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Pri príležitosti Dňa učiteľov udelil 6. apríla primátor Mesta Trenčín Branislav CELLER v sobášnej sieni MsÚ pamätný list a vecnú cenu 12 pedagógom. Takto im vyjadril poďakovanie za
úspechy dosiahnuté pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, občanov nášho mesta. Na snímke
sú ocenení pedagógovia s predstaviteľmi mesta. Profily učiteliek ZŠ nájdete na strane 12. Ich
kolegyne z materských škôl predstavíme v budúcom čísle.

SRA pridelila Trenčínu dlhodobý
korunový rating BBB+

Láska s Gunagu na
1. mája
str. 10
CVČ má novú adresu
str. 13

Výstavba verejného WC pozastavená

Slovenská ratingová agentúra (SRA) pridelila mestu Trenčín
dlhodobý korunový rating BBB+ so stabilným výhľadom, čo je
1 stupeň pod úrovňou rizika štátu.
Ako informoval výkonný riaditeľ SRA Rudo Autner, v kategórii transakcií v cudzích menách,
agentúra priradila Trenčínu
rating BBB so stabilným výhľadom. Krátkodobý rating Trenčína je S2, teda najlepšie možné
hodnotenie pre subjekty s dlhodobým ratingom BBB+.
Priradené hodnotenie SRA
odôvodňuje aj tým, že vďaka
výhodnej dopravnej polohe,
dobre rozvinutému systému
cestnej a železničnej dopravy a
diverzifikovanému priemyslu má
Trenčín výborne predpoklady na
svoj ďalší rozvoj a etablovanie
sa zahraničných investorov. „Finančné hospodárenie mesta
je pritom dlhodobo stabilné. V

rokoch 2001 až 2004 hospodárilo s prebytkom, pričom za
uplynulý rok to bolo 49,8 milióna Sk,” konštatuje SRA.
Agentúra pozitívne hodnotí
aj vykonanú reštrukturalizáciu
bankových úverov a komunálnych obligácií v roku 2004,
ktorá pre mesto znamenala
úsporu finančných prostriedkov z titulu priaznivého vývoja
kurzu koruny voči Euru, ako aj
úsporu úrokových nákladov. „V
oblasti ďalšieho zvyšovania zadĺženosti by však Trenčín mal
zachovať obozretný prístup a
pristupovať k čerpaniu úverov
súčasne so zvyšovaním bežných príjmov,” upozorňuje SRA.
(TASR)

Pri hĺbení základov pod verejné WC na Sládkovičovej ulici boli
minulý týždeň odokryté klenby podzemnej chodby na mieste bývalého Kirchnerovho domu. Nález zhodnotila riaditeľka Krajského
pamiatkového úradu v Trenčíne Eva GAZDÍKOVÁ.
Snímka (jč)
Podľa slov E. Gazdíkovej v
súčasnosti sa ešte nedá určiť
obdobie, do ktorého spadá tento nález: „Po zhodnotení výsledkov rozhodneme, či bude môcť
pokračovať výstavba verejného
WC podľa pôvodného projektu,
alebo sa bude musieť zmeniť.“
Mesto Trenčín, má podľa B.

Cellera záujem pokračovať v archeologických prácach. „Nebránime sa ani zásahom do projektu, pretože predpokladáme, že
práve objavená klenba prispeje
k oživeniu centra mesta a môže
patriť k turistickým lákadlám v
Trenčíne,“ dodal primátor.
(th)
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Revitalizácia Mierového námestia zatiaľ nemá víťaza
Mesto Trenčín publikovaním oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania zo dňa 23. 11. 2004 vyhlásilo súťaž návrhov pod názvom „Architektonicko-urbanistická súťaž návrhov
– Revitalizácia Mierového námestia v Trenčíne“. Súťažné podklady si vyžiadalo jedenásť záujemcov a štyria z nich predložili
ponuky.
Otváranie ponúk sa uskutočnilo 24. 2. 2005 a následný proces vyhodnocovania
trval do 10. 3. t.r. Porota
menovaná pre otváranie a vyhodnotenie ponúk, odporučila
obstarávateľovi neudeliť 1.
cenu žiadnemu z uchádzačov.
Ani jedna totiž nevyhovovala
požiadavkám mesta, uvedených v súťažných podkladoch.
Uchádzači tak boli ocenení
druhou až piatou cenou, resp.
odmenou.
Mesto Trenčín zrušilo vyhlá-

senú metódu verejného obstarávania zaslaním oznámenia
o výsledku verejného obstarávania 31. 3. 2005 na publikovanie vo Vestníku verejného
obstarávania a bude ďalej pokračovať metódou rokovacieho konania bez zverejnenia,
pričom bude rokovať spoločne
so všetkými uchádzačmi, ktorí
sa zúčastnili súťaže návrhov.
Predpokladaný termín oznámenia víťaza predmetnej akcie
je mesiac júl t.r.
(fs)

Stále živá pamiatka
Mesto Trenčín si 8. apríla pietnym aktom kladenia vencov,
obohateným o spomienkový program, pripomenulo 60. výročie
oslobodenia mesta ruskou a rumunskou armádou.

kto pozná a váži si vlastnú minulosť, má nádej a perspektívu
do budúcnosti. „Stále živá pamiatka nielen na umučených
na Brezine, ale aj ruských a
rumunských vojakov, ktorí
padli pri bojoch o Trenčín
10. apríla 1945, je jedným
zo stimulov rozvoja Trenčína,
mesta, ktoré sa hlási k tradič-

ným európskym a demokratickým hodnotám. Porovnávame
náš pohľad na otázky lokálnej
demokracie aj so skúsenosťami zo zahraničia a odovzdávame Trenčanom jednoduché
posolstvo – samospráva je
tu pre občana,“ povedal B.
Celler.
(th)

Zasadala Komisia na ochranu
verejného záujmu

Medzi predstaviteľmi MO OV Zväzu protifašistických bojovníkov
boli aj priami účastníci oslobodzovacích bojov o Trenčín.
Pri Pamätníku umučených
v lesoparku Brezina sa okrem
čelných predstaviteľov samosprávy Mesta Trenčín, vojenskej Posádky Trenčín a MO
a OV Zväzu protifašistických
bojovníkov zišli aj mimoriadni a
splnomocnení veľvyslanci a diplomati viacerých štátov, akreditovaných na území Slovenska
– Vladimír Galuška, veľvyslanec ČR, Valery Voronetsky,
veľvyslanec Bieloruska, Jurij

Lvovič Cingovatov, radca – vyslanec Ruskej federácie, Scott
N. Thayer, chargé d´affaires
USA a ďalší hostia.
Na pietnom mieste, kde
spočívajú telesné pozostatky
69 obetí 8 národností, zavraždených na konci druhej
svetovej vojny, sa po pietnom
akte kladenia vencov hosťom
prihovoril trenčiansky primátor
Branislav Celler. Vo svojom
príhovore zdôraznil, že len ten,

Komisia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov prevzala 11. apríla na svojom zasadnutí 24 uzatvorených obálok
poslancov mestského zastupiteľstva a obálku primátora Mesta
Trenčín, označených ako Oznámenie verejného funkcionára o
funkcii, činnosti, zamestnaní a majetkových pomeroch.
Oznámenie
nepredložil oneskorenie zapríčinili vážne
poslanec M. Kvasnička a rodinné dôvody. Ostatné nedoposlanci B. Zubričaňák, J. statky označila predsedníčka
Babič, M. Barčák, M. Česal, komisie Gabriela Hubinská
J. Homola, G. Hubinská, J. ako pochybenia len administraKrátky, A. Laborecká, O. Löb- tívneho charakteru a nemôžu
bová, V. Poruban, Ľ. Sámel, Š. byť v rozpore s ochranou verejSýkorčin a E. Szép nedoložili k ného záujmu. „Som presvedoznámeniu potvrdenie o poda- čená, že zajtra na zasadnutí
nom daňovom priznaní k dani z komisie vyslovíme záver, že
príjmov fyzických osôb za pred- všetky oznámenia sú dodané
v zmysle Ústavného zákona
chádzajúci kalendárny rok.
M. Kvasnička dodal potreb- č. 357 /2004 Z.z.,“ dodala
né materiály komisii hneď po G. Hubinská.
(th)
zasadnutí. Podľa jeho slov,
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Stalo sa...
4. – 17. 4. 2005

Jedna otázka pre...

PONDELOK 4. 4.: Témou pracovného stretnutia primátora
s predsedom Trenčianskeho
samosprávneho kraja Š. Štefancom boli možnosti vysporiadania majetku vo vlastníctve
mesta Trenčín, ktorý užíva
vyšší územný celok.
S predstaviteľmi spoločnosti SIRS, nadobúdateľom 49%
akcií SAD Trenčín, hovoril B.
Celler o novej koncepcii MHD
v Trenčíne.
UTOROK 5. 4.: Štatutár mesta
prijal spracovateľov projektu
kanalizácie v Opatovej. Realizácia tejto investičnej akcie
by sa mala uskutočniť ešte
v tomto roku.
STREDA 6. 4.: B. Celler sa
stretol so zástupcami Rotary
klubu v Trenčíne O. Preislerovou a M. Striežencom.
Diskutovali o možnostiach
spoločného vydania publikácie
o Trenčíne a ďalšej spolupráci
Rotary klubu a Mesta Trenčín.
Prednostka MsÚ I. Orgoníková sa stretla s obyvateľmi
zo Železničnej ul., ubytovanými dočasne v detskom tábore Kubrica. Informovala ich
o možnostiach, ktoré pre nich
mesto vytvorilo v súvislosti
s definitívnym riešením ich budúceho ubytovania.
ŠTVRTOK 7. 4.: Predstavitelia
firmy Reming navštívili primátora v súvislosti s odsúhlasovaním projektovej dokumentácie k územnému rozhodnutiu
modernizácie železničnej trate
na území mesta.
S A. Horečným, starostom
Skalky n.V., hovoril štatutár
mesta o postupe pri revitalizácii a spopularizovaní kláštora
a kostola na Skalke, ktoré sú
v katastrálnom území Mesta
Trenčín.
PIATOK 8. 4.: B. Celler sa
zúčastnil na konferencii, ktorú
na podporu zaostávajúceho
vidieka v Trenčíne organizoval
europoslanec P. Baco v spolupráci s informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu.
Primátor absolvoval pracovný obed so Scottom N. Thay-

dopravno-obchodnú riaditeľku SAD a.s. Trenčín
„SAD Trenčín ako prevádzkovateľ mestskej dopravy na území
mesta obohatil od 11. apríla cestovný poriadok o dve nové linky
po tom, čo sa uvoľnili dva autobusy, ktoré ste doteraz využívali
na komerčnú prepravu. Ako sa to prejaví na skvalitnení dopravy
v rámci MHD?“
(pš)
„Okrem dvoch nových liniek mesta. Aby sa zvýšila kvalita naposilňujeme aj spoje k existujú- šich služieb, vybrané existujúce
cim linkám. Prvá nová linka č. 14 linky sme posilnili v časoch, keď
zabezpečuje okruh Zamarovce, boli preplnené a vznikali problémy
Zámostie, Sihoť IV. po VÚ ovčiar- s prepravou cestujúcich. Skúšobsky. Druhá nová linka č. 121 čias- ná prevádzka potrvá tri mesiace
točne kopíruje existujúcu linku 21 a hradíme ju z vlastných zdrojov.
z Opatovej. Má však zmenu v tra- Potom vyhodnotíme vyťaženosť
se, nechodí po Električnej ul., ale nových a posilnených liniek a rozobsluhuje centrum mesta. Aj ľu- hodneme, či a za akých podmiedia z Opatovej sa tak dostanú bez nok budeme tieto služby naďalej
(r)
prestupovania priamo do centra poskytovať.“

