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Deň plný zaujímavých robotov
V trenčianskej mestskej športovej hale sa 26. marca uskutočnil ďalší ročník medzinárodnej
súťaže autonómnych robotov členov robotických krúžkov žiakov základných a stredných škôl
pod názvom Trenčiansky robotický deň. Organizuje ho pravidelne Stredné odborné učilište
strojárske v Trenčíne v spolupráci s Mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom.
Hlavným cieľom akcie je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi. Otvorenia Trenčianskeho robotického dňa za zúčastnila aj poslankyňa NRSR Iveta Radičová, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavol Sedláček a primátor mesta Trenčín Branislav Celler.
Na štvrtom ročníku me- ktorý vedie Juraj Ečery. „Náš
dzinárodnej súťaže Trenčian- robot je vylepšenou verziou
sky robotický deň 2009 sa stroja, ktorý pomáhal pri zábolo aj v tomto roku na čo chranárskych prácach v New
Yorku po páde
pozerať. Vlastdvojičiek. Vynoručne vyro- Továreň z lega dokáže
lepšený
je
bené roboty,
za päť minút vyrobiť
v tom, že je
ktoré v mestaž dvanásť malých
užší a dostaskej športovej
ne sa tak aj
hale predviedli čokoládok...
do uličky v lieštudenti
základných a stredných škôl tadle či autobuse,“ vysvetlil
zo šiestich krajín, svojimi vy- Ečery. Veľký úspech zožala
moženosťami takmer vyrážali aj kopírka a malá továreň na
čokoládu postavené z lega.
dych.
Jedným z najväčších lá- Vyrobiť továreň na čokoládu
kadiel bol robot s názvom trvalo šiestakom Marošovi
Pásavec, ktorý dokáže sám Krchňákovi, Kristiánovi Kapv troskách vyhľadať zraneného sarovi a Tomášovi Šrámekovi
človeka a previezť ho do bezpe- z Prievidze dva roky. Továreň
čia. Jeho tvorcami sú študenti z lega dokáže za päť minút vyrobotického krúžku Strednej robiť až dvanásť malých čoko(md)
odbornej školy v Trenčíne, ládok.

Trenčianski tanečníci
sú majstri Slovenska
str. 14

UPOZORNENIE
Priestory KIC
na Sládkovičovej ul.
budú 2. a 3. marca
(štvrtok, piatok)
DOČASNE UZATVORENÉ
z dovodu maľovania.
Ďakujeme za pochopenie.

Netradičné zasadnutie
detského parlamentu

Medzi mládežníkov z trenčianskeho detského parlamentu zavítala v pondelok 23.
marca zástupkyňa Unicefu,
dobrovoľníčka Mária Dragúňová (na snímke vpravo). Porozprávala o projektoch, ktorým sa
v organizácii venujú. Žiaci ju zahrnuli množstvom zaujímavých

postrehov a otázok. Pomocou
interaktívnych hier (tzv. pocitové učenie) si vyskúšali svoje
znalosti a zručnosti. „Robíme
najmä prezentácie pre mladých
ľudí. Chceme vychovať generáciu so záujmom o globálne
problémy,“ vysvetlila M. Dragúňová.
(mr), foto: (jč)
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Výstavba mosta je podľa ministerstva „na spadnutie“
Druhý cestný most cez Váh by mohol byť hotový o tri roky. Jeho
výstavba by sa podľa vyjadrení šéfa žilinskej správy ciest s pôsobnosťou aj v Trenčíne Ivana Hlavoňa mohla začať v tomto
roku v lete. V súčasnosti prebieha posudzovanie projektu konzultantskou skupinou, rozhodnutie by malo byť známe v priebehu niekoľkých týždňov.
Na stavbu je vydané stavebné povolenie a je zabezpečené aj majetkovo-právne
vysporiadanie, z hľadiska pripravenosti s výstavbou možno začať prakticky okamžite.

Mesto urýchlilo celý proces
tým, že v minulosti dalo pripraviť a zaplatilo projektovú
dokumentáciu.
Štát dnes žiada o prostriedky z európskej únie, pretože

napriek tomu, že stavba je
zaradená medzi vládne priority, nemá na jeho dofinancovanie dostatok prostriedkov.
„Celková suma presahuje 50
miliónov eur, a tak projekt
pred schválením musí ešte
posúdiť
poradensko-konzultačná spoločnosť,“ spresňuje
I. Hlavoň a dodáva: „Ak budú
peniaze touto spoločnosťou
odsúhlasené, môžeme prakticky okamžite spustiť výbe-

Nový školský zákon priniesol
nedostatok miest v škôlkach

rové konania, ktoré by mali
trvať približne tri mesiace,“
dodal Hlavoň. Stavať by teda
mohli podľa jeho slov v polovici tohto roka.
Jeho slová potvrdil aj výrok ministra dopravy, ktorý
sa vyjadril, že „projekt je na
spadnutie“ a teraz je kľúčové
vyriešiť otázku jeho dofinancovania z eurofondov.“
(jm)

ilustračné foto (jč)

Buď ustúpi ministerstvo, alebo mesto musí na vlastné náklady
pripraviť nové miesta v škôlkach
Nový školský zákon platný
od minulého roka znamená pre
samosprávy ďalšie nároky bez financií. Štát stanovil nižšie počty
detí v triedach v materských aj
základných školách. Prvý problém
avizujú takmer všetky samosprávy po zápisoch detí v materských
školách. Podľa predbežného stavu sa napríklad v Nitre neumiestnilo takmer 200 detí, v Trnave je
ich až 250. V Trenčíne je dnes
treba umiestniť ešte 80 detí.

Uvedenú situáciu riešili primátori krajských miest aj na
svojom ostatnom zasadnutí
v Trnave. „Budeme žiadať ministerstvo školstva, aby vrátilo stav
aktuálny k septembru 2008.
Sme si vedomí, že lepšie je mať
o niekoľko detí v triede viac,
ako množstvu detí neumožniť
navštevovať materskú školu,“
uviedol k téme Štefan Bošnák,
primátor Trnavy.
Podľa trenčianskeho primáto-

ra Branislava Cellera sa mesto
musí pripraviť a vytvoriť do budúcnosti nové miesta. „Určite chápeme, že je lepšie mať
menej detí v triedach a plne to
akceptujeme. Opäť však samo-

O investície v meste sa zaujímali podnikatelia
z Holandska a Nemecka

Takmer 20 podnikateľov
združených v holandskej a nemeckej obchodnej komore navštívilo 26. marca trenčiansky
región a mesto Trenčín. Mesto
im v spolupráci s regionálnou
Slovenskou obchodnou a prie-

myselnou komorou pripravilo
aktuálnu prezentáciu ekonomickej situácie regiónu, podnikateľských príležitostí a verejných investícií v nastávajúcich
rokoch.
Počas stretnutia najviac otá-

zok na primátora Branislava
Cellera smerovalo k novému
trenčianskemu nábrežiu, ktoré
vznikne po modernizácii železničnej trate v Trenčíne. „Som
milo prekvapený, ako sa hostia živo zaujímali o ďalší rozvoj
mesta. Podľa ich slov sú jeho
budúcnosť a rozvoj dôležitými kritériami pri rozhodovaní
o umiestnení investície,“ uviedol pre INFO primátor. Témou
debaty boli aj holandské investície v regióne vzhľadom na dlhú
tradíciu holandsko-slovenskej
spolupráce, pričom konkrétne
otázky smerovali k činnosti
holandského developera CTP,
ktorý zastrešuje rozvoj veľkej
časti budúceho priemyselného
parku.
(jm)

správam boli dané podmienky,
ktoré majú splniť bez potrebných financií,“ vysvetľuje. Pre
mestskú kasu je to ďalšia záťaž
na nové učiteľky, nové priestory
a energie, a to bez toho, aby ich
dostali od štátu.
Útvar školstva pripravuje alternatívne riešenia tak, aby bolo
možné k septembru umiestniť
všetky deti s trvalým pobytom
v Trenčíne, ktoré spĺňajú kritériá
na prijímanie. „Pre niektorých
rodičov by to mohlo znamenať
dočasné dochádzanie s dieťaťom na väčšiu vzdialenosť,
ale deti budú umiestnené. Do
budúcnosti pripravujeme aj
projekty nových škôlok v nevyužívaných kapacitách súčasných
základných škôl tak, aby boli
deti umiestnené čo najbližšie
k bydlisku a pritom vo vhodných
podmienkach. Dnes sú už na
škôlky veľmi prísne kritériá, napríklad musia mať zabezpečené
aj okolie s primeraným pozemkom na ihrisko a podobne,“
spresňuje vedúci Útvaru školstva MsÚ Jozef Baláž. Do úvahy
prichádzajú najmä dve základné
školy na sídlisku Juh.
(jm)
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Nemocnica uvažuje o predaji budovy

psychosociálneho centra
Osud Psychosociálneho centra na Palackého ulici v Trenčíne je
neistý. Budova, v ktorej centrum sídli, patrí trenčianskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou. Tá uvažuje nad tým, že ju predá,
aby mohla znížiť niekoľkomiliónovú dlžobu. V tomto smere už
podniklo vedenie nemocnice aj prvé kroky. Lekári, ktorí majú
v Psychosociálonom centre súkromné ambulancie, dostali výpoveď z nájmu.
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MsÚ Trenčín informuje, že dňa 16. 3. 2009 sa začala
realizácia projektu:

„Rozvoj vzdelávania, kvalifikácie a odbornej
prípravy zamestnancov mesta Trenčín“, ktorý
je realizovaný v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Miesto realizácie projektu: Trenčín / okres Trenčín / Trenčiansky samosprávny kraj
Trvanie projektu: 3/2009 – 7/2010
Výška nenávratného finančného príspevku: 294 745 €
Kontaktné údaje:
Tel.: 032/650 44 37, e-mail: skola@trencin.sk,
web: www.trencin.sk
Ciele projektu:
Cieľom projektu je prostredníctvom balíka vzdelávacích
aktivít zvýšiť zručnosti a konkurencieschopnosť zamestnancov mesta v podmienkach informačnej spoločnosti.
Špecifickým cieľom projektu je prostredníctvom vybranej
kombinácie eLearningových kurzov vyškoliť zamestnancov
v prioritných oblastiach, ktoré si zvolili.

