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Dôležité informácie
Na pôde Mestského úradu v Trenčíne sa 28. júla stretli trenčianski olympionici s predstaviteľmi mesta. Na
snímke zľava: J. Žabka, M. Burčík (tréner), D. Biksadský, M. Liška, L. Kondis, S. Kňazovický, R. Tureček,
Ľ. Vacek (veliteľ AŠK Dukla Trečín), M. Chorváth, B. Celler (primátor), P. Páleš, M. Ostrčil, A. Boc (viceprimátor), M. Opačitá (pracovníčka MsÚ), B. Zubričaňák (poslanec dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie),
T. Hlobeň (tlačový tajomník MsÚ). Viac sa dočítate na strane 16.
Foto archív INFO

Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
sa uskutoční 25. 8. 2004
Zasadnutie VMČ Západ sa
uskutoční 18. 8. o 15.30 hod.
na 1. posch. MsÚ v Trenčíne

Moderná železnica skutočnosťou v roku 2009

Spoločnosť Reming Consult a.s. poskytla mestu Trenčín Harmonogram predpokladanej realizácie projektu modernizácie trate, ktorý počíta so začiatkom v rokoch
2006/2007 a ukončením stavebných prác v roku 2009. Obdobie, počas ktorého sa
bude v Trenčíne reálne stavať, je tak odhadnuté na 3 roky. Časový harmonogram prípravy a realizácie stavby Modernizácia železničnej trate s výstavbou nového mosta v
prípade vypracovania novej dokumentácie pre územné rozhodnutie do konca januára
2005 bude vyzerať nasledovne:
August 2004
– Záväzné stanovisko Mesta
Trenčín k modernizácii železničnej trate
Marec 2006
– Začatie stavby akvaparku a
náhradných rodinných domov
November 2006
– Začatie prvej časti stavby modernizácie (bez potreby sanácie
letného kúpaliska, kolkárne a
rodinných domov)

Máj 2007
– Ukončenie stavby akvaparku
a rodinných domov
Jún 2007
– Začatie stavby v celom rozsahu (po dostavbe nového kúpaliska – akvaparku a náhradných
rodinných domov)
Október 2009
– Ukončenie stavby na celom
úseku mesta Trenčín
(viac k problematike čítajte
na stranách 8-9)
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Priatelia buďme, vyúčtovanie načas dodajme!
V roku 2003 Mesto Trenčín
poskytlo 81 dotácií na kultúrne
akcie v objeme takmer 4,5 mil.
korún. Mesto Trenčín v zmysle
uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácií vykonalo inventarizáciu a zistilo, že v 27 prípadoch
nadobúdatelia dotácie nedodržali zmluvný termín vyúčtovania
poskytnutej dotácie. Zmluvy
boli vypracované na základe
platného VZN č. 3/99 O poskytovaní finančných príspevkov

z rozpočtu Mesta Trenčín a v
každej zmluve je zaznamenané
plnenie zmluvne stanovených
podmienok vrátane termínu
vyúčtovania. Nadobúdateľ sa
v zmluve zároveň zaväzuje, že
v prípade nedodržania zmluvne
dohodnutých podmienok vráti
dotáciu do 30 dní od obdržania listu, v ktorom bude Mestom Trenčín k tomuto kroku
vyzvaný.
Najčastejším dôvodom po-

rušenia zmluvy zo strany nadobúdateľov dotácií je nerešpektovanie termínu vyúčtovania
akcie, na ktorú bola dotácia
poskytnutá. Tieto inštitúcie v
roku 2004 i napriek podanej
žiadosti finančnú podporu od
mesta nezískajú.
Vzhľadom na veľký časový
rozptyl omeškania vyúčtovania, sa vzniknutou situáciou
bude zaoberať mestská rada,
ktorá odporučí mestskému za-

stupiteľstvu návrh na konečné
vysporiadanie za rok 2003.
Členovia mestskej rady môžu
predložiť návrh na určitú časovú toleranciu (napr. v rozsahu
dvoch týždňov) pri nedodržaní
zmluvne stanoveného termínu
vyúčtovania. Subjekty, ktoré sa
vmestia do prípadne stanovenej časovej tolerancie by potom
dotácie za rok 2003 nemuseli
vrátiť späť na účet mesta.
(th)

Neželanou atrakciou Trenčianskych hradných slávnosti bol požiar

Slávnosti sa uskutočnili 7. a 8. augusta na Trenčianskom hrade. Počas druhého dňa sa začali šíriť plamienky ohňa na
hradnej stene nad Štefánikovou ulicou.
Kým neprišli hasiči, hasenia sa ujali účinkujúci. Príčinu vzniku požiaru objasnil Pavol
Rapan z okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Trenčíne: „Hradné
slávnosti sú spojené s pomerne veľkým
množstvom návštevníkov. K požiaru došlo
na hradnej stene, na strane od hotela Tatra

pod hradbami, kde je suchý porast. Pravdepodobnou príčinou je, že nejaký nedisciplinovaný návštevník odhodil nedopalok
cigarety. Horelo približne päťdesiat metrov
štvorcových v hustom kroví. Zlikvidovali ho
horolezci pomocou vysokého tlaku vody.
Nejednalo sa o súvislý požiar, ale o jednotlivé ohniská v suchom poraste.“ Program pokračoval ďalej bez akýchkoľvek problémov.
Reportáž z hradných slávností prinesieme v
budúcom čísle.
(lm)

PRIPOMENIEME SI 60. VÝROČIE SNP
V oblastnej organizácii Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne, do ktorej
patria okresy Trenčín a Bánovce na Bebravou,
evidujú medzi svojimi členmi ešte 227 priamych
účastníkov SNP.
Napriek mladému veku sa siedmich masopred 60 rokmi postavili so vých hroboch v
zbraňou v ruke proti fašistickej Dušovej Doline.
ideológii, rasovej nenávisti i re- S p o m i e n k o v á
na
presáliám, ktoré hrozili nielen slávnosť
im, ale celým rodinám. Pri prí- pietnom mieste
ležitosti osláv 60. výročia Slo- odpočinku 69
fašizmu
venského národného povstania obetí
prijme tridsiatich priamych sa bude konať o
účastníkov povstania primátor 14.00.
Účastníkov
mesta Trenčín Ing. B. Celler v
obradnej miestnosti mestského povstania z ceúradu. Za svoju odvahu a sta- lého Trenčiantočnosť, ktorú prejavili v ťažkých skeho kraja prijme 27. augusta
chvíľach pre Slovákov, dostanú predseda krajskej samosprávy
Pamätné medaily ÚR SZPB. Pri- Ing. Š. Štefanec v priestoroch
jatie 26. augusta o 13.00 bude Galérie M. A. Bazovského.
súčasťou mestských osláv 60. Krajské oslavy SNP sa budú
výročia SNP, ktoré sa v tento konať 28. augusta od 14.00 na
deň uskutočnia na trenčianskej Jankovom Vŕšku, významnom
Brezine pri Pamätníku umuče- mieste partizánskeho odboja.
Okrem spomienkových akcií
ných. Pozvaní sú aj veľvyslanci
z Ruska, Bieloruska, USA, Fran- sa uskutočnia aj ďalšie spriecúzska, Maďarska, Rakúska a vodné podujatia, ktoré sa teČeska. Aj z týchto krajín pochá- maticky viažu k obdobiu odboja
dzali obete fašistickej tyranie v a SNP. V priestoroch KaMC OS

SR otvorili 9. augusta panelovú
výstavu s cennými dobovými
exponátmi a fotografiami. Výstava je otvorená denne a potrvá do 30. augusta. Na nádvorí
veliteľstva pozemných síl sa
27. augusta o 13.00 uskutoční spomienková slávnosť. Za
účasti priamych účastníkov odboja, členov povstaleckej armády, tu odhalia pamätnú tabuľu
gen. Jurechovi. Účasť prisľúbil
syn generála Jurecha.
Ľ. Sedláková

ŠKÔLKA PODPORUJÚCA
ZDRAVIE
Počas dvoch letných mesiacov bola materská škola na
Považskej ulici zavretá. Mnohí obyvatelia sa pýtali prečo
a tiež ich zaujímalo, či bude
škôlka od septembra pracovať. Nuž, počas leta škôlka
prechádzala mnohými úpravami od bežného upratovania až
po maľovanie a úpravu areálu.
Materská škola na Považskej
ulici je držiteľkou certifikátu
„Škola podporujúca zdravie“.
Pri MŠ funguje právny subjekt
Združenie rodičov. Deťom ponúka rôzne aktivity a činnosti,
napr: predplaveckú prípravu
pre predškolákov, realizáciu
projektu „Zdravý úsmev“, záujmové krúžky (hráme na flautičke, dramatický, výtvarný) a iné.
Rodičom ponúkajú možnosť
prevádzky MŠ do 16.30, ale aj
integráciu zdravotne postihnutých
detí. V prípade záujmu o umiestnenie dieťaťa
vo veku od dvoch do šiestich
rokov kontaktujte MŠ na čísle
743 57 18 alebo 0902 911
186.
(rda)
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Z pracovného diára
primátora
STREDA 28. 7.: Starosta Zamaroviec J. Plško a B. Celler
spolu diskutovali o spolupráci
pri rozvoji lokality Ostrov, ktorá je v katastrálnom území
Zamaroviec i Trenčína.
Generálny riaditeľ Výstaviska TMM E. Dobiáš informoval primátora o najbližších
akciách na pôde výstaviska.
Obaja predstavitelia hovorili
aj o spolupráci Mesta Trenčín
a Výstaviska TMM.
V sobášnej sieni mestského úradu sa B. Celler rozlúčil
s trenčianskymi olympionikmi
pred ich odchodom na hry
XXVIII. letnej olympiády v Aténach.
ŠTVRTOK 29.7.: Podmienky
Zmluvy o spolupráci a budúcej zmluvy medzi Mestom
Trenčín a Železnicami SR boli
témou rokovania B. Cellera
s predstaviteľmi vrcholového
manažmentu ŽSR.
PIATOK 30.7.: Na tlačovej
konferencii FK AS Trenčín v
bratislavskom Dome športu
predstavil primátor novinárom konkrétne kroky, akými
sa Mesto Trenčín zapojí do
rozvoja a zvyšovania kvality
trenčianskeho futbalu.
SOBOTA 31.7.: B. Celler rokoval so zástupcom zahraničnej developerskej spoločnosti
o možných investíciách na
území mesta.
PONDELOK 2.8.: Na stretnutí
s predstaviteľmi Občianskeho
združenia Orechové informoval B. Celler jeho členov o krokoch, ktoré by predchádzali
modernizácii železničnej trate
v tejto časti mesta.
UTOROK 3.8.: O plánovanej
montáži amerických autobusov Blue Bird v Trenčíne hovoril B. Celler s L. Babjakom
z americkej spoločnosti Tradex.
STREDA 4.8.: Druhé kolo
rokovaní absolvoval primátor
v Bratislave s predstaviteľmi
vrcholového
manažmentu
ŽSR o podmienkach Zmluvy
o spolupráci a budúcich zmluvách medzi Mestom Trenčín a
Železnicami SR.

FÓRUM

Jedna otázka pre...
Ing. Rudolfa Čiernika, riaditeľa m.r.o. Školské
zariadenia Mesta Trenčín

„Už niekoľko rokov znepríjemňuje život obyvateľom na Ulici V.
Clementisa zhrdzavená a vŕzgajúca hojdačka v areáli materskej
školy. Množstvo sťažností a hnevu najmä matiek s malými deťmi,
keď sú pootvorené okná bytov smerom k materskej škôlke, nemá
konca. Hojdačka sa nachádza v areáli materskej školy. Mali by ju
využívať deti zo škôlky, ale opak je pravdou. V popoludňajších a
večerných hodinách sa v areáli škôlky bezstarostne pohybujú skupinky výrastkov. Hojdačka nemá kryt, a tak na ňu prší. Množstvo
pokusov naolejovať ju sa ukázalo ako zbytočné. Zhrdzavená hojdačka, na ktorej sú nalepené 3 - 4 deti v pubertálnom veku, nemá
šancu. Tu existuje jediné riešenie. Hojdačku presunúť smerom k
potoku ku garážam. V areáli škôlky je na to dosť miesta, spokojné
budú deti, ale aj obyvatelia bytov. Zároveň je potrebné požiadať
vedenie škôlky, nech sa o svoj majetok lepšie stará.“
Milan Bílek
„S uvedeným problémom nebolo vedenie Školských zariadení
Mesta Trenčín doposiaľ oboznámené. Areál MŠ na Opatovskej ul.
je určený pre deti do 6 rokov, vrátane všetkých zariadení v ňom.
Deti z materskej školy tieto zariadenia i využívajú, ale len počas
jej prevádzky. Záhradné zariadenia v areáli materskej školy nie sú
určené a stavané pre mládež v dospievajúcom veku. V areáli materskej školy sa v popoludňajších a večerných hodinách pohybujú
len deti, ktoré bývajú v okolitých domoch, a je na rodičoch týchto
detí, aby ich upozornili na to, že svojím pobytom a hlučným správaním v odpoludňajších a večerných hodinách rušia obyvateľov
okolitých domov. Vedenie materskej školy a Školských zariadení
mesta Trenčín sa stará o zverený majetok v rámci pridelených
finančných prostriedkov.“

Polícia varuje starších ľudí pred podvodníkmi

§

Polícia upozorňuje občanov,
aby boli mimoriadne opatrní a
obozretní voči podvodníkom. V
Trenčíne sa stal už druhý prípad, kedy okradli starých ľudí.
Prvý prípad sa stal 2. augusta 2004, kedy pri dverách bytu
81 – ročnej starenky zazvonil
muž a uviedol, že ide odpisovať vodu. Starenka ho vpustila dnu. Potom jej povedal, že
má preplatok za vodu 1000
korún. Mal však len 5 tisícovú
bankovku a tak chcel, aby mu
starenka vydala. Tá zobrala
kabelku, kde mala úspory a
mužovi vydala. Po odchode
falošného „vodára“ zistila, že
jej chýba 23 tisíc korún a 300
EURO.
Druhý prípad sa stal 5. augusta 2004 taktiež v Trenčíne.
Asi 40 - ročný muž oslovil 76
– ročnú ženu, ktorá bola pred
domom. Oznámil jej, že je od
vodárov a ide odpísať vodu. I
tejto žene muž povedal, že má
preplatok 1000 korún. Mal

však len 5 tisícovú bankovku
a tak chcel, aby mu vydala.
Žena išla teda zobrať peniaze do spálne, kde muž prišiel
za ňou a vydala mu. Po jeho
odchode starenka zistila že
nemá 33 tisíc korún.
V takýchto prípadoch má
polícia veľmi komplikovanú
situáciu. Starší ľudia krádež
peňazí zistia až s odstupom
niekoľkých hodín. To sa už páchateľ môže nachádzať ďaleko
od miesta krádeže, kde sa krádež stala. Stále občania nevedia ani popísať podvodníka,
ako vyzeral, čo mal oblečené
a pod. Polícia tak nemá základné údaje. Zlodeja vypátra
veľmi ťažko.
Potrebné je, aby si občania
okrem popisu všimli i to, či sa
páchateľ nepohybuje na aute.
Pokiaľ áno, treba si zapamätať
aspoň o aký typ vozidla ide a
akej je farby. V ideálnom prípade aj evidenčné číslo.
(lba)
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26. júl - 8. august
Na trenčianskej fare sa B.
Celler stretol s novým správcom farnosti, dekanom M.
Kupčíkom.
Starosta Zamaroviec J.
Plško a poslanci tamojšieho
obecného zastupiteľstva navštívili mestský úrad, kde ich
trenčiansky primátor informoval o aktuálnom dianí ohľadne
modernizácie železnice a hovorili aj o spoločnom postupe
pri premene Ostrova na rekreačno-športovú zónu.
ŠTVRTOK 5.8.: B. Celler viedol mimoriadne rokovanie
mestského zastupiteľstva. (r)

Návštevníci
Trenčianskeho hradu mali od 25. do 30.
júla možnosť pozorovať slnko
ďalekohľadom. Samozrejme,
pod odborným dohľadom Jána
Horňáka, pracovníka hvezdárne v Partizánskom: „Pozorovaním sme chceli nalákať ľudí
do hvezdárne. Počas dňa sme
pozorovali slnko a na pláne
bolo aj večerné pozorovanie
mesiaca. Počasie ale neprialo.
Ľudia mi s úsmevom na tvári
na to povedali: „Vy musíte mať
také ďalekohľady, čo vidia aj
cez mraky.“
Ďalekohľad priamo z hvezdárne je upravený na pozorovanie slniečka cez deň a zároveň
aj mesiaca večer. Pozorovanie
klasickým je nebezpečné, poškodilo by zrak, spálilo oči.
„Máme filter, cez ktorý sú na
slnku vidieť väčšinou tmavé slnečné škvrny - aktívne miesta.
Sú to chladnejšie miesta na
povrchu slnka. V budúcnosti
plánujeme robiť pozorovania aj
na námestí. Bude tak prístupné pre všetkých návštevníkov
a občanov Trenčína, nielen pre
tých, čo prídu na hrad.“ (lm)
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Postrehy občanov

O čom hovoria Trenčania na tržnici?

Stovky, ba tisíce Trenčanov
trikrát týždenne vždy v utorok,
piatok a najmä v sobotu navštevujú tržnicu pri obchodnom
centre Družba na Ulici 28. októbra. Pre niektorých je to spoločenská udalosť, keďže okrem
nákupov čerstvej zeleniny, ovo-

ku. Viacerí meditujú o tom,
či by nebolo dobré južanskú
tržnicu demontovať a nainštalovať ju na Ulici 28. októbra,
čo by nielen skultúrnilo doterajšiu tržnicu, ale vytvorili by
sa aj kvalitnejšie podmienky
predaja.

cia, kvetov, medových výrobkov a kde-čoho sa postretajú
aj so známymi z rôznych končín
Trenčína. Južania aj napriek
tomu, že majú modernú tržnicu
za niekoľko miliónov, vôbec ju
nevyužívajú. Zíva prázdnotou.
Viacerí občania hovoria, že
táto investícia sa minula účin-

Nuž, nebolo by zlé, keby
poslanci mestského zastupiteľstva prehodnotili túto situáciu a pouvažovali aj o takejto
alternatíve, ktorá vzišla z hláv
kupujúcich ba i predávajúcich. Určite by to Trenčanov
potešilo.
Foto a text F. Rybníček
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VÝSTAVBA KANALIZÁCIE V ZÁBLATÍ ZAČALA

Obyvatelia mestskej časti Záblatie sa konečne dočkali. V
týchto dňoch tu začala výstavba kanalizácie. Stavebné práce by
mali byť ukončené do 13. októbra 2004.
V rámci prípravy stavby sa pretože by sme na jej realizáciu
konali stretnutia občanov s nedostali peniaze. Pristúpili
predstaviteľmi mesta a firmou sme k výstavbe len splaškovej
Trenčianske vodárne a kana- kanalizácie,“ vysvetľovala občalizácie tak ako i budúcim pre- nom Ing. Harvánková. Problém
vádzkovateľom hotovej stavby permanentného zaplavovania
Trenčianskou vodohospodár- chodníkov a ciest pri výdatnejskou spoločnosťou. Niektoré ších dažďoch alebo pri topení
problémy predložili občania na ľadov na troch najkritickejších
prvom stretnutí ešte pred za- miestach budú riešiť vybudovačiatkom prác. Zúčastnil sa ho né dažďové vpuste.
Kanalizácie
vybudujú
z
aj primátor mesta Trenčín Ing.
B. Celler. Na stretnutí 28. júla prostriedkov Trenčianskych vouž s hlavným inžinierom stavby dární a kanalizácií, kde je Mesto
Ing. J. Bílym, zástupcom Tren- Trenčín majoritným akcionárom
čianskej
vodohospodárskej a z grantov Európskej únie.
spoločnosti Ing. V. Korbačkom Jej realizácia však zasiahne aj
a riaditeľkou TVK Ing. Ž. Harván- peňaženky a rodinné rozpočty
kovou riešili konkrétne otázky a občanov. Spoločnosť TVK a
informovali o stavebných prob- EÚ financuje výstavbu prípojky
lémoch napríklad s „plávajúci- od hlavnej kanalizačnej vetvy,
mi pieskami.“ Majitelia domov kanalizačného potrubia po hrav lokalite za cintorínom zistili, nicu pozemku a v závislosti od
konkrétnej situácie maximálne
že chýbajú v dokumentácii.
Podstatný okruh otázok ob- meter za hranicu pozemku.
čanov sa týkal zriaďovania ka- Realizácia kanalizačných revíznalizačných prípojok a spôsobu nych šácht bude vo vlastnej
budovania revíznej šachty, jej réžii občanov.
Ľ.Sedláková
správneho osadenia na pozemku. Podľa projektu má byť meter
Etapy výstavby:
od hranice pozemku vlastníka
Do 15. 8.: časť Záblatská ,
nehnuteľnosti. Aké parametre
Rybáre, Dolné Pažite, Ku kymá šachta spĺňať, jej náčrtok
selke, Poľnohospodárska
a ďalšie praktické informácie
Do 15.9.: časť Ul. Záblatská,
sľúbila riaditeľka TVK, a.s. zveohraničená od odbočky na Ryrejniť na výveske.
báre po odbočku Ku kyselke
Podľa projektu mala byť kanaliDo 7. 10.: časť Záblatskej
zácia jednotná splaškovo – dažod odbočky Ku kyselke, ku
ďová. „Na základe rozhodnutia
križovatke Dolné Pažite, časť
európskej komisie nie je možSigôtky
né urobiť tento typ kanalizácie,
Do 13. 10.: zvyšok Sigôtky