Ing. Sylviu Kodajovú

Posilnené a posunuté spoje MHD
Novo zavedené spoje:
Linka č. 5
Zlatovská ul., VOD-EKO, 13.00 - Saratovská ul., ZŠ 13.20
Linka č. 9
Dlhé Hony 9.25 - Kasárenská ul., VOP-027 9.40
Linka č. 13
Záblatská ul. Rybáre 9.50 - autobusová st. 10.10
autobusová stanica 9.25 - Záblatská ul. Rybáre 9.45
autobusová stanica 10.20 - Záblatská ul. Rybáre 10.40
Linka č. 17
Saratovská ul., ZŠ 12.35 - autobusová stanica 12.50
Saratovská ul., ZŠ 16.25 - autobusová stanica 16.40
Saratovská ul., ZŠ 17.15 - autobusová stanica 17.32
autobusová stanica 16.00 - Saratovská ul., ZŠ 16.20
autobusová stanica 17.45 - Saratovská ul. ZŠ 18.05
Linka č. 18
Sihoť VUO 16.45 - Saratovská ul., ZŠ 17.10
Linka č. 19
gen .Svobodu, otoč 11.40 - Kasárenská ul. VOP-027 12.05
Kasárenská ul., VOP-027 11.10 – gen. Svobodu, otoč 11.35
Linka č. 21
Električná ul. nem. 8.25 - z Opatová ul. Potočná ZŠ 8.50
Linka č. 22
gen. Svobodu, otoč 17.05 - autobusová stanica 17.20
autobusová stanica 16.45 - gen. Svobodu, otoč 17.00
Linka č. 23
Východná ul. otoč 7.00 -autobusová stanica 7.15
Východná ul. otoč 13.12 - autobusová stanica 13.27
Východná ul. otoč 13.50 - autobusová stanica 14.05
Východná ul. otoč 14.45 - autobusová stanica 15.00
Východná ul. otoč 15.25 - autobusová stanica 15.45
Východná ul. otoč 18.00 - autobusová stanica 18.20
autobusová stanica 12.55 - Východná ul. otoč 13.10
autobusová stanica 13.30 - Východná ul. otoč 13.45
autobusová stanica 14.10 - Východná ul. otoč 14.25
autobusová stanica 15.05 - Východná ul. otoč 15.20
autobusová stanica 17.25 - Východná ul. otoč 17.40
Posuny spojov v MHD Trenčín:
Linka č. 9,
Saratovská ul. ZŠ z 10.13 na 10. l0 hod.
Kasárenská ul., VOP-027 z 12.15 na 12.10 hod.
(sad)
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erom, chargé d´affaires Veľvyslanectva USA na Slovensku.
PONDELOK 11. 4.: O odstránení nedostatkov a ďalšej spolupráci hovorila I. Orgoníková
s R. Sabadkom, zmluvným
partnerom mesta na doručovanie písomností a platobných
výmerov pre rok 2005.
STREDA 13. 4.: Primátor prijal
direktora Kolégia piaristov P.
Franeka. Hosť ho informoval
o možnostiach sprístupnenia
Piaristického kostola v turistickej sezóne pre turistov a verejnosť počas celého dňa.
B. Celler sa ako člen zúčastnil rokovania Prezídia
Únie miest v Trnave.
V podnikateľskom klube Penati v Bratislave sa primátor
zúčastnil na besede Miestne
dane a podnikatelia. Na stretnutí, kde B. Celler prezentoval
Trenčín, ako mesto s jedným
z najnižších daňových zaťažení pre podnikateľov na Slovensku, sa zúčastnili o.i. aj
minister financií I. Mikloš a A.
Ďurček z Aliancie zamestnávateľov SR.
ŠTVRTOK 14. 4.: O ďalšom
postupe prác pri budovaní
športových ihrísk na Ostrove
rokoval B. Celler so starostom
Zamaroviec J. Plškom. Ďalšou
témou rozhovorov bolo vysporiadanie pozemkov pod novú
letnú plaváreň.
Primátor viedol riadne zasadnutie mestskej rady.
PIATOK 15. 4.: V Bratislave
sa B. Celler stretol s podpredsedom predstavenstva Tatra
banky M. Kaščákom. Diskutovali spolu o možnostiach
ďalšieho
spolufinancovania
rozvoja mesta týmto bankovým domom.
Generálny riaditeľ firmy Hella Slovakia N. Sack predstavil
štatutárovi mesta zameranie
a hospodárenie výrobných závodov firmy, vybudovaných pri
N. Meste n.V. a Bánovciach
n.B. Primátorovho hosťa zaujímal aj rozvoj krajského mesta
a možná vzájomná spolupráca
a podpora v oblasti športu,
kultúry v Trenčíne.
(r)
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ZŠ na Potočnej ul. naďalej pod správou mesta!
Základná škola na Potočnej ul. v mestskej časti Opatová ostane
naďalej pod správou mesta! Taký je výsledok rokovania primátora Trenčína Branislava CELLERA s vedením školy a miestnymi
občanmi.

Tak, ako každoročne, prvý polrok na ZŠ na Potočnej ul. v mestskej časti Opatová sa neskončil len rozdávaním vysvedčení, ale
obohatil ho aj tradičný karneval. Škola sa premenila na zázračnú
krajinu rozprávkových postavičiek, ktoré sa nechali unášať rytmickými skladbami.
Foto (zs)
ZŠ na Potočnej ul. je jedinou
neplnoorganizovanou školou,
ktorej zriaďovateľom je Mesto

Trenčín. Pre nízky počet žiakov v
1.-4. ročníku sa dostala do ekonomických problémov. Pred-

pokladaná strata na prevádzku
školy v tomto roku predstavuje
250 tisíc korún. Už v marci sa
problém snažili riešiť na verejnom zhromaždení s občanmi
Opatovej pracovníci Útvaru školstva a sociálnych vecí MsÚ spolu s poslancami MsZ. Rodičom
odporučili vytvoriť neziskovú
organizáciu, na ktorú by prešli
úlohy a povinnosti zriaďovateľa.
O školu prejavila záujem aj cirkev.
Na minulotýždňovom stretnutí na pôde mestského úradu
riaditeľka ZŠ Alena Schifferová
dokladovala, že škola našla
partnerov z radov miestnych
podnikateľov, ktorí prisľúbili pomoc pri dofinancovaní prevádzky školy v roku 2006 a prejavili
záujem podieľať sa na vytvorení
neziskovej organizácie v ďalšom
období.
B. Celler privítal túto iniciatívu, ale zároveň zdôraznil, že
úlohou sponzorov nemôže byť
financovanie investičných pro-

jektov v areáli školy: „To je úloha mesta, veď budova školy je
jeho majetkom a má na to vyčlenené finančné prostriedky.
Sponzori, alebo nezisková organizácia financujú bežný chod
školy, jej prevádzku, mzdové
náklady a podobne,“ uviedol B.
Celler. Zároveň ubezpečil obyvateľov Opatovej, že ZŠ na Potočnej ul. ostane v sieti mestských
škôl. Štatutár mesta vyvinie
osobnú iniciatívu, aby poslanci
MsZ schválili dofinancovanie
rozpočtu školy do konca tohto
roku. „V žiadnom prípade však
nesiahneme na peniaze iných
škôl na území mesta. Situáciu
budeme riešiť zmenou v rozpočte,“ dodal B. Celler.
Druhú alternatívu, prechod
školy pod cirkevnú správu, nie
je možné podľa platnej legislatívy uskutočniť, nakoľko budova
školy prešla do majetku mesta
delimitáciou kompetencií zo
štátnej správy na samosprávu.
T. Hlobeň

Skauti vymenili pohodlie
za užitočnú prácu
V sobotu 9. apríla si členovia 87. skautského zboru v Trenčíne
privstali, aby očistili prameň kyselky v Záblatí. Ani uplakané
ráno im neubralo na nálade. Vodca oddielu Ján ŠULEK s oddielovou prezývkou Mongol s prehľadom porozdeľoval jednotlivým
členom úlohy a sám svojím pracovným výkonom udával jeho
tempo.
Bola radosť pozerať sa ako Plánov majú skauti veľa, preto
jedna skupina čistila koryto po- uvažujú o tom, že rozšíria svoj
toka, druhá zhrabávala lístie a záväzok o odpracovaní hodín pri
tretia rezala drevo. Eriqe, Jano, verejno-prospešných prácach.
Uznanie si zaslúži aj pohotoMaja, Dodo, Herkules, Mišo,
Tip Tap, Ignácio a Poletuška vá reakcia poslanca mestského
pracovnými výkonmi za vodcom zastupiteľstva Martina Barčáka.
Keď spolu s Viliamom Fraňom
nezaostávali.
Je veľmi príjemne konštato- - Sokolom pripravovali plánovať, že skupina skautov je veľ- vané akcie skautov, zistili, že
mi dobrým kolektívom. Neboja verbálna podpora je málo a presa žiadnej práce. Zaviazali sa, to s viceprimátorom Antonom
že venujú 8 hodín pre verejno- Bocom zabezpečili aj technickú
prospešné práce. Čistenie pra- podporu. Všetci traja ukázali,
meňa kyselky v Záblatí bola ich ako majú kompetentní podporiť
prvou etapou. V druhej etape iniciatívu mladých ľudí.
Skauti vymenili pohodlie tepplánujú pokosiť a upraviť priľahlú lúku, aby sa tam mohli la domova za sychravé sobotné
hrať aj malé deti. V tretej eta- dopoludnie a urobili kus dobrej
pe by chceli upraviť aj okolie práce. Pochopili, v čom spočí(vš)
prameňa kyselky v Zlatovciach. vajú ľudské hodnoty.

