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S podtitulkom Hudba vzdialených krajín a kontinentov sa 13. apríla začala Trenčianska hudobná
jar 2008. Prvý koncert bol lákadlom pre milovníkov netradičného poňatia vážnej hudby. V Trenčianskom múzeu znela 13. 4. indická klasická hudba v podaní E. Kubičkovej, ktorá hrala na
esrádž a T. Reindla, hrajúceho na tablá. Do Trenčína pricestujú okrem slovenských aj interpreti
z USA a Talianska. Festival od roku 1998 organizuje o. z. Klub priateľov vážnej hudby v spolupráci s Mestom Trenčín. Dramaturgom festivalu je klavirista a pedagóg VŠMU František Pergler.
Program koncertov nájdete na strane 13. Informácie o programe festivalu sú v bulletine, ktorý
vydáva Mesto Trenčína a bude k dispozícii na jednotlivých koncertoch a v KIC.
(zm)

Základná umelecká
škola je inštitúciou
vzdelávacou aj
kultúrnou
str. 11

Ďalšie číslo INFO Trenčín
vyjde 7. mája 2008.
Uzávierka materiálov je
30. apríla o 8.00.

Oslobodenie treba pripomenúť
najmä mladým
Mesto Trenčín si pri pamätníku umučených v lesoparku Brezina
10. apríla 2008 pripomenulo 63. výročie oslobodenia z poroby nemeckého fašizmu. Veľmi príjemné aprílové počasie pohladilo účastníkov pietneho aktu. S vojenskými poctami a za smútočného chorálu si nevinné obete uctili položením vencov mnohé delegácie.
Medzi prítomnými boli delegácia Veľvyslanectva Českej
republiky na Slovensku vedená
policajným pridelencom J. Kolářom, delegácia Veľvyslanectva Ruskej federácie: radca G.
Askaldovič, vojenskí pridelenci
V. Kuzmenko a A. Grafov, delegácia Veliteľstva síl, výcviku
a podpory OZ SR vedená plk.
generálneho štábu J. Burdom,
delegácia TSK vedená predsedom P. Sedláčkom, delegácia
Obvodného úradu v Trenčíne
vedená jej prednostom M. Laš-

šom, delegácia Mesta Trenčín
vedená primátorom B. Cellerom a delegácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov, politických strán a hnutí, spoločenských organizácií
a škôl.
B. Celler v príhovore okrem
iného povedal: „... rok, čo rok
prichádzame na tieto miesta,
aby sme vzdali úctu tým, ktorí
priniesli najkrutejšiu obeť – svoj
život. Dnes tu stojíme 63 rokov
od dátumu, ktorý označuje v kalendári mesta jeho symbolické

foto (jč)
narodeniny... Veľa z udalostí,
ktoré sa udiali počas šiestich
rokov hrôzy a neistoty v Trenčíne, sa natrvalo vryli do našich
pamätí. Mnohé z príbehov,
ktoré napísala vojna a krutosť
však na svetlo neprenikli, neboli dosiaľ vypovedané“. Príhovor bol preto venovaný nezná-

mym obetiam, ktorých telá boli
neidentifikované v hromadných
hroboch Dušovej doliny. „Nikdy
sme nespoznali ich mená, nevieme, či boli civilisti, alebo vojaci. Nevieme, kde sa narodili,
kde bol ich skutočný domov ...
Pokračovanie na 2. strane

AKTUALITY
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Juniori Dukly majstrami SR

Číslo 8/ročník X

Trenčianski deviataci obstáli v testovaní
nad priemerom Slovenska
Celoplošného testovania žiakov 9. ročníka ZŠ z matematiky a slovenského jazyka sa 6. februára 2008 zúčastnilo spolu 1 461 základných škôl a 58 006 žiakov. Trenčania obstáli
nadpriemerne.

Juniorskí hokejisti Dukly Trenčín sa stali 31. marca 2008 majstrami Slovenska v kategórii juniorov.
Vo finále Slovnaft extraligy
juniorov sa stretli s rovesníkmi
z Košíc celkom trikrát. V prvom
zápase trenčianski hokejisti
prehrali v Košiciach vysoko
10:4, v druhom zápase na domácom ľade im prehru vrátili
4:2 a v rozhodujúcom treťom
zápase na ľade HC Košice po
dramatickom priebehu zvíťazili
Trenčania 4:3. Dukla Trenčín si
tak po dvoch rokoch vybojovala
svoj šiesty juniorský titul v histórii a potvrdila pozíciu najlep-

šieho slovenského družstva vo
svojej vekovej kategórii v histórii. Košice, ktoré vyhrali dlhodobú časť Slovnaft extraligy na
svoj druhý primát v tejto vekovej
kategórii nedosiahli. Bronz si
vybojovali hráči Skalice. Tento
športový úspech ocenil aj primátor Mesta Trenčín B. Celler,
keď 8. apríla 2008 prijal víťazné
družstvo spolu s ich trénermi
Petrom Bohunickým a Milanom
Čechom v obradnej miestnosti
MsÚ v Trenčíne.
(jč)

Súťaž Prestaň a vyhraj 2008
Súťaž Prestaň a vyhraj je určená fajčiarom s cieľom pokúsiť sa
prestať fajčiť v čase od 1. mája do 31. mája 2008 a urobiť tak
niečo pre vlastné zdravie, ale aj zdravie celej rodiny.
Od roku 1994 súťaž organizuje Národný úrad verejného
zdravotníctva vo Fínsku v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Pomocou
tejto súťaže si na Slovensku
v roku 2006 úplne od fajčenia
odvyklo takmer 40 % súťažiacich. Do celosvetovej súťaže sa
v tom istom roku zapojilo viac
ako 700-tisíc ľudí z viac ako
100 krajín sveta. Motiváciou
k prihlasovaniu do súťaže je
okrem zdravotného prospechu
aj možnosť získať hodnotné
ceny. Medzi dôležité motivačné nástroje patrí aj udeľovanie
cien pre vyžrebovaných účastníkov súťaže, ktorí počas jedného mesiaca prestali fajčiť.

 PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
Zanechať užívanie tabakových výrobkov v čase od 1.
mája do 31. mája 2008. Vek

najmenej 18 rokov. Odovzdať
prihlášku do súťaže do 31.
apríla 2008, rozhodujúci je
dátum poštovej pečiatky alebo
prijatia mailu. Prihláška musí
byť čitateľne vyplnená paličkovým písmom.
Prihlášku zašlite na adresu: Súťaž „Prestaň a Vyhraj“,
Úrad verejného zdravotníctva
SR, Centrum kontroly tabaku
a alkoholu, Trnavská cesta
52, 826 45 Bratislava alebo
mailom na: tarinova@uvzsr.sk
alebo osobne na Regionálnom
úrade verejného zdravotníctva
v Trenčíne, ul. Nemocničná 4.
Informovať o súťaži sa môžete
na tel. č. 032/650 95 37.
Prihlášky sú k dispozícii na
informáciách
Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva
v Trenčíne alebo na internetových stránkach: www.ruvztn.sk,
www.uvzsr.sk.
(rúvz)

Z ôsmich základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Trenčín sa testovania
zúčastnilo 595 deviatakov, nezúčastnili sa štyria žiaci (dvaja
sú dlhodobo v zahraničí, dvaja
boli testovaní v náhradnom termíne 18. marca).
V celoplošnom testovaní
dosiahli žiaci z matematiky
spolu priemernú úspešnosť
56,3 %, čo je 11,26 priemerne
získaných bodov. Trenčianski
deviataci získali v matematike
12,57 bodov, ich percentuálna
úspešnosť dosiahla 62,9 %.

Celoslovenský
výsledok
zo slovenského jazyka v počte získaných bodov bol 11,62,
čo znamená 58,1 %. Bodová
úspešnosť trenčianskych žiakov
v materinskom jazyku dosiahla
hodnotu 12,46 bodov a percentuálnu úspešnosť 62,33 %.
Aj keď sa o náročnosti úloh
v testovaných predmetoch vedú
polemiky, teší nás, že výsledok
trenčianskych žiakov sa pohybuje nad priemerom Slovenska,
čo dokazuje kvalitu práce pedagógov „našich“ základných
škôl.
(lk)

Oslobodenie treba pripomenúť
najmä mladým
Dokončenie z prvej strany.
Nevieme presne, kedy a ako
zomreli ... Čo s istotou vieme,
je, že patrili medzi 72 miliónov
obetí druhej svetovej vojny, najkrvavejšieho a najbrutálnejšieho konfliktu v dejinách. Vieme,
že patrili medzi 69 obetí, ktorých Nemci spolu s Hlinkovými
gardami mučili od októbra 1944
do apríla 1945. Patrili medzi
tých, ktorých neskôr odviezli
na Brezinu, zastrelili a vhodili
do hrobu. Mohli byť partizánmi
... mohli byť civilistami ... Neviem ich národnosť ani meno.
Je našou povinnosťou pamätať
na tieto udalosti a odovzdávať

ich ďalej.“ Účastník SNP Alfonz Bučko povedal: „Boli to
obyčajní ľudia, robotníci vojny,
z ktorých sa mnohí víťazstva
nedožili. Pre úspešné splnenie
cieľov v zjednotenej Európe sa
musíme zjednotiť bez ohľadu
na politickú príslušnosť, náboženské vyznanie a sociálne
zaradenie. Súbežne s tým treba venovať pozornosť výchove
našej mládeže, ktorá prevezme
riadenie vecí verejných ... Len
tak si môžeme byť istí, že sa
nedostane do osídiel novodobých škodlivých názorov a návykov.“ Chorálom Kto za pravdu
horí pietny akt ukončili.
(jč)

O pamätník a okolie sa postarali
V predvečer osláv oslobodenia mesta Trenčín zabezpečuje
Mestské hostpodárstvo a správa lesov, m. r. o., Trenčín prípravu prostredia pre túto slávnosť.
Už v predstihu bol dovezený
nový štrk na schody od Čerešňového sadu a na doplnenie
plôch v areáli pamätníka. V celom areáli bolo vyhrabané lístie
a ihličie, čistené sú pamätník
a chodníky medzi hrobmi. Počas slávnostného aktu horeli
pri každom hrobe kahance
a bol položený veniec od obyva-

teľov mesta. Prostredie dopĺňa
kvetinová výzdoba a lavičky.
MHSL. m. r. o., TN zabezpečuje energiu na ozvučenie počas
slávnosti. Čistenie prístupovej
komunikácie
zasbezpečuje
prostredníctvom firmy Marius
Pedersen Útvar interných služieb MsÚ v Trenčíne.
(mhsl)
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Oprava rozhlasu v Záblatí

> V stredu 9. apríla pracovníci Mestského hospodárstva
a správy lesov Trenčín dokončili prvú etapu rekonštrukcie
miestneho rozhlasu v mestskej časti Záblatie. „Rekonštrukcia stála 50 000 korún a musíme ešte vymeniť niekoľko
nefunkčných reproduktorov, aby bola úplná spokojnosť s vykonanou prácou,“ povedal poslanec Martin Barčák. Na snímke
si prezerá so správkyňou Kultúrneho strediska Záblatie Annou
Fraňovou pôvodné zariadenie vo vysielacej kabíne.
(la)
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Oznámenie o zverejnení zadania územného plánu
V súlade s výsledkom prieskumov a rozborov, ktoré sú už
spracované, Mesto Trenčín, ako
orgán územného plánovania, zabezpečuje spracovanie zadania
nového územného plánu sídelného útvaru – mesta Trenčín.
Zadanie obsahuje najmä hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba
riešiť v obstarávanej územnoplánovacej dokumentácii a podrobné požiadavky na jej formu, rozsah a obsah spracovania.
Návrh zadania je vystavený na
verejné nahliadnutie na stránke
www.trencin.sk, ale aj na Útva-

re architektúry a stratégie MsÚ
v Trenčíne. Verejnosť je oprávnená odoslať pripomienky k návrhu zadania do 30 dní odo dňa
oznámenia písomnou formou.
Na uvedenej webovej stránke je
aj podrobná informácia, čo zadanie na spracovanie územného
plánu obsahuje. Po prerokovaní a po vyhodnotení stanovísk
a pripomienok Mesto Trenčín
požiada o posúdenie zadania
pre územný plán obce krajský
stavebný úrad, pretože zadanie
nemôže schváliť v rozpore s jeho
stanoviskom.
(jm)

Obľúbené výstavy lákali

Mesto zastavilo predaj pozemkov na
výstavbu rodinných domov v časti Noviny
Mestská rada v Trenčíne
dňa 10. apríla 2008 na základe stanoviska primátora
Branislava Cellera neodporučila predaj pozemku v k. ú.
Trenčín – parc. č. 3569 – parc.
č. 1725/30, k.ú. Trečianske
Biskupice – parc. č. 1127/62
s celkovou výmerou 2 500 m2
na vybudovanie dvojpodlažných
nízko prevádzkových rodinných

domov v lokalite Ulice Javorinská a Nové prúdy.
Na základe všetkých získaných argumentov primátor
nechal opätovne preveriť skutočnosti týkajúce sa územného
plánu a rozhodol sa predaj zastaviť. Predmetný pozemok nebude ani predmetom rokovania
Mestského zastupiteľstva.
(jm)

Vypaľovanie ohrozuje ľudí
a zvieratá

> „Sezóna“ vypaľovania trávy je v plnom prúde. Napriek pravidelnému varovaniu a vysvetľovaniu sa nekontrolované požiare
šíria a ničia vegetáciu i živočíchy. V stredu 9. apríla napriek
rýchlemu zásahu trenčianskych hasičov zhorel vyše stometrový úsek trávnatého porastu na celej šírke svahu prívodného
kanála k elektrárni neďaleko sídliska Sihoť IV.
(la)

Od 9. apríla do 12. apríla 2008 bolo výstavisko EXPO CENTER,
a. s., Trenčín dejiskom tradičných výstav Záhradkár, Včelár, Keramika a sklo, Zdravý životný štýl. Po prvý raz bola otvorená aj výstava
poľovníckych a rybárskych potrieb Poľovníctvo – Rybárstvo.
(jč)

VÝBEROVÉ KONANIE
Mesto Trenčín v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme
vypisuje výberové konania na obsadenie

funkcie riaditeľa

Základná škola, Potočná 86, 911 01 Trenčín
Kvalifikačné predpoklady:
odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky
č. 41/1996 Z. z., minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
Iné požiadavky:
znalosť príslušnej legislatívy, komunikačné a organizačné
schopnosti, osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť, schopnosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
znalosť práce s PC
Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia:
stručný profesijný životopis, úradne overené doklady o vzdelaní, odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace, návrh
koncepcie rozvoja materskej školy
Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2008.
Prihlášky posielajte na adresu: MsÚ Trenčín, Útvar školstva a sociálnych vecí, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín. Obálku
označiť Výberové konanie, názov a sídlo základnej školy. (úšsv)
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Číslo 8/ročník X

Viac ako tisíc študentov, ale aj verejnosť sa môžu
tešiť na novú telocvičňu
Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne patrí medzi školy s najväčšou
tradíciou. Ako slovenské gymnázium pôsobí od roku 1919. Od
roku 1995 má škola obe formy gymnaziálneho štúdia – štvorročnú i osemročnú, od roku 1999 aj bilingválne štúdium. Výborná
vybavenosť školy kontrastovala s malou telocvičňou i s provizórnou športovou halou. Situácia by sa mala vďaka spolupráci
viacerých inštitúcií zmeniť.

 Súčasnosť
Hoci škola disponuje modernou technikou i skvele vybavenými odbornými učebňami,
vyhovujúca telocvičňa chýbala.
V súčasnosti má k dispozícii
plachtovú športovú halu, ktorá
okrem toho, že nemôže donekonečna nahrádzať murovanú,
nemá ani potrebnú výšku, problémy sú s vykurovaním a klimatizáciou, nehovoriac o tom, že
stojí na cirkevných pozemkoch.
V suteréne je zriadená posilňovňa, športový areál bol za
štvorprúdovou cestou, v záplavovej oblasti Váhu.

 Spolupráca prinesie
ovocie
Vďaka prostriedkom Trenčianskeho
samosprávneho
kraja (TSK) a pravdepodobne
aj štrukturálnym fondom EÚ
sa sen o novej telocvični a modernizácii areálu stane skutočnosťou. Prispelo aj mesto
Trenčín zámenou potrebných
pozemkov. Koncom marca bola
podpísaná zmluva medzi Mestom Trenčín a TSK o výmene
majetku. Táto zámena umožní
Gymnáziu Ľ. Štúra v pôsobnosti TSK dostavbu areálu školy,
a Mestu Trenčín poslúži takto
získaný majetok na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na rekonštrukciu križovatky
pod mostom.
Približne 1050 študentov
i ďalšie generácie sa tak môžu
tešiť na novú telocvičňu, ktorá
bude spĺňať požiadavky na vybavenosť, bezpečnosť i pohodlie študentov aj pedagógov. Vyhovovať bude aj požiadavkám
volejbalového, basketbalového
a minimálneho hádzanárskeho

naviac slúžiť na študijné účely
pre prírodovedné predmety.
Príslušenstvo k telocvični ráta
aj so šatňami pre športuchtivú
verejnosť a skvelými vonkajšími športoviskami s bežeckou
dráhou. Podzemné garáže i nové parkovisko pomôžu vyriešiť
problém so statickou dopravou.
Hovorkyňa TSK Vlasta Henče-

„Nafukovaciu“ športovú halu by mala konečne
nahradiť murovaná moderná telocvičňa, ktorá
bude prístupná aj verejnosti.
foto (jč)

hlásili na Ministerstve výstavby
a regionálneho rozvoja SR 17.
marca. Termín začatia stavby
sa bude odvíjať od schválenia
žiadosti, ktorú posúdia na ministerstve 4. júla. Až potom
budeme vedieť, či nenávratný
finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ dostaneme.
V prípade kladného posúdenia
je možné, že s dostavbou a revitalizáciou areálu Gymnázia
Ľ. Štúra v Trenčíne začneme už
v tomto roku.“

 Škola i verejnosť
získajú

ihriska. Pribudnú nová posilňovňa, malá telocvičňa, miestnosti pre aerobic, gymnastiku a ku
všetkému aj príslušenstvo.

 Problémom
aj kotolňa
a neprepojenosť budov
V súvislosti s výstavbou nového objektu treba spomenúť
aj skutočnosť, že nejde len
o telocvičňu ako takú. Veľký
problém je v súčasnosti už zastaraná kotolňa, ktorá nutne
potrebuje rekonštrukciu, podobne ako ďalšie objekty, kde
sú obrovské úniky tepla. Riaditeľ gymnázia Štefan Marcinek
si od novej telocvične sľubuje:
„vyriešenie situácie na najbližších 50 – 100 rokov, pretože
sa celkovo skultúrni areál, vyrieši sa aj dochádzanie študentov do jedálne a na športoviská. Takisto moderná kotolňa
nebude konečne vykurovať parkovisko a vďaka novým spojovacím chodbám a prepojeniam
sa študenti dostanú všade, aj
do jedálne, suchou nohou.“
Celý areál bude vybudovaný na
princípe bezbariérovosti s príslušným výťahom. Nové plány rátajú aj so zeleňou, ktorá bude

lová nás informovala o štádiu
príprav: „Gymnázium má v konečnom štádiu prípravy dokumentácie na výstavbu telocvične – na tento projekt chceme
získať finančné prostriedky
z eurofondov. Projekt v hodnote približne 80 miliónov korún
sme ako jeden z prioritných pri-

Škola je zapojená do projektu „Zdravá škola“ a nová telocvičňa bude aj v tomto smere
významným príspevkom na budovanie pozitívneho vzťahu študentov k zdravému životnému
štýlu, po ktorom volajú štatistiky zdravotného stavu populácie. Výstavba nových objektov s modernizáciou areálu je
dobrou investíciou do budúcich
absolventov gymnázia aj do verejnosti, ktorá bude môcť tieto
priestory využívať tak, ako sa to
deje aj so súčasnými. GĽŠ tak
zostáva verné projektu Otvorená škola.
(zm)

Mesto Trenčín poskytne z rozpočtu dotácie
na aktivity v oblasti životného prostredia
Mesto Trenčín udelí v roku
2008 v súlade s platným VZN
č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
dotácie na aktivity v oblasti
životného prostredia. Dotácie sa poskytujú na základe
písomnej žiadosti na predpísanom tlačive, podpísanom
oprávnenou osobou. Tlačivo
môžu žiadatelia získať na
Útvare životného prostredia
a dopravy alebo zo stránky
www.trencin.sk. O dotáciu
môže požiadať právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorí majú sídlo alebo
trvalý pobyt na území mesta.
Žiadosti sa prijímajú do 20.
mája 2008. O dotácie na fi-

nancovanie projektov možno
požiadať v týchto oblastiach:
• zlepšovanie životného
prostredia v Meste Trenčín
• ochrana prírody a zachovanie prírodného dedičstva
v meste Trenčín
• aktivity v oblasti skrášľovania životného prostredia
• vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia
• aktivity zvyšujúce zdravotné
povedomie, upevňovanie
zdravia a zdravého životného štýlu
Ďalšie podrobnosti nájdete
na webovej stránke mesta.
Útvar životného prostredia
a dopravy MsÚ v Trenčíne

17. 4. 2008
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Detský parlament

spolupracuje s MC Srdiečko na Míli pre mamu
Krátke a vecné bolo zasadnutie Detského parlamentu Mesta
Trenčín 9. apríla 2008 vo veľkej zasadačke MsÚ. Predsedal
mu viceprimátor Tomáš Vaňo a zúčastnila sa ho aj pracovníčka
Útvaru školstva a sociálnych vecí MsÚ v Trenčíne Ľubica Kršáková. Hlavnou témou sa vďaka návšteve aktivistiek z Materského centra Srdiečko stala tohtoročná Míľa pre mamu.
V úvode zasadnutia mladí poslanci prezentovali svoju
snahu pomôcť pri čistení od
odpadkov okolia ich škôl, ale
aj iných miest v meste, a to
nielen v rámci hodín pracovného vyučovania, resp. pestovateľských či technických prác,
ale aj v rámci dobrovoľníckej
mimoškolskej činnosti. Viceprimátor navrhol skoordinovať túto
činnosť v rámci Kampane Pekný Trenčín. O nej sme informovali v predchádzajúcich dvoch
číslach Infa. Mladí chcú vidieť
výsledky a sami radi skontrolujú riešenie problémov. Skon-

štatovali, že oproti minulosti
sú konečne linky autobusov
označené „i“ – čkom a teda naznačujú nízkopodlažný autobus
vhodný aj pre vozičkarov. Od
zástupcu ZŠ, Bezručova vyšiel
návrh na zorganizovanie spoločného športového podujatia
pre žiakov ZŠ a deti z detských
domovov. L. Kršáková navrhla
situovať turnaj do športového
areálu pri ZŠ na Ulici L. Novomeského a zorganizovať ho
v období osláv Dňa detí. S návrhom mladí súhlasili.
Potom sa už celé stretnutie
venovalo iba podujatiu Míľa pre

foto (jč)
> Mladí poslanci s viceprimátorom Tomášom Vaňom
mamu. Ide už o tradičné podujatie pri príležitosti Dňa matiek.
Pôvodne myšlienka Guinessovho rekordu sa transformovala
do zaujímavého popoludnia pre
rodiny s deťmi. Členovia detské-

ho parlamentu prisľúbili pomoc
pri organizovaní podujatia z hľadiska propagácie i priamej účasti na stanovištiach s programom
pre deti. O podujatí budeme informovať v ďalšom čísle. (zm)

Nové vzdelávacie centrum

Prevencia
zaujímavou formou

V Trenčíne 3. apríla 2008
slávnostne otvorili nové Medzinárodné vzdelávacie centrum
so zameraním na strojárstvo.
Má pre svoje školiace odbory
riadnu akreditáciu. Vzniklo
v priestoroch firmy BOST SK,
ktorá podobným spôsobom už
niekoľko rokov spolupracuje
s Trenčianskou univerzitou
A. Dubčeka v Trenčíne. Výstavba centra stála zhruba 5
miliónov Sk a trvala tri roky.
Kapacita je 30 miest. Prestrihnutie symbolickej stuhy
vykonal generálny riaditeľ
firmy Vladimír Bielik a rektor
univerzity Miroslav Mečár. Vo
výuke sú tu technológie, ktoré

si žiadna vysoká škola nemôže dovoliť. Učitelia a študenti
sú takto vo výhode, pretože
sa dostávajú k tomu, čo je najmodernejšie vo svete. Treba
oceniť, že existuje firma, ktorá
vidí svoju stratégiu v školstve.
Vzdelávacie centrum nečakalo
na oficiálny deň otvorenia. Už
sa v ňom realizuje praktické
vyučovanie letného semestra. Tu vyškolení odborníci by
mali nájsť uplatnenie doma
i v zahraničí. Príkladom spolupráce so zahraničím je projekt
s agentúrou SARIO pod názvom „Voda pre Irak“, ktorým
sa školia odborníci pre túto
krajinu.
(jč)

V Kultúrnom centre na Ulici
Dlhé Hony sa od 2. do 11. apríla
uskutočnila interaktívna výstava
Súvislosti – otázky a odpovede,
ktorá je zaujímavým príspevkom k prevencii závislosti od
alkoholu, tabaku a marihuany.
Výstava putuje po Slovensku
od marca minulého roku. Sprievodným programom pre jednotlivé skupinky návštevníkov boli
prednášky s projekciou. Akcia
bola určená najmä žiakom 3.
a 4. ročníkov základných škôl.
K atraktivite výstavy významne
prispelo výtvarné riešenie ex-

ponátov, ktoré vytvorili študenti
viacerých stredných odborných
výtvarných škôl. Autorkami výstavy boli Marianna Paulíková
a Soňa Sadílková. Výstava je
naozaj zaujímavým počinom
z dielne Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Senici v spolupráci s viacerými pedagogicko-psychologickými poradňami
a ďalšími inštitúciami. Trenčianske deti ju mohli navštíviť vďaka
aktivite Krajského veliteľstva
PZ v Trenčíne a Kultúrnemu
centru Dlhé Hony, ktoré priestory poskytlo bezplatne.
(zm)

Školské zariadenia Mesta Trenčín, m. r. o., pozývajú pri
príležitosti Dňa matiek všetky mamičky, babičky, tety, ale
aj oteckov, dedkov a ostatných príbuzných vrátane detí na

SLÁVNOSTNÝ GALAPROGRAM MATERSKÝCH ŠKÔL,
ktorý sa uskutoční 7. mája 2008 o 16.30 v Kultúrnom
a metodickom centre OS SR v Trenčíne (dom armády).
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OTÁZKY A ODPOVEDE
Otázka: Dobrý deň. V poslednom vydaní Infa som
sa dočítal, že rekonštrukcia
verejného osvetlenia je vo
finále. Bývam na sídlisku
Noviny, konkrétne na Ulici
J. Zemana. Aj tu prebehla
rekonštrukcia
osvetlenia,
počas ktorej občania prosili o nasvietenie cestičky
k podchodu, čo aj bolo zrealizované, za čo ďakujeme!
Ale tým sa rekonštrukcia
skončila. Koniec Ulice J. Zemana zostal nepovšimnutý.
Myslím tým nevymenené
stožiare osvetlenia a neosvetlený vnútroblok (od
Karpatskej ulice) na Ulici J.
Zemana. Je v pláne naďalej
sa osvetleniu venovať, alebo je to definitívny koniec rekonštrukcií tohto rozsahu?
PS: Kedy bude odstránený
starý el. rozvádzač verejného osvetlenia na J. Zemana
pri kotolni? Ďakujem. (ap)
Odpoveď: V súčasnosti sa
ukončuje rekonštrukcia verejného osvetlenia. Ďalej
sa rokuje s realizátorom rekonštrukcie VO o doriešení niektorých požiadaviek
občanov. Starý elektrický
rozvádzač verejného osvetlenie
bude
odstránený
v najbližšom možnom termíne.
(úžpd)

Otázka: Je to veľký prínos,
že mesto Trenčín má už nízkopodlažné autobusy, no pri
ich predstavovaní mi predstavitelia SAD tvrdili, že určite jeden z nich bude chodiť na trase 1 Juh II – Kubrá,
no nič, na JUH I chodia nízkopodlažné autobusy až 2 liniek, čiže v priebehu hodiny
idú z mesta smerom na JUH
I až 2 nízkopodlažné autobusy a na JUH II nič, no zasa
to postráda logiku, z akého
dôvodu je JUH I uprednostnený pri pridelovaní nízkopodlažných autobusov?
Smer Východná ulica chodia

ZO ŽIVOTA MESTSKÝCH ČASTÍ

Číslo 8/ročník X

Neradostný stav garáží na Juhu treba systémovo
riešiť
Na najväčšom trenčianskom
sídlisku sa poslanci Výboru
mestskej časti Juh (VMČ)
stretli s občanmi 7. apríla
v kultúrnom stredisku. Hlavnými témami boli garáže
a odpad.
Pozostatky po bývalej predajni Škrupinka na Ulici M.
A. Bazovského navrhol Útvar
architektúry a stratégie MsÚ
v Trenčíne na podnet poslanca
J. Bezáka využiť ako plochu na
parkovisko. Po vypracovaní návrhu riešenia môže byť stavba
zaradená do plánu investičných
akcií mesta.

 Najprv kanalizácia,
potom cesty
Majitelia garáží na Ulici J. Halašu majú starosti so splaškami vytápajúcimi pri väčších
dažďoch ich majetok. Obyvateľov prekvapila informácia z predošlých zasadnutí, že majitelia
garáží sa musia podieľať na rekonštrukčných prácach. Predseda VMČ Anton Boc uviedol, že
cesta a verejné parkovisko sú
majetkom mesta a pri komplexnej rekonštrukcii v budúcnosti
asfaltové plochy opraví mesto
a občania si budú musieť vymaľovať garáže na vlastné
náklady. Poslanec Ľ. Sámel
poukázal na zlú situáciu stavu
garáží na celom sídlisku. Riešenie si vyžaduje zložitú prípravu,
ide o investičné akcie. Podľa
neho treba preveriť stav garáží
a situáciu riešiť v spolupráci
s TVK, lebo bude potrebné urobiť aj rekonštrukciu kanalizácie
a všetkých rozvodov v telese
cesty, aby sa o rok nerozbíjala
opravená. S návrhom opravy
povrchu parkovísk na garážach
na Ulici gen. Svobodu prišli ich
vlastníci. Poškodenie prejazdom ťažkých vozidiel a mechanizovaným odhŕňaním snehu
spôsobilo zatekanie. To trápi
aj garáže na Šmidkeho ulici pri
dome č. 1. Stropná konštrukcia
je skorodovaná a majitelia garáží nežiadajú materiálnu pomoc,

> Riaditeľka ZŠ, Východná, D. Lochmanová, upozornila
na zlý stav schodov vedúcich do areálu školy zo sídliska.
Predseda VMČ navrhol riešiť opravu v spolupráci s Útvarom
interných služieb MsÚ v Trenčíne.
lebo majú záujem nadstaviť ďalšie podlažie s garážami so strechou. Požiadali VMČ o podporu
ich zámeru. Od mesta už odkúpili aj oporný múr. Poslanec
Ľ. Sámel poznamenal, že platí
uznesenie zakazujúce nadstavbu garáží a bude ho treba zmeniť mestským zastupiteľstvom.
A. Boc požiadal garážnikov, aby
podali oficiálnu žiadosť a odborné útvary mesta sa k nej vyjadria. E. Hartmann pripomenul
zlý stav cesty na Ulici M. Bela
smerom k Východnej ulici.

be a objekt musí spĺňať ustanovenia stavebného zákona.
V opačnom prípade mesto ani
príslušný stavebný úrad nedajú na stavbu súhlas. Poslanec
Ľ. Sámel potvrdil, že tienenie
objektu sa v štúdii nachádza
a tieň nepadá na okolité stavby. Existuje aj svetelnotechnická mapa mesta, limitujúca
výstavbu v meste.

 Amfiteáter

Otvoreným listom so žiadosťou o pomoc sa na poslancov
obrátili rodičia a pracovníci ZŠ,
Východná. Nad areálom školy
sú kontajnery na komunálny
odpad. Okolo nich je často neporiadok a kapacitne nestačia.
Niektoré indivíduá ich spúšťajú do školy. Navrhujú preto
nájsť pre kontajnery vhodnejšie
miesto. Zástupkyňa občanov
sa poďakovala za jarné upratovanie pred dvoma týždňami.
Jedným dychom však dodala,
že sídlisko je opäť plné odpadkov. To je však už o ľuďoch.
Padol aj návrh umiestniť na
kontajner na plastový odpad
kresbu s nohou stláčajúcou fľašu, pretože dve vrecia nestlačených fliaš zaplnia kontajner
a ďalší odpad putuje na zem.
Ďalšie zasadnutie VMČ Juh
sa uskutoční 4. mája o 18.00.
text a foto (la)

Kultúrne centrum Aktivity
chce lepšie využívať priestory
kultúrneho strediska. „Amfiteáter máme vo výpožičke od mesta, upravili sme ho a peniaze
sme zatiaľ nedostali,“ uviedla
S. Rajnincová. Využívať ho chcú
na akcie, ale aj na tréningy súborov a skupín. Pre deti plánujú vybudovať kryté pieskovisko,
kde nebudú mať prístup psy
a mačky. Úpravy si vyžiadajú
asi 60 000 korún.

 Stavba pri „otoči“ je
v poriadku
Občianka z Novomeského
ulice sa sťažovala na výstavbu
domu pri „otoči“ na Saratovskej ulici. Má obavy z tienenia
novej budovy. A. Boc vysvetlil,
že je vypracovaná štúdia k stav-

 Jarné upratovanie
pomohlo, no
kontajnery nestačia

17. 4. 2008

ZO ŽIVOTA NAŠICH SKÔL

Romantická polnočná cesta na cintorín
Základná škola na Potočnej ulici v Opatovej 28. marca ponúkla
71 deťom čarovnú Noc s Andersenom. Deti v podvečer absolvovali v troch skupinách rozprávkovú cestu šiestimi svetadielmi.

V Austrálii skákali vo vreciach ako klokany, jedli praclíky bez pomoci rúk, kreslili na
tvár a na chodník. Amerika im
ponúkla jazdu na koni, strieľali
z luku a praku na terče a v indiánskom stane hľadali človeka. Čistá obloha v Antarktíde
ponúkala hviezdnu oblohu, ktorú okrem pozorovania aj kreslili. V Ázii sa učili bojové umenia, liezli na Himaláje a jedli

ryžu paličkami. Afrika bola
naozaj horúca od ohňa, ktorý
deti s miestnymi dobrovoľnými hasičmi zapálili a odborne
uhasili. Pri ohni tancovali tanec zdravia a po vode posielali
papierové lodičky s odkazmi.
V Európe ich čakala rozprávková babička, písmenkový šalát,
skladali rozprávkové puzzle
a rozprávkovú stonožku. Tvorili
ju koláče pospájané do dĺžky
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autobusy 2, č. 23 a 28, no
vždy idú za sebou v rozpätí
pár minút a potom hodinu,
prípadne 2 hodiny nič. Nebolo by niekedy vhodné brať
do úvahy i názory občanov
mesta, ktorí MHD cestujú,
pri zostavovaní cestovných
poriadkov?
(mp)
Odpoveď: Úprava cestovného poriadku pre MHD
Trenčín sa pripravuje na
koniec roka 2008.
Stanovisko dopravcu k zaradeniu nizkopodlažných
autobusov:
V mesiaci máji príde
k zmene obehov nízkopodlažných vozidiel a linka
číslo jedna bude obsluhovaná jedným z nich. (úžpd)

9,90 m, deti ju vyzdobili lekvárom a čokoládou.
Stretli sa s duchom Hansa
Ch. Andersena a v detskom
bazáre si vymieňali euráčiky získané za splnené úlohy za tovar
od výmyslu sveta. Potom sa 21
detí odobralo do knižnice, kde
si pripravili nocľah. „Po malom
občerstvení sme išli na cintorín,
kde sme zapálili sviečky všetkým
spisovateľom a osobám, ktoré
nám chýbajú. Prvýkrát som bol
v noci na cintoríne a horiace kahančeky so sviečkami boli nádherné. Cestou späť sme išli po
liečivú vodu, kde nás prepadli
strašidlá v maskách, ale ja som
sa nebál. Ujovia hasiči pripravili
aj krásny ohňostroj. Veľmi sa mi
páčila podušková vojna po návrate do knižnice a nočné čítanie príbehov,“ podelil sa snami
o zážitok 7-ročný Andrej Kišac.
Popri čítaní sa hrali aj spoločenské hry a pozreli si internet.
O štvrtej nadránom sa deti uložili spať a snívali o prežitej noci
s Andersenom.
(la)

ZASADNUTIA VMČ:
STRED: 21. 4. o 16.00 vo
veľkej zasadačke MsÚ
ZÁPAD: 30.4. o 15.30 v KS
v Záblatí

teda pohostenie
na triedne bankety. Okrem špecialít,
ktorými prispeli mamy,
chystala každá trieda aj
vlastnoručne pripravené dobroty. Dominovali zeleninové
a ovocné šaláty. Deti si ich
vyrobili a naservírovali samé.
Možno je to jedna z ciest, ako
ich primäť k ozdraveniu jedálneho lístka,“ myslí si O. Závacká.
Po práci v kuchyni sa žiaci
presunuli do počítačovej učeb-

ne, kde si v rámci mesiaca
internetu overili, že internet
môže byť aj dobrý sluha, nielen zlý pán. Iniciatívu školy
umožniť deťom aj takúto formu
zážitkového učenia podporil aj
zriaďovateľ, Mesto Trenčín. Prítomnosť primátora B. Cellera
a jeho zástupcu T. Vaňa dala
deťom pocit ich vlastnej dôležitosti, ale aj zodpovednosti
za svoje konanie a správanie
a v nemalej miere i hrdosti na
svoje mesto.
(la)

Andersen s Paulendom
v ZŠ na Bezručovej ulici
Základná škola na Bezručovej ulici v Trenčíne v spolupráci s Verejnou knižnicou M. Rešetku v Trenčíne druhýkrát pripravila pre
deti Noc s Andersenom, aby si pripomenuli sviatok detskej knihy
na pamiatku výročia narodenia Hansa Christiana Andersena.
„Vlani si každá trieda naštudovala vlastnú dramatizáciu ľubovoľnej Andersenovej
rozprávky a predviedla ju pred
kolektívom spolužiakov z ostatých tried. Táto aktivita mala
veľký ohlas, preto sme v nej pokračovali aj v tomto roku. Výber
rozprávok sme však posunuli
k nám na Slovensko. Deti si
ich spoločne čítali už od septembra a vybrali si rozprávku,
ktorá sa im zapáčila najviac,“
povedala pre Info učiteľka školy Oľga Závacká. Výberom si
uctili minuloročného hosťa prvej rozprávkovej noci, trenčianskeho rozprávkara Pavla Paulendu, ktorý nedávno podľahol
ťažkej chorobe. Zo školského
rozhlasu zaznel pred polnocou

jeho krásny príbeh o čertíkovi
Danielovi v podaní starších
žiakov školy, čo túto rozprávku zdramatizovali a CD-nahrávka
uzrela svetlo sveta
symbolicky v deň,
keď jej autor odišiel
na večnosť. Medzi
deti zavítali spisovateľ R. Dobiáš a výtvarník
J. Činčár. Obaja si pripravili
tvorivé dielne, kde deti pod ich
vedením uplatnili svoje literárne či výtvarné zručnosti.
„Keďže
„andersenovcov“
v tú noc bola u nás viac ako
stovka, je pochopiteľné, že
tvorivých dielní sa nemohli zúčastniť všetci. Ostatní zatiaľ pripravovali Stolček, prestri sa!,
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Ocenení pedagógovia Mesta Trenčín
V minulom čísle sme priniesli spravodajstvo z oceňovania pedagógov pôsobiacich v materských a základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. Dnes prinášame ich krátke profily.

Mgr. Pavlína Ripková

Mgr. Margita Šajbanová

Základná škola, Bezručova 66

Základná škola, Dlhé Hony 1

Viac ako 30 rokov sa venuje
výchove a vzdelávaniu žiakov. Najskôr pôsobila v materskej škole,
v súčasnosti odovzdáva svoje bohaté pedagogické skúsenosti v Základnej škole na Bezručovej ulici.
Patrí k pedagógom, ktorí svojimi odbornými, ale hlavne ľudskými
hodnotami dokážu motivovať žiakov aj ich rodičov na systematickú a cieľavedomú prácu. Je tvorivou učiteľkou, inovačné metódy prezentuje aj v celoškolských aktivitách Noc
s Andersenom, Čítanie s Osmijankom, Ondrejský večer,
korčuliarsky kurz. Angažuje sa v environmentálnej výchove
a dramatickom krúžku.

Patrí medzi najkvalitnejších
a najaktívnejších učiteľov školy.
U žiakov dokáže vzbudiť záujem
o učenie, ale i o šport. Žiakov vzdeláva, ale aj vychováva, za čo si právom získava obľubu žiakov a úctu
rodičov. Organizuje množstvo športových súťaží, turnajov, netradičných súťaží, organizuje besedy s významnými športovcami.
Všetky tieto akcie sú pre žiakov nezabudnuteľným zážitkom
a dobrou „školou do života“. Vie nadchnúť aj v oblasti geografie. Pravidelne úspešne pripravuje žiakov na okresné
i krajské olympiády. Životným optimizmom a elánom dokáže
nadchnúť pre prácu nielen svojich žiakov, ale aj kolegov.

Mgr. Mária Novotná

PaedDr. Ľubomíra
Klobušiaková

Základná škola, Hodžova 37

Základná škola, Kubranská 80
Dlhodobo dosahuje veľmi vysokú úroveň vyučovania. K žiakom sa
správa ako k rovnocenným partnerom – je priateľská a láskavá, ale
aj prísna a spravodlivá s dostatkom povzbudenia a pochvaly, ktoré sú potrebné pre pozitívne zvládnutie vyučovania.
Kreativita, literárne a výtvarné schopnosti, zručnosti
a talent žiakov prezentuje pravidelne v školskom časopise
a v rôznych súťažiach, v ktorých dosahuje so žiakmi veľmi
dobré výsledky. Venuje sa rozvoju čitateľskej gramotnosti
detí, učí žiakov pracovať s textom a rozvíjať komunikačné
schopnosti a tvorivosť.

Úspešne pripravuje žiakov
na matematické súťaže, rozvíja
v nich talent v umelecko-záujmovej činnosti. Aktívne sa zapája
do tvorby školských kultúrnych
programov. Systematicky rozvíja
svoje vedomosti ďalším štúdiom.
Absolvovala špecializačno-inovačné štúdium informačno-komunikačných technológií a priebežné vzdelávanie etickej
výchovy. Pripravovala metodicko-inštruktážne hodiny k modernizácii vzdelávacieho procesu. Jej práca sa vyznačuje
cieľavedomosťou, konkrétnosťou a účinnosťou. Prioritou je
výborný vzťah k deťom.

Milica Ilčíková

Mgr. Mária Turčanová

Základná umelecká škola, Trenčín

Základná škola, Východná 9

Hudba je pre M. Ilčíkovú nielen
chlebíčkom, ale i koníčkom. Pani
Ilčíková pravidelne pripravuje talenty na klavírne súťaže, jej žiaci
účinkujú na verejných koncertoch
školy i mesta. Úspešne sa umiestňujú v krajských, celoslovenských,
ale aj medzinárodných súťažiach,
akými sú Schneiderova Trnava, Klavírna Orava, Detský festival Jána Cikkera, Klavírna súťaž Dezidera Kardoša. Na Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina vo Vrábľoch už
trikrát získala ocenenie „Najlepší korepetítor“. Dlhé roky hrá
v Komornom orchestri mesta Trenčín a je členkou Zboru pre
občianske záležitosti pri MsÚ v Trenčíne.

Jej majstrovstvo spočíva vo
využívaní moderných tvorivých
metód vo výchovno-vyučovacom
procese, v primeranom prístupe
ku všetkým žiakom s ohľadom na
ich individualitu. Je koordinátorkou projektu Zelená škola a vďaka
jej zanieteniu škola tretíkrát získala medzinárodne uznávaný certifikát „Zelená škola“. Svoje
vzdelanie si rozšírila o absolvovanie špeciálnej pedagogiky
pre učiteľov, záverečnou prácou obhájila štúdium školského
manažmentu či e-learningovou formou absolvovala štúdium
Kultúrne a prírodné dedičstvo inovatívnou formou.

17. 4. 2008
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Mgr. Mária Hollá

Mgr. Eva Žatková

Základná škola, Ul. L. Novomeského 11

Materská škola, Šmidkeho 12

Ako učiteľka dosahovala vynikajúce výsledky v príprave žiakov na umelecký prednes poézie
a prózy. Nové progresívne metódy
vo vyučovaní zavádzala ako vedúca metodického združenia. Svojím
prístupom k práci pozitívne ovplyvňuje aj ostatných vyučujúcich. Jej
zásluhou škola už 11 rokov úspešne organizuje športovú
olympiádu mladších žiakov, ktorá má úspech u detí aj ich rodičov. Je spoluorganizátorkou väčšiny podujatí v škole, ale aj
tých, ktorých sa zúčastňujú naši žiaci v rámci mesta, prípadne regiónu. Presadzuje zdravý životný štýl, motivuje žiakov na
pravidelný šport a pohyb vôbec.

Jej práca sa vyznačuje výbornými riadiacimi a pedagogickými
schopnosťami. V práci s deťmi
využíva nové progresívne metódy,
predovšetkým v oblasti tvorivej
dramatiky, kde dosahuje veľmi
dobré výsledky. Pôsobí ako vedúca klubu metodiky a podieľa sa na
vypracovávaní odborných materiálov v oblasti predškolskej
pedagogiky. Po celý svoj život sa kariérne vzdeláva. Vedomosti a moderné poznatky využíva v praxi. V súčasnosti si
svoje vysokoškolské vzdelanie dopĺňa rigoróznou prácou na
Univerzite Komenského v Bratislave.

Mgr. Mária Kamencová

Mgr. Václav Janský

Materská škola, Legionárska 37

Základná škola, Veľkomoravská 12

Je významná svojou dlhoročnou
kvalitnou pedagogickou a riadiacou prácou, ktorá je zameraná na
využívanie nových progresívnych
metód v predškolskej pedagogike.
Zúčastňuje sa odborných seminárov a školení, čím garantuje aplikáciu moderných foriem a metód
vo výchovno-vzdelávacom procese. Má výborné organizačné
a komunikačné schopnosti, ktoré využíva v kontakte s rodičmi a širokou pedagogickou a občianskou verejnosťou, kde
nachádza akceptovanie a podporu nielen pri materiálno-technickom vybavení školy, ale aj pri modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu.

V škole organizuje a pripravuje
žiakov na biologickú olympiádu
Poznaj a chráň, je koordinátorom
environmentálneho programu Zelená škola, so žiakmi sa zapája do
programu Žabie taxi, Daj si vodu
z vodovodu, Kúp si svoj strom.
V čase letných prázdnin organizuje čistenie turistických chodníkov, navštevuje a fotografuje
slovenské hrady a kaštiele. O problematike ochrany prírody
a kultúrnych pamiatok publikuje už 3 roky odborné články. Je
členom ústrednej predmetovej komisie pre prírodopis a ekológiu pri Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a podieľa sa na tvorbe nových učebných osnov z prírodopisu.

Mgr. Zuzana Danková

Mgr. Eva Masácová

Materská škola, Považská 1

Základná škola, Na dolinách 27

Vyniká kvalitnou pedagogickou
prácou s deťmi predškolského
veku. V pedagogickom procese
uplatňuje tvorivé a humanistické
princípy. Jej empatický a priateľský
prístup oceňujú deti, rodičia i celý
kolektív. Vo svojej edukačnej činnosti uplatňuje progresívne, alternatívne a netradičné postupy, ktoré narúšajú stereotyp. Vykonáva profesionálnu poradenskú a metodickú činnosť pre
deti a pre rodičov. Profesionálne rastie aj prostredníctvom
projektov zameraných na environmentálnu výchovu, spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami, je držiteľkou viacerých
certifikátov.

Pracuje v ZŠ, Na dolinách od jej
vzniku v roku 1973. Od roku 1997
je jej riaditeľkou.
Svoje pedagogické a manažérske skúsenosti a vedomosti obohatené špeciálnou pedagogikou
uplatňuje v riadiacej činnosti školy
i v práci so žiakmi, rodičmi, učiteľmi i verejnosťou. Jej rukami prešlo niekoľko stoviek detí. Veľkou oporou bola a dodnes je aj deťom z detského domova.
Mnohé z nich sa k nej prídu zdôveriť alebo poradiť aj po
rokoch. Právom jej veľa detí hovorí: „naša druhá mama“.

Ocenení pedagógovia sú skvelými odborníkmi, ale aj vynikajúcimi ľuďmi, ktorí dobre vychádzajú so žiakmi aj s ich rodičmi a sú
podnetní aj pre svojich kolegov. Mesto Trenčín si váži prácu všetkých pedagógov, nielen tých, ktorí boli ocenení či už v tomto alebo
v minulých rokoch. Významnou je ich činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj mimoškolské aktivity. Nezabúdame však ani
na ostatných, nepadagogických pracovníkov, ktorí pracujú v školstve.
(úšsv, redakčne krátené, zm)
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Číslo 8/ročník X

Svetové premiéry dvoch
Solovičových hier boli v Trenčíne
Klasik slovenskej dramatickej tvorby Ján Solovič predstavil vo
štvrtok 27. marca vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne
svoju ostatnú knižku Moje radosti s podtitulom Polstoročie
s ochotníkmi 1956–2006. Podujatie spoluorganizoval literárny
klub OMEGA.
„Celá moja knižočka sa
začína kapitolkou o mojom
prvom stretnutí s ochotníkmi,
keď som bol ako vysokoškolák
19. mája 1956 na premiére
prvej hry Posledná hrmavica
v Mníchovej Lehote pri Trenčíne. A hoci odvtedy ubehlo päťdesiat rokov, cítim sa tu ako
na samom začiatku a vraciam
sa do minulosti, hoci odvtedy
som v tej obci už nikdy nebol,“
povedal pre Info Ján Solovič.

Vzápätí dodal, že v zozname
súborov hrajúcich jeho diela je
najviac kolektívov z Trenčianskeho kraja. „V Trenčíne som
bol na dvoch premiérach v kine
Hviezda, kde ochotnícky súbor
uviedol hry Žobrácke dobrodružstvo a Strieborný jaguár. Kvalitný súbor viedli manželia Suchánovci a tvorili ho dobrí herci
i ľudia. Aj dnes je krásne, milé
a nesmierne ľudské spoznávať
tváre, čo som kedysi stretol

Výstava Pala Machu
V Galérii M. A. Bazovského
v Trenčíne vernisážou 4. apríla 2008 otvorili prezentáciu
najnovšej tvorby sklárskeho
výtvarníka Paľa Macha s názvom In Extenso (znamená
podrobne, obšírne). Koncepciu výstavy pripravil výtvarný
teoretik Peter Michalovič.
Výtvarník sa vo svojej
najnovšej výstave predstavil
veľkoformátovými sklenenými
tabuľami a objektmi, rozohranými prevažne do abstraktných
geometrických maliarskych
i kresliarskych kompozícií.
Raz vo výraznej, inokedy
v monochrómnej farebnosti.

