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V Trenčíne eviduje miestna samospráva 45 ľudí bez prístrešia. V týchto extrémne chladných
dňoch je ich život bez pomoci ohrozený. Mesto Trenčín počnúc 21. januárom zabezpečilo pre nich
v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Katolíckou charitou a Odborom krízového
riadenia Obvodného úradu v Trenčíne na prechodné obdobie, počas trvania veľmi nízkych, arktických teplôt, dočasnú nocľaháreň.
viac čítajte na str. 9
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Nové asfaltové koberce za výhodnú cenu
Starostlivosť o približne
115 km mestských pozemných
komunikácií vyplýva Mestu
Trenčín zo zákona o pozemných komunikáciách a zákona
o obecnom zriadení. Ich údržbu
v minulých rokoch zabezpečovala mestská rozpočtová
organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov (MHaSL).
Finančné prostriedky na túto
činnosť uvoľňovalo pre organizáciu Mesto Trenčín zo svojho
rozpočtu.
„Situácia v našom meste
pri súvislých opravách týchto
ciest bola dlhodobo podhodnotená, pretože drobné opravy
a výtlky organizácia vedela
zabezpečiť, ale ostatné práce
si musela objednávať. Mest-

ské cesty v Trenčíne nie sú
v dobrom stave, treba ich
zabezpečiť súvislou údržbou
asfalto-betónovým kobercom.
Sme si vedomí, že tejto problematike sa musíme dlhodobo
venovať a súvislými opravami
zaistiť kvalitnú a hlavne bez-

pečnú zjazdnosť ciest. Pretože ak sa cesta neudržuje,
vznikajú problémy v podloží
vozovky a je nutné vykonávať
veľmi nákladnú rekonštrukciu
ciest,“ vysvetľuje trenčiansky
viceprimátor Anton Boc.
pokračovanie na 2. strane

Druhá polovica januára
sa niesla v znamení extrémnych mrazov, ktoré sa
nevyhli ani Trenčínu. Po tri
rána sa „teploty“ pohybovali na hranici dvadsiatich
stupňov Celzia pod bodom
mrazu. Na Soblahovskej
ulici namerali 23. januára
ráno – 19,2°C.
(ip, jč)
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Druhý most pozná svoju trasu
Dňa 23. 1. 2006 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie na I. etapu Juhovýchodného obchvatu Mesta Trenčín, t. j. vybudovania cestného mosta od diaľničného privádzača po cestu II/507
s vyústením medzi čerpacou stanicou Esso a hypermarketom Tesco. Je teda definitívne rozhodnuté o umiestnení a trase stavby.
Počas schvaľovacieho procesu územného rozhodnutia
nedošlo k žiadnym námietkam,
ani v odvolacích termínoch sa
nikto neodvolal, právoplatnosť
je jednoznačná. Mesto Trenčín
preto ďalej pokračuje v príprave
tejto investičnej akcie. Spoločnosť Dopravoprojekt, víťaz
verejnej súťaže, spracováva pre
samosprávu projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a ponukové konanie, ktoré
by mali byť hotové najneskôr
do konca apríla. Následne sa
bude vydávať stavebné povolenie. Na základe dohody s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Slovenskou
správou ciest je táto stavba
zaradená do plánu dopravných
investičných akcií so začiatkom
stavby koncom roku 2006, prípadne začiatkom roku 2007.
„Prvá etapa stavby Juhovýchodného obchvatu je súčasťou dlhodobého koncepčného
riešenia dopravy v meste
Trenčín. Je to po modernizácii
železničnej trate druhý projekt, ktorý by mal zásadným
spôsobom vyriešiť problémy
v doprave nielen v centre mesta, ale v rámci celého Trenčína. Modernizácia železničnej
trate vyrieši dopravnú situáciu
v centre mesta, Trenčínu pribudnú aj nové podchody a podjazdy. Nové premostenie Váhu
vyrieši dopravu z mestských
častí Dolné mesto a Juh, kde
žijú dve tretiny obyvateľstva,
do mestských častí v Zámostí
a následne druhá etapa bude
riešiť dopravu mimo centra
mesta,“ povedal po nadobudnutí právoplatnosti územného
rozhodnutia trenčiansky primátor Branislav Celler.
Krajské
mesto
Trenčín
s takmer 58 tis. obyvateľmi
je hospodárskym a spoločenským centrom stredného Považia. Urbanizácia mesta a rozvoj
dopravných ciest je v Trenčíne
vo veľkej miere ovplyvňovaný

prírodnými danosťami. Je to
predovšetkým rieka Váh a výbežok Trenčianskej vrchoviny
s Trenčianskym hradným bralom. Tieto dve prírodné prekážky rozdeľujú mesto na tri časti:
západnú (Zlatovce, Záblatie,
Nové
Zlatovce,
Zámostie,
a pod.), južnú (Dolné mesto,
Dlhé Hony, Biskupice, sídlisko
Juh, a pod.) a východnú (Pod
Sokolice, Sihoť, výstavisko,
Kubra, a pod.), ktoré sa spájajú v centre mesta. Celý objem
dopravy, ktorý prechádza z jednej časti mesta do druhej, musí
v každom prípade prechádzať
cez jeden dopravný uzol – cez
východné predmostie mostu
cez Váh. Táto skutočnosť spô-

sobuje vážne kapacitné problémy v centre mesta, zhoršenie
životného prostredia a zapríčiňuje zbytočný nárast najazdených kilometrov, pretože vozidlá
si zbytočne nadchádzajú (napr.
z priemyselného Zámostia na
sídlisko Juh).
Zo sčítania dopravy z roku
2000 vyplynulo, že po moste
cez Váh (dvojpruhová komunikácia!) prechádza 17 418 voz./
24 h, po Hasičskej 25 326
voz./24 h a z Električnej vchádza do uzla 21 388 voz./24 h
(v profile). Pri raste intenzít
v nasledujúcich rokoch sa dopravné problémy ešte prehĺbili.
Tento nedostatok zvýrazňuje
skutočnosť, že cez Váh vedie
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v Trenčíne a blízkom okolí jediný cestný most. Most kapacitne
nepostačuje a doprava je pritom ľahko zraniteľná (v prípade
dopravnej nehody alebo v prípade stavebnej havárie mostu!).

Z vyššie uvedených dôvodov
bol navrhnutý Juhovýchodný
obchvat mesta v nadväznosti
na diaľničný privádzač v polohe
cca 2 km južne od jestvujúceho
mostu a s pokračovaním úzkym
priestorom medzi Leteckými
opravovňami a Biskupicami až
do mimoúrovňovej križovatky
s cestou II/507. Táto časť
(2,4 km) tvorí I. etapu Juhovýchodného obchvatu mesta.
Súčasťou prvej etapy výstavby Juhovýchodného obchvatu
budú aj úpravy ciest na Električnej ul. v križovatkách s Legionárskou ulicou, K dolnej stanici
a v križovatke pri súčasnom
cestnom moste.
(th)

Nové asfaltové koberce za výhodnú cenu
dokončenie zo str. 1
Mesto Trenčín sa preto
rozhodlo zabezpečiť správu
a údržbu miestnych komunikácií prostredníctvom verejnej
súťaže o dodávateľa súvislých
opráv vozoviek asfalto-betónovým kobercom, prípadne
inou technológiou súvislej
opravy chodníkov a stavebnej
údržby vozoviek. Do stavebnej
údržby patrí oprava výtlkov,
vodorovné značenie, zvislé
dopravné značenie a všetky
opravy, brániace bezpečnej

zjazdnosti ciest a chodníkov.
Víťazom súťaže sa stala firma
STRABAG, a. s. Bratislava,
ktorá ponúkla najvýhodnejšiu
cenu na vyhlásený predmet
obstarávania. Mesto Trenčín
vyčlenilo vo svojom rozpočte
na rok 2006 dvadsaťpäť miliónov korún na údržbu pozemných komunikácií a podľa slov
A. Boca vďaka súťaži to bude
pre samosprávu lacnejšie. Za
túto sumu „zreparuje“ víťaz
o 30 % ciest viac, ako by to
spravila mestská rozpočtová
organizácia.

„Do súťaže sme nezahrnuli
služby na vozovkách v rámci
bežnej údržby, ktoré vykonáva teraz ešte MHaSL. Zimná
údržba, čistenie a kropenie
vozoviek, ručné zametanie
vozoviek a chodníkov sa
v rámci zákona o verejnom
obstarávaní nemohli spojiť so stavebnými prácami.
Mesto Trenčín vyhlási aj na
bežnú údržbu vozoviek súťaž,
aby sa vykonávala dodávateľským spôsobom,“ uzavrel
tému A. Boc.
(th)
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Trenčianske noviny hrubo porušili novinársku etiku
Na redakciu Trenčianskych novín sa obrátili otvoreným listom,
adresovaným primátorovi Mesta Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi, šiesti poslanci mestského zastupiteľstva. Regionálny týždenník
list uverejnil vo svojom čísle zo dňa 16. 1. 2006. Nakoľko redakcia
neponúkla v spomínanom čísle priestor aj na reakciu samosprávy
a neuverejnila stanovisko Mesta Trenčín ani v nasledujúcom čísle, čo považujeme za hrubé porušenie novinárskej etiky, uverejňujeme list i stanovisko Mesta Trenčín k nemu v plnom znení.
Mesto Trenčín sa danej problematike podrobne venuje aj v mestskom informačnom dvojtýždenníku INFO. V čísle 2 zo dňa 19. januára 2006 ste si mohli prečítať článok na str. 10 pod titulkom
Rovnaké pravidlá pre všetkých a na str. 14 pod titulkom Na ponuku
dlho nikto nereagoval.