V piatok 8. apríla sa pod patronátom Ligy proti rakovine SR
konal už deviaty ročník finančnej zbierky a osvety v boji proti
rakovine - Deň narcisov. Jedným z jej hlavných a dlhodobých
spoluorganizátorov je aj Slovenský skauting. A tak sa aj skauti
z oboch trenčianskych skautských zborov zapojili a prispeli
vlastnými silami k prehĺbeniu záujmu verejnosti o riešenie problematiky nádorových ochorení a pomohli ľuďom postihnutým
rakovinou.
Foto (jš)
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Detský domov pre maloletých a mladistvých utečencov

Save the Children aj na Slovensku
Detský domov pre maloletých bez sprievodu slávnostne otvoril vo štvrtok 14. apríla minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ľudovít KANÍK v Trenčíne – Hornom Orechovom. Na otvorení sa zúčastnili aj vedúci Zastupiteľstva úradu Vysokého komisára OSN
(UNHCR) v Bratislave Pierfrancesco Maria NATTA a trenčiansky primátor Branislav CELLER.
„Zišli sme sa pri otvorení
veľkosťou síce malého, ale významom veľkého zariadenia,
prvého tohto typu na Slovensku,“ povedal minister. „Otázka utečencov bude čoraz
dôležitejšia. Deti sú ohrozené
viac ako dospelí a stáva sa,
že počas cesty sa ocitne na
našom území dieťa bez zabezpečenia, bez ochrany a bez
rodičov. Preto je ľudské a morálne, že sa chceme postarať
o tieto deti. Je trochu paradoxné, že prvou obyvateľkou

prídu. Nie je potrebné obávať
sa nejakej invázie, ale budete
prvým zariadením prijímajúcim deti na úteku, ktoré sa
musí vysporiadať s takouto
zložitou skupinou. Nazdávam
sa, že je to jedinečný projekt
aj preto, lebo možno prizvať
k spolupráci aj mimovládne
organizácie a predovšetkým
širšiu občiansku spoločnosť,“
povedal P. M. Natta.
Maloletí bez sprievodu sú
cez program „Odlúčené deti
v Európe“ (iniciatíva UNHCR

„Kristus povedal – nechajte maličkých ku mne prísť. Vy, čo ste
umožnili a urobili toto zariadenie, ste tu vlastne zástupcami
Krista,“ zdôraznila krstná mama O. Feldeková aj v rozhovore s
riaditeľom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne Branislavom Horníkom.
Foto (la)
chovom bude slúžiť deťom do
18 rokov a po dovŕšení tohto
veku budú premiestnené do
pobytového tábora pre dospelých. Prijaté deti musia absolvovať lekársku prehliadku,

„Je úplne prirodzené a určite ľudské a morálne, že sa chceme
postarať o deti bez zabezpečenia, bez ochrany a bez rodičov a vytvárame podmienky na riešenie tejto situácie,“ povedal tesne po
prestrihnutí pásky nového zariadenia v H. OIrechovom Ľ. Kaník.
tohto zariadenia bude dievča,
ktoré neišlo z východu na
západ. Dostalo sa na územie
Slovenska, pretože opustila
detský domov v Nemecku.“
Vedúci Zastupiteľstva úradu Vysokého komisára OSN
pre utečencov (UNHCR) v Bratislave Pierfrancesco Maria
Natta sa poďakoval Ľ. Kaníkovi
a predstaviteľom Úradu práce
a sociálnych vecí v Trenčíne
za prípravu tohto potrebného
zariadenia. „V tomto roku
sa na Slovensku znížili počty žiadateľov o azyl, a práve
táto situácia dáva príležitosť
pripraviť sa na prijatie takýchto detí, lebo určite raz

a Save the Children) nazývané
„odlúčené deti“. Podľa definície tohto termínu sú to maloletí
cudzinci, zaistení pri ilegálnom
prekročení hraníc Slovenskej
republiky a ich rodičia, opatrovníci alebo najbližší žijúci
plnoletí rodinní príslušníci sa
nachádzajú na území iného
štátu, prípadne sú siroty.
Odlúčené deti môžu žiadať
o azyl zo strachu z prenasledovania, kvôli ozbrojenému konfliktu a nepokojom vo vlastnej
krajine. Môžu byť obeťami
obchodovania so sexuálnym
alebo iným zneužívaním.
Detský domov maloletých
bez sprievodu v Hornom Ore-

vrátane potrebného očkovania
a preventívnych opatrení určených na ochranu zdravia. V prvej fáze sa o 12 ubytovaných
detí bude starať osem pracovníkov.
Leo Kužela

Nechajte maličkých ku mne prísť
„Kristus povedal – nechajte maličkých ku mne prísť,“
začala svoj krátky príhovor
očividne dojatá krstná mama
domova Oľga Feldeková. „Vy,
čo ste umožnili a urobili toto
zariadenie, ste tu vlastne zástupcami Krista. Som mama
piatich detí a keď vzbudím v
sebe trochu empatie, viem si
predstaviť si, že som matka
detí, ktoré vyženiem z domu,
aby som im zachránila život.
Sotiť dieťa do sveta a sama
zostať niekde inde, bola by
som veľmi vďačná ľuďom, ktorí by sa dokázali o moje dieťa
postarať. Myslím si, že sme
sa zaradili do Európy veľmi
dôstojne. Som pyšná, rada a
vďačná, že práve ja môžem
byť krstná mama tomuto domovu.“

Oľga Feldeková nevedela
však vyrátať svoje povinnosti.
„Pýtala som sa, čo to všetko
obnáša, ale z vlastnej iniciatívy sem budem chodiť, budem
sa s deťmi kamarátiť. Ak
budú chcieť organizátori odo
mňa niečo naviac, uvidíme,“
povedala s úsmevom.
Matka piatich detí videla
takýto domov prvýkrát v živote. „Je to prvé zariadenie na
Slovensku a nikdy som nič
podobného nevidela, ani v cudzine. Skôr ma zvykli volať do
domova dôchodcov a možno
teraz tým, že starnem, volajú
ma k deťom. Je to milé a budem chodiť zase medzi deti.
Nakoniec od starých ľudí k
deťom nie je ďaleko, nemám
pravdu?“ zakončila so smiechom pani Feldeková.
(la)
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Mesto Trenčín nespravuje všetky komunikácie
V regionálnej tlači sa v poslednom období začali objavovať
nepresné informácie ohľadom správy a údržby komunikácií na
území mesta Trenčín (viď článok „Lajdácka robota obyvateľom
na Vlárskej ceste nepomohla“ uverejnenom v Trenčianskych
novinách č. 12 z 30. 3. 2005 a článok „Na čo ešte čakáte?“
v Pardone č.14 zo dňa 9. 4. 2005).
Aj keď sa v týchto médiách
zverejnili opravy, musíme pripomenúť, že v spomínaných
materiáloch autori pred vydaním žiaľ, nekonzultovali s kompetentnými pracovníkmi, či za
údržbu komunikácií II. a III.
triedy zodpovedajú pracovníci Mestského hospodárstva
a správy lesov, m.r.o, Trenčín.
Spomínaná mestská rozpočtová organizácia má v správe len
miestne komunikácie na území
mesta Trenčín. Za ďalšie zod-

povedajú iné subjekty, ktorých
zriaďovateľom je Slovenská
správa ciest a Trenčiansky samosprávny kraj.
Slovenská správa ciest zodpovedá za údržbu a správu komunikácií I. triedy, prechádzajúcich územím mesta Trenčín. Je
to cesta I/61, pozostávajúca
z ulíc Bratislavskej, Hasičskej,
Nám. SNP, Štefánikovej a Pred
Poľom.
V správe Trenčianskeho samosprávneho kraja sú komuni-

Ako sa môžem chrániť (2)
Ochrana domácnosti
• Nikdy neotvorte dvere cudzím
osobám nedajte vedieť, že ste
sami doma.
• Nikdy nepozývajte do bytu
ľudí, s ktorými ste sa práve
zoznámili.
• Ak vám niekto zvoní, vždy
sa pozrite cez priezor, kto to
je. Ak ho nemáte, dajte si ho
namontovať.
• Požiadajte údržbárov a iných
servisných technikov, aby vám
ukázali cez priezor poverenia
alebo preukaz. Venujte čas
tomu, aby ste si ho riadne
prezreli. Neostýchajte sa tejto
osobe povedať, aby ho chvíľu
dlhšie podržala pred vašimi
očami.
• Stáva sa dokonca aj to, že si
páchatelia lúpežných prepadnutí obstarajú falošné preukazy
a vymyslia si dôvod, aby ste im
otvorili (nevoľnosť, porucha kúrenia, kontrola televíznej alebo
telefónnej prípojky, odkaz alebo telegram, rýchla telefonická
pomoc a pod.). Ak máte telefón, môžete si dokonca overiť,
či uvedený podnik k vám naozaj takého človeka poslal.
• Ak sa dá, neotvárajte ani na
retiazku, ak sa niekto rozhodol
k vám dostať, retiazka vám nemusí pomôcť. Venujte peniaze

radšej na pevnejšie dvere a
zámky.
• Peniaze a cennosti radšej
uchovávajte v bankách alebo
príručných trezoroch.
• Ak môžete, urobte si fotografie cenností, aby bolo možné
ich pri strate identifikovať. Napíšte si aj výrobné čísla vášho
technického vybavenia.
• Ak idete na dovolenku, požiadajte člena rodiny alebo
priateľa, ktorému dôverujete,
aby počas zalievania kvetín,
o ktoré ste ho požiadali, otvoril na chvíľu dokorán okná, či
pustil nahlas rádio. Prípadní
páchatelia budú vidieť v byte
pohyb a môže ich to odradiť od
zamýšľanej krádeže.
• Spoznajte i ostatné časti
domu, kde bežne nechodíte
(povala, pivnice), nechodievajte do týchto priestorov sami.
• Pri odchode z domu nenechávajte v dverách ceduľku
kam idete, neinformujte široké
okolie, že cestujete preč.
• Nakontaktujte sa na políciu,
ak chcete vedieť, čo sa deje
vo vašom okolí. Nespoliehajte
sa len na informácie v televízii.
Opýtajte sa policajta vo vašom
obvode, čím by ste mu mohli
pomôcť. Upozornite ho na skutočnosti, ktoré vás môžu ohroziť.
(msp)

I/61
II/507
III/6131
III/6132
III/50721
III/50723
III/06134
III/06135
III/50722

kácie II. a III. triedy, prechádzajúce územím mesta Trenčín. Sú
to nasledovné komunikácie:
- II/507 – Ulica Električná
a Vlárska cesta
- III/6131 – Ulica Záblatská
po otoč MHD
- III/6132 – Ulice Dolné Pažite, Hanzlíkovská a časť Hlavnej
- III/50721 – Ulice Biskupická a Nozdrkovce po otoč MHD
- III/50723 – Ulica Istebnícka
- III/06134 – Kubranská cesta, Ulice Pod Hájikom a Kubrická

- III/06135 – Ulica J. Derku
- III/50722 – úsek od čerpacej stanice Esso ku kruhovému
objazdu pod sídliskom
Juh a ďalej smer na Soblahov.
Za údržbu a správu všetkých
ostatných komunikácií zodpovedajú pracovníci MHaSL,
m.r.o. Trenčín. Povinnosti
správcov komunikácií, týkajúce
sa územia pozdĺž komunikácií sú špecifikované v STN č.
736101 o projektovaní ciest
a diaľnic a v STN č. 736110
o projektovaní miestnych komunikácií.
T. Hlobeň

Viac než 11 miliónov na údržbu ciest
V Trenčíne sa nachádza 114 km mestských komunikácií. Ich
povrchovú vrstvu tvorí prevažne asfaltobetón hrubý 4 - 8 cm,
ale aj liaty asfalt alebo betón. Dve ulice – Jahodová a Široká,
majú komunikácie bez spevneného povrchu. Povrch chodníkov a
verejných priestranstiev, ktorých dĺžka na území Trenčína predstavuje 141 km, tvorí liaty asfalt alebo zámková dlažba.
Okrem opráv škôd na komu- v úseku medzi Piešťanskou a
nikáciách, spôsobených naj- Bratislavskou ul. už má nový
mä zimnými poveternostnými povrch, rovnako ako Majerská
podmienkami, Mesto Trenčín v a Kožušnícka ul.
roku 2005 investuje 11 milióNový povrch dostanú aj chodnov 360 tisíc korún na súvislú níky a verejné priestranstvá na
údržbu povrchových vrstiev, uliciach – Lidickej, Hornom
ktoré sú v havarijnom stave.
Šianci, kpt. Jaroša, SoblaPráce na prístupovej ceste k hovskej (pri bloku č. 1112),
materskej škole na Opatovskej M. Turkovej (basketbalové
ul. budú vykonávané 5. - 11. ihrisko), ďalej v mestskej časti
mája, na Dlhých Honoch 2. Kubra, na zjazdoch z cestného
– 11. mája, na Panenskej ul. mosta a v okolí Južanky na síd28. – 30. júna, Zlatovská ul. lisku Juh.
(ľš)
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To sme my, Trenčania!
Pôvodne som chcel napísať reportáž z aprílovej akcie mestských
policajtov, zameranej na dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia mesta o podmienkach držania psov v Trenčíne. Absolvoval som pochôdzku s jednou z hliadok, mimochodom, jej členkou
bola aj žena a napriek tomu nie všetky slová majiteľov psov boli
spisovné. A tak som sa rozhodol, že začnem fikciou.

