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Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa splnia Vaše
priania, veľa chuti do čítania, želá redakcia

Z obsahu čísla:
Historky z histórie
Milí čitatelia, od prvého tohtoročného čísla vám na stránkach Infa ponúkame nový
dvadsaťdielny seriál vážnych
i nevážnych historiek z dejín
Trenčína, ilustrovaný kresbami známeho výtvarníka, autora komiksových kresieb Jozefa Gertliho alias Danglára.
Seriál vzniká ako príspevok
Mesta Trenčín ku konferencii európskych historických
miest „Mesto za hradbami“,
ktorá sa uskutoční v októbri
t. r. Príjemné čítanie a objavovanie vecí minulých.

str. 10
Priority Mesta
Trenčín optikou
jednotlivých útvarov
mesta
str. 4 – 7
Mohutná snehová nádielka počas vianočných sviatkov zmenila Trenčín a vlastne
celé Slovensko na romanticky zasneženú rozprávkovú krajinu
foto (jč)

Rok 2005 očami
našich redaktorov
str. 8 – 9

B. Celler: „Na miliardu v rozpočte si musíme zvyknúť“
Naše mesto dýchalo v uplynulých dňoch typickou vianočnou
atmosférou a nákupnou horúčkou. Každý nakupoval darčeky,
ktorými chcel potešiť svojich blízkych. Po Vianociach a rozlúčke so starým rokom opäť prichádzajú všedné dni a redakcia
dvojtýždenníka INFO chce napraviť dlh zo záveru roka, ktorým je
koncoročný odpočet a výhľad do roku 2006 na základe poslancami mestského zastupiteľstva schváleného rozpočtu. Ponúkame vám ho dnes v rozhovore s primátorom mesta Branislavom
CELLEROM.
• Čo bolo dominantou diania
v Trenčíne v uplynulom roku?
„Minulý rok bol aj z môjho
pohľadu hektický. Veľa vecí
sme pohli dopredu, okrem veľkých projektov ma tešia aj na
prvý pohľad drobnosti, ako je
napríklad nová webová stránka
mesta alebo nové logo mesta.
V závere roka sme za ne získali
aj ocenenie od slovenských
odborných inštitúcií. Webová
stránka sa stala najlepšou

stránkou samospráv na Slovensku v oblasti cestovného ruchu, logo získalo uznanie v súťaži Národná cena za dizajn. Aj
naše procesné riadenie, ktoré
síce nie je produktom minulého roku, keďže bolo do praxe
zavedené v roku 2004, získalo ocenenie ako mimoriadny
počin z hľadiska samosprávy.
Uplynulý rok bol v tejto oblasti
veľmi príjemný. Snaha, ktorou
sa už niekoľko rokov snažíme

zmeniť chod mestského úradu
na európske dimenzie a viac
ho priblížiť k ľuďom, je úspešná.“
• Toto sú viditeľné výstupy,
sú však aj dlhodobé procesy
a problematika, ktorá sa nedá
vyriešiť za niekoľko mesiacov.
Jednou z najväčších bolestí
Slovenska je doprava, Trenčín
nevynímajúc. Ako to vyzerá
s Juhovýchodným obchvatom?
„Rok 2005 bol rokom prípravy tejto veľkej investičnej akcie.
Problémy dopravy v Trenčíne
sa nedajú začať riešiť inak,
ako výstavbou druhého cestného mosta. V súčasnosti sme
v procese realizácie projektu
pre stavebné povolenie. Hotový
bude v jarných mesiacoch. Minulý rok sme sa zároveň dohodli so Slovenskou správou ciest,

že pokiaľ Mesto Trenčín pripraví spomínaný projekt do jari,
na jeseň sa začne s výstavbou
nového mosta cez Váh. Problémy s dopravou v Trenčíne
však nevyrieši len nový most.
Obyvatelia veľmi citlivo vnímajú
dopravu cez mestskú hromadnú dopravu. Aj v tejto oblasti sa
blýska na lepšie časy. V závere
minulého roka sme podpísali
zmluvu so SAD a.s. Trenčín,
ktorá zásadným spôsobom
zmení charakter MHD v Trenčíne. V prevádzke sú už prvé štyri
nové autobusy…“
• Skúsme to porovnať
s finančným príspevkom
mesta na MHD pred a po
podpísaní zmluvy.
„V minulosti bola MHD financovaná zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom krajských úra-
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B. Celler: „Na miliardu v rozpočte si musíme zvyknúť“
dov, neskôr samosprávnych
krajov. Konkrétne finančné
prostriedky boli veľmi nízke,
z týchto peňazí sa vôbec nedal
obmieňať vozový park. Mesto
Trenčín vyčlenilo zo svojho rozpočtu v roku 2005 osem miliónov Sk ako príspevok na MHD.
V tomto roku je naplánovaná
čiastka 12 miliónov Sk. Obe
tieto položky nie sú definitívne,
budú sa v priebehu ďalších
mesiacov upresňovať. Aj tieto
sumy majú prispieť k tomu, aby
do konca roku 2007 bolo kompletne vymenených všetkých
39 autobusov, premávajúcich
na linkách MHD. Občania budú
tak cestovať v nových, kvalitných červených autobusoch.“
• Súčasťou dopravy
v Trenčíne je aj
železnica. Ako to vyzerá
s modernizáciou železničnej
trate v Trenčíne?
„V súčasnosti stojíme pred
zásadným projektom, ktorý,
verím tomu, výrazne pozitívne ovplyvní budúcnosť tohto
mesta. V roku 2005 sme sa
dohodli s obyvateľmi mesta,
ktorých rodinných domov sa
priamo modernizácia dotýka,
na finančnom vysporiadaní alebo lokalitách, kde sa budú pre
nich nové domy stavať. Boli to
veľmi korektné diskusie. Do
celého procesu sme vstúpili
zámerne, aby sme občanom
Trenčína, ktorých sa asanácia
priamo dotýka, zabezpečili
životný štandard primeraný
dobe, v ktorej žijeme. To však
nie sú investície hradené mestom, peniaze Mesto Trenčín
dostane od Železníc SR. V roku 2008 má prísť k samotnej
modernizácii. Obyvatelia budú
mať dovtedy postavené nové
domy, budú v nich spokojne
žiť a nič nebude brániť realizácii modernizácie, ktorej záver
predpokladáme v roku 2010.
Vďaka tomuto projektu sa
v Trenčíne vybudujú nové podchody a podjazdy. Celá cestná infraštruktúra sa zásadne
zrekonštruuje, vďaka čomu sa
začne zásadným spôsobom
rozvíjať nielen centrum mesta,
ale aj jeho okolie, teda širšie

centrum. Uvoľní sa napríklad
územie o výmere 11,5 ha pre
nábrežie. Bude situované od
dnešnej krytej plavárne až po
športové ihrisko za budovou
krajského štatistického úradu.
Pre centrum mesta to bude
mať veľký dopravný význam,
pretože cez časť nábrežia povedie nová komunikácia, súbežná s dnešnou Hasičskou
ulicou. Vybudovaním novej
hrádze sa vytvoria podmienky
na vybudovanie približne 2500
parkovacích miest úplne v centre. Úlohou mesta nie je byť
investorom nábrežia, výstavby
obchodnej vybavenosti, kancelárií, bytov či zariadení pre
kultúru a voľný čas. Našou
úlohou je urobiť územnú prípravu na to, aby nábrežie mohlo
vzniknúť. Budovanie nábrežia
potom bude vec súkromných
investorov.
Predpokladáme,
že zásadným impulzom na vybudovanie rekreačnej zóny na
Ostrove je pripravovaná výstavba nového letného kúpaliska
v tejto lokalite.“
• Rozvoj mesta je
v značnej miere závislý aj
od úspešnosti využívania
eurofondov. Ako to vyzerá
v tejto oblasti?
„Máme rozpracovaných niekoľko investičných zámerov,
pri ktorých počítame s využitím
fondov Európskej únie. Zároveň vnímame možnosť získania finančných prostriedkov
z týchto zdrojov veľmi reálne
a triezvo. Nemáme snahu robiť

množstvo projektov, ktoré sa
nikdy neuskutočnia, „do šuplíka.“ Zameriavame sa najmä
na projekty na rekonštrukciu
základných škôl. V oblasti
životného prostredia sme sa
sústredili na odvod dažďových
vôd netradičným, povrchovým spôsobom, s pozitívnym
vplyvom na krajinotvorbu. Je
pripravený projekt pre priemyselný park, kde sme požiadali
o dotáciu vo výške takmer 220
miliónov Sk na vybudovanie
inžinierskych sietí, to znamená
elektriky, plynu a komunikácií
v budúcom areáli priemyselného parku. Do takto pripravenej
plochy budú môcť vstupovať
konkrétni investori. Už dnes
máme dohodu s firmou Johnson Controls, ktorá by mala
byť v parku umiestnená v roku
2007.“
• Mnoho mestských
investícií smerovalo v roku
2005 do školstva a športu.
Bude tento trend pokračovať
aj naďalej?
„Okrem samotnej rekonštrukcie budov škôl a tried, pri
ktorých počítame s využitím
fondov Európskej únie, chceme
z vlastných zdrojov pri každej
ZŠ zrekonštruovať školský
športový areál. Nebudú slúžiť
len školám, ale najmä v popoludňajších hodinách a cez
víkendy aj širokej verejnosti,
aby sa školy stali aj s pomocou týchto areálov otvorené
aj pre obyvateľov príslušných
mestských častí alebo sídlisk.

