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Nedostali ste Info?

Tradičný Trenčiansky jarmok prilákal počas druhého septembrového víkendu do centra mesta stovky
ľudí. Viac sa o festivale ľudovej kultúry a zábavy dočítate na strane 10.

Do Trenčína prichádza nový zamestnávateľ
Jeden z popredných svetových
dodávateľov
automobilových
interiérových systémov, elektroniky a batérií Johnson Controls bude 1. októbra tohto
roku otvárať nové Technické
centrum v Trenčíne. Spoločnosť takto reaguje na rastúcu
prítomnosť svojich zákazníkov v
strednej a východnej Európe.
Od októbra 2004 bude nové
Technické centrum, umiestnené v bývalej strojárenskej
továrni o rozlohe 4 500 m2,
poskytovať príslušné kancelárske priestory, dielne CAD a
priestory pre vzorové a testovacie zariadenia pre približne 60
zamestnancov.
V priebehu niekoľkých ďalších rokov sa bude kapacita
postupne rozširovať, aby rea-

govala na pokračujúci rast na
trhu samohybných zariadení.
Trenčín sa sústredí na také projekty, akými sú realizácia CAD,
technické výkresy a výroba
testovacích vzoriek. Vzhľadom
k nedostatku kapacity v minulosti Johnson Controls muselo
tieto aktivity vykonávať v iných
podnikoch. Čoskoro ich bude
schopný opäť vyrábať cenovo
výhodne vo vlastnom podniku.
V súčasnosti Johnson Controls hľadá hlavne strojných
a textilných inžinierov, aby
pomohli s vývojom sedadiel a
interiérových komponentov. Vytvorili tiež pozíciu pre miestneho manažéra pre ľudské zdroje.
Okrem toho, vysokoškolsky
vzdelaní záujemcovia z odborov
mechanického,
elektrického

alebo priemyselného strojárstva, designu, produkčného
strojárstva alebo informačnej
technológie majú dobrú šancu,
že tu nájdu prácu.
(viac sa dočítate na str. 2)

Milí čitatelia, hoci sú reakcie na novú tvár Infa pozitívne,
niektorí sa sťažujú na nepravidelné doručovanie. Distribučná spoločnosť zabezpečujúca
doručovanie má často problém
so zamknutými vchodmi, nedostupnými schránkami. Prosíme
vás, aby ste umožnili distribútorom doručenie novín každý
druhý štvrtok v popoludňajších
hodinách či už do schránok
alebo na iné určené miesto. V
opačnom prípade nemôžeme
garantovať, že ich dostanete.
V prípade, že vám Info z akýchkoľvek dôvodov nebolo doručené, môžete si ho už v piatok
vyzdvihnúť v Klientskom centre
Mestského úradu na Mierovom
námestí v Trenčíne alebo v Kultúrnom a informačnom centre
na Sládkovičovej ulici.
(r)

Zdá sa, že dnes nám tá predpoveď častých zrážok vyšla!...
Palo Karell
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Bezbariérový prístup na mestský úrad
Okolo idúcich Trenčanov
zaujalo stavenisko v
bezprostrednej blízkosti
mestskej veže. Pýtajú
sa, čo sa na tomto
mieste deje. Už pri
otvorení
Klientského
centra Mesto Trenčín
avizovalo, že do konca
roku začne výstavba
výťahu, ktorý zabezpečí
bezbariérový vstup na
jednotlivé
poschodia
mestského úradu.
(r, foto fry)

Primátori krajských miest rokovali v
Trnave o fiškálnej decentralizácii
S procesom presunu povinností a právomocí na samosprávy
úzko súvisí fiškálna decentralizácia. Obce, mestá i VÚC už
dlhšiu dobu upozorňujú na jej
nutnosť. Na výkon originálnych
kompetencií tak samosprávy
budú dostávať financie nie zo
štátneho rozpočtu, ale priamo
z daňových príjmov. Do originálnych kompetencií obcí patria
okrem iného základné školy,
komunálny odpad, územné
plánovanie, výber miestnych
daní. Zmena financovania je pre
samosprávy konečne na spadnutie. Návrhy zákonov prešli v
parlamente prvým čítaním a v
najbližšom období by mala o
nich NR SR rozhodnúť. Aj preto
sa v Trnave 13. a 14. septem-

bra zišli primátori krajských
miest a rokovali o pripravovanom návrhu. Keďže fiškálna
decentralizácia sa dotýka aj
vyšších územných celkov, druhý
deň sa na stretnutia zúčastnili
aj ich predsedovia.
Predstavitelia samospráv sa
vyhlásením obrátili na poslancov
NR SR, aby predložené návrhy
zákonov o fiškálnej decentralizácii prijali vrátane pozmeňujúcich
návrhov gestorským výborom.
Tento krok totiž otvára možnosť
stabilizácie príjmov pre územné
samosprávy.
Zástupcovia VÚC ocenili diskusiu s primátormi. Aj v budúcnosti je potrebné koordinovať legislatívny proces na spoločných
stretnutiach.
P. Tomašovič

Mnohí z vás iste spozorovali pracovný ruch v podchodoch v centre mesta. Výsledkom tohto pohybu sú zdrsnené pásy na okrajoch schodov, ktoré zabezpečia väčšiu bezpečnosť najmä v čase
dažďov a pľuští. Navyše dolámané časti obloženia schodov boli
nahradené novými.
(r, foto pha)
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Do Trenčína prichádza nový zamestnávateľ

(pokračovanie z prvej strany)

Od roku 1990 Johnson Controls neustále zväčšoval svoju
prítomnosť na trhu vo východnej a strednej Európe, kde
dnes má 15 tovární v rôznych
krajinách vrátane Maďarska,
Českej republiky, Slovenska,
Poľska a Rumunska. S novým
technickým centrom posiluje
schopnosť konkurovať a začína novú kapitolu spolupráce s
výrobcami áut a svojimi dodávateľmi vo východnej a strednej
Európe.

Kto je Johnson
Controls?
Johnson Controls, Inc. je na
svetovom trhu hlavným predstaviteľom v oblasti systémov samohybných zariadení a manažmentu a kontroly zariadení. Na
automobilovom trhu je hlavným
dodávateľom
integrovaných

sedadiel a interiérových systémov a batérií. Pre nerezidenčné
zariadenia poskytuje Johnson
Controls kontrolné systémy a
služby vrátane riadenia komfortu, energie a bezpečnosti.
Johnson Controls (na burze
v New Yorku pod skratkou JCI),
založená v roku 1885, má sídlo
v Milwaukee, štát Wisconsin,
USA. Za rok 2003 spoločnosť
predala tovar za 22,6 miliardy
dolárov, z čoho skupina samohybných zariadení generovala
celosvetovo 17 miliárd dolárov
a európske časti firmy predali
tovar za 5,9 miliardy dolárov.
Európske sídlo firmy je v Burscheide v Nemecku. Produktové portfólio spoločnosti tiež zahŕňa prístrojové panely/kabíny,
dverné systémy, prídavné systémy, interiérovú elektroniku,
strojovú elektroniku a riadiace
systémy pre elektrickú energiu.
(jc)

ÔSMY AKADEMICKÝ ROK
Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka začal v pondelok
20. septembra 2004 nový, už ôsmy akademický rok. Slávnosť
sa uskutočnila v KaMC OS SR za prítomnosti predstaviteľov a
žiakov školy.
Prvýkrát v krátkej histórii univerzity prekročil počet študentov 4000. Rekordný je počet
aj prvákov na všetkých štyroch
fakultách. Najviac, 550 prvákov pribudlo na fakulte sociálno - ekonomických vzťahov.
Na fakulte mechatroniky bude
459 prvákov, na fakulte priemyselných technológií 366 a
fakulte špeciálnej techniky 203
študentov.
Študenti trenčianskej univerzity sa už zapisovali na študijné
programy akreditované v novej
sústave študijných odborov
a to v bakalárskom i inžinierskom štúdiu v dennej i externej
forme.
Počty študentov vzrastú ešte
o približne stovku externistov,
ktorí začnú študovať študijný
odbor ošetrovateľstvo na novokoncipovanom Ústave ošetrovateľstva. Sídliť bude v areáli
školy na Novomeského ulici.
Možnosť užívať pavilón školy
na Juhu je konkrétnym výsled-

kom zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Mestom Trenčín
a Trenčianskou univerzitou A.
Dubčeka. Ďalšie priestory získala univerzita v bývalej 2. ZŠ
na Študentskej ulici, kde plánujú sústrediť fakultu SEV, vybudovať laboratóriá a centrum
služieb pre študentov. V nových
priestoroch začne pôsobiť aj
fakulta mechatroniky, ktorá sa
presťahovala do zrekonštruovaného areálu univerzity v Záblatí. Tu pribudnú aj potrebné
ubytovacie kapacity v novom
internáte.
Žiadostí o internát eviduje
univerzita okolo 900. Vyhovieť
môže však len polovici žiadateľov. Okrem nového internátu v
Záblatí s 96 miestami, kapacitami v ŠD na Staničnej ulici ponúka univerzita pre študentov
ešte ubytovanie v komerčných
penziónoch. Vzhľadom k nedostatku ubytovacích kapacít je aj
o túto formu záujem.
Ľ. Sedláková
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Z pracovného diára
primátora
PONDELOK 6.9.: Za účasti
B. Cellera zasadala správna
rada regiónu Biele Karpaty.
UTOROK 7.9.: O súčasnom
stave športovísk, konkrétne
futbalových ihrísk i o výstavbe ďalších hovoril primátor s
predstaviteľmi AS Trenčín.
Dokončenie projektov súvisiacich s modernizáciou
centrálnej mestskej zóny bolo
témou rozhovoru B. Cellera
so zástupcami firmy Aurex.
Do budovy bývalej Okresnej vojenskej správy na Inoveckej ul. presťahuje polícia
najneskôr do konca roka oddelenia správnych služieb a
cudzineckej polície. Primátora
o tom informoval riaditeľ KR
PZ SR v Trenčíne M. Hepner.
B. Celler prisľúbil policajnému
dôstojníkovi pomoc pri vzniku
centrálneho pracoviska na vybavenie všetkých dokladov.
B. Celler a prorektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka E. Broska hovorili počas
spoločného stretnutia o ďalších aktivitách, ktoré upevnia
spoluprácu oboch subjektov.
STREDA 8. 9.: Primátor poskytol rozhovor pre týždenník
Trend.
Džezový festival v Trenčíne a jeho budúcnosť sa stali
témou rozhovoru B. Cellera s
možným novým hlavným organizátorom festivalu, ktorým by
sa mala stať agentúra Lampart.
Stretnutie B. Cellera so
zástupcami Slovenskej ratingovej agentúry je predzvesťou
možnej budúcej spolupráce.
Zástupca primátora Trenčianskych Teplíc Š. Bartek
prijal na pôde kúpeľného
mesta trenčianskeho primátora. Témou ich rozhovoru bola
vzájomná spolupráca oboch
miest.
Prvýkrát po podpise zmluvy o spolupráci sa stretli B.
Celler a starosta Zamaroviec
J. Plško, aby rokovali o konkrétnych riešeniach realizácie
športovo-rekreačného areálu
na Ostrove.
ŠTVRTOK 9.9.: Pracovný obed

FÓRUM

Jedna otázka pre...
Ing. Františka Klemana, riaditeľa
Mestského hospodárstva Trenčín, m.r.o.

„MHT síce trávu pokosí, ale neodstráni. Stará uschnutá tráva zostáva na trávniku. Potom niet divu, že sa kosačky lámu. Preto sa
pýtam, prečo trávu najprv nepohrabú a nejdú až potom kosiť vysokú? Takto sa budú kosačky kaziť donekonečna a vždy bude dôvod
nekosiť. Jedná sa konkrétne o plochu medzi druhým a tretím červeným panelovým domom na Legionárskej ulici.“
(mro)
„Technický rozvoj a vývoj
mechanizmov na kosbu trvalých trávnatých porastov v parkových úpravách zaznamenal v
posledných rokoch veľké zmeny, ktoré majú nemalý vplyv na
nové technologické postupy
pri kosbe. Jedným z nich je aj
používanie „Bio klipu“. Je to
technické zariadenie namontované do žacieho mechanizmu,
ktoré pokosenú trávu poseká
na drobnú rezanku, rozprestrie
ju na celú šírku žacieho mechanizmu. Rezanka po vyschnutí
zostáva na trávnatom strnisku.

