
5. Záver

Poznámka: Zasadnutia výboru mestskej časti sú verejné!

Výbor Mestskej časti Západ v Trenčíne si zároveň dovoľuje 
pozvať na stretnutie občanov miestnej časti Záblatie s po-
slancami, ktoré sa uskutoční dňa 2. mája 2007  o 16.00 h v 
Kultúrnom dome Záblatie.
 Vladimír Poruban, predseda VMČ Západ v. r.

Občianske združenie Klub skalničkárov 
Trenčín

a Kultúrne stredisko Trenčín - Zlatovce

vás pozýva
na výstavu skalničiek, bonsajov, kaktusov 

a sukulentov

do Kultúrneho strediska Trenčín – Zlatovce, Hlavná ulica

Výstava bude otvorená:
 piatok  27. 4. 2007  9.00 – 18.00
 sobota  28. 4. 2007  9.00 – 18.00
 nedeľa 29. 4. 2007  9.00 – 16.00

Súčasťou výstavy bude ukážka tvarovania bonsajov.

Ponuka výpestkov členov klubu – skalničky, koniféry, kaktusy, 
sukulenty.

 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 

Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z., Slovenská 
spoločnosť celiatikov Trenčín

Vás pozývajú

na pravidelné stretnutie klubu celiatikov.
Príďte medzi nás

dňa 29. 4. 2007 o 15.00 hod.
do Kultúrneho strediska Juh

Program:

palacinkový deň – príprava a ochutnávka palaciniek
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Perzské 
príslovie

pracoval 
na stave

Sicílska 
sopka

býv. ŠPZ 
okresu 

Topoľčany

interhote-
ly (skr.)

majúca 
dlhé nohy 

(expr.)
začiatky prúdy

domáce 
meno 
Ericha

akí 
(hovor.)

Pomôcky: 
OLE, 
HOKO

perifráza 2
kyprím 
zem 

pluhom

únik 
maminej 
sestry

otázka pri 
stávke

1
anglický 
súhlas

popevok

Autor: 
Jozef 

Páleník

väčšie 
snopy

nie taká, 
inakšia

chlorid 
sodný 

(vzorec)

kocka 
(lat.)

pulzy  

aus-
trálsky 
pštros

okresný 
výbor
(skr.)

3
kália 

patriaca 
Irenejovi

 Krížovka

žrď na 
voze

utrhni 
(expr.)

tvory s 
klepetami

tropický 
vták

Milí čitatelia! Za správne riešenie tajničky osemsmerovky z Infa č. 7 „...keď budete triezvy“ bol vylosovaný Ján Meravý, Poľovnícka  
č. 24, 911 05 Trenčín, ktorého v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku 
krížovky z Infa č. 8 zasielajte na adresu našej redakcie do 27. apríla 2007.

nitrid 
uránu

sídlo v 
Nigérii

potlč

citoslovce 
smiechu

domáca 
obuv

návody

nenapúšťaj 
moridlom

šachové 
remízy

trocha 
nalej

zabav

pre akú 
príčinu

anglický 
zápor

fáza 
Mesiaca

nástrahy, 
osídla

rekreačné 
obydlie

poručík 
(skr.)

Tu máš!

posielal 
(bas.)

seknutie

staročes-
ké zámeno

stroj na val-
chovanie

štvorček 
(typogr.)

PLÁN TURISTICKÝCH AKCIÍ TO DUKLA TRENČÍN – MÁJ 2007
Dátum Deň Miesto Čas Trasa

1. 5. UT ŽST 802 Ilava – Vápeč – Dolná Poruba

5. 5. SO Brezina 800
Chata pod Ostrým vrchom 
– Lúčky – Soblahov

12. 5. SO ŽST 545 Bánovská 50-ka

19. 5. SO Šport. hala 800
Trenčianske diaľkové pocho-
dy ( akcia TTS )

26. 5. SO ŽST 610
Poriadie – Veľká Javorina 
– Stará Turá

5. 5. 1902*  Ján Mjartan, múzejník, etnograf, pedagóg. Na-
rodil sa v Sebedraží. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
16.12.1996 v Bratislave – 105. výročie narode-
nia.

6. 5. 1877†   Viliam Paulíny-Tóth, spisovateľ, politik, redak-
tor, publicista. Narodil sa 3. 6. 1826 v Martine. 
Pôsobil v Zemianskom Podhradí, Novom Meste 
nad Váhom a Trenčíne, kde čerpal aj námety pre 
literárne diela. Zomrel v Bratislave – 130. výročie 
úmrtia.

9. 5. 1907†   Ján Porubský, právnik, publicista. Narodil sa 22. 
3. 1846 v Trenčíne, kde pôsobil i zomrel – 100. 
výročie úmrtia.

12. 5. 1542*  Zachariáš Mošovský-Rohožník, kňaz, trenčian-
sky arcidiakon, biskup. Narodil sa v Považanoch 
– Mošovciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 20. 7. 
1587 vo Viedni – 465. výročie narodenia.

12. 5. 1847†  Anton Rochel, botanik, lekár. Narodil sa 18. 6. 
1770 v Neunkirchene. Pôsobil v Trenčianskej 
župe. Zomrel v Grazi – 160. výročie úmrtia.

14. 5. 1877* Ján Detrich, spisovateľ, prekladateľ. Narodil sa 
v Trenčíne – Biskupiciach. Zomrel 26. 4. 1951 
v Trnave – 130. výročie narodenia.

15. 5. 1852*  Ladislav Janovský, pedagóg, člen Prírodného 
spolku župy Trenčianskej. Narodil sa v Púchove. 
Pôsobil v Trenčíne, kde 6. 5. 1920 zomrel – 155. 
výročie narodenia.

