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Pochovaním basy zmĺkla muzika a začal sa pôstPochovaním basy zmĺkla muzika a začal sa pôst

V utorok 4. februára sa v Kultúrnom stredisku Kubra o polnoci akoby zastavil čas. Do sály 
za tónov smútočného pochodu prišiel pohrebný sprievod a na márach niesli basu. Plačky si 
vylievali svoj žiaľ za „zomretou“ a o chvíľu sa speváčky pustili do komentovania života v tejto 
bývalej obci počas uplynulého roka. Všetkých „ospievali“ a na nikom nezostala nitka suchá. 
Do toho sa miešal krik a zúfalé pokriky „pozostalých“. Nakoniec odniesli basu von zo sály 
a začal sa 40-dňový pôst ako príprava na Veľkú noc. Viac sa o fašiangoch v Kubre dozviete na 
strane 9. text a foto (la)

Klientske centrum vybavilo viac ako 72 tisíc občanov 
Osem pracovísk Klientskeho centra Mestského úradu v Trenčí-
ne vybavilo v roku 2007 viac ako 72 000 občanov. Toto číslo 
je potvrdením, že podstatná zmena v systéme poskytovania slu-
žieb samosprávy, postavená na filozofii otvorenosti k občanom, 
má svoje opodstatnenie aj v tejto podobe. Klientske centrum 
občanom slúži od 1. mája 2004. Svoje záležitosti tu vybavia 
podľa možnosti na počkanie, zamestnanci pritom kladú dôraz na 
maximálnu možnú mieru podania všetkých žiadaných informácií 
na jednom mieste.

 Najviac Trenčanov, viac ako 
22 000, využilo možnosť pria-
mych platieb v pokladni. Zmeny 
k miestnym daniam prišlo ohlá-
siť viac než 2500 obyvateľov 
a k miestnym poplatkom za 
komunálny odpad vyše 4500 
klientov. Podateľňa mestského 
úradu, sídliaca v klientskom 
centre, prebrala písomnosti 
od viac ako 12 000 návštev. 

Osvedčiť listiny a podpisy prišlo 
v roku 2007 viac ako 16 000 
žiadateľov, ďalšie pracovisko 
zaoberajúce sa evidenciou 
obyvateľstva navštívilo v da-
nom období viac ako 10 000 
klientov. Takmer 4000 klientov 
vybavili na detašovanom praco-
visku klientskeho centra – v ne-
dávno zrekonštruovanej budove 
mesta na Farskej ul., v Centre 

rozvoja mesta. Tu pod jednou 
strechou vybavia občania všet-
ko potrebné v rámci agendy 
životného prostredia a staveb-
ného poriadku.

 Pokračovanie na 3. strane.

Oznam
Klientske centrum a mat-
rika budú mať začiatkom 
marca obmedzené otvá-

racie hodiny. Podrobnosti 
nájdete na strane 14.
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 Od roku 2005, kedy dosta-
la mestská stránka svoj nový 
vzhľad, obsadzuje v štatistikách 
popularity medzi mestami a ob-
cami popredné priečky. V roku 
2006 zaznamenala 472 743 
návštevníkov, za minulý rok si 
ich na www.trencin.sk „kliklo“ 
631 443, čo predstavuje me-
dziročný nárast o viac ako 33 % 
(o viac ako tretinu...).
 Medzi najpopulárnejšie ciele, 
okrem hlavnej informačnej strán-
ky, patria webkamery, databáza 
kultúrnych podujatí, úradná tabu-
ľa či kontakty na úrady a inštitú-
cie. Veľkú sledovanosť dosahuje 
aj minuloročná novinka, rubrika 
Otázky a odpovede, vďaka ktorej 
našlo odpoveď na svoju otázku 
od 1. marca do konca roku 2007 
už 598 návštevníkov stránky. Po 

projekte elektronickej úradnej ta-
bule, vďaka ktorej sa trenčianska 
stránka stala jedným z príkladov 
transparentných samospráv pod-
ľa Transparency International 
Slovensko, je to ďalší krok sme-
rom k budovaniu lepšieho vzťahu 
k občanom a kvalitnejšej infor-
movanosti. Smerovanie mesta 
v tejto oblasti potvrdzuje aj prvá 
tohtoročná novinka, ktorou je 
sprístupnenie webového GIS 
(geografický informačný systém) 
portálu na webovej stránke. Jeho 
súčasťou je vektorový Územný 
plán mesta Trenčín a rastrová 
ortofotomapa (letecké zábery) 
mesta Trenčín. V budúcnosti by 
sa jeho súčasťou mala stať na-
príklad aj technická mapa mesta 
Trenčín, ďalšie výkresy z územ-
ného plánu mesta ako aj rozší-
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Trenčianska webová stránka bola podľa naj.sk najnavštevovanejšou 
stránkou miest a obcí na Slovensku v roku 2007

Podľa rebríčka návštevnosti portála naj.sk bola webová stránka 
Mesta Trenčín www.trencin.sk v roku 2007 najnavštevovanej-
šou oficiálnou webovou stránkou miest a obcí na Slovensku.

renie popisných informácií k jed-
notlivým vrstvám, ktoré sa už na 
portáli nachádzajú.
 Podľa primátora Branisla-
va Cellera je dôkazom kvality 
stránky aj pravidelné úspešné 
umiestnenie v súťaži ZlatýErb.sk. 
Aj v roku 2007 si mesto Trenčín 
odnieslo z Bratislavy tri ceny – za 
najlepšiu elektronickú stránku 
samospráv v oblasti cestovného 
ruchu, strieborne ocenenie za 
najlepšiu elektronickú službu sa-
mospráv poskytovanú Ústredným 
portálom verejnej správy a druhé 
najvyššie umiestnenie v hlavnej 
kategórii súťaže o najlepšiu we-
bovú stránku miest a mestských 
častí. Mesto Trenčín sa ocitlo 
v roku 2007 aj medzi nomino-
vanými v súťaži INFOčin roka 
v kategórii priateľský čin roka 
za vynikajúcu komunikáciu s ob-
čanmi prostredníctvom všetkých 
dostupných médií – osobnou 
komunikáciou (Klientske cen-

trum Trenčín a Centrum rozvoja 
mesta), prostredníctvom tlače 
a internetu. Ceny za priateľské 
a nepriateľské činy v oblasti po-
skytovania informácií podľa záko-
na o slobodnom prístupe k infor-
máciám udelila 28. septembra 
Nadácia otvorenej spoločnosti 
– Open Society Foundation.
 „Uvedomujeme si, že konku-
renciu dnes nemôžeme vnímať 
iba z pohľadu slovenských miest 
a obcí. Stále dôležitejšie bude 
naše postavenie v kontexte Eu-
rópskej únie, a preto musíme za-
bezpečiť neustále stúpajúci trend 
kvality z hľadiska obsahu, štruk-
túry, technického i grafického 
riešenia. Našou prioritou preto je 
zavedenie ďalších on-line služieb, 
ktoré budú šetriť čas, peniaze 
a nervy občanom pri získavaní in-
formácií a vybavovaní záležitostí 
spojených s mestským úradom,“ 
načrtáva perspektívu webovej 
stránky trenčiansky primátor. (r)

Trenčín v tomto roku rozšíri kamerový systém
V rámci rozpočtu na rok 2008 vyčlenila trenčianska samospráva 
pre rozširovanie a inovácie bezpečnostného kamerového systé-
mu dva milióny korún. Tento rok bude na miestach vytypova-
ných v spolupráci s mestskou i štátnou políciou inštalovaných 
šesť nových kamier, ďalšie tri budú vymenené vzhľadom na svoj 
technický stav a vek.

 Podľa Jiřího Slynka z Útvaru 
interných služieb MsÚ Trenčín 
mesto momentálne testuje 
z pohľadu kvality a prenosu ob-
razu, nočného videnia a zázna-
mu nové digitálne technológie 
kamier na budove Krajského 
úradu v Trenčíne, ktoré boli in-
štalované v roku 2007. Pokiaľ 
sa osvedčia, bude táto techno-
lógia uplatňovaná aj na iných 
miestach a pri výmene starších 
analógových kamier v závislos-
ti od ich stavu a funkčnosti.
 Mestská polícia dnes 
monitoruje verejné priestory 
prostredníctvom 16 kamier, 
z toho je trinásť v centre mesta. 
Tri otočné kamery majú v zábe-
re priestory nového športového 
areálu pri ZŠ, Ul. Novomeské-
ho na sídlisku Juh.
Nové statické kamery 
pribudnú:
• na Mierovom námestí z po-

hľadu od pasáže,
• na Mierovom námestí z po-

hľadu Ul. M. Aurélia (mest-
ská galéria),

• na budove krajskej knižni-
ce v pohľade na križovatku 
pred hotelom Tatra,

• na Hasičskej ulici v pohľade 
na výjazd z Palackého ulice.

Otočné kamery pribudnú:
• na železničnej stanici 

v priestore zastávok MHD,
• na veži Trenčianskeho hra-

du, ktorá bude mať dosah 
na celé širšie centrum 
mesta.

 Súčasťou inovácie budú vý-
meny už inštalovaných starších 
bezpečnostných analógových 
kamier na Palackého ulici, na 
Nám. sv. Anny a na Mierovom 
námestí z pohľadu od budovy 
mestského úradu.
 (r)

Primátor mesta večeral s rektormi univerzít SR

 Primátor Mesta Trenčín Bra-
nislav Celler prijal od rektora 
TnUAD Juraja Wagnera osobné 
pozvanie na spoločnú večeru 
s rektormi univerzít SR, ktorí 
sa minulý týždeň zišli v Tren-
čianskych Tepliciach na ple-
nárnom zasadnutí Slovenskej 
rektorskej konferencie. Primá-
tor s nimi diskutoval najmä na 
tému vzťah mesta ku škole, 
pričom použil informácie o blíz-
kej spolupráci Mesta Trenčín  
a TnUAD, napomáhajúcej jej 
rozvoju.
 Členovia Slovenskej rektor-

skej konferencie sa za účasti 
svojho prezidenta Vladimíra 
Báleša, viceprezidentov Fran-
tiška Gahéra a Jána Bujňáka, 
i ministra školstva Jána Mi-
kolaja zoznámili s výsledkami 
hodnotenia kvality vysokých 
škôl v SR, ktoré vypracovali 
zástupcovia  Európskej asociá-
cie univerzít, vypracovali návrh 
metodiky rozpisu dotácie zo 
štátneho rozpočtu na verejné 
vysoké školy na rok 2008 a za-
ujali nekompromisné stanovis-
ko k plagiátorstvu pri diplomo-
vých prácach. (r), foto (kp)
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Dokončenie z prvej strany
 Skvalitňovať a zrýchľovať 
prácu v prospech obyvateľov 
mesta Trenčín sa zamestnan-
ci klientského centra snažia 
neustále. Minulý rok sa o tom 
presvedčili najmä klienti na 
pracovisku osvedčujúcom listi-

ny a podpisy. Od júla poplatok 
za osvedčenie platia priamo 
zamestnancovi, ktorý osved-
čuje. Tým, že nemusia čakať 
na uhradenie poplatku pred 
hlavnou pokladňou, ušetria čas 
a urýchli sa ich vybavenie.
 (r)

Do lavíc zasadne 457 prvákov

 Najviac prváčikov by mali 
mať v ZŠ, Hodžova ul. (104), 
kde by mali otvoriť štyri triedy. 
Tri učebne by mali navštevovať 
prváčikovia v ZŠ, Dlhé Hony 
(74), ZŠ, Ul. L. Novomeského 
(72) a v ZŠ, Veľkomoravská ul. 
(70). Do ZŠ, Bezručova ul., kde 
otvoria dve prvácke triedy, sa 
prihlásilo 48 žiakov.  Po jednej 
triede by mali otvoriť v ZŠ, Kub-
ranská cesta (25 prvákov), Na 
dolinách (19), v ZŠ, Potočná 
ul. (15) a v ZŠ, Východná ul. 
(18). V ZŠ, Kubranská cesta 
otvárajú aj prvú triedu pre mi-
moriadne nadané deti, kam sa 
prihlásilo 12 prváčikov. 
 Podľa údajov Útvaru škol-
stva a sociálnych vecí MsÚ 
v Trenčíne klesol počet zapí-
saných detí o 142 žiakov, čo 

sa dá pripísať demografickému 
vývinu. V Trenčíne je jeden 
školský obvod pre všetky ZŠ, 
rodičia si mohli vybrať ktorú-
koľvek z nich. Pri rozhodovaní 
o výbere školy brali do úvahy 
nielen referencie a skúsenosti 
známych, ale rovnako i zamera-
nie a koncepciu rozvoja školy, 
aby bola pre dieťa tou najvhod-
nejšou. Pri výbere pomáhali aj 
ukazovatele úspešnosti absol-
ventov pri prijímacích pohovo-
roch na stredné školy, úspeš-
nosť v celoplošnom testovaní 
žiakov deviatych ročníkov ZŠ, 
výsledky inšpekcií vykonaných 
v danej škole, počty žiakov 
v triedach, spôsob hodnotenia 
a klasifikácie, technický stav 
budovy, tried, vybavenosť po-
môckami a pod. Školy majú 

Mesto Trenčín pokračuje v odstraňovaní bariér

Klientske centrum vybavilo viac ako 
72 tisíc občanov 

Jedným z prvých tohtoročných tradičných stretnutí primátora 
Mesta Trenčín Branislava Cellera s jednotlivými skupinami ob-
čanov bolo prijatie telesne postihnutých spoluobčanov. Konalo 
sa v zasadačke primátora 12. februára 2008.

 Zástupcovia telesne postih-
nutých občanov informovali pri-
mátora o svojich aktivitách, ale 
zverili sa mu aj s inými občian-
skymi trápeniami. Pavol Mráka-
va z Prvej základnej organizácie 
č. 17 Slovenského zväzu te-
lesne postihnutých primátorovi 
poďakoval: „Vysoko si vážime 
spoluprácu s Mestom Trenčín. 
Je naozaj výnimočná a v iných 
mestách nám ju aj závidia.“ Pri-
mátor Trenčína Branislav Celler 
prisľúbil aj ďalšiu podporu: „Po-
kiaľ budete mať ďalšie aktivity, 
mesto vám opäť vyjde v ústrety 
či už organizačne, technicky ale-
bo finančne.“
 Jednou z hlavných tém stret-

nutia bola bezbariérovosť mes-
ta. Zástupcovia občanov ocenili 
snahu mesta pri odstraňovaní 
bariér, zriadenie výťahu v MsÚ 
a ďalšie zlepšenia. Aj keď, ako 
poznamenal P. Mrákava: „Nieke-
dy sú ťažšie bariéry psychologic-
ké ako fyzické.“ Primátor infor-
moval o ďalších pripravovaných 
zmenách: „Už sme zadali spo-
ločnosti, ktorá má na starosti 
správu chodníkov a komunikácií, 
aby pracovali na odstraňovaní 
bariér na priechodoch pre chod-
cov. Pracujeme tiež na získaní 
prostriedkov na rekonštrukciu 
podchodu, známeho ako Tatra 
passage. Investícia si vyžiada 
približne 20 miliónov korún.“ 

Najviac zapísaných žiakov má ZŠ, Hodžova ul., najmenej nepl-
noorganizovaná ZŠ v Opatovej. Zápis prvákov sa podľa zákona 
uskutočňuje od 15. januára do 15. februára. V deviatich mest-
ských a v jednej cirkevnej škole na území Trenčína to stihli 
do konca januára. Na zápis do prvého ročníka prišlo do škôl 
riadených mestom 508 žiakov. Ukázali svoje zručnosti i vedo-
mosti a rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka získalo 457 z nich. 
Odporučenie na odklad školskej dochádzky si zo zápisu odná-
šalo 51 detí. Do cirkevnej ZŠ na území Trenčína sa zapísalo 15 
budúcich prváčikov, rodičia ďalších dvoch rozmýšľajú o odklade 
školskej dochádzky.

Príkladov z aktuálnej výstavby je 
viac. Situáciu priblížila vedúca 
Útvaru architektúry a stratégie 
MsÚ v Trenčíne Adriana Mlynče-
ková: „V poslednom období boli 
upravené aj niektoré areály zá-
kladných škôl. Spomeňme výťah 
v ZŠ, Bezručova ul., ktorého in-
vestorom bolo Mesto Trenčín, či 
úpravu vstupu do ZŠ na Hodžo-
vej ul. Rehabilitačné centrum ob-
čianskeho združenia K.U.K.o na 
Juhu bolo rekonštruované aj za 
podpory Mesta Trenčín. Dobrým 
príkladom sú aj nové verejné WC 
na Sládkovičovej ulici či budova 
Centra rozvoja mesta na Farskej 
ul. Odstraňovanie bariér je pro-
ces dlhodobý a je čo naprávať. 
Ide o pozostatky z minulosti. 
Mesto sa chce tejto problema-
tike venovať v plnej miere, so 
Spoločným stavebným úradom 
dohliadať aj na legislatívny rá-

mec v rámci stavebnej činnosti. 
Je pochopiteľné, že postihnutí 
spoluobčania sú občas netrpezli-
ví a niekedy sa zdá tento proces 
zdĺhavý. Treba si však uvedomiť, 
že dlhy z minulosti sú veľké a nie 
je možné urobiť všetko naraz.“
 Mesto Trenčín bude aj v tom-
to roku poračovať v podpore ak-
tivít hendikepovaných občanov 
prostredníctvom dotácií vyhláse-
ného grantového kola. Bezprob-
lémovejšiemu pohybu napomôžu 
nové nízkopodlažné autobusy. 
Postupne budú tvoriť až dve 
tretiny vozového parku MHD 
v Trenčíne. Poslankyňa dlhodobo 
uvoľnená na výkon funkcie Janka 
Fabová informovala o možnosti 
využívania sociálneho taxi, ktoré 
je financované Mestom Trenčín 
a patrí do pôsobnosti Sociálnych 
služieb Mesta Trenčín, m. r. o.
 (zm)

zriadené webové stránky, 
ktoré taktiež patrili k zdrojom 
mnohých užitočných informácií 
o ďalších aktivitách a poduja-

tiach organizovaných školou, 
zväčša doplnených zaujímavým 
obrazovým materiálom.
 (r), foto (jč)
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Primátori krajských miest chcú byť pri tvorbe zákonov
K8 na stretnutí v Prešove o vysporiadaní pozemkov, kompetenciách mestskej polície, investoroch a eure
 Zástupcovia krajských miest 
združených v K 8 apelujú na vládu, 
aby prijatím zákona urýchlene rie-
šila nevysporiadané vlastnícke 
vzťahy k nehnuteľnostiam, ktoré 
štát delimitoval na samosprávy, 
pričom sa odmietajú finančne 
podieľať na vysporadúvaní spor-
ných pozemkov. Samosprávy 
tlačí čas, dôvodom je nárast 
cien nehnuteľností a potreba 
mať vysporiadané pozemky pri 
uchádzaní sa o európske fondy. 
Týka sa to hlavne pozemkov pod 
cestami, verejnými plochami, 
námestiami, školskými areálmi 
a športoviskami. Domáhajú sa 
priamej diskusie o paragrafova-
nom znení zákona a odmietajú 
odsúvanie tohto problému do 
polohy legislatívneho zámeru 
vlády. Za dôležitého partnera pri 
riešení otázky nevysporiadaných 
pozemkov považujú Slovenský 
pozemkový fond. 
 Podľa trenčianskeho primá-
tora zástupcovia združenia K8 
ďalej odmietajú sústavnú snahu 
Prezídia policajného zboru a Mi-
nisterstva vnútra SR okliešťovať 
právomoci mestských polícií. 
Naopak zámerom krajských pri-
mátorov je posilniť kompetencie 
a postavenie obecnej polície, 
a preto pripravia vlastný návrh 
zákona o obecnej polícii. „Pre 

nás je neprijateľné, aby oblasti, 
ktoré sa bezprostredne dotý-
kajú bezpečnosti v mestách, 
akými sú parkovanie, rýchlosť 
na sídliskách či bezpečnosť na 

priechodoch pri školách, by mala 
mať na starosti poddimenzova-

Cieľom združenia K8 je obhajovať záujmy krajských miest 
a ich obyvateľov, spoločnými silami zabezpečovať rozvoj ich 
samospráv a koordinovať postup pri hľadaní a presadzovaní 
riešení pre svojich občanov. Členovia združenia, ktoré bolo 
zapísané do registra záujmových združení právnických osôb 
v decembri 2006, zastupujú približne 1,2 milióna občanov 
Slovenska. Ich cieľom je aktívne a dôrazne vstupovať do 
diskusie o kľúčových rozhodnutiach a aktivitách vlády SR, 
Národnej rady SR, ale aj ďalších orgánov, ktoré majú dopa-
dy na samotný výkon samosprávnych kompetencií, ale aj na 
životy ich občanov a miest v čo najširšom meradle.

 Zlatú medailu Maximiliána Hella odovzdal 7. februára 2008 
prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi rektor Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka Juraj Wagner. Najvyššie ocenenie 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka – Zlatú medailu M. Hel-
la, udelil rektor pri príležitosti 10. výročia zrodu univerzity hla-
ve štátu za zásluhy o rozvoj Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka, vedy a vzdelávania v Slovenskej republike.  (jč)

Zlatá medaila pre prezidenta SR

ná štátna polícia. Navyše keď 
naše skúsenosti hovoria, že 
priamo v mestách je spolupráca 
mestskej a štátnej polície bežná 
a bezproblémová,“ upresnil situ-

áciu Branislav Celler.
 Primátor Trenčína ďalej zdô-
raznil, že znovuzavedenie odvodu 
za vyňatie pôdy z poľnohospo-
dárskeho pôdneho fondu môže 
mať nepriaznivý vplyv najmä na 

krajské mestá, pretože sa rozvíja-
jú rýchlejšie. Navrhovaná čiastka 
500 Sk za vyňatý štvorcový meter 
je príliš vysoká a termín pre za-
vedenie poplatku, 1. máj, je pre 
členov K8 neprijateľný. „Požadu-
jeme odložiť návrh na neskoršie 
obdobie a vydiskutovať dopady 
na mestá. Ďalej navrhujeme, aby 
sa tento poplatok neuplatňoval 
na pozemky v intraviláne, t. z. 
zastavanom území mesta. V ne-
zastavanom území mesta, t. z. 
extraviláne, by mali byť od tohto 
odvodu oslobodené pozemky 
určené pre stavby na bývanie, 
priemyselné zóny a parky, mest-
ské komunikácie, športoviská, 
cintoríny a iné, v územnom pláne 
zadefinované verejnoprospešné 
stavby.“ 
 Primátori krajských miest 
sa aktuálne vrátili aj k proble-
matike parkovania a státia na 
komunikáciách a parkoviskách. 
Prichádzajú s iniciatívou, aby pod-
mienky parkovania a státia boli 
jednoznačne definované legislatí-
vou. Združenie K8 sa tiež vrátilo 
k téme spoplatnenia investorov, 
ktorí prichádzajú s investičnými 
návrhmi a tie zaťažujú prostredie 
miest, hlavne cyklus dopravy. 
V tomto smere budú tlačiť na vlá-
du, príslušné ministerstvá a po-
slanecké kluby, aby ich prizvali 
ako partnerov na rokovania. Na 
záver primátori prerokovali otáz-
ky súvisiace s prechodom meny 
na euro. (sita, up)

 Podľa podmienok súťaže 
sa môžu žiaci a študenti slo-
venských škôl prihlásiť do 
súťaže spoločných projektov 
škôl v rámci iniciatívy ACES 
– partnerské projekty stredoeu-
rópskych škôl. Školy v SR spo-
ločne s partnerskými školami 
vo vybraných krajinách by mali 
predložiť organizátorovi súťaže 
spracované návrhy projektov na 
súťažnú tému, ktorou je tento 

rok komunikácia medzi rôznymi 
kultúrnymi prostrediami pod ná-
zvom „Učme sa žiť spolu. Dia-
lóg medzi kultúrami v Európe“. 
Súťaž je určená pre študentov 
od 12 do 17 rokov. Partnerskú 
školu v zahraničí možno vybrať 
aj na stránke www.aces.or.at 
(časť „Partner Finder“). Autori 
najlepších návrhov ich budú 
môcť realizovať. Info aj na
www.SLSP.sk  (slsp)

Súťaž projektov žiakov a študentov
ACES (Academy of Central European Schools) hľadá sloven-
ských účastníkov medzinárodnej súťaže spoločných školských 
projektov pri príležitosti Európskeho roka medzikultúrneho di-
alógu a vyhlasuje súťaž spoločných školských projektov od 1. 
februára do 30. apríla 2008.
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 Ku vzájomnému odcudzeniu 
generácií dochádza zo známych 
dôvodov. Staršia a mladá gene-
rácia majú v súčasnosti málo 
príležitostí na spoločné aktivi-
ty. Vzájomná izolácia vedie ku 
generačným nedorozumeniam 
a nepochopeniu. Chýba vzá-
jomný dialóg, spoločná téma či 
záujmy. Mladá generácia akoby 
nepočítala pri realizovaní svo-
jich záujmov so zainteresova-
ním a skúsenosťami starších 
ľudí. Staršia generácia má reš-
pekt pred novými technickými 
prostriedkami, výdobytkami 
doby, ktoré mladší bez prob-
lémov prijímajú a využívajú. 
Z toho dôvodu starší strácajú 
o ne záujem a mnohí vzhľadom 
na takúto bariéru zostávajú 
v izolácii.
 Trenčianska nadácia má 

viacročné dobré skúsenosti 
s amatérskou fotografiou a jej 
pozitívnym vplyvom na citlivej-
šie vnímanie svojho okolia. 
Vydali viaceré sady pohľadníc 
historických, v spolupráci so 
žiakmi základných škôl či inými 
inštitúciami, uskutočnila sa ce-
loročná fotografická súťaž, via-
ceré výstavy obrazov, fotografií, 
kresieb.
 Každý ročník projektu Mladí 
filantropi sa nesie v znamení 
špecifickej témy. Tentokrát ňou 
bude spolupráca generácií. Pro-
jekt nám priblížila koordinátor-
ka Dana Adamusová: „Ide o po-
stavenie mostu medzi staršou 
a mladšou generáciou prostred-
níctvom fotografie. Navzájom si 
majú čo ponúknuť. Spolupracu-
jeme s tromi klubmi dôchodcov. 
Sú v nich ľudia, ktorí majú záu-

jem vyskúšať si digitálny fotoa-
parát, no možno v živote ani ne-
fotografovali. Mladí im pomôžu 
so zvládnutím techniky. Potom 
majú čas odfotografovať mies-
ta, ktoré majú radi. To robia 
aj mladí. Starším tiež vysvetlí-
me, ako s fotografiou narábať 
a upravovať ju v počítači. Na-
opak od staršej generácie oča-
kávame, že odovzdajú  mladým 
tie vedomosti, postrehy, ktoré 

by chceli a mali pocit, že na 
ne nemajú príležitosť. Tu sami 
čakáme, čím nás prekvapia. Na 
záver, v apríli, bude „konfron-
tačná“ spolu/výstava v každom 
so spolupracujúcich klubov. 
Zároveň každému klubu digitál-
ny fotoaparát zostane, aby ho 
mohli ďalej používať.“  Projekt 
je podporený nadačným fondom 
telekomunikačného operátora. 
 (zm), foto (tnn)

 Dotácie sa poskytujú na 
základe písomnej žiadosti na 
predpísanom tlačive, podpísa-
né oprávnenou osobou. Všetky 
požadované tlačivá môžu žia-
datelia získať na príslušných 
útvaroch Mestského úradu 
v Trenčíne alebo zo stránky 
www.trencin.sk. Jednotlivé žia-
dosti o pridelenie dotácie je 
potrebné odovzdať v podateľni 
Metského úradu na Mierovom 
námestí č. 2 v Trenčíne alebo 
poslať poštou na uvedenú ad-
resu do príslušného termínu. 
 Pre oblasť kultúry je určená 
celková suma 8 665 000 Sk. 
Uzávierka I. grantového kola 
bola 15. januára 2008. Granto-
vá komisia zasadala 13. febru-
ára. Bude vyhlásené aj II. kolo 
prijímania žiadostí. Jeho termín 

bude včas zverejnený. 
 Na aktivity v oblasti telesnej 
kultúry a športu je vyčlenených 
celkovo 2 400 000 Sk. Z toho 
je na dotácie pre telovýchovné 
jednoty a športové kluby na čin-
nosť určených 2 000 000 Sk. 
Zvyšok, t. j. 400 000 Sk, je 
určený na reprezentáciu a výni-
močné akcie. Kritériá sú určené 
samostatne pre individuálny 
a kolektívny šport a rekreačný 
šport. Uzávierka prijímania žia-
dostí je 29. februára 2008.
 Ostatné granty sú smerované 
na školstvo, sociálne veci a na 
iné nešpecifikované programy. 
Uzávierka I. grantového kola 
v oblasti školstva, výchovy a 
vzdelávania bola 15. februára a 
v oblasti sociálnych vecí a zdra-
votníctva 31. marca 2008.

 V prípade, že finančné 
prostriedky nebudú vo vyššie 
uvedených oblastiach v I. kole 
vyčerpané, bude vyhlásené aj 
II. kolo. 
 Dotácie môžu byť poskyt-
nuté len za predpokladu, že 
ku dňu podania žiadosti má 
subjekt vysporiadané záväzky 
voči mestu. Na poskytnutie 
dotácií nie je právny nárok. Do-
tácia sa neposkytuje politickým 
stranám, politickým hnutiam a 
ich koalíciám. Dotácia vo výš-
ke nad 200 tisíc Sk musí byť 
menovite uvedená v rozpočte 
mesta na príslušný rok.
 Spôsob rozdeľovania do-
tácií pre jednotlivé oblasti je 
zakotvený vo VZN č. 2/2004. 
Pre každú oblasť je určený 
špecifický bodovací systém, 
ktorý je vopred určený a známy. 
Žiadosti o poskytnutie dotácie 
prerokovávajú dotačné komisie 
menované primátorom mesta, 
príslušné pre danú oblasť po-

skytovanej dotácie a komisie 
Mestského zastupiteľstva, prí-
slušné pre danú oblasť posky-
tovanej dotácie. O poskytnutí 
dotácií rozhodne primátor na 
základe odporučenia komisií. 
Prerokovanie žiadostí sa usku-
toční najneskôr do 40 dní od 
termínu uzávierky prijímania 
žiadostí. Žiadosti – projekty sú 
v jednotlivých oblastiach zvlášť 
bodované podľa stanovených 
kritérií. Dotácia môže byť ude-
lená iba tomu žiadateľovi, ktorý 
dosiahne požadovaný počet 
bodov. Body sú udeľované pod-
ľa kritérií stanovených vo VZN 
2/2004. 
 Dotácie sa prideľujú na prí-
slušný rok a v tom roku musia 
byť oprávneným subjektom aj 
použité. Možno ich poskytnúť 
právnickej alebo fyzickej osobe 
– podnikateľovi so sídlom ale-
bo trvalým pobytom na území 
mesta.
 (zm)
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Mesto Trenčín opäť udelí dotácie na aktivity občanov a organizácií
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 kultúry, školstva, športu, sociálnych vecí 
a zdravotníctva a iné v celkovej sume  12 165 000 Sk.

Fotografie obľúbených miest ako most medzi generáciami
Trenčianska nadácia už dlhšie pracuje s mladými ľuďmi v skupi-
ne nazvanej Mladí filantropi. Okrem zručností, ktoré im nadácia 
ponúka, získavajú pozitívny vzťah k treťosektorovým aktivitám, 
nový pohľad na bežné problémy svojho okolia, ktoré sú často 
neriešené. Stávajú sa dobrovoľníkmi a ľuďmi s kladným vzťahom 
ku komunite. Nový projekt napomôže odstraňovaniu generač-
ných konfrontácií.



Číslo 4/ročník X

 V pondelok 4. februára sa 
zišiel na svojom pravidelnom 
zasadnutí Výbor mestskej časti 
Juh (VMČJ).
 Poslanec Ján Bezák upozor-
nil na veľké reklamné plochy 
– bilbordy, ktoré pribudli pri 
otoči na Ulici gen. Svobodu 
a VMČJ sa k tomu nevyjadroval. 
Branislav Zubričaňák poukázal 
na zlý stav cesty na začiatku 
Liptovskej ulice, kde sú vybité 
jamy a ohrozujú nielen podvoz-
ky vozidiel, ale aj bezpečnosť 
dopravy. Poslanci sa zhodli na 
požiadavke opravy asfaltu na 
chodníku, najmä v hornej časti 
Ulice gen. Svobodu na stra-
ne Južanky. Predseda výboru 
Anton Boc navrhol výjazdové 
zasadnutie VMČJ o dva týždne 
a počas neho si poslanci peši 
prejdú sídlisko a určia poradie 
odstraňovania nedostatkov 
a porúch.
 

Ján Bezák tlmočil žiadosť ob-
čanov na vybudovanie chodní-
ka z Východnej ulice smerom 
k Mestskému hospodárstvu 
a správe lesov, aby mohli 
bezpečne chodiť do práce do 
podnikov sídliacich na ceste do 
Soblahova. Poslanec Ľubomír 
Sámel vysvetlil, že tento rok 
je výstavba chodníka nereál-
na. Navyše sa bude v tomto 
priestore v budúcnosti budovať 
juhovýchodný obchvat a bude 
pot rebné vyriešiť aj prechádza-
nie chodcov cez rušnú cestu. 
Budú sa však robiť úpravy spoj-
nice Saratovskej a Cintorínskej 
ulice cez Partizánsku a na rad 
príde aj riešenie statickej do-
pravy na Vansovej a Bazovské-
ho ulici.
 Cintorín pri sídlisku Juh má 
rezervy na pochovávanie asi na 
dva roky a mesto sa musí za-
oberať alternatívnym riešením 
tejto situácie. Pôvodne vybraná 
lokalita pri diaľnici je podomie-
ľaná a budovanie cintorína by 
si tu vyžiadalo vysoké finanč-
né náklady. Preto sa hľadá 

lepšie územie s perspektívou 
do budúcnosti. Poslanci nesú-
hlasia s provizorným riešením 
situácie.
 Emotívne bolo vystúpenie 
majiteľky garáže na Šafárikovej 
ulici. Popísala, ako si v roku 
2002 kúpila dobrú garáž, ale 
parkujúce autá zničili jej po-
vrch. Teraz je vo vnútri vždy po 
daždi rybník. Navyše pri garáži 
parkujú nákladné autá a čas-
to sa nemôže dostať s autom 
dovnútra. „Za takú garáž mám 
platiť? Je to prepychová daň“, 
zakončila svoje vystúpenie. 
Predseda Boc povedal, že 
VMČJ stav garáží pozná. Po-
žiadal Mestský úrad v Trenčíne 
o vyriešenie situácie. Zrejme 
tu pomôže iba komplexná re-
konštrukcia garáží, ale tie sú 
majetkom ich vlastníkov a mali 
by sa na rekonštrukcii podie-
ľať. Podľa Ľubomíra Sámela 

mesto vlastní iba oporný múr, 
a preto sa môže oprava riešiť 
spoluinvestíciou.
 Obyvatelia Novomeského 
ulice požiadali výbor, aby sa pri 
výstavbe polyfunkčného domu 
na Saratovskej ulici investor za-

viazal na vybudovanie asfaltovej 
plochy za domom, kde by pri-
budli parkovacie miesta. VMČJ 
žiadosť občanov podporil.
 Mladá žena prišla s ná-
vrhom, aby sa na ihrisku pri 
kostole vytvorili podmienky na 
športovanie mladých ľudí, kde 
by jazdili na skateboardoch, 
bicykloch a kolieskových korču-
liach. Poslanec Boc sa podujal 
pripraviť spoločné rokovanie 
občanov na mestskom úrade 
na vyriešenie požiadavky.
 Obohratou pesničkou sa 
stáva žiadosť občanov z Ulice 
Mateja Bela o umiestnenie do-
pravnej značky so zákazom stá-
tia na prístupovej komunikácii. 
Bežne tu parkujú autá a bránia 
prístup sanitkám a hasičom 
v prípade ich zásahu.
 Občanom prekáža aj po-
malé odstraňovanie zdochlín 
uhynulých zvierat na sídlisku. 

Jaroslav Siebert z Mestskej po-
lície Trenčín vysvetlil, že to robí 
žilinská kafiléria a v termíne za-
sadnutia výboru ležalo na síd-
lisku aj sedem uhynutých psov. 
Na šťastie sú teploty pomerne 
nízke, ale situácia sa zhorší 
v letných mesiacoch. Poslanec 
Stanislav Pastva opätovne pri-
pomenul chýbajúci chodník na 
Vansovej ulici pri Južanke. Mat-
ky s deťmi cestou do materskej 
školy musia prechádzať trikrát 
cez cestu, navyše v neprehľad-
nej križovatke.
 text a foto (la)
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Členovia VMČ Stred 
pozývajú občanov na za-
sadnutie, ktoré sa usku-
toční dňa 25. 2. 2008 

(pondelok) o 16.oo hod. 
v Kultúrnom centre na 

Dlhých Honoch. (kop)

Zasadnutie Výboru 
mestskej časti Západ sa 
uskutoční  27. februára 
2008 (v stredu) o 15.30  
hod. v Klube dôchodcov 
v Istebníku na Medňan-
ského ulici.          (gz)

Poslanci na Juhu skontrolujú stav ciest a chodníkov na výjazdovom zasadnutí

Chýbajúci chodník na Vansovej ulici robí problémy matkám 
s deťmi cestou do materskej školy. Kvôli nemu musia prechá-
dzať trikrát cez cestu.

Jamy na križovatke Ulice gen. Svobodu a Liptovskej trpezlivo 
čakajú na svoju obeť.

Zástupca primátora 
Mesta Trenčín a posla-
nec mestského zastupi-
teľstva za mestskú časť 
Západ Tomáš Vaňo pozý-
va občanov na spoločné 
stretnutie, ktoré sa bude 
konať dňa 25. 2. 2008 

(pondelok) o 17.00 hod. 
v zasadačke Kultúrneho 
strediska v Zlatovciach. 
 (tv) 
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 Primátorka Zlína Irena On-
drová (na snímke s B. Celle-
rom) je síce vo funkcii len prvé 
volebné obdobie, po šiestich 
rokoch strávených v Senáte 
Českej republiky, kde zastupo-
vala mesto Zlín, sa však cíti byť 
ostrieľanou političkou, ktorá 
má najradšej kultúru. Preto si 
ju spolu s pamiatkovou starost-
livosťou nechala medzi svojimi 
kompetenciami. „Vždy som 
hovorila, že nechcem len pre-
strihávať slávnostné pásky. To 
by ma nebavilo, pretože mám 
rada konkrétne veci. Preto som 
si nechala tieto kompetencie, 
hoci iní primátori si väčšinou 
nechávajú financie.“
 Spolu s trenčianskym primá-
torom Branislavom Cellerom 
našli niekoľko spoločných prob-
lémov, ktoré rieši samospráva 
v Zlíne aj v Trenčíne. Problémom 

číslo jeden sa v oboch mestách 
javí doprava. Rozprávali sa 
aj o úplne odlišnom poňatí slu-
žieb. Zlín má technické služby, 
ktoré zabezpečujú upratovanie 
mesta, údržbu komunikácií, 
osvetlenie a podobné služby. 
V Trenčíne sú tieto služby out-
sorcované, vykonávajú ich tre-
tie subjekty na základe výsled-
kov verejnej súťaže. Mesto Zlín 
je akcionárom spoločnosti, pre-
vádzkujúcej mestskú hromad-
nú dopravu, Trenčín rieši MHD 
na základe platnej legislatívy 
na Slovensku iným spôsobom. 
„Je o čom diskutovať, môžeme 
sa vzájomne poučiť a prevziať 
od seba to najlepšie,“ konšta-
tovala prvá dáma moravského 
Zlína.
 Primátorka I. Ondrová má 
záujem na pokračovaní výmen-
ných pobytov detí v rodinách 

Po vstupe do Schengenu chcú Trenčín a Zlín viac spolupracovať
Vstup Slovenskej a Českej republiky do Schengenského priesto-
ru opäť zväčšil možnosti spolupráce medzi oboma krajinami. 
Pracovné stretnutie predstaviteľov Mesta Trenčín s delegáciou 
zo Zlína sa uskutočnilo 5. februára 2008. Cieľom bolo obnoviť 
vzťahy oboch miest a spoluprácu rozšíriť o nové oblasti. Zároveň 
došlo k prirodzenej výmene skúseností pri problémoch, s ktorý-
mi sa potýkajú samosprávy v oboch mestách.

a školách navzájom. Táto spo-
lupráca začala už v minulom 
roku. Cieľom je napomôcť od-
straňovať vznikajúce jazykové 
bariéry. Záujem má aj o kul-
túrne výmeny. Uprednostňuje 
kontakt priamo medzi ľuďmi z 
oboch miest. „Dobrých kontak-
tov nie je nikdy dosť,“ dodala. 
Podľa nej by spolupráca moh-
la vzniknúť aj na úrovni Tren-
čianskej univerzity A. Dubčeka 
a Univerzity T. Baťu v Zlíne.
 Trenčiansky primátor B. 
Celler prejavil záujem o skú-
senosti partnerského mesta 
pri spravovaní samosprávneho 
majetku. Ocenil aj starostlivosť 
Zlínčanov o zeleň v meste. „Pri 
každej návšteve Zlína si uvedo-
mujem, na akej vysokej úrovni 
je údržba a výsadba zelených 
plôch. Je jasné, že sa to môže 
dariť len vďaka dobre prepra-
covanému systému,“ povedal 
B. Celler. Zároveň dodal, že 
Trenčín chce udržiavať partner-
ské vzťahy aj s mestom Uher-
ské Hradiště, z čoho by mohol 
vzniknúť zaujímavý partnerský 
trojuholník. „Nechceme, aby 
sa obyvatelia Uherského Hra-
dišťa cítili ukrivdení,“ dodal 
s úsmevom.
 Členmi zlínskej delegácie 
boli ďalej Helena Eidová, ve-
dúca Odboru kancelárie pri-
mátora, Ondřej Kapusta, člen 
Zastupiteľstva Mesta Zlín, 
predseda Komisie pre medzi-

národné styky a cestovný ruch, 
Hynek Steska, Eva Manišová 
a zástupcovia Zlínskeho samo-
správneho kraja Dana Daňová 
a Vladimíra Divílková.
 O priblíženie rozhovorov 
sme požiadali aj vedúcu Útva-
ru marketingu MsÚ v Trenčíne 
Renatu Kaščákovú. „V rozho-
voroch išlo o tri hlavné okruhy 
tém. Prvou témou bolo zriade-
nie regionálneho informačného 
centra, kde by išlo o spoluprá-
cu Mesta Trenčín, Trenčian-
skeho samosprávneho kraja, 
Mesta Zlín a Zlínskeho kraja. 
Druhým okruhom je možná 
realizácia regionálnej výstavy 
cestovného ruchu, je to ná-
pad zlínskej strany. Stretol sa 
s naším plným porozumením 
a snahou rozvinúť ho z roviny 
prvých spoločných úvah do re-
álnych krokov. Tretím okruhom 
tém boli myšlienky o rozvinutí 
spolupráce aj na poli školstva, 
kultúry a sociálnych vecí, kde 
budeme takisto hľadať mož-
né styčné plochy. Vo všetkých 
otázkach ďalšej spolupráce ide 
najmä o čo najzmysluplnejšie 
využitie štrukturálnych fondov 
EU takými projektmi, ktoré by 
priniesli osoh obom stranám.“ 
Účastníci stretnutia sa dohodli 
na vytvorení výkonnej pracovnej 
skupiny, ktorá by sa mala stret-
núť na prvom pracovnom stret-
nutí budúci mesiac v Zlíne. 
 (zm,r), foto (jč) 

Podpora cestovného ruchu v Trenčíne
 Mesto Trenčín sa predstavi-
lo v dňoch 14. – 17. februára 
v Prahe na 17. ročníku stredo-
európskeho veľtrhu cestrovné-
ho ruchu HolidayWorld 2008 
v rámci expozície Trenčianske-
ho samosprávneho kraja. Na 
ploche 18 000 m2 vystavovalo 
vyše 700 vystavovateľov z 52 
štátov sveta pod záštitou Sveto-
vej turistickej organizácie WTO 
a Európskej komisie. Generál-

neho riaditeľa Incheby Praha 
Alexandra Rozina potešila na-
rastajúca účasť vystavovateľov 
zo Slovenska, okrem oficiálne-
ho stánku Slovenskej agentúry 
pre cestovný ruch sa na veľtrhu 
samostatne prezentovali Tren-
čiansky, Bystrický, Prešovský 
a Trnavský samosprávny kraj, 
viaceré mestá a obce. Príle-
žitosť na propagáciu využili aj 
niektoré slovenské kúpele. (la)
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Jedna otázka pre…
Danicu Lorencovú, riaditeľku Školských zariadení Mesta Trenčín

Dobrý deň,
reagujem na váš článok v poslednom čísle Infa o zápise detí do materskej školy. Vedeli by ste 
mi poradiť, na koho sa mám obrátiť, prípadne sa informovať, ako mám postupovať v prípade, 
keď už v januári tohto roka mi riaditeľka MŠ v mieste nášho bydliska povedala, že šanca na 
zaradenie môjho 5-ročného syna do predškolskej triedy, ktorý doteraz do škôlky nechodil, je 
nulová, nakoľko som žiadosť podala neskoro, lebo už teraz zapĺňajú triedy na rok 2010. Som na 
materskej s mladším dieťaťom a ak ho chcem zaradiť do kolektívu pred nástupom do základnej 
školy, robí mi problém hľadať inú MŠ a vodiť ho niekde inde, lebo nemám k dispozícii auto. Je 
povinná riaditeľka MŠ zo zákona uprednostniť predškoláka v každom prípade alebo je to iba na 
jej rozhodnutí a výbere? Ďakujem veľmi pekne za pomoc. (mj)

 Naplnenosť materských škôl v niektorých 
častiach Trenčína je predimenzovaná a nie 
je možné z kapacitných dôvodov prijať všet-
ky prihlásené deti. Avšak v zmysle vyhlášky 
o predškolských zariadeniach sa uprednost-
ňujú pri prijímaní deti s odloženou školskou 
dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili 5 rokov 
veku.
 Citujem § 7 časť ods. 1 vyhlášky MŠaV SR 
č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariade-
niach v znení neskorších predpisov: „Riaditeľ 
predškolského zariadenia, ktorého zriaďovate-
ľom je orgán štátnej správy v školstve (ďalej 
len riaditeľ) prijíma deti priebežne alebo k za-

čiatku školského roka na základe prihlášky. 
K prihláške sa predkladá potvrdenie o zdra-
votnom stave dieťaťa. Prihlášky do predškol-
ského zariadenia na nasledujúci školský rok 
sa podávajú v marci kalendárneho roka... Pri 
vyššom počte prihlásených detí, ako je možné 
prijať, riaditeľ prednostne prijíma všetky deti 
s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 
deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku.“
 V zmysle tejto vyhlášky, ak je žiadosť po-
daná k začiatku príslušného školského roka, 
rodičia dostanú od riaditeľky MŠ rozhodnutie 
o prijatí alebo neprijatí do 30. apríla kalendár-
neho roka. (dl)

Materská škola v súčasnosti

 Humanizačný proces v ško-
lách, nevynímajúc materské, 
by mal byť dnes podstatou boja 
proti odcudzeniu človeka, chá-
paním jeho individuality a pri-
spôsobenia sa požiadavkám 
doby. Pre výchovu a vzdeláva-
nie detí predškolského veku 
je dôležitý psychologický aj di-
daktický aspekt. Učiteľky v MŠ 
preto neustále prehlbujú svoje 
vzdelanie. Snažia sa uplatniť 
nové postupy vo forme pedago-
gicko-didaktických aktivít, ktoré 
vychádzajú z reálnych potrieb 
a individuality dieťaťa. Dôležité 
je, aby tieto aktivity správne 

Seniori a euro
Rozptýliť obavy seniorov z prijatia eura a pripraviť ich na zme-
ny v správaní bol hlavný zámer vzdelávacieho seminára, ktorý 
pripravilo Ústredie Jednoty dôchodcov na Slovensku v spoluprá-
ci so Spotrebiteľským inštitútom v Bratislave.

Účastníkov podujatia poz-
dravili predseda Krajskej or-
ganizácie Jednoty dôchodcov 
Jozef Mikloš, predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kra-
ja Pavol Sedláček, zástupca 
Obvodného úradu v Trenčíne 
Jozef Majerík a viceprimátor 
Mesta Trenčín Tomáš Vaňo. 
Pavol Sedláček informoval se-
niorov, že 4. februára podpí-
sal na Úrade vlády v Bratislave 
spolu s predsedami ostatných 
samosprávnych krajov Dekla-
ráciu o spoločenskej zhode pri 
zavedení eura. Pripomenul, že 
pri realizácii čaká aj Trenčian-
sky samosprávny kraj náročná 
úloha, pretože sa musí prepra-
covať približne desaťtisíc pra-
covnoprávnych i obchodných 
zmlúv. Pre jej realizáciu bol 
už v minulom roku pripravený 
aj informačný systém. Kon-
krétnych úloh bude oveľa viac. 
„Dôležité je, aby bola v tejto 
otázke súhra medzi vládou, 

štátnou správou a samosprá-
vou“ povedal župan. Každá 
zmena prináša vždy niečo pozi-
tívne, ale aj niečo nepríjemné. 
„Z toho pozitívneho sa treba 
tešiť, nepríjemné treba preko-
nať,“ doložil. Predseda Jednoty 
dôchodcov Slovenska Kamil 
Vajnorský vyzdvihol skutoč-
nosť, že zo strany samosprávy 
majú všetky podujatia Jednoty 
dôchodcov Slovenska v Tren-
čianskom kraji podporu. 
Predseda správnej rady Spot-
rebiteľského inštitútu v Brati-
slave Pavel Hraško konštato-
val, že podobné vzdelávacie 
semináre o eure pre seniorov 
boli aj v iných samosprávnych 
krajoch, no v Trenčíne seminár 
po prvý raz podporili osobnou 
účasťou aj najvyšší predstavi-
telia samosprávy. Lektori zo 
Spotrebiteľského inštitútu 
potom odpovedali na desiatky 
konkrétnych otázok seniorov.

 (jč)

naplánovali a vytvorili vhodné 
výchovno-vzdelávacie projekty. 
K tomuto ich malo viesť práve 
vzdelávanie pod názvom Plá-
novanie a projektovanie peda-
gogicko-didaktických aktivít 
v materskej škole.
 Priebežné vzdelávanie ukon-
čili 13. 2. 2008 vo veľkej zasa-
dačke MsÚ v Trenčíne. Celkovo 
sa ho zúčastnilo 37 učiteliek, 
20 bolo z Trenčína. Vydaniu 
osvedčenia predchádzala pre-
zentácia vzdelávacích projek-
tov, ktoré vypracovali na záver 
učiteľky. Prezentované projekty 
spĺňali náročné kritériá dôležité 
pri plánovaní pedagogicko-di-
daktických aktivít v predškol-
skom zariadení. 
 Komisia bola zložená z hlav-
ného lektora tohto vzdelávania 
z UK Bratislava D. Kostrubu, 
metodičky E. Bruteničovej 
z Metodicko-pedagogického 
centra Bratislava a riaditeľky 
Školských zariadení mesta 
Trenčín D. Lorencovej. Hos-
ťom bol vedúci Útvaru školstva 
a sociálnych vecí MsÚ v Trenčí-
ne J. Baláž, ktorý ocenil záujem 
učiteliek o modernizáciu vý-
chovno-vzdelávacích postupov 
pri výchove našej najmladšej 
generácie. Slávnostným odo-
vzdaním Osvedčení o absolvo-
vaní štúdia učiteľky potvrdili, 
že pochopili význam plánovania 
a projektovania pedagogicko-di-
daktických aktivít v MŠ a posu-
nuli sa opäť vyššie vo svojom 
kariérnom postupe.
 Reprezentatívne prostredie 
zasadačky MsÚ a príjemná 
atmosféra počas celého dňa 
posilnili veľkou mierou význam 
podujatia.  Danica Lorencová
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slabšie, lebo kubranská dychov-
ka sa rozpadla, a tak zostala 
iba utorková zábava s pochová-
vaním basy. O hudbu sa počas 

troch rokov stará trenčianska 
kapela Donald a folklórna sku-
pina tradične pripraví masky 
a smútočný obrad.  (la)
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Pochovaním basy zmĺkla muzika a začal sa pôst
Pokračovanie z 1. strany

 Symbolickým pochovaním 
basy, ktorá je dušou muziky 
a udáva rytmus, zmĺkla hudba 
a nad Kubrou sa rozhostilo 
ticho.
 Fašiangy v Kubre boli väčšie 
sviatky než hody, hoci v okoli-
tých obciach si viac uctievali 
práve hody. Táto bývalá obec 
si aj po pripojení k Trenčínu 
zachovala svoje folklórne tradí-
cie a dodnes ich pestuje počas 
celého roka. Záver fašiangov 
patril zábave trvajúcej štyri dni. 
„Začínala sa v sobotu maškar-
ným plesom, v nedeľu ‚držali‘ 
muziku záhradkári, v pondelok 
‚kurenčári‘ a v utorok sa zába-
va končila pochovávaním basy 
a tú robili muzikanti. V nedeľu, 
pondelok a utorok vyhrávali 
po dedine od domu k domu, 
vytancovali dievky a gazdiné. 
Dostali odmienku, čo bolo va-
jíčko a slanina, v posledných 
rokoch im zvykli dávať len pe-
niaze,“ spomína na fašiangy 

vedúca folklórnej skupiny Kub-
ra Ernestína Brezanová. Basis-
ta pritom kričal „do base, do 
base“, ľudia mu hádzali drobá-
ky do nástroja. S muzikantami 
chodili dvaja či traja mládenci 
v krojoch a vytáčali dievky. Po-
stupne sa od tohto zvyku upúš-
ťalo a miesto mládencov jeden 
z muzikantov odložil nástroj 
a tancoval so ženskou časťou 
gazdovstva. V utorok bola vždy 
veľká sláva pri pochovávaní 
basy. „Neraz sa sem dohrnuli 
zo Soblahova, z Opatovej alebo 
z Meriny, kde bola tiež fašian-
gová zábava. Boli však zvedaví 
na naše pochovávanie basy 
a starý kultúrny dom praskal vo 
švoch. Spájalo sa to s dobrou 
zábavou, plačkami, maskami, 
mládencami a kopou veselosti. 
Akonáhle sa pochovala basa, 
počas pôstu už nebola zábava. 
Niekedy účastníci ostali sedieť 
a spievali, ale muzika zmĺkla,“ 
vysvetlila vrchol fašiangov Bre-
zanová. V posledných rokoch 
sú štyri dni v závere fašiangov 

 Takto si spievali a chodili 
po uliciach Trenčína – Zábla-
tia deti z Materskej školy na 
ulici Pri parku. Zaujímavos-
ťou bolo, že do fašiangových 
masiek sa obliekli nielen 
deti, ale aj pani učiteľky, 
personál materskej školy, 
dokonca aj niektorí rodičia. 

Pani upratovačka vyhrávala 
na harmonike, deti spievali 
a dobrá nálada sa rozlieha-
la po celom okolí. Za svoje 
výkony malých vandrovníkov 
odmenili domáci obyvatelia 
sladkosťami, ba dokonca aj 
korunkami.
 (mšpp)

Fašiangy na Sedmičke

 S tohtoročnými fašiangami 
sa tradične prišli rozlúčiť deti 
a ich rodičia zo Školského 
klubu SEDMIČKA. A zišlo 
sa ich veru neúrekom. Veď 
komuže by sa nechcelo za-
baviť, zatancovať, zalietať si 
na metle, kráčať v ružových 
šatách ako princezná, hopsať 

ako šašo Jašo, vcítiť sa do 
roly slávneho rytiera, kúzelní-
ka, kuchára či zaliezť do ríše 
zvierat? A k tomu si pozrieť 
program svojich vychovávate-
liek, alebo v tombole vyhrať 
ligovú hokejku, lopty či misu 
zákuskov? Dagmar Pádivá
 Foto: Martin Paksi

Karneval v Materskej škole na Legionárskej ulici

 Kolektív Materskej školy 
na Legionárskej ulici pod 
vedením riaditeľky Márie 
Kamencovej usporiadal 5. 
februára pre deti karneval. 
Vo fašiangovom sprievode 
bolo vidieť princezné, víly, 
motýliky, šašov a veľa iných 
krásnych masiek, ktoré ple-
sajúcim deťom pripravili ich 

rodičia. Panie kuchárky Eva 
Dudová a Veronika Tarabu-
sová pripravili deťom malé 
občerstvenie, sladký koláčik, 
nechýbalo ani ovocie. Medzi 
rozradostené deti zavítala 
aj riaditeľka Školských zaria-
dení Mesta Trenčín Danica 
Lorencová.
 Text (mšl), foto (jš)

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
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 „Každoročne v tento deň vy-
hlasuje Slovenský Červený kríž 
Valentínsku kvapku krvi a oslo-
vuje najmä mladých ľudí, ale 
chodia sem aj staršie ročníky. 
Sviatok zaľúbených je v podvedo-
mí našich spoluobčanov spájaný 
s darčekmi, čokoládou, prstien-
kami alebo plyšovými hračkami. 
Svoju lásku môžu prejaviť aj 
láskou k anonymným chorým ľu-
ďom, ktorí potrebujú ich pomoc 
formou životodarnej krvi. Vážime 
si darcov, čo prídu prvýkrát da-
rovať krv v tento deň a veríme, 
že sa budeme stretávať s nimi aj 

v budúcnosti,“ tešila sa z hojnej 
účasti darcov primárka trenčian-
skeho pracoviska NTS Nataša 
Chovancová. Pochvaľovala si 
spoluprácu s vedením OZC, kto-
ré druhýkrát ponúklo priestory 
na ušľachtilú akciu a odviedlo 
aj dobrú prácu pri jej propagácii. 
Odmenou darcom bol popolud-
ňajší Valentínsky program S. O. 
S. Ďalšie odbery sa konali aj na 
pracovisku NTS vo Fakultnej ne-
mocnici v Trenčíne.
 Pri odbere sme zastihli 33-
ročného Olega z Trenčína. „Krv 
chodím darovať pravidelne už od 

Počas Valentínskej kvapky darovalo krv 176 ľudí
V Deň svätého Valentína 14. februára sa priestory kina v OZC 
Max zaplnili najmä mladými ľuďmi, čo podporili darovaním krvi 
Valentínsku kvapku krvi. Počas piatich hodín sa neustále tvoril 
dlhý had čakajúcich darcov a všetci pokojne čakali v dlhom rade 
na odber. Pracovníčkam trenčianskeho pracoviska Národnej 
transfúznej služby (NTS) pomohli zvládnuť nápor darcov študenti 
Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne.

Valentínsky odkazovač pre zamilovaných

Prvodarkyňa Viktória mala počas odberu výbornú náladu

Mesto Trenčín umiestnilo deň pred sviatkom svätého Valen-
tína na Mierovom námestí continental panel určený pre všet-
kých odvážlivcov, ktorí chceli vyjadriť svoje city počas Dňa 
zamilovaných verejne. Možno sa v niektorých nájdete.

Love You Mačička. Tvoj Šami

Maminka, lúbkam ťa, lebo si 
tán naj maminka na svete. 
Tvoja Dcérka Ivanka

V. L. ľúbi moc moc K. P. 
cmuk

Natálka si moje všetko 
a moc ťa milujem. Tvoj Pipko

Tommynko môj milujem ťa. 
Natasha

Ľúbkam ťa Bambulka. Tvoje 
uško

Peťko N. ľúbim ťa.

Romanko si úžasný. Tvoja 
Opička.

Ľúbkame baby z intráku pri 
SZŠ: Bubu, Niku, Emku, 
Evku, Natálku a Barborku. 
Bunka č. 7.

Ševa moje srdce bije len pre 
teba.

Zuzana Chudá ľúbim ťa

Forrova si môj anjel

Sabri ľúbim ťaq. Tvoja Layla

Bibinqo milujem ťa! Navždy 
tvoja Kuakatiča

Miláčik ľúbim ťa z celého 
môjho srdca. Tvoje Babatko

Pani profesorka Matusová, 
ste skvelá. (km, zm),foto (jč)

svojich 18 rokov a toto je môj 
58. odber. Na Valentína je to 
však moja premiéra.“ V sused-
nom kresle sedela prvodarky-
ňa Viktória, študentka Strednej 
umeleckej školy v Trenčíne. 
Mala dobrú náladu: „Môžem ísť 
skôr domov,“ povedala so smie-

chom a dodala, že krv určite da-
ruje aj v budúcnosti.
 Na Valentínsku kvapku prišlo 
v Trenčíne 218 ľudí a krv odobra-
li 176 darcom, z toho na na vý-
jazdový odber v Maxe pri šlo 176 
ochotných občanov a krv mohli 
odobrať 144. (la)

Pyžamová party v ŠKD na Ul. Laca Novomeského

Tak ako každoročne, i tento rok pripravil kolektív vychovávateliek 
ŠKD na Ulici Laca Novomeského pre deti karneval na ukončenie fa-
šiangov. Tento rok však deti neprišli v karnevalových maskách, ale 
v pyžamkách. Celé veselie sa totiž nieslo v znamení rozprávok.

 Na parkete vyzdobenom 
balónikmi sme videli Kubka 
v ockovom veľkom pásikovom 
pyžame, Norka v maminej noč-
nej košeli, veveričku či šaša 
v pyžame a iné vtipné nočné 
róby. Takto vyparádené prišli aj 
panie vychovávateľky. 
 Šantenie na parkete bolo 
popretkávané vtipnými súťaža-
mi i hádankami zo sveta rozprá-
vok. Deti si pripomenuli, koľko 
trpaslíkov mala okolo seba 
Snehulienka, prečo mala stará 
mama „také veľké oči“ i koľko-
že to mal Alibaba zbojníkov. 