CYKLISTI A TÍ DRUHÍ
Každoročne sa s jarným
oteplením začína invázia cyklistov do ulíc mesta. Trvá až do
neskorých jesenných mesiacov, keď nastanú pľušte a clivota sa zmocní ľudských duší.
Ľudia venujúci sa cyklistike
vedú bez diskusie zdravší život
ako tí, čo večne otláčajú svoje
pozadia do sedačiek rôznych
motorových pohybovadiel. Aj v
našom meste sa však prejavuje
problém všetkých miest, ktoré
majú rozsiahlejšie pešie zóny.
Cyklisti sa často správajú ako
neobmedzení majitelia zóny pre

peších. Zásobovacie vozidlo pri
cúvaní aspoň „pípa“, cyklista
sa správa často ako tichý projektil. Stačí, aby ste sa pristavili napríklad pri výklade obchodu
a urobili nečakane krok nabok.
Rinčanie skla a rezné rany vás
(aj cyklistu) presvedčia, že
rýchla jazda na bicykli v pešej
zóne nie je najšťastnejšou
voľbou. Pred niekoľkými rokmi
sa v meste objavili vyznačené
koridory pre cyklistov. Priniesli
viacej škody ako osohu. Cyklisti sa v koridoroch správali ako
suveréni s absolútnou prednos-

ťou. Príkladom bezohľadnosti
cyklistov je podjazd na Sihoti.
Pravá strana podjazdu (foto)
doslovne zíza prázdnotou, lebo
chodci ju takmer nepoužívajú.
Pre cyklistov je ako stvorená aj
z logických dôvodov. Pri snahe
dostať sa na bicykli do centra
mesta nemusí cyklista križovať hlavný cestný ťah. Napriek
tomu cyklisti bezhlavo kľučkujú
pomedzi chodcov na opačnej
strane podjazdu.
Som zástancom rozvoja cyklodopravy v našom meste. Niektorí užívatelia bicyklov by sa

však mali v prvom rade zahľadieť do seba.
(pha)
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OÁZA NA SARATOVSKEJ ULICI

V roku 1999 bolo zriadené občianske združenie OAZA pri ZŠ na Saratovskej ulici v Trenčíne. Rodičia a sponzori do neho pravidelne prispievali, dokonca aj tento rok 2% z príjmu. Práve tieto peniaze budú poukázané z daňových úradov na účet združenia v týchto
dňoch. Základná škola na Saratovskej ulici však bola zlúčená so ZŠ na Novomeského ulici. Čo sa stane s peniazmi určenými pre
ZŠ Saratovská?
Túto otázku si kladú predovšetkým rodičia detí, ktoré
boli ešte do júna žiakmi ZŠ
na Saratovskej ulici. Práve oni
totiž poukázali nemalé čiastky
na účet združenia. Čo najviac
zaráža, je skutočnosť, že štatutár združenia, bývalý riaditeľ ZŠ
na Saratovskej ulici Mgr. Viktor
Hlaváč, nikde okrem ústeho informovania na pedagogických
poradách nezverejňoval účtovné uzávierky. Mohol tak urobiť
napríklad písomnou formou vyvesením na nástenku tak, ako
to robia s takýmito darmi na ZŠ
na Novomeského ulici.
Sídlo občianskeho združenia
OÁZA je v univerzálnom registri
Slovenskej republiky uvedené
na Saratovskej ulici číslo 10.
Budova na tejto adrese však
dnes už podlieha ZŠ na Novomeského ulici. Na oficiálnej
adrese Oázy sme však nenašli
žiadnu dokumentáciu. Jeho štatutárny zástupca argumentoval
tým, že: „...predsa nenechám
niekoho, aby s mojimi dokumentmi manipuloval“. Všetka
dokumentácia sa teda momentálne nachádza u neho.

Saratovskej ulici: „Cieľom tohto
občianskeho združenia bolo pomáhať základnej škole získavať
prostriedky na jej existenciu, to
znamená, že môžu byť použité
aj pre učiteľov, na nákup pomôcok a podobne. Škola bola
zrušená a preto bude zrušené
aj občianske združenie.“ Na takéto jednanie má samozrejme
ako štatutárny zástupca právo.
Rodičia, ktorí združeniu peniaze

Otázka etiky
Na základnej škole na Novomeského ulici, kam prešlo
už 322 detí aj z bývalej školy
na Saratovskej ulici majú Neinvestičný fond Ďeťom, z ktorého financujú aj rekonštrukciu
budovy. To sa však práve Mgr.
Hlaváčovi nepáči: „Venované
peniaze majú byť na iné veci.
Nie, aby sa nimi suplovalo to,
čo má zabezpečiť Mesto Trenčín, ktoré si neplní svoju úlohu.
Nechcem, aby peniaze, ktoré
sme získali, boli takto minuté.“
Pekné a hygienické prostredie zrejme nie je dostatočne
dôležité. Avšak, ako nás tiež
informoval bývalý riaditeľ ZŠ na

vyhlásením o 2% dane z príjmu
zverili, tak urobili dobrovoľne a
bez nátlaku.
Mgr. Viktor Hlaváč sa po
výberovom konaní však stal
riaditeľom ZŠ v Omšení. Existuje preto oprávnená obava – aj
vzhľadom na neinformovanie z
minulého obdobia, že peniaze
sa presunú do inej ZŠ aj s riaditeľom.

Naše deti, vaše deti
Čo sa stane s peniazmi po
zrušení Oázy? Pôvodné stanovisko štatutára bolo, že budú
vrátené daňovému úradu. To
by sa však rodičom, ktorí urobili vyhlásenia o 2% z dane a
o sponzoringu určite nepáčilo,
čo nám aj potvrdili. Ak by boli
peniaze vrátené, deti by o ne
prišli. V Neinvestičnom fonde
Deťom pri ZŠ na Novomeského ulici je v
súčasnosti približne
sto tisíc korún. Ako
nás ubezpečil riaditeľ Mgr. Jozef Spišák
zo ZŠ na Novomeského ulici, prostriedky budú použité pre
všetky deti: „Všetko
sú to už teraz deti zo
ZŠ na Novomeského
ulici. Sú to všetko naše deti.
Ako by sme mohli robiť rozdiely? Ale ako k tomu prídu deti,
ktoré nechodili na Saratovskú,
ich rodičia prispeli a teraz sa
to rozdelí pre všetkých? No budeme to musieť urobiť, ale tak
strácame. Tie peniaze idú na
rôzne účely. Vybavili sme počítačovú učebňu, školu vymaľovali po sedemnástich rokoch. To

všetko prispeje ku skvalitneniu
výchovno-vzdelávacieho procesu.“

Rivalita a pomsta?
Medzi školami existovali už
v minulosti napäté vzťahy. Tie
sa naplno prejavili pri zlučovaní škôl. Na jednej strane pocit
krivdy, na druhej víťazstvo. Všade veľa problémov, ktoré musia
vyriešiť v záujme ekonomiky. Tá
bola spolu s klesajúcim počtom
detí dôvodom zlúčenia škôl v
rámci racionalizácie školstva.
Zo siedmych prepustených
učiteľov boli štyria zo „Saratovskej“. Ťažké srdce si riaditeľ
bývalej školy na Saratovskej
ulici ale nakoniec nebude kompenzovať tým, že zablokuje peniaze.

Konečné rozhodnutie
Padlo 5. augusta. Občianske združenie Oáza pri ZŠ Saratovská bude zrušené. Peniaze
však budú prevedené na ZŠ
na Novomeského ulici. To nám
osobne potvrdili z občianskeho
združenia Oáza. Mgr. Viktor Hlaváč prisľúbil o stave veci priebežne informovať.
(zm)
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Predstavujeme inšpektorov Mestskej polície v Trenčíne

RAJÓN č. 9
lokalita: Ulice Rázusova, Hodžova, Nábrežná, Mládežnícka, Švermova,
Hurbanova, gen. Goliana, Smetanova, Komenského, Študentská
inštitúcie a miesta spoločenského ruchu: futbalový štadión, kolkáreň, Obchodná akadémia Dr. M. Hodžu, Trenčianska univerzita A.
Dubčeka, základná škola, Veliteľstvo pozemných síl OS SR, plaváreň, neplatené parkovisko, športová hala
problémové miesta: parkovisko, bezdomovci, fanúšikovia hosťujúcich mužstiev, feťáci, parkovanie pred plavárňou, krádeže bicyklov,
podchod Ul. Hasičská – prebiehanie chodcov cez vozovku
inšpektor: Štefan Žigo
„Veľmi dobre poznám svoj rajón. Nestáva sa, že napr. popri Váhu by
sa hnal naraz dav cyklistov, takže aj chodec sa tu môže cítiť bezpečne. Na Sihoti I. žije najmä staršia
generácia a vojenskí dôchodcovia, ktorým je disciplína vlastná. Verím, že s nimi rýchlo nadviažem
kontakt. Najskôr sa chcem sústrediť na bývalú trafostanicu za kolkárňou, kde sa schádzajú a prespávajú bezdomovci. Toľko špiny, zanedbanie základnej hygieny, semeniska rôznych chorôb, to som
hádam ešte nevidel. V okoloidúcich cyklistoch vyvolávajú rôzne emócie, niekedy až strach.“

RAJÓN č. 17

lokalita: Mierové a Štúrovo námestie, Ulice Matúšova, Hviezdoslavova, Vajanského, Palackého, Jaselská, Rozmarínová, Sládkovičova, Kniežaťa Pribinu, Farská, Marka Aurélia, Braneckého.
inštitúcie a miesta spoločenského ruchu: Mestský a krajský úrad,
Galéria M.A.Bazovského, Mestská galéria, múzeum, hrad, dom
armády, Prior, obchody Centrum, cestovné kancelárie, zmenárne,
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, hotel Tatra, penzión
Svorad, kostoly, reštaurácie, bary
problémové miesta: Centrum mesta – vreckoví zlodeji, doprava,
autá a cyklisti v pešej zóne, čistota, Farské schody na hrad, sprejeri, reštaurácie a bary – rušenie nočného kľudu, záverečné hodiny,
motorkári, feťáci, podchody
inšpektor: Jaroslav Minárik
„Centrum mesta je náročná lokalita, stačí spomenúť dopravu či zatváracie hodiny v baroch niekedy
medzi štvrtou a šiestou nadránom. Mladí ľudia sa často pri návratoch z týchto miest bavia prevracaním smetných košov. Cyklisti na pešej zóne sú skoro neustálym nebezpečenstvom pre nič netušiacich chodcov. Na pešej zóne, najmä pri ČSOB, sme už dokázali spraviť čiastočne poriadok s automobilistami nerešpektujúcimi zákazovú značku. Problém s bezdomovcami snáď nikto nevyrieši!“
• STRATY A NÁLEZY • Mestskej polícii občania odovzdali v uplynulom týždni 3 zväzky kľúčov,
dámske hodinky, jednu tašku s dokladmi. Na základe popisu stratených vecí a po predložení
dokladu totožnosti budú vlastníkovi vydané v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00.