List primátorovi
Na našu redakciu (Trenčianske noviny – pozn. INFO)
sa obrátili šiesti poslanci MsZ
v Trenčíne s prosbou o zverejnenie otvoreného listu primátorovi Branislavovi Cellerovi. Uverejňujeme ho v plnom znení:
Vážený pán primátor.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo
dňa 15. 12. 2005 číslo 651
k Návrhu na uzatvorenie zmlúv
o výpožičke na prevádzkovanie
a zabezpečovanie jednotlivých
športovísk na území Mesta
Trenčín, bolo schválené aj
uzatvorenie zmlúv o ich výpožičke a zabezpečení ich ďalšieho prevádzkovania medzi
mestom ako požičiavateľom
a jednotlivými vypožičiavateľmi.
Zmluva o výpožičke a prevádzkovaní Športovej haly na Sihoti
nie je v súlade so Zák. č. 369/
1990 o Obecnom zriadení, je
v rozpore so Zásadami hospodárenia a nakladania s majet-

kom Mesta Trenčín, ktoré sú
doteraz platné.
Nie sme za to, aby sa finančnými prostriedkami z rozpočtu
mesta, ktoré sú prostriedkami
daňových poplatníkov uprednostňovali súkromné aktivity
jednotlivcov, na úkor ostatných.
Zmluva neposkytuje žiadne záruky, že majetok mesta bude
užívaný v súlade so Všeobecno-záväznými
nariadeniami
a ostatnými právnymi normami
Mesta Trenčín, je zásahom do
oprávnených záujmov mesta
a prieči sa dobrým mravom.
Z uvedených dôvodov vás žiadame, pán primátor, o ukončenie jej trvania.
Poslanci mestského zastupiteľstva
Pavol
Sedláček, Janka Fabová, Róbert
Lifka, Ľubomír Sámel, Ján
Babič,
Vladimír
Poruban.
(Vyššie uvedení poslanci nepodporili svojim hlasovaním
ani uznesenie Mestského zastupiteľstva.)

Stanovisko Mesta Trenčín
Zmluva o výpožičke a prevádzkovaní Športovej haly na
Mládežníckej ul. č. 2 v Trenčíne
z 2. 1. 2006 bola uzatvorená
v súlade s platným uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 651 zo dňa
15. 12. 2005, ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom
znení a Občianskeho zákonníka v platnom znení a nie je
v rozpore s platnými Zásadami
hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Trenčín.
Podľa rovnakých princípov
sa na prelome rokov 2004
a 2005 podpisovali zmluvy
o výpožičke kultúrnych stredísk na území mesta Trenčín,
žiadny poslanec mestského
zastupiteľstva proti zneniu
zmlúv a v priebehu roka proti
činnosti prevádzkovateľov nemal námietky.
Zmluva poskytuje právne
záruky a mechanizmy, ktoré
vytvárajú priestor pre riadne
fungovanie a plnenie účelu
predmetu zmluvy, a ktoré zabraňujú tomu, aby došlo k protiprávnemu a nehospodárnemu
nakladaniu s majetkom mesta.
Zmluva obsahuje zmluvné
pokuty za porušenie jej základných ustanovení a možnosť
jej ukončenia písomnou výpo-

veďou aj bez udania dôvodu
v trojmesačnej lehote, čím sú
vytvorené dostatočné záruky pre ochranu oprávnených
záujmov mesta, kontrolný aj
sankčný mechanizmus napĺňania zmluvy, dodržiavania
všeobecne záväzných nariadení, ostatných právnych noriem
mesta a neprieči sa dobrým
mravom.
V článku sa neuvádzajú
žiadne konkrétne fakty a skutočnosti, ktoré by potvrdzovali
všeobecne formulované tvrdenia autorov, takže je v podstate
nemožné sa týmito argumentmi
detailnejšie zaoberať. Je však
minimálne neštandardné, ak
otvorený list ani päť dní po
uverejnení
v
regionálnom
periodiku nie je doručený adresátovi, v tomto prípade primátorovi Mesta Trenčín Ing.
Branislavovi Cellerovi, spolu
s originálnymi podpismi jeho
signatárov.
V Trenčíne dňa 20. 1. 2006
JUDr. Miroslav Holba, vedúci
útvaru právneho a matriky
Mgr. Miroslav Jurika, špecialista útvaru právneho a matriky
Ing. František Sádecký, vedúci
kancelárie primátora
Tibor Hlobeň – tlačový tajomník
kancelárie primátora

Žiada sa dodať...
Žiada sa ešte dodať, že je
zarážajúce, že ešte ani dňa
30. 1. 2006 (uzávierka tretieho
čísla INFO) primátor neobdržal
spomínaný list. Svedčí to buď
o neprofesionalite jeho pisateľov alebo schválnom adresovaní
listu len regionálnemu periodiku, bez snahy o riešenie problematiky, zato s jasnou snahou
vyrobiť mediálnu bublinu tam,
kde je všetko v poriadku.
Svedčia o tom aj výsledky
hlasovania na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Z uvedených poslancov len Ján Babič
hlasoval proti navrhovanému
uzneseniu (viď webova stránka

www.trencin.sk, klik Mestské
zastupiteľstvo a Výpisy hlasovaní poslancov MsZ), ostatní sa
hlasovania zdržali bez toho, aby
v diskusii vystúpili pred ostatnými kolegami a oboznámili ich so
svojím stanoviskom. Zdržať sa
hlasovania inými slovami znamená nehlasovať pre vnútorný
rozpor záujmov, alebo nevyjadriť
svoj názor. Ako sa chcú piati
poslanci, vyjadrujúci svoj názor
najmä mimo pôdy mestského
zastupiteľstva, zodpovedať na
konci volebného obdobia pred
svojimi voličmi?
Tibor Hlobeň, tlačový
tajomník, Mestský úrad Trenčín
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Snehová kalamita a dohadovanie sa poslancov na VMČ Sever

Dlhotrvajúca a na sneh
bohatá zima sa odrazila aj na
rokovaní Výboru mestskej časti Sever v stredu 18. januára
v Kultúrnom stredisku Kubra.
Nespokojnosť vyjadrovali občania s odhŕňaním snehu počas
kalamitnej situácie na Kubranskej ulici, podobne aj v Opatovej. Najmä bočné ulice zaradené do štvrtého pásma neboli
odhrnuté a posypané ani dva
týždne po napadnutí snehu.
Sťažovateľ zakončil svoje vystúpenie s trpkým humorom, že sa
zrejme ocitli v nulovom pásme,
kde sa nikdy mechanizmy nedo-

stanú. Poslanci preto navrhujú,
aby ulice v kopcovitom teréne
boli zaradené aspoň do tretej
kategórie. Podobne neboli odhrnuté chodníky na Považskej
ulici, rovnako ani chodník na
hrádzi a chodník okolo cintorína v Opatovej, kde je navyše
úzka cesta s neprehľadnou
zákrutou. Chodci mali bojové
podmienky aj na chodníkoch na
uliciach Súvoz a Železničná.
V doprave žiadajú poslanci
zapínanie svetelnej signalizácie
na križovatke pri OS Billa skôr,
lebo čas od šiestej hodiny ráno
považujú za nevhodný. Prvá
vlna pracovníkov do blízkych
podnikov je už na pracoviskách,
kde sa pracovná doba začína
o šiestej hodine. VMČ požiadal
aj mestskú políciu o častejšie
kontroly pri kubranskom kostole, kde je zákaz zastavenia
a vodiči ho nerešpektujú. Je
tam parkovisko pre penzión
Mária a pred neďalekou lekár-

ňou je ďalšie parkovisko, takže
vozidlá na ceste stáť nemusia.
Nespokojnosť vyjadrili poslanci aj s výmenou prístreškov
na autobusových zastávkach,
ktorá sa mala uskutočniť do
konca roka, ale nestalo sa.
Občania sa informovali aj na
stav budovania kanalizácie, najmä na starej Kubranskej ceste,
kvôli výstavbe nových domov.
So súhlasom prítomných sa
stretol návrh na zníženie rýchlosti na 40 km/hod. Poslanci
vysvetlili, že návrh už mesto
raz podalo, ale o jeho realizácii
rozhodne dopravný inšpektorát.
Preto navrhli stretnutie zástupcov občanov, mesta, mestskej
a štátnej polície.
Kuriózna situácia vznikla pri
požiadavke občanov, aby sa
riešilo prechádzanie cez cestu
a železnicu na vyústení ulice
Pred poľom podchodom. Na
svoju neopatrnosť tu už doplatilo niekoľko ľudí svojím životom.

Predseda VMČ Sever Ján Babič
skonštatoval, že sa nebude budovať podchod, lebo na to nie
sú peniaze a najlepšie by bolo
preložiť železnicu mimo mesta.
Poslanec Ľubomír Dobiaš zasa
povedal, že modernizácia železnice ide podľa plánu a v roku
2008 sa vybuduje podchod
pod cestu i železnicu. Na projektoch pre stavebné povolenie
sa pracuje a v marci majú byť
hotové.
Na sídlisku Pred poľom požadujú občania rekonštrukciu
detského ihriska.
V zimnom období je nebezpečný aj prístup ku prameňu
kubranskej kyselky, kde sú
kamenné schody pokryté tenkou vrstvou ľadu a je to skôr
náhoda, že sa tu nestal úraz.
Poslanci preto súhlasia s požiadavkou občanov, aby sa tu
s malými nákladmi urobil oporný systém, napríklad natiahnutím lana po stene schodov. (la)

Adrenalín občanom dvíhajú motorkári a študenti
Zasadnutie Výboru mestskej
časti Západ (VMČZ) prilákalo
v stredu 25. januára do Kultúrneho strediska v Záblatí najmä
obyvateľov tejto časti mesta.
Pretože táto mestská časť
siaha od Orechového cez Istebník, Zlatovce, Záblatie, sídlisko Kvetná a zástavbu medzi
železnicou a Váhom VMČ svoje
zasadnutia presúva takmer
po celom území rozsiahlej
mestskej časti. Výhodou je, že
poslanci idú za občanmi, nevýhodou je zasa skutočnosť, že
niektoré problémy sa otvárajú
opäť, hoci boli na predošlých
stretnutiach s občanmi prerokované a často aj úspešne
vyriešené.
Z ohlasov obyvateľov najviac prekvapuje negatívny obraz vysokoškolákov v očiach
Záblaťanov. „Mala prísť inteligencia, ale prišiel teror,“ začal
svoje vystúpenie starší občan.
„Nepustia sadnúť v preplnených autobusoch starších
ľudí. V miestnom pohostinstve
podgurážení urážajú ľudí.“ Muž
v strednom veku sa pridal

a skonštatoval, že žiaci poľnohospodárskeho učilišťa boli
inteligentnejší ako univerzitní
študenti. Ďalší sa študentov
zastal a problémy s nimi, podľa vlastných slov, nemá. Občania navrhujú pozvať na budúce
stretnutie zástupcu univerzity,
aby sa narušené vzťahy dali do
poriadku.
Veľa výhrad bolo aj na stav
ciest v Záblatí, najmä počas
zimnej údržby. Najmä na úseku patriacom Okresnej správe
ciest jazdia pluhy rýchlo a vyhadzujú sneh na chodníky.
Poslanci
budú
informovať
zodpovedných
pracovníkov
a spoločne hľadať riešenie.
Po výstavbe kanalizácie sa na
niektorých úsekoch prepadáva
vozovka. Na jar sa skontrolujú
všetky cesty a v rámci reklamácie sa nedostatky odstránia.
Adrenalín dvíhajú občanom
Záblatia aj jazdci na terénnych motocykloch, často bez
evidenčných čísiel. Cestou do
hôr „týrajú“ svoje stroje i nervy
prizerajúcich sa.
Tradične sa na pretras do-

stali aj preplnené spoje MHD.
Poslanci si veľa sľubujú od
nového vedenia SAD Trenčín
a myslia si, že riešenie sa
nájde. Menej optimistickí sú pri
požiadavke otvoriť autobusovú
linku zo Záblatia k nemocnici
a poliklinike. Rokovanie s dopravným inžinierom a predstaviteľmi SAD bude potrebné aj
pri umiestnení zastávky MHD
v blízkosti bytoviek. V lete zastávka fungovala, ale začiatkom jesene ju zrušili.
Mnohí obyvatelia domov pri
kanáli, v ktorom tečú miestne
potoky, majú obavy z topenia
snehu. Vlhnú im steny, ktoré
sú podmáčané a riešenie vidia
vo vyčistení kanála od nánosov konárov a zeminy, ktoré
zvyšujú hladinu vody. Poslanci
upozornia Povodie Váhu na
túto skutočnosť a budú žiadať
prečistenie kanála.
Miestny rozhlas je ďalšou
„boľačkou“ Záblatia. Predseda
VMČ Martin Barčák sľúbil, že
sa postupne opraví tak, aby
slúžil v celom rozsahu. Termín
bude závisieť od množstva fi-

nančných prostriedkov, ktoré
výbor dokáže na túto opravu
získať.
Tvrdá zima dáva poriadne
zabrať cestárom, ale aj vodičom a chodcom. Kritika bola aj
na chodník na cestnom moste
cez Váh, ktorý využíva veľa obyvateľov Zámostia i zamestnanci podnikov na pravom brehu
rieky.
Klub dôchodcov pracuje
v rámci priestorových a finančných možností. Starší ľudia
navrhujú peniaze určené na
športový deň dôchodcov použiť
na iné aktivity, napríklad na zájazd. V budove kultúrneho strediska je už dlhší čas nefunkčný
kotol a zasadnutie sa konalo
v nevykúrenej miestnosti. Tu
sa blýska na lepšie časy, lebo
peniaze na jeho opravu sú vyčlenené a v priebehu mesiaca
je šanca spojazdniť kúrenie.
Otázky boli smerované aj
na stav priemyselného parku
v Trenčíne. Územné rozhodnutie o tejto investičnej akcii sa
očakáva v priebehu polroka.
(la)
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Dávni Slovania na území Trenčína
Po náhlej smrti cisára Marca
Aurelia jeho syn a nástupca
Commodus ešte krátko pokračoval vo vojnových operáciách
na severe Rímskej ríše, ale
napokon v roku 180 uzavrel
so zadunajskými kmeňmi mier.
Rímske jednotky sa opäť stiahli
na dunajské hranice (Limes Romanus) a na konci 4. storočia
sa vplyv Rímskej ríše na územie
Slovenska skončil. Začalo sa
obdobie sťahovania národov
a na naše územie prišli Slovania. Početné nálezy z 5. a 6.
storočia sú z oblastí medzi
dnešným Trenčínom a Novým
Mestom. Nálezy priamo v Trenčíne (je ich viac ako dvadsať)
sú zo 7. – 12. storočia. K najzaujímavejším patrí odhalenie
kostrových hrobov v miestnych
častiach Biskupice – Kobyliny
a Na nivách pri ceste vedúcej do
Nozdrkoviec. Bolo tu objavené
pohrebisko s trinástimi hrobmi,
z ktorých päť bolo slovanských.
Našli sa v nich ostrohy, nožíky,
meč, sekerky, kresadlo a rozličné nádoby z konca 8. storočia.
V tomto období sa pochovávalo
pod mohylové násypy. Niekoľko
mohylových útvarov bolo skúmaných aj v Kubrej. Trenčín bol
nesporne významným centrom
Veľkomoravskej ríše. Strategická skalná vyvýšenina bola priamo sídlom našich slovanských
predkov. Predpokladá sa, že
rotunda na dnešnom hornom
hrade je slovanského pôvodu.
Na tzv. dolnom hrade bolo zase
hospodárske zázemie veľmožského sídla. Slovanské osídlenie na našom území bolo veľmi
husté a na vysokej úrovni. Nález
meča je dôkazom kniežacieho
prostredia, nájdené ostrohy patrili nadradenej vládnucej vrstve
obyvateľstva. Veľkomoravská
kultúra nezanikla hneď so zánikom Veľkomoravskej ríše, ale
v severnejších častiach pretrvala až do 10. storočia (najdlhšie na Skalke – až do obdobia
počiatkov uhorského štátu, ako
dokazujú tunajšie nálezy ďalšieho významného slovanského
hradiska i pohrebiska).

Danglár
Kočovní Maďari koncom 9. storočia prenikli do Karpatskej kotliny a postupne si silou podmanili
slovanské obyvateľstvo. Na ďalších 1000 rokov sa tak pôvodné slovanské územie prakticky
začlenilo do rámca feudálneho uhorského štátu...

Slovanský pôvod názvu Trenčín?
L. Stárek (koniec 19. stor.) odvodzoval názov Trenčín od Ptolemaiovho Trisson-Tritson.
V minulosti sa tiež usudzovalo, že názov môže
pochádzať z rímskeho Terencia. Historický zborník z roku 1947 napríklad tiež uvádza, že už
samotný latinský názov Laugaricio bol odvodený zo slovanského slova Lagarice (=Luharice),
lebo predpokladal, že tu žili už pred príchodom
Markomanov a Kvádov Slovania. Názov Trenčín
je však s najväčšou pravdepodobnosťou naozaj slovanského pôvodu a ako ukazujú rozbory
historických zápisov, tento názov bol zrejme
odvodený z miestneho mena Trnka/Trenka privlastňovacou príponou – ín. Je to v súčasnosti
najpravdepodobnejší výklad názvu Trenčín, s istotou ho však nemožno potvrdiť.

Viete, že: Slovanská rotunda na dnešnom
hornom nádvorí hradu bola prvou kamennou
stavbou hradu? Predtým sa tu nachádzalo pravdepodobne iba drevené hradisko na hradnej vyvýšenine, ktoré tvorilo prirodzený obranný prvok
proti nájazdom Avarov. V dobe Veľkomoravskej
ríše už hradisko na trenčianskej skale s určitosťou stálo. Nejednalo sa už iba o prosté útočisko
v čase nebezpečenstva, ale o správne a vojenské centrum širšieho okolia. Túto úlohu plnil
Trenčín aj od počiatkov vznikajúceho uhorského
kráľovstva.
V priestoroch bývalej slovanskej rotundy
pripravuje Trenčianske múzeum expozíciu
z archeologických nálezov na Trenčianskom
hrade – jej slávnostné otvorenie je plánované
na koniec mája 2006.
(rk)

6 / INfO

REPORTÁŽ

Číslo 3/ročník VIII

Úspech „malej veľkej krajiny“ v Holandsku
Najväčšiu výstavu cestovného ruchu v Holandsku, Vakantiebeurs
Utrecht, navštívi každoročne viac ako 100 tisíc záujemcov o turistiku. V tomto roku sa na nej v rámci prezentácie Slovenska
ako jediný zástupca slovenských miest predstavil aj Trenčín.

Prvý deň
Je utorok, 10. január. Práve sa začala najväčšia výstava
cestovného ruchu v Holandsku.
V priebehu týždňa privíta stovky
návštevníkov, ktorí si práve tu
vyberajú cieľ svojej dovolenky.
S Kúpeľmi Piešťany sme my, zástupkyne Mesta Trenčín, v spoločnom stánku pod záštitou
Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Prezentačný stánok Slovenska vyzerá už druhý rok rovnako, pribudla akurát fotografia
Trenčianskeho hradu nad naším
pultom. Samotné mesto Praha,
ktoré je hneď vedľa nás, má taký

voria, aby sme si nechali všetko
tak, ako je, žiadne zmeny a zlepšovanie ubytovania. Boli očarení našou panenskou prírodou,
lúkami plnými kvetov, hradmi
a horami... Dokonca nám jeden
Holanďan spieva: „Neďaleko od
Trenčína...“

Tretí deň
Cítime sa ako vo filme, v ktorom sa nakrúca stále tá istá
scéna. Neustále k nám prichádzajú ľudia s otázkou: „Aké sú
u vás možnosti kempovania?
Lebo minulý rok sme boli v Českej republike a toto leto by sme

Živý záujem Holanďanov o Slovensko i Trenčín nás utvrdil v tom,
že minimálne pre túto európsku krajinu už nie sme neznámym
pojmom
histórie – hradov, zámkov a prírodných krás – jaskýň.

Piaty deň
Posledný deň veľtrhu. Ako
„malá veľká krajina“ máme
úspech. Záujem stále pretrváva
a nám už dochádzajú propagačné materiály, ktoré sa, veríme
tomu, dostali „do dobrých rúk“
a inšpirujú návštevníkov veľtrhu
prísť k nám na Slovensko, do
Trenčína.
Živý záujem Holanďanov o Slovensko i Trenčín nás utvrdil

v tom, že minimálne pre túto
európsku krajinu už nie sme
neznámym pojmom. Ukázalo
sa, že Slovensko môže byť pre
turistov naozaj veľmi atraktívne.
Podľa počtu záujemcov, ktorí sa
pristavili počas piatich januárových dní pri našom stánku, sa
javí, že v nadchádzajúcej letnej
sezóne by sme mohli zaznamenať zvýšený záujem Holanďanov
o návštevu nášho regiónu.
Roberta Lukačovičová,
Renáta Kaščáková

Pred múzeom voskových figurín Madame Tussaud v Amsterdame nebolo po snehu ani pamiatky
istý priestor, nehovoriac o Českej
republike, ktorá sa tu prezentuje
na trikrát väčšej ploche. Bratia
Česi si dokonca priviezli vlastný
výčap, kde s veľkým úspechom
čapujú české pivo, kuchári varia
tradičné české jedlá, po celý čas
vyhráva kaviarenská kapela, zastúpenie tu majú takmer všetky
regióny a väčšie mestá Čiech.
Pripadám si ako u chudobných príbuzných. Dokonca aj
krajiny ako Rumunsko či Bosna
a Herecegovina sa zmohli aspoň
na veľkoplošné obrazovky.