FIKCIA
Idú dvaja mestskí policajti
po sídlisku a zrazu zbadajú človeka, nesprávajúceho sa podľa
pravidiel spoločenského i občianskeho spolunažívania. Okolo neho nevšímavo prechádzajú
„slušní“ občania, zazerajú, ale
nepovedia ani slovo. Keď zbadajú mužov v uniforme, zmiznú ako
prepytujem smrad za najbližším
rohom. Na „bojisku“ ostáva len
trojica – policajti a ich „obeť“.
Po krátkej diskusii, okorenenej
prirovnaniami zo zvieracej ríše,
muž odmietne zaplatiť pokutu a

Sáčky na psie exkrementy
pri špeciálnych smetných nádobách vždy v priebehu pár
hodín rozoberú deti na hry v
pieskovisku alebo feťáci na
iné hry...
odchádza s vedomím, že bude
predvolaný na riešenie priestupku.
„Slušní“ občania sa ako švihom čarovného prútika vynoria
spoza rohov a sondujú, koľko ich
sused „nafasoval“. „To je málo,
veď ten robí neustále výtržnosti,“ sklamane zaznie z hlúčika,
ale na otázku, či má parťákov,
sa opäť rozhostí hrobové ticho.
Policajti odchádzajú a naši
„slušní“ občania sa vyberú
hľadať „obeť“ policajnej zlovôle. „No predstavte si, veď ste
vlastne nič nespravili a oni vám
dali pokutu. To si dnes už člo-

vek ani odpľuť nemôže nad tým
hnusom, ktorí sa všade naokolo nás deje,“ ľutujú „chudáka“,
ktorému pred chvíľou nevedeli
prísť na meno.
Pritiahnuté za vlasy? No
dobre, veď som vravel, že ide o
fikciu. Vráťme sa do reality a vypočujme si rozhovor a monológ
majiteľov psov a členov mestskej polície.

PRÍBEH PRVÝ
Účinkujú: pán v najlepších
rokoch bez občianskeho preukazu, hliadka mestskej polície a
ako komparz pekingský palácový psík bez vodítka i evidenčnej
známky.
Prečo porušujete VZN o držaní
psov?
„Nepovažujem toto za porušovanie. Z vášho pohľadu, čo
porušujem, že nemám vodítko,
alebo náhubok pre psa?“
Náhubok nie, náhubok má mať
len nebezpečný pes.
„Mám pocit, že ten pes – pekingský palácový psík, čo má 13
rokov, neutečie odo mňa ďaleko. Nemám pri sebe občiansky
preukaz, nemám so sebou ani
evidenčnú známku psa, nemám
nič. Ja viem veľmi dobre, že robíte akciu, ale dobrovoľne vám
pokutu nezaplatím. Pôjdem do
sporu, som prokurátor. Viem, čo
je moja povinnosť. Viem, že vy
plníte svoju povinnosť tak isto,
ale za toho psíka pokutu platiť
nebudem.“
Dôvod?
„Však to je maličké, to je ako
mačka.“
VZN nerozlišuje psov podľa veľkosti.
„No, ale zákon hovorí, že preventívne opatrenia sú preto, aby
pes neobťažoval druhého, aby
nešpinil na verejných miestach.
Tento psík nie je schopný ani
utekať. Teraz mi povedzte, na
čo má mať evidenčnú známku,
keď sa neplatia poplatky?“
Pretože evidencia psov stále

„Dovoľte, aby som sa predstavil, som škótsky jelení pes. Mám
tri roky a nemám rád ľudí pod vplyvom alkoholu, ktorí sa snažia
osloviť moju sympatickú majiteľku. Potrebujem raz za deň riadnu
prechádzku, takých 10 km. Ale naozaj šprintovať. Moja pani preto
sadne na bicykel a už ju ťahám do Soblahova a naspäť. A potom
potrebujem dve kľudné polhodinové prechádzky po sídlisku. Páči
sa mi tu, k všeličomu privoniam, ale nemám rád návraty, pretože
si musím umývať nohy od značiek svojich kolegov. Panička pritom
hundre, že vraj treba psíčkarov vychovávať, hoci aj formou pokút.
Nechápem však, prečo ja nemôžem nechať značku na tráve, hneď
mi ju ukradne a dá do sáčku ten čudný dvojnohý tvor, čo býva so
mnou a mojou pani. No povedzte, nemám psí život?“
Foto (th)
platí. Predstavte si situáciu, že
vás postihne náhla nevoľnosť a
psík sa zatúla.
„Inak je to zaujímavé, že ja
som ten, ktorý volal mestskú políciu, keď tu behali vlčiaci, pitbull
a nakoniec ja som ten, ktorého
takýmto spôsobom šikanujete.“
Vy ste prokurátor a musíte vedieť, že VZN vydané mestom,
ak nie je v rozpore so zákonmi
tohto štátu, má na jeho území
váhu zákona... A ako prokurátor by ste ho mali rešpektovať,
či nie?
„Toto nie je len VZN, to hovorí
aj priamo zákon. Účelom zákona
je chrániť občanov proti psom.
A tento pes nikoho neohrozuje,
veď ani zuby nemá.“
A to je dôvod, pre ktorý ho porušujete?
„No, od toho, aby ma niekto
poučoval, je generálna prokuratúra.“
Príbeh končí v patovej pozícii,
majiteľ psa dostane predvolanie
na mestskú políciu.

PRÍBEH DRUHÝ MONOLÓG
Účinkuje – majiteľ malého
špica bez komparzu.
„Mám malého špica. Mama s
ním bola na prechádzke, sedela
na lavičke, vedľa nej sedel ten
maličký psík a keď videl policajtov, trocha sa rozbehol. Pokutu

zaplatím, ale musím povedať, že
iné veci, ktoré treba riešiť, tam
sa mestskí policajti skôr otočia
chrbtom, aby to nemuseli vidieť.
Áno, niekde treba začať, možno
práve od tých psíkov. Vyzbierajú
sa peniaze a potom bude aj na
potreby ľudí. Všetko chceme pokutovať? Mne to pripadá, akoby
sme začínali byť policajným štátom. Najskôr treba dať ľuďom
zarobiť a až potom ich pokutovať!“

EPILÓG
Pôvodne som chcel písať reportáž... Ale môj pes šteká, chce
ísť von, musím pohľadať sáčky,
pretože tie pri špeciálnych smetných nádobách vždy v priebehu
pár hodín rozoberú deti na hry v
pieskovisku alebo feťáci na iné
hry...
Takže, sáčky mám, vodítko
a evidenčnú známku tiež, môžeme ísť, lebo v tomto policajnom
štáte ma určite zastavia uniformovaní muži. Priznám sa, zatiaľ
mi nikto nedal zarobiť toľko, aby
som mal na zbytočné pokuty.
No čo, nakoniec žiadnu reportáž nenapíšem, ešte by sa
dostala do rúk dákemu prokurátorovi, ktorý má inú predstavu
o dodržiavaní zákonov ako ja a
zbytočne sa dostanem do problémov...
Tibor Hlobeň
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Počas prázdnin vznikne na Hodžovej
ulici moderné centrum športovania
V Trenčíne sa pripravuje tento rok rozsiahla rekonštrukcia školských areálov, ktoré v poobedných hodinách budú prístupné k športu a aktívnemu odpočinku aj širšej verejnosti. Ako prvý prichádza na rad areál ZŠ
Hodžova ulica, do ktorého výška investície z mestskej kasy dosiahne 15 miliónov korún. Stavebné práce by mali byť ukončené v auguste a následne sa v areáli vysadí zeleň. Bude odovzdaný do užívania v septembri 2005.
Základná škola na Hodžovej ulici je z hľadiska počtu detí najväčšou
v Trenčíne. Za školské lavice v nej tento školský rok zasadlo 1081
žiakov. Vonkajšie ihriská v priľahlom areáli boli odovzdané do užívania
na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Z veľkej časti už
samozrejme nevyhovujú na športovanie detí a to nielen vzhľadom na
ich stav, ale vôbec spôsob ich výstavby a použitý materiál.
Rozlúčka s tvrdým asfaltom a nezdravou antukou
Zo zdravotného hľadiska je treba zdôrazniť, že napríklad antukové
povrchy existujúcich športovísk sú nevhodné pre alergikov. Tvrdé asfaltové plochy zase poškodzujú pohybové ústrojenstvo detí. Betónové
povrchy a antuka tak budú nahradené umelým trávnikom, či inými
modernými materiálmi v kombinácii s drevom. Nové plochy budú nielen zdravšie, ale umožnia prevádzku športovísk pri nižších nákladoch.
Vzhľadom na navrhovaný mrazuvzdorný materiál budú použiteľné až
desať mesiacov v roku.
Ihriská pre deti každého veku a rôznych športových záľub
Svoje miesto si na novom školskom areáli nájdu malí predškoláci,
školáci i maturanti. Hneď pri vstupe do areálu školy bude vybudované
nové detské ihrisko s preliezkami a šmýkľavkami. Nové viacúčelové
ihrisko je naplánované do átria medzi školskými objektmi, kde je
v súčasnosti nevyužívaná asfaltová plocha. Jadro školského areálu
– atletický ovál je plánovaný na jeho súčasnom mieste. V jeho strede

Prípravné práce už začali.
bude umiestnené futbalové ihrisko s umelým trávnikom. Basketbalové a volejbalové ihriská budú mať povrch z pružného tartanu.
Nové osvetlenie, množstvo zelene a lavičky na oddych
Pri rekonštrukcii je počítané aj s novým osvetlením všetkých častí
areálu, ako aj samostatným osvetlením športovísk. Široká verejnosť
tak bude môcť využívať areál aj vo večerných hodinách. Jeho ovládanie bude manuálne regulovateľné. Pribudnú nové chodníky, odpadkové koše, stojany na bicykle a napríklad aj 32 nových lavičiek na
sedenie. Na záver výstavby pribudne zeleň – celá plocha bude zatrávnená. Výsadbou bariérovej zelene bude areál oddelený od okolia.
V prípade zásahov do zelene a možného výrubu stromov budú tieto
nahradené v plnom rozsahu v rámci plochy, ktorá je na tomto mieste
k dispozícii.

Volejbalové ihrisko
Atletický ovál

Dve viacúčelové ihriská

Futbalové ihrisko
s umelým trávnikom

Nové viacúčelové ihrisko v átriu

Malý zimný štadión M. Gáboríka

Budúci vzhľad areálu so znázornením športovísk.

