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Už po tretíkrát vzdali aj Trenčania úctu mamám a materstvu originálnym a obľúbeným podujatím 
Míľa pre mamu. V predvečer osláv Dňa matiek v sobotu 9. mája vykročili na symbolický míľový 
pochod plný zábavy desiatky rodín s deťmi. Tohtoročná míľa, ktorú v Trenčíne tradične organizuje 
Materské centrum Srdiečko, sa niesla v duchu kampane – Vytvorme priestor mamám a deťom. Jej 
cieľom je poukázať na bariéry, s ktorými sa matky a rodičia malých detí v spoločnosti častokrát 
stretávajú. Podujatie Míľa pre mamu zorganizovali v ten istý deň materské centrá v 26 mestách 
po celom Slovensku. Celkovo sa do nej zapojilo približne 10 tisíc ľudí. Veľký úspech zožala aj 
v Trenčíne, kde sa zaregistrovalo presne 719 účastníkov.  (md)
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Do priemyselného parku 
vstupuje nový investor
Priemyselný park v Trenčíne, ktorého územie mesto dlhodobo 
pripravuje, privíta v najbližších mesiacoch nového investora. 
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne schválili 29. aprí-
la predaj pozemkov o rozlohe 17 hektárov spoločnosti Reming 
Consult, a. s., ktorá je poverená zahraničným investorom pripra-
viť územie pre závod na výrobu LCD monitorov.

 Podľa primátora Branislava 
Cellera nie je ešte zatiaľ mož-
né zverejniť názov investora, 
nakoľko ho viaže džentlmenská 
dohoda. „Ohlásenie investície 
v podobnom rozsahu je výlučné 
právo investora a nechceme do 
toho ako samospráva zasaho-
vať,“ spresnil svoje stanovisko 
primátor a dodal, že verejnosť 
sa dozvie viac už v najbližších 
týždňoch. Podľa doterajších do-
stupných informácií by mal nový 
závod pripraviť pracovné príleži-

tosti pre minimálne 3 tisíc ľudí. 
„V dnešnej dobe, kedy každý deň 
ľudia prichádzajú o miesta v dô-
sledku krízy, považujeme tento 
cieľ nového investora za najdôle-
žitejší,“ dodáva B. Celler. Prícho-
du investora predchádzali, podľa 
jeho slov, náročné, niekoľkome-
sačné rokovania. Do mestskej 
kasy v tomto roku prinesie pre-
daj uvedených pozemkov 2,55 
mil. eur (76,8 mil. Sk). Niektorí 
poslanci nehlasovali za predaj 
pozemkov, pretože podľa ich vy-

jadrenia si neboli istí, čo s nimi 
ďalej bude, keď nepoznajú meno 
investora. V prípade, ak by nastal 
akýkoľvek problém a investor by 
do priemyselného parku nevstú-
pil, mesto získa pozemky naspäť 
a ponúkne ich inému investorovi. 
„Predaj pozemkov je viazaný vý-

lučne na túto investíciu a mesto 
má k nim predkupné právo. De-
veloper (Reming Consult, a. s., 
pozn. autora) je povinný pozemky 
v prípade nerealizovania uvede-
nej investície vrátiť mestu,“ uvie-
dol na rokovaní MsZ primátor.
  (jm), foto (jč)

Poslanci na poslednom zasadnutí odsúhlasili vstup  >
významného investora do priemyselného parku
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Dane a poplatky môžete zaplatiť 
na mestskom úrade aj v bankách
V snahe predísť príliš dlhému čakaniu v rade na zaplatenie po-
platkov pribudli od 28. apríla v Klientskom centre Mestského 
úradu v Trenčíne ďalšie dve pokladnice. Občanom je k dispozícii 
aj pokladnica v Centre rozvoja mesta na Farskej ul. č. 10, pri-
čom každá je vybavená terminálom na platobné karty.

 V týchto dňoch prichádza-
jú mnohí občania na mestský 
úrad, aby uhradili miestne 
dane alebo poplatky za komu-
nálne odpady a drobné staveb-
né odpady. 
 Hoci je možnosť využiť bez-
hotovostný styk a uhradiť popla-
tok až v troch bankách na účty 
uvedené v platobnom výmere, 
mnohí občania uprednostňujú 
priamu platbu v pokladnici.
 Všetky pokladnice v Klient-
skom centre MsÚ v Trenčíne 
na Mierovom námestí č. 2 aj  

v Centre rozvoja mesta na Far-
skej ulici č. 10 sú otvorené od 
pondelka do štvrtka od 8.00 
do 16.30 a v piatok od 8.00 do 
14.00 h.
 Poplatky možno uhradiť na-
raz alebo v dvoch splátkach. 
Prvá je splatná do 15 dní odo 
dňa nadobudnutia právoplat-
nosti platobného výmeru, druhá 
do 31. júla 2009 – komunálny 
odpad alebo do 30. septembra 
2009 – dane.

 (kc), foto: (jč)

Poplatok možno uhradiť na účet Mesta Trenčín 
v týchto bankách: 

Dexia banka Slovensko, a. s., Trenčín 
číslo účtu 0600536001/5600

Slovenská sporiteľňa, a. s., Trenčín 
číslo účtu 0274286456/0900

Československá obchodná banka, a. s., Trenčín 
číslo účtu 0025581243/7500

Primátor sa stretol so zástupcami 
zamestnávateľov na území mesta
Primátor Branislav Celler sa v utorok 28. apríla stretol so zástup-
cami tridsiatich zamestnávateľov pôsobiacich na území mesta 
Trenčín. Hlavnou témou bola finančná a ekonomická kríza a jej 
dopady v rámci trenčianskeho regiónu.

 Primátor podnikateľov ubez-
pečil, že napriek kríze, ktorá do-
padá aj na rozpočty samosprávy, 
mesto nebude zvyšovať žiadne 
dane a poplatky, ale bude sa 
sústreďovať na hľadanie rezerv 
v aktuálnom rozpočte. „Vybrali 
sme sa cestou racionalizácie 
chodu mestského úradu, hľadá-
me rezervy vo vlastných radoch 
a v rozpočte, nechceme sa vy-
brať cestou zvyšovania záťaže 
podnikateľom ani občanom mes-
ta,“ zdôraznil primátor. B. Celler 
spomenul viaceré významné in-
vestície, ktoré do Trenčína v naj-
bližšom období dorazia a ovplyv-

nia jeho tvár. Samostatne sa 
venoval rozvoju priemyselného 
parku a prichádzajúcim investo-
rom. Zamestnávatelia postupne 
odkryli svoje zámery na prekona-
nie krízy v jednotlivých firmách. 
Prevládala snaha o diverzifiká-
ciu výroby, hľadanie partnerov 
v iných ako bežne využívaných 
lokalitách. Na záver podnikatelia 
ocenili prístup samosprávy a po-
žiadali, či je možné v rámci diplo-
matických rokovaní upozorniť pri 
prezentáciách mesta na lokálne 
firmy a producentov, a spoločne 
tak prezentovať ich ponuku a čin-
nosti. (jm), foto (jč)

Základná škola na Novomeského 
oslavuje 30 rokov od založenia
 V tomto roku oslavuje Zá-
kladná škola na Novomeského 
ulici v Trenčíne svoje 30. naro-
deniny. Pri tejto príležitosti sa 
vo štvrtok 7. mája stretli na 
malej oslave okrúhleho výročia 
súčasní a bývalí pedagógovia 
školy ako aj zástupcovia mes-
ta Trenčín. Pozvanie prijal aj 
primátor Branislav Celler, ktorý 
jednej z najstarších škôl v mes-
te venoval ako darček 3 000 
eur (90 378 Sk) na vybudova-
nie novej jazykovej učebne. 

„Všetkým súčasným a bývalým 
pedagógom ako aj ostatným 
pracovníkom školy chcem po-
ďakovať za to, čo za tridsať ro-
kov urobili a dodnes robia pre 
svojich žiakov. Do ďalších rokov 
prajem veľa úspechov a všet-
ko dobré,“ povedal v krátkom 
príhovore primátor. Po ňom 
obdaroval kyticou kvetov štyri 
učiteľky, ktoré zostali verné Zá-
kladnej škole na Novomeského 
od jej otvorenia až dodnes. 
 (md), foto (jč)
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Poslanci schválili nariadenie o referende
Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili tren-
čianski poslanci aj nové všeobecné záväzné nariadenie (VZN) 
o hlasovaní obyvateľov mesta Trenčín (miestne referendum).

 Mesto prijatím nového 
VZN reagovalo na usmerne-
nie Ministerstva vnútra, podľa 
ktorého patrí organizovanie 
miestneho referenda do výko-
nu samosprávy obce. Trenčín 
doteraz vôbec nemal upravený 
procesný postup pri realizácii 
referenda. Nové VZN upravuje 
spôsob jeho vyhlásenia, de-
finuje orgány pre miestne re-
ferendum, priebeh referenda 
a ďalšie otázky nevyhnutné pre 

riadne zabezpečenie miestne-
ho referenda v prípade jeho 
vyhlásenia. 
 Historicky prvého referenda 
v novodobých dejinách Trenčí-
na sa obyvatelia možno dočka-
jú už čoskoro. Podľa primátora 
Branislava Cellera bude totiž 
otázka vyhlásenia referenda 
o Auparku predmetom najbliž-
šieho a možno aj mimoriadne-
ho zasadnutia mestského za-
stupiteľstva. (md)  

Popíjaniu alkoholu v uliciach 
Trenčína už odzvonilo
Mestskí poslanci na svojom aprílovom zasadnutí schválili nové 
všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o ochrane pred zneužíva-
ním alkoholických nápojov. Kontrolu nad dodržiavaním naria-
denia budú vykonávať mestská polícia a poverení zamestnanci 
mesta.

 Prijatým nariadením sa za-
kazuje predaj, podávanie a po-
žívanie alkoholických nápojov 
od 2. januára do 30. decembra 
v kalendárnom roku v čase od 
5.00 do 3.00 hodiny nasledu-
júceho dňa na všetkých verej-
ných priestranstvách a verejne 
prístupných miestach na úze-
mí mesta Trenčín. V odôvod-
nených prípadoch je primátor 
oprávnený rozhodnúť o udelení 
jednorazovej alebo krátkodobej 
výnimky. Do VZN bola na rozdiel 
od pôvodného návrhu zapraco-
vaná pripomienka o podávaní 

alkoholu na verejnosti pri sva-
dobných obradoch. Podávanie 
a požívanie alkoholu je povo-
lené aj pri podujatiach organi-
zovaných alebo odsúhlasených 
mestom, v priestoroch letných 
terás či v riadnych obchodných 
prevádzkach s platným povole-
ním predaja. 
 Fyzickej osobe, ktorá poru-
ší toto VZN, môže byť uložená 
pokuta do 33 eur (1 000 Sk), 
sankcie pre právnické osoby 
sa pohybujú v rozmedzí od 166 
eur (5 000 Sk) do 6 639 eur 
(200 000 Sk). (mr)

Mesto Trenčín pripravuje vydanie 
KARTY pre SENIOROV s trvalým pobytom 
na území mesta. Táto karta im umožní 
využívať rôzne služby a nakupovať so 
zaujímavou zľavou alebo bonusom.