Druhý deň
Hneď po otvorení veľtrhu sa
k nám nahrnú holandskí turisti
a živo sa zaujímajú o Slovensko.
Tí, ktorí už u nás boli, nám ho-

radi videli viac, preto by sme
s naším karavanom prišli na Slovensko...“ Odporúčame im náš
kemping priamo v centre mesta,
na Ostrove. Môžu sedieť pred
svojím karavanom a pozerať sa
na prekrásny Trenčiansky hrad.
Sú nadšení.

Štvrtý deň
Takmer všetci Holanďania
kempujú. Sú spontánni, neboja
sa cestovať do neznámych krajín, nie sú nároční. Je úžasné,
že aj ľudia okolo šesťdesiatky
a starší hovoria plynulo anglicky
a nemecky. Slovensko je pre
nich atraktívna krajina, kde nájdu
podmienky na zimné športy, na
bicyklovanie, ktoré tak veľmi milujú, na turistiku, na spoznávanie

Plocha Slovenskej republiky pod záštitou Slovenskej agentúry
pre cestovný ruch bola približne tri razy menšia ako tá, ktorú
mali napríklad Česi
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Verejná zbierka pre DEMY poslúži ťažko hendikepovaným
Verejná zbierka s názvom
Pomôžte spolu s nami pre
deti v domove sociálnych služieb DEMY v Trenčíne priniesla
takmer 93 tisíc korún. Zbierka
trvala počas troch adventných víkendov, vrátane štvrtkov a piatkov, v popoludňajších hodinách
v trenčianskom Tescu, peniaze
vyberali prevažne zamestnanci
DEMY. Podľa riaditeľa Tibora Gavendu takáto vyzbieraná suma je
veľké pozitívum, „pretože naši
zamestnanci vedia rozprávať
najlepšie o DEMY a tie peniaze
zbierali pre deti, s ktorými trávia
osem hodín denne.“ Na zbierke
sa podieľali aj študenti Strednej
zdravotníckej školy v Trenčíne,
ako aj rodičia detí. Ako uviedol
riaditeľ zariadenia Tibor Gaven-

da, suma takmer dosiahla plánovaný cieľ - stotisíc na nákup
sprchovacieho ležadla. Gavenda
verí, že sa s dodávateľom dohodne a ležadlo za vyzbieranú sumu
kúpia. Prenosné sprchovacie ležadlo chcú umiestniť ku krytému
rehabilitačnému bazénu, kde sú
zatiaľ len klasické sprchy. Poslúži ťažko hendikepovaným klientom. V DEMY je v súčasnosti 50
detí a mladých ľudí z trenčianskeho regiónu vo veku od troch
do 25 rokov, okrem dvoch výnimiek, ktoré majú vyše 30 rokov.
Všetci klienti majú mentálne postihnutia a väčšina je aj telesne
postihnutá. Rodičia zverujú deti
do DEMY buď každý deň, alebo
v týždenných turnusoch od pondelka do piatka.
(SITA,lp)
Najväčší veľtrh cestovného
ruchu na Slovensku – ITF
SLOVAKIATOUR sa konal
koncom minulého týždňa
v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave. Mesto
Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym
krajom sa tu okrem iného
prezentovali aj svojou najväčšou dominantou – Trenčianskym hradom, ktorému
sa na rozdiel od skutočného hradu múr nerúca.
(text a foto rl)

Riaditeľ DEMY Tibor Gavenda so symbolickým šekom, na ktorom je vyzbieraná suma 92 615 korún.
foto (jč)

Aký máme vzťah k Trenčínu ?
V týchto dňoch sa v uliciach mesta uskutoční prieskum názorov občanov mesta, ktorého cieľom je zistiť vzťah obyvateľov
Trenčína k svojmu mestu.
Často sa hovorí o trenčianskom lokálpatriotizme, hrdosti
Trenčanov na svoje mesto. Starší Trenčania s nostalgiou spomínajú na zážitky späté so svojím rodiskom. Či tento pocit pretrváva, ako sa prejavuje v rôznych vekových skupinách, je cieľom
prieskumu, ktorý sa uskutoční už od pondelka 6. februára a potrvá približne týždeň. V uliciach mesta anketári oslovia občanov
s niekoľkými otázkami, ktoré budú vyhodnotené a zverejnené.
Výsledky prieskumu poslúžia ako jeden z podkladov pre spracovanie prípadovej štúdie mesta Trenčín, ktorej prezentácia sa
uskutoční na konferencii historických miest Mesto za hradbami
v októbri t.r. Základom konferencie budú totiž práve prípadové
štúdie približne pätnástich európskych miest na témy identita
miesta, pocit príslušnosti občanov Európy k miestu kde žijú, hodnota zdedeného historického dedičstva v modernom prostredí
rozvíjajúcej sa Európy a iné otázky súvisiace s rozvojom európskeho občianstva.
Prieskum názorov uskutočňuje Mesto Trenčín, útvar marketingu v spolupráci so študentmi City University, ktorí zároveň využijú
túto prácu ako študijný materiál. Prosíme občanov, ktorí budú
oslovení, o trpezlivosť a spoluprácu. O výsledkoch budeme informovať v niektorom z nasledujúcich vydaní novín Info.
(rk)

Zbytočná smrť, tma a hazard so životmi
Smrť bezdomovca z Prievidze na následky nočných mrazov bola najsmutnejšou z tém
rokovania Výboru mestskej časti (VMČ) Stred v pondelok 23.
januára.
V úvode sa poslanci vyjadrovali k majetkovým prevodom
a zmenám prevádzkových hodín
v baroch a pohostinstvách. Jed-

no predĺženie neschválili, lebo
prevádzka sa nachádza v blízkosti obytných domov. Poslanci navrhli dobudovať verejné
osvetlenie v lokalite Javorinská
– Nové prúdy – Sasinkova. Podobná situácia je aj na Rybárskej ulici. Vyskytujú sa tu malé
neosvetlené úseky bez lámp.
Občania sa sťažovali, že

nesvieti jedna strana Soblahovskej ulice. Tu bolo osvetlenie
odstránené, pretože svietidlá
z jednej strany ulice „dosvietia“
aj na druhú stranu. Horšie je to
počas vegetačného obdobia,
kedy stromy neprepustia svetlo. Poslanci navrhujú prerezanie
hustých konárov stromov na
tejto ulici. Poslanci VMČ ape-

lujú na občanov, aby neprechádzali cez Hasičskú ulicu medzi
autobusovými zastávkami. Je
tu vybudovaný podchod, ľudia
zbytočne hazardujú so svojimi
životmi a komplikujú situáciu
vodičom. Výkričníkom je prípad,
keď starý otec viedol cez rušnú
cestu svoju maloletú vnučku!
(la)
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Hospic Milosrdných sestier napĺňa svoje poslanie
Otázka posledných chvíľ človeka sa dotýka ľudí na oboch
stranách brehu. Na jednej strane sú príbuzní, ktorí nevedia,
nemôžu zastaviť odchod milovanej osoby. A predsa nechcú byť
iba pasívnymi divákmi. Veľmi si
želajú, aby ich najdrahší nestratil do konca pozemského bytia
ľudskú dôstojnosť, necítil sa byť
osamotený i keď posledný krok
musí urobiť sám. Natíska sa
otázka, ako možno urobiť život
ťažko zdravotne postihnutých
znesiteľnejším, dôstojnejším?
Možností a spôsobov je viacej,
počnúc od starostlivosti štátu,
tretieho sektora, či pomoci bežných občanov na základe lásky
k človeku. Myšlienka hospicu
vychádza z úcty k životu a z úcty k človeku ako jedinečnej, neopakovateľnej bytosti. Určená
je pre pacientov v záverečnom
štádiu ich ochorenia, teda v čase, keď ich ochorenie prestalo
reagovať na kauzálnu (príčinnú)
liečbu.
V Trenčíne toto poslanie napĺňa už polroka tiež Hospic Milosrdných sestier. Zriaďovateľom a prevádzkovateľom tohto
neštátneho zdravotníckeho zariadenia je občianske združenie
Refugium. V komplexe budovy
sa nachádza aj sociálne zariadenie Domov dôchodcov JOB
(Ježiš ochranca biednych).
„Kapacita hospicu je 20
lôžok. V súčasnosti je obsadený
len šiestimi pacientmi. V domove dôchodcov je momentálne
22 osôb a je obsadený na sto
precent. Požiadaviek na umiestnenie do domova dôchodcov je
viac, ako je jeho kapacita, preto
sme museli ustanoviť poradovník,“ vraví výkonný riaditeľ Refugia Vladimír Chlebana.
V hospici sa chorému garantuje, že nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou, bude vždy
rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť a v posledných chvíľach
života nezostane sám. Do Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne sú prijímaní prednostne
pacienti z Trenčianskeho kraja,
ale môžu byť prijatí pacienti
i z iných krajov Slovenskej republiky. Do hospicu nemožno

Budova Občianskeho združenia Refugium je komplex, v ktorom
sa nachádza neštátne zdravotnícke zariadenie Hospic Milosrdných sestier a sociálne zariadenie Domov dôchodcov JOB (Ježiš
ochranca biednych)
nikoho poslať nasilu, alebo
preložiť bez súhlasu pacienta.
Všetci chorí, ktorí chcú byť do
hospicu prijatí, musia byť najprv zoznámení s tým, čo hospic
je a čo ponúka. Na prevádzku

hradne rád ľudí. Musí byť vyrovnaný sám so svojou smrteľnosťou. Stálu odbornú paliatívnu
starostlivosť tu v prevažnej miere zabezpečujú rehoľné sestry
Kongregácie
Milosrdných

