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Základná škola, Ul. P. Bezruča v Trenčíne integrovala prvého žiaka s telesným postihnutím – vozičkára v roku 1995. Odvtedy, v rámci projektu Škola podporujúca zdravie, sa vedenie školy
snažilo vytvárať vhodné podmienky pre vzdelávanie aj zdravotne postihnutých žiakov. Umožňuje
im tak viesť plnohodnotný život, čo najmenej odlišný od života zdravých detí. Bezbariérový výťah
uviedli do prevádzky primátor Mesta Trenčín Branislav Celler a riaditeľka ZŠ, Ul. P. Bezruča,
Jarmila Mahríková v utorok 21. februára.
(viac čítajte na str. 2)
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Rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Na 20. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
v tomto volebnom období privítal vo veľkej zasadačke mestského úradu primátor Mesta Trenčín Branislav CELLER 24 členov
poslaneckého zboru. Chýbal iba ospravedlnený Ján BEZÁK.
V úvode hlavný kontrolór
Mesta Trenčín Martin Bičan informoval o výsledkoch kontrolnej činnosti v II. polroku 2005
a o stave a úrovni vybavovania
sťažností a petícií občanov
v minulom roku. Občania mesta adresovali útvaru hlavného
kontrolóra 23 sťažností, z toho
10 opodstatnených. Z 11 zaevidovaných petícií bolo ôsmim vyhovené, jednej nie a dve nie sú
ešte v súčasnosti uzavreté.M.
Bičan ohlásil aj výsledky kontroly, ktorú na podnet skupiny
poslancov z novembra minulé-

ho roku vykonal na vyúčtovanie
dotácií, ktoré Mesto Trenčín
na zmluvnom základe poskytlo
neštátnemu subjektu Centrum
pre rodinu na prevádzkovanie
sociálneho domu Krištof. Podľa
jeho slov kontrolou nezistil závažnejšie nedostatky.
V rámci majetkových prevodov poslanci MsZ v Trenčíne
o.i. schválili odkúpenie stavebných úprav časti mestskej
komunikácie na Štefánikovej
ulici, ktorá získala vyššiu kvalitu výstavbou okružnej križovatky pri zábavno-obchodnom

stredisku Max za 6,5 mil. Sk,
kúpu štyroch rodinných domov
a päť pozemkov v Orechovom,
ktorých majitelia majú v súvis-

losti s modernizáciou železničnej trate nárok na nové domy.
(pokračovanie na str.2)
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Rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
(pokračovanie zo str. 1)
Mestské zastupiteľstvo vzápätí schválilo v zmysle uzatvorenej zmluvy predaj spomínaných
nehnuteľností v hodnote 29,8
mil. Sk investorovi modernizácie železničnej trate, Železniciam SR.
V ďalšej časti programu poslanci MsZ schválili novelizáciu
Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o mestskej polícii,
ktorou umožnili prijať na miesta
operátorov
monitorovacieho
kamerového bezpečnostného
systému MsP telesne postihnutých ľudí. Šesť handicapovaných občanov, ktorých pomôže
vybrať Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Trenčíne, tak

od polovice marca zamestná
Mesto Trenčín a zriadi pre výkon ich práce tzv. chránenú
dielňu v priestoroch centrálnej
budovy mestskej polície.
Doteraz jediný čestný občan
mesta Trenčín Vojtech Zamarovský sa možno čoskoro dočká
nasledovníkov. Poslanci MsZ
totiž schválili VZN o udeľovaní
Čestného občianstva mesta,
ale aj Ceny mesta, Ceny primátora a Čestných pôct mesta.
V závere rokovania poslanci
odobrili zriadenie Združenia
krajských miest K 8, ktorého
členom bude aj Trenčín. Doteraz „K-osmička“ fungovala len
ako dobrovoľný diskusný klub
primátorov krajských miest, ako

Škola bez bariér
(pokračovanie z 1. str. )
Ako prvý bol vybudovaný
bezbariérový vstup do školy.
Následne školský špeciálny pedagóg školil učiteľov
a vychovávateľky v práci so
zdravotne postihnutými žiakmi.
Pedagógovia tak majú už dlhoročnú prax.
V ďalšom období v škole
vybudovali bezbariérové sociálne zariadenia a kvôli individuálnemu prístupu aj špeciálnu
učebňu pre žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami.
Už druhý školský rok pomáha
telesne postihnutým žiakom
vo vzdelávaní aj osobný asistent. Škola spolupracuje tiež
s Asociáciou zväzov zdravotne
postihnutých (AZZP), ktorá má
sídlo oproti škole. Telesne postihnutí žiaci majú možnosť namiesto hodín telesnej výchovy
využívať rehabilitačné cvičenia
v tomto zariadení. V rámci nového projektu Odstráňme bariéry, na ktorý škola získala grant,
navštevujú školu aj zdravotne
postihnutí občania – členovia
AZZP a vzdelávajú sa v práci
s počítačom a internetom.
Bezbariérový výťah v ZŠ, Ul.
P. Bezruča v Trenčíne umožní
handicapovaným deťom bezproblémový prístup do všet-

kých učební školy od suterénu
až po najvyššie podlažie, učiteľom zase možnosť prepravy
pomôcok na vyučovanie. Rovnakú možnosť má aj zdravotne
postihnutá verejnosť, ktorej
v rámci projektov škola pomáha začleniť sa na trhu práce.
Výťah priamo nadväzuje na bezbariérový vstup do budovy.
Bezbariérový výťah je stavebne riešený samostatnou
výťahovou šachtou medzi pavilónmi A a B so zateplením.
Priechodná kabína má sklopné
sedadlo a automatické otváranie dverí. Pri poruche je možnosť privolať pomoc zvonením
z kabíny alebo zabudovaným
telefónom na oznámenie poruchy. Signalizácia vo výťahu
je optická i zvuková. Optická
predstavuje číslovanie podlažia, na ktorom sa výťah nachádza a šípkou udaný smer jazdy.
Zvuková predstavuje hlasovú
informáciu o chode výťahu pri
jeho zastavení na jednotlivých
podlažiach. Všetky ovládacie
prvky sú v súlade s požiadavkami pre ovládanie výťahu
imobilnými ľuďmi. Náklady na
výstavbu predstavovali čiastku
4 mil. korún, boli financované
z rozpočtu Mesta Trenčín.
(th)

združenie bude mať aj možnosť
navrhovať príslušným orgánom
riešenie problémov krajských
miest. Mesto Trenčín sa na
základe rozhodnutia poslancov
stalo aj členom medzinárodnej
asociácie Kruh priateľov opevnených miest so sídlom v Anglicku, ktorá združuje viac ako
150 členských miest z Európy
a Ázie. Plnoprávnym členom sa
môže stať akékoľvek obývané
historické mesto, v ktorom sa
zachovala aspoň časť či zvyšky
pôvodného opevnenia.
Poslanci na návrh svojho
kolegu Eugena Szépa schválili vedeniu mesta odmeny za
minulý rok. Primátor B. Celler
dostal 404 tisíc korún, vicepri-

mátor Anton Boc 215 tisíc korún, dlhodobo uvoľnený poslanec na výkon funkcie Branislav
Zubričaňák 121 tisíc a hlavný
kontrolór mesta M. Bičan 46
tisíc korún. Za schválenie odmien bolo 16 poslancov, traja
boli proti a traja sa zdržali hlasovania. Schvaľovanie odmien
nebolo v programe riadneho
zasadnutia, návrh podal spomínaný poslanec, ktorý uviedol, že
funkcionári mesta si odmenu
zaslúžia, pretože mesto dosiahlo veľmi dobrý hospodársky výsledok a znížilo náklady pri odpadoch, mestských tepelných
zdrojoch, údržbe ciest a osvetlení o 39 miliónov korún.
Tibor HLOBEŇ

Šesť zdravotne postihnutých občanov sa od 15. marca bude
striedať v službe operátorov monitorovacích bezpečnostných
kamier Mestskej polície v Trenčíne

Chránené pracovisko
na mestskej polícii
Kamery sa umiestňujú predovšetkým na miesta, kde je
možné ich činnosťou obmedziť
páchanie deliktov tzv. uličnej
kriminality, napr. vreckové krádeže, porušovanie dopravných
predpisov, vandalizmus. Monitory bezpečnostných kamier
musia byť umiestnené v miestnosti veliteľa zmeny mestskej
polície tak, aby nepovolaná
osoba nemala prístup k obrazovkám jednotlivých monitorov.
Kamery doteraz obsluhovala stála služba v budove MsP,
čiže inšpektori, ktorí majú
množstvo iných povinností,
vyplývajúcich z ich funkčnej
náplne. Túto činnosť by mali
vykonávať operátori monitorovacieho kamerového systému.
Hliadky MsP sa potom môžu
viac sústrediť na hliadkovú činnosť aj v lokalitách mesta, kde
nie sú nainštalované kamery.
V prípade zistenia protiprávneho konania cez kamery sa najbližšia hliadka rýchlo presunie
na miesto priestupku.
Mestská polícia pripravila
návrh na obsadenie miest

operátorov
prostredníctvom
projektu podpory zamestnávania občanov so zdravotným
postihnutím zriadením chráneného pracoviska, ktorý poslanci mestského zastupiteľstva
schválili vo štvrtok 23. februára. „Zdravotne postihnutí občania budú sledovať výstupy
z jednotlivých kamier a v prípade podozrivých zistení informovať stálu službu v budove
MsP, ktorá zabezpečí vyslanie hliadky na miesto činu.
Telesne postihnutí operátori
nebudú príslušníkmi MsP
v zmysle zákona o obecnej
polícií, pretože by nesplnili zákonom stanovené podmienky.
Zamestnávať ich bude Mesto
Trenčín na chránenom pracovisku a financovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Trenčíne v rámci projektu
podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím zriadením chráneného
pracoviska,“ zdôvodnil návrh
náčelník Mestskej polície
v Trenčíne František Országh.
(th)
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Stalo sa...
13. – 26. 2. 2006
PONDELOK 13. 2.: V duchu
pravidelného stretávania sa
na začiatku každého roka
prijal primátor predstaviteľov
kultúrnych inštitúcií, spolkov,
agentúr i samostatne vystupujúcich umelcov.
UTOROK 14. 2.: Na pracovnom obede sa B. Celler stretol s členom predstavenstva
Tatra banky, a. s., M. Kaščákom.
Štatutár mesta rokoval
s potenciálnym zahraničným
investorom o umiestnení
prevádzky v trenčianskom
priemyselnom parku.
STREDA 15. 2.: Primátor
zvolal pracovné stretnutie
s projektantmi a ďalšími odborníkmi na tému nová plaváreň, rodinné domy, kolkáreň
a ostatné stavby ako náhrada
za objekty, asanované kvôli
modernizácii železničnej trate. Na porade sa diskutovalo
o prípravných prácach v súvislosti s týmito investičnými
akciami.
ŠTVRTOK 16. 2.: Ďalšie
možnosti spolupráce medzi
Mestom Trenčín a Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka
prediskutovali počas pracovného obeda B. Celler a rektor
univerzity J. Wagner.
Štatutár mesta sa zúčastnil na rokovaní Rady starostov Spoločného stavebného
úradu Trenčín, na ktorom bola
uvedená do funkcie prednostky úradu jeho doterajšia pracovníčka M. Pavlíková.
S predstaviteľmi Urbariátu
Zamarovce diskutoval primátor o pripravovanej športovo-rekreačnej zóne na Ostrove.
PIATOK 17. 2.: Zámer rozšírenia a dobudovania OD Prior
predstavili B. Cellerovi predstavitelia a.s. Prior-Stred.
Štatutár mesta sa stretol
s M. Zigom, riaditeľom Považskej odpadovej spoločnosti.
Diskutovali spolu o realizácii
odpredaja akcií POS, ktoré sú
vo vlastníctve Mesta Trenčín.
UTOROK 21. 2.: Na otázky
novinárov o súčasnej ekono-

FÓRUM

Investície Mesta Trenčín do Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja
V roku 2003 vyhlásilo mesto Trenčín verejnú súťaž na vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), ktorý
je nevyhnutný jednak pre čerpanie európskych fondov a jednak
pre kvalitné strategické rozhodovanie vedenia mesta. PHSR bol
spracovaný spolu s odporúčaniami realizácie významných a moderných opatrení v 19 komunálnych oblastiach a bol schválený
v decembri 2004 Mestským zastupiteľstvom Mesta Trenčín.
V roku 2005 pristúpilo k intenzívnej realizácii návrhov
vyplývajúcich z oblasti odpadového hospodárstva (zavedenie
množstvového zberu), reštrukturalizácie majetku mesta,
znižovania nákladov na správu
majetku (outsourcing správy
majetku v oblastiach správy
zelene, ciest a pod.), dopravy, kultúry a športu, školstva,
zavádzania
najmodernejších
trendov v oblasti riadenia verejných zdrojov (programové
rozpočtovanie), riadenia úradu
a podobne.
Niektoré odporúčania realizuje mesto Trenčín samostatne, na realizáciu vybraných
projektov využíva služby viacerých profesijných odborných
organizácií. Ide najmä o služby
v oblasti štúdií riešiacich detaily realizácie navrhovaných
opatrení, či poradenstvo v oblasti riadenia a vzdelávania.
Tieto projekty sú dlhodobého
charakteru a sú zamerané na
efektívnejšie fungovanie mestského úradu, či zavádzanie
unikátnych nástrojov riadenia

verejných zdrojov.
Jednou z viacerých organizácií, s ktorou mesto Trenčín
spolupracuje, je Nadácia F.
A. Hayeka, ktorá pracovala
na vypracovaní PHSR a na
projektoch v oblasti zavádzania konkurencie do dopravy,
zavádzania poukážok na kultúru a šport, reštrukturalizácie
majetku, systéme školstva
a programového rozpočtovania. Tieto služby zabezpečovala
buď priamo alebo v spolupráci
s partnerskými organizáciami
a spoločnosťami SK Investing,
Združenie na podporu reforiem,
Nomos, o.z. a pod. Niektoré
z projektov nie sú dnes plne
implementované vzhľadom na
rozdielne politické názory poslancov mestského zastupiteľstva, avšak sú pripravené na
realizáciu v budúcnosti (napr.
kultúra a šport, doprava).
Ostatné projekty sú i celoslovensky považované za unikátne
a veľmi progresívne (napr. systém školstva, systém programového rozpočtovania).
(pokračovanie na 6. strane)

Jedna otázka pre…
Mgr. Katarínu Mrázovú, špecialistu
z útvaru právneho a matriky MsÚ v Trenčíne
„Dostal som blokovú pokutu od mestských policajtov. Spravil
som priestupok, pokuta bola namieste, ale nemal som pri sebe
hotovosť a vzal som si šek. Dokedy ho musím uhradiť?“
(ah)
„Stručná odpoveď znie – čo
najskôr. Mesto Trenčín pristupuje k vymáhaniu blokových
pokút, uložených príslušníkmi
MsP v Trenčíne prostredníctvom
exekútorov. Preto upozorňujem
všetkých, ktorí spáchali priestupok a bola im uložená pokuta
v blokovom konaní, aby ju v čo
najkratšom čase uhradili na
účet Mesta Trenčín vedený v DEXIA banke Slovensko, a.s., číslo: 0600536001/5600, alebo
zaplatili v pokladni mestského

úradu. Ako variabilný symbol je
potrebné uviesť číslo bloku (ide
o číslo začínajúce na 214…).
Blok na pokutu nezaplatenú
na mieste je exekučným titulom, a preto Mesto Trenčín nie
je povinné posielať dlžníkom
výzvy na zaplatenie skôr, ako
postúpi vec na vymáhanie exekútorom. Tak sa môže stať, že
dlžník zaplatí nielen pokutu, ale
aj trovy súvisiace s exekučným
konaním, ktoré často prevyšujú
výšku uloženej pokuty.“
(r)
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Stalo sa...
13. – 26. 2. 2006
mickej situácii v ZŠ, ktorých
zriaďovateľom je Mesto Trenčín, odpovedali na tlačovej
konferencii B. Celler a vedúci
útvaru školstva a sociálnych
vecí MsÚ J. Baláž. Tlačová
konferencia sa uskutočnila v ZŠ, Bezručova ul., kde
primátor spolu s riaditeľkou
školy J. Mahríkovou odovzdali do užívania bezbariérový
výťah pre telesne postihnuté
deti.
So zástupcami Kolégia piaristov hovoril štatutár mesta
o ich zámere dostavby kláštorného komplexu a riešenia
parkoviska na Palackého ul.
Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v okolí
Sokolovne, ktoré sú verejným
priestranstvom a ďalšia spolupráca, to boli témy spoločného stretnutia zástupcov
Jednoty Sokol v Trenčíne
s primátorom.
STREDA 22. 2.: B. Celler viedol rokovanie Predstavenstva
Trenčianskych vodární a kanalizácií, a. s.
Štatutár mesta absolvoval ďalšie pracovné stretnutie s projektantmi o stavbách
ako náhrade za objekty,
asanované kvôli modernizácii
železničnej trate.
Primátor sa zúčastnil na
slávnostnom otvorení jarnej
časti kontraktačného veľtrhu
Trenčín – mesto módy.
ŠTVRTOK 23. 2.: B. Celler
viedol riadne rokovanie mestského zastupiteľstva.
Štatutár mesta prijal zástupcov holandskej spoločnosti Rodamco Europe. Spoločnosť je spoluvlastníkom
Auparku, a. s. Diskutovali
spolu o ďalšom postupe pri
príprave výstavby Auparku
v Trenčíne.
NEDEĽA 26. 2.: Primátor
prijal záštitu nad medzinárodným turnajom najmladších
hokejových nádejí Dukla cup
a osobne odovzdal najlepším družstvám v B·O·F aréne
ceny.
(r)
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Trenčín ušetrí ročne 39 miliónov korún!
Vedenie Mesta Trenčín prijalo na začiatku svojho funkčného
obdobia rozhodnutie o zaistení služieb a prác, ktoré predtým zabezpečovalo vlastnými organizáciami, tzv. outsorcingom, teda
prostredníctvom externých dodávateľov. Po odobrení tohto rozhodnutia poslancami mestského zastupiteľstva prax v nasledujúcich rokoch ukázala správnosť tohto rozhodnutia.
Dve verejné súťaže, ukončené v roku 2005, Mestu Trenčín
usporia v tomto kalendárnom
roku sumu takmer 27 miliónov
korún. „Na základe zákona
o verejnom obstarávaní sa
nám podarilo súťažou na dodávateľa služieb, súvisiacich
s nakladaním a likvidáciou
komunálneho odpadu, znížiť
cenu o 17 miliónov korún
ročne. Pri súťaži na dodávateľa súvislých opráv vozoviek
asfalto-betónovým kobercom,
prípadne inou technológiou
súvislej opravy chodníkov
a stavebnej údržby vozoviek,
sme súťažné podmienky postavili tak, že sa nám podarilo

vysúťažiť cenu o 38 % nižšiu,
aká bola doteraz. Úspora za
porovnateľný objem prác v m2
bude predstavovať 9,5 mil. korún,“ hodnotí posledné obdobie primátor Trenčína Branislav
Celler.
Tieto súťaže však neboli
prvými krokmi Mesta Trenčín
v tejto oblasti. Treba spomenúť
aj dve z minulosti. Podľa primátorových slov, pokiaľ by externe
nebola zabezpečovaná starostlivosť o verejné osvetlenie
a pritom je bežné, že mnohé
mestá ho samy spravujú a ak
by nový operátor neinvestoval
do rekonštrukcie osvetlenia,
čím došlo k zníženiu spotreby,

Malý záujem občanov Trenčína o riešenie svojich problémov
sa prejavil aj 15. februára na zasadnutí Výboru mestskej časti
Sever nazvaného Čo nás trápi. Prítomná občianka to zdôvodnila znechutením obyvateľov z politiky „veľkej“ i komunálnej.

Zima, hluk a neporiadok trápia sever Trenčína
Pritom námetov na odstránenie nedostatkov je stále
dosť. Napríklad na Ulici gen.
Viesta staré japonské čerešne zdvíhajú chodník a vytláčajú obrubníky. MHSL, m. r. o.
stromy vypíli a nahradí ich
vhodným typom. Poslanci podporili vytvorenie núdzového
ubytovania pre bezdomovcov
počas silných mrazov, myslia
si však, že to musí byť systémové riešenie aj v budúcnosti. Je potrebné vybudovať
Infopanel pre návštevníkov
tejto časti mesta a poslanci
ho navrhujú umiestniť v okolí
zimného štadióna, kde je väčšia frekvencia ľudí. Rieši sa aj
požiadavka občanov na opravu asfaltových plôch v areáli
Materskej školy na Opatovskej ul.
Zima upriamila pozornosť
občanov najmä na čistenie
komunikácií a chodníkov,
riziková situácia je najmä

v častiach, kde sa nepluhovali prístupové komunikácie
k domom. V prípade potreby
sa k nim nedostane ani sanitka, a to je už ohrozenie života
a zdravia občanov. Takáto situácia nastala na Súvoze.
Občanov trápi prestavba
Kotvy na zábavné centrum,
ktorá prináša do tichej časti
mesta každodenný hluk od
rána do večera. MsP môže zasiahnuť proti rušeniu nočného
pokoja až po 22. hodine. Na
Šoltésovej ul. je v dezolátnom
stave asfalt na frekventovanom chodníku k Rozkvetu
a občanov na tejto ulici trápia
všade prítomné psie exkrementy.
Poslanci vyzvali mesto aj
na anulovanie exekúcie voči
zdravotne postihnutej žene,
ktorej dlžoba za nájomné sa
vyšplhala zo 40 tisíc korún na
dvesto tisíc.
(la)

tak dnes by náklady na osvetlenie boli o 11 mil. Sk ročne vyššie. „V minulom období sme
tiež vyhlásili verejnú súťaž na
operátora, ktorý by prevádzkoval mestské kotolne. Tam sa
už tiež prejavila úspora v objeme 1,7 mil. Sk. Potvrdzuje
sa náš predpoklad, že dobre
zorganizovanou verejnou súťažou sa prechod týchto služieb
do správy firiem, odborníkov
v danej oblasti, ktorí majú na
trhu svoju pozíciu, prejaví sa
v mestskom rozpočte úsporou
39 miliónov korún ročne,“ hovorí B. Celler.
Okrem úspory cien je však
dôležité ustrážiť aj kvalitu dodávaných prác alebo služieb.
Primátor je presvedčený, že ich
kvalita je neporovnateľne vyššia. „Ako príklad uvediem verejné osvetlenie. Dakedy bola
priemerná svietivosť na území
mesta 65%. To doslova zna-

mená, že 35% lámp nesvietilo.
Dnes je svietivosť aj zmluvne
zabezpečená na 98 % a rozbieha sa ďalšia etapa rekonštrukcie,“ konštatuje trenčiansky
primátor.
Zvýšenú efektivitu prác pri
nakladaní a likvidácii odpadu
pocítia občania na vlastných
peňaženkách. „Vďaka vysúťaženým podmienkam som
mohol v decembri minulého
roku navrhnúť poslancom
mestského
zastupiteľstva,
aby znížili cenu za odvoz komunálneho odpadu zo 620 Sk
ročne na obyvateľa na 570 Sk.
Pri mestských komunikáciách
je to úplne čerstvý vzťah, ale
víťazná spoločnosť je renomovanou európskou firmou
a hádam nikoho nenapadne
pochybovať o kvalite jej práce,“ s optimizmom sa pozerá
do blízkej budúcnosti štatutár
Mesta Trenčín.
(th)

Výbor mestskej časti Západ sa
stretol s občanmi 22. februára
Mesto predložilo SAD Trenčín žiadosť občanov o zmenu
smerovania linky č. 13 cez
Staničnú ul. k Úspechu a na
Veľkomoravskú ul. i žiadosť
o zriadenie autobusového
spoja zo Záblatia k nemocnici a od Zamaroviec na Sihoť.
Občania tiež požadujú školský
spoj z Orechového a Istebníka,
lebo veľa detí a stredoškolákov
cestuje ráno na Sihoť.
Žiadosť obyvateľov Záblatia
na zriadenie zóny 40 sa bude
posudzovať za účasti Dopravného inšpektorátu Trenčín, správy
komunikácií a zástupcov mesta.
V tejto časti sa prepadáva vozovka po výstavbe kanalizácie,
do 30. júna sa nahlásia kolaudačné závady z celej stavby. Počas jarných mesiacov MHSL, m.
r. o., zabezpečí rekonštrukciu
verejného rozhlasu v Záblatí.
Obyvatelia sídliska Kvetná
požadujú dvojtýždenný interval
vývozu kontajnerov na plast. Na
sídlisku sú povrchy chodníkov
a ciest v dezolátnom stave. Ich
oprava je v pláne na rok 2006.
Sťažnosti sú na zimnú údržbu

Staničnej ul. Nachádzajú sa
tu školy a zdravotné stredisko
a pri veľkej frekvencii ľudí sú po
pluhovaní cesty chodníky nepriechodné. Navyše pluh poškodil
vjazdy do garáží a ľudia parkujú
na ceste, čo zasa komplikuje
údržbu komunikácie. Preto
občania navrhli počas zimnej
kalamity zjednosmerniť problematické ulice. Malé stromčeky, vysadené v tesnej blízkosti
domov, robia po 30–40 rokoch
obyvateľom vrásky. V bytovom
dome na Veľkomoravskej ul. im
stromy tienia a korene sa tlačia
pod múry domu. Spoločenstvo
vlastníkov sa musí dohodnúť
a podať žiadosť o výrub týchto
stromov. Ulička od Úspechu na
Veľkomoravskú ul. je v dezolátnom stave, kanálové vpusty
sú na vyvýšených miestach,
voda neodteká a zamŕza. Tu je
potrebná rekonštrukcia. Na Kožušníckej ul. trčia z plota šípy
a ohrozujú chodcov, navyše
sa vedľa chodníka z tejto ulice
na Zlatovskú nachádza skládka odpadu, ktorá mesto určite
nekrášli.
(la)
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Trenčín v začiatkoch uhorského štátu
Danglár

Po páde Veľkomoravskej
ríše (začiatok 10. stor.) pohltili územie Slovenska starouhorské kmene. Zjednotenie
kmeňov dosiahol knieža Gejza
z dynastie Arpádovcov, ktorý
zaviedol vojenskú organizáciu
a začal šíriť základy kresťanstva v Uhorsku. Položil tak základy uhorského štátu a vzostupu Uhorska počas vlády
jeho syna, prvého uhorského
kráľa Štefana I. Kráľ Štefan I.
bol korunovaný 25. 12. 1000
pápežom Silvestrom II. Európa bola vtedy už zväčša
kresťanská – vďaka vplyvu
slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda a ich žiakov.
Už začiatkom 11. storočia
sa Trenčín zmenil z hradiska na hrad a stal sa sídlom
pohraničného
kráľovského
komitátu a najvýznamnejším
severným a severozápadným
bodom obrannej línie Uhorského kráľovstva. Táto línia
sa tiahla od Bratislavy až po
Strečno a Lietavu na strednom Slovensku, a dobudovaná bola až v 13. storočí,
kedy ju prakticky na dohľad
od seba už tvorili kamenné
hrady. Trenčiansky komitát sa
stal súčasťou Uhorského kráľovstva pravdepodobne za vlády uhorského kráľa Ladislava
I. (1077–1095). Územie bolo
predtým možno krátko súčasťou Českého a potom Poľského kráľovstva.
Ranofeudálny uhorský štát
sa zmietal vo vnútorných zápasoch medzi feudálmi a panovníkom alebo v bojoch proti
Tatárom. Obyvateľstvo trpelo
a na území dnešného Trenčína sa príliš často objavovali
nepriateľské vojská, ktorým
hrad ležal v ceste a prekážal
v postupe do vnútra Uhorska.
Podhradská osada bola v tých
časoch istotne aj trhovou osadou. Trenčín mal už charakter
mesta - platil biskupstvu dane
(desiatky) z mostného a prevozného mýta a v Kozmasovej
kronike z roku 1108 sa označuje ako Trencinopolis (mesto
Trenčín).
(rk)

Trenčín – opevnené mesto ?
Okolo stovky záujemcov o dejiny Trenčína sa zišlo v utorok
16. februára v Trenčianskom múzeu, aby si vypočuli zaujímavú
prednášku známeho historika PhDr. Róberta Zemeneho o vývoji
mestského opevnenia v Trenčíne. Podujatie ozvláštnilo vystúpenie členov Komorného orchestra mesta Trenčín pod vedením
Róberta Zemeneho ml. Prednáška sa uskutočnila ako príspevok
trenčianskej historickej obce k téme Mesto za hradbami.
V približne hodinovom vystúpení predstavil p.Zemene
postupný vznik, vývoj i zánik
jednotlivých častí opevnenia
mesta a odkryl pred poslucháčmi celú doteraz známu históriu
niekdajších slávnych mestských
múrov v Trenčíne. Dozvedeli
sme sa, že opevnenie mesta
bolo v niektorých miestach doslova nedobytné – najmä z južnej strany námestia, kde stála
Dolná brána (mestská veža),
posilnená predstavaným barbakanom a niekoľkými líniami
múrov (Zvyšky barbakanu boli
v minulom roku objavené pri
výkopových prácach pred vstupom do mestskej sobášnej siene.). Zo strany Váhu bolo opevnenie zdvojené – jedna línia
hradieb viedla v línii zadných
traktov domov stojacich na
hlavnom námestí, vystavaných
mešťanmi na základoch pôvodných múrov, ktoré po strate ich
vojenského významu zbúrali
(ľavá časť dnešnej Palackého

ulice) a druhá línia viedla o niečo ďalej – v oblasti dnešného
podchodu pre peších na Palackého ulici. Dôkaz o tom možno
dodnes denne vídať pri prechode týmto podchodom – v ostatku zachovaného múra, v (inak
veľmi zanedbanej) stene podchodu. Dnes nám z dávneho
opevnenia mesta zostala iba

malá časť – zvyšok mestského
múra vedúci od mestskej veže
smerom na hrad popri Brezine
– okolo karnera na Mariánskom
vŕšku (pri Farskom kostole).
Spomienkou na opevnenie je
však stále tvar hlavného námestia, ktorý kopíroval hradby
a zostal po stáročia nezmenený. Záujemcov o tému mestských opevnení informujeme,
že Trenčín by mal byť na jeseň
t. r. okrem iného aj hostiteľom
celoslovenského
seminára
opevnených miest Slovenska.
O všetkých podujatiach na
tému Mesto za hradbami budeme pravidelne informovať na
stránkach Info.
(rk)

Mapa mesta Trenčín zo 17. storočia

obr.: Štátny archív,pob.Trenčín

Spomienkou na opevnenie je stále tvar hlavného námestia, ktorý kopíroval hradby a zostal po stáročia nezmenený.
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Mesto Trenčín investovalo do škôl takmer 140 miliónov Sk
Zmena financovania základných škôl zo strany štátu v rámci prenesených kompetencií formou finančného príspevku (normatívu)
na jedného žiaka priniesla od 1. júla 2002 aj v Trenčíne nový pohľad na ich fungovanie. Mesto začalo realizovať prijatú koncepciu
školstva a uskutočnilo racionalizačné opatrenia, pretože v prvých ročníkoch každoročne klesá počet žiakov.
Z tohoto dôvodu klesá aj
celkový objem peňazí, ktoré
školy dostávajú od štátu. Základné školy však dostali do
kompetencie mestá, teda tie
sa musia postarať napríklad
o správu školských budov a
nové investície. Mesto Trenčín
vynaložilo zo svojho rozpočtu
od prevzatia kompetencií v júli
roku 2002, vrátane tohto roku,
na investície do škôl takmer
140 miliónov Sk. Najväčšou
tohtoročnou investíciou je rekonštrukcia športového areálu
ZŠ na Novomeského ul. v hodnote 40 mil. Sk.

Investície do
tepelného
hospodárstva
– najväčšie akcie
V roku 2003 boli zrealizované zabudovanie meracej a
regulačnej techniky a úpravy na
kotlovej
ochrane a rozdeľovačoch na
materských a základných školách vo výške 16 455 tis. Sk
v zmysle Plánu technického
zhodnotenia na úseku tepelného hospodárstva a domového
a bytového fondu.
V roku 2004 sa na rekonštrukciu strojného zariadenia
kotolne v ZŠ, Dlhé Hony preinvestoval 1 510 tis. Sk.
V roku 2005 sa na technické
zhodnotenie kotolne v ZŠ, Ul. P.
Bezruča vynaložilo 1,5 mil. Sk

Základné školy, školské stravovanie a zariadenia pre záujmové vzdelávanie
v tis. Sk
2002
1
2
3
4
5

Investície
Investície do tepelného hospodárstva
Poistenie - z rozpočtu Mesta
Opravy a údržby - z rozpočtu Mesta
Ostatné výdavky z rozpočtu Mesta
SPOLU:

a na úpravu vody a byt školníka
v ZŠ, Veľkomoravská ul. 542
tisíc Sk.
Rozpočtovaná čiastka vo
výške 12 mil. Sk na tento rok
zahŕňa prostriedky na projektovú dokumentáciu a vybudovanie
nových kotolní v ZŠ, Novomeského ul., ZŠ, Na dolinách, MŠ,
Kubranská cesta a drobné investície.
Ostatné výdavky z rozpočtu
Mesta predstavujú výdavky na
revízie zariadení v kryte CO,
nákup požiarnej techniky a hasiacich prístrojov, výdavky na
prevádzku školských plavární,
knihy pre prvákov, školské súťaže a pod.