Dvojposchodová
budova
Psychosociálneho centra patrila kedysi mestu Trenčín. To
ju začiatkom deväťdesiatych
rokov bezplatne previedlo vtedajšej nemocnici s poliklinikou
v Trenčíne s tým, že tu vznikne
a bude fungovať dlho očakávané Psychosociálne centrum.
Myšlienka prevodu budovy pod
správu nemocnice pramenila
z verejnej diskusie. Podmienkou však bolo aj to, že objekt
bude naďalej využívaný pre
poskytovanie
zdravotníckych
služieb vo forme denného psychiatrického sanatória, psychiatrických ambulancií, prípadne psychiatrickej rehabilitačnej
prevencie. „Predajom budovy
na komerčné účely by sa úplne
zničila integrita tohto výnimočného zdravotníckeho zariadenia. Psychosociálne centrum
denne poskytuje komplexnú
psychologickú a psychiatrickú
starostlivosť ľuďom, ktorí sa
ocitli v ťažkých životných situáciách a nedokážu riešiť svoje
problémy samostatne. Bolo by
na škodu mesta aj celého regiónu, keby centrum, ktoré patrí
medzi najkvalitnejšie zariadenia
svojho druhu v postkomunistic-

kých krajinách s množstvom
vysokokvalifikovaných odborníkov, zaniklo kvôli aktuálnej zlej
ekonomickej situácii nemocnice,“ tvrdí poslanec mestskej
časti Stred Marián Kvasnička,
ktorý stál aj pri zrode prevodu
budovy Psychosociálneho centra pod správu nemocnice.
Predajom budovy, v ktorej
sídlia súkromné psychiatrické
ambulancie – ambulancia pre
liečbu drogových závislostí, ambulancia detského psychiatra
a denný psychiatrický a psychoterapeutický stacionár, si
chce nemocnica pomôcť pri
splácaní dlžoby. Podľa riaditeľa
Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Trenčíne Rudolfa Litnera
ešte nepadlo konečné rozhodnutie. „Predaj budovy je jednou
z alternatív, ktorá v súčasnosti
pripadá do úvahy. O predaji budovy Psychosociálneho centra
zatiaľ definitívne rozhodnuté
nie je,“ dodáva riaditeľ. Lekári
z psychiatrických ambulancií,
ktoré v budove sídlia, však
o tom presvedčení nie sú. Od
vedenia nemocnice už totiž väčšina z nich obdržala výpoveď
z nájmu.
(md), foto (la)

Hlavné aktivity projektu:
Projekt Rozvoj vzdelávania, kvalifikácie a odbornej prípravy zamestnancov mesta Trenčín slúži ako nová a inovatívna
forma vzdelávania v oblastiach, ktoré nie sú súčasným vzdelávacím projektom pokryté. Mesto Trenčín má implementovaný
systém manažérstva kvality ISO 9001:2001 a spracovanú
politiku kvality a kontinuálne vzdelávanie zamestnancov
a zvyšovanie ich odbornej prípravy je ich pevnou súčasťou.
V rámci aktivít projektu absolvuje špecializované vzdelávanie 240 zamestnancov MsÚ Trenčín a vybraných partnerských
inštitúcií v pôsobnosti Mesta Trenčín E-learningové vzdelávanie v troch špecializovaných kurzoch (Práca so zaručeným
elektronickým prístupom, proklientsky prístup a riadenie
kvality v samospráve), čím sa dosiahne zvýšenie kvality
poskytovaných služieb a posilní sa možnosť prechodu MsÚ
Trenčín na e-government.
Cieľové skupiny projektu:
• Verejná správa a verejná služba
• zamestnanci
Projekt posilní kľúčové partnerstvo organizácií pôsobiacich
v oblasti regionálneho rozvoja samosprávy pri naplnení cieľa
výzvy, v rámci ktorej sa predkladá:
• Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti
verejnej politiky.
• Budovanie a rozvoj partnerstiev na regionálnej a lokálnej
úrovni.
• Zvyšovanie dostupnosti a kvality poskytovaných služieb
s orientáciou na klienta pri použití informačných a komunikačných technológií.
• Podpora ďalšieho vzdelávania zamestnancov za účelom
zvýšenia ich kvalifikácie.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho
sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia.“
www.esf.gov.sk

www.sia.gov.sk
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Na Zámostí by mali pribúdať
nové ihriská so správcami
Už v minulom volebnom období sa mesto pustilo v mestskej časti Západ – Zámostie do pilotného projektu rekonštrukcie ihrísk.
Ten má priniesť ihriská, ktoré budú nielen spĺňať bezpečnostné normy stanovené Európskou úniou, ale budú mať aj svojich
správcov, ktorí dohliadnu na pokoj a poriadok. V tomto duchu už
dnes fungujú dve ihriská, na Kvetnej a Obchodnej ulici. V tomto
roku by sa mala začať rekonštrukcia ďalších troch.
Ihriská na Kvetnej a Obchodnej ulici sú dnes vyhľadávaným
miestom pre športové aktivity,
ale aj pre oddych. Svoje si tu
nájdu nielen rodičia s deťmi,
ale aj staršie vekové kategórie.
„Obe ihriská spĺňajú aj parametre oddychovej zóny. Ihrisko na
Obchodnej už funguje takmer
piaty rok a chodia sem ľudia aj
zo širšieho okolia. Okrem športoviska, tenisových kurtov či lavičiek je tu sociálne zariadenie
či prebaľovací pult. V najbližšej
dobe budeme ešte na Kvetnej
aj Obchodnej vymieňať dopadové plochy, aby tiež spĺňali európske bezpečnostné normy,“
hovorí poslanec mestskej časti
Západ Martin Barčák.
Ako ekonomicky výhodné

a efektívne sa ukázalo aj to,
že ihriská majú svojho správcu.
Ten má na starosti pravidelnú
údržbu celej zóny a je zároveň
strážcom poriadku. Svojou prítomnosťou tiež zabraňuje vandalom ničiť a znehodnocovať
ihrisko, čím mesto ušetrí na
rôznych opravách. Podľa zástupcu primátora a poslanca mestskej časti Západ Tomáša Vaňu
chce mesto v trende budovania
takýchto správcovských ihrísk
pokračovať aj ďalej: „Väčšina
ihrísk je v katastrofálnom stave a my im chceme dať kvalitu,
akú si dnešná doba zaslúži.“
V tomto roku by sa v mestskej
časti Západ mali postupne začať rekonštruovať menšie ihriská na Súťažnej, Veľkomorav-

> Detské ihrisko na Kvetnej je jedným z prvých v meste,
ktoré má svojho správcu
skej a Zlatovskej ulici. V časti
Záblatie je naplánovaná výstavba úplne nového ihriska.
„Rekonštrukcie ihrísk si
vyžadujú
niekoľkomiliónové
investície. Časť finančných
prostriedkov chceme získať
prostredníctvom
európskych
fondov. Pomôcť by nám mal
projekt, ktorý vznikol v spolupráci s družobným českým

mestom Zlín. Ten je zameraný
na prenos skúseností, ale aj
aktivít. Zlín plánuje vybudovať
podľa našich správcovských
ihrísk veľký športový areál. My
zase využijeme tento projekt na
dofinancovanie výmeny dopadových plôch a rekonštrukcie
ďalších ihrísk,“ dodáva Barčák.
(md), foto: (a)

Zrušenie pešej zóny na Ulici 1. mája by neriešilo problém s parkovaním
Pešia zóna pri Gymnáziu Ľ. Štúra na Ulici 1. mája už takmer dva
roky vyvoláva medzi obyvateľmi žijúcimi v mestskej časti Stred
búrlivé diskusie. Prístup a parkovanie v pešej zóne majú totiž
povolené len vozidlá, ktorým to umožňuje dopravné značenie.
Toto obmedzenie však komplikuje život najmä starším ľuďom,
ktorí by tu potrebovali parkovať najmä pri návšteve kostola.

Vymedzením pešej zóny pri
gymnáziu sa zvýšila bezpečnosť študentov a žiakov, ktorí
ho denne navštevujú. Na dru-

hej strane sa však cítia najmä
starší ľudia ukrátení o možnosť
parkovať pri návšteve kostola
čo najbližšie k nemu. Obyvate-

lia Dolného mesta preto už niekoľkokrát predložili na zasadnutiach mestskej časti Stred
návrh, aby bola pešia zóna
zrušená. Podľa nich by sa dala
situácia riešiť ku spokojnosti
všetkých zákazom vjazdu vozidiel v čase školskej prevádzky od 7.30 do 16.00 hodiny
počas pracovného dňa. Podľa
Útvaru životného prostredia
a dopravy v Trenčíne by tu však
aj po zrušení pešej zóny nebolo parkovanie možné. Ulica 1.
mája totiž nespĺňa šírkové parametre, ktoré stanovuje nový
zákon o cestnej premávke platný od 1. februára 2009. Podľa
neho musí pri parkovaní vozidiel zostať minimálne 6 metrov
prejazdných (3 metre pre každý
jazdný pruh). Zároveň nie je povolené parkovanie pred vjazdmi
na súkromné pozemky.
Pešiu zónu na Ulici 1. mája
pri Gymnáziu Ľ. Štúra vyhradilo mesto ešte koncom roka

2007. Toto rozhodnutie vychádzalo z urbanistickej štúdie
centrálnej mestskej zóny. Riešenie dopravy v centre mesta
si však vyžiadalo zmeny, ktoré
majú viesť k upokojeniu dopravy na niektorých úsekoch. To
chce mesto docieliť napojením
centra mesta na Električnú ulicu cez Súdnu a v budúcnosti aj
cez Ulicu 1. mája. Týmto riešením by došlo k upokojeniu Braneckého ulice, na ktorej mesto
plánuje zriadiť pešiu zónu, kde
bude povolený vstup len vozidlám mestskej hromadnej
dopravy a dopravnej obsluhy.
Vybudovanie križovatky Električná – Súdna a realizácia pešej zóny na Ulici 1. mája je teda
len prvým krokom v celej koncepcii riešenia dopravy v centre
v zmysle urbanistickej štúdie
centrálnej mestskej zóny.
(md), foto (la)
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Mesto zväčší kapacitu kubranského
cintorína o viac ako polovicu
Situácia s nedostatkom hrobových miest na cintoríne v Kubre je
vážna. Jeho kapacita je už úplne vyčerpaná a pochovávať je možné
len do starých hrobov po príbuzných. Aj to však iba v prípadoch,
pokiaľ uplynula zákonom stanovená tlecia doba. Mesto podniklo
potrebné kroky na rozšírenie cintorína a schválilo pre tento účel
odkúpenie približne štyritisíc m2 susediacich pozemkov.
Cintorín v Kubre na Hájiku bol
založený v prvej polovici 19. storočia. Dnes je na cintoríne celkom
722 hrobových miest. „Terajšia
plocha cintorína je asi 8 500 m2.
Plánované rozšírenie predstavuje
viac ako 4000 m2 a nakoľko sa
predpokladá väčšie množstvo ur-

nových hrobov, kapacita cintorína
sa zväčší o viac ako polovicu,“
povedal Ľubomír Dobiaš, poslanec VMČ Sever, a zároveň zdôraznil, že problém cintorína trápil
kubranských poslancov a pracovníkov mestského úradu už
dlhé roky. „Bola to moja osobná

> V stredu 18. 3. 2009 sa poslanci mestskej časti Juh Anton Boc a Branislav Zubričaňák na podnet občanov stretli
s vlastníkmi garáží na Šafárikovej ulici, kde sa oboznámili
s havarijným stavom týchto nehnuteľností. Opravu garáží
označili poslanci za prioritu tejto mestskej časti pre najbližšie obdobie.
(r)

Pod pokrievkou...
Mesto Trenčín na základe
prieskumu medzi rodičmi pripravuje pre záujemcov z radov žiakov
celiatickú, diabetickú a šetriacu
formu školského stravovania.
Projekt sa odskúša v Materskej
škole na Opatovskej a v ZŠ na
Novomeského ulici. „Priestorovo

aj personálne sme vybavení na
alternatívne varenie pre záujemcov. Zostáva nám ešte absolvovať školenie a môžeme pripravovať diétne pokrmy podľa potreby
našich žiakov,“ povedala Eva
Krajčovicová, vedúca školskej jedálne zo ZŠ na sídlisku Juh. (jč)