Sestra Dobroslava spolu so sestrou Gorazdou pri lôžku pacientky
celého komplexu má pre tento
rok naplánovanú čiastku 8 miliónov Sk. Prevádzka hospicu
je hradená z viacerých zdrojov.
Časť nákladov hradí zdravotná
poisťovňa, ostatné financie
musí hospic vyzbierať od sponzorov a darcov (pacient, jeho
rodina a iní). Pacient v hospici
za jeden deň prispieva čiastkou
330 korún. V prípade sociálnej
núdze sa výška príspevku prehodnotí.
Práca so zdravotne postihnutými a staršími občanmi a ich
rodinami si vyžaduje človeka
celého, schopného trpezlivo
načúvať, s prístupom hlboko
ľudským a súčasne profesionálnym. Okrem vysokej odbornosti
by mal mať skutočne a bezvý-

sestier sv. Vincenta – Satmárok. Ich služba patrí tým, čo
najviac potrebujú pomoc, bez
ohľadu na národnosť, rasu, svetonázor a náboženstvo. „Sestry
sú rozhodnuté s Božou pomocou slúžiť rukami a milovať
srdcom všetkých, ktorých im
Pán pošle do hospicu a chcú to
robiť podľa svojich síl a schopností naplno, a nie povrchne,“
hovorí provinciálna predstavená
Milosrdných sestier Satmárok
sestra M. Pavla Draganová.
„Sestry poskytujú individuálnu
duchovnú starostlivosť nielen
na izbách, ale aj v ekumenickej
miestnosti a v adoračnej kaplnke svätého Jozefa.“
Hospic chorému ponúka
komplexnú ošetrovateľskú a le-

kársku starostlivosť s využitím
súčasných poznatkov v liečbe
bolesti a ďalších príznakov
choroby, príjemné a priateľské
prostredie v jednoposteľových
a dvojposteľových izbách, prístup ku chorému ako k neopakovateľnej ľudskej bytosti so
všetkými potrebami, ktoré má,
vrátane potrieb duchovných,
pochopenie a podporu rodine
chorého, návštevy 24 hodín
denne i s možnosťou ubytovania rodinných príslušníkov.
Úseková sestra M. Gorazda
Holbová koordinuje činnosť
dobrovoľníkov v tomto zariadení: „Ich ruky, nápady a hlavne
čas sú nenahraditeľné pri priamom alebo nepriamom kontakte s pacientmi. Dobrovoľníci
robia spoločnosť pacientom
napríklad čítaním kníh, rozhovormi, modlitbou, hudbou, sprevádzajú ich pri prechádzkach na
invalidných vozíkoch po dvore,
vykonávajú pre nich drobné nákupy, starajú sa o izbové kvety,
poskytujú pre nich kadernícke
služby, manikúru a pedikúru,
opravujú a žehlia prádlo a pod.
Čas, obsah i rozsah týchto činností si dobrovoľník určí sám. Aj
týmto spôsobom sa obraciam
na dospelých i mládež z Trenčína a okolia s prosbou, aby rady
dobrovoľníkov rozšírili.“
Cieľom starostlivosti v hospici nie je násilné predlžovanie
života, ale ani jeho predčasné
ukončenie eutanáziou. Liečebné postupy v hospici vedú
k zmierneniu bolesti a iných
nepríjemných prejavov choroby.
Niekedy stačí počas krátkeho
pobytu upraviť liečbu bolesti
a chorý sa môže vrátiť späť do
domáceho ošetrovania. Naši
starší rodičia dobre poznali
heslo - memento mori - pamätaj
na smrť. Naša generácia skôr
žije heslom - zabudni na smrť.
Vyčlenili sme starých, postihnutých a chorých do okrajov miest
a obcí. Väčšina z tých, ktorí nás
predišli do večnosti, zomreli
v nejakej inštitúcii. Ale smrť
patrí k životu. Nemali by sme
pred ňou zatvárať oči. Nie je
toho málo, čo môžeme urobiť.
(jč, ľp)
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Dočasná nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia
dokončenie zo str. 1
Deky a tridsať lôžok sú
pripravené v objekte bývalej
materskej školy Gagarinova
na Osvienčimskej ulici. Školu
v závere minulého roku ministerstvo školstva na podnet
samosprávy vyňalo zo siete
škôl a školských zariadení.
Objekt Mesto Trenčín v jarných
mesiacoch začne prestavovať
na Centrum pre seniorov. V súčasnosti je v zachovalom stave
a nevyužívaný. Ľuďom bez prístrešia poslúžia tri miestnosti,
WC a umývadlá na vykonanie

základných hygienických potrieb. Ľudia bez prístrešia tu
dostanú vo večerných hodinách
aj teplú polievku a ráno raňajky. „Finančne pomoc ľuďom
bez prístrešia zabezpečuje
Mesto Trenčín z prostriedkov,
ktoré sú v rozpočte určené na
grantový program pre neštátne subjekty charitatívneho
zamerania. Mesto poskytne
Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Trenčíne zoznam
ľudí bez prístrešia a v zmysle
výzvy ministerky práce a sociálnych vecí Ivety Radičovej

pre mestské magistráty sa tak
stane osobitným príjemcom
pre dávky v hmotnej núdzi
pre občanov bez prístrešia.
Časť finančných prostriedkov
za vydanú stravu sa tak vráti
do rozpočtu mesta,“ informuje
špecialistka Útvaru školstva
a sociálnych vecí mestského
úradu Dana Mikolášová.
Do dočasnej nocľahárne
môžu prísť ľudia bez prístrešia
každý večer medzi osemnástou
a dvadsiatou hodinou. Budú
ich čakať dve pracovníčky katolíckej charity a od 20.00 h až

do rána sa o bezpečnosť týchto
ľudí, prípadne obyvateľov okolitých bytoviek, postarajú dvaja
vyčlenení inšpektori mestskej
polície. Objekt musia ľudia bez
prístrešku opustiť najneskôr
do 8.00 h ráno. Dočasná nocľaháreň bude otvorená podľa
vývoja počasia, pravdepodobne
dva až tri týždne, a podľa potreby aj v zostávajúcich zimných
mesiacoch tohto roku.
Lôžka a deky poskytol Odbor
krízového riadenia Obvodného
úradu v Trenčíne.
(th)

jeho trvalého bydliska čakal vymenený zámok a nový majiteľ.
„Starší manželia, u ktorých
som býval, zomreli a ich dedičia si vybehali na úradoch
vymazanie môjho bydliska
z úradných listín,“ bez známky emócií spriada svoj príbeh
Anton. Bez platných dokladov
akoby prestal existovať. Keďže
ho kvôli družke neprijali ani príbuzní na „severe“, otec dcéry
ostal sám. „Mám svoju hrdosť,
ale aj keby nebolo Júlie, ako
sa mám ukázať na oči dcére
letuške, žijúcej v Prahe?“ vypúšťa do mrazivého vzduchu
otázku, na ktorú nechce odpoveď.
Júlia si v živote, čo to preskákala. Matka dvoch detí, ktoré
sú v opatere štátu, mala odjakživa túlavé topánky. Raz za čas
sa objavila aj v rodičovskom
dome, ale dlho tam nikdy nevydržala. Konflikty so sestrou, žijúcou tiež v rodičovskom dome,
sa stupňovali a Júlia dnes tvrdí:
„Domov už nikdy nepôjdem!“

BEZ ZÁVERU

Aby nezamŕzali úsmevy na tvári
Okolie Váhu je v súčasnosti nádherné. Biely sneh, zamrznutá
voda a zákutia, ktoré poznajú najmä psičkári alebo zamilované
páry, sú ako stvorené pre maliarovu paletu. Jedným ani druhým
dvojiciam sneh a mráz nevadia, hreje ich pocit blízkosti partnera. Čo však hreje v týchto mrazivých dňoch bezdomovcov?

DVA ŠOKY
Odpoveď na túto otázku
hľadal aj pán H., ktorý na pravidelnej prechádzke so psom
zablúdil v Zámostí až k prístavu
Povodia Váhu a z toho, čo videl, mu doslova a do písmena
zamrzol úsmev na tvári. Neďaleko brehu našiel provizórny stan
a v ňom dvoch ľudí, 45-ročného Antona L. z Bratislavy a jeho družku, 38-ročnú Júliu Sz.,
trvale bytom v Hornej Potôni.
Pán H. sa nezmieril s apatiou
oboch ľudí, veď v ten treskúci
zimný januárový deň sa teplomer nevyšplhal nad hodnotu
-10º C ani na pravé poludnie
a celú vec nahlásil mestskej
polícii.
Druhý šok bol nachystaný
pre policajtov a pracovníkov
útvaru školstva a sociálnych
vecí mestského úradu, keď sa
prišli pozrieť na miesto činu.
Z hrádze Váhu ďaleko za zadnou
bránou Ozety či bránami ďalších
firiem, sídliacich v tejto časti
mesta, zišli v záľahách snehu
úhľadne vyrobeným chodníkom
až takmer k brehu a zistili, že
v provizórnom prístrešku nežijú
len dvaja bezdomovci, ale pod
Júliiným srdcom sa už pomaly
k životu hlási i nový človiečik!!!

Jej termín pôrodu je stanovený
na prvú polovicu februára!
Anton pri našom príchode
ani brvou nepohol, ďalej starostlivo rúbal drevo do piecky,
jediného zdroja akého – takého
tepla v širokom okolí. „Odtiaľto
nás nedostanete, chcem byť
so svojou ženou a ubytovanie
pre dvojicu márne zháňam po
celom Slovensku už takmer
rok,“ fľochol pohľadom na
družku. Tá s očami plnými sĺz
odmietla s kýmkoľvek komunikovať. Slabšie povahy by to
možno vzdali, ale vidieť plačúcu
ženu vo vysokom štádiu tehotenstva znamenalo pre ľudí
z mestského úradu nádej... Nádej, že nič nie je nemožné, ak
sa objavia v očiach ľudí slzy!