Už dnes prejavili o spoluprácu s mestom záujem 
viaceré organizácie a prevádzkovatelia služieb 
na území mesta Trenčín.

KARTA PRE SENIOROV

Plánované spustenie projektu
SEPTEMBER 2009!
V prípade záujmu o spoluprácu, prosím, kontaktujte 
Mestský úrad v Trenčíne,
Klientske centrum – Útvar sociálnych služieb
Viera Štefulová, tel. číslo: 032 / 6504 277
viera.stefulova@trencin.sk
Viac informácií aj na www.trencin.sk

Ak máte záujem aj VY prispieť k spokojnosti a lepšiemu životu 
našich seniorov a zároveň predstaviť svoju spoločnosť touto 
formou, máte po uzatvorení zmluvy, ktorá bude defi novať 
presné podmienky, nárok na bezplatnú prezentáciu:

– na webovej stránke mesta Trenčín,

– v časopise Info (zoznam fi riem bude pravidelne 
aktualizovaný), 

– v brožúrke SENIOR-karta, ktorú jej držitelia k službe dostanú 
zadarmo

– vaša prevádzka bude zreteľne označená logom SENIOR-karta 
mesta Trenčín

 Oznamujeme občanom, že Útvar kultúry a cestovného 
ruchu (ÚKaCR) mesta Trenčín sa sťahuje do nových priesto-
rov. Od pondelka 18. mája 2009 bude jeho adresa Mierové 
námestie 9 (bývalá lekáreň), 1. poschodie, telefónne číslo 
032/6504712.
 Elena Gabajová, poverená vedením ÚKaCR
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Mesto presťahuje skejtpark 
z Ostrova na sídlisko Juh
Skejtpark, ktorý pred dva a pol rokmi vybudovalo mesto Trenčín 
na prenajatých nefunkčných kurtoch v rekreačnej časti Ostrov, 
je už minulosťou. Mesto malo totiž betónové kurty v prenájme 
len do konca minulého roka a ich prevádzkovateľ na ďalšie 
predĺženie zmluvy nepristúpil. Trenčianski skejtbordisti však 
nemusia byť sklamaní. Keďže letná sezóna sa už začala, mesto 
sa rozhodlo presunúť celé zariadenie skateparku do športového 
areálu Základnej školy na Novomeského ul. na sídlisku Juh.  

 Do kúpy U-rampy a ďalšieho 
vybavenia skejtparku na Ostro-
ve investovalo mesto takmer 
40-tisíc eur (1 205 040 Sk). Po 
nepredĺžení nájmu v areáli teni-
sových kurtov začala mestská 
samospráva okamžite hľadať 
riešenie, kam skejtpark presťa-
hovať. Jednou z možností bolo 
aj vybudovanie novej spevnenej 

plochy na pozemkoch vedľa te-
nisových kurtov. Napokon však 
mesto uprednostnilo presunu-
tie parku na asfaltové plochy 
do zrekonštruovaného športo-
vého areálu Základnej školy na 
Novomeského ul. Skejtbordisti 
by ho mohli začať využívať už 
začiatkom mája. „Keďže se-
zóna sa už začala, pracujeme 

na tom, aby to bolo čo naj-
skôr. Neotvoríme ho však skôr, 
ako bude dorobené oplotenie 
a namontované bezpečnostné 
kamery, ktoré ho budú chrá-
niť pred vandalmi,“ povedala 
Jana Marková z kancelárie 
primátora.
 Hoci po novom budú musieť 
milovníci skejtbordu chodiť za 
svojím adrenalínovým koníč-
kom na opačný koniec mesta, 
s presunom skejtparku na Juh 
sú spokojní. „Do skejtparku 
na Ostrove chodilo veľa detí. 
Mali tam U-rampu, zostavu fun 
boxov, jeden veľký blok preká-
žok s nábehmi, kde sa mohli 
dostatočne realizovať. Bola by 

veľká škoda, keby sa to všetko 
nevyužívalo. Nejde vôbec o to, 
kde park bude. Dôležité je, aby 
bol prístupný,“ zdôraznil Dušan 
Kováč zo združenia Bike Trial 
team Trenčín, ktoré malo skejt-
park na Ostrove na starosti. 
 Areál tenisových kurtov, 
v ktorom mesto Trenčín vybu-
dovalo v roku 2006 skejtpark, 
má v správe Klub rekreačných 
tenistov. Ten si ho dlhodobo 
prenajal od obce Zamarov-
ce, ktorej časť Ostrova patrí. 
V snahe zachovať skejtpark na 
Ostrove predstavitelia mesta 
niekoľkokrát rokovali o predĺže-
ní nájmu s prevádzkovateľom aj 
obcou Zamarovce. (md)

Mesto už začalo presúvať skejtpark na asfaltové plochy  >
pri Základnej škole na Novomeského ulici. foto (jč)

Interaktívna výstava bola zábavná aj poučná 
Viac ako sedemsto žiakov materských a základných škôl z Tren-
čína aj okolia zavítalo v dňoch od 10. do 20. marca do Kultúrne-
ho centra Aktivity na sídlisku Juh. V rámci projektu „Bohatstvo 
rozvojových krajín“ tu pre nich organizátori pripravili interaktív-
nu výstavu pod názvom Klíma nás spája.

 Výstava venovaná eko-
logickej a environmentálnej 
problematike bola určená pre-
dovšetkým žiakom vo veku od 
8 do 12 rokov. Deti sprevá-
dzal výstavou vyškolený lektor 
z Centra environmentálnych ak-
tivít v Trenčíne Richard Medal. 
Žiakov zapájal do aktivít, vďaka 
čomu si informácie lepšie za-
pamätali a osvojili. Na 18-tich 
farebných paneloch sa nachá-
dzali fotografie a heslovitý text, 
ktoré boli pomôckou k výkladu. 
Ďalšou súčasťou boli interak-
tívne hry. Veľká plátenná mapa 

sveta, prístrešok domorodcov 
z dažďového pralesa, klimatic-
ký stan či množstvo reálnych 
a plastických ukážok predme-
tov každodenného života ľudí 
z opačného konca sveta vtiahli 
žiakov priamo na výlet po ze-
meguli či do Amazonského pra-
lesa. Po skončení prehliadky 
dostali učitelia pracovné zošity 
pre žiakov a metodickú príruč-
ku, aby mohli so žiakmi ďalej 
pracovať a prehlbovať svoje 
poznatky aj na vyučovacích 
hodinách.
 text a foto (KcA)

Rekonštrukcia schodov pri cintoríne
 Jedno z najviac frekventova-
ných schodísk na Juhu v blíz-
kosti cintorína na Ulici J. Hala-
šu sa dočká opravy. „V tomto 
období vyhotovujeme projek-
tovú dokumentáciu, následne 
budú schody zrekonštruované. 
V závislosti od mestského roz-
počtu by sme to chceli stihnúť 

v priebehu tohto roka,“ povedal 
Viliam Hubinský, špecialista 
pre investície z Mestského úra-
du v Trenčíne. 
 Ďalšie schodiská prídu na 
rad hneď, ako sa v rozpočte 
mesta podarí nájsť financie na 
ich opravu.
 (mr), foto (jč)

Veľký úspech mala u žiakov plátenná mapa sveta. >
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Nový centrálny cintorín nebude zasahovať do záhradiek
Obyvatelia trenčianskej mestskej časti Juh môžu byť pokojní. Nový 
centrálny cintorín, ktorý plánuje mesto vybudovať v lokalite pod 
Východnou ulicou smerom na obec Soblahov, nebude zasahovať 
do ich záhradiek. Mesto akceptovalo požiadavky občanov ako aj 
Výboru mestskej časti Juh a na pokyn primátora Branislava Cellera 
bol pôvodne navrhovaný rozsah nového cintorína zúžený len na po-
zemky, ktoré nie sú súčasťou záhradkárskej oblasti.

 Mesto Trenčín sa dlhšie za-
oberalo myšlienkou na umiest-
nenie nového cintorína, nakoľko 
kapacita terajšieho hlavného 
cintorína sa pomaly napĺňa. 

Z týchto dôvodov hľadalo novú 
lokalitu, ktorá by bola dobre 
dopravne dostupná, napojiteľ-
ná na inžinierske siete a po-
zemky boli aspoň čiastočne vo 

vlastníctve mesta. Pôvodne sa 
posudzovali dve lokality. Jedna 
v blízkosti vodného zdroja pod 
Juhom a druhá v blízkosti býva-
lej kotolne, taktiež pod Juhom 
a Východnou ulicou. Z hygienic-
kých dôvodov napokon prvú al-
ternatívu mesto zamietlo a pre 
výstavbu cintorína si vybralo 
pozemok v blízkosti bývalej 
kotolne. 
 Aktuálne sa táto lokalita 
posudzuje z hľadiska vplyvov 

na životné prostredie, po pro-
jekčnej stránke a tiež v novej 
územnoplánovacej dokumentá-
cii. Realizácia samotného die-
la bude závisieť od finančných 
možností mesta a zaradenia do 
jeho rozpočtu.
 Na novom cintoríne bude 
postavený aj dom smútku ako 
obradné miesto. Výstavbu kre-
matória v tejto oblasti mesto 
neplánuje.
 (md)

Upravený návrh rozsahu nového 
centrálneho cintorína.

Mesto pomáhalo odvážať pne
 Detský domov rodinného 
typu Lastovička v Trenčíne, 
ktorý sídli na Jilemnického uli-
ci neďaleko centra mesta, po-
skytuje prístrešie a starostli-
vosť viac ako 20 deťom. Život 
týchto detí nie je ľahostajný 
ani mnohým ľuďom a orga-
nizáciám, ktoré sa častokrát 
snažia detskému domovu po-
máhať nielen materiálne. Po-
mocnú ruku Detskému domo-
vu Lastovička podalo aj Mesto 
Trenčín. Prostredníctvom svo-

jej organizácie Mestského 
hospodárstva a správy lesov, 
m. r. o., Trenčín v piatok 24. 
apríla 2009 zabezpečilo od-
voz starých konárov a kmeňov 
stromov z areálu detského do-
mova.  (r)

Staré pne odvážali z det- >
ského domova pracovníci 
Mestského hospodárstva 
a správy lesov v Trenčíne. 
 foto (MHSL)
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste

Chcela by som sa spýtať, či 
je možné mať svadobný obrad 
a svadobnú hostinu na Trenčian-
skom hrade a koľko by to stálo. 
Ďakujem. Lucia Jalová
 Svadobný obrad môžete 
mať na Trenčianskom hrade po 
dohode s Matričným úradom 
v Trenčíne, kde si s matrikár-
kou dohodnete dátum a čas 
(tel.: 032/6504 312, 313, 
e-mail: matrika@trencin.sk). 
Správny poplatok za mimoso-
bášnu miestnosť je 66 eur. 
Čo sa týka svadobnej hostiny, 
informujte sa u správcu hradu 
(tel.: 032/7435 657).