Eurofondy
Mesto Trenčín taktiež žiada
o finančné prostriedky z eurofondov na rekonštrukciu školských objektov vo výške 232, 6
mil. Sk. Tým chce prispieť nielen
k zlepšeniu vzdelávacieho procesu v školách, ale i podnietiť

25
0
0
0
0
25

2003

2004

2005

2 024
16 455
0
0
0
18 479

8 433
1 510
693
390
446
11 472

45 310
2 042
685
1 936
1 080
51 053

2006
rozpočet

SPOLU:

44 500 100 292
12 000 32 007
685
2 063
0
2 326
1 400
2 926
58 585 139 614

Najväčšie investičné akcie v tis. Sk:
1 ZŠ, Kubranská – kanalizačná + vodovodná prípojka
2 ZŠ, Opatová – plynofikácia

1 169
677

3 ZŠ, Veľkomoravská – rek.sociálnych zariadení
4 ZŠ, Veľkomoravská – rek. drevných otvorov
5 ZŠ, Hodžova – športovo-rekreačný areál
6 Projekty pre ZŠ

2 379
519
16 623
4 349

7 ZŠ, Veľkomoravská – športový areál

16 737

8 ZŠ, Novomeského – športový areál

884

9 ZŠ, Bezruča – bezbariérový prístup

4 228

10 ZŠ, Na dolinách – strechy

2 892

11 ZŠ, Novomeského – plaváreň

1 191

12 ZŠ, Novomeského – strecha + CO kryt

1 821

13 ZŠ, Novomeského – sociálne zariadenia

558

14 ZŠ, Východná – sociálne zariadenia

416

rozvoj jednotlivých mestských
častí. Stavebné úpravy sú zamerané na zvýšenie technického,
energetického a technologického štandardu vybavenia stavieb,
najmä na zateplenia objektov,
výmeny okien a vstupných
dverí, rekonštrukcie striech,
rekonštrukcie hygienických zariadení, rekonštrukcie rozvodov

kanalizácie, ústredného kúrenia, elektroinštalácie, výmeny
svietidiel a pod. Renováciu v
ZŠ, Hodžova ul., ZŠ, Dlhé Hony,
ZŠ, Ul. P. Bezruča, ZŠ, Veľkomoravská ul. a ZŠ, Novomeského
ul. by mesto spolufinancovalo
sumou 12,2 mil. Sk. Projekty sú
v procese posudzovania, žiadny
doteraz nebol zamietnutý. (th)

Investície Mesta Trenčín do Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
(dokončenie z 3. strany)
Pridanou hodnotou projektov sú unikátne riešenia správy
vecí verejných v prospech občanov mesta Trenčín. Výsledkom
naplnených projektov sú značné
úspory zdrojov pri správe majetku a pri nakladaní s majetkom,
prehľadný verejný rozpočet so
stanovenými cieľmi a merateľnými ukazovateľmi kontroly, či
progresívny systém základného
školstva. Všetky objednávky
boli realizované v súlade so zákonom o verejnom obstaraní.

Mesto Trenčín v poslednom
období realizovalo i s inými
poradenskými
organizáciami
projekty, ktoré boli zamerané
na efektívne fungovanie Mestského úradu, výsledkom čoho
je napríklad Klientské centrum
mesta.
Mesto Trenčín využíva poradenstvo externých firiem i v oblasti ekonomického a právneho
poradenstva.
V r. 2004 Mesto Trenčín na vypracovanie PHSR
Mesta Trenčín investovalo

1 956 000 Sk. V r. 2005 investovalo do 11 zákaziek na
riešenie
implementačných
projektov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja:
243 000 Sk – Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta. 238 500 Sk – štúdia
– dopravný systém verejnej
dopravy. 233 000 Sk – štúdia
– samostatné školské subjekty. 250 000 Sk – štúdia
– zavedenie programového
rozpočtovania. 210 000 Sk
– štúdia – štruktúra majetku.

234 500 Sk – štúdia – voucher systém kultúra, šport.
249 500 Sk – konzultácie spojené s implementáciou navrhovaného modelu. 245 500 Sk
– tréning k programovému rozpočtovaniu. 248 000 Sk – štúdia – zavedenie povinných cost-benefit analýz. 189 000 Sk
– školiace služby spojené
s osamostatnením školských
subjektov. 164 500 Sk – vzdelávacie služby spojené s implementáciou.
(th)
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Rozhodnutie primátora o poskytnutí dotácií z rozpočtu
Na základe uznesenia Grantovej komisie zo dňa 19. 1.
2006 a v súlade s rozpočtom
Mesta Trenčín na rok 2006
poskytne Mesto Trenčín zo
svojho rozpočtu dotáciu týmto žiadateľom:

A. Podujatia:
1. Agentúra P-PROMOTION,
Kukučínova 35, 911 01 Trenčín. IČO: 37 921 223, kontakt:
0903 265 054, štatutárny zástupca: Ing. Jozef Propper. Názov projektu: Hudobný mesačník. Celkové náklady projektu:
950 000 Sk. Požadovaná
výška príspevku: 350 000 Sk
–37%. Dotácia: 60 000 Sk.
2. Klub
priateľov
vážnej
hudby v Trenčíne, Brnianska 1, 911 05 Trenčín. IČO:
34 054 952, kontakt: 032/
658 23 63, štatutárny zástupca: MUDr. J. Biermannová.
Názov projektu: Festival Trenčianska hudobná jar. Celkové
náklady projektu: 203 000 Sk.
Požadovaná výška príspevku:
140 000 Sk – 69%. Dotácia:
100 000 Sk.
3. Klub
priateľov
vážnej
hudby v Trenčíne, Brnianska 1, 911 05 Trenčín.
IČO: 34 054 952, kontakt:
032/658 23 63, štatutárny
zástupca: MUDr. Judita Biermannová. Názov projektu:
Festival Trenčianska hudobná
jeseň. Celkové náklady projektu: 235 000 Sk. Požadovaná
výška príspevku: 140 000 Sk
– 60%. Dotácia: 100 000 Sk.
4. Komorný orchester mesta Trenčín, Ul. kn. Pribinu
3, 911 01 Trenčín. IČO:
36
121
533,
kontakt:
0902 911 147, štatutárny
zástupca: Mgr. Peter Kocnár.
Názov projektu: Koncerty
v Cran–Gevrier a okolí.
Celkové náklady projektu:
125 000 Sk (doprava).
Požadovaná výška príspevku:
60 000 Sk –48%. Dotácia:
60 000 Sk.
5. Slovenský skauting, 87.
zbor Bufinky Trenčín, Na záhrade 28, 911 05 Trenčín.
IČO: 36 122 301, kontakt:

0905 965 640, štatutárny zástupca: Ing. Veronika Miškolciová. Názov projektu: Skauti
deťom trenčianskej nemocnice. Celkové náklady projektu:
25 000 Sk. Požadovaná výška
príspevku: 15 000 Sk – 60%.
Dotácia: 10 000 Sk.
6. SHŠ WAGUS, n.o., M. Turkovej 26, 911 01 Trenčín.
IČO: 36 119 130, kontakt:
0905 639 360, štatutárny
zástupca: Ľuboš Gajdošík.
Názov projektu: 13. Trenčianske hradné slávnosti 2006.
Celkové náklady projektu:
350 000 Sk. Požadovaná
výška projektu: 200 000 Sk
–57%. Dotácia: 100 000 Sk.
7. SHŠ WAGUS, n.o., M. Turkovej 26, 911 01 Trenčín.
IČO: 36 119 130, kontakt:
0905 639 360, štatutárny
zástupca: Ľuboš Gajdošík.
Názov projektu: Nočné prehliadky Trenčianskeho hradu
2006. Celkové náklady projektu: 150 000 Sk. Požadovaná
výška príspevku: 100 000 Sk
–67%. Dotácia: 50 000 Sk.
8. Kultúrne centrum Sihoť, M.
Turkovej 22, 911 01 Trenčín.
IČO: 36 127 108, kontakt:
032/743 45 35, štatutárny
zástupca: Iveta Matejková. Názov projektu: IV. ročník „ AD
FONTES MUSICAE“ – „K PRAMEŇOM HUDBY“. Celkové náklady projektu: 180 000 Sk.
Požadovaná výška príspevku:
80 000 Sk – 44%. Dotácia:
40 000 Sk.
9. Agentúra JoVa, Hviezdoslavova 13, 911 01 Trenčín.
IČO: 40 192 105, kontakt:
032/743 79 57, štatutárny
zástupca: Mgr. Katarína Vakošová. Názov projektu: Daj Boh
šťastia tejto zemi. Celkové náklady projektu: 328 000 Sk.
Požadovaná výška príspevku:
135 000 Sk – 41%. Dotácia:
40 000 Sk.
10. Združenie na podporu
detského folklórneho súboru
Kornička, Lipová 35, 911 05
Trenčín. IČO: 36 118 419,
kontakt: 0905 207 968, štatutárny zástupca: Jaroslava
Kohútová. Názov projektu:
Reprezentácia DFS Kornič-

ka na MF v zahraničí v roku
2006. Celkové náklady projektu: 257 100 Sk. Požadovaná
výška príspevku: 200 000 Sk
– 78%. Dotácia: 70 000 Sk.
11.
Divadlo
Normálka,
Duklianskych
hrdinov
26, 911 01 Trenčín. IČO:
37
917
706,
kontakt:
0903 441 750, štatutárny zástupca: Miroslav Duríš. Názov
projektu: Divadelné predstavenie OCHOTNÍCI. Celkové
náklady projektu: 70 000 Sk.
Požadovaná výška príspevku:
50 000 Sk –71%. Dotácia:
30 000 Sk.
12. Kultúrne centrum Aktivity,
o.z., Kyjevská 3183, 911 08
Trenčín. IČO: 37 918 923,
kontakt: 032/658 26 08,
0908 210 940, štatutárny zástupca: Světluše Rajnincová.
Názov projektu: „Aj my máme
šikovné pršteky“. Celkové náklady projektu: 104 000 Sk.
Požadovaná výška príspevku:
50 000 Sk – 48%. Dotácia:
30 000 Sk.
13. Trenčianska nadácia,
Mladežnícka 2, 911 01
Trenčín. IČO: 36 121 908,
kontakt: 032/744 55 00,
0903 175 863, štatutárny zástupca: RNDr. Alena Karasová.
Názov projektu: TRENČIANSKE KORZO, jarné a jesenné. Celkové náklady projektu:
40 000 Sk. Požadovaná výška
príspevku: 30 000 Sk –75%.
Dotácia: 20 000 Sk.
14. Folklórny súbor DRUŽBA, o.z., Kniežaťa Pribinu
3, 911 01 Trenčín. IČO:
36 121 894, kontakt: 032/
652 18 13, 0907 703 851,
štatutárny zástupca: Bohuslav
Žitňan. Názov projektu: Reprezentácia mesta Trenčín
v zahraničí a SR. Celkové náklady projektu: 300 000 Sk.
Požadovaná výška projektu:
120 000 Sk –40%. Dotácia:
50 000 Sk.
15. Združenie na podporu
DFS Radosť, Mierové nám.
16, 911 01 Trenčín. IČO:
36 128 066, kontakt: 032/
743 56 45, 0905 854 718,
štatutárny zástupca: Emília
Šteiningerová. Názov projek-

tu: Rozvoj medzinárodných
kontaktov, reprezentácia DFS
Radosť Trenčín, mesta Trenčín v SR i v zahraničí. Celkové
náklady projektu: 270 000 Sk.
Požadovaná výška príspevku:
70 000 Sk – 26%. Dotácia:
50 000 Sk.
16. TRENČAN, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra, Ul. 1.
mája č. 2, 911 35 Trenčín.
IČO: 36 127 973, kontakt:
032/743 44 22, štatutárny
zástupca: Ing. Gabriela Šebáňová. Názov projektu: Účasť
FS Trenčan na medzinárodných folklórnych festivaloch.
Celkové náklady projektu:
100 000 Sk. Požadovaná
výška príspevku: 50 000 Sk
–50%
Dotácia: 50 000 Sk.
17. Trenčianske osvetové stredisko, Kožušnícka 2, 911 05
Trenčín. IČO: 34 059 172,
kontakt: 032/652 56 44, štat.
zástupca: Mgr. Vladimír Zvalený. Názov projektu: JAVORINA
2006 – slávnosti bratstva Čechov a Slovákov. Celkové náklady projektu: 300 000 Sk.
Požadovaná výška príspevku:
30 000 Sk –10%. Dotácia:
25 000 Sk.
18.
Trenčianske
osvetové
stredisko, Kožušnícka
2, 911 05 Trenčín. IČO:
34 059 172, kontakt: 032/
652 56 45, 0905 386 790,
štatutárny zástupca: Mgr. Vladimír Zvalený. Názov projektu: STRETNUTIE – SETKÁNÍ,
výstava výtvarníkov Trenčín
a Uherské Hradiště. Celkové
náklady projektu: 72 000 Sk.
Požadovaná výška príspevku:
57 000 Sk –79%. Dotácia:
30 000 Sk.
19. Spolok Mestský dychový orchester Trenčín,
Soblahovská 55, 911 01 TN.
IČO: 31 872 689, kontakt:
032/652 02 07, štatutárny
zástupca: Pavol Plánka. Názov projektu: Doprava na medzinárodný festival. Celkové
náklady projektu: 60 000 Sk.
Požadovaná výška príspevku:
40 000 Sk – 66%. Dotácia:
40 000 Sk.
(pokračovanie nabudúce)
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Značka zelenej školy napovedá, že takáto škola je niečím výnimočná
V školskom roku 2004/2005 sa uskutočnil pilotný ročník
projektu Zelená škola. Zapojilo sa do neho 48 škôl z celého
Slovenska. Celosvetovo platný certifikát Zelená škola nakoniec
dostali zástupcovia 39 slovenských základných, stredných škôl
a gymnázií. Slávnosť certifikácie sa konala 3. novembra 2005
v Pálffyho paláci v Bratislave a medzi úspešnými a certifikovanými boli aj školy z trenčianskeho regiónu: ZŠ na Kubranskej
ceste, ZŠ na Východnej ul., ZŠ Opatová, Špeciálna základná
škola internátna V. Predmerského v Trenčíne, Súkromná základná škola v Novej Dubnici, Cirkevná základná škola Dominika Savia v Dubnici n. V. a ZŠ Trenčianske Jastrabie.
Hlavným cieľom projektu
Zelená škola je pomôcť školám
nájsť cestu zmeny, vedúcej
k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole a spoločnosti. Inak
povedané, projekt podporuje
činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa slovenských škôl, akým je prevádzka
školy v medziach platných environmentálnych právnych predpisov, prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním životného
prostredia, udržateľná spotreba
zdrojov, či environmentálna
výchova a vzdelávanie žiakov
i pracovníkov školy a spolupráca s miestnou komunitou
a okolitým svetom.
V Akčnom pláne Zelenej
školy si každá škola sama

zavedenie úsporných opatrení,
príp. aj technológií, šetriacich
energiu, teplo, vodu. Podrobné
informácie si záujemcovia môžu
nájsť na internetových stránkach www.zelenaskola.sk.
Veľmi podstatnou, ak nie
najpodstatnejšou, časťou projektu je plnenie výchovných
a vzdelávacích úloh: účasť žiakov a pedagógov na praktickej
ochrane prírody, napr. pri vysádzaní stromov, pri prenosoch
žiab na ich jarnom ťahu, pri
zimnom sčítaní vtáctva, starostlivosť o zeleň v škole, v areáli
školy aj v obci, dôraz školy na
neformálne plnenie Ministerstvom školstva vydaných osnov
environmentálnej výchovy, využívanie netradičných foriem vý-

Žiaci ZŠ Východná na Trenčianskom Ekojarmoku
stanoví konkrétne úlohy na
základe vlastných, špecifických
podmienok. Medzi projektové
úlohy patrí napríklad zavedenie
separovaného zberu v škole,
prípadne aj v triedach, zriadenie kompostoviska, účasť pedagógov, ale aj žiakov a študentov
na ekoseminároch, organizácia
škôl v prírode, zameraných na
čo najväčší pobyt detí vonku
a na environmentálnu výchovu,

učby v škole (zážitkové učenie,
hrové aktivity, výučba formou
terénneho výskumu, exkurzie),
dôraz na cvičenie tolerancie,
kritického myslenia, tvorbu
a obhajobu vlastného názoru,
zodpovedného konania... Zelená škola by mala byť alternatívou aj v zmysle otvorenosti
školy novým trendom, novým
myšlienkam, alternatívnej pedagogike.

Kvalitu certifikovania garantuje Foundation for Environmental Education (FEE) – Nadácia
pre environmentálnu výchovu.
Program Ecoschools spustila organizácia v roku 1995 v ôsmich
krajinách na dvoch tisíckach
škôl. Dnes, po 10 rokoch fungovania projektu, záujem stále
trvá a počet členov stúpol na 41
krajín a trinásťtisíc škôl. Cieľom
medzinárodnej spolupráce je
aj výmena informácií a skúseností medzi školami prostredníctvom internetovej stránky
www.eco-schools.org. Tam sa
študenti nielen dozvedia dobré
tipy, ale si aj preskúšajú svoju
angličtinu. Slovenským špecifikom v celosvetovom meradle
projektu je fakt, že podmienky
projektu ako aj projektové úlohy sú postavené najprísnejšie
– slovenské Zelené školy sú
v tomto zmysle teda vo svetovej špičke. O to viac vyniká
v rámci Slovenska trenčiansky
región, v ktorom je „najvyššia
koncentrácia“ Zelených škôl.

Prvý ročník projektu
v školskom roku
2005/2006
V tomto školskom roku sa
prihlásilo do projektu Zelená
škola 60 škôl z celého Sloven-

ska, pričom trenčiansky fenomén „najvyššieho výskytu Zelených škôl na plochu“ sa ešte
zvýšil – do projektu je prihlásených až 6 škôl z mesta Trenčín
a ďalšie školy sú prihlásené
z okolia.
Projektové podmienky v 1.
ročníku projektu boli pritom
ešte sprísnené – nie je možné
napríklad v Zelenej škole prevádzkovať automaty na nápoje
(aj z hľadiska odpadového, aj
z hľadiska zdravotného), Zelené školy sa nemôžu zapájať
do rôznych spotrebiteľských
súťaží typu „za nazbieranie najväčšieho počtu obalov od firmy
ABCD získa škola počítač“ (čo
je priama podpora konzumného
spôsobu života, nezlučiteľného
s filozofiou projektu Zelená škola, založenej na skromnosti, šetrnosti voči prírodným zdrojom
a voči životnému prostrediu).
Školy zapojené do projektu
majú nárok na svojho kvalifikovaného konzultanta, ktorý škole
pomáha plniť projektové úlohy,
riešiť problémy na ceste za certifikátom a je škole kedykoľvek
k dispozícii. Okrem toho sú
projektové školy zapojené do
celoslovenskej e-mailovej konferencie, vďaka čomu sú vždy
ako prvé pri zdroji rôznych dô-

2. 3. 2006
ležitých informácií. A trenčianske školy mali navyše zo svojej
účasti v projekte aj takú výhodu,
že získali na realizáciu projektu

vali pre ďalšie generácie? Čím
vás zaujal projekt Zelená škola a čo od neho očakávate?
Robí mesto Trenčín pre zdravý

práca s MHSL alebo Trenčianskym múzeom. Očakávania? Ak
sa výsledok dostaví v podobe
hlbšieho pochopenia problema-

životný štýl Trenčanov dosť?
Žiakov sme sa spýtali: Čo ťa
najviac zaujíma na prírode?
Žije a správa sa vaša rodina
ekologicky? Čím ťa obohatila
činnosť, ktorej si sa venoval
v rámci projektu Zelená škola?
Hovorí Mária Turčanová, koordinátorka projektu zo ZŠ na
Východnej ul.:
„Pri vstupe do projektu bolo
naším cieľom zapojiť do plnenia
úloh čo najviac detí, ich rodičov
i zamestnancov školy. Snažili sme sa venovať pozornosť
problematike
každodenného
praktického života – napríklad,
ako sa dá v bežnom živote šetriť voda, energia, plyn, teplo,
ale aj rôzne suroviny. Šetrenie
surovinami považujeme za
dôležitý aspekt každého dňa,
pretože citlivý prístup k okoliu
a prírode sa prejavuje práve
týmito formami a dá sa vypestovať už v útlom veku. Projekt
nás oslovil aj tým, že mnohé
z činností, ktorými sa zaoberal,
boli súčasťou nášho školského
života aj predtým, čo potvrdilo
náš správny smer. Nové úlohy
projektu sa pre nás stali výzvou,
ako napríklad zavedenie EKO
dní do školskej jedálne, spolu-

tiky našimi žiakmi, ako aj zvýšeného záujmu o prírodu a citlivejší vzťah k nej, myslím, že táto
práca má zmysel. Nápadov,
ako zlepšovať zdravý životný

Mandala z prírodného materiálu
Zelená škola aj malú finančnú
podporu od Mesta Trenčín vo
výške 15000 Sk na jednu školu. Grant im sprostredkovalo
Centrum environmentálnych aktivít – konzultantská organizácia
pre trenčiansky región. Školy si
za tieto finančné prostriedky
zakúpili napríklad vodušetriace
pákové batérie, WC splachovače, energiušetriace úsporné
žiarovky, literatúru do svojich
školských environmentálnych
knižníc a iné.
Školy v projekte úspešné dostanú certifikát a vlajku Zelená
škola.
Na získaní certifikátu spolupracujú okrem žiakov a pedagógov i nepedagogickí zamestnanci školy, vedúce jedální, školníci
či rodičia. Značka zelenej školy
napovedá, že takáto škola
je niečím výnimočná, nielen
v ochrane životného prostredia,
ale aj v zapájaní študentov a rodičov do riadenia školy.
Oslovili sme niektoré koordinátorky i žiakov z pilotného
ročníka projektu Zelená škola. Planéta nám čoraz viac
dáva na vedomie, že sa k nej
nesprávame zodpovedne. Čo
vštepujete žiakom a študentom, aby sme prírodu zacho-
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neujdú huby a pri prechádzkach
a návštevách prírody najviac
sledujú zmeny, ktoré sú súčasťou striedania ročných období.
Katarína Kijovská a Eva Polívková, koordinátorky zo ZŠ,
Kubranská cesta na otázky
odpovedali:
„Byť ohľaduplný, empatický,
nemyslieť na seba. Kto má rád
prírodu, má široké srdce plné
lásky. Tento projekt môže zvýšiť
environmentálne povedomie širokej verejnosti, nielen žiakov.
Žiaľ, všetky projekty (Zelená
škola, Strom života) sú spoplatnené. Trenčín sa snaží, avšak
je to činnosť viacmenej mimovládnych organizácií.“
Žiakov zo ZŠ na Kubranskej
ceste Petra Kmeťa, Ivanu Pristašovú, Veroniku Šišovskú,
Simonu Margorínovú najviac
zaujala rozmanitosť rastlín a živočíchov. „Snažíme sa správať
ekologicky, no nie vždy sa nám
to darí. Tiež sa snažíme viac
chrániť, neznečisťovať prírodu,
rozumne nakupovať. Rozšírili
sme si vedomosti o prírode,
skrášlili sme okolie školy. Skúmali sme Kubranský potok, robili sme výskum čistoty ovzdu-

