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Ôsmy ročník najväčšieho letného hudobného festivalu na Slovensku Bažant Pohoda 2004 sa
uskutočnil 16. a 17. júla na trenčianskom letisku. Na ôsmich scénach sa predstavilo stotridsať
sedem interpretov z dvadsiatich dvoch krajín zo štyroch kontinentov. Návštevníci videli filmové
projekcie, počuli najrôznejšie hudobné žánre, diskutovali o literatúre...
Hlavnými hviezdami boli Cesaria Evora, britské skupiny Moloko a Chumbawamba, fínski Leningradskí kovboji a Värttinä. Slovenskú a českú scénu zastúpili Čechomor, Tata bojs, Mňága a Žďorp, Para,
Ska-pra šupina... O slávnostné otvorenie festivalu sa postarala Hudba Ozbrojených síl SR. Diváci sa
mohli zúčastniť divadelných predstavení pražského divadla Sklep aj Radošinského naivného divadla.
Niektorí návštevníci sa zúčastnili aj športových aktivít. Svoju odvahu si vyskúšali v zjazde dolu hlavou
zo šesťmetrovej veže v plastikovej guli Spinball, vo vodnom futbale, volejbale...
(lm)

Kde sa nachádza KIC?

Kultúrno-informačné
centrum (KIC) sa nachádza na Sládkovičovej ulici č. 1, t.j. pod
sobášnou sieňou. Telefónne čísla sú 032/16
186 a tel/fax 032/74
33 505. V mesiacoch
júl a august je KIC
otvorené každý deň, t.j.
pondelok až piatok od
8,00 do 18,00 h a v sobotu a nedeľu od 8,00
do 16,00 h.
(r)

i

Mesto Trenčín
nesúhlasí so
zvýšením cien
cestovného
v MHD !
Mesto Trenčín nesúhlasí s
návrhom na zvýšenie cestovného v mestskej hromadnej
doprave (MHD) v Trenčíne, ku
ktorému chce SAD Trenčín na
základe žiadosti zaslanej na
Vyšší územný celok v Trenčíne pristúpiť od 1.9. 2004.
(viac na strane 3)
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SPRAVODAJSTVO, AKTUALITY

Číslo 15/ročník VI.

Aktivačné práce - nový nástroj sociálnej politiky
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník
diskutoval na MsÚ so starostami obcí o tzv. aktivačných prácach. Sú určené najmä pre nezamestnaných poberajúcich dávky sociálnej pomoci. Ich cieľom je podmieniť poberanie sociálnej pomoci vykonaním istej práce, obnovovať pracovné návyky
a tak zvýšiť možnosť nájdenia trvalého zamestnania.
Aktivačné práce fungujú od
1.2.2004. Ich predchodcom boli
verejnoprospešné práce. Samosprávy už s aktivačnými prácami
skúsenosť majú, a tak s ministrom riešili konkrétne problémy
ako nárok na stravné, cestovné a
pod. Ľ. Kaník prisľúbil riešiť problémy smernicami. Aktivačné práce môžu organizovať samosprávy, mimovládne organizácie,
cirkvi, charity, či iné komunity.
Občania, ktorí poberajú dávky sociálnej pomoci na základe účasti
na aktivačných prácach, získajú
nárok na aktivačný príspevok vo
výške 1500 Sk mesačne. Vypláca ho úrad práce ako súčasť cel-

kovej sociálnej dávky. Nezamestnaný alebo poberateľ sociálnych
dávok podpíše s úradom práce
súhlas s účasťou na aktivačných
prácach. Následne úrad práce na
základe dohody s organizátorom
aktivačných prác vyzve občana k
účasti na prácach. Na základe
dochádzky úrad práce vypláca občanom aktivačné príspevky. Aktivačné práce sa vykonávajú v rozsahu min. 10 hodín týždenne.
Evidovaným
nezamestnaným,
ktorí nepoberajú sociálne dávky a
zúčastnia sa aktivačných prác,
sa redukuje povinnosť hlásenia
na úrade práce na jedenkrát mesačne. Organizátori aktivačných

prác získavajú od štátu mesačný
príspevok, ktorý sa pohybuje od
300 do 800 Sk na jedného aktivovaného občana. Ak organizátor
aktivuje viac ako 100 občanov,
získava finančný bonus. Na Slovensku je takto aktivizovaných
približne 120 tis. občanov. Ako
využíva aktivačné práce Mesto
Trenčín, sme sa spýtali Mgr. Jozefa Baláža, vedúceho odboru
školstva a sociálnych vecí MsÚ v
Trenčíne: „Medzi Mestom Trenčín a Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny v Trenčíne (UP) bolo
uzavretých 6 dohôd o poskytnutí
príspevku na aktivačnú činnosť v
zmysle zákona. Uchádzači o zamestnanie boli zaradení na pomocné práce ako sú organizovanie
podujatí,
upratovanie,
záhradnícke práce, drobné stavebné práce, práce v lesníctve a
rôzne činnosti v školstve, kultúre,

Vypaľovanie strnísk a spaľovanie slamy je prísne zakázané

V lete hrozia požiare

V letných mesiacoch vplývajú na častejší vznik požiarov nielen
vysoké teploty, ale aj aktivity pri zbere úrody a žatve. V súvislosti s
nimi vznikli v minulom roku v okresoch Trenčín a Ilava štyri požiare.
Škoda dosiahla 427 500 Sk.
Medzi najčastejšie príčiny po- rozšíriť. Samozrejme treba dodržiažiarov patrí spaľovanie zvyškov sla- vať zásady požiarnej bezpečnosti
my, vypaľovanie suchých porastov, pri činnostiach spojených so zvýšezakladanie ohňov, napr. táboráku ným nebezpečenstvom vzniku poa fajčenie. Právnické a podnikajú- žiaru alebo v takomto čase.“
ce fyzické osoby môžu spaľovať Aké sú pravidlá pri žatve?
„Je potrebné uprednostniť zber
horľavé látky len s písomným súhlasom okresného riaditeľstva Ha- dozretých obilovín okolo pozemsičského a záchranného zboru. ných komunikácií, železničných traObčan môže spaľovať horľavé látky tí a skládok odpadov. Zberová
len na hromadách a na miestach, technika musí byť vybavená lapačkde sa oheň nemôže rozšíriť, čo sa mi iskier a prenosnými hasiacimi
v prípade slamy nedá dodržať. Ak prístrojmi. Celkovo musí byť techobčan spácha priestupok, dostane nický stav výrobných zariadení a
pokutu až do výšky 10 000 Sk. Na strojov na zber a spracovanie úrozákladné pravidlá ochrany pred po- dy bezchybný. Fajčiť sa nesmie vo
žiarmi sme sa spýtali pplk. Bc. vzdialenosti menšej ako 15 metrov
Stanislava Hladkého, riaditeľa od horľavých látok a miesta pre fajokresného riaditeľstva Hasičské- čiarov musia byť vyznačené a vybaho a záchranného zboru v Trenčí- vené nádobou s vodou na odhane: „Pravidiel je viac a vyplývajú zo dzovanie ohorkov.“
zákona. Tými základnými sú však Vypaľovanie strnísk a spaľovanie
dodržiavanie zákazu fajčenia a po- slamy sú zakázané. Existujú
užívania otvoreného ohňa na nejaké pravidlá pri uskladnení
miestach so zvýšeným nebezpe- slamy, sena, uvädnutého krmu,
čenstvom vzniku požiaru, zaklada- prípadne iných suchých rastlín?
„Áno. Stohy do objemu 100m3
nie ohňa tam, kde by sa mohol

musia byť umiestnené najmenej
20 m od obytného alebo hospodárskeho objektu a 10 m od iného
stohu.“
Ak predsa dôjde k požiaru, aké
majú občania povinnosti?
„V prvom rade je každého povinnosťou požiar ohlásiť hasičskému a záchrannému zboru. Do príchodu hasičov musia vykonať
nevyhnutné opatrenia pre záchranu ohrozených osôb a snažiť sa
požiar zahasiť. Pokiaľ to nie je možné, treba aspoň zamedzovať jeho
šíreniu. Aj po príchode hasičov je
povinnosťou občanov poskytnúť
osobnú pomoc, dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia hasičskej jednotke. Ak sa na
mieste nachádzajú aj zdravotníci
alebo príslušníci polície, určený hasič je nadradený všetkým týmto
zložkám a je povinnosťou občanov
postupovať podľa jeho pokynov.“
(zm)

na MsÚ a v príspevkových a rozpočtových organizáciách mesta.
Dohody sa uzatvárajú od
3.3.2004 do 31.8.2004. Na aktivačné práce bolo zaradených 230
uchádzačov o zamestnanie. K
31.7.2004 sa aktívne zúčastňuje
148. Celkovo odpracovali 21 297
hodín.“
(zm)

Nielen psy sa budú učiť
základným
hygienickým návykom
Problém znečisťovania verejných priestranstiev psími
exkrementami sa v Trenčíne
azda čoskoro skončí. Poslanci mestského zastupiteľstva
schválili čiastku 350 tis. korún
na nákup a osadenie nádob
na uloženie psích exkrementov. Mestské hospodárstvo
Trenčín, m.p.o. v súlade s novelizáciou Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2002
o podmienkach držania psov
v Meste Trenčín zabezpečí
nákup odpadových nádob na
psie exkrementy. Do 15. septembra 2004 budú osadené v
lokalitách mesta podľa požiadaviek VMČ:
Mestská časť Juh 29 ks
Mestská časť Západ - 11 ks
Mestská časť Sever - 15 ks
Mestská časť Stred - 15 ks
K 30 nádobám, osadeným v
minulosti tak pribudne 70 nových. Pri plnom rešpektovaní
stanovených zásad pre chov
psov prispejú k zvýšeniu čistoty verejných priestranstiev. Vývoz exkrementov v budúcnosti
vyrieši víťaz verejnej súťaže,
vyhlásenej Mestom Trenčín
na kompletné zabezpečovanie
zberu, odvozu a skladovania
odpadu.
(fk)
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Z pracovného diára
primátora
PONDELOK 12.7.: S vedúcimi pracovníkmi Slovenskej
sporiteľne a.s. v Trenčíne rokoval B. Celler na tému nového využitia priestorov kina
Metro ako kultúrno-spoločenského centra. Rokovanie sa
konalo na základe predchádzajúcich úspešných rozhovorov primátora s generálnou
riaditeľkou Slovenskej sporiteľne Reginou Ovesny-Straka.
SLSP a.s. je majiteľom
priestorov na Mierovom námestí, v ktorých kino Metro
sídli.
UTOROK 13.7.: Primátor
sa stretol s poslancom Európskeho parlamentu Petrom Bacom. Spolu diskutovali o aktuálnej situácii v Trenčíne a
perspektívach mesta. Zároveň hľadali možnosti, ako napomôcť jeho rozvoju aj cez
ep.
Prípadné spoločné postupy
pri získavaní prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ a
možnosť vybudovania podnikateľského inkubátora v Trenčíne, s podporou týchto fondov, boli témou rokovania B.
Cellera s riaditeľom Trenčianskej regionálnej komory SOPK
Stanislavom Foltínom.
STREDA 14.7.: Primátor
sa zúčastnil na rokovaní Predstavenstva dozornej rady
Trenčianskych vodární a kanalizácií a. s.
So zástupcami J&T Global
a Slovenského pozemkového
fondu rokoval B. Celler o ďalšom postupe pri zriaďovaní
priemyselného parku Zámostie.
ŠTVRTOK 15.7.: Primátor
sa zaujímal o majetkovo-právne usporiadanie pozemkov
pod futbalovým štadiónom na
Sihoti. Časť z nich je totiž majetkom fyzických osôb.
PIATOK 16.7.: B. Celler rokoval s predstaviteľmi firmy
Valbek o pokračovaní prác na
štúdii Juhovýchodného obchvatu (JVO) mesta. Konkrétne diskutovali o riešení križovatiek na území mesta
súvisiacich s trasou JVO.

