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Soľná „jaskyňa“ pre južanské deti
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Soľné inhalačné centrum ako tretie vôbec na Slovensku otvorili v Materskej škole na Ul. J. Halašu. Pobyt v soľnej „jaskyni“ zvyšuje odolnosť detí hlavne proti ochoreniam dýchacích ciest. Viac
sa o tomto jedinečnom zariadení dočítate v reportáži na str. 5.
Foto (la)

Sedemnásty pokus úspešný
Výnos z 1. benefičného plesu Hospicu Milosrdných sestier, ktorý sa konal
v priestoroch SOUŽ s mottom
„Lepšie je niečo dobré urobiť,
ako o tom iba dobre hovoriť“,
je asi 100 tisíc korún. Peniaze
poslúžia na dokončenie hospicu v areáli bývalej továrne
TOS.
„V súčasnosti sa komplex
budov bývalej bytovky odkúpený v roku 2003 rekonštruuje.
Práce chceme ukončiť v máji
a od júla prevