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V novom roku radosť v oku, úsmev na tvári, nech
sa darí dôjsť vždy k cieľom v tomto roku celom.

V Trenčíne sa lúčili stovky českých
a slovenských vojakov
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Na Mierovom námestí v Trenčíne sa v piatok konal slávnostný spoločný nástup českých a slovenských vojakov pred ich vyslaním do operácie KFOR v Kosove a príslušníkov Vojenskej polície
SR do operácie ALTHEA v Bosne a Hercegovine.
Na historickom námestí sa zišlo a pochodovalo celkom 252 vojakov oboch armád. S každým
vojakom sa pred ich polročnou misiou osobne
rozlúčili ministri obrany SR a ČR František Kašický a Jiří Šedivý i primátor Trenčína Branislav
Celler. Ten vo svojom vystúpení pripomenul, že
slávny 71. trenčiansky peší pluk sa zúčastnil vojenských operácií v Bosne už v roku 1878. Dvadsiaty šiesty február, deň bitky pri Uloku v roku
1882, kde sa pluk vyznamenal zvlášť hrdinským
výkonom, bol neskôr oslavovaný ako pamätný
deň pluku. Oslavy, ktorých hlavná časť sa konala
v piaristickom chráme, začínali i končili práve na
tomto námestí.
Netradičnému aktu sa prizeralo niekoľko stoviek ľudí, rodín odchádzajúcich vojakov, ako aj
okolo prechádzajúcich Trenčanov. Na námestí
nechýbalo provizórne regrutačné stredisko. F.
Kašický na brífingu po hodinovom nástupe uviedol, že nadštandardné vzťahy nie sú len medzi
republikami, ale aj vojakmi oboch krajín. Mierové
námestie vybrali preto, že takýto akt rozlúčky, ale
aj privítania vojakov späť do vlasti nechcú robiť za
bránami kasární.
(SITA, r), Snímka (jč)

Termíny zápisov do
1. ročníka ZŠ
str. 14–15

Ako prvý občan Trenčína sa na svet v tomto
roku prihlásil chlapec
Desať minút po polnoci na Nový rok zaznel v trenčianskej pôrodnici detský
plač. Na svet sa ako prvý občan Trenčína v tomto roku prihlásil LUKÁŠKO, druhorodené dieťa manželov LACKOVÝCH. „Lukáškovi sa na svet asi moc nechcelo, termín pôrodu som mala ešte 25. decembra, nakoniec som však vianočné
sviatky trávila doma,“ povedala
šťastná mama Jana. Nakoniec
si jej 52 cm dlhý a 3400 g vážiaci synček vybral najlepší možný termín, čo ocenil aj primátor
Trenčína Branislav Celler, ktorý
ako tradične zavítal po Novom
roku do pôrodnice, aby odovzdal
matke prvého novorodenca dar
– zlatú retiazku s kozorožcom.
Návšteva sa nakoniec o pár
minút predĺžila, veď Jana Lacková je zamestnankyňou Mesta
Napapaného Lukáška zo spokojného spánku Trenčín, pred odchodom na manevyrušila ani návšteva trenčianskeho pri- terskú dovolenku pracovala na
mátora.
Snímka (pu) útvare majetku mesta.
(th)
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Inauguračný príhovor primátora Trenčína Branislava Cellera
Ctené dámy, vážení páni,
vážené pani poslankyne,
páni poslanci, vzácni hostia!
Začíname nové štvorročné
volebné obdobie. Naozaj začíname? Najstaršia zachovaná
trenčianska mestská kniha z roku 1476 obsahuje unikátne pravidlá alebo štatúty pre richtára
a pre prísažných, v súčasnom
ponímaní poslancov. Je v nej zachytený aj úplný menný zoznam
dvanásťčlennej mestskej rady
z toho istého roku. Notár Ondrej
v nej charakterizuje volených
predstaviteľov mesta slovami:
“Prísažnými sa majú stať takí,
čo sa všetkými silami usilujú
o verejný prospech, lebo už zo
starých kroník vieme, že osobné
prospechárčenie vedie k záhube
miest.“ Tieto poučky sú nadčasové a veľmi veľa môžu povedať
aj dnešným verejne činným osobám.
Začíname? Nie, pokračujeme.
Som presvedčený, že Trenčín so
svojím dedičstvom hodnôt patrí
medzi dobré mestá. Nasvedčuje
tomu aj časom nie dlhá, ale činmi
významná moderná éra miestnej
samosprávy po Novembri ’89,
ktorú môžem charakterizovať
vetou, že Trenčania demokraciu
nevymysleli, ale v súčasnosti sa
môžu hlásiť k jej pokračovateľom.
Dámy a páni,
pred chvíľou som zložil primátorský sľub a pocítil som pri tom
váhu zodpovednosti a zároveň
aj silu dôvery, ktorú mi občania
vložili do rúk. Premýšľal som,
ako ju naplniť. Samozrejme
v prvom rade plnením volebného programu, napĺňaním predsavzatí a sľubov, cieľavedomou
realizáciou plánov, ktoré zlepšia
život obyvateľom nášho mesta,
sústavným úsilím o krajší, bezpečnejší, čistejší, rozvíjajúci sa
a prosperujúci Trenčín.
Budem konkrétny, našou
prioritnou úlohou je riešenie
dopravnej situácie v meste. Na
výstavbu nového mosta ako
prvej etapy budovania juhovýchodného obchvatu, prípravné
práce v druhej etape v spolupráci

s Trenčianskym samosprávnym
krajom musí nadviazať aj riešenie statickej dopravy, najmä
v podobe parkovacích domov.
Významný prvý krok v prospech
ďalšieho hospodárskeho rastu
mesta sme už spravili v priemyselnej zóne. Na komunikácie
musí nadviazať infraštruktúra,
aby sa toto územie stalo lukratívnym pre podnikateľské subjekty,
ktoré chcú zamestnávať ľudí nie
v prvovýrobe či montáži, ale vo
sfére vedy a výskumu. Nesmieme zabudnúť ani na najmladšiu
či najstaršiu generáciu. Groš
zo známej ľudovej rozprávky
chceme požičiavať v podobe neustáleho skvalitňovania vyučovacieho procesu i stavu školských
objektov, verím, že aj s pomocou
prostriedkov z Európskej únie.
Trenčianskym seniorom groš
vrátime v podobe nielen centier
oddychu a služieb, ale aj výstavbou penziónov.
Som rád, že môžem pokračovať v začatej práci. Verím, že sa
mi počas nasledujúceho volebného obdobia s vašou pomocou
podarí dotiahnuť do úspešného
konca veľké projekty, ktoré Trenčín čakajú. Ak má Trenčín ambíciu
stať sa úspešným prosperujúcim
mestom s vysokou turistickou
návštevnosťou, nesmie sa uzatvárať, nijaká vízia nemôže zostať
iba víziou. Trenčín musí byť normálnym rešpektovaným lídrom
regiónu a k tomu nedospejeme
politickým rozhodnutím, ale prirodzeným spôsobom. Chceme
pokračovať a realizovať aj to, čo
sme už začali, na čo sme právom
hrdí, na čo sa mnohé iné mestá
pozerajú s rešpektom.
Obce a mestá prevzali na
seba množstvo úloh, ktoré pred
rokom 2003 vykonával štát. Stačí otvoriť oči a kto chce, ten vidí,
ktoré mestá sa s touto zásadnou
zmenou dokázali vysporiadať.
Mesto Trenčín medzi ne, podľa
mojej mienky, určite patrí. Je
logické, že bez dobrého manažmentu to nie je možné.
Na mesto prešlo veľa kompetencií, práca v zastupiteľstve sa
profesionalizuje, musí tu byť odbornosť. Ľudia musia byť uzrozumení s tým, že musia mať názor

na konkrétne problémy mesta,
stoja si za ním a potom ho presadzujú.
Dámy a páni,
nevnímam pozíciu primátora
ako politika. Moja práca spočíva
v manažovaní mesta, v riadení
kam ho smerovať, v tvorbe rozpočtov, starostlivosti o školy. Ale
hlavne je o tom, mať potrebu vidieť aj za roh. Primátor je občan,
ktorý je vo verejnej službe. V tej
chvíli, kedy ho zvolili, pracuje
nad rámec politických strán. Je
primátorom všetkých občanov
mesta. Na to treba aj povzbudenie okolia, blízkych ľudí, spolupracovníkov. Preto sa v tejto
chvíli uchádzam aj o vašu podporu, ochotu a otvorenosť tvoriť
s nádejou a radosťou – to všetko
produkuje život nových rozmerov.
V našom meste sa nepochybne

chceme ďalej usilovať tvoriť a napĺňať strategické zámery a plány
rozvoja, dostatočne a efektívne
financovať služby, riadiť ľudské
zdroje, účelne využívať fondové
zdroje, zachrániť a rozvíjať naše
duchovné hodnoty, kultúrne
a prírodné dedičstvo.
Na záver som si nechal rokmi
overenú ľudovú múdrosť: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili
vám, robte aj vy im!“ Inými slovami, ak sa nám podarí dôveru
občanov naplniť, získame na tom
všetci Trenčania. Ak pri každom
rozhodnutí a čine budeme mať
na zreteli všeobecné dobro pre
všetkých a budeme postupovať
pri tom v múdrosti, vo vzájomnej úcte a s rešpektom jeden
k druhému, niet sa čoho obávať,
Trenčín nám všetkým bude dobrým domovom.

Zasadalo nové zastupiteľstvo, primátor
a poslanci zložili sľub
Poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktorí uspeli
v nedávnych komunálnych voľbách, sa vo štvrtok 21. decembra
minulého roku spolu so staronovým primátorom Branislavom
CELLEROM (SDKÚ-DS) zišli v priestoroch mestského úradu na
ustanovujúcom zasadnutí.
B. Celler a následne zastu- známy hokejový brankár Eduard
pitelia, medzi ktorými figurovalo Hartmann, ktorý háji záujmy
11 „nováčikov“, zložili slávnost- SNS, požiadali, aby nefigurovali
ný sľub. Keďže v zastupiteľstve medzi sobášiacimi poslancami
sa doposiaľ neutvorila žiadna a zastupiteľstvo im vyhovelo.
koalícia, ktorá by mala väčšinu,
V 25-člennom mestskom
v programe nebol návrh na vyme- zastupiteľstve v Trenčíne získanovanie viceprimátora a dlhodo- la ĽS-HZDS sedem mandátov,
bo uvoľneného poslanca. Klub Smer-SD a SDKÚ-DS po päť,
poslancov za KDH, nominantka KDH má štyroch poslancov, traja
volebnej koalície Smer-SD a ĽS- sú nezávislí a jeden hlas v zastuHZDS Marta Bláhová a bývalý piteľstve má SNS.
(SITA)

Do mestského zastupiteľstva občania zvolili aj bývalého známeho hokejového brankára Eduarda Hartmanna (na snímke vpravo).
Snímka: (jč)
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Návrat vojska do kasární je podľa Cellera víťazstvo loby
Návrat vojska do Kasární SNP v centre mesta je podľa trenčianskeho primátora Branislava CELLERA víťazstvo miestnej
armádnej loby, ktorá uprednostňuje svoje osobné záujmy pred
potrebami Trenčína a jeho obyvateľov.
Kasárne za prebytočné vyhlásil v januári minulého roka
bývalý minister obrany Juraj Liška, súčasný minister František
Kašický rozhodol, že po roku
sa armáda do kasární vráti. B.
Celler ďalej uviedol, že namiesto
rozvoja mesta budú mať teraz
Trenčania v centre zaparkované
„vetriesky“.
“Trenčín premárnil historickú šancu na vytvorenie podmienok na rozvoj Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka,
na umiestnenie Základnej
umeleckej školy konečne do
vlastných priestorov, na vybudovanie penziónu pre dôchodcov s denným stacionárom. Je
smutné, že nikto nebral ohľad
na tieto strategické potreby
mesta a jeho obyvateľov,“
uviedol B. Celler. Osemhektárový pozemok kasární vedľa
autobusovej a železničnej stanice treba podľa jeho slov brať
nie ako armádny, ale štátny
majetok a z tohto pohľadu bola
uprednostnená úzka časť obyvateľstva na úkor väčšiny.
Primátor ďalej tvrdí, že armáda má v správe ďalšie objekty, ktoré pri troche dobrej
vôle mohla využiť. Spomenul
Vojenský opravárenský podnik

a Letecké opravovne Trenčín na
okraji mesta. „V prípade definitívneho presťahovania to bude
asi jediný funkčný areál kasární v centrálnej mestskej zóne

tvrdí, že do kasární sa vráti viac
zložiek, ako tam pôsobilo, aby
„zelené zložky“ na ministerstve
dokázali, že kasárne potrebujú. Podľa B. Cellera sa taktiež
o časť kasární vedie súdny spor
s reštituentmi.
Vojaci sa budú späť do kasární sťahovať v prvom polroku
2007. Ako informoval hovorca

Stanovisko primátora Mesta Trenčín
V súvislosti s avizovaným návratom Ozbrojených síl SR do
areálu Kasární SNP v Trenčíne vydal primátor Mesta Trenčín
Branislav CELLER nasledovné stanovisko:
„Návrat armády do ka- to asi jediné kasárne, ktoré
sární vnímam ako víťazstvo v uplynulom období armáda
miestnej armádnej loby, ktorá opustila, aby sa do nich znovu
uprednostňuje svoje osobné vrátila, pričom v Trenčíne má
záujmy pred rozvojom mesta. v správe ďalšie objekty, ktoré
Týmto rozhodnutím Trenčín pri troche dobrej vôle mohla
premárnil historickú šancu využiť. V prípade definitívnena vytvorenie podmienok ho presťahovania to bude asi
na rozvoj Trenčianskej uni- jediný funkčný areál kasární
verzity Alexandra Dubčeka, v centrálnej mestskej zóne
na umiestnenie Základnej krajského mesta na Slovenumeleckej školy konečne do sku, pričom zo 76 stavebných
vlastných priestorov, na vybu- objektov je približne 70 v značdovanie penziónu pre dôchod- ne zanedbanom technickom
cov s denným stacionárom. Je stave.“
Branislav CELLER
smutné, že nikto nebral ohľad
primátor
na tieto strategické potreby
Mesto Trenčín
mesta a jeho obyvateľov. Sú
krajského mesta na Slovensku, pričom zo 76 stavebných
objektov je približne 70 v značne zanedbanom technickom
stave,“ uviedol B. Celler, ktorý

Ministerstva obrany (MO) SR
Vladimír Gemela, pre ministerstvo a Ozbrojené sily SR je
z hľadiska pracovných podmienok pre profesionálnych voja-

Vojaci sa po roku vracajú do Kasární SNP v Trenčíne
Do opustených Kasární SNP v Trenčíne, sa vracia vojsko. Rozhodol o tom
minister obrany František KAŠICKÝ.
Exminister obrany Juraj Liška si
nemyslí, že jeho rozhodnutie o Kasárňach SNP ako nadbytočnom armádnom majetku bolo nesprávne.
Ako uviedol, vychádzal z informačných správ z generálneho štábu a na
ich základe rozhodol.
V Kasárňach SNP v Trenčíne sa
bude podľa hovorcu ministerstva
obrany Vladimíra Gemelu nachádzať
sedem útvarov a zariadení ozbrojených síl SR, a to Prápor podpory
velenia pozemných síl, Spojovacie
veliteľstvo, Stredisko riadenia a prevádzky komunikačných a informačných systémov, Čata podpory velenia

veliteľstva logistiky, Vojenská hudba,
Kultúrne a metodické centrum a stredisko distribúcie filmov a Regrutačné
stredisko. V kasárňach v Trenčíne
bude aj päť útvarov a zariadení MO
SR: Sekcia kontroly a inšpekcie MO
SR, riaditeľstvo vojenskej polície, expozitúra vojenskej polície Topoľčany,
Vojenský úrad finančného zabezpečenia a Posádková správa budov.
V Novom Meste nad Váhom zostane
Národné distribučné centrum a na
ostatné objekty sa spracuje návrh
na rozhodnutie o ich prebytočnosti
a prevode na obec alebo vyšší územný celok.
(SITA)

kov, sociálnych aj finančných
aspektov návrat výhodnejší. Pri
umiestnení útvarov a zariadení
rezortu obrany v trenčianskych
kasárňach príde v oblasti infraštruktúry a služieb v rokoch
2007 až 2016 k úspore okolo
105 miliónov korún, tvrdí V.
Gemela. Po opustení kasární
v Novom meste nad Váhom,
kde sa detašoval napríklad
podporný prápor Veliteľstva pozemných síl, pričom veliteľstvo
naďalej ostalo v Trenčíne, bude
úspora na pohonných hmotách
19, 5 milióna korún a dva milióny na opotrebovaní techniky
a cestovnom. Dochádzka do
zamestnania sa zjednoduší pre
41 percent vojakov s trvalým
bydliskom v Trenčíne a blízkom
okolí a nezmení sa 40 % profesionálnych vojakov a zamestnancov. Náklady na presťahovanie
z kasární v Novom Meste nad
Váhom späť do Trenčína budú
okolo 4, 5 milióna korún, uviedol V. Gemela.
V Kasárňach SNP v Trenčíne
sa bude podľa V. Gemelu nachádzať sedem útvarov a zariadení
Ozbrojených síl SR a päť útvarov a zariadení MO SR. „Aj po
presťahovaní zostanú niektoré
objekty alebo ich časti v kasárňach v Trenčíne voľné. Rezort
obrany ich plánuje ponúknuť
Policajnému zboru SR a ostatným orgánom štátnej správy,“
uviedol V. Gemela.
(SITA)

FÓRUM
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Bilancujeme rok 2006
Opäť žijeme v zhone všedných dní, zabúdajúc na chvíle sviatočné či predsavzatia, ktoré sme si v dobrej viere najmä počas
Silvestra stanovili. Dni bilancovania sú za nami, my vás však, milí
čitatelia, znova chceme trochu „omladiť“ a vrátiť sa do roku 2006
hodnotením práce jednotlivých odborov z pohľadu ich vedúcich.
Dnes prinášame prvú časť, budeme radi, ak zareagujete aj vy svojimi pripomienkami, skúsenosťami a nápadmi na ich prácu, ktoré
na stránkach Infa radi uverejníme.
Tibor Hlobeň,
poverený vedením redakcie

Útvar architektúry a stratégie
Rok 2006 bol pre Útvar architektúry a stratégie náročný na plnenie úloh. Je to spôsobené jednak tým, že náš útvar zastupuje
mesto v procese stavebných konaní tým, že vydáva záväzné stanoviská k všetkej investičnej činnosti na území mesta, a jednak
tým, že rieši koncepčne územné
plánovanie a všetko, čo s tým súvisí. Nemožno nespomenúť ani
to, že sleduje možnosti čerpania
financií z eurofondov a spravuje
geografický informačný systém.
V uplynulom roku boli na
našom útvare spracované viaceré koncepčné materiály, štúdie,
územnoplánovacie podklady. Z tých je potrebné spomenúť najmä
Urbanisticko – architektonickú štúdiu centrálnej mestskej zóny ako
nástroj na reguláciu rozvoja mesta a materiál, o ktorý je možné
sa opierať pri rozhodovaní. Pokračovali práce na genereli dopravy,
ktorý je v súčasnosti v štádiu konceptu riešenia, pripomienkovaný
odbornými dopravnými orgánmi. Priebežne boli doň zapracovávané
aktuálne poznatky z iných dopravných dokumentácií, predovšetkým
v súvislosti s juhovýchodným obchvatom a jeho I. etapou.
Z hľadiska prípravy územnoplánovacej dokumentácie boli v uplynulom roku spracované tri zmeny a doplnky ÚPN SÚ, v orgánoch
mesta bolo schválené rozšírenie priemyselnej zóny na Bratislavskej ul. Legislatívne je pripravená na schválenie aj ďalšia zmena
ÚPN SÚ. Ako územnoplánovacie podklady boli vypracované viaceré
štúdie – podzemné garáže na Palackého ul. – 2. variant, nadstavba obytného bloku na Hviezdoslavovej ul., átrium domu štátnej
správy (v súvislosti s prípravou investície výťahu na hrad), vyhľadávacia štúdia nového centrálneho cintorína, urbanistická štúdia
zóny Soblahovská, pasportizácia inžinierskych sietí na Mierovom
námestí, revitalizácia zóny Gagarinova ul., štúdia ihriska pri MŠ,
Opatovská ul., Urbanistická štúdia Aquapark (v priestore uvoľnenom výstavbou nového železničného mosta), štúdia využitia skladov na Skalke, farebné riešenia vybraných materských škôl, statická doprava ulíc Partizánska a Olbrachtova, urbanistická štúdia
lokality Hlavná – Na vinohrady, štúdia obytnej zóny Juh – Liptovská
ul., ideová štúdia prevádzok a terás na Štúrovom námestí, štúdia
Palackého ul. v úseku od hotela Tatra po Zlatú Fatimu, vizualizácia
novej zástavby nábrežia, štúdia penziónu pre seniorov na Osvienčimskej ul. Všetky štúdie slúžia na ďalšie rozhodovanie o investíciách, overenie si niektorých faktov v danom území, sú podkladom
pre útvar životného prostredia a dopravy pre prípravu investícií. Sú
však najmä na to, aby mohli preukázať ideálny a cieľový stav toho
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ktorého územia, dobré riešenie predovšetkým pre obyvateľov.
V rámci činnosti útvaru boli spracované viaceré koncepčné materiály. Predovšetkým pasport reklamných zariadení s prípravou VZN
ako legislatívneho rámca, pasport pamiatok zapísaných v ústrednom zozname pamiatok a pasport vojnových hrobov.
Osobitnú pozornosť treba venovať problematike koncepcie energetiky, ktorú je mesto povinné zo zákona spracovať a riešiť tak
problematiku odpájania od centrálnych zdrojov. Táto koncepcia
bola v uplynulom roku už vypracovaná, jej schvaľovaniu však musí
ešte predchádzať vypracovanie manuálu a metodiky pre správny
postup v tejto oblasti, predovšetkým z hľadiska legislatívy.
V strategickom rozvoji sme v roku 2006 pripravili viacero projektov na čerpanie financií z eurofondov, z ktorých sú viaceré úspešné.
Išlo o projekty z oblasti personálneho manažmentu, školstva, kultúry, aktivít v priemyselnej zóne, získanie finančných prostriedkov na
nový územný plán mesta. Veľká pozornosť sa venovala programovému rozpočtu a poradenstvu, ktoré s jeho prípravou súviselo.
V oblasti GIS a DTMM (geografický informačný systém a digitálna technická mapa mesta) sme zamerali ďalšiu etapu, aktualizovali
niektoré staršie etapy. K skvalitneniu týchto mapových podkladov
určite prispela aj nová ortofotomapa mesta s nalietaním v roku
2005. Aj v tejto oblasti je permanentnou snahou zlepšovať podklady, k čomu prispieva aj lepšia spolupráca s investormi a projektantmi odovzdávaním porealizačných zameraní.
Z hľadiska novej organizačnej štruktúry je fungovanie nášho
útvaru lepšie, spojením so strategickým rozvojom sa podčiarkla
úloha koncepčnej a strategickej prípravy diania v meste Trenčín.
Ako už bolo spomenuté, náš útvar vydáva aj záväzné stanoviská
ku všetkej investičnej činnosti. V ňom sú už zahrnuté aj podmienky zo strany životného prostredia, dopravy a stavebného poriadku.
Stavebník teda dostane komplexné stanovisko za mesto Trenčín.
Okrem toho sú k dispozícii všetky mapové podklady, územný plán
a ostatné dokumentácie tak, aby bola od začiatku informácia komplexná a ucelená.
Ing. arch. Adriana Mlynčeková,
vedúca útvaru architektúry a stratégie

Mestská polícia
Mestská polícia v roku 2006
v rámci verejného poriadku a riešenia statickej dopravy v meste
Trenčín preverovala, resp. riešila 3839 udalostí. V priestupkovom konaní príslušníci MsP
riešili 9059 priestupkov, z ktorých 3304 vyriešili pohovorom
a v blokovom konaní riešili 4869
priestupcov, od ktorých vybrali
2 450 300 Sk.
Podľa vyjadrenia občanov priblíženie MsP k občanovi nastalo
hlavne po vybudovaní vysunutých pracovísk vo všetkých mestských častiach a následnom doplnení príslušníkov MsP, kedy sa
rozvinula a stále sa rozvíja komunikácia občan – policajt, policajt
– občan a operatívnejšie sa riešia udalosti v daných lokalitách, čo
je aj zásluhou zvýšenia počtu (väčšom hodinovom objeme) peších
hliadok. Vzdialili sme sa tým občanom, pri ktorých museli príslušníci MsP pristúpiť k represívnemu konaniu.
Mgr. František Országh,
náčelník MsP

11. 1. 2007
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Klientske centrum Mestského úradu v Trenčíne

Útvar školstva a sociálnych vecí

Otvorenie Klientskeho centra
3. 5. 2004 sa opieralo o prvotnú
myšlienku zriadenia KC – komplexne vybaviť klienta na jednom
mieste, čo sa stalo veľmi pozitívnou skutočnosťou. Zriadenie
takéhoto pracoviska na MsÚ
prijali občania ako snahu o otvorenú komunikáciu zo strany samosprávy. Neustále vzdelávanie
zamestnancov,
preškoľovanie
a absolvovanie komunikačných
tréningov prispievajú ku stále
kvalitnejšiemu podávaniu informácií zamestnancov KC verejnosti a ich vysokú odbornosť pri vedení písomnej agendy.
Úprava otváracích hodín KC, zrušenie stránkových dní, aktívny
prístup zamestnancov KC k občanom patria k zásadným krokom
samosprávy pri neustálom zvyšovaní úrovne vybavovania. Tri mesiace v závere minulého roka prebiehala aj skúšobná prevádzka na
zavedenie soboty ako pracovného dňa v prospech klientov. Tento
experiment sa neosvedčil, občania v minimálnej miere navštevovali
Klientske centrum, a preto rozhodnutím primátora mesta bola sobota ako pracovný deň v Klientskom centre od januára t.r. zrušená.
K najdôležitejším prioritám KC v roku 2007 patrí smerovanie
k neustálemu zlepšovaniu všetkých procesov a zvyšovanie kvality
poskytovaných služieb občanom zavádzaním nových systémov riadenia. Nápady a pripomienky každého občana sú vždy vítané.
Ing. Daniela Šedivá,
vedúca Klientskeho centra

V školskom roku 2005/2006
navštevovalo základné školy
v meste Trenčín 5016 žiakov.
V školských kluboch detí bolo
zapísaných 1101 detí, Centrum
voľného času navštevovalo 320
detí, materské školy 1378 detí
a Základnú umeleckú školu
v Trenčíne navštevovalo 1084
žiakov a študentov.
Školský úrad mesta Trenčín organizuje a zabezpečuje prezentačnú činnosť základných škôl
a Základnej umeleckej školy
– Vianočné trhy, návšteva Vsetína – Dažďová kvapka – Zelená škola, projekt Trenčín – miesto
môjho žitia, v rámci projektu „ Aby sme si rozumeli“ nadviazanie
spolupráce s mestom Zlín, súťaž v tvorbe školských časopisov.
Na skvalitnenie výchovy a vzdelávania boli vyčlenené prostriedky vo výške 500 Sk na žiaka základnej a materskej školy a 300 Sk
na žiaka Základnej umeleckej školy a Centra voľného času. Tieto
finančné prostriedky použili školy na nákup školského nábytku
a školských pomôcok.
Vo februári 2006 dali do prevádzky výťah pre imobilných žiakov
v Základnej škole na Bezručovej ulici. V októbri 2006 bol v areáli
Základnej školy, Novomeského ul. otvorený a daný do užívania
širokej verejnosti nový športový areál. Pri tejto príležitosti bol zrekonštruovaný aj školský bazén. Pre lepšiu komunikáciu medzi zriaďovateľom a riaditeľmi škôl a školských zariadení dostali riaditelia
do užívania nové notbooky a školy boli vybavene novými PC, ktoré
budú slúžiť pre skvalitnenie vyučovania IT.
V areáloch materských škôl sa zrealizovala obnova športovísk
a výmena piesku.
V oblasti športu mesto podporilo dotáciou činnosť športových klubov, organizovalo Športové hry detí a mládeže, Deň výzvy, Beh
olympijského dňa a Dni športu. Mesto prispelo dotáciou na malé
futbalové ihriská vybudované v areáloch ZŠ, Na dolinách a ZŠ,
Kubranská cesta.
Aj sociálna oblasť je veľmi pozorne vnímaná občanmi mesta.
V mnohých oblastiach zasahuje do života jednotlivca a rodiny.
V rámci sociálnej pomoci sa zabezpečovala pomoc v naliehavých prípadoch starým a zdravotne postihnutým občanom formou
jednorazových finančných dávok, riešenia bývania a poradenstva.
Pre udržanie spoločenských väzieb seniorov sa zabezpečovala
činnosť 8 klubov dôchodcov.
Konkrétna sociálna starostlivosť o rodinu a deti bola zameraná hlavne na rodiny zlyhávajúce a problémové z hľadiska plnenia
predovšetkým výchovnej alebo ekonomickej funkcie. Riešili sa
hlavne problémy detí zanedbávajúce povinnú školskú dochádzku.
Podieľali sme sa na sanácii rodinného prostredia, z ktorého boli
deti vyňaté z dôvodu zlyhania plnenia výchovnej funkcie rodiny. Zabezpečovala sa pomoc deťom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi
formou dotácií na stravovanie, školské pomôcky a motivačným
príspevkom.
Poskytovala sa starostlivosť občanom spoločensky neprispôsobivým a občanom bez prístrešia formou peňažných dávok, riešilo
sa ich bývanie zriadením dočasnej nocľahárne i ich zamestnanie.
Mgr. Jozef Baláž,
vedúci útvaru školstva a sociálnych vecí

Útvar kultúry
Útvar kultúry má špecifický
charakter, pretože okrem svojich
základných funkcií zameraných
na zabezpečovanie systémových,
koncepčných a legislatívnych úkonov a úloh je aj výkonným orgánom. V praxi to znamená, že jeho
pracovníci priamo zabezpečujú – či
už dramaturgicky alebo organizačne – konkrétne kultúrne podujatia,
ktoré sú súčasťou tradičného kultúrno-spoločenského kalendára
mesta. Ide najmä o festivaly starej
hudby, 1. máj pod názvom „Otvorená Európa, otvorené mesto“, kultúrne leto, festival francúzskych
a slovenských filmov, podujatia cyklu Čaro Vianoc pod hradom a ďalšie; pri iných úzko spolupracujú s organizátormi (napríklad Bažant kinematograf, Pri Trenčianskej bráne, Pádivého Trenčín). Z toho vyplýva
aj iný rozmer vzťahu útvaru k občanovi, pretože veľká časť občanov
je priamo zúčastnená na procese vytvárania a prezentácie kultúrnych
hodnôt. Ten vzťah je teda predovšetkým aktívny z oboch strán, kreatívny, obojstranne užitočný a je súčasne základným predpokladom
udržiavania špecifickej a bohatej štruktúry nášho kultúrneho života.
V období, o ktorom je reč, sa ustálili hlavné rysy kultúrnej politiky
mesta, formy a metódy jej napĺňania. Neznamená to však, že vývoj
ustrnul; potreby a záujmy ľudí sú v pohybe a snaha mesta vychádzať
im v ústrety prikazuje neustále ich sledovať a reagovať na ne.
Mgr. Peter Kocnár, vedúci útvaru kultúry
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Útvar marketingu
Pri hodnotení roka 2006 sa
treba obzrieť aj do predchádzajúcich rokov, pretože naša práca
je dlhodobá, tímová a jednotlivé
kroky na seba nadväzujú. Od
roku 2003 sme prešli kus cesty
a mesto dalo odpoveď na niekoľko základných otázok, ktoré sa
dovtedy cielene neriešili.
Koho chce mesto osloviť?
Prijala sa jasná marketingová
stratégia mesta s orientáciou
na tri základné cieľové skupiny:
Občan, Podnikateľ (Investor)
a Turista. Od toho sa odvíjali všetky ďalšie kroky, ktoré boli prijaté
jednak v oblasti komunikácie s občanmi, jednak v oblasti podpory
aktívneho cestovného ruchu.
Ako si pri tom zorganizujeme svoju prácu?
Ako je známe, mesto sa rozhodlo zmeniť systém svojej práce
a prijalo dôležité organizačné zmeny (vedúce k získaniu certifikátu
ISO 9000), ktoré majú zlepšiť jeho výkony pre občanov. Týkali
sa aj oblasti cestovného ruchu. Bol vytvorený samostatný útvar
marketingu MsÚ v polovici roka 2005. Pod tento útvar sa organizačne začlenilo aj Kultúrno-informačné centrum mesta (KIC) ako
zatiaľ jediný mestský front-office v oblasti cestovného ruchu.
Tieto organizačné zmeny pomohli lepšie prepojiť KIC s marketingovými cieľmi mesta v oblasti turizmu. Vďaka nim pracujeme
aj na postupnom oddeľovaní funkcií procesov Front-office (t. j.
činností v priamom kontakte so zákazníkmi) a Back-office (t. j.
činností v zázemí informačného centra) pre cieľovú skupinu Turista – podobne ako sa to v roku 2004 udialo pre cieľovú skupinu
Občan vo forme zriadenia Klientskeho centra či pre cieľovú skupinu Podnikateľ/Investor vo forme zriadenia Centra rozvoja bývania
v roku 2006.
Pre tieto účely sa začal aj proces rekonštrukcie budovy na
Mierovom námestí na nové informačné centrum mesta, ktorého
dokončenie je plánované na rok 2007.
Ako využijeme web?
Webové stránky sú dnes novodobými výkladnými skriňami ich
majiteľov. Novú stránku mesta sme sa preto od jej spustenia v roku 2004 snažili vytvoriť nielen ako peknú, ale predovšetkým funkčnú službu jej návštevníkom. Pracujeme s už spomínanými tromi
cieľovými skupinami: Občan, Podnikateľ, Turista a máme vytvorené dobré možnosti pre nové a nové rozširovanie internetových
služieb v budúcnosti. V oblasti cestovného ruchu sme začali pripravovať napojenie našej stránky na národný turistický informačný
portál NUTIS. Postupne by sme radi dospeli napríklad k tvorbe online rezervačného systému a rozširovaniu ďalších interaktívnych
služieb. Začali sme v tomto smere intenzívnejšie komunikovať so
súkromným sektorom. Odrazom lepšej kvality mestského webu je
ocenenie v súťaži Zlatý Erb v roku 2005 i 2006.
Akú grafickú prezentáciu mesta použijeme?
Novým, moderným prvkom v komunikácii miest smerom navonok je logo mesta. Výber loga mesta Trenčín v roku 2005 a rozpracovanie ďalších podrobných možností jeho použitia vo forme manuálu v roku 2006 založilo predpoklad ku kompletnému rebrandingu
nášho mesta (t. j. vyriešeniu všetkých mestských označení), ktoré
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sa začne v tomto roku. Občania by sa mali už v krátkom čase začať
stretávať s prvými novými mestskými tlačivami. Postupne prídu na
rad obálky, vizitky, označenia mestského majetku, budov, škôl,
automobilov a pod. Celý proces bude postupný, šetrný k mestskému rozpočtu a rozložený na obdobie približne dvoch až troch
rokov. Jeho zvládnutie nám zabezpečí aj nové mestské záväzné
nariadenie o používaní mestských symbolov, ktoré bolo prijaté
v roku 2006. Upravuje a sprehľadňuje podmienky používania loga
i erbu ako oficiálneho symbolu mesta. Zásadnou zmenou je napríklad to, že za nesprávne narábanie s erbom či logom mesta môže
mesto udeliť v zmysle zákona pokutu, čo doteraz nebolo.
Aké ďalšie formy propagácie mesta budeme využívať?
Zjednodušili sme skladové hospodárenie s propagačným materiálom mesta, nízkoobrátkové skladové zásoby sme vyradili
a ponuku sme v minulom roku doplnili o niekoľko typov kvalitných
nových mestských propagačných a prezentačných materiálov.
Prehodnotili sme účasť mesta na tradičných veľtrhoch a podujatiach cestovného ruchu, začali sme viac využívať aktívnu propagáciu mesta formou platenej i článkovej inzercie vo vybraných
domácich i zahraničných periodikách cestovného ruchu. Doplnili
sme mestský orientačný systém, čím sa zlepšila navigácia k historickým pamiatkam v centre mesta pre peších a čiastočne i motoristov.
Rozbehli sme práce na príprave regionálneho informačného
centra v spolupráci so Slovenskou agentúrou cestovného ruchu
a Asociáciou informačných centier Slovenska (AICES). Spolupracujeme s inými informačnými centrami najmä v Bratislave, Piešťanoch, v poslednom období aj s Trenčianskymi Teplicami, komunikujeme s Trenčianskym samosprávnym krajom. Zlepšili sme
komunikáciu aj so súkromným sektorom, začali sme vydávať nový
informačný mesačník Kam v Trenčíne.
Aké budú naše vzťahy so zahraničím?
Múdre mestá v Európe sa neuzatvárajú do svojich vlastných
problémov, ale sú otvorené komunikácii s okolím. Preto ma teší,
že nielen tradičnými partnerskými vzťahmi ale aj novými medzinárodnými podujatiami, ako boli Otvorená Európa – otvorené mesto

v roku 2004 v Trenčíne, naša účasť na konferencii v Holandsku
v roku 2005 alebo organizácia medzinárodnej konferencie historických miest Európy Mesto za hradbami – identita verzus imidž
v Trenčíne v októbri 2006, naše mesto prejavuje výrazne pro-aktívny prístup k otázkam vlastnej propagácie a zviditeľňovania svojho potenciálu v zahraničí. Tieto kroky, kontakty a dobre založený
medzinárodný imidž sú veľmi dobrým predpokladom pre získanie
vhodných európskych partnerov a zdrojov pre ďalší rozvoj a zvyšovanie turistickej atraktivity mesta.
Mgr. Renáta Kaščáková,
vedúca útvaru marketingu
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Mestské hospodárstvo a správa lesov, mestská
rozpočtová organizácia Trenčín
Mestské
hospodárstvo
a správa lesov, mestská rozpočtová organizácia Trenčín vznikla
s účinnosťou od 1. 1. 2005 zlúčením a transformáciou dvoch
mestských príspevkových organizácií Mestského hospodárstva
Trenčín a Správy mestských
lesov. Počas uplynulých dvoch
rokov organizácia prešla postupnými organizačnými zmenami.
V priebehu roka 2005 MHSL,
m. r. o., TN ukončilo prevádzkovanie mestských zdrojov tepla
a súvisiacich technológií na základe vyhodnotenia verejného obstarávania na tieto činnosti.
V súvislosti s uzatvorením zmlúv o výpožičke a prevádzkovaní
futbalového štadióna a športovej haly s účinnosťou od 1. 1. 2006
MHSL, m. r. o., TN ukončilo správu uvedených zariadení.
Z odboru prevádzky a technických služieb v priebehu roka
2006 na základe výsledkov verejného obstarávania bola vylúčená
stavebná údržba, bežná a zimná údržba mestských komunikácií
a uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne aj prevádzka
karanténnej stanice.
Týmito zmenami došlo k zásadnému zníženiu personálneho
obsadenia organizácie nielen v robotníckych ale i v technicko-hospodárskych pozíciách.
Odbor prevádzky a technických služieb po ukončení údržby mestských komunikácií zintenzívnil starostlivosť o mestskú
zeleň a detské ihriská. Vďaka kvalitnému strojnému vybaveniu sa
zvyšuje periodicita kosieb. K ďalším činnostiam údržby verejnej
zelene patria orezy a výruby stromov, náhradná výsadba drevín,
výsadba záhonov mobilnej zelene. Naďalej tento odbor bude venovať pozornosť pieskoviskám, opravám a výmene zariadení detských ihrísk, oprave asfaltových povrchov športovísk a pod.

Neodmysliteľnou súčasťou športového vyžitia občanov mesta
sa stáva v zimných mesiacoch mobilná ľadová plocha, ktorej montáž a prevádzka tiež patrí do náplne tohto odboru.
V oblasti cintorínskych služieb z dôvodu platnosti nového zákona o pohrebníctve je činnosť odboru zameraná na pasportizáciu
hrobových miest s následným uzatváraním zmlúv o ich prenájme.
Samozrejmosťou naďalej zostáva údržba 11 cintorínov na území
mesta.
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Odbor ekonomiky, správy majetku, služieb okrem vykonávania
štandardných ekonomických činností zabezpečoval a naďalej zabezpečuje nájmy majetku mesta a spravuje krytú a letnú plaváreň.
Odbor správy lesov so zámerom zefektívniť jeho fungovanie pristúpil začiatkom roka 2006 k závažnej organizačnej zmene. Tento
krok bol iniciovaný rapídnym znížením finančných prostriedkov na
činnosť tohto odboru. Od 1. februára 2006 znížil počet zamestnancov a všetky činnosti vykonáva dodávateľským spôsobom.
Napriek novej situácii odbor naďalej v plnej miere spravuje lesný majetok mesta, zabezpečuje diferencované obhospodarovanie
lesov s cieľom zachovania a zveľadenia produkčných, ochranných
a rekreačných funkcií lesov mesta tak, aby obyvatelia mesta nepocítili túto zmenu negatívne.

V súvislosti s odpredajom ťažných koní boli odbúrané niektoré
činnosti súvisiace s ich chovom, ako napr. kosby lúk. V minulosti sa na týchto lúkach dorábal nielen dostatok krmiva pre kone,
ale zároveň sme ich kosením udržiavali na pohľad príjemné zóny.
Zdá sa však, že niektoré malé lúčky budú odsúdené na postupné
zarastanie, čo by mohlo byť vnímané negatívne zo strany návštevníkov.
Od roku 2005 odbor správy lesov zvyšuje aktivitu v oblasti práce s verejnosťou spoluprácou nielen so školami, ale aj s dôchodcami. V uplynulom roku v spolupráci s Útvarom životného prostredia Mestského úradu v Trenčíne sme vybudovali dve oddychové
miesta pre návštevníkov lokality Biskupice – stavidlá.
A čo nás trápi najviac? V posledných rokoch sa stále viac a viac
stupňujú ataky na Brezinu zo strany stavebníkov. Aj keď nejde
priamo o zábery lesných pozemkov, tlak výstavby v ich tesnej blízkosti má negatívny vplyv na vzťahy užívateľov stavieb a správcov
lesoparku. Je nám ľúto, že často ľudia nevedia, čo chcú: najprv
bývať pod lesom a potom majú pocit, že ich les ohrozuje. Vďaka
dobrej spolupráci so stavebným úradom sa snažíme podmienky
stavebných povolení formulovať tak, aby boli zachované záujmy
lesoparku.
Čo sa týka činností vykonávaných dodávateľsky, ako negatívum
vnímame zníženú operatívnosť riešenia problémových situácií.
Veríme, že aj po uskutočnených organizačných zmenách
v Mestskom hospodárstve a správe lesov, m. r. o., Trenčín našou
činnosťou zabezpečíme kvalitné a zdravé životné prostredie a vytvoríme podmienky pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľom nášho mesta.
Ing. Erika Vravková,
riaditeľka MHSL, m.r.o., Trenčín
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Novoročný rozhovor s primátorom Trenčína (1.)

B. Celler: „Absolútnu prioritu má riešenie problémov v doprave“
Začína sa nové volebné obdobie. V primátorskom kresle je opäť
Branislav CELLER (na snímke) a my vám prinášame novoročný
rozhovor so staronovým prvým mužom Trenčína.
• Aké priority čakajú na Trenčín v tomto roku?
„Absolútnu prioritu má riešenie problémov, súvisiacich
s dopravou. Jej vyriešenie
má podstatne väčší dopad
na 58 000 obyvateľov mesta
a jeho návštevníkov než napr.,
a poviem to veľmi otvorene,
riešenie bytových problémov.
Základné školstvo, modernizácia jeho objektov i skvalitnenie
podmienok na výučbu je ďalšou
veľkou výzvou, ktorú okrem
mesta nikto nebude riešiť.
Dotýka sa budúcnosti nášho
mesta, ďalších generácií, ktoré
tu budú žiť.“
• Čo sa podarilo v roku 2006
a čo nie, ste s ním spokojný?
„Zrealizovali sme hlavné
naplánované investičné zámery
– všešportový areál v ZŠ, Novomeského ul., dokončili projektovú dokumentáciu pre stavebné
povolenie a pokračoval proces
vedúci k samotnej výstavbe nového mostu, projekty v oblasti
statickej dopravy, parkovanie
hlavne na sídlisku Juh. Začali
sme realizovať priemyselnú
zónu, kde sme minulý rok vybudovali komunikácie a podali
žiadosť na získanie finančných
prostriedkov z eurofondov. Stále čakáme na vyhodnotenie.
Verím, že uspejeme a dobudujeme priemyselnú zónu tak, aby
investori v tomto roku začali
v nej realizovať svoje zámery.
Sú aj mínusy. Nepodarilo sa
nám nájsť dobrého dodávateľa
na Centrum pre seniorov a z toho dôvodu musela byť stavba
prerušená. Pokračovať sa bude
v tomto roku. Rok 2006 však
hodnotím pozitívne, prioritné
úlohy sa takmer všetky podarilo naplniť. „

DOPRAVA
• Vôbec nemusí byť isté, že
na jar sa začne budovať nový
most, tvrdia niektoré regionál-

ne periodiká na základe vyhlásení pracovníkov ministerstva
dopravy, pôšt a telekomunikácií...
„Nikdy sme netvrdili, že to
bude na jar, hovoríme o tom,
o čom aj Slovenská správa
ciest. V súčasnosti komunikujeme už s touto inštitúciou,
nie s ministerstvom dopravy,
pretože na základe rozhodnutia ministerstva je investorom
a naším partnerom. SSC pred-

kusiu poslancom mestského
zastupiteľstva. Generel bude
záväzný plánovací dokument, na
základe ktorého sa až do roku
2030 budú plánovať dopravné
stavby. Zaplníme tak vákuum,
ktoré sa v meste odvíja od prvej
polovice osemdesiatych rokov
minulého storočia po realizácii
zatiaľ najväčších dopravných
stavieb, vybudovaní Električnej
a rekonštrukcii Štefánikovej ul.
Okrem diaľnice okolo Trenčína
sa odvtedy priamo v meste nič
neurobilo, ani nenaplánovalo.
Túto chybu musíme odstrániť.“
• Aké sú jeho základné body?

pokladá, že stavať by sa mohlo
začať niekedy v lete, najneskôr
na jeseň, pokiaľ všetky ďalšie
procesy úspešne skončia. Vychádzam z tohto poznania stavu vecí. Samozrejme, mediálne
šumy budú neustále, skončia,
až keď sa začne reálne stavať.
Verím však, že aj tým, ktorí
termín výstavby neustále spochybňujú, záleží na tom, aby sa
druhý cestný most začal v Trenčíne stavať. Práve toto je stavba, ktorá by mala Trenčanov
zjednocovať, a nie rozdeliť.“
• V akom stave je generel dopravy?
„Generel dopravy vypracoval
víťaz verejnej súťaže, spoločnosť Dopravoprojekt. Teraz
sa k nemu vyjadrujú, prípadne
vznášajú pripomienky, odborné
inštitúcie. Relevantné pripomienky sa do neho zapracujú
a potom ho predložíme na dis-

„Najzákladnejším bodom je
obchvat, čiže v prvej etape nový
most a potom pokračovanie
od Východnej ul. do mestskej
časti Kubra. Veľkým plusom
sú mimoúrovňové križovania
komunikácií so železničnou
traťou, ktoré dopravu zrýchlia
a vlastne spoja v súčasnosti
kvôli rampám rozdelené mesto.
Pozitívne vnímam dnešný železničný most, ktorý bude využitý
ako cestný, čo napomôže aj
vzniku novej nábrežnej komunikácie. Ďalej budú vznikať v centrálnej mestskej zóne okružné
križovatky. Zhrniem doteraz povedané: Problémy s dopravou
v centre vyrieši jedine obchvat,
súčasťou ktorého sú nový cestný, nový železničný most a následne rekonštrukcia starého
železničného mosta pre účely
automobilovej dopravy.“
• Uvažuje mesto v rámci ge-

nerelu dopravy napr. s vytvorením cyklotrás?
„Chodník, zvlášť pre korčuliarov a zvlášť pre cyklistov, vybudujeme na Východnej ul. Chceme
obnoviť trasu na hrádzi. Tam je
podľa dopravného inšpektorátu
problém s dopravným značením. Nechápem prečo, veď
v zahraničí cyklotrasy normálne
fungujú, prečo nemôžu v Trenčíne? Bez súhlasu dopravného
inšpektorátu sa však z miesta
nepohneme. Zatiaľ sme však
nenašli spoločnú reč. Nepodarilo sa zladiť záujmy cyklistickej
verejnosti a predstavy mesta
s povoľovacími mechanizmami
dopravného inšpektorátu. Ak
toto preklenieme, hlavné cestné ťahy, ako sú Soblahovská,
Legionárska či Hodžova ul.,
budú slúžiť aj cyklistom.“
• Pálčivým problémom Trenčína je parkovanie. Má mesto
víziu, ktorá by viedla k jeho
odstráneniu?
„Tento problém by som rozdelil do dvoch rovín a oddelil
tak centrum mesta od sídlisk.
Na sídliskách sa každý rok vytvárajú nové parkovacie miesta. Najväčšie problémy sú na
najväčších sídliskách, na Juhu
a na Sihoti, ktoré neboli projektované na také množstvá áut,
aké tam dnes parkujú. Chceme
tam vytvoriť taký počet parkovacích miest, aby autá nestáli
na zeleni či na chodníkoch pred
vchodmi do domov. Situácia
v centre sa tiež začne lepšiť,
pretože v tomto roku bude
dokončený parkovací dom na
Palackého ul., začne sa výstavba podzemného parkoviska
pred bývalým Domom armády.
Máme spracovanú štúdiu na
možnú výstavbu podzemných
parkovísk aj v inej časti Palackého ul. pred piaristickým
gymnáziom. Toto parkovisko
by malo vyrásť s pomocou
finančných prostriedkov z Európskej únie. V ďalších rokoch
by mali podstatne zlepšiť situáciu v statickej doprave centra
mesta výstavba Auparku a ďalšieho parkovacieho domu pod
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cestným mostom. Toto všetko
umožní prebudovať Palackého
ul. na ulicu s charakterom pešej zóny. V širšom centre bude
veľký parkovací dom súčasťou
výstavby polyfunkčného objektu v priestoroch bývalých Masarykových kasární, súkromný
investor plánuje vybudovať
parkovaciu garáž v okolí Slovakotexu.“

ZELEŇ
• Mestský park M. R. Štefánika a jeho rekultivácia, sú
stanovené jej konkrétne termíny?
„V roku 2006 sme prijali
medzi pracovníkov mesta záhradného architekta. V jeho
kompetencii sú návrhy na riešenie situácie v celom meste.
V parku by sa mala dosádzať
nová zeleň, aby bola náhrada
za odchod starých stromov.
Dôkladná rekonštrukcia však
čaká povrch hlavného chodníka
v tomto parku a chceme položiť
základy na vybudovanie budúceho parku vedľa mestského
cintorína pod sídliskom Juh.
Parkový charakter nadobudne
po príslušných úpravách aj
nábrežie Váhu pri Ozete.“
• Pľúcami Trenčína je Brezina.
Čakajú ju zmeny?
„Na Brezine chceme udržať
charakter lesoparku. Niektoré
lokality by mohli byť dočistené,
ako je to medzi hotelom Brezina a Pamätníkom umučených
v II. svetovej vojne. Radikálny
zásah tam však neplánujeme.“
• Trenčínom teraz znie téma
prípadného výrubu ginka na
Sadovej ul. Budete rešpektovať rozhodnutie odborných
orgánov mesta, alebo máte
k tejto problematike svoje
osobné stanovisko?
„Nesnažím sa do toho vnášať politikum, a preto som necítil potrebu vydávať k tejto veci
stanovisko. Čakám na postoj
odborníkov z útvaru životného
prostredia a dopravy MsÚ. Sú
stále tri možnosti, tou poslednou je výrub. Pre mňa je táto
možnosť najmenej prijateľná,
radšej by som bol, keby sa ujali
varianty buď zachovania stromu na pôvodnom mieste alebo
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jeho premiestnenie. Vnímam
ale aj pozíciu investora. Predali sme mu pozemok, on chce
realizovať svoju investíciu. Poviem teraz svoj osobný názor,
optimálne je hľadať možnosti,
ako strom presadiť, aj keď nám
chýbajú skúsenosti z takejto
činnosti. Vedľa je park, možno
práve tam sa nájde miesto.“