OSUDY
A tak sa po chvíli skompletizovali osudy dvoch ľudí,
zdanlivo bez osudu. Anton rád
pozeral na dno pohárika a čím
častejšie ho videl prázdny, tým
viac v ňom stúpala agresivita.
Nečudo, že skončil za mrežami.
Po prepustení sa muž zo severu
Slovenska zaprisahal, že viac
na pohárik nesiahne a vrátil
sa do mesta zasľúbeného – do
Bratislavy. Tu ho však v mieste

Riešenie sa nakoniec vďaka
pracovníkom
trenčianskeho
MsÚ našlo, Anton a Júlia majú
aspoň načas strechu nad hlavou. On v sociálnom dome
Krištof v Trenčíne, ona v útulku
pre tehotné ženy bez prístrešia
na strednom Slovensku. Príbeh
však ostáva bez záveru. Ľudia
bez domova, bez dokladov,
akoby ani neexistovali... Stretnú sa ešte, aby sa spoločne
postarali o to malé, ktoré sa čo
nevidieť vypýta na svet?
Aj kvôli takýmto „(ne)existenciám“ zabezpečilo Mesto
Trenčín v tejto treskúcej zime
dočasnú nocľaháreň. Bývalú
materskú školu Gagarinova
na Osvienčimskej ulici môže
na prenocovanie použiť každý,
kto je bez prístrešia. Po týždni
fungovania je každú noc poloprázdna. Vraj ľudia bez prístrešia majú svoju hrdosť... Ale to
už je iný príbeh, alebo stále ten
istý?
Tibor Hlobeň
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Ojedinelý projekt trenčianskeho folkloristu úspešne pokračuje

Po predchádzajúcich kvalitných monografiách o hudobných a tanečných tradíciách
v okolí Topoľčian, na Myjavskej pahorkatine a v blízkom
okolí Trenčína predkladá popredný slovenský folklorista,
choreograf a tanečník, Trenčan Jozef Lehocký projekt podobného charakteru zameraný
tentoraz na obce ležiace pod
Strážovskými vrchmi. Ide doteraz o nespracovanú oblasť
a autor tento obsažný dokumentačný materiál získaval
niekoľko rokov cieľavedomou
zberateľskou prácou, takpove-

diac z prvej ruky, priamo v teréne v obciach Košecké Podhradie, Kopec, Horná Poruba,
Dubnica nad Váhom, Kolačín,
Trenčianska Teplá, Omšenie
a Dolná Poruba. Publikácia je
tretím zväzkom sedemdielnej
zväzkovej edície Ľudové piesne spevné a tanečné tradície
trenčianskeho Považia. Edícia
s takýmto zameraním je doteraz na Slovensku ojedinelou
regionálnou monografiou. V ro-

ku 2004 prinieslo Info o tomto
projekte obsiahly rozhovor.
Základom tretieho zväzku
edície je 370 väčšinou doteraz nepublikovaných ľudových
piesní a odborné autorove
reflexie vo vzťahu k miestnym
hudobným a tanečným tradíciám. Lehocký sa zameriava
prednostne na rodinné a kalendárne zvykoslovie, a to
nielen pohľadom do minulosti,
ale aj cez optiku ich prežívania, uchovávania, resp. transformácie v prítomnosti.
Autor zachytáva zaujímavé národopisné informácie
o spevných a tanečných príležitostiach pri výročných a rodinných zvykoch, zábavách
s pôsobivými autentickými
výpoveďami informátorov zapísaných v nárečí regiónu podľa
výslovnosti spevákov a informátorov, ilustrovanými dobovými fotografiami k uvedeným
príležitostiam. Na farebných
fotografiách publikácia zachytáva aj kroje z dedín v nich
uvádzaných. Všetky piesne
a autentické rozprávania v kni-

he boli získané od najstarších
pamätníkov v 70. a 80. rokoch
20. storočia a sú zaznamenané na magnetofónových pásoch. Pridržiavanie sa nárečia
informátormi a spevákmi bolo
rôzne, ovplyvnené životnými
okolnosťami. Medzi jednotlivými dedinami je zjavný rozdiel
najmä vo výslovnosti spoluhlások d, t, n, l. Napríklad v Omšení je tvrdá a v susednej Dolnej Porube mäkká a z druhej

strany, v Kopci tvrdá.
Publikácia je naplnená hodnotným faktografickým materiálom so širokospektrálnym
využitím vo viacerých rovinách.
Je kvalitnou monografiou
etnografického
charakteru,
významne obohacujúca mapu
hudobného a tanečného folklóru Slovenska. Odborníci na
ľudový folklór a tradície ju vrele odporúčajú širokému okruhu folkloristov, ale i školským
a osvetovým zariadeniam
všetkých typov a tiež ako inšpiráciu pre prácu miestnych
folklórnych kolektívov.
Jozef Lehocký v súčasnosti
už pracuje na štvrtom zväzku
edície, v ktorej spracováva do
knižnej podoby oblasť okolia
Nového Mesta nad Váhom. Do
roku 2009 by mali svetlo sveta uzrieť ešte tri diely ľudových
piesní, spevných a tanečných
tradícií spod Bielych Karpát
a edíciu by mala zakončiť publikácia mapujúca oblasť spod
Považského Inovca.

Ukážka z kapitoly: Svadobné
zvyky:
V Trenčianskej Teplej pozýval na svadbu zváč, niektorý
muž z rodiny. V podhorských
dedinách robieval zváča muž
z dediny, ktorého na túto funkciu volávali. Musel mať dobrú
výrečnosť, vedieť spievať, organizovať i zabávať. Bol dôležitou
osobou na svadbe od pozývania
svadobných hostí a potom počas celého svadobného diania.
V Omšení bol jeho znakom stužkami ozdobený čagan a malý
stužkami ozdobený stromček.
Keď išiel po dedine vyspevoval,
aby upozornil, že prichádza.
„Potrebuvau som papjéri do
ruki, čo oni koho zvali, spísali
mi to. Já som si to zdiriguvau
polla svojého, abi mi to sedelo,
abi som nechodeu hore, dolu
abi mi to išlo jenno za druhým
šikovno. Dostal som liter do vačku a pojme Jano! Čagan v ruce,
veslo zavískau, zaspiévau.“
(Omšenie, Juraj Malo,
asi 1896)
(ľp)
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Divadelné predstavenia, koncerty, festivaly
KC Aktivity, Kyjevská ulica
3. 2. o 19.00
Country pohodička
Piano club Trenčín, bývalý klub Meriny
4. 2. o 20.00
Koncert Puls, Trio project
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská ulica 1
8. 2. o 16.00
Krása čipky a slova – podujatie venované
100. výročiu narodenia regionálnej osobnosti
Eleny Holéziovej
Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27
9. 2. o 9.30
Ateliér pre seniorov
14. 2. o 17.00 Večerný výtvarný ateliér pre dospelých
Kino Hviezda
9. 2. o 19.00
Divadlo NORMÁLKA: Studňa lásky s.r.o.
Predpredaj: KIC, 032/16 186
Refektár Piaristického gymnázia
12. 2. o 18.00 Klub priateľov vážnej hudby: Vokálny koncert
– Markéta Kubínova a Ivana Mikešová, klavírny
doprovod Marta Vašková
Kino Metro
14. 2. o 19.00 HUDOBNÉ DIVADLO TRENČÍN: MANDRAGORA
Steps coctail bar, Sládkovičova ulica
16. 2. o 20.00 KONCERTNÉ ŠTVRTKY: Aurelius Q.
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Detské aktivity
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská ulica 1
2. 2. o 15.00
KLUB D 2005 – Legendy a povesti Trenčína
8. 2. a 15. 2.
Februárové knihariády – novinky
o 10.00
v detskej literatúre
Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27
7. 2. o 16.00
VÝTVARNÝ ATELIÉR pre všetky šikovné
i „nešikovné“ deti do 14 rokov a ich rodičov
12. 2. o 14.00 FAREBNÁ NEDEĽA – tvorivé nedeľné
popoludnie pre všetky deti a ich rodičov,
starých rodičov
15. 2. o 9.30
GALERKOVO – HRAVÉ TVORIVÉ DIELNE
pre deti do 6 rokov a ich rodičov

Program kina
ARTKINO, Mierové námestie, 032/743 44 15
3. 2. o 19.00
TRIO Z BELLEVILE
5. 2. o 19.00
KRÁĽ TANCUJE
6. 2. o 19.00
SENTIMENT
8. 2. o 19.00
NEPOCHOVANÝ MŔTVY
10. a 12. 2. o 19.00 PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ
13. 2. o 19.00
CESTA
15. 2. o 19.00
MULHOLLAND DRIVE
17. a 19. 2. o 19.00 KUKUSKA

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
KaMC OS SR
10. 1. – 6. 2.
Prezentácia SOU odevného a textilného
7. 2. – 1. 3.
INÉ KRÁSY PRÍRODY – fotografie
Mestská galéria, Mierové nám. 22
1. 2. – 28. 2.
SVET OČAMI SKUTOČNOSTI A FANTÁZIE
– celoslovenská prehliadka detskej výtvarnej
tvorby
9. 2. – 4. 3.
STRETNUTIE – SETKÁNÍ – družobná výstava
výtvarníkov regiónu Trenčín a Uherské Hradište
Otvorené: utorok – nedeľa 10.00 – 17.00
Výstavisko TMM, Pod Sokolicami 43
11. 2.
BURZA STAROŽITNOSTÍ A ZBERATEĽSKÝCH
PREDMETOV

Diskusné kluby o výchove aj v Srdiečku
Materské centrum Srdiečko v Trenčíne sa zapojilo do
medzinárodnej kampane Ako
chceme vychovávať naše deti.
Jej súčasťou je aj vedenie diskusných klubov na rôzne témy,
týkajúce sa rodičovstva. Na tieto a ďalšie témy budú diskutovať mamičky v 33 materských
centrách na Slovensku a v 32
krajinách sveta. Vítaní sú aj
oteckovia a vlastne všetci, ktorí majú záujem. Autorom kampane, smerujúcej k iniciovaniu
medzinárodného dialógu medzi
materskými centrami a lokálnymi skupinami žien na tému ro-