Táto hmota podlieha biologickým pochodom, mumifikuje a
pôsobí ako organické hnojivo.
Je to alternatívna náhrada výživy trávnatých porastov za organické a minerálne hnojenie
založená na princípe mulčovania.
Názor pisateľa kritiky je neopodstatnený, neodborný. V
žiadnom prípade tento technologický postup nemá vplyv na
zhoršenie technického stavu
žacích mechanizmov kosačiek.“
(mht)

Spomaľovače stratili svoju opodstatnenosť
Čas ukázal opodstatnenie,
či neopodstatnenie cestných
spomaľovačov, alebo retardérov, ako ich zvykneme nazývať.
Obyvatelia, ktorí priamo bývajú
v blízkosti týchto spomaľovačov
sa sťažujú, že im znepríjemňuje
život predovšetkým hluk spôsobený rýchlym pribrzdením
a vzápätí pridaním plynu. O
otrasoch ani nehovoriac. Mnohí vodiči však retardéry úplne
ignorujú a v plnej rýchlosti ich
„prepália“. Tieto zariadenia sú
skôr nebezpečnou prekážkou
(viď foto zo Soblahovskej ulici v
Trenčíne) pre motorové vozidlá,
ako preventívnym opatrením,
ktoré má znižovať rýchlu jazdu
a tým aj ohrozenie obyvateľov
jednotlivých častí mesta. Veď
chýbajúce a poškodené diely ohrozujú bezpečnosť jazdy
a môžu pripraviť pre vodičov
nečakané ťažkosti, poškodenia vozidiel, pneumatík, ale aj
ohrozenie dopravnej prevádzky
na týchto uliciach. Mnohí obyvatelia sú však už dnes presvedčení, že radarový systém,
ktorý má mestská polícia začať
realizovať už v krátkej dobe,
bude dostatočným mementom
pre vodičov, aby dodržiavali

predpísané rýchlosti na komunikáciách a ich prípadné porušovanie si budú musieť odčiniť
či už blokovou pokutou, alebo
aj tvrdším sankčným opatrením.
Foto a text: F. Rybníček
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16. - 19. september
primátora Trenčína a predstaviteľov Tatrabanky z Bratislavy
sa niesol v znamení hľadania
styčných bodov vzájomnej
spolupráce.
B. Celler rokoval so zahraničným investorom o realizácii výstavby fabriky na území
mesta.
Johnson Controls vstúpi
s investičnými zámermi do
Trenčína. B. Cellera o tom po
úspešnom ukončení rozhovorov informovali predstavitelia
firmy.
Primátor odcestoval do
Trnavy, aby sa stal svedkom
otvorenia zábavno-obchodného centra Max. Rovnaký objekt
vyrastie aj v Trenčíne na pozemkoch bývalej Borovičkovej.
PIATOK 10.9.: V rámci prípravy rozpočtu na rok 2005 si B.
Celler preštudoval prvé návrhy
jednotlivých odborov a útvarov
mesta.
PONDELOK 13.9. a UTOROK
14.9.: Fiškálna decentralizácia bola hlavnou témou dvojdňového stretnutia primátorov
krajských miest (K8) v Trnave.
V utorok ich rady rozšírili aj
predsedovia samosprávnych
krajov. Záver spoločného
stretnutia patril prehliadke
staveniska automobilky Pegueot.
Ešte v utorok večer sa
primátor stihol stretnúť aj
s priaznivcami futbalu, aby
spolu hovorili o perspektívach
rozvoja
najpopulárnejšieho
športu planéty v Trenčíne.
ŠTVRTOK 16. 9.: Ďalší postup prác pri budovaní Priemyselného parku Zámostie bol
témou spoločného rokovania
B. Cellera s predstaviteľmi
J&T Global.
Primátor viedol rokovanie
mestskej rady.
O postupe prác pri realizácii štúdie športovo-rekreačného areálu na Ostrove informovali B. Cellera architekti zo
spoločnosti GG Archico.
PIATOK 17.9.: B. Celler sa
zúčastnil na Výstavisku TMM
na otvorení výstav Kôň 2004
a Auto Moto show.
(r)
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ZO ŽIVOTA MESTSKÝCH ČASTÍ
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Predstavujeme: Výbor mestskej časti (VMČ) SEVER

Členovia VMČ: Predsedom VMČ Sever je Ján Babič. Členovia VMČ: Janka Fabová, MUDr. Pavol Sedláček, Ing. Veronika Závodská,
PhDr. Alena Laborecká, MUDr. Peter Hlavaj, Ľubomír Dobiaš, Ing. Róbert Lifka.
Lokalita: od hotela Tatra. Sihoť
I.-IV, Opatová, Kubrá, Kubrica,
Hasičská ulica, Pred Poľom,
Pod Sokolice, Štefánikova ulica, Kukučínova ulica.
Zasadnutia 8-členného výboru mestskej časti sa konajú,
každú druhú stredu v mesiaci,
buď v priestoroch mestského
úradu, alebo sa poslanci vyberú priamo za občanmi do
niektorého kultúrneho strediska mestských častí.
Lokalita, kde pôsobí mestská časť Sever, je ekonomicky silná. Nachádzajú sa tu
významné priemyselné zóny
mesta, čo do počtu obyvateľov
je druhá najpočetnejšia. Sústredené sú tu nielen kultúrne,
vzdelávacie ustanovizne ale i
športové areály, mestský futbalový štadión, zimný štadión,
donedávna štadión Pod Sokolicami. Pozitívnou je skutočnosť,
že sa športoviská nielen rušia
ale aj pribúdajú, i keď zásluhou
súkromných osôb a ústretovosti Mesta Trenčín. Na území
VMČ Sever, na Štefánikovej uli-

ci sa začala v auguste výstavba
zábavno-obchodného
centra
MAX. Centrum by malo prvých
návštevníkov privítať na konci
budúceho roka.
Poslanci sa stretávajú s
rôznorodými problémami tejto
časti mesta, ktoré vyplývajú
z jej územnej ale i historickej
diferenciácie. Patrí sem aj časť
centra mesta i rázovitá oblasť
Kubra, známa svojimi tradíciami a snahami o uchovanie
kultúrneho dedičstva. Najpálčivejším problémom je stav
komunikácií. Pre tento rok sa
podarilo medzi investičné akcie
mesta zaradiť rekonštrukciu a
pokládku nového asfaltového
koberca na chodníku v Kubre,
v objeme 3,5 mil. korún. Na
plánovanú rekonštrukciu čaká
aj Ul. Golianova na Sihoti I.
Každoročným je i problém,
so znečisťovaním potoka Teplička, ktorý sa stáva práve v
tomto období stokou. Už dlho
sa snažia presadiť vybudovanie bezbariérového prístupu
v podchode pri hoteli Tatra,

rovnako posúvajú na riešenie
aj oprávnenú sťažnosť obyvateľov lokality Pod Sokolice, ktorí
sa domáhajú signálu televízie
Trenčín.
Poslanci VMČ Sever sa
vyjadrovali k problematike rekonštrukcie železničnej trate,
pretože realizácia schváleného
variantu 1 zasiahne do života
občanov tohto územia, dôjde k
preskupeniu bytových priestorov a úprave komunikácií.
Medzi dlhoročné aktivity výboru mestskej časti patrí inšta-

lácia bankomatu v oblasti Sihoť
III. a IV. V tejto lokalite žiadna
z bankových inštitúcií nereagovala kladne na zriadenie a osadenie bankomatu pre jej 5000
obyvateľov.
Výbor pripravuje pre svojich občanov i viaceré kultúrno-športové akcie. Medzi už
tradičné patrí stavanie vianočného stromčeka, mája, cyklo
akcia Sihotiarsky pelotón, ktorá
začala vlani a v tomto roku sa
uskutoční druhýkrát 2. októbra
2004.
Ľ.S.

Táto nechránená prípojka plynu je zabudovaná pri nákupnom
stredisku
Radegast
na Sihoti III. Navyše
je pri nej jama dostatočne veľká na to, aby
spôsobila
problémy
hrajúcim sa deťom. V
bezprostrednej blízkosti sa nachádza detské
ihrisko. Čo na to revízny
technik, ktorý túto prípojku schválil? (kod)

Nové lavičky na hrádzi vydržali bohužiaľ len niekoľko týždňov.
Ihrisko na Clementisovej ulici sa dostalo medzi priority mestskej
časti, jeho úprava a rekonštrukcia stále prebieha. Pracovníci
MHT opravili a natreli hojdačky, vyasfaltovali plochu ihriska,
pieskoviská doplnili novým piesokom. Ďalšie práce budú realizované podľa finančnej situácie. Snahu všetkých však maria
niektorí spoluobčania, ako napríklad ten, ktorý presne do stredu
pieskoviska vyhodil zbytky svojho vymieňaného bytového jadra.

• VMČ Západ pozýva občanov na stretnutie ohľadom kultúrneho
domu Istebník. Uskutoční sa 30.9. o 16.00 v Klube dôchodcov.
• VMČ STRED bude mať zasadnutie 27.9. o 16.00 hod v zasadačke klientského centra MsÚ.
(r)
• Mesto Trenčín začína 4. októbra deratizáciu verejných plôch
zelene. O ďalšom postupe deratizačných prác vás budeme informovať.
(žp)
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VEREJNÉ OSVETLENIE PRIBUDNE AJ TAM, KDE NEBOLO
Od apríla tohto roka v našom meste modernizuje a rekonštruuje verejné osvetlenie firma Siemens, s.r.o., s ktorou Mesto
Trenčín podpísalo 29. septembra 2003 Zmluvu na zabezpečenie
prevádzky, rekonštrukcie, modernizácie, investícií a údržby verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie.

Dve etapy
modernizácie
Spoločnosť SIEMENS, s.r.o.
sa v prvej etape zaviazala zabezpečiť vstupnú investíciu
do verejného osvetlenia, aby
bola dosiahnutá 98 percentná
funkčnosť všetkých svetelných
bodov v meste. Ďalej ide o zabezpečenie vstupnej investície
do cestnej svetelnej signalizácie, komplexnú prevádzku
verejného osvetlenia a cestnej
svetelnej signalizácie a vypracovanie technického projektu
modernizácie a rekonštrukcie
verejného osvetlenia a cestnej
svetelnej signalizácie.
V druhej etape má spoločnosť vykonať komplexnú
modernizáciu a rekonštrukciu
verejného osvetlenia podľa
technických požiadaviek.

Postup rekonštrukcie
osvetlenia
Na stĺpoch pouličného osvetlenia začali pracovníci firmy
vymieňať pôvodné lampy za
nízkoenergetické svietidlá. S
výmenou, modernizáciou a rekonštrukciou začali v apríli na
sídlisku JUH, pokračovali na
Električnej ulici, ďalej na sídliskách Sihoť I.-IV, Dlhé Hony,
Soblahovská, ... atď. Skončili v
centre mesta, na pešej zóne.
K 1. septembru bolo vymenených 4332 svietidiel. Nie všetky svietidlá v meste bolo nutné
hneď vymeniť. Z celkového
počtu 4 800 svietidiel v meste

Trenčín je približne 400 vo vyhovujúcom technickom stave,
ich výmena nie je nutná.

Centrum mesta
Svietidlá vo vyhovujúcom stave sa nachádzajú v centrálnej
mestskej zóne. K ich rekonštrukcii dôjde až v budúcnosti,
podľa potrieb Mesta Trenčín.
Naviac v súčasnosti je modernizácia verejného osvetlenia v
centre pozastavená, nakoľko
Útvar hlavného architekta mesta pripravuje súťaž na vypracovanie projektu nového architektonického riešenia centra
mesta. Pokračovať v modernizácii a rekonštrukcii osvetlenia
bude spoločnosť Siemens po
dohode s predstaviteľmi mesta
a hlavným architektom mesta
Trenčín.