INVESTÍCIE
• Ktoré investície súkromných podnikateľských subjektov v Trenčíne v tomto roku
okrem rozširovania predajnej
zóny v okolí Tesca budú patriť
k najväčším?
„Hotel s polyfunkčným objektom na Sadovej ul., nový
objekt na Legionárskej ul.
v mieste bývalých Masarykových kasární a na Palackého ul.
parkovací dom. Do priemyselnej zóny začnú prichádzať prví,
nielen zahraniční investori, ale
aj domáce firmy.“
• Najväčšie investície mesta
v roku 2007 z vlastných zdrojov a z finančných prostriedkov
Európske únie?
„Jednoznačne sú to inžinierske siete v priemyselnej zóne.
Žiadosť o príspevok z eurofondov vo výške 200 mil. Sk sme
už na príslušné miesta zaslali.
Čaká nás začiatok výstavby
novej letnej plavárne, finančné
prostriedky od Železníc SR už
máme na účte. Tento rok nás
čaká aj ďalšia práca na projekte druhej etapy juhovýchodného obchvatu, od Východnej ul.
po Kubru. Údržba pozemných
komunikácií v podobe kladenia nových povrchov ostane vo
výške 25 mil. Sk, na zimnom
štadióne uskutočníme za 7 mil.
Sk rekonštrukciu sociálnych
priestorov pod starou tribúnou.
Dokončíme Centrum pre seniorov, kde musíme preinvestovať
ešte minimálne 3 mil. Sk. Z hľadiska finančného objemu je to
ale jednoznačne infraštruktúra
v priemyselnej zóne a nová letná plaváreň.“
• K veľkým investíciám mala
patriť aj výstavba výťahu na
Brezinu s prístupom až k Trenčianskemu hradu. Prehodnotíte túto investíciu, nakoľko

sa zdá, že prísun financií pre
Trenčiansky samosprávny kraj
z nórskych zdrojov na rekonštrukciu južného opevnenia
hradu sa nerealizuje?
„Na náš projekt chceme
čerpať finančné prostriedky
z eurofondov. V súčasnosti sa
zdá byť najreálnejšie spojiť ho
s rekonštrukciou južného opev-
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nenia hradu a žiadať spoločne
s Trenčianskym samosprávnym
krajom o europeniaze.“
Za prvú časť rozhovoru poďakoval
Tibor Hlobeň
(V ďalšom čísle vám prinesieme primátorov pohľad na ďalšie témy života v meste)

Konanie o výrube storočného ginka
O osude storočného stromu ginka biloba, ktorý by mal ustúpiť výstavbe hotela vedľa mestského parku v Trenčíne, sa
rozhodne tento mesiac. Útvar životného prostredia mal pôvodne rozhodnúť o výrube stromu do konca novembra minulého
roku. Investor však v žiadosti o výrub nemal všetky náležitosti, ktoré vyžaduje zákon, a preto konanie preložili na január.
Štvorhviezdičkový hotel vedľa mestského parku pri autobusovej stanici plánuje postaviť spoločnosť Arman Intech Reality,
ktorá pozemok získala od mesta za 14, 7 milióna korún.
Juraj Janči zo Spolku pestovateľov ginka informoval,
že najideálnejším riešením
by bolo ponechať ginko na
svojom pôvodnom mieste
a upraviť stavebný projekt. J.
Janči spomenul ginko, ktoré
prežilo atómový výbuch v Hirošime. Strom po výbuchu
zostal stáť, ale chrám vedľa
neho ľahol popolom. „Tiež
uvažovali o likvidácii alebo
presadení stromu, ale nakoniec upravili plány stavby tak,
aby chrám postavili a zachránili aj ginko,“ uviedol J. Janči.
Podľa J. Jančiho je ďalšou
alternatívou presadenie stromu. „Existuje niekoľko špecializovaných spoločností, ktoré
sa presádzaním väčších stromov zaoberajú. Presadenie
väčšieho stromu si vyžaduje
minimálne ročnú prípravu,“ povedal. Výška stromu je 25 metrov a šírka koruny 15 metrov.
Investor taktiež uvažuje nad
jeho presadením. „Budeme
sa samozrejme snažiť strom
zachrániť,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré agentúre SITA
poskytla spoločnosť Arman
Intech Reality. Investor ďalej
uvádza, že ak by záchrana
stromu nebola možná, firma
môže v spolupráci s odborníkmi vytvoriť novú zónu, kde túto
zaujímavú a odolnú drevinu
vysadí vo väčšom množstve.

Spolok je v prípade, že ginko
bude musieť hotelu ustúpiť, bez finančných nárokov
ochotný poskytnúť minimálne
30 mladých stromov ginko biloba pre novú výsadbu.
V okolí mestského parku
v Trenčíne rastú štyri stromy
ginko, tri z nich sú vyhlásené
za chránené stromy. Strom,
ktorý by mal ustúpiť výstavbe,
chránený nie je. Podľa informácií vedúcej útvaru architektúry a stratégie MsÚ Adriany
Mlynčekovej ginká rastú aj
v parkoch mestských častí
Záblatie a Zlatovce. „Ginko je
považované za žijúcu fosíliu.
Fosílie čeľade ginkovitých sa
datujú už do obdobia Permu,
čo je približne 360 miliónov
rokov späť. Na základe tejto
skutočnosti sa predpokladá,
že práve dlhotrvajúca evolúcia, ktorou ginko prešlo, vytvorila z neho drevinu s veľmi
pozitívnymi vlastnosťami, ako
odolnosť voči znečisteniu životného prostredia, voči škodcom a chorobám a odolnosť
voči klimatickým zmenám,“
ozrejmil vzácnosť ginka J. Janči, ktorý hovorí, že veľa obcí
sa bojí vysádzať túto drevinu,
pretože nie je „domáca“. A to
aj napriek tomu, že na našom
území existovala ešte pred
dubom, bukom alebo jedľou.
(SITA)
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Štefan Pozdišovský sa dožil úctyhodných 100 rokov
Kolégium piaristov bolo 15. decembra miestom takmer rodinnej
oslavy dožitých 100 rokov najstaršieho slovenského historika
Štefana POZDIŠOVSKÉHO.

Najstarší trenčiansky historik Štefan Pozdišovský oslávil v decembri úctyhodných 100 rokov svojho plodného života.
Snímka (a)
Život jubilanta priblížila pra- prišiel ako mladý učiteľ dejecovníčka Trenčianskeho múzea pisu a zemepisu do Trenčína
Janka Karlíková. V roku 1939 a začal sa zaujímať aj o prácu

mestského múzea. Jeho záujem o históriu urýchlilo rozhodnutie mešťanostu Jána Zaťka,
ktorý ho vymenoval 1. apríla
1940 za kustóda mestského
múzea. Po vymenovaní musel
vyriešiť aj s vedením mesta
existenčnú úlohu – vyhovujúce
priestory pre trvalé umiestnenie múzea. To sa mu aj podarilo, keď novým definitívnym
stánkom sa stal Župný dom na
Mierovom námestí, kde sídli
Trenčianske múzeum dodnes.
Činnosť v múzeu vykonával po
skončení vyučovania na trenčianskom gymnáziu.
Medzníkom v živote Trenčianskeho múzea sa stal rok
1951, keď sa Š. Pozdišovský
musel rozhodnúť, či zotrvá
v učiteľských službách, alebo
sa bude venovať múzeu. A tak
od 1. marca 1951 sa stal po
desiatich rokoch správcovstva

riaditeľom Mestského múzea
v Trenčíne, ktoré od 21. januára 1952 plnilo aj funkciu
Okresného múzea. Trenčianske
múzeum viedol až do 30. mája
1958, kedy na jeho miesto
nastúpil nomenklatúrny káder
komunistickej strany Gustav
Kalač. Keď odchádzal v roku
1972 do dôchodku, urobil si rekapituláciu. Do historického inventára zapísal 5313 položiek,
do fotografického inventára
6023 položiek a numizmatického 17 664 predmetov.
No a potom už prišli na rad
vinšovníci. Ako prvý primátor
Branislav Celler, ktorý na znak
vďaky odovzdal jubilantovi zlatý
dukát ako prejav vďaky za jeho
úctyhodné dielo. Medzi vinšovníkmi nechýbali ani jeho rodáci
z Močenku v čele s primátorom
Mariánom Borzom.
(jč)

Výstava otca a dcéry
Významnou spoločensko-kultúrnou udalosťou v závere kalendárneho roka 2006 bola vernisáž dvojice výstav v Galérii M.
A. Bazovského v Trenčíne. Svoje diela vystavovali akademický
maliar Svetozár ABEL a jeho dcéra, akademická maliarka Eva
MIŠÁKOVÁ-ABELOVÁ.
Životné jubileum trenčianskej rodáčky E. Mišákovej-Abelovej bolo impulzom k realizácii
jej súbornej výstavy. Autorka
sa na nej predstavila svojimi
charakteristickými komornými
maliarskymi dielami, ale aj najnovšími, v kontexte jej tvorby
prekvapujúco rozmernými figurálnymi prácami. Jej maliarska
tvorba trvalo osciluje medzi
dielami siahajúcimi do obdobia detstva, krehkej, pôvabnej
a zraniteľnej mladosti, aby
v ďalších obrazoch rozvinula
závažnejšie, filozofické reflexie
o podobách nášho života. Jej
zátišia, akty, portréty, figurálne
kompozície a krajiny sú plné
fantázie a spontánnosti. Motívy
sa často vzájomne prelínajú,
aby vytvárali životom pulzujúce výpovede o magických
súvislostiach sveta okolo nás,
ale aj o nevšedných snoch,
vnútorných predstavách zašif-

rovaných v autorkinej pamäti
a myšlienkach. Názov jej výstavy Chuť zrelého jablka symbolizuje obdobie, kedy človek už
začína bilancovať. „Niečo je
už za nami, ale chcem ešte
maľovať. Je tu veľa motívov,
veľa nevystrieľaných nábojov,
obrazov, ktoré som nestihla
namaľovať, lebo som zháňala
sponzorov, aby som vydala
vlastnú knihu. S básničkami
a obrázkami, zaznamenanými
ľudskými príbehmi, plnými lásky i nenávisti,“ povedala na
vernisáži autorka.
Akademický maliar S. Abel
popri voľnej maliarskej tvorbe
a kresbe sa venoval monumentálnym realizáciám pre
architektúru (kamenná mozaika, štukolustro, sklená vitráž,
tapiséria, keramika, drevená
intarzia a kovové reliéfy). Jeho
maliarska tvorba sa rozvíjala
v záujme o krajinu, mesto, civi-

Eva Mišáková-Abelová na vernisáži
lizačné motívy, zátišia, figurálne kompozície. Pre autora bola
príznačná schopnosť vyjadriť
podstatu motívu, jeho zmysel pre geometrickú a plošnú
definíciu tvarov, cit pre farby
vibrujúce v jemných nánosoch
a fascinujúcich štruktúrach. Na
výstave bol aj jeho obraz, podľa
ktorého je celá výstava pomenovaná – Žeravé slnko. Tvorbu
a životnú cestu S. Abela náhle
a nečakane prerušila predčasná smrť v roku 1986.
Vzájomný dialóg tvorby Svetozára Abela a jeho dcéry Evy
Mišákovej-Abelovej bol umocnený spoločným prvkom ich tvorivého programu, úsilím vyjadriť

Snímka (a)

extrakt videnej reality i predstáv
prostredníctvom zjednodušeného a jadrne rezonujúceho tvaru,
úcta a pokora voči farebným
hodnotám a štrukturálnym kvalitám maľby, čím sa prejavuje
razantnosť individuality oboch
tvorcov. „Výstava bola pripravovaná celý rok 2006. Nápad
priblížiť vo výstavnom dialógu
oboch umelcov, otca a dcéru,
ma nesmierne lákal, pretože
popri odlišnostiach majú veľa
spoločného. Obe výstavy sa
vzájomne prelínajú, ako sa
prelínali ich životy a tvorba,“
uviedla riaditeľka galérie Danica Lovišková.
(jč)
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Divadlo, koncerty, festivaly
Galéria M. A. Bazovského
 14. 1. o 18.00
Koncert klubu priateľov vážnej hudby

Detské aktivity
MC SRDIEČKO
 11. a 18. 1. o 10.00
Štvrtkové tvorivé predpoludnie s tetou Aničkou
 12. a 19. 1. o 16.30
Učíme po nemecky – nemčina pre deti, vedie mamina Strmenská
 15. a 22. 1. o 10.00
Čítavá hodinka s rozprávkou
 22. 1. o 17.00
Maminec – klub mamičiek, vedie Anita Kardum
 23. 1. o 10.00
Mommie’s english club – s Kristou Furutan
Galéria M. A. Bazovského
 24. 1. o 9.30
Galerkovo – hravé tvorivé dielne pre deti do 6 rokov a ich rodičov

Výstavy
Mestská galéria, Mierové námestie 22
 do 28. 1.
Insitné umenie z Kovačice
Mestská galéria, Mierové námestie 16
 do 28. 1.
Týka sa to tiež teba – družobná výstava prác žiakov základných umeleckých škôl okresov Uherské Hradiště, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín
Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská ulica 1
 do 31. 1.
My sme malí umelci – výstava výtvarných prác detí zo Špeciálnej školy
internátnej na Ul. Ľ. Stárka v Trenčíne
 do 31. 1.
Okamihy – poetická výstava o nepoetických veciach. Súbor fotografií
dopravných nehôd z policajného archívu vystavovaných Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Trenčíne.
Galéria M. A. Bazovského
 do 18. 2.
Eva Mišáková-Abelová: Chuť zrelého jablka – súborná výstava Evy Mišákovej-Abelovej, pôsobiacej a tvoriacej v Trenčíne
 do 18. 2.
Svetozár Abel (1929–1986): Žeravé slnko