Okienko do samosprávy

III. Usporiadanie verejnej správy od 1.1.2004
Ako sme napísali v minulom čísle,
na Slovensku existuje od roku 1990
tzv. ktorý funguje na troch stupňoch:
obec - kraj - štát. K 1. januáru 2004
prišlo k zmene usporiadania verejnej
správy. Dôvodom bol presun viac ako
400 kompetencií zo štátnej správy na
obce a vyššie územné celky a zámer
zvýšiť efektívnosť a kvalitu riadenia v
štátnej správe. Paralelne so zmenami
vo verejnej správe sa mení aj súdny
systém a polícia.
V budúcom čísle sa budeme zaoberať
tým, ako sú medzi štátnou správou a
územnou samosprávou rozdelené jednotlivé kompetencie.

Číslo 16/ročník VI.

Z denníka
mestskej polície
 Na Ul. Halalovka napadli
31.7. dva voľne pobehujúce
psy ďalšieho psa, s ktorým
bol majiteľ na vychádzke. Po
zistení majiteľa pustených
psov bude Pavol Ď. doriešený
za porušenie zákona o chove
psov. V uplynulom týždni MsP
riešila 4 podobné priestupky.

S pomocou včelárov sa
podarilo odchytiť z Ul. Pod Brezinou roj včiel. V tomto roku je
to už piatykrát v Trenčíne.
 Stanovanie detí pred domami na sídliskách riešila
MsP v dvoch prípadoch, keď
došlo k rušeniu nočného kľudu. Rodičia v plnej miere zodpovedajú za svoje ratolesti.
 Za uplynulý týždeň riešila
MsP v zmysle zákona 16 zlodejov a 4 výtržníkov za poškodzovanie majetku mesta.

Priamo pred kamerovým
systémom v centre mesta bol
prichytený Ľuboš M. z Dubnice n/Váhom, ktorý odcudzil
z bicykla tašku s nákupom
staršej pani. Zlodeja chytili,
doriešili pokutou a nákup bol
vrátený majiteľke.

Znečisťovanie verejného
priestranstva nepovolenými
skládkami riešila Msp v šiestich prípadoch. Po uložení
pokút porušovatelia poriadku
miesto vyčistili.
(msp)
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ZMENA V TRENČIANSKOM FUTBALE – NOVÝ AKCIONÁR, STARÝ NÁZOV
Vedenie Holding Synot sa po známych udalostiach na českej prvoligovej scéne rozhodlo odstúpiť od svojich aktivít v tejto oblasti a to malo priamy vplyv aj na futbal v Trenčíne, kde vlastnil 60%
akcií. Napodobnil ho aj druhý, 30%-ný akcionár - Araver. Jediným akcionárom z pôvodnej štruktúry
tak ostalo Mesto Trenčín s 10% akcií. Dňa 29. 7. 2004 sa vlastníkom 90% akcií stala Trenčianska Mediálna Spoločnosť, s.r.o., ktorej konateľom je Mgr. Róbert Rybníček (na snímke).

ČISTÝ STÔL JE NAJLEPŠOU MOTIVÁCIOU
AS Trenčín je do konca
kalendárneho roka finančne
zabezpečený a tým vznikol
priestor, aby nové vedenie dokázalo svojou prácou prilákať
potencionálnych ďalších investorov. „V prípade seriózneho záujmu investora, ktorý by
chcel vstúpiť do trenčianskeho
futbalu, môžeme uvažovať aj o
zmene vlastníka časti akcií. Akcie sú otvorené, ale podstatné
pre región aj pre ľudí, ktorí sú
schopní investovať v Trenčíne
je, že zostali v klube a sú čisto
trenčianske. S touto základnou
filozofiou budeme pristupovať
aj k rokovaniam so všetkými

O tom, že hráči v kabíne
poriadne ani nezaregistrovali
zmenu vlastníckych práv v klube, svedčí aj bezproblémová
príprava na nový ročník Corgoň
ligy. „Nálada medzi hráčmi
je stále taká istá, tam nikdy
žiadny problém nebol. Teraz je
všetko veľmi dobré, aj mužstvo
je dobré, pobijeme sa o lepšie
umiestnenie, ako v minulej
sezóne. Opakujem, žiadna nervozita v kabíne nebola, všetko
vrátane prípravy funguje ako
má, tešíme sa na ligové zápasy,“ vyhlásil aj v mene spoluhráčov kapitán tímu Stanislav
Velický (na snímke).

SÚČASNÁ ŠTRUKTÚRA
KLUBU AS TRENČÍN
• generálny manažér:
Róbert Rybníček
• športový manažér a
sekretár: Ján Moravčík
• asistent generálneho
manažéra:
Božena Skalíková
• ekonómka: Ľubica Pšenková
• hlavný tréner: Anton Jánoš
• asistent trénera:
Jaroslav Jurkovič
• druhý asistent trénera:
Roman Jambor
• tréner brankárov:
Jaroslav Macháč
• vedúci mužstva: Jozef Hollý
• lekár: Milan Masaryk
• masér: Jozef Novák

„Trenčianska Mediálna Spoločnosť bola zaregistrovaná v
roku 1999. Je funkčná, právne
aj ekonomicky je v poriadku.
Teraz bude vyvíjať aktivity smerom do trenčianskeho futbalu a
verím, že úspešne,“ to je stručné predstavenie nového 90%
akcionára ústami jeho konateľa a generálneho manažéra AS
Trenčín Róberta Rybníčka.

DOBRÝ PROFESIONÁL MOTIVUJE STOVKY DETÍ

potencionálnymi
partnermi,“
povedal pri nástupe do novej
funkcie Róbert Rybníček.
Vedenie klubu intenzívne rokuje s viacerými perspektívnymi investormi a vyvinuté maximálne úsilie v tomto smere by
malo zabezpečiť trenčianskemu
futbalu fungovanie minimálne
na takej úrovni, ako za posledný rok, keď všetky záväzky voči
hráčom sú plnené včas podľa
dohodnutých termínov. „Plniť
záväzky v dohodnutom termíne
je nevyhnutné pre bezproblémový chod klubových štruktúr a
motiváciou pre hráčov, aby boli
schopní podávať výkony bez
akýchkoľvek bočných vplyvov,“
otvorene sa vyjadril generálny
manažér AS.

Jediným z pôvodnej trojice akcionárov ostalo Mesto
Trenčín s 10%-ným podielom
v a.s. AS Trenčín. Vedenie
mesta má záujem, aby sa v
Trenčíne futbal rozvíjal. Potvrdil to aj primátor Branislav
Celler: „Chceme už v tomto
roku začať pracovať na zlepšení futbalovej infraštruktúry
v meste, pretože za posledných 10 rokov sa v tejto veci
v podstate nič neudialo. Naša
úloha spočíva v tom, že vybudujeme trávnaté tréningové
plochy hlavne pre mládež a
pre áčko, vrátane umelého
trávnika v blízkosti futbalového štadióna na Sihoti v areáli
Ostrova.“ Výstavba umelého
trávnika v septembri t.r. nie je
reálna, pretože si to vyžaduje
aj projektovú prípravu, stavebné povolenia a pod. Výstavba
bude reálna v prvej polovici
budúceho roka. V septembri
chce mesto v spolupráci s
obcou Zamarovce začať riešiť
trávnaté plochy na Ostrove.
Mesto pripravilo aj štúdiu
rekonštrukcie
futbalového
štadióna na Sihoti. Súčasný je

dosť nahlodaný zubom času a
treba do neho investovať stále viac a viac peňazí. Štúdia
predstavuje čisto futbalový
stánok, už nie v kombinácii s
atletickou dráhou, s kapacitou 9740 divákov. Je to zatiaľ
vízia, ale trenčiansky primátor
je presvedčený, že k realizácii nemá ďaleko: „Mesto je
pripravené vyčleniť na to aj
finančné prostriedky v najbližších rokoch. Zároveň očakáva
aj väčší ťah na bránu od SFZ,
ktorý by mal začať viac konať
vo vzťahu k štátnym orgánom,
ako sa to udialo v ČR. Tam

štátny rozpočet plus finančné
prostriedky zo Sazky dokázali
na 90% zafinancovať rekonštrukcie a výstavby futbalových štadiónov.“
Angažovanosť Mesta Trenčín
vo futbale má svoju jasnú
filozofiu. Opäť B. Celler: „Nerobíme to preto, aby mali
profesionáli kde hrávať futbal.
Vidíme za tým stovky detí,
ktoré potrebujú mať príklad,
motiváciu áčka, aby futbal bol
lídrom v tomto prostredí, aby
sa robil na dobrej úrovni.“
Stranu autorsky pripravil
Tibor Hlobeň
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Modernizovaná železnica s novým mostom
do 3 rokov od začatia stavebných prác

Poslanci mesta viac ako dvojtretinovým pomerom hlasov
Variant 0 – Predstavuje komisia, zriadená pre posúdeodsúhlasili prvý augustový týždeň na svojom mimoriadnom za- základnú úpravu koľajového nie modernizácie trate, neprisadnutí variant 1 modernizácie železničnej trate. Zároveň však lôžka, štrkového lôžka a naj- niesla jednotný výsledok. ŽSR
zdôrazňujú, že napriek asanácii letnej plavárne Trenčania neprí- nutnejšie sanácie železničného zaslali dňa 9. júla 2004 mestu
du o možnosť kúpania sa. Naopak, nové možnosti – aj vo forme spodku. Tento variant nespĺňa stanovisko, podľa ktorého odmoderného aquaparku, prinesú lepšiu kvalitu do poskytovaných rozhodujúce parametre moder- mietajú riešenie trate v Trenčíslužieb a celoročné využitie bazénov. Obyvatelia rodinných do- nizácie trate podľa európskych ne tzv. variantom 2 (teoreticky
mov, ktoré sú kvôli výstavbe nového mosta určené k asanácii, kritérií. Súčasťou tohoto va- navrhovaným obchvatom popri
získajú okrem odškodnenia zo strany investora (vo výške reálnej riantu nie sú mimoúrovňové diaľnici). Termín záväzného
trhovej ceny alebo stavbou nového domu) aj pomoc mesta.
riešenia prechodov cez trať ani stanoviska mesta bol dôležitý
vzhľadom na možnosti
Iinvestor ŽSR predložil
čerpania prostriedkov
mestu dve možnosti (vana modernizáciu z fonrianty) riešenia modernizádov EÚ, ktoré predstacie trate cez územie Trenčívujú až 85% zdrojov pre
na – variant 0 a 1. Poslanci
modernizáciu na tomto
Mestského zastupiteľstva
území.
v Trenčíne schválili variant
Modernizácia trate na
1 modernizácie železničnej
traťovú rýchlosť 140
trate.
–160 km/h vyplýva zo
Variant 1 – predstavuje
záväznej
Koncepcie
modernizáciu, ktorá naplní
územného rozvoja Slovšetky parametre európvenska. Tento najvyšší
skej železnice. Pre Trenčín
stupeň územnoplánoprinesie:
vacej
dokumentácie
• Nový železničný most so
schválila Vláda SR v
špeciálnym presklenným
roku 1997 a je záväzný
tubusom
pre územné plány regi• Lepšie podchody, podjazdy, nadjazdy
Nové smerovanie zmodernizovanej železničnej trate je vyznačené červenou onálnych a miestnych
samospráv. Trenčian• Zmodernizované stanice farbou.
sky samosprávny kraj
na území mesta (Zlatovce,
Trenčín – s prechodom na Si- ných domov v mestskej časti modernizácia staníc na území (TSK) ho po prevzatí do Územného plánu vyššieho územného
Orechové. Podľa oficiálneho mesta.
hoť, zastávka Opatová)
Odborné diskusie o moder- celku zaradil medzi verejno• Riešenie tzv. bánoveckej tra- vyjadrenia ŽSR sú si ako inte zapustením na úroveň cesty vestor stavby vedomé všetkých nizácii železnice v Trenčíne prospešné stavby. Spomenuté
povinností, ktoré im z realizácie sa vedú už dva roky. Pôvodný stupne územných plánov sú
(ako električka).
Tento variant však počíta s tohoto variantu vyplývajú (sta- dátum, do ktorého ŽSR poža- nadradené Územnému plánu
asanáciou dvoch bazénov let- novisko ŽSR zaslané Mestu dovali od mesta záväzné stano- sídelného útvaru Trenčín.
visko, bol 30. marec 2004. Ani
nej plavárne a 14 až 18 rodin- Trenčín dňa 9. júla 2004).