Sídliská, podchody,
križovatky a
cyklomagistrála
Počas revízie verejného osvetlenia mesta a prípravných projektových prácach pracovníci Siemensu identifikovali stožiare
verejného osvetlenia, najmä v
mestských častiach Sihoť, Dolné Mesto a Dlhé Hony, ktoré sú
v zlom, až kritickom stave. Tie
pre svoj nevyhovujúci technický
stav nebudú „iba“ modernizované, ale budú zaradené do
projektu rekonštrukcie. Stav
niektorých svietidiel bol natoľko zlý, že k ich výmene došlo
ešte pred oficiálnym začiatkom

prác. Niektoré svietidlá, poškodené pri dopravných nehodách,
vymenili v rámci odstraňovania
následkov havárií. Oprava a
údržba svietidiel sa uskutočnila
aj v podchodoch, na Ulici Martina Rázusa a Jesenského ulici,
kde boli namontované tunelové
svietidlá.
Pôvodné svietidlá v celom meste nahradili štyri druhy cestných
(od 70 do 150 W) a tri druhy
parkových guľatých matných
a čírych (od 70 do 125 W).
Ozdobné, dekoratívne svietidlá
boli použité na Farských schodoch.
V rámci druhej etapy budú
vybavené verejným osvetlením
aj niektoré lokality mesta, kde
doteraz chýbalo - Ul. Východná,
mestská komunikácia od čerpacej stanice Esso po kruhový objazd, Ul. K Mlyniskám, a ďalšie.
Ich zoznam pripravuje Odbor realizácie investícií a stavebného
dozoru Mesta Trenčín.
V súčasnosti sa na základe
revízií vyberajú lokality, ktoré
je potrebné zaradiť do projektu
rekonštrukcie verejného osvetlenia a špecifikuje sa rozsah
rekonštrukčných prác.
Nielen meniť, ale aj rekonštruovať budú sústavu verejného osvetlenia v lokalite
športového ihriska na Uliciach
Novomeského a J. Halašu, pri
parku na Juhu I, areál Parku
Gen. M. R. Štefánika a celú
trasu Vážskej cyklomagistrály.

Cestná svetelná
signalizácia
Začiatok modernizácie a rekonštrukcie cestnej svetelnej
signalizácie je po vzájomnej

Medzi najkrajšie historické
pamiatky nášho mesta patrí
barokový Morový stĺp v centre
námestia. Po rekonštrukcii
osvetlenia sa aj on dočká zodpovedajúceho nočného osvetlenia.
(foto pha)
dohode so zástupcami mesta Trenčín posunutý a to s
ohľadom na majoritné využitie
prechodov pre chodcov na Bratislavskej ul. a Ulici Gen. M. R.
Štefánika žiakmi a študentmi
neďalekých škôl po 1. dovolenkovej vlne motoristov.
Ľ. Sedlaková
Spoločnosť Siemens zriadila
24 hodinovú telefonickú dispečerskú službu na č. tel.: 6400
894, kam môžu občania hlásiť
poruchy verejného osvetlenia a
cestnej svetelnej signalizácie.

ZAPÍNANIE A VYPÍNANIE VEREJNÉHO OSVETLENIA
Verejné osvetlenie v meste
je zapojené na 90 odberných
miest, v ktorých je zapínanie
a vypínanie realizované pomocou mechanických spínacích
hodín. Tento spôsob spínania
verejného osvetlenia si však
vyžaduje, aby časy zapnutia a
vypnutia boli približne každých
10 dní ručne prestavené na
nové hodnoty, podľa aktuálneho stavu počasia. Keďže

nastavovací interval týchto spínacích hodín je 15 minút, nie
je možné úplne vylúčiť chybné
nastavenie niektorých spínacích hodín. Medzi zopnutím
napr. susedných rozvodní verejného osvetlenia môže dôjsť
k časovému rozdielu a rozdielnemu zapnutiu verejného
osvetlenia v rôznych úsekoch
jednej ulice.
Spoločnosť Siemens uvažu-

je o inom spôsobe ovládania
zapínania a vypínania verejného osvetlenia. Ako najvhodnejší sa momentálne javí systém hromadného diaľkového
ovládania, ktorým je možné
dosiahnuť synchronizáciu zapnutia a vypnutia osvetlenia,
teda rovnaké časy zapnutia a
vypnutia celej sústavy verejného osvetlenia. Kladne sa k systému vyjadrila aj spoločnosť

Západoslovenská energetika
a.s. Jej pracovníci potvrdili, že
je možné použiť na ovládanie
verejného osvetlenia mesta
Trenčín systém hromadného
diaľkového ovládania.
Existujú aj iné spôsoby,
napríklad spínanie pomocou
optických spínacích systémov.
Sú však výhodnejšie pre menšie aglomerácie.
(Siemens)

SAMOSPRÁVA
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Predstavujeme inšpektorov Mestskej polície v Trenčíne

RAJÓN č. 24

Lokalita: Ulice Družstevná, kpt. Jaroša, Veterná, Ovocná, Bezručova, Slnečné námestie, Sama Chalúpku, Strojárenská, Inovecká
Inštitúcie a miesta spoločenského ruchu: Základná škola na Ul.
Bezručovej, Posádková správa, Dom mladých technikov, detské
ihrisko
Inšpektor: Jozef Pristaš
„Vo svojom rajóne sa zameriavam najmä na dodržiavanie nariadení
mesta a platných zákonov. Našťastie tento rajón nemá také problémové miesta ako napríklad Centrum a k udržaniu priaznivého stavu
sa, spolu s občanmi tu žijúcimi, budem snažiť aj do budúcna. K
problému prespávania bezdomovcov na detskom ihrisku by som prijal opatrenie, ktoré sa uplatňovalo v minulosti – zamykanie vchodu na ihrisko. Ihrisko by malo mať aj
svojho správcu, ale to už ja rozhodnúť nemôžem.“

RAJÓN č. 12

Lokalita: Sihoť III., IV., Ulice Považská, Žilinská, Brigádnická, Pri
Tepličke, Pod Skalkou, Jasná, Tichá, Opatovská, Kraskova, Pádivého, Sibírska, Armádna, Pod čerešňami, Odbojárov
Inštitúcie a miesta spoločenského ruchu: nákupné stredisko na
Ul. Opatovskej, záhradkárska kolónia, hrádza pri Tepličke, ihriská
medzi činžiakmi, materská škola
Problémové miesta: hrádza pri Tepličke, nedodržiavanie rýchlosti
vozidiel na Ul. Žilinskej, túlavé psy, čierne skládky odpadu
Inšpektor: Peter Kršák
„V mojom rajóne patria medzi najväčšie problémy, voľne pustené
psy a čierne skládky. Problémy vyplývajú aj zo zlého občianskeho
spolunažívania. Doteraz som majiteľom psov najmä dohováral, no
situácia sa mení a pri nesplnení podmienok venčenia im bude uložená bloková pokuta. Problém je
najmä v tom, že psy sú voľne pustené a bez košíka v bezprostrednej blízkosti domov, kde môžu ľahko
prísť do kontaktu s deťmi. Tvrdo pôjdeme aj po pôvodcoch čiernych skládok, ktoré sa stále objavujú
pri hrádzi, ale tiež na otoči autobusov.“

Z denníka
mestskej polície

Za uplynulé dva týždne
sedemkrát riešila mestská
polícia nedovolené spaľovanie
domového odpadu. Občania
sa dopustili priestupku, za
ktorý dostali blokové pokuty.
 Opäť museli mestskí policajti zasahovať v troch prípadoch napádania, vyhrážania
sa zabitím a domáceho násilia. Agresívni útočníci skončili
v nemocnici na ošetrení a na
psychiatrickom oddelení.
 Minulý týždeň sa našli na
Beckovskej ulici dva pravdepodobne ukradnuté horské bicykle. Majitelia sa môžu prihlásiť
na MsP a vyzdvihnúť si ich.
 Pri čerpadle „na Majáku“
a pred OD Kaufland dvakrát
našli mestskí policajti predávať rozličný tovar – hodinky, ďalekohľady - pouličných
obchodníkov. Ich priestupok
voči zákonu riešili blokovými
pokutami.

Mamka!... Ten náš
Andrejko mi stále píli uši,
že chce byť inšpektorom
Mestskej polície v
Trenčíne.


Do pohostinských zariadení a barov, kde sa potúžení
občania nie celkom zhodli v
názoroch so svojimi kumpánmi a riešili ich bitkárskymi súbojmi, sa museli vybrať mestskí policajti šesťkrát. V dvoch
prípadoch bitkárov odovzdali
hliadke OO PZ .

Palo Karell

MsP Trenčín

Okienko do samosprávy
VI. Zložky samosprávy mesta Trenčín
Od tohoto vydania budeme postupne približovať všetky zložky samosprávy mesta Trenčín
tak, ako sme ich uviedli v
prehľadnej schéme v minulom
čísle Info.
Najskôr si však povedzme,
že základným dokumentom
mesta (niečo ako ústava v
štáte) je Štatút mesta. Ten
upravuje postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné
zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie

a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru,
deľbu práce medzi nimi, formy
a metódy ich práce. Rieši tiež
širšie vzťahy mesta, symboly
mesta, udeľovanie čestného
občianstva, ceny mesta a ceny
primátora.
Zložky samosprávy mesta
Trenčín - Primátor mesta
V Trenčíne je v súčasnosti
primátorom mesta Ing. Brani-

slav Celler, ktorý bol po odchode primátora J. Lišku na post
ministra obrany v súčasnom
volebnom období zvolený v nových primátorských voľbách.
Koniec volebného obdobia zostal nezmenený – nové riadne
voľby budú v roku 2006.
Primátor
je
štatutárnym,
správnym a daňovým orgánom
mesta, ktorý:
a/ zvoláva a vedie zasadnutia
mestského zastupiteľstva a
mestskej rady a podpisuje ich
uznesenia
b/ vykonáva zákonom stano-

vené úlohy samosprávy a prenesené úlohy štátnej správy
c/ zastupuje mesto navonok vo vzťahu k štátnym orgánom,
k právnickým a fyzickým osobám
d/ rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie
sú zákonom, štatútom alebo
iným rozhodnutím mestského zastupiteľstva vyhradené
mestskému zastupiteľstvu
e/ uchováva vlajku mesta a
pečať mesta
f/ podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta
(r)
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Predstavujeme...