 Deti nesúťažili iba o najvtip-
nejší nočný úbor, ale aj o naj-
lepšieho tanečníka, ktorý mal 
v závere získať letenku do Me-
xika na tanečnú šou Bailando. 
Všetky deti tancovali najkraj-
šie, ako vedeli. Odovzdať cenu 
iba jednému sa zdalo porote 
nespravodlivé. Preto vysnívanú 
letenku rozdelili na toľko ligota-
vých kúskov, koľko bolo detí. 
 Popoludnie sa vydarilo. 
Všetci odchádzali domov spo-
kojní a už sa tešia na ďalšiu 
tancovačku, ktorá bude na 
MDD. Jaroslava Cvrková
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 V úvode vernisáže výstavy, 
ktorá sa uskutočnila 4. februá-
ra 2008, vystúpili Michal Čer-
no s gitarovým sólom a Milan 
Sedláček s hrou na fujare. Po 
privítaní návštevníkov a hostí 
Teréziou Nikovou odborné zhod-
notenie výstavy vykonal riaditeľ 
Záhorskej galérie v Senici Šte-
fan Zajíček. Pripomenul, že po 
výstavách Pavla Mikulíka s dro-
társkymi prácami, Vladimíra Mo-
rávka s rezbárskymi kompozí-
ciami sa v Trenčíne predstavuje 
ďalší umelec, krajinár zo Záho-
ria Jaroslav Salay. Patrí medzi 
popredných aktívnych neprofesi-
onálnych výtvarníkov z regiónu. 

Výstava v Trenčíne je jeho už 
v poradí dvadsiatou prvou. Autor 
je vyloženým samoukom, ktorý 
sa k súčasnej tvorbe vypraco-
val vlastnou húževnatosťou od 
svojich 12 rokov. Jeho výtvarnú 
tvorbu ovplyvnili v prvopočiat-
koch hodonínsky maliar Jozef 
Konečný a v dospelosti najmä 
profesionálny výtvarník prof. 
Ľudovít Hološka. V záplave po-
riadaných výstav, v ktorých pre-
važuje často abstrakcia a fanta-
zijné námety, je tu autor, ktorý 
realisticky zobrazuje skutočnosť 
vecnej podstaty nášho života. 
Sme svedkami toho, že život 
okolo nás napreduje, svet okolo 

nás sa mení a i napriek snahám 
záchranárov zachovať ľudovú 
architektúru, dedičstvo našich 
predkov, tá často mizne zo dňa 
na deň z našich očí. Práve na 
približne troch desiatkach obra-
zov vystavujúceho autora ožíva 
svet nedávnej skutočnosti, aby 
sa prihovoril neopakovateľným 

fluidom života našich predkov. 
Výber vystavujúcich približne 
30 obrazov autora časovo po-
chádza z posledných trinástich 
rokov jeho tvorby. Návštevníkovi 
jeho obrazy približujú prírodné 
krásy, ako sú poľné cesty, poto-
ky, ľudové stavby.
 text a foto (jč)

 Podujatia sa zúčastnili aj 
básnik, dramatik a prekladateľ 
Ľubomír Feldek, spisovateľ, 
scenárista, dramatik Anton 
Baláž, literárny vedec, prekla-
dateľ a vysokoškolský peda-
góg Ján Zambor a vydavateľ 
Peter Smolík. Úvod podujatia 
patril hudobnému sólu v speve 
a v hre na flaute Julianovi Kup-
kovi za klavírneho doprovodu 

Milice Ilčíkovej zo Základnej 
umeleckej školy v Trenčíne 
a privítaniu všetkých prítom-
ných riaditeľkou knižnice Lý-
diou Brezovou. Potom s recitá-
ciou básne „Vianoce“ z tvorby 
Rudolfa Dobiáša a s tradičným 
šarmom sa ujala moderovania 
Janka Poláková. V úvode ži-
vým slovom konštatovala, že 
potenciál tvorby spisovateľa 

dáva možnosť predpokladu, že 
personálna bibliografia vydaná 
pri príležitosti jeho životného 
jubilea v roku 2004 zaznamená 

ďalšie doplnenia. 
Je neuveriteľné, 
že „tento spi-
sovateľ napriek 
krutému väze-
niu, životným či 
existenčným ťaž-
kostiam nestra-
til vieru v dobro, 
v človeka a jeho 
slobodu.“ Po 

týchto slovách moderátorky 
Janky Polákovej si účastníci 
podujatia vypočuli hodnote-
nia literárnej tvorby Rudolfa 
Dobiáša odborníkmi z oblasti 
literatúry.
 Ako prvý vystúpil spisovateľ 
Anton Baláž, v súčasnom ob-
dobí pôsobiaci ako vedúci lite-
rárneho oddelenia Národného 
literárneho centra. Priznal sa, 
že úloha literárneho kritika je 
veľmi nevďačná, pretože jeho 
vyjadrenie sa nie každému 
páči, ale v tomto prípade, hod-

notiac posledné dielo Ru-
dolfa Dobiáša, je 
vyvrcholením jeho 
tvorby o odpuste-
ní a nezabúdaní na 
obdobie, ktoré jeho 
i mnohých ďalších 
zavialo do žalárov 
minulého režimu. 
Všetky tieto diela 
majú veľkú výpoved-
nú hodnotu, pretože 
nimi približuje svoje 
vlastné ťažko prežité 
roky. V podobnom 
duchu niesli svoje prí-
hovory aj ďalší hostia 
neskorého poobedia 
Ľubomír Feldek, Ján 
Zambor a Peter Smo-
lík. (jč)
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Rudolf Dobiáš prezentoval svoju novú knihu Znovuzrodenie
V priestoroch Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne 
bola 25. januára 2008 v hojnom počte zastúpená čitateľská 
verejnosť na prezentácii novej knihy Rudolfa Dobiáša „Znovuzro-
denie“ s ilustráciami akademického maliara Jozefa Vydrnáka.

Výstava Jaroslava Salaya „Maľby“
Výstavná sieň Mestskej galérie v Trenčíne na Mierovom námes-
tí č. 16 poskytla svoje priestory pre výstavu obrazov rodáka zo 
Sekúl Jaroslava Salaya pod názvom „Maľby“.
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MESTSKÁ GALÉRIA 22
Mierové nám. 22, 032/744 22 45, 
www.trencin.sk

Do 24. 2.   Stretnutie – Setkání 

MESTSKÁ GALÉRIA 16
Mierové nám. 16, 032/744 22 45, 
www.trencin.sk 

Do 29.2.  Jaroslav Szalay: Maľby 
Viac na strane 10

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

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

21. 2. (16.00)  Andrej Kmeť – kňaz, 
numizmatik, zberateľ a zakladateľ 
Muzeálnej slovenskej spoločnosti
25. – 27. 2. (8.00–15.30)  Vojaci 
v meste Trenčíne
Prezentácia OS SR spojená s besedou pre 
žiakov finálnych ročníkov ZŠ a študentov SŠ, 
Regrutačné stredisko TN a Kc Aktivity, o. z.
28. 2. (16.00)  Letecká rozprava
Stručný popis kariéry a osobných leteckých 
udalostí členov klubu, pilotov, technikov a prí-
slušníkov ILS a OZ. Prednáša D. Sadloň.
27. 2. (17.00)  Hrajú nám pre radosť 
Koncert detí ZUŠ v Trenčíne.
6. 3. (16.30, 19.30)  Radošinské naivné 
divadlo: Veľké ilúzie
16. 3. (15.00)  Jarné vystúpenie pre 
rodičov a priateľov folklóru – DFS 
Radosť

PIANO CLUB
Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81, 
www.pianoclub.sk

22. 2.  Oldies Party
23. 2.  Funky-Hip-Hop night
29. 2.  Zuzana Smatanová s kapelou
1. 3. (19.30)  Maryland – 15. narodeniny 
a country bál

MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, 
www.mcsrdiecko.scot.sk

23. 2. (15.00, 17.00)  Rodinný karneval, 
pozri KS – Dlhé hony
26. 2. (10.30)  Mommieś english club
28. 2. (17.00)  Maminec – diskusný 
klub: Dieťa v domácnosti – bezpečnosť 
v dome
Každá streda (10.00)  Rozvíjame životné 
zručnosti s tetou Aničkou (od 2 rokov)
Každá streda (17.00)  Cvičenie detí 

s rodičmi s tetou Žofkou v Sokolovni TN.
Každá streda (17.00)  Cvičenie pre 
tehotné v KS, Dlhé Hony 
Každý štvrtok (10.00)  Predpoludnie 
s tetou Aničkou (do 2 rokov)

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

21. 2. (20.00)  East-Blast
22. 2. (22.00)  Breaking Soundz XX.: Im 
Cyber
23. 2. (21.00)  Kofola Sound: The Swan 
Bride + The Infants + You Coco
24. 2. (15.00)  Detský divadelný klub: 
Theatre Fortissimo – Supermarket
Vlado Kulíšek presvedčí, že sa s nákupným 
vozíkom dá robiť oveľa viac. Diváci mu určite 
pomôžu.
25. 2. (20.00)  Divadlo Kontra: Howie 
a Rookie

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

Do 29. 2.  Pre radosť
Výstava z Detského domova 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, poves-
tí, bájí, veselých príbehov, čarov a hádaniek.
28. 2. (10.00)  Píšem, píšeš, píšeme
Vyhlásenie 6. ročníka literárnej súťaže žiakov 
základných škôl Trenčianskeho kraja.
27. 2 (16.00)  Slovenské modré barety 
v službe mieru – prezentácia publikácie 
Jozefa Koreného.
27. 2. (8.00–9.30)  „Babi, pošli mi to 
mejlom“ 

POBOČKY 
Kubranská ulica, tel.: 032/743 73 68
22. 2. (13.00–18.00)  Krížovky, 
hádanky, omaľovánky
Pobočka Opatová nad Váhom,
Ul. Niva, 0908 669 041
22. 2. (13.00–18.00)  Ja sa doma 
nenudím, zabávam sa v knižnici
Pobočka Dlhé Hony, 032/652 20 86
18. – 22. 2. (13.30–15.30)  Hádajme 
a hrajme sa alebo 3x3=9
Poznáte najnovšie knihy hádaniek, chcete si 
zmerať sily v ich riešení? Príďte do knižnice 
a určite zažijete veľa zábavy!
Pobočka JUH,
Kyjevská ulica, 032/652 33 14
18. – 22. 2. (10.00–12.00)  Prázdninový 
Superklub na JUHU 
Čítanie najnovšieho príbehu Harryho Pottera, 
hry a maľovanie rozprávok, hry na PC.

Mierové nám., 
032/743 44 15, 
www.lampart.sk

21. 2. (17.30)  Kultové 
filmy 20. storočia: 
PULP FICTION 
Tri, na prvý pohľad, ne-
súvisiace historky z krva-
vého podsvetia, tvoriace 
jeden príbeh plný štylizovaného komi-
xového násilia, drog, dnes už kultových 
dialógov a hlavne absurdných situácií a 
nečakaných dejových zvratov. Postmo-
derná analýza zvráteného života zločin-
cov zožala obrovský celosvetový úspech 
ako medzi divákmi, tak aj v kritike. Za 
najkultovejší film 90. rokov si režisér a 
scenárista Q. Tarantino (zo 7 nominá-
cií) odniesol Oscara za najlepší scenár 
a nemalý úspech zožala snímka aj na 
prestížnych svetových filmových festiva-
loch v rokoch 1994 a 1995.

23. 2. – 25. 2. (19.00)  IRINA PALM 
(premiéra)
Maggie, 50-ročná vdova, stále verná 
svojmu mŕtvemu manželovi, nutne 
potrebuje peniaze, aby mohla zaplatiť 
liečbu svojmu chorému vnukovi. Po nie-
koľkých nevydarených pokusoch nájsť si 
prácu sa Maggie ocitne na uliciach lon-
dýnskej štvrte Soho. Do očí jej padne 
inzerát vo výklade “obchodu” s názvom 
Sexy World, na ktorom stojí: “Prijmeme 
spoločníčku.“ Príliš zúfalá a stratená na 
to, aby si uvedomila, čo vlastne robí, 
vojde dnu. Majiteľ Mikky sa spočiatku 
cíti trápne, no Maggie ho zaujme a on 
sa rozhodne trochu sa zabaviť a prácu 
jej ponúkne. Pod pseudonymom Irina 
Palm sa statočne stretne so svojím 
prvým anonymným zákazníkom. Mikky 
svoju novú zamestnankyňu pozoruje. 
Maggie, odhodlaná udržať si prácu, ho 
fascinuje. Ak niečo robí, dá si záležať 
na tom, aby to robila poriadne...