FÓRUM

Mesto Trenčín nesúhlasí so
zvýšením cien cestovného v MHD

Minulý týždeň sa na zasadnutí špeciálne ustanovenej
komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja pre posúdenie
maximálnej ceny cestovného
stretli predstavitelia SAD Trenčín, zainteresovaných miest a
pracovníci vyššieho územného
celku. S návrhom na zvýšenie
cestovného nesúhlasili v 1.
kole rokovaní len zástupcovia
Trenčína a Považskej Bystrice.
Mesto Trenčín poskytlo v
roku 2004 SAD Trenčín 2,4
mil. Sk ako priamu dotáciu na
vykrytie straty v MHD, výkon
ktorej táto štátna akciová spoločnosť zabezpečuje vo verejnom záujme. Požaduje dôkladné prehodnotenie uvedeného
návrhu zvýšenia cestovného,
poskytnutie podrobného ekonomického rozboru jednotlivých
autobusových spojov a liniek za
prvý polrok t.r. s rozpisom, aký
vplyv na jednotlivé linky mali
štátne dotácie a priama dotácia mesta Trenčín.
Mesto Trenčín je po analýze
spomínaných rozborov ochotné diskutovať o alternatívnych

riešeniach situácie, ktoré by
mohli spočívať napr. v zmene grafikonu dopravy. Návrhy
však očakáva od predstaviteľov
SAD. So zvýšením cestovného
o 2 koruny na lístok MHD a rušením zliav pre dôchodcov však
Mesto Trenčín nebude súhlasiť,
čo potvrdil i primátor Ing. Branislav Celler a dodal: „Mesto
pripravuje systémové riešenie
financovania MHD v Trenčíne
v rámci navrhovanej fiškálnej
decentralizácie od roku 2005.“
S týmto stanoviskom pôjde
zástupca Mesta Trenčín na
druhé kolo rokovania špeciálne
ustanovenej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja
pre posúdenie maximálnej ceny
cestovného.
Treba však zdôrazniť, že stanovisko mesta má len odporúčací charakter, v konečnom dôsledku rozhoduje o zvýšení cien
Trenčiansky samosprávny kraj,
ktorý prevzal túto kompetenciu
v rámci prechodu kompetencií
zo štátnej správy na regionálnu
samosprávu.
(th)
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12.- 25. júl
Primátor prijal člena Predstavenstva Tatra Banky Marcela Kaščáka. Hovorili spolu
o možnostiach tohto bankového domu na spolufinancovaní
rozvoja mesta.
B. Celler sa zúčastnil na
festivale
Bažant
Pohoda
2004. Pred vystúpením Pražského výběru privítal spolu s
hlavným organizátorom Michalom Kaščákom všetkých
účinkujúcich a divákov dvojdňového festivalu.
UTOROK 20.7.: Spolu s
hlavným organizátorom festivalu Bažant Pohoda 2004 Michalom Kaščákom vyhodnotil
primátor tento ročník festivalu. Ich spoločný záver znie –
festival priniesol iba pozitívne
momenty po hudobnej, organizačnej i bezpečnostnej
stránke.
ŠTVRTOK 22.7.: B. Celler
rokoval s predstaviteľmi nemeckej firmy Erhard o ich záujme vybudovať v Trenčíne výrobný závod.
Primátor viedol riadne zasadnutie Mestskej rady Trenčín.
(r)

Kritizovaná zeleň Pod Sokolicami nie je na pozemkoch mesta!
V minulom čísle sme priniesli snímku z Ulice Pod Sokolice v blízkosti bytoviek č. 3438, kde sme kritizovali prístup
m.p.o. MHT ku koseniu trávy v
tejto i iných lokalitách. Dnes
prinášame reakciu riaditeľa
MHT Ing. Františka Klemana:
„Súčasné kapacity vyjadrené
strojným vybavením - 6 kosačiek, 2 krovinorezy a 20 zamestnancov starajúcich sa o

mestskú zeleň vzhľadom na intenzitu rastu zelene v tomto
roku, či už na voľných plochách
alebo kvetinových záhonoch
nepostačuje. Nie je to iba kosenie, čo zaberá kapacity MHT.
Sú to i súvisiace činnosti ako
zber a odvoz trávy, odstraňovanie následkov po veterných
smrštiach, spracovanie konárov v kompostárni, atď. Občan
mesta nie vždy vie, komu zeleň

kde patrí. Oprávnene ale chce,
aby mal dobrý pocit zo svojho
okolia. Tak vníma i zeleň v blízkosti bytoviek 34-38 na Ulici
Pod Sokolice. Táto zeleň nie je
na pozemku, ktorý vlastní
Mesto Trenčín. Ak kapacity
MHT dovolia a vlastníci tohto
ako i vlastníci s takouto zeleňou v iných častiach mesta
budú súhlasiť, radi sa postaráme o úpravu i tejto zelene.“ (r)

Ad.: Západ trápi škôlka a chátrajúci kultúrny dom (č. 14/VI)
V súvislosti s plánovaným rušením MŠ na Hanzlíkovskej ceste sme v minulom čísle Infa priniesli v spravodajstve zo
zasadnutia Výbor mestskej časti
Západ sťažnosť rodičov, že sú
rozpory v počtoch detí, ktoré boli
predložené v návrhu racionalizácie škôl a školských zariadení v
Trenčíne. Viceprimátor Ing. A.
Boc sľúbil občanom, že čísla
preverí. V snahe pomôcť mu

sme si vypýtali z odboru školstva a sociálnych vecí MsÚ zopár štatistických ukazovateľov.
MŠ na Hanzlíkovskej ceste vykazovala v januári 2003 47 prihlásených detí. Potom toto číslo
klesalo, až sa v decembri minulého roka zastavilo na čísle 41.
S týmto počtom detí vstupovala
MŠ na Hanzlíkovskej ulici do
roku 2004.
Druhý štatistický údaj má ná-

zov „Stravovanie v školských jedálňach pri MŠ v I. polroku
2004.“ Z neho vyplýva, že na
MŠ na Hanzlíkovskej ceste vydali v I. polroku pre deti 3568 obedov a 3117 olovrantov. Z tohto
údaja sme vypočítali, že priemerná návštevnosť tejto MŠ
bola 14 detí denne! O tieto deti
sa starali 4 pedagogickí pracovníci. Je to dostatočný dôvod na
racionalizačné opatrenia? (th)
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Poslanci VMČ Západ riešili

Problematické dopravné
značenia na Bratislavskej ulici

Značka umiestnená pred križovatkou pri sile zakazuje v
smere do centra mesta odbočiť
vľavo a dostať sa do Zlatoviec
cez železničné priecestie. Na
ceste je však vyznačené vodorovné značenie s odbočovacím
pruhom a na riadiace pruhy
upozorňuje aj ďalšie zvislé dopravné značenie. Značku nariadil Okresný dopravný inšpektorát (ODI) Trenčín. Zástupcovia
mesta navrhovali presunúť
značku s riadiacimi pruhmi tesne za predchádzajúcu križovatku v smere od Bratislavy, kde
zároveň začína aj vodorovné
značenie a členenie na odbočovacie pruhy. Značku zákaz odbočenia vľavo v úseku 30 metrov navrhli odstrániť. Ing. J.
Švajdleník z odboru ŽP a investícií MsÚ nás informoval, že
s navrhovanou úpravou a preložením dopravných značiek ne-

súhlasil zástupca ODI Ing. Kolárik, ktorý trval na správnosti
súčasného dopravného značenia. Podľa neho zákaz odbočenia doľava neplatí pre Zlatovce,
ale len pre odbočenie k firme
Peugeot.
Rovnako nepochodili zástupcovia mesta ani pri ďalšej požiadavke zrušenia zákazu odbočenia vľavo z Bratislavskej na
Royovu. Podľa „dopravákov“ je
v celom úseku Bratislavskej
cesty zákaz odbočenia vľavo
okrem miest, kde sú vytvorené
samostatné jazdné pruhy pre
odbočenie doľava.
Zákaz odbočenia vľavo na
parkovisko obchodného centra
Interfruct rieši samotná firma.
V súčasnosti prebieha schvaľovací proces na vytvorenie samostatného ľavého odbočovacieho pruhu od centra mesta k
obchodu.
(ls)
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Postrehy občanov
Tieto diery
sa nachádzajú
na príjazde k
zásobovacej
rampe potravín Radegast.
V zime tam
pravidelne
uviaznu zásobovacie vozidlá (zadnou nápravou) a potom tam ráno vŕzgajú aj
hodinku – dve, kým sa nevyhrabú. Pre osobné autá s nižším
predným spojlerom je vjazd nepriechodný. Úplne rovnaká je situácia oproti vedľa odpadových nádob. Cesty sú na Sihoti III celkovo v katastrofálnom stave. Príjazdová cesta k Materskej škole
na Opatovskej ulici je určená skôr pre vodičov vychutnávajúcich
adrenalínovú jazdu ako pre rodičov a deti.
Nedávno „zalepili“ výmole na Žilinskej ulici. Príjazdová cesta
ku škôlke nie je dosť dôležitá?
(pha)
Naše dopravné značenie poskytuje aj takúto informáciu. Ak sa
potrebujete dostať z Trenčína do Žiliny, stačí odbočiť z hlavného
ťahu smerom na Bratislavu popod cestný most. Faktom je, že Ulica
Ľ. Stárka vodičov síce komplikovane, ale dovedie až k
príjazdu na diaľnicu a tadiaľ
sa skutočne dá ísť aj na Žilinu. V podstate je správny aj
druhý údaj. Po kľučkovaní sa
dá vrátiť aj do centra, ale takéto značenie viac mätie
ako korektne informuje. (ls)

Nový priechod pre chodcov
Občania navrhli zriadiť priechod pre chodcov na križovatke
Ul. Vlárska a Istebnícka a Ul.
Vlárska a Radlinského. So zriadením priechodu v časti od Old
Heroldu na druhú stranu Vlárskej cesty ODI v súčasnosti nesúhlasí. Priechod pre chodcov
bude začlenený do pripravovanej rekonštrukcie križovatky
Bratislavská – Vlárska.
Požiadavke na vyznačenie
prechodu z chodníka nad Ore-

chovským potokom cez Vlársku
cestu na druhú stranu nie je
možné vyhovieť, pretože tu nie
je vybudovaný chodník. Bolo
však schválené umiestnenie
značiek obmedzujúcich rýchlosť
na 40 km v úseku okolo kultúrneho domu v Istebníku. Naopak, požiadavka na zníženie
rýchlosti na Bavlnárskej ulici
neprešla. Podľa ODI ulica spĺňa
parametre pre stanovenú rýchlosť v meste.
(ls)

Vážení čitatelia,
táto strana je venovaná vašim radostiam a starostiam, ktoré patria k životu v mestských častiach. Prinášame tu vaše
postrehy a tiež správy zo zasadnutí poslancov z jednotlivých
mestských častí, ktorí nás kontaktovali. V prípade, že vás niečo trápi alebo naopak teší, napíšte nám na adresu redakcie.

Jedným z problémových bodov dopravy v Trenčíne je križovatka pri nákupnom centre Billa.
Križuje sa v nej päť ciest so 17
možnosťami odbočenia a tri prechody pre chodcov. Hoci je rýchlosť v úseku obmedzená, niektorí vodiči si doprajú aj dvojitú
porciu. Najmä ak bliká oranžová.
Klenotom je najmä priechod pre
chodcov cez hlavnú cestu od železničného priecestia k Bille. Interval zelenej je 10 sekúnd a ani
zdatný chodec sa na druhú stranu nedostane včas, starší ľudia
či mamičky s kočíkmi ani do polovice priechodu. Čerešničkou
na torte je však dopravná značka, ktorá vyhradzuje dve parko-

vacie miesta pre invalidov na
opačnej strane cesty ako je obchod. To má byť výsmech postihnutých občanov?
Predĺženie zelenej pre chodcov o 5 až 10 sekúnd by rozhodne nespôsobilo nejaký dramatický dopravný kolaps. Nuž a na
všetkých samozvaných Schumacherov, ktorí si Štefánikovu ulicu
pletú s Monzou, zasa namieriť
radar. V niekoľkých krajinách Európy sa používajú automatické
radary s fotografickou, resp.
elektronickou registráciou rýchlosti prechádzajúcich vozidiel.
Pri Bille by si takýto prístroj zarobil na seba určite veľmi skoro.
(pha)
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QUO VADIS KOVOHUTE

Firma Kovohute prišla na Slovensko pred ôsmimi rokmi. Podniká v oblasti spracovávania kovového, najmä hliníkového šrotu. V areáli TRENSu postavili pec na tavenie. Mesto vydalo potrebné povolenia, veď nejde o výrobu hliníka, ale „len o jeho
likvidáciu“. Všetko sa javilo OK. Prevádzkáreň pracovala za plotom a podľa územného plánu v priemyselnej zóne.
Po čase nastali problémy. Oby- modernizovať je v poriadku. Záklavatelia bytoviek na Ulici Pred Po- dom sporu je, čo sa stane so staľom a časti Kubry sa začali sťažo- rými pecami. Riaditeľ firmy prezenvať na nepríjemný zápach. V roku toval záujem nepoužívať starú
2001 požiadala firma na Minister- technológiu, ak mesto povolí postve životného prostredia SR (MŽP) staviť novú pec. Nevylúčil však, že
o zvýšenie výrobnej kapacity. Dostala súhlasnú odpoveď. Požiadala
Mesto Trenčín o vydanie územného rozhodnutia a zakúpila novú
pec. Občania oslovili svojich poslancov. Výbor mestskej časti Sever odporučil mestu neschváliť zavedenie novej technológie a
zastaviť proces územného rozhodnutia. Na povrch vyšli skutočnosti,
ktoré pošramotili imidž firmy: prevádzkovanie jednej pece bez stavebného povolenia, časté poruchy
na filtrovanom zariadení, skladovanie odpadu na dvore. A tak nová
pec z Anglicka skončila na firem- pri tavení niektorých zliatin (najmä
s prímesou kremíka), nevyužíjú aj
nom dvore.
pece staré: „Starú technológiu
 Nová technológia za starú
V súčasnosti pracuje jedna budeme používať len z času na
elektromagnetická pec. Nová tech- čas, možno raz za mesiac a možnológia zakúpenej plynovej pece je no aj to nie.“ Obyvatelia však tvrjasným posunom k ekologizácii dia: „Ako im môžeme veriť, keď
činnosti Kovohutí. Firma urobila nás dva roky ťahali za nos?“ Nákrok k modernizácii i k zlepšeniu zor zástupkyne nespokojných obyživotného prostredia. Dodávateľ vateľov Ing. A. Valovičovej sa netechnológie je environmentalista- zmenil: „Približne od februára do
mi posudzovaný kladne. V posud- mája, keď firma netavila hliník,
koch odborníkov z Technickej uni- mohli obyvatelia po rokoch dýchať
verzity v Košiciach a MŽP SR sa čistý vzduch. Po spustení výroby sa
píše, že nová technológia je vyso- opäť začal šíriť neznesiteľný záko kvalitná a v súlade so zákonmi. pach. Pri posudzovaní rozšírenia
Nová pec nie je inštalovaná, nepro- výroby sa Regionálny úrad verejnédukuje. To sa negatívne prejavuje ho zdravotníctva v Trenčíne okrem
na ekonomike firmy. Zo šesťdesia- iného vyjadril, že počas prevádzky
tich zamestnancov už niekoľkých sa môžu dostávať do ovzdušia látky s karcinogénnym účinkom. Naprepustili.
vyšovaním výroby bude úmerne
 Spolupráca?
Z existenčných dôvodov majú rásť aj množstvo znečisťujúcich láKovohute záujem spolupracovať s tok unikajúcich do ovzdušia. Tieto
mestom a získať stavebné povole- skutočnosti nás vedú k tomu, aby
nie. Deklaroval to riaditeľ Cvetko sme trvali na zámere, pod ktorý sa
Nikolič. Zástupcovia Mesta Tren- podpísalo v sťažnosti na firmu Kočín, poslanci VMČ Sever, predsta- vohute 170 rodín - žiadať pozastavitelia Kovohutí a občania sa stretli viť činnosť firmy Kovohute v blízkosti nášho sídliska.”
kvôli riešeniu 14. júla 2004.
 Míny v peci Kovohutí?
 Podnikateľská filozofia
Agentúra Jedna pani povedala
Rozhodnutie firmy rozšíriť sa a

rozhlásila, že pri tavení došlo k výbuchu munície. V skutočnosti išlo
o potápačskú fľašu. Pri tavení sa
roztiahol vzduchový obsah a fľašu
roztrhol. Teda žiadne míny, či dokonca bomby.
 Zápach a ťažké kovy
Firma priznáva možnosť šírenia
zápachu, ale v minulosti. Pred dvoma rokmi bol problém s vývozom
odpadu z pecí – sterov. Vtedy ich
mohli dodávať iba jednému spraco-

vateľovi v rámci celej SR, vývoz nebol možný. Keďže odberateľ nestíhal odpad spracovávať, Kovohute
ho skladovali. Pri styku s vodou,
napr. pri daždi, sa uvoľňovalo určité množstvo plynného amoniaku.
To spôsobilo zápach. Po odblokovaní vývozu odpadu sa problém vyriešil, teraz je priebežne odvážaný.
V súčasnosti už Kovohute odmietajú, že zápach sa šíri od nich: „Na
životné prostredie prišla sťažnosť,
že z našej firmy ide zápach. Prišla
kontrola a my sme vtedy vôbec netavili. Treba zistiť, odkiaľ ten smrad
ide. Trens napríklad používa na vykurovanie mazut, treba sa pozrieť
na to,“ argumentuje Ing. V. Babrnák z Kovohutí. Faktom sú pokuty
v minulosti za nedostatky zistené
Slovenskou inšpekciou ŽP aj to, že
jeden taviaci agregát bol postavený bez stavebného povolenia. Pošramotili si renomé a tak súčasná
argumentácia predstaviteľov o
inom pôvodcovi zápachu obyvateľom už neznie vierohodne. Nečakaná kontrola inšpekčného odboru
MŽP 21. júla 2004 nezistila žiadny
únik toxických látok. Po nainštalovaní suchých filtrov sa do ovzdušia
ťažké kovy nedostanú. Merania vy-

kázali hodnoty pod hranicou, ktorú
pripúšťa norma. Okrem Ministerstva ŽP SR bude od konca júla zabezpečovať stále meranie emisií
firma OČOT Trenčín. V prípade Kovohutí sú v súčasnosti pravidlá
ochrany životného prostredia dodržané.
 Čo môže robiť mesto?
Pred ôsmimi rokmi rozhodlo
Mesto Trenčín v súlade s územným
plánom. Zóna je priemyselnou viac
ako 30 rokov. Po protestoch občanov začalo situáciu riešiť. Môže
využiť viaceré legislatívne možnosti. Podľa vyjadrenia vedúceho odboru ŽP a investícií Ing. L. Petrtýla
úmysel Kovohutí investovať do novej technológie je v súlade so
všetkými predpismi. Príprava investície podlieha vydaniu územného rozhodnutia. Zatiaľ žiadosť od
firmy Kovohute nemajú: „Existujú
síce posudky, ktoré hovoria o kladoch novej technológie, mesto
však pri rozhodovaní už bude posudzovať nielen novú technológiu,
ale i celkové pôsobenie firmy v
meste Trenčín. My vieme, že nová
technológia je lepšia ako stará. Požadujeme útlm starej technológie.
Firma má vyslať jasný zámer, ako
sa chce začleniť do tejto časti
mesta tak, aby ju obyvatelia brali
pozitívne a nie negatívne.“ Prvé
ústretové kroky firma spravila. Tlmočila veľkorysú ponuku na bezplatnú rekonštrukciu detských ihrísk v lokalite Pred Poľom a Sihoť
III. Mestskí odborníci odporučili firme stiahnuť pôvodnú žiadosť o
územné rozhodnutie, prepracovať
dokumentáciu, deklarovať zámer
likvidovať starú prevádzku dňom
spustenia novej a požiadať opäť o
vydanie územného rozhodnutia a
záväzného stanoviska Mesta Trenčín. Do schvaľovania budú vstupovať aj špeciálne štátne orgány.
 Nastane pokoj?
Susedstvo obytnej a priemyselnej zóny je možným zdrojom ďalších káuz. V areáli TRENSu sa nachádzajú aj iné firmy - potenciálni
znečisťovatelia životného prostredia. Lokalita je v ochrannom pásme
vodného zdroja. Sú všetky prevádzky zabezpečené proti úniku škodlivín?
(ls, pha, th, zm)
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Budú cyklisti spokojní?
Nezanedbateľnou súčasťou
dopravy je bicykel. Najmä v horúcich letných dňoch, keď autobusová doprava je kapacitne
preťažená a tiež jej cena ovplyvňuje naše rozhodnutie, ako sa
presunúť čo najrýchlejšie a
najefektívnejšie do cieľa. Naj-
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mä v centre mesta Trenčín môžeme vidieť väčšiu koncentráciu cyklistov, ktorí často
nemajú kde svojho „tátoša“
dočasne oprieť. Riešenie sa
našlo, keď Mestské hospodárstvo Trenčín, m.p.o. v najviac
frekventovanej lokalite - na

Štúrovom námestí osadilo päť
nových stojanov na bicykle.
„Nič nebráni tomu, aby tento
druh parkovania prispel k spokojnosti našich občanov i v
iných lokalitách mesta. Tieto

požiadavky treba len zviditeľniť
cez poslancov jednotlivých výborov mestských častí,“ povedal riaditeľ MHT m.p.o. František Kleman po ukončení prác
na Štúrovom námestí.
(r)

Vytvárame podmienky na oddych
Poobzerať sa okolo seba a
vidieť trebárs lavičku, ktorá pri
myšlienke na oddych pôsobí
priam odstrašujúco, nie je nič
príjemné. Takýchto dojmov zažívali Trenčania nemálo. Od
apríla roku 2004 však prichádza k radikálnej zmene. Pracovníci mestskej príspevkovej
organizácie Mestské hospodárstvo Trenčín (m.p.o. MHT)
opravili alebo vymenili viacero
lavičiek:
- Ul. Beckovská 4 lavičky
- Ul. Nábrežná
9 lavičiek
- OD Rozkvet výmena sedení

pred celým areálom
- Ul. Sibírska
11 lavičiek
- Ul. Soblahovská 14 lavičiek
- Halalovka
6 laviček
- sídl. Kvetná
3 lavičky

Osadené sú aj nové lavičky:
- Ul. Šmidkeho
1 kus
- Ul. J. Zemana 1 kus
- sídl. Kvetná
1 kus
- Ul. Považská + priľahlé časti
6 kusov
- Ul. Považská – popri hrádzi
3 kusy
- Kubrica – BUS otoč 3 kusy
- Ul. Gagarinova 4 kusy

- Ul. Tatranská
2 kusy
Podľa slov riaditeľa m.p.o.
MHT Ing. Františka Klemana,
si jeho pracovníci uvedomujú,
že v tejto oblasti majú ešte rezervy: „Máme zmapované ďalšie lokality, napr. na sídlisku
Juh I. zostáva obnoviť 19 lavičiek, v časti Zámostie minimálne 9, na Soblahovskej ul. aspoň 5 a na sídlisku Sihoť I.-IV.
vymeniť alebo dodať minimálne 14 lavičiek.“
Sú však i prípady, že lavička
je obnovená a ešte ani dobre
zamestnanci m.p.o. MHT ne-

odídu a už je v „pôvodnom“
stave. Najmä mladí ľudia sedávajú často na operadlách, s
nohami na sedadle. Opäť F.
Kleman: „Horšie je, keď si
tento predmet pomýlia s posilňovňou a zdevastujú nielen
drevenú konštrukciu ale i nosnú časť – betón či železo, pričom sa nielen rodičia často
prizerajú aké to majú ¸silné´
deti. Opravíme i dielo po tejto
skaze, čakáme však, že naša
práca a úsilie bude pozitívne
vplývať i na týchto občanov
Trenčína.“
(r)

Okienko do samosprávy

II. Organizácia verejnej správy na Slovensku po roku 1989
Do roku 1989 bola miestna
verejná správa vykonávaná
prostredníctvom národných výborov – orgánov socialistickej
moci.
Necelý rok po nežnej revolúcii, v septembri 1990 prijala
Slovenská národná rada zákon
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení. Obnovila sa tým
miestna samospráva na úrovni
obcí. Došlo k zavedeniu tzv.
oddeleného modelu verejnej
správy, t.j. k oddeleniu štátnej
správy a územnej samosprávy.
V roku 1990 prišlo aj k zru-

šeniu krajskej úrovne štátnej
správy. Miestna štátna správa
bola na území Slovenska organizovaná v 38 okresoch a 121
obvodoch.
V roku 1996 prišlo k ďalšej
reorganizácii miestnej štátnej
správy. Bolo zrušených 121
obvodov a opätovne sa zaviedla krajská úroveň štátnej
správy. Slovenská republika
bola rozdelená na 8 krajov a
79 okresov.
K 1. januáru 2002 vznikla
druhá úroveň územnej samosprávy. V rámci hraníc adminis-

tratívnych krajov vznikli tzv.
vyššie územné celky – VÚC.
Verejná správa (štátna správa aj samospráva) je teda v
súčasnosti organizovaná na
troch úrovniach: štát – kraj –
obec. Každá úroveň má svojich
volených predstaviteľov, rozdelené úlohy a zodpovednosť.
Niektoré úlohy sú delené medzi štátnou správou a samosprávou.
Volení predstavitelia všetkých troch úrovní (Národná
rada, zastupiteľstvo VÚC,
mestské/obecné zastupiteľ-

stvo) ako aj primátori miest/
starostovia obcí a predsedovia
samosprávy VÚC sú volení na
základe všeobecného, rovného
a priameho volebného práva
tajným hlasovaním na obdobie
4 rokov.
Na Slovensku existuje od
roku 1990 tzv. oddelený model verejnej správy (štátna
správa – územná samospráva).
V budúcom čísle prinesieme
prehľadnú schému jej usporiadania.
(r)
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Vrátia sa staré dobré časy?

Pamätníci si radi spomínajú
na strážnikov, ktorí mali v časoch prvej republiky Trenčín
rozdelený na rajóny. Každý z
nich bol v tom svojom osobnosťou, autoritou, ktorú uznávala
aj „galérka“. Časy pánov v cylindroch a dám so slnečníkmi,
„prenasledovaných“ na korze
príležitostnými vreckármi sú v
nenávratne, ale rajonizácia v
podaní novodobých strážnikov,
mestskej polície, sa do Trenčína vracia. V krátkom rozhovore
nám ju priblížil zástupca veliteľa MsP Ing. Jaroslav Siebert
(na snímke):
„Mesto Trenčín sme s výnimkou sídliska Juh, kde máme
pobočku, rozdelili na 26 úsekov. Za každý rajón prevzal zodpovednosť konkrétny samostatný inšpektor mestskej polície.“
• Aké úlohy čakajú mestských
policajtov v ich rajónoch?
„V prvom rade si musia zmapovať dané územie, oboznámiť
sa so všetkými ulicami, inštitú-

ciami, školami, firmami, ale i barmi a
detskými ihriskami. Ich práca bude
postavená na neustálej komunikácii
s občanmi. Len ak
si získajú ich dôveru, môžu začať v
spolupráci s poslancami mestského zastupiteľstva,
žijúcimi v ich lokalitách, hľadať
východiská pri riešení priestupkov a navrhovať konkrétne
opatrenia na udržanie verejného poriadku a zvýšenie bezpečnosti obyvateľov.“
• Na prvý pohľad vaše rozprávanie vyznieva takmer idylicky, až si predstavujem, ako si
policajti namiesto s občanmi
vybudujú dobré vzťahy práve s
narušiteľmi poriadku...
„Nie, nie. Mestská polícia
ako represívny orgán bude postihovať aj v rajónoch hlavne
dopravné priestupky, páchate-

ľov krádeží či ľudí, ktorým nezáleží na čistote a dodržiavaní
základných noriem v rámci životného prostredia.“
Určite nie každý občan bude
súhlasiť so sankčnými metódami, ale trenčianski mestskí policajti veria, že tých spolupracujúcich bude väčšina. My vám
ich budeme na stránkach Infa
postupne všetkých predstavovať spolu s ich názormi na riešenie problémov v danej lokalite. To sa týka aj pobočky MsP
na sídlisku Juh.
(r)

RAJÓN č. 23
lokalita: Ulice Legionárska, Dlhé Hony, Inovecká, Osloboditeľov,
kpt. Jaroša, Lidická, Kalinčiakova, Družstevná, P. Bezruča, Beckovská, 28. októbra
inštitúcie a miesta spoločenského ruchu: Pošta 4, kaviareň Perla
problémové miesta: detské ihrisko medzi Perlou a obytnou zónou,
bezdomovci, záverečná hodina v reštaurácii U draka
inšpektor: Martin Petrík
„Rozprávam sa s občanmi, navštívil som už aj prevádzkárov v Perle a
U draka. V skratke som im predložil návrh na spoločný postup pri
znižovaní konfliktov s problémovými občanmi, rušiteľmi nočného kľudu. Sťažnosť od obyvateľov na zatváracie hodiny U draka je podľa slov
tamojšieho prevádzkára už viac ako mesiac vyriešená. Pozrel som si
aj detské ihrisko a zameral sa hlavne na dodržiavanie nariadenia, ktoré zakazuje vstup psov do týchto priestorov. V najbližších dňoch ma čaká stretnutie s domovými dôverníkmi v mojom rajóne.“

RAJÓN č. 22

lokalita: Ulice Dlhé Hony, Legionárska, Soblahovská, Strojárenská, Inovecká
inštitúcie a miesta spoločenského ruchu: NS Družba, KS Dlhé
Hony, tržnica, základné školy, Vodné elektrárne, pobočka Národnej
banky
problémové miesta: doprava pri základných školách, parkovanie
pri tržnici, chýbajúce cenovky tovaru na trhovisku
inšpektor: Eduard Vaško
„Podľa prvých skúseností vidím ako najproblémovejšie miesto v
mojom rajóne okolie NS Družba, kde sa pohybuje dosť bezdomovcov. Situáciu chcem riešiť najmä častejšími obhliadkami. Zameriam sa aj na statočnosť predaja na tržnici, najmä či predajcovia
majú zaplatené stoly, vyložené cenovky na každý druh tovaru a či neznečisťujú okolie tržnice.“
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Z denníka
mestskej polície
 Pri návrate z POHODY zaspal 19.7. Jan F. z Českej republiky v parku M. R. Štefánika tak tvrdo, že mu neznámy
páchateľ bez problémov odcudzil batoh a dokonca aj podušku, ktorú mal položenú
pod hlavou. Český občan tak
prišiel aj o doklady a hliadka
mestskej polície ho zaviedla
na trenčianske OR PZ, kde si
vybavil náhradné dočasné doklady.

V skorých ranných hodinách 17.7. našla hliadka MsP
tri vozidlá, zaparkované na Západnej ul. s prerazenými benzínovými nádržami. Benzín z
nich unikal do pripravených nádob. Keďže majiteľ kanistrov
stihol včas ujsť, skutok ďalej
prešetruje štátna polícia.
 Dvoch Južanov, Tibora M.
a Dušana K. prichytili pri pokuse o krádež mestskí policajti 16.7. na Ul. T. Vansovej.
Cieľom ich záujmu bol osobný
automobil, ktorý sa pokúšali
násilím otvoriť.
 Ľahší o peniaze a ťažší o
pokutové bločky odchádzali z
Trenčína Rómovia, ktorých
mestskí
policajti
zastihli
dvakrát pri NS Družba a aj pri
hypermarkete Kaufland. Hoci
mali okoloidúci na dohľad obchodné strediská, ponúkali
im tovar, na predaj ktorého
nemali povolenie. Navyše na
väčšinou kazový tovar nedávali žiadnu záruku.
 Za uplynulé 2 týždne riešili
mestskí policajti 73 dopravných priestupkov, šesť z nich
sa dopustili cyklisti. Pri rušení
nočného kľudu prichytili 7
krikľúňov, občianske spolunažívanie dávali mestskí policajti na pravú mieru šesťkrát, v
ich rukách skončilo aj 12 zlodejov a traja túlaví psi.
(msp)
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PRI ŠÁLKE KÁVY

Číslo 15/ročník VI.