Materské centrum Srdiečko
O občianskom združení Materské centrum Srdiečko Trenčín sa už obyvatelia nášho mesta mali
možnosť dozvedieť zo stránok miestnych novín, z vysielania Televízie Trenčín, Slovenského rozhlasu, či dokonca Slovenskej televízie. V najbližšej budúcnosti pripravuje Srdiečko v spolupráci s
Mestom Trenčín otvorenie materského centra priamo v strede nášho mesta, na Hviezdoslavovej
ulici, v priestoroch prízemia Centra voľného času. Na jeho prípravu sme sa opýtali Kataríny Griffin
a Zuzany Vakošovej.
Mohli by ste nám najskôr
priblížiť združenie Srdiečko?
Čo bolo dôvodom jeho vzniku?
Z. Vakošová: Myšlienka materských centier je vo svete známa, na Slovensko prišla hneď
začiatkom deväťdesiatych rokov. Dôvodom vzniku takýchto
združení je asi to, že mamičky
na materskej chcú dať starostlivosti o dieťa a domácnosť
aj iný rozmer – spoločenský.
Potrebujú sa niekde stretávať,
vymieňať si skúsenosti a podnikať spoločne niečo, čo je na
vzájomný prospech. Všade vo
svete to funguje na báze dobrovoľnosti a ochoty urobiť niečo
nielen pre seba ale i pre iných,
to isté platí o Srdiečku.
K. Griffin: Srdiečko je klasické
občianske združenie, založili
sme ho so skupinou mamičiek
v roku 2002. Dôvody jeho vzniku sú také, ako popísala Zuzka.
Pravidelne sa stretávať a spoločne vymýšľať, ako spríjemniť
chvíle na materskej nielen sebe
ale i všetkým mamám, ktoré o
to prejavia záujem.
Onedlho otvoríte materské
centrum na Hviezdoslavovej
ulici. Mohli by ste nám
povedať, čo tu mamičky
vlastne nájdu?
K. Griffin: Mamičky v prvom
rade nájdu konečne v centre
mesta zázemie pre seba a
svoje dieťa – doteraz tu veľmi
chýbal priestor, kde by rodičia
mohli pohodlne nakŕmiť, prebaliť, umyť dieťa pri prechádzke
mestom. Sme rady, že to tak
chápu aj predstavitelia mesta
a podporili tento nápad. Okrem
toho rodičia nájdu aj možnosť
ponechať v tomto priestore dieťa pod dozorom, a to až na tri
hodiny. Za ten čas, čo si rodič
pohodlne vybaví povinnosti v
meste, nakúpi, zariadi čo potre-

Autorkou výtvarného riešenia fasády je Mgr. Monika Drocárová
buje, sa o dieťa v materskom
centre postarajú.
Z. Vakošová: Nielen to. Okrem
toho, že mamičky môžu dieťa
na čas „odložiť“ a venovať sa
svojim povinnostiam, ponúkame tiež samozrejme možnosť
pobytu aj rodičom. Ak mamička
chce dieťa iba priviesť do kolektívu rovesníkov, posmeliť ho
v kontakte s ostatnými deťmi,
no má pocit, že by samo túto

princíp fungovania materských
centier.
K. Griffin: Jedinou stálou zamestnankyňou bude E. Hromníková, ktorá má dobré skúsenosti s deťmi a mamičky si
ju možno pamätajú z bývalého
detského kútika v Komunitnom centre na Juhu. Spolu s
ňou však bude v priestore vždy
ešte aspoň jedna osoba, ktorá
sa bude deťom venovať. Bude

Tvorivé dielne sú medzi deťmi veľmi obľúbené.
úlohu nezvládlo, môže zostať v
herni s ním. Dieťa sa zoznamuje s inými deťmi nenásilne, v
prítomnosti matky a postupne
si zvyká na prítomnosť iných
detí. Skúsenosti zo sveta ukazujú, že ide o dobrý alternatívny
spôsob ako zvykať dieťa na
kolektív - je to vlastne základný

pracovať buď ako dobrovoľníčka, z radov mamičiek, alebo na
dohodu. Pripravené je čítanie
rozprávok, kreslenie a spoločné hry.
Z. Vakošová: Materské centrum bude otvorené po celý
deň a prístupné pre náhodné,
neplánované návštevy detí.

My ale dúfame, že sa časom
osvedčí najmä spôsob telefonických rezervácií. Dieťatko
i mamička tak môžu dostať
pravidelný program, na ktorý sa
budú vopred tešiť – napríklad
vždy jedno dopoludnie v týždni
budú mať vyhradené pre materské centrum. Boli by sme rady,
keby sa možnosť navštevovať
materské centrum dostala čo
najskôr do povedomia a získala si stály záujem mamičiek i
detí.
Pre úplnosť dopĺňame ďalšie
aktivity, ktorým sa MC Srdiečko venuje:
• Cvičenie pre mamy a deti v
priestoroch VIII. ZŠ pod vedením Štefánie Fabovej (raz
týždenne)
• Burzy (každé tri mesiace)
• Prednášky (raz za mesiac)
na rôzne témy týkajúce sa
tehotenstva,
materstva,
zdravia a rodičovstva
• Stretávanie podpornej skupiny dojčenia (raz za mesiac)
• Psychoprofylaktická príprava
pre tehotné ženy (raz týždenne)
• Detské výtvarné dielne: – v
Galérii M. A. Bazovského v
„Ateliéri majstra Galérka“
pod vedením výtvarnej pedagogičky GMAB Moniky Drocárovej (dvakrát mesačne)
• Príležitostné tvorivé dielne
(k Veľkej noci, Vianociam)
• Divadelné predstavenia (nepravidelne)
• Výlety do prírody, za koníkmi,
hry v prírode (nepravidelne)
Činnosť občianskeho združenia
sa nezaobíde bez finančných
prostriedkov – MC Srdiečko
ich získava podobne ako iní:
• Členské príspevky
• Sponzorské dary a dotácie
• Granty, získané na základe
vypracovaných projektov
• Príspevky 2% z daní
• Prezentácie MC spojené s
ponúkaním výrobkov členiek
• Výťažky z búrz, divadelných
predstavení, cvičení a najnovšie z činnosti novootvoreného materského centra
(mcr, foto: fry, mc)

PRI ŠÁLKE KÁVY
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J. Lehocký: „Nie je dôvod žialiť za tým, že folklór nie je masovou záležitosťou.“
Folklór z okolia Trenčína patrí medzi najbohatší a najživší. Hoci sa postupne menia záujmy obyvateľov, stále je dosť tých, pre ktorých je súčasťou života. Jedným z nich je aj Ing. Jozef Lehocký (na snímke). Ako
dlhoročný člen súborov Trenčan, Technik, Lúčnica a niekdajší vedúci
súborov Brezová, Družba a Vršatec je znalcom folklóru. Jeho láska k ľudovej piesni sa začala rodiť už v detstve pri počúvaní spevu starej mamy
pochádzajúcej z Kubry. Pôvodným povolaním je strojár no keď nadišla
správna chvíľa, oslovil spolupracovníkov a zostavil zbierku Ľudové piesne z Veľkého Trenčína a okolia. Knižka obsahuje 310 piesní a riekaniek,
ktoré budú skvelou pomôckou dramaturgom súborov, pedagógom.
• Prečo ste sa rozhodli takúto publikáciu pripraviť?
Folklórom sa zaoberám celý
život, poznám jeho problematiku i situáciu, v ktorej sa nachádza. Vedel som, že v minulosti
v dedinách na okolí Trenčína
vedúci súboru Trenčan, manželia Kubalovci, dlhoročný vedúci folklórnej skupiny Kubran
Stanislav Liška, či Jozef Ďuráči
zo Soblahova zbierali piesňový
materiál. Veľa piesní som mal
vo svojom archíve. Povedal
som si, že sa to pokúsim pripraviť ako publikáciu.
• Spomínali ste potreby. Ako
by ste ich definovali?
Potreby ľudovej piesne treba rozdeliť na dve s odlišnými
súvislosťami a to na tie v minulosti a dnes. Kedysi to bola
súčasť každodenného života
– neboli možnosti pozerať a
počúvať niečo iné. Potreby v
minulosti vyplývali aj z rôznych
príležitostí. Pieseň bola súčasťou všedných i sviatočných dní.
Podľa spevných príležitostí sú
nazvané aj kapitoly v knihe:
Piesne k detským hrám, vyčítanky, riekanky, ľúbostné, svadobné, regrútske piesne ale aj
piesne k tancom ako je lašunk,
čardáš, sellácka alebo k výročnému zvykosloviu napríklad na
Juraja. Dnes príležitosti vyplývajú predovšetkým z prezentácie folklóru na javisku, ale sú aj
iné príležitosti.
• Koľko času vám zabrala
príprava publikácie od
myšlienky po realizáciu?
Keď som bol mladší, neuvažoval som nad možnosťou publikovať to, čo som spoznával.
Vzťah k ľudovej piesni sa rodil
už v detstve. Mal som kontakt
s dedinou, myšlienka postupne
dozrievala. Piesní bolo skoro

dvojnásobok ako sme mohli
vytlačiť. Aj peniaze určili rozsah
knižky. Proces výberu, notovania a nakoniec triedenia zabral
približne dva roky.
• Kedysi boli ľudové piesne
masovou záležitosťou,
dnes sa postupne stávajú
záležitosťou folklórnych
súborov. Folklór je
záležitosťou skôr ľudí
starších a z dedín alebo ľudí
organizovaných v súboroch...
Folklór nemusí byť masovou

ho zachytil pri každodennom
živote na vidieku v 30tych rokoch. Tam bol
súčasťou života, žili s ním
pôvodní užívatelia. Dnes
súbory ponúkajú „umelé“
choreografie, ktoré sa
pôvodným folklórom len
inšpirujú ...
Dnes by bolo správnejšie v
súvislosti so súbormi hovoriť o
folklorizme – ide totiž o súčasné využívanie folklóru. Už to nie
je tá pôvodná forma, spontánny

Zbierka ľudových piesní bola uvedená do života na festivale Pri
Trenčianskej bráne. Krstnou mamou bola speváčka L. Fajtová.
kultúrou. V súčasnosti existuje
veľká diferenciácia záujmov. Ľudia sa zaujímajú o šport, výstavy, o divadlo ... Ale nie každý o
všetko. Napríklad taký hrad - je
to národná kultúrna pamiatka,
no to neznamená, že každý ním
musí byť nadšený. Žialiť za tým,
že folklór nie je masovou záležitosťou? Nie je dôvod. Ale že by
bol folklór záležitosťou len ľudí
starších a na dedinách? Nie je
to tak. Záujem je širší, mohli
ste to vidieť napríklad na námestí počas programu folklórnych súborov Pri trenčianskej
bráne, kde sme knihu uvádzali
do života.
• Folklórne súbory prezentujú
iný folklór ako ho poznáme
napríklad z dokumentárnych
filmov Karola Plicku, ktorý

spev a tanec pri každodennej
realite. Je to iné, prispôsobené
dobe a súčasným podmienkam. Návrat je nemožný. Avšak
ten, kto chce akýmkoľvek spôsobom použiť folklór, mal by
poznať súvislosti. Ak sa choreograf pustí do prípravy tanca alebo budeme učiť spievať
ľudové piesne bez poznania
pôvodného a súvislostí, môže
dojsť k ich nevhodnej aplikácii.
V súčasnosti ide o tvorivé umelecké uchopenie základu a ten
by mal tvorca poznať.
• Ktorým smerom sa
uberá vaša kniha? Smeruje
k umelecky pretavenej
piesni alebo ide o čo
najautentickejšie uchopenie
folklóru?
Najvhodnejšie by boli na-

hrávky. Máme záznamy spevu
ľudí, pre ktorých to bola prirodzená súčasť života. No mnohé
sme získali napríklad v kuchyni
bez dobrej akustiky, alebo nám
ich zaspievala chorá teta na
posteli... Pre laika by to nebolo veľmi príťažlivé. Kniha však
poslúži výborne ako učebnica.
Nahrávky by boli samozrejme
výborné. Najmä pre súbory,
ktoré sú mnohé bez šance na
priamy kontakt s autentickým
folklórom. Slovenská akadémia
vied robí desaťročia výskum.
Nevydávajú skoro nič napriek tisíckam záznamov, ktoré majú.
Sú odborne najkompetentnejší,
no žiaľ dodnes sa to nedostalo
záujemcom. Krajiny s vysokou
industrializáciou sa chytajú každej zmienky o svojom folklóre.
U nás sú také úžasné zdroje a
tak málo s nimi robíme! Ďalšia
generácia bude možno plakať.
Tá si možno viac uvedomí, že
aj folklór je súčasťou národnej
kultúry.
V knižke sú presne prepísané do nôt pesničky zaznamenané aj z 30 ročných magnetofónových pások. Ide práve o tú
spontánnu autentickú podobu.
Uvádzame aj tvorcov, nielen
pesničky, informácie v autentickom prepise o spevných príležitostiach, kto spieval, čo sa
spievalo. Kniha je neprikrášlený zdroj. Dodržali sme nárečie,
zápisy sú urobené foneticky
tak, aby každý ľahko pochopil
ich správnu výslovnosť.
Za rozhovor poďakovala
Zuzana Moravčíková
(foto: fry, archív JL)
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Neznámy významný generál Štefan Jurecha