Obyvateľom Orechového pomôže aj mesto
Majitelia rodinných domov, ktoré sú určené na asanáciu pri výstavbe nového mosta cez Váh, majú nárok na odškodnenie alebo
výstavbu nového domu. To všetko ešte do začatia stavby na území,
ktoré sa ich dotýka. Ich domy budú ohodnotené podľa reálnej ceny
a snahu pomôcť im ústami primátora deklarovalo aj mesto.
Zástupcovia OZ boli informovaní na stretnutí s primátorom B. Cellerom dňa 2.
augusta 2004, že po odsúhlasení variantu 1 mesta pomôže
ľuďom, ktorých sa výstavba
novej železničnej trate dotkne.
Keďže dôjde k asanácii niekoľkých domov, ich majitelia
získajú nárok na odškodnenie

či už formou financií alebo výstavbou nových domov. Tie, v
ktorých teraz bývajú budú pritom ohodnotené podľa reálnej
ceny. Takisto dostanú pomoc
pri hľadaní nových pozemkov
podľa svojich požiadaviek.
Mesto do konca roka prijme
Zásady poskytovania pomoci
a súčinnosti Mesta Trenčín vo

veci náhradného bývania občanov dotknutých modernizáciou
železničnej trate vo variante 1,
ktoré zadefinuje spôsob a formu pomoci občanom. Samotné riešenie nového bývania
musí byť dokončené do termínu výstavby nového mosta,
čo sa predpokladá v druhom
polroku 2007.
Primátor zároveň ubezpečil
prítomných, že pri variante 1
nedôjde k asanácii 141 garáží, ktoré sú umiestnené mimo
územia určeného k výstavbe
nového mosta.

Na záver sa zástupcovia
OZ dohodli s primátorom, že
si zorganizujú stretnutie s občanmi – členmi OZ, ktorých sa
táto modernizácia týka. Budú
ich informovať o stretnutí s
primátorom i o tom, ako chce
mesto vzniknutú situáciu riešiť. Do ďalšieho stretnutia OZ
pripraví návrhy jednotlivých
občanov na riešenie vzniknutej situácie. Termín ďalšieho
stretnutia bude dohodnutý na
základe požiadavky ktorejkoľvek zo strán.

Číslo 16/ročník VI.
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Kúpanie na letnej plavárni Trenčanom nahradí nový aquapark
Riešenie nového mosta pre železnicu ponad Váh si vyžiada aj
asanáciu bazénov letnej plavárne. Mesto získa náhradu podľa
reálnej hodnoty objektu a pripraví pre občanov nové možnosti
kúpania sa. Krytej plavárne sa asanácia nedotkne.
Podľa vyjadrenia primá- turistického ruchu,“ predstavutora B. Cellera mesto získa je víziu mesta primátor a dodánáhradu za bazény letnej pla- va: „Nový aquapark bude vybuvárne vo výške zhruba 100 dovaný do momentu asanácie
mil. Sk. Ich smerovanie je dnešnej letnej plavárne, čo sa
jasné, mesto chce vytvoriť predpokladá v druhej polovici
nové a lepšie podmienky, roka 2008.“ Otázkou zostáva,
ktoré dokážu uspokojiť viac či mesto pristúpi na spoločný
ľudí. „Aquapark je bežný už projekt so súkromným investo-

aj v iných mestách na Slovensku a Trenčín má perspektívu
v tomto projekte aj pre rozvoj

rom alebo či sa bude uchádzať
o prostriedky z fondov EÚ ako
napríklad iné krajské mesto

– Žilina. Primátor nevylučuje ani tretí variant – projekt
ponechať na súkromnom investorovi a mestské peniaze
investovať do rozšírenia krytej
plavárne. „V tomto smere necháme aj technicky a finančne
posúdiť využitie existujúceho
nerezového bazéna, ktorý je
v priestoroch letnej plavárne.“
dodáva B. Celler.
Aquapark by sa podľa štúdie mal stať súčasťou moderného športovo – rekreačného
areálu na Ostrove, ktorý má
záujem Trenčín vybudovať

spolu s obcou Zamarovce.
„V poslednom období sa uskutočnili viaceré rokovania s predstaviteľmi obce Zamarovce a
je pripravená na podpis zmluva o spolupráci, ktorá bude
deklarovať spoločný záujem
na vybudovaní a spravovaní
Športovo rekreačného areálu
na Ostrove,“ dodal B. Celler.
Vstupný historický objekt
letnej plavárne zostane zachovaný a stane sa súčasťou
rozšíreného centra, ktorého
časť bude určená na dennú
mestskú rekreáciu.

Trenčín bude mať spolu 4 mosty
V októbri 1883 bol v Trenčíne vybudovaný prvý železničný most cez Váh. Po 121 rokoch od tejto udalosti sa mesto dočká v priebehu krátkeho obdobia dvoch nových mostov – železničného i cestného.
V súčasnosti sa dokončuje stať súčasťou juhovýchodného Ministerstvom dopravy, pôšt a
štúdia nového cestného mos- obchvatu mesta. Na jeseň by telekomunikácií SR, na základe
ta, ktorý sa má v budúcnosti mal Trenčín podpísať zmluvu s ktorej most vybuduje štát – Slovenská správa ciest. So
začatím výstavby sa počíta koncom roka 2006,
alebo začiatkom roka
2007.
Nový železničný most
je súčasťou projektu
modernizácie
železničnej trate na území
Trenčína a počíta sa
s dokončením stavby
v roku 2009. Most so
zvláštnym protihlukovým
obalom – priesvitným tubusom vyústi na estakáde, čím odľahčí dopravu
v centre mesta. Popod
most bude pokračovať
Mládežnícka ulica až na
budúce nábrežie, kde
sa pripojí na kruhovú križovatku pri štatistickom
úrade. Toto riešenie

prispeje k odľahčeniu dopravy v
centre mesta.
Využitie pôvodného železničného mosta zostáva na rozhodnutí Mesta. ŽSR ho odovzdá do
správy mestu Trenčín.
Trenčín má podmienky zo
strany ŽSR nadštandardne
zabezpečené
Mestskí poslanci trvali v
prípade modernizácie trate
variantom 1 na zazmluvnení
všetkých záväzkov, ktoré investorovi ŽSR z realizácie na
území mesta vyplývajú.
Napriek tomu, že všetky záväzky investora ŽSR sú dané
zo zákona, mesto trvalo na
podpísaní zmluvy o budúcej
zmluve, ktorá čo najpresnejšie definuje záväzky investora. Táto zmluvná zábezpeka
sa netýka iba majetku mesta,
ktorý bude predmetom asanácie, ale aj vplyvu na majetok
obyvateľov mesta.

P.S.: Vážení čitatelia, práve ste dočítali materiály, ktoré by mali byť začiatkom seriálu „doprava v meste“. Na vaše, aj detailné otázky,
na všetko čo vás napadne, vám odpovedia odborníci, ak svoje otázky zatelefonujete (65 04 215), pošlete e-mailom (info@trencin.sk)
alebo zveríte korešpondenčnému lístku (redakcia Info, Farská 1, Trenčín).
Spracoval útvar marketingu a komunikácie MsÚ
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Prvá trenčianska plaváreň

V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 19. storočia
bol šport úplne novým druhom
spoločenskej aktivity. Jeden
druh - plávanie sa stával čoraz
obľúbenejším. Na pravej strane
Váhu, za peším mostom bolo
zriadené prvé kúpalisko (Regata klub) v Trenčíne. Priestor prístaviska pltí si načas prenajal
veslársky športový klub a urobil
si z neho „lodenicu“ a plaváreň. Dnes by sme ju situovali
blízko hrádze, pri „Odeve“.
Prvé „kúpalisko“ zachytáva i
dobová pohľadnica i z r. 1908.
V pozadí je panoráma hradu s
novým oceľovým mostom cez
Váh, stavaným v r. 1896-97
dánskou firmou Gregersen a
syn, pôsobiacou v Budapešti.
Tento cestný most, nazývaný
tiež Alžbetin, už nemohla zničiť
žiadna väčšia povodeň, vyhodili
ho do povetria až nálože ustupujúcich nemeckých vojsk v r.
1945.
Na pohľadnici ostro kontrastuje romantický hrad s primitívnymi drevenými kabínkami,
okolo ktorých sa sušia široké
biele plavky, dreveným mólom
s loďkami. Vyvesená zástava
signalizovala otvorenie kúpaliska. Kabín bolo až 25, rozdelených na pánske a dámske. Istý
čas malo kúpalisko vo Váhu, s
určite čistejšou vodou ako je
dnes, rozdelený priestor zvlášť
pre mužov a pre ženy. Problém

neskôr vyriešil klub vyhradením
osobitných hodín na kúpanie
pre ženy.
Denne navštevovalo kúpalisko od 150-300 ľudí, v dobovej
tlači bolo propagované aj ako
„plavecká škola“. Požičiavali
tam i člny na člnkovanie v ramenách Váhu, nie v hlavnom
prúde. Všetko však stálo pár
grajciarov a preto mnohí Trenčania, ak sa vôbec kúpali, využívali zadarmo početné ramená
Váhu, deti aj Kubranský potok.
Až neskôr postavili na drevených pilotoch na ľavostrannom
brehu Váhu medzi oboma mostami novú lodenicu, ktorá slúžila
i ako plaváreň. Na konci dvadsiatych a začiatku tridsiatych
rokov 20. stor. bývala častým
motívom na fotografiách pani
M. Holoubkovej.
(jka)