V roku 2005 sme zrekonštruovali dva areály, na sedmičke
na Hodžovej ul. a na štvorke
na Veľkomoravskej ul. Je to
začiatok dlhodobého procesu.
V tomto roku zrekonštruujeme
v objeme 40 miliónov Sk areál
ZŠ na Novomeského ul., na
najväčšej škole na sídlisku
Juh. Bude to príspevok aj pre
celé sídlisko, aby sa táto časť
mesta mohla športovo vyžiť
v príjemnom prostredí.“
• Na Mikuláša dostali
Trenčania v podobe nového
obchodno-zábavného
komplexu ďalšie možnosti
nielen na nákupy, ale
i využitie voľného času. Štyri
kinosály budú odovzdané
do užívania koncom
januára. Sú oveľa väčšie
ako známe kino Metro.
S generálnou riaditeľkou
Slovenskej sporiteľne pani
Reginou Ovesny-Straka ste
však rokovali o odkúpení
priestorov, kde sídli kino
Metro. Aký bol na to dôvod?
„Po otvorení zábavno-obchodného centra Max, ktorému
koncom januára pribudnú štyri
kinosály, sme sa rozhodli, že
priestory v Trenčíne, tradične
určené pre kiná, a k nim patrí
aj Metro, využijeme nekomerčným spôsobom na alternatívne, menšinové kultúrne žánre.
V priestoroch Slovenskej sporiteľne na Mierovom námestí
zriadime art-kino, v ponuke
ktorého budú nekomerčné
dokumentárne a náučné filmy. Bude zamerané nielen na
dospelého diváka, ale v predpoludňajších hodinách aj pre
žiakov základných a študentov
stredných škôl. Naším cieľom
je, aby celý priestor kina Metro
v podzemí Slovenskej sporiteľne bol k dispozícii 24 hodín
pre Trenčanov ako kultúrno-spoločenské centrum, kde
okrem art-kina bude pôsobiť
novovzniknuté hudobné divadlo a verím, že vznikne dostatočný časový priestor aj pre
ďalšie občianske združenia,
agentúry a ich aktivistov na
maximálne vyťaženie kapacít
tohto priestoru. S pani Oves-
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ny-Straka sme sa dohodli, že
sporiteľňa neodpredá tento
priestor komerčným záujemcom, ako sa snaží odpredať
iné svoje priestory nevyužívané
pri bankových činnostiach, ale
o podmienkach predaja suterénu svojej budovy v Trenčíne
na kultúrno-spoločenské účely
bude rokovať len s mestom.“
• Rozpočet Mesta Trenčín
na rok 2006 bol schválený
ako vyrovnaný, vo výdavkovej
i príjmovej časti vo výške
1 miliarda 193 miliónov 120
tisíc Sk. Trúfate si naplniť ho
v takomto objeme?
„Musíme si na tú miliardu
v rozpočte zvyknúť. V minulom
období došlo k výraznému presunu kompetencií na miestne
samosprávy v oblasti školstva,
sociálnych vecí alebo dopravy.
S tým sa postupne presúvajú
aj financie. Fiškálna decentralizácia už v minulom roku
výrazne pomohla financovať
všetky mestá na Slovensku.
Z tej vyše miliardovej sumy je
530 miliónov Sk vyčlenených
na investície, vrátane investícií, súvisiacich s už spomínanou modernizáciou železničnej
trate. To však nie sú investície
hradené mestom, sú teda aj
v príjmovej časti rozpočtu ako
peniaze, ktoré Mesto Trenčín dostane od Železníc SR.
Rozpočet je zostavený ako
vyrovnaný s miernym dofinancovaním v objeme približne 30
miliónov Sk z úverov. Počítame
aj s predajom majetku mesta
a podľa legislatívnych noriem
tieto finančné prostriedky musia byť znovu použité do nového majetku mesta.“
• Mestské zastupiteľstvo
schválilo v závere minulého
roka návrh na odpredaj
hotela Tatra...
„Nepoznám mesto na Slovensku, o Európe ani nehovorím, ktoré vlastní hotel. Hotel
Tatra bol do roku 1948 vždy
súkromným majetkom. V roku
1994, po likvidácii štátneho
podniku Reštaurácie, hotel
získalo Mesto Trenčín a do
jeho rekonštrukcie investovalo
približne 90 mil. Sk. Potom ho
prenajalo spoločnosti Atlific
Inc., s. r .o. Trenčín na 20 rokov
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2006 k prioritám. Nielen
na Slovensku sa však
v každom páde skloňuje
najmä zlepšovanie životného
prostredia...

za pevne stanovených zmluvných podmienok. Od tohto
roku základné ročné nájomné,
ktoré nájomca platí mestu, činí
3,5 mil. Sk a pohyblivá zložka
sa pohybuje na úrovni približne
800 tisíc Sk. Mesto Trenčín
má aj výdavky s touto nehnuteľnosťou. Ročné náklady mesta do hotela Tatra predstavujú
viac ako 5,6 miliónov korún,
z čoho len odpisy z majetku
uvedeného hotela tvoria 5
miliónov korún. Miestna samospráva teda nemá dostatočný
príjem z tejto nehnuteľnosti
a vzhľadom na pevnosť zmluvy
do roku 2014 je tento nájomný
vzťah pre mesto nevýhodný. Ak
chceme, aby hotel Tatra ďalej
rozkvital a bol konkurencieschopný, treba, aby ho vlastnil
subjekt podnikajúci v tejto oblasti.“
• Aké sú hlavné ciele mesta
v roku 2006, ak sa na ne
pozrieme cez rozpočet?
„Rozpočet ako celok vnímam
ako veľmi rozvojový. Mesto
Trenčín si musí každoročne dávať smelé ciele. Pokiaľ chceme

toto mesto rozvíjať, musíme
zabezpečiť pre jeho rozvoj aj
naplnenie takýchto finančných
objemov. Prioritou je znovu oblasť dopravy. V roku 2006 tu
počítame s objemom viac ako
140 miliónov Sk. Z tejto sumy
použijeme 50 miliónov na prípravu výstavby nového cestného mosta, ktorý bude v drvivej
väčšine financovaný zo štátneho rozpočtu, či 25 miliónov
na rekonštrukciu mestských
komunikácií. Na nové asfaltové povrchy pôjde v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi viac
ako dvojnásobok. Budeme pokračovať v budovaní kruhových
križovatiek
rekonštrukciou
križovatky medzi cestným mostom a Gymnáziom Ľ. Štúra. Jej
prerod na veľkú okružnú križovatku bude financovať na základe vzájomnej dohody okrem
Mesta Trenčín aj Slovenská
správa ciest. O možnostiach
spolufinancovania
budeme
rokovať aj so samosprávnym
krajom.“
• Cestná doprava teda
patrí v rozpočte na rok

„Ani my v Trenčíne nechceme zostať pozadu, investície
do životného prostredia sú
v rozpočte prezentované objemom 70 mil. Sk. Z konkrétnych projektov spomeniem
dobudovanie
kanalizácie
v mestských častiach Opatová, Kubra, Nozdrkovce. Do
životného prostredia môžeme
zahrnúť aj vývoz komunálneho odpadu. Na decembrovom
mestskom zastupiteľstve sme
znížili cenu zo 620 Sk, ktorú
platia obyvatelia na rok, na
570 Sk. Podarilo sa nám totiž
vo verejnej súťaži získať lepšie
ceny ako v uplynulom období.
Naším cieľom je, aby za túto
cenu boli tieto služby minimálne na takej úrovni, ako v roku
2005.“
• V rozpočte sú aj
v úvodzovkách drobnejšie
projekty, ktoré sú však pre
občanov potrebné rovnako
ako tie prioritné. Môžete
niektoré spomenúť?
„Na prvé miesto by som dal
vybudovanie denného centra
pre seniorov v priestoroch bývalej materskej školy na Gagarinovej ul. Tento rok nás čaká
aj komplexná rekonštrukcia
verejného osvetlenia na území
mesta, spočívajúca v osvetlení
ďalších ulíc, iluminácii historických a sakrálnych objektov, výmene stĺpov verejného osvetlenia, ktoré vplyvom počasia
i korózie sú už životu nebezpečné a osvetlenia prechodov
pre chodcov. Starostlivosť
o detské ihriská je vyčíslená
sumou 3 mil. Sk, na predláždenie okolia farského kostola
je vyčlenených 8 mil. Sk, na
obnovu evanjelického cintorína
na Hornom Šianci, kde sú pochované významné osobnosti
trenčianskej histórie, by mali
ísť 2 mil. Sk. Plánovaná čiastka vo výške 8 mil. Sk je určená
na dokončenie sprístupnenia
barbakanu a výstavby verejných WC na Sládkovičovej ul.“
Za rozhovor poďakoval
Tibor Hlobeň
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Priority mesta Trenčín pre rok 2006 optikou
jednotlivých útvarov mesta
ÚTVAR PRÁVNY A MATRIKY
Matričný
úrad
čaká v roku 2006 novela kľúčových matričných zákonov – zákona
o matrikách a zákona
o mene a priezvisku.
Aplikácia jednotlivých
ustanovení zákonov do
praxe na vysokej odbornej úrovni bude prioritou pre zamestnancov
matričného úradu.
K hlavným prioritám špecialistov právnikov bude aj v tomto
roku čo najširšie a najefektívnejšie zabezpečovanie zmluvnej, súdnej
a exekučnej agendy
Mesta Trenčín v čo najužšej spolupráci s ostatnými útvarmi.
Na úseku verejného obstarávania bude prioritou dobré zvládnutie aplikácie nového zákona o verejnom obstarávaní, ktorý bol
prijatý Národnou radou SR, pri dosiahnutí čo najvyšších úspor verejných prostriedkov.
Využívanie poznatkov, ktoré zamestnanci Klientského centra
získali počas komunikačných tréningov, by malo priniesť efektívnejšiu komunikáciu s klientmi.
Dôsledná príprava a zabezpečenie priebehu volieb do Národnej
rady SR a orgánov samosprávy mesta, skvalitnenie prípravy podkladov na rokovanie Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady
v Trenčíne budú ďalšími z priorít útvaru.
V roku 2006 sa uskutoční prehodnotenie aktuálnosti všetkých
VZN a ostatných noriem mesta.
JUDr. Miroslav Holba,
vedúci útvaru právneho a matriky

šie „cítili“ mesto Trenčín a aktivity, ktoré pre nich uskutočňuje.
Mgr. Renáta Kaščáková,
vedúca útvaru marketingu

ÚTVAR EKONOMICKÝ

ÚTVAR MARKETINGU
Marketing mesta sa po približne roku a pol fungovania stal dôležitou súčasťou mesta, čo bolo našou prioritou na začiatku našej
činnosti, ktorú sa nám podarilo naplniť. Teraz už musíme našu
prácu iba zlepšovať. Prioritou pre marketing bude teda tvorba stále kvalitnejšej propagácie mesta doma i v zahraničí, ktorú chceme
v tomto roku dosiahnuť mnohými naplánovanými marketingovými
akciami. K dobrej propagácii mesta patria samozrejme dobré
propagačné materiály či iné informačné a reklamné prostriedky
mesta. V tomto roku postupne nadobudnú jednotný vizuálny štýl,
vďaka novému dizajnmanuálu na použitie loga mesta, ktorý by
mal byť dodaný v kompletnej verzii koncom februára. Cieľovými
skupinami takýchto materiálov a taktiež i celej našej činnosti sú
nielen turisti, ale i občania mesta či investori.
Veríme, že k úspešnosti našich snáh výrazne prispeje aj konferencia historických miest Európy, ktorá sa bude konať v našom
meste v októbri a ktorú budeme organizačne zabezpečovať. Naším prianím je, aby občania, ale aj turisti či návštevníci stále lep-

Medzi prioritné úlohy ekonomického útvaru patrí v tomto roku
skvalitnenie systému výberu dane z nehnuteľností, dane za užívanie verejného priestranstva a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Zameriame sa aj na efektívnejší výber
daňových pohľadávok prostredníctvom súdnych exekútorov. Našou snahou bude tiež zrýchlenie spracovania účtovných operácií
na ďalšie vyhodnocovanie správnym dodržiavaním platných predpisov. Prostredníctvom finančných operácií a stabilizačných repotendrov NBS budeme zhodnocovať voľné finančné zdroje mesta
na medzibankovom trhu.
Ing. Ľubomír Štefánik,
vedúci útvaru ekonomického

ÚTVAR MAJETKU MESTA
V zmysle platných právnych predpisov chceme zabezpečiť efektívne a hospodárne nakladanie s majetkom vo vlastníctve Mesta
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– Električná ul., K dolnej stanici – Električná ul. Rozvoj bývania
počíta s výstavbou rodinných domov pre modernizáciu železničnej trate a 30 nájomných bytov na Kožušníckej ul. Ďalšie veľké
investície pôjdu do odkanalizovania lokalít Opatová, Kubra, Kasárenská ul., ľavá strana Váhu. V rekreačných a športových službách sa investuje do letnej plavárne, športovo-rekreačného areálu
Ostrov, detských ihrísk i zimného štadióna. Pokračovať bude aj
rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Ing. Ladislav Petrtýl,
vedúci útvaru ŽP a dopravy

Priority Kancelárie prednostky MsÚ v roku 2006

Trenčín, sprehľadniť jeho evidenciu a tento majetok efektívne poistiť. Pre neupotrebiteľný a pre mesto nevyužiteľný majetok mesta, vrátane bytov, sa ako vhodný javí efektívny odpredaj v zmysle
platných právnych predpisov. Snahou útvaru je tiež v maximálnej
možnej miere skrátiť lehotu vo vybavovaní žiadostí občanov pri
majetkovoprávnom vysporiadaní nehnuteľností. Majetok, ktorý nie
je určený na predaj, dať do užívania s cieľom dosiahnutia maximálnych príjmov, alebo ak je to v záujme mesta, dať ho do užívania občianskym združeniam pre poskytovanie verejnoprospešných
služieb pre občanov Trenčína. Občanom mesta budeme poskytovať súčinnosť pri majetkovoprávnom vysporiadaní nehnuteľností.
Ing. Gabriela Vanková,
vedúca útvaru majetku mesta

ÚTVAR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A DOPRAVY
Prioritou v odpadovom hospodárstve
bude podpísanie zmluvy s víťazom súťaže
a zlepšenie služieb
v oblasti nakladania
s komunálnym odpadom, ďalej rekultivácia II. kazety skládky
odpadu Trenčín – Zámostie, likvidácia nelegálnej skládky odpadu
Brnianska ulica a tiež
rozšírenie separovaného zberu, zberu elektroodpadu a ukladanie
bio odpadu na kompostáreň.
V mestskej hromadnej doprave pôjde predovšetkým o skvalitnenie služieb, a to podpísaním zmluvy s novým poskytovateľom
služby i modernizáciou vozového parku.
V oblasti dopravy nás čaká reorganizácia dopravy v „Dolnom
meste“ zmenou systému dopravy. Budovanie kruhových objazdov
a cyklotrás by malo priniesť zvýšenie bezpečnosti dopravy.
K celkovému zlepšeniu stavu zelene i ovzdušia Trenčína smeruje akčný program pre zlepšenie kvality ovzdušia, vypracovanie
koncepcie zelene Juh, Sihoť a vytypovanie nových parkových
plôch.
Investičné akcie majú súčasne niekoľko priorít. Sú to dopravné stavby, konkrétne Juhovýchodný obchvat, križovatky Súdna ul.

1. C e r t i f i k o v a ť
procesy zabezpečované mestským
úradom v zmysle
ISO
9001:2000
na systém manažérstva kvality.
2. Zvýšiť informovanosť obyvateľov
mesta v oblasti
ochrany pred požiarmi a v oblasti
civilnej
ochrany,
a tým predchádzať
vzniku škôd na
majetku
(forma:
preventívne protipožiarne kontroly,
prednášky, propagačné letáky).
JUDr. Iveta Orgoníková,
prednostka MsÚ

Mestská polícia v Trenčíne
Medzi
priority
Mestskej
polície
v Trenčíne v roku
2006 patrí predovšetkým zabezpečovanie verejného
poriadku v meste
a
spolupôsobenie pri ochrane
obyvateľov
pred
ohrozením
ich
života a zdravia.
S tým úzko súvisí
i ochrana životného prostredia, dodržiavanie poriadku
a čistoty v meste,
vrátane
dodržiavania všeobecne
záväzných nariadení mesta.
Mestská polícia bude v rámci prevencie pokračovať aj v tomto roku v prednáškovej činnosti v školách. Pri konaní kultúrnych
a športových akcií bude spolupracovať s ostatnými zložkami zabezpečujúcimi verejný poriadok. Pri kontrole všeobecne záväzných
nariadení mesta MsP Trenčín zvýšenú pozornosť zameria aj na
dodržiavanie nariadení týkajúcich sa premávky na pozemných

6 / INfO

SAMOSPRÁVA

komunikáciách, čistoty a poriadku, ako i verejnej zelene. V tejto
súvislosti si viac bude všímať „psíčkarov“. Pozornosti MsP by
nemalo uniknúť ani dodržiavanie ostatných VZN občanmi mesta,
týkajúcich sa napr. daní, poplatkov, podnikania, trhového či cintorínskeho poriadku. Jedným z cieľov je i materiálne a technicky
dovybaviť nové vysunuté pracoviská MsP v mestských častiach
Západ – Zámostie, Sever-Sihoť a v zmysle zákona o obecnej polícii zjednotiť rovnošatu a označenie všetkých vozidiel MsP.
Mgr. František Orságh,
náčelník MsP Trenčín

ÚTVAR KULUTÚRY
K úloham útvaru
kultúry patrí admistratívne zabezpečovanie
funkčnosti grantového systému, činnosti
komisie kultúry, cestovného ruchu, cirkví,
a všetkých funkcií
mesta obsiahnutých
v príslušných VZN.
Aj v tomto roku
pripravujeme a zabezpečujeme
významné
mestské podujatia, ku
ktorým patria Reprezentačný ples mesta Trenčín, Otvorená Európa
– Otvorené mesto (1.
máj), Trenčianske kultúrne leto, Čaro Vianoc pod hradom. S útvarom marketingu budeme spolupracovať na príprave konferencie
Mesto za hradbami. V priestoroch bývalého kina Metro je zámerom
vytvoriť kultúrne, spoločenské a umelecké centrum. Jeho súčasťou
by mala byť úspešná činnosť Artkina Metro a Hudobného divadla.
K prioritám patrí aj kontinuálne zabezpečovanie finančnej podpory subjektom v oblasti kultúry Mestom Trenčín prostredníctvom
grantového programu a koordinácia činnosti kultúrnych stredísk
požičaných občianskym združeniam KC Dlhé Hony, KC Sihoť, KC
Kubra, KC Aktivity (Juh). Sme aj garantmi postupnej obnovy náhrobných kameňov významných osobností.
Mgr. Peter Kocnár,
vedúci útvaru kultúry

Mestské hospodárstvo a správa lesov
Štatutárnym
zástupcom
Mestského
hospodárstva a správy
lesov, m. r. o. Trenčín
je Ing. Erika Vravková
– riaditeľka organizácie.
Hlavnou prioritou
Odboru
ekonomiky,
správy majetku a služieb v roku 2006 je prevádzkovanie hnuteľného
majetku
patriaceho
mestu Trenčín. Patrí sem napr. krytá plaváreň, letná plaváreň,
mobilná ľadová plocha, parkovisko na Mládežníckej ulici a správa objektov a nebytových priestorov, ktoré sú prenajímané fyzic-
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kým a právnickým osobám.
V objektoch a nebytových priestoroch je prioritou odstraňovanie vzniknutých závad a porúch v prevádzkovaných objektoch
v maximálnej kvalite a spokojnosti nájomcov.
Na krytej plavárni zabezpečíme využitie bazénovej a saunovej
časti pre návštevníkov mesta a komplexnosť doplnkových služieb. Zabezpečíme aj plavecké kurzy a preteky pre deti a mládež.
Letná plaváreň bude slúžiť oddychovému a športovému využitiu
návštevníkov s poskytovaním reštauračných služieb.
Mobilná ľadová plocha sa bude využívať na športovú činnosť
v rámci telesnej výchovy žiakov a študentov základných a stredných škôl počas zimných mesiacov, ako aj obyvateľov mesta
Trenčín.
Náplňou činnosti Odboru správy lesov MHSL, m. r. o., Trenčín
bude starostlivosť o lesný majetok mesta Trenčín so všetkým, čo
s tým súvisí. V roku 2006 je hlavným cieľom vykonanie všetkých
potrebných zásahov v zmysle platného lesného hospodárskeho
plánu, tzn. výchova porastov, ťažba rubne zrelých porastov, s čím
súvisí zabezpečenie ich obnovy, ochrana mladých lesných porastov, prečistky. Nemalý podiel v našej činnosti tvorí starostlivosť
o rekreačné zariadenia lesoparku Brezina, stredisko Soblahov,
zariadenia kyseliek. Pre zlepšenie vzťahu človeka k lesu a k prírode ponúkame verejnosti čoraz viac informácií o význame lesa
a o práci v lese. Druhá interaktívna výstava o lesnej pedagogike,
ktorá sa konala koncom decembra 2005 a na požiadanie pokračuje do konca januára tohto roku, by mala motivovať pedagógov trenčianskych škôl na využívanie služieb lesných pedagógov
a spolu s nimi absolvovať lesné vychádzky pre deti všetkých vekových kategórií vo všetkých ročných obdobiach.
Prioritou odboru prevádzky a technických služieb v tomto
roku je kvalitné a efektívne plnenie úloh vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny organizácie.
Patrí k nim súvislá údržba mestských komunikácií v minimálnom rozsahu 20 000 m2, stavebná údržba mestských komunikácií, oprava výtlkov a prepadov v minimálnom rozsahu 6 000 m2.
Zjazdnosť a schodnosť komunikácií, verejných priestranstiev
a chodníkov chceme zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k ohrozovaniu života, zdravia a majetku občanov a návštevníkov mesta
Trenčín. S tým súvisí aj čistota mesta, centrálnej mestskej zóny
a vytvorenie zdravého životného prostredia pre pasívny oddych.
Pri údržbe verejnej zelene by výška trávnatého porastu nemala v tomto roku presiahnuť 10 cm počas celého obdobia kosby.
Čakajú nás aj opravy zastaraných detských ihrísk, rozširovanie
siete detských ihrísk a športovísk pre aktívny relax detí i rodičov. Kvalitnou a efektívnou údržbou cintorínov a domov smútku
chceme vytvoriť dôstojné prostredie aj v tých najťažších chvíľach
občanov a pozostalých.
Ing. Erika Vravková,
riaditeľka organizácie MHSL, m. r. o, Trenčín

ÚTVAR ŠKOLSTVA A SOCIÁLNYCH VECÍ
K prioritám v oblasti školstva v tomto roku patrí poskytovanie
odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam
a zabezpečenie finančných prostriedkov na ich činnosť a prevádzku. Čaká nás príprava agendy na zriaďovanie, zrušovanie a spájanie škôl a školských zariadení, kontrola dodržiavania záväzných
predpisov v oblasti vzdelávania a výchovy, kontrola kvality jedál
a úrovne školského stravovania i kontrola krúžkovej činnosti na
základe fungovania vzdelávacích poukazov.
V ZŠ na Novomeského ul. sa bude realizovať projekt Otvorená
škola a školské ihriská.
Naďalej budeme dotovať vzdelávacie aktivity v meste v oblasti
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školstva, výchovy a vzdelávania. Pri príležitosti Dňa učiteľov oceníme najvýraznejšie detské osobnosti a pedagógov Mesta Trenčín.
V oblasti športu sme organizátormi a spoluorganizátormi
športových masových podujatí i vyhodnotenia Najlepší športovec
mesta Trenčín. Zabezpečujeme spracovanie dotazníka telovýchovných jednôt a športových klubov a prípravu finančných dotácií
podľa VZN. Tiež budeme dotovať prevádzku školských plavární.
V oblasti sociálnych vecí je naším zámerom realizovať Centrum pre seniorov – centrum sociálnych služieb a Gagarinovej ul.
v Trenčíne.
K prioritám útvaru patrí aj uplatňovanie zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele v podmienkach obcí
a vyšších územných celkov, aktivačná činnosť v zmysle zákona
o službách zamestnanosti a poskytovanie dotácií pre deti na
stravu, školské potreby a na štipendium.
Mgr. Jozef Baláž,
vedúci útvaru školstva a sociálnych vecí

ÚTVAR ARCHITEKTÚRY A STRATÉGIE
Útvar
architektúry a stratégie si
v tomto roku podľa
plánovaného rozpočtu stanovil vypracovať viacero štúdií,
územno-plánovacích
dokumentácií a taktiež podaní projektov
na využívanie štrukturálnych
fondov
a pod.
Z pohľadu architektúry a územného
plánovania a úloh
prechádzajúcich do r.
2006 chceme legislatívne doriešiť a schváliť Územný plán centrálnej mestskej zóny,
ktorý je po grafickej a textovej stránke už vypracovaný. Po jeho
schválení získa mesto dôležitý nástroj pri rozhodovaní o investičných počinoch nielen mestských, ale aj súkromných.
Taktiež je nutné legislatívne ukončiť Aktualizáciu ÚPN SÚ z r.
1999 formou zmien a doplnkov so zohľadnením a zapracovaním
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všetkých dopadov nadradeného stupňa územnoplánovacej dokumentácie. Podobne sa ukončia aj práce na Genereli dopravy,
ktorý je momentálne spracovaný vo forme konceptu návrhu. Jeho
prerokovanie a následne dopracovanie je naplánované už na január.
Z úloh, ktoré sú vo finančnom vyjadrení zapracované v už
schválenom rozpočte roku 2006, sa ako priority javia tri problematiky:
Architektonicko – urbanistická súťaž s medzinárodnou účasťou na revitalizáciu Mierového námestia. Po zrušení vyhlásenej
súťaže v r. 2005 sa ukázalo, že získať najkvalitnejší a najodbornejší pohľad na novú podobu námestia si vyžaduje zvoliť iný
prístup a iný systém organizácie súťaže. Iba tak bude možné zabezpečiť čo najširšiu účasť architektov a urbanistov a získať kvalitný výsledok. Ako už bolo avizované primátorom mesta Trenčín,
chceme zapojiť do súťaže aj zahraničných kolegov – odborníkov
ako súťažiacich aj ako porotcov.
Koncepcia energetiky – jej vypracovanie vyplýva z novej legislatívy, v ktorej je subjektom uložená povinnosť mať do 1. 1. 2007
vypracovaný takýto materiál. V roku 2005 sa už začali prípravné
práce, získavanie potrebných podkladov, konzultácie a pod.
Územná prognóza Trenčín – Juh – jej zaradenie do rozpočtu
vyplynulo z mnohých diskusií o novej lokalite centrálneho cintorína. Lokalita definovaná v platnom ÚPN SÚ sa ukazuje ako problematická z pohľadu majetkového usporiadania i z hľadiska menej
vhodných hydrogeologických pomerov. Otázka nového cintorína je
však vysoko aktuálna, jedna z úvah hovorí o možnom umiestnení
v lokalite Juh. Túto problematiku je nutné preveriť územnou prognózou. Vzhľadom k tomu, že v minulosti bola vypísaná a ukončená súťaž na vytvorenie centrálneho cintorína s krematóriom,
chceme overiť použiteľnosť víťazného návrhu do nového priestoru.
Naďalej sa budeme úzko zaoberať vypracovaním architektonických a urbanistických štúdií, ktoré reagujú na konkrétne podnety, resp. slúžia ako prípravný stupeň investičných akcií. Chceme
ukončiť koncepčný materiál s pracovným názvom Pasport reklamných zariadení, ktorý by mal uľahčiť prácu pri posudzovaní a povoľovaní všetkých druhov reklamných zariadení a nosičov.
Z pohľadu stratégie pôjde aj v budúcom roku predovšetkým
o dôsledné sledovanie všetkých výziev, ktoré môžu napomôcť získaniu finančných prostriedkov z Európskej únie. Mnohé projekty
sú už podané. Z najvýznamnejších je nutné spomenúť „priemyselný park Bratislavská“, základné školy, objekt kina Hviezda
a v roku 2006 je určite významovo dôležitým projekt „Raindrop“
(čiže Dažďová kvapka). Ide o príjem z Fondu regionálneho rozvoja
EÚ schválený pre mesto Trenčín podľa výzvy Programu iniciatívy
spoločenstva Interreg III. B Cadses.
Ďalšími predpokladanými príjmami z Európskej investičnej
banky je poskytnutie dotácie na projekty kanalizácie, športových
areálov ZŠ na Veľkomoravskej a Hodžovej ul. a ďalšie. Je potrebné si tak uvedomiť, že možnosti získavania finančných prostriedkov sú dostatočne veľké na to, aby bolo možné na ne reagovať
a o ne sa uchádzať.
Z pohľadu geografických informačných systémov sa v minulom roku inštalovala nová ortofotomapa intravilánu mesta v aktuálnom snímkovaní a je naplánovné doinštalovanie zvyšnej časti
mesta. Keďže nová ortofotomapa má presnejšie rozlíšenie, bude
kvalitným materiálom pre potreby mesta i investorov. V tomto
roku sa zameria ďalšia etapa technickej mapy a zaktualizujú sa
etapy staršie. Naviac sú k dispozícii nové katastrálne údaje.
Ing. arch. Adriana Mlynčeková,
vedúca útvaru architektúry a stratégie
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Rok 2005 očami našich redaktorov
JANUÁR
• Titul Región Regina 2005 získala tanečníčka z Družby Magdaléna Chorvátová. • „Nosnými
oblasťami pre prácu mesta v r.
2005 sú hospodársky rozvoj,
doprava, životné prostredie
a voľný čas,“ povedal primátor
mesta Branislav Celler v rozhovore pre Info. • Mobilná ľadová
plocha na Štúrovom námestí
mala za sebou polovicu sezóny.

FEBRUÁR
• Vďaka novému výťahu je od
16. februára umožnený bezbariérový prístup do hlavnej budovy mestského úradu. • Grantová komisia rozdelila tri milióny
korún na kultúrne aktivity na
území mesta. • Soľné inhalačné centrum otvorili v MŠ na
Ul. J. Halašu. • Predstavitelia
mesta a zástupcovia trenčianskej kultúrnej obce sa zišli na
prvom tohoročnom stretnutí.
• Snehová nádielka nakoniec
neobišla ani Trenčín.

MAREC
• 7. marca ráno sa v obytnom
dome na Železničnej ulici prepadla časť podlahy na prvom
poschodí, kde bolo k trvalému
pobytu prihlásených 36 občanov. • Spoločným koncertom
v piaristickom kostole vyvrcholilo 9. marca päťdňové medzinárodné stretnutie školských
speváckych zborov Trenčín
– Krakov –Ľubľana. • Nové logo
Mesta Trenčín vybrala 8 členná
porota z 250 návrhov verejnej
neanonymnej súťaže. Víťazom
súťaže sa stal Emil Drličiak zo
Žiliny. • Po havárii v obytnom
dome na Železničnej ulici a búrlivých rokovaniach a odmietaní
sa presťahovať z týchto priestorov nakoniec 15 občania bez dlhov na nájomnom pristúpili na
presťahovanie do voľných bytov
na Kasárenskej ulici. Zvyšných
23 obyvateľov, zväčša bez
platných nájomných zmlúv,
dočasne ubytoval krízový štáb
v chatkách rekreačného strediska v mestskej časti Kubra.
• Do pamätnej knihy Mesta

Trenčín pribudli ďalšie mená
najlepších športovcov mesta za
rok 2004.

APRÍL
• Pri príležitosti Dňa učiteľov
udelil primátor Mesta Trenčín
pamätný list a vecnú cenu 12
pedagógom. • 9. apríla v rodine
Martina a Miriam Šutých k trojročnej Pavlínke pribudli naraz
traja súrodenci – Svetlanka,
Ondrejko a Paľko. • V Trenčíne
sa začalo jarné upratovanie. Už
jeho prvá etapa naznačila, že
Trenčanom nie je ľahostajné,
v akom prostredí žijú.• Slovenská ratingová agentúra pridelila
mestu Trenčín dlhodobý korunový rating BBB+ so stabilným
výhľadom, čo je 1. stupeň pod
úrovňou rizika štátu.

MÁJ
• Oslavy 1. mája sa niesli
v Trenčíne v duchu prvého výročia vstupu Slovenskej republiky
do Európskej únie. Program nazvaný Otvorená Európa – Otvorené mesto naladil Trenčín do
trojdňovej prehliadky divadla
hudby a folklóru. • Pri hĺbení
základov pod verejné WC na
Sládkovičovej ulici boli objavené fragmenty kamenného múru,
tzv. barbakanu a časť chodieb
s klenbami z tehlového muri-

va. • 22. mája po siedmykrát
ožilo Trenčianske korzo. • 25.
máj 2005 bol „Dňom výzvy“,
Challenge day, národnej súťaže
miest s približne rovnakým počtom obyvateľov. V Trenčíne sa
do pohybových aktivít zapojilo
25 889 občanov, t. j. 45 % zo
všetkých Trenčanov.

JÚN
• Mestská veža, ktorá začala sezónu na Medzinárodný
deň detí 1. júna, bola v tento
deň sprístupnená deťom ZŠ
a ich sprievodným dospelým
osobám zadarmo. • 4. júna
prišiel za deťmi aj Majster „N“
a finalistka súťaže Superstar
Petra Humeňanská. Pod vežou
bola pripravená detská poštová
schránka, do ktorej deti po celý
deň hádzali lístky s odkazom
pre primátora o tom, čo by
chceli vo svojom meste zmeniť, alebo čo by sa ešte malo
v Trenčíne pre deti vytvoriť.
Popoludní sa na Mestskom
futbalovom štadióne na Sihoti
konalo futbalové MDD.
• Cenu Hercova misia si na 13.
r. Art filmu v Trenčianskych Tepliciach prevzali Dagmar Havlová
a Nastasja Kinski.