21. 4. 2005

PUBLICISTIKA

Osem pozitív nového
športového areálu ZŠ Hodžova
z pohľadu riaditeľa školy
1. Rozvoj mimoškolských športových aktivít pre všetky deti na sídlisku ako najvhodnejšia prevencia
v rámci protidrogových aktivít;
2. Areál môže slúžiť na pravidelné
stretnutia trenčianskych škôl v rámci atletických stretnutí detí a mládeže;

Mgr. Marián Lopatka,
riaditeľ ZŠ Hodžova ul.

3. V obnovenom areáli sa môžu tak
ako doteraz poriadať pouličné masové akcie typu – streetball, streethockey, hokejbal a pod.;

4. Areál bude slúžiť na relaxačno-oddychovú činnosť všetkých
obyvateľov sídliska Sihoť;
5. Jednotlivé ihriská budú môcť využívať detské a mládežnícke
športové kluby v meste na svoju športovú činnosť;
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6. Skvalitní sa vyučovanie hodín telesnej výchovy, športových
krúžkov a záujmových úkonov na škole;
7. Štruktúra jednotlivých športovísk bude umožňovať športovať
všetkým vekovým kategóriám;
8. Leitmotív celkového pohľadu by mal byť tak, ako je to bežné
všade vo svete: „Vytvoriť podmienky na zmysluplné strávenie voľného času ako protiváhu všetkým negatívnym javom.“

Prázdniny na ľade u Gáboríka
V poslednom období sa v médiách čoraz častejšie objavujú
správy o nasledovníkoch M. Gáboríka, z ktorého iniciatívy vyrastá v Trenčíne druhá krytá ľadová plocha.
Najnovšie sa projektom trenčianskeho rodáka inšpirujú aj
v Bratislave, či Prešove.
Takzvaný malý zimný štadión by mal slúžiť najmä mládeži a to
už počas týchto letných prázdnin. V súčasnosti finišuje montáž
vzduchotechniky, mantinelov a prác na obslužných priestoroch.
Už v novom školskom roku tak mladí Trenčania naplno využijú
všetky športové možnosti, ktoré ponúkne nový športový areál
ZŠ na Hodžovej ulici v kombinácii s malým zimným štadiónom
M. Gáboríka.

„Je dôležité mať možnosť pohybu, inak si dieťa navykne nič nerobiť“
V súvislosti s pohybovými aktivitami detí a mládeže sme oslovili
popredného odborníka z oblasti pediatrie na Slovensku, hlavného
pediatra Ministerstva zdravotníctva SR a primára detského oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Pavla Šimurku, aby
zhodnotil úlohu pohybu v živote mladého človeka.
„Všeobecne pre človeka platí, že pohyb je život, život je pohyb. Bez
pohybu sa nedá existovať, človek sa o seba sám nedokáže postarať.
A pre dieťa platí, že má organizmus vo vývoji a každý má svoje individuálne potreby. A to sa týka aj pohybu. Väčšina detí od narodenia
až do dovŕšenia dospelého veku cíti potrebu pohybovať sa, nevedia
obsedieť, musia dostať zo seba určitú energiu. Súvisí to aj so zretím
nervového systému
a rozvojom celého
„Deti, ktorým je bránené v pohybe,
aparátu, vytvárajú
získavajú stresový podnet, ktorý
si rozličné reflexy.
môže vyvrcholiť rizikovými prejavmi
Deti, ktorým je
pohybu, vedúcimi až k úrazom.
bránené v pohybe,
Dôležité preto je, ako im umožzískavajú stresonia rodičia či škola realizovať sa
vý podnet, ktorý
pohybovo.“
môže
vyvrcholiť
rizikovými prejavmi
pohybu, vedúcimi až k úrazom. Dôležité preto je, ako im umožnia
rodičia či škola realizovať sa pohybovo. Pokiaľ je pohyb mladých organizovaný a nie ponechaný na dieťa a ulicu, znižuje sa riziko úrazu.
Súvisí to s tým, že deti nemajú skúsenosti a neuvedomujú si, alebo
zabúdajú na následky svojho konania. Pohyb je nevyhnutný, ale je
dôležité, aby bol pod kontrolou.“
Nie je pohyb ako pohyb. Nedostatok pohybu vedie k obezite, skorá športová špecializácia zásluhou „hyperaktívnych“ rodičov, zas
môže byť riziková pre zdravý vývoj mladého človeka.
„Toto je celosvetový a veľmi závažný problém. Znížený pohyb a rozvoj
obezity štartuje už v detskom veku chorobné deje, čo sa v minulosti
zďaleka nevyskytovalo v takej miere. Veľmi závisí od toho, akú má
dieťa výživu, lebo obezita súvisí aj so zle zloženou a kaloricky ne-

vyváženou stravou. Obézne
dieťa v predškolskom alebo
v rannom školskom veku má
veľké predpoklady na obezitu aj v dospelosti. Štatistiky
hovoria až o 80%. Je veľmi
dôležité mať možnosť pohybu, lebo dieťa si navykne
nič nerobiť. Keď si na zníženú úroveň pohybu zvykne už
v predškolskom veku, neskôr
MUDr. Pavol Šimurka, hlavný pedia- je oveľa ťažšie nielen zapojiť
ter Ministerstva zdravotníctva SR sa do pohybových aktivít, ale
a primár detského oddelenia Ne- aj zvládnuť ich. Dieťa si vie
samo dávkovať zdravú mieru
mocnice s poliklinikou v Trenčíne.
pohybu, neskôr, keď sa už
špecializuje na konkrétny šport, je to horšie. Ale tam nastupuje tréner, alebo pedagóg, ktorý by mal mladého človeka usmerniť. Nadmerný pohyb je tiež nový fenomén, ktorý sme kedysi nepoznali. Rodičia
chcú vidieť vo svojich deťoch hviezdy NHL, tenistov, či futbalistov.
Takto najmä otcovia realizujú svoje predstavy a sny. Špecializovať sa,
vyvíjať už v mladom veku len určité partie tela, škodí aj po psychickej
stránke.“
Mesto Trenčín investuje peniaze do výstavby športovísk v areáloch
škôl a detských ihrísk v materských školách i na sídliskách. Ako
vnímate túto aktivitu z pohľadu nielen lekára, ale aj občan Trenčína?
„Možnosti na pohyb detí sú na Slovensku nedostatočné. Toto je aktivita, ktorú každý Trenčan musí privítať. Trenčín má už určitú úroveň,
zabezpečuje pre svojich občanov nielen základné podmienky pre život, ale aj nadstavbu. Je potešiteľné, že sa tieto aktivity zameriavajú
aj na deti, lebo výška civilizovanosti človeka, či komunity sa meria aj
podľa jeho postojov k slabším. A tými sú deti alebo starí ľudia.“
Dvojstranu pripravil Útvar marketingu MsÚ
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Trenčianska knižnica si pripomína osemdesiatku
Starosta Trenčína, okresný náčelník, vedúci notár, zástupcovia
úradov a škôl i mnohí Trenčania považovali za významnú kultúrnu udalosť 14. február 1925, keď v bývalej ZŠ na Ul. 1. mája
otvárali mestskú knižnicu. Koncom roku 1925 mala 76 čitateľov
a 492 kníh, ktoré požičiavala v sobotu od 17.00 do 19.00 h.
V roku 1950 sa knižnica pre- jej priestory navštívi viac ako
sťahovala do stredu mesta na 197 000 čitateľov. Knižnica
Jaselskú ulicu. V roku 1952 sa ročne zorganizuje viac ako 400
z mestskej knižnice stala okres- kultúrno-spoločenských poduná a neskôr krajská. Postupne jatí. Čitatelia majú k dispozícii
zriaďovala nové oddelenia a od- 7 osobných počítačov, z toho
borné pracoviská, rozširovala 3 pripojené na internet.
Svoje 80. výročie si slávnostsvoje služby i do okrajových
častí Trenčína. Koncom roku ne pripomína sa v rámci Týždňa
1990 mala knižnica 2 centrálne slovenských knižníc. Na všetkých pracoviskách organizovalo
pracoviská a 6 pobočiek.
V súčasnosti je Verejná od 18. do 23. apríla množstvo
knižnica Michala Rešetku mo- podujatí. Týždeň otvorených
dernou kultúrnou, informačnou dverí, ktorý bol súčasťou osláv,
a vzdelávacou inštitúciou s re- naskytol množstvo úľav pri prigionálnou pôsobnosťou. Má hlasovaní, používaní internetu
viac ako 14 000 registrovaných a odpúšťal tiež takmer všetky
čitateľov, z toho takmer 3 000 sankčné poplatky za neskorý
detí, ďalej má 237 200 jedno- návrat výpožičiek.
Najslávnostnejší dňom bol
tiek knižničného fondu a ročne

Vo verejnej knižnici M. Rešetku diskutovali o svojej tvorbe mnohí významní slovenskí umelci. Tento rok k najvydarenejším určite patrilo stretnutie s K. Földvárym, T. Janovicom a vydavateľom
K. Kertész-Bagalom.
Snímka (a)
utorok, kedy si návštevníci knižnice vypočuli príspevok o jej histórii a súčasnosti a absolvovali
seminár o Michalovi Rešetkovi,
kňazovi, editorovi a bibliofilovi,
ktorého meno knižnica nesie.
Včera navštívili už druhýkrát

knižnicu literáti s blízkym vzťahom k Trenčínu, ktorých v dopoludňajších hodinách prijal
aj primátor Trenčína B. Celler.
Popoludní sa v knižnici na Hasičskej ul. stretli so svojimi čitateľmi.
(mr)

Láska s Gunagu na 1. mája
Prichádza najkrajší mesiac v roku - máj. Minulý rok si ho Trenčania pripomenuli veľkolepo spolu s oslavou vstup Slovenska do
Európskej únie. Akú náplň bude mať v našom meste tohtoročný
1. máj, to bola otázka, ktorú sme položili Petrovi KOCNÁROVI,
poverenému vedením útvaru kultúry MsÚ:
„Bohatý a pestrý program začne rienke a Jankovi v réžii Teatro
už 29. apríla o 20.00 h., keď Palestrina. Táto rozprávková
Mierove námestie ožije dramati- fraška sa zopakuje aj o 14.30 h.
záciou poviedky českého spisova- Večer o 20.00 h. bude opäť patteľa Jana Weissa Bianca Brasel- riť dramatizovanej poviedke Jana
li, dáma s dvomi hlavami v réžii Weissa Bianca Braselli, dáma
Teatro Tatro, ktorá pripomenie s dvomi hlavami.“
zabudnuté tradície kočovného Mierové námestie už tradične
komedianstva. V ten istý deň patrí aj stavaniu mája. Kedy sa
o 19.00 h. na Štúrovom námestí môžeme prísť pozrieť na tohtovystúpi trenčianska skupina his- ročný máj?
torického šermu WAGUS s priere„Tiež 30. apríla staviteľom
zom svojej 15-ročnej šermiarskej budú od 17.00 h. pomáhať
a divadelnej tvorby. Ukončí ju svojimi programami aj členovia
jedinečnou ohňovou show.“
dychovej hudby Opatovanka, ženTakže dobrá správa pre Trenča- skej speváckej skupiny Kubran
nov, 1. máj začneme oslavovať a detských foklórnych súborov
už koncom predchádzajúceho Radosť a Kubranček. O hodinu
mesiaca. Čo bude v ponuke po- neskôr zaznejú májové swingové
sledného aprílového dňa?
a tanečné melódie v interpretácii
„Na Mierovom námestí pod Big bandu Lubomíra Morávka zo
šapitó bude dopoludnie i poobe- Zlína. Na Štúrovom námestí sa
die venované deťom. Už o 9.30 h. o 18.00 h určite stretnú tanca
budú pre nich i rodičov pripravené chtiví Trenčania. Počas Májovej
Tvorivé divadelné dielne v réžii veselice im do tanca do tanca
divadelného združenia Kolomaž, zahrajú Opatovanka a hudobná
na ktoré nadviaže o 11.00 h skupina Impulz. Opustené nezoDramatické intermezzo o Ma- stane ani pódium pred Kultúrnym