> Poslanec Ľ. Dobiaš ukazuje, ktorým smerom sa bude
cintorín rozširovať
agenda, venujem sa tejto téme
niekoľko rokov. Podarilo sa nám
to prakticky v hodine dvanástej,
kedy už niet kam pochovávať, “
dodal Ľ. Dobiaš.
Celý proces rozšírenia cintorína trval niekoľko rokov. „Vzhľadom k tomu, že pozemky boli
zapísané ešte na pôvodných
majiteľov, bolo potrebné ukončiť dedičské konania,“ vysvetlila
dlhotrvajúci proces poslankyňa
Janka Fabová.
Mesto už vypracovalo kúpne
zmluvy a zabezpečilo ich vklad
do katastra nehnuteľností.
„Cena pozemkov bola stanovená na 16,60 eura, čo predsta-

vuje 500 Sk za štvorcový meter.
V súčasnosti sú už kúpne zmluvy
podané na Správu katastra Trenčín,“ informovala Dana Falckrábová z Útvaru majetku mesta,
ktorá sa tejto úlohe na Mestskom
úrade v Trenčíne venovala.
V jednom prípade sa ešte
čaká na zápis dedičstva do katastra. Takisto jedno dedičské
konanie ešte nie je ukončené.
Po vydaní rozhodnutia o povolení
vkladu vlastníckeho práva budú
dotknuté pozemky vlastníctvom
mesta. Následne bude možné
pristúpiť k samotnému rozšíreniu
cintorína.
(mr), foto (rs)

> Pochmúrne počasie, ktoré vládlo niekoľko dní, možno
využiť na interiérové murárske práce. V priestoroch rozostavaného pastoračného centra na sídlisku Juh stihli v poslednom období napríklad nainštalovať kúrenie. „Na Jozefa sa
betónovali podlahy, chystáme sa obkladať toalety. Fasádu
by sme radi kompletne dokončili do 14. júna. Práve v tento
deň bude v našej farnosti biskup Viliam Judák udeľovať sviatosť birmovania, tak prečo túto vzácnu návštevu nespojiť
so slávnostným prestrihnutím pásky a posvätením nových
priestorov,“ informoval južanský farár Jozef Varhaník. Ak
všetko dobre dopadne, pastoračné centrum bude slúžiť
mládeži už počas tohtoročných letných prázdnin.
(jč)
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta Trenčín alebo mestskej
samosprávy? Neviete ako a kde treba vybaviť konkrétnu záležitosť? Na oficiálnej webovej stránke mesta Trenčín odpovede na svoje otázky určite nájdete. Stačí, keď do formulára
v rubrike Otázky a odpovedete napíšete svoju otázku. V krátkom čase na ňu dostanete od mestského odborníka v danej
oblasti odpoveď. Z rubriky Otázky a odpovede vyberáme:
Prosím o informáciu, či na platbu dane z nehnuteľnosti budete posielať výmer, alebo je
táto daň splatná automaticky
podľa výmeru z minulého roku
(samozrejme, po prepočte na
eurá). Ďakujem.
Josef Soukal
Daňovú povinnosť z dane
z nehnuteľností na rok 2009
bude správca dane vyrubovať
platobným výmerom, ktorý vám
bude zaslaný do vlastných rúk
na vašu adresu. Vyrubená daň
bude splatná v dvoch rovnakých
splátkach, a to do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a do
30. septembra 2009.
Ako postupovať, keď vás druhý vodič zahradí svojím autom
tak, že nemôžete vyjsť so
svojím autom. Stalo sa mi to
dňa 20. 3. 2009 ráno na ulici
Halalovka 50. Zapísala som si
aj ev. číslo auta. Nie je to po
prvýkrát, čo tak autá parkujú
na tejto ulici. Ďakujem.
Tamara Neveďalová
V prípade, že vozidlo blokuje výjazd iných vozidiel, vodič
porušuje zák. č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
konkrétne § 25 (1). Vodič nesmie zastaviť a stáť (písm. u)
na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť
bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky alebo obmedziť jazdu
vozidiel, osobitne na miestach
vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie
alebo parkovacích miest. V takomto prípade môže Mestská
polícia na vozidlo namontovať
technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla a vodiča riešiť v zmysle zá-

kona o priestupkoch sankciou.
Mám informácie, že človek
trpiaci na Alzheimerovu chorobu má podľa stupňa choroby
nárok zo zákona na opatrovateľskú službu. Ak je to pravda,
prosím tiež o informáciu, aké
kroky treba podniknúť k realizácii opatrovania.
Ďakujem, Alexander Lovás
V
zmysle
zákona
č.
448/2008 o sociálnych službách je potrebné podať písomnú žiadosť o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu
na obec, prípadne vyššiemu
územnému celku. Miestna
príslušnosť obce a vyššieho
územného celku sa spravuje
podľa miesta trvalého pobytu
osoby, ktorej odkázanosť na
sociálnu službu sa posudzuje.
K žiadosti treba priložiť potvrdenie o príjme za predchádzajúci
kalendárny rok (výška dôchodku) a lekársku správu od všeobecného lekára.
Posudkovou
činnosťou
v obci sa zistí odkázanosť
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým
zdravotným stavom na sociálnu
službu v zariadení pre osoby,
ktoré sú odkázané na pomoc
inej osoby a na opatrovateľskú
službu. Na základe lekárskeho
posudku a sociálneho posudku
sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
z ktorého vyplýva, či dotyčný je
odkázaný na požadovanú sociálnu službu.
Sme občania mesta Trenčin,
hoci tu nemáme trvalý pobyt,
žijeme tu už niekoľko rokov
(chystáme sa kúpiť v Trenčíne
byt a nahlásiť si trvalý pobyt).
Náš syn má 23 mesiacov a momentálne máme rozporné informácie, či nám Adamka zoberú

v Trenčíne do škôlky (v r.
2010 – september). Prosím
o odpoveď – či nám ho zoberú, pripadne, či je rozhodnutie
na riaditeľovi predškolského
zariadenia alebo je nejaká
právna úprava pre mesto Trenčín, ktorá uvedenú vec rieši.
Takisto ma zaujíma, ako sa dá
potom vyriešiť situácia, keby
náš syn nebol kvôli tomu, že
nemá v TN trvalý pobyt, prijatý
do škôlky.
Ďakujem, Žiško
Trvalý pobyt v Trenčíne je jednou zo základných podmienok
prijatia dieťaťa do materskej
školy, ktorá je v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Trenčín. Pre

vás je tu ešte možnosť prihlásiť
dieťa do súkromnej materskej
školy, v našom meste sú dve –
na Ul. J. Kráľa a Orechovskej.
Chcela by som sa spýtať, kedy
sa bude konať veľký jarmok na
Mierovom nám. Viem, že by
to malo byť v septembri, ale
chcela by som vedieť presný
dátum.
Ďakujem, Darina Galgóciová
Mestský festival ľudovej kultúry a zábavy Pri Trenčianskej
bráne sa bude konať v dňoch
11. – 13. 9. 2009 a Trenčiansky jarmok v sobotu 12. 9.
2009.

Daň za psa bolo treba zaplatiť
do konca januára
Od minulého roka musia Trenčania po štvorročnej pauze opäť
platiť daň za svojich štvornohých miláčikov. Majitelia psov sú
teda každý nasledujúci kalendárny rok povinní do 31. januára zaplatiť poplatok, ktorý určuje mesto. Termín zaplatenia
dane v tomto roku už uplynul. Mnoho trenčianskych psičkárov však na svoju povinnosť nedopatrením pozabudlo. Mesto
preto zaslalo všetkým „zábudlivcom“ písomné upozornenie,
aby tým predišlo vymáhaniu nedoplatkov prostredníctvom
exekútorov.
Po zavedení dane za psa
v minulom roku zaslal prvýkrát správca dane všetkým
registrovaným majiteľom psov
platobný výmer, ktorý obsahoval písomné rozhodnutie
o výške poplatku, ktorý treba
uhradiť. V nasledujúcich rokoch, resp. v ďalších zdaňovacích obdobiach, si však každý
vlastník psa musí ustriehnuť
sám termín splatenia dane,
ktorý je stanovený vždy do 31.
januára. Správca dane mu už
totiž v nasledujúcich rokoch
platobný výmer na daň za psa
neposiela. Ten obdrží majiteľ
psa len prvýkrát po prihlásení
psa do evidencie, pri zmene
alebo zániku tejto daňovej
povinnosti.
Podľa zákona a všeobecného záväzného nariadenia
o miestnych daniach musí
majiteľ psa oznámiť vznik,
zmenu a zánik daňovej povin-

nosti do 30 dní v klientskom
centre – Centrum rozvoja
mesta, Farská 10, Trenčín na
tlačive Evidenčný list psa. Daň
musí zaplatiť fyzická a právnická osoba, ktorá chová na
území mesta psa staršieho
ako 6 mesiacov. Správca
dane môže znížiť daň za psa
o polovicu daňovníkom starším ako 70 rokov na základe
občianskeho preukazu, ktorý
treba správcovi dane predložiť do 31. januára bežného
zdaňovacieho obdobia. Pre
posúdenie nároku na zníženie
je vždy rozhodujúci stav k 1.
januáru toho istého zdaňovacieho obdobia. Za psa chovaného v rodinnom dome musia
majitelia zaplatiť daň vo výške
8,29 eura, za psa chovaného
v byte daň vo výške 24,89
eura.
(md)
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Parkovací preukaz dáva
ťažko zdravotne postihnutým
ľuďom viac komfortu
Osobitné označenia vozidiel prepravujúcich ťažko zdravotne
postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu (ďalej len osobitné označenia
vozidiel) nahradia podľa nového zákona o cestnej premávke,
ktorý platí od 1. februára tohto roku, parkovacie preukazy. Tie
umožňujú takto postihnutým ľuďom parkovať na svojich vyhradených miestach s ľubovoľným vozidlom.
Doteraz boli vyhradené parkovacie miesta viazané len na
jedno evidenčné číslo vozidla.
To bolo uvedené na zvislej
dopravnej značke pred vyhradeným miestom. Po novom sa
na dopravnú značku bude namiesto evidenčného čísla vozidla uvádzať číslo parkovacieho
preukazu. Užívateľ tak môže
svoje vyhradené miesto využívať pre akékoľvek auto, ktoré
však musí byť označené parkovacím preukazom s číslom
rovnakým ako na značke. Parkovací preukaz sa umiestňuje

na prednom skle vozidla tak,
aby bola predná strana preukazu dobre viditeľná v prípade
policajnej kontroly.
Zavedenie parkovacích preukazov neznamená, že osobitné označenia vozidla a vyhradené miesta s uvedeným
evidenčným číslom už neplatia.
Držitelia osobitných označení vozidiel, ktoré boli vydané
Krajským a Obvodným úradom
v Trenčíne v období od 1. mája
2004 do 31. decembra 2008
a neuplynula doba ich platnosti, môžu požiadať o ich výmenu

Parkovacie preukazy vyhotovuje na základe písomnej žiadosti a bez úhrady správneho poplatku Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny, Ul. gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín,
kontakt: p. Beňová, tel. č. 032/244 06 71. K žiadosti je potrebné doložiť aktuálnu farebnú fotografiu rozmerov 3x3 cm.
Kvôli podpisu parkovacieho preukazu musí žiadosť podať
žiadateľ osobne. Pri vydávaní nových parkovacích preukazov
je potrebné doložiť aj Lekársky nález na účely konania vo
veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu,
ktoré vystavuje praktický lekár a tiež fotokópie odborných
vyšetrení.
za parkovací preukaz najneskôr
do 31. decembra 2013.
Neplatí to však pri osobitných označeniach vydaných
Slovenským zväzom telesne
postihnutých pred 1. májom
2004. Tie sú od novembra

toho istého roku už neplatné
a v prípade záujmu je potrebné
nanovo požiadať o parkovací
preukaz. Ten je od februára
podmienkou aj pre nových žiadateľov o vyhradenie parkovacieho miesta.
(užpd)