V minulom čísle sme na
strane 15 uverejnili fotorébus.
Vašou úlohou bolo určiť, kde
stáli dve dnes už neexistujúce
budovy. Nuž, tieto domy sa
nachádzali na mieste, kde je
dnes VUB banka. Na obrázku
č. 1. bola budova na Palackého ulici, na obr. č. 2 bol dom
zo strany Mierového námestia.
Medzi nimi sa nachádzala ešte
jedna budova. Tieto budovy

boli asanované v štyridsiatych
rokoch 20. storočia. Budovu
banky však začali stavali až v
rokoch 1951 – 1952. Správnu
odpoveď nám poslal Štefan
Androvič. Získava dve vstupenky na Mestskú vežu. Vyzdvihnúť si ich môže po predložení občianskeho preukazu
v Kultúrnom a informačnom
centre pod sobášnou sieňou.
Srdečne blahoželáme!

takže neviem. Hráva šach. Sám
so sebou a s knižkami. Je obklopený všelijakými Karpovmi a
Kasparovmi, aj Boby Fischer sa
nájde. Neustále študuje akési
dámske gambity a sicílske, indické a iné cudzokrajné obrany
a útoky, ktorým nerozumiem
ani len v náznaku.
Vec
má
pravda
háčik. Nemá
s kým hrávať! Len čo sa u svokry na pár hodín objavím a on to
zistí, drnčí zvonček na bránke a
scenár nasledujúcich hodín je

jasný. Na stole je dva krát dva
deci bieleho vína z jeho vinice
a postavené šachové figúrky.
Chce si zahrať a ukázať mi, čo
sa za posledné obdobie naučil
z knižiek.
Potiahne dámou na E5, (nie
E 55!) hoci to nemá význam,
on si to prečítal v
knižke, a potom
sa mi s úškrnom
zapozerá do očí
ako budem na tento geniálny
ťah reagovať. Niekedy by možno stačili dva ťahy pešiakmi
a bolo by po partii. Ani mi ne-

napadne, aby som to urobil.
Po niekoľkých sebazničujúcich
ťahoch ho nechám vysloviť tie
magické dve slová, na ktoré
sa tak veľmi teší a pre ktoré
žije. „Šach – mat“. A pomädlí
si ruky. Mne to nevadí a on je
šťastný. Po partii si dáme ešte
dvakrát po dve deci bieleho a
on mi s uznaním povie: „Ale
dnes si bol dobrý, riadne som
sa zapotil“. Aj ja, aby to vyhral.
Celé je to šťastí, ktoré by
mal človek nielen prijímať, ale
hlavne rozdávať.
Váš Peter

Glosa
Na Strednom Slovensku, v
istom malom mestečku, žije
moja svokra. Svokry sú zvyčajne terčom ohovárania a travičských chutí. Moja nie. Mám ju
rád, lebo je vynikajúca baba.
Občas ma hnevá náboženskými názormi, ale to sa dá odpustiť. Aj som tak učinil. Svokry
boli stvorené na to, aby človeka
nasierali. Moja nie. Je to zlatý
človek. Keď som u nej, nosí mi
raňajky do postele.
Vedľa svokry býva starší pán,
možno cez osemdesiatku, ale
občaňák som mu neskúmal,

Šach
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KULTÚRA

Trenčianske kultúrne leto na Mierovom námestí
14.8. o 19.00
15.8. o 11.00
o 16.00
20.8. o 17.00
22.8. o 11.00
22.8. o 19.00
27.8. o 19.00

Hudobná skupina 5 HP
Divadielko pre deti O KOHÚTIKOVI A SLIEPOČKE
MLADÁ MUZIKA Z RATIŠKOVIC (ČR)
Dychová hudba TRENČIANSKA DVANÁSTKA
Divadielko pre deti JANKO POLIENKO (pri zlom počasí v kine Hviezda)
Tanečná skupina TROPICAL z Bratislavy
Revival band CAPTAIN SLICE

MALIAR SLOVENSKEJ KRAJINY AJ DUŠE

Z hôr a dolín slovenských je názov výstavy obrazov, ktorú
30. júla otvorili vo výstavnej sieni Mesta Trenčín na Mierovom
námestí č. 16. Výstava diel Jána Šípku sa koná pri príležitosti
jeho nedožitých 75. narodenín.
Prítomní na vernisáži, pria- tvorbe. Vyhotovil 65 portrétov
telia a známi maliara, obdivo- významných slovenských devatelia jeho výtvarného umenia jateľov, štúrovcov, básnikov,
si zároveň aj pripomenuli piate pedagógov kežmarského lýcea
a pod. Do svojich obrazov dovýročie od jeho smrti.
Ján Šípka je rodákom z obce kázal vtesnať príbehy a balady
Východná. Po ukončení fakulty prostých ľudí. Svoje diela zhoarchitektúry prišiel do Trenčína tovoval Ján Šípka akvarelom,
a tu prežil celý zvyšok života. pastelom, olejom. O jeho
Maľbe sa venoval od mladosti. rozsiahly výtvarný odkaz sa
Zachytával okolitú slovenskú v súčasnosti príkladne stará
krajinu, skicoval si malebné manželka Mária. Po jeho smrti
zákutia hôr a dolín, drsnú pripravila niekoľko autorských
krásu podtatranských dedi- výstav: pre rodákov vo Východniek. Venoval sa aj portrétnej nej, v Galérii M. A. Bazovského

pod názvom Očami a srdcom, v
Kežmarku, výstavu olejomalieb
v marci 2004 v Trenčianskych
Tepliciach. Mária Šípková starostlivo zaznamenávala do rodinnej kroniky celú umeleckú
cestu svojho manžela. V tisíckrát prelistovaných stránkach
je záznam o prvej samostatnej
výstave maliara v rodnej obci z
roku 1979. Odvtedy vystavoval
na mnohých samostatných aj
skupinových výstavách v Bratislave, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši, Piešťanoch, v družobnej
Békešskej Čabe... Výstavu si
môžete pozrieť do 22. augusta
2004.
Ľ.Sedláková

SVETLÁ A POSOLSTVÁ ARCHANJELOV
Výstavu trenčianskej výtvarníčky Izabely Bulkovej s tajuplným tvorba bola spočiatku pochmúrnázvom Svetlá a posolstvá Archanjelov si Trenčania môžu pozrieť na. Tmavé geometrické tvary,
šípy, kliny zarezávajúce sa do
v Mestskej galérii na Mierovom námestí č. 22 do 18. augusta.
Táto výstavu obdivovali už v obrazov, najmä ak budú veno- hmoty i duše. Až neskôr maľoPovažskej Bystrici a Bratislave. vať pozornosť aj sprievodnému vala lúče, krivky sa stali oblejšíNávštevníkov upúta nezvyčaj- slovu.“ Kurátorka výstavy Mgr. mi. Pribudli špirály, víry, dráhy
nou farebnosťou a hlbokým Zuzana Moravčíková výstavu letu, anjelské bytosti, začala
duchovným poslaním, ktoré zhodnotila: „Izabela Bulková je „maľovať svetlo“. Jej duchovné
autorka vyjadruje v textovej prí- ako umelkyňa originálna svoj- dozrievanie je nateraz zavŕšené
archanjelmi so symbolohe každého obrazu.
lickým zobrazením ich
Iza Bulková o tom hofunkcie. Tieto obrazy
vorí: „Po krízových obpatria do sféry umenia,
dobiach môjho života
náboženstva a ezotespojených so smrťou
riky. Tak ich treba aj
drahého syna som sa
vnímať. Toto zdanlivo
dostala k akoby inému
nezlučiteľné I. Bulková
poznaniu. Naučila som
spája. Má kresťanské
sa trochu meditovať
povedomie, ale rovnoa hľadať krásu. Hoci
váhu a energiu čerpá
som ju vždy videla aj
z meditácií. Výsledok
v niečom duchovnom.
nám
sprostredkúva
Aj teraz ma stretávajú
Anna Maršalová (vľavo), herečka z Trenčianskeho
ťažké životné situácie a hradného divadla, v úvode predniesla básne z knihy svojím umením, z ktopráve meditácie, očis- Izabely Bulkovej (vpravo) Za svetlom. Uprostred ku- rého vyžaruje jemná
energia.“ Výstavu nety, mi pomáhajú prežiť, rátorka výstavy Zuzana Moravčíková.
stačí zhliadnuť, treba
vyrovnať sa s krízou.
Na týchto obrazoch vyjadrujem ským štýlom pri kombinovanej ju prežiť. Pred obrazmi sa posvoje poznanie z meditácií. technike, výberom žiarivých fa- norte do pocitov. Je to chvíľka
Verím, že návštevníci mojej rieb pri zobrazení tém duchov- pre váš duchovný relax.
Text a foto Ferdo Rybníček
výstavy pochopia zmysel týchto ných a hlboko intímnych. Jej
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Pozvánka do kina
• KINO METRO •
12. - 16. august, o 19:00
SHREK 2
USA 2004, KL, 90 min., MP
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…
17. - 18. august, o 19:00
OCEÁN OHŇA (Hidalgo)
USA 2004, ŠUP, 137 min.,
do 15 r. MN, sl. titl.
Po stáročia sa v arabskej
púšti odohrávali najväčšie
vytrvalostné dostihy všetkých
čias, 3000 míľ dlhý boj o život, nazývaný Oceán ohňa.
Viggo Mortensen v exotickom
dobrodružnom veľkofilme, nakrútenom podľa skutočných
udalostí. Ďalej hrajú: Omar
Scharif, Zuleikha Robinson,
Louise Lombard a iní.
19. - 22. august, o 19:00
TÚ STARÚ TREBA ZABIŤ
(Duplex)
V.B 2004, RP, 97 min., do
12 r. MN, č. titl.
Skvelá čierna komédia – krutá, vtipná a naozaj bláznivá. V
takej si Ben Stiller nezahral
od čias Protivného svokra či
filmu Kňaz, rabín a blondýnka. Po jeho boku hrá Drew
Barrymore a réžiu mal Danny
de Vito.
23.- 24. august, o 19:00
GOOD BYE LENIN!
Nemecko 2004, KL, 120
min., do 12 r. MN, č. titl.
„ Socialistická komédia“.
25.- 26. august, o 19:00
50 X A STÁLE PO PRVÝ
KRÁT (Fifty First Dates)
USA 2004, RP, 99 min., do
12 r. MN, č. titulky
Niet nad dobrú romantickú komédiu! Henry Roth, veterinár
vo Vodnom svete na Hawaji
sa zamiluje do Lucy, ktorá
trpí krátkodobými výpadkami
pamäti. Preto každé ich stretnutie je akoby prvým… V hlavných úlohách Adam Sandler a
Drew Barrymore. Réžia: Peter
Segal.
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Klub darcov Trenčianskej nadácie uzaviera prvý ročník

