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Mestský policajt zachránil život
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Hrdinom dňa sa 21. januára stal inšpektor mestskej polície Róbert Machálek (na snímke), ktorý
krátko po pol ôsmej ráno zachránil život len šesťročnej prváčke Janke. Dievčatko prechádzalo
cez prechod pre chodcov do školy na Kubranskej ulici, keď sa po ceste rútil bezohľadný vodič
na Škode Favorit modrej farby. Policajt vďaka svojej duchaprítomnosti a obetavosti zabránil
obrovskej ľudskej tragédii. Viac sa o incidente dozviete na strane 2.
foto (jč), text (zm)

14. februára, na sviatok
všetkých zaľúbených, bude
pre vás na Mierovom námestí pripravený Valentínsky odkazovač, kde môžete napísať svoje vyznanie
lásky... Tie najkrajšie budú
uverejnené v dvojtýždenníku
Mesta Trenčín INFO. (km)

Rozlúčka s „harmonikou“
Na Mierovom námestí sme sa aj v Trenčíne 1. februára 2008
predpoludním rozlúčili s autobusom zn. Ikarus, ktorý dvadsať
rokov slúžil verejnosti. Zo toto obdobie odjazdil cca jeden milión
kilometrov a ročne prepravil 125 tisíc cestujúcich. Rozlúčka
so starým autobusom bola tak trocha slávnostná, lebo bola
spojená s odovzdaním do užívania piatich nových autobusov,
z ktorých štyri boli nízkopodlažné autobusy Karosa Citelis 12 m
a jeden bol nízkopodlažný kĺbový autobus Karosa Citelis 18 m,
ako náhrada za už spomínaný Ikarus, známy ako „harmonika“.
Tento krok bol výsledkom
dobrej spolupráce dopravcu
s Mestom Trenčín, ktorej prvoradým cieľom sa stalo skvalitňovanie mestskej hromadnej
dopravy, k čomu začali slúžiť
aj najmodernejšie dopravné
prostriedky. Preto od vstupu
strategického investora SIRS,
a.s., do SAD Trenčín, a.s., v roku 2005 bolo pre MHD v Trenčíne dodnes zakúpených 25 nových autobusov Karosa. V roku
2006 začal jazdiť v uliciach

Trenčína nízkopodlažný autobus Karosa Citelis a 1. februára
sa tento počet rozšíril o ďalších
päť autobusov tohto typu. Je to
autobus, ktorý je nasadzovaný
na najdlhšie trasy so zástavkami pri nemocnici. Pre tých, ktorí
ho nepoznajú, charakteristickým znakom autobusu Karosa
Citelis je vyklápacia plošina
pre vozičkárov s bezpečnostným snímačom pri stredných
dverách, znížená svetlosť nástupného priestoru umožňujú-

ca ľahšie nastupovanie rodičov
s dieťaťom v kočíku, telesne
postihnutých a starších občanov, zvýšený počet na sedenie
a státie, nehovoriac o tom, že
má moderný motor s automatickou prevodovkou, pre zlepšenú orientáciu cestujúcich
slúži elektronická informačná
tabuľa. Vyhrievaná sedačka pre

vodiča a CD prehrávač zlepšujú
jeho pracovné podmienky.
Pri tejto príležitosti boli do
tejto mimoriadnej udalosti zainteresované aj deti, ktoré skúšali svoje výtvarné cítenie v súťaži o nakreslenie najkrajšieho
autobusu.
Pokračovanie na strane 2.
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Zabezpečiť parkovisko pre zamestnancov a návštevníkov kasární by mala armáda
Po tom, čo sa do kasární pri železničnej stanici vrátili Ozbrojené
sily Slovenskej republiky, sa opätovne vyhrotila situácia s parkovaním v tejto lokalite. Situáciu nezlepšil ani fakt, že parkovisko medzi bývalým Výskumným ústavom sklárskym (ďalej VÚS)
a budovou Dukly si „vojaci“ ohradili. Dnes v budove bývalého
VÚS sídli mnoho štátnych inštitúcií, ktoré pravidelne navštevujú
občania.
Už v minulosti bola na parkovanie v okolí kasární využívaná
zelená plocha pri zámočku. Ide
však samozrejme o nelegálne
parkovanie. Zábrany, ktoré sú
umiestnené práve pred menovanou plochou majú zabrániť nelegálnemu parkovaniu, nakoľko
povrch tohto územia nie je na
tento účel prispôsobený. Ide to-

tiž o nespevnený povrch, ktorý by
sa najmä pri nepriaznivom počasí zmenil na „tankodrom“. Táto
plocha je do budúcnosti podľa
územného plánu mesta Trenčín
určená ako nešpecifikovaná komerčná vybavenosť a už je pripravená zmluva o budúcej zmluve so
súkromným investorom.
Mesto eviduje kritický stav

Mestský policajt zachránil život
Pokračovanie z prvej strany.
Inšpektori mestskej polície stoja každý deň školského roka na
prechodoch pre chodcov pred každou trenčianskou základnou
školou. Regulujú prejazd vozidiel a prechod cez cestu najmä
detí, ktoré sa ponáhľajú za svojimi povinnosťami. Bežný obrázok, ktorý možno niektorým už zovšednel. Život overil opodstatnenosť tejto práce Mestskej polície v Trenčíne.
Tak ako každý školský deň aj
21. januára 2008 sa ponáhľala
malá usmiata prváčka Janka do
svojej školičky. Hoci išla po prechode, ktorý je riadne označený
„zebrou“ aj dopravnými značkami, doplnenými o značku „Pozor,
deti“, vodič modrého Favorita ju
ignoroval podobne ako policajta stojaceho uprostred vozovky
so zdvihnutým zastavovacím
terčom nad hlavou, v reflexnej
modrej veste s nápisom Mestská polícia. Inšpektor Róbert
Machálek vozidlo zaregistroval
už vo vzdialenosti 60 metrov
pred prechodom. Išlo v smere
od centra mesta do Kubry. Vtedy sa obzrel pre istotu aj dozadu
smerom do Kubry, aby zistil, či
ho neohrozuje nejaké vozidlo
idúce smerom z Kubry do centra a pozrel sa späť smerom na
vozidlo prichádzajúce z centra.
Toto pootočenie trvalo maximálne dve sekundy. V tom momente policajt zbadal dve veci:
„Prvá, že vozidlo idúce od centra
sa nachádza asi 7 metrov pred
prechodom, pričom sa pohybovalo značnou rýchlosťou, takou,
že určite nemalo šancu zabrzdiť
pred prechodom a druhá vec, už
asi jeden krok odo mňa v sme-

re ku škole sa nachádzalo idúce malé dievčatko. Vtedy som
okamžite natiahol ruku za dievčatkom, ktoré som schmatol za
školskú tašku a strašnou silou
strhol späť za seba, smerom od
idúceho auta. Dievčatko som
potiahol tak prudko, že som spadol dopredu na kolená a dlaň.“
Vzápätí mu ani nie desať centimetrov od hlavy prefrčala Škoda
Favorit. Vozidlo síce už brzdilo
v šmyku, no zastalo až asi 30
metrov za prechodom. Očitým
svedkom celej udalosti bol aj
otec dievčatka, ktorý Róbertovi Machálkovi poďakoval. Aj na
jeho odporučenie vzal okamžite
dcéru na vyšetrenie k lekárovi.
Vodič Škody Favorit si je priestupku vedomý a ospravedlnil
sa zaň. Incident bol odovzdaný
do riešenia Okresnému dopravnému inšpektorátu v Trenčíne.
Dievčatko je v poriadku. Lenže takýchto detí prechádzajú cez
ulice denne desaťtisíce. Stačí
jeden ignorant za volantom, hoci
rozhodne ich je viac, a tragédia
je ľahko na svete. Jednej zabránil Róbert Machálek. Koľko ich
ešte bude treba, kým si vodiči
uvedomia, ako ľahko zmaria život dieťaťa či dospelého? (zm)

s parkovaním v tejto zóne po
príchode Ozbrojených síl Slovenskej republiky do kasární.
“Armáda“ je však povinná zabezpečiť pre svojich zamestnancov vlastné parkovisko. Mesto
Trenčín v bezprostrednom okolí
kasární nevlastní žiadne väčšie
pozemky, ktoré by mohli byť na
tento účel v žiaducom rozsahu
upravené. Avšak územie, ktoré
zaberajú kasárne, zaberá plochu
cca 60 000 m2 a práve v ich areáli sa nachádzajú plochy, ktoré
by pri dobrej vôli zodpovedných
z vedenia Ozbrojených síl Slovenskej republiky mohli byť využité
presne na tieto účely.
Mesto Trenčín rieši problém
nedostatku parkovacích miest
komplexne s vyhliadkou dlhodobného koncepčného riešenia.
V posledných rokoch pribudlo

niekoľko lokalít, v ktorých sa
počet parkovacích miest zvýšil.
Situácia sa zlepšila na sídlisku
Sihoť na uliciach Gagarinovej,
Šoltésovej, M. Turkovej, Osvienčimskej, takisto v okolí zimného
štadiónu. V centre, na Palackého ulici pribudol parkovací dom,
ktorý je súkromný. Na Juhu bol
v minulom roku navýšený počet
parkovacích miest na Liptovskej
a Šafárikovej, dávnejšie dopravným značením na Ulici gen. Svobodu a Východnej. Situáciu nepovažujeme za doriešenú. Naopak
jej riešenie patrí medzi priority vedenia mesta. V tomto roku bude
riešená Ulica Bazovského a T.
Vansovej na Juhu. Pokračovať sa
bude v okolí zimného štadiónu
a aj v ďalších lokalitách, ktoré zatiaľ nie sú definitívne určené, no
budeme o nich informovať. (zm)

Rozlúčka s „harmonikou“

Dokončenie z prvej strany.
Jeden chlapček sa u primátora uisťoval: „A že nepôjde autobus do šrotu!?“ Primátor ho
uistil, že podľa informácií SAD,
a. s., bude tento posledný exponát na pamiatku zachovaný
v ich areáli. „Harmonika“ odiš-

la z námestia aj so záujemcami o poslednú jazdu. Na konci
vyhliadkovej trasy cestujúci prestúpili do nového nízkopodlažného kĺbového autobusu Karosa Citelis 18 m. Jeho účastníci
si pochvaľovali komfort nového
autobusu.
(jč)
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Masážne lôžko pre Klub seniorov v Trenčíne Primátor požiadal o zvolanie mimoriadnej
Rady školy ZŠ, Dlhé hony, Trenčín
Mesto chce v spolupráci s odborníkmi z oblasti psychológie,
pedagógmi, rodičmi i samotnými deťmi vytvoriť program na prevenciu nezdravých vzťahov a správania v školách.