21. 5. 1932* Jozef Fízel, sochár. Narodil sa v Martine. Pôsobil 
v Trenčíne, kde aj 23. 8. 1998 zomrel – 75. výro-
čie narodenia.

31. 5. 1997†  Ján Šandora, maliar. Narodil sa 12. 8. 1912 
v Trenčianskej Teplej, kde je aj pochovaný. Zomrel 
v Trenčianskych Tepliciach – 10. výročie úmrtia.

 (VK)

Kalendár výročí osobností mesta Trenčín – máj 2007
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 „Klimatické podmienky 
boli priaznivé a nemuseli 
sme absolvovať sústredenie 
v Chorvátsku. Zimná príprava 
sa popri telocvični a bazéne 
konala prakticky bez prestáv-
ky na vlnách Váhu a kondícia 
našich zverencov je na začiat-
ku náročnej sezóny veľmi ná-
dejná,“ hodnotil prípravné ob-
dobie predseda Kanoistického 
klubu TTS Trenčín Pavol Plško. 
Zároveň vyjadril želanie, aby bol 
rok 2007 rovnako úspešný ako 
predchádzajúci. V ňom sa klub 
umiestnil v Slovenskom pohári 
(SP) na 5. mieste a medzi jed-
notlivcami vyhral 13-ročný ka-
jakár Šimon Žďársky vo svojej 

kategórii a stal sa aj majstrom 
Slovenska v K1 na rok 2006. 
Na medailu siahal aj Peter 
Gašparík, keď v hodnotení SP 
obsadil štvrté miesto v kajaku 
medzi 11-ročnými. Medzi vete-
ránmi bol v SP prvý Miloš Ko-
hout.
 „Na týchto výsledkoch majú 
veľký podiel tréneri Ladislav 
Váňa, olympionik Ján Kubica 
a mladý tréner Peter Štern. 
Venujú sa s veľkým zanietením 
mládeži a odovzdávajú jej svo-
je teoretické poznatky i prak-
tické skúsenosti zo svojej ka-
noistickej kariéry. Každoročne 
robia nábor mladých vodákov 
na trenčianskych základných 

školách. Kto vie plávať a má 
aspoň deväť rokov, je vítaný 
na lodenici pri železničnom 
moste v pondelok až piatok 
medzi 16. a 18. hodinou. Platí 
to pre chlapcov a dievčatá, 
čo sa neboja vody, tvrdého 
tréningu a súperenia s časom. 
Svoj voľný čas strávia v dobrej 
partii na tréningoch a prete-
koch,“ pozýva P. Plško.
 Zázemie pre ich činnosť 
a úspechy pretekárov tvorí 
sedemčlenný výbor a niekoľ-
ko ďalších obetavých členov. 
„Okrem starostlivosti o šport 
a technický stav lodenice 
tento kolektív úspešne orga-
nizuje každoročne niekoľko 
veľkých pretekov na našej ma-
terskej rieke Váh. Vlani sme 
usporiadali 50. ročník Tren-

čianskej regaty, Majstrovstvá 
SR v kanoistickom maratóne 
a z poverenia Slovenského 
zväzu rýchlostnej kanoistiky aj 
Svetový pohár v kanoistickom 
maratóne. O jeho úspešnom 
priebehu svedčí ohlas športo-
vej verejnosti a superlatívne 
hodnotenia komisárov medzi-
národnej kanoistickej federá-
cie. V tejto sezóne usporia-
dame 51. ročník Trenčianskej 
regaty v dňoch 23. a 24. júna 
a 21. a 22. júla Majstrovstvá 
Slovenska v kanoistickom ma-
ratóne. V rovnakej disciplíne 
usporiada SZRK 14. a 15. júla 
ME 2007. Pozývame všetkých 
priaznivcov kanoistiky na tie-
to podujatia,“ povedal pre Info 
Pavol Plško.
 (la)
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Majstrovstvá Európy v kanoistickom maratóne budú v júli v Trenčíne
Zima bez dlhotrvajúcich silných mrazov bola ideálna pre prípra-
vu vodákov.

Ocenení trenčianski športovci
 Piano klub v Trenčíne bol dňa 
13. apríla miestom III. ročníka 
vyhlásenia najlepších športov-
cov kraja, v ktorom boli ocenení 
najlepší športovci, športové 
kolektívy a dlhoroční aktívni 
telovýchovní funkcionári z Tren-
čianskeho kraja.
 V príhovore predseda TSK 
Pavol Sedláček poďakoval oce-
neným športovcom za vzornú 
reprezentáciu na športových 
zápoleniach doma i v zahraničí 
a súčasne poďakoval aj športo-
vým funkcionárom a trénerom 
v 600 telovýchovných jedno-
tách, že vytvárajú optimálne 

podmienky pri príprave svojich zverencov. Z Trenčína boli ocenení:
– rýchlostní kanoisti Daniel Biksadský a Ľubomír Hagara, VŠK 

Dukla Trenčín
– vzpierač Martin Tešovič, VŠK Dukla Trenčín
– cyklista Róbert Gavenda, TJ Slávia ŠŠ Trenčín
– fitnesska Mariana Holbová, Fitness Gabrhel Trenčín
– triatlonista Martin Hubáček, TJ Slávia ŠŠ Trenčín
– hádzanárky – staršie dorastenky HK Štartu Trenčín
– hand bike Rastislav Tureček, TJ Dukla Trenčín
– krasokorčuliar Peter Hebr, TJ Dukla Trenčín
– horolezec Gabriel Čmárik, HK James Trenčín
– masher Juraj Potoček, Masher klub Trenčín
– telovýchovná funkcionárka Mariana Kuhloffelová z TJ Mla-

dosť Trenčín
– športový redaktor Trenčianskych novín Karol Ďurina
 (jč)
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