a metodickým centrom OS SR.
Od 16.00 do 17.00 h. tu spríjemnia popoludnie Mrzkáni - country
hudobná skupina z Liptovského
Mikuláša, BG–time – bluegrassová hudobná skupina z Bratislavy
a Monte – folková hudobná skupina z Prešova.“
Napriek už povedanému očakávame, že najbohatší program je
pripravený na nedeľu 1. mája...
„V nedeľu 1. mája začína
kultúrny program Majálesovým
sprievodom o 10.00 h. Na trase
Dom armády - Štúrovo námestie
– Mierové námestie vystúpi skupina historického šermu Wagus,
Musica Poetica, Fistulatoris
Consort, dvorné dámy zo Strednej priemyselnej školy odevnej,
deti z TJ Mladosť, základnej
umeleckej školy a Školského
klubu Sedmička, Folklórnu skupinu Selčan zo Selca, Mestský
dychový orchester Trenčín a Prvý
trenčiansky bubenícky spolok.
Plne vyťažené bude aj pódium
amfiteátra Mierového námestia.
O 10.30 h. otvorí program Mestský dychový orchester Trenčín.
O 11.00 h. ho vystriedajú tancujúci klauni Line Duo. O 11.00 h.
Stražanovo bábkové divadlo pre

deti zahrá divadelnú hru Ako Gašparko s princom vyslobodili princeznú. Na pravé poludnie vystúpi
detský folklórny súbor Radosť.
Na počúvanie o 13.30 h. vystúpi
country hudobná skupina Lousiana z Prievidze a tanečná skupina
Tap Dance Quartet. Prehliadka
ležérnej nadčasovej módy Chvála
vílam a lúčnym kvetom sa uskutoční o 15.30 h. Tanečná skupina Goonies – Roztopašníčky sa
o 16.00 h. predstaví v tanečnej
rozprávke MRÁZIK. Program na
námestí uzavrie o 17.30 h. vystúpenie folklórneho súboru Družba.
Štúrovo námestie bude od 11.00
do 17.00 h. miestom koncertovania dychových hudieb Textilanka,
Bodovanka, Trenčianskej dvanástky a Vlčovanky.“
Bonbónik celého programu sa
odohrá v šapitó Mierového námestia...
„Tento priestor bude patriť od
19.00 h. muzikálu Láska Účinkovať budú herci bratislavského
divadla Gunagu a Komornému
orchestru mesta Trenčín pod
dirigentskou taktovkou Michala
Kaščáka.“
Za rozhovor poďakoval J. Čery

21. 4. 2005
Divadelné predstavenia a koncerty
Klub Lúč
21. 4. o 19.00

23. 4. o 20.00
29. 4. o 17.00

30. 4. o 19.00
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LITERÁRNO-HUDOBNÝ VEČER: AZYL
Celoslovenská predpremiéra novej hudobnej
a knižnej edície.
DANCE AND LIVE PARTY: NOVÁ DOBA,
WENDETTA, S.P.K.O., TCZY
LIVE KONCERT: GYMMPELROCK
Ďalší ročník legendárneho hudobného festivalu
pod záštitou Gymnázia Ľ. Štúra.
BOĽŠEVIK PÁRTY 05 – undergroundová
úderka. Ďalší ročník obľúbenej párty za účasti
známych trenčianskych kapiel

Kino Hviezda
22. 4. o 20.00

ACID FACES 6, dj NOMAD, dj CYPRESS
a ich hostia
Galéria Miloša Alexandra Bazovského
24. 4. o 18.00 TRENČIANSKA HUDOBNÁ JAR
Jela Špitková (husle), Karin Remencová (klavír)
1. 5. o 18.00
TRENČIANSKA HUDOBNÁ JAR
Jozef Podhoranský (violoncello),
Ivan Gajan (klavír)
Krankenhaus club
24. 4. o 21.00 TECHNOLOGYC
Kultúrne a metodické centrum OS SR
27. 4. o 19.00 POSLEDNÉ LETO SARAH BERNARD
Športová hala
29.4. o 19.00
SUPERTOUR 2005

Výstavy
Galéria Miloša Alexandra Bazovského
22. 4. – 12. 6
ZO ZBIEROK GALÉRIE III. – Slovenské výtvarné umenie 2. polovice 20. storočia. V poradí tretia výstava
prezentujúca zbierkový fond, približuje najvýznamnejších autorov
slovenského výtvarného umenia. Stála expozícia Miloša Alexandra Bazovského – približuje tvorbu jednej z najpozoruhodnejších
osobností výtvarnej moderny. Jedinečný súbor diel doplnený biografickými údajmi a fotografiami zo súkromného života bližšie
charakterizuje jednotlivé vývinové etapy autorovej tvorby
Trenčianske múzeum
11. 3. – 15. 5. RASTLINY V HUDBE
Mestská galéria, Mierové námestie 22
31. 3. – 24. 4. FOLKLÓRNE OZVENY – výstava výtvarníčky
Lenky Juričkovej zo Bzenca (ČR)
a fotografa Miroslava Potyku.
1. – 25. 4.
Folklórne ozveny:
LENKA JUREČKOVÁ – fotografie
MIROSLAV POTYKA – fotografie
29.4. – 19.5.
ALENA TAJCHEROVÁ - Ikony
Výstavná sieň – Mierové námestie č.16
20. -30.4.
BOŽENA AUGUSTÍNOVÁ – Ilustrácie ku knihe
Zdenky Povolnej Medový dom
Výstavisko TMM
21. – 23. 4.
MEDIPHARM – 1. ročník medzinárodnej
zdravotníckej a farmaceutickej výstavy
Dom kultúry Zlatovce
29. 4. – 1. 5.
VÝSTAVA SKALNIČIEK, KAKTUSOV,
SUKELENTOV A BONSAJOV

Stále expozície:
Katov dom
ZO STARÉHO TRENČÍNA, PRÁVO A PORIADOK V STAROM MESTE

Prednášky a kurzy
Kultúrne a metodické centrum OS SR, klubovňa č. 301
21. 4. o 16.00 Plesník Ján – 1925 – poľn. odborník –
80. výročie narodenia – prednáša jubilant,
uvedie M. Mikuš.
Orientalistika na Slovensku očami Viktora
Krupu – prednáša Dr. Viktor Krupa, CSc.
Ján Branislav Mičátek, malostankovský
rodák, učiteľ a národný buditeľ – prednáša
Dr. S. Jovankovič.
28. 4. o 16.00 Aktuálna beseda s videoprojekciou
– Ing. D. Sadloň

Spoločenské stretnutia
SOMER, a.s.
30. 4. o 19.00

KONTAKTY – spoločenské stretnutie osamelých

Detské aktivity
Materské centrum Srdiečko
21. a 28. 4. o 10.00
TVORIVÉ TEMATICKÉ
PREDPOLUDNIE s tetou Aničkou
Verejná knižnica M. Rešetku – pobočka Juh
21.4. o 10.00
„S dobrou knihou nikdy nie ste sami“ – detské
knihy vydavateľstva BUVIK očami spisovateľa R. Dobiáša
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská ulica
22. 4. o 10.00 „Píšem, píšeš, píšeme“ – slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže žiakov základných škôl Trenčianskeho kraja
Klub Lúč v kine Hviezda
24. 4. o 14.30 Detský divadelný klub – NÁVŠTEVNÍCI V ZOO III.
Pokračovanie cyklu dramatických dielní zameraných na výtvarné a
obrazotvorné schopnosti detí a zoznámenie sa s prácami Adolfa
Borna.
Plaváreň ZŠ Novomeského ul.
25. 4. o 16.45 Plávanie pre rodičov s deťmi s tetou Štefkou
Telocvičňa ZŠ Novomeského ul.
26. 4. o 17.00 Cvičenie pre rodičov s deťmi s tetou Štefkou
Telocvičňa ZŠ Hodžova ul.
22. a 29. 4. o 18.00 Cvičenie pre rodičov s deťmi s tetou Bebou
Galéria M. A. Bazovského
27. 4. o 9.30
ATELIÉR MAJSTRA GALÉRKA
– pre všetky deti a ich rodičov
KC Dlhé Hony
29. 4. o 17.00 Cvičenia pre tehotné so Zuzkou Duncovou

Oznamy
1. Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v
Trenčíne organizuje 5. mája zájazd do Bielic na kúpanie v termálnych bazénoch a návštevu výrobne oplátok. Záujemcovia sa
môžu prihlásiť v KC Dlhé Hony každý utorok v čase od 10.00 do
11.00 h.
Cvičenie zábavnou formou a pohybom ku zdraviu v jednom
bloku ponúka Materská škola v Trenčíne na Švermovej ulici
vo forme pravidelných pohybových aktivít a zábavy pre deti od
dvoch do šesť rokov a ich rodičov s pomocou cvičebných pomôcok – overbalov. Cvičenia sa konajú každý utorok v čase od
16.15 hod. do 17.15 hod. v priestoroch materskej školy.
Burza starožitností sa koná v Kultúrnom centre Dlhé Hony
Trenčín v sobotu 23. apríla 2005 v čase od 09.00 do 14.00
hod. Rezervácia stolov na tel. č. 6522136.
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Ďakujeme aj v mene našich detí
Pri príležitosti Dňa učiteľov udelil 6. apríla primátor Mesta Trenčín Branislav CELLER v sobášnej sieni
MsÚ pamätný list a vecnú cenu 12 pedagógom. Takto im vyjadril poďakovanie za úspechy dosiahnuté
pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, občanov nášho mesta.
B. Celler vo svojom príhovore zdôraznil, že tento rok aj
vďaka racionalizačným opatreniam zostane školám po
spočítaní všetkých príjmov zo
strany štátu a výdavkov takmer
20 miliónov korún na vlastný
rozvoj a odmeňovanie. V rámci
projektu „otvorená škola“ budú
z mestského rozpočtu v roku
2005 financované významné
rekonštrukcie školských areálov a detských ihrísk v materských školách v objeme 30
miliónov korún. V tomto roku je
pripravená aj nevyhnutná modernizácia školských kotolní za
12,2 mil. Sk.
Po racionalizačných opatreniach mesta a zúžení siete
trenčianskych základných škôl
zostane viac financií aj na odmeňovanie pre učiteľov a školských zamestnancov – a to
v priemere 28 tisíc korún ročne
na jedného.

MGR. JANKA
BALUŠÍKOVÁ, ZŠ
HODŽOVA UL.

školy, zastupuje ich na prezentačných podujatiach.

MGR. IZABELA BULKOVÁ,
ZUŠ

MGR. EDITA
KRECHÁČOVÁ, ZŠ
KUBRANSKÁ CESTA

Ako vedúca výtvarného odboru vo výchovno-vyučovacej
činnosti dlhodobo dosahuje
vynikajúce pedagogické výsledky. Dôkazom sú veľmi úspešné umiestnenia jej žiakov vo
výtvarných súťažiach nielen
na Slovensku, ale i v Čechách
a Poľsku. Mnohí jej žiaci študujú na stredných a vysokých školách so zameraním na výtvarné
umenie. Jej vzťah k žiakom je
príkladom porozumenia pedagóga a žiaka.