Manifestačné vystúpenie
slovenského ľudu proti fašizmu si pripomenuli na nádvorí
veliteľstva pozemných síl v
Trenčíne 27. augusta účastníci slávnostného zhromaždenia,
počas ktorého odhalili pamätnú tabuľu generálovi Štefanovi
Jurechovi. Pôsobil v Trenčíne v
rokoch 1939, 1942 a 1944.
Jeho vojenská kariéra sa začala práve v Trenčíne, kde aj
s rodinou žil na ulici Kraguje-

vackých hrdinov. Tento rodák z
Bošáce bojoval na frontoch 1.
svetovej vojny, pôsobil pri 71.
trenčianskom pešom pluku. V
Trenčíne a v armáde prešiel
viacerými vojenskými pozíciami, pôsobil ako vojenský atašé v Maďarsku.
Podstatným činom bola príprava prechodu rýchlej divízie
na východnom fronte k sovietskym vojskám. Po vypuknutí
povstania sa pokúsil dostať
na povstalecké územie, no
padol do nemeckého zajatia.
Po odsúdení za velezradu voči
nemeckej ríši skončil generál
Š. Jurech v koncentračnom tábore, kde bol pravdepodobne
v marci 1944, vo veku nedožitých 47 rokov, popravený.
Ľudskú a profesionálnu

rehabilitáciu zaznamenala rodina Š. Jurechu v roku 1968
a v roku 1998, pri príležitosti
100. výročia narodenia, kedy
na Obecnom úrade v rodnej
Bošáci gen. Š.
Jurechovi
odhalili pamätnú tabuľu a
pomenovali po ňom ulicu.
Umiestnenie tabule na nádvorí veliteľstva považuje rodina
generála, podľa slov syna Michala Jurecha Yorka, ktorý žije
v Kanade, za čiastočné splatenie dlhu mesta Trenčín voči
svojmu občanovi, na ktorého
sa takmer zabudlo.
Súčasťou
slávnostného
zhromaždenia bolo aj odovzdanie Pamätnej medaily príslušníkom povstaleckej armády,
ktorú prevzali od veliteľa Pozemných síl OS SR v Trenčíne

generálmajora Ota Nečasa.
Povstanie si pripomenuli najmä tí, ktorých k nemu viažu
osobné spomienky a predstavuje pre nich skutočnú časť života. Na akciách pripravených
k 60. výročiu SNP chýbala mladá generácia. Z organizácií,
ktoré združujú najmä mladšiu
populáciu, sa nezúčastnila
žiadna.
Ľ. Sedláková

Fotokuriozity
V lete ste mohli na potoku Teplička vidieť aj takúto rozvetvenú
labutiu rodinku.
(zm, foto)

Na mnohých miestach by bola situácia s parkovaním ale aj
prejazd úzkych uličiek jednoduchšie, keby vodiči svoje vozidlá
rozumne zaparkovali. Nie je zvláštnosťou, ak niekto parkuje cez
dve miesta, alebo zablokuje prístup do ulice, resp. ku garážam.
Na Sihoti sa ostatní vodiči takto „pomstili“ majiteľovi auta,
ktorý zle zaparkoval. Ráno mal čo robiť.
(zm, foto pha)

Spomienky na Kino Čas
Ako malé deti nás naše
staré mamy nútili chodiť do
kostola. V nedeľu doobeda do
Piaristického. Problém spočíval
v tom, že v rovnakom čase sa
oproti v kine Moskva premietalo Kino Čas.
Tým mladším vysvetlím,
že išlo o akúsi filmovú slučku, stále premietanú dokola.
Program mal asi hodinu. Bolo
úplne jedno kedy divák prišiel,
keď sa dostal program do
bodu, ktorý už raz videl, mohol
ísť spokojne domov. Výber príspevkov siahal od zaujímavostí
zo sveta, cez prírodopis a de-

jiny až po Laurela a Hardyho,
okuliarnika Harolda Lloyda a
Lupina. Váľať sa od smiechu
na amerických groteskách bolo
rozhodne zábavnejšie ako počúvať „tam naproti“.
Koruna určená do zvončeka
končila zvyčajne v Kine Čas
(vstupné bolo 1 Kčs), prípadne
u zmrzlinára na rohu. Cirkev
svätá zvyčajne obchádzala nasucho. Ráno pred omšou sme
metódou zalomenej zápalky
vylosovali jedného nešťastníka, ktorý na omšu naozaj išiel.
Jeho úlohou bolo zistiť tému
kázne a čo mal pán farár ob-

lečené (farbu rúcha). Tieto dve
otázky patrili od našich starých
rodičov medzi najzákernejšie,
kto nevedel, mal to doma spočítané. Ten vylosovaný naviac
zistil, kto zo známych je na bohoslužbách a všetkým nám to
oznámil. Doma potom stačilo
utrúsiť: „A bola aj teta ...vá“.
Samozrejme každé klamstvo je dobré dovtedy, kým nepraskne. Aj prasklo. Jedného
kamaráta prišla mama čakať
pred kostol. Na jej prekvapenie
vyšiel z kina. Od tej doby nám
mamky dávali miesto koruny
len 3 dvadsaťpäťhalierniky, čo

bolo do zvončeka dosť, ale do
kina málo. Tak sme sa všelijako skladali.
Po omši, presnejšie po kine,
sme si išli sadnúť na šranky a
pozerali sa na dievčatá idúce
z kostola alebo aj na tie, čo
sa tam len tak motali. Oni sa
chichúňali a my sme boli bonviváni.
Škoda šrankov, škoda Kina
Čas.
Poznámka pre mladších dorastencov: šrankami sme nazývali zábradlie, ktoré ohraničovalo parčík v strede námestia.
Váš Peter
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Festival Pri Trenčianskej bráne sa vydaril
Krásne slnečné počasie spolu s osemnásťročnou tradíciou naplnili od 10. do 12. septembra Mierové námestie účastníkmi a hosťami festivalu ľudovej kultúry a zábavy Pri Trenčianskej bráne.
Už v piatok popoludní od- skupiny Maryland z Trenčína
štartovali v rámci športového a Country Tip z Brezovej pod
programu pre deti a mládež Bradlom. Po nich sme videli aj
známy Beh o Matúšov groš a skupiny moderného tanca, napotom sa na festivalovom pó- príklad Goonies z Trenčína.
Vyvrcholením podujatia bola
diu predstavili country tanečné

sobota 11.9.2004. Jarmočný
sprievod účinkujúcich ulicami
Trenčína prilákal stovky obyvateľov a návštevníkov na
Mierové námestie, kde okrem
bohatého kultúrneho programu
vládla pohoda vo veselej jarmočnej atmosfére. V stánkoch
nechýbali umelecké výrobky,
či ukážky pradenia a ručného
spracovávania konope, ako aj

známe gurmánske špeciality
doplnené tradičným jarmočným
burčiakom.
Priamo v centre mesta sa
striedali folklórne, zábavné a
tanečné súbory spolu s divadelníkmi, žonglérmi a muzikantmi.
Títo všetci spoločne vytvorili
pravú jarmočnú náladu pod
hradom Matúša Čáka.
Foto a text: F. Rybníček

to patrične odmenili potleskom
a nadšeným výskotom. Niektorým dospelým účinkujúcim však
chýbala iskra, fyzická kondícia i
nápaditá choreografia. To však
rozhodne nemožno povedať o
deťoch, ktoré prejavili úžasnú

spontánnosť, snahu a radosť
z tanca a spevu. Organizátori
pripravili výborné podmienky a
program, ktorý sa dočkal skvelého naplnenia najmä v podaní
detských súborov a menovaných dospelých.
(zm)

Kultúrno – spoločenské dni Ozbrojených síl

Kultúrne a metodické centrum v Trenčíne sa stalo miestom konania celorepublikových Dní kultúry ozbrojených síl SR. Počas
nich sa konalo množstvo akcií od výstav cez odborné semináre
až po koncerty skupín rôznych žánrov. Vrcholom bol však festival Folklórny Trenčín 2004.

ĽUDOVÁ OPERA V TRENČÍNE

Konal sa 10. – 12. septembra. Už prvý deň mal bohatý
program. Dopoludnia sa predviedli detské folklórne súbory,
popoludní sa konali odborné
semináre, škola tanca a všetci
účinkujúci sa pripravovali na
slávnostný večer a sobotňajšie
vystúpenia dospelých i detí.
Všetky súbory pôsobia pri vojenských útvaroch a zariadeniach. Všetky súbory a skupiny
dali do svojich vystúpení nielen
svoje schopnosti, ale aj kus
srdca. Veď bez neho by udržovať tradície takýmto spôsobom
nemohli. Za každým vystúpením sú hodiny trpezlivej práce

choreografov, dramaturgov a
ďalších ľudí v zákulisí a tiež drina účinkujúcich. Výkony jednotlivých súborov boli však veľmi
rozdielne.
Skvele sa predviedol hosť
festivalu Vojenský folklórny
súbor Jánošík zo Zvolena,
ktorému patril záver prvého
dňa. Výborné výkony podali aj
súbory Borievka z Košíc a Váh
z Liptovského Mikuláša. Najmä
pri výkone súboru Jánošík sa
chvíľami zastavoval dych pri
perfektne zvládnutej choreografii a vzápätí divákov strhával temperament a nadšenie,
ktoré prúdilo z javiska. Diváci

V rámci sprievodného programu Trenčianskeho jarmoku sa uskutočnilo 11. septembra v kine Hviezda pozoruhodné predstavenie
ľudovej opery Píseň o dvúch uherských pánoch a tureckého cisare dcére v podaní umeleckého zoskupenia Finestrina.
Pred trenčianskym uvede- vala odpradávna,“ prezradil
ním si hru mohli pozrieť diváci o diele umelecký šéf Trenčan
vo vypredanej sále Klarisiek Ondrej Odokienko. Hudba, ktov Bratislave počas programu rej autorom je Andrej Kalinka,
Korunovačných slávnosti. Te- je dravá, vtipná a chytľavá, sú
atro Finestrina je súbor, ktorý v nej obsiahnuté prvky dobovej
tvoria absolventi konzervatórií, hudby, ľudovej melodiky, orienumeleckých škôl, terajší i mi- tu ba miestami i odtiene rocku.
nulí absolventi VŠMU. Majú za Hudobnú zložku zabezpečovali
sebou už jednu úspešnú pro- husle, violoncello, trúbka, veľdukciu valaskej hry O Svatem ký bubon, kazoo, mandolína,
Jozefovi na texty Hugolína Gav- spev traja tenoristi, sopranisloviča, ktoré taktiež doplnila ta. Premiéru v Trenčíne poklahudba mladého autora Lukáša dá zoskupenie Finestrina za
Boržíka. „Žáner ľudovej opery impulz pre užšiu spoluprácu
je úplne nový, ale svojim spô- všetkých členov trenčianskej
sobom je iba návratom k tej umeleckej obce. Pri príprave
najtradičnejšej komediantskej úzko spolupracovali so združe(F-S)
práci, ktorá v Európe existo- ním Kolomaž.

23. 9. 2004

KULTÚRNE POZVÁNKY

Galéria na Gymnáziu Ľudovíta Štúra
Popoludní 7. septembra
otvorili na Gymnáziu Ľ. Štúra
v Trenčíne vlastnú galériu. Jej
cieľom je podporiť a rozvíjať
talent študentov, poprípade
učiteľov a umožniť im prezentovať svoje práce. Zároveň v
nej strávia príjemné chvíle návštevníci školy, ktorých zaujíma
umenie. S nápadom prišiel
Ferdinand Rybníček. Riaditeľ
Štefan Marcinek k tomu poznamenal: „Vzhľadom na to,
že sme otvorili nové priestory

zriadili, sme aj miestnosť pre
etickú, estetickú a náboženskú výchovu, v ktorej chceme
vystavovať tvorbu regionálnych
umelcov. Galéria bude slúžiť
nielen na rozvoj umeleckého
cítenia našich študentov, ale
aj osobného poznania regionálnych umelcov pri besedách a
posedeniach.“ Už v súčasnosti
je pomôckou pri vzdelávaní. Na
škole pracuje aj fotografický
krúžok. Aj pre práce jeho členov
nájdu v galérii priestor.
(lm)

Výtvarný salón
Trenčiansky
samosprávny
kraj a Trenčianske osvetové
stredisko usporiadali výstavu
výtvarníkov Trenčianskeho kraja
„Výtvarný salón“. Už dvanásty
ročník slávnostne otvorili v synagóge 10. septembra. Kurátor
výstavy Jozef Švikruha vidí prácu umelcov takto: „Usilujú sa
stvárniť to, čo ich vzrušuje, čo
znepokojuje, ale aj to, čo napĺňa
dušu krásou, šťastím. Niektorí
spodobujú zážitky a spomienky
z detstva, ďalší zachytávajú poetické premeny prírodných scenérií, niektorí vychádzajú zo snov
a fantázie, iní sa dostávajú na
hranicu abstrakcie, východiskom
iných je bohatosť vnútorných
predstáv a citov ovplyvnených
zložitým životným poznaním.“
Výstavu tvorí päťdesiatosem
výtvarníkov, ktorí spolu predstavujú dvesto šesť svojich prác v
najrôznejších technikách. Autormi sú študenti stredných a vysokých škôl, ľudia strednej generácie, čerství i starší dôchodcovia.
Všetkých ale spája spoločná túžba po kráse, po živote a potreba
jeho vyjadrenia výtvarnou for-

mou. Najmladším účastníkom je
sedemnásťročný Marek Pleško.
Už ako štrnásťročný kreslil na
stenu na detskom oddelení v
trenčianskej nemocnici. Kresba
až dodnes má svoje miesto v
nemocnici. Dnes vystavuje olejomaľby. Počas letných prázdnin
ilustroval učebnice pre jazykovú
školu. V súčasnosti navštevuje
piaristické gymnázium. Ďalej
by chcel študovať na umeleckej
škole.
Najstaršou
vystavujúcou
autorkou je osemdesiat jeden
ročná Kvetoslava Geöreöghová,
ktorá nadovšetko miluje krajinu
a prechováva lásku k prírode. Aj
v tomto veku si stále upevňuje
vedomosti a venuje sa najmä
histórii a mládeži. „Maľovanie
beriem ako záľubu a krátim si
ním čas. Talent som zdedila po
otcovi. Za svoje najlepšie diela
považujem obrazy Kvačianská
dolina a moja vnučka Sandra v
New Jersey.“ Výstavu obohatil aj
Michal Bujna, športový redaktor
z televízie Markíza. Je otvorená
denne okrem pondelka a potrvá
do 3. októbra.
(lm)

Aj takto môže vyzerať osobná váha.
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Pozvánka do kina
čas
• KINO METRO •
23. - 26.9.: 17.00, 19.15
JA, ROBOT
USA 2004, ŠUP, 114 min., do
12r. MN, titl., Dolby SR
Will Smith v hlavnej úlohe
akčného thrilleru. Detektív Del
Spoonera spoločne so psychologičkou Susan vyšetrujú smrť
vedca, ktorý pracoval s robotmi pre U.S.Robotics.
27.9.: o 19.00 ART CLUB
filmový klub
ĎALŠÍCH DESAŤ MINÚT II.
Nemecko/V. B. 2003,
101 minút
Druhá časť paralelne nakrúcaného diptychu v podaní
režisérov B. Bertolucciho,
M. Figgisa, Jiřího Menzela,
I.Szaboa, M.Radforda,Volkera
Schlondroffa a Jeana-Luca Godarda ponúka nejednoduchú
deskripciu fenoménov, tvoriacich tie najviditeľnejšie siločiary ľudskej existencie.
28. - 30.9.: o 17.00
SHREK 2
USA 2004, KL, 90 min., MP,
české znenie, Dolby SR
Prvý diel Shreka získal Oscara za nejlepší animovaný film
roka 2001. V dieli druhom sa
veselý obor a jeho osol vracajú. Rodičia princeznej Fiony
pozývajú svoju dcéru na slávnostnú hostinu, aby konečne
spoznali jej muža.
1. - 3.10.: o 17.00, 19.30
TERMINÁL
USA 2004, KL, 123 min., do
12r. MN, sl. titulky, Dolby SR
Komédia Terminál rozpráva
príbeh Viktora, ktorý prichádza
do New Yorku. Netuší, že po-

letu nastal v jeho krajine
vojenský prevrat a on nesmie
vstúpiť na územie USA. Mesiace bežia. Viktor objavuje
labyrint terminálu ale i romantiku, ktorú zažije s krásnou letuškou Améliou. Vo filme hrajú
držitelia Oscarov Tom Hanks a
Catherine Zeta-Jones. Réžia:
Steven Spielberg.

4.10.: o 19.00
ART CLUB filmový klub
TO JE MOJE TELO
FR 2000, 98 minút, réžia:
Pascal Arnold
Prekroč hranicu slobodnej sexuality – o tomto hovorí druhý
diel trilógie To je moje telo.
5. - 6.10.: o 17.00, 19.15
PREZUMPCIA VINY
USA 2004, ŠUP, 105 min.,
titl., do 12r. MN, Dolby SR
Mat Lee Whitlook, uznávaný
šéf polície v malom mestečku
musí čím skôr vyšetriť dvojnásobnú vraždu, pretože jedným
z podozrivých je on sám. Krimi-thriller s vynikajúcim Denzelom Waschingtonom.
7. - 8.10.: o 17.00, 19.30
HELLBOY
USA 2004, ŠUP, 123 min.,
titl., MP, Dolby SR
Hellboya privolal šialený Grigorij Rasputin, aby sa stal
poslom apokalypsy. Hellboy
napriek temnému pôvodu bojoval za dobro spolu s telepatickým „morským mužom“ a
pôvabnou Liz Sherman, ktorá
disponuje schopnosťou prokinézy. Dovedna tvoria hlavnú
obrannú líniu proti Rasputinovi, ktorý chcel rozpútať armagedon. Akčný sci-fi.
(kic)

Od 10. septembra do 31. októbra
2004 sa v priestoroch Delovej bašty
trenčianskeho hradu koná výstava
súčasného maďarského dizajnu. Svoje práce na výstave predstavuje 27
dizajnérov. Výstavu zostavila Rada
maďarského dizajnu a organizátorom
je Kultúrny inštitút Maďarskej republiky. Trenčanom ostáva pocit hrdosti,
že maďarskí dizajnéri pri výbere miesta výstavy jednoznačne uprednostnili
Trenčín pred ostatnými mestami v K najobdivovanejším exponátom výstavy patrí sada
Slovenskej republike.
(pha) šachových figúriek, ktorej autorom je B. Fördös.

TRETÍ SEKTOR, OBČIANSKE AKTIVITY
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Číslo 19/ročník VI.

V Akadémii tretieho veku otvorili 18. ročník

V Kultúrnom stredisku Dlhé Hony v Trenčíne sa opäť zišli poslucháči Akadémie tretieho veku, aby slávnostne otvorili jej 18. ročník.
V úvode slávnostného prí- koná pod záštitou primátora
hovoru predseda Krajskej orga- mesta Ing. Branislava Cellera.
nizácie JDS Trenčín Ing. Jozef Vzdelávanie seniorov má dlhoMikloš predstavil vzácnych ročnú tradíciu a je najstarším
hostí: Ing. Annu Kováčovú, na Slovensku. Vedenie Jednoty
prednostku Obvodného úradu dôchodcov na Slovensku so
Trenčín, Branislava Zubričaňá- sídlom v Trenčíne je právom
ka, poslanca Mesta Trenčín dl- hrdé na doterajšie výsledky
hodobo uvoľneného pre výkon vzdelávania seniorov, čo dokafunkcie, predsedníčku Spolku zuje aj početný záujem členov
lekárov Trenčín MUDr. Teréziu JSD v Trenčíne zúčastňovať
Drobnú, MUDr. Věru Dobiašo- sa na cykle prednášok v rámci
vú, riaditeľku Regionálneho Akadémie tretieho veku.
Cyklus prednášok v školúradu verejného zdravotníctva
skom roku 2004 – 2005 potrv Trenčíne a ďalších hostí.
Akadémia tretieho veku sa vá od 8. septembra 2004 do

Pozvanie na návštevu lesa

ALEA (Agentúra na podporu
lesníckych a ekologických aktivít) je občianske združenie,
ktorého cieľom je najmä podporovať a zabezpečovať aktivity
v oblasti lesnej pedagogiky,
environmentálnej výchovy a
ochrany životného prostredia,
organizovať výchovno-vzdelávacie podujatia s touto problematikou pre deti, mládež a širokú
verejnosť. Zároveň chce prispievať k trvalo udržateľnému
rozvoju regiónov, spolupracovať
pri rozvoji ekoturizmu, budovaní
náučných chodníkov, informačných centier a zabezpečovaní
voľnočasových aktivít pre širokú verejnosť. Čitatelia sa už s
Aleou na stránkach INFA stretli.
Akcie Les je náš kamarát, ktorú spolu so štátnym podnikom
Lesy SR ALEA pripravila pre
deti piatich krajských miest, sa
zúčastnili aj trenčianski štvrtáci
zo ZŠ P. Bezruča. V auguste sa
členom združenia stala i Sprá-

va mestských lesov, m. p. o.,
Trenčín, a tak už na výstave Dovolenka na vidieku v dňoch 19.
– 24. 8. v Nitre mala možnosť
sprostredkovať stretnutie človeka s prírodou. Aj keď les na výstavisku bol iba improvizovaný,
priťahoval veľa návštevníkov.
Každý mal šancu skúsiť prejsť
sa naboso a poslepiačky po
lese, pokúsiť sa odpíliť kúsok
dreva, či vyťukať si Kohútika
jarabého na lesnom xylofóne.
Deťom sa najviac páčila hmatová, čuchová alebo sluchová poznávačka, maľovanie vlastných
drevených medailónikov, drevené skladačky v tvare listu alebo
orecha, vytváranie si vlastných
mini zbierok semien lesných
drevín a vyfarbovanie obrázkov
s motívmi lesa. Expozícia bola
iba lákadlom, to najkrajšie treba vidieť priamo v lese.
Jaroslava Vanyová
Správa mestských lesov
Trenčín, m.r.o.

8. júna 2005. Súčasťou vzdelávacieho cyklu sú aj sprievodné
kultúrno – spoločenské akcie a
poznávací zájazd seniorov. Ďal-

šie stretnutie seniorov sa uskutoční 6. októbra v Kultúrnom
stredisku Dlhé Hony v Trenčíne.
Foto a text: F. Rybníček

Umenie povedať nie

Školský klub detí Sedmička realiyuje projekt Prevencia sociálno
- patologických javov detí a mládeže od 6 do 15 rokov. Cieľom
je šírenie osvety v oblasti drog: upozorniť deti na nebezpečie,
ale vyškoliť aj rodičov tak, aby boli schopní rozoznať už prvé
príznaky požitia drogy u svojich detí.
Rodičia by mali dieťa upoNa projekte spolupracujú s PhDr.
T. Baginovou z Krajskej pedago- zorniť na nebezpečie závislosti,
gicko – psychologickej poradne ale aj vedieť konať v situácii,
na Hviezdoslavovej ulici v Tren- keď ich dieťa už kontakt s dročíne. V minulom školskom roku gou má. Ak sa v rodine problém
už školili v ŠKD koordinátorov vyskytne, pomôžu s riešením,
projektu. Pracujú na základných pretože často treba terapiu pre
školách. Sú posilou pri preven- celú rodinu.
Od októbra sa budú konať
cii, avšak deti by mali byť poučené už rodičmi. Silvia Richterová diskusné fóra na tému „Drogo– autorka projektu a vychováva- vzdorné dieťa“. Prvé sa uskuteľka v ŠKD spolu s odborníkmi toční 4. 10. o 9.00 v ŠKD Sedvypracovali anketu, ktorej úlo- mička pre pedagógov. Ďalšie
hou bolo zistiť do akej miery si sa budú konať pre rodičov 21.
rodičia uvedomujú problém drog 10. o 16.00 v ŠKD Sedmička na
u detí. Jej výsledky boli rozporu- Gagarinovej ulici a 28. 10. na
plné. Rodičia si síce uvedomujú Základnej škole na Východnej
nebezpečenstvo, no sú presved- ulici o 16.30.
Od novembra začnú cvičenia
čení, že vždy vedia, čo ich deti
robia. Kontrola telefónom však pre deti pod názvom Umenie
nezaručí absolútnu istotu, keď povedať nie. Pôjde o prevenciu
proti prvému požitiu drogy. (zm)
je rodič v práci.

Zväz telesne postihnutých na Bezručovej
Kancelária Zväzu telesne
postihnutých sa sťahuje z doterajších priestorov bezbariérovej bytovky na Hodžovej ulici
do Rehabilitačno-edukačného
centra na Bezručovej ulici č.
1012 (oproti základnej škole).
„Zmeny si vynútili finančné
problémy, keďže na Hodžovej
ulici sme platili nájomné a na
Bezručovej máme v budove ma-

jetkový podiel a budeme platiť
iba energie. Na Bezručovej sa
poskytujú rehabilitačné služby
pre telesne postihnutých a funguje tam aj denný stacionár pre
mentálne postihnutých a všetko bude pod jednou strechou,“
povedala pre Info predsedníčka
Krajského centra Slovenského
zväzu telesne postihnutých
Jana Masárová.
(la)

23. 9. 2004

INZERCIA

Ponuka vyradeného
majetku Mesta Trenčín
• Videoprojektor Sharp, model určený pre
americký trh, obstaraný v roku 1998.
Záujemcovia môžu podať písomné žiadosti o
odkúpenie s udaním kúpnej ceny na:
Mestský úrad v Trenčíne, Mierové nám. č.2, 911
64 Trenčín – ekonomický odbor do 31.8.2004.
Po tomto termíne bude do 10 dní vybraný
záujemca upovedomený o spôsobe a termíne
úhrady za odkúpený majetok.
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doc. Ing. Juraj Wagner , PhD.
rektor univerzity

zriaďuje
dňom 1.septembra 2004

ÚSTAV
ZDRAVOTNÍCTVA A OŠETROVATEĽSTVA
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne
s plánovaným štúdijným odborom

OŠETROVATEĽSTVO
Príležitosť prezentovať sa pre podnikateľov
Mesto Trenčín sa v závere roku 2004 bude prezentovať v
priestoroch Slovenského inštitútu vo Viedni (v prvej polovici
októbra) a na 15. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného
ruchu Tour Salon v Poznani v dňoch 20. - 23. 10. 2004. Slovensko je v tomto roku partnerskou krajinou výstavy, takže naň
bude zameraná zvýšená pozornosť odbornej i laickej verejnosti.
Ponúkame možnosť spolupráce a prezentácie subjektov pracujúcich v aktívnom cestovnom ruchu na obidvoch týchto akciách.
Bližšie informácie: Mestský úrad, oddelenie cestovného ruchu,
Ing. Mária Pauschová, tel.: 7435193.
(r)

v akademickom roku 2004 - 2005, len v
externej forme štúdia
podrobné informácie o štúdiu a prijímacom konaní
budú uvedené na www.tnuni.sk
od 10. októbra 2004

Kontakt:
e-mail: sebikova@tnuni.sk
tel.: 032/7400 641

Dexia ponúka najnižšie úrokové sadzby na trhu hypotekárnych úverov

Naplnili sa očakávania
analytikov a finančné domy
ponúkajúce hypotekárne úvery nasledujú centrálnu banku
v znižovaní úrokov. Najnižší
hypotekárny úrok sa od polovice júla nachádza len 0,3 %
nad 4,5-percentnou úrokovou
sadzbou Národnej banky Slovenska. O očakávaných trendoch na hypotekárnom trhu
sa Trenčianske Info zhováralo
s Ing. Dušanom Mačekom,
riaditeľom regionálnej pobočky
Dexia banky Slovensko.
Dexia znížila variabilný hypotekárny úrok na 4,8 %. Je
udržovanie najnižšieho pohyb-

livého úroku
súčasťou jej
stratégie?
- Našou stratégiou je ponúkať klientom
tie najlepšie
riešenia. Pod
pojmom najlepšie nemám
na mysli len výšku úrokovej
sadzby, ale aj napríklad rýchlosť vybavenia klienta, náš individuálny prístup ku netradičným požiadavkám, schopnosť
hľadať riešenia aj v tých najkomplikovanejších prípadoch a
podobne.
NBS vytvára priestor pre znižovanie úrokovej sadzby na
hypotekárne úvery. Aký je
veľký?
– Pri predpokladanom pokračujúcom posilňovaní kurzu
koruny voči euru NBS využije
všetky nástroje menovej politiky pre dosiahnutie svojich

stanovených cieľov, vrátane
znižovania úrokových sadzieb.
Ak k tomu dôjde, môžeme očakávať ďalšie mierne zníženie
úrokových sadzieb hypoúverov.
Treba si však uvedomiť, že
na výšku úrokových sadzieb
hypotekárnych úverov vplýva
viacero významných faktorov
- úverové riziko, forma a miera
refinancovania hypotekárnych
úverov, trendy vo vývoji cien
nehnuteľností a bývania a celkový stav ekonomiky.
Aké úročenie hypoúverov očakávate v najbližšom období?
– Na základe vypracovaných
analýz si dovolím tvrdiť, že
úrokové sadzby hypotekárnych
úverov sú blízko svojich miním. Sadzby hypoúverov v SR
sú v súčasnosti porovnateľné,
prípadne nižšie ako úrokové
sadzby takýchto úverov vo
viacerých štátoch západnej
Európy. Do konca roka je ešte
možné očakávať mierny pokles

úrokov, ale v strednodobom
horizonte 2–3 rokov očakávam
skôr zvyšovanie úrokových sadzieb pri hypoúveroch. Preto
si myslím, že v súčasnosti sú
podmienky na získanie hypotekárneho úveru veľmi atraktívne.
Zo zákona o štátnom rozpočte vyplýva, že v tomto roku by
štát mal podporiť bývanie vo
forme príspevku k hypoúverom 745 mil. Sk. V budúcom
roku by to podľa návrhu východísk rozpočtu verejnej správy
na roky 2005–2007 malo byť
921,8 mil. Sk. Akú bonifikáciu možno očakávať?
– Výšku štátnej bonifikácie
hypotekárnych úverov je ťažké predpokladať, pretože jej
stanovenie je v kompetencii
Ministerstva financií SR. Pripravovaný návrh na budúci
rok neuvažuje s poskytovaním
štátnej bonifikácie na tento
účel.
inz 3/04
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Centrum voľného času v novom šate
O voľnočasové záujmy detí
a mládeže nášho mesta sa už
tradične stará i Centrum voľného času (CVČ) na Hviezdoslavovej ulici č. 6. Jeho ponuka
je skutočne rôznorodá. Okrem
tradične kvalitných technicko –
prírodovedných krúžkov (práca
s počítačom- tvorba webových
stránok, programovanie, počítačová grafika, internet atď.,
letecký modelár, astronomický
krúžok, konštrukčná elektronika, lego s motorčekom, enviromentálny krúžok), obľúbené sú
i tvorivo – umelecké krúžky (výtvarný, šikovné ruky, redakčno
- moderátorský , práca s hlinou
– keramický krúžok, grafické
techniky, dramaticko – divadelný krúžok, dievčenský klub).
Nezabúda sa ani na vedomostné záujmy detí a mládeže
(príprava na prijímacie skúšky
zo slovenského jazyka a litaratúry, z matematiky, anglický
jazyk, ruský jazyk, dumlogik,
šachový krúžok). Športovcov

osloví turistický krúžok, možno rybársky. Nezabudlo sa ani
na najmenších (Macko Uško,
Kengurky, Margarétka). Novinkou je ponuka PC klubov detí
s rodičom za počítačom (deti
učia rodičov alebo naopak).
Rodičia registrovaných detí v
CVČ majú bezplatný prístup
k internetu (konkrétne dni a
hodiny). Krúžok spoznaj svoje
mesto - návštevy historických
kultúrnych pamiatok, stretnutia s významnými osobnosťami
a pod. Zariadenie sa nachádza
v centre mesta a stretávajú
sa v ňom deti z rôznych škôl,
získavajú nových kamarátov.
Zmena prostredia je prospešná pre ich rozvoj v komunikácii
a orientácii. Vedúci krúžkov a
vychovávatelia sa tešia na svojich malých a mladých priateľov
a očakávajú okrem „starých
známych„ i ďalších, ktorí sa
rozhodnú tráviť svoj voľný čas
zmysluplne a zaujímavo.
Mária Naňová

Kultúrne stredisko Opatová, Slovenský zväz
záhradkárov Opatová, Klub dôchodcov Opatová
Vás pozývajú na výstavu

Ovocia, kvetov, zeleniny 2004

Výstava je v kultúrnom dome Opatová
otvorená v dňoch:
3. 10. 2004 nedeľa 15.00 - 19.00 h
4. 10. 2004 pondelok 10.00 – 18.00 h
5. 10. 2004 utorok 10.00 – 18.00 h
6. 10. 20004 streda 10.00 – 18.00 h

Cvičenie v Kultúrnom stredisku Dlhé hony
• TEHOTENSKÁ GYMNASTIKA •
cvičenie pre nastávajúce mamičky pod odborným dohľadom
pôrodnej asistentky v stredu o 17.00 hod.

• BALANTES •

Cvičebný program technikou PILATES S OVERBALLOM. Posilňovaco - uvoľňovací program. V stredu o 19.00 hod.

• JOGA •

Pre začiatočníkov a pokročilých. Vo štvrtok o 17.30 hod

Číslo 19/ročník VI.
Organizácia postihnutých chronickými chorobami
trenčianskeho regiónu
Vás srdečne pozýva na

Deň zdravého srdca
dňa 29. 9. 2004
v KaMC OS SR (foyer Domu armády) od 11.00 h do 17.00 h
ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ USTAV
meranie tlaku - meranie tuku - meranie cholesterolu
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
- ukážky prvej pomoci
ODBORNÉ PREDNÁŠKY LEKÁROV
12.00 - PhDr. Notová CSc. klinický psychológ
“Aby srdiečko nebolelo” (pohľad psychológa)
13.00 - MUDr. Kupka “Zdravé srdce - náš spoločný cieľ”
14.00 - MUDr. Zemenčíková - téma srdiečko
15.00 - Mgr. Medal “Zdravá výživa - zdravé srdce”

Vodácky klub
Po dostavbe hydrocentrály
Skalka v roku 1951 vznikla
organizácia Zväzarm pre rozvoj
vodného a branného vodáctva.
Dobudovali autocamping v
priestoroch medzi tokom Váhu
a kanálom. V roku 1991 sa pôvodný názov zmenil na Vodácky klub –Autocamping (ATC) na
Ostrove. Vedúcou je už štvrtý
rok Adriana Zlatovská. Letná
sezóna pre turistov sa každoročne otvára 1. mája a končí
15. septembra. „Okolo päťtisíc
návštevníkov ročne s osemtisíc prenocovaniami pochádza
nielen zo Slovenska. Polovicu
tvoria cudzinci naozaj z celého sveta, najmä Holanďania,
Nemci, Česi, ale prichádzajú aj
z Austrálie, Nového Zélandu a
Mexika. Autocamping vyhľadávajú hlavne návštevníci s vlast-

nými karavanmi, ktorí nestoja
o ubytovanie v hoteli, prípadne
menej solventná vrstva. V nemalej miere sa v Trenčíne a v
ATC páči školským výletom,
pre ktorých je upravený i cenník
ubytovania. Veľa škôl je z okresu Čadca.“ Pre deti sú zriadené hojdačky, ping-pongový stôl,
pieskovisko. Zrekonštruovali
sociálne zariadenia, chatky,
postavené bolo i nové kryté
ohnisko. To všetko s pomocou
SOU stavebného v Trenčíne.
V autocampingu robia všetko
preto, aby hostia boli spokojní,
radi sa vracali a dobré meno
šírili ďalej. Podľa knihy prianí
a sťažností sa to vedeniu Vodáckeho Klubu a ATC a celému
personálu autocampingu darí.
Iste k tomu prispievajú i jazykové znalosti personálu.
(lm)

