
Číslo 6 Ročník XI 21. apríl 2009

TRENČÍN
informačný dvojtýždenník

 Mesta TrenčínINfO
Primátor navštívil 
Základnú školu na 
Novomeského ulici
 str. 2–3

Blíži sa 
rekonštrukcia parku 
pod Juhom
  str. 5

Modernizácia 
železnice začne na 
jar 2010
 str. 7

Ocenení pedagógovia 
mesta Trenčín
 str. 9

Trenčín si pripomenul 
64 slobodných rokov
 str. 14

Stretnutie so zlatými 
trenčianskymi 
juniormi
 str. 16

Mesto Trenčín v tomto roku investovalo 13 278 eur (takmer 400 tisíc korún) do kúpy ôsmich 
interaktívnych tabúľ, ktoré rozdelilo do trenčianskych základných škôl. Patrí k nim aj Základná 
škola na Novomeského ulici v Trenčíne, ktorú v piatok 17. apríla navštívil primátor Branislav 
Celler. Pri tejto príležitosti slávnostne prestrihol pásku na novej multifunkčnej učebni, ktorej 
súčasťou vybavenia je aj interaktívna tabuľa. Modernú učebnú pomôcku, ktorá je pripojená na 
počítač a ovláda sa špeciálnym perom si spolu so žiakmi hneď aj vyskúšal. V priebehu štyroch 
rokov prispelo Mesto Trenčín na Základnú školu na Novomeského dotáciami vo výške 302 045 
eur (9 099 400 korún). Okrem toho investovalo Mesto v priebehu toho istého obdobia ďalších 
1 834 241 eur (55 258 351 korún) do materiálno-technického vybavenia školy.  (md)
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Nové obchodné centrum prinesie 
800 pracovných miest
Nákupné centrum Laugaricio, ktorého prvá postavená časť bola 
oficiálne otvorená 2. apríla, má dnes predajnú plochu 26 tisíc 
štvorcových metrov a dnes vyše 100 otvorených prevádzok. 
Jeho výstavba trvala jedenásť mesiacov a po úplnej dostavbe 
ostatných častí má ambíciu byť druhým najväčším obchodným 
centrom na Slovensku. Svojím zameraním sa orientuje najmä 
na  módu a jedným z cieľov investorov je prinavrátiť Trenčínu 
pomenovanie mesto módy. Zamestná viac ako 800 ľudí.

 „V dnešnej dobe si musíme 
vážiť každú pracovnú príleži-
tosť, ktorá do regiónu príde, aj 
keď na tom mesto z pohľadu 
miery nezamestnanosti zďa-
leka nie je ako iné regióny,“ 
dodal primátor B. Celler počas 
prehliadky priestorov. Okrem 
počtu zamestnaných Trenčanov  
ho zaujalo aj architektonické 
stvárnenie interiéru. „Oceňu-
jem predovšetkým prístup den-

ného svetla, to mi vo väčšine 
podobných priestorov doteraz 
chýbalo,“ spresnil svoj záujem 
primátor a po prehliadke vysta-
vených archeologických nálezov 
vyjadril spokojnosť nad prepoje-
ním histórie a modernej archi-
tektúry. Pri budovaní základov 
boli totiž nájdené historické 
unikáty, ktoré boli ukryté pod 
zemou viac ako tritisícpäťsto 
rokov. (jm), foto (jč)

Milí čitatelia novín Info Trenčín,
v aktuálnom vydaní ste dostali do vašich poštových schránok aj 
príručku pre obyvateľstvo mesta Trenčín Civilná ochrana obyva-
teľstva. Táto vám pomôže osvojiť si postupy a spôsoby činností 
na ochranu života a zdravia vašej rodiny, spolupracovníkov či 
spoluobyvateľov vo vašom najbližšom okolí v prípade vzniku 
mimoriadnej udalosti. V prípade záujmu bude k dispozícii aj 
v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne a v elektro-
nickej podobe ju nájdete aj na www.trencin.sk
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Primátor navštívil Základnú školu na Novomeského ulici
Vzdelávanie a rozvoj školstva zostáva aj v čase finančnej krízy 
jednou z hlavných priorít mesta Trenčín. V tejto súvislosti primá-
tor Branislav Celler absolvuje postupne prehliadku všetkých tren-
čianskych základných, materských a umeleckých škôl, ktoré sú 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. Ako prvú v poradí navštívil 
primátor v piatok 17. apríla Základnú školu na Novomeského 
ulici na trenčianskom sídlisku Juh. Pred piatimi rokmi sa rozhod-
nutím mestského zastupiteľstva zlúčila so Základnou školou na 
Saratovskej ulici. V súčasnosti ju navštevuje 640 žiakov.  

 Riaditeľ školy Jozef Spišák 
pred prehliadkou školy obozná-
mil primátora s personálnymi 
a organizačnými podmienkami 
v škole. Témou rozhovoru boli 
aj zrealizované a plánované 
investície školy do vybavenia 
tried a špeciálnych učební, vy-
učovacích pomôcok pre žiakov 

aj pedagógov, školskej plavár-
ne, športového areálu, školskej 
knižnice a jedálne ako aj su-
marizácia najväčších výdavkov 
školy. V rámci zníženia nákla-
dov za energie navrhol primátor 
odstavenie jedného pavilónu 
školy, v ktorom je v súčasnosti 
5 nevyužívaných tried. foto (jč)

 Primátor Celler si prezrel aj 
chlapčenské a dievčenské zá-
chody, ktoré začala škola re-
konštruovať pred tromi rokmi. 
„Postupne, ako nám finančná 
situácia dovoľuje, rekonštru-
ujeme záchody v jednotlivých 
pavilónoch. Vymenili sme 
umývadlá, záchody aj pisoá-
re. Dali sme nové obkladačky, 

u chlapcov modré a u dievčat 
ružové. Do konca kalendárne-
ho roka by sme chceli dorobiť 
WC, sprchy a šatne v našej 
školskej plavárni. Na úplné 
dokončenie by sme však po-
trebovali ešte niekoľko de-
siatok tisíc eur,“ zdôraznil 
riaditeľ.
 foto (jč) 

 Mesto Trenčín vyčleňuje 
každoročne zo svojho rozpoč-
tu 16,60 eur (500 korún) na 
žiaka nad rámec normatívu. 
Vďaka mestskému príspevku 
zakúpila Základná škola na 
Novomeského nové lavice pre 
žiakov. „Lavice sme už vyme-
nili takmer na celom druhom 
stupni. Zostáva nám ešte 

vymeniť staré lavice u devia-
takov. Na prvom stupni ich za-
tiaľ vymieňať nebudeme, pre-
tože tie sú vo veľmi dobrom 
stave,“ spresnil J. Spišák. 
S novými lavicami sú žiaci 
na druhom stupni spokojní. 
Primátor sa o tom presvedčil 
medzi ôsmakmi.
 foto (jč)

 Počas celodennej návštevy 
školy si primátor na chvíľu za-
sadol späť do školských lavíc. 
Medzi druhákmi si zopakoval 
počítanie aj rysovanie priam-
ky. Na druhom stupni si spolu 
s piatakmi oprášil svoje vedo-
mosti v násobení a delení číslic 
so zátvorkami. Nenechal si ujsť 
ani hodinu informatiky v jednej 

z dvoch počítačových učební. 
„Na prvom stupni máme celko-
vo 12 tried, na druhom stupni 
14 tried. Okrem toho máme 
24 špecializovaných tried vrá-
tane troch učební cudzích jazy-
kov, dvoch učební informatiky, 
učebne prírodopisu, fyziky či 
výtvarnej výchovy,“ vysvetlil po-
čas prehliadky J. Spišák. 

foto (jč)
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 Prehliadka posilňovne a te-
locviční prebudila aj u primá-
tora športového ducha. Krát-
ko pred obedom si v školskej 
posilňovni vyskúšal niekoľko 
strojov. Neskôr sa v telocvični 
pridal ku žiačkam a predviedol 
im svoje volejbalové a basket-
balové zručnosti. V školskej po-
silňovni bola pôvodne gymnas-
tická miestnosť. Po prerobení 
na posilňovňu ju využívajú žiaci 
aj na hodinách telocviku, ale 
aj v rámci záujmového krúžku. 