Prednášky
MC SRDIEČKO
 11. 1. o 17.00
Prirodzené plánovanie rodičovstva – vedie B. Karellová
 16. 1. o 10.00
Podporná skupina mamičiek v dojčení
 18. 1. o 17.00
Mamičky a internet s E. Pavlíkovou – vedie A. Demjanovičová
Kultúrne a metodické centrum OS SR
 20. 1. o 16.00
J. M. Hurban a jeho vzťah k trenčianskemu regiónu
Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská ulica 1
 17. a 24. 1. o 8.00
Babi, pošli mi to mejlom – inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov
 18. 1. o 16.00
Cesta do neba či do pekla? – prednášajú MUDr. M. Bulková a PhDr. M.
Kvasničková
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Mierové nám. 032/743 44 15
12. 1. o 16.30
Filmový klub mladých: Anime play
12. a 14. 1. 19.00
Ostrov (USA, 2005, 127 min). Blízka budúcnosť v 21. storočí nevyzerá dvakrát
lákavo. Lincoln Six – Echo je obyvateľom
mierne utopického sveta a dúfa, podobne ako všetci ďalší, že aj on bude
smieť odísť na „Ostrov“, údajne posledný kúsok nekontaminovaného územia
na Zemi. Čoskoro však zistí, že všetko, čo si o svojej
existencii myslel, je lož... On, aj ostaní obyvatelia zo
stráženého zariadenia, sú ľudské klony, „chované“
ako „náhradné diely“ pre svoje ľudské originály. Spolu
s priateľkou – klonom – Jordan Two – Delta sa rozhodne
ujsť skôr, než ich bude treba „použiť“...
14. 1. 17.00
Film pre pamätníkov: Prípad pre začínajúceho kata
15. a 17. 1. o 19.00
Blažené bytosti (Francúzsko, 2001, 95 min). Zakončenie voľnej trilógie Jeana-Marca Barra pod názvom Blažené bytosti (Being Light) dovršuje jej myšlienkový oblúk
pojednaním o slobode samostatného myslenia vo svete, ktorý vyvíja čoraz silnejšie tlaky na jeho štandardizáciu a banalizáciu. V úvode rozohráva mierne bizardný
vzťah Maxima a bohatého Američana Jacka Lesterhoofa, ktorý prichádza do Francúzska za obchodom a má
dojednať kontrakt s nádejným klientom. Urobí však zásadnú chybu, pretože si za tlmočníka angažuje práve
Maxima, čerstvého absolventa psychiatrickej liečby.
Z obchodu nič nie je, ale Maxim Jacka fascinuje svojou
veselou naivitou a priamočiarou emocionalitou.
19. a 21. 1. o 19.00
Káva a cigarety (USA/Japonsko/Taliansko, 2003,
96 min). Jim Jarmusch od roku 1986 nakrúcal krátke
čiernobiele filmy s jednoduchým dejom: dve či viac postáv v nich popíjajú kávu, fajčia a debatujú na rôzne témy.
Hrajú ich známi, zväčša americkí herci a hudobníci, ktorí sa pred kamerou evidentne zabávajú a improvizujú.
Najznámejší z filmov s Iggy Popom a Tomom Waitsom
dokonca získal Zlatú palmu na MFF Cannes 1993. V roku 2003 sa ich režisér rozhodol doplniť šiestimi novinkami do celovečerného filmu. Len u Jarmuscha môžete
vidieť, ako sa herec Bill Murray baví s hiphoppermi
GZA a RZA, či ako Jack a Meg z kapely White Stripes
debatujú o vynálezoch Nikolu Teslu. Hoci je tento film
v režisérovej tvorbe skôr výnimkou, sú v ňom niektoré
jeho typické témy a režijné postupy.
22. a 24. 1. o 19.00
Muž bez minulosti (Fínsko/Nemecko/Francúzsko,
2002, 97 min). V úvode filmu náš muž ešte minulosť
má, no hneď ju stráca. Spoznávame ho, keď prichádza za prácou do mesta, už v prvom momente je však
prepadnutý bandou výrastkov, zbitý do nemoty, stráca
pamäť. Zrazu nemá meno, rodinu, známych, priateľov
ani zamestnanie. Neostáva mu iné, ako začať odznova,
z ničoho. Nie práve objavný námet, zato v Kaurismäkiho spracovaní určite zaujme, pobaví a možno i prinúti
k zamysleniu sa.
24. 1. o 16.30
Filmový klub mladých: Anime play
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Rok 2006 očami našich redaktorov
JANUÁR
Mohutná snehová nádielka počas vianočných sviatkov a na rozhraní rokov 2005
a 2006 zmenila Trenčín a vlastne celé
Slovensko na romanticky zasneženú rozprávkovú krajinu. Druhá polovica januára
sa niesla v znamení extrémnych mrazov.
Na Soblahovskej ulici namerali 23. januára
ráno – 19,2°C.
Na svitaní Nového roka 1. 1. 2006, presne o 5. hodine 55. minúte sa v trenčianskej
pôrodnici mamičke Slávke Horňáčkovej narodila dcérka. Merala 44 centimetrov a vážila
2150 gramov. Slávka spolu so šťastným otcom Petrom jej vybrali meno Karin.
V konkurencii 15 dievčat z českých regiónov sa stala víťazkou súťaže Region Regina jediná reprezentantka Slovenska Veronika Kováčová z Trenčína. Na Výstavisku BVV
v Brne jej korunku vo štvrtok 12. januára
nasadil minister pre miestny rozvoj Českej
republiky Radko Martínek.
Od začiatku roka 2006 je v prevádzke prvý
informačný kiosk Mesta Trenčín. Jeho hlavnou úlohou je zvýšenie informovanosti širokej
verejnosti o dianí v meste.
Územné rozhodnutie o modernizácii železničnej trate v Trenčíne nadobudlo právoplatnosť. Je to kľúčový dokument, pretože
prestavbu železnice variantom 1 schválili
všetky kompetentné inštitúcie a presunu
železnice už nič nebráni. Na základe tohto
dokumentu je jasné, kadiaľ pôjde železnica
a za akých podmienok, na základe územného rozhodnutia budú Železnice SR vydávať
jednotlivé stavebné povolenia.
Mesto Trenčín počnúc 21. januárom zabezpečilo pre ľudí bez prístrešia 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.

FEBRUÁR
Ukončenie prevádzky komerčného kina
Metro, neznamenalo, že sa Mesto Trenčín
vzdáva zodpovednosti voči občanom pri zabezpečovaní kultúrnych služieb tohto typu.
Naopak, rozhodlo o vytvorení podmienok
pre činnosť umeleckého kina a hudobného
divadla. V piatok 3. februára odštartovala
prevádzka Art-kina úspešným viacgeneračným
francúzskym animovaným snímkom Trio
z Belleville.
Bezbariérový výťah uviedli v ZŠ, Ul. P.
Bezruča do prevádzky primátor Mesta Trenčín Branislav Celler a riaditeľka ZŠ Jarmila
Mahríková v utorok 21. februára. V rámci

projektu Škola podporujúca zdravie, sa škola
dlhodobo snaží vytvárať vhodné podmienky
pre vzdelávanie aj zdravotne postihnutých
žiakov. Umožňuje im tak viesť plnohodnotný
život, čo najmenej odlišný od života zdravých
detí.
Náklady na zimnú údržbu ciest a chodníkov v Trenčíne presiahli šesť miliónov korún.
Len za obdobie január a február sa vyčerpalo
4, 4 milióna Sk.

tu si mohli zasadiť hoci aj vlastný stromček,
ale dôležité bolo, aby spravili niečo užitočné
pre svoje okolie.
V rámci pripomenutia si 100 rokov vodovodu v Trenčíne a Svetového dňa vody mali
Trenčania možnosť dať si urobiť bezplatný
rozbor dusičnanov v pitnej vode. Vzorky
pitnej vody zo svojej studne prinieslo 150
ľudí.

MAREC

Oslavy prvého mája v Trenčíne pod názvom
Otvorená Európa – otvorené mesto začali
v nedeľu podvečer stavaním mája a ľudovou
veselicou na Mierovom námestí.
Mestský úrad v Trenčíne získal ako prvé
krajské mesto na Slovensku certifikát kvality ISO 9001: 2000. Certifikát sa udeľuje
na základe zlepšenia kvality jednotlivých
procesov úradu, ako aj spokojnosti klientov.
Zisk certifikátu bol zavŕšením trojročného
procesu, počas ktorého bolo najprv zriadené
klientske centrum a v druhej fáze zmenená
organizačná štruktúra úradu.
Už deviaty ročník Trenčianskeho korza
bol venovaný kňazovi, profesorovi a spisovateľovi, čerpajúcemu z trenčianskej histórie,
provinciálovi Jozefovi Braneckému. V úvode
preto zoznámili študenti Piaristického gymnázia návštevníkov korza so životom tohto
významného Trenčana.
Nočná mora ľudí žijúcich v okolí starej
polikliniky sa mala stať minulosťou. Majiteľ
jedného z rodinných domčekov v tejto lokalite, ktorý spravil zo svojho dvora zberný
dvor, začal v máji za asistencie mestskej
polície odpad odvážať. Dnes len môžeme
povzdychnúť, kdeže lanské snehy sú, odpad
má v dvore opäť.
Trenčianski mestskí policajti obohatili svoj
register akcií o ďalšiu „prepadovku“, nazvanú
akcia „Papuča“. Akcia bola zameraná na nerešpektovanie dopravných predpisov hlavne
na pešej zóne a v miestach vyhradených na
parkovanie pre autobusy a invalidov. Počas
prvých troch „prepadoviek“ zistili policajti
155 porušení zákona.

Šesť zdravotne postihnutých občanov
sa od 15. marca strieda v službe operátorov monitorovacích bezpečnostných kamier
Mestskej polície v Trenčíne. V rámci projektu
podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím bolo zriadené chránené
pracovisko v hlavnej budove MsP.
Eleonóru Kubalovú veľa Trenčanov pozná
predovšetkým ako stredoškolskú profesorku Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne a umeleckú vedúcu Folklórneho súboru Trenčan. Od
roku 1947 pod jej pedagogickým vedením
prešli stovky študentov a tanečníkov. V marci sme si pripomenuli jej významné životné
jubilum.
Spisovateľovi, historikovi a helenistovi
Vojtechovi Zamarovskému udelili v pondelok
13. marca čestný titul Veľvyslanec helenizmu
za rok 2006. Toto čestné ocenenie udeľuje
každoročne prefektúra Atén významným osobnostiam, ktoré sa svojou aktivitou a dielom
zaslúžili o šírenie myšlienok helenizmu.
Rokovanie Združenia primátorov krajských miest, známe pod skratkou K-8, sa
30. – 31. marca konalo v Trenčianskych
Tepliciach a Trenčíne. Primátori diskutovali o nariadení Vlády SR o rozdeľovaní dane
z príjmov územnej samospráve, otázkach
financovania školstva a kompetenciách
miest v oblasti MHD.

APRÍL
V pondelok 10. apríla sme si slávnostným
kladením vencov pri Pamätníku umučených
na Brezine pripomenuli 61. výročie oslobodenia mesta Trenčín.
V snahe zvýšiť kvalitu životného prostredia vo všetkých mestských častiach sprísnili od začiatku apríla príslušníci Mestskej
polície v Trenčíne dohľad nad dodržiavaním
všeobecne záväzných nariadení mesta
o podmienkach držania psov a o dodržiavaní
čistoty.
Na jarné skrášlenie sídliska Kvetná pozvali poslanci mestského zastupiteľstva
z mestskej časti Západ, skauti a pracovníci
Mestského hospodárstva a správy lesov
miestnych „Kvetňanov“. Druhú aprílovú sobo-

MÁJ

JÚN
Slovenská ratingová agentúra (SRA) už
druhý rok za sebou pridelila krajskému mestu Trenčín dlhodobý korunový rating BBB+
so stabilným výhľadom.
Na slávnostnom otvorení 11. ročníka
medzinárodnej výstavy kresleného humoru
Bomburova šabľa v synagóge v Brezne v sobotu 3. júna získala v kategórii nad 15 rokov
najvyššie ocenenie dvojica autorov z Trenčína
Willy Weber a Tibor Vrtík.
V pondelok 5. júna zložil na mimoriadnom
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rokovaní trenčianskeho mestského zastupiteľstva poslanecký sľub Emil Bulko a v poslaneckom zbore tak nahradil Oľgu Löbbovú,
ktorá sa vzdala poslaneckého mandátu.
Volebná účasť v okrskoch v meste Trenčín
pri júnových parlamentných voľbách presiahla
50 percent. V iných regiónoch Trenčianskeho
kraja prišlo do volebných miestností okolo 40
percent voličov.
SAD Trenčín po dohode s mestom pristúpila od začiatku júna na zmeny trasy liniek
č. 2 a 6 tak, aby niektoré spoje zachádzali
k obchodno-zábavnému centru MAX, skúšobne zaviedla nočný spoj trikrát do týždňa
a vytvorila novú linku č. 3, ktorá spojila
s poliklinikou bez prestupovania Trenčanov
zo Zlatoviec a Záblatia a od firmy Old Herold aj z Istebníka a Orechového.
Štrnásty ročník medzinárodného filmového festivalu Art Film spoznal v júni víťazov.
Hlavná porota na čele s britským režisérom
Johnom Irvinom zverejnila držiteľov troch
Modrých anjelov. Najlepším režisérom sa stal
Wang Xiaoshuai s filmom Šanghajské sny.
Cenu pre najlepšieho kameramana získal
Jurij Klimenko s filmom Snívanie o vesmíre.
David Dencik získal ocenenie za stvárnenie
transvestitu v dánsko-švédskom filme Lacná
telenovela.