MGR. VIERA IVÁNKOVÁ,
ZŠ DLHÉ HONY

Učiteľka s aprobáciou nemecký jazyk, občianska výchova a ruský jazyk. Počas 19-ročnej praxe dosahuje výborné
vyučovacie výsledky, aktívne
ovplyvňuje vyučovanie cudzích
jazykov na celookresnej úrovni. Viac rokov sa podieľa na
príprave a organizácii olympiád
nemeckého jazyka, kde sa jej
žiaci umiestňujú na popredných
miestach. Svojou profesionalitou a zodpovedným prístupom
k práci si získala dôveru spolupracovníkov i rodičov žiakov

riešiteľov matematických súťaží, jej žiaci reprezentovali školu
až na celoslovenskej úrovni.
Pätnásty rok aktívne pracuje
v okresnej komisii matematickej olympiády.

Učiteľka matematiky a výtvarnej výchovy vykonávala 13
rokov funkciu riaditeľky školy.
Zaslúžila sa o skvalitnenie
výchovno-vzdelávacích podmienok pre žiakov i pedagógov.
Pod jej vedením získala škola
vysoký kredit. Svojou kvalitnou
pedagogickou prácou dlhodobo
dosahuje vynikajúce výsledky.
Vychovala mnohých úspešných

Tri desaťročia profesionálneho života venuje výchove
a vzdelávaniu mladej generácie.
V súčasnosti vykonáva funkciu
zástupkyne riaditeľa školy. Stará sa o napĺňanie cieľov projektu pre mimoriadne nadané deti
– ERIN. Vo vyučovacom procese využíva progresívne metódy
a prvky integrovaného tematického vyučovania. So zanietením
sa venuje príprave žiakov na
súťaže v umeleckom prednese,
či literárnej tvorivosti, kde dosahujú výborné výsledky. Svoje
dlhoročné pedagogické skúsenosti odovzdávala mladším
kolegyniam ako vedúca Klubu
učiteľov slovenského jazyka
a literatúry. Aktívne sa podieľa
na vzdelávacích podujatiach, je
pravidelne pozývaná do odborných porôt súťaží na okresnej
i krajskej úrovni. Je autorkou
a spoluorganizátorkou súťaže
v tvorbe školských časopisov,
ktorá s úspechom prebieha už
ôsmy rok.

školy. Svoju prácu obohacuje
netradičnými a inovačnými pedagogickými metódami. Bola
jednou z prvých pedagogičiek,
ktorá začala používať slovné
hodnotenie žiakov. Pedagogickým taktom, empatickým vcítením do detského myslenia sa
stala učiteľkou, ktorú si rodičia
žiadajú pri zaraďovaní dieťaťa
do prvého ročníka.

MGR. MÁRIA
POLÁČKOVÁ, ZŠ
NOVOMESKÉHO UL.

MGR. VLASTA
MARKOVÁ, ZŠ, HODŽOVA
UL.

Zástupkyňa riaditeľa školy
pedagogickú prácu vníma ako
životné poslanie. Profesionálnym a obetavým prístupom k
povinnostiam je príkladom pre
kolegov, ale i žiakov. Počas
30-ročnej práce v školstve sa
snažila vychovať osobnosti so
správnym názorom na svet,
ľudí plných fantázie a kreativity. Literárnymi a výtvarnými
prácami sa úspešne prezentuje na súťažiach v rámci okresu
i Slovenska ako napríklad – 1.
miesto v súťaži Európa v škole, ocenenie kolektívnej práce
Životné prostredie a deti, 2.
miesto v celoslovenskej súťaži
Nikdy nezober drogu.

Dosahuje veľmi dobré vyučovacie výsledky najmä v prvých
a druhých ročníkoch základnej

Stranu pripravili Mgr. Jozef
Baláž a Mgr. Jozef Čery
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Centrum voľného času má novú adresu
Počas veľkonočných prázdnin ponúklo CVČ Trenčín deťom nášho
mesta priestor na rozumné využitie voľného času v skladaní puzzle, Lega s motorčekmi, v hrách na PC, modelovaní s hlinou a
maľovaní súťažilo 41 detí z rôznych škôl. Zábavno-vzdelávacie
dopoludnie sa uskutočnilo už v nových priestoroch ZŠ na Východnej ulici na sídlisku Juh.
Dobre presvetlené, rozľahlé
miestnosti, sa stali vhodnejším prostredím na záujmovú
činnosť detí a mládeže v porovnaní s bývalou starou budovou
na Hviezdoslavovej ulici. Nielen deti žijúce na sídlisku Juh,
ale i ostatné z mesta Trenčín
a blízkeho okolia, využívajú ponuky záujmových aktivít tohto
školského zariadenia. Z tridsiatich záujmových krúžkov,
ktoré v tomto školskom roku
pracujú, spomenieme napr.
pre mladšie deti vhodné krúžky: Macko Uško, angličtina,
modelovanie s hlinou, výtvarný
krúžok, šikovné ruky, stavanie
Lega s motorčekmi a ďalšie.
Pre staršie deti a mládež sú
to krúžky: letecký modelár,
konštrukčná elektronika, práca s výpočtovou technikou (na
snímke členovia krúžku pri práci), karate, cyklotrial, keramické a výtvarné krúžky, turistika
atdˇ. Mnohé záujmové útvary
v CVČ Trenčn majú dlhodobú
tradíciu, úspešní sú napr. mla-

dí modelári, ktorí pod vedením
J. Kákoša, získali v roku 2004
popredné umiestnenia na
Krajskej letecko-modelárskej
súťaži halových modelov ( kategória hádzadlá mladší žiaci:
2.miesto T. Tinka, 3.miesto M.
Grunta).
Populárne sú letné pobytové tábory v prírode. Tento
rok sú deti pozvané na deväťdňový detský pobytový tábor
v Tatranskej Lomnici v čase
letných prázdnin od 3. do 12.
júla. Poriadanie prímestských
táborov v prvej polovičke júla
iste privítajú pracujúci rodičia.
V dopoludňajších hodinách sa
budú o ich deti starať pedagógovia a pripravia im zaujímavý
program a zmysluplné využitie
ich prázdninových dopoludní.
Bližšie informácie o uvádzanej
prázdninovej ponuke môžete
získať na telefónnom čísle
032/7433502.
V tomto roku je CVČ Trenčín
spoluorganizátorom
27. ročníka Detského výtvar-

Predveľkonočnú atmosféru v Trenčíne na Štúrovom námestí
už druhý rok spestrila výstava veľkonočných vajíčok na okolitých stromoch. Deti z MŠ na uliciach Šmidkeho, Soblahovská,
Stromová, 28. októbra, Gagarinova a M. Turkovej vyzdobili 606
vyfúkaných vajíčok rôznymi technikami a materiálmi. Akcia sa
stretla s priaznivým ohlasom verejnosti a môžeme za jej realizáciu poďakovať Občianskému združeniu pri MŠ M. Turkovej
v Trenčíne.
Foto (mš)

ného a literárneho Trenčína
2005, celoslovenskej prehliadky detskej výtvarnej a literárnej
tvorby. Slávnostné ocenenia
najúspešnejších a otvorenie
výstavy bude 7. júna. Medzi
sprievodné podujatia bude
patriť celoštátna odborná konferencia pre učiteľov (7. júna v
Kultúrnom a metodickom centre OS SR), atraktívny program
pre deti, mládež a ostatných
obyvateľov mesta a uskutoční

sa tiež tvorivá dielňa pre deti
v Galérii Mikuláša Alexandra
Bazovského.
CVČ Trenčín pravidelne navštevuje okolo 500 detí. Vedúci záujmových krúžkov a všetci
zamestnanci však radi privítajú
ďalších nových členov tohto
školského zariadenia. Ponuka
na adrese Východná ulica č. 9,
Trenčín (areál Základnej školy
Východná) je zaujímavá.
Mária Naňová

S vami dokážeme viac
Desať nadácií združených v Asociácii komunitných nadácií Slovenska (Bratislava, Liptov, Prešov, Trenčín, Banská Bystrica,
Veľký Šariš, Pezinok, Nitra, Bardejov a región hornej Torysy)
podporuje kvalitu života vo svojich regiónoch aj prostredníctvom
spoločného projektu Klub darcov. Už druhý rok sa v Kluboch
združujú ľudia, ktorým myšlienka filantropie nie je cudzia. Svojimi finančnými darmi pomohli zrealizovať už mnohé projekty.
V prípade darovanej sumy vyššej ako 1 000 Sk mohli darcovia
sami rozhodnúť o tom, ako budú finančné prostriedky použité.
Partneri Klubu – Konto podporil spolu sedem projektov
Orange a Slovenská sporiteľňa Trenčanov, z ktorých 5 je dnes
– doplnili každý dar dvojnásob- už hotových a realizácia dvoch
nou sumou, to znamená, že ho časovo náročnejších končí.
trojnásobne zhodnotili.
Druhý ročník začal pre všetky
V prvom ročníku členovia zúčastnené nadácie v septemKlubov jednotlivých nadácií bri 2004. Trenčín má k dnešnédarovali svojim komunitám mu dňu 23 členov a zatiaľ zlo500 873 Sk. Spolu s navýše- žená suma vo výške 42 500 Sk
ním tejto sumy partnermi pro- je veľmi sľubná pre žiadateľov
jektu sa čiastka vyšplhala na o grant v tomto ročníku.
neuveriteľných 1 221 703 Sk,
Tým, aké zaujímavé, či poktorá bola prerozdelená na re- trebné myšlienky sa zrealizujú
alizáciu desiatok rôznych zaují- vďaka tomuto projektu, sa nemavých a verejne prospešných chajme ešte prekvapiť. Nepochybne však všetky v niečom
projektov.
Klub darcov v Trenčíne mal pomôžu, alebo urobia radosť
v prvom ročníku 25 členov mnohým ľuďom v komunitách.
Alena Karasová
a celkovou sumou 98 000 Sk
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Jubilanti - marec

Cyklotrialový klub
BIKE TRIAL TEAM
TRENČÍN

- 80 roční
Gabriela Balážová
Eduard Beck
Rudolf Chromý
Edita Cvachová
Jozef Čakloš
Rozália Černeková
Jozef Dorotčin
Oĺga Ďurinová
Dagmar Ďuržová
Štefan Frank
Verona Gazdíková
Eduard Hajduch
Jozef Harár
Miloš Havlík
Jozef Hošták
Štefan Ivana
Mária Jurajová
Anna Juráková
Jozefína Kuciaková
Jozefína Linhartová
Margita Masárová
Štefánia Mazáková
Anton Oravec
Margita Paulovičová
Milan Polčin
Pavol Porada
Mária Proškovcová
Antónia Roháčová
Anna Sulová
Mária Šiveňová
Jaroslav Šupala
Zdena Vanochová
Milan Zajac
Mária Zubová

Číslo 8/ročník VII.

pozýva
všetkých vyznavačov
cyklistiky a adrenalínových
športov
na medzinárodné preteky v
cyklotriale o

TRENČIANSKY
POHÁR 2005,
ktoré sú súčasťou Slovenského pohára
a nomináciou reprezentantov SR na majstrovstvá
sveta.
Preteky sa uskutočnia dňa

8.mája 2005
v Trenčine
– na Ostrove
Výbor mestskej časti Trenčín – západ
pozýva na svoje zasadnutie,
ktoré sa uskutoční dňa

27. apríla 2005 o 15.30 hod

8.00 – 10.00
Preteky žiackych a voľných
kategórií
11.00 hod.
Slávnostné otvorenie
pretekov

- 85 roční
Mária Havalová
Helena Kokodičová
Ján Moravec
Jozefína Suhayová
Ján Svach
Emília Šupáková

- 90 roční
Oĺga Fiamová
Mária Labudová
Mária Melišová
Anna Páliková
Anna Šmatláková

- 95 roční
Jozef Nemec

96 a starší
Katarína Kulifajová
Františka Miklasová
Albert Porada
Mária Žuchová

na Mestskom úrade v Trenčíne
v zasadačke č. 101 na 1. poschodí
Martin Barčák
predseda VMČ Trenčín - západ v. r.