„V septembri, keď nám poča-
sie dovolilo cvičiť na čerstvom 
vzduchu, sme kompletne vyme-
nili palubovku v jednej z dvoch 
telocviční. Parkety boli pouvoľ-
ňované a podmienky na športo-
vanie sa zhoršovali. Z pôvodnej 
podlahy sme nechali rošt, naň 
prišli dve vrstvy preglejky a na-
koniec 7 mm hrubý viacúčelový 
povrch, spĺňajúci najprísnejšie 
kritériá,“ dodal na margo telo-
cviční riaditeľ.
 foto (jč)

 Základná škola Novomes-
kého má od januára svojho 
školského sociálneho peda-
góga. Jeho úlohou je pomá-
hať deťom, ktoré majú problé-
my v škole, ale aj v rodinách. 
Pri ich riešení spolupracuje 
sociálny pedagóg s vedením 
školy, s rodinami, sociálnym 
úradom či pedagogicko-psy-
chologickou poradňou. „Nee-
xistuje škola, na ktorej by deti 
nemali problémy. Aj samotná 

doba prináša situácie, s kto-
rými sa deti nedokážu samy 
vysporiadať a potrebujú našu 
pomoc. Častokrát tieto prob-
lémy pramenia v rodinách, čo 
sa potom odráža aj na vyu-
čovacích hodinách. Takýchto 
žiakov je naozaj dosť a treba 
sa im špeciálne venovať,“ 
zdôraznila niekoľkokrát v roz-
hovore s primátorom školská 
sociálna pedagogička Martina 
Rečičárová.  foto (jč) 

 Návštevu a prehliadku 
školy zavŕšil primátor sláv-
nostným prestrihnutím pásky 
na zrekonštruovanej multi-
funkčnej učebni. „Trieda je 
akoby rozdelená na dve čas-
ti. Vpredu sa bude vyučovať 
klasicky, do zadnej časti sme 
zvolili okrúhly stôl. Ten má 
slúžiť na lepšiu komunikáciu 
medzi žiakmi a učiteľom,“ 
opísal zariadenie učebne ria-
diteľ. Nová učebňa je okrem 
DVD prehrávača vybavená aj 
interaktívnou tabuľou. Mo-
derná učebná pomôcka za 
1660 eur (49 tisíc korún) sa 

môže využívať na všetkých 
predmetoch. Prácu na tabuli 
pripojenej na počítač, ktorá 
sa ovláda pomocou špeciál-
neho pera, ochotne predviedli 
primátorovi krátkou ukážkou 
z matematiky žiaci prvého 
stupňa. Hneď po nich si to vy-
skúšal aj samotný primátor, 
ktorý sa na tabuľu podpísal. 
Mesto Trenčín zakúpilo celko-
vo 8 interaktívnych tabúľ, kto-
ré rozdelilo do trenčianskych 
základných škôl. Do ich kúpy 
investovalo celkovo 13 277, 
57 eura (takmer 400 tisíc ko-
rún). (md), foto (rs) 

 Úspech u primátora zožal 
aj obed v školskej jedálni. Pri 
príležitosti jeho návštevy mu 
kuchárky pripravili diétne jedlo. 
Mesto Trenčín totiž na základe 
prieskumu medzi rodičmi pripra-
vuje od septembra pre žiakov 
so špeciálnymi stravovacími 
potrebami celiatickú, diabetic-
kú a šetriacu formu školského 
stravovania. Okrem Materskej 
školy na Opatovskej ulici bude 
túto špeciálnu stravu ponú-
kať, ako jediná základná škola 
v Trenčíne, aj školská jedáleň 
na Novomeského. „Priestorovo 
aj personálne sme vybavení na 
takéto alternatívne varenie. Mu-
síme ešte absolvovať školenie 

a môžeme pripravovať a vydávať 
diétne pokrmy podľa potreby žia-
kov,“ vysvetlila vedúca školskej 
jedálne Eva Krajčovicová. Hoci 
diétne jedlá nemusia ulahodiť 
každému, primátor si vajíčkovú 
polievku a hovädzie mäso s ry-
žou nevedel vynachváliť. „Veľmi 
mi chutilo. Som zvyknutý na 
diétne jedlá a tiež nemusím 
toľko soliť. Takže som najede-
ný a spokojný,“ okomentoval 
obed primátor, ktorý nepohrdol 
ani chutným diétnym koláčom. 
Školská jedáleň ho zaujala na-
toľko, že si okrem prehliadky 
kuchyne sám vyskúšal podáva-
nie obedov žiakom aj učiteľom.
 foto (rs)



Číslo 6/ročník XIZO ŽIVOTA MESTSKÝCH ČASTÍ4 / INfO

Križovatka ulíc Hviezdoslavova a Horný Šianec bude 
po stavebných úpravách bezpečnejšia
Obyvatelia mestskej časti Stred sa budú už čoskoro pri precho-
de cez križovatku ulíc Hviezdoslavova – Horný Šianec cítiť bez-
pečnejšie. Pomôcť by tomu mali stavebné úpravy, ktoré plánuje 
mesto na križovatke zrealizovať. Tieto úpravy by mali zároveň 
vyriešiť problém s nedisciplinovanými vodičmi, ktorí tu zvyknú 
parkovať proti pravidlám cestnej premávky.

 Prvoradým cieľom staveb-
ných úprav na križovatke je 
zvýšenie bezpečnosti chodcov. 
V tejto súvislosti pribudne na 
rohu budovy Tatra banky zá-
bradlie, ktoré navedie chod-
cov k novému priechodu na 
ulici Horný Šianec. Chodníky 
po oboch stranách priechodu 
budú bezbariérové s varov-
ným pásom pre nevidiacich. 
Dobudovaný bude aj chodník 
pred bytovým domom Horný 

Šianec 11, ktorý jednoznačne 
oddelí priestor pre chodcov od 
komunikácie.
 Lepší rozhľad umožní vo-
dičom a chodcom ostrovček 
umiestnený v strede križovatky. 
Ten zároveň zabráni vodičom, 
aby na križovatke parkovali. 
Vzhľadom na súčasné šírko-
vé parametre sú mnohí vodiči 
zvyknutí parkovať priamo na kri-
žovatke, čo je proti pravidlám 
cestnej premávky. Po staveb-

ných úpravách sa plocha zmen-
ší, čím sa odstráni aj problém 
nepovoleného státia vozidiel 
v križovatke. Počet parkovacích 
miest v meste sa tým neznižu-
je, pretože súčasné státie na 
križovatke nemožno považovať 
za riadne parkovacie miesta. 

 S úpravami na križovatke 
plánuje Mesto Trenčín začať 
po prestavbe parkoviska Hor-
ný Šianec, ktorá sa uskutoční 
v súvislosti s nadstavbou by-
tového domu v letných mesia-
coch tohto roka. (md)

Plán stavebných úprav – čer-
venou farbou sú vyznačené 

stavebné úpravy na križovatke

Po stavebných úpravách sa už na križovatke nebude dať  >
parkovať foto (jč)

Okoloidúci môžu mať dojem, že ide o výrub stromu, ktorý  >
je v tejto lokalite dominantou. Ide iba o jeho ozdravenie 
a tento zásah bol už nutný. foto (jč)

Vŕba má dobré vyhliadky na prežitie
Mesto Trenčín sa rozhodlo zachrániť vŕbu bielu na Jesenského 
ulici v blízkosti poisťovne. Strom poškodila víchrica, ktorá sa 
prehnala mestom v auguste minulého roka. Silný vietor polámal 
vetvy, spôsobil na nich  praskliny a trhliny. Poškodenú vŕbu dru-
hotne napadli aj drevokazné huby.

 Pod dohľadom špecialistov 
– arboristov boli koncom mar-
ca odborne odstránené zvyšky 
pôvodnej koruny. Riziko pada-
nia konárov sa tým odstránilo, 
pohyb chodcov a automobilov 
v tesnom susedstve stromu je 
bezpečnejší. „Vzhľadom k okol-
nostiam sme zvolili špecific-
ký prístup ošetrenia stromu. 
V žiadnom prípade nie je možné 
takýto spôsob rezu aplikovať na 
dospelé stromy v rámci bežnej 
údržby a ošetrovania,“ vysvetlil 

arborista Marcel Trnovský.
 Ako sa strom vyrovná s ra-
dikálnou ozdravujúcou kúrou, 
ukáže nasledujúce vegetačné 
obdobie. „Ku koncu vegetačné-
ho obdobia bude treba  zhodno-
tiť celkový stav stromu. Tomu 
prispôsobiť následné operácie 
pre vytvorenie sekundárnej 
koruny stromu, a tým predĺžiť 
jeho existenciu,“ informovala 
referentka pre verejnú zeleň na 
MsÚ v Trenčíne Patrícia Babá-
čová. Martin Mistrík

A predsa žije!
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 V pondelok 30. marca sa 
v parku pod Juhom stretli zá-
stupcovia mesta Trenčín – pri-
mátor Branislav Celler, poslanci 
za mestskú časť Juh Branislav 
Zubričaňák a Anton Boc spolu 
so zástupcami Útvaru architek-
túry a územného plánovania 
Mestského úradu v Trenčíne 
s cieľom spoločne predebato-
vať tému rekonštrukcie parku 
pod Juhom.
 Na mieste si prešli pomerne 
zanedbané časti územia, kto-
ré v najbližšom období čakajú 

zmeny k lepšiemu. „Park bude 
krajší, bezpečnejší, aby sa ľu-
dia nebáli tadiaľ prejsť ani za 
tmy. Jednoducho, bude to park 
pre ľudí. A to je naším cieľom,“ 
zhrnul stretnutie primátor. Na 
tento účel je v rozpočte mesta 
vyčlenených 174 tisíc eur (5,25 
mil. Sk).
 Okrem revitalizácie zele-
ne, ktorá pozostáva z výmeny 
niektorých prestarnutých, po-
škodených, napadnutých či 
nevhodne vysadených stromov, 
v úsekoch, ktoré si to vyžadujú, 
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Blíži sa rekonštrukcia

Pri Tepličke vysadili nové stromy

parku pod Juhom
Park bude už tento rok bezpečnejší a krajší. Po revitalizácii zelene 
pribudnú nové lavičky, lampy aj kamery...