dičovstva, je Únia materských
centier Slovenska. Kampaň má
prispieť k vytváraniu priateľského prostredia v rodinách v našich mestách a komunitách.
Diskusné kluby sa uskutočnia od februára do septembra
a pre mamičky, ktoré rady
komunikujú v angličtine, aj
v rámci Mommies english club.
Slovenský klub povedie Saška
Jakubcová, anglický klub Krista
Furutan. Prvé stretnutie slovenského klubu na tému Čo považujete za dobrú výchovu detí?
sa uskutoční 9. 2. o 17.00 h.
MC Srdiečko
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Vnímať les všetkými zmyslami je zážitok
„Záleží nám na systematickosti práce založenej na pravdivých a objektívnych informáciách. Vidíme, že o naše zážitkové aktivity
je záujem. Veríme, že aj my pomôžeme otestovať a prehĺbiť školské vedomosti detí i dospelých a zaujímavo vyplníme vyučovací
i voľný čas nevšednými zážitkami, napríklad pri spoločnej lesnej vychádzke,“ povedala mi na začiatku stretnutia Jarka Vanyová
z MHSL, m. r. o., Trenčín, ktorá je okrem iného aj lesnou pedagogičkou.
Jednou z foriem lesníckej
práce s verejnosťou je lesná
pedagogika. Jej cieľom je zlepšenie vzťahu človeka k lesu
a podpora šetrného zaobchádzania s prírodou. Prehĺbiť záujem verejnosti o les a prírodu,
objasniť úlohu lesníka v lese, či
šancu vnímať les všetkými
zmyslami a pritom objaviť fascinujúce a komplexné prírodné
zákony je súčasťou programu
lesnej pedagogiky v Trenčíne,
ktorej sa venujú akreditovaní
lesní pedagógovia prostredníctvom zážitkového učenia a hier
v lese. Všetci majú lesnícke,
prípadne príbuzné vzdelanie
a absolvovali špeciálny tréningový program lesnej pedagogiky.
Osoby a organizácie podporujúce lesnícku prácu s verejnosťou združuje Agentúra pre
podporu lesníckych a ekologických aktivít (ALEA).
Členom tohto občianskeho združenia je tiež Mestské
hospodárstvo a správa lesov,
m. r. o., Trenčín. V súčasnosti
k najaktívnejším lesným pedagógom patria Jarka Vanyová,
Miroslav Minárik a Ivan Jančička. V oblasti lesnej pedagogiky, environmentálnej výchovy
a ochrany životného prostredia organizujú v spolupráci so
združením ALEA pre mládež
a verejnosť propagačné akcie
a školám poskytujú lesné vychádzky.
„O aktivitách v prvom polroku 2005 sme už informovali,“
vraví Jarka Vanyová. „V druhom polroku sme sa v auguste
zúčastnili Agrokomplexu 2005
v Nitre. V rámci výstavy Dovolenka na vidieku a v septembri
výstavy Drevo a les tiež v Nitre
sme prezentovali lesnú pedagogiku a lesné sprievodcovstvo
ako súčasť trvalo-udržateľného
cestovného ruchu v prostredí
lesoparku Brezina a v mestských lesoch v okolí Soblahova.“

Vnímať les zmyslami je zážitok
O prezentáciu doterajších
praktických skúseností požiadali Trenčanov aj kolegovia
z Lesoturu Stará Turá pri
príležitosti 10. výročia vzniku
svojej organizácie. „V rámci

„V októbri nás CEA Baranček pozvalo na Ekojarmok,
ktorý sa konal na Mierovom námestí v Trenčíne. Žiaci i verejnosť z nášho regiónu tu mohli
uvidieť na vlastné oči metódy

Dňa našich lesov sme tam pre
pozvané deti pripravili množstvo lesných zážitkových hier,“
hovorí ďalej J. Vanyová.

našej práce. Na inšpiráciu sme
im ponúkli zvukové a čuchové
pexeso, domino z prírodných
materiálov, hlavolamy z rôznych

druhov drevín, spoznávanie listnatých a ihličnatých semien,
hru na lesnom xylofóne, možnosť porovnať si svoj skok do
diaľky so skokom divo žijúcich
zvierat a všeličo iné.“
V polovici decembra 2005
zožal u školákov veľký úspech
„les“, ktorý inštalovali do výstavnej siene na Mierovom
nám. 16. Oslovili ním spolu 12
tried detí a jeden prírodovedný
krúžok.
„Stáva sa, že deti na začiatku programu povedia, že
do lesa nechodia, lebo nemajú
prečo a radšej sedia za počítačom. O to viac nás poteší, keď
od tých istých detí sa na konci
dozvieme: „Teta, ujo, ja naozaj
budem chodiť do lesa, veď ma
tam čaká toľko zážitkov,“ zavŕšila rozprávanie J. Vanyová.
Lesné hospodárstvo na
Slovensku v posledných rokoch zápasí s množstvom
problémov, ktoré sú takmer
existenčného charakteru, čelí
tlaku rôznych záujmových skupín, ktoré zámerne alebo nevedomky vytvárajú jeho negatívny
obraz. Ten sa prejavuje najmä
v jednostrannom pohľade na
lesníkov ako „drancovačov“
lesov, v šírení neodborných
alebo nepravdivých informácií
o dopadoch lesníckych hospodárskych opatrení, malej informovanosti verejnosti o negatívnych vplyvoch na lesy, v nízkom
spoločenskom
ohodnotení
lesníckej práce, v zle fungujúcej spolupráci medzi lesníkmi
a „životniarmi“, medzi dodávateľmi a odberateľmi drevnej
hmoty. V predošlých rokoch
nastal útlm publikácií, filmov
a programov s lesníckou tematikou. V ostatných európskych
štátoch sa lesníckej práci s verejnosťou venuje primeraná
pozornosť. Dúfame, že sa nám
týmto príspevkom aspoň trošku podarilo tento rest u nás
napraviť.
(ľp), foto: ALEA
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Spojená škola v Trenčíne

Nie všetci občania mesta
Trenčín a okolia zaznamenali, že od 1. septembra 2005
vznikol na podnet zriaďovateľa
Trenčianskeho samosprávneho
kraja nový školský subjekt Spojená škola v Trenčíne.
„Vznik
Spojenej
školy
v Trenčíne podmienila racionalizácia a optimalizácia stredného školstva v našom meste,“
povedal riaditeľ školy Ing. Ivan
Trnka. „Spojená škola vznikla
spojením SPŠ stavebnej Emila
Belluša, SOU stavebného a Učilišťa stavebného v Trenčíne.“

Prevádzka školy je v dvoch
objektoch, ktoré sú v lokalite
mestskej časti Nové Zlatovce
od seba vzdialené vzdušnou čiarou približne 800 metrov. Riaditeľstvo školy sídli na Staničnej
ul. 4, v ktorej je umiestnená
SPŠ stavebná Emila Belluša.
Tá poskytuje vzdelávanie v študijných odboroch staviteľstvo,
technické a informatické služby v stavebníctve a v odbore
geodézia, kartografia a kataster. Pre šk. rok 2006/2007
škola plánuje prijať spolu 120
žiakov. Absolventi po štvorroč-

Oznam
Klub filatelistov 52-10 pozýva všetkých priaznivcov v nedeľu 12.
februára od 8.00 do 13.00 hodiny na celoslovenskú filatelistickú
burzu do Kultúrneho centra Dlhé Hony. Záujemcovia si budú môcť
kúpiť, predať alebo vymeniť poštové známky, korešpondenčné
lístky, pohľadnice, ale aj iné predmety filatelistického alebo numizmatického záujmu.
Evžen Dufek

Oprava
V minulom vydaní INFO č. 2
sme na strane 14. v článku Korčuliarska štafeta základných
škôl v riadku 5 a 6 nesprávne
napísali: „Najlepším korčuliarom sa stal Jakub Bernát zo
ZŠ Na dolinách pred Martinom
Králom zo ZŠ na Novomeského
ul.“ Správne má byť: „Najlepším korčuliarom sa stal Martin
Bernát zo ZŠ na Novomeského ul. pred Jakubom Králom

zo ZŠ Na dolinách.“ V článku
Najmladšie trojčatá sa majú
k svetu sme otca Martina Šutého premenovali na Romana
a v článku Podnikatelia majú
možnosť výberu je meno autora
článku Ján Margetín, a nie Ján
Margentín, ako sme nesprávne
uviedli. Čitateľom, všetkým menovaným a ich rodinám sa redakcia úprimne ospravedlňuje.
Ľubomír Pagáč

nom štúdiu získajú maturitné
vysvedčenie v príslušnom študijnom odbore a medzinárodný
certifikát kvality štúdia BB od
medzinárodnej organizácie International education society
London.
Organizačné zložky Spojenej školy – SOU stavebné
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a Učilište stavebné sídlia na
Brnianskej ul. 4. SOU stavebné Trenčín poskytuje učebné
odbory končiace sa záverečnou skúškou a absolventi
získajú výučný list po troch
rokoch vzdelávania murár, stolár, inštalatér, maliar, tesár,
klampiar – stavebná výroba
a strojný mechanik oceľových
konštrukcií. Po dvojročnom
nadstavbovom štúdiu v odboroch drevárska a nábytkárska
výroba, stavebníctvo a výroba
stavieb absolventi môžu získať
maturitné vysvedčenie.
V organizačnej zložke Učilište stavebné Trenčín získajú absolventi v dvojročnom
učebnom odbore – stavebná
výroba vysvedčenie o záverečnej skúške bez výučného listu.
Toto štúdium je vhodné pre
absolventov základných škôl,
ktorí ju ukončili v nižšom ako
9. ročníku. Pre šk. rok 2006/
2007 Spojená škola v Trenčíne
prijme v zložke SOU stavebné
a Učilište stavebné spolu 90
žiakov. Deň otvorených dverí
sa uskutoční dňa 23. februára 2006 v priestoroch škôl na
Staničnej č. 4 a Brnianskej č. 4
od 8.00 do 14.00 h.
(jč)

Súťaž v prednese slovenskej povesti
ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského
V Centre voľného času na
Východnej ulici č. 9 v Trenčíne
sa v týchto dňoch uskutočnilo okresné kolo v prednese
slovenskej povesti. Súťaž je
pomenovaná po chlapcovi,
ktorý sa volá Maťko a je zo
Šale. Každý žiak súťažil s jednou slovenskou povesťou
v rozsahu najviac 6 minút.
Víťazi okresných kôl postúpili
do krajských kôl. Celonárodné
kolo sa uskutoční 3. marca
2006 v meste Šaľa.
Porota v zložení Mgr. Viera
Varínska, PaedDr. Tamara
Igoľnicynová, PhDr. Mária Naňová v I. kategórii prvé a tretie
miesto neudelila. Na druhom
mieste sa umiestnila Martina
Janišová zo ZŠ Chocholná.
V II. kategórii sa na prvom
mieste umiestnila Romana
Kopecká zo ZŠ na Východnej

ul. Trenčín. Druhé miesto porota neudelila, tretie miesto
patrí Jozefovi Zemanovičovi zo
ZŠ Horná Súča.
V III. kategórii si prvé miesto
odniesla Viktória Strhárska zo
ZŠ Svinná. Dve druhé miesta
si podelili Monika Decká zo
ZŠ na Východnej ul. a Patrik
Švančara z Gymnázia Ľ. Štúra.
Tretie miesto získal Jakub
Repa zo ZŠ Horná Súča.
Hlavným organizátorom súťaže sú Miestna organizácia
Matice slovenskej a redakcia
časopisu Slniečko. Na ďalšej
spolupráci sa podieľajú Matica slovenská v Martine
a v Bratislave, Ministerstvo
kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Národné osvetové
centrum a Mesto Šaľa.
(ti)