40-tky z mesta takmer vymizli, tam kde zostali, však platia naďalej
V priebehu februára a marca sa z ulíc Trenčína postupne vytratili
40-tky. V súvislosti s novým zákonom o cestnej premávke a zavedením najvyššej povolenej rýchlosti v obci na 50 kilometrov
za hodinu odstránilo mesto zo svojich komunikácií 42 dopravných značiek. Odstránené boli aj značky z ciest prvej, druhej
a tretej triedy.
Dôvodom pre tento krok
bola zvyklosť označovať zníženie alebo zvýšenie rýchlosti
v intervale po 20 kilometrov za
hodinu. Tam, kde boli 40-tky
odstránené, platí teda podľa
zákona 50-tka. Neznamená to
však, že pokiaľ nie je táto rýchlosť dopravnou značkou znížená, môžu vodiči automaticky
všade jazdiť 50-tkou. Podľa
zákona o cestnej premávke totiž všeobecne platí, že vodič je
povinný prispôsobiť jazdu najmä svojim schopnostiam, ako
aj ostatným okolnostiam, ktoré
možno predvídať.
Novým zákonom 40-tky svoju platnosť nestrácajú. Tam
kde je značka, ktorá upravuje
najvyššiu povolenú rýchlosť na

40 kilometrov za hodinu, tam ju
musia vodiči dodržiavať. So 40kami sa môžu vodiči stretnúť
napríklad v okolí stavieb. Tieto
značky sú však len dočasné
a po ukončení stavby a záberu
komunikácie budú odstránené.
Zníženie rýchlosti na 30-tku
predstavuje značné obmedzenie, mesto k nemu pristúpilo
zatiaľ len na sídlisku Nad tehelňou. Hlavným dôvodom boli chýbajúce chodníky a neprehľadné
zákruty. Obmedzenie rýchlosti
je riešené formou Zóny s dopravným obmedzením. 30-ka
platí v celom úseku vymedzenom značkami začiatok zóny až
po značku koniec zóny. V meste
je ešte jedna „Zóna 30“. Bola
zriadená v minulom roku a ide

o časť Palackého ulice, od
hotela Tatra po
Zlatú Fatimu.
V súvislosti
s novým zákonom bola zvýšená rýchlosť na
70 kilometrov
za hodinu na
Električnej ulici,
Značky Zóna s dopravným obmedzením
ktorá však nie
a Koniec zóny s dopravným obmedzením
je v správe mesvyznačujú oblasť, kde platí zákaz alebo
ta. Táto zmena
obmedzenie vyplývajúce z použitých
nastala v dvoch
symbolov značky – napr. „Zóna 30“
úsekoch. Prvý
upravuje len najvyššiu povolenú rýchlosť.
je úsek od kriNaproti tomu v obytnej, pešej a školskej
žovatky K dolnej
zóne vodiči smú jazdiť rýchlosťou najviac
stanici po križo20 kilometrov za hodinu a chodci smú
vatku s Legiopoužívať cestu v celej jej šírke.
nárskou ulicou
a druhý úsek
začína od križovatky s ulicou Ku štvrtiam (ČS zácia. Na úkor zelenej bol o seAgip) a končí pred napojením kundu predĺžený signál žltej farobchodného centra Laugarício. by, aby vodiči mali dostatočný
V úsekoch s vyššou rýchlosťou čas pre reakciu na zmenu sig(užpd)
bola zároveň upravená signali- nálu.
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DETI, VODA, LOPTY

Deň vody oslávili deti
z materských škôl

Číslo 5/ročník XI
foto: (la)

Vyše 500 detí z trenčianskych materských škôl sa zišlo v pondelok 23. marca v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených
síl SR pri príležitosti Dňa vody. Ten sa pripomenul vodou bohato
padajúcou z oblohy.
Deti privítala moderátorka
Jarka Rajnincová spolu s výmyselníkom a figliarom mímom
Vladom Kulíškom. Deti sa
v pútavom programe dozvedeli o kolobehu vody, predstavili
im maskotov projektu „Daj si
vodu... z vodovodu!“ Kvapku
a Kvapka v podaní detí z MŠ
Niva.
Projekt Trenčianskej vodohospodárskej
spoločnosti
(TVS) a Trenčianskej nadácie
je zameraný na pitný režim detí
materských škôl a využívanie
pitnej vody z vodovodu. „Voda

spĺňa všetky hygienické normy
a je prirodzená pre organizmus
človeka,“ uviedla generálna
riaditeľka TVS Denisa Beníčková. Preto program pripravili
deti z materských škôl a ako
prvé sa na javisku objavili deti
z Materskej školy v Orechovom
so scénkou Putovanie Kvapky
a Kvapka. Po nich nasledovali
ďalšie škôlky s pásmami venovanými vode.
Vyše hodinový program pretiekol ako voda a na deti čakal
aj malý darček v podobe fľašky s vodou a malej pozornosti.

Stavitelia korábov – Splanekor sa blíži
V sobotu 4. júla sa o 10. hodine opäť zaplnia brehy Váhu na
Ostrove v Trenčíne a v Zamarovciach. Uskutoční sa Splanekor
2009, splav netradičných korábov po Váhu, podporený hudobným Ekofestivalom.
„Akcia je určená pre súťažiacich vo veku nad 15 rokov.
Koráby musia byť amatérsky,
nie priemyselne vyrobené, fantázia tvorcov má zelenú. Počet
členov plavidla nie je stanovený. Váhoplavci budú plniť počas
súťaže rôzne úlohy, porota bude
hodnotiť kombináciu estetiky
a manévrovateľnosti plavidla,“
informoval organizátor súťaže
Jozef Čermák. Najdôležitejšou
podmienkou je plavbyschopnosť
umeleckého výtvoru.
Na Splanekore plávali rôzne

vozidlá, vlaky, maxi zápalkové
škatuľky, vodné príšery, reštaurácie, vodníci, víly, piráti, trosečníci.
Aj tento rok budú organizované na
Ostrove počas Splanekoru rôzne
aktivity a vystúpia hudobné skupiny. Organizátormi podujatia sú
občianske združenie Atyp, Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto
Trenčín a Televízia Trenčín.
Podrobnejšie informácie získate na mailovej adrese: splanekor@post.sk, na www.splanekor.sk alebo na čísle telefónu
0911 795 666.
(la)

> Putovanie Kvapky a Kvapka predviedli detí z Orechového.
„Páčilo sa mi tu, najviac Kvapko a Kvapka, my doma pijeme
vodu z vodovodu,“ vysypala
svoje dojmy štvorročná Sára
Tvrdoňová z MŠ na Opatovskej
ulici.
„Voda spĺňa všetky hygienické normy a je prirodzená pre

organizmus človeka. Preto sme
pripravili druhý ročník tohto projektu so zameraním na pitný
režim detí z materských škôl.
Verím, že ich pozitívne naladí
dnešné stretnutie s vodou,“
uviedla generálna riaditeľka
TVS Denisa Beníčková.
(la)

Cvičenie s fitloptami rozvíja
motoriku detí
Každý pondelok predpoludním ožijú priestory Materského centra
Srdiečko v Trenčíne džavotom detí, ktoré sa tu stretávajú na
cvičení s fitloptami. Skupinu mamičiek a detí vedie Marcela
Žiaková a činnosť je zameraná na spoluprácu detí s rodičmi.

„Spoločne rozvíjajú motoriku dieťaťa, to sa naučí počúvať hudbu, hrá sa s ostatnými
deťmi a pravidelne sa s nimi
stretáva. Cvičíme v dvoch skupinách, jedna je pre menšie
deti vo veku jedného roka, druhá pre staršie do veku dvoch
rokov. Hodiny pripravujeme
tak, aby deti mohli reagovať
na pesničky, na melódiu skladieb a vedeli, čo majú cvičiť,“

uviedla cvičiteľka. Potom sú
už svojou hmotnosťou nad sily
matiek pri cvičení a v staršom
veku sa deti chcú viac hrať
samostatne.
Deti si hravou formou budujú vzťah k pohybovým aktivitám
a k hudbe. Cvičenie trvá dvadsať minút, deti sa potom hrajú
a ešte chvíľu cvičia samotné
mamičky na zlepšenie svojej
kondície.
text a foto: (la)
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Mesto Trenčín sa stará
o údržbu len na mestských
komunikáciách
Práce na čistení mestských komunikácií a chodníkov od zimného posypu bežia v plnom prúde. Popri čistení sa postupne
evidujú aj výtlky na cestách, ktoré sa v prípade priaznivého počasia začnú opravovať už v najbližších týždňoch. Mesto však
zodpovedá za čistenie a opravu výtlkov len na mestských komunikáciách. Ostatné ulice v Trenčíne vlastní štát a Trenčiansky
samosprávny kraj. Za poriadok na niektorých chodníkoch je
dokonca zodpovedný samotný obyvateľ Trenčína.
Žilina a vlastníkom cesty je
štát.
Správcom ciest II. a III.
triedy je Správa a údržba ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín. Vlastníkom
týchto ciest je Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín.
Mesto Trenčín má v správe
a majetku približne 114 kilometrov miestnych komunikácií a približne 156 kilometrov
chodníkov. Na nich postupne
podľa dôležitosti a zaťaženosti
jednotlivých komunikácií vykonáva už od začiatku marca
čistenie od zimného posypu.

Mesto Trenčín nie je správcom všetkých komunikácií na
území mesta, a preto nezabezpečuje čistenie a opravu výtlkov na nasledovných cestách
v Trenčíne:
1. Cesta I. triedy – Bratislavská ul., cestný most, obojstranné chodníky a schodište,
zjazd z mosta, časť Rozmarínovej ul., cesta za OD Prior,
Hasičská ul., Nám. SNP, Ul.
gen. Štefánika až po sídlisko
Pred poľom.
2. Cesta II. triedy – Električná
ul., Ul. kniežaťa Pribinu, Vlárska cesta.
3. Cesty III. triedy – Biskupická
ul. (až do Nozdrkoviec), Istebnícka ul., Legionárska ul. (od
žel. priecestia Tr. Biskupice po
Tr. Turnú), Záblatská ul., časť
Hlavnej ul., Hanzlíkovská ul.,

Niektoré komunikácie, hlavne na sídliskách, nie je možné
vyčistiť na prvýkrát. „Jedným

časť. ul. Dolné pažite (jednosmerka), Kubranská ul., Kubrická ul. a Ul. J. Derku.
Správcom cesty I. triedy je
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest

z dôvodov sú nedisciplinovaní
vodiči, ktorí majú na nich zaparkované autá, častokrát aj
dlhodobo. Ďalšie komunikácie
musia byť zase čistené viackrát preto, že posypový materi-

 Problémy pri čistení
spôsobujú aj vodiči

ál nie je možné zobrať jedným
prejazdom čistiaceho vozidla,“
vysvetľuje Jozef Švajdleník
z Útvaru interných služieb MsÚ
Trenčín.
Na vyčistení niektorých úsekov miestnych komunikácií,
ktoré kvôli zaparkovaným autám, veľkému pohybu chodcov
či silnej automobilovej doprave
nie je možné vyčistiť cez deň,
prebiehajú práce aj v nočných
hodinách. To sa však veľakrát
nepáči obyvateľom Trenčína,
ktorých ruší hluk čistiacich
vozidiel a strojov. Pretrvávajúcim problémom zostáva dočisťovanie krajníc mestských
komunikácií. „Mesto má síce
v správe takmer 156 kilometrov chodníkov, ale nezabezpečuje zimnú ani letnú údržbu na
chodníkoch, ktoré sú priľahlé
k nehnuteľnostiam. Na nich
zabezpečuje poriadok majiteľ
nehnuteľností. Veľakrát však
pri ich čistení zametú nečistoty z chodníka na vozovku bez
ohľadu na to, že je už krajnica vyčistená,“ zdôrazňuje
Švajdleník.