Minulý rok robila Vodohospodár-
ska spoločnosť na Ul. 28. ok-
tóbra prípojky na vodu, kde po 
nich zostala v katastrofálnom 
stave príjazdová cesta v smere 
ku detským jasliam. Už si tu via-

cerí vodiči poškodili svoje autá. 
Preto sa pýtam, kto je za to 
zodpovedný? Prosíme o úpravu 
tejto cesty, pretože je veľmi zle 
prejazdná. Ďakujeme – obyvate-
lia ulíc Inovecká a 28.októbra.
 Peter Trokan
Útvar životného prostredia 
a dopravy:
 Rozkopávka za účelom re-
alizácie vody bola povolená 
príslušným SVB obytných do-
mov, ku ktorým bola vodovod-
ná prípojka vedená. Úpravu so 
žiadateľom riešime. Nakoľko 
rozkopávka bola realizovaná 
v zimných mesiacoch, táto 
cesta nemohla byť až doteraz 
zaasfaltovaná. Žiadateľ bude 
urgovať dodávateľa výkopových 
prác na urýchlenú úpravu ryhy. 

Prečo mestskí policajti chodia 
každú sobotu na ihrisko na Juh, 

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 odpoveď od mestského odborníka v danej oblasti. 
Z rubriky Otázky a odpovede vyberáme:

kde mladí ľudia športujú a hra-
jú mestskú futbalovú mini-ligu, 
a dávajú papuče na autá parku-
júce zle na hornom parkovisku, 
kde nikomu nemôžu zavadzať? 
Keďže situácia s parkovacími 
miestami je katastrofálna a nie 
je možné zaparkovať nikde inde, 
nemali by sa zamerať skôr na 
námestie, z ktorého je dnes 
veľké parkovisko a ľudia pri pre-
chádzke na pešej zóne musia 
mnohokrát uskakovať idúcim 
autám? Aký zmysel má takéto 
vyháňanie mladých ľudí zo špor-
tovísk, kde zmysluplne trávia 
čas, namiesto vysedávania 
v baroch či užívania návykových 
látok v parčíku pod Brezinou? 
 Milan Pristach
Mestská polícia:
 Podľa § 25/1 pís. s zák. č. 
8/2009 je parkovanie vozidiel 
na cestnej zeleni a inej verej-
nej zeleni zakázané. Nie je 
pravdou, že tam hliadky MsP 
zasahujú každú sobotu, avšak 
každé porušenie uvedeného 
zákonného ustanovenia je prie-
stupkom, ktorého riešenie je 
v kompetencii MsP.

Chcem vás upozorniť na ne-
príjemne zdeformovanú pravú 
časť jazdného pruhu vozovky 
na Železničnej ulici v Trenčí-
ne v smere od autobusovej 
a vlakovej stanice k Bille. 
Neodporúčam v danom úse-
ku týmto smerom prechá-
dzať väčšou rýchlosťou ako 
30 km/hod., inak si trvale 
poškodíte vozidlo. Moja otáz-
ka je, kto je správcom danej 
komunikácie, prípadne kto 
za pozemnú komunikáciu 
zodpovedá a s kým mám 
riešiť poškodenie vozidla. 
Ďakujem.
 B. Repka
Útvar interných služieb:
 Rozsah poškodenia Že-
lezničnej ul., Kragujevackých 
hrdinov, priestor pred želez-
ničnou stanicou i celú plochu 
autobusového nástupišťa pre 
prímestskú dopravu nie je 
možné opraviť v rámci staveb-
nej údržby, ale zrealizovať len 
ako súvislú opravu. Požiadav-
ku na opravu evidujeme, ale 
jej realizácia je závislá od výš-
ky finančných prostriedkov. 
 (red)

Mesto Trenčín podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o vý-
kone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: 
vedúci Útvaru sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne

Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie II. stupňa, odborná prax 
minimálne 5 rokov, prax v riadení minimálne tri roky. 
Ďalšie požiadavky: spôsobilosť na právne úkony, bezúhon-
nosť, osobnostné a morálne predpoklady, organizačné a komu-
nikačné schopnosti, znalosť legislatívnych noriem vyplývajúcich 
z funkcie, ovládanie rozpočtových pravidiel územnej samosprá-
vy, znalosť práce s PC.
Zoznam dokladov: žiadosť o zaradenie do výberového kona-
nia, profesijný životopis, úradne overený doklad o najvyššom 
dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 
tri mesiace.
Uzávierka prihlášok: 14. mája 2009 (štvrtok) o 16.30 h.
Termín a miesto výberového konania bude oznámené vybra-
ným uchádzačom listom. 
Miesto doručenia prihlášok: Mesto Trenčín, Mestský úrad 
v Trenčíne, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín v zalepenej 
obálke s označením „Výberové konanie – vedúci Útvaru sociál-
nych vecí MsÚ v Trenčíne – NEOTVÁRAŤ“.

VÝBEROVÉ KONANIETrenčianski študenti počítali 
cestujúcich, autá a cyklistov
Spoločnosť Dopravoprojekt v spolupráci s Dopravnou akadémiou 
v Trenčíne si na 12. a 14. mája od 7. do 17. hodiny naplánovala 
na území mesta Trenčín dopravný prieskum. Ten bude pomáhať 
pri pripravovaných investičných zámeroch, dopravnom plánovaní 
a pri riešení hlavných dopravných tokov v centre mesta. Výsled-
ky poslúžia na preverenie vhodnosti navrhovaných riešení a na 
spracovanie štúdie inteligentných dopravných systémov. 

 Do prieskumu mestskej hro-
madnej dopravy, ktorý sa usku-
točnil v utorok 12. mája, sa za-
pojilo 120 tretiakov dopravnej 
akadémie. Počas dvoch zmien 
študenti zaznamenávali počet na-
stupujúcich a vystupujúcich na za-
stávkach Hasičská, Soblahovská, 
Gen. Svobodu a Martina Rázusa 
(v oboch smeroch) a na zastáv-
kach Braneckého a Rozmarínová.
 Vo štvrtok 14. mája sa usku-
toční na vybraných miestach pro-
filový prieskum. Ten je zameraný 
na zistenie počtu vozidiel, moto-
cyklov a cyklistov podľa ich druhu 
prechádzajúcich určitým miestom. 

Výsledok prieskumu poslúži ako 
prvotný údaj pre posúdenie zaťa-
ženosti komunikácií. Porovnaním 
s výsledkami predchádzajúcich 
prieskumov je možné sledovať 
rast intenzity automobilovej do-
pravy. Stanovištia budú rozmiest-
nené na hlavných trasách ulíc: 
Bratislavská, Vlárska, Gen. M. R. 
Štefánika, Pred poľom a pri kri-
žovatke Električná – Ku štvrtiam. 
Počas vykonávania prieskumov 
nedôjde k žiadnemu obmedzeniu 
premávky. 
 Posledný prieskum takéhoto 
rozsahu sa v Trenčíne uskutočnil 
v roku 2001. (ÚŽPaD)
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Holandskí študenti na 
skusoch v Trenčíne
 Pred Špeciálnou základnou 
školou internátnou Vladimíra 
Predmerského na Ulici Ľ. Stárka 
v Trenčíne sa to počas troch sl-
nečných dní od 20. do 22. apríla 
len tak hemžilo pracujúcimi mla-
dými ľuďmi. Svojím oranžovým 
odevom pútali pozornosť okoloi-
dúcich. „Vďaka Fondu Dr. Klaun 
si študenti druhého ročníka 
Fakulty Facility Managementu 
Univerzity aplikovanej vedy v ho-
landskej Brede prišli do našej 
školy v praxi odskúšať svoje 
teoretické vedomosti. Už na 
začiatku sme vedeli, že študen-
tom musíme ponúknuť prácu, 
ktorej výsledkom malo byť nie-
čo viditeľné pre ich projekt, ale 
aj pre naše zariadenie. Ponúkli 
sme im opravu a náter oplote-
nia,“ vysvetlila riaditeľka školy 
Jarmila Blašková. „Po príchode 
študentov počas prvého dňa re-
alizácie projektu bolo aj trocha 
vzájomnej trémy. Tá však rýchlo 
opadla, keď si študenti stanovi-

li, aké druhy činností budú vyko-
návať s určením miesta či pra-
covných nástrojov a pustili sa do 
práce,“ povedala J. Blašková.
 Holanďania si počas prvého 
dňa pripravili plot na maľovanie. 
Medzitým časť študentov prepo-
čítala, aké množstvo farby budú 
potrebovať a išlo sa na nákupy. 
Na druhý deň sa pustili do ma-
ľovania. Túto prácu spestrilo 
hodinové vystúpenie Dr. Klauna. 
Ráno už bol plot viditeľne zmene-
ný – oživili ho červené a modré 
čerstvo ponatierané diely a žlté 
brány. 
 Pred ukončením pracovnej 
misie holandských študentov 
sa uskutočnila tlačová beseda, 
na ktorej študenti porozprávali 
o svojom projekte. Už minulý rok 
v septembri vytvorili niekoľko vý-
borov, napríklad so zameraním 
na sponzoring, organizáciu ces-
ty, pobyt, stravovanie a podob-
ne. Veľmi ťažké bolo hľadanie 
sponzorov pre celú 80-člennú 

skupinu. Organizovali koncer-
ty či rôzne podujatia a výnosy 
z nich išli do spoločnej kasy na 
realizáciu projektu. Nakoniec 
sa, k spokojnosti všetkých, die-
lo podarilo. Riaditeľka školy prá-
cu študentov pochválila, pretože 
škola vymaľovaním takmer 300 
metrov oplotenia opeknela.
 „Máme radosť, lebo sa poda-
rilo obrovské dielo, za ktorým je 
1680 odpracovaných hodín, cca 
100 kg farby, ale predovšetkým 

výborný pocit všetkých – školy, 
jej žiakov, študentov a aj tých, 
ktorí sa podieľali na organizácii 
cesty,“ povedala členka orga-
nizačného štábu a tlmočníčka 
Janka Sedláčková z Fondu 
Dr. Klaun Trenčianskej nadácie. 
„A keďže študenti vykúpili všet-
ky farby v Trenčíne, ospravedlňu-
jeme sa každému, kto ich már-
ne hľadal na pultoch predajní,“ 
s úsmevom podotkla J. Sedláč-
ková. text a foto (jč)

Slnečné korzo opäť lákalo Trenčanov

 Mierové námestie sa v ne-
deľu 10. mája premenilo na 
svet vody. Trenčianska nadácia 
pripravila na tento deň Korzo 
na vode a jeho súčasťou bola 
prezentácia a ocenenie diel 
detí z výtvarnej súťaže pre ma-
terské školy o NAJ leporelo 
o vode v rámci projektu Daj si 
vodu ...z vodovodu! O dobrú 
náladu sa počas popoludnia 
starala country skupina Do-
stavník, deti sa mohli vyšantiť 
pri vodných hrách Športového 
gymnázia Trenčín, sledovali 

rovesníčky z tanečnej skupiny 
Goonies, striekali vodu s ha-
sičmi z Okresného riaditeľstva 
hasičského a záchranného 
zboru v Trenčíne, prezreli si zá-
chranné vozidlo a jeho výbavu. 
Smelší „splavovali“ námestie 
na raftovom člne Petra Brecíka 
a smädní sa napili vody z cis-
terny Trenčianskej vodohospo-
dárskej spoločnosti. Všetko sa 
dialo za slnečného počasia bez 
jedinej kvapky vody z oblohy.
 (la) 
 foto: Vladimír Ondrejička

Trávnaté plochy v Trenčíne 
brázdi desať kosačiek
Zamestnanci Mestského hospodárstva a správy lesov v Trenčí-
ne (MHSL) sa pustili do kosenia trávnatých porastov. Do údrž-
by bezmála 110 hektárov plôch verejnej zelene je nasadených 
takmer tridsať ľudí. Na tieto účely slúžia 2 krovinorezy, 10 sa-
mochodných kosačiek, 3 traktory s vlečkami na odvoz bioodpa-
du a dve nákladné vozidlá.