Stretnutie s paraolympionikom Rasťom Turečkom
Jeho najvyššou športovou
métou je účasť na olympiáde.
Cesta k nej nie je ľahká.
V úvode nášho stretnutia pri
šálke čaju Rasťo hovorí:
„Minulý rok som absolvoval
6 pretekov Európskeho pohára
a z piatich som si priniesol medaily, čo mi rozhodne pomohlo
k získaniu dôvery a vo vybojovaní si nominácie na olympijské
hry do Atén 2004 v kategórii
HAND BIKE od Európskej a
svetovej asociácie UCI v cyklistike.“
• V akej kategórii budeš
súťažiť?
„Je to kategória HC2A, teda
s najťažším zdravotným handicapom. Chcem pripomenúť, že
som naozaj veľmi rád, že práve
od Svetovej asociácie UCI som
dostal olympijskú nomináciu
na moje meno, čo určite rozhodlo aj vo výbere Slovenska,
kde je silná konkurencia.
• Kedy odchádzaš do Atén?
„Do Atén odchádzame 10.
septembra a 24. septembra
štartujem v prvej disciplíne v
časovke na 21 km. Vrcholom
pre mňa bude 27. september,
kedy sa spolu so svetovou
špičkou stretnem na štartovacej čiare maratónu na 42 km
trati.“
• Čo si sľubuješ od oboch
pretekov na olympiáde?
„Musím priznať, že časovku
nemám veľmi v láske, ale zato
sa o to viac teším na maratón.“
• Samotná príprava obnáša
veľa sebazaprenia. Ako to
pociťuješ sám na sebe?
„Je to skutočne kus sebazaprenia, sebadisciplíny, vnútorného rozpoloženia a hlavne
veľa tréningových hodín strávených na cestách takmer v každom počasí. Nič však nebanujem, lebo som si už podstatne
zlepšil nielen najazdené tréningové kilometre, ale aj časové
limity a verím, že moja forma

bude správne načasovaná práve na olympiáde.“
• K dosiahnutiu dobrých
výkonov nestačí iba tréning,
či ostatné spomínané
vlastnosti športovca, ale aj
dobre pripravený vozík, ako
ho ty zvykneš nazývať,
závodný stroj.
„Je to pravda. Veď technika
sa zdokonaľuje a vylepšuje každoročne na celom svete.
To neminie ani nás športovcov, ktorí sme na túto techniku
odkázaní. Na môj doterajší závodný vozík spred dvoch rokov
musím už čo najskôr zabudnúť.
Preto som si objednal najnovší
model z Nemecka, ktorý dosahuje svetové parametre a ktorý
mi zaplatil Slovenský paraolympijský výbor. Tento vozík má v
prvom rade lepšiu stabilitu,
kvalitnejšie prevody, väčšie kolesá a hlavne malú váhu, čo
podstatne ovplyvňuje športové
výkony, lebo sa tak veľmi nenarobím a môžem sa viac venovať
technike a taktike jazdy počas
celého závodu.“
• Aké sú tvoje ambície na
olympiáde?
„Je pravdou, že na štartovacej čiare sa stretnem s väčšinou známych pretekárov, s kto-

rými som zvádzal tvrdé súboje
na Európskych pohároch. Musím však počítať aj s celosvetovou konkurenciou. Mnohých
pretekárov ani nepoznám. Verím však, že v tejto konkurencii
dobre obstojím a zaradím sa k
špičke najmä v maratóne.“
• Koho považuješ za najväčších favoritov súťaže?
„Môžem hovoriť len o tých,
ktorých poznám a to sú hlavne
Rakúšania a Švajčiari, ale určite tam budú aj iní borci, s ktorými budem mať čo do činenia.
Znovu opakujem, že na maratón sa už veľmi teším.“
Náš rozhovor pri šálke čaju
veľmi pozorne sledovala aj
Rasťova manželka pani Eugénia, medzi priateľmi prezývaná
Geňa.
• Rasťo neraz o vás hovoril,
že ste jeho hnacím motorom.
Pociťujete to tak aj vy?
„Nechcem a nemôžem oponovať, ale myslím si, že prvoradým hnacím motorom je jeho
tréner z Čiech Radovan Šabata,
s ktorým si Rasťo veľmi rozumie a plne ho rešpektuje. S
Rasťom sme spolu denne a
mne už ani nepríde na um, že
by to malo byť ináč. Som vlastne akoby jeho poradca, ba aj

tréner. Po každom tréningu riešime spoločne vyskytujúce sa
problémy, dokonca som sa aj
naučila ‚štelovať‘ jeho závodný
vozík, takže nahrádzam veľakrát mechanika a podobne. Napriek tomu všetkému som jeho
veľkým fanúšikom a tiež verím
v šťastenu, ktorá musí stáť pri
každom športovom zápolení.“
• Veríte tomu, že Rasťo
prinesie vytúženú olympijskú
medailu do Trenčína?
„Keby som tomu neverila,
nevenovala by som tomu denne takú pozornosť. Ale aj keby
nedoniesol medailu, tak ako sa
hovorí, dám pred ním klobúk
dole za to, čo dokázal a dokáže
urobiť preto, aby dosiahol tie
najvyššie méty. Najviac sa však
poteším z jeho šťastného návratu domov.“
Týmto krásnym vyznaním
pani Eugénie naše stretnutie
pri šálke čaju skončilo a my
spolu so všetkými Trenčanmi
budeme Rasťovi držať palce,
aby sa mu jeho športový sen
zúčastniť sa na olympiáde vydaril a splnil do posledného
písmena aj s olympijskou medailou.
Rozhovor pripravil
Ferdinand Rybníček

Číslo 15/ročník VI.

PRE VOĽNÉ CHVÍLE

Tridsať rokov po...
Bývalý hostinec a reštaurácia „ U Končeka“, mliečny bar,
cukráreň, letné kino - spomienky, ktoré nezotrel čas. Tie horšie však v mysli pretrvávajú aj
po mnohých rokoch - spomienky na bagre a mechanizmy, ktoré sa zahryzli v apríli roku 1974
do historických budov Sládkovičovej a Hviezdoslavovej ulice,
aby urobili miesto novému, modernému... Náhle sa stratilo
čaro rohového „Kirchnerovca“,
prerušilo sa dlhoročné prepoje-

nie mesta s hradobným opevňovacím múrom. Pôvodne mali
ísť dolu i domy na pravej strane
ulice za Dolnou bránou, zachovať sa mali iba dva dominantné
solitéry - synagóga a mestská
veža. Zbúraná mala byť aj veľká
časť Štúrovho námestia, kde
mal vyrásť Dom potravín.
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O zbúraní tejto historickej
časti mesta sa rozhodlo dávno
pred vypracovaním urbanistickej štúdie zástavby Trenčína v
decembri 1966 KPÚ v Bratislave. Zainteresované zložky na
mestskej, okresnej i krajskej
úrovni sa vôbec nepozastavili
nad rozsiahlou asanáciou Sládkovičovej a Hviezdoslavovej ulice i časti Štúrovho námestia.
Aj keď po konzultáciách bol
územný plán čiastočne upravený, najväčší problém - „prepojenie“ Mierového
námestia
so
Štúrovým zostal
nevyriešený.
Prvá etapa budovania
Centrálnej mestskej
zóny vyvrcholila
vypísaním súťaže na riešenie
centra mesta a
bola uzavretá v
januári 1968.
Fixuje budovy
obchodného
charakteru, mohutný komplex
budov ONV a OV KSS v priestore Ľudového hájika. Z pamiatkového hľadiska bol najcitlivejším miestom práve priestor
bývalého barbakanu. Ten tvoril
opevnené predbránie mestskej
veže a bolo ho potrebné chápať
ako jednotný pamiatkovo chránený objekt. Aj napriek návrhu

a požiadavke SÚPSOP v Bratislave, ktorý si uvedomoval jedinečnosť fortifikačnej stredovekej pamiatky, nebol vykonaný
archeologický výskum a prepracovaná štúdia na výstavbu nových objektov.
Ešte koncom roka 1969 trvalo Ministerstvo kultúry SSR
na pôvodnom pôdorysnom zachovaní historického predpolia
mestskej brány. V konečnom
štádiu projekčnej rozpracovanosti bol už objekt ONV a OV
KSS. Výsledkom viac menej tichého súhlasu Slovenského
ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave bola napokon výstavba
budovy ONV, ktorá sa spojovacím traktom primkla tesne k
historickému jadru mesta.
Trenčania ju hanlivo nazývajú
Biely dom.

Noviny, ktoré v r. 1974 hrdo
opisovali nové socialistické
zmeny vo výzore nášho mesta
pod titulom „Staré ustupuje novému“. Uviedli však radšej iba
jednu fotografiu bagra s podtextom:„Posledné sekundy starej Hviezdoslavovej ulice“. Aj
redakcii bolo zaťažko uverejniť
smutné necitlivé fotografie...
Už iba staré pohľadnice, fotografie a obrazy Josefa
Holoubka, Huga Grossa či Jána
Šandoru nám približujú neopakovateľnú atmosféru tohto kedysi čarovného zákutia starého
Trenčína, naviac s pohľadom
na farský kostol a hrad. Ako by
sa dnes vynímali kaviarničky s
pozadím starého zrenovovaného secesného Kirchnerovca a
Ľudového hájika, môžeme iba
nostalgicky snívať!
(jka)

kúpite lacnejší lístok na kartu,
kartou sa dá platiť vo väčšine
obchodov. Vo väčšine. Nie všade. Kartou nezaplatíte svoje
raňajšie noviny, nekúpite si lístok na diaľkový autobus, ani
vám nenačapujú malé Topoľčany. Stará dobrá šuštiaca hotovosť má a ešte dlho bude mať
svoj význam. Aj k
nej sa môžete dostať pomocou karty. V bankomate. Teda presnejšie ako kde.
Ak ste náhodou obyvateľom
sídliska Sihoť IV a potrebujete
hotovosť z bankomatu, čaká
vás prechádzka k Bille, alebo

do Rozkvetu. Pre milovníkov turistiky odporúčam Zlatokov. Je
tam pekne a pri prechádzke
naviac predýchate raňajšiu
hádku s manželkou. Domov
prídete ako znovuzrodený a s
bobulami.
Zatiaľ sa nenašla finančná
inštitúcia, ktorá by myslela vo
svojej
stratégii
rozširovania bankomatovej siete
na štyri tisíc obyvateľov sídlisk
Sihoť III – V. Na výpise z účtu
čítam pravidelne: „Najlepší idú
za nami“. Skutočne chodím. Až
na Palackého ulicu. Juh a Zámostie nie sú na tom o nič lep-

šie. Pritom bezpečných miest
na zriadenie bankomatov je na
sídliskách dosť. Možno chýba
skutočná snaha o spokojnosť
zákazníka.
V istom denníku bolo zverejnené vyjadrenie finančného
analytika VÚB. Naznačuje, že
táto politika je vlastne cielená,
lebo banky chcú donútiť ľudí,
aby karty používali priamo na
platby a nie na výber hotovosti.
Toho človeka musím pozvať na
pivo. Vezmem si iba kartu. Najlepšie bude asi guľové eso. Vo
výčape mi bude rovnako platné
ako karta vúbky.
(pha)

G l o sa
Elektronika sa nám enormne rýchlym tempom vkráda
do života. Je to od nej zákerné,
lebo zakrádať by sa malo zásadne pomaly. Ona skôr vtrháva. Všade samé CéDéčka,
DíVíDíčka, eMDéčka a hlavne
počítače. Počítač, ktorý pred
desiatimi rokmi vlastnila len
armáda ako špičkový stroj vám
dnes desaťročný syn označí za
starú šunku a za jeho vlastníctvo sa bude hanbiť pred kamarátmi na pieskovisku. Elektronika a počítačová technika
ovplyvnila skutočne každé zákutie nášho života. Napríklad
platobný styk. V autobuse si

Bankomat
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An ke ta
Ako sa Vám páči na
najväčšom letnom
hudobnom festivale Bažant
Pohoda 2004?
Branislav Celler
Na Pohode je vždy dobre,
takže aj na výstavisku, aj na
letisku je to
super. Prišiel
som
hlavne kvôli
Pražskému
výběru a Lenigrad cowboys. Zajtra
prídem tiež takto na večer, ale
musím sa pozrieť čo tam vlastne je. Určite by som rád videl
aj trenčiansku skupinu Captain Slice.
Peťa a Marek
Je tu perfektne.
Cena vstupeniek je
adekvátna
kvalite festivalu. Najviac sa nám
páčili Amparanoia z Kuby a
Gaia Mesaia z Českej republiky. Na lepšom festivale sme
neboli.
Miloš
Je tu vynikajúco,
škoda, že
sa nedalo
všetko stihnúť. Kolidovali napr.
Chumbawamba a Chiki liki tu-a.
Lasky zo skupiny Para
Najlepší koncert je na Pohode, kde je veľa ľudí, veľké
pódium,
kamaráti.
Mišo
Kaščák a Katka Uhríková sú
najlepší organizátori najlepšieho festivalu. Trenčania,
buďte radi, že máte takýto
festival. Je to udalosť, ktorá
predčí Trenčín mesto módy,
ktorý kedysi držal Trenčín. Pohoda
je
cesta ako
urobiť meno
mestu tak,
ako ho urobil Topvar
Topoľčanom.