24. 2. (17.00)  Pražská päťka 
(Večer českého filmu)
Režisér Tomáš Vorel sa v piatich povied-
kach rozhodol priblížiť umelecké aktivity 
v roku 1988 ešte poloamatérskych 
divadelných súborov. Ich predstavenia 
siahali od krajnej výrazovej štylizácie až 
k rýdzo filmovým zábavkám, spravidla 
parodickým. Do povedomia sa zapísal 
jednak úvodný dadaistický skeč s pu-
tovaním na Karlštejn a s účasťou zlo-
myseľného škriatka, jednak záverečná 
epizóda, ktorá sa oddala bujarej paródii 
budovateľských príbehov.



21. 2. 2008 KULTÚRNE POZVÁNKY A OZNAMY  INfO / 13 

TRENČIANSKE MÚZEUM
Do 29. 2.  Podoby a tváre niekdajšieho 
Nadlaku
O Slovákoch žijúcich v Rumunsku. 

CENTRUM SENIOROV MESTA TRENČÍN
Osvienčimská 1720/3, 032/743 37 63, 
0948 807 187

Každú stredu (14.30)  Cvičenie jogy 
s Evou Cibuľovou
Každý piatok (10.00)  Kondično-
rehabilitačné cvičenia s E. 
Gabrhelovou
Každý pondelok, stredu 
a piatok (10.00, 11.00)  Kurz práce 
s počítačom a internetom podľa 
potreby
7. 3.  Zájazd do Bratislavy do SND 
– novej budovy - na činohru Ženský 
zákon 

JUH – KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08 
www.kcaktivity.sk

Od 15. 2. každý piatok (16.45)  
Orientálny tanec pre budúce mamičky 
29. 2. (15.00)  „Aj my máme šikové 

pršteky“
Tvorivé dielne pre deti, mládež ZŤP a ich 
kamarátov.
18. 2. – 22. 2. (7.00–17.00)  Jarný 
prímestský tábor 
Tábor pre deti od 6–16 rokov, spolupráca 
s Demas, o. z. 
24. 2. (15.00)  Príďte medzi nás 
– stretnutie klubu celiatikov 
28. – 29. 2. (8.00–15.30)  Vojaci 
v meste Trenčíne
Ukážky výcviku služobných psov. Prezentá-
cia OS SR spojená s besedou pre žiakov 
finálnych ročníkov ZŠ a študentov SŠ.
27. 2. (16.00)  Výroba mydla pre 
dekoračné účely s tetou Aničkou
28. 2. (18.30)  Rozhovory o živote 
– Ján Pevný
26. 2., 4. 3. (9.30)  Rozvíjanie 
zručností pre mládež ZŤP a z DSS na 
Liptovskej ulici 
25. 2., 3. 3. (18.00)  Klub keramiky 
– dospelí
26. 2., 4. 3. (15.00)  Klub keramiky 
– deti 
26. 2. (18.00)  Záveť nie je vydedenie
Prednáša mediátorka J. Chlebanová. 
1. 3. (10.00–16.00)  Efektívna 

sebaobrana – prednáša L. Horváth. 
3. 3. (18.00)  O lepku trochu inak 
Prečo lepok škodí aj zdravým ľuďom. Pred-
náša L. Bátkyová. 
5. 3. (16.00)  Tvorenie s tetou Aničkou: 
Výroba motýľov z farebného papiera
26. 2 – 28. 2. (16.00–18.00)  Dni 
otvorených dverí v Centre pre 
zdravotne postihnuté deti (Dejdarka)
K.U.K.o, o.z., pozýva záujemcov 
o rehabilitáciu, konzultáciu s odborným 
fyzioterapeutom, o zaradenie do klubu.

KULTÚRNE STREDISKO – DLHÉ HONY
Ul. 28. októbra 2/1168, 032/652 21 36

23. 2. (15.00, 17.00)  Rodinný karneval
S koncertom R. Čanakyho a M. Podhrad-
skej. Pre deti od 1 do 8 rokov v karneva-
lových maskách, info a predpredaj lístkov 
v MC Srdiečko. 
3. 3. (9.30)  Osvetlenie cirkevnej 
organizácie stredného Považia vo 
svetle historickej terminológie. 
Prednáša Marek Ďurčo.

KULTÚRNE STREDISKO – SIHOŤ
032/743 45 35, 0904 339 401, 
kcsihot@pobox.sk 

28. 2. (17.00)  Klub Poliakov stredného 
Považia
6. 3. (17.00)  Prednáška o alternatívnej 
medicíne
Prednáša J. Sitár.

OSTATNÉ
Asociácia nepočujúcich, Bezručova 1012 
29. 2. (15.30)  Výročná členská schôdza 
v zasadačke Domu štátnej správy v TN 
Organizujeme tiež rekreačný pobyt pri mori 
v Taliansku od 20. 6. – 29. 6.
Piaristický kostol
6. 3. (18.00)  Koncert Joseph Haydn 
MISSA BREVIS IN F-dur v spoločnom poda-
ní Školského speváckeho zboru Piaristic-
kého gymnázia J. Braneckého v Trenčíne, 
Školského speváckeho zboru Piaristického 
lýcea S. Konarského v Krakove, Miešaného 
speváckeho zboru Diecézneho klasického 
gymnázia v Ľubľane a Komorného orchestra 
ZUŠ v Trenčíne. Dirigenti: Martin Holúbek, 
Ryszard Źróbek a Damijan Močnik.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU TRENČÍN
Východná ul. 9, 032/743 35 02 

21. 2. (od 9.00)  Loptové hry

Aktivity pre deti sú zeleným písmom
KIC – Kultúrno-informačné centrum mesta 
Trenčín, Sládkovičova ulica, tel. 16 186.

Kalendár vývozu separovaných zložiek komunálneho odpadu v Trenčíne na rok 2008

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, Kubra, 
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

Marec Apríl
1 S 1 U Nádoby 2
2 N 2 S Papier 1
3 P Nádoby 1 3 Š Nádoby 3
4 U Nádoby 2 4 P Nádoby 4
5 S Papier 1 5 S
6 Š Nádoby 3 6 N
7 P Nádoby 4 7 P Papier 2 
8 S 8 U Papier 3
9 N 9 S Papier 5

10 P Papier 2 10 Š Papier 4
11 U Papier 3 11 P
12 S Papier 5 12 S
13 Š Papier 4 13 N
14 P 14 P Nádoby 1
15 S 15 U Nádoby 2
16 N 16 S
17 P Nádoby 1 17 Š Nádoby 3
18 U Nádoby 2 18 P Nádoby 4
19 S 19 S
20 Š Nádoby 3 20 N
21 P Nádoby 4 21 P Vrecia 1
22 S 22 U Vrecia 2
23 N 23 S
24 P Vrecia 1 24 Š Vrecia 3
25 U Vrecia 2 25 P
26 S 26 S
27 Š Vrecia 3 27 N
28 P 28 P Nádoby 1
29 S 29 U Nádoby 2
30 N 30 S
31 P Nádoby 1

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

 (žp)  
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1. 3. 2008 
Chrásť – záhr.osada
Za Halalovkou – záhr. osada
Halalovka – záhr.osada
Široké – záhr.osada

3. 3. 2008
Pred poľom
Kubra – námestie
Kubra – Pri kríži
Kubranská ul.
Kubrica – námestie
Kubra – Pažítky

5. 3. 2008
Niva
Potočná ul. – horný koniec
Potočná ul. – dolný koniec
Horeblatie

6. 3. 2008
Železničná ul.
Kukučínova ul.
Pod Sokolice
K výstavisku

7. 3. 2008
Sibírska ul.
Clementisova ul.
Žilinská ul.
Odbojárov

8. 3. 2008
Sihoť IV – záhr. osada
Kubra-Volavé – záhr. osada
Pod Kočinou hoľou – záhr. 
osada
Dubník – záhr. osada
Skalničky – záhr. osada

10. 3. 2008
Jasná ul.
Považská ul.
Hurbanova ul.
Ul. M. Turkovej

11. 3. 2008
Ul. gen. Goliana – Ul. kpt. 
Nálepku
Nábrežná – Jiráskova
Hodžova – Ul. kpt. Nálepku
Holubyho nám.

12. 3. 2008
Majerská ul.
Kasárenská ul.
Orechové (kaplnka)
Horné Orechové
Súhrady – Široká

13. 3. 2008
Hlavná ul.
Hanzlikovská ul.
Okružná ul.
Detské mestečko

14. 3. 2008
Záblatská – Poľnohospodárska
Dolné pažite – Rybáre
Pri parku

15. 3. 2008
Pod Brezinou – záhr. osada
Vašíčkove sady – záhr. osada
Bočkove sady – záhr. osada
Pod sekerou – záhr. osada
Horný Šianec –záhr. osada

17. 3. 2008
Ul. Ľ. Stárka
Veľkomoravská ul. 
Kožušnícka ul.
Zlatovská – Továrenská

18. 3. 2008
Školská ul.
Kvetná
Bavlnárska – Obchodná
Ul. M. Kišša

19. 3. 2008
Za Centrom – parkovisko vedľa 
kotolne
Električná – Horný Šianec
Nad tehelňou
Nad tehelňou – Pod Brezinou

20. 3. 2008
Partizánska ul. – pri cintoríne
Partizánska ul. – okolo č. 73
Ul. 28. októbra
Dolný Šianec – Jesenského

25. 3. 2008
Beckovská ul.
Osloboditeľov
Ul. S. Chalupku
Soblahovská ul.
Ul. P. Bezruča

26. 3. 2008
Ul. J. Zemana
Záhumenská ul.
Karpatská I
Karpatská II

27. 3. 2008
Soblahovská (pri Leoni)
Pod Juhom
Belá
Nozdrkovce

28. 3. 2008
Ul. gen. Svobodu
Lavičková ul.
Ul. M. Bela
Východná ul.
Halalovka

29. 3. 2008
Pri mlyne – záhr. osada
Ozeta – záhr. osada
Váh – záhr. osada
Noviny – záhr. osada

31. 3. 2008
Saratovská ul.
Liptovská ul.
Šafárikova ul.
Západná ul.
Novomeského ul.
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Harmonogram jarného upratovania 2008

 Mesto Trenčín prostredníc-
tvom Považskej odpadovej spo-
ločnosti, a. s. (POS, a.   s.), Mest-
ského hospodárstva a správy 
lesov, m. r. o., v spolupráci 
s mestskou políciou a občan-
mi mesta vykoná v marci jarné 
upratovanie na území mesta. 
Obraciame sa s prosbou na ob-
čanov o pomoc pri skrášľovaní 
nášho životného prostredia.
 Nakoľko podľa zákona pla-

tí zákaz ukladania biologic-
ky rozložiteľného odpadu na 
skládku, zber odpadu sa bude 
uskutočňovať do 2 rôznych 
veľkoobjemových kontajne-
rov (VOK). Jeden z nich bude 
slúžiť výhradne na odklada-
nie biologicky rozložiteľného 
odpadu (t. j. konárov, odpadu 
zo záhrad, trávnikov a pod.). 
Hádzať akýkoľvek iný odpad 
ako biologicky rozložiteľný je 

do tohoto kontajnera PRÍSNE 
ZAKÁZANÉ!!!
 Preto vás prosíme, aby ste 
boli disciplinovaní a dodržiavali 
označenie a účel kontajnerov!
 PRÍSNE SA ZAKAZUJE 
vykladať odpad po odvezení 
kontajnera. Pri porušení hrozí 
pokuta 5000 Sk.
 VOK-y budú umiestnené 
v pracovných dňoch od 10.00 
do 18.00 h a v sobotu v zá-

 Do VOK-u nie je možné ukladať 
elektroodpad, vyradené batérie 
a akumulátory, žiarivky a železný 
šrot. Tento odpad je možné vylo-
žiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz 
zabezpečí POS, a. s.
 Zberný dvor na Zlatovskej 
ulici je otvorený aj počas upra-
tovania. Tu je možné doviezť 
akýkoľvek druh odpadu.
 Ešte raz prosíme občanov, 
aby dodržiavali označenie kon-
tajnerov a ukladali do nich len 
určené odpady. Na disciplino-
vanosť pri ukladaní odpadu 
bude dohliadať Mestská polícia 
a pracovníci Považskej odpado-
vej spoločnosti, a. s.

(lp)

hradkárskych osadách od 
10.00 do 17.00 h podľa nasle-
dovného harmonogramu:

OZNAM
Mestský úrad v Trenčíne 

oznamuje klientom mest-

ského úradu zmenu otvára-

cích hodín nasledovne:

 

Klientske centrum:
5. 3.  8.00–12.00 h

6. 3.  zatvorené

7. 3.  zatvorené

10. 3.  13.00–16.30 h

Matričný úrad:
6. 3.  zatvorené

7. 3.  zatvorené

Za pochopenie ďakujeme.