JÚL
Počas 14. a 15. júla nemalo trenčianske
letisko bežnú prevádzku. Uskutočnil sa tu
multikulturálny festival Bažant Pohoda. Pre
návštevníkov boli pripravené štyri stage.
Trenčín smútil, z Prahy prišla smutná
zvesť: trenčiansky rodák, čestný občan
mesta, jeden z najlepších svetových autorov
literatúry faktu Dr. Vojtech ZAMAROVSKÝ
v stredu 26. júla
ukončil svoju pozemskú púť!

AUGUST
V dňoch 31. júla až 4. augusta sa v Trenčíne konali Trenčianske historické dni. Nasledujúci víkend bol zasvätený trinástemu
ročníku Trenčianskych hradných slávností.
Bez príkras možno povedať, že sa jednalo
o vrcholnú udalosť minuloročnej letnej sezóny.
Od 19. 8. 2006 došlo k zmene cestovného
poriadku MHD Trenčín. Dôvodom zmeny malo
byť zefektívnenie cestovania na území mesta
Trenčín. Preto SAD Trenčín, a. s., v spolupráci s Mestom Trenčín dala vypracovať štúdiu
MHD Trenčín, ktorá vychádzala z prieskumu
vypracovaného Výskumným ústavom dopravným v Žiline. Prax ukázala, že do potrieb občanov sa stopercentne netrafila.
Dňa 21. augusta 2006 primátor mesta
Trenčín Branislav Celler slávnostne otvoril
novovybudované Centrum rozvoja mesta na
Farskej ulici 10. Centrum vo svojich nových

priestoroch integrovalo štyri inštitúcie:
Útvar architektúry a stratégie MsÚ, Útvar
životného prostredia a dopravy MsÚ, Spoločný stavebný úrad a Štátny fond rozvoja
bývania.
Trenčianska verejnosť si 28. augusta uctila pri pamätníku na Brezine padlých v Slovenskom národnom povstaní a v národnooslobodzovacom hnutí.

SEPTEMBER
Konferencia Európska únia ako globálny
aktér sa uskutočnila v hoteli Tatra. Jej aktéri diskutovali o možnostiach, ako posilniť
schopnosť únie zohrávať globálnu politickú
úlohu s dôrazom na prínos nových členských
krajín EÚ, vrátane Slovenskej republiky.
Zúčastnili sa jej o.i. prezident medzinárodnej Paneurópskej únie Alain Terrenoire,
čestný predseda tejto organizácie Otto von
Habsburga a mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Jacques Faure.
Mesto Trenčín trvá na zmene cestovného poriadku mestskej hromadnej dopravy
(MHD)! To bol záver práce komisie na zmenu
cestovného poriadku, ktorú ustanovil primátor Trenčína Branislav Celler po zavedení nového grafikonu dopravy, ktorý platil v Trenčíne
od 19. augusta.
Tanečné Korzo pripravila Trenčianska
nadácia na nedeľné popoludnie 24. septembra. Mierové námestie zaplnili obdivovatelia
tanečných rytmov.

OKTÓBER
Futbalové ihrisko v areáli ZŠ, Novomeského ul. bolo v piatok 6. októbra plné ľudí
s dobrou náladou. Cez deň športovali, večer
si vypočuli Katku Knechtovú a Loba. Prišli
pokrstiť nielen futbalové ihrisko, kde sa dá
hrať aj krížom minifutbal na dvoch ihriskách,
ale aj trojdráhovú atletickú dráhu, slúžiacu na
rekreačný beh, hokejbalové ihrisko, ktoré má
všetky parametre oficiálneho ihriska pre najvyššie súťaže, univerzálne ihrisko rozmerov
hádzanárskeho, kde sú priečne urobené dve
basketbalové ihriská s čiarami na nohejbal,
volejbal, tenis a ďalšie ihrisko s rozmermi na
basketbal, kde sa dá hrať aj tenis, volejbal,
nohejbal.
Dňa 28. októbra vstúpil do platnosti upravený cestovný poriadok mestskej
hromadnej dopravy v Trenčíne. SAD, a. s.,
Trenčín do neho zakomponovala zavedenie
štyroch nových liniek a 175 úprav spojov
v rámci jednotlivých liniek.
O post primátora Trenčína prejavilo záujem päť mužov. Okrem Branislava Cellera
(SDKÚ-DS, KDH) kandidoval v decembrových
komunálnych voľbách za koalíciu Smer-SD,
ĽS-HZDS a SNS Oto Barborák, za Združenie
robotníkov Slovenska (ZRS) Jozef Franko.
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Strana občianskej solidarity (S.O.S) nominovala Fedora Jánošíka, koalícia ANO, HZD
stavila na Jozefa Žišku.
Súťaže krásy Miss Trenčín 2006 v sobotu 21. októbra zaplnila divadelnú sálu Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených
síl SR do posledného miesta. Víťazkou 3.
ročníka sa stala 19-ročná Ľuboslava Ševčíková, prvou vicemiss je 17-ročná Monika
Macharová a šerpu druhej vicemiss má Karin Šťastná. Tá navyše získala aj cenu Miss
sympatia za najvyšší počet hlasov divákov.
Mestská volebná komisia (MVK) v Trenčíne nezaregistrovala jedného kandidáta na
primátora mesta, nominanta Strany občianskej solidarity Fedora Jánošíka. Okresný súd
v Trenčíne zmenil rozhodnutie MVK a rozhodol o zaregistrovaní F. Jánošíka.
Základný kameň priemyselnej zóny Bratislavská II v Trenčíne spoločne poklopali
primátor Mesta Trenčín Branislav Celler,
Vladimír Zajac zo spoločnosti Strabag, a. s.,
ktorá je dodávateľom výstavby ciest v zóne
a Pavol Sedláček, predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja.

NOVEMBER
V Trenčíne bola do 25. novembra čiastočne uzavretá cesta III. triedy v úseku medzi
čerpacou stanicou ESSO a okružnou križovatkou pod sídliskom Juh. Dôvodom bola výstavba ďalšej okružnej križovatky v rámci stavby
obchodného centra BAUMAX.
Mimoriadne úspešne sa umiestnila
v súťaži ZlatýErb.sk 2006 oficiálna webová stránka Mesta Trenčín www.trencin.
sk. V silnej konkurencii získala v kategórii
Miest a mestských častí 4. miesto.
Mikulášsky darček v podobe 300 postieľok
pre materské školy na území mesta dostali
trenčianski predškoláci od prevádzkovateľa
veľkopredajne nábytku ASKO.

DECEMBER
Primátorom Trenčína sa opäť stal Branislav CELLER, ktorého podporuje koalícia
SDKÚ-DS a KDH. Získal 5890 hlasov.
Mesto Trenčín prijalo na svoj účet v banke
finančnú čiastku 131 732 000 Sk za súčasnú
letnú plaváreň, ktorú predalo Železniciam SR,
investorovi modernizácie železničnej trate na
území mesta. Získané finančné prostriedky
použije na výstavbu novej letnej plavárne na
Ostrove.
Najlepšie projekty zlepšujúce život ľudí
s ťažkým zdravotným postihnutím v 4.
etape súťaže Samospráva a Slovensko bez
bariér 2005–2006 ocenili v nedeľu 3. decembra v Slovenskom národnom divadle na
slávnostnom galavečere. Cenu bez určenia
poradia, čo v praxi znamená 2.-5. miesto,
získalo mesto Trenčín.
Zostavil Tibor Hlobeň

OZNAMY
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Číslo 1/ročník IX

Oznam

Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín

Riaditeľstvo ZŠ, Hodžova ulica oznamuje, že zápis do prvého
ročníka sa uskutoční v dňoch 22. – 25. januára 2007 od 13. – 17.
hod. v budove I. stupňa (vchod od nákupného strediska Rozkvet).
Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.Bližšie informácie
na telefónnom čísle 743 55 37 u Mgr. A. Múdrej.

oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok
2007/2008 sa uskutoční v dňoch:

Základná škola v Trenčíne, Východná 9

Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. Z vážnych dôvodov
možnosť dohodnúť iný termín telefonicky.
Čo ponúkame:
• škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov
• výučba anglického jazyka od 1. ročníka
• triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka od 3. ročníka (ďalší cudzí jazyk od 5.ročníka)
• práca s talentovanými žiakmi
• vysoká úspešnosť žiakov na rôznych súťažiach (umiestnenie
v prvej desiatke spomedzi všetkých škôl Trenčianskeho kraja)
• výborné výsledky žiakov na prijímacích pohovoroch (až 95 %
žiakov pokračuje v maturitných odboroch)
• ponuka exkurzií pre všetky triedy 5.–9. ročníka
• bohatá krúžková činnosť
• lyžiarske kurzy pre žiakov 7. ročníka
• plavecké kurzy pre žiakov 3. ročníka
• moderná internetová učebňa
• vyučovanie informatiky
• využívanie počítačov pri vyučovaní v rôznych predmetoch
• organizovanie škôl v prírode pre žiakov 1.–4. ročníka
• vlastný školský časopis
• množstvo športových súťaží
• služby špeciálneho pedagóga
• školský klub ráno od 6.15, odpoludnia do 16.30
• využívanie moderných pomôcok na vyučovaní
• vysoká odbornosť vyučovania
• vybavenie modernými pomôckami
• vyučovanie v triedach s novým vybavením
• dobrá spolupráca so Združením rodičov
Bližšie informácie o škole na www.zsdhonytn.edu.sk. Telefón: 032/652 10 12.

oznamuje, že
zápis detí do 1. ročníka
pre školský rok 2007/2008 bude prebiehať v dňoch

15. 1. – 19. 1. 2007
v čase od 14.00 do 18.00 hodiny.

Škola okrem iného ponúka:
• výchovu a vzdelávanie v zdravom – nestresujúcom, estetickom prostredí
• využívanie špeciálnych učební: prírodopisu, chémie, fyziky,
informatiky, hudobnej a výtvarnej výchovy, špecifickej prípravy dievčat, technickej výchovy, 2 telocviční s posilňovňou, učební v prírode a lezeckej steny
• mnoho voľnočasových aktivít zameraných na šport, umenie
i ďalšie vzdelávanie
• pre nadaných žiakov – rozšírené vyučovanie cudzích jazykov,
hudobnej a výtvarnej výchovy, športové triedy so zameraním
na športovú gymnastiku, basketbal a ďalšie loptové hry
• zaujímavú činnosť v ŠKD v ranných i popoludňajších hodinách (od 6.00 – 16.30 h)
• Školské športové stredisko gymnastiky a Školské športové
stredisko volejbalu
• odbornú pomoc špeciálneho pedagóga pre žiakov s poruchami učenia
• zapojenie sa do projektov: Zelená škola – európsky certifikát, Škola bez uhlíka, Škola podporujúca zdravie, Otvorená
škola, INFOVEK, Správaj sa normálne, Vieme že..., Tvorivé
dielne v spolupráci s CVČ
• pre každého prváčika balíček základných školských potrieb
zdarma.
K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a jeho účasť. Možnosť
zápisu je aj po danom termíne na riaditeľstve školy. Kontakt:
032/652 85 13, 0902 911 088.
Ďalšie informácie: www.zsvychodnatn.edu.sk

16. januára od 8.00 do 17.00
17. januára od 13.30 do 17.00
v priestoroch školy.

Pozvánky
Výbor 1. ZO JDS v Trenčíne vás pozýva na výročnú členskú
schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 31. 1. 2007 o 13.30 h v Kultúrnom centre Dlhé Hony. Prezentácia od 13.00 h.
ZOND Bezručova 1012 pozdravuje všetkých svojich členov
a priateľov. Pozýva ich na Fašiangové posedenie 26. januára
2007 od 15.00 h v Kultúrnom stredisku Dlhé Hony. Prihláste sa
na mobilné tel. č. 0902 217 508 (Vargová).
(jč, dm)

11. 1. 2007

OZNAMY, OSEMSMEROVKA
Plavecký kurz

ZÁPIS

Zápis na plavecký kurz zdokonaľovací a pre začiatočníkov sa začína 1. februára 2007 na Mestskej
plavárni 29. januára 2007 o 17.00
Kurz organizuje TJ Mladosť
Šéftrénerom kurzu je PeadDr. Kravec, Peter. Tréneri:
Mgr. Ravigová, Miluška, Mgr. Spačková, Katka, Mgr.
Čierna, Milota, Mgr. Lacuška, Gabo, Žitňanová, Agika
Info: 0905 527 500 p. Mara

Základná škola, Kubranská 80, Trenčín
Škola pre nadané deti
Oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka školského roka
2007/2008 sa uskutoční
v dňoch 15. – 19. 1. 2007
v čase od 14.00 do 17.30 hodiny v priestoroch školy.

Trenčianska nadácia ponúka príležitosť mladým ľuďom vo
veku 15 až 26 rokov, ktorí sa chcú zapojiť do projektu Mladí
filantropi. Pokiaľ chcete zmysluplne využiť svoj voľný čas,
naučiť sa veľa nového, kontaktujte nás na čísle 7445500
alebo priamo v Trenčianskej nadácii na Mládežníckej 2 (Sokolovňa) v Trenčíne.