KULTÚRA
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POHODA S NOVOU DIMENZIOU
Nemám rada niektoré dni v
roku. Napr. Veľkonočný pondelok, Nový rok... Radím k nim aj
nedeľu po skončení Pohody.
Vtedy prestrihávam indentifikačnú pásku účastníka akcie.
Dostávate ju pri vchode ako výmenu za vstupenku. Je to pomyselná pupočná šnúra, ktorá
dva dni a dve noci spája všetkých pohoďákov aurou spolupatričnosti. Po odpáskovaní sa
z nich opäť stávajú technici, inžinieri, majitelia softvérových
firiem, vojaci z povolania, lekári, študenti... áno, toto všetko
sú návštevníci Pohody. Je nepochopiteľné ako dlho prežíva v
Trenčíne fenomén odmietania
Pohody ako stretnutia vrieskajúcich feťákov a narkomanov
lejúcich do seba litre alkoholu
a rozhadzujúcich injekčné striekačky. Netvrdím, že sa medzi
niekoľko tisícovým davom nenájdu prípady, keď to niekto
preženie s alkoholom. Ale takých „veselších a smelších“ vidieť kdekoľvek. Ľudia dokážu
nezmyselne vytrvalo odmietať
veci o ktorých fungovaní vôbec
netušia. Presvedčia ich aspoň
tohtoročné policajné hlásenia?
Nestalo sa totiž vôbec, alebo
skoro vôbec nič. Izba zriadená
v nemocnici pre návštevníkov,
ktorí by to so svojou dávkou pohody prehnali, zostala prázdna.
Súkromná bezpečnostná služba, ktorá zabezpečovala poriadok v areáli, zaregistrovala pokusy dostať sa cez dvojmetrový
plot na letisko. Zdravotníci v
areáli ošetrili bežné zranenia,
odreniny, vyvrtnuté členky.
Sami si prácu hľadali. Kontrolovali tých, čo sa v spánku dostali do netradičných polôh. Mnohých zmohol iba maratón
bohatého programu a jednoducho si zdriemli.
Keď sa Pohoda vlani konala
poslednýkrát na starom mieste, mnohí cítili nostalgiu. Maličký areál s tribúnou, tradičné
tlačenice pri presunoch, blízka
polyfunkčná Brezina, množstvo
spomienok. Dominovala im
„blatová“ Pohoda z roku 2001.
Na letisko som s obavami ne-

prichádzala
jediná.
Nový
priestor zotrel rozdiely medzi
ostrieľanými festivalovými harcovníkmi a nováčikmi. Pohode
dal netušenú dimenziu a posunul ju kvalitatívne výrazne vyššie. Prekvapila aj organizátorov.
Spokojný Michal Kaščák absol-

Zamyslenie
voval Pohodu na bicykli a s vysielačkou. Najskôr sa musel
návštevník do epicentra diania
dostať od vstupnej brány po dlhej pristávacej dráhe až do blízkosti riadiacej veže. Šťastnejší
sa odviezli v „kofoláckom“ vláčiku, ktorý vytrvalo krúžil po
areáli. Po prvom šoku z priestoru začali rozľahlosť letiska akceptovať mozog aj nohy. Na
druhý deň sa už nezdalo veľké.

Keby Pohoda trvala ešte deň,
zdal by sa areál malý ako dlaň.
Tak sa javil z výšky tým, ktorí sa
pokochali výhľadom z lietadla či
z balóna, čo bola ďalšia atrakcia. Po každom koncerte lapal
moderátor Šarkan obete rozličných pivárskych súťaží. Jednou
z nich bol zber plastových pohárov. Za sto kusov cena neskutočne lákavá – jedno pivo. Nečudo, že ekologicko-upratovací
ošiaľ chytil iba niektorých. Zbierali a nosili na výmenu „komíny“ z plastov. V ponuke alko
nápojov bolo len pivo, za nealko kofola a spol. Tvrdý alkohol
nenalievali – oficiálne.
Mnohé bolo na „novej“ Pohode výrazne lepšie. Na mieste, kde bola ešte nedávno prí-

tomnosť civila nepredstaviteľná,
vládla výnimočná atmosféra.
Vytváralo ju konečne umúdrené
počasie, niekoľko tisícok návštevníkov a množstvo dobrej a
ešte lepšej hudby (jej zhodnotenie necháme pre hudobné magazíny). Opäť nechýbali cimbálovky a dychovky. Idylku mali
baviaci sa ľudia posedávajúci v
chládku pod vojenskými sieťami v partii so starými či novými
známymi. Zastúpené boli aj vekové kategórie, ktorým hovoríme už stredný vek. Celé rodiny
vrátane malých detí a psov.
Bezbariérový areál s plošinami
pre vozíčkarov umožnili vidieť
koncerty v pohode. Pred polievacími autami poskakovali ľudia, ktorí sa s radosťou nechali
v horúčavách pokropiť. Jav ako

z amerických klipov. Niečo
ostalo pri starom. Konferenciéri „páni bratia“ z Vrbového,
sprievodné slovo M. Kaščáka
na hlavnej scéne, jeho duet
starej pesničky Bez ladu a skladu Parné valce so skupinou
Para. Aj to je jedna z vecí, ktoré
robia Pohodu Pohodou. Opäť
nechýbala celebrita za bicími.
Minulý rok si riaditeľ STV Richard Rybníček zahral vo svojej
domovskej kapele Bez ladu a
skladu, tentoraz u ďalšieho
Kaščáka vo formácii Captain
Slice. O dva roky dovŕši Pohoda
prvú desiatku rokov. Jej vývoj
neustále napreduje. Dúfame,
že z nastúpenej runway nezíde.
Ľ.Sedláková

Číslo 15/ročník VI.
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Trenčianske kultúrne leto 2004
Pódium na Mierovom námestí
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Pozvánka do kina
• KINO METRO •

júl:
Detské divadelné leto
štvrtok 29.7. o 17.00 hod. - Dychová hudba VLČOVANKA
piatok 30.7. o 19,00 hod. - Hudobná skupina VEĽKÝ DOM z každú nedeľu o 11,00 hod. na
Čadce
pódiu na Mierovom nám. (prI
zlom počasí v kine Hviezda)
august:
nedeľa 1.8. o 17,00 hod. - Tanečná skupina TAP DANCE
1.8. Miro Kasprzyk Lipt.
QUARTET a imitátor Martin Směřička z Pobedima
Mikuláš - Zlý kráľ
streda 4.8. o 19,00 hod. - Dychová hudba Bučkovanka
z N. Mesta n./V.
8.8. Srandovná bánovská
piatok 6.8. o 19,00 hod. - Folklórna skupina KUBRA
zostava Bánovstreda 11.8. o 17,00 hod. - Country tanečná skupina MARYLAND
Taký normálny klaun
a Country hudobná skupina TIEŇ

27. - 31. júla: o 19.00 hod.
1. - 4. august: o 19.00 hod.
SPIDER MAN 2
USA 2004, ŠUP, 120 min.,
MP, slov. titl., Dolby SR
Piaty najúspešnejší film všetkých čias v americkom hviezdnom rebríčku sa po dvoch rokoch vracia vo svojom ďalšom
pokračovaní na plátna kín! Hit
leta – pavúčí muž opäť prichádza… V hlavných úlohách: Tobey Maguire a Kirsten Dunstová. Réžia: Sam Raimi.

Spoločnosť Slovensko - indického priateľstva v spolupráci s Indickým veľvyslanectvom,
Ministerstvom
zahraničných
vecí SR a Mestom Trenčín pozýva na 11. ročník festivalu „India plná farieb“ v Trenčíne, ktorý sa bude konať od 5.8.2004
v priestoroch hradu.
(for)

5. - 8. august: o 19.00 hod.
KRÁĽ ARTUŠ (King Arthur)
USA 2004, ŠUP, 131 min., do
12 r. MN, sl. titl., Dolby SR
Historický veľkofilm, v štýle
Gladiátora, z produkcie Jerry
Bruckheimera. Veľkolepé akčné scény a vizuálne efekty.
Hrajú: Clive Owen, Keira Knightley, Till Schweigwr a iní.
Réžia: Antoine Fuqua.

Celoslovenské stretnutie
numizmatikov - zberateľov mincí, medailí, odznakov, vyznamenaní, papierových platidiel a
pod. sa uskutoční v sobotu 21.
augusta od 7.00 do 12.00
hod. v spoločenskej sále KMC
(dom armády) v Trenčíne. Cieľom je výmena skúseností, zberateľských materiálov, vzájomné informovanie sa aj o ďalších
odboroch ako filatelia, odborná
literatúra a staré cenné papiere. Tieto predmety možno kúpiť
i predať.
(l)
V priestoroch KMC OS SR
sa od 9. do 30. augusta uskutoční výstava k 60. výročiu
SNP. Na jej usporiadaní sa podieľajú KMC OS SR Trenčín, Oblastný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov, Vojenské
múzeum Piešťany, Klub vojenských veteránov Trenčín, Klub
filatelistov. Návštevníci uvidia
fotografie z prípravy a priebehu
SNP, trojrozmerné exponáty Vojenského múzea Piešťany (zbrane, uniformy, vyznamenania a
pod.) Výstava bude otvorená
denne od 7.00 do 18.00.
(jko)
V Mestskej galérii na Mierovom námestí 22 je do 18.
augusta výstava nevšedných
obrazov Izabely Bulkovej Svetlá a posolstvá archanjelov.
Otvorené: ut. - ne. 08.00 17.00 hod
(r)
Tvorbu s hudobnou tematikou predstavuje 18 fotografov
na výstave ROCK-POP-JAZZ
VO FOTOGRAFII inštalovanej v
Katovom dome. Takmer 140
fotografií sa žánrovo pohybuje
od dokumentu až po štylizova-

né výtvarné stvárnenie. Zábery
ukazujú atraktívny svet osobností hudby. Výstavu pripravil
internetový hudobný magazín
MUSIC REVUE v spolupráci s
Trenčianskym múzeom a Regionálnu organizáciou Slovenského syndikátu novinárov. Navštíviť ju môžete do 15. augusta,
denne od 9.00 do 17.00 okrem
nedele a pondelka.
(ak)

NOVÁ VÝSTAVA V GALÉRII

V horúci letný podvečer 22. júla 2004 sa v priestoroch
Galérie M.A. Bazovského konala vernisáž výstavy Muzeálne stretnutie s fotografiou.