 „Vhodné poveternostné pod-
mienky na intenzívny rast tráv 
stanovili tohtoročný termín za-
čiatku prác na 20. apríla,“ infor-
movala Erika Vravková, riaditeľka 
mestskej príspevkovej organizá-
cie MHSL. Vzhľadom na rozsah 
vykonávaných prác nemožno 
začať so strojovým kosením vo 
všetkých mestských častiach sú-
časne. „Počas prvého dňa sa ko-
sili trávnaté plochy v centrálnej 
mestskej zóne. Kosenie postup-
ne prebieha na sídlisku Juh, kde 
je zabezpečované počas celej se-
zóny nepretržite dvoma kosačka-
mi a ďalej v mestských častiach 
Soblahovská, Noviny a Sihoť,“ 
povedala E. Vravková.
 Postupne bude strojové kose-
nie prebiehať vo všetkých mest-
ských častiach. Túto činnosť tre-
ba počas vegetačného obdobia 
opakovať viackrát. V jednotlivých 

mestských častiach sa kosí prie-
merne 5-krát ročne, v centrálnej 
mestskej zóne podľa potreby aj 
raz toľko. Nepriateľom ostrých 
nožov kosačiek je odpad v tráv-
nikoch. Techniku poškodzujú naj-
mä kovové predmety a sklo. 
 Bezprostredne s kosbou je 
spojený i odvoz bioodpadu. Ten 
sa neuskladňuje ako komunál-
ny odpad, ale je kompostovaný 
v areáli bývalej skládky na Zá-
mostí, ktorú prevádzkuje spo-
ločnosť Marius Pedersen, a.s. 
Celkové náklady na kosenie, 
zber a odvoz tráv za rok 2008 
predstavovali čiastku 303 190 
eur (9 133 916 Sk).
 Do údržby verejnej zelene 
mesta Trenčín patrí aj odburiňo-
vanie, okopávanie, polievanie 
a prihnojovanie kvetinových zá-
honov a mobilnej zelene.
  M. Mistrík
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Trenčania oslavovali 1. máj

Veselo bolo v piatok aj na Štúrovom námestí. Na pódiu sa po-
stupne vystriedali dychové hudby Opatovanka, Vlčovanka, Bodo-
vanka, Drietomanka a Skalanka. Zábava vygradovala večer, keď 
sa pod taktovkou dychovej hudby Skalanka rozprúdila Májová 
veselica pri Vodníkovi. Tá mala u roztancovaných návštevníkov 
taký úspech, že ju organizátori ešte o hodinu predĺžili.  (md)

Ani na tohtoročných májových oslavách nechýbal tradičný 
jarmok ľudovo-umeleckých výrobkov. Veľký úspech mali najmä 
predajcovia v dobových kostýmoch, ktorí vyrábali suveníry či 
rôzne drobnosti z dreva a železa priamo pred očami návštev-
níkov. Svoje zastúpenie tu však mali aj stánky s oblečením, 
rôznymi výrobkami z prútia či s občerstvením. foto (jč)

Oslavy 1.mája pokračovali v piatok na Mierovom námestí už 
od dopoludnia. Program otvorili mažoretky Červená čiapočka 
z Hanuliakova, ktoré vystriedali so svojím temperamentom 
deti z folklórneho súboru Kornička z Trenčína. foto (jč)

Poobedie na Mierovom námestí spríjemnil koncert hudobnej 
skupiny Kredenc z Trstenej. Po ich vystúpení program na 
Mierovom námestí vyvrcholil originálnym koncertom hudobnej 
skupiny Rock&Roll Band Marcela Woodmana z Ostravy. 

Tohtoročné prvomájové oslavy v Trenčíne sa už tradične niesli 
v duchu podujatia Otvorená Európa – Otvorené mesto. Mesto 
Trenčín pripravilo pri príležitosti piateho výročia vstupu Sloven-
skej republiky do Európskej únie pestrý a zaujímavý program. 
Počas dvoch dní čakali návštevníkov na Mierovom a Štúrovom 
námestí vystúpenia dychových hudieb, folklórnych súborov, 
podujatia pre deti či veselica a jarmok ľudovo-umeleckých 
výrobkov.

V predvečer prvomájových osláv sa Mierové námestie zaplnilo 
zvedavcami, ktorí si nechceli nechať ujsť tradičné stavanie 
mája. Predtým ako žeriav zdvihol mohutný máj nad hlavy 
Trenčanov, ozdobili ho stuhami za spevu a tónov huslí deti 
z folklórneho súboru Radosť. O príjemnú atmosféru a dobrú 
náladu sa počas štvrtkového večera postarala svojím vystúpe-
ním aj dychová hudba Vlčovanka. foto (rs)

Do sveta rozprávok zaviedlo deti aj dospelých divadelné pred-
stavenie Pirátska odysea v podaní Creative shows z Bratisla-
vy, ktorú napoludnie vystriedala tanečná skupina Aura z Trenčí-
na a po nej trenčiansky folklórny súbor Družba. Okrem divadla 
sa mohli najmenší návštevníci námestia zapojiť do výtvarných 
tvorivých dielní, ktoré pripravilo Kultúrne centrum aktivity. 

foto (rs)

foto (rs)

foto (jč)



6. 5. 2009 ŠKOLSTVO  INfO / 9 

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

(dokončenie z minulého čísla):

(úš, redakčne upravené, md), foto: (jč)

Mgr. Dana Erteľová – Základná umelecká škola Karola Pádivého
Pedagogickú kariéru začala pre tridsiatimi rokmi ako učiteľka slovenského jazyka a výtvarnej výchovy. Kreativita, 
literárne a výtvarné schopnosti ju v roku 1986 doviedli do základnej umeleckej školy. Tu vytvorila začiatky lite-
rárno-dramatického odboru, ktorý viedla 10 rokov. Od roku 1996 je učiteľkou vo výtvarnom odbore. Žiaci pod jej 
vedením dosahujú výborné výsledky nielen na súťažiach, ale mnohí z nich úspešne absolvujú prijímacie skúšky 
na umelecké školy. Stará sa tiež o metodicko-odbornú knižnicu. Vlastnú tvorbu prezentuje na výstavách Združenia 
výtvarníkov a na výstavách Naše palety.

Mária Hudecová – Materská škola, Šafárikova ul.
Povolaniu učiteľky sa venuje od roku 1975. Roky praxe sa podpísali pod jej vysokú odbornú úroveň. Tá sa odzr-
kadľuje aj na výsledkoch, ktoré dosahujú pod jej vedením deti predškolského veku. Vedie krúžok pohybu a tanca. 
Veľkú pozornosť venuje aj nadaným a talentovaným žiakom. Je výborná výtvarníčka a práce jej zverencov sú na 
výstavách a súťažiach častokrát oceňované. Pracuje aj na sebavzdelávaní. Vzdelávanie na tému K deťom cez 
ľudovú pieseň a remeselné techniky ukončila prezentáciou, ktorá výrazne prispela k rozvoju edukačných aktivít 
a prezentácii materskej školy.

Mgr. Margita Lobotková – Základná škola, Kubranská ul. 
Začínala ako učiteľka matematiky a fyziky v Trenčianskom Jastrabí. Od roku 1979 pôsobila 25 rokov v Základnej 
škole na Saratovskej ul. Vyučovanie obohacovala o netradičné prvky organizovaním popoludní hlavolamov či 
matematických súťaží pre žiakov s rodičmi. S krúžkom astronómie sa zúčastnila na podujatí trenčianskeho astro-
nomického kabinetu, ktoré bolo inšpiráciou pre spracovanie učiva o astronómii. Podieľala sa na tvorbe jedného 
z prvých projektov Škola podporujúca zdravie. V súčasnosti pôsobí v Základnej škole na Kubranskej ul. Zapája sa 
aj do inovácie kabinetných zbierok matematiky a fyziky.

Mgr. Helena Mišáková – ZŠ, Východná ul.
Počas svojej dlhoročnej práce sprostredkovala zaujímavosti a taje prírodných vied stovkám detí druhého stupňa. 
V Základnej škole na Východnej ul. pôsobí od vzniku školy v roku 1991. Vedomosti z prírodopisu a chémie žiakom 
približuje zaujímavým spôsobom a s nevyhnutnou dávkou humoru. Vždy sa dôsledne venovala praktickej výučbe 
– experimentom, laboratórnym cvičeniam a exkurziám. Pracovala aj ako koordinátorka projektu Zelená škola. 
Napriek nároku na oddych ešte stále pomáha s výučbou prírodopisu. Svojím desaťročným pôsobením v rade školy 
sa podieľa na spolupráci školy s rodičmi a ostatnou širokou verejnosťou.

Mgr. Erika Reháková – Základná škola, Bezručova ul.
Napriek 35-ročnej pedagogickej praxi neustále rozvíja svoje vedomosti. Svoju kreativitu prejavuje pri príprave 
učebných pomôcok, ktoré slúžia na zefektívnenie vyučovania. Už niekoľko rokov úspešne spolupracuje so žiakmi 
v medzinárodnom jazykovom projekte Comenius – Sokrates. Začala pracovať ako vychovávateľka, neskôr ako 
vedúca školského klubu detí. Po ukončení štúdia na filozofickej fakulte pôsobí ako učiteľka anglického jazyka. 
V pedagogickej praxi využíva a rozvíja humanistické princípy. Je priateľská, tolerantná a spravodlivá, čo oceňujú 
žiaci aj kolegovia.