Ich skladaním,
m n o žením
a spájaním do horizontálnych i vertikálnych farebných cyklov
a sérií tvorí zvláštny svet plný
svetelnej poézie a transcendentálnej meditácie.
Prioritou tvorby P. Macha
je maliarske spracovanie
tabuľového skla, čím spája
fortieľ náročného hutníckeho
tvarovania krehkého skleneného materiálu s dynamickou
maliarskou expresiou.
(jč)

Žiaci v Galérii M. A. Bazovského
Výstava pod názvom Inšpirácie a interpretácie je súťažnou
prehliadkou výtvarných prác
žiakov základných umeleckých
škôl v Trenčianskom kraji. Venovaná je 40. výročiu úmrtia M. A.
Bazovského a slávnostne bola
otvorená v galérii nesúcej jeho
meno. Riaditeľka Galérie M. A.
Bazovského Danica Lovišková
zhodnotila akciu ako významný počin, pretože upriamila
pohľad žiakov na tvorbu jednej
z najvýznamnejších umeleckých
osobností Slovenska, ktorej životné osudy sa neodmysliteľne

spájajú so slovenskou krajinou,
ale aj špeciálne s Trenčínom,
kde prežil jeseň svojho tvorivého života. Vystavené práce
žiakov boli voľne inšpirované
umelcovou tvorbou, orientovanou na krajinu, figurálnu
tvorbu a zátišie, alebo ponúkli
svojskú reinterpretáciou jeho
diel. Z dvadsiatich pozvaných
základných umeleckých škôl
Trenčianskeho kraja prijala ponuku presná polovica. Najťažšiu
prácu mala odborná komisia,
pretože všetky výtvarné diela
mali veľmi dobrú úroveň. (jč)

v tomto meste,“ dodal sledujúc
publikum. Treba dodať, že tieto hry mali v Trenčíne svetovú
premiéru v podaní Divadelného
súboru MsKaSS M. Turkovej
v prvej polovici šesťdesiatych
rokov minulého storočia.
„Pozvánka na toto stretnutie ma prekvapila a manželka
na mne videla, že som akýsi

nesvoj. V Trenčíne ma vyhlásili
za klasika a ja sa ním byť stále
necítim, vysvetlil som jej svoje
pocity. Hoci sa mi už stalo, že
v jednom ochotníckom súbore
boli mojou návštevou prekvapení. Vraj on ešte žije a my ho
tu hráme ako klasika, zaznel
hlas divadelníka,“ rozlúčil sa
s úsmevom Ján Solovič. (la)

S humorom o vážnych veciach

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne pripravila 3. apríla 2008
prezentáciu najnovšej knihy slovensko-švajčiarskej spisovateľky
Ireny Brežnej s vtipným názvom „Na slepačích krídlach“.
I. Brežná svoje detstvo
prežila v Trenčíne. Vážnym zlomom v jej živote bol rok 1968.
Kvôli okupácii sa rozhodla pre
emigráciu do Švajčiarska. Vyštudovala slavistiku, filozofiu
a psychológiu na univerzite
v Bazileji. Realizovala, podporovala a podporuje rôzne humanitné a ženské projekty, najmä
v africkej Gunei a v postkomunistickom Čečensku. Na Slovensku spolupracuje s feministickým hnutím Aspekt. Za svoje
literárne a publicistické diela
získala viacero ocenení. Naj-

viac si váži prestížne nemecké
ocenenie Teodora Wolfa, ktoré
získala ako jediná cudzinka za
reportáž vzniknutú z jej ciest po
Čečensku pod názvom „Zberateľka duší“. Prezentovaná kniha
je treťou vydanou v slovenskom
jazyku. Prostredníctvom Jany,
ktorej mama zmizla vo väzení,
ponúka čitateľovi pohľad na
atmosféru päťdesiatych rokov
na Slovensku. Spomína na čas
detstva plného fantázie, rôznych pocitov a činov. Nezaprie
pritom zmysel pre humor, ktorý
často prechádza do satiry. (jč)

17. 4. 2008
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Základná umelecká škola je vzdelávacou aj kultúrnou inštitúciou
Základná umelecká škola v Trenčíne je najväčšou základnou
školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. Má viac ako
1 100 žiakov a ich počet pomaly narastá. Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu pôsobí ZUŠ aj ako jedna z najvýznamnejších
kultúrnych inštitúcií v meste.

 Zameranie školy
ZUŠ vzdeláva žiakov v štyroch odboroch. V hudobnom
odbore sa žiakovi pedagóg venuje individuálne. Z charakteru
tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru vyplýva
kolektívne vyučovanie, no v prípade potreby sa učiteľ venuje
aj individuálne. To je potrebné
najmä pri výrazných talentoch,
ktoré majú záujem o rozšírené
osnovy. Všetci pedagógovia sú
plne kvalifikovaní a mnohí z nich
si vzdelanie neustále dopĺňajú.

 Kvalita vzdelania
na prvom mieste
Na rozdiel od iných škôl
a kurzov mestská ZUŠ na Námestí SNP v Trenčíne musí dodržiavať učebné plány a osnovy aj s ohľadom na hudobnú
teóriu, a preto kvalita prípravy
žiakov je pravidelne preverovaná. To zaručuje, že skutočná
úroveň žiaka zodpovedá požadovanému vzdelaniu v ročníku,
v ktorom aj formálne študuje.
V prípade záujmu o pokračovanie v štúdiu na stredných či

vysokých umeleckých školách
má tak rodič záruku, že jeho
dieťa dostane vzdelanie, ktoré,
ak sa spojí s preukázateľným
talentom, dáva vynikajúce šance na úspech pri prijímacích
pohovoroch. Bilancia prijatých
žiakov mestskej ZUŠ v Trenčíne
na stredné a vysoké umelecké
školy je toho neodškriepiteľným
dôkazom.

 Producent kultúry
Ročne škola uvedie viac ako
150 kultúrnych podujatí. Verejných koncertov je minimálne 15
a každý učiteľ organizuje ročne
minimálne dva koncerty svojich
žiakov. Získavajú tak neoceniteľné skúsenosti s verejným
vystupovaním. Okrem toho tí

Obraz D. Erteľovej
najlepší, ale aj učitelia samotní,
pripravujú vystúpenia na množstvo kultúrnych podujatí. Diela
výtvarníkov, či už žiakov alebo
pedagógov, sú vystavované
v riadnych galériách.
(zm)

Deň učiteľov oslávili vernisážou
a koncertom
V deň narodenia J. A. Komenského 28. marca si tradične uctíme
prácu pedagógov. ZUŠ v Trenčíne tento rok oslavovala dvoma
podujatiami: vernisážou prác pedagógov výtvarného odboru
v mestskej galérii a slávnostným koncertom učiteľov ostatných
umeleckých oddelení – hudobného, tanečného a literárno-dramatického v kongregačnej sále Trenčianskeho múzea.
„V tichosti zrána
preciťujem čaro
inšpirácie a tvorivosti,
vyšantím sa potom
do sýtosti, keď
vidím očká detí,
ich nedočkavosť
v
tvorivosti.
Citlivá duša učiteľa – umelca
a vnímavá duša
dieťaťa. Tá symbióza vzájomnej
lásky nás nesie
do výšin krásy
> Nechýbal strhujúci tanec v španielskom
s pokorou.“ Tvorrytme v podaní učiteliek tanca
bu ocenil aj proVernisáž výstavy ôsmich uči- fesionálny výtvarník J. Vydrnák.
teľov výtvarného odboru otvoril V mene rodičov a priateľov škoJ. Švikruha predstavením vy- ly poďakovala M. Špániková:
stavujúcich kolegov. Pripome- „Sú žriedlom profesionálneho,
nul, že „tohoročné oslavy sa nepoddajného a slobodného
uskutočňujú v roku 414. výročia umenia, ku ktorému vedú naše
narodenia J. A. Komenského“. deti“.
Program koncertu mal viac
I. Bulková vyjadrila vzťah učiteľa a žiaka osobným vyznaním: ako hodinu. Prvá časť bola v in-

> Riaditeľka školy Veronika Soukupová je na svojom poste
druhé volebné obdobie. Je absolventkou konzervatória,
skvelou klaviristkou, kvalitným pedagógom a dobrou organizátorkou. Pod jej vedením sa škola viac otvorila svetu
a aj jej zásluhou si udržuje kvalitu výchovno-vzdelávacieho
procesu, pričom plní aj významné zázemie kultúry v meste.
Za zásluhy o rozvoj školy bola ocenená Krajským školským
úradom ako Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja.

tímnejšom duchu, čo podčiarkla recitácia básne M. Rúfusa:
Môj filozof. Prevažovali sóla
a duety umelcov. Druhá časť
bola strhujúca najmä známymi
skladbami v podaní zoskupení
hudobníkov. Obecenstvo malo
chvíľami problém obsedieť na
stoličkách. Diváci mali k dispozícii program. Ďalší komentár
nebol potrebný. Umelci sa dokonale vyjadrili vystúpeniami.
Škola má veľa mladých peda-

gógov, čo prispieva k progresu.
Ani tí skúsenejší sa však neboja používať techniku a elektronické nástroje. V prípade
ZUŠ v Trenčíne platí, že jej
pedagógovia sú umelcami a je
skvelé, že títo ľudia sú schopní
odovzdávať svoje vedomosti
žiakom. Veď ako vravel už J. A.
Komenský: „Vyučovanie je prácou pováh vznešených.“
Zuzana Mišáková, Jozef Čery,
foto Róbert Zemene
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ARTKINO METRO
Mierové nám., 032/743 44 15, www.lampart.sk

17. – 19. 4. EKOTOPFILM
34. medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji. Info: www.ekotopfilm.sk
20. 4. (17.00) Večer
českého filmu: Carmina
burana
20. - 21. 4. (19.00) Frida
23. 4. (19.00) Kultové filmy 20.
storočia: Pink Floyd: The Wall
25. 4. (16.30) FK mladých: Anime
play
25. - 27. 4. (19.00) Saturno Contro
27. 4. (16.00) Detské predstavenie:
Šarlotina pavučinka
28. a 30. 4. (19.00) Večer českého
filmu: O život
2., 3., 4. 5. (19.00) Red road
(premiéra)
4. 5. (17.00) Večer českého filmu:
Indiánske leto
5. 5. (19.00) Zlatý fond svetovej
kinematografie
7., 9., 10. 5. (19.00) Premiéra:
Čertovský holič z Fleet Street
Mestské hospodárstvo a správa
lesov, m. r. o., Trenčín, Kultúrne
centrum Sihoť, o. z., Obec Soblahov,
Regionálna organizácia SSN Trenčín
Vás pozýva na

v areáli pri Horárni v Soblahove pod
Ostrým vrchom
3. mája 2008 od 10.00
v prípade nepriaznivého počasia 17. mája
Pripravený je bohatý celodenný program
pre deti, ale i rodičov, kde zažijete veľa
zábavy, príjemnej pohody i poučenia.
Na vlastné oči spoznáte a uvidíte prácu
a život v lese, poľovnícke trofeje a výber domácich zvierat. Všetky vstupenky
sú žrebovateľné, čakajú na vás atraktívne ceny. Doprava: pešo, bicyklami,
autobusmi SAD (autobusom označeným ZOO 2008 o 9.30 zastávka č. 6,
železničná stanica Trenčín.
Príďte, nebudete sklamaní!
Aktivity pre deti sú zeleným písmom
KIC – Kultúrno-informačné centrum
mesta Trenčín, Sládkovičova ulica, tel.:
16 186.