V tomto roku sa zeleň aj „zvráskavené“ chodníky v parku  >
pod Juhom dočkajú omladzujúcej kúry.

sa vysadí zeleň. Podľa vedúcej 
útvaru architektúry a územné-
ho plánovania A. Mlynčekovej 
budú nové stromy a kríky vy-
sadené tak, aby v každom roč-
nom období zabezpečovali fa-
rebnú pestrosť vďaka kvitnutiu. 
V susedstve záhrad rodinných 
domov vznikne sad s planými 
ovocnými stromami – na jar 
budú pútať farbou kvetov a na 
jeseň farebnosťou a rôznymi 
tvarmi plodov. Pri ich výbere sa 

 Mesto sa zaviazalo nahradiť 
staré topole pri Tepličke vhod-
nejším druhom drevín. Preto 
v uplynulých dňoch zamest-
nanci Mestského hospodár-
stva a správy lesov v Trenčíne 
vysadili na Sihoti 16 mladých 
stromčekov jaseňa. Je to vzras-
tovo menší druh stromu, vhod-

ný do alejí, vyhovujúcejší aj 
alergikom. Stromom pomohla 
výdatná závlaha, listy na koná-
roch už začali rašiť. Piliny, kto-
ré vznikli pri frézovaní pňov pô-
vodných topoľov, chránia pôdu 
okolo novovysadených jaseňov 
pred vysychaním.
  (mr), foto (rs)

Len tak si na trávu  >
rozložiť deku a opaľovať sa 
počas slnečných dní, v zime 
vyskúšať sane či lyže na 
zasneženom svahu... Park 
pod Juhom bude pre ľudí.

myslelo aj na alergikov. Nové 
druhy zelene budú v tomto sme-
re vhodnejšie ako pôvodné. 
 Z pohľadu bezpečnosti pri-
budnú kamery napojené na 
mestskú políciu a bude vybu-
dované úplne nové osvetlenie 
popri všetkých chodníkoch. Es-
tetickej úprave určite pomôže 
nový mobiliár – lavičky, odpad-
kové koše či iné prvky drobnej 
architektúry. 
 Počas horúčav sa budú môcť 
návštevníci osviežiť z dvoch 
fontánok na pitie.
 Pre najmenších Južanov 
v priebehu nasledujúcich rokov 
pribudne v časti vedľa podcho-
du nové voľne dostupné detské 
ihrisko a lákadlom bude určite 
aj plánovaný detský vlek, ktorý 
v zimnom období umožní rozší-
riť možnosti športovejšie využí-
vať dnešnú sánkarskú dráhu.
 (jm), foto (jč)

Vážení čitatelia, zaujíma nás váš názor. Na 
stránke www.trencin.sk sme pripravili anketu 

k revitalizácii parku pod Juhom. Kliknite 
a pridajte svoj hlas. Svoje pripomienky môžete 

posielať na e-mail architekt@trencin.sk.
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste

Chcela by som vedieť, či sa 
neplánuje nejaká úprava „skrat-
ky“ zo starého Juhu do mesta. 
Túto skratku používa veľmi veľa 
občanov Juhu.  A. Fašanková
 Samozrejme, mesto Trenčín 
o tomto probléme vie a rieši 
ho už dlhší čas. Na prepojovací 
chodník Saratovská – Soblahov-
ská je mestom Trenčín vypraco-
vaná projektová dokumentácia. 
Pri stavebnom konaní však boli 
vznesené pripomienky dotknu-
tých obyvateľov rodinných do-
mov, ktoré sa v tesnej blízkosti 
tohto chodníka nachádzajú a títo 
obyvatelia zásadne nesúhlasia 
s jeho vybudovaním. Preto mesto 
Trenčín musí dokumentáciu pre-
pracovať tak, aby v žiadnom prí-
pade neboli dotknuté vlastnícke 
práva týchto obyvateľov a na zá-
klade toho, ako aj schválenia in-
vestície v rozpočte mesta, môže 

byť vydané stavebné povolenie 
a chodník ako taký zrealizova-
ný. Prepodkladáme, že v tomto 
roku sa odstránia nedostatky, 
ktoré pripomienkovali obyvatelia 
a doriešia sa celkové majetkové 
vzťahy tak, aby sa mohlo vydať 
povolenie a stavbu zaradiť na re-
alizáciu v najbližších rokoch.

Chcem sa spýtať, aký má zmy-
sel zrušenie parkovacích miest 
na Palackého ulici (smerom od 
hotela Tatra)? A pritom za la-
nom sú zaparkované autá pod-
nikateľov a mestská polícia ich 
nepokutuje. Potom lanom ohra-
ničená plocha stráca zmysel 
a zbytočne sa Trenčín ochudob-
nil o parkovacie miesta, ktorých 
je nedostatok.  Tomáš Kutej
 Cieľom riešenia je upokojenie 
dopravy v časti Palackého ul. od 
hotela Tatra po Zlatú Fatimu a vy-

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta Trenčín alebo mestskej 
samosprávy? Neviete, ako a kde treba vybaviť konkrétnu zále-
žitosť? Na oficiálnej webovej stránke mesta Trenčín odpovede 
na svoje otázky určite nájdete. Stačí, keď do formulára v rubrike 
Otázky a odpovede napíšete svoju otázku. V krátkom čase na 
ňu dostanete od mestského odborníka v danej oblasti odpoveď. 
Z rubriky Otázky a odpovede vyberáme:

tvorenie priestoru na letné tera-
sy. Parkovanie za lanom bude 
v krátkom čase znemožnené no-
vým rozmiestnením stĺpikov. 

Kedy sa bude robiť osvetlenie 
hrádze na pravom brehu Váhu 
od obce Zamarovce po železnič-
ný most? Všetky ostatné časti 
hrádze v Trenčíne sú v noci 
osvetlené. Prejde tadiaľ veľa 
ľudí a pokiaľ nie ste osvetlený 
cyklista, tak si nevidíte pod 
nohy. Hlavne keď je po daždi 
a v nerovnostiach je voda, ste 
radi, keď máte mokré len nohy. 
A keď aj ide osvetlený cyklista, 
dáva pozor, kadiaľ ide a v tme 
nevidí chodca. Ráno potme po 
ceste do práce stretávam ško-
lákov, večer deti, ktoré chodia 
domov z krúžkov. Majú si všetci 
nosiť so sebou nejaké svetlo? 
Mesto na túto mestskú časť asi 
zabudlo. Zuzana Zemková
 Na osvetlenie hrádze v Ore-
chovom sa nezabudne, správ-
ca verejného osvetlenia bude 
iniciovať jeho výstavbu hneď po 
dokončení nového železničného 
mosta.

Chcem sa spýtať, ako postupo-
vať, keď chcem vyhodiť starú 
sedaciu súpravu a písací stôl. 
Údajne, ak chcem doniesť sta-
rý nábytok do zberného dvora, 
musí byť „nasekaný“ na menšie 
časti. Čo však potom s tou se-
dačkou? Môžem ju dať ku kon-
tajneru? J. Rendlová
 V zbernom dvore spoločnosti 
Marius Pedersen, a.s., na Zla-
tovskej ulici č. 2200 v Trenčíne 
možno odovzdať aj tzv. nadroz-
merný odpad (napr. sedaciu sú-
pravu, stolík, vaňu... t. j. taký od-
pad, ktorý sa pre svoje rozmery 
nezmestí do klasických nádob na 
komunálny odpad). V zbernom 
dvore je na tento druh odpadu 
umiestnený veľkoobjemový kon-
tajner. Odpad nemusí byť „na-
sekaný“. Na území mesta stále 
prebieha zber nadrozmerného 
odpadu uloženého pri nádobách 
na komunálny odpad. Zber pre-
bieha podľa platného harmo-
nogramu odvozu, keď v presne 
určený deň možno odpad vyložiť 
na stanovište zberných nádob. 
Harmonogram vývozu nadroz-
merného odpadu možno nájsť na 
webovej stránke mesta.  (md)

Mesto Trenčín v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme 
vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov:
Materská škola, Stromová 3, 911 01 Trenčín
Materská škola, Pri parku 10, 911 05 Trenčín
Materská škola, J. Halašu 11, 911 08 Trenčín
Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť 
v zmysle vyhlášky č. 41/1996 Z. z., minimálne 5 rokov peda-
gogickej praxe.
Iné požiadavky: znalosť príslušnej legislatívy, komunikačné 
a organizačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady, 
občianska bezúhonnosť, schopnosť používať slovenský jazyk 
v úradnom styku, znalosť práce s PC.
Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia: stručný 
profesijný životopis, úradne overené doklady o vzdelaní, výpis 
registra trestov nie starší ako 3 mesiace, návrh koncepcie roz-
voja materskej školy.
Uzávierka prihlášok je 6. mája 2009. Prihlášky posielajte na 
adresu: MsÚ Trenčín – útvar školstva, Mierové námestie 2, 
911 64 Trenčín. Obálku označiť „Výberové konanie, názov a sí-
dlo materskej školy“.

Mesto Trenčín v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme 
vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov:
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín
Základná škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť 
v zmysle vyhlášky č. 41/1996 Z. z., absolvovanie 1. kvalifikač-
nej skúšky alebo jej náhrady, minimálne 5 rokov pedagogickej 
praxe.
Iné požiadavky: znalosť príslušnej legislatívy, komunikačné 
a organizačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady, 
občianska bezúhonnosť, schopnosť používať slovenský jazyk 
v úradnom styku, znalosť práce s PC.
Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia: stručný 
profesijný životopis, úradne  overené doklady o vzdelaní, výpis 
registra trestov nie starší ako 3 mesiace, návrh koncepcie roz-
voja základnej školy.
Uzávierka prihlášok je 6. mája 2009. Prihlášky posielajte na 
adresu: MsÚ Trenčín – útvar školstva, Mierové námestie 2, 
911 64 Trenčín. Obálku označiť „Výberové konanie, názov a sí-
dlo základnej školy“.