Klub seniorov v Trenčíne na
Osvienčimskej ulici zaznamenal
vo svojej krátkej histórii významnú udalosť, keď 24. januára
2008 odovzdal primátor Branislav Celler pre potreby návštevníkov zariadenia masážne
lôžko zakúpené Mestom Trenčín v hodnote 87 500 Sk. S termo-akupresúrnym masážnym
lôžkom pod typovým označením
Master CGM – M3500 sa spája
tlaková masáž s infračerveným
teplom vyžarovaným nefritovými
kameňmi a epoxid-karbonovými
kameňmi.
Štyridsaťminútový
program v automatickom alebo individuálnom nastavení
masíruje človeka ležiaceho na
chrbte. Je určené pre liečenie

osôb, ktoré trpia reumatizmom,
chorobami vnútorných orgánov
a podobne. S prístrojom oboznámila prítomných konateľka
dodávateľskej firmy Bonka
Hegedüšová. Hlavným cieľom
inštalovaného zariadenia je
celková regenerácia a zlepšenie zdravotného stavu človeka.
Masáže pre seniorov budú poskytované bezplatne. Masáže
bude vykonávať masérka Viera
Šujanová.
Záverom treba dodať, že
Centrum seniorov týmto rozšírilo poskytované služby o masáže pre najstaršiu skupinu
obyvateľov. Predpokladané prevádzkové náklady na rok 2008
predstavujú 2 660 000 Sk. (jč)

Primátor Branislav Celler požiadal v súvislosti s minulotýždňovými udalosťami v ZŠ, Dlhé
Hony o zvolanie mimoriadnej
Rady školy. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje
a presadzuje záujmy miestnej
samosprávy a záujmy rodičov,
žiakov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov
v oblasti výchovy a vzdelávania.
Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov
školy.
„Je mi veľmi ľúto, že takáto situácia v Trenčíne vôbec nastala
a budem trvať na prijatí opatrení, ktoré zabránia tomu, aby sa
niekedy v budúcnosti zopakovala. Aj keď bola so spomínaným
zamestnancom spolupráca školy
ihneď ukončená, problém nemôže zostať nevyriešený. Budem
dôrazne žiadať riaditeľa školy,
aby vysvetlil, ako je možné, že
nekonal nielen on, ale ani pedagogickí zamestnanci, ktorí boli
deťmi o probléme informovaní. A

zároveň aby zo situácie vyvodil
aj patričné dôsledky. Ak by sa
tak nestalo, budeme postupovať
v rámci našich zákonných možností my a nevylučujem ani personálne zmeny vo vedení školy.“
Primátor plánuje v nasledujúcom polroku stretnutia s rodičmi
v trenčianskych základných školách, aby spoločne diskutovali
o budúcnosti škôl, o názore rodičov na situáciu v základných
školách. „Podobné správanie
zo strany učiteľov je neprijateľné
a určite je potrebné otvoriť tému
klímy vzťahov v školách vôbec.
Budem iniciovať vytvorenie osobitného programu na prevenciu
nezdravých vzťahov a správania
medzi deťmi a učiteľmi, ale napríklad aj v rámci samotného
kolektívu spolužiakov v školách.
Budem rád ak výzvu k spolupráci prijmu odborníci z oblasti
psychológie, pedagógovia, ale
aj samotní rodičia či deti. Určite
chcem túto tému otvoriť už na
najbližšom stretnutí Detského
parlamentu.“
(pu)

Pamätníci si pripomenuli tryznu za Jána Palacha
Takmer pred štyridsiatimi
rokmi 16. januára 1969 zaznamenalo Václavské námestie
v Prahe šok, keď sa na protest
proti okupácii Československa
upálil dovtedy neznámy študent
filozofickej fakulty Karlovej univerzity Ján Palach. Jeho život sa
nepodarilo zachrániť a 19. januára 1969 zomrel. Jeho otvorený
protest mal ďalších následníkov
v podobe horiacich fakieľ. Udalosť mala odozvu aj v Trenčíne.
29. januára 1969 si zapálenými sviečkami pripomenuli jeho
smrť smútočnou tryznou pred
Morovým stĺpom na Mierovom
námestí v Trenčíne.
Pamätníci z občianskeho
združenia My 68 si 29. januára
2008 pripomenuli túto udalosť
pri Morovom stĺpe umiestnením
tabule s údajmi spred 40 rokov,
zapálenou sviecou a kyticou karafiátov. Živo si na udalosť za-

spomínal Emil Sedlačko. „Na
tomto mieste a v tom čase sme
boli v priemere dvadsaťroční,
nabití nebojácnou energiou postaviť sa na ochranu demokracie. Keď sme si overili, že je
pravdou, čo sa stalo v Prahe,
zorganizovali sme vo večerných hodinách v tento deň tichý
protest s transparentom a so
zapálením sviečok. Je úplne

samozrejmé, že toto naše správanie našlo odpoveď v represii
orgánov štátnej moci, vykonanej
príslušníkmi Zboru národnej bezpečnosti, ktorí začali zhromaždených ľudí rozháňať a likvidovať
horiace sviečky a transparent.“
Poznamenal, že v Trenčíne sú
pamätníci, ktorí boli v tom čase
veľmi aktívni a doteraz sa pravidelne stretávajú. „Chceme, aby

najmä mladá generácia spoznala, v akej dobe sme žili, čo sa
v rokoch 1968 a 1969 skutočne udialo, kto to bol Ján Palach
a ďalší jeho nasledovníci, ktorí
sa nemohli zmieriť s násilným
vstupom sovietskych vojsk do
Československa. A to nie je
všetko. V auguste t. r. si pripomenieme štyridsať rokov tohto
smutného výročia, pripravujeme
stretnutie generácií z augusta
1968 a novembra 1989. Pri
tejto príležitosti sa uskutoční
výstava s dobovými dokumentmi. Budeme tiež parodovať august 1968 v Trenčíne, kedy po
zuby ozbrojené sovietske vojsko
obsadilo budovu Veliteľstva východného okruhu, budovu Mestského národného výboru a zajali
jeho predsedu. Takže my teraz
zajmeme primátora,“ dodal už
humornejšie E. Sedlačko.
text a foto: (jč)
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Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne hodnotilo rok 2007
Tlačová konferencia Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne sa konala 22. januára 2008.
Riaditeľ HaZZ v Trenčíne Michal Jurdík zhodnotil uplynulé obdobie roka 2007. Za spomenuté obdobie vykonali jednotky Okresných riaditeľstiev HaZZ v Trenčianskom kraji celkom 2 735
zásahov.
Z celkového počtu bolo 1014 a záchranného zboru v Trenčíne
zásahov k požiarom. Technic- vo svojej kompetencii zasahokých zásahov bolo 1337, ekolo- valo pri 173 požiaroch, 238
gických 82, požiarov bez zásahov technických zásahoch, 33 eko91. Medzi výjazdami bolo aj 105 logických zásahoch, 24 planých
cvičení. Hasiči uskutočnili 106 poplachoch, 32 cvičeniach a 11
výjazdov k planým poplachom. zásahoch bez požiaru.
Samotných výjazdov k požiaOkresné riaditeľstvo Hasičského

Medzinárodná výstava psov
11. ročník Medzinárodnej výstavy psov všetkých plemien sa
konal v 26. a 27. januára 2008 v priestoroch výstaviska Expo
Center, a. s., v Trenčíne. Na výstavu sa prihlásilo 2700 psov
231 plemien. Prihlásených psíkov posudzovalo 20 rozhodcov zo
Slovenska, Čiech, Poľska a Rakúska.

Organizovanie výstavy schválila a patronát nad ňou prevzala
Medzinárodná kynologická organizácia – FCI. Organizátorom
tejto výstavy bola Slovenská
kynologická jednota, vrcholná
kynologická organizácia na Slovensku, v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského
poľovníckeho zväzu v Trenčíne.
Na výstavu boli prihlásení
okrem slovenských aj vystavovatelia z jedenástich štátov
Európy, z ktorých najpočetnejšie zastúpenie mala Česká
republika (1197 psov). Za ňou
nasledovalo Poľsko (87), Maďarsko (58) a Rakúsko (48).
Slovenskí kynológovia mali na
výstave prihlásených 1270
psov. Najviac psov bolo prihlásených z plemien: Golden Retriever (74), Labrador Retriever
(62), Francúzsky buldoček (59)

a Yorkshire Terrier (54). Na výstave boli prihlásené aj málo
vyskytujúce sa plemená, ako
napr. Cao da Serra de Aires,
poľský poľovný pes, Braco Italiano a novo uznané plemená Tazy
– Stredoázijský chrt a Taigan
– Kirgizský chrt. Vystavovatelia
priviezli na obdiv a do súťaže
ovčiarske a pastierske psy, špice a pôvodné plemená, duriče
a farbiare, stavače, prinášače
(retrievery), sliediče, vodné psy
bradáče, molosy, švajčiarske
salašné plemená, teriéry, jazvečíky a chrty.
Víťazi, najkrajšie jedince jednotlivých plemien, súťažili o najprestížnejšie tituly každý jeden
výstavný deň. Víťazom Medzinárodnej výstavy psov Trenčín
2008 – Best in show sa stal
novofundlandský pes menom
King of Helluland T.
(jč)

rom bolo o 88 viac ako vlani.
Podpísali sa na nich predovšetkým vypaľovanie trávy a suchých porastov, požiare kontajnerov, dopravných prostriedkov,
bytov a rodinných domov. Pri
týchto požiaroch vznikla priama
škoda 164 179 900 Sk a uchránené hodnoty dosiahli výšku
314 423 200 Sk. Bolo zachránených 122 osôb, z ktorých dve
osoby boli zranené. Usmrtené
boli štyri osoby, čo je o päť osôb
menej ako v predchádzajúcom
roku 2006. Pri dopravných nehodách bolo zachraňovaných
766 osôb, z ktorých bolo 658
zranených a 24 mŕtvych. Pri technických zásahoch bolo zachraňovaných 883 osôb, z ktorých 722
bolo zranených a 78 usmrtených,
čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 17 usmrte-

ných osôb.
Požiar s najvyššou škodou bol
spôsobený výbuchom v sklade vo
Vojenskom opravárenskom podniku Nováky, bol vyčíslený s výškou škody na 100 000 000 Sk.
Požiar strechy bytového domu na
Zlatoveckej ulici v Trenčíne, pri
ktorom boli uchránené hodnoty
v čiastke 50 000 000 Sk, dostal
pomenovanie ako požiar s najviac uchránenými hodnotami.
V Trenčianskom kraji vzniklo
v roku 2007 o 78 požiarov viac
ako v roku 2006, pričom priame
škody sú nižšie o 36 753 300 Sk
a uchránené hodnoty vyššie
o 22 629 000 Sk. Pri požiaroch
boli usmrtené štyri osoby, čo
je o päť osôb menej ako v roku
2006 a zranených bolo 36 osôb,
čo je o 24 osôb viac ako v roku
2006.
text a foto (jč)

Čakanie sa oplatilo

Od konca mája 2007 bolo ihrisko medzi Beckovskou a Inoveckou ulicou zatvorené. Deti jeho uzavretie pred prázdninami rozhodne nepotešilo. Dlhé čakanie sa nakoniec vyplatilo
a k dispozícii je skutočne skvelé ihrisko pre deti rôzneho veku
s rozličnou náročnosťou preliezačiek, hojdačiek, šmykľaviek
a ďalších atrakcií. Preto pozývame rodičov s deťmi na novootvorené ohradené ihrisko, ktoré slúži ako vzorové a je pod
dohľadom správcu.
Text a foto (zm)
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Zdenka Kramplová prisľúbila pomoc pri získavaní pozemkov pre investorov
Ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová navštívila
v rámci svojho pracovného výjazdu do Trenčianskeho kraja aj
Trenčín. Pracovné stretnutie ministerky s primátorom Trenčína
Branislavom Cellerom sa uskutočnilo 25. januára 2008. Pri tejto príležitosti sme jej položili niekoľko otázok, ktoré sa týkajú
priamo Trenčína a jeho najbližšieho okolia.
Je v Trenčíne nejaký
zásadný problém spadajúci
do vašich kompetencií,
ktorý treba akútne riešiť?
V Trenčíne, resp. v okrese
Trenčín, zásadný problém nevidím, skôr je problémom samotný rezort pôdohospodárstva, ktorý stál počas minulej
vlády na chvoste záujmov. Pôdohospodárstvo bolo do značnej miery v kúte, nedostávalo
peniaze, ktoré malo dostávať
a ktoré potrebuje na to, aby
prežilo. To sú poľnohospodári
v rámci celého Slovenska. Tie
špecifiká, na ktoré v tomto
okrese sú predpoklady, aby
tu poľnohospodári mohli kvalitne fungovať, dorábať kvalitné produkty aj potraviny. Sú
niektoré firmy, ktoré dostali
ocenenie značky kvality a ktoré sú konkurencie schopné.
S niektorými som sa dnes
stretla, ale tiež na veľtrhu
v Inchebe (ITF Slovakiatour
– pozn. red.), kde preberali
ocenenia. Dúfam, že v budúcnosti to budú ďalší.
Vaše pracovné stretnutie
s primátorom Mesta Trenčín
Branislavom Cellerom sa
týkalo aj vznikajúceho
priemyselného parku. Ide
o tému pozemkov, ktoré
Mesto Trenčín potrebuje pre
zásadného investora a tieto
sú stále vo vlastníctve
Slovenského pozemkového
fondu (ďalej SPF). Máte
predstavu, ako by sa dal
tento problém riešiť, aby
sa priemyselný park mohol
začať rozvíjať? V akom
časovom horizonte?
Toto bola naozaj jedna
z tém stretnutia, pretože vaše
vedenie mesta trápi situácia,
ktorá momentálne je. Projekt
je veľmi dobre pripravený. Prisľúbila som, že sa pozriem na
možnosti, ktoré by boli. Dobre

celého regiónu. Sú tu aj kvalitné pôdy a vždy tu bola tradícia
poľnohospodárov a väčších
fariem, teda družstiev či iných
poľnohospodárskych celkov.
Je tu rozvinutá rastlinná aj
živočíšna výroba. Ste ten regi-