KULTÚRNE POZVÁNKY
MESTSKÁ GALÉRIA 22
Mierové nám. 22, 032/744 22 45
www.trencin.sk

Číslo 8/ročník X

8. 4. – 5. 5. Výber z tvorby žiakov ZUŠ

s tetou Žofkou v Sokolovni v TN
7. 5. (10.00) Rozvíjanie zručností
s tetou Aničkou (pre deti od 2 rokov)
17., 24. 4. (10.00) Štvrtkové tvorivé
predpoludnie s tetou Aničkou
6. 5. (10.30) Mommies english club
1. 5. (10.00) Netradičná prechádzka
Brezinou
Stretneme sa na Brezine pri hoteli a strávime zaujímavé predpoludnie. Info v MC.

GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58
www.gmab.sk

KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, tel.: 0915 275 652,
www.klubluc.sk

29. 4. (9.00) Ateliér pre seniorov
29. 4. (16.00) Ateliér pre dospelých
6. 5. (9.30–11.30) Galerkovo
27. 4. (14.00) Farebná nedeľa
do 11. 5. Palo Macho: In Extenso
do 11. 5. Inšpirácie a interpretácie
Krajská prehliadka so ZUŠ v Trenčíne.

20. 4. (15.00) Detský DK – Rád
červených nosov: O psíčkovi a mačičke
19. 4. (20.00) Kofola Sound: D. Heriban
25. 4. (22.00) Reggae Night XXI:
Ladies Night
26. 4. (21.00) Kofola Sound: Vetroplach
+ Comp&Neros

KULTÚRNE A METODICKÉ CENTRUM OS SR
Hviezdoslavova 16, www.domarmady.sk

VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Nám. SNP 2, tel.: 032/743 42 67,
www.vkmr.sk, vkmr@kniznicatrencin.sk

do 20. 4. Naše palety
Výber z tvorby učiteľov zo ZUŠ v Trenčíne.
MESTSKÁ GALÉRIA 16
Mierové nám. 16, 032/744 22 45
www.trencin.sk

29. a 30. 4. (18.30) Divadla A. Bagara:
Adam Šangala
Predpredaj vstupenek: KIC
17. 4. (16.00) Nálezy mincí
v trenčianskom regióne
7. 4. – 20. 4. Výber z diela
Výstava fotografií Ľ. Cvachu.
30. 4. (17.00) Hrajú nám pre radosť
Koncert detí ZUŠ v Trenčíne
22. 4. – 11. 5. India plná farieb
Výstava fotografií F. Chudobu a Y. Evciho
29.4. (8.30) Štúrov Uhrovec
Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy dospelých a divadiel poézie
PIANO CLUB
Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81,
www.pianoclub.sk
18. 4. (19.00) Slobodná Európa, Houba,
Triskáči...
19. 4. Haščáková a Rikkon
25. 4. Trenchtown rock: Margot,
Dogman
30. 4. Bolshewik party
2. 5. IMT Smile
MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32
www.mcsrdiecko.sk
26. 4. (9.00) Rodičovský kurz
(9.00) Pripravujeme sa na dojčenie (13.00)
Pediater MUDr. Chudý radí... (14.00) Nosenie detí – vysvetlenie a predvedenie (15.00)
Tešíme sa na bábätko
6. 5. (17.00) Cvičenie detí s rodičmi
s tetou Števkou v ZŠ, Novomeského ul.
7. 5. (17.00) Cvičenie detí s rodičmi

7. 5. (8.00) Babi, pošli mi to mejlom
23. 4. (10.00) Fantázii sa medze
nekladú, v rozprávke je dovolené všetko
Tvorivé dotváranie ľudových rozprávok.
21. – 30. 4. Slovensko, Slováci,
súvislosti na historických a fotografiách
a pohľadniciach
JUH – KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08
www.kcaktivity.sk
21., 28. 4., 5. 5. (18.00) Klub
keramikárov pre dospelých
18. 4. (16.00) Liečivé rastliny do každej
domácnosti
22., 29. 4., 6.5. (15.00) Klub
keramikárov pre deti
18., 25. 4. (15.00) Aj my máme šikovné
pršteky
22., 29. 4. (9.30) Rozvíjanie zručností
Tvorivé dielne pre mládež ZŤP.
23. 4. (15.00 a 16.30) Tvorenie s tetou
Aničkou: Maľovanie na keramiku
Prineste si hrnček.
30. 4. (15.00 a 16.30) S tetou Aničkou:
Výroba rámika s magnetom
7. 5. (15.00 a 16.45) S tetou Aničkou:
Výroba karty ku Dňu matiek
18. 4. (19.00) Country pohodička
s Martinom Pavláskom
24. 4. (18.00) Rozhovory o živote
s Jánom Pevným
27. 4. (15.00) Príďte medzi nás
Pravidelné stretnutie celiatikov
5. 5. (18.00) Kedy lieči zelenina?
Prednáša Lucia Bátkyová

17. 4. 2008
5. – 11. 5. Raks Fatima Festival
Festival orientálnej kultúry
www.skupinadzamal.szm.sk
KULTÚRNE CENTRUM – DLHÉ HONY
Ul. 28. októbra 2/1168, 032/652 21 36
28.4. (9.00) Starostlivosť o ležiaceho
pacienta v domácnosti (MUDr. Pedan)
30. 4. (15.00) Ľudová veselica pre
seniorov
2. 5. (8.00–16.00) Projekt zdravia
Konzultácie s p. Dedíkom
6. 5. (13.00) Deň matiek – Klub
dôchodcov, slávnostný program
7. 5. (9.00–13.00) Liečivé rastliny
Konzultácie s p. Ondrejičkom
KULTÚRNE CENTRUM SIHOŤ
M. Turkovej 22, 032/743 45 35,
0904 339 401, www.kcsihot.sk
23. 4., 7.5. (17.00) Klub zdravej výživy
24. 4. (16.30) Klub Poliakov stredného
Považia
25. 4. – 27. 4. Zájazd do Prahy na
„Čardášovú princeznú“
3. 5. (10.00) Lesnícky deň, ZOO
domácich zvierat – viac na strane 16.
6. 5. (17.00) Nová astrológia Slovenov
Prednáša J. Sitár
KULTÚRNY DOM ZLATOVCE
25. 4. – 27. 4. (9.00 – 18.00, v nedeľu
do 16.00) Výstava skalničiek, bonsají
a sukulentov
Spojená s predajom výpestkov Klubu skalničkárov Trenčín, o. z. (skalničky, konferníky, kaktusy, sukulenty)
KULTÚRNE STREDISKO OPATOVÁ
Deti zo Zelenej školy v Opatovej organizujú burzu spojenú s charitatívnou zbierkou
hračiek, všetkých kojeneckých, detských
a mamičkovsdkých potrieb, (príp.CD+VHS
orig.) a kníh.
17. 4. (štv) (15.00–18.00) ZBER
18. 4. (pia) (9.00–19.00) PREDAJ
Každý predávajúci si donesie dvojmo
zoznam vecí, ktoré chce ponúknuť na predaj. Veci musia byť vypraté (príp. vyčistené). Informácie na tel.: 0903 793 867

KULTÚRNE POZVÁNKY A OZNAMY
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VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU
v Trenčíne – City University of Seattle
Bezručova 64
18. 4. (10.00–16.00) Deň otvorených
dverí: prezentácia výučby a informácie
pre záujemcov o štúdium.
Návštevníci si môžu prezrieť študijné oddelenie, učebne, knižnicu a počítačové laboratóriá, prezentáciu jednotlivých programov
VŠM, knižnicu s odborným výkladom. Prezentácie sa budú konať každú celú hodinu.
Návštevníci majú možnosť zúčastniť sa pria-

mo na vyučovaní v našich programoch – Intenzívny program výučby anglického jazyka
či prezentačných demo hodín vyučujúcich
akreditovaných bakalárskych programov.
HORNÝ ŠIANEC 17
18. 4. – 22. 4. (18.00) Rodinné vzťahy
5 dynamických večerov s Brunom Vertalier
z Francúzska. Témy: Rodina – krehká rovnováha, Chvála rodiny, Neštastie v rodine,
Rozdelenie v rodine, Obnovenie rodiny
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TRENČIANSKA HUDOBNÁ JAR
20. 4. (18.00) – Refektár
piaristického gymnázia: Komorný
súbor Alea
27. 4. (18.00) – Farský kostol:
Organový recitál – David di Fiore (USA)
4. 5. (18.00) – Evanjelický kostol: J.
Zsapka (gitara), D. Zsapková (flauta)
11. 5. (18.00) – Galéria M. A. B.:
Klavírny recitál – D. Bilig (Taliansko)
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Život v regióne si vás získa
Prostredníctvom Regionálneho operačného programu máme šancu skvalitniť
život v našich regiónoch.
Európska únia v rámci politiky súdržnosti poskytne Slovensku finančné prostriedky vo výške takmer 400 miliárd Sk v priebehu programového
obdobia 2007 – 2013. Z toho približne 56 miliárd Sk je určených na zlepšenie úrovne života v našich regiónoch a na zvýšenie ekonomickej
výkonnosti a konkurencieschopnosti Slovenska a jeho regiónov.
Regionálny operačný program a jeho ciele
Regionálny operačný program je zameraný na regionálnu infraštruktúru, na podporu vybavenosti územia zariadeniami občianskej infraštruktúry
a na skvalitňovanie a rozširovanie dopravných a sídelných prvkov vybavenosti územia. Podporí sa vzdelávanie, sociálne služby, kultúra, cestovný
ruch, regionálne komunikácie a celková regenerácia sídiel. Regionálny operačný program je jedným z 11 operačných programov, ktoré priamo
nadväzujú na ciele a priority Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013.
Globálny cieľ
Globálnym cieľom Regionálneho operačného programu je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti
územia v regiónoch. Je konkretizovaný prostredníctvom špecifických cieľov, ktoré tvoria náplň prioritných osí:
Prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania
Jej cieľom je zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania. Oprávneným žiadateľom v rámci prioritnej osi Infraštruktúra
vzdelávania sú zriaďovatelia predškolských zariadení, základných a stredných škôl z verejného sektora a súkromného sektora.
Prioritná os 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Jej cieľom je zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných služieb v sociálnej oblasti. Medzi oprávnených žiadateľov patria zriaďovatelia
zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
Prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja cestovného ruchu
Jej cieľom je posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu. Medzi oprávnených žiadateľov patria zriaďovatelia
pamäťových a fondových inštitúcií, vlastníci nevyužitých, resp. nevhodne využitých nehnuteľných kultúrnych pamiatok z verejného sektora
a aktéri rozvoja cestovného ruchu z verejného sektora.
Prioritná os 4 Regenerácia sídiel
Jej cieľom je posilnenie konkurencieschopnosti sídiel a skvalitnenie verejných priestranstiev. Oprávnenými žiadateľmi v rámci prioritnej
osi sú miestne samosprávy. V oblasti nekomerčných záchranných služieb sú hlavnými oprávnenými prijímateľmi subjekty verejného sektora.
Prioritná os 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Jej cieľom je zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov cestami II. a III. triedy. Oprávnenými žiadateľmi sú územne príslušné
samosprávne kraje.
Podrobnejšie informácie o Regionálnom operačnom programe nájdete na www.ropka.sk.