Na tejto recipročnej výstave, prevzatej z Múzea v Koszaline v Poľsku, môžete vidieť
fotografie, ktoré vytvorili účastníci tvorivého sympózia. Poriada ho tamojšie múzeum a
predchádza mu medzinárodná
súťaž pre deti a mládež všetkých typov škôl v Poľsku. Kritériom účasti bol vek do 20 rokov.
Cieľom súťaže, ako nám povedal zástupca múzea v Koszaline Dionizy Rypniewski, je zaradenie múzeí do vzdelávania
škôl a prezentácia kultúrneho
dedičstva minulosti a jednotlivých regiónov a ukázať činnosti múzea v inej, zaujímavejšej
polohe, ako je len obyčajná
návšteva zbierok a exponátov.
Deti môžu do všetkých poľských múzeí prísť a fotografovať. Nielen vystavené zbierky,
ale aj zákulisie, reštaurátorské
práce, exponáty, pamiatky, či
samotnú architektúru stavieb
múzeí... Zaslané práce porota

posúdi a ocenené deti sú pozvané na sympózium.
Vlani sa tvorivého vzdelávacieho seminára okrem 10 Poliakov zúčastnili aj traja Slováci. Štvrtý ročník vyhodnotia v
septembri a medzi laureátmi
má Slovensko opäť zastúpenie. Počas seminára v Koszaline, ktorého sa okrem detí zúčastňujú
aj
porotcovia,
profesionálni fotografi, maliari, umelci, sa uskutočńujú tvorivé debaty, výmeny skúseností. Fotografie vydali v knižnej
podobe. Exemplár knihy odovzdal našej galérii aj pán Rypniewski a dodal: „Veríme, že
tým, že sa výstava koná v Trenčíne, povzbudíme aj trenčiansku mládež, aby fotografovala
všetko, čo ju v múzeách zaujme a poslala svoje práce do
súťaže.“
Výstava je umiestnená v
podkroví galérie a pozrieť si ju
môžete do konca augusta.
Ľ.Sedláková

9. - 11. august: o 19.00 hod.
POSLEDNÝ SAMURAJ
(The Last Samurai)
USA/N. Zéland 2004, ŠUP,
do 12r. MN, titulky, Dolby SR
Veľkofilm s Tomom Cruisom v
hlavnej úlohe kapitána Nathana Algrena, ktorý sa v 70-tych
rokoch 19. storočia dostáva
do japonskej armády, aby tu
ako uznávaný dôstojník západu naučil cisárových samurajov taktike a praktikám západného štýlu boja. Ocitne sa na
pomedzí dvoch celkom odlišných svetov… Ďalej hrajú: Billy Connolly, Ken Watanabe,
Hiroyuki Sanada, Timothy
Spall a iní. Réžia: Edward
Zwick.
12. - 16. aug.: o 19.00 hod.
SHREK 2
USA 2004, KL, 90 min., MP,
Dolby SR
Prvý diel Schreka získal Oscara za najlepší animovaný film
roka 2001. V dieli druhom sa
veselý obor a jeho osol vracajú! Rodičia princeznej Fiony
pozvú svoju dcéru na slávnostnú hostinu, aby konečne
spoznali jej muža. No netušia,
že dcéra a nový zať sú obri,
nevedia o dcérinej kliatbe…
Hrajú (hlasy): Mike Mayers,
Eddie Murphy, Cameron Diaz
a iní.
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Nepovolená skládka
odstránená
Mesto Trenčín v spolupráci s firmou Betonic s.r.o. a
prostredníctvom Považskej
odpadovej spoločnosti a.s.
Trenčín zabezpečilo odstránenie nepovolenej skládky
odpadu na Karpatskej ulici
oproti Domu humanity – vedľa detského ihriska. Na tomto mieste bola osadená tabuľa Zákaz vývozu odpadu pod
pokutou 5.000 Sk.
Mestská polícia bude monitorovať uvedenú lokalitu,
prichytení páchatelia budú riešení v priestupkovom konaní
na základe zákona č. 223/
2001 Z.z. o odpadoch. Žiadame obyvateľov okolitých domov, prípadne okoloidúcich,
aby si všímali uvedenú lokalitu a prípadné porušovanie
uvedeného zákazu nahlásili
na t. č. 159, alebo 6504 233.
Zároveň žiadame obyvateľov
mesta Trenčín, aby na vyčistenú plochu nevyvážali odpad
zo záhrad, domov, stavieb a
pod. Nadrozmerný odpad (ten,
ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do nádoby na komunálny odpad) môžu obyvatelia
sídliska Noviny, celého dolného mesta a centra mesta vyložiť v párny piatok v skorých
ranných hodinách na stanovište nádob na odpad. Okrem
toho môžu bezplatne využívať
zberný dvor na Zlatovskej ulici
2200 (oproti SAD), kde sú
umiestnené veľkoobjemové
kontajnery na drobný stavebný odpad, papier, sklo, železný šrot, bioodpad, nadrozmerný odpad. Tu môžu tiež
odovzdať akumulátorové batérie a žiarivky.
(žpsp)

ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY

Číslo 15/ročník VI.

„Smerujme k nulovému odpadu“
Je nulový odpad fantasmagória environmentalistov? Dá sa na
odpade ušetriť? Ako sa dá vzniku odpadov predchádzať? Nielen
na tieto otázky odpovedajú aktivisti Spoločnosti priateľov Zeme.
Na Mierovom námestí v Trenčíne 14. a 15. júla a na festivale
Pohoda odštartovalil svoje celoslovenské informačné turné
„Smerovanie k nulovému odpadu“.

Turné má dva hlavné ciele:
1. Poskytnúť občanom praktické návody ako jednoducho
predchádzať vzniku odpadu, separovať využiteľné materiály pre
recykláciu, kompostovať biologický odpad, realizovať aktivity
pre zlepšenie odpadového hospodárstva v ich meste.

2. Poskytnúť zástupcom samospráv praktické
informácie a príklady pre úspešnú
realizáciu
programov minimalizácie odpadu, opätovného
používania vecí
a efektívneho separovaného zberu pre recykláciu
a kompostovanie.
Záujemcovia si pri infostánku priateľov Zeme mohli prezrieť informačné panely o problematike
odpadov,
získať
materiály o problémoch spojených s odpadmi, ale aj o možnostiach ich riešenia. K dispozícii boli materiály o zálohovaní
obalov, ich vplyve na životné

prostredie, kompostovaní, toxických materiáloch. Súčasťou
prezentácie boli ukážky zberných nádob na separovaný
zber, kompostovacích zásobníkov, výrobkov z recyklovaných
materiálov a kontakty na ich
predajcov. Nechýbal ani maskot kampane. Počas infoturné
zbierajú podpisy pod “Petíciu
za skoré zavedenie zálohovania
nápojových PET obalov”.
Poznámka: Pod pojmom
“nula odpadov” sa nemyslí zníženie tvorby odpadov na nulu to v spoločnosti zameranej na
spotrebu nie je možné. Myslí
sa tým eliminácia dnešného
spôsobu zneškodňovania odpadov (na skládkach a v spaľovniach) na nulu, alebo maximálne priblíženie sa k tomuto
cieľu. “Odpady” - druhotné suroviny - ktoré vznikajú, by mali
byť opätovne navracané na trh
(napr. vďaka recyklácii), alebo
do prírody (biologický rozklad kompostovanie a pod.).
(podľa SPZ sprac. med)

Navrhnite svoj strom na titul Strom roku 2004 !
Organizátori každoročnej súťaže STROM ROKA vyhlasujú
súťaž aj tento rok. Aj napriek
tomu, že minuloročný víťaz –
pagaštan konský na Legionárskej ulici v Trenčíne – už teraz
môže nosiť maximálne titul Peň
roka 2003. Svoj „obľúbený“
strom môže navrhnúť každý –
jednotlivci, obce, školy, firmy.
Odmenou pre víťazný strom
bude okrem jeho zviditeľnenia
aj jeho odborné ošetrenie a naprázdno „nevyjde“ ani jeho navrhovateľ.
Najneskôr do 31.8. 2004
pošlite na adresu:
REC Slovensko, Vysoká 18,
811 06 Bratislava,
e-mail: rec@ba.telecom.sk
- Rod a druh stromu
- Dôvod, prečo navrhujete strom
a príbeh stromu, ak ho má
- Fotografiu, alebo obrázok
stromu
- Lokalitu, kde sa navrhovaný
strom nachádza

- Parametre stromu (približný
vek, obvod kmeňa meraný vo
výške 130 cm od zeme, prip.
výška)
Z návrhov vyberie porota zložená z odborníkov a osobností
12 stromov - finalistov. Fotografie týchto stromov-finalistov
budú zverejnené na stránke
www.zelen.sk. Hlasovanie o víťazovi
sa
uskutoční
od
15.9.2004 do 18.10.2004 zaslaním čísla stromu prostredníctvom:
- e-mailu na adresu:
mvszopk@internet.sk
- telefonicky na tel. kontakt:
02/5441 3968 (linka má aj
odkazovač)
- SMS správy na číslo:
0902 112 417
- Priamo na Internetovej
stránke www.zelen.sk
Víťazný návrh bude vyhlásený v rámci osláv národného
Dňa stromov 20.10.2004.
(med)

Zaujíma nás váš názor
Vážení čitatelia, mnohých
z vás iste zarmútilo zničenie
stromu roka 2003. Pagaštan
konský na Legionárskej ulici
bol skutočne živým skvostom
až kým ho neskolila smršť. Čo
navrhujete zrealizovať na
mieste, kde bol pagaštan?
Možností je viacero od ponechania pňa cez výsadbu nového stromu až po zabetónovanie uvedeného miesta. Svoje
návrhy nám posielajte na adresu redakcie do 6. augusta
2004.
(r)

Číslo 15/ročník VI.

INZERCIA

MESTO TRENČÍN

Vás pozýva na prehliadku Mestskej veže. Je prístupná od
3. júla do 12. septembra.

Vstup je možný so sprievodcom
každú celú hodinu od 10,00 do 19,00
- kedy je posledná prehliadka.
Vstupné: dospelí - 30,- Sk
deti do 15 rokov - 15,- Sk
dôchodcovia, vojaci, študenti a ZŤP -15,- Sk
deti do 5 rokov - vstup zdarma
Maximálny počet osôb
v jednej výprave - 12
V prípade záujmu je možná i
telefonická rezervácia pre skupiny v
min. počte 10 osôb, kedy je vstupné
20,-Sk pre dospelých a 10,- Sk pre
ostatné uvedené kategórie.
Bližšie informácie v Kultúrnoinformačnom centre.
Sídli v budove mestského úradu vchod zo strany Sládkovičovej ulice,
vedľa Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Telefónne číslo: 16 186, Tel./fax.: 743 35 05
E-mail: kic@trencin.sk , www.trencin.sk
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Nové kolo na prijímacie konanie
na Trenčiansku univerzitu
Alexandra Dubčeka
Na Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka sa v druhom kole prijímacieho konania
uskutoční výberové konanie
bez prijímacích skúšok, na základe študijných výsledkov dosiahnutých na strednej škole.
Záujemcovia môžu zasielať
prihlášky na Fakultu špeciálnej techniky na inžinierske
štúdium na študijný odbor
Konštrukcia a výroba špeciálnej techniky a na Inžinierstvo
strojov a zariadení, ktoré je
bakalárske s možnosťou pokračovať v inžinierskom štúdiu. Na Fakulte mechatroniky
sa možno prihlásiť na študijné
programy Mechatronika a Manažérstvo kvality produkcie.
Oba uvedenté študijné programy sú bakalárske s pokračovaním v inžinierskom štúdiu.
Na Fakulte priemyselných

technológií so sídlom v Púchove je ešte otvorený študijný
odbor Materiálové inžinierstvo. Na uvedených fakultách
ide o denné aj externé štúdium. Prihlášky treba zaslať
do 15.augusta 2004 na adresu: Fakulta mechatroniky a
Fakulta špeciálnej techniky,
Študentská l, 911 50 Trenčín,
Fakulta priemyselných technológií, T. Vansovej 1054/45,
020 32 Púchov. Druhé kolo
talentových skúšok na Katedre priemyselného designu v
Ružomberku Fakulty priemyselných technológií TnUAD
bude 6.9.2004 na Ul. A. Bernoláka 23, Ružomberok.
Prihlášky zasielajte na FPT
do Púchova, do 30. augusta
2004. Bližšie informácie:
www.tnuni.sk

INZERCIA
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SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU VEGETAČNÚ ÚPRAVU
V MESTE TRENČÍN 2004

V tomto roku sa uskutoční 9. ročník súťaže „O najkrajšiu vegetačnú úpravu v meste Trenčín“. Súťaž je určená širokej verejnosti
a v roku 2004 ju vyhlasujeme v nasledujúcich troch kategóriách:
A