 Oprava výtlkov
najneskôr do júna
Všetky mestské komunikácie by mali byť podľa plánu

vyčistené od zimného posypu
do 9. apríla. Po týchto prácach bude nasledovať oprava
výtlkov. „Vzhľadom na súčasné poveternostné podmienky sa zistené výtlky zatiaľ len
evidujú. Ich oprava závisí od
sprevádzkovania obaľovacích
súprav na výrobu asfaltobetónu, respektíve liateho asfaltu,
čo by malo byť v mesiacoch
apríl, máj,“ dodáva Švajdleník.
Mesto však v obmedzenom
množstve, ako dočasné riešenie, využíva i možnosť opravy
tzv. studeným asfaltom, ktorý
je možné použiť aj v tomto období. Vzhľadom na jeho vysoké
finančné náklady je však jeho
použitie minimálne, a to hlavne na trasy mestskej hromadnej dopravy (napr. Opatovská
pri NS Radegast či Inovecká
ulica).
Napriek týmto skutočnostiam plánuje mesto zabezpečiť opravu výtlkov do mája,
najneskôr do júna, kedy sa
začne s obnovou vodorovného
dopravného značenia. Všetko
však bude závisieť od dostatku finančných prostriedkov
v rozpočte mesta vyčlenených na údržbu mestských
komunikácií.
(md), foto: (la)
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DETSKÝ VÝTVARNÝ A LITERÁRNY TRENČÍN

Číslo 5/ročník XI

Človek a technika témou
výtvarných a literárnych prác
Človek a technika boli námetom prác Detského výtvarného a literárneho Trenčína (DVLT), ktorý si zapísal do kroniky už svoj
29. ročník. Celoslovenskú prehliadku detskej výtvarnej a literárnej tvorby vyhlásilo Ministerstvo školstva SR a záštitu nad
podujatím prevzal primátor Trenčína Branislav Celler. Výtvarnej
časti sa zúčastnilo 138 škôl s 1118 prácami, v literárnej sekcii
sa zišlo 101 diel z 38 škôl.
Galéria Miloša Alexandra
Bazovského (GMAB) hostila
najúspešnejších
účastníkov
podujatia v piatok 20. marca.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov obohatili vtipnou scénkou
žiaci SZUŠ na Novomeského
ulici a hudobnou produkciou Jerguš Oravec a Martin Štefanec zo
skupiny Next page.
Výtvarné práce hodnotila
porota s predsedníčkou Klárou
Ferlíkovou, literárne posudzovali
porotcovia vedení Rudolfom Do-

biášom. „S úrovňou prác som
spokojná, vyvolali dobrý dojem
aj u členov oboch porôt. Tento
ročník bol špecifický tým, že nás
limitoval čas, lebo výstava sa
konala v minulosti koncom školského roka a teraz mali deti na
prípravu prác menej času. Vidieť
zvýšenú úroveň v oboch kategóriách, učitelia si už vyberajú práce a neposielajú všetko, čo žiaci
pripravia. Kvalita prevláda nad
kvantitou,“ zhodnotila úroveň
podujatia riaditeľka organizátora

Seminár s tvorivou dielňou pre učiteľov
Centrum voľného času v Trenčíne pripravilo pre učiteľov výtvarnej výchovy seminár a výtvarnú dielňu, obe zamerané na využitie
elektronických médií vo vyučovaní esteticko-výchovných predmetov. Podujatie bolo súčasťou 29. ročníka Detského výtvarného a literárneho Trenčína.
foto: (la)

„Učiteľom sme predstavili grafické programy využiteľné
v pedagogickej praxi. Ponuka
grafického softvéru je široká, ale
programov didakticky upravených
a vhodných pre ZŠ a MŠ je málo.
Mohli si jeden vyskúšať v praxi,“
zhodnotil seminár a tvorivú dielňu Ľubomír Zabadal z Katedry
výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF
v Nitre. Podľa jeho slov je úroveň zručnosti učiteľov rozdielna,
väčšie mestá sú v tomto smere
ďalej, učitelia viac experimentujú. V malých obciach sú rezervy

a k nim by mala smerovať väčšia
propagácia.
Pôvodne malo byť 20 účastníkov seminára kvôli počítačom
na výtvarnú dielňu. „Počet sme
zvýšili na dvojnásobok, ale neuspokojilo to záujem učiteľov.
Jednorazová akcia je málo, treba
organizovať minimálne trojdňové
aktivity, aby učitelia prenikli do
metodiky, naučili sa pracovať
s grafickými systémami a vedeli tieto náročné programy podať
deťom,“ doplnila riaditeľka CVČ
Mária Orichová.
(la)

podujatia Centra voľného času
Trenčín Mária Orichová.

 Ocenené práce
Zlaté slniečka za výtvarnú
tvorbu získali Súkromná ZŠ na
Ulici Aurela Stodolu v Martine,
ZUŠ zo Spišskej Belej a ZŠ
a MŠ Pod hájom v Dubnici nad
Váhom. Cenu primátora Mesta
Trenčín dostala Súkromná ZUŠ
Senec, Cenu Krajského školského úradu Trenčín Martina Beláková z Považskej Bystrice. Cenu
Štátneho pedagogického ústavu
Bratislava si odnáša Samuel
Bubár z Dunajskej Stredy, Cenu
GMAB Michal Smoleň z Košíc,
Cenu Juraja Oravca Tatiana
Balušíková (ZUŠ K. Pádivého
Trenčín) a Cenu Igora Mosného
Michaela Kováčová z rovnakej
školy. Cena ZUŠ K.Pádivého
potešila Simonu Katunskú z Košíc, Cena Umeleckých diel Viery
Šternovej Špeciálnu ZŠ žiakov
s autizmom zo Žiliny. Cenu vedúceho Útvaru školstva MsÚ
Trenčín získala Mária Subjaková
z Novote, Cenu vedúcej Útvaru kultúry a cestovného ruchu
MsÚ Trenčín Michaela Tomečková z Košíc. Ceny organizátora
CVČ za kolekciu malieb obdržali
Špeciálna ZŠ na Vojenskej ulici
v Košiciach a za kresbu Hana
Oľhová z Martina.
V literárnej sekcii Zlaté slniečka
svietia na Jaroslavu Balogovú
z Beluše, Lauru Vavrovú z Malaciek a Soňu Mládkovú z Dubnice nad Váhom. Cenu primátora
Mesta Trenčín si odnáša Timea
Kuzmová (ZŠ na Novomeského
ulici Trenčín), Cenu Krajského
školského úradu Trenčín Tatiana Rušinová z Oravského Vese-

lého a Cenu Rudolfa Dobiáša
Lukáš Lačok z Bratislavy. Cenu
Verejnej knižnice M. Rešetku
v Trenčíne dostala Barbora Masárová z Trenčianskej Teplej,
Cenu ŠPÚ Bratislava Pavol Svetlovský z Bytče, Cenu Vojtecha
Zamarovského Lukáš Počatko
z Michaloviec a cenu CVČ Trenčín Lucia Zamiešková (Vráble).
Cena primátora za literatúru
zostala v Trenčíne, keď ju získala 10-ročná Timea Kuzmová (na
snímke). „Súťažila som s rozprávkou o tatranských škriatkoch. Mala som dobrú inšpiráciu
a jej tvorba mi trvala jeden deň,“
prezradila Timea. Myslí si, že
najlepšou prípravou na písanie
je čítanie, preto veľa číta. Žánre si veľmi nevyberá, zaujíma ju
všetko, aj rozprávky. Naposledy
čítala knihu Africkí draci.
Detský výtvarný a literárny
Trenčín v tomto roku absolvoval
svoj dvadsiaty deviaty ročník.
Podujatie sa koná každé dva
roky a organizačne ho zabezpečuje Centrum voľného času
Trenčín. Prehliadku pôvodne organizovala bratislavská IUVENTA
a v deväťdesiatych rokoch mala
viacročnú prestávku. Nová história Detského výtvarného a literárneho Trenčína sa začala písať
v roku 2001. Prehliadka bola obnovená ako bienále a zásluhu na
jej „znovuzrodení“ majú najmä
Trenčania z kultúry a školstva.
Podujatie sa už tradične spája
so sviežou detskou fantáziou
a tvorivosťou, ale i kvalitnou inštaláciou výtvarných prác.
Úroveň prác DVLT je možné
posúdiť v Galérii M. A. Bazovského do 10. mája.
text a foto: (la)
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Mesto ocenilo úspešných trenčianskych pedagógov
Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov aj tento rok Mesto
Trenčín ocenilo prácu vybraných trenčianskych pedagógov. Trinásť učiteľov zo základných a materských škôl sa v stredu 25.
marca stretlo v sobášnej sieni Mestského úradu v Trenčíne, aby
si z rúk primátora mesta Branislava Cellera prevzalo ďakovné
listy za svoju náročnú a obetavú prácu.

mátor Branislav Celler.
Na slávnostnom oceňovaní
úspešných pedagógov boli prítomní aj zástupca primátora Tomáš Vaňo, rektor Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka Miroslav
Mečár, ako aj ďalší predstavitelia mesta a Útvaru školstva MsÚ

v Trenčíne. V závere slávnostného aktu odovzdal primátor pri
príležitosti odchodu do dôchodku učiteľovi Základnej umeleckej školy K. Pádivého Eugenovi
Brindzákovi ďakovný list za šírenie kultúry v meste.
(md), foto: (jč)

V roku 2009 boli ocenení títo učitelia základných a materských
škôl mesta Trenčín:

> Mesto Trenčín ocenilo 13 úspešných pedagógov. Primátor B. Celler im poďakoval za ich prácu.
„Všetkým učiteľom chcem
veľmi pekne poďakovať za to, čo
robia pre naše deti. Viem, že to
nie je ľahká práca. Vyžaduje si
veľkú dávku obetavosti a čoraz
viac aj trpezlivosti, pretože aj
deti sú čoraz živšie. Chcem vás

tiež uistiť, že vzdelávanie zostáva aj v týchto náročných časoch
jednou z hlavných priorít mesta.
Ešte raz ďakujem všetkým pedagógom, ktorí tak dobre a trpezlivo
pripravujú naše deti do života,“
povedal v úvodnom príhovore pri-

OZNAM PRE VOLIČOV
Nového prezidenta si zvolíme až v druhom kole, pretože
ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
nezískal v prvom kole nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov.
Druhé kolo voľby sa uskutoční v sobotu 4. apríla 2009.
V Trenčíne sa volebné miestnosti v tento deň otvoria
o 7.00 h a zatvoria o 22.00
h. Voliči pôjdu voliť do tých
istých volebných miestností
ako v prvom kole.
Aj pre druhé kolo voľby platí, že oprávnenému voličovi,
ktorý nebude môcť voliť vo
volebnom okrsku, v ktorom je
zapísaný do zoznamu oprávnených voličov, vydá mesto
na jeho žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu oprávnených voličov ho vyčiarkne.
Vyčiarknutie platí iba na čas

vykonania
voľby prostredníctvom voličského preukazu. Voličský preukaz oprávňuje
na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek
volebnom okrsku; zápis platí
iba na čas vykonania voľby.
O vydanie voličského preukazu pre 2. kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky
môžete požiadať najneskôr
do 3. apríla 2009 v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne (evidencia obyvateľstva) nasledovne:
Pondelok