Mgr. Miroslava Staňová – Základná škola sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Ul. 1. mája
Profesionálny život zasvätila výchove a vzdelávaniu žiakov na 1. stupni. Svojimi odbornými a ľudskými kvalitami 
formuje detskú osobnosť a motivuje žiakov k systematickej príprave a práci. Nikdy nešetrí slovami chvály a po-
vzbudenia. Lásku k deťom spája s primeranou náročnosťou. Vysoké nároky kladie najmä sama na seba. Citlivým 
prístupom si dokáže získať aj rodičov. Svojich žiakov vie nadchnúť pre kreatívnu výtvarnú či hudobnú činnosť, čo 
sa odráža aj na úspechoch žiakov v rôznych súťažiach. Ako absolventka špeciálnej pedagogiky so zameraním na 
logopédiu pomáha deťom s poruchami reči.

Mgr. Margita Strušková – Základná škola, Dlhé Hony
Výchove a vzdelávaniu mladej generácie je verná už tridsať rokov. Takmer dvadsať rokov pracovala v Dome detí 
a mládeže v Trenčíne, kde pripravovala pre žiakov množstvo zaujímavých podujatí od športových a vedomostných 
až po umelecké. Ďalšie roky svojho profesionálneho života zamerala na prácu so žiakmi 1. stupňa základnej ško-
ly. Každodenne preukazuje svoj pedagogický talent ako vynikajúca elementaristka. Kolegom je príkladom najmä 
svojím pozitívnym myslením a profesionálnym prístupom k práci v škole i v mimoškolských aktivitách. 
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Noc s Andersenom v Opatovej
Piaty ročník Noci s Andersenom v Základnej škole na Potočnej 
ulici bol v znamení rozprávkových olympijských hier. Všetko od-
štartovali maskoti Asterix a Obelix. Prizerala sa im riaditeľka 
Verejnej knižnice Michala Rešetku Lýdia Brezová a vyše sto 
zvedavých detí a rodičov.

 Slnko sa skláňalo k obzoru, 
keď deti pri slávnostnom nástu-
pe skladali olympijský sľub. Mali 
aj olympijskú vlajku a keď čakali 
na olympijský oheň, tešili sa na 
podpálenie školy. Rozprávkari 
Andersen a Dobšinský (niektorí 
tvrdili, že sa podobá na trenčian-
skeho viceprimátora...) priniesli 
fakľu a po ceremoniáli vyskúšali 
deti mnohými hádankami.
 Deti sa rozdelili do štyroch 
družstiev, ktoré plnili úlohy na 
piatich stanovištiach. Čakali 
na ne hasiči s ručnou strie-
kačkou, zlaňovanie pomocou 
záchranného systému, háda-
nie autorov rozprávok, jazda na 
trojkolke, sedemmíľové čižmy, 

hľadanie orieškov pre Popoluš-
ku, brušné tance, stoličkový 
beh, kreslenie olympijskej vlaj-
ky, harmatance, orechovoho-
kejobal, šťastný krík rukavičník 
prstový. Množstvo atrakcií deti 
zaujalo do neskorého veče-
ra. Nočné pozorovanie oblohy 
u astronóma Dana Sokola bolo 
pre mnohých čerešničkou na 
torte, veď vidieť Mesiac a Sa-
turn takmer na dosah detských 
rúk, to sa hocikedy nevidí. Zo 
školy sa 20 detí presunulo 
do knižnice, kde strávili noc. 
Po pukancovej vojne a čítaní 
rozprávok išli niektorí spať, 
vytrvalci sa zúčastnili medziná-
rodnej internetovej konferencie 

Olympijský oheň do Opatovej priniesli Andersen  >
s Dobšinským.

Uchovávanie tradícií v materskej škole

 V Materskej škole na Sobla-
hovskej ulici vedú deti k ucho-
vávaniu tradícií. Podporujú 
a rozvíjajú u nich ľudovú slo-
vesnosť a tvorivosť prirodzenou 
formou prostredníctvom hry. 
Zameriavajú sa na národnú 
identitu, rozvíjanie a získavanie 
pracovných zručností pri tvorbe 
výrobkov z rozličných materiá-
lov. Slúži na to tržnica zosta-
vená zo 4 mobilných drevených 
stánkov. Vyrobené sú s pomo-
cou OZ RZ pri MŠ a grantu Mes-
ta Trenčín na základe vypraco-
vaného projektu riaditeľkou MŠ 
Jankou Babálovou v spolupráci 
s učiteľkami Helenou Neverišo-
vou a Alenou Cvopovou. Stánky 

počas školského roka slúžia 
ako obchodíky v jednotlivých 
triedach a v priebehu kresťan-
ských sviatkov ako tržnica. 
Deti spolu s tetami učiteľkami 
naaranžovali do stánkov svoje 
výtvory (kraslice, pohľadnice, 
kuriatka, zajačikov, sliepočky, 
korbáče, všetko, čo súvisí so 
sviatkami jari) a spoločne sa 
prezentovali pred rodičmi, sta-
rými rodičmi a priateľmi školy. 
Fantázia pri tvorbe výrobkov 
nemala hraníc, boli využité 
netradičné formy v kombinácii 
s tradičnými materiálmi. Nad-
šenie a radosť z dosiahnutého 
výsledku predurčili opakovať 
akciu aj v budúcnosti. (la)

s deťmi z Poľska, Slovinska 
a ďalších krajín.
 Nad ránom už odpadli aj naj-
vytrvalejší. Možno ich hriala aj 
rekordná stonožka zložená z ko-
láčov pečených v srnčom chrb-
te. Minuloročný rekord 9,9 m 
prekonali poriadne, stonožka sa 
trikrát krútila v dĺžke 13,45 m.

 „Pekným zážitkom pre mňa 
bolo sledovanie hviezd, ale naj-
väčší zážitok mám zo stanoviš-
ťa pri hasičskej strážnici,“ vysy-
pal svoje dojmy 7-ročný Jurko 
Gavenda.
 Pri odchode domov sa všetci 
dušovali, že sa o rok vrátia.
 (la)

Malý psík očaril deti z „bezručky“
V Základnej škole na Bezručovej ulici každoročne pripravujú pre 
deti I. stupňa nevšedný zážitok, noc strávenú v škole. Deň na-
rodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena 2. 
apríl je venovaný Noci s Andersenom.

 Podvečer sa deti stretli 
v škole, kde im na školskom 
dvore predviedli vojenskí kyno-
lógovia prácu so služobnými 
psami. Zadržanie páchateľa, 
stráženie, plazenie a ďalšie čin-
nosti predviedli psy vďačným 
divákom. Od pracovníkov regru-
tačného strediska Ozbrojených 
síl SR dostali potom deti malé 
darčeky, očividne ich najviac 
potešili píšťalky, čo dávali deti 
najavo ohlušujúcim pískaním. 

 Pracovníčka karanténnej 
stanice mesta Trenčín Paulí-
na Ripková rozprávala deťom 
o osude nechcených psíkov. 
Veľkú radosť urobila deťom, 
keď priniesla jedného z nich. 
O tvorbe rozprávkových kníh 
pre deti rozprávala manželka 
zosnulého spisovateľa Pavla 
Paulendu Ľudmila a ilustrátor 
Ján Vrabec. Deti zaujal rozprá-
vaním a hrou aj hudobník – spi-
sovateľ Branislav Jobus.  (la)

Malý psík z útulku si získal srdcia detí. >
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Obnovené klubové večery 
menšinových žánrov v Trenčíne
 Nórska speváčka Caroline 
Hitland (na snímke vpravo) sa 
predstavila v Trenčíne v sprievo-
de gitaristu Stanislava Počajiho 
a Erika Boroša Procházku, hrajú-
ceho na ústnej harmonike. Bola 
jednou z prvých účinkujúcich 
obnovených klubových večerov 
menšinových žánrov v Steps 
clube. Caroline, pochádzajúca 
z nórskeho mestečka Örsta, 
študovala v Baletnej akadémii 
v Göteborgu a v kodaňskom 
Complete vocal institute. Tren-
čianskych poslucháčov si získa-
la svojím šarmom, nádherným 

hlasom, prirodzeným prejavom, 
vtipom a schopnosťou precíte-
ne predniesť texty piesní.
 Po trojročnej odmlke sa ob-
novil seriál klubových koncertov 
hudobných skupín tzv. menšino-
vých žánrov (jazz, blues, world 
music) v Steps klube. „Koncerty 
sú každú stredu o 19. hodine. 
Pozvané hudobné telesá a in-
terpreti mapujú najmä sloven-
skú hudobnú scénu, bohatú na 
vynikajúcich umelcov. Podujatie 
podporilo Mesto Trenčín,“ uvie-
dol Peter Belák z trenčianskej 
kapely Aurelius Q.  (la)

 Fond Dr. Klaun Trenčianskej 
nadácie pozýva všetky deti i do-
spelých na Deň klaunov. Stret-
neme sa v sobotu 23. mája 
o 10.00 hod. na Mierovom ná-
mestí v Trenčíne.
 Ústrednou témou akcie budú 
klaunovské  čiapky, klobúky 
a iné veselé pokrývky hlavy. 

Berte svoje čiapky a klaunov-
ské klobúky, bude rekord! Kto 
nič nenájde, tak si klobúk vyro-
bí na námestí. Alebo mu poma-
ľujú hlavu...
 Výťažok z podujatia bude ve-
novaný na podporu Fondu Dr. 
Klaun.
 (r)

Výstavu Skalničky, bonsaje a sukultenty pripravilo  >
občianske združenie Klub skalničkárov Trenčín v Kultúrnom 
dome v Zlatovciach v dňoch 1. až 5. mája. Počas troch dní 
ju videlo vyše 600 návštevníkov. (la)Rekordný máj, vysoký vyše 37 metrov, postavili vo  >

štvrtok večer v Kubre. Stavajú ho už tradične ručne, iba za 
pomoci troch párov žrdí rôznych dĺžok. Podľa tradície musí 
byť máj vyšší ako veža kostola. Za silného vetra, ktorý 
s dlhou a ohybnou žrďou poriadne zacvičil, zdvihli máj tesne 
pred polnocou a v prvých minútach prvého májového dňa sa 
nad Kubrou niesla pieseň Bola noc krásna, májová... (la)

Ďuro, Ďuríčko, otvor políčko, niesol sa spev dievčat  >
a žien z folklórnej skupiny Kubra v predvečer Juraja 23. aprí-
la. Starý ľudový zvyk sa zachoval v tejto podobe v bývalej 
obci s bohatými folklórnymi tradíciami. (la)

Čo majú klauni pod čapicou
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GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58, www.
gmab.sk, gmab@gmab.sk 

15. 5. – 21. 6.  Alojz Petráš – Čas 
a svetlo
15. 5. – 21. 6.  Dagmar Mezricky – 
Memoáre na krídlach motýľov
15. 5. – 21. 6.  Stretnutia 
Výstava k 60. výročiu založenia ZUŠ Karola 
Pádivého.