11.15 – 14.00
Preteky kategórií Elite a
Masters, juniorské a seniorské kategórie

21. 4. 2005
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Ekovláčik – separáčik
Príchod jari deti z MŠ na Šafárikovej ul. privítali s novými Ekovláčikmi – Separáčikmi. Pedagogické pracovníčky projektom
plnia jednu z úloh environmentálnej výchovy. Učia deti žiť, tvoriť
a hrať sa v zdravom, čistom prostredí. Vzniká tak nádej na výchovu novej generácie, ktorej prekáža znečistené prostredie a
nevyužívanie triedeného odpadu.
Tri vláčiky v záhrade materskej školy deti prijali za svojich kamarátov a pomocníkov.
Oboznámili sa s malými farebnými kontajnermi vo vagónoch,
ale najmä s ich využitím. Pri
najbližšej záhradnej oslave narodenín už budú vedieť, že po
ovocnej hostine zvyšky ovocia
pôjdu do malého hnedého,
papieriky do modrého, plast
do žltého a sklo do zeleného
kontajnera. Od najútlejšieho
veku sa naučia, že to, čo už ne-

potrebujú, nezahodia na zem,
ale naplnia brušká vagónov vo
vláčiku. Rýchlo pochopia, že
odpad sa dá aj triediť a ďalej
recyklovaním využívať.
Zrealizovať projekt Ekovláčik
– separáčik umožnil v materskej škole Klub darcov Trenčianskej nadácie. Na základe
predloženého projektu a jeho
prezentácie pred darcami poskytol z fondu na dobrú myšlienku požadované finančné
prostriedky.
(mš)

Rozprávkové popoludnie
Už tradičné podujatie materských centier, organizované pri
príležitosti Dňa matiek, Rodinné popoludnie pre veľkých i malých, chystá svoj tretí ročník. Uskutoční sa 7. mája v Národnom
tenisovom centre v Bratislave pod záštitou Ľudovíta KANÍKA,
ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Rozprávkové
popoludnie
– v tomto duchu sa bude niesť
celý program vo vnútri Národného tenisového centra, ktorý
bude moderovať deťmi obľúbená televízna dvojica Ela a Hop.
Od 15.30 do 16.30 h návštevníci môžu prekonať Guinnessov
rekord v najväčšom počte ľudí
tlačiacich kočík na trase 1 míle.
Minulý rok rekord vytvorilo 108
rodičov s kočíkmi. Rekordérov
o 17.00 h vystrieda bohatý kultúrny program s divadielkami,
baletkami, súťažami a na záver
je pripravená super tombola.
Únia materských centier zá-

roveň zverejní výsledky súťaže,
vyhlásenej na akcii ku Dňu matiek v máji 2004, pod názvom
Vstúpte s dieťaťom, o zariadenia ústretové k deťom a rodinám. Cieľom prvého ročníka
bolo nájsť a oceniť obchody
s potravinárskym tovarom, reštaurácie, cukrárne a čajovne,
ktoré myslia aj na najmenších
návštevníkov a ich rodičov.
Súťaž pokračuje vyhlásením
druhého ročníka, tentokrát pre
ubytovacie zariadenia.
Všetkých, ktorí chcú s rodinami a hlavne s deťmi prežiť
krásny deň plný prekvapení,
zábavy, súťaženia a podporiť
materské centrá v ich úsilí zlepšovať spoločenské podmienky
rodín s malými deťmi, už teraz
pozývajú pracovníci MC Srdiečko v Trenčíne na toto podujatie. Pri tejto príležitosti totiž
organizujú autobusový zájazd.
Viac informácií získate priamo
v materskom centre na Hviezdoslavovej ul. č. 6, prípadne na
tel. č. 032/7430 432 alebo
0904 909 435.
Miloslava Kvasnicová

Po vybratí farebných kontajnerov z vagónov vláčik slúži deťom
na hru, cvičenie, či pohybové aktivity. V neposlednom rade je
estetickým doplnkom školskej záhrady.
Snímka (a)

Návody
Zbožňujem návody. Jeden
z prvých Murphyho zákonov
hovorí, že „ak zlyhajú všetky
pokusy o uvedenie zariadenia
do prevádzky, treba si prečítať
návod.“
Úplnou náhodou som pri
upratovaní montážnej jamy
v garáži naďabil na geniálnu
knihu, ktorá je plná návodov. Volá sa: „Příručka pro
důstojníky v záloze.“ Vydalo
Ministerstvo národní obrany
v Praze v roku 1956. Nájdený
výtlačok má dokonca evidenčné číslo 77 662. V predpise
Jazd. 1. 1. je napríklad návod
ako sa správať pri jazde na
koni. Návod znie nasledovne:
„Na koňa nasadáme zvyčajne
tvárou v smere zamýšľaného smeru jazdy.“ Nesmierne
cenná informácia. V strážnom
predpise je zasa perla: „Strážny pred strážnicou stráži strážnicu a vchod do strážnice.“
Odľahlo mi. Konečne viem, na
čo tam je.
Najcennejšie návody sú
však pri opise účinku imperialistických atómových zbraní.
V roku 1987 akýsi mladý aktívny „mozog“ vymyslel, že
treba zhromaždiť v kultúrnom
stredisku všetkých dôchodcov
zo Sihote a vysvetliť im, ako
sa treba správať keď kdesi

Fejtón
na Hrabovke buchne vodíková
bombička. Po malebnom opise
atómového hríbu sa dôchodcovia dozvedeli, že majú vlastne
len tri možnosti. Umrieť, rýchlo
zdrhnúť, alebo zaľahnúť do najbližšej jamy. Pri zaľahnutí do
najbližšej jamy si treba ľahnúť
bruchom nadol, pätami k Hrabovke a rukami si zakryť uši
a oči. A potom to príde. Nad
naším telom prehrmí tlaková
vlna, odrhne nám podrážky,
ale nám sa nemôže nič stať,
lebo my sme sa správali podľa
návodu.
Po skončení prednášky zelenáč urobil osudovú chybu.
Rozhodol sa totiž položiť dôchodcom nezáväzné kontrolné
otázky. Na otázku „Čo by ste
robili v prípade, že spozorujete
atómový výbuch?“ sa prihlásil
istý nemenovaný lekár na dôchodku a odpovedal: „Vyliezol
by som na najbližší kopec“.
Zelenáč zneistel. Dve hodiny im tlačil kaleráby do hlavy
o jamách a pätách a doktor
zrazu o kopci. „A to už prečo?“
„Lebo by som chcel mať rozhľad. Nič podobné by som už
asi v živote nevidel!“
Zelenáč zbalil papiere, ktoré
chcel pôvodne rozdať. Nerozdal. Asi to boli nejaké návody.
(ph)
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Chceme byť užitoční
Cyklošovia zo ZŠ Na dolinách 27 privítali príchod jari a svoju tretiu cyklistickú sezónu trochu netradične. Povedali si, že
budú „krásni svojou užitočnosťou a užitoční svojou krásou“ a
s veľkou chuťou sa pustili do skrášľovania okolia románskeho
Kláštora svätého Benedikta na Skalke pri Trenčíne.
Mladí cyklisti sa na svojej
prvej cyklotrase rozhodli pomôcť prírode, ktorú obdivujú
z takmer vtáčej perspektívy
- čiže zo svojho bicykla. Všetci
– od osemročného Ivka až po
priateľov zo Skalky (Dr. Horváth, Juraj Dúžek ...) – priložili
ruku k dielu a oslobodili okolie
tohto stredovekého kláštora
od nánosov zimy. Práca to
bola naozaj náročná, ale príjemná atmosféra, čerstvý jarný
vzduch a pocit z naozaj výborne vykonanej práce priniesli
každému
zadosťučinenie.
Veď možno podobne ako oni,

v 10. storočí zbieral lístie samotný Svätý Benedikt riadiaci
sa heslom ORA ET LABORA
(modli sa a pracuj). I takýmto
spôsobom chceli deti i dospelí
povedať prírode svoje „ďakujem“ za to, že sa i v 21. storočí oplatí sadnúť na bicykel a
obdivovať krásy nášho kraja.
V tomto roku Cyklošov čaká
ešte návšteva mnohých zaujímavých miest, medziiným i
ďalšieho historického miesta
na Považí – Strečna, v rámci
programu Cyklo 2005, ktorý
sa uskutoční v júni. Deti od
šiesteho do deviateho ročníka

sa už teraz tešia na rafting na
Váhu, lezenie, návštevu Strečna, Nimnice či sklárskeho
múzea v Lednických Rovniach.
Každonedeľné sadanie na bicykel, poznanie i pomoc prírode

vo svojom okolí, určite zaseje
v srdciach detí malé semienko, ktoré vyklíči v dospelosti s
láskou k prírode a športu.
(baši)

Mladí karatisti súťažili
Už je síce Veľká noc za nami,
ale máme ju ešte v čerstvej pamäti. Nechceli sa s ňou len tak
rozlúčiť ani mladí karatisti.
V telocvični ZŠ na Veľkomoravskej ulici privítal domáci
športový klub Real team karatistov 8 športových klubov na
II. ročníku Veľkonočného turnaja karate. Hosťovali pretekári
z Ostravy, karate klubu Európa,
Soblahova, Laugarícia, Shisei
Trnava, Ippon Nitra, Seigo Myjava. Osemdesiat nadšených mladých športovcov si zmeralo svo-

je sily v súborných cvičeniach
kata a v športovom zápase
kumite. Skúsený rozhodcovský
zbor objektívne a prísne hodnotil všetky výkony, čím podčiarkol
kvalitu turnaja. Atmosféra bola
nabitá súťaživosťou i obrovskou
radosťou zo získania každej medaily. Najlepšími karatistami sa
stali Janka Holovicová z Realu
a Jakub Debrecenyi z Ostravy
– víťazi v kata a kumite. Krásne
poháre teraz zdobia vitríny ich
klubov.
Lenka Plachká

Krížovka
Správne riešenie osemsmerovky z čísla 7 znie: „Nitrianske Pravno.“ Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali Ľuboša Piknu, Šmidkeho 20/11. Blahoželáme! Cenu – publikácie o meste si môže vyzdvihnúť v redakcii na Farskej ulici č. 1. Ostatným prajeme veľa šťastia
pri lúštení krížovky. Správne odpovede nám posielajte do 29. 4. 2005.
(r)
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