Koncom júna
2004 vyhlásila
Trenčianska
nadácia ďalšie
grantové kolo
zamerané na podporu projektov Trenčanov, ktoré majú za
cieľ skvalitniť život v meste po
stránke kultúrnej, športovej,
životného prostredia a iných.
Toto kolo má však trochu odlišné pravidlá a úplne iný šat.
Zastrešuje a financuje ho totiž
Klub darcov. Čo to znamená?
Niektorí z vás určite vedia, veď

sa počas prvého roka existencie klubu stali jeho členmi. Iní
ste sa možno dočítali alebo dopočuli o jeho vzniku a podpore
dvoch veľkých partnerov – Orange Slovensko a Slovenskej
sporiteľni, ktorí sumu vloženú
členmi klubu v Trenčíne zhodnotia vlastným darom v tej istej
výške. Tak ako Trenčiansku
nadáciu čakala výzva na začiatku prvého ročníka v septembri
2003 osloviť touto myšlienkou
čo najviac trenčianskych osobností a filantropov, tak členov

Čo bude na mieste Stromu roka?
V minulom čísle sme vás vyzvali, aby ste nám napísali svoje tipy na riešenie miesta, ktoré zostalo prázdne po pagaštane
konskom, ktorý zničila smršť. Z vašich listov vyberáme:
„Navrhujem opäť zasadiť ry“, ktoré ľuďom pomáhajú v
mladý stromček, nech tam mnohých smeroch. Aj preto
rastie. Tak ako človek nechá- navrhujem, aby bol na mieste
va po sebe potomkov a stará 111 ročného pamätníka vysasa o nich, aj mestá by sa dený ďalší strom, alebo radšej
mali starať o náhradnú zeleň niekoľko. Legionárska ulica je
za vyhynuté stromy. Veľmi by v týchto miestach totiť fádne
som sa potešila, keby tam zabetónovaná a malé oživenie
vyrástol nový strom, betón v prospeje. Ak by bolo možné,
žiadnom prípade nie. Pník by pôvodný peň by mohol byť
mi pripomínal len hrob pagaš- opracovaný na nejaké malé
tanu, Stromu roka 2003 na umelecké dielo, čoho by sa
Slovensku. Ak bude vysadený možno rád ujal nejaký kreatívnový strom, Prvá základná or- ny trenčiansky sochár. Verím,
ganizácia Jednoty dôchodcov že o nejaký čas uvidíme pozitívne zmeny.“
si nad ním vezme patronát.“
Viera Marčeková
Agnesa Garajová, 81-ročná
obyvateľka Trenčína
„Namiesto bývalého stro„…čím viac stromov v mu roka 2003 navrhujem zaTrenčíne bude, tým lepšie. Sú sadiť nový strom Pagaštanu
to krásne a majestátne „tvo- konského na pôvodné miesto
starého stromu.“
Estera Ritterová
Definitívne
riešenie
navrhnú odborníci na
mestskú zeleň. Zohľadnia pri tom aj vaše
názory, za ktoré ďakujeme.
(r)
Kmeň stromu musel byť
odstránený,
nakoľko
po ničivej smršti bola
jeho koruna nevyvážená. Keďže bol strom v
strede už napadnutý,
hrozilo jeho zrútenie na
chodník a cestu.

klubu čaká výzva na jeho konci
v septembri 2004, kedy na svojom prvom stretnutí môžu vybrať
z dobrých projektov Trenčanov
tie najlepšie. Výzva smeruje
tiež k aktívnym Trenčanom,
organizáciám a neformálnym
skupinám, ktoré môžu predstaviť svoj projekt a presvedčiť o
jeho zmysluplnosti a pridanej
hodnote. Predĺžená uzávierka
kola je 31.8.2004. Ak sa uchádzate o grant práve z Klubu darcov, bližšie informácie získate

v kancelárii
Trenčianskej nadácie. Práve
tu
získate
potrené formuláre
a pomôžu aj so žiadosťou. Kancelária Trenčianskej nadácie sa
nachádza na Mládežníckej ul.
2, číslo tel.: 032/744 5500,
mobil: 0908 484877, e-mail:
tnn@changenet.sk, www.trencianskanadacia.sk.
(ak,zm)

Nie všetko, čo sa naoko zdá nepotrebné, je naozaj také
Takto sa začínala výzva Trenčianskej nadácie k zbierke neplatných halierových mincí na začiatku roka 2004. A ako sa skončila? Vďaka početným návštevám Trenčanov v našej kancelárii
na Mládežníckej ulici 2 sme vyzbierali spolu 2 200 Sk a k vašej
i našej radosti sme ich mohli použiť na prípravu tohtoročného
jarného Korza. Že ste tam boli tiež? A všimli ste si to? O to
viac nás výsledok zbierky teší. Ďakujeme vám za vašu priazeň a
tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity v Trenčíne.
Alena Karasová, správkyňa nadácie

LETNÚ ŠKOLU PROGRAMOVANIA
VIEDOL ŠPIČKOVÝ ODBORNÍK
Dva týždne, od 27. júla do 6. augusta 2004, trvala letná
škola programovania, ktorú pre svojich študentov a študentov
Boloňskej univerzity pripravila prvýkrát Trenčianska univerzita
A. Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Iževskou štátnou technickou univerzitou.
S oboma školami má Tren- nej školy, piatich našich štučianska univerzita nadviazané dentov z fakulty mechatroniky
dlhoročné dobré vzťahy. Or- a talianskych študentov bol
ganizujú výmenu študentov komunikačným jazykom angliči pedagógov, no spolupráca tina a programovacím jazykom
sa zameriavala na humanitnú C a Pascal. Výuka sa konala
oblasť. Zorganizovaním letnej v PC laboratóriu, kde je 10
školy sa rozšírili sféry spolu- počítačov a jeden server, na
práce aj o technickú. Predná- ktorom pedagóg kontroloval
šať prišiel profesor Vladimír ako študenti plnia úlohy.
Prvý ročník bol pre študenTarasov, ktorý pripravil trojčlenné družstvo Iževskej univerzity tov výhodný nielen z hľadiska
na celosvetové finále súťaže získaných vedomostí, ale aj
v programovaní družstiev v finančne. Ako nám povedal
marci 2004 v Prahe, ktorej prorektor Juraj Slabeycius,
sa zúčastnilo viac ako 4000 univerzita poskytla študentom
družstiev z 1000 univerzít. ubytovanie, stravu aj kurz bezProgramátori z Iževska získali platne. Predpokladajú však,
strieborné medaily a svojim že ďalšie ročníky budú orgaumiestnením sa zaradili medzi nizovať na komerčnej báze a
absolútnu svetovú špičku spo- plánujú ich rozšíriť čo sa týka
lu s kolegami z USA. Spolu s počtu študentov a zvýšiť aj PC
profesorom Tarasovom prišiel učebne na 4-5. „Sám profesor
na Slovensko ako spolupeda- Tarasov prišiel prednášať bez
góg aj jeden člen tohto úspeš- nároku na honorár, o to viac si
ceníme ich snahu“ dodal proného družstva.
Ľ. Sedláková
Pre desiatku účastníkov let- rektor.

Číslo 16/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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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

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

C

Sadovnícke úpravy
okolia domov

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

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

VÝBEROVÉ KONANIE

Mesto Trenčín v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o
štátnej správe v školstve a štátnej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z.z. o
výkone prác vo verejnom záujme

vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľa školského zariadenia

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU,
Hviezdoslavova ul. 6, 911 01 Trenčín
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru
podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 o odbornej
a pedagogickej spôsobilosti v znení zmien a doplnkov
- absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
Ďalšie požiadavky:
- znalosť príslušnej legislatívy
- komunikačné a organizačné schopnosti
- osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
- schopnosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
- znalosť práce s PC
Uchádzači k prihláške doložia:
Stručný profesijný životopis, úradne overené doklady o vzdelaní, odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace, návrh
koncepcie rozvoja školského zariadenia
Uzávierka prihlášok je 17. augusta 2004. Prihlášky posielajte
na adresu: MsÚ Trenčín, odbor školstva a sociálnych vecí, Mierové námestie č. 2, 911 01 Trenčín. Obálku označte „Výberové
konanie, názov a sídlo školského zariadenia“.

Touto piesňou začínala folklórna skupina Kubra
svoje vystúpenie na jubilejnom 50. ročníku folklórneho festivalu vo Východnej, ktorý sa konal prvý júlový
víkend. Medzi súbormi z celého Slovenska i zo zahraničia so veru reprezentant Trenčína nestratil. Temperamentnými čardášmi roztlieskal početné obecenstvo vo svojom programe v sobotu i v nedeľnom gala
programe. Dychová hudba na záver odohrala tanečnú
zábavu. Roztancovaní návštevníci ich nepustili až do
bieleho rána.
Ernestína Brezanová

Číslo 16/ročník VI.

Poslednú júlovú sobotu sa uskutočnil
už 14. výstup na Ďumbier, vrchol Nízkych
Tatier vysoký 2043 m. Výstup pre turistov, športovcov, členov a sympatizantov
KDH organizuje kresťanskodemokratická
mládež v spolupráci s vedením KDH. Na
vrchol vystúpili predseda NR SR P. Hrušovský, predseda FaMK MsZ V Trenčíne Ing. J. Krátky, predseda OkC KDH v
Trenčíne Dr. P. Červený, prednosta ObÚ
ŽP v Trenčíne Ing. F. Galko a J. Lipták.
Výstup „hrebeňovkou“ z Čertovice sa začal o 9,15 hod za pekného, ale veterného
počasia. Vrchol Ďumbiera jeho účastníci
dosiahli o 13,45 hod.
Slovenský dvojkríž na Ďumbieri je z
Trenčína. Prvýkrát bol vynesený pred 6
rokmi. Keď ho zničil blesk, vedenie OKC
KDH v Trenčíne zorganizovalo práce na novom slovenskom dvojkríži a v roku
2002 ho opäť členovia KDH vyniesli a postavili na Ďumbier. Do dreva dvojkríža je vyrytý aj erb Trenčína.
Foto a text (kra)

♦ Stretnutie klubov letcov a vojenských výsadkárov k účasti na oslavách SNP
vo Zvolene, B. Bystrici, Žiline a Slavičíne sa uskutoční v 26.8. o 16.00 v KMC
OZ SR (býv. dom armády). Dohodne sa tiež rozdelenie do áut a výstava klubov
v septembri. Zároveň bude aj predaj nových výsadkárskych tričiek.
(l)
♦ 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 KaMC (dom armády) v
Trenčíne. Cieľom je výmena skúseností, zberateľských materiálov, vzájomné
informovanie sa aj o ďalších odboroch ako filatélia, odborná literatúra a staré
cenné papiere. Tieto predmety možno kúpiť i predať.
(l)

Největší český výrobce dětských kočárků
společnost PATRON Bohemia s.r.o.
se sídlem v Mělníku, hledá:

obchodního zástupce do nové
pobočky v Trenčíně.
Požadujeme:
• SŠ vzdělání, základní znalost PC,
• ŘP skupiny B, vlastní automobil
• na zkušební dobu
• dobré komunikační schopnosti
• praxe výhodou
Životopisy zasílejte na adresu:
PATRON Bohemia s.r.o.
Kpt. Jaroše 307, 276 01 Mělník, CZ
Fax: +420 315 630 199

inz 1/04

Za Váhom, za Váhom,
tam je dobre bývať...