JÚL
• Obyvateľka Centra sociálnych

služieb Mária Jantošovičová
oslávila vzácne jubileum – sté
narodeniny. • Hlavné mesto
SR Bratislava, Mesto Piešťany
a Mesto Trenčín 6. júla v bratislavskom Primaciálnom paláci
podpísali dohodu o vzájomnej
spolupráci, najmä v oblasti
rozvoja aktívneho cestovného ruchu a kultúry. • 11. júla
sa začali prípravné práce na
rekonštrukciu križovatky ulíc
Soblahovská a Legionárska.
• Na trenčianskom letisku
sa 15. – 16. júla konal jeden
z najväčších open air festivalov
na Slovensku – Bažant Pohoda
2005. • Exhibičným zápasom
hokejových hviezd otvoril oficiálne Marián Gáborík nový tréningový štadión (MG Rink) na
Hodžovej ulici v Trenčíne.

AUGUST
• 6. a 7. augusta sa na Trenčianskom hrade konali Trenčianske hradné slávnosti s prezentáciou historického šermu,
delostrelectva, jarmoku a remeselníkov, sokoliarov a pod.
• Počas jubilejného 30. ročníka festivalu Kultúrne leto Bratislava sa na Hlavnom námestí
konal Deň Piešťan a Trenčína
v Bratislave. Na tomto podujatí
sa predstavili viacerí poprední
umelci i osobnosti športové-
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ho a spoločenského života.
• 26. augusta 2005 sme si
pri Pamätníku umučených na
Brezine pripomenuli 61. výročie Slovenského národného
povstania.
• Prvé ihrisko s umelou trávou
na Slovensku s certifikátom
FIFA bolo slávnostne otvorené
Mestskom štadióne v Trenčíne.
• Na prahu nového školského
roka riaditelia trenčianskych ZŠ
predstavili pripravenosť svojich
škôl na najbližších desať mesiacov.

SEPTEMBER
• V sobotu 3. 9., len desať
dní po oslave 101. narodenín,
skonala najstaršia obyvateľka
Trenčína Veronika Grznárová.
• 4. 9. 2005 naše mesto navštívila Jeho výsosť kráľ Rudolf
II. v sprievode svojho brata arcikniežaťa Mateja a arcibiskupa
– metropolitu Ostrihomského
a primasa Uhorska. Podujatie
sa konalo v rámci Korunovačných slávností v Bratislave.
• 9. až 11. 9. sa v centre
mesta Trenčín konal mestský
festival ľudovej kultúry a zábavy – Pri Trenčianskej bráne.
Návštevníci mali možnosť vidieť
športovo-súťažné podujatie Beh
o Matúšov groš, vystúpenia
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STALO SA
• V mestských častiach Opatová a Kubra začali práce na kanalizačnom systéme.

OKTÓBER
• Nový viacúčelový športový
areál pri ZŠ na Hodžovej ul.
spolu s požičovňou športového náradia je od 1. októbra
otvorený aj v popoludňajších
hodinách pre športové vyžitie
sa obyvateľov sídliska Sihoť
i ostatných mestských častí.
• Trenčín sa stal 1. – 8. októbra miestom konania Majstrovstiev Európy juniorov a junioriek vo vzpieraní. • Pozvanie
na 9. ročník klobáskového
festivalu v družobnej Békešskej Čabe prijalo aj mesto
Trenčín. • Sociálna poisťovňa
opätovne zaznamenala prípady
podvodníkov, ktorí sa vydávali
za pracovníkov poisťovne. • Do
19. októbra sa mohli Trenčania
vyjadriť k zámeru sprístupnenie
Trenčianskeho hradu a lesoparku Brezina aj vybudovaním výťahu. • Vo štvrtok 27. októbra
navštívil naše mesto americký
veľvyslanec R. Vallé.

NOVEMBER
• Mesto Trenčín vyhlásilo 1.
kolo poskytovania dotácií na
aktivity v oblasti kultúry a zá-

piatu prehliadku slovenských
filmov v Cran-Gevrier. • 21. novembra v bratislavskom hoteli
SAS Carlton prevzal trenčiansky primátor Branislav Celler
cenu ministra hospodárstva SR
za najlepšiu webovú stránku
samospráv v oblasti cestovného ruchu. • Druhé miesto v kategórii Zlepšovanie procesov
v rámci 4. ročníka medzinárodného kongresu ITAPA 2005
si odnieslo Mesto Trenčín za
implementáciu
procesného
riadenia na Mestskom úrade
v Trenčíne. Hlavným kritériom
hodnotenia projektov bol ich reálny prínos pre občana a zefektívnenie služieb a procesov vo
verejnej správe. • Nová okružná križovatka na Soblahovskej
a Legionárskej ul. slúži od 15.
novembra motoristickej verejnosti.

DECEMBER
folklórnych súborov, tanečných
a hudobných skupín, jarmočný
program so žonglérmi, pouličným divadlom, gajdošmi, živými
sochami a Kakaovníkov.
• V dňoch 16. – 18. 9. 2005
sa uskutočnil celoštátny festival veľkých dychových orchestrov – Pádivého Trenčín.

ujmovej umeleckej činnosti na
rok 2006. • Uznanie v súťaži
Národná cena za dizajn 2005
získalo logo mesta Trenčín.
Logo symbolizuje ideu mladého
a rozvíjajúceho sa mesta Trenčín. • 16. novembra odcestovala do Horného Savojska oficiálna trenčianska delegácia na

• V podvečer 5. decembra prišiel na Mierové námestie Svätý
Mikuláš. S pomocníkmi - čertmi
a anjelmi priniesol deťom sladké darčeky, predstavenie bábkového divadla a rozsvietil vianočný stromček. O deň neskôr
sa na Mierovom námestí začali
Vianočné trhy. Nechýbali stánky
s vianočným tovarom, ľudovými

remeslami a občerstvením.
Súčasťou trhu boli stretnutia
s koledou. Od 17. decembra
sa trhy rozšírili o Vianočný jarmok so živým betlehemom. Na
Zlatú nedeľu 18. decembra sa
v piaristickom kostole predstavil súbor Musica Aeterna s Missou Pastoritia. • Nové otvorené zábavno-obchodné centrum
Max privítalo 7. 12. prvých
návštevníkov. Súčasťou tejto
investície je aj dvojpruhový kruhový objazd a nadchod aj pre
imobilných občanov ponad frekventovanú Štefánikovu ulicu.
• Špeciálna základná škola internátna Vladimíra Predmerského v Trenčíne si 9. decembra
pripomenula 75. narodeniny.
• Poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva schválili
rekordný rozpočet na rok 2006,
ktorý dosahuje príjmy a výdavky
vo výške 1 193 120 000 Sk.
• Mesto podpísalo zmluvu
so SAD Trenčín na 11 rokov.
• Slávnostné odovzdanie nových autobusov MHD do prevádzky sa uskutočnilo v piatok
16. 12. na Mierovom námestí.
• Trenčania privítali Nový rok
ohňostrojmi.
spracoval
Ľubomír Pagáč

10 / INfO

SERIÁL

Historky z histórie Trenčína
Trenčín je starobylé mesto na Považí s dlhou históriou. Beh dejín je neúprosný, a mnohé zostáva zabudnuté. Historické pramene o našom meste sú však bohaté, a hovoria
o živote našich predkov naozaj veľa. V minulom roku sme sa tejto téme venovali viac,
vďaka našej účasti na konferencii opevnených miest v Holandsku, o ktorej sme už
informovali. V tomto roku sme sa rozhodli pripraviť pre Vás 20 dielny seriál Historky
z histórie Trenčína. Veríme, že Vás zaujme a nájdete v ňom poučenie i zábavu. Seriál
oživia kresby známeho kresliara Danglára. Tak teda príjemné čítanie a objavovanie
vecí minulých ! (Seriál vzniká ako príspevok Mesta Trenčín ku konferencii európskych
historických miest „Mesto za hradbami“, ktorá sa uskutoční v októbri t. r.)

Časť I: História
Trenčína v skratke
Trenčín patrí medzi tri najstaršie mestá na Slovensku.
V minulosti bol slobodným
kráľovským mestom, sídlom
župy, okresu či kraja. Hrad
nad historickým centrom patrí medzi najväčšie zachované
hradné komplexy na Slovensku. Odolával nájazdom Tatárov i Turkov a magnát Matúš
Čák vďaka nemu uveril, že je
neporaziteľným pánom Váhu
a Tatier.
Osídlenie priestoru siaha
do doby kamennej, staroveký
svet ho poznal ako Laugaricio, Leugaricio či Leukaristos. Vďaka rímskemu nápisu
vytesanému do hradnej skaly
vieme, že tu prezimovala špeciálna jednotka rímskych légií.
Trenčianska hradná skala bola
vždy strategickým miestom,

a tak sa o hrade dočítame
napríklad aj vo Viedenskej
maľovanej kronike z 11. storočia. Prvé priame písomné
zmienky o Trenčíne sú zo začiatku 12. storočia a z roku
1324 je zachovaná najstaršia
listina vydaná trenčianskym
starostom Michalom. Poloha
mesta na strategickej križovatke ciest predurčila vývoj
mesta ako významnej trhovej
osady. Obchod a remeslá sa
vyvíjali postupne, ich rozvoj
prichádzal s prvými získanými výsadami. Tie prvé udelil
mestu pravdepodobne Matúš
Čák, pyšný magnát pohŕdajúci kráľom i cirkvou, ktorý mal
práve v Trenčíne svoj hlavný
stan. Najväčší rozmach však
Trenčín zaznamenal po udelení kráľovských výsad v roku
1412. Kráľovské mesto Trenčín prežívalo neskôr viaceré
vzostupy i pády – presne tak,

ako sa striedali obdobia pokojné s obdobiami vojnovými.
Turecká expanzia v kombinácii
s násilnou protireformáciou,
stavovské povstania, požiare,
povodne a mor – to všetko si
v rušnom 16. a 17. storočí vyberalo svoju daň. Ani 18. storočie, ktorého druhá polovica
napokon priniesla mestu pokojnejšie obdobie, prosperitu
a rozmach, nezačalo optimisticky. Niekoľkoročné obliehanie mesta vojskami Františka
Rákocziho počas najväčšieho
stavovského povstania, plienenie, hlad, požiar, pri ktorom
zhorelo takmer celé mesto,
navyše povodeň a morová epidémia, boli priveľkými zásahmi do života našich predkov.
Trenčín potreboval takmer
polstoročie na to, aby sa opäť
spamätal. Aj napriek nepriazni
mnohých historických okolností bol Trenčín vždy hrdým

Číslo 1/ročník VIII
centrom obchodu, kultúry
i vzdelanosti. Mestská škola
tu vznikla už v prvej tretine
15. storočia. Do víťazstva
protireformácie tu pôsobilo
evanjelické gymnázium. Od
roku 1646 vychovávalo mládež jezuitské gymnázium. Po
jezuitoch školu prebrali piaristi. Vďaka pôsobeniu týchto
cirkevných rádov má mesto
napríklad tie najlepšie hudobné barokové tradície. Od
konca 18. storočia tu existovala aj židovská základná
škola a po vydaní Tolerančného patentu aj evanjelická
základná škola. Trenčianski
mešťania boli najmä od polovice 19. storočia v podstate
trojjazyční – ovládali okrem
rodnej slovenčiny aj maďarčinu a nemčinu.
Dvadsiate storočie prinieslo mestu, okrem výdobytkov
modernej doby, akými boli
napríklad vodovod, kanalizácia, plyn, telefón a elektrina, aj novú politickú realitu
– Československú republiku.
V druhej polovici 20. storočia sa Trenčín vyprofiloval na
centrum odevného a textilného priemyslu. Spoločenský
a kultúrny život mesta vo veľkej miere vytvárali spolky – od
vzdelávacích cez charitatívne
až po športové. Bez nich by
si vtedajší Trenčania ťažko
vedeli predstaviť svoj život.
Dvadsiate storočie, to boli
aj dve vojny a minimálne päť
rozličných politických systémov, ktoré sa na území Slovenska, teda aj v Trenčíne,
vystriedali. Striedali sa režimy
a ich predstavitelia, zostávalo však mesto a hrad – nemí
svedkovia histórie*. A práve
po jej stopách sa spoločne
v nasledujúcich častiach
nášho seriálu vydáme…
*Viete že: terajšie Mierové
námestie sa volalo aj Stalinovo, Hlinkovo, predtým
Masarykovo – ale ešte skôr
napríklad aj Szalavsky Gyulatér, Fópiac, Hauptplatz, Rink,
ešte skôr aj Civitas, Tetrum
alebo Intra moenia…? (rk)

5. 1. 2006

INfO / 11

Kultúrne pozvánky

Struhárik a Benka v galérii
Pri príležitosti 70. životného jubilea nám opäť po desiatich rokoch Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne ponúka sochárske dielo
významného predstaviteľa trenčianskeho regiónu, novomestského výtvarníka Milana Struhárika. Pre autora, ktorý vo svojej tvorbe
harmonicky koncentruje vplyvy ľudového i moderného výtvarného
umenia, sa najdominantnejším tvorivým materiálom popri cíne
a bronze stalo drevo, ktoré najpravdivejšie korešponduje s jeho
umeleckými zámermi. Práve v ňom najpresvedčivejšie stvárňuje
svoje asketicky štíhle, tvarovo predimenzované postavy ženy, ktorá v jeho tvorbe predstavuje životnú múzu, videnú z mnohorakých
uhlov a pohľadov. Výstava predstavuje výber z jeho diel od polovice 60. rokov až po súčasnosť. GMAB súčasne so Struhárikovou
výstavou Sochy milovníkom umenia ponúka reprezentačný výber
z tvorby jedného zo zakladateľov slovenskej výtvarnej moderny
prvej polovice 20. storočia Martina Benku. Obe výstavy si môžete
pozrieť do 26. februára.
(ep, foto jč)

Divadelné predstavenia, koncerty, festivaly
Piaristický kostol
6. 1. o 16.00
ČARO VIANOC POD HRADOM:
Trojkráľový koncert – Komorný orchester
ZUŠ a Školský zbor Piaristického gymnázia
J. Braneckého v Trenčíne
8. 1.

Klub priateľov vážnej hudby:
Koncert – Karinovo trio
KaMC OS SR, klubovňa č. 301, 305
21. 1. o 17.00 Hrajú nám pre radosť
Piano club Trenčín, bývalý klub Meriny
21. 1. o 20.00 Koncert – Peter Lipa s kapelou

Výstavy
Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27
9. 12. – 26. 2. MARTIN BENKA – Výber z tvorby
MILAN STRUHÁRIK – Socha a kresby
Otvorené:
utorok – nedeľa 10.00 – 17.00 hod.
Mestská galéria, Mierové nám. 22
18. 12. – 15. 1. TOMÁŠ REHÁK – Drevorezby
Otvorené:
utorok – nedeľa 10.00 – 17.00 hod.
Výstavisko TMM, Pod Sokolicami 43
14. 1.
BURZA STAROŽITNOSTÍ A ZBERATEĽSKÝCH
PREDMETOV
Mestská galéria, Mierové nám. 22
18. 1. – 5. 2.
ČARO A KRÁSA NAJMENŠÍCH OBRÁZKOV
– filatelistická výstava zo zbierky Iva Velikého
Otvorené:
utorok – nedeľa 10.00 – 17.00 hod.

Pozvánka do kina Metro

Vianočná kapustnica

Mesto Trenčín spoločne s Charitatívno-sociálnym centrom
Nitrianskej diecézy v Trenčíne pohostili na Štedrý deň na
Mierovom námestí občanov bez prístrešia vianočnou kapustnicou. Ďalšie porcie kapustnice podávali aj v sociálnom dome
Krištof
foto (jč)

1. 1. – 15. 1.
HARRY POTTER A OHNIVÁ
ČAŠA
USA 2005, ŠUP, 160 minút,
MP, slovenské znenie, Dolby
SR
Ďalšie pokračovanie úspešného dobrodružno - fantastického
filmu. Réžia: Mike Newel. Film
premietame nasledovne:
1. nedeľa a 2. pondelok:
o 15.00 a 18.00 hod.
3. utorok až 5. štvrtok.:
o 16.00 a 19.00 hod.
6. piatok až 8. nedeľa:
o 15.00 a 18.00 hod.
9.pondelok až 13.piatok:
o 16.00 a 19.00 hod.
14.sobota a 15.nedeľa:
o 15.00 a 18.00 hod.
16. pondelok o 19.00 hod.
ŽIVOT JE ČUDO
Juhoslávia/FR 2004, 154
min., réžia: Emir Kusturica
Ďalší Kusturicov skvelý mix
namiešaný zo známych prísad,
ktoré nikdy nesklamú: vojna
a láska, slzy a smiech, tragika a fraška – NA ZDRAVIE! Čo
môže byť lepšie pre zastrčenú
obec ako malebná železnica,
ktorá prinesie turistov? Čo

môže byť horšie pre turistov
ako vojna?
17. utorok – 18. streda:
o 19.00 bod.
AKO ULOVIŤ DRUŽIČKU
(Wedding Crashers) – USA
2005, ŠUP, 119 min., do 15
r. MN, titl., Dolôby SR
Romantická komédia. Príbeh
dvoch nerozlučných priateľov,
ktorí riadiac sa tajnými pravidlami „marenia svadieb“, sa
každý týždeň votrú na svadbu
aj do srdca niektorej z družičiek. Udalosti vyvrcholia na
zámku počas divokého víkendu, kde sa obaja dostanú do
situácie, ktorá im úplne prerastie cez hlavu. Hrajú: Owen
Wilson, Ista Fischer, Jane
Seymour a iní. Réžia: David
Dobkin.
19. 1. – 22. 1. o 19.00 h
NOC S NABRÚSENOU
BRITVOU
FR 2005, ŠUP, 91 min. 18 r.
MN, titl., Dolby SR
Desivý príbeh dvoch dievčat,
ktoré bojujú o prežitie so šialeným psychopatom. Réžia:
Alexander Ajan. Horor.
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Ľudové zvyky počas novoročného obdobia
V Selci sa na Jána (27. decembra) a „na Mládatká“
o deň neskôr nič nerobilo,
chlapi nešli do hôr a ženy nešili. Prestúpenie zákazu práce
malo mať za následok zvýšenú
úmrtnosť malých detí. Zákaz
šitia zdôvodňovali tým, že hydina znesie málo vajec, alebo si
kurence vyďobú oči. K tomuto
dňu sa viazali aj viaceré pranostiky a veštby. Napríklad, ak
je na oblohe veľa hviezd, má
byť veľa hydiny. Dážď bol zasa
predzvesťou suchého roka. Ale
ak pršalo predpoludním, mali
zomierať deti, popoludní zasa
dospelí. Hmla veštila choroby.
Pozitívne veštby vyznievali len
v prípade pekného počasia.
Na Silvestra bola večera rovnaká ako na Štedrý večer, mohlo
sa však konzumovať aj mäso.
Na stole bol štedrovečerný obrus, niekde aj s omrvinkami zo
štedrej večere. Pod obrus sa
dávali peniaze alebo rybie šupiny a gazdiná nesmela vstávať
medzi jedlom od stola. Počas
silvestrovského večera mládenci strieľali a práskali bičmi. Kubrania chodili navečer
do kaplnky „zavret starí rok“.
Po pobožnosti sa zhromaždili
nastrojené ženy a dievky na
„prásku“. Na Silvestra sa však
nepriadlo, nenosili sa kolovraty
a praslice. Iba plátno a nite na
vyšívanie. Tanečné zábavy sa
počas posledného dňa nikdy
nekonali. Mládenci sa schádzali večer v krčme u žida. Dali
„na liter“ a mládenecký richtár
poslal najmladšieho domov
pre čisté vrece a k dievke,
„kerá bola vedúca šeckích,“
pre koláč. Dievky medzi sebou
určili jednu, ktorá upiekla veľký
okrúhly koláč s priemerom okolo 60 centimetrov. Potom sa
mládenci zoradili pred krčmou
do troch – štyroch radov a za
sprievodu harmoniky išli na
dolný koniec dediny do domu,
kde bola najnižšie „práska“.
Vždy začínali od dolného konca
a išli „proti prúdu poteka“. Po
odspievaní koledy v každom
dome, kde bola práska, napí-

Veselé vianočné obdobie v ľudových zvykoch v okolí Trenčína
sa natiahlo až do konca fašiangov. Aj „robotné“ dni sa niesli
v znamení ničnerobenia a dobrej nálady.

sal mládenecký richtár „trojkrálovú grjedú“ na hradu písmená
GMB. Zatiaľ mládenec s koláčom povyberal od všetkých
dievok po tri šestáky. Na zábavy potom neplatili vstupné.
Takto koledovali po všetkých
domoch, kde boli priadky.

Nakoniec sa vrátili do krčmy
a mládenecký richtár kúpil kvit
pre všetkých, z ktorého urobili
„hráté“. Chodili po domoch,
kde mali dievky, a rozkrájaný
koláč si zajedali s pálenkou.

Na Nový rok išli všetci do
kostola, dokonca aj tí, čo nechodili po celý rok. Hovorili im
„ročáci“. Kňaz prečítal štatistiky pokrstených detí, sobášov,
pohrebov a oboznámil všetkých aj s financiami farnosti za
uplynulý rok.

Po obede sa v krčme konali
voľby mládeneckého richtára.
V tento deň volili aj obecných
sluhov – hlásnika, pastiera,
hrobárov a obecného bubeníka. Predlžujúci sa deň sa od-

zrkadlil aj v ľudovej múdrosti
– „na Nový rok o kurací krok“
alebo „na Tri krále o krok
dále“.
V starej Kubrej vianočná veselosť neprestávala až do sviatku
Troch kráľov 6. januára, ktorým
sa končilo vianočné obdobie.
Deň čo deň bývali priadky a „na
štiri tínne advientu“ umlčaná
veselosť častokrát nepoznala
hraníc. Dobrá nálada sa neskončila ani zavretím starého
roku a otvorením nového mládežníckou „koladou“.
Na Tri krále chodili dievčence
od 10 do 13 rokov popoludní a podvečer spievať popod
okná domov, kde mali dospelých mládencov. Zaspievali
zväčša tri piesne a pozdravili:
„Pochválen Pán Ježiš Kristus.“
A po pozdrave nikdy nezabudli
dodať: „Dajte friško, lebo ozábe!“ Gazdiná vyšla von s koláčmi alebo iným darom v ruke.
Trojkráľové piesne spievalo aj
desať dievčenských dvojíc či
trojíc. Gazdiné sa potom neraz
aj hnevali, a preto tie posledné
neraz odišli bez darčeka.
V Selci chodili deň či dva po
dedine chlapci s hviezdou
a spievali. Boli traja – Gašpar,
Melicher a začiernený Baltazár.
Spievali: „My tri králi k vám ideme, zdravie, šťastie vinšujeme.
Zdravie, šťastie dlhé letá, prišli
sme k vám zďaleka. Ďaleká je
cesta naša, od Betlema salaša. A ty čierny na tom zadu,
nevystrkuj na nás bradu.“
Magický účinok mali trojkráľová svätená voda a krieda. Používali sa na ochranu ľudí či zvierat pred démonmi (strigami,
čertami, vodníkmi, chorobami)
a živlami.
Po Troch kráľoch sa začínalo fašiangové obdobie. Počas neho
sa odohrávali dedinské zábavy
plné veselosti a odbavovali sa
aj svadby, pretože počas hospodárskeho roka na to nebol
čas. Krátky fašiang bol dobrý
pre škaredé dievky, pretože si
mládenci nemali kedy vyberať.
(la)
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Les priniesli do výstavnej siene
Vo výstavnej sieni na Mierovom námestí č. 16 v Trenčíne
sa konal 14. a 15. decembra
2005 2. ročník interaktívnej
výstavy o lesnej pedagogike.
Výstavu pripravilo Mestské
hospodárstvo a správa lesov,
m. r. o., Trenčín v spolupráci s občianskym združením
ALEA. Dvom triedam zo ZŠ sv.
Svorada a Benedikta a jednej
zo základných škôl Opatová,
Na dolinách, z Východnej ul.,
z Hodžovej ul., zo Špeciálnej
ZŠ Predmerského, ale aj jednej triede z Gymnázia Ľ. Štúra
a prírodovednému krúžku zo
ZŠ sv. Svorada a Benedikta sa
v približne hodinových blokoch
venovali lesní pedagógovia.

Priniesli les do výstavnej siene, aby následne prilákali deti
na vychádzku do lesa. Napriek
tomu, že takmer všetky deti
svorne odpovedali, že do lesa
chodia rady, našli sa aj také,
ktoré do lesa nechodia, lebo
nemajú prečo. Všetky deti si
najprv zahrali spoločné hry,
ktoré im mali priblížiť zmyslové
vnímanie zvierat a potom si
v sprievode lesných pedagógov
mohli odpíliť kus dreva, samy si
ho vymaľovať, prezrieť zbierky
šišiek, semien, dreva, zahrať
drevené puzzle, vypočuť zvuky
zvierať, vyrobiť svoju zbierku semien, zistiť, čo prezrádza dutý
kmeň stromu…
Deti aj učiteľky odchádzali

z výstavy spokojné, čo bolo
odmenou pre jej organizátorov.
V prípade záujmu sa lesní pedagógovia budú venovať aj iným
triedam. Výstava potrvá až do

konca januára. Záujemcovia sa
môžu prihlásiť u pracovníkov
MHSL, m. r. o., Trenčín na č. t.
0902 911 205.
J. Vanyová, foto (jč)

Cieľom súťaže Trenčín – miesto môjho žitia, ktorú vyhlásilo Mesto Trenčín, je vychovávať mladých občanov mesta prostredníctvom poznania vlastnej histórie. Prvé kolo
projektových prác žiakov 2. stupňa základných škôl hodnotila porota 13.decembra
v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne. Porota hodnotila najmä faktografické, obsahové, štylistické spracovanie témy a tiež interpretáciu žiakmi. Na víťazných prácach
ocenila najmä vysokú mieru záujmu žiakov o danú tému, ktorá sa prejavila dobrým
výberom faktov, ale tiež kultivovanou prezentáciou pred prítomným publikom. Druhé
kolo súťaže sa uskutoční v marci 2006 a najlepší dostanú možnosť prezentácie svojich prác v sprievodných programoch pripravovanej konferencie európskych historických miest „Mesto za hradbami“, ktorá sa uskutoční v októbri 2006 v Trenčíne.

Víťazné projektové práce
1. miesto – Rímsky nápis na Trenčianskej
hradnej skale získal kolektív žiakov ZŠ
Trenčín, Východná ul. v zložení K. Horváthová, A. Kuklová, L. Michalcová, S. Paulovičová, N. Šulíková pod vedením učiteľky Mgr.
Zlochovej.
2. miesto – Trenčín a okolie z dávnej
histórie získal kolektív žiakov ZŠ Trenčín,
Novomeského ul. v zložení K. Kukaňová, R.
Decká, T. Jozefová, A. Píková, A. Justová
pod vedením učiteľky Mgr. V. Bartalošovej.
3. miesto – Prvý písomný prameň o Trenčíne získal kolektív žiakov ZŠ Trenčín, Ul.
Na dolinách v zložení J. Šimún, M. Kebísek,
P. Gunár, L. Samák pod vedením učiteľky
Mg. K. Mackovej.

Čestné uznania
Projekt – Z najstarších dejín nášho mesta
získal kolektív žiakov ZŠ Trenčín, Ul. Dlhé

Hony v zložení J. Kosák, S. Hamajová, V.
Pientáková, M. Lendacký, D. Matúš, B.
Klabníková, V. Mandincová pod vedením
učiteľky Mgr. M. Szalayovej.
Projekt – Výročné trhy a jarmoky v Trenčíne získal kolektív žiakov ZŠ Trenčín,
Veľkomoravská ul. v zložení K. Červená, J.
Havier, D. Jarošová, B. Kútna, B. Michalcová, P. Urban pod vedením učiteliek Mgr.
Mikušovej a Mgr. Šternovej.
Projekt – Najstaršie osídlenie Trenčína
získal kolektív žiakov ZŠ Trenčín, Novomes-

kého ul. v zložení R. Kiška, M. Kokeš, M.
Podolák, M. Bachynec pod vedením učiteľky V. Bartalošovej.
Projekt – História mesta Trenčín získala
Veronika Birasová zo ZŠ Trenčín, Hodžova
ul., pedagóg Mgr. Ondrejičková.
Projekt – Mestské práva v Trenčíne
získal kolektív žiakov ZŠ Trenčín, Ul.Dlhé
Hony v zložení A. Guštafíková, M. Petríková, Machunková, Paulendová, Paláková. B.
Vojsovičová pod vedením učiteľky Mgr. Z.
Jakešovej.
(rk), (lk), foto (jč)

OZNAMY
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Zápis detí
Základná škola, Hodžova
ulica 37, Trenčín oznamuje,
že zápis detí do 1. ročníka pre
školský rok 2006/07 sa uskutoční v dňoch 16. – 19. januára 2006 v budove 1.stupňa
(vchod od nákupného strediska
Rozkvet) v čase od 13. do 17.
hod. K zápisu je nutné priniesť
rodný list dieťaťa.

Číslo 1/ročník VIII

Ani husté sneženie neodradilo trenčiansku mládež využiť
možnosť korčuľovania na mobilnej ľadovej ploche pri
vodníkovi na Štúrovom námestí.

Keď vchádzame
do tmavej izby
a zažneme svetlo,
nezáleží na tom,
či v izbe bolo deň,
týždeň, či 1000
rokov – zapálili sme
svetlo a ono svieti.
Prajeme veľa svetla.
Dovoľujem si Vás pozvať na

zasadnutie Výboru mestskej časti Západ,
ktoré sa uskutoční
dňa 25. 1. 2006 (streda) o 15.30 h
v Kultúrnom dome v Záblatí
Program:
1. otvorenie, 2. požiadavky poslancov a občanov, 3. žiadosti,
4. rôzne, 5. záver
Martin Barčák, predseda VMČ Západ v. r.
Zasadnutia výborov mestských častí sú verejné. Členovia
Výboru mestskej časti ZÁPAD srdečne pozývajú občanov na
svoje zasadnutia.

Aj s takouto necitlivosťou sme sa mohli stretnúť v Trenčíne
počas vianočných sviatkov. Iba mesiac krášlil mladý stromček
borovice nový kruhový objazd na Legionárskej ulici pri budove
Keramoprojektu. Tesne pred Vianocami sa na borovicu ulakomil
neznámy vandal a surovo ju vyrezal. Ktovie s akými pocitmi na
nej na Štedrý deň rozsvecoval vianočné sviečky.
(foto jč)

foto (jč)
Základná škola, Kubranská cesta 80, Trenčín

Dajte svojmu dieťaťu šancu
rozvíjať jeho nadanie
Možnosť zaškoliť vaše
mimoriadne nadané dieťa
do 1. ročníka alternatívneho
vzdelávania ponúka Základná
škola, Kubranská cesta 80,
Trenčín. ŠKOLA PRE NADANÉ
DETI, pod gestorstvom PhDr.
Jolany Laznibatovej, CSc.,
autorky projektu alternatívnej
starostlivosti o nadané deti,
psychologičky, výskumníčky.
V triede pre nadané deti sa
pracuje podľa učebných plánov a učebných osnov pre nadané deti schválených Ministerstvom školstva SR a podľa
špeciálnych učebníc určených
pre alternatívne vzdelávanie.
Dôraz sa kladie na výučbu
cudzích jazykov, informatiku,
nácvik písania paličkovým
písmom, samostatnú prácu
žiaka, didaktické, stimulačné,
zábavané cvičenia, rozvíjanie
verbálnych schopností, sebahodnotenie, pochopenie,
uvedomenie si výkonového
statusu.
Po zvážení intelektových
schopností dieťaťa rodičmi
a pedagógmi predškolských

zariadení je potrebné v dňoch
11. a 12. 1. 2006 od 14.00
do 17.00 hod. zapísať dieťa
do prvého ročníka triedy pre
mimoriadne nadané deti v ZŠ
na Kubranskej ceste 80, absolvovať základné vyšetrenie
intelektových
schopností
dieťaťa v Pedagogicko-psychologickej poradni v Trenčíne a dosiahnuť všeobecne
platnú hranicu nadania. Kontakt: Pedagogicko-psychologická poradňa, Mgr. Miriam
Matysová, Kubranská cesta
20, Trenčín, tel.: 743 61 73.
Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. Možnosť zápisu je aj po termíne.
Pre dohodnutie termínu zápisu
použite telefonický kontakt.
Nazrieť do vyučovacieho
procesu pre mimoriadne
nadané deti vás pozývame
počas dňa otvorených dverí
18. januára v dopoludňajších
hodinách. Ďalšie informácie
o ZŠ sa dozviete na:
www.zskubranskatn.edu.sk
tel./fax: 032/743 40 08
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MIMORIADNA PONUKA PRE DÔCHODCOV
V ROKU 2006
Vedenie spoločnosti ponúka dôchodcom cenovo zvýhodnené
denné menu v jedálni Domu štátnej správy.
Cena kompletného menu pre stravníka 85 Sk
(polievka, hlavné jedlo, príloha, obloha, chlieb a nápoj)

Cena pre dôchodcu 70 Sk
Podmienky poskytovania zvýhodnenej ceny menu:
1/ Za dôchodcu za považuje len osoba poberajúca starobný
dôchodok.
2/ Dôchodca si stravu musí odobrať osobne. Na odber stravy
nie je možné využiť druhú osobu.
3/ Dôchodca sa musí preukázať:
a/ rozhodnutím o priznaní starobného dôchodku zo
Sociálnej poisťovne z Bratislavy.
b/ preukazom totožnosti s fotografiou.
4/ Zvýhodnená cena menu sa poskytuje len pri platbe v hotovosti, nie na stravné lístky.
Bližšie informácie Vám radi poskytneme v kancelárii závodu.
Vedenie spoločnosti si vyhradzuje právo evidencie stravovaných dôchodcov v jedálni závodu v DŠS.

Objavné poznania nového roku
PREZÝVKY

KÚPEĽŇA

Ak idú Aďa, Jana, Lenka a Martina spolu na obed, oslovujú
sa navzájom „Aďa“, „Jana“,
„Lenka“ a „Martina“. Ale ak idú
Peter, Paľo, Robo a Mišo spolu
na pivo, oslovujú sa „Kokos“,
„Tlsťoch“, „Sosák“ a „Trubka“.

Muž má v kúpeľni 5 vecí: zubnú
kefku, penu na holenie, holiaci
strojček, mydlo a uterák z hotela. Priemerný počet vecí, ktoré má v kúpeľni žena, je 337.
Väčšinu z tých vecí nie je muž
schopný identifikovať.

ÚČET

HÁDKA

Keď čašník prinesie účet, tak Peter, Paľo, Robo a Mišo, každý z
nich hneď vyberie stovku, aj keď
celý účet je 150 korún. Žiaden
z nich nemá drobnejšie a žiaden
z nich neprizná, že chce drobné
naspäť. Keď dostanú taký účet
ženy, k slovu sa dostanú kalkulačky.

Pri hádke má žena vždy posledné
slovo. Čokoľvek, čo potom povie
muž, je začiatok ďalšej hádky.

PENIAZE

BUDÚCNOSŤ

Muž zaplatí 100 korún za 200korunovú vec, ktorú chce. Žena
zaplatí 200 korún za 100-korunovú vec, ktorú nechce.

Žena má obavy z budúcnosti, ale
len kým sa nevydá. Muž nikdy
z budúcnosti obavy nemá…,
kým sa neožení.

MAČKY
Ženy majú rady mačky. Muži vravia, že tiež majú radi mačky, ale
keď sa ženy nepozerajú, muži do
mačiek kopú.

Krížovka
Správne riešenie osemsmerovky z čísla 25 znie: „Len o robote.“ Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali Evu Ilešovú, Legionárska
45, Trenčín. Blahoželáme! Cenu – publikácie o meste si môže vyzdvihnúť v redakcii na Mierovom námestí č. 2. Ostatným prajeme veľa
šťastia pri lúštení krížovky. Správne odpovede nám posielajte do 13. 1. 2006.
(r)
Okresná týkajúca
čínske vojenská sa
spaľopríslovie správa
(býv. skr.) vania

dom.
meno
Eleny

základná
číslovka

predpona pomôcky: okultné
s význa- AKU, AITI, krvácanie
SAKEL,
mom
(skr.)
„miecha“ MYELO, OERS
posunulo
nabok
slabo
horieť

stupiebiblický uránové
dym po nok, časť vláčením morepladoly
česky
schodisusmrť
vec
(skr.)
ka

1
cudzopasný hmyz
meno Chačaturjana

egyptská
bavlna
(česky)
Autor:
Jozef
Páleník

knockout
predpona
s významom
„vajce“
plemeno

vzdajú
úctu

ozdobná
kvetina
nerast
oxid hlinitý

minulý rok
(skr.)
zn. švéd.
automobilky
svätý po
španielsky
kolektívna
zmluva

venuje
kód
Slovinska
Európ.org.
kozmic. výsk.
osteň po
česky

štikútali
rub
opäť,
znova
pádová
otázka (7. p.)

sekalo
Medzinár.
infor. kanc.
cest. ruchu
mopslík
(zvied.)
latinský
pozdrav

Bienále
Ilustrácii
Bratislava
orgán sluchu
španielsky člen

duša u starých
egypťanov
roľnícke
družstvo

sídlo v
Nigérii
hľa, aha

2
ženské
meno
(3. 1.)

idol

prela- zmeravie
moval
stará
si lodnú
žena
kostru
(hovor.)
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Skalu a ľad nahradilo drevo
Skala, ľad, lano, karabíny – to patrí
k horolezectvu. Vlani sme čitateľom priblížili bouldering ako jednu z lezeckých
disciplín. Lezenie je však rozmanité.
A tak zákonite vznikol medzi spomínaným boulderingom a skalným či ľadovým lezením akýsi hybrid s názvom
drytooling. Drytooling je už niekoľko rokov pretekárskou disciplínou. Verte, či
neverte, veľmi populárnou. Skala a ľad
sú nahradené najčastejšie drevom. Lezie sa pomocou špeciálne upravených
horolezeckých čakanov a stúpacích želiez, takzvaných mačiek.
Trenčiansky horolezecký klub JAMES
usporiadal 10. decembra na umelej lezeckej stene druhé kolo slovenského
pohára v drytoolingu. Staviteľom troch
kvalifikačných a jednej finálovej cesty

boli Vilo Šujan a Gabo Čmárik. Keďže
o konaní pretekov v Trenčíne sa rozhodlo na poslednú chvíľu, účasť nebola
najvyššia. O vysokej úrovni štartujúcich
však nebolo pochýb. Po štyroch hodinách sa zraky upierali na finálovú trať.
V nej sa dostali najďalej Gabo Čmárik
a Bratislavčan Juro Švingál. Doliezli do
rovnakého miesta, preto rozhodoval
nameraný čas.
Konečne poradie: 1. Gabo Čmárik
z HK Trenčín, 2. Juro Švingál zo SK
ABC Bratislava, 3. Marek Šumaj z HK
Trenčín. Medzi ženami zvíťazila Marka
Dutková z HK Trenčín pred Evou Milovskou a Ivanou Minarikovou. Podrobnejšie informácie nielen o pretekoch sú
k nahliadnutiu na www.jamestrencin.
host.sk.
Peter Kuzma, HK Trenčín

Trenčianske florbalové tímy nezaháľali ani počas Vianoc
Medzi sviatkami Vianoc a Novým rokom mladé trenčianske florbalové tímy nezaháľali a odohrali niekoľko vzájomných priateľských zápasov.
V utorok 27. 12. 2005 sa
v Mestskej športovej hale na
Sihoti odohrali dva prípravné
zápasy medzi mládežníckymi
kategóriami florbalového klubu
1. FBC Trenčín. V prvom stretnutí si zmerali sily dievčatá
s najmladšími florbalistami
klubu 1. FBC. Zápas sa skončil víťazstvom chlapcov 1. FBC
„12“ – 11:5.

Samostatné nájazdy
rozhodli o víťazstve 1.
FBC „16“
Druhé stretnutie medzi juniormi klubu sa skončilo remízou
1. FBC Trenčín „B“ vs. 1. FBC
Trenčín „16“ 5:5. Chlapci po
prvýkrát hrali na „extraligovej“
palubovke Mestskej športovej
haly, kde sa na nich prišlo pozrieť 100 divákov. Mladí florbalisti trénera Kovalčíka v poslednej tretine otočili stretnutie na
5:4 vo svoj prospech, ale hráči
1. FBC „B“ v samom závere
vyrovnali na konečných 5:5.
V samostatných nájazdoch
mali tentokrát pevnejšie nervy

mladíci 1. FBC „16“ a zvíťazili
v nich 3:2.
1. FBC Trenčín „ženy“ – 1. FBC
Trenčín „žiaci“ 3:17
(1:4, 2:7, 0:6)
V odvetnom priateľskom
stretnutí 29. 12. 2005 medzi
dievčatami a najmladšími florbalistami 1. FBC Trenčín boli
opäť úspešnejší chlapci. Dievčatám snahu uprieť nemožno,
ale aj v odvetnom zápase ťahali
za kratší koniec povrazu. Najmä
v koncovke neboli ženy úspešné, a to rozhodlo o ich prehre.
1. FBC Trenčín „B“ – 1. FBC
Trenčín „16“ 4:12
(1:5, 1:5, 2:2)
Na
odvetné
stretnutie
30. 12. 2005 sa lepšie pripravili zverenci trénera Kovalčíka.
Florbalisti 1. FBC Trenčín „16“
od začiatku stretnutia diktovali
hru a tempo zápasu. Robili si
„dobrý deň“ zo starších florbalistov 1. FBC. Mladí juniori
predviedli množstvo dobrých
akcií a zaslúžene zvíťazili.
(orim)

Najbližšie, už siedme súťažné kolo florbalovej extraligy sa hrá
v Trenčíne v sobotu 14. januára od 8.00 hod., kedy nastúpi
1. FBC Trenčín proti ŠK Slávii SPU DFA Nitra.
PROGRAM ZÁPASOV
08.00 – 10.00 hod.

ŠK SLÁVIA SPU DFA NITRA – 1. FBC
TRENČÍN

10.00 – 12.00 hod. LIDO BRATISLAVA – ATU KOŠICE
12.00 – 14.00 hod.

HURIKÁN BRATISLAVA – ŠK SLÁVIA
SPU DFA NITRA

14.00 – 16.00 hod. ATU KOŠICE – ŠK JUVENTA ŽILINA
16.00 – 18.00 hod.

ŠK 1. FBC TRENČÍN – LIDO BRATISLAVA

18.00 – 20.00 hod.

ŠK JUVENTA ŽILINA – HURIKÁN BRATISLAVA

Súťaž v plávaní rodičov
s deťmi
sa konala 19. decembra v Mestskej krytej plavárni v Trenčíne. V kategórii drobci a rodičia zvíťazila rodina Majzlánová
pred rodinou Papežovou a Guštafíkovou. V kategórii mladšie deti a rodičia si prvenstvo vybojovala rodina Dopierová
pred rod. Hodekovou a Ignačákovou. V kategórii staršie
deti a rodičia dominovala rodina Halásová pred rod. Kiššovou a Kravcovou. Kategória jednotlivci bola zorganizovaná
ako metodická ukážka pre divákov a rodičov detí. Súťaž sa
uskutočnila v rámci športových súťaží detí a mládeže, ktorú organizovala TJ Mladosť v spolupráci s Mestom Trenčín.
M. Kuhllöfelová
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