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

1., 8., 15., 22., 29. 5. (10.00)  Mami 
spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky, vedie 
mama Nicole Fuchs.
5., 12., 26. 5. (10.30)  Mamie ś English 
Club
Mamičky sa rozprávajú po anglicky, vedie 
mama Elena Urbanovská.
7., 14., 21., 28. 5. (10.00)  
Z rozprávočky do pesničky trénujeme 
jazýčky 
Hudobno-pohybové stretnutia pre deti od 2 
rokov a ich rodičov s Miriam Mičudovou. 
28. 5. (16.30)  Akadémia praktického 
rodičovstva
Mám právo mať negatívne emócie.
19. 5. (10.00)  Podporná skupina 
mamičiek v dojčení
Vedie laktačná poradkyňa Milka Hromníková.
5., 12., 19., 26. 5. (17.00)  Cvičenie detí 
s rodičmi
Cvičíme s Adamkom a tetou Štefkou Fa-
bovou v telocvični v ZŠ na Novomeského 
ul. – Juh.
7., 21. 5. (13.00)  Psychologické 
poradenstvo
Vedie Janka Lesajová. Bližšie informácie 
a rezervácia v MC Srdiečko. 
Právne poradenstvo
Telefonicky sa rezervujte v MC Srdiečko. 
Vedie Elenka Gogoláková. 
6., 20. 5. (9.30)  Galerkovo 
Hravé tvorivé predpoludnie pre deti do 6 
rokov a ich rodičov.
V Galérii M. A. Bazovského vedie Monika 
Drocárová.
6., 13., 20., 27. 5. (17.00)  Cvičenie pre 
tehotné
V KC, Dlhé Hony, Trenčín vedie pôrodná 
asistentka Zuzka Duncová.
21. 5. (17.00)  Stretnutie 
s psychologičkou Jankou Lesajovou
Týždeň úcty k pôrodu. O nádhernom prežití 
dieťatka.
23. 5. (9.00)  Rodičovský kurz 
Pre budúce mamičky a oteckov. Stretnutie 
s laktačnou poradkyňou, pediatrom, práv-

ničkou, psychologičkou. Rezervácia v MCS.
14. 5. (17.00)  Prezentácia – prirodzená 
starostlivosť o dieťa a ženu
Bavlnené plienkové systémy, bavlnené vlož-
ky a mooncup. Vedie Patricia Buzeková.

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

29. 5.  Píšem, píšeš, píšeme... 
Vyhodnotenie 7. ročníka literárnej súťaže 
žiakov Trenčianskeho kraja za účasti spi-
sovateľa Milana Húževku.
21. 5. (16.00)  Byť či nebyť
Keď prianie zomrieť je silnejšie, ako túžba 
žiť... MUDr. V. Jakešová, MUDr. Z. Rych-
tariková – diskusia organizovaná OZ Ars 
Vivendi – Liga za duševné zdravie.

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

15. 5. (15.00)  Májová veselica pre 
seniorov
18. 5. (9.00)  Zázračná medaila Panny 
Márie
ZKS, prednáša Jozef Petrek.
23. 5. (8.00)  Únia nevidiacich – súťaž 
v čítaní
24. 5. (8.00)  Veľká filatelistická burza
25. 5. (9.00)  Pavol Benko: 
Spoločenstvo Fatima – ZKS
 
KULTÚRNE CENTRUM – SIHOŤ
M. Turkovej 22, 032/743 45 35, 
0904 339 401, www.kcsihot.sk

17. 5. (16.30)  Musica Poetica
Trenčianske múzeum.
22. 5. (17.00) Drobnosti majstrov – 
barokový koncert 
Trenčianske múzeum – úvodný koncert 
festivalu Ad Fontes Musicae.
„AD FONTES MUSICAE – K PRAMEŇOM 
HUDBY“ – IX. ročník festivalu starej hudby.
pokračovanie festivalu sa z „finančných 
dôvodov“ presúva na 27. 7. – 2. 8. do 
programu Trenčianske historické slávnosti 
a Hradné slávnosti 2009.
27. 5. (16.30)  Musica Poetica 
Trenčianske múzeum. 
28. 5. (16.00)  Poľská školička
28. 5. (17.00)  Poľský klub
31. 5. (16.30)  Musica Poetica
Trenčianske múzeum.

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská ul. 3, 032/74 337 63, 
0948 807 18, otvorené denne 9.00 – 18.00

18. 5. (16.00)  IDA RAPAIČOVÁ 

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

15. 5. (16.30) Filmový 
klub mladých: Anime play
Stretnutie členov Filmové-
ho klubu mladých spojené 
s krátkou prednáškou Da-
ria Delgada na tému Japon-
ská animovaná tvorba.
15. – 17. 5. (19.00) Che 
Guevera revolúcia 
Hrdina alebo masový vrah? Prvá časť 
dvojdielneho veľkofilmu kultového 
režiséra Stevena Soderberga zachytá-
va, ako sa z lekára Ernesta Guevaru  
stáva revolucionár a hrdina „Che“ 
Guevara. V novembri 1956 sa Fidel 
Castro preplavil na Kubu spolu s 80 
rebelmi. Jedným z nich je Argentínčan 
Ernesto „Che“ Guecara. 
20. – 24. 5. (19.00)  Kuličky
Kuličky sú poviedkovým filmom o ma-
nipulácii mužov ženami. O drobných 
vydieraniach, o plači, slzách, o schop-
nosti obetovať sa pre vysnívaný cieľ, 
o sexe v službách, o tom, ako využiť 
empatiu. 
27. 5. (19.00)  Pink Floyd: The Wall
Film Pink Floyd: The Wall je jedným 
z mála filmových diel experimentu-
júcich s rýdzo hudobnou látkou. Na 
počiatku bol mimoriadne úspešný 
dvojalbum skupiny Pink Floyd. Po 
úspechu jeho javiskového spracova-
nia sa režisér Alan Parker ujal réžie 
celovečerného filmu.
29. – 31. 5. (19.00)  Mamma Mia! 
Idylický grécky ostrov, dievča na vydaj, 
jedna bláznivá matka, traja potenciál-
ni otcovia a nesmrteľná ABBA. Diva-
delnú muzikálovú šou Mamma Mia!, 
obsahujúcu všetky zmienené ingre-
diencie, videlo v ôsmich jazykových 
verziách vyše tridsať miliónov ľudí.
31. 5. (19.00)  Detské 
predstavenie: Niko a cesta ku 
hviezdam
Niko a cesta ku hviezdam je veselý 
príbeh pre celú rodinu o malom sobí-
kovi Nikovi a jeho kamarátoch. Niko 
verí, že jeho otec, ktorého nikdy nepo-
znal, je jedným zo svetoznámej letky 
Santa Clausa. Jeho najväčším snom 
je naučiť sa lietať rovnako dobre ako 
jeho otec.

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

ARTKINO METRO
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v CENTRE SENIOROV
25. 5. (8.30)  Turistika – Opatová – 
Trenčianske Teplice
Odchod z Centra seniorov o 8.30 hod. au-
tobusom č. 21 do Opatovej. Z Opatovej 
do Tr. Teplic turistickými chodníkmi.
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
14. 5. (16.00) Exkurzia v aeroklube
21. 5. (16.00)  Alojz Chura – 150. 
výročie narodenia, Michal Rešetka 
– 215. výročie úmrtia, Ľudmila 
Pajdušáková – 30. výročie úmrtia 
19. 4. (9.00 – 12.00)  Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných kuriozít 
Prednášky.
28. 5. (16.00)  Letecké múzeum Praha-
Kbely
28. 5. (15.00)  Majáles
27. 5. (17.00)  Hrajú nám pre radosť
Koncert detí ZUŠ Trenčín
5. – 25. 5.  Československé légie 1914 
– 1920 
Medzinárodná výstava.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU TRENČÍN
Východná 9, tel. 7433503, www.cvctn.sk

LETO V CVČ – Veselý poldeň v CVČ
1. 7. (8.00 – 12.00)  Výtvarná dielnička 
(modelovanie, kreslenie)
2. 7. (8.00 – 12.00)  Turistický výlet 
s opekaním
3. 7. (8.00 – 12.00)  Puzzle, súťaž 
a práca s PC, hry
POZOR! Na bezplatný poldeň je potrebné 
sa vopred nahlásiť!
6. – 10. 7. (8.00 – 8.30)  Denný tábor 
VŠEVEDKO I 
Pre deti od 7 – 12 rokov. Rodičia si 
deti vyzdvihnú od 15.00 – 15.30 hod. 
Program – veselé hry a súťaže, vychádzky 
do prírody, výlet loďou, jazda na koníkoch, 
modelovanie z hliny, diskotéka a veľa ďal-
ších zaujímavých aktivít. Prihlásiť dieťa a 
uhradiť poplatok je potrebné do 24. 6. 
alebo do naplnenia táborov.

13. – 17. 7. (8.00–8.30)  Denný tábor 
VŠEVEDKO II
Pre deti od 7 – 12 rokov. Rodičia si deti 
vyzdvihnú od 15.00 – 15.30 hod. Program 
– veselé hry a súťaže, vychádzky do príro-
dy, prírodovedný chodníček plný prekva-
penia, výlet do MiniZoo v Dubnici nad Vá-
hom, batikovanie, športové súťaže, malá 
módna prehliadka spojená s karnevalom 
a veľa ďalších zaujímavých aktivít. Prihlá-
siť dieťa a uhradiť poplatok je potrebné 
do 24. 6. alebo do naplnenia táborov.
18. – 25. 7.  Detský pobytový tábor – 
Bojnice
Pre deti od 7 – 12 rokov. Program – pre-
hliadka zámku alebo ZOO, návšteva 
kúpaliska, jaskyne, maľba na tričká, 
ekodeň, hry a súťaže, minigolf, turistický 
výlet, diskotéka. Prihlásiť dieťa a uhradiť 
poplatok je potrebné do 1. 7. alebo do 
naplnenia táborov. Informácie budú k dis-
pozícii v CVČ Trenčín na t.č. 032/74 33 
502 alebo na www.cvctn.sk

RODINNÉ CENTRUM JUŽANČEK
L. Novomeského 2666/6, 0905 561 627, 
www.juzancek.szm.sk

19. 5. (17.00)  Rozprávkovo 
Pestrofarebná krajina, kde sa piesok leje 
a voda sype. Dobro vždy víťazí nad zlom.
21. 5. (17.00)  Južančekova dielnička
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.
26. 5. (17.00)  Južančekovo divadielko
Ako psíček a mačička umývali dlážku.
27. 5. (11.30)  Modlitby matiek

MESTSKÁ GALÉRIA TRENČÍN
Mierové námestie 22

30. 4. – 17. 5.   Naše palety 
Výber z tvorby učiteľov výtvarného odboru 
ZUŠ K. Pádivého.
11. 5. – 11. 6.  Daj si vodu 
...z vodovodu
Výstava diel detí z materských škôl na 
základe projektu Trenčianskej nadá-
cie a Trenčianskej vodohospodárskej 
spoločnosti.