Primátor Mesta Trenčín Branislav Celler, ministerka pôdohospodárstva Zdenka Kramplová a viceprimátor Mesta Trenčín Tomáš
Vaňo sa stretli 25. januára 2008
viete, že v súčasnosti nefungujú všetky orgány SPF. Nie je
menovaná nová správna rada
a dozorná rada. Sú to problémy, ktoré trápia rovnako
mňa aj ďalších ľudí, ktorých
záujmov sa toto týka. Verím,
že čoskoro bude fond fungovať tak, ako by mal a príde
aj k určitej zmene, pokiaľ ide
o orgány fondu. Bude to však
závisieť na vláde a na ochote
súčasného generálneho riaditeľa a vedenia SPF.
Z celoslovenského
hľadiska je vo všeobecnosti
trenčiansky región
považovaný za jeden
z rozvinutejších. Ak zúžime
pohľad na „štatistiku“
rezortu pôdohospodárstva,
kde by sa nachádzal?
Ja to vnímam rovnako, pretože poľnohospodári a potravinári, ktorí sú vo vašom okrese, patria medzi špičkových.
Možno to vyplýva i z rozvinutia

ón, ktorý má vyvážený pomer
medzi priemyslom a poľnohospodárskou výrobou.
Ktoré problémy považujete
v pôsobnosti vášho rezortu
za najpálčivejšie? Mám na
mysli široké spektrum od
personálneho zabezpečenia
cez financie až po
legislatívu...
Najviac legislatíva, pretože
tá je takým srdcom každého
ústredného orgánu štátnej
správy. Chýba nám pomerne
veľa mladých ľudí, ktorí by
sa touto problematikou zaoberali. Tí, ktorí majú právne
vzdelanie, utekajú skôr do
súkromnej praxe a chcú sa
stať sudcami. Ale legislatíva
je náročná mravenčia práca.
Na to, aby boli kvalitné zákony, aby sa nemuseli často
novelizovať a upravovať, treba
naozaj odborníkov. To vidím
ako zásadný problém. Na druhej strane vidím tento rezort

ako veľmi perspektívny, pretože má pomerne široký záber
vo vzťahu k občanovi, čo sa
týka bezpečnosti potravín,
k výžive obyvateľstva, a to je
pre mňa veľkou výzvou. Je to
rezort, bez ktorého sa nebude
môcť zaobísť žiadna vláda ani
nikto, kto bude chcieť v budúcnosti robiť pre občanov.
Celosvetovo rastú ceny
potravín. Máte nejakú
koncepciu, ako tento trend
v rámci SR zmierňovať?
Tento trend je celosvetový
z dôvodu, že je nedostatok
potravín a štatistiky hovoria,
že desaťnásobne narastú
požiadavky na potraviny. To
je výzva pre Slovensko, aby
v tomto období pomohlo
poľnohospodárom, aby sme
produkovali potraviny a aby
sme boli serióznym partnerom aj v rámci Európskej
únie. To, čo môže pomôcť aj
zníženiu cien, je konkurencie
schopnosť a efektivita našich
poľnohospodárov. Tu je perspektíva. Vážny moment, ktorý vplýva na ceny potravín, sú
ceny energií. Dôležité však je,
aby rástli platy. Človek by to
tak kriticky nepociťoval. Ceny
potravín rastú celosvetovo, to
neovplyvníme. Preto sa skôr
treba zamyslieť nad tým, ako
zvýšime príjmy obyvateľstva.
Na ministerstvo ste
nastúpili po škandále, ktorý
médiá už rozpitvali. Aká
je vaša osobná hierarchia
v posudzovaní človeka
pri jeho obsadzovaní do
funkcie? Prioritu má
politická príslušnosť,
odbornosť, charakter alebo
lojalita?
Ja sa rozhodujem najmä
podľa pracovného výkonu,
ale aj podľa lojality. Pretože
môže byť niekto odborník, ale
keď vám pripravuje materiály,
ktorými vám môže uškodiť,
s takým by som ťažko vedela
spolupracovať.
Zuzana Mišáková
foto Jozef Čery
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Vážení čitatelia, na základe vašich odpovedí v dotazníkoch, ktoré sme uverejnili v čísle 22 v novembri
2007, sme sa rozhodli dať väčší priestor spravodajstvu zo zasadnutia výborov mestských častí. Prispeje
to k vašej lepšej informovanosti o činnosti poslancov a aj o aktivitách občanov na zasadnutiach.
(r)

Parkovanie, výstavba a stav životného prostredia boli témami VMČ Stred
Prvé tohtoročné zasadnutie Výboru mestskej časti Stred (VMČS)
sa konalo v pondelok 21. januára v zasadačke Mestského úradu
v Trenčíne.

Pešia zóna
a parkovanie
Obyvatelia Dolného mesta
žiadajú zrušenie „pešej zóny“ pri
Gymnáziu Ľ. Štúra, Ul. 1.mája.
Koncom roka 2007 bola v tejto
časti zriadená „pešia zóna“,
ktorá vyvoláva nelogické obmedzenia občanov. Zriadenie tejto
pešej zóny vnímajú obyvatelia
ako bezpečnostné opatrenie
na ochranu študentov a žiakov
pred motorovými vozidlami,
ktoré na tejto ulici parkovali. Na
druhej strane je týmto opatrením zamedzený prístup starých
občanov, používajúcich motorové vozidlo, na návštevu kostola. Navrhovaným opatrením je
možné docieliť pôvodný zámer
bezpečnosti študentov, ako
aj návštev kostola. Preto obyvatelia žiadajú zrušenie pešej
zóny a vyznačenie zákazu vjazdu v čase školskej prevádzky
od 7.30 hod. do 16.00 hodiny
počas pracovných dní. Podobne
vnímajú aj zákaz parkovania na
Piaristickej ulici ako radikálny

zásah do dopravy v tejto časti. Občania žiadajú zriadenie
možnosti jednostranného parkovania tak, aby mohli využívať
služby lekárne a ďalšie podnikateľské aktivity v tejto časti
mesta.
Poslancom doručili na zasadnutí aj petíciu zaoberajúcu
sa statickou dopravou na Bernolákovej a Kollárovej ulici, kde
majiteľov nehnuteľností často
obmedzujú parkujúce autá.
Žiadajú zrušenie parkovania
v týchto uliciach a zriadenie
jednosmerky na Súdnej ulici so
šikmým parkovaním. Navyše na
celej Piaristickej ulici nie je prechod pre chodcov, hoci tadiaľ
chodia deti do školy a starší
ľudia do polikliniky.

Bývalé záhradníctvo
stálou témou
Pomaly tradičnou témou sa
stáva stav bývalého záhradníctva na Olbrachtovej ulici. Neudržiavaný objekt je semeniskom
buriny, zdržiavajú sa tam hlodav-

ce, kuny, množí sa hmyz. Obyvatelia susedných domov preto
prijali s úľavou zvesť o výstavbe
domov v tejto lokalite. Šokovala
ich predstava štvorpodlažných
domov, ktoré tu majú v budúcnosti stáť. Poslanci odporúčajú
individuálnu zástavbu najviac
na dve podlažia.

Presmerovanie liniek
MHD
Presmerovanie niektorých
liniek MHD zo Soblahovskej
a Inoveckej ulice na Legionársku robí problémy najmä starším občanom. Využívali ich na
návštevu cintorína. Preto navrhujú vrátenie liniek 11 a 18 na
pôvodnú trasu, prípadne aspoň
na Inoveckú.

Riešiteľné
nepríjemnosti
Obyvatelia vnímajú ako obmedzenie živý plot na Kalinčiankovej ulici rastúci do chodníka.
Neteší ich ani vyše roka rozkopaná cesta na Bezručovej ulici.
Kontajnery na komunálny
odpad často stoja na ceste,
prípadne na parkovisku. Podľa
slov poslanca Jána Kanabu na

Karpatskej ulici blokujú štyri
parkovacie miesta.
Nevyhovujúci stav komunikácie medzi ulicami Beckovskou
a Dlhými honmi spôsobila skutočnosť, že pôvodný chodník
začali využívať autá a stala sa
z neho cesta. Obyvatelia navrhujú zriadiť na úzkej komunikácii jednosmerku a obmedziť
rýchlosť jazdy. Kontajnery na
komunálny odpad umiestnené
na tejto ceste tiež obmedzujú vozidlá i chodcov. Medzi
návrhmi občanov je aj úprava
povrchu bývalého detského ihriska za Perlou slúžiaceho ako
parkovisko. Predseda VMČ Ján
Krátky opätovne upozornil aj na
nefunkčný kanál pred vchodom
č. 15.
Pozornosť vzbudila aj deštrukcia trojpylónu pred bývalým
Okruhovým domom armády,
kde chýbalo operatívnejšie odstránenie diela ohrozujúceho
bezpečnosť chodcov.
Výbor mestskej časti Stred
zasadá každý tretí pondelok
v mesiaci o 15.30, verejnosť
má na zasadnutie prístup od
16. hodiny.
(la)

Nefunkčná plaváreň, bezdomovec a parkovanie na Kvetnej
zaujímajú občanov Zámostia
Posledné zasadnutie Výboru mestskej časti Západ (VMČZ) v minulom roku sa nieslo v znamení hodnotenia práce za rok 2007
a podnetov občanov. Prvé tohtoročné zasadnutie sa konalo 30.
januára 2008. Prinášame spravodajstvo z oboch zasadnutí.

Evidencia objektov
kultúrneho dedičstva
Útvar architektúry a stratégie
mestského úradu informoval
členov výboru o pripravovanom
VZN Mesta Trenčín o založení
a vedení evidencie pamätihodností podľa zákona NR SR
č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení
neskorších predpisov, o cieli
a predmete evidencie. Cieľom
je zachovanie kultúrneho dedič-

stva, ktoré nie je predmetom
ochrany podľa osobitných predpisov. Predmetom evidencie sú
objekty (domy, vily, kríže, sochy,
cintoríny, výtvarné diela), kombinované diela prírody a človeka
(napríklad parky, vodné plochy),
ale aj nehmotné pamätihodnosti, ako sú pamätné dni, názvy
a udalosti. UAS požiadalo VMČ
Západ o zozbieranie návrhov
pamätihodností a ich predloženie zamestnancom útvaru.

Jedáleň a trafika

Plaváreň „za mostmi“

VMČZ sa na svojom januárovom stretnutí venoval ponuke prebytočného majetku
štátu v priestoroch Detského
mestečka Zlatovce. Jedáleň pri
základnej škole v hodnote 52
miliónov korún ponúka štátna
správa za symbolickú korunu. Poslanci vyslovili súhlas
s prevodom majetku do správy
mesta.
Súhlasné stanovisko vyjadrili aj k prestavbe plechovej trafiky pri obchodnom reťazci Lidl
na murovanú stavbu.

Osobitnú kapitolu tvorí letná
plaváreň na Zlatovskej ulici.
Mesto ju predalo súkromníkovi
a ten ju počas minulého leta neotvoril kvôli nedostatku peňazí.
Občania si myslia, že plaváreň
nemôže byť zisková, preto sa
pýtali, či ju mesto môže dotovať. Poslanec Martin Barčák
uviedol dve možnosti riešenia.
Získať objekt späť do majetku
mesta alebo jeho prevádzku
dotovať.

Nové ihrisko
Na Obchodnej ulici v Nových
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Zlatovciach vyrástlo pekné ihrisko s tenisovým kurtom. Mladí ľudia sa napíšu do zoznamu
užívateľov a potom neprídu.
Pani v seniorskom veku navrhla vyberať zálohu a potom im
peniaze vrátiť. Podľa poslancov
správca ihriska môže škrtnúť
zapísaných užívateľov, ak sa
nedostavia načas na ihrisko.
Vyberať peniaze nesmie.

Dane a inflácia

Záhrady na
Kožušníckej ulici

Ďalšie pripomienky

Záhrady na Kožušníckej ulici
majú neistý osud a ten trápi
obyvateľov bytoviek. Vysporiadanie vlastníctva sa ťahá od
roku 2003, mesto i stavebné
bytové družstvo ich nezískali.
Občania majú obavy, že sa tam
začne stavať načierno, investori zaplatia pokutu a zlegalizujú
stavby.

Nárast mestských daní za
nehnuteľnosti považujú obyvatelia Zámostia za vysoký.
Poslanci pripustili, že je to daň
za určitý populizmus v predchádzajúcich obdobiach, keď
sa nezvyšovali. Ideálne je, ak
dane kopírujú infláciu, ako sa
to robí pri spotrebnom tovare
a potravinách.