Osemsmerovka
Milí čitatelia!
Výhercami za správne riešenie tajničky krížovky z Infa č. 26 „Pri
niektorom tovare nemajú zákazníci problém s výberom. Nie je čo
vybrať“ boli vylosovaní Irena Hutirová, Hodžova 39, Trenčín a Jozef
Bobot, Staničná 10, Trenčín, ktorých v našej redakcii čaká nahrávka
Musica aeterna na CD „STABAT MATER“. Výherkyňou za správne riešenie tajničky osemsmerovky z Infa č. 26 „... je príznakom stárnutia.“ bola vylosovaná Marta Betáková, Soblahovská 37/49, Trenčín,
ktorú v našej redakcii čaká publikácia Trenčín a okolie. Výhercom
srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku z osemsmerovky z Infa č.
1/2007 zasielajte na adresu našej redakcie do 19. 1. 2007.
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Stoja dvaja starší páni pred výkladom s alkoholom. Jeden z nich
hovorí: „A ja som si vždy myslel, že... (TAJNIČKA – 23písmen).“
ALTERNANTA, AMERIKÁN, ČLNKY, EMISIA, EPISKOP, HLÁSENIE, CHODNÍK, KAOLÍN, KLASIK, KOLESO, KOSTOL, KVETINY,
LAMELA, LESNÉ PLODY, MALÁ KRYHA, MOTOROVÁ PÍLA,
MRENA, NESTORI, OCHOTNÍK, OSTROVY, PARAMETRE,
PÁDLA, PIARISTA, PLECHOVÁ SOCHA, SAMOPAL, SATAN,
SATÉN, SEKUNDANTKA, SNÁRE, SPEVNÍK, SRDCE, STO LISTOV, STRÚHADLO, SYKOMORA, SVIDNÍK, ŠAMOTY, TRIČKO,
VIEČKA, VRKOČ.
(pál)

Oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka ERIN školského roka
2007/2008 sa uskutoční
v dňoch 22. – 23. 1. 2007
v čase od 14.00 do 17.30 hodiny v priestoroch školy.
Škola umožňuje:
• Prístup všetkých žiakov ku kvalitnému vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám.
• Prostredie, spĺňajúce najvyššie estetické a zdravotné kritériá moderného školského zariadenia, učenie prostredníctvom zážitku, tvorivé dielne, školu rodinného typu.
• Alternatívne vzdelávanie pre intelektovo nadané deti podľa projektu ERIN.
• Vyučovanie cudzích jazykov AJ, NJ, predmetu informatika
v odborne vybavenej učebni, prístup na Internet.
• Rozšírené vyučovanie matematiky v matematických triedach od 5. ročníka.
• Vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím, s poruchami učenia a správania pod odborným vedením špeciálneho pedagóga.
• Športové strediská – badminton, stolný tenis, futbal
– miniihrisko s umelou trávou, bohaté športové vyžitie
v priestoroch telocvične.
• Pestrú krúžkovú činnosť.
• Činnosť ŠKD.
• Plavecký výcvik, korčuľovanie, lyžiarsky výcvik, školu v prírode.
• Prázdninový program – zabezpečenie rôznych aktivít v čase prázdnin detí.
• Spoluprácu s CVČ a MPC v Trenčíne.
• Školský časopis Nonstop.
• Spoločné ZRPŠ rodičia – deti a spoločné športové akcie
rodičia – žiaci – učitelia.
• Pri škole funguje Občianske združenie DELFIN a Združenie
rodičov ZŠ.
• Súčasťou školy je aj Súkromná základná umelecká škola.
• Výlety, exkurzie.
• Spoluprácu s Družobnou školou – Dolní Němčí.
Ďalšie informácie nájdete na videotexte Trenčianskej televízie
alebo na www.zskubranskatn.edu.sk.
Deti zapísané do 1. ročníka ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
v školskom roku 2007/2008 získajú základný balík školských pomôcok zdarma!
Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.
Možnosť zápisu aj po termíne na sekretariáte ZŠ, tel. č.
743 40 08, 743 27 59, fax: 743 27 55
Nazrieť do vyučovacieho procesu v ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
vás pozývame počas dňa otvorených dverí dňa 11. 1. 2007
v dopoludňajších hodinách.
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Zmena harmonogramu zberu a vývozu komunálneho odpadu v meste Trenčín od 1. januára 2007
Vážení občania, vážení podnikatelia!
V snahe o skvalitnenie a zefektívnenie služieb poskytovaných Považskou odpadovou spoločnosťou, a.s., v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste Trenčín, si vás dovoľujeme týmto spôsobom informovať o zmenách v harmonograme
zberu a vývozu komunálneho odpadu. Zmena harmonogramu
sa uskutočňuje od 1. januára 2007. Zoznam ulíc, na ktorých
je zmenený vývozný deň komunálneho odpadu je uvedený nižšie. Červeným písmom sú označené ulice, u ktorých sa s platnosťou od 1. januára zmenil deň vývozu komunálneho odpadu
z nádob na odpad (t. j. doteraz sa vývoz vykonával v iný kalendárny deň, ako je uvedené v novom harmonograme platnom od
1. 1. 2007).

Nový harmonogram
zberu a vývozu
komunálneho odpadu
v meste Trenčín
platný od 1. januára
2007
Vývoz 1 x za týždeň:
Pondelok
17. novembra, Bavlnárska, Brezová, Brnianska, Gen. Goliana,
Gen. Viesta, Holubyho námestie,
Hurbanova, Javorová, Jedľová, Jiráskova, Komenského, Kožušnícka, Kpt. Nálepku, Lipová, Martina
Rázusa, Mládežnícka, Obchodná,
Orgovánová, Ostrov, Prúdy, Smetanova, Študentská, Švermova,
Vážska, Višňová, Vodárenská.
Utorok
1. mája, 28. októbra, Beckovská,
Bernolákova, Bezručova, Cintorínska, Detská, Dolný, Šianec, Družstevná, Dubová, Električná, Gen.
M. R. Štefánika, Hanzlíkovská,
Hlavná, Hrabovská, Hrádzová,
Chotárna, Inovecká, J. Derku, J.
Fabu, J. Psotného, Jarná, Jasná, Jesenského, Jilemnického,
K dolnej stanici, Kalinčiakova,
Kmeťova, Kollárova, Kpt. Jaroša,
Kubranská, Kubrická, Kuzmányho, Lesnícka, Lidická, Ľudovíta
Stárka, M. Hricku, M. Kišša, M.
Nešporu, Malozáblatská, Moyzesova, Na dolinách, Na kamenci,
Na vinohrady, Na záhrade, Na záhumní, Nemocničná, Odbojárov,
Okružná, Osloboditeľov, Ovocná,
Panenská, Partizánska, Piaristická, Piešťanská, Pod čerešňami,
Pod hájikom, Pod horou, Pod
Juhom, Pod lipami, Pod Skalkou,
Poľovnícka, Pri Tepličke, Radlinského, S. Chalupku, Severná,
Slnečné nám., Súdna, Súhrady,

Široká, Tichá, Veterná, Vl. Roya,
Volavé, Za humnami, Záhrady,
Zelnice, Zlatovská, Žabinská, Žilinská.

Streda
10. apríla, Belá, Bratislavská, Dolné pažite, Horeblatie, Južná, Ku
kyselke, Legionárska, Liptovská,
Mateja Bela, Matúšova, Mlynská, Mníšna, Niva, Opatovská,
Pod driením, Poľnohospodárska,
Potočná, Pri parku, Rybáre, Saratovská, Sigôtky, Soblahovská,
Východná, Záblatská.
Štvrtok
Biskupická, Bottova, Brančíkova,
Bratislavská, Brigádnická, Budovateľská, Duklianskych hrdinov,
Farská, Gagarinova, Hodžova,
Jána Lipského, Jána Zemana,
Javorinská, Karpatská, Kvetná,
Legionárska, M. Turkovej, Marka Aurélia, Mierové námestie,
Námestie SNP, Narcisová, Nové
prúdy, Nozdrkovce, Palárikova,
Poľná, Považská, Puškinova, Rastislavova, Riznerova, Rybárska,
Sasinkova, Staničná, Stromová,
Súťažná, Svätoplukova, Školská,
Šoltésovej, Štúrovo nám., Továrenská, Úzka, Veľkomoravská,
Záhumenská, Zlatovská.
Piatok
Brnianska, Daniela Krmana, Dlhé
Hony, Horné Orechové, Horný Šianec, Hviezdoslavova, I. Olbrachta,
Istebnícka, J. B. Magina, J. Braneckého, J. Krála, Jahodová, Jána
Lipského, Jánošíkova, K výstavisku, K Zábraniu, Kasárenská,
Kniežaťa Pribinu, Kragujevackých
hrdinov, Krátka, Kukučínova,
Kúty, Kvetinová, Majerská, Matice
slovenskej, Medňanského, MUDr.
A. Churu, Nad tehelňou, Námestie
sv. Anny, Nová, Orechovská, Palackého, Pod Brezinou, Pod Soko-

lice, Podjavorinskej, Pred poľom,
Rozmarínova, Ružová, Sadová,
Súvoz, Tatranská, Vajanského,
Vlárska, Záhradná, Záhradnícka,
Zelená, Železničná.

Vývoz 2 x za týždeň:
Pondelok/Piatok
Gen. Svobodu, Halalovka, Legionárska, Liptovská, Soblahovská.
Pondelok/Štvrtok
17. novembra, Bavlnárska, Biskupická, Brančíkova, Bratislavská,
Brnianska, Duklianskych hrdinov,
Gagarinova, Gen. Goliana, Gen.
Viesta, Hodžova, Hollého, Hurbanova, Jána Zemana, Jiráskova,
Karpatská, Komenského, Kožušnícka, Kpt. Nálepku, Kvetná, Legionárska, M. Turkovej, Martina
Rázusa, Mládežnícka, Nábrežná,
Námestie SNP, Nozdrkovce, Obchodná, Ostrov, Osvienčimská,
Považská, Smetanova, Staničná,
Školská, Šoltésovej, Študentská,
Štúrovo nám., Švermova, Veľkomoravská, Vodárenská.
Utorok/Piatok
1. mája, 28. októbra, Armádna,
Beckovská, Bezručova, Clementisova, Dlhé Hony, Dolný Šianec,
Električná, Gen. M. R. Štefánika,
Horný Šianec, Hviezdoslavova, I.
Krasku, I. Olbrachta, Inovecká,
J. Braneckého, J. Kráľa, Jilemnického, K dolnej stanici, K výstavisku, Kniežaťa Pribinu, Krátka,
Kubranská, Kukučínova, Ľudovíta
Stárka, Na dolinách, Na vinohrady, Nad tehelňou, Námestie
sv. Anny, Opatovská, Pádivého,
Palackého, Partizánska, Piaristická, Piešťanská, Pod Juhom, Pod
Skalkou, Pod Sokolice, Potočná,
Pred poľom, Rozmarínova, Sibírska, Strojárenská, Súdna, Súvoz,
Vajanského, Vl. Roya, Zlatovská,
Železničná, Žilinská.

Vývoz 3 x za týždeň:
Pondelok/Streda/Piatok
28. októbra, Bazovského, Brnianska, Gen. M. R. Štefánika, Gen.
Svobodu, Halalovka, Jána Halašu,
K. Šmidkeho, Kyjevská, L. Novomeského, Lavičková, Legionárska,
Liptovská, Mateja Bela, Rozmarínova, Saratovská, Soblahovská,
Šafárikova, Vansovej, Východná,
Západná.

Vývoz 1 x za 14 dní:
Párny pondelok
Bavlnárska, Gen. Goliana, Gen.
Viesta, Hurbanova, Jiráskova,
Kožušnícka, Martina Rázusa,
Švermova.
Párny utorok
28. októbra, Armádna, Beckovská, Bezručova, Cintorínska, Clementisova, Gen. M. R. Štefánika,
Hrádzová, I. Krasku, Inovecká,
J. Psotného, Kubranská, Kubrická, Ľudovíta Stárka, Piaristická,
S.Chalupku, Slnečné nám., Strojárenská, Zlatovská.
Párna streda
Bratislavská, Halalovka, Jána Halašu, Južná, K.Šmidkeho, Mateja
Bela, Opatovská, Pod Komárky,
Saratovská, Soblahovská, Šafárikova, Východná, Záblatská.
Párny štvrtok
Hodžova,
Kvetná, Nábrežná,
Nozdrkovce, Považská, Rybárska,
Záhumenská.
Párny piatok
Horný Šianec, K Zábraniu, Kúty,
Nad tehelňou, Pod Brezinou, Pod
Sokolice, Pred poľom.
Zároveň si vás dovoľujeme
požiadať o sprístupnenie odpadových nádob počas pracovných
dní v čase od 600 do 1800 hod.
V uvedenom čase žiadame užívateľov nádob, aby neparkovali vozidlá na určených stanovištiach
na nádoby, prípadne inak neblokovali prístup k stanovištiam
nádob.
V prípade vašich otázok alebo
podnetov ohľadne zmeny harmonogramu zberu a vývozu komunálneho odpadu v meste Trenčín
sú vám k dispozícii nasledovné
kontakty:
Považská odpadová spoločnosť, a. s.:
mobil:
0903 561 081
tel.:
032/6520615
fax:
032/6401340
e-mail:
trencin@mp-pos.sk
Mesto Trenčín (Útvar ŽP
a dopravy)
mobil:
0902 911 154
tel.:
032/6504418
fax:
032/7432836
e-mail:
enviro@trencin.sk
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