KALEIDOSKOP, INZERCIA

inz 2/04
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KALEIDOSKOP

Čo je ZPOZ ?
Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) pri Mestskom úrade v
Trenčíne v rámci svojej činnosti
vykonáva už dlhé roky hlavne
občianske sobáše, občianske

Svadobné zvony
Ivana Kutišová
a Martin Badej
Ing. Jana Bohdálková
a Ing. Juraj Kohutka
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kraja a v neposlednom rade aj
na celoslovenských festivaloch
ZPOZ - vždy s dobrým kreditom.
V ZPOZ pracuje kolektív ľudí,
ktorí majú o túto humánnu činnosť pre človeka od narodenia
až po skončenie života záujem.
Dôkazom toho je aj z roka
na rok stúpajúca tendencia
obradov a slávností. Jednou z
nich bolo aj privítanie Samka
Bariaka, kde sa stretli až 3 generácie - rodičia, starí rodičia a
prarodičia.
Elena Gabajová

rozlúčky, individuálne i
kolektívne
vítanie
novonarodených detí do života,
strieborné, zlaté, diamantové
svadby, prijatie darcov krvi,
stretnutia v kluboch dôchodcov, v priestoroch sobášnej siene, výnimočne i v domácnosti,
pri príležitosti životných jubileí
dôchodcov a pod.
Okrem toho ZPOZ reprezentuje
Mesto Trenčín aj na súťažných
vystúpeniach v rámci regiónu,

Deti narodené v
mesiaci máj 2004
Izabela Majtánová
Tomáš Lehocký
Alena Laborecká
Gréta Galanová
Matej Plánka
Jakub Krištof
Viktória Dašková
Erika Jakubeková
Samuel Novotný
Alexandra Masárová
Samuel Stašák
Patrik Capák
Peter Sentkeresty
Adrián Boleček
Veronika Chovancová
Vanessa Maršalková
Radovan Štefánik
Dávid Toráč
Daniela Niková
Katarína Kováčová
David Fabian
Vanesa Koyšová
Samuel Polák
Klaudia Neumannová
Hana Urbanová
Bruno Bernáth
Viktória Juráčková
Lenka Šteflovičová
Samuel Aštary
Tadeáš Cimprich
Patrik Panák
Miroslava Havierová
Samuel Stančík
Zo správnych odpovedí na
krížovku z minulého čísla
tlačový tajomník Mesta
Trenčín Tibor Hlobeň vyžreboval Dušanu Matejkovú a
Andreu Uherkovú. Získavajú
dve vstupenky na Mestskú
vežu. Po predložení občianskeho preukazu si ich môžu
vyzdvihnúť v KIC.
(r)

Augustoví jubilanti
- 80 roční
Štefan Adamec
Emília Bábiková
Božena Brlejová
Žofia Čižnárová
Anna Guráňová
Otto Häusler
Jozef Hollý
Margita Holúbková
Margita Hromádková
Oĺga Jakubíková
Štefánia Kalabová
Edita Kališová
Emil Karolík
Helena Kukučová
Cecília Kyselicová
Anna Lacková
Mária Lacková
Eva Machalová
Jozef Orság
Alexander Pelikán
Oĺga Porubská
Karel Pospíšil
Marie Pospíšilová
Anna Slabeňáková

- 85 roční

Osemsmerovka
„Pán starosta, stane sa vám pri výkone
vašej funkcie, že vám je občanov ľúto?“
„Veru stane. (tajnička).“
Aktéri, atrament, bocman, bradlo, etepa, gigant, humno, jedľa,
jeseter, kadidlo, kanasta, kardan, krútenie, kvartál, mamonár,
manželka, mestic, mrkva, nálada, obrad, operát, osobitná
škola, paloše, parte, pereje, podrep, polarita, polomer, ponor,
porto, pstruh, prednes, radosť, rameno, rétorika, rozklad,
samopal, stará matka, staré koľajnice, stenografia, topánka,
vrabec, žirafa.
(pál)
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Oĺga Arztová
Vincent Chvalný
Miroslava Kocianová
Martin Konečný
Zuzana Mazáková
Martin Mihočko
Ľudovít Mišura
Ján Pagáč
Mária Siváková
Rajmund Vidoman
Štefan Vražda

- 90 roční
Júlia Adamcová
Štefan Keníž
Mária Mahríková
Štefánia Omachelová
Ján Straka

- 100 ročná
Veronika Grznárová

Občianske rozlúčky
júl 2004
Žofia Maďarová
Emília Marušincová
Jozef Habaj
Jindřich Novák
Aladár Hulín
Vladimír Kašička
Dagmar Janská
Miluška Hartingerová
Želmíra Beňová
Marta Kresánková

ŠPORT A RELAX
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Na olympiáde medzi najlepšími 13 Trenčanov

V týchto dňoch vrcholia prípravy 64 olympionikov zo Slovenska, ktorí nás budú reprezentovať na 28. Olympijských
hrách od 13 do 29 augusta.
„Som veľmi rád, že ešte pred
odletom pod starobylú Akropolu vás môžem privítať a popriať
vám veľa športových úspechov
na pôde mesta pod Matúšovým
hradom v Trenčíne“, povedal
primátor mesta Branislav Celler deviatim olympionikom z

Trenčína. Ostatných 5 olympionikov dolaďuje svoju formu na
rôznych sústredeniach doma i
v zahraničí. Na stretnutí s predstaviteľmi mesta sa zúčastnili
Martin CHORVÁTH, Marián
OSTRČIL, Daniel BIKSADSKÝ,
Peter PÁLEŠ, Martin LIŠKA a
Jozef ŽABKA, Ľuboš KONDIS,
Rasťo TUREČEK a tréner Slavomír KŇAZOVICKÝ. Po oficiálnych príhovoroch sa olympionici zapísali do Pamätnej knihy

Olympionici z Trenčína
AŠK Dukla Trenčín
Martin TEŠOVIČ
– vzpieranie do 105 kg
Attila BÁTKY
– zápasenie gréckorímsky štýl do 84 kg
Martin CHORVÁTH
– rýchlostná kanoistika K 500 m
Marián OSTRČIL
– rýchlostná kanoistika C1 500 a 1000 m
Daniel BIKSADSKÝ
– rýchlostná kanoistika C2 500 a 1000 m
Peter PÁLEŠ
– rýchlostná kanoistika C2 500 a 1000 m
Peter BAZÁLIK
– dráhová cyklistika tímový šprint
Jan LEPKA
– dráhová cyklistika tímový šprint
Jaroslav JEŘÁBEK
– dráhová cyklistika tímový šprint
Martin LIŠKA
– dráhová cyklistika madison
Jozef ŽABKA
– dráhová cyklistika madison
Bez klubovej príslušnosti
Ľuboš KONDIS
– horská cyklistika
TJ Dukla Trenčín
Rastislav TUREČEK – paralympionik
Tréneri
Zdeněk CHÁRA st.
– zápasenie gréckorímske
Slavomír KŇAZOVICKÝ – rýchlostná kanoistika

mesta a stretnutie pokračovalo
neformálnou besedou aj s novinármi. Najstarším účastníkom
olympijskej výpravy je Peter Páleš, ktorý štartuje už na štvrtej
olympiáde a má tak dosť skúseností o ktoré sa podelil aj s
nami: „Pre mňa je každý závod
veľmi dôležitý a chcem mu venovať čo najväčšiu pozornosť
i keď olympijské zápolenie má
svoju špecifickú príchuť. Stretajú sa tam tak povediac najlepší
z najlepších a o to je príprava
na takéto preteky zodpovednejšia“. Rasťo Tureček sa iba
hodinu pred stretnutím vrátil
z Nemecka, odkiaľ si priviezol
nový závodný vozík a poďakoval
za finančný príspevok na paralympiádu od Mesta Trenčín.
Na otázku, či Slavomír
Kňazovický nedoniesol ukázať
olympijskú medailu, rázne odpovedal: „Robil som tak tesne
po olympiáde, ale teraz si ju
chránim ako oko v hlave a mám
ju uloženú na čestnom mieste

doma. Samozrejme, svojim
zverencom pripomínam, že zisk
olympijskej medaily má zvláštnu športovú príchuť a podporuje
sebavedomie každého športovca. Je to akýsi vrchol športovej
kariéry každého jednotlivca.“
Cyklokrosár Ľuboš Kondis je v
Trenčíne iba krátky čas, ale v
tomto meste sa mu páči a rád
ho bude reprezentovať aj na
olympijských hrách. Dodal, že
keby sa mu tu podarilo nájsť aj
životné šťastie, bez váhania by
v Trenčíne zostal naďalej.
Veríme, že olympionikom
z nášho mesta sa bude dariť
v olympijských bojoch a vzorne budú reprezentovať nielen
našu vlasť, ale aj mesto pod
hradom Matúša Čáka. Všetci
im držíme palce.
Ferdinand Rybníček

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

GRAND PRIX LAUGARÍCIO už po 26. raz

V sobotu a v nedeľu 14. a
15. augusta sa uskutočnia na
automodelárskej dráhe DMT na
Ul. Petra Bezruča medzinárodné
automobilové preteky Grand prix
Laugarício. Na štart sa postavia
formulky v mierke 1:8 poháňané spaľovacím motorom s obsa-

hom 3,5 cm2 a v mierke 1:10
s motorom 2,5 cm2 . Prihlásení
sú pretekári z Nemecka, Poľska,
Ukrajiny, Čiech a samozrejme
zo Slovenska. Na toto hodnotné
podujatie pozývame malých i
veľkých priaznivcov automodelárskeho športu.
(juk)

V dňoch 26- 29. júla 2004 sa na tenisových kurtoch TK Tenkur
Trenčín konal turnaj dorastencov a dorasteniek kat. „C“. Turnaja
sa zúčastnilo celkovo 70 hráčov. Ceny víťazom odovzdala zástupkyňa firmy Kirschbaum Karin Flechová, mimochodom sestra
nášho Davis Cup-ového reprezentanta Karola Kučeru. Cez prestávky si prišli na svoje aj tenisu chtiví rodičia.
(pha)
V dňoch 17. – 20. augusta sa na tenisových kurtoch Tenkur (Sihoť
III) uskutoční tenisový turnaj ml. žiačiek a žiakov kategórie „C“.

Ďalšie číslo Infa vyjde 26. augusta.
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