Róbert a Sally z Anglicka:
„Precestovali sme už deväťdesiat krajín počas dvoch rokov. Bývame v karaváne. Na Slovensku
sme prvýkrát. Oproti Chorvátsku
to tu nie je drahé. Páči sa nám
otvorené priestranstvo, veľmi
priateľskí ľudia, krásna príroda,
ktorá nás okúzľuje a príjemný pokoj, pokiaľ nie je rušený vlakom.
Chceme navštíviť aj Trenčiansky hrad.“
John Werthling z Holandska: „Páči sa
mi najmä vhodne vybratá plocha, kultúra, plaváreň, ktorá je blízko campingu.
Trenčín je veľmi pekné mesto, ľudia sú
priateľskí, trpezliví a veľmi ústretoví.
Camping nemá chybu.“

23. 9. 2004

KALEIDOSKOP

Papierový klub a divadielko pre deti
Mnohí z nás sa zaoberajú témou, kam s ratolesťami po škole, aký krúžok by mohli navštevovať,
čo by ich bavilo. Ponúk je niekoľko, zohráva tu úlohu lokalita, finančné prostriedky (kde sú tie
časy pionierskeho domu?!) ale aj možnosti samotných detí.
Takéto myšlienky trápia aj
rodičov zdravotne postihnutých
detí. Nejedno by sa rado zapojilo do záujmových krúžkov. V
letných mesiacoch vznikol pre
handicapované deti klub KUKO
pri Slovenskom zväze zdravotne postihnutých. Zatiaľ však iba
na papieri. Dáva priestor na to,
aby sa v našom meste rozbehli
aktivity aj pre tieto deti a tiež
pre spoločné akcie, pri ktorých
sa budú integrovať medzi nás.
Prvou lastovičkou je spolupráca
s KS JUH, kde sa môžu hlásiť
na všetky krúžky. Informácie
nájdete aj v Infe alebo priamo

v KS Juh. Či bude tento klub
fungovať ako papierový, alebo
sa rozbehne jeho činnosť už v
septembri, záleží od nás všetkých a hlavne od ochoty rodičov
týchto detí spolupracovať.
Veľmi zaujímavý bude projekt, s ktorým prišlo Trenčianske hradné divadlo. Po dohode s nepočujúcou poetkou
Magdou Pilárovou, ktorá je
autorkou hry pre deti Čarovný
prútik, pripravia toto divadelné
predstavenie. Mgr. Zuzana Moravčíková z THD mieni zapojiť
do prípravy tohto predstavenia
deti zdravé aj so zdravotným

postihnutím (napr. na vozíčku,
nepočujúce...). Deti a ich rodičov pozývame na stretnutie
s organizátormi predstavenia.
Uskutoční sa 29. septembra
(streda) v KS Juh na prízemí o
16:30. Zároveň hľadajú dobrovoľníkov, môžu byť aj študenti,
ktorí majú záujem venovať sa
deťom na viacerých aktivitách.
Vítaní sú všetci, najmä študenti Strednej zdravotníckej
školy, ale aj z iných škôl, vrátane vysokých. Pre mnohých to
bude iste zaujímavá skúsenosť
a prax pri príprave na budúce
povolanie.
(pk)

Vážené dámy a páni z Trenčianskej nadácie!
„Dovoľte mi poďakovať sa za Váš
dar v podobe mobilného vozíka, ktorý
mi robí veľkú radosť. Využívam ho často vo svojom voľnom čase, šoférovanie
mi ide celkom šikovne a nemyslite si,
že je to ľahká vec. Vždy, keď skončím
jazdu (trvá mi obyčajne 2 hodiny, kým
vydrží baterka), som celkom spotený a
ustatý. Ale napriek tomu mám radosť.
Pozdravuje Vás
Maťo Krajčovič.
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Svadobné zvony
Monika Ondračková
a Stanislav Kompaník
Alexandra Kókayová
a Lukáš Rolník
Martina Jamborová
a Martin Uhliar
Martina Burdová
a Ing. Roman Knápek
Mgr. Zuzana Kováčová
a Pavol Svrček
Slavomíra Červeňanová
a Róbert Kováčik
Anna Hamarová
a Stephen John Bent
Blanka Šišovská
a JUDr. Marián Fečík
Michaela Zemanovičová
a Dušan Podkovič
Alžbeta Punová
a Milan Tomík
Monika Kudlová
a Peter Spišiak
Hana Švecová a Milan Ušák
Zuzana Jánošíková
a Martin Burdej
Lenka Švecová
a Radovan Gunár

Svadobné zvony
v kostole Notre - Dame
Katarína Markechová
a Bernard Holý

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

PS: Ak by ste niekedy počuli o možnosti
získať tréningové chodítko pre invalidov, nezabudnite, prosím, na mňa. Je
pre mňa dosť dôležité posilovať nôžky.
Ďakujem.“

Fotorébus
Riešenie tajničky z krížovky z čísla 18 znie: Pod nízkym
stropom vysoko nevyskakuj.
Zo správnych odpovedí sme
vyžrebovali Beatu Kubkovú
a Zuzanu Stašákovú. Pre
výherkyne máme v redakcii
pripravené darčeky od Mesta
Trenčín. Získavajú hrnček s
erbom mesta, publikáciu o
Trenčíne a svetielko na kľúče.
Dnes sme pre vás opäť
pripravili fotorébus. Do 1.
10. nám napíšte, na čo slúžili
priestory v tejto budove a kde
sa nachádzala.
(r)

Občianske rozlúčky
Anna Magálová
Svetozár Mikuláš
Anna Kršáková
Jozef Jureček
Ján Tinka
Gerlinda Hajasová
Irena Alexandra Poláčková

Cirkevné rozlúčky
František Majčík
Ľudovít Repka
MUDr. Václav Kratina
Mária Hricková
Darina Kačenová
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Medzinárodný futbal v Trenčíne
V rámci osláv 100 rokov
futbalu v našom meste sa v
dňoch 24. – 26. septembra
uskutoční turnaj o Pohár veľtržných miest Slovakia (ITFCS).
Podujatie sa koná pod záštitou
Mesta Trenčín a Únie futsalu.
Na futbalovom štadióne Za
mostami sa stretne v sobotu
25. septembra 2004, vo „veľkom futbale“ šesť družstiev,

Číslo 19/ročník VI.
Karate

z troch krajín v dvoch kvalifikačných skupinách. Skupinu
A tvoria tímy International Fair
Zagreb, Makyta Púchov, FTS
Trenčín (Futsal Trenčín výber), v
skupine B budú hrať Transadria
Rijeka, FC JAPO Brno a PB Trenčín (Poruban Boys). Súperenie
futbalových jedenástiek začne
slávnostným výkopom o 8.55 h
primátor mesta B. Celler. (jh)

Vážení športoví priatelia, výsledok stretnutia je na vážkach.

Klub karate Laugaricio Trenčín zameriavajúci sa najmä na
športové karate počas svojej
11 ročnej existencie vybojoval
viac ako 650 medailí zo slovenských turnajov, Európskych
a Svetových pohárov v 20 štátoch Európy. Počas tohto obdobia prešlo cez klub viac ako
300 členov, pretekárov a reprezentantov. Počas celej športovej sezóny 2004/2005 bude

naďalej prijímať nových členov.
Vítané sú dievčatá aj chlapci vo
veku od 6 do 15 rokov. Tréningy sa konajú pravidelne v telocvični. Klub organizuje pravidelné letné sústredenia v Nízkych
Tatrách, kde sa konajú okrem
tréningov aj rôzne karnevaly,
detské olympijské hry. Vítaní
sú tam aj rodičia. Na snímke
členovia klubu s časťou svojich
trofejí.
(dh)

Predstavujeme Trenčiansku hokejbalovú ligu
Prvé kolo THbL odohrali 12.9., druhé kolo 19.9. Dnes uverejňujeme rozpis jesennej časti oboch líg. Postupne budeme tiež
predstavovať jednotlivé družstvá. Začíname družstvom Pirates.
PIRATES, 2. liga, klubové farby: BIELA a ČERVENÁ, rok vzniku:
2003, počet sezón: 1.
Mužstvo PIRATES nastúpilo len do svojej druhej sezóny a bude
ju hrať v v 2. lige. Piráti sú veľmi mladé a perspektívne mužstvo,
ktoré v tejto sezóne pomýšľa na postup medzi elitu.

Rozpis 1. Trenčianskej hokejbalovej ligy.
3.kolo, 26. 9. 2004 NEDEĽA
9:00 EXOTI - FLIPPERS
10:30 VEGETA - SNAKES
12:00 RELAX - PREDATORS
13:30 PENGUINS - DEVILS
15:00 MARSBORO - RANGERS
4.kolo, 3. 10. 2004 NEDEĽA
9:00 SNAKES - RELAX
10:30 MARSBORO - VEGETA
12:00 RANGERS - FLIPPERS
13:30 DEVILS - EXOTI
15:00 PREDATORS - PENGUINS
5.kolo, 10.10. 2004 NEDEĽA
9:00 EXOTI - PREDATORS
10:30 PENGUINS - SNAKES
12:00 RELAX - MARSBORO
13:30 VEGETA - RANGERS
15:00 FLIPPERS - DEVILS
6.kolo, 17.10. 2004 NEDEĽA
9:00 MARSBORO - PENGUINS
10:30 RANGERS - DEVILS

12:00 EXOTI - SNAKES
13:30 PREDATORS - FLIPPERS
15:00 VEGETA - RELAX
7.kolo, 24.10. 2004 NEDEĽA
9:00 RELAX - RANGERS
10:30 PENGUINS - VEGETA
12:00 DEVILS - PREDATORS
13:30 EXOTI - MARSBORO
15:00 FLIPPERS - SNAKES
8.kolo, 31.10. 2004 NEDEĽA
8:30 SNAKES - DEVILS
10:00 FLIPPERS - MARSBORO
11:30 VEGETA - EXOTI
13:00 RELAX - PENGUINS
14:30 RANGERS - PREDATORS
9.kolo, 7.11. 2004 NEDEĽA
8:30 PENGUINS - RANGERS
10:00 FLIPPERS - VEGETA
11:30 DEVILS - MARSBORO
13:00 PREDATORS - SNAKES
14:30 EXOTI - RELAX

Káder mužstva: M. Šišovský, M. Chrást, L. Kapko, J. Zemko, D.
Meško, M. Kyselica, P. Kyselica, P. Rešetka, J. Rešetka, F. Mikuš, P. Bachynec, P. Šišovský, A. Fumač

Rozpis 2. Trenčianskej hokejbalovej ligy.
3.kolo
9:30
11:00
12:30
4.kolo
9:30
11:00
12:30
5.kolo
9:30
11:00
12:30
6.kolo
9:30
11:00
12:30

25.9. 2004 SOBOTA
PIVOŇKA - WINNERS
PIRATES - FOFO
HENDIKEPS - CCCP
2.10. 2004 SOBOTA
FOFO - HENDIKEPS
PIVOŇKA - PIRATES
WINNERS - CCCP
9.10. 2004 SOBOTA
HENDIKEPS - PIVOŇKA
CCCP - FOFO
PIRATES - WINNERS
16.10. 2004 SOBOTA
HENDIKEPS - PIRATES
CCCP - PIVOŇKA
WINNER - FOFO

7.kolo 23.10. 2004 SOBOTA
9:30 PIVOŇKA - FOFO
11:00 HENDIKEPS - WINNERS
12:30 PIRATES - CCCP
8.kolo 30.10. 2004 SOBOTA
9:30 CCCP - HENDIKEPS
11:00 FOFO - PIRATES
12:30 WINNERS - PIVOŇKA
9.kolo 6.11. 2004 SOBOTA
9:30 CCCP - WINNERS
11:00 PIRATES - PIVOŇKA
12:30 HENDIKEPS - FOFO
10.kolo 13.11. 2004 SOBOTA
9:30 WINNERS - PIRATES
11:00 FOFO - CCCP
12:30 PIVOŇKA - HENDIKEPS

Ďalšie číslo Infa vyjde 7. 10. 2004.
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