8.00 – 16.30

Utorok

8.00 – 16.30

Streda

8.00 – 16.30

Štvrtok

8.00 – 16.30

Piatok

8.00 – 14.00
(upam)

Roman Bakoš

ZŠ, Na dolinách

Viera Bartalošová

ZŠ, Ul. L. Novomeského

Beáta Baťková

MŠ, Šmidkeho

Terézia Berecová

Súkromná základná umelecká škola,
Gagarinova

Marta Běhalíková

ZŠ, Veľkomoravská

Blažena Collerová

ZŠ, Hodžova

Dana Erteľová

ZUŠ K. Pádivého

Mária Hudecová

MŠ, Šafárikova

Margita Lobotková

ZŠ, Kubranská

Helena Mišáková

ZŠ, Východná

Erika Reháková

ZŠ, Bezručova

Miroslava Staňová

ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta,
Ul. 1. mája

Margita Strušková

ZŠ, Dlhé Hony

Diela Jána Hubinského majú svoju dušu
Prvou tohoročnou obrazovou
výstavou inštalovanou v Trenčianskom múzeu boli Veduty
výtvarníka Jána Hubinského.
V krátkom kultúrnom programe vystúpila flautistka Andrea
Kutláková v korepetícii klaviristky Márie Holárovej. V príhovore
riaditeľka Trenčianskeho múzea
Katarína Babičová začala tým,
že „táto výstava je pre mňa tak
trochu zvláštna, dokonca prekvapujúca, lebo meno vystavujúceho autora som si vždy spájala s keramikou. Myslela som,
že to som len ja pomýlená. Ale
ako prichádzali prví návštevníci,
bol ich názor na tvorbu Janka
Hubinského podobný môjmu.“
O svojich pocitoch z výstavy sa rozhovoril aj spisovateľ
Rudolf Dobiáš. Priznal, že vo
svojom podvedomí ho mal zaznačeného ako výborného keramikára, najmä po jeho autorskej výstave Archeo inšpirácie,
v ktorej sa predstavil ako hotový umelec. „A bez toho, aby avizoval svoje maliarske ambície,

nás dnes zrazu uviedol svojím
citlivým pohľadom do sveta
zámkov, hradov, kostolov, ktoré by nikto z nás nevedel zobraziť. Všetko to urobil akosi
rozprávkovo vzdušné, veselé,
pripomínajúce čaro ilustrácií
detských rozprávkových knižiek.
Jeho maľba mi pripomína let
vtáka nad krajinou, ktorý je slobodný a radostný. Je úprimná,
priťahuje svojou otvorenosťou,
prívetivosťou a peknotou, má
v sebe hlbokú ľudskosť a zrozumiteľnosť,“ povedal R. Dobiáš
a všetkým prítomným zaželal,
aby im bolo dobre na duši.
(jč)
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ARTKINO METRO
Mierové nám., 032/743 44 15, www.lampart.sk

1. 4. (19.00) Skafander
a motýľ
Režisér Julian Schnabel
sa pokúsil o zdanlivo nemožné: preniesť na filmové
plátno príbeh Jeana-Dominiquea Baubyho, šéfredaktora časopisu Elle, ktorý po
náhlej mozgovej príhode ochrnul na
celé telo.
2. 4. (17.30) Postřižiny
Film ťaží z bohatej poetickej obrazotvornosti Hrabalovej predlohy.
3. 4. (16.30) Filmový klub mladých:
Anime play
3. – 4. 4. (19.00) Hank a Mike
Priatelia Hank a Mike pracujú ako
veľkonoční zajkovia pre Veľkonočnú
korporáciu.
4. 4. (16.00) a 5. 4. (15.00) Detské
predstavenie: Kozí príbeh – Povesti
starej Prahy
Rodinná komédia Kozí príbeh – Povesti starej Prahy sa odohráva v českej
stredovekej metropole, ktorá je ešte
plná strašidiel, rodiacich sa legiend
a iba začína dostávať svoju majestátnu tvár.
5. – 8. 4. Febiofest
16. ročník medzinárodnej prehliadky
filmu, televízie a videa po prvýkrát aj
v Trenčíne.
5. 4. (16.30) Valčík s Baširem
5. 4. (19.00) Medzi stenami
6. 4. (16.30) Figle
6. 4. (19.00) Sestra
7. 4. (16.30) Tulpan
7. 4. (19.00) Hlídač č. 47
8. 4. (16.30) Kdo pak by se vlka bál
diváka občas aj znepokojí premenou
detského fantasy v „detský“ horor.
8. 4. (19.00) Sud prachu
11. – 13. 4. (19.00) Vicky, Cristina,
Barcelona
Do „španielskeho New Yorku“ odchádzajú stráviť leto dve mladé
Američanky.
15. 4. (19.00) Káva a cigarety
Jim Jarmusch od roku 1986 nakrúcal
krátke čiernobiele filmy s jednoduchým dejom: dve či viac postáv v nich
popíjajú kávu, fajčia a debatujú na
rôzne témy.

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

KULTÚRNE POZVÁNKY
GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58, www.
gmab.sk, gmab@gmab.sk
1. 4. – 10. 5. Detský výtvarný
a literárny Trenčín 2009
1. 4. – 10. 5. Otis Laubert
MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.sk
20. 4. (10.00) Hľadáme stratenú
rozprávku
Deti a rodičia z MC Srdiečko si čítajú vo
Verejnej knižnici M. Rešetku, Hasičská 1
aj v pobočkách na Juhu a Dlhých Honoch.
21. 4. (10.00) Hľadáme stratenú
rozprávku
Deti a rodičia z MC Srdiečko si čítajú vo Verejnej knižnici M. Rešetku v pobočke Kubra.
7., 14., 28. 4. (10.30) Mamie´s English
Club
Mamičky sa rozprávajú po anglicky, vedie
mama Elena Urbanovská.
2., 9., 16., 23., 30. 4. (10.00)
Z rozprávočky do pesničky trénujeme
jazýčky
Hudobno-pohybové stretnutia pre deti od 2
rokov a ich rodičov s Miriam Mičudovou.
16. 4. (16.30) Akadémia praktického
rodičovstva
Mám právo mať negatívne emócie.
21. 4. (10.00) Podporná skupina
mamičiek v dojčení
Vedie laktačná poradkyňa Milka Hromníková.
7., 14., 21., 28. 4. (17.00) Cvičenie detí
s rodičmi
Cvičíme s Adamkom a tetou Štefkou Fabovou v telocvični v ZŠ na Novomeského
ul. – Juh.
9., 23. 4. (13.00) Psychologické
poradenstvo
Vedie Janka Lesajová. Bližšie informácie
a rezervácia v MC Srdiečko.
8. 4. (10.00) Právne poradenstvo
Vedie Elenka Gogoláková. Bližšie informácie a rezervácia v MC Srdiečko.
8., 22. 4. (9.30) Galerkovo – hravé
tvorivé predpoludnie pre deti do 6 rokov
a ich rodičov
V Galérii M. A. Bazovského vedie Monika
Drocárová.
1., 8., 15., 22., 29. 4. (17.00) Cvičenie
pre tehotné
V KC, Dlhé Hony, Trenčín vedie pôrodná
asistentka Zuzka Duncová.
1., 8., 15., 22., 29. 4. (17.00) Cvičenie
detí s rodičmi
S tetou Žofkou Hrančovou v telocvični
v Sokolovni.
23. 4. (17.00) Stretnutie s lekárkou
Andreou Bielikovou
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Problémy výživy v prvých troch rokoch
života.
25. 4. (9.00) Rodičovský kurz
Pre budúce mamičky a oteckov. Stretnutie
s laktačnou poradkyňou, pediatrom, právničkou, psychologičkou. Rezervácia v MCS.
3. 4. (16.00) Rozprávka divadla PIKI
MC Srdiečko je otvorené:
pondelok 15.00 – 19.00 h
utorok – piatok 10.00 – 19.00 h
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Oddelenie pre deti a mládež, Hasičská 1
1. – 30. 4. Medzinárodný deň detskej
knihy
Výstava najnovšej slovenskej i zahraničnej
literatúry pre deti.
2. 4. (16.00) Literárny klub Omega
Stretnutie a beseda s autorom sci-fi a fantasy románov Štefanom Konkolom, sprevádza spisovateľ Rudolf Dobiáš.
16. 4. (14.00) IV. stretnutie
spisovateľov a literátov s blízkym
vzťahom k Trenčínu a Trenčianskemu
kraju
23. 4. (16.00) Ako sa vyrovnať s ranami
osudu
Krízy, katastrofy, traumy, úmrtia. MUDr. D.
Ralaus, MUDr. A. Ševčíková – diskusia
organizovaná OZ Ars Vivendi – Liga za duševné zdravie.
28. 4. (16.00) Slávnosti 1. mája 1918
v Liptovskom Mikuláši za Slovenské
Národné sebaurčenie
Prednáška Mariána Hronského.
2. 4. (15.00) Klub „D“
Predstavujeme dievčenské KNIHOHITY.
3. 4. (10.00) Medzinárodný deň detskej
knihy
Posolstvo deťom – pútavé rozprávanie o živote a diele H. Ch. Andersena.
16. 4. (10.00) Fantázii sa medze
nekladú alebo V rozprávke je dovolené
všetko
Tvorivá literárna dielňa pre deti zameraná
na dotváranie rozprávok.
POBOČKA OPATOVÁ NAD VÁHOM
3. 4. (17.00) Noc s Andersenom
NÁM. SNP 2
1. – 30. 4. Výstava výtvarných prác
žiakov Základnej umeleckej školy
Karola Pádivého v Trenčíne
KULTÚRNE CENTRUM – DLHÉ HONY
Ul. 28. októbra 2/1168, 032/652 21 36
1. a 2. 4. (13.00) Škola ľudových
remesiel
Výrobky zo šúpolia – tvorivé dielne.
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3. 4. (7.30) Projekt zdravia
Konzultácie s liečiteľom.
5. 4. (13.30) Akadémia III. veku
Prednáškové popoludnie.
3. 4. (16.00) Divadlo PIKI – Rozprávka
Predstavenie pre deti.
KULTÚRNE CENTRUM – SIHOŤ
M. Turkovej 22, 032/743 45 35,
0904 339 401, www.kcsihot.sk
2. 4. (9.00) Alternatívna medicína
Osobné konzultácie – J. Sitár.
2. 4. (17.00) Alternatívna medicína
Prednáška.
6. 4. (8.00) Rekvalifikačný kurz
účtovníctva – otvorenie
Kurz prebieha do 21. 5. 2009.
24. 4. (14.00) Civilizačné choroby
s prihliadnutím na vyšší vek
Prednáša Marián Kaščák, emeritný
primár.
17. – 19. 4. Zájazd na muzikál Mona
Lisa - Divadlo Brodway – Praha
23. 4. (8.30) Poézia jesene – recitujú
a spievajú seniori
I. ročník prehliadky prednesu poézie, prózy a spevu.
24. – 25. 4. Všeobecná burza so
zbierkou na charitu
KULTÚRNE CENTRUM KUBRA
Kubranská 94, Trenčín, kckubra@mail.t-com.
sk, 032/743 24 71, 0907 516 720
1. 4. – 5. 4. (10.00 – 18.00)
Veľkonočná výstava
Vajíčka, medovníky, výšivky a rôzne drobnosti s možnosťou nákupu.
Sprievodné programy:
2. a 3. 4. (10.00 – 12.00) Ukážky
zdobenia vajíčok a pletenia korbáčov
5. 4. (14.00 – 18.00) Kurz – výroba
šúpolienok
22. 4. (20.30) Spievanie Jurských
piesní na kopci nad kostolom v Kubre
30. 4. (21.00) Stavanie mája
CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská ul. 3, 032/74 337 63,
0948 807 18, otvorené denne
9.00 – 18.00
Každý pondelok (14.30, 16.00) Joga
Každú stredu (16.00) Angličtina
Každý piatok (9.00) Kondičnorehabilitačné cvičenie
Pondelok – piatok: Kurz práce s PC
Dohodou s vyučujúcim.
Kurz klavíra – dohodou s vyučujúcim.
Denne (9.00 – 18.00) Právne
poradenstvo, biliard
Štvrtok (15.00) Šachy
Klubové stretnutie.