VÝBEROVÉ KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE



21. 4. 2009

Iniciátorom petičnej akcie, ktorá má viesť k urýchlenému  >
začatiu výstavby mosta, je nezávislý mestský poslanec 
Martin Barčák.
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po rekonštrukcii mesto nielen 
viac prejazdov a podchodov, 
čím bude zvýšená bezpečnosť 
v okolí trate, ale bude spĺňať aj 
náročné kritériá ako v iných eu-
rópskych krajinách. „Jej súčas-
ťou bude rekonštrukcia stanice 
vrátane bezbariérového výťahu 
ale napríklad aj podchod na Si-
hoť, ktorý je historicky dlhodo-
bým snom Sihotiarov,“ potvrdil 
zámer prepojenia S. Podmanic-
ký. (jm)

 Príprava stavby moderni-
zácie železničnej trate v Tren-
číne pokračuje, pripravuje sa 
vydanie stavebného povolenia. 
„Projekt nie je odložený, pokra-
čuje jeho príprava k realizácii, 
ktorá sa predpokladá na jar 
prípadne v lete 2010,“ spres-
nil riaditeľ spoločnosti Reming 
Consult, ktorá projekt pre že-
leznice pripravila, Slavomír 
Podmanický. Podľa vyjadrenia 
S. Podmanického bude mať 

Modernizácia železnice začne Modernizácia železnice začne 
na jar 2010na jar 2010

Projekt sa neodkladá, 
pokračuje a jeho realizácia 

by mala trvať necelé tri roky

Železničná stanica bude krajšia, s výťahom pre imobil- >
ných cestujúcich či mamičky s kočíkmi a jej súčasťou bude 
aj podchod pre peších na Sihoť. Celkový počet prejazdov 
a podchodov sa zvýši.

Trenčania podpisujú petíciu za 
výstavbu druhého mosta
Premiérovi Róbertovi Ficovi je adresovaná petícia, ktorá v tých-
to dňoch koluje v uliciach Trenčína. Svojimi podpismi v nej Tren-
čania, ale aj ľudia zo širokého okolia, žiadajú urýchlené začatie 
výstavby druhého cestného mosta cez Váh. Petíciu s podtitulom 
Ide o život podpísalo ešte pred jej oficiálnym spustením takmer 
6 000 ľudí.

 Petícia, ktorej iniciátorom je 
nezávislý poslanec Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne Martin 
Barčák, má upozorniť na dlho-
ročnú problematiku preťaženej 
dopravy v meste. Jediný, takmer 
50-ročný most v meste, kapacit-
ne nezvláda dopravu a obyvatelia 
aj turisti denne stoja v kolónach. 
„Od premiéra chceme počuť 
konkrétny reálny termín začatia 
výstavby. Sám bývam v Zámostí 
a v zápchach strávim ročne 150 
hodín. Navyše, keby sa s týmto 
jediným  mostom niečo stalo, do-
prava by mohla úplne skolabovať 

nielen v meste, ale aj v celom 
regióne,“ zdôraznil Barčák.
 Mesto Trenčín dalo vypracovať 
v rámci urýchlenia začatia výstav-
by mosta z vlastných finančných 
zdrojov projektovú dokumentáciu 
a pred rokom vydalo stavebné 
povolenie. Kompletne spracova-
nú dokumentáciu postúpilo štá-
tu. „Mesto v tomto smere konalo 
nad rámec zákona, ďaleko nad 
rámec obvyklých povinností. Uro-
bili sme všetko, čo bolo doposiaľ 
v našich silách. Ostatné je v ru-
kách investora,“ povedal primá-
tor Trenčína Branislav Celler.

 Investorom výstavby mosta, 
ktorá by mala stáť približne 71 
miliónov eur, je Slovenská sprá-
va ciest. Tá však stále čaká na 
schválenie nenávratnej dotácie 
z Európskej únie. Ak budú dotá-
cie schválené, výstavba mosta 

by sa mala začať už v polovici 
tohto roka. Dokončený by mal 
byť za dva a pol roka od začatia 
výstavby. (Pozn. red.: v čase na-
šej uzávierky podpísalo petíciu 
takmer 16 000 ľudí.)
 (md), foto (jč)
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 Zdá sa, že v prípade rekon-
štrukcie Širokej ulice a s ňou 
súvisiacou výmenou pozemkov 
medzi Mestom Trenčín a Rím-
sko-katolíckym farským úradom 
v Orechovom sa začína koneč-
ne vyjasňovať.
 V priestoroch orechovského 
farského úradu sa v stredu 15. 
apríla za prítomnosti obyvate-
ľov dotknutej ulice uskutočnilo 
rokovanie medzi správcom far-
nosti Emilom Kresáňom, čas-
ťou farskej rady a poslancami 
VMČ Západ. 
 „Vysvetlili sme si situáciu 

a spoločne určili, ako budeme 
ďalej postupovať, aby obyvate-
lia zo Širokej v najkratšom mož-
nom čase dostali do užívania 
vyasfaltovanú cestu,“ zhodnotil 
takmer trojhodinové stretnutie 
zástupca primátora a poslanec 
VMČ Západ Tomáš Vaňo. 
 „Po majetkovo-právnom vy-
sporiadaní a vklade pozemkov 
do katastra chceme začať s pr-
vou etapou samotnej realizácie, 
najneskôr v budúcom kalendár-
nom roku by mali byť všetky prá-
ce na Širokej ulici Za mostami 
ukončené,“ dodal Vaňo. (mr)

Nový cintorín nepôjde cez záhradky

Rekonštrukcia Širokej ulice

 Mesto pripravuje lokalitu 
pod Východnou ulicou (opisne 
lesík pod „komínom“) smerom 
na obec Soblahov na výstavbu 
nového centrálneho cintorína. 
Už o niekoľko rokov by totiž 
mohla nastať v meste kritická 
situácia pri pochovávaní, nakoľ-
ko súčasné kapacity cintorínov 
nepostačujú. Uvedené územie 
vyplynulo z vyhľadávacej štúdie 
architektov, z majetkových vzťa-
hov (mesto je vlastníkom väčši-
ny pozemkov), dobrej dopravnej 
dostupnosti i napojiteľnosti na 
inžinierske siete. 
 Minulý týždeň bola výstavba 
nového mestského cintorína aj 
predmetom rokovania poslan-

cov a občanov vo Výbore mest-
skej časti Juh. Občania prišli 
osloviť poslancov s požiadav-
kou, aby cintorín nezasiahol do 
ich záhradiek. Podľa vyjadrenia 
primátora Branislava Cellera sa 
však rozhodne cez záhradkár-
sku oblasť s výstavbou cintorína 
nepočíta a pôvodne navrhovaný 
rozsah cintorína architektmi, 
ktorý mali zrejme občania k dis-
pozícii, bol na pokyn primátora 
zúžený iba na pozemky, ktoré 
nie sú súčasťou záhradkárskej 
obce. Primátor taktiež vylúčil, 
že by v danej oblasti malo byť 
postavené krematórium.
 (jm)

Jamu zasypali pamiatkari
Mesto čaká na rozhodnutie ministerstva

Mesto Trenčín podalo odvolanie voči rozhodnutiu ministerstva 
kultúry o vyhlásení nájdených zvyškov opevnenia na pešej zóne 
za národnú kultúrnu pamiatku. Trenčianska samospráva tvrdí, 
že vydanie rozhodnutia malo vážne procesné nedostatky. Navy-
še nesúhlasí s tým, aby nález ostal na mieste, kde ho našli. Na 
tom naopak trvá Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne. Vec sa 
teraz dostane na stôl ministra kultúry Mareka Maďariča.

 Zvyšky opevnenia sa našli 
pri výstavbe podzemných ga-
ráží a obchodnej galérie na 
priestranstve pri bývalom dome 
armády. Stavbu zastavili, v cen-
tre mesta je tak už pol roka veľ-
ká oplotená jama. „Trváme na 
našom názore, že pri početných 
stavebných úpravách, ktorými 
mesto vo svojom vývoji prešlo, 
sa opevnenia už deštruovali na-
toľko, že ich uchovanie v adek-
vátnej a dôstojnej historickej 
hodnote už nie je možné, čím 
napadnuté rozhodnutie stráca 
význam,“ argumentuje Jana 

Marková z kancelárie trenčian-
skeho primátora.
 „Prvostupňový orgán postúpi 
vec svojmu odvolaciemu orgá-
nu, ministrovi kultúry, ktorý po 
zasadaní poradného orgánu mi-
nistra, rozkladovej komisie, vo 
veci rozhodne. Napadnuté roz-
hodnutie môže potvrdiť, zmeniť 
alebo zamietnuť,“ povedal ho-
vorca ministerstva kultúry Jozef 
Bednár. 
 Mesto sa prikláňa k názoru 
investora projektu, aby sa ná-
lez vytiahol na povrch, kde by 
ho sprístupnili verejnosti. „Ak 

zostane nález opevnenia na 
mieste, kde bol nájdený, jeho 
priama prezentácia verejnos-
ti bude prakticky nemožná,“ 
dodala Marková. O prípadnom 
premiestnení kultúrnej pamiat-
ky rozhoduje Krajský pamiatko-
vý úrad v Trenčíne. 
 Investorom projektu je brati-
slavská spoločnosť Tatra Real. 
Nad podzemnými garážami má 
stáť dvojpodlažná presklená 
budova s názvom Extrovertum. 
Spoločnosť v súčasnosti nemô-
že v projekte pokračovať a stav-
ba od decembra stojí. „Keďže 
nie sme účastníkom konania 
a rozhodnutie Ministerstva kul-
túry SR o vyhlásení nálezu za 
národnú kultúrnu pamiatku ešte 
nenadobudlo právoplatnosť, ne-
budeme sa k tomuto problému 
vyjadrovať,“ uviedla PR mana-
žérka firmy Simona Hotová. 

 Nález vonkajšieho opevne-
nia je podľa pamiatkarov na Slo-
vensku unikátom. „Z dostup-
ných ikonografických prameňov 
je možné nález identifikovať 
ako základové murivo tvoriace 
zvyšok vonkajšej línie opevne-
nia mesta. Ide pravdepodobne 
o predsunutú časť mestského 
opevnenia, ktorá bola vybudo-
vaná niekedy v priebehu 17. 
storočia,“ uviedla archeologič-
ka Beáta Černická. KPÚ tvrdí, 
že podľa dostupných informácií 
zvyšky vonkajšieho opevnenia 
v systéme opevnení stredo-
vekých miest neboli zatiaľ na 
Slovensku identifikované. Na 
pokyn Krajského pamiatkové-
ho úradu v Trenčíne bola jama, 
v ktorej nález identifikovali, za-
sypaná, aby bolo zabezpečené 
jej uchovanie v pôvodnom sta-
ve. (SITA, upravené)

Cesta pripomínajúca tankodróm sa najneskôr na budúci  >
rok zmení na komunikáciu tretieho tisícročia foto (jč)
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Mgr. Roman Bakoš
Základná škola, Na dolinách 27

Za 13 rokov pedagogickej práce 
neraz dokázal, že mu je jeho povo-
lanie zároveň koníčkom. Žiakom na 
vyučovacích hodinách, ale aj v mi-
moškolskej práci odovzdáva nie-
len vedomosti, ale vie im pomôcť, 
poradiť a vypočuť ich. Organizačné 
schopnosti uplatňuje pri poriadaní 
športových súťaží, ako sú majstrovstvá školy vo futbale, flor-
bale, vybíjanej či atletike. V rámci záujmovej činnosti sa venu-
je športovo nadaným žiakom, s ktorými sa zúčastňuje súťaží 
v meste, ale i v rámci celého Slovenska. Medzi najväčšie úspe-
chy patrí víťazstvo jeho žiakov na majstrovstvách Slovenska 
v cezpoľnom behu, účasť mladších žiakov v celoslovenskom 
finále vo florbale.

Mgr.Viera Bartalošová
ZŠ, Ul. L. Novomeského

Už takmer tridsať rokov vedie svojich 
žiakov k zvyšovaniu záujmu o rodný 
jazyk a históriu nášho národa. Veľmi 
rada pracuje s talentovanými žiakmi, 
ktorých pripravuje na množstvo súťa-
ží zo slovenského jazyka a dejepisu. 
V projekte Trenčín – mesto za hradba-
mi získala so žiakmi 2. a 3. miesto. 
Prispieva do školského časopisu Heuréka a každoročne poriada 
literárno-historické exkurzie. Systematicky rozvíja svoje vedomos-
ti zapojením sa do celoživotného vzdelávania učiteľov a v súčas-
nosti si zvyšuje kvalifikáciu v dvojročnom štúdiu komunikačných 
technológií. Je vedúcou predmetovej komisie dejepis – zemepis, 
kde zúročuje svoje dlhoročné skúsenosti. Patrí k pedagógom, ktorí 
vedia podať pomocnú ruku nielen svojim žiakom, ale i kolegom.

Beáta Baťková
Materská škola, Šmidkeho

Výchove a vzdelávaniu detí v predškol-
skom veku sa venuje tri desaťročia. 
V MŠ na Šmidkeho ulici pracuje od 
roku 1991. Vo svojej profesii vyniká 
kvalitnými odbornými schopnosťami, 
predovšetkým v oblasti výtvarnej vý-
chovy, charakterovými i osobnostnými 
vlastnosťami. Vedie krúžok výtvarnej  
výchovy a pravidelne zapája deti do rôznych výtvarných súťaží. V pe-
dagogickej práci uprednostňuje humanistický prístup. Jej empatic-
kú a priateľskú komunikáciu s deťmi oceňujú aj rodičia. Je typom 
človeka, ktorý neustále túži po nových informáciách, a preto sa 
zúčastňuje rôznych vzdelávacích aktivít. Absolvovala vzdelávanie 
„Pedagogická diagnostika, individualizácia a integrácia v podmien-
kach materskej školy“. V súčasnosti študuje cudzie jazyky.

Mgr. Terézia Berecová 
Súkromná ZUŠ, Gagarinova

Pedagogickej práci s deťmi zasvätila 
39 rokov. Začínala ako učiteľka slo-
venského jazyka a výtvarnej výchovy. 
Umelecká výchova detí jej tak pri-
rástla k srdcu, že odišla pracovať do 
základnej umeleckej školy a v roku 
2004 si otvorila Súkromnú základnú 
umeleckú školu. Charakteristickou 
črtou jej práce je hľadanie nového, moderného a inovatívne-
ho prístupu k vyučovaniu. Jej profesionálny prístup prepojený 
láskavým povzbudením dokáže rozvinúť umelecké danosti kaž-
dého dieťaťa na maximum. Dôkazom toho sú mnohopočetné 
ocenenia žiakov na regionálnej, celoslovenskej, ale aj na eu-
rópskej úrovni. Pod jej odborným vedením dosahuje mimoriad-
ne úspechy aj žiačka s dawnovým syndrómom.

Mgr. Marta Běhalíková
ZŠ, Veľkomoravská

Výborná pedagogička pôsobí v škol-
stve už 32 rokov. Počas svojej dlho-
ročnej praxe na I. stupni si vybudova-
la veľmi dobrú pozíciu u žiakov aj ich 
rodičov. Stavia na profesionálnom 
a zároveň ľudskom prístupe k deťom 
na vyučovaní, kde kombinuje tradič-
né vyučovacie postupy s modernými 
metódami. Jej kreatívne spôsoby vyučovania sa odzrkadľujú aj 
vo vysokej úrovni vedomostí žiakov. Jej žiaci sú úspešnými rie-
šiteľmi najmä matematických olympiád v školských a okresných 
kolách, ale i úspešní účastníci recitačných súťaží. V minulom 
školskom roku sa jej zverenci umiestnili na 1. mieste v okres-
nom kole v prednese poézie a prózy. Mimo vyučovania sa venuje 
najmä príprave talentovaných žiakov v oblasti matematiky.

Mgr. Blažena Collerová
Základná škola, Hodžova

O jej pedagogických kvalitách a zre-
losti svedčí vysoká znalosť metód 
a foriem práce, ktoré využíva nielen 
vo výchovno-vzdelávacom procese, 
ale aj pri vytváraní vhodného peda-
gogického prostredia. Jej výraznou 
črtou je tvorivosť. Prejavuje sa vo 
všetkých stránkach jej práce – pri vý-
bere vyučovacích metód, pri zaujímavom a netradičnom podá-
vaní nových poznatkov i pri vytváraní atmosféry, v ktorej vládne 
vyššia aktivita, činorodosť a iniciatíva žiakov. Celý profesionál-
ny život sa neustále vzdeláva, pracuje nielen na rozvoji svojej 
odbornosti, ale i pedagogicko-psychologickej stránke svojej 
osobnosti. Taktiež vyvíja snahu o zlepšenie sociálneho statusu 
učiteľa a spoločenskej prestíže povolania učiteľ. 

Ocenení pedagógovia mesta Trenčín
Mesto Trenčín ocenilo tento rok pedagogickú prácu týchto učiteľov z trenčianskych základných a materských škôl:  

Dokončenie zoznamu ocenených učiteľov prinesieme v budúcom čísle. (md)
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Výmeny okien v panelákoch 
treba vopred ohlásiť
Heslom dnešnej doby je sporiť, sporiť a zasa sporiť. Dôležité 
miesto má aj únik tepla z domov a bytov, aj preto sa ich majite-
lia púšťajú najskôr do výmeny okien a dverí, neskôr aj do zatep-
lenia stien obytných stavieb. Málokto si však pritom uvedomí, 
že výmeny okien, výmeny jadier v bytoch, zásahy do priečok 
presklenia balkónov sú všetko činnosti, ktoré jednoznačne spa-
dajú pod stavebný zákon. Preto je nutné mať povolenie, ktoré sa 
vydáva formou ohlásenia stavebných úprav.

 „Povolenie vydáva Útvar ži-
votného prostredia a dopravy 
MsÚ v Trenčíne, kde v rámci 
interného procesu sa k tomu 
vyjadruje aj Útvar architektúry 
a stratégie MsÚ v Trenčíne. 
Tlačivá sú k dispozícii aj na 
webovej stránke, konzultácie 
sú možné každý deň v týchto 
útvaroch,“ povedala vedúca 
Útvaru architektúry a stra-
tégie MsÚ Trenčín Adriana 
Mlynčeková.
 Občan musí mať takúto 
úpravu nakreslenú aspoň 
v zjednodušenej dokumen-
tácii (neodporúča sa vlastná 
projekčná tvorivosť, na to sú 
projektanti), k povoleniu musí 
mať kópiu listu vlastníctva, sú-
hlas spoločenstva vlastníkov 
bytov, resp. správcu domu.
 Sledovali sme viaceré úpra-
vy činžiakov na území mesta, 
kde majú okná rôzne tvary, 
neraz aj farbu. „Farebnosť 
a členenie okien na bytových 
domoch musia byť totožné 
s pôvodným. Materiál môže 
byť aj plast, aj drevo, ale tie-
to dve veci musia byť rovnaké 
s pôvodným členením a fa-
rebnosťou. Byt v paneláku je 
súčasťou celého objektu a ne-
môže to byť podľa hesla „môj 
byt = môj hrad = robím si, čo 
chcem“. Toto je možné pri ro-
dinných domoch. Aj panelák 
predstavuje nejakú architek-
túru, ktorú je pri vonkajšom 
vzhľade nutné rešpektovať,“ 
doplnila Mlynčeková.