21. 2. 2008

Nemecké 
príslovie omotalo

povrch 
ohybu 
nohy

otravné 
látky 
(skr.)

zavýjal výzva

švédsky 
vynálezca 

parnej 
turbíny

tatársky 
náčelník

Slo-
venská 

republika
(skr.)

Organisa-
tion Inter-
nationale 
Travaig

Vlastnilo

Pomôcky: 
LUY, 

OLAH, IŽ, 
ATABEK

2 kozácky 
náčelník

obila som 
kovom tu máš

1
ruská 
rieka

chyť

pookopá-
vaj

Autor: 
Jozef 

Páleník

olovená 
ceruza 

(zastar.)

Elek-
troche-

misches 
kombinát

francúz-
ska rieka

nenalie-
vala

Alumí-
nium (zn.)

3
matka 

drží horné 
časti 
čižiem
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 Krížovka
Milí čitatelia! Za správne riešenie tajničky z osemsmerovky z č. 3/2008 „potom bude ľahší“ bola vyžrebovaná Marta Miškovičová, Ul. 
gen. Svobodu 5, 911 08 Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú 
tajničku osemsmerovky z Infa č. 4/2008 zasielajte na adresu našej redakcie do 29. februára 2008. (r)

patriaci 
Ade

Ecole 
navale

vyslovím

zvieracia 
končatina

rumunský 
skladateľ

druh 
paliva

mäkká hud. 
stupnica

časť nohy 
zvierat, dlaba

501 rím. 
číslicami

ošatil

odde-
lenie v 

nemocnici

pláta

dovoliť, 
pripustiť

bulharská 
mena

otázka na 
kvalitu

pádová 
otázka

narieka, 
stene

Olympia 
(dom.)

súkaná 
(zastar.)

pomocná 
veta

inde, inam

nenáročná 
obilnina

sťa

astát (zn.)

Majitelia psov v praxi
 Niektorí majitelia psov sú 
nespokojní s obnovením po-
platkov za svojich miláčikov. 
Údajne sa tým „slalomové 
chodníky“ nevyriešia. Psa si za-
obstaral hocikto, lebo je to za-
darmo. Keď ho prestane baviť, 
skončí na ulici alebo v útulku. 
Verím, že zvýšenie poplatkov 
zamedzí súčasnému narasta-
niu ich počtu. Zbadajú sa, keď 
ich bude viac ako ľudí? Prečí-
tajte si na web stránke mesta 
„otázky a odpovede“, kde sa 
obyvatelia sťažujú na útoky 
psov. Miesto pri hrádzi je na 
voľný pohyb psov určené. Navr-
hujem teda postaviť oplotenie, 
aby sa okoloidúci cítili bezpeč-
ne. Sťažujú sa dokonca aj niek-
torí psíčkari, ktorí majú psov na 
vôdzke a napadne ich veľký pes 
bez vôdzky aj náhubku. Trend 
je taký, že sa ochraňuje všet-

ko, len samotní ľudia nie. To 
isté je na Brezine. Aj preto som 
proti názoru, že v Trenčíne ve-
dia len zavádzať dane a vyberať 
pokuty. Keď ktokoľvek pôjde na 
prechádzku so psom a dodrží 
zákon – pes na vodítku, väčší 
pes s náhubkom, pokuta môže 
byť hoci 5000 Sk, on ju platiť 
nemusí. Ale ak ho pustí, musí 
si byť vedomý porušenia záko-
na a musí platiť. Čo viac treba 
vysvetľovať? Niektorí chovatelia 
nechcú poznať svoje povinnos-
ti. Počul som slová náčelníka 
MsP, ako niektorí utekajú pred 
hliadkou, ťahajúc psa, div ho 
neuškrtia. Prečo asi? Veď ako 
tvrdia, pes je prihlásený, má 
známku, je zaočkovaný a majú 
ho na vôdzke. Koľkí denne psa 
uviažu pri obchode? Štekajú, 
ohrozujú ľudí a bytový pes musí 
sedieť na mokrej a premrznutej 

zemi. Kde sú vtedy ochran-
covia zvierat? Koľkí zatvoria 
svojho „miláčika“ na balkón, 
nechajú ho štekať bez ohľadu 
na susedov. Narastá aj počet 
chovných staníc v panelákoch. 
Naozaj chovajú troch statných 
psov alebo viac malých len pre 
potešenie?
 Nedávno som počul názor 
jednej majiteľky psa, že „tá 
kopa“ sa časom rozloží. Tak 
teda rovno môže naložiť „kopu“ 
vedľa aj ona sama. Aj to sa roz-
loží. A budeme tak robiť všetci, 
aj nepsíčkari a ušetríme vodné 
a stočné... Len neviem, ako 
by to vyzeralo za nejaký ten 
mesiac.
 Mesto vyšlo psíčkarom 
v ústrety. Zrušili poplatky, ale 
k ničomu to neviedlo. Dokonca 
osadili koše pre tento účel a tie 
sa platili z daní nás všetkých. 

Nepomohlo. Podľa porekadla: 
„Sprav psovi dobre, očúra ti 
plot“. Navrhujem poplatky zvý-
šiť dvojnásobne a získanou 
sumou „dotovať“ určitú časť 
poplatku za odvoz smetí. Ta-
kýmto spôsobom by mali úžitok 
všetci. (l)

Určite nedočiahol...
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 V príhovore riaditeľ školy 
Jozef Pšenka priblížil najdô-
ležitejšie etapy vývoja školy, 
ktorá svoje brány otvorila 1. 
septembra 1982. Jej prvým 
pôsobiskom boli priestory ZŠ 
na Veľkomoravskej ulici. Ná-
rast počtu žiakov zo sídliska 
si vynútil v roku 1990 odchod. 
Na začiatku sťahovania bol 
objekt terajšieho Slovenského 
štatistického úradu Trenčín 
pri zjazde z cestného mosta, 
potom budova Pozemných sta-
vieb Trenčín na Nábrežnej ulici. 
Večné sťahovanie sa skončilo 
začiatkom roka 1993, keď sa 
OŠG presťahovalo do uvoľnenej 
budovy na Kožušníckej ulici. 
Najväčšie zásluhy na otvorení 
školy so športovým zameraním 
mal jej prvý riaditeľ František 

Chudý. V rokoch 1985 až 1990 
funkciu riaditeľa školy zastával 
Ján Meszároš. Súčasný riaditeľ 
je vo funkcii od roku 1990.
 Gymnázium má dosiaľ 875 
absolventov, z ktorých 246 sa 
významne zapísalo do análov 
majstrovstiev sveta či Európy. 
Najúspešnejšími boli 14 olym-
pionici, z ktorých najvyššie oce-
nenie – striebro, získal kanoista  
Slavomír Kňazovický. Vysokú 
úroveň dosahuje aj ďalších 28 
absolventov, z ktorých spo-
meňme hokejistov Nedorosta, 
Tvrdoňa, Sekeru, volejbalistov 
Kmeťa, Šaba, Ogurčáka, Skla-
daného, hádzanárku Mravíko-
vú, futbalistov Škrteľa, Hološka 
a Ivana.
 OŠG nastúpilo cestu spo-
lupráce s 18 klubmi v 16 dru-
hoch športu na území Trenčína, 
čo umožnilo znovuzrodenie 
hádzanej a zlepšenie športovej 
prípravy mladých hokejistov 
a futbalistov.
 Pri hodnotení uplynulého 
roka riaditeľ konštatoval, že za 
úspech považuje: „vybudovanie 
spiningovej miestnosti, stabilné 
športové výsledky, vybudovanie 
novej PC učebne a úsporu fi-
nančných prostriedkov na tré-
ningových hodinách plavcov ich 

presunom z mestskej plavárne 
do plavárne Spojenej stavebnej 
školy v Trenčíne.“ Mínusom je 
zníženie počtu plavcov a prob-
lém s pokrytím povrchu dráhy 
a sektorov atletického štadióna 
tartanom. Vyvrcholením akadé-
mie bolo vyhlásenie najúspeš-

nejších športovcov OŠG za rok 
2007 na základe dosiahnutých 
výsledkov. Prvé miesto patrí 
silovej trojbojárke Dominike 
Hojsíkovej (na snímke). Druhé 
miesto obsadil kanoista Andrej 
Divinec a tretie triatlonista Mar-
tin Hubáček.  (jč)
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ZIMNÝ ŠTADIÓN
Hokejový klub Dukla Trenčín, www.hkdukla.sk

22. 2. (17.30)  Dukla Trenčín – MHC Martin
28. 2.  začína štvrťfinále Play off Extraligy SR – zápasy sa 
hrajú podľa umiestnenia v tabuľke

PLÁN TURISTICKÝCH AKCIÍ TO DUKLA TRENČÍN
23. 2. (7.55)  Beckov – Kálnica – Selec  
Miesto stretnutia: autobusová stanica Beckov – Kálnica – Selec
Bližšie informácie o akciách poskytne J. Hnilička, tel.: 0904 
339 839.

KULTÚRNE A METODICKÉ CENTRUM OS SR
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 112 233, www.domarmady.sk

24. 2. (9.00)  Majstrovský zápas 4. ligy v šachu: Trenčín „D“ 
– Považská Bystrica „D“

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

24. 2. (14.00)  HK Štart Trenčín – HK Slávia Partizánske „A“ 
(Majstr. kraja)
24. 2. (15.00)  HK Štart Trenčín – HK Slávia Partizánske 
(Majstr. kraja)
24. 2. (16.00)  HK Štart Trenčín – HK Slávia Partizánske „B“ 
(Majstr. kraja)
24. 2. (17.30)  HK Štart, stdy – Jednota Sokola Gabor 
Bánovce nad Bebravou (1. liga SR – ženy)
1. 3. (18.00)  HK Štart Trenčín – HC Britterm SLOKOV Veselí 
nad Moravou (Medzinárodná liga – WHIL)
2. 3. (15.30)  HK Štart Trenčín – HKM Chirana Medikal 
Šurany (1. dorastenecká liga – ml. dorastenky)
2. 3. (17.30)  HK Štart Trenčín, stdy – HK Slávia Partizánske 
(1. liga SR – ženy)

Športové pozvánky

 Brezina je pre Trenčanov 
asi taká samozrejmosť ako 
Trenčiansky hrad. Samo-
zrejmosťou by malo byť aj 
primerané správanie sa v jej 
prostredí. Žiaľ, často sa 
stretávame s tým, že mnohí  
neovládajú základné pravidlá 
využívania lesov verejnosťou. 
Na tomto mieste vás budeme 
pravidelne informovať o našej 
(snáď to tak všetci cítime) 
Brezine a dáme priestor aj 
diskusii.
 Brezina je les vo vlastníc-
tve Mesta Trenčín, ktorý je 
zaradený do kategórie lesov 
osobitného určenia a subka-
tegórie rekreačných lesov, 
tzn., že rekreačná funkcia je 
nadradená produkčnej funkcii 
lesa. 
 Hospodárenie v lesoparku 
Brezina sa riadi predovšetkým 
zákonom č. 326/2005 Z. z. 
o lesoch (lesný zákon), les-
ným hospodárskym plánom,  

platným na roky 2002–2011 
(LHP) a Generálnym plánom 
lesoparku Brezina, platným na 
roky 1997–2001 (generel).
 V lesoch Slovenska, a teda 
aj na Brezine, platí v zmysle 
lesného zákona základné prá-
vo, že každý má právo vstupo-
vať na lesné pozemky. Záro-
veň však pri využívaní lesov 
verejnosťou je každý povinný 
chrániť a nenarušovať lesné 
prostredie, rešpektovať práva 
a oprávnené záujmy vlastníka, 
správcu a obhospodarovateľa 
lesa a pokyny obhospodarova-
teľa lesa, člena lesnej stráže 
a orgánu štátnej správy lesné-
ho hospodárstva.
 Pri ďalších stretnutiach na 
stránkach INFO vás podrobnej-
šie oboznámime o pravidlách 
využívania lesov verejnosťou 
a odpovieme na otázky, ktoré 
čakáme na e-mailovej adrese: 
vanyova@sluzbytn.sk.
 Jaroslava Vanyová

Štvrťstoročie Osemročného športového gymnázia
Osemročné športové gymnázium v Trenčíne si 8. februára pri-
pomenulo 25. výročie svojej vzdelávacej a športovej prípravy 
mládeže a zhodnotilo rok 2007. 

Okienko pre Brezinu 1.
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