KULTÚRNE CENTRUM AKTIVITY – JUH
Kyjevská 3183, tel.: 032/658 26 08, 
www.kcaktivity.sk, kcaktivity@centrum.sk

21., 28. 5. (15.00)  Klub keramikárov
18., 25. 5. (18.00)  Klub keramikárov
Keramické dielne pre priaznivcov 
keramiky.

19., 26. 9. (15.00)  Klub malých 
keramikárov
Tvorivé keramicko-výtvarné dielne pre deti.
27. 5. (9.30)  Rozvíjanie zručností ZŤP
Tvorivé keramicko-umelecké dielne pre 
mládež so ZŤP.
28. 5. (18.00)  Rozhovory o živote s J. 
Pevným
Prednáška spojená s besedou.
21. 5. (18.00)  Nároky z neplatného 
skončenia pracovného pomeru podľa 
ZP 
Právnická prednáška Júlie Chlebanovej 
spojená s bezplatným poradenstvom.
25. 5. (18.00)  Bollywood 
Tanečný seminár indického tanca v rámci 
festivalu RAKS FATIMA.
25. 5. (18.00)  Klasický orient – 
drumm sólo 
Tanečný seminár v rámci festivalu RAKS 
FATIMA.
26. 5. (17.30)  Koncert žiakov 
hudobných kurzov 
Koncert žiakov hudobných kurzov z od-
borov gitara, elektrická gitara, basová 
gitara, spev, klavír.
27. 5. (15.00)  30. výročie základnej 
školy L. Novomeského 
Športový areál ZŠ Novomeského. Kultúr-
ny program spojený s hrami a športovými 
súťažami pre deti i dospelých v rámci 
oslavy 30. výročia ZŠ.
31. 5. (15.00)  Príďte medzi nás 
Beseda a stretnutie členov klubu 
celiatikov.
 
TRENČIANSKE MÚZEUM
Mierové námestie 46, 032/743 44 31

22. 5. – 8. 6.  Stredná umelecká škola 
Trenčín
Výstava absolventských prác odboru Gra-
fický design.
16. 5. (10.00 – 16.00)  Noc múzeí 
a galérií

STEPS CLUB
KLUBOVÉ KONCERTY
20. 5. (20.00)  Michal Bugala Group 
27. 5.  3+1 (BA) 

TRENČIANSKY HRAD
1. 5. – 1. 9.  Dobový tábor so 
strelnicou a kuchyňou

LESOPARK BREZINA
31. 5. (13.00)  V. ročník behu 
trenčianskou Brezinou
Miestny klub Slovenského orla Trenčín 
pripravil preteky pre juniorov, juniorky, 
mužov a ženy na trati s dĺžkou 8,2 km.
Informácie na t. č. 0915 775 769.
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Medailová žatva 
trenčianskych karatistov 
v Las Vegas
Po takmer dvoch týždňoch strávených v USA a vyčerpávajúcom 
37-hodinovom lete z amerického Las Vegas s medzipristátia-
mi v Atlante a Prahe vo štvrtok 16. apríla šťastne dorazila na 
bratislavské letisko úspešná výprava trenčianskych karatistov 
vedená trénerom Branislavom Zubričaňákom.

 „Naša americká misia trvala 
13 dní, navštívili sme niekoľko 
zaujímavých lokalít – legendár-
ny Grand Canyon, Hollywood, 
Malibu či Beverly Hills. Hlav-
ným bodom nášho programu 
však bola účasť na podujatí Ju-
nior Olympic a US Open v Las 

Vegas,“ referoval po príchode 
do vlasti B. Zubričaňák.
 Deväťhodinový časový po-
sun medzi západným pobrežím 
USA a Slovenskom dal všetkým 
poriadne zabrať. Po návrate do-
mov mladí karatisti prespali 
takmer celý deň. Odpočinok im 
prišiel vhod, veď v Amerike sa 
skutočne nenudili. Okrem ne-
spočetného množstva zážitkov 
si zverenci trénera Zubričaňáka 
z Karate klubu Európa Trenčín 
priviezli spoza veľkej mláky 8 
medailí, jeden cenný kov za 
druhé miesto pridala Dag-

mar Kubinská z Karate klubu 
Ekonóm.

Za veľkou mlákou 
 Výprava odlietala na súťaž 
do Spojených štátov s niekoľ-
kodňovým predstihom, aby sa 
všetci stihli v novom prostredí 

aklimatizovať. Neľútostné ne-
vadské slnko a tridsaťstupňové 
teploty poriadne preverili celú 
výpravu.
 Aj v meste kasín v hoteli 
s 2 000 izbami, akým je lasve-
gaský Ceasars Palace, sa môžu 
vyskytnúť problémy s ubytova-
ním, pre trenčianskych karatis-
tov so zaujímavým rozuzlením. 
„V ubytovacom systéme hotela 
nastala chyba, ktorú odstránili 
až na druhý deň. Recepcia ho-
tela nám ako náhradu za našu 
rezerváciu počas prvej noci pri-
delila deväťizbový senátorský 

apartmán, kde aj na toaletách 
sú televízory,“ povedal tréner 
Zubričaňák. 
 Špeciálnou kapitolou bolo 
jedlo. Americká strava nie je 
pre športovcov ktovieako vhod-
ná. Napríklad raňajky pozostá-
vali z omelety, slaniny, párkov, 
k tomu lievance s javorovým 
sirupom – samozrejme, všetko 
spolu na jednom tanieri. Slová-
ci vyriešili situáciu vhodnejšou 
kombináciou jedál, zďaleka ob-
chádzajúc fastfoody. Všetci sa 
veľmi tešili na domácu stravu.

Sláva víťazom 
 Do bojov na Junior Olympic 
(súťaž pre deti a juniorov do 20 
rokov) vstúpili Trenčania v pia-
tok 10. apríla. Táto jednodňová 
akcia bola akousi predprípra-
vou na US Open.
 Počas nasledujúcich dvoch 
víkendových dní sa na desia-
tich žinenkách (tatami) odohrá-
vali boje medzi viac ako tisíc-
kou karatistov zo štyridsiatich 
dvoch krajín na Otvorených 
amerických majstrovstvách 
v karate, prvom podujatí troj-

dielnej edície prestížnej Golden 
league. Súťaže trvali od rána 
do neskorých nočných hodín.
 Trenčania s celkovou bilan-
ciou 4 zlaté, 3 strieborné a 2 
bronzové medaily prekonali svo-
je premiérové vystúpenie spred 
roka. Turnaje sa našťastie zao-
bišli bez zranení.
 Po návrate na Slovensko sa 
znova rozbehol kolotoč súťaží. 
Niektorí karatisti ich ročne ab-
solvujú aj 30. Okrem toho sa  
v Základnej škole na Novomes-
kého ul. trénuje trikrát do týž-
dňa po 2 hodiny.
 Ingrid Suchánková po ná-
vrate z USA bodovala aj na 
medzinárodných turnajoch, 
ktoré sa konali počas dvoch po 
sebe idúcich víkendov. Ingrid si 
z oboch súťaží spadajúcich do 
stredoeurópskej ligy karate od-
niesla celkom 5 medailí! Toh-
tosezónnym vrcholom pre zve-
renkyňu trénera Zubričaňáka 
sú však októbrové mládežnícke 
majstrovstvá sveta v africkom 
Maroku. Budeme držať palce!
 Martin Mistrík
 foto (archív BZ)

Karatisti na výlete v Death Valley >

Tréner a jeho úspešné zverenky >

KATA, súborné cvičenie, je forma ustálených útočných a obran-
ných techník. Je to akoby boj proti imaginárnemu protivníkovi. 
Pri súťaži sa porovnávajú predvedené zostavy dvoch pretekárov 
alebo družstiev podľa stanovených kritérií.
KUMITE je zápas, ktorý má svoje pravidlá. Cieľom je prekvapiť sú-
pera povoleným úderom. Niektoré údery sú bodované. Vyhráva 
zápasník s väčším počtom bodov.

US OPEN: USA LAS VEGAS 2009 (11. – 12. 4. 2009)

 1. miesto kata juniorky: Ingrid Suchánková

 1. miesto kata staršie žiačky: Erika Minárechová

 2. miesto kata staršie žiačky: Alexandra Kohoutová 
 3. miesto kumite juniorky do 54 kg: Ingrid Suchánková

 2. miesto kumite seniorky: Dagmar Kubinská

Junior Olympic karate USA: Las Vegas 2009 (10. 4. 2009)

 1. miesto kata juniorky: Ingrid Suchánková

 1. miesto kata staršie žiačky: Erika Minárechová

 2. miesto kata staršie žiačky: Alexandra Kohoutová

 3. miesto kumite juniori do 65 kg: Filip Nguyen

 4. miesto kumite juniori nad 70 kg: Jakub Stehel
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Prerušenie distribúcie elektrickej energie 
Z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektric-
kej energie budú v stredu 20. mája 2009 v čase od 8.00 
do 14.00 h bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: 
Kožušnícka, Staničná, Zlatovská, Ul. Bavlnárska, Brnianska, 
Kožušnícka, Zlatovská. Vo štvrtok 21. mája 2009 v čase od 
8.00 do 11.30 h budú bez dodávky elektrickej energie odbe-
ratelia z ulíc: Ul. Brnianska, Zlatovská. V čase od 11.30 do 
15.00 h budú odpojené ulice: Bavlnárska, Bratislavská, Ko-
žušnícka, Brezová, Brnianska, Javorová, Jedľová, Lipová, Ob-
chodná, Orgovánová, Prúdy, Vážska, Višňová.  (r) 

Štatistické zisťovanie informačných  
a komunikačných technológií 
Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutočňuje od 15. aprí-
la do 25. mája 2009 vo vybraných domácnostiach štatistické 
zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách 
v roku 2009. Cieľom tohto výskumu je zistiť úroveň vybave-
nosti domácností informačnými a komunikačnými techno-
lógiami a schopnosť využívania týchto technológií. V tomto 
období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funk-
ciou opytovateľa, ktorý je povinný sa v domácnosti preukázať 
osobitým poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci 
tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a pou-
žité výlučne na štatistické účely. Za ochranu dôverných údajov 
zodpovedá Štatistický úrad SR. Na Slovensku bolo do zisťova-
nia vybraných 4 500 domácností, z toho v Trenčianskom kraji 
501 domácností. (r)

POZVÁNKY A OZNAMY

OSEMSMEROVK A

„Pán hlavný, čo robí tá mucha v mojej polievke?“
„Čo by robila. (Tajnička – 15 písmen + ?).“

Milí čitatelia!
 Za správne riešenie tajničky krížovky z č. 6/2009 „V knihe 
treba čítať obe stránky“ bola vyžrebovaná Alexandra Šimurko-
vá, A. Stodolu 1/4, 971 01 Prievidza, ktorú v našej redakcii 
čaká hodnotná publikácia. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúš-
tenú tajničku osemsmerovky z Infa č. 7/2009 zasielajte na ad-
resu našej redakcie do 22. mája 2009.