Drobné úpravy stačí  
ohlásiť
 V prípade jadier (pokiaľ sa 
jedná o klasické umakartové 
a ich jednoduchú výmenu za 
murované) stačí ohlásenie 

stavebných úprav, samozrej-
me s dokumentáciou a ostat-
nými prílohami, ako pri výmene 
okien. Pokiaľ sa rieši vybúra-
nie do nosných priečok domu, 
resp. rôzne otvory či zmeny 
v nosných priečkach, takáto 
úprava už podlieha staveb-
nému povoleniu, nakoľko za-
sahuje do nosného systému. 
V tomto prípade je potrebné 
mať dokumentáciu opatrenú 
aj posudkom statika. Je to lo-
gické, ak napr. chcete vyrezať 
otvor na dvere do nosného pa-
nela a nad vami je povedzme 
6 poschodí, logicky to ohrozu-
je statiku celého domu.
 „Samostatnou kapitolou 
úprav domov je presklenie bal-
kónov. Tu sa najviac prejavuje 
nevkus občanov a drzosť dodá-
vateľov týchto skvostov. Rôzne 
rolety s „kastlíkmi“ trčiacimi 
do priestoru, rôzne farebnosti 
a materiály sú v súčasnosti 
veľkou bolesťou, s ktorou si 
nevieme poradiť. Väčšinou ide 
o čierne stavby bez povolenia 
a často s tichým súhlasom 
správcov domu alebo spolo-
čenstiev bytov,“ uviedla A. 
Mlynčeková.

Úpravy by mali  
lahodiť aj oku 
 „V tomto smere je vynika-
júcim príkladom, ako môže 
obyčajný panelák vyzerať ako 
dobrá architektúra, dom v lo-
kalite Pod Sokolicami na ulici 
K výstavisku. Je to kombinácia 
červených a žltých balkónov 
na šedom pozadí s jednotným 
presklením,“ uviedla A. Mlyn-
čeková. Balkóny sú uzavreté 
bezrámovou presklenou kon-
štrukciou. „To je žiarivý príklad 
pre všetkých, ako to má vyze-

rať. Osvietené spoločenstvo, 
ktoré toto dokázalo a rozhod-
ne je to prezentácia dobrého 
prístupu k problému,“ dodala 
mestská architektka.
 Hlavne na Sihoti (Považská 
ulica) sa rozmohol ešte jeden 
nešvár, ktorý už má dopad aj 
na rozpočet mesta. Ide o za-
murovanie parapetov loggií 
a osadenia rôznych hybridov 
okenných výplní, presklenia 
veľkej rôznorodosti a členenia, 
čo je jednoznačne na staveb-
né povolenie, ale zároveň sa 
aj zväčšuje plocha kuchyne. 
Tým sa zväčšuje aj plocha 
bytu, je potom logicky väčšia 
aj daň z nehnuteľnosti. Ne-
hovoriac o tom, že výsledný 
vzhľad domu je katastrofou 
z estetického i architektonic-
kého hľadiska. Pritom objekty, 
väčšinou nízke štvorpodlažné 
bytovky typu „vician“, sú roz-
hodne dobrým príkladom archi-
tektúry z čias socializmu. Sna-
ha mesta o reštrikciu vychádza 
na smiech, keďže bytové druž-
stvo ako správca domov sa 
tvári ako mŕtvy chrobák podľa 
hesla – „veď keď sa ich niekto 
pýta, tak oni im povedia, že si 
to treba ohlásiť na MsÚ“. 

Väčšina stavieb je  
robená načierno
 Drvivá väčšina týchto pre-

sklení je urobená načierno, 
taktiež aj výmena okien v inom 
farebnom či rozmerovom čle-
není, jadrá sa zasa väčšinou 
vymieňajú v súlade so záko-
nom. Predsa len sa pri nich 
narobí aj hluk, ktorý pozorní 
susedia evidujú a môžu zavo-
lať príslušné orgány a skontro-
lovať tak povolenia.
 Vo všeobecnosti sa teda 
všetky tieto úpravy musia diať 
aspoň na ohlásenie staveb-
ných úprav, pokiaľ sa zasiahne 
do nosných konštrukcií, tak už 
na stavebné povolenie, okná 
musia mať rovnaké členenie 
a farebnosť ako pôvodné, čiže 
väčšinou biele, presklenia bal-
kónov ako bezrámové sklené 
konštrukcie, žiadne vymuro-
vanie parapetov v loggiách 
a už vôbec nie osádzanie rôz-
nych okien a tým zväčšovanie 
plochy bytu. Aby sa z našich 
sídlisk nestali zhluky rôzno-
rodých „kriki-miki“ stavieb. 
Po skončení prác sú občania 
povinní sa riadiť príslušnou 
legislatívou a odpad vyviezť 
na najbližšiu skládku, resp. 
v prípade jadier a rámov do 
Zberného dvora na Zlatovskej 
ulici, kde ho môžu bezplatne 
odovzdať. Na to im stačí ob-
čiansky preukaz.
 (la)
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Mesto Trenčín v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme 
vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
RIADITEĽ ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, Východná 9, 911 08 Trenčín

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prísluš-
ného študijného odboru podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení zmien a dopln-
kov, absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady, 
minimálne 5 rokov pedagogickej praxe.
Ďalšie požiadavky: znalosť príslušnej legislatívy, komunikač-
né a organizačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady, 
občianska bezúhonnosť, schopnosť používať slovenský jazyk 
v úradnom styku, znalosť práce s PC.
Uchádzači k prihláške doložia: stručný profesijný životopis, 
úradne overené doklady o vzdelaní, výpis registra trestov nie 
starší ako 3 mesiace, návrh koncepcie rozvoja školského 
zariadenia.
Uzávierka prihlášok je 6. mája 2009. Prihlášky posielajte na 
adresu: MsÚ Trenčín – útvar školstva, Mierové námestie č. 
2, 911 64 Trenčín. Obálku označte „Výberové konanie, názov 
a sídlo školského zariadenia“.

Mesto Trenčín v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme 
vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
RIADITEĽ ZUŠ
Základná umelecká škola K. Pádivého, Nám. SNP č. 2, 
911 01 Trenčín

Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť 
v zmysle § 4 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pe-
dagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení 
zmien a doplnkov, minimálne 5 rokov pedagogickej praxe.
Iné požiadavky: znalosť príslušnej legislatívy, komunikačné 
a organizačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady, 
občianska bezúhonnosť, schopnosť používať slovenský jazyk 
v úradnom styku, znalosť práce s PC.
Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia: stručný 
profesijný životopis, úradne  overené doklady o vzdelaní, výpis 
registra trestov nie starší ako 3 mesiace, návrh koncepcie roz-
voja základnej umeleckej školy.
Uzávierka prihlášok je 6. mája 2009. Prihlášky posielajte na 
adresu: MsÚ Trenčín – útvar školstva, Mierové námestie 2, 
911 64 Trenčín. Obálku označiť „Výberové konanie, názov a sí-
dlo základnej umeleckej školy“.

VÝBEROVÉ KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE

Nórska veľvyslankyňa sa 
zaujímala o projekt vzdelávania

 V pondelok 30. marca navštívila 
mesto Trenčín J. E. veľvyslankyňa 
Nórskeho kráľovstva na Slovensku 
pani Brit Løvseth. Spolu s primátorom 
Branislavom Cellerom sa zaujímali 
o implementáciu projektu Vzdelávanie 
zamestnancov samosprávy, na kto-
rý Mesto Trenčín získalo nenávratný 
finančný príspevok z prostriedkov Fi-
nančného mechanizmu EHP, Nórske-
ho finančného mechanizmu a zo štát-
neho rozpočtu Slovenskej republiky. 
 Prezentáciu uviedol Vladimír Škola, 
koordinátor projektu. „Mestský úrad 
v Trenčíne sa rozhodol riešiť zvyšo-
vanie kvalifikácie svojich zamestnan-
cov systémovo a nečakať na náhod-

né ponuky komerčných kurzov, ktoré 
i tak nie vždy úplne sledujú potreby 
zamestnancov samosprávy. Riadený 
proces vzdelávania umožní zefektív-
nenie celého procesu zlepšovania 
kvality ľudských zdrojov,“ spresnil zá-
mer úradu V. Škola.
 V projekte je pre zamestnancov 
zahrnutá príprava spolu v 10 kurzoch 
v horizonte štyroch rokov.
 V rámci projektu sa vyškolí s cie-
ľom posilniť kompetencie a kapa-
city na miestnej úrovni celkom 200 
zamestnancov samosprávy nielen 
Mestského úradu v Trenčíne, ale aj 
zamestnancov ďalších samospráv 
miest, prípadne obcí. Realizácia pro-
jektu už prebieha od júla 2008 a bude 
pokračovať až do apríla 2011. 
 Celý projekt vzdelávania zamest-
nancov samosprávy možno charakte-
rizovať ako ucelený systém štyroch 
vzdelávacích semestrov, z ktorých 
každý bude trvať štyri mesiace. V jed-
nom 4-semestrálnom kurze sa vzde-
láva cca 20 zamestnancov. Celkové 
náklady projektu predstavujú 352 ti-
síc eur. (jm)

Druhé kolo prezidentských 
volieb vo výsledkoch
K hlasovacím urnám v druhom kole prezidentských 
volieb, ktoré sa konali 4. apríla 2009, pristúpilo 
v meste Trenčín 25 332 voličov. Vo volebnom dueli 
s Ivetou Radičovou zvíťazil úradujúci prezident Ivan 
Gašparovič, ktorý z celkového počtu 25 139 platných 
hlasov získal podporu 54,80 % voličov. Jeho protikan-
didátke prejavilo dôveru 45,19 % voličov.