KALEIDOSKOP
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Svadobné zvony
V januári 2006 si spoločné
áno povedali:
Zuzana Klobušická
a Róbert Bredschneider
Stanislava Neštická
a Pavel Novotný
Michaela Blašková
a MUDr. Branislav Moťovský
Monika Živčicová
a Vladimír Polák
Martina Košťálová
a Radovan Turaz

Oznam
Stredná vinársko-ovocinárska škola v Modre oznamuje, že
Deň otvorených dverí sa bude
konať v stredu 15. februára
2006 od 8. do 18. hod. Žiakom
deviatych ročníkov a ich rodičom budú poskytnuté podrobné
informácie o možnostiach štúdia, popri tom si môžu prezrieť
moderné odborné učebne, multimediálne učebne, laboratóriá,
školský vinohrad i ovocný sad,

Pomoc obetiam násilia
Stará pani, ktorú okradli
na ulici, predavačka, ktorú
prepadli s pištoľou a zobrali
jej tržbu, muž, ktorého bezdôvodne napadol sused a zbil
ho do bezvedomia, žena,
ktorú brutálnym spôsobom
znásilnili, mladé dievča, ktoré
pod prísľubom ľahkej a dobre
platenej práce predali na
prostitúciu, živiteľ rodiny, ktorého zabili pri lúpežnom prepadnutí, staršia dáma, ktorú
na prechode pre chodcov dokaličil bezohľadný vodič, rodina trpiaca pod krutou rukou
tyrana, starí rodičia, ktorých
zneužívajú a týrajú vlastné
deti – títo a ďalší sú obeťami
trestných činov.
Sami nevedia, ako sa to
stalo a už sú v tom. Okrem
toho, že trpia následkami
trestného činu psychicky,
zdravotne, finančne, existenčne, musia strpieť aj to,
čo od nich vyžaduje zákon
– zúčastniť sa vyšetrovania,
trestného konania, podávať
svedecké výpovede, znova
a znova sa vracať k tomu, čo
sa stalo, nemôcť zabudnúť.
A to všetko bez pomoci, ktorú
tým, ktorí ich nešťastie zavinili – páchateľom – právo na
spravodlivý proces zaručuje
až do tej miery, že opätovne
traumatizuje obete.
Od roku 1989 sa európske
organizácie na pomoc obetiam združujú v Európskom
fóre služieb obetiam, ktorého
členom je už 5 rokov aj slovenská mimovládna organizácia Pomoc obetiam násilia
– Viktim Support Slovakia.

Číslo 3/ročník VIII

Poradne sú zriadené v každom krajskom meste na Slovensku. V Trenčianskom kraji
sídli poradňa na Palackého
ulici č.29 v Trenčíne. Poskytuje poradenstvo a služby pre
obete a svedkov trestných
činov, domáceho násilia, dopravných nehôd a iných nešťastných udalostí.
Na konzultáciu je najlepšie sa objednať na tel.:
0907 409 425. Pre neobjednaných klientov je poradňa
k dispozícii vždy v utorok a vo
štvrtok od 14.00 hod. do
18.00 hod.
Mária Plešková,
koordinátorka poradne
Pomoc obetiam násilia

zrenovovanú telocvičňu, nové
fitnescentrum, športový areál
s atletickou dráhou a internát
s jedálňou. Škola poskytuje
štvorročné stredoškolské štúdium s maturitou v 3 odborných

zameraniach: agroturistika, podnikanie a prevádzka. Kontakt:
Kostolná ulica č. 3, 900 01
Modra, č. tel.: 033/647 25 79,
647 25 57, e-mail: info@svosmo.sk, web: www.svosmo.sk

2. 2. 2006
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ŠPORT, KRÍŽOVKA

Majstrovstvá Slovenska v zápasení už tento víkend
Z poverenia Slovenského
zápasníckeho zväzu usporiada
DUKLA Trenčín 4. februára 2006
Majstrovstvá SR seniorov v zápasení voľným štýlom a 5. februára
2006 Majstrovstvá SR seniorov
v zápasení gréckorímskym štýlom. Začiatok oboch majstrovských súťaží je o 11.00 hodine.
Na uvedené akcie v Športovej
hale DUKLY Trenčín na Štefániko-

vej ulici č. 16 pozývame všetkých
priaznivcov zápasenia. Vstup je
zdarma. Divákom sa v jednotlivých hmotnostných kategóriách
v oboch štýloch predstavia pretekári slovenskej zápasníckej
špičky, vrátane olympionikov
– príslušníkov DUKLY Trenčín,
voľnoštýliara Petra PECHU a zápasníka gréckorímskeho štýlu
Attilu BÁTKYHO.
(dt)

Zdatní plavci
Sústredenie zdatných plavcov a zdravotne postihnutých
detí organizujú v dňoch 7.
– 13. augusta 2006 TJ Mladosť (Plavec a K.U.K.o) a Kultúrne centrum AKTIVITY o. z.
Miestom sústredenia bude
Rajec – kúpalisko Veronika
s 8 bazénmi, tobogánom a 5
dráhami so šmýkačkou. V poplatku 3 300 Sk je zahrnuté
ubytovanie, strava, doprava,

poistka, MTZ. Bohatý program
týždenného sústredenia obsahuje plavecké tréningy denne,
výlety – Rajecká Lesná, Čičmany, Rajecké Teplice, keramické
dielne s hrnčiarskym kruhom,
rehabilitačné cvičenia, hipoterapia, masáže, hry, súťaže,
angličtina, nemčina. Prihlásiť
sa treba do 15. februára 2006
a zálohu 1000 korún treba zaplatiť do 30. mája.
(kuko)

Florbalisti potvrdili rolu favorita
Ďalšie dvojkolo florbalovej extraligy sa odohralo v Bratislave
28. januára. Trenčianski florbalisti potvrdili úlohu favorita
a v oboch zápasoch zvíťazili.
ŠK LIDO BRATISLAVA – 1. FBC
TRENČÍN 0:32 (0:8,0:9,0:15)
Na stretnutie s mužstvom
z dolnej časti tabuľky sa Trenčania tešili. Hráči 1.FBC držali
vyššie tempo zápasu počas
celého stretnutia a svojou hrou
a peknými kombináciami sa
snažili pobaviť svojich priaznivcov, ktorí cestovali s mužstvom
do Bratislavy. Premiérové góly
strelili Jurík a Heleš. V bráne debutoval mladý junior Pavol Breza, ktorý si udržal čisté konto.
1. FBC TRENČÍN – NOVÁ DUBNICA 19:5 (4:2,8:2,7:1)
Po úvodnom nápore Trenčania poľavili a dovolili súperovi vyrovnať hru. Zápas to bol
priemerný. Miestami ukázali

florbalisti Trenčína pekné kombinácie a krásne góly. Potvrdili
pozíciu favorita v tomto stretnutí a zaslúžene zvíťazili. Góly:
Kužílek 3, Šedivý 3, Bielik Vlado 2, Skrutek 2, Bielik Rado
2, Filadelfi 2, Magdolen, Pavlačka, Heleš, Pavlus, Mastela.
Vo februári odohrajú Trenčania v Košiciach ďalšie zápasy,
tentoraz proti silným domácim
družstvám.
(orim)

Krížovka
Vážení čitatelia! Sme veľmi radi, že naše krížovky a osemsmerovky sa stretávajú s takým priaznivým ohlasom. Ďakujeme za vašu priazeň. Správne znenie tajničky z č. 2 znie: „Deda Mráza“. Zo všetkých správnych lúštiteľov sa pri žrebovaní šťastie usmialo na Ľubomíra
Bartíka, Hodžova 34. Získava hrnček s logom mesta Trenčín. Výhru si môže vyzdvihnúť v redakcii. Srdečne blahoželáme! Tajničku
krížovky nám môžete poslať na adresu redakcie do 10. 2. 2006.
libaopätovne
nonské rozprašoroztavuvač
príslovie
jem

trstiny

modely

česko-poľská rieka

bývalá
ŠPZ okr.
Trenčín

dvojháska

Pomôcky:
ETORA,
GUIMO, pohostia
YR, YV

spočiatku

stíchol

1

2
5
vojenský
okruh (skr.)
látka po
polymerizácii

špičkový
výkon

skratka
slečny

na to
miesto
tam

dym,
čmud
(bás.)

exekutivkomitee
označ. liet.
Venezuely

papule
zvierat
stredoslov. obec

sídlo
v Kongu

osobné
Autor:
zámeno
Jozef dom. meno
Páleník
Karola

nepravý
roztok
rôsolovitá
hmota

tamtá
obyvatelia
ruska
kôrovec

predložka
(3. pád)

Arnika po
česky

tiež

studňa
v Mauretánii
aha, hľa

anglický
zápor
číslica
natrium
(zn.)

3
Fatimin
milý

4
označenie
lietadiel
Rumunska

streľná
zbraň so
šípmi

príslušník
indoeurópskych vábi ťa
kmeňov

dal do
stojatej
polohy
kolo

žiarenia,
svity

latinský
pozdrav

nadstavba nad
rímsou

16 / INfO

POZVÁNKA

Číslo 3/ročník VIII

INFO TRENČÍN - informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. Vydáva Mesto Trenčín. Vychádza každých 14 dní. Uzávierka čísla je vždy v párny piatok do 10. h. Ročník VIII Náklad 23 250 ks. Adresa redakcie: INFO Mierové nám. 2, 911 01
Trenčín. Tel./fax: 032/650 42 15, 0902 911 075, e-mail: info@trencin.sk, zodpovedný redaktor: Ľubomír Pagáč (pagac@trencin.sk), grafika: Radoslav Jánoš, jazyková korektúra: Mgr. Soňa Marunová. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia
a nehonoruje. Distribúcia: Shiculka&Macatch. Tlač: MERKANTIL. Vydávanie registrované Okresným úradom v Trenčíne, r. č. A 99/06635-PT1 zo dňa 1. 3. 1999. Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín.