Investícia do vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

17. 4. 2008

OZNAMY, KRÍŽOVKA

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o., Trenčín,
Soblahovská 65, 912 50 Trenčín

Kalendár vývozu separovaných zložiek
komunálneho odpadu v Trenčíne na rok 2008
Máj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P

Nádoby 3
Nádoby 4

Papier 2
Papier 3
Papier 1
Papier 4

Nádoby 1
Nádoby 2
Papier 5
Nádoby 3
Nádoby 4

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S

Vrecia 1
Vrecia 2
Vrecia 3

Nádoby 1
Nádoby 2
Nádoby 3
Nádoby 4

Vysvetlivky:
PLASTY
Plasty – vrecia 1: Zlatovce, Orechové,
Horné Orechové, Istebník, Záblatie,
Zámostie
Plasty – vrecia 2: Noviny, Biskupice,
Soblahovská ulica a okolie, Centrum,
Dolné mesto
Plasty – vrecia 3: Opatová, Kubrá,

Kubrica, horná a dolná časť
Kukučínovej ulice
Plasty – nádoby 1: Juh
Plasty – nádoby 2: Sihoť,
Zámostie
Plasty – nádoby 3: Noviny,
Biskupice, Pod Sokolice,
Centrum, firmy
Plasty – nádoby 4: Dolné
Mesto, Soblahovská, Dlhé
Hony
SKLO
Sklo 1 – 1 x mesačne 2 dni
– podľa potreby
BIOODPAD
Bio (1. 6. – 30. 9.): každý
pondelok
Bio (1. 10. – 31. 5.): každý
nepárny pondelok
PAPIER
Papier 1 – individuálna
bytová výstavba (prvá streda
v mesiaci) – Sihoť, Hodžova
Noviny, Zlatovce
Papier 2 – Juh
Papier 3 – Sihoť, Zámostie
Papier 4 – Pod Sokolice,
Centrum, Soblahovská, Dlhé
Hony, Noviny
Papier 5 – firmy
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PRENAJME
nebytové priestory na parkovanie osobných motorových
vozidiel na sídlisku JUH Trenčín, ul. Saratovská a ul. Gen.
Svobodu v objektoch CO krytov o rozlohe cca 16 m2/box.
Cena za 1 parkovacie miesto 12 000 Sk ročne + el. energia
a DPH je stanovená VZN Trenčín č. 14/2007
Informácie: 032/650 51 27, p. Balajová
Trenčianske holuby nedbali na poslednú snehovú
nádielku a kúpeľ vo vode s kúskami ľadu im zrejme
vyhovoval.
(la)

KRÍŽOVK A
Milí čitatelia! Za správne riešenie tajničky z osemsmerovky z č. 7/2008 „... ho azda zachráni“ bola vyžrebovaná Janka Brezovská,
Duklianskych hrdinov 2, 911 05 Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme!
Vylúštenú tajničku krížovky z Infa č. 8/2008 zasielajte na adresu našej redakcie do 30. apríla 2008.
Slovenské
príslovie

okúzlila
som

práve
postave- literárna
úvaha
ný dom

nemec

koruna
česká
(skr.)

meno
Andrásyho

trieska

na toto
miesto

Pomôcky:
podmienka, LUNKER,
EKE
spojka

príde
niekam
neskoro

národný
podnik
(býv.
skr.)

1

argón (zn.)

káčam

kód Haiti

zlietnutie
po česky

mámenie
(kniž.)

škriepka
(knižne)
Úrad kanc.
prezidenta

raj, po
česky
Ibidem
(skr.)

priečny
rozmer
niečoho
okrúhleho

venuje

Ecole
Navale

časť
oceána
burina
klesám
k zemi
baktéria
kokus

ľaknutie
po česky
nezhotov
šitím

3

dutina s
obsahom
plynov v
odliatku

EČ áut
Partizánskeho
nebdiem

ohrada
poručík
(skr.)
švédske
sídlo

začiatočník,
nasledovník
stredné
odborné
učilište

2

vrh

vtáky, po
latinsky

Autor: Jozef Páleník

krajan

Entéé
Gravite

pán
(z angl.)
dom. meno
Ericha
Európsky
pohár
prazeodým
(zn.)

chromitá
useň
toho roku
(skr.)

4

5

literárny
komisár

literárne
dielo

ŠPORT
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Hokejové prípravky bodovali
Trenčín je známy kvalitnou žiackou a juniorskou hokejovou základňou. O úspechu juniorov informujeme na 2. strane. Prípravky sa však taktiež nenechali zahanbiť.
V dňoch 5. a 6. apríla 2008
hostila J&T Aréna Mariána Gáboríka v Trenčíne účastníkov 2.
ročníka medzinárodného hokejového turnaja žiakov piatych ročníkov. Zúčastnili sa ho HC Karviná,
HC Sareza Ostrava, HC Buda-

Trenčín. Po vzájomných stretnutiach si najlepšie so svojimi
súpermi poradili domáci, keď
všetky zápasy vyhrali a pritom
nedostali ani jeden gól. Tento
úspech potvrdzuje kvality trénerského tandemu Patrika Zelenku

Bronzoví piataci
pešť Starz, HC Poprad a Dukla
Trenčín. Víťazom turnaja sa stalo
družstvo HC Karviná pred prekvapením – družstvom HC Budapešť
Starz a Duklou Trenčín.
Na rovnakom mieste sa 12.
a 13. apríla 2008 stretlo päť
družstiev 4. tried hokejových prípraviek: HC Žraloci Vyškov, OLH
Spartak Soběslav, HK Jestřabi
Prostějov, HC Košice a Dukla

a Vojtecha Lacu. Druhé miesto
patrí HK Jestřabi Prostějov, tretie
HC Žraloci Vyškov. Po skončení
turnaja mali mladí hokejisti zážitok, pretože ocenenia im odovzdal osobne „pán hokejista“
Marcel Hossa. Naviac z Trenčína
boli ocenení P. Augustín za najlepšieho obrancu a K. Chyla za
najlepšieho brankára HC Žraloci
Vyškov.

Zlatí štvrtáci
Hokejová prípravka Dukly
Trenčín sa 29. – 30. marca
2008 zúčastnila medzinárodného turnaja 3. tried o putovný
pohár L. Lukáše v Zlíne pod vedením trénera Ľubomíra Goliana.
Turnaja sa zúčastnilo osem družstiev z troch krajín – Česka, Slovenska, Rakúska. Malí hokejisti
z Trenčína postupne suverénne
zvíťazili v základnej časti turnaja
a postúpili do semifinále, kde
sa stretli s Wien Capitals. Nad

nimi zvíťazili 5:0. Vo finále sa
stretli s domácim tímom HC RI
OKNA Zlín, ktorému podľahli po
vyrovnanom a napínavom súboji
2:1 a obsadili tak druhé miesto
v turnaji. Z Dukly Trenčín získal
individuálne ocenenie E. Smolka,
ktorý sa stal najlepším strelcom
turnaja s 9 gólmi. Najlepšími
hráčmi Dukly Trenčín boli vyhodnotení E. Rajnoha, A. Krištofovič
a V. Čacho.
Jozef Čery, Marián Ďurech

Strieborní tretiaci

ŠPORTOVÉ POZVÁNKY
MESTSKÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
Mládežnícka ulica 2313, www.astrencin.sk
19. 4. (17.30) AS Trenčín – FC Senec
PLÁN TURISTICKÝCH AKCIÍ TO DUKLA TRENČÍN
19. 4. (7.03) Novomeská 50-tka
Miesto stretnutia: železničná stanica
20. 4. Regionálny zájazd – Chřiby (Buchlov, Buchlovice)
26. 4. Priateľstvo bez hraníc
Viac informácií o akciách poskytne predseda klubu Jaroslav Hnilička, tel.: 0904 339 839

Trasa: A. Brúsne – sedlo pod Machnáčom – Machnáč – Machnáč,
rázc. – Pod Kykulou – PREZENTÁCIA Hřibovna – pod Vyškovcom
– pod Žár – Drietoma, št. hranica
B. Starý Hrozenkov – Rovné – pod Žár – pod Vyškovcom – PREZENTÁCIA Hřibovna – Pod Kykulou – Machnáč, rázc. – Liešna, po
hranicu SR/ČR cca 2 km
Viac info: Jan Mrlina, 032/743 66 11 (domov), 032/656 53 02
(práca). Nutný pas alebo OP!
KULTÚRNE A METODICKÉ CENTRUM OS SR
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 112 233, www.domarmady.sk
26. 4. (8.30) Majstrovský zápas v šachu

KST TJ LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
Medzinárodný pochod Priateľstvo – přátelství bez hraní (i) c,
6. ročník
26. 4. Štart: A. Účastníci zo Slovenska: Brúsne, B. Účastníci z Českej republiky: Starý Hrozenkov, št. Hranica, Cieľ: A. Účastníci zo
Slovenska: Drietoma, št. Hranica, B. Účastníci z Českej republiky:
Starý Hrozenkov, št. hranica

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
1. 5. (10.00) HK Štart Trenčín mladšie žiačky – HK Slávia
Partizánske „A“
1. 5. (11.00) HK Štart Trenčín staršie žiačky – HK Slávia
Partizánske
1. 5. (12.00) HK Štart Trenčín mladšie žiačky – HK Slávia
Partizánske „B“
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