AUTOMAT, BALETKA, DURAL, HOROSKOPY, HUMNO, 
CHRÍPKA, KANOE, KANTOR, KOJOT, KORÁB, KORMIDLO, 
KRKAVEC, KRUŽIDLO, LISTINA KANAĎANA, MARŽA, 
NÁLADA, NOZDRA, OKTROJ, PAVÚK, PERNÍK, PLEČKA OLINY, 
POKRIEVKA, POSÚCH, PRAMICA, PRAVEK, PREDTUCHA, 
PRESTÁVKA, PÚPAVA, RADAR, REZERVA, REZNE, SEKVOJA, 
SLIZOVKA, STEAK, STO RÚR, SVEDOK, TIENE, TRAKT, TRIAL, 
TUNIKY, VETRISKO, VIERA, VÝKRESY ČECHA, ŽARTOVKA 
(umelá hádanka – pozn. autora), ŽERIAVNIČKA, ŽIRAFA.
 (pál)

 Dvomi nočnými prehliadka-
mi sa v prvý májový deň začala 
letná sezóna na Trenčianskom 
hrade. Tak ako každý rok, aj 
tentokrát majú nočné prehliad-
ky svoju vlastnú tému. Počas 
tohtoročnej sezóny sú motívom 
slovenské a české rozprávky 
s humorným podtextom. 
 Do konca augusta sa náv-
števníci môžu tešiť aj na pes-
trý program počas denných 
prehliadok. Pripravený je do-
bový tábor so strelnicou, kde 
si záujemcovia môžu vyskúšať 
streľbu z  kuše, luku a palných 
zbraní a tak isto sa dozvedieť 
zaujímavé informácie o histó-

rii hradu. Na svoje si prídu aj 
labužníci, ktorí môžu ochutnať 
lahôdky stredovekej kuchyne.  
Denné prehliadky sú každý deň 
od 9.00 do 17.30 h. Nočné 
prehliadky sa budú konať 30. 
mája, 6. júna, 27. júna, 4. júla, 
18. júla, 22. augusta, 29. au-
gusta a 5. septembra. (zv)

Letná sezóna na Trenčianskom 
hrade sa začala

L I S T I N A K A N A Ď A N A E A

N Ž T V Á O E O C K K P E R N Í K

C O E L E Z L V I Y V V I E R A V

E L A R U D H U M N O E I Z I Ý Á

V D K D I R O O A I Z T I E K Í T

A I A Ž R A M K R L I R Ú R O T S

K M U CH A E V T P O L I E V K E E

R R E Ž U O Z N E A S S P A K O R

K O J O T T U N I K Y K E V A R P

O K T R O J D R E Č L O O A Á A O

R V A N M A T E E E K J N P V D S

Á Ž I R A F A CH R L A A A Ú Y A Ú

B A L E T K A R T P ? A K P Í R CH

ANKETA O PARKU POD JUHOM
Vážení čitatelia! Ešte stále môžete vyjadriť svoj názor 

a hlasovať v ankete k revitalizácii parku po Juhom, ktorú 
nájdete na webovej stránke mesta www.trencin.sk. Klik-
nite a pridajte svoj hlas. Zároveň môžete posielať aj svoje 

pripomienky na e-mail: architekt@trencin.sk. 

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 Onedlho nás znova čakajú voľby, O hlasy vo-
ličov sa budú uchádzať kandidáti na poslancov 
do Európskeho parlamentu. V sobotu 6. júna 
2009 od 7.00 do 22.00 h sa otvoria volebné 
miestnosti aj na území mesta Trenčín. Kaž-
dému voličovi bude do 17. mája 2009 doručené oznámenie 
o mieste a čase konania volieb do Európskeho parlamentu spo-
lu so zoznamom kandidátov. Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo 
svojom volebnom okrsku, vydá mesto na jeho žiadosť voličský pre-
ukaz. Žiadosť o jeho vydanie podáva volič osobne alebo prostred-
níctvom splnomocnenej osoby. Preukaz sa vydá v deň podania 
žiadosti. O vydanie preukazu môže volič požiadať najskôr 30 dní, 
najneskôr však dva dni predo dňom volieb (t. j. v čase od 7. 5. 
2009 do 4. 6. 2009) počas úradných hodín v Klientskom centre 
Mestského úradu v Trenčíne (evidencia obyvateľstva). (r)
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Tituly majstrov 
Slovenska 
v bedmintone 
putujú do Trenčína
 V dňoch 2. – 3. mája sa v Pre-
šove uskutočnili Majstrovstvá 
Slovenska dospelých v bedmin-
tone. V dvojhre mužov sa stal 
suverénom kurtov Michal Matej-
ka, ktorý potvrdil post slovenskej 
jednotky. Dvojhra žien mala jas-
nú favoritku v Prešovčanke Zuza-
ne Orlovskej, ktorá však v závere 
turnaja narazila na Moniku Fa-
šungovú, študentku Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka. 
Monika ju zdolala v dramatickom 
finále a postarala sa tak o naj-
väčššie prekvapenie bojov o me-
daily. Tituly majstrov Slovenska 
vo dvojhrách teda putujú do Tren-
čína – získali ich Michal Matejka 
z klubu M-Šport Trenčín a Monika 
Fašungová z klubu CEVA Trenčín.
 Juraj Knapp
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Hokejové nádeje Dukly zvíťazili na turnaji v Prahe
 V polovici apríla sa konal 
v Prahe-Letňanoch medzinárod-
ný hokejový turnaj ATP–CUP, na 
ktorom sa zúčastnili aj hokejo-
vé nádeje trenčianskej Dukly 8. 
a 7. HT (ročník 1994 – 1996). Po 
úspešnej sezóne ukázali na tur-
naji, ako sa bojuje za farby svoj-
ho klubu. Po finálovom zápase si 
zaslúžene užívali chuť víťazstva 
nad silným výberom západných 
Čiech Flaigers, nad ktorým vyhra-
li po hektickom výkone 4:3.
 Postupne porazili všetkých 
svojich súperov: Spartu Praha 
4:1, Black Wings Linz 8:1, HC 
Letňany „Y“ 7:1, HC Letňany „X“ 
2:0, Flaigers 4:3. Za najlepšie-
ho obrancu turnaja bol vyhláse-
ný hráč Trenčína Lukáš Plško. 
Káder Dukly v Prahe tvorili: Erik 
Kompas, Lukáš Plško, Patrik 
Palovič, Matúš Holenda, Jozef 
Decký, Miroslav Budjač, David 

Stránsky, David Minárik, Lukáš 
Kasala, Peter Balaj, Juraj Hlá-
vek, Denis Gális, Dominik Bries-
tenský, Dominik Madový, Ondrej 
Murcina a Adam Špankovič. Muž-
stvo viedli tréneri Patrik Zelenka 
a Jozef Tanocký, vedúci mužstva 
Anton Hlávek, Juraj Plško, kus-
tód Dušan Holenda, vodič Ján 
Kandráč a rodičia. Za úspešnú 
sezónu patrí vďaka aj ostatným 
hráčom, ktorí sa spomínaného 

turnaja nemohli zúčastniť kvôli 
vekovému limitu. Sú to Karol Bol-
diš, Šimon Bludovič, Ján Blaško, 
Marko Daňo, Rastislav Harakaľ, 
Martin Kečkeš, Erik Kramárik, 
Michal Parák, Ondrej Svatík, 
Adam Veliký, Kristián Bača, Pat-
rik Varga, Lukáš Malík, Richard 
Barták, Matúš Trenčan a Richard 
Matejka. Držíme tímu palce v na-
sledujúcej, dúfame „majstrov-
skej“ sezóne. Anton Hlávek 
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 Tréner Miroslav Sága pred pr-
vým stretnutím pochválil bojovnú 
náladu kolektívu. „Nechceme ísť 
na tretí zápas do Košíc, musíme 
sériu na dva víťazné zápasy roz-
hodnúť už doma. Navyše cesta je 
drahá, tak som sľúbil chlapcom, 
že do Košíc pôjdu na vlastné ná-
klady vlakom,“ prezradil s úsme-
vom motiváciu mužstva.
 Zápas sa začal náporom hostí, 
mali viac z hry, ale Trenčanov po-
držal brankár Mészáros. „Chlapci 

dodržali taktiku, nezbláznili sa, 
zahrali disciplinovane a rozhodli 
naše protiútoky v čase, keď nás 
súper zavrel pred našou bránkou. 
Dali sme dôležité góly a po sied-
mich minútach sme už mali hru 
v rukách. Porekadlo, že po ho-
doch býva bolenie brucha, napl-
nili Trenčania v druhom stretnutí. 
Súper vystrčil rožky a na začiatku 
druhej tretiny prehrával 1. FBC 
už 2:6 a mnohí nad ním lámali 
palicu. Bolo to veľmi zlé, ale po 

štyroch sezónach trénovania po-
znám silu a kvality mužstva. Cez 
prestávku som tvrdo kritizoval 
naše chyby a pripomenul tímu, 
aby nehazardoval so šancou na 
zisk titulu v domácom prostre-
dí pred úžasným obecenstvom. 
Upozornil som na to, že máme 
ešte 40 minút na zmenu vývoja 
zápasu a pripomenul som im aj 
ten vlak do Košíc. Máme v tíme 
lídra kapitána Branislava Koval-
číka a ten nikdy nezloží zbrane. 

Výhodu prvých dvoch finálových zápasov na domácej pôde v play off o titul majstra 
Slovenska vo florbale s Florkom Košice mal 1. FBC Trenčín. Trenčianski florbalisti túto sku-
točnosť dokázali využiť a po výsledkoch 10:3 a 9:7 získali prvýkrát vo svojej histórii majstrovský 
pohár a ich hrude ozdobili zlaté medaily za historický úspech.

Braňo ukázal príklad športov-
ca, osobnosti v čase, keď sa 

mužstvu nedarí. Takýchto 
hráčov si tréneri vážia, 
navyše nás hnala vpred 

aj vynikajúca atmosféra 
v hale,“ tešil sa po zápa-
se M. Sága.
Branislav Kovalčík opí-

sal najdôležitejšie oka-
mihy duelu. „Tréner nám 

pripomenul cestu vlakom za 
súperom a bola 

to poriadna 
hrozba,“ za-

čal s figliarskym 
úsmevom. „Povedali sme si 

v šatni svoje, poriadne si zakri-
čali a išli na to. Máme výborný 
kolektív, lebo obrátiť vo finále 
tento stav je fantastické. Rozho-
dla naša sila a srdiečko, čo sme 
do zápasu dali, poďakovať sa mu-
síme aj skvelým divákom,“ zhod-
notil historické víťazstvo šťastný 
kapitán. O titul sa zaslúžili hráči 
Mészáros, Janček, Pavol Heleš, 
Straka, Vítek, Mičko, Podpera, 
Kovalčík, Lajčiak, Valach, Pavlus, 
Filadelfi, Magdolen,Seriš, Bielik, 
Gerhát, Pavlačka, Tvrdoň, Peter 
Heleš a tréner Miroslav Sága.
 (la), foto: (rs)