KULTÚRNE POZVÁNKY
Denne (9.00 – 18.00) Čitáreň
a knižnica, PC a internet, karty
Masáže – podľa objednávok
Telocvičňa so stacionárnymi bicyklami
KAMC OS SR
1. 4. – 29. 4. Sviatky jari. Výstavka
ručných prác s veľkonočnou tematikou
16. 4. (15.00) Privítanie jari
Spoločenské stretnutie.
18. 4. (6.00 – 13.00) Celoslovenská
burza zberateľov kartičiek NHL
19. 4. (9.00 – 12.00) Výmenné
stretnutie zberateľov pivných kuriozít
Prednášky.
7. 4. (16.00) Zhodnotenie zdravotnej
situácie včelstiev
Informácia o ohniskách MVP, prednáša
Matej Môťovský.
9. 4. (16.00) Vývoj a poslanie
slovenského vojenského a civilného
letectva v rámci NATO a Európskej
únie
Prednáša Dušan Sadloň.
16. 4. (9.00) Medaily a plakety vydané
SNS
Prednáša Ján Dibala.
23. 4. (16.00) 90. výročie úmrtia
gen. M. R. Štefánika
Prednáša Ivo Veliký.
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU TRENČÍN
Východná 9, tel. 7433503, www.cvctn.sk
6., 20., 27. 4. Internet klub (14.00),
výtvarný (14.30)
7., 14., 21., 28. 4. Keramický
(14.30), fotografický (15.00),
rádioelektr. (15.00), angl. jazyk pre
S (16.00), florbal (14.00), gymnastický
(16.00), karate II. (16.00)
1., 8., 15., 22., 29. 4. Klub
dievčat (14.00), internet klub (14.00),
letecký model. (15.00), florbal (15.30),
PC I. (16.00), moderné tance (16.00),
aikidó (16.00)
2., 9., 16., 23., 30. 4. Lego (14.00),
internet klub (14.00), PC II. (16.00),
vláčikový model. (15.00), gymnastický
(14.00)
3., 17., 24. 4. Internet klub (14.00),
šachový (15.00), gitarový (16.00), PCWindows (15.00)
RODINNÉ CENTRUM JUŽANČEK
L. Novomeského 2666/6, 0905 561 627,
www.juzancek.szm.sk
14., 28. 4. (17.00) Rozprávkovo
Pestrofarebná krajina, kde sa piesok leje
a voda sype. Dobro vždy víťazí nad zlom.
9., 23. 4. (17.00) Južančekova
dielnička – maľované kamienky,

INfO / 13
obrázok z plastelíny
Pravidelné tvorivé stretnutie, kde sa deti
zoznamujú s výtvarným umením a pracujú s rodičmi.
24. 4. (17.00) MAMA–klub. Téma: Aj
deti potrebujú krízu
V klube rozoberieme neverbálne prejavy
rodičov k deťom.
Do 30. 4. Južančekova galéria – Daša
Bezáková: MyFam
Na výstave mladej autorky sú prevažne
kresby ceruzou, tušom, pastelom, maľby
akvarelom a temperou, fotografie. Dominantné miesto v tvorbe majú príbuzní
a priatelia.
MESTSKÁ GALÉRIA TRENČÍN
Mierové námestie 22
7. – 26. 4. Kreslený humor
a karikatúra na Slovensku
Od 80-tych rokov až po súčasnosť. Výber ocenených prác z Novomestského
ostňa.
KULTÚRNE CENTRUM AKTIVITY JUH
Kyjevská 3183, tel.: 032/658 26 08, www.
kcaktivity.sk, kcaktivity@centrum.sk
3. – 19. 4. Veľkonočná výstava
Veľkonočné vajíčka, výšivky, aranžmány,
pozdravy, medovníky.
1. 4. (16.00) Tvorenie s potešením
s tetou Aničkou – veľkonočná
dekorácia
2., 9. 4. (15.00) Klub keramikárov
6. 4. (17.00) Alternatívne raňajky, ako
vydržať pôst.
Varenie s L. Bátkyovou.
6., 13. 4. (18.00) Klub keramikárov
7., 14. 4. (15.00) Klub malých
keramikárov
8. 4. (9.30) Rozvíjanie zručností ZŤP
KAČA BAR ZAMAROVCE
4. 4. (11.00) Krašlice maluvané,
korbáče vypletané
Tradičné stretnutie detí a priateľov
folklóru.
TRENČIANSKE MÚZEUM
Mierové námestie 46, 032/743 44 31
1. 4. – 19. 4. Ján Hubinský – Veduty
KINO HVIEZDA
7. 4. (19.00) Samo z lazov
Repríza predstavenia divadla Normálka.
EXPO CENTER
1. – 4. 4. Výstavy: Záhradkár, Včelár,
Zdravý životný štýl, Poľovníctvo –
rybárstvo, golf
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Róbert Pavlík so Simonou Brecíkovou majstrami Slovenska
Majstrovstvá Slovenska v štandardných tancoch 14. marca priniesli titul páru TK Dukla Trenčín Róbertovi Pavlíkovi a Simone
Brecíkovej. Pavol Múdry s Adrianou Beňovičovou skončili v juniorskej kategórii na štvrtom mieste.
„Robo so Simonou obhájili minuloročný titul majstrov
Slovenska a obhajoba je vždy
ťažšia ako prvý titul,“ povedal
spokojný tréner víťazov Dušan Paška. „Teší ma aj štvrté
miesto Pavla Múdreho s Adrianou Beňovičovou v kategórii
Junior 2. Tam v zložitom bodovacom systéme chýbala jedna
lepšia známka na jasné druhé
miesto, ale to už je za nami
a musíme sa sústrediť na budúcnosť. Perspektívu majú dobrú,“ vysvetlil Paška.
„Paškovci“ trénujú v špecializovaných priestoroch Strednej
umeleckej školy v Trenčíne,
kde našli svoj domov tanečníci všetkých kategórií klubu.
Podľa známeho hesla ruského
vojenského stratéga Suvorova
„Ťažko na cvičisku, ľahko na
bojisku“ sa v sále odohráva nekončiaci sa proces zlepšovania
techník i celých choreografií.
Dušan Paška trpezlivo vysvetľuje, opravuje víriace páry, za-

majstri Slovenska, druhý rok
sme získali titul a v treťom sme
ho zopakovali,“ zhodnotila spoločnú prácu Simona. K tancu
ju priviedla kamarátka, napriek
prvotnému nezáujmu ju nahovorila na návštevu nácviku tanca
a ten ju chytil za srdce.
Róbert bol podľa vlastného
vyjadrenia hyperaktívne dieťa,
musel stále niečo robiť a rodičia ho dali na tanec. „Vybrali
mi to a začalo ma to baviť, hoci
som mohol rovnako skončiť
pri hokeji, futbale alebo iných
športoch.“
Simone sa na tomto športe
páči všetko, od vyjadrenia hudby tancom cez krásne kostýmy,
potešia aj úspechy. Róbert obdivuje najmä tanečníčky, dobrý
pocit má aj z možnosti vyjadriť
hudbu svojím pohybom, najmä
keď sa na tom bavia aj diváci.
Za najťažšie považuje Simona
vydržať nápor stálych tréningov,
súťaže sú každý víkend, treba
sa veľakrát prekonávať, ale

> Róbert Pavlík so Simonou Brecíkovou
už zaznamenali, ale chcú sa
presadiť aj na ME a MS a v svetovom rebríčku sa umiestniť čo
najvyššie. Kvalita párov je tam
vyššia, iní rozhodcovia prinášajú aj iný štýl rozhodovania. Dôležitá je aj štipka šťastia, aby
si ich rozhodcovia všimli počas
tých niekoľkých sekúnd, čo sa
im môžu venovať.
K 1. marcu boli vo svetovom
rebríčku na 105. mieste spomedzi troch tisíc hodnotených
párov.

 Nevďačná
„zemiaková“ medaila
Od svojich siedmich rokov
tancujú Pavol Múdry a Adriana
Beňovičová, spolu to už ťahajú
5 rokov. „V Poprade sme oča-

foto: (la)

kávali lepšie umiestnenie, ale
sme spokojní. Je nám trochu
ľúto, že to nedopadlo lepšie,
ale náš čas ešte príde,“ zastrája sa Adriana. Pavol dodal,
že podstatná bude príprava na
ďalšie súťaže. Mladí tanečníci
chcú zlomiť nešťastné umiestnenie pod stupňami víťazov
a chcú nadviazať na úspechy
starších členov klubu.
„Tanec nás baví, napriek
náročnosti sa tešíme aj na
tréningy, lebo sa tu zišiel dobý
kolektív. Občas sa povadíme,
lebo si každý myslí, že to robí
dobre a ten druhý zle,“ vysvetlila rečnejšia Adriana. „Pri súťaži
si skôr radíme, na čo si treba
dať pozor a čomu sa treba vyhnúť,“ doplnil Pavol.
(la)

Najlepší športovci mesta Trenčín za rok 2008

> Pavol Múdry s Adrianou Beňovičovou
stavuje ich pohyb a vysvetľuje
chyby, ktorých sa dopúšťajú.
Zdanlivo ľahký pohyb je výsledkom dobrej fyzickej i technickej
prípravy. Napriek tomu sú po
skončení tréningu majstri poriadne zadychčaní.