Žiaci ZŠ Východná na Trenčianskom Ekojarmoku
štýl občanov mesta, je iste veľa
a je jasné, že na realizáciu je
potrebný čas a peniaze. Osobne som spokojná s prácou CEA
Baranček v Trenčíne, ktorého
aktivity mestu pomáhajú.“
Žiačky zo ZŠ na Východnej
ul. Romanu Kopeckú, Zuzanu
Antalovú, Petru Pišnú, Janku
Kováčovú, Pavlínu Štefinovú,
Dominiku Bulkovú, Moniku
Kondrlovú a Lenku Blaškovú
zaujímajú živočíchy, rastliny
a skúmanie prírody. Ich záujmu

šia pomocou lišajníkov.“
Prianie školám zapojeným do
projektu:
Aby vaša škola nestratila
kurz v mori environmentálnych
problémov, aby sa zazelenala
sviežou vôňou, krásou a hudbou kolektívneho úsilia a aby
príroda v jej okolí nikdy nestratila svoju zelenú farbu.
(rm, ľp, uš)
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Skautský dom v Zlatovciach, alebo čo sa deje v bývalej materskej škole
Trenčianski skauti oslávili 90. výročie založenia skautingu
v Trenčíne a zároveň s pomocou Mesta Trenčín vyriešili dlhotrvajúci problém priestorov pre deti a mládež združujúce sa
v skautskom hnutí.
Už niekoľko rokov bola stovka skautov a skautiek, vrátane
tých najmenších, odkázaných
stretávať sa v zastaralej budove na Kukučínovej ulici. Tieto
priestory nevyhovovali hygienicky ani kapacitne. Technický
stav budovy s pretekajúcou
strechou často zhoršovali krádeže a vlámania, po ktorých sa
nešťastným skautom naskytol
pohľad na obhorené steny a
zničený nábytok. Keď už nebo-

lo čo vziať, odniesli si zlodeji
hliníkové výstuže táborových lehátok. S pomocou Mesta Trenčín a priateľov skautingu sa
táto skutočnosť začala meniť.
Mesto ponúklo skautom budovu bývalej materskej škôlky v
Zlatovciach, ktorá bola zrušená
a priestory ostali nevyužité.
Skauti si interiér budovy svojpomocne opravili a uviedli opäť
do prevádzkyschopného stavu.
Ako hovorí vodca jedného z od-

Olympiáda ľudských práv pozná finalistov
O postup do celoslovenského kola Olympiády ľudských
práv súťažilo 7. februára
v priestoroch Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne 27 najlepších
študentov z Trenčianskeho kraja, medzi ktorými nechýbali ani
štyria študenti z Trenčína – Matej Haberl z Gymnázia Ľ. Štúra, Peter Hruška z Obchodnej
akadémie M. Hodžu, Barbora
Tisová zo Súkromného gymnázia a Radka Lukačovičová zo
Strednej zdravotníckej školy.
Súťaž pozostávala z dvoch
častí. V teste museli súťažiaci
v priebehu 60 minút preukázať vedomosti zo základných
ľudských práv a slobôd podľa
Ústavy SR. V ústnej časti pred
trojčlennými odbornými komisiami vyjadrovali vlastný názor
vo všetkých oblastiach ľud-

ských práv a slobôd. Do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční v dňoch 21. – 23. marca
2006 v Liptovskom Mikuláši
postúpilo osem najúspešnejších súťažiacich: P. Blaškovič
z Gymnázia v Handlovej, S. Radosová z Gymnázia v Prievidzi,
B. Schneebergerová z Gymnázia v Dubnici nad Váhom, D.
Baco z Gymnázia Bánovce nad
Bebravou, J. Kmošena z Gymnázia v Púchove, E. Baloghová
z Gymnázia v Partizánskom,
Katarína Krasulová z Gymnázia sv. Jozefa Nové Mesto nad
Váhom, Michal Krumpák zo
Spojenej školy Bánovce nad
Bebravou. Do súťaže sa zapojilo viac ako štyritisíc študentov
z celého Slovenska. Z nich sa
64 najúspešnejších stretne
v celoštátnom finále.
(jč)

Do veľkej rodiny občanov Trenčína pribudol zapísaním do pamätnej knihy Mesta Trenčín aj Adrián Martiš, ktorý individuálny
zápis absolvoval v deň narodenín svojej matky Jarmily Martišovej.
(text a foto eg)

dielov: „Keď sme sem prišli,
boli tu prázdne miestnosti,
holé steny a nefunkčné sociálne zariadenia. Skaut je však
šikovný. Všetko sme si začali
sami opravovať, aby sa mohla
začať pravidelná schôdzková
činnosť.“ A tak budova, ktorá
kedysi patrila hlavne deťom,
opäť slúži mládeži a šľachetnej
myšlienke.
Okrem pravidelnej činnosti sa však budova využíva aj

na ďalšie aktivity spojené so
vzdelávaním. Organizujú sa tu
kurzy prvej pomoci, vzdelávacie semináre pre skautských
vodcov z celého Slovenska. Takéto využitie plánujú skauti aj
do budúcnosti. Okrem toho by
chceli, aby skautský dom slúžil
aj ako útočisko pre skautov zo
vzdialenejších miest a zahraničia keď prídu spoznávať mesto
Trenčín a jeho okolia.
Igor Škára

Grantové kolo Mladých filantropov
Trenčianskej nadácia vyhlásila druhý ročník grantového kola Otvorený grantový
program Mladých filantropov.
O podmienkach získania grantu v II. ročníku Mladých filantropov informovala koordinátorka
činnosti mladých filantropov
Dana Adamusová. „O grant sa
môžu uchádzať mimovládne organizácie so sídlom v Trenčíne,
mimovládne organizácie so sídlom v SR, ktorých predkladané
projekty sa bezprostredne dotýkajú života v Trenčíne, obyvatelia, či neformálne skupiny
obyvateľov Trenčína. Projekt
musí byť určený Trenčanom
a realizovaný v Trenčíne. Pred
podaním projektu musí byť jeho
návrh konzultovaný v kancelárii
nadácie.“ Iniciatíva je zameraná na širokú podporu aktivít
v oblasti športu, kultúry, hudby, umenia, životného prostredia a podobne. Mladí filantropi
konštatovali,
že
podporia
predovšetkým tie predložené
projekty, ktoré budú najoriginálnejšie. Maximálna výška grantu
od nadácie je 20 tisíc Sk.
Žiadateľ je povinný doložiť
20 % finančnú spoluúčasť z celkovej poskytnutej výšky grantu.

Uzávierka prihlášok žiadateľov
je do 31. marca 2006. Projekty musia byť zrealizované
do 31. augusta 2006. Mladí
filantropi prisľúbili pomoc pri
spracovaní žiadosti o grant.
Ďalšie informácie získate na
tel. čísle 032/744 55 00, e-mail: tnn@changenet.sk, www.
trencianskanadacia.sk, kde si
môžete tiež stiahnuť potrebný
formulár žiadosti.
(r)

Svadobné zvony
V februári 2006 si spoločné
áno povedali:
Renáta Tomajková
a Peter Mitana
Jana Púčeková
a Jozef Koštal
Monika Dudíková
a Peter Karvai
Monika Dudíková
a Peter Karvai

Posledné zbohom
vo februári sme sa rozlúčili zo
zosnulými:
Janou Ďurišovou,
Bohumilou Čelechovskou
rod. Langovou,
Ľubomírom Mihulom,
Jánom Mikulcom

2. 3. 2006

KULTÚRNE POZVÁNKY

Detské aktivity
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská ul. 1
2. 3. o 15.00
KLUB D 2006 – Dievčenské knihohity,
diskusia o literárnych novinkách pre
dospievajúce dievčatá
6. – 10. 3. o 10.30
Deti, nenuďte sa, pozývame Vás do knižnice
jarné prázdninové superkluby v knižnici
14. 3. o 10.00 Tvorivá dielňa – pre deti z materských škôl
15. 3. o 10.00 Slovenská literatúra pre deti a mládež –
bibliografické príhovory o novinkách v detskej
literatúre
Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27
7. 3. o 16.00
VÝTVARNÝ ATELIÉR pre všetky šikovné
i „nešikovné“ deti do 14 rokov a ich rodičov
12. 3. o 14.00 FAREBNÁ NEDEĽA – tvorivé nedeľné
popoludnie pre všetky deti a ich rodičov,
starých rodičov
15. 3. 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. 3., 5. 3. o 19.00
OLD BOY, Južná Kórea, 2003, 121
Réžia: Park Chan-Wook
6. 3. o 19.00
BREZOVÝ HÁJ, Poľsko, 1970, 111‘
8. 3. o 19.00
ČÍNSKA ODYSEA, 105‘
Honkongský najlepší film r. 2002
10. 3., 12. 3. o 19.00
UTÓPIA, NAJVIAC ĽUDÍ ŽIJE V ČÍNE,
Nórsko, 2002, 82‘
13. 3. o 19.00
CHLIEB A TULIPÁNY, Taliansko/Švajčiarsko, 2000, 114‘ Réžia: Silvio Soldini
15. 3. o 19.00
KANDAHÁR, Irán/Francúzsko, 2001,
88‘ Réžia: Mohsen Makhmalbaf

Prednášky
KC Aktivity, Kyjevská ulica
7. 3. o 18.00
Vyživovacia povinnosť medzi manželmi
a príspevok na výživu rozvedeného manžela –
prednáška – JUDr. Chlebanová
8. 3. o 18.00
Čo treba vedieť o masážach – prednáška
Katarína Čaklošová
12. 3. o 13.00 Rytmy s Najlou – seminár pre mierne
pokročilé tanečnice
15. 3. o 18.00 Artrózy a artritídy – prednáška – Katarína
Čaklošová
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Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...