Kvetinová úprava okien výsadby okenných a balkónových
debničiek, nádob, popínavé
a balkónov bytových
rastliny na konštrukcii
domov

B

nádoby a misy vysadené
Kvetinová úprava okien,
letničkami, trvalkami a drevinami,
terás a múrikov
popínavé rastliny na konštrukciách
rodinných domov

C

záhony jarných cibuľovín, letničiek,
ruží, trvaliek; kompozičné riešenie
predzáhradky, okrasnej záhrady,
okolia domu rastlinami

Sadovnícke úpravy
okolia domov

Do súťaže sa môžu záujemcovia prihlásiť písomne na adrese
Mestský úrad v Trenčíne, odbor životného prostredia a investícií,
Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, alebo telefonicky na čísle
6504 233 uvedením mena, priezviska, presnej adresy a
doložením fotografií do 31. augusta 2004. Obálky označte heslom „Súťaž – Zeleň 2004“. V prípade, že sa chcete zúčastniť a
nemáte možnosť si zabezpečiť fotodokumentáciu, prihláste sa
osobne na oddelení životného prostredia a stavebného poriadku
MsÚ na Farskej ulici č.10, alebo telefonicky na vyššie uvedenom
telefónnom čísle (Ing. Barčáková). V každej kategórii vyhodnotíme tri pekné úpravy a ich autorov odmeníme aj v tomto roku
zaujímavými cenami.
oddelenie životného prostredia a stavebného poriadku

KLIENTSKÉ CENTRUM MsÚ TRENČÍN
– otváracie hodiny
•
•
•
•
•

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

–
–
–
–
–

16:30
16:30
17:30
16:30
13:00

Mierové námestie 2 - prízemie
PRACOVISKO

TELEFÓN/E-MAIL

podateľňa,
informátor

6504 111, 6504 311
msu@trencin.sk

vedúci

6504 301
veduci.kc@trencin.sk

ŽP, stavebný
poriadok, doprava

6504 302
zp.kc@trencin.sk

dane

6504 304
dane.kc@trencin.sk

poplatky

6504 305
poplatky.kc@trencin.sk

sociálna pomoc

6504 306
socialne.kc@trencin.sk

obchod, služby

6504 307
obchod.kc@trencin.sk

evidencia obyvateľstva,
súpisné čísla

6504 308, 6504 309
evidencia.kc@trencin.sk

pokladňa

6504 310

matrika

6504 312, 6504 313
matrika@trencin.sk

Mestské hospodárstvo Trenčín, m.p.o.
v zmysle Zák.č. 552/2003 Z.z.
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta:
vedúci Odboru prevádzky a technických služieb
Pracovný pomer na dobu určitú.
Kvalifikačné predpoklady: VŠ, odbor stavebná údržba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, príp. prevádzka dopravy,
Prax: najmenej 5 rokov
Vyžadujeme: riadiace a organizačné schopnosti pri správe a
údržbe majetku pozemných komunikácií a poskytovaní služieb
Iné požiadavky: vodičský preukaz skup.B, ovládanie PC,
dôslednosť, spoľahlivosť a flexibilita.
K žiadosti-prihláške priložte doklad o vzdelaní, profesijný životopis,
odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace a súhlas s evidovaním osobných údajov v personálnej databáze našej organizácie.
Žiadosti a požadované doklady žiadame doručiť do 6.8.2004.
Uchádzači budú na výberové konania pozvaní písomne.

Číslo 15/ročník VI.

KALEIDOSKOP

POMOC sluchovo
postihnutým

• Kde to bolo?

Ak máte problémy so sluchom, prípadne vlastníte načúvací aparát, pomocnú ruku
vám podá Slovenský zväz
sluchovo postihnutých v Trenčíne. Pomôžu, poskytnú bezplatné poradenstvo a zabezpečia ďalšie kompenzačné
pomôcky, ktoré zlepšia kvalitu vášho života. Ide napríklad o signalizácie bytového
zvončeka a telefónu, slúchadlá na počúvanie rozhlasu a
televízie, telefón pre nedoslýchavých, vibračné a svetelné
budíky, baterky do načúvacích
aparátov, spojovacie hadičky
a kolienka k aparátom.
Na vašu návštevu sa tešia
v SZSP na Vajanského ulici 7
v Trenčíne (za ČSOB nad fotoslužbou FUJI).
Kontakt:
652 67 90,
mobil 0905 531 606
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Na fotografiách sa zachovalo
mnoho
trenčianskych
budov,
ktoré
dnes už neexistujú. Viete, kde
sa nachádzali
tieto dve? Svoje odpovede nám posielajte na adresu redakcie do 6. augusta. Dvaja
výhercovia získajú dve vstupenky
na Mestskú vežu.

Milí čitatelia a lúštitelia,
príjemne nás prekvapil váš záujem o novinku v Infe – krížovku. Do redakcie nám prišlo možstvo odpovedí, z nich bola len
jedna nesprávna. Riešenie tajničky z minulého čísla znie: Živý
pes je lepší než mŕtvy lev. Zo správnych odpovedí vedúca útvaru
marketingu a komunikácie MsÚ v Trenčíne Mgr. Renata Kaščáková v prítomnosti členov redakcie vylosovala dvoch šťastlivcov.
Sú nimi: Mária Ščípová, Peter Kosec.
Obaja získavajú sľúbené dve vstupenky na Mestskú vežu.
Môžu si ich vyzdvihnúť po preukázaní sa občianskym preukazom v Kultúrnom a informačnom centre na Sládkovičovej ulici v
Trenčíne. Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme príjemný
zážitok z prehliadky. Ostatným lúštiteľom želáme veľa šťastia pri
ďalšej krížovke.
(r)

Svadobné zvony
Mgr. Katarína Schlesingerová
a Slavomír Vavruš
Zuzana Martinková
a Ľuboš Tehlárik
Oksana Paulina Danyľuk –
Kuľčycka
a František Plášil
Oznamy o uzavretí sobáša,
prípadne narodení dieťaťa či
úmrtí občana uverejňujeme
bezplatne a po súhlase zúčastnených. Ak máte záujem
o uverejnenie, prosíme, vyplňte príslušné tlačivo na matrike na MsÚ v Trenčíne.
Redakcia

KRÍŽOVKA
Slovenské
príslovie

pádová
otázka
(6. p.)

zavŕšená kopa
slamy

55 rím.
číslicami

bodavý
hmyz

traste
(expr.)

prvý
muž

local
civil
time

rímska
dvojka

pomôcky
SAN,NÍT
AMAT.
NAS,AKYN

obhrýzli

hromada

1

vzala do
zajatia

obrnený
transportér (skr.)

svet
(z lat.)

po štvrtej
ďalšia
razba
mince

zliatiny
hliníka s
meďou a
kremíkom

2
indonézska
hmot. jed.

obar, spar
pajác,
klaun

kurzová
hodnota
cirkusový
stan
doktor
(skr.)

tohto
mesiaca
(skr.)
popevok

strapcová
metla
latinský
autor:
pozdrav
Jozef
takýmto
Páleník spôsobom

poľská
rieka
rovná
čiara

podaruj
zasievaná
prskal
iskril sa
obyvatelia
Česka

trýzni,
mučí
podraďov.
spojka
letný
mesiac

približne
skratka
výrazu
„ktorý“

citoslovce
kvapnutia

meno
Gabina
vokalizov.
predložka

skr. štátu
Kentucky
kazašský
ľud. spevák
oblial
(náreč.)
švédske
sídlo

sídlo v
Iráne
patriaci
Anke
slabika
smiechu

3

4

zbavia
sa
fúzov

egyptská
bohyňa
vojny
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Spýtali sme sa trénera FK AS Trenčín Antona Jánoša
Trenčianski futbalisti v minulých dňoch prvýkrát vybehli na zrenovovaný trávnik na Sihoti spolu
s trénermi, aby zapózovali pred
začatím nového ligového ročníka
pred kamerami a fotoobjektívmi
novinárov.
Pri tejto príležitosti sme sa
spýtali trénera Antona Jánoša,
čo očakáva v novej sezóne od
svojho mužstva: „Želám si, aby
sme kompaktnejšie fungovali ako v minulej sezóne. Samozrejme, keď tam bude kompaktnosť a tímový duch tak, ako
na tom trvám, verím, že to prinesie nielen bodové zisky,
ale aj atraktívnejšiu hru.“
Čo by podľa vás mohlo zatraktívniť a skvalitniť ligovú
súťaž?
„Tu použijem staré a otrepané klišé. Jednoznačne len lepšie výkony jednotlivcov, ale i mužstiev. To určite pritiahne divákov a taká kulisa bude predsa len zábavnejšia a zaujímavejšia.“

Koho tipujete za favorita novej ligovej súťaže?
„Ja nepochybujem o tom, že to bude Žilina.“
Text a foto Ferdinand Rybníček

Treba veriť, že leto sa konečne začalo…
Zdá sa, že leto sa konečne
umúdrilo, čoho dôkazom je aj
návštevnosť na Mestskej plavárni v Trenčíne. O starostiach,
ale i radostiach tohoročnej letnej sezóny sme sa pozhovárali
s vedúcim Mestskej plavárne
Jozefom Berecom.
• Odkedy sa začala oficiálne
tohoročná letná sezóna na plavárni?
„V tomto roku sme začali o
niečo skôr ako v minulom. Detský a rekreačný bazén sme
mali napustený už 22 mája.
Žiaľ počasie bolo také aké bolo
a prví kúpajúci prišli až 6. júna

a odvtedy až po sviatok Cyrila a
Metoda, teda do 5 júla, bola
návštevnosť veľmi slabá. Oproti minulému roku to bolo o 80
percent menej. To nielen u nás,
ale na celom Slovensku ba i v
susedných európskych krajinách. Preto doterajšia strata
predstavuje cca 1 mil. 300 tisíc Sk. Myslím si, že ju už asi
nestiahneme vyrovnať, ale aspoň sa ju pokúsime stiahnuť.
Lenže nie je to všetko iba v našich rukách.“
• Dokedy potrvá sezóna?
„Do konca augusta, ale detský a rekreačný bazén chceme

Mnohí Trenčania využívajú na rekreáciu a šport aj brehy Váhu.
Takáto idylka je pri stavidlách.
(foto lm)

prevádzkovať v prípade priaznivého počasia aj v septembri.
Prevádzka by bola denne v odpoludňajších hodinách a počas
víkendu celý deň.“
• Čo sa zmenilo na plavárni
oproti minulému roku?
„Doplnili sme detské ihriská
o nové hojdačky, preliezačky,
šmýkačky apod. Taktiež sme
vymenili a doplnili piesok. Tiež
sme rozšírili počet stánkov s
občerstvením z pôvodných
troch na sedem, čím sa skráti
čas čakania na osvieženie. Našim návštevníkom sme vyšli v
ústrety aj zavedením druhej pokladne pri väčšom záujme verejnosti, podstatne sa tak skrátil čas čakania pri vstupe do

areálu mestskej plavárne. Žiaľ
musím konštatovať, že dnešné
moderné plavárne bez tobogánu nie sú plavárne a to je aj
náš prípad. Všetko však vyrieši
čas a najbližšie rozhodnutia
kompetentných.“
Nezostáva nám preto nič
iné, ako veriť, že počasie poskytne obyvateľom Trenčína,
ale aj hosťom z domova ba i zo
zahraničia
neopakovateľné
chvíle radosti a odpočinku priamo v bazénoch pod hradom
Matúša Čáka v Trenčíne.
Text a foto F. Rybníček

Krytá plaváreň bude z
dôvodu údržby od 16.8.
do 27.8. uzavretá.
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