 Simona a Róbert
o tancovaní
„Dva a pol roka tancujeme
spolu, prvý rok sme boli vice-

foto: (la)

výsledky dajú zabudnúť na prekážky. Dušan Paška so smiechom našepkáva, že najťažšie
je prekonať Pašku.
V Poprade prežili pohodovú
súťaž, všetky tri kolá sa tancovalo výborne, v pokoji. „Mali
sme natrénované a nemali sme
sa prečo báť,“ zhodnotila súťaž
Simona. Obaja veria, že sa im
začne dariť aj v medzinárodných súťažiach, nejaké úspechy

Za vynikajúce výsledky na domácich aj medzinárodných šampionátoch si Róbert Pavlík a Simona Brecíková zaslúžili zápis
do knihy Najlepších športovcov mesta Trenčín za rok 2008.
Spolu s nimi boli ocenení:
Viliam Križan (karate), Ingrid
Suchánková (karate), Martin
Hubáček (triatlon), Tomáš
Ažaltovič (cyklistika), Juraj
Mikuš (hokej), Oliver Ďuriš
(hokej), Tomáš Staňo (hokej),
Andrea Masárová (fitness),
Marianna Holbová (fitness),
Rastislav Tureček (handbike), Dominika Hojsíková
(silový trojboj), Michal Košút
(vodný motorizmus), Eva Slá-

deková (bedminton), Martin
Tešovič (vzpieranie), Attila
Bátky (zápasenie), Juraj Vrábel (kulturistika), Helena Režná (zlatokopectvo), Branislav
Kovalčík (florbal), Branislav
Straka (florbal), Július Maťovčík, ml. (cyklistika), Miroslav
Kováč (beh do vrchu), Ladislav Tehlár (silový trojboj),
Jozef Gabrhel (vzpieranie).
(md)
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Stromoradie na Piešťanskej
ulici obnovia

Mesto Trenčín v najbližších
dňoch uskutoční výrub 10
kusov drevín na Piešťanskej
ulici, ktorý sa realizuje v rámci
investičnej akcie Obnova stromoradia – Piešťanská ulica,
časť od Veľkomoravskej ulice
po Zlatovskú ulicu. Vyrúbané
budú štyri javory mliečne, dva
javory horské, dva hlohy obyčajné, jedna gledičia trojtŕňová
a jeden javorovec jaseňolistý.

Dôvodom výmeny stromov je
ich zlý zdravotný stav, poškodenie koruny (rôzny stupeň
preschnutia) a poškodenie
kmeňov (dutiny, hniloba, infekcia). Namiesto nich mesto vysadí na Piešťanskej ulici trinásť
kusov javora poľného, kultivar
so štíhlou korunou a jej nasadením nad 2,5 metra tak, aby
bola cestná premávka v tomto
úseku bezpečnejšia.
(bi)

Oslavy oslobodenia Trenčína
Mesto Trenčín, veliteľ Posádky Trenčín, MO a OV SZPB Trenčín, Jednota dôchodcov Trenčín si dovoľujú pozvať spoluobčanov na Oslavy oslobodenia mesta Trenčín vo štvrtok 9. apríla
2009 o 14. hodine pri Pamätníku umučených na Brezine. Spomienkový program vyvrcholí slávnostným kladením vencov za
účasti zahraničných delegácií.
Odchody autobusov budú od budovy Mestskej polície Trenčín o 13.30 hod.
(r)
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OZNAMY
 Deratizácia
Mesto Trenčín zabezpečuje deratizáciu priestranstiev verejnej zelene v rozsahu cca 80 000 m2. Prvá etapa sa uskutoční
v mesiacoch marec – apríl 2009 (v 13. – 15. týždni) v závislosti
od počasia. V tomto období pracovníci firmy ASANA zrealizujú deratizačné práce na plochách verejnej zelene v lokalitách
Centrum – Dolné mesto, Juh, Noviny, Sihoť I, II, III, IV, Pod
Sokolice, Kubra, Kubrica, Opatová, sídlisko Kvetná a Zámostie
od hrádze po železničnú trať.
Upozorňujeme majiteľov spoločenských zvierat, aby v čase
vykonávania deratizačných prác zvýšili kontrolu ich pohybu na
verejných priestranstvách a zabránili kontaktu zvierat s návnadami. Vyzývame všetky bytové družstvá, bytové spoločenstvá,
poľnohospodárske družstvá, podniky, závody, organizácie, ktoré spravujú objekty na území mesta, ako aj vlastníkov bytových
domov, aby zabezpečili vykonanie deratizácie svojich objektov,
ich okolia a prípojok kanalizácie a kanalizačných šácht pred
objektmi.
Deratizáciu verejnej kanalizácie zabezpečuje Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s., Trenčín v termíne od
20. 4. 2009 do 24. 4. 2009 prostredníctvom firmy DDT STAR.
Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ Trenčín

 Výmena elektrických rozvodov
Kvôli opravám vonkajšieho vedenia nízkeho napätia (NN)
v Trenčíne v lokalite Belá (za Tescom) a na ulici Niva (za predajňou áut) počas apríla spoločnosťou ZSE, a.s., bude v týchto lokalitách dočasne nefunkčné mestské verejné osvetlenie
(VO). Toto obmedzenie sa týka spolu 16 svietidiel z celkového
počtu 5506 svietidiel VO v celom meste. Dočasné prerušenie funkčnosti verejného osvetlenia je spôsobené výmenou
vedenia za izolované vedenie NN a demontážou jestvujúcich
konzol vonkajšieho vedenia NN. Obnovenie funkčnosti verejného osvetlenia je závislé na postupe prác spojených s výmenou
nevyhovujúceho vedenia. Výpadok osvetlenia podľa vyjadrenia
správcu VO by nemal presiahnuť 2 týždne.
Útvar interných služieb MsÚ Trenčín, 19. 3. 2009
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Milí čitatelia!
Za správne riešenie tajničky krížovky z č. 4/2009 „Strom dlho
rastie a o chvíľu ho zotnú.“ bol vyžrebovaný Roman Chudo, Ľuborčianska 7, 914 41 Nemšová, ktorého v našej redakcii čaká
hodnotná publikácia. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú
tajničku osemsmerovky z Infa č. 5/2009 zasielajte na adresu
našej redakcie do 8. apríla 2009.
Rozhorčený otec píše do televízie:
„Programovou skladbou ste spôsobili, že deti ani jeden večer
nechodia včas spať. Zaraďte, prosím, aspoň jeden zaujímavý
program na ráno, (tajnička – 15 písmen).“
AMATÉRKA, GAZDA, GAZELA, GROTESKA, JEDÁK,
KARPINA, KOTOL, LISTÁR, MOSKYT, MOTOROVÁ PÍLA,
NÁKOVA, NÁLADA, NÁPADNÍK, NÁZNAK, OKRAJ POĽA,
OPLAN, PASTEL, PLATANY, PLIAGA, POMNÍK, PREHRA,
PRÍHODA, SATELITNÁ STANICA, SLONICA, SORTY, STARÝ
ADMIRÁL, STORNO, ŠUPINA, TERAKOTA, TROJDIELNY
SERIÁL, TROLEJ, VESLÁRSKA REGATA, VSUVKA, ZÁLETNÍCI,
(pál)
ZNAČKA.
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Pedagógovia vymenili katedru
za športovisko
Po namáhavom prvom školskom polroku 30. januára učitelia odovzdali vysvedčenia a svoje problémy na čas odložili.
Dôvodom bol bowlingový turnaj
zmiešaných dvojíc. V príjemnom
prostredí zábavného centra
Magnus sa tri hodiny tvrdo bojovalo v neoficiálnom 1. ročníku
bowlingového turnaja pedagogických pracovníkov. V súťaži
žien aj mužov bolo prvé miesto
celkom suverénne. V boji o ďalšie miesta, hlavne v súťaži žien,

bolo poradie vyrovnané.
Medzi ženami zvíťazila Lucia
Miklušová (na snímke – ZŠ,
Kubranská ul.) 432 bodov,
druhá bola Gabriela Michalíková (ZŠ Horná Súča) 265 bodov, tretia Ingrid Oravcová (ZŠ
Soblahov) 264 bodov. Ďalej nasledovali Mária Chupáčová (ZŠ
Horná Súča), Alena Múdra (ZŠ,
Hodžova ul.), Ivana Lopatková
(ZŠ, Novomeského ul.) a Emília
Balajová (ZŠ Horná Súča).
Najúspešnejším mužom bol

foto: R. Stoklasa
> Juniori Dukly Trenčín sa v pondelok 23. marca stali majstrami Slovenska po víťaznej finálovej sérii proti mladým hokejistom HKM Zvolen, keď zdolali svojho súpera 2:1 na zápasy.

Real Trenčín úspešný v Slovenskom
pohári v karate
V sobotu 7. marca sa uskutočnilo 3. kolo Slovenského
pohára žiakov v Komárne, kde
karatisti z celého Slovenska
bojovali o postupové miesta
na majstrovstvá Slovenska. Za
športový klub Real team Trenčín
štartovalo 8 pretekárov, ktorým
sa podarilo vybojovať 4 cenné
kovy.
V disciplíne kata – súborné
cvičenia získala zlato v kategórii žiačok Katka Kuricová, ktorá
má už zlato z 1. kola. V kategórii staršie žiačky sa do finále
prebojovala Monika Chochlíková, ktorá nakoniec získala
striebro. V kumite pokračovala

ďalšia žatva medailí, v kategórii
najmladších (8–9-ročných) si
Peter Novosad zabezpečil postup na M-SR druhým miestom.
Svoje vystúpenie v súťaži zavŕšila Katka Kuricová v športovom
zápase, kde získala striebro.
Z tohto pekného úspechu sa
okrem rodičov tešili aj ich tréneri Lenka Beňová, Ján Plachký
a Jaroslava Malchová.
(r)

Dušan Černek (ZŠ Horná Súča)
468 bodov, na druhom mieste skončil Andrej Paulíny (ZŠ
Soblahov) 412 bodov, tretie
miesto vybojoval Jaromír Felgr
(ZŠ, Kubranská ul.) 402 bodov.
Nasledovali Marián Levák, Vojtech Laurinec (obaja ZŠ Horná
Súča), Marián Lopatka (ZŠ, Hodžova ul.) a Štefan Bíro (ZŠ, Ul.
Novomeského).
Najlepšou školou sa stala
ZŠ, Kubranská ul. (834 bodov),
druhá bola ZŠ Horná Súča (733
bodov), tretia ZŠ Soblahov so
ziskom 676 bodov.
Muži – učitelia nezaháľali a 11. marca 2009 otvorili

stolnotenisovým turnajom 3.
ročník „Raketového štvorboja“.
Špecialista Janko Hudec nedal
nikomu šancu a úvodnú časť
s prehľadom vyhral. Tvrdo sa
bojovalo o 2. miesto. Konečné poradie turnaja v ZŠ – Kubranská ul.: 1. Ján Hudec (ZŠ
Trenčianska Teplá) 6 bodov, 2.
Dušan Černek (ZŠ Horná Súča)
5 bodov, 3. Tomáš Nebus (ZŠ,
Veľkomoravská ul.) 4 body, na
ďalších miestach skončili Vojtech Laurinec (ZŠ Horná Súča),
Andrej Paulíny (ZŠ Soblahov),
Jaromír Felgr (ZŠ, Kubranská
ul.) a Marián Leváh (ZŠ Horná
Súča). text a foto: Filip Ayazi

Sabina Drábová majsterkou Slovenska
Liptovský Mikuláš hostil 14.
marca mladých krasokorčuliarov, pre ktorých pripravili na
Liptove Majstrovstvá Slovenska
nádejí v krasokorčuľovaní pre
rok 2009 – Memoriál E. Skákalu a Majstrovstvá Slovenska
v interpretačnom korčuľovaní
pre rok 2009.
Majsterkou Slovenska sa
v kategórii staršie nádeje stala
členka TJ Dukla Trenčín Sabina
Drábová (na obr.), informovala predsedníčka klubu Ružena
Omelinová.
Úspechom klubu sú aj 2.
miesta Lucie Babulíkovej v kategórii mladších nádejí a Nikolety Drábovej v interpretačnom
korčuľovaní B – mladšie nádeje. Ema Horná skončila deviata,
Vladimíra Bičanovská štrnásta

(obe medzi mladšími nádejami), medzi staršími nádejami
obsadila 13. priečku Vanessa
Bečárová.
(la)
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