 V druhom kole volieb malo v Trenčíne možnosť roz-
hodnúť o budúcom prezidentovi Slovenskej republiky 
47 089 oprávnených voličov. Do volebnej urny vhodilo 
obálku s hlasom 53,79 % z nich, čo je približne o 2 % 
viac, ako bol celoslovenský priemer. V Trenčíne ozna-
čili voliči meno Ivana Gašparoviča 13 778-krát, meno 
Ivety Radičovej 11 361-krát. Z päťdesiatich trenčian-
skych volebných okrskov zvíťazil Ivan Gašparovič v 37, 
Ivete Radičovej sa to podarilo vo zvyšných trinástich.
 „O vydanie voličského preukazu, ktorý umožňuje vo-
liť mimo svojho okrsku, požiadalo 713 občanov. V po-
rovnaní s prvým kolom  to bolo o 245 viac,“ informova-
la vedúca Útvaru právneho a matriky v Trenčíne Alena 
Sedláčková. „Voľby na území mesta prebehli pokojne. 
Nezaznamenali sme žiadne problémy,“ dodala.
 Ivana Gašparoviča si v rámci celého Slovenska zvo-
lilo v druhom kole za prezidenta 1 234 787 občanov. 
Ivetu Radičovú podporilo vo voľbách 988 808 obča-
nov. (md, mr)
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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 Ve-
rejnej knižnici M. Rešetku v pobočke Kubra.
7., 14., 28. 4. (10.30)  Mamie ś 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 Fa-
bovou 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 informá-
cie 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

Problémy výživy v prvých troch rokoch 
života.
25. 4. (9.00)  Rodičovský kurz 
Pre budúce mamičky a oteckov. Stretnutie 
s laktačnou poradkyňou, pediatrom, práv-
ničkou, 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 fan-
tasy románov Štefanom Konkolom, sprevá-
dza spisovateľ Rudolf Dobiáš.
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 du-
ševné 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 ži-
vote 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.

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.
3. 4. (7.30)  Projekt zdravia
Konzultácie s liečiteľom.
15. 4. (13.30)  Akadémia III. veku
Prednáškové popoludnie.
3. 4. (16.00)  Divadlo PIKI – Rozprávka
Predstavenie pre deti.

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

17. – 19. 4. (19.00)  
Siedme nebo
Inge ide vrátiť opravené no-
havice svojmu zákazníkovi 
Karlovi. Pri odovzdaní ale 
dôjde k náhlemu vzplanutiu 
a sexu. Inge žije s manže-
lom Wernerom. Preto sa 
spočiatku vzťahu s Karlom bráni, ale 
vzájomná (nielen sexuálna) príťažlivosť 
je silnejšia.

18. – 19. 4. (16.00)  Detské 
predstavenie: Príbeh o zúfalčekovi
Ocitáme sa v kúzelnom kráľovstve, kto-
ré sa chystá na každoročnú polievkovú 
slávnosť. Dlhý rad veľmi nešťastných 
náhod spôsobí tragédiu, ktorá kráľovi 
zlomí srdce, princeznej Hráške spôso-
bí ťažkú osamelosť a ich poddaných 
pripraví o polievku. 

20. a 22. 4. (19.00)  Austrália
Epická romantická dráma Austrália pri-
náša príbeh o nenávisti a láske, o pria-
teľstvách a intrigách, o sebapoznaní 
a vôli zmeniť svoj život. 

24. – 26. 4. (19.00)  Paranoid park 
Paranoid Park je kultovným miestom 
stretávania skejťákov v americkom 
Portlande. Je i miestom životného 
a morálneho bilancovania šestnásť-
ročného Alexa, ktorý v jeho blízkosti 
náhodne usmrtí bezpečnostného 
strážcu. 

27. a 29. 4. (19.00)  Umierajúce 
zviera
Charizmatický vysokoškolský pedagóg 
Kepesh prežíva spokojné obdobie jese-
ne svojho života, ktoré delí medzi pred-
nášky, priateľov, vzťah s dlhoročnou 
milenkou a svoje obľúbené knihy. Hoci 
sa teší pozornosti hlavne ženskej časti 
svojich poslucháčov, príležitostné vzťa-
hy nevyhľadáva. Kontúry tohto príjem-
ného stereotypu však naruší pôvabná 
žiačka Consuela, ktorá dosiahne, 
že ctihodný pán profesor sa snáď po 
prvý raz a možno aj naposledy v živote 
úprimne zamiluje. Vekový rozdiel však 
nemožno oklamať. 

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

ARTKINO METRO
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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, pró-
zy 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

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)  Kondično-
rehabilitačné 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. 
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), PC-
Windows (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, 
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. Do-
minantné 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. Vý-
ber 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.
22., 29. 4. (16.00)  Tvorenie 
s potešením s tetou Aničkou 
Tvorenie s windovkami. Fantázia z plastu. 
Tvorivé popoludnie pre deti od 2 rokov 
v sprievode rodičov.
23. 4. (15.00)  Klub keramikárov
18. 4. (8.00)  Klub Veronika
Prednášky o liečivých rastlinách.
18. 4. (9.00)  Stretnutie mládeže z o. 
z. DEMAS
Programová príprava letných táborov, 
prednášky, besedy.
20., 27. 4. (18.00)  Klub keramikárov
Keramické dielne pre priaznivcov 
keramiky.
21., 28. 4. (15.00)  Klub malých 
keramikárov
Tvorivé keramicko-výtvarné dielne pre deti.
22. 4. (9.30)  Rozvíjanie zručností ZŤP
Tvorivé keramicko-umelecké dielne pre 
mládež so ZŤP.
30. 4. (18.00)  Rozhovory o živote s J. 
Pevným
Prednáška spojená s besedou.

TRENČIANSKE MÚZEUM
Mierové námestie 46, 032/743 44 31

1. 4. – 19. 4.  Ján Hubinský – Veduty

POŠTA TRENČÍN 1
Mierové nám.

4. 5.  Filatelia a zberateľstvo
Pošta Trenčín 1 bude používať príležitost-
nú pečiatku k 90. výročiu tragickej smrti 
gen. Milana Rastislava Štefánika.

STARÝ HROZENKOV
2. 5. (8.15)  PRIATEĽSTVO – 
PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANÍC
Regionálna rada KST Trenčín, Odbor KST 
TJ Letecké opravovne Trenčín a KČT Zlín 
pozýva priateľov turistiky na 7. ročník 
medzinárodného pochodu. Informácie 
podá Jan Mrlina, Šoltésovej 11, 911 01 
Trenčín, tel. 032/743 66 11 (domov), 
O32/656 53 02 (práca).
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Vyše 600 veriacich si symbolicky pripomenulo utrpenie Krista 
počas krížovej cesty na Veľký piatok. Viedla od kostola Notre 
Dame cez centrum mesta k farskému kostolu a odtiaľ na Tren-
čiansky hrad. „Naša krížová cesta sa nedá porovnať s tou, čo 
prežil Ježiš, keď sa obetoval za nás. Teší ma, že toľko ľudí pri-
šlo a vyniesli svoj kríž na najvyššie miesto v meste,“ povedal 
trenčiansky dekan-farár Milan Kupčík. (la)  

Trenčín si pripomenul 64 
slobodných rokov
Na zelený štvrtok 9. apríla 2009 si mesto Trenčín pri pamätní-
ku na Brezine pietnym aktom pripomenulo 64. výročie svojho 
oslobodenia spod jarma nemeckého fašizmu. Vence vďaky polo-
žili k pamätníku zástupcovia veľvyslanectiev Ruskej federácie, 
Ukrajiny a Českej republiky, delegácie Mesta Trenčín, Trenčian-
skeho samosprávneho kraja, Obvodného úradu v Trenčíne, poli-
tických strán a hnutí a spoločenských organizácií.