Deti vo víre tanca,sprievod masiek, fašiangové piesne a vinše sa
niesli 21. februára areálom Materskej školy na Šafárikovej ulici.
Deti vo vlastnoručne vyrobených „maškarách“ či profesionálne
zhotovených maskách spievali, tancovali, veselili sa a vinšovali:
„Fašianok je milý sviatok, ponúknite šunky plátok, slaninku aj
klobás pár, neľutujte pre nás dar. My vám za to zaželáme zdravie, šťastie, požehnanie.“
Text a foto N. Andelová

Divadelné predstavenia, koncerty, festivaly
Piano club Trenčín, Pod Sokolice 16
3. 3. o 20.00
Koncert NO GRAVITY
4. 3. o 20.00
Koncert Zuzana Vlčeková a VV Jazz Qaurtet
17.3. o 20.00
BLUESOVÝ VEČER – Aurelius Q. – Erik Boboš
Procházka and Dozen Frozen – Blue Hajšo Band
Kino Hviezda
4. 3. o 20.00
Koncert alternatívnej legendy TROTTEL
Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27
9. 3. o 9.30
Ateliér pre seniorov
12. 3. o 18.00 Klub priateľov vážnej hudby: Koncert víťazov
medzinárodnej klavírnej súťaže detí v Brne
14. 3. o 17.00 Večerný výtvarný ateliér pre dospelých
Športová hala Trenčín
9. 3. o 19.00
MIRO ŽBIRKA – The best of tour 2006
Kino Metro, Mierové námestie
11. 3. o 19.00 Divadlo Normálka: Normálna krajina
Verejná knižnica M. Rešetku, Nám SNP 2
13. 3. o 16.00 Významné ženy Trenčianskeho kraja –
podujatie k Medzinárodnému dňu žien
KaMC OS SR
15. 3. o 19.00 Divadlo J. G.Tajovského vo Zvolene:
S tvojou dcérou nikdy

Výstavy

Od 9. do 26. februára výstavné priestory Mestskej galérie v Trenčíne patrili už po 21-krát výstave pod prozaickým názvom Stretnutie – Setkání. Na výstave sa prezentovali umeleckými dielami
poprední amatérski umelci palety a fotografie z okresov Trenčín
a Uherské Hradište.
(text afoto jč)

Mestská galéria, Mierové nám. 22
1. – 19. 3.
JOZEF PAVLÍK – Poézia okamihu
Otvorené: utorok – nedeľa 10.00 – 17.00
Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27
3. 3. – 9. 4.
JÁN HUBINSKÝ – Písané hlinou
MILAN HNAT – Prídem ako zlodej...
Výstavisko TMM, Pod Sokolicami 43
9. – 11. 3.
BEAUTY FORUM SLOVAKIA – 14. ročník
medzinárodného odborného veľtrhu kozmetiky
KÚ Trenčín
15. – 30. 3.
VESMÍR OČAMI DETÍ – XXI. ročník
celoslovenskej výtvarnej súťaže
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Číslo 5/ročník VIII

Storočnica prvého mestského vodovodu
(pokračovanie z minulého čísla)

Prameň HUK
Vyviera cca 1,5 km južne od
Soblahova zo súvrstvia mezozoických vápencov a dolomitov.
Prameň bol zachytený záchytným zárezom zvedeným do pramennej záchytky, odtiaľ voda
odteká gravitačne do vyrovnávacieho vodojemu.Výdatnosť
prameňa nie je možné merať
priamo, len na vodojeme a kolíše od 3,0 do 20,0 l/s (doba
pozorovania r. 1916–1968).
Z orografického a geologického hľadiska prináleží záujmové územie k Strážovskej hornatine.
Hydrogeologické
pomery
ovplyvňujú najmä – geologická
stavba, klíma, zrážky, odtok,
výpar i ďalšie podmienky (napríklad zalesnenie, regulácia
tokov a pod.). Pramene sú
dotované zrážkami, na ktorých
množstve, intenzite a možnosti
infiltrácie je závislá ich výdatnosť.

Projekt a rozpočet výstavby vodovodu sa stal predmetom skúmania z hľadiska zabezpečenia potrebného množstva vody pre
obyvateľov Trenčína. Rozhodnutie padlo nakoniec na prameň
Huk, ktorého denná kapacita bola 850 m3. Stavba bola zadaná firme BLEUER ÖDÖN. Firma mala pobočku v Budapešti aj
v Trenčíne. V roku 1906 sa pristúpilo k hlavným stavebným prácam – k zachyteniu prameňa.

Vstup do prameniska

Sťažnosti na
nedostatok vody
Zachytením prameňa sa
však stavebné práce na niekoľko rokov zastavili, začali sa
až v roku 1910. Z tohto roku je
známa technická dokumentácia – situácia vodovodnej siete v meste v mierke 1 : 2880,
situácia prívodného potrubia
v mierke 1 : 25 000, pozdĺžny
profil prívodného potrubia,
výkresová dokumentácia vodojemu, návrh oporného múru vodojemu. Vodojem bol situovaný
pod hradom. Vstup do vodojemu je zreteľný dodnes, nachádza sa vedľa prístupovej cesty
do hradu. Vodojem je v dnešnej
dobe nevyužívaný. Hlavný dôvod je, že je umiestnený o cca
15 metrov nižšie ako súčasné
vodojemy zásobujúce mesto.
25. júla 1911 predkladá
BLEUER záverečné vyúčtovanie za vybudovanie vodovodu,
ktoré bolo 12. novembra toho
istého roku schválené. Rozpočet predstavoval 314 779
korún, 95 halierov. V cene

boli vybudovanie cca 4 400 m
potrubia 80 mm, 2 200 m potrubia 125 mm, 800 m 150 mm
v 23 uliciach mesta, 7 500 m
prívodného potrubia 175 mm
z prameňa HUK, stavebné práce na vodojeme 400 m3 a pramenisku.
Hneď po dobudovaní vodovodu začali sťažnosti na nedostatok vody. Jednak klesala
výdatnosť prameňa HUK a jednak sa vodou nešetrilo. V roku
1914 sa zišla na Ministerstve
vnútra komisia v Budapešti za
účasti ministerského radcu,
kráľovského hlavného inžiniera a trenčianskych stavebných
majstrov, ktorá mala vyriešiť
nedostatok vody v Trenčíne.
Z rokovania sa zachovala správa v maďarskom jazyku o rozsahu sedem strojom písaných
strán formátu približne A4.
V správe sa konštatuje, že
trenčiansky vodovod vybudovaný v rokoch 1910–1911 má
nedostatok vody. Voda do vodovodu je dodávaná z prameňa

HUK, ktorý mal v roku 1902
výdatnosť 900 až 1 200 m3 za
deň, ale v roku 1908 už bola
výdatnosť len 475 m3/deň.
15. novembra 1911 pri dokončení vodovodu bola výdatnosť prameňa 671 m3/deň,
4. októbra 1913 853 m3/deň
a v auguste 1914 klesla na
390 m3/deň.
Toto množstvo nepostačuje
na výhľadové zásobenie 8 000
obyvateľov mesta pri dennej
potrebe 150 l/ob/deň. Mesto
potrebuje denne 1200 m3, 350
dodá prameň HUK a pre zvyšných 850 m3 je potrebné vybudovať ďalšiu studňu.

Projekt čerpačky na
Sihoti
Na ďalších stránkach je návrh na vybudovanie studne na
Sihoti na bývalom vojenskom
cvičisku. V správe sa odvolávajú na skúšobné vrty vrtmajstra
Steinera a odporúčajú vybudovať vrt – studňu. V texte sú
podrobne popísané technické

parametre studne, zabudovanie oceľovej pažnice priemeru
315 mm, jej obcementovanie,
popis štrkových vrstiev, odporučená hĺbka, atď. Ďalej sa navrhuje vybudovať čerpaciu stanicu. Čerpadlo má pracovať 17
hodín denne. V správe je návrh
odberného miesta elektrickej
energie, navrhnuté križovanie
železnice Galanta – Žilina, dĺžky a profily výtlačného potrubia
do vodojemu.
Predpokladalo sa, že sa
bude čerpať chýbajúce množstvo do 1 200 m3/deň – podľa
kolísajúcej výdatnosti prameňa
HUK.
Z roku 1914 pochádza aj
projekt čerpacej stanice na
Sihoti – jednak stavebná časť
a jednak technologický výkres.
Dokumentácia je dosť poničená a chatrná. Čerpacia stanica
bola uvedená do prevádzky
v roku 1916. Z čerpacej stanice bolo položené vodovodné
potrubie do vodojemu pod hradom.
Čerpacia stanica bola v 50-tych rokoch rekonštruovaná,
okolo ochranného pásma vyrástla v 30-tych rokoch nová
štvrť Sihoť, vodný zdroj sa
stal súčasťou intravilánu mesta. V ochrannom pásme boli
urobené sadové úpravy. Zdroj
slúžil pre mesto do konca 80-tych rokov a dodnes slúži ako
záložný vodný zdroj. Výdatnosť
zdroja je výborná, v určitých obdobiach sa čerpalo až 45 l/s,
priemerne sa uvažovalo s výdatnosťou cca 25 – 30 l/s.
Vybudovaním tejto čerpacej
stanice a zabudovaním studne
malo mesto vyriešený problém
nedostatku pitnej vody prakticky až do prvých rokov po druhej
svetovej vojne.
Ivan Bosý
Pozn. red. Ďalšie zaujímavosti
Z dejín vodovodu v Trenčíne
od autora tohto príspevku sa
dozviete aj na rovnomennej
prednáške, ktorá sa uskutoční
22. marca v kine Hviezda pri
príležitosti storočnice prvého
mestkého vodovodu.
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Jarné prázdniny v centre voľného času
V čase jarných prázdnin od 6. do 10. marca Centrum voľného času
v Trenčíne ponúka deťom a mládeži rôzne prázdninové aktivity.
Denný jarný tábor (DJT) pre
deti 1. – 9. roč. ZŠ so zameraním na vychádzky do prírody,
turistiku, veselé hry a súťaže
- športové, výtvarné, logické
a pod., prácu s počítačom,
modelovanie s hlinou a iné výtvarné techniky. Prihlásiť dieťa
a uhradiť príspevok 600 Sk je
potrebné osobne do 3. 3. 2006
v CVČ od 8. 00 do 17.30 h.
Z príspevku 600 Sk budú hradené obedy, poistné, drobné
odmeny, materiálne zabezpečenie. Príchod detí je od 8.00
do 8.30 h, rodičia si vyzdvihnú
deti od 15.00 do 15.30 h.
V pondelok 6. marca od 8.00 h
do 11.00 h sa uskutoční pre-

mietanie prírodovedného filmu
a vedomostná súťaž na danú
tému. Za zimnou turistikou
do blízkeho okolia Trenčína sa
vyberieme v utorok 7. alebo vo
štvrtok 9. marca o 8.00 hod.
– alternatíva podľa počasia.
Lyžiarsky výcvik s odbornými
inštruktormi možno absolvovať
v stredu 8. 3. 2006 od 8.00
hod. Prihlásiť dieťa a uhradiť
príspevok treba osobne do 3.
3. 2006. Výtvarné súťaže sa
konajú v piatok 10. 3. od 8.00
do 12.30 h. Ďalšie informácie
sa dozviete v CVČ Trenčín, Východná 9, tel: 032/743 35 02.
Autobusy MHD: 23, 1, 8, 15,
19, 20, 21, 22.
(cvč)

Prihlášky do materskej školy do konca marca
Školské zariadenia, m.r.o., Trenčín upozorňujú rodičov,
že v zmysle § 7 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č.
353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov sa prihlášky detí do predškolských zariadení na
nasledujúci školský rok podávajú v marci kalendárneho roka.
Prihlášky detí do materských škôl v Trenčíne na školský
rok 2006/2007sa môžu podávať do 31. 3. 2006.
(šztn)

Výbor Slovenského zväzu sluchovo
postihnutých
v Trenčíne pozýva svojich členov na výročnú členskú
schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 10. marca o 14. 00 h
v Kultúrnom stredisku Dlhé Hony. (sp)

Zlatí darcovia krvi
Žijeme v každodennom zhone, často nám neostáva čas ani na
seba, ani na našich blízkych.Až keď sa dostaneme do nemocničného prostredia a vidíme, ako sa zachraňujú životy visiace
mnohokrát na vlásku, položíme si otázku: „Čo je vzácnejšie
ako život, ako zdravie, ako krv?“ Vtedy si spomenieme na ľudí,
ktorí ju bezplatne darovali.
Do veľkej rodiny zlatých darcov krvi sa zaradili aj občania
nášho mesta, ktorým za tento ľudský čin patrí úprimná vďaka.
Sú to:
Tibor BÍBEL, Jozef BÚLIK, Jozef BULEJKO,Viliam CAGALA,
Jozef DZURILA, Marcela GAJDOŠÍKOVÁ, Miroslav HRICKO,
Stanislav JEŽÍK, Ondrej KOKAVEC, Ľubomír KRCHO, Brigita
KAMENÁROVÁ, Hieronym LIPTÁK, Oldřich PUCHNAR, Emil
SKOVAJSA, Jiří ŠNEBERK, Peter ZICHA, Ľubomír ŽILINSKÝ,
Ján BÚLIK, Ružena CHORVÁTOVÁ, Peter KALAFUT, Pavol MIKUŠAŤ, František VLNKA, Ľuboslav ZMARŽLÁK.
Diamantová Jánskeho plaketa za 80 bezpríspevkových odberov krvi zdobí domácnosť nášho spoluobčana Alexandra
TILESCHA zo Záblatia a neuveriteľných 100-krát daroval krv
Michal GRÚLIK z Kožušníckej ulice.
(zpoz)