Kritiku výstavby domu medzi
Biankou a Úspechom viceprimátor Tomáš Vaňo odmietol,
lebo je na súkromnom pozemku a mesto má obmedzené
možnosti zasiahnuť do tohto
procesu.
Drobné nedostatky znepríjemňujú život občanov mesta.
Deravé stĺpy verejného osvetlenia skorodované močiacimi
psami na sídlisku Kvetná hro-

zia úrazmi najmä detí. Na konci
Zlatovskej ulice pri jej napojení
na Bratislavskú neodvádza
kanalizácia vodu a okoloidúce
autá často osprchujú „nepozorných“ chodcov. Niektoré chodníky pripomínajú skôr Tatry, sú
na nich bubliny a nerovnosti.

Parkovisko pri Lidli
Na sídlisku Kvetná je vo večerných hodinách nedostatok
parkovacích miest a obyvatelia
riešia situáciu parkovaním na
parkovisku Lidla. Obchod sa
tomu bráni a začal dávať za
stierače lístky s upozornením,
že ich odtiahnu. Poslanec Barčák vysvetlil, že mesto malo záujem o príjazd na sídlisko cez
toto parkovisko. Organizácia
to zamietla s odôvodnením, že
v celej Európe riešia situáciu
rovnako a nemôže byť parkovisko prejazdné. Reťazec nebudu-
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je vo svojich objektoch ani WC
pre zákazníkov.

Bezdomovec
Poslanec Ladislav Pavlík
upozornil na bezdomovca – invalida, zdržiavajúceho sa pri
tomto obchode. Počas mrazivej
noci sa môže stať, že zamrzne.
Miroslav Galbavý z Mestskej
polície vysvetlil, že mesto sa
o bezdomovca postaralo, vybavilo mu ubytovanie, ale on sa
vrátil späť. Žobre a obťažuje
ľudí, nechce jedlo a berie iba
peniaze. Podľa mienky Tomáša
Vaňa je jediným problémom
tohto človeka alkohol. Mal niekoľko šancí žiť iným životom,
ale toto mu zrejme nevyhovuje.
Pri riešení problémových
spoluobčanov navrhol poslanec
Barčák zvolať špeciálne zasadnutie VMČ venované situácii na
Kasárenskej ulici.
(la)

VMČ Sever riešil majetkové prevody a požiadavky občanov
Výbor mestskej časti Sever zasadal 16. 1. 2008 v Kultúrnom
stredisku Kubra.

Majetkové prevody
a prenájmy
Na základe požiadaviek občanov a odporučenia Útvaru
životného prostredia a Útvaru
architektúry a stratégie MsÚ
v Trenčíne boli schválené
viaceré majetkové prevody
a prenájmy.
Poslanci schválili predaj pozemku pre pána Martina Smolku na Považskej ulici za účelom
scelenia pozemkov a zarovnanie línie pozemkov pri rodinnom
dome. Poslanci schválili predaj
pozemkov na Ulici Kragujevackých hrdinov. Ide o zastavané
plochy vo výmere 17 m2 a záhradu vo výmere 57 m2 pre
LUMIR – REAL, s. r. o., Trenčín
za účelom scelenia pozemkov.
CAPITIS, s. r. o., Trenčín môže
na základe odporučenia poslancov kúpiť pozemok na Žilinskej ulici za účelom scelenia
pozemkov pre výstavbu bytového domu. Na tej istej ulici chcel
Branislav Žáček kúpiť pozemok
za účelom zriadenia parkoviska
pre autoumyváreň osobných
automobilov. Útvar životného

prostredia a dopravy a Útvar
architektúry a stratégie MsÚ
v Trenčíne neodporúčajú predať
pozemok na daný účel z dôvodu, že nie je vhodné umiestniť
prevádzku tohto typu na danom
území. Slovenská pošta, a. s.,
Banská Bystrica má záujem
o kúpu nehnuteľnosti – časti
pozemku s výmerou cca 170
m2 v susedstve objektu Pošty
3 v OD Rozkvet na Šoltésovej
ulici. Pozemok bude tvoriť prístup k objektu pošty za účelom
zabezpečenia zásobovania, balíkovej prekládky, manipulácie
so zásielkami, prevádzkovania
a parkovania vozidiel pošty.
VMČ Sever odporučil predaj
pozemkov v zmysle predloženej žiadosti s podmienkou
spevnenej plochy pre vjazd vozidiel.Schválená bola aj žiadosť
Základnej školy na Hodžovej
ulici v Trenčíne o predĺženie
nájomnej zmluvy pre školskú
stomatologičku MUDr. Ľubicu
Miklánkovú do 31. 12. 2012.
Poslanci schválili aj žiadosť
spoločnosti Q-EX, a. s., Trenčín
o predĺženie nájomnej zmluvy

uzatvorenej na prenájom pozemkov, na ktorých sú umiestnené reklamné zariadenia.
Útvar životného prostredia
a dopravy a Útvar architektúry
a stratégie MsÚ Trenčín odporučili prenájom pozemkov na
dobu 2 rokov.

Ján Babič žiada označiť vjazd
do vchodu č. 11 na ulici Pred
poľom, pretože tam vždy niekto
parkuje. Požaduje tiež opraviť
hojdačku na detskom ihrisku
na ulici K výstavisku a správu o celkovom stave riešenia
ihrísk.

Požiadavky poslancov

Požiadavky občanov

Poslankyňa Marta Blahová
žiada zabezpečiť verejné osvetlenie na ulici K výstavisku, vyčistiť kanálovú vpusť a upratať
lístie pri Rozkvete na Sihoti.
Poslanec Gavenda upozornil
na neporiadok, ktorý zostal po
vybudovaní verejného osvetlenia na križovatke Opatovská
– Horeblatie pri Dobrej. Opätovne žiada zabezpečiť označenie
„Opatová“. Holúbek opätovne
žiada o aktualizáciu vývesky
pri Radegaste. Dobiaš žiada
zabezpečiť verejné osvetlenie
smerom k cintorínu v Kubre
a na zastávke Kyselka. Takisto vzniesol požiadavku na vyčistenie kanalizácie, tentoraz
na Kubranskej ulici – Zelnica,
nakoľko sa z nej šíri zápach.
Pripomenul, že ľudia sa sťažujú na zhoršenie televízneho
signálu na Sihoti v Trenčíne.

Občania upozornili na autá
parkujúce pri chodníku pri reštaurácii pri kostole v Kubre,
napriek tomu, že je tam zákaz
zastavenia. Žiadajú aj o opravu
miestneho rozhlasu v Kubre.
Zároveň však poďakovali
poslancom za pomoc pri riešení problému „ASKOV“. Žiadajú
zistiť, komu patrí parkovisko pri
zadnej vrátnici TRENSU. Parkujú tam kamióny, šoféri vyhadzujú odpadky a cesta je celkovo
v dezolátnom stave. Podobne
chcú zistiť majiteľa cesty od Zábrania, Pred poľom smerom po
zadnú vrátnicu Trensu. Občania
žiadajú aj opravu Kukučínovej
ulice v mieste, kde sa vytvárajú
nánosy blata znemožňujúce prístup ku firme. V Kubrici treba
vyčistiť potok.
Podľa zápisnice
spracovala (zm)
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V ZŠ, Na dolinách vládne pokojné prostredie, zeleň a šport
Už pri vstupe do areálu Základnej školy, Na dolinách na nás
dýchne zeleň okolitých ihrísk a pokojné prostredie ďalej od
hlavných ciest. Hoci sa nachádza v areáli bývalého Detského
mestečka, dnes detského domova, vzhľadom na klesajúci počet detí v tomto zariadení tvoria už len malé percento žiačikov
školy. Škola je však spádovou pre oblasť od Orechového až po
Záblatie. Dnes ju navštevujú aj deti z ulíc Kvetná a Bavlnárska,
ale aj deti z ostatných mestských častí, nielen vďaka futbalovým triedam.

Budúca prváčka Nikolka Šulková s pani učiteľkou Zuzanou Petrovskou
foto (zm)
druhého stupňa majú k dispzícii množstvo odborných učební, takmer na každý predmet.
Škola je zapojená do projektov
Zdravá škola, Zelená škola,
Správaj sa normálne a Škola
na kolesách.

Sľub prvákov

Sľub prvákov v ZŠ, Na dolinách

Architektúra
Architektúrou sa škola podstatne odlišuje od ostatných
dizajnom s prevládajúcimi lícovými tehlami. Je dobre orientovaná vzhľadom na svetové
strany, slniečko môže svietiť do
väčšiny tried a učební. Škola
je obklopená pekným areálom
s ihriskami. Okrem nutného
vybavenia a tradičných predmetov ponúka školu v prírode,
odborné vyučovanie nemeckého a anglického jazyka od prvej
triedy, informatiku, ekologickú
učebňu a tiež možnosť vyučovania v modernej knižnici.

Krúžky, šport a ďalšie
vzdelávanie
Žiaci s umeleckým zameraním majú možnosť realizácie
v keramickom, folklórnom
a výtvarnom krúžku. Keramickú
dielňu s vypaľovacou pecou využívajú deti aj počas výtvarnej

foto (zšnd)
výchovy. Môžu sa stať tiež spolutvorcami školského časopisu.
Škola podporuje nielen mladých futbalistov. Tí majú učebný plán zladený s tréningami.
Aj ostatné deti môžu využívať
skvelé nové ihrisko s umelou
trávou a realizovať sa v krúžkoch so športovým zameraním:
vo florbalovom, streleckom,
atletickom, karate, cyklokrúžku
a samozrejme aj vo futbalovom.
Škola organizuje aj základný
plavecký kurz. Športy tu majú
naozaj zelenú. Potešiteľné je,
že nielen pre veľmi športovo založené deti. Pestovať zdravého
ducha v zdravom tele tu majú
možnosť všetky deti. Matematický a šachový krúžok ponamáhajú šikovné hlavičky, z ktorých
mnohé uprednostnia informatiku v krúžku RoboLab, LEGO
a Hráme sa s počítačom. Škola
spolupracuje aj s Trenčianskou
univerzitou A. Dubčeka. Žiaci

Školu sme školu navštívili
pri príležitosti zápisu nových prváčikov. Úplne prvou adeptkou
na zápis do prvého ročníka bola
Nikolka Šulková. Kým mamička
vypĺňala formuláre, pani učiteľka Zuzana Petrovská sa od Nikolky hravou formou dozvedela,
ako vie počítať. O chvíľu už bolo
v triede niekoľko ďalších detí.
O pár dní sa už konal sľub prváčikov, ktorí už majú čo-to za
sebou. Táto tradičná slávnosť

sa konala už po štvrtýkrát.
Zástupkyňa pre prvý stupeň
Irena Kadlecová nám priebeh
sľubu priblížila: „Panie učiteľky sa prezlečú za múdre sovy
a prednesú deťom text určený
pre túto príležitosť. Deti nastúpia do dvoch radov: chlapci
a dievčatká. Každého zavoláme
menom a deti dostanú medaily
– keramické sovičky a „vysvedčenia“. Keďže klasické vysvedčenia prváci nedostávajú, ide
vlastne o pochvalu za to, čo za
prvý polrok zvládli.“ Tejto milej
príležitosti, ktorá má prváčikov
motivovať do ďalšieho usilovného vzdelávania a vzbudzovať
v nich kladný vzťah ku škole
a učiteľkám, sa mohli zúčastniť aj rodičia a ostatní priatelia
detí.
(zm)

Rodičom budúcich prvákov
V týchto dňoch sa v základných školách uskutočnia zápisy žiakov do prvých ročníkov. Mnohým rodičom sa zdá, že ich dieťa
je šikovnejšie ako jeho rovesníci. Vie čítať, písať, počítať, má
bohatý slovník, zaujímajú ho encyklopédie, náučné filmy...
Aj deti v našom regióne majú
možnosť vzdelávať sa v rámci
Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané deti, ktorého
autorkou je PhDr. Jolana Laznibatová, riaditeľka prvej školy
pre nadané deti v Bratislave.
Výber detí do triedy pre nadané deti sa robí na základe
psychologického
vyšetrenia
v Pedagogicko-psychologickej
poradni v Trenčíne na Kubranskej 20, ktorá zabezpečuje pedagogicko-psychologickú sta-

rostlivosť a poradenské služby
v otázkach výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže.
Ak máte pocit, že aj vaše dieťa je výnimočné, navštívte nás.
Na psychologické vyšetrenie je
potrebné sa vopred objednať
u Mgr. Miriam Matysovej na telefónnom čísle 032/7436152.
Deti zaradené do Projektu
ERIN sa vzdelávajú v Základnej
škole na Kubranskej ulici 80
v Trenčíne.
(zškub)
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Bezpečko učí predškolákov a prvákov bezpečnejšie sa správať
Nový kamarát detí v materských školách a prvákov v základných školách, ktoré sa zapojili do projektu Bezpečná komunita
– komunita je náš domov, je psík Bezpečko.
Iniciátorom projektu je Komunálna poisťovňa, ktorá v spolupráci s miestnou samosprávou
a Policajným zborom v Trenčíne
oslovila deti v materských školách a prvákov v základných
školách. Psík Bezpečko je sprievodca v žiackych pracovných
listoch, učí deti získať správne
návyky bezpečného správania
doma, na ulici, pri ceste do
školy, škôlky, pri cestovaní,
hre, korčuľovaní i bicyklovaní.

Učitelia na prácu s deťmi dostali
kvalitné metodické materiály.
Na tvorbe pracovných listov sa
podieľal aj Policajný zbor.
Policajti z Trenčianskeho
kraja sa zapojili do vzdelávacích aktivít projektu. Od októbra
minulého roka sa projekt Bezpečná komunita – komunita je
náš domov realizuje aj v rámci
Trenčianskeho kraja. Policajti navštevujú zapojené školy
a škôlky, deťom vysvetľujú, ako

Vzniklo Študentské fórum mesta Trenčín
V pondelok 28. januára sa v rokovacej miestnosti mestského
zastupiteľstva v Trenčíne na pozvanie viceprimátora mesta
Tomáša Vaňa stretli stredoškolskí študenti – zástupcovia trenčianskych stredných škôl. Účelom stretnutia bolo ustanovujúce
zasadnutie Študentského fóra mesta Trenčín.

sa správať a riešiť nebezpečné
situácie na ceste, chodníku,
ihrisku atď. Návšteva detí je
niekde sprevádzaná aj ukážkami
výzbroje strážcov zákona i policajnej techniky. Celkovo policajti
navštívili v rámci kraja 64 materských a základných škôl.
Súčasťou projektu je súťaž
– tvorba škôlkarskeho leporela
„Už pôjdeme do školy“ a prváckych novín „Pozor, sú tu prváci!“
Všetky školy svojimi výtvormi
budú súťažiť o ceny v krajskom
kole o športové potreby v hodnote 20 tisíc korún a hlavné ceny

– vybudovanie ihriska alebo
športoviska pre víťaznú materskú škôlku a školu v hodnote
300 tisíc korún.
Na záver projektu sa predpokladá usporiadanie Dňa bezpečnosti na regionálnej a celoslovenskej úrovni za spoluúčasti
policajtov Policajného zboru (dopravnej polície, kynológov).
Všetky
potrebné
materiály sú zverejnené aj na
www.bezpecnakomunita.com,
čiže ich môžu využívať aj učitelia, vychovávatelia i rodičia.
text a foto (KRPZ)

Sme druhí na Slovensku!
Skvelé druhé miesto obsadili študenti Vysokej školy manažmentu/CityU v rámci prestížneho celoslovenského testovania Young
Talents 2007.
„Už v novembri minulého
roka, kedy u nás v Trenčíne zasadalo Študentské fórum trenčianskeho kraja za účasti zástupcov
Študentskej rady stredných škôl
a Stredoškolského parlamentu,
sme sa so študentmi trenčianskych stredných škôl spoločne
dohodli na fungovaní takéhoto
fóra na území nášho mesta“,
hovorí viceprimátor Tomáš
Vaňo. „Dnešným ustanovujúcim
zasadnutím sme urobili významný krok k fungovaniu tohto inštitútu“, dodal T. Vaňo. Novovzniknuté Študentské fórum mesta
Trenčín bude fungovať ako iniciatívny a poradný orgán mestského zastupiteľstva, resp. viceprimátora mesta predovšetkým
v otázkach práce s mládežou,
ale aj v otázkach týkajúcich sa
celkového života mladých ľudí

v našom meste. Hlavnými bodmi
ustanovujúceho zasadnutia bolo
schválenie štatútu Študentského fóra a voľba predsedníctva.
Študenti si jednohlasne schválili
štatút a za predsedníčku si zvolili z troch kandidátov študentku
Piaristického gymnázia Jozefa
Braneckého Martinu Križanovú
(na fotografii s viceprimátorom).
Podpredsedom sa stal Petr Belák, študent Strednej umeleckej
školy. Novozvolená predsedníčka bude podľa vyjadrenia viceprimátora pravidelne prizývaná na
zasadnutia Komisie školstva,
športu a mládeže pri mestskom
zastupiteľstve. Študentské fórum mesta Trenčín bude zasadať v pravidelných intervaloch
a vždy týždeň pred riadnym zasadnutím mestského zastupiteľstva v Trenčíne.
(vm)

Testovanie zahŕňalo preverenie jazykových znalostí, logického a analytického myslenia
i komplexného porozumenia
ekonomickej problematiky a všeobecnej orientácie v aktuálnom
ekonomickom dianí. V jazykovom
teste sa naši študenti umiestnili
dokonca na prvom mieste, čím
potvrdili bezkonkurenčnú kvalitu
študijných programov v angličtine. Ako každoročne aj v tomto
roku sa testovania zúčastnili
študenti končiacich ročníkov 11
ekonomických a manažérskych
fakúlt z celého Slovenska. Naši
študenti sa zúčastnili ako jediní
študenti zo súkromnej vysokej
školy a prerazili v silnej konkurencii. Víťazom sa stala Fakulta
medzinárodných vzťahov EU,
druhé miesto obsadila Vysoká
škola manažmentu (City University) z Trenčína, tretie miesto

patrí Fakulte managementu UK.
Štvrtú pozíciu obsadila Národohospodárska fakulta EU, piate
miesto Ekonomická fakulta
Univerzity Mateja Bela a šieste
Obchodná fakulta EU. Medzi ďalšími zapojenými fakultami bez
určenia poradia boli: Ekonomická fakulta TU Košice, Fakulta
Ekonomiky a manažmentu SPU,
Fakulta hospodárskej informatiky EU, Fakulta podnikového
manažmentu EU.
Celoslovenská súťaž Young
Talents je vytvorená s cieľom
uľahčiť mladým ľuďom získanie
kvalitných pracovných ponúk
od renomovaných domácich
a medzinárodných spoločností.
Umožňuje im tiež porovnať sa
v rámci celej populácie budúcich
absolventov významných slovenských ekonomických fakúlt.
(všm), redakčne upravené
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Vedecká konferencia pedagogických pracovníkov v ošetrovateľstve po druhý raz
O najnovších poznatkoch z vedeckých výskumov a praktických
skúseností z oblasti ošetrovateľstva so zameraním na výchovu a vzdelávanie v ošetrovateľstve hovorili účastníci 2. ročníka
vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovateľstve. Usporiadala ju Fakulta ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a Sekcia pedagogických pracovníkov
v ošetrovateľstve Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných
asistentiek 22. januára 2008.
Konferenciu otvorila jej organizátorka Ivica Gulášová.
Informovala, že podujatie je
rozdelené do štyroch blokov.
Prvý blok bol obsahovo orientovaný na nové trendy výchovy
a vzdelávania v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii.
Druhý blok bol orientovaný na
etické problémy, ktoré vznika-

jú v procese výchovy a vzdelávania
v
ošetrovateľstve
a v pôrodnej asistencii v podmienkach fakúlt a v podmienkach klinickej praxe. Tretí bol
orientovaný na aktuálne etické problémy v podmienkach
poskytovania ošetrovateľskej
starostlivosti. Štvrtý blok bol
venovaný obsahovým tren-

Študenti testovali oddychovú miestnosť
pred skúškou
Vysokoškolský klub pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka pripravil v spolupráci s firmou Red Bull Slovensko 25.
januára 2008 jednodňovú oddychovú miestnosť pre oddych študentov i učiteľov pred skúškou alebo po nej pod názvom Energy
Station.

dom s problematikou výchovy
a vzdelávania. Celkom odznelo
24 prednášok a 17 postrehov
v podaní odborníkov z pedagogickej a ošetrovateľskej praxe.
Rokovanie konferencie pozdravili rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Juraj
Wagner a riaditeľ Fakultnej
nemocnice v Trenčíne Martin
Chren. Za účasti popredných
odborníkov z Českej republiky
a Slovenskej republiky účast-

níci konferencie diskutovali
o aktuálnych zmenách v štúdiu
ošetrovateľstva, o nových metódach v tejto sfére, o využívaní moderných informačných
a komunikačných technológií,
o etike v ošetrovateľstve,
týraní, o zneužívaní zanedbávaných detí, ako aj o tom, že
rodina je neoceniteľným pomocníkom pri práci sestry.
(jč)

Ocenenie novinárky na TnU AD
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
Juraj Wagner odovzdal 24.
januára 2008 Lýdii Mrázovej,
poprednej publicistke Slovenského rozhlasu v Bratislave
Striebornú medailu AlexanMiestnosť mala kapacitu
desať osôb a nachádzala sa
vo vstupnej hale pred aulou
Fakulty sociálno-ekonomických
vzťahov. Zriadenie oddychovej
miestnosti charakterizoval člen
vysokoškolského klubu a študent fakulty Adam Graňák ako
overenie, či myšlienka skoncentrovať študentov v priestore
pred skúškou a po nej nájde
u nich pochopenie. Pri jej zriadení sa vychádzalo z poznania,
že podobné oddychové centrá
sú zriaďované aj v niektorých
ďalších krajinách. V realizácii
pomohla ponuka menovanej fir-

my, ktorá podobné zariadenie
s možnosťou relaxu v atypických sedačkách, občerstvenia
nealkoholickými nápojmi a kávou, prípadne rozptýlenia sledovaním televízneho programu. Je
kapacitne ohraničená desiatimi
osobami. V prípade kladného
ohlasu zo strany študentov vysokoškolský klub bude hľadať
spolu s vedením Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka
stabilný priestor v niektorom
z objektov univerzity.
(jč)

dra Dubčeka za propagáciu
vzdelávania, vedy a výskumu
na Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorou bola ocenená jej
dlhoročná špičková profesionálna novinárska práca. (jč)
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Rozprávkar Harry odišiel na vysnívaný Rozprávkový ostrov
Z choroby, bolesti, pohľadu na trpiace deti sa zrodil rozprávkar Harry. Jeho milé, dobrom a radosťou naplnené rozprávky
prinášali potešenie deťom i dospelým najskôr v regionálnej tlači
a potom aj v knižnej podobe pod názvom Rozprávkový ostrov.
V deň jeho odchodu do večnosti v piatok 25. januára ho navštívil
riaditeľ školy na Bezručovej ulici Ivan Pavlík a doniesol mu CD,
na ktorom je dramatizácia rozprávky O čertíkovi Danielovi. Scenár napísal Harry a zdramatizovali ho deti z dramatickho krúžku
v uvedenej škole. Rozprávkar Harry odchádzal na druhý svet
v kruhu najbližšej rodiny a kamarátov práve pri počúvaní tejto
nahrávky.
Autor rozprávok Pavel Paulenda sa narodil v Štúrove, kde
prežil dva roky zo svojho života. Potom do šiestich rokov žil
u starkej na Hrbe na rozmedzí

v škole aj učil. Zaujal študentov
a plodom tejto činnosti je trenčiansky astronóm Dano Sokol.
Rád a dobre hral na gitare, ťahala ho príroda, turistika, bol lyFotografia z prezentácie knihy „Rozprávkový ostrov“. Zľava ilustrátor Ján Vrabec, rozprávkar Harry (Paťo Paulenda), pirát Lejo
(Leo Kužela) a Ľubo Karásek.

Poľany a Veporských vrchov.
Na pustatine vo voľnej prírode
sa zrodil jeho vzťah k prírode,
čo vyjadril v rozprávke o Čarovnom ťažítku. Základnú školu
navštevoval v Topoľčanoch
a prvých päť rokov mu triednou
bola jeho mama. Posledný ročník prežil v Základnej škole na
Bezručovej ulici. Gymnázium
Ľudovíta Štúra bolo zastávkou
na jeho ceste k povolaniu učiteľa, ku ktorému pevné základy
dostal v rodine. Učil v Strednom
odbornom učilišti strojárskom,
kde si získal svojou úprimnou
a otvorenou povahou úctu mladých ľudí.
Mal veľa záujmov, počnúc
astronómiou, ktorú neskôr

žiarsky inštruktor a ako ryba vo
vode sa cítil pri cestovaní, kde
najviac zo všetkých destinácií
miloval ostrov Brač. S manželkou Ľudmilou mali synov Matúša a Tomáša. Pribudla nevesta
Zuzka a milovaný vnuk Matej.
Chmáry priniesol sychravý
október v roku 2001 s diagnózou medulárny karcinóm štítnej
žľazy. Bolesť, nešťastie a pohľad na choré deti v Paťovi, ako
ho všetci blízki volali, vzbudili
túžbu rozdávať radosť, lásku
a nádej. Vtedy sa zrodil rozprávkar Harry. Písal rozprávky, pustil sa aj do poviedok, príbehov
zo života a pripravil autobiografický román. Rozprávky vychádzali postupne v Trenčianskom

spravodajcovi a v decembri
2006 uzrela svetlo sveta kniha
Rozprávkový ostrov. Je určená
deťom, ale radosť a pohodu
dopraje aj dospelákom. Vo
vydavateľstve Fortuna Libri je
vďaka primátorovi Branislavovi
Cellerovi odovzdaný rukopis
Rozprávkového súostrovia.
Počas choroby, keď nemohol vykonávať činnosť stredoškolského profesora priamo,
túžil pracovať s deťmi ďalej.
Preto sa rozhodol využiť v sučasnosti najvyužívanejšiu formu
masovej komunikácie, internet.
Vymyslel internetový portál
www.rozpravkovyostrov.sk.
Jeho prostredníctvom získal
kontakt s okolitým svetom,
ktorý mu bol kvôli nedostatku
síl odopretý. Doviedol opäť deti
k snívaniu, kresleniu, písaniu,
skrátka k tvorivému mysleniu a rozvíjaniu fantázie, čo
v dnešnm svete výrazne chýba.
Chodil na besedy s mladými
čitateľmi organizované pracovníčkami Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne a v
Základnej škole na Hodžovej
ulici. Ich atmosféra mu veľmi
pomáhala a napĺňala ho spokojnosťou. Vždy sa totiž stretol
s veľkou radosťou a záujmom
detí o stretnutie a ich zvedavosťou o zákutia autorovej duše.
Vravieval: „Milujem deti a rád
s nimi pracujem, práve pre ich
čistotu myšlienok a nekonečne
veľkú fantáziu.“

Poslednú
rozprávku
vo
svojom živote s názvom Čárliho chajda napísal 5. januára
2008.
Nemyslel na seba a prostredníctvom rozprávkového ostrova
rozbehol charitatívnu činnosť,
nezameranú na peniaze, ale na
darovanie kníh, rozprávok, hier,
úžitkových predmetov deťom.
Na oddelení detskej onkológie na Kramároch deti víta jeho
rozprávka Petruškine kamienky,
ktorá má zmierniť strach z nového neznámeho prostredia.
Ešte v novembri a decembri
minulého roka aj napriek neutíchajúcim bolestiam a celkovej fyzickej slabosti, myslel na
choré deti alebo deti bez rodinného zázemia a jeho nemalým
pričinením dostali deti na detskej onkológii na Kramároch
v Bratilave kamión plný hračiek
a do knižnice knihy Rozprávkový
ostrov. Aj v šesťdesiatich detských domovoch na Slovensku
si deti mohli pod vianočným
stromčekom prečítať rozprávkovú knižku, ktorú im daroval.
Zostali po ňom hotové rukopisy mnohých rozprávok,
O čajovej víle, Čajové rozprávky
– zanechal kultúrne dedičtvo,
v čom chce jeho rodina pokračovať. Priatelia a jeho žiaci sa
s Pavlom Paulendom rozlúčili
v piatok 1. februára v Dome
smútku v Trenčíne.
Leo Kužela
foto: Jozef Čery
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Mierové nám.,
032/743 44 15,
www.lampart.sk
7. 2. (17.30) Kultové
filmy 20. storočia:
Alexander Rogožkin:
Svojráz národného lovu
Široké ruské duše v ňom
lovia medveďa a pijú vodku, veľa vodky. A sú smiešni, nie tragicky, ale hrdo, s pátosom. Rusi sú jednoducho veľký národ so skvelým zmyslom
pre humor.
8. 2. – 10. 2. (19.00) Faunov
labyrint
Film sa odohráva v roku 1944. Fascinujúci príbeh o tom, že vo svete detskej
fantázie sa za život, česť a odvahu platí
rovnaká cena ako vo svete dospelých,
získal tri Oscary.
9. 2. (10.00–18.00) Anime play
classics
Celodenné premietanie kultových sérií
japonských animovaných filmov zo 70tych a 80-tych rokov.
10. 2. (17.00) Smrť krásnych
srncov
Smutná, ale citovo bohatá a prekrásna
komédia zachytáva životný príbeh rodiny Popperových pred vojnou a počas
nemeckej okupácie.
11. a 13. 2. (19.00) Albín menom
Noi
Odľahlá islandská dedina. Tam žije
sedemnásťročný tínedžer Nói – možno
blázon, možno génius.
14. – 15. 2. (19.00) 3-iron
Mladík býva v opustených bytoch až do
návratu ich majiteľa. Správa sa tam ako
doma a pri odchode vždy uprace. Jedného dňa však vojde do domu, ktorý nie je
taký prázdny, ako očakával...
16. 2. – 18. 2. (19.00) Polčas
rozpadu
Premiéra slovenského filmu o rozpade
vzťahov a istôt. Štyridsiatnik Viktor zachráni mladú ženu pred samovraždou.
Zachránená Mia je fotografka a možno
ani nechcela skončiť život, ale fotografovala svoj autoportrét v Dunaji. Viktor sa
zapletá do nerovného vzťahu s mladým
dievčaťom, akurát tá stratená mladosť
nie a nie prísť. Veľmi čierna komédia o
štyridsiatnikoch, ktorí už majú peniaze
a stále ešte počúvajú rokenrol, ale drogy už vymenili za mobil.
17. 2. (16.00) Detské predstavenie:
Happy feat
20. 2. a 22. 2. (19.00) Kauza CIA
21. 2. (17.30) Kultové filmy 20.
storočia: PULP FICTION

KULTÚRNE POZVÁNKY
CENTRUM MESTA
MESTSKÁ GALÉRIA 22
Mierové nám. 22, 032/744 22 45,
www.trencin.sk
Do 24. 2. Stretnutie – Setkání
Tradičná výstava: výber z tvorby neprofesionálnych výtvarníkov z okresov Trenčín a Uherské hradište.
MESTSKÁ GALÉRIA 16
Mierové nám. 16, 032/744 22 45,
www.trencin.sk
Do 29.2. Jaroslav Szalay: Maľby
GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58,
www.gmab.scot.sk
Do 2. 3. Horizonty súčasnosti III.
Výtvarní umelci Trenčianskeho kraja
20. 2. (9.30) Galerkovo
Veselé tvorivé stretnutie pre deti do 6 rokov
a ich rodičov. Deti sa hravým a zábavným
spôsobom oboznamujú s výtvarným umením.
Učia sa pracovať s farbou, tvarom a rôznymi
materiálmi. Hravé tvorivé dielne sa uskutočňujú pravidelne každú druhú stredu dopoludnia od 9.30 do 11.30 hod.
10. 2. (18.00) KLUB PRIATEĽOV
VÁŽNEJ HUDBY: Koncert hviezd VŠMU
KULTÚRNE A METODICKÉ CENTRUM OS SR
Hviezdoslavova 16, www.domarmady.sk
9. 2. (19.00) Hana Zagorová a Petr
Rezek s kapelou na koncertnom turné
15. 2. (19.30) 4. reprezentačný ples
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka
13. 2. (19.00) Divadlo Astorka Korzo
90: Priateľky
Skvelí herci: Anna Šišková, Marta Sládečková a Vlado Černý v hre zo súčasnosti.
Do 18. 2. Richard Hlavňa: Rumunsko
2007
Kontrasty mesta a otvorených duší obyvateľov zachytené na čiernobielom formáte
dovolia človeku zaspomínať na doby minulé,
zatiaľ čo farebné spracovanie cestovným ruchom nedotknutej rumunskej prírody pomôže
oslobodiť myseľ od každodennej reality.
Do 20. 2. Jana Vozáriková: Z iných
svetov
14. 2. (16.00) Prehľad a rozbor príčin
leteckých havárií a katastrof v civilnom
i vojenskom letectve v roku 2007.
Pripravuje Klub letcov a parašutistov, prednáša p. Figura.
21. 2. (8.00) Andrej Kmeť
Prednáška o kňazovi, numizmatikovi, zberateľovi starožitností a zakladateľovi Muzeálnej
slovenskej spoločnosti pri príležitosti 100.
výročia úmrtia tejto významnej osobnosti. Pri-

Číslo 3/ročník X
pravuje Klub numizmatikov a DVaT, prednáša
Ing. Ján Dibala.
21. 2. (16.00) Andrej Kmeť – kňaz,
numizmatik, zberateľ a zakladateľ
Muzeálnej slovenskej spoločnosti
Pri príležitosti 100. výročia úmrtia. Prednáša
plk. v. v. Ján Dibala, predseda Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočka Trenčín.
Organizuje Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Trenčín, kluby numizmatikov,
trenčianskych historikov SHS, a Slovenskej
spoločnosti pre dejiny vied a techniky SAV
pri KaMC OS SR Trenčín. Vstup voľný aj pre
verejnosť.
PIANO CLUB
Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81,
www.pianoclub.sk
9. 2. (19.00) Divadlo Normálka:
Ochotníci
Ochotnícke predstavenie
MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO
7. 2. (17.00) Maminec na tému: Som zlá
matka?
19. 2. (10.00) Podporná skupina
mamičiek v dojčení
5. 2., 12. 2., 26. 2. (10.30) Mommieś
english club
V MC, vedie K. Furutan
5. 2., 12. 2., 19. 2. (17.00) Cvičenie
detí s rodičmi s tetou Števkou
V telocvični v ZŠ, Ul. Novomeského – Juh
každá streda (10.00) Rozvíjame životné
zručnosti s tetou Aničkou (pre deti od
2 rokov)
každá streda (17.00) Sihoť, Cvičenie
detí s rodičmi s tetou Žofkou
V telocvični v Sokolovni.
každá streda (17.00) Cvičenie pre
tehotné
V KS, Dlhé Hony
každý štvrtok (10.00) Štvrtkové tvorivé
predpoludnie s tetou Aničkou
Pre deti do 2 rokov.
POZOR, ZMENA! MC je otvorené od 1. 2.
2008 v pondelok od 15.00 do 19.00 h a od
utorka do piatku od 10.00 do 19.00 h. MC
poskytuje priestor na dojčenie a poradenstvo
v MC.
KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, tel.: 0915 275 652,
www.klubluc.sk
8. 2. (20.00) Hardcore Friday
9. 2. (21.00) Shellwoy + Radio rebels
15. 2. (22.00) Beat Alchemy VIII.: DJ
C.O.D.E.
16. 2. (21.00) Kofola Sound: Peťo Tázok

7. 2. 2008
+ Karaoke Tundra + DJ Spinhandz +
Local Heroes
10. 2. (15.00) Detský divadelný klub:
Divadlo Xaver – O hloupým Honzovi
Úspešná inscenácia ocenená dvoma cenami za prínosnú dramatizáciu ľudovej
tvorby. Celá rozprávka je doplnená pesničkami, ktoré sa deti učia spievať v priebehu
predstavenia.
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Nám. SNP 2, tel.: 032/743 42 67,
www.vkmr.sk, vkmr@kniznicatrencin.sk
Do 29. 2. Pre radosť
Výstava výtvarných a ručných prác z Detského mestečka v Zlatovciach.
Do 29. 2. Rok Jozefa Miloslava
Hurbana
18. – 22. 2. (11.00–12.00)
Prázdninový týždeň v Superklube
v knižnici
Pozvánka pre deti do sveta rozprávok,
povestí, bájí, veselých príbehov, čarov
a hádaniek.
28. 2. (10.00) Píšem, píšeš, píšeme
Vyhlásenie 6. ročníka literárnej súťaže žiakov základných škôl Trenčianskeho kraja.
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Kubranská ulica, tel.: 032/743 73 68,
www.vkmr.sk, vkmr@kniznicatrencin.sk
18., 20., 22. 2. (13.00–18.00)
Krížovky, hádanky, omaľovánky
Pozvánka pre všetky deti, ktoré sa chcú zabaviť a majú blízko do kubranskej knižnice.
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Pobočka Opatová nad Váhom, Niva,
0908 669 041, www.vkmr.sk,
vkmr@kniznicatrencin.sk
19., 20., 22. 2. (13.00–18.00) Ja sa
doma nenudím, zabávam sa v knižnici
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Pobočka, Dlhé Hony, 032/652 20 86,
www.vkmr.sk, vkmr@kniznicatrencin.sk
18. – 22. 2. (13.30–15.30) Hádajme
a hrajme sa alebo 3x3=9
Deti, poznáte najnovšie knihy hádaniek,
chcete si zmerať sily v ich riešení, alebo
si chcete zasúťažiť v násobilke? Príďte do
knižnice na Dlhých Honoch a určite zažijete
veľa zábavy!
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Pobočka, JUH, Kyjevská ulica,
032/652 33 14, www.vkmr.sk,
vkmr@kniznicatrencin.sk
18. – 22. 2. (10.00–12.00)
Prázdninový Superklub v knižnici na
JUHU

KULTÚRNE POZVÁNKY
Čítanie najnovšieho príbehu Harryho Pottera, spoločenské hry a maľovanie rozprávkových príbehov a postáv, hry na počítačoch.
6., 13., 20., 27. 2. (8.00–9.30) „Babi,
pošli mi to mejlom“
Inštruktáž na zvládnutie základov PC
a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Kontakt na prihlásenie:
032/743 42 67, kl. 33
14. 2. (16.00) Slavo Kalný:
Bombardovanie Apolky
Príbeh špiónky Trixy Pospíšilovej-Čelkovej
žijúcej od roku 1944 až do svojej smrti
v Trenčíne. Podujatie v rámci cyklu Poznávame Trenčanov.
21. 2. (16.00) Ako sa vyrovnávame
s ranami osudu (krízy, katastrofy,
traumy)
Diskutujú MUDr. Ralaus a MUDr. Ševčíková
– prednáška organizovaná OZ Ars Vivendi
– Liga za duševné zdravie.
TRENČIANSKE MÚZEUM
16. 2. (18.00) Fašiangový koncert
Musica Poetica
Organizuje Kultúrne stredisko, Sihoť
Do 29. 2. Podoby a tváre niekdajšieho
Nadlaku
Výstava prevzatá zo Slovenského národného múzea zachytáva Slovákov žijúcich
v Rumunsku.
CENTRUM SENIOROV MESTA TRENČÍN
Osvienčimská 1720/3, 032/743 37 63,
0948 807 187
Denne: záujmové krúžky – šachový,
biliardový, karty a spoločenské hry.
Každý pondelok, stredu a piatok. Kurz výučby PC v dvoch denných intervaloch -vyučujúci pán Dankovič.
Každú stredu (14.30) Cvičenie jogy
s Evou Cibuľovou
Každý piatok (10.00) Kondičnorehabilitačné cvičenia s Emíliou
Gabrhelovou
Výstava diel Júliusa Činčára, Milana Chmelára, maľby na samorastoch pani Kamily
Rehákovej – Klokočkovej a výstava malieb
detí zo Súkromnej umeleckej školy na Gagarinovej ulici v Trenčíne.
Každý pondelok, stredu a piatok o 10.00
alebo o 11.00 je možné navštevovať Kurz
práce s počítačom a internetom podľa potreby, ktorý vedie náš člen pán Dankovič.
Seniori majú denne bezplatný prístup na
internet a možnosť práce s PC.
Každý pondelok, stredu a piatok o 10.00
alebo o 11.00 je možné navštevovať kurz
práce s počítačom.
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JUH – KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08
www.kcaktivity.sk
Od 15. 2. každý piatok (16.45)
Orientálny tanec
Cvičenie pre budúce mamičky s lektorkou
orientálneho tanca Anide. 0908 788 560
– M. Laššová
18. 2. – 22. 2. (7.00–17.00) Jarný
prímestský tábor
12. 2. (15.00) Klub keramikárov – deti
13. 2. (16.00) Výroba sviečok
z propolisových plástov a zdobenie
svietnikov s tetou Aničkou
Tvorivé dielničky pre detičky a ich mamičky.
15. 2. (15.00) Aj my máme šikovné
pršteky – tvorivé dielne pre deti,
mládež ZŤP a ich kamarátov
19. 2. (17.00) Anjelské meditačné
stretnutie – Ing. Jozef Frtús
11., 18. 2. (18.00) Klub keramikárov
– dospelí
12., 26. 2. (9.30) Rozvíjanie zručností
pre mládež ZŤP, DSS Liptovská
KULTÚRNE STREDISKO – DLHÉ HONY
10. 2. (14.30) Tvorivé dielne: Vyrob
valentínske srdiečko a venuj ho z lásky
tomu, kto si to zaslúži.
Pozývame deti, rodičov aj starých rodičov.
Prineste si nožnice, tyčinkové lepidlo, špajle. Kontakt: 652 21 36
17. 2. (8.00 do 13.00) Klub filatelistov
52 – 10 v Trenčíne srdečne pozýva
všetkých priaznivcov filatélie na
celoslovenskú filatelistickú burzu
KULTÚRNE STREDISKO – SIHOŤ
25. – 27. 2. Zájazd do Hudobného
divadla Karlín v Prahe na predstavenie
„Čardášová princezná“
Kontakt: 743 45 35, 0904 339 401,
kcsihot@pobox.sk
OSTATNÉ
Asociácia nepočujúcich, Bezručova 1012
– pomoc a poradenstvo pre sluchovo postihnutých. V roku 2008 pripravujeme kurz posunkovej reči pre začiatočníkov. Informácie
na: http://www.nepocujem.weblahko.sk
VÝSTAVISKO TMM
Pod Sokolicami 43, tel.: 032/743 56 00,
tmm@tmm.sk, www.tmm.sk
16. 2. (7.00–12.00) Burza starožitností
a zberateľských predmetov
Burza zberateľských zaujímavostí.
Aktivity pre deti sú zeleným písmom
KIC – Kultúrno-informačné centrum mesta
Trenčín, Sládkovičova ulica, tel. 16 186.

OZNAMY
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Dotácie na aktivity
Školstvo
V súlade so všeobecne
záväzným nariadením Mesta
Trenčín č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta
Trenčín vyhlasujeme I. grantové kolo poskytovania dotácií
z rozpočtu Mesta Trenčín na
aktivity v oblasti školstva,
výchovy a vzdelávania v roku
2008.
Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len
na základe žiadosti spolu s povinnými prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči mestu.
Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií,

tlačivá žiadostí spolu s informáciami o ich vyplnení a prílohách, možnosťami ich použitia a zúčtovania nájdete na
webovej stránke www.trencin.
sk – občan – VZN č. 2/2004
alebo na Útvare školstva a sociálnych vecí MsÚ v Trenčíne
– tel. č. 744 57 97.
Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové nám. 2, (pondelok–štvrtok v čase 8.00–17.00
h, v piatok 8.00–13.00 h)
alebo poštou (rozhoduje dátum
poštovej pečiatky na obálke).
Uzávierka prijímania žiadostí
je 15. februára 2008.
(ško)

Sociálne veci a zdravotníctvo
V súlade so všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 2/2004 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín Mesto Trenčín vyhlásilo 1.
grantové kolo poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
na aktivity v oblasti sociálnych
vecí a zdravotníctva.
Dotácie môžu získať právnické a fyzické osoby so sídlom
alebo trvalým pobytom na území mesta, ktoré vyvíjajú činnosť
v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva, integrujú a koordinujú sociálnu politiku, vytvárajú
podmienky pre poskytovanie sociálnej pomoci, vylepšujú kvalitu
sociálnych služieb zameraných

nielen na pomoc v sociálnej
núdzi, ale aj na jej odstránení
a prispievajú k zlepšeniu životných podmienok ťažko postihnutých občanov.
Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, tlačivá žiadostí sú uverejnené na
webovej stránke www.trencin.sk
(Občan – Tlačivá – Zabezpečenie
sociálnej pomoci) alebo osobne
na Útvare školstva a sociálnych
vecí alebo v Klientskom centre
Mestského úradu v Trenčíne.
Žiadosti o dotáciu je potrebné doručiť na Mestský úrad,
Mierové námestie č. 2, 911
64 Trenčín v termíne do 31. 3.
2008.
(soc)

Šport
V súlade so všeobecne
záväzným nariadením Mesta
Trenčín č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta
Trenčín vyhlasujeme grantové
kolo poskytovania dotácií
z rozpočtu Mesta Trenčín na
aktivity v oblasti športu v roku
2008.
Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len
na základe žiadosti spolu s povinnými prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči mestu.
Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií,
tlačivá žiadostí spolu s infor-
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Prihlasujete dieťa do materskej školy?
Školské zariadenia, m. r. o.,
Trenčín upozorňujú rodičov,
že v zmysle § 7 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR
č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení
neskorších predpisov sa prihlášky detí do predškolských
zariadení na nasledujúci
školský rok podávajú v marci
kalendárneho roka.
Z tohto dôvodu oznamujeme rodičom, že prihlášky detí
do materských škôl v Trenčíne
na školský rok 2008/2009
môžu podávať do 31. 3.
2008.
O prijatí dieťaťa rozhodne
riaditeľka MŠ do 30 dní odo
dňa podania prihlášky. Ak záujem prevyšuje kapacity predškolského zariadenia, v zmysle uvedenej vyhlášky riaditeľ
uprednostní päťročné deti
a tie, ktoré majú odloženú
povinnú školskú dochádzku.

Pri zápise musia rodičia
zároveň predložiť potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa
(je možné ho potvrdiť priamo
na prihláške).
Rodičia majú možnosť
dieťa umiestniť do materskej
školy podľa miesta bydliska
alebo podľa nadštandardných činností, ktoré ponúkajú
jednotlivé materské školy.
Vhodné sú tiež návštevy materskej školy pred vstupom
dieťaťa pre lepšie zoznámenie s prostredím a kolektívom
materskej školy.
Na webových stránkach
mesta pod časťou občan
– materské školy alebo Školské zariadenia mesta Trenčín
je možnosť prezrieť si ukážky
materských škôl v Trenčíne
aj s informáciami o lokalite
jednotlivých materských škôl,
ich zameraní a záujmových
činnostiach. Riaditeľka ŠZTN

1)78386)2 2
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 zameraním 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 poriadku (nie je
podmienkou)

Ďalšie požiadavky:
máciami o ich vyplnení a prílohách, možnosťami ich použitia
a zúčtovania nájdete na webovej stránke www.trencin.sk
– občan – VZN č. 2/2004 alebo
na Útvare školstva a sociálnych
vecí MsÚ v Trenčíne – tel.: 744
57 97.
Žiadosti treba odovzdať
v podateľni Mestského úradu
Trenčín, Mierové nám. 2 (pondelok–štvrtok v čase od 8.00
do 17.00 h, v piatok od 8.00
do 13.00 h) alebo poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke).
Uzávierka prijímania žiadostí
je 29. februára 2008.
(úš)

– 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, dôslednosť, presnosť,
schopnosť pracovať pod stresom, zvládanie nárazovej práce

Zoznam požadovaných dokladov:
– žiadosť o prijatie do zamestnania
– profesijný životopis
– fotokópia dokladu o vzdelaní a dokladu osvedčenia o odbornej
spôsobilosti
– odpis z registra trestov
– priložiť súhlas so spracovaním a vedením osobných údajov v zmysle
zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

Prihlášky posielajte na adresu: Mestský úrad v Trenčíne,
Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín do 29. 2. 2008, 14.00 h.
Na zalepenej obálke uviesť „stavebný referent – neotvárať “.

7. 2. 2008
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Výstava o živote Dolnozemských Slovákov v Nadlaku
slobodnejší. Z nich možno spomenúť – nedostatočné životné
podmienky v početných rodinách, silná maďarizácia, silná
rekatolizácia, útlak zemepánov
a podobne. Prvá skupina 200
Slovákov prichádza do Nadlaku
v roku 1803 aj so svojím učiteľom Dávidom Samecom. O rok
neskôr si pozvali aj farára Keblovského a v roku 1822 bol postavený evanjelický kostol, ktorý sa stal na Dolnej zemi druhý
najväčší po kostole v Báčskom
Petrovci. Učiteľ a farár hneď na
začiatku položili základy tradície vzdelávania v slovenskom
jazyku v slovenských školách,
farnosti, ochotníckom divadle
a spolkovej činnosti. Preto si
obyvateľstvo zachovalo vysoký
stupeň komunikácie v slovenskom jazyku.“ V ďalšej časti
príhovoru sa dotkla samotnej
výstavy, ktorá prostredníctvom
prvých písomných dokumentov
dobových fotografií na tridsiatich paneloch predstavili život
Slovákov v Nadlaku, keď vznikalo školstvo, ochotnícke divadlo,
farnosť, spolková činnosť, rozvíjali sa tradičné obrady (krstiny,
svadba, smrť), odev, remeslá
a podobne. Panelovú časť výstavy dotváral vo výstavnom
priestore tradičný slovenský
ľudový odev a jeho súčasti, tradičné predmety dennej potreby

Vo výstavných priestoroch
Trenčianskeho múzea otvorila
jeho riaditeľka Katarína Babičová za početnej účasti priaznivcov umenia 22. januára 2008
prvú tohoročnú výstavu pod názvom „Podoby a tváre niekdajšieho slovenského Nadlaku“.
Konštatovala, že výstavu pripravil Úsek dokumentácie histórie
a života zahraničných Slovákov,
oddelenia dejín Slovenského
národného múzea – Historického múzea v Bratislave, na ktorej sa podieľali autori scenára
Ondrej Štefánka a kurátorka
krajanských zbierok Jarmila
Gerbocová (na snímke), ktorá
sa na výstave aj zúčastnila. Prv
než zhodnotila výstavu, uviedla,
že „výstava v tejto podobe bola
v roku 2003 súčasťou dvojstého výročia osláv príchodu prvých
Slovákov do Nadlaku z Horného
Uhorska. Priblížila dôvody pre
migráciu Slovákov na Dolnú
zem, kde sa cítili byť voľnejší a

ako keramika, riad, poľnohospodárske náradie a tretiu skupinu
predmetov tvorili predmety spojené s duchovným bohatstvom
Slovákov v Nadlaku – náboženská literatúra, kancionále, hospodárske denníky, kalendáre,

školské zošity, tabuľky a grífle
na písanie a hudobné nástroje.
Výstava potvrdila, že Slováci
žijúci v zahraničí sú integrálnou
súčasťou našich národných
dejín.
text a foto (jč)

Odhalili dílera drog
Trenčianski kriminalisti v spolupráci s colným kriminalistickým úradom zadržali v blízkosti Trenčína 24. januára dílera
drog, ktorý distribuoval drogy v samotnom meste Trenčín
a v jeho okolí. Jedná sa o 36-ročného Trenčana, ktorý bol už
aj v minulosti trestne stíhaný.
Trenčianski policajti spolu buovali konečným užívateľom
s colníkmi zadržali muža pri z okolia Trenčína. V súvislosobci Trenčianske Stankovce ti s touto drogovou trestnou
v čase, keď tadiaľ prechádzal činnosťou policajti zadržali tri
na vozidle zn. VW Passat. Spo- osoby, ktoré sa v súčasnosti
lu s ním bol vo vozidle i jeho nachádzajú v cele policajného
komplic z Trenčína. Následne zaistenia. Jedná sa o mužov
bola vykonaná prehliadka vo- vo veku od 24 do 36 rokov.
zidla VW Passat, kde policajti Po vykonaní expertízneho
našli drogy – podľa narkotes- skúmania im bude vznesené
tu sa jedná o heroín, ktorý obvinenie za drogovú trestnú
bol schovaný pod predným činnosť. Vzhľadom k tomu, že
sedadlom spolujazdca. Jed- zadržané osoby sa už v minunalo sa približne o 10 gramov losti dopustili drogovej trestheroínu, ktorý je v súčasnej nej činnosti, hrozí im trest
dobe na expertíze. Ešte v ten odňatia slobody v rozmedzí od
večer policajti vykonali v jed- 10 do 15 rokov.
Za účelom zabránenia roznom z trenčianskych bytov
domovú prehliadku, kde našli machu tejto závažnej trestnej
pomôcky na distribúciu drog. činnosti plánujú policajti v spoIšlo o byt, v ktorom díler a je- lupráci s colným kriminálnym
ho komplici drogu balili do tzv. úradom vykonávať podobné
(kud)
skladačiek a tie ďalej distri- akcie i v budúcnosti.
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Milí čitatelia!
Za správne riešenie tajničky krížovky z č. 2/2008 „Nechaj
tých, čo môžu, urobia to lepšie“ bola vyžrebovaná Mária Prekopová, Kyjevská 5, 911 08 Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká
publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku osemsmerovky z Infa č. 3/2008 zasielajte na
adresu našej redakcie do 15. februára 2008.
Pracovníčka na pošte vraví staršiemu pánovi:
„Na obálku musíte nalepiť ďalšiu známku. Ten list je príliš ťažký.“
„Ale čo?“ čuduje sa starší pán, „a vy si myslíte, že... (tajnička – 14
písmen).“
BRIČKA, ČATÁR, DIERA, DISKÁR, DOTYK, FAKTY, GALVANIZÁCIA, GEOMETRIA, KAKAO, KAMARÁT, KANÓNY, KARAS, KASKÁDA, KOMISIE, KONTROLÓR, KREOLKA, KRMIVO, LETNIČKA,
LIEČEBŇA, LIPNICA, MALIARI, MEDIK, MILÝ SPOLUŽIAK, MORKA, OŠTEPÁRI, PANIKA, PARDÁL, PLANTÁŽE, POKLADNIČKA,
PRAVÁK, PREMISA, PREPELICA, PRESTIERADLO, PRVÁCI, REBARBORA, RÚČKA, SAMBA, TARPAN, TRHAN, TRIAS, TULEŇ,
TVÁRE, UŽOVKA.
(pál)
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Chystajte koráby – pripravte sa na Splanekor 2008!
Splav netradičných korábov po Váhu sa uskutoční aj tento rok.
Po dlhoročnej prestávke bola pred niekoľkými rokmi táto recesistická tradícia obnovená a svojich priaznivcov poteší opäť
celodennou zábavou 5. júla od 10.00 hod. na Ostrove v Trenčíne
a Zamarovciach.
Kombinovaná
širokospektrálna športovo – kultúrna akcia
je určená pre divákov každého
veku. Súťažiť môžu borci nad 15
rokov. Hlavnou náplňou je prirodzene splav netradičných korábov po Váhu – v oblasti Ostrova
v Zamarovciach a Trenčíne. Už
teraz je čas zamyslieť sa nad
budúcim plavidlom, aby jeho finalizácia bola včas dokončená.
Kritériá porotcov budú totiž nekompromisné: koráby musia byť
amatérky, nie priemyselne vyrobené, pričom fantázii sa medze
absolútne nekladú. V minulosti
sme mali možnosť vidieť plaviť
sa rôzne vozidlá, vlaky, maxi zápalkové škatuľky, vodné príšery,
plávajúce reštaurácie, vodníkov,
víly, pirátov, stroskotancov...
Počet členov posádky v korábe
nie je stanovený, no očakáva sa
ich zladenie s plavidlom v zodpovedajúcom kostýme – maske.
Praktickosť je nevyhnutnosťou,
pretože posádky budú plniť počas plavby rôzne úlohy. Porota
zhodnotí kombináciu estetiky
a manévrovateľnosti plavidla.

Víťazná posádka bude pasovaná
pánom Váhu a Tatier Matúšom
Čákom. Ten príde v doprovode
svojej družiny, osobných splavčíkov jeho ctihodnosti a pokrstí
posádku v súlade s Vážskymi
tradíciami. Budú odovzdané ceny
až po ôsmu víťaznú posádku.
Pozorovateľmi budú odborníci na slovo vzatí: majstri sveta
v kanoistike Slavomír Kňazovický a Rastislav Kužel, predseda
Kanoistického klubu TTS Trenčín
Pavol Plško a riaditeľ Televízie
Trenčín Peter Hlucháň, ktorý vykonal prvoplavbu cez Atlantický
oceán severnou cestou, dvakrát
preplával bermudský trojuholník
a je nadšeným podporovateľom
vodáckych športov.
Toto veselé podujatie podporuje množstvo spoločností
z Trenčína i blízkeho okolia,
ktoré sú zárukou bohatého
programu aj na súši. V sprievodnom programe uvidíte tanečné
skupiny Maryland, Goonies, Tap
Dance Quartet a Bahar Sultana,
silákov Braňa Goliera a Tomáša
Kolára pri pokusoch o prekona-

nie rekordov, vystúpenie viacnásobného majstra sveta v karate
Romana Voláka a mnoho ďalších
aj v netradičných súťažiach. Deti
sa budú môcť povoziť na koníkoch, skákať v nafukovacom hrade. Dospelých upúta skôr zraz
motocyklov, ale aj vystúpenie
hudobných skupín Náhodný wiskit, Captain Slice, Karpatské chrbáty a ďalších. Kanoisti a raftári
zabezpečia krátke vyhliadkové
plavby zúčastnených po Váhu. Je

toho naozaj veľa, čo by stálo za
zmienku, ale slov bolo dosť, príďte sa sami presvedčiť. Hlavným
partnerom podujatia je Mesto
Trenčín. Hlavným organizátorom
podujatia je Jozef Čermák. Viac
sa o podujatí dozviete na www.
splanekor.sk, ktorá bude v prevádzke o dva týždne. Informácie
získate už dnes na splanekor@
post.sk a na mobilnom čísle
0908 795 100.
(zm)

Rýchľokorčuľovanie na MG Rink
Rýchlokorčuliarsky klub ŠK Matterhorn z Púchova bude aj
v Trenčíne organizovať tréningy. Sú určené všetkým záujemcom
vo veku od 8 do 15 rokov, ktorí majú záujem o rýchlokorčuľovanie
a short-track. Nahlásiť sa možno u trénerky Miriam Barutiakovej
počas tréningov klubu na zimnom štadióne MG RINK v Trenčíne.
Tréningy nemajú stabilný časový priestor a uskutočňujú sa vtedy, keď je voľná ľadová plocha zimného štadióna. Informovať sa
o nich je možné
na informačnej
tabuli zimného
štadióna
MG
RINK
alebo
prostredníctvom
telefonického
kontaktu:
0904 249 511,
042/463 12 34
– večer.
(mat), foto (jč)
Rýchlokorčuľovanie ide výborne aj dievčatám

Športové pozvánky
ZIMNÝ ŠTADIÓN
Hokejový klub Dukla Trenčín, www.hkdukla.sk

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
Mádežnícka ulica 1, tel.: 032/743 63 36

Extraligové hokejové zápasy:
12. 2. (17.30) Dukla Trenčín – HK 32 Liptovský Mikuláš
17. 2. (17.00) Dukla Trenčín – HK 36 Skalica

Rozpis domácich stretnutí hádzanárskeho klubu HK Štart Trenčín
16. 2. (18.00) HK Štart Trenčín – TJ Házená Jindřichov
Hradec (Medzinárodná liga v hádzanej žien – WHIL)
17. 2. (12.45) HK Štart Trenčín – Jednota Sokol Gabor
Bánovce nad Bebravou „A“ (Majstrovstvá kraja)
17. 2. (14.15) HK Štart Trenčín – HK Slávia Partizánske (1.
dorastenecká liga – mladšie dorastenky)
17. 2. (16.00) HK Štart Trenčín – Jednota Sokol Gabor
Bánovce nad Bebravou „B“ (Majstrovstvá kraja)
17. 2. (17.30) HK Štart Trenčín – HK Úchov (1. liga
Slovenskej republiky – ženy)

PLÁN TURISTICKÝCH AKCIÍ TO DUKLA TRENČÍN
9. 2. (7.55) Trenčianske Teplice – Čvirigovec – Opatovská
dolina – Opatová
Miesto stretnutia: autobusová stanica
16. 2. (8.30) Zlatovce – Brúsne – Drietoma
Miesto stretnutia: železničný most
KULTÚRNE A METODICKÉ CENTRUM OS SR
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 112 233, www.domarmady.sk
9. – 10. 2. (8.30) Majstrovský zápas 1. ligy v šachu: Trenčín
„A“ – Doprastav Bratislava, Trenčín „A“ – Komárno
17. 2. (9.00) Majstrovský zápas 3. ligy v šachu: Trenčín „C“
– Nové Mesto nad Váhom

FLORBAL EXTRALIGA – Mestská športová hala na Sihoti
16. 2. (15.00) 19.kolo / ŠK 1. FBC TRENČÍN – ATU KOŠICE
17. 2. (10.00) 20.kolo / ŠK 1. FBC TRENČÍN – FLORKO
KOŠICE
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