 K prítomným sa prihovorila 
poslankyňa, uvoľnená na výkon 
funkcie, Janka Fabová, ktorá 
priblížila historické chvíle spred 
šesťdesiatich štyroch rokov, 
keď vojská Červenej a rumun-
skej armády oslobodili ľavú 

časť mesta Trenčín. Pravá časť 
mesta bola oslobodená o nie-
koľko dní neskôr.
 Vojnové besnenie znamena-
lo nielen miliónové škody na 
štátnych a súkromných objek-
toch, ale i straty na životoch 

Chlapci z folklórneho súboru Družba udržiavajú spevné a ta-
nečné ľudové tradície. Počas Veľkej noci polievali a šibali svo-
je tanečníčky rovnako ako ich predchodcovia v minulosti. Iba 
miesto voza s koňmi ich odviezol „železný“ voz s koňmi ukrytý-
mi pod kapotou. (la)

statočných ľudí, ktorí po neľud-
skom trýznení našli svoju smrť 
po streľbe do tyla v masových 
hroboch na trenčianskej Brezi-
ne. Telá zastrelených boli tak 
zmrzačené a dokatované, že 
len 43 z celkového počtu 69 
osôb sa podarilo identifikovať. 
Popri Slovákoch boli na Brezine 
zastrelení i zahraniční účastníci 
odboja. „Nemali by sme zabú-
dať, že mier a demokracia sú 
veľmi krehké. Môžu sa rozbiť, 
ak sa stretnú tvrdohlaví ľudia. 
Môžu sa zmeniť na vojnu, ak 
prestaneme rešpektovať slo-
bodu druhého človeka – ak 
budeme kohokoľvek podneco-
vať k násiliu či nevraživosti, ak 
zabudneme alebo odmietneme 
históriu písanú vlastnou krvou 
obetí nacizmu. Posolstvo 10. 

apríla 1945 je teda dňom, 
keď vzdávame úctu, tichú spo-
mienku, ale aj súčasné ospra-
vedlnenie všetkým, ktorí verili 
v nový začiatok a bojovali zaň,“ 
povedala vo svojom príhovore 
J. Fabová.
 Na jej slová nadviazal prího-
vorom aj veterán Slovenského 
národného povstania plukovník 
v. v. Ľudovít Kaliský, ktorý na 
záver pripomenul, že „... treba 
mať vždy na pamäti, aby sme 
sa z minulosti poučili, aby 
táto bola školou prítomnosti 
a budúcnosti existencie slo-
venského národa. Musíme roz-
hodnejšie dbať o zachovanie 
celistvosti a demokratického 
charakteru nášho štátu, o slo-
bodu a bezpečnosť našich ob-
čanov.“ (jč)

Pamiatku padlých si prišli uctiť aj zástupcovia Mesta  >
Trenčín

Čestná stráž pri Pamätníku umučených na Brezine >
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Milí čitatelia! Za správne riešenie tajničky z osemsmerovky z č. 5/2009 „...aby včas vstávali.“ bola vyžrebovaná Daniela Berecová, 
J. Halašu 3/35, 911 08 Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká knižná cena. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku krížovky 
z Infa č. 6/2009 zasielajte na adresu našej redakcie do 5. 5. 2009.

KRÍŽOVK A
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Výstava skalničiek a okrasných drevín 
Klub skalničkárov Campanulla 
carpatica Drietoma vás po-
zýva na výstavu skalničiek 
a okrasných drevín 1. 5. 2009 
v piatok od 14.00 – 19.00 
hod. a 2. 5. 2009 v sobotu od 
9.00 – 19.00 hod. v areáli Zá-
kladnej školy v Drietome.

Očkovanie psov  
Mesto Trenčín oznamuje občanom, že v zmysle zákona o ve-
terinárnej starostlivosti sa vykoná povinné očkovanie psov 
proti besnote. Poplatok za očkovanie je 4 eurá a uskutoční sa 
nasledovne:
11. 5. 2009 Záblatie – kaplnka 9.00 – 10.00 h
12. 5. 2009 Zlatovce – Kamenec 9.00 – 10.00 h
13. 5. 2009 Istebník – kult. dom 9.00 – 10.00 h
14. 5. 2009 Opatová – kult. dom 9.00 – 9.30 h

Zasadnutie VMČ Západ 
Dovoľujeme si vás pozvať na zasadnutie Výboru mestskej časti 
Západ, ktoré sa uskutoční v stredu 29. apríla 2009 o 16.00 
hod. v Kultúrnom stredisku v Záblatí.

POZVÁNKY A OZNAMY

1
Im Jahre 

(skr.)

 Fontána vodníka Valentína v centre Trenčína začiatkom apríla 
po zimných mesiacoch opäť ožila. Trenčania a návštevníci mesta 
sa teda môžu kochať pohľadom na najkrajšiu atrakciu Štúrovho 
námestia až do októbra. Spolu s touto fontánou spustil prevádz-
kovateľ aj fontánu v Parku M. R. Štefánika. (md)

Vodník Valentín sa už zobudil...
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Stretnutie so zlatými trenčianskymi juniormi

 Mladých trenčianskych ho-
kejistov, čerstvých držiteľov 
titulu v juniorskej extralige, pri-
jal v utorok 31. marca na pôde 
mestského úradu primátor 
Trenčína Branislav Celler. 
 „Srdečne vám gratulujem 
k dosiahnutému športovému 
úspechu. Vašim trénerom a ro-
dičom treba poďakovať za ich 
obetavosť. Nech vás hokejové 
povinnosti zavedú kamkoľvek, 
dúfam, že sa do Trenčína bu-
dete vždy radi vracať,“ povedal 
v úvode stretnutia B. Celler.
 Tréner Peter Bohunický vo 
svojom krátkom príhovore po-
ďakoval primátorovi, ktorý je 
zároveň čestným prezidentom 
Dukly, za prijatie. Na akcii bol 
prítomný aj generálny manažér 
Dukly Eduard Hartmann, inak 
predseda Komisie školstva, 
športu a mládeže pri Mestskom 
zastupiteľstve v Trenčíne.
 „Víťazstvo sme si naozaj 
všetci vychutnali. Chlapci mali 
povolené oslavy. Aj my, tréne-
ri, sme sa potešili zo zisku ti-
tulu, ale vzhľadom na náš vek 
skromnejšou formou,“ prezra-
dil tréner P. Bohunický.
 „Oslávili sme titul, ako sa 
patrí, hlavy nás však neboleli,“ 
s úsmevom potvrdil trénerove 
slová kapitán vojakov Oliver 
Ďuriš.

Vo víre bojov 
 „Naša túžba po titule bola 
obrovská. Vedeli sme, že na 
Zvolen máme. Prvý zápas po-
značila zbytočná nervozita, od-
skakovali nám puky a Zvolen 

skakovali nám puky a Zvolen 

u nás zvíťazil. Ani druhý duel sa 
spočiatku nevyvíjal podľa našich 
predstáv. Na súperovom ľade 
sme prehrávali už 0:2, oba góly 
padli prakticky z ničoho. Spô-
sobom teraz alebo nikdy sme 
na súpera doslova vleteli, po-
darilo sa nám vyrovnať a obrat 
sme dokonali víťazným gólom 
v predĺžení. Psychicky nám toto 
víťazstvo nesmierne pomohlo 
a v rozhodujúcom zápase celej 
série pred početným domácim 
publikom sme už šancu na ti-
tul z rúk nepustili,“ zhodnotil 
O. Ďuriš finálovú sériu. Oliver, 
hráč s neoceniteľnými skúse-
nosťami z A-mužstva vojakov, 
môže porovnať úroveň mládež-
níckej a seniorskej extraligy. 
„V juniorskej lige sa najmä bo-
juje, miestami hlava-nehlava, 
u seniorov je to viac o rozume, 
hrá sa viac hlavou, je to úplne 
niečo iné,“ vysvetlil.

Kapitán Branislav Kovalčík z 1. FBC Trenčín drží nad hla- >
vou pohár majstra Slovenska po získaní titulu vo víťaznom 
dvojzápase play-off proti florbalistom Florko Košice.
 foto: Radovan Stoklasa

 „Vyraďovacie boje nás stáli 
veľa fyzických aj psychických 
síl. Únavu však treba hodiť za 

hlavu, aj keď za týždeň odohrá-
me 2 – 3 zápasy,“ povedal Ján 
Jarábek, kapitán mužstva po-
čas základnej časti juniorskej 
extraligy.
 „Pred tohtoročným play-off 
si niektorí chalani odfarbili šti-
ce na blond. Spoločným rituá-
lom pred zápasmi bola krátka 
modlitba,“ dodal J. Jarábek.
 Ziskom titulu sa juniorom 
skončila sezóna. Čaká ich 
vytúžený oddych, treba dolie-
čiť zranenia a intenzívnejšie 
študovať, viacerých totiž čaká 
maturita. 
 O niekoľko dní sa začne let-
ná príprava, dvoj – a trojfázová 
tréningová zaberačka.

 Martin Mistrík

štvrťfinále

Trenčín – Košice 6:1
Košice – Trenčín 5:3
Trenčín – Košice 3:1
semifinále

Trenčín – B. Bystrica 7:3
B. Bystrica – Trenčín 5:4 po 
predĺžení
Trenčín – B. Bystrica 7:1
finále

Trenčín – Zvolen 3:6
Zvolen – Trenčín 2:3 po 
predĺžení
Trenčín – Zvolen 3:1

CESTA K TITULU

Ján Jarábek, ako správny kapitán, dokonale pozná svojich spolu-
hráčov. Pre Info vybral týchto NAJ:
NAJväčší:

frfloš  taký v kabíne ani nie je, sem-tam si každý pofrfle
pracant  Tibor Radulay – ide do všetkého naplno, na tréningu 

aj v každej situácii
zabávač  Tomáš Lipták – najväčší srandista tímu
jedák  Lukáš Rekem – hráč s najväčším apetítom, zje všet-

ko, čo pred ním nestihne utiecť
fešák  Oliver Ďuriš – všetci chalani sa však chcú dievčatám 

páčiť
svalovec  Tibor Radulay, Tomáš Vyletelka – pri pohľade na nich  

sa činky roztrasú
telefonista  Tomáš Staňo – stále s mobilom pri uchu
flegmatik  Emil Horník – len tak niečo ho nerozhádže, je bez-

konkurenčne aj najväčším spachtošom v kádri

NA J...