Číslo 5/ročník VIII
Mestské hospodárstvo a správa lesov,
m. r. o., Trenčín,
Soblahovská 65, 912 50 Trenčín

prenajme
nebytové priestory na parkovanie osobných motorových
vozidiel na sídlisku JUH Trenčín,
Saratovská ulica a Ulica gen. Svobodu, v objektoch CO
krytov o rozlohe 16m2/box.
Žiadosť s ponúknutou cenou zašlite na adresu :
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o., Trenčín,
Soblahovská 65, 912 50 Trenčín

Osmijanko čaká na všetky deti
Superklub 2006 s Osmijankom pripravila od 6. do 10. marca
pre všetky prázdninujúce deti Verejná knižnica Michala Rešetku
v Trenčíne, úsek literatúry pre deti a mládež.
Program:
6. 3. Osem spomienok na
Osmijanka
7. 3. Čítame osem
Osmijankových
rozprávok
8. 3. Píšeme
Osmijankovi...
9. 3. Kreslíme
Osmijanka
10. 3. Vyhlásime
najkrajšiu
Osmijankovu
rozprávku
Každý deň začíname
o 10. 30 h. Vstup na
všetky stretnutia je
zdarma. Prihlasovať
vopred sa nemusíš.
Stačí prísť (môžeš i s kamarátom) a nezabudni si doma dobrú
náladu. Osmijanko čaká na všetky deti.
(vk)

Upozornenie pre majiteľov stromov
na orezávanie konárov
Západoslovenská energetika, a. s., Regionálna prevádzka
sietí Sever (ZSE, a. s.) upozorňujú majiteľov nehnuteľností, na
ktorých sa nachádzajú stromy
v blízkosti elektrického vedenia,
že podľa Energetického zákona
č. 656/2004 Z. z. sú majitelia
stromov povinní udržiavať tieto
tak, aby nebola ohrozená plynulá a bezpečná prevádzka elektrického vedenia.
Ak si túto povinnosť nesplnia, orezanie stromov vykonajú
pracovníci ZSE, a. s., do 31.

marca 2006. Likvidáciu drevného odpadu musí zabezpečiť
majiteľ stromu. Ak sa dotknutí
majitelia stromov chcú dohodnúť so správcom elektrického
zariadenia inak, môžu tak urobiť
telefonicky, faxom, písomne
alebo osobne na adrese: Západoslovenská energetika, a. s.,
RPS Sever, Ulica 1. mája 13,
Trenčín, tel: 032/653 33 20,
fax: 032/744 29 65. Kontaktná osoba Ján Capák, koordinátor, tel. 0907 718 045.
(vk, jc)
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ŠPORT, KRÍŽOVKA

Desiatka najlepších športovcov
Osemročného športového gymnázia
v Trenčíne za rok 2005
1. miesto Róbert Gavenda (na foto prvý sprava)
– cyklistika
2. miesto Martin Jankovec, Richard Čavojský, Lukáš Lengvarský – kanoistika
3. miesto Jozef Repčík – atletika, Martin Vaško,
Michal Hruška, Jakub Musil, Marek Hraňo, Andrej
Štefanov, Lukáš Diviš, Martin Benz – volejbal
Ďalšie miesta bez určenia poradia v abecednom
poradí: Ivana Trochtová, Eva Podhradská -hádzaná, Romana Harasníková – karate, Juraj Liška, Andrej Sekera, Peter Õlvecký, Vladimír Kútny, Marek
Haščák – hokej, Martin Hubáček – triatlon, Jozef
Hrušovský – karate, vzpieranie – Michal Pokusa,
karate – Michal Vašek

Desiatka najlepších športovcov TJ
Slávia ŠS Trenčín za rok 2005
Na prvých troch miestach je rovnaké poradie ako
v desiatke najlepších športovcov OŠG. Ďalšie
miesta bez určenia poradia v abecednom poradí:
Lucia Baláková – kanoistika, Patrik Fabian – cyklistika, Ivana Trochtová, Eva Podhradská – hádzaná, Rastislav Kohút – kanoistika, Martin Hubáček
– triatlon, Petra Muchová – kanoistika.
(mo)

Zaslúžené víťazstvo AS Trenčín 97
„Konečne sme sa dočkali prvenstva na turnaji,“ povedal pre Info vedúci družstva AS Trenčín 97 Marek Marčok. „Niekoľkokrát sme už siahali po celkovom
víťazstve, ale až turnaj poriadaný iným trenčianskym klubom TTS nám priniesol
zaslúžené víťazstvo. Všetci chalani, ktorí nastúpili, podali veľmi dobrý výkon. Po
úvodnej bezgólovej remíze so Spartakom Trnava sme v nasledujúcich štyroch
stretnutiach s Myjavou, Piešťanmi, Nemšovou a TTS Trenčín nestratili ani bod
a suverénne sme tak skončili na najvyššej priečke. Iba jeden inkasovaný gól
a hlavne skvelý zákrok v prvom stretnutí priniesol už druhé individuálne ocenenie v rade pre nášho brankára Romana Kyšku. Po dnešnom výkone by si však
individuálnu cenu, okrem zlatých medailí, zaslúžili všetci. Určite potešiteľné je
i víťazstvo v susedskom derby, kedy sa nám podarilo poraziť suseda z Trenčína.“ Bližšie informácie nájdete na www.astn97.sk
(red)

Krížovka
Správne riešenie osemsmerovky z čísla 4 znie: „Aby sa nám nepomiešali.“ Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali M. Mišákovú,
Dukl. hrdinov 2, Trenčín. Blahoželáme! Cenu – hrnček s logom mesta Trenčín si môže vyzdvihnúť v redakcii na Mierovom námestí č. 2.
Ostatným prajeme veľa šťastia pri lúštení krížovky. Správne odpovede nám posielajte do 10. 3. 2006.
(r)
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váš
vzhľad

1

Automo- popevok
toklub

hliníková
fólia ako
obal

2

4

samohybná
húfnica
(skr.)
izolovaná
skala
Karol, po
nemecky

zobral

indická
tanečnica

Pomôcky:
skratka ženské
TAN,
meno
pre kus (24.
TOR,
12.)
ALM
kemping
(hovor.)
zvada, spor
(kniž.)
tu máš
krídlo
(vedec.)
lunar module (skr.)

kalený
(česky)
kilopond
(skr.)

poštová
poukážka

tiež

ľudožrút

polyetylén (skr.)

lôžka
z dosák
anóda, po
česky

osobné
zámeno

Autor:
Jozef
Páleník

kód
Ekvádora
citoslovce
radosti
názov
tropický
plod
vlnka na
vlasoch
predpona
(vajce)

juhojuhovýchod (skr.)
číslovka
(2x4)
long ton
sedimenty
uhličitanu
vápenatého

domáce
meno
Daniela

národná
obroda (skr.)
čínska hmot.
jednotka

eigenname (skr.)
ženské meno
(30. 1.)

Oto je
v sede
nepriepustná zemina

patriaca
Otovi
pichol
sas
írčana
japonská
lovkyňa
perlorodiek

mlyn, po
česky

vazali

3

pracujúci
ľudia

16 / INfO

INZERCIA

Číslo 5/ročník VIII

Prvý Golf Club Trenčín
Prvý Golf Club Trenčín (ďalej len PGC
Trenčín) bol založený koncom roka 2001
za účelom rozvoja golfu v Trenčianskom
kraji a sprístupnenie tohto krásneho a populárneho športu aj pre obyvateľov mesta

fového ihriska. Ťahákom zúčastniť sa tejto
tour boli určite aj atraktívne ceny, pre ktoré sa oplatilo bojovať. Aj v tomto roku klub
pre svojich členov zorganizuje tour podobného charakteru. O turnajoch, ktoré usporiadame tento rok, teda v roku 2006, vás
budeme pravidelne informovať.

www.pgc.sk

Prvý historický turnaj PGC Trenčín – Hainburg 2003
Trenčín a jeho okolia. Od roku 2004 sme
aktívnym členom Rakúskej golfovej asociácie, čo našim členom umožňuje za výhodných podmienok tréning priamo na golfovom ihrisku v Hainburgu a ďalšie výhody
spojené s partnerstvom s GC Hainburg.
Náš DRIVING RANGE (cvičná lúka)
v Skalke nad Váhom (časť Újazd) má
rozlohu 100 x 250 m, kde je momentálne
k dispozícii niekoľko odpalísk, z ktorých 4
odpaliská sú zastrešené, a teda je možné
nerušene trénovať aj v čase nepriaznivého
počasia.
Klub pre svojich takmer 100 členov organizuje počas sezóny niekoľko turnajov na
rôznych golfových ihriskách a ďalšie rôzne
klubové akcie vo svojom golfovom areáli.
V roku 2005 sme zorganizovali v spolupráci s UniBankou, a. s., golfovú tour pod názvom „Prvý Golf Club Trenčín – UniBanka
golf tour 2005“ pozostávajúcu z piatich
turnajov, kde sa medzi súťažiacimi objavili
aj také zvučné mená ako Marián Hossa,
Richard Lintner, Marián Gáborík, bratia
Petrovickí, ktorí sú tiež aj aktívnymi členmi PGC Trenčín. Naše pozvanie neodmietli
napr. ani Pavol Habera či Ján Kuric, ktorí
spríjemnili golfovú atmosféru i mimo gol-

sieťky. Pre firmy ponúkame možnosť prenájmu golfovej plochy na firemné akcie
športového charakteru. V prípade záujmu
máte možnosť absolvovať Golfovú školu
a stať sa platným členom klubu.

Členstvo
Členom klubu sa môže stať hráč, ktorý
už absolvoval Golfovú školu, alebo ten,
kto úspešne absolvuje Golfovú školu v našom klube, v obidvoch prípadoch musí byť
záujemca o členstvo v klube odporučený
jedným, respektíve dvoma platnými členmi klubu.
Členovi je po absolvovaní Golfovej
školy vystavená členská karta, ktorou sa
prezentuje pri vstupe na golfové ihriská
kdekoľvek na svete. Členstvo v klube sa
platí raz ročne, a to vždy do konca januára
príslušného roka.
V prípade, že máte záujem o firemnú
akciu v golfovom areáli, alebo absolvovať
Golfovú školu a stať sa členom - Prvý Golf

www.pgc.sk

Marián Hossa, Martin Opatovský, Ján Pardavý, prezident klubu Branko Staník

Služby
PGC Trenčín poskytuje takmer všetky
služby spojené s golfovou činnosťou. Máte
možnosť trénovať krátku hru, dlhé odpaly
na vyznačené vzdialenosti, na vyhradené
pieskoviská alebo do špeciálnej záchytnej

Club Trenčín, všetky potrebné informácie
ako aj kontakt získate na webovej stránke
klubu www.pgc.sk.
S pozdravom
Branko Staník
prezident Prvého Golf
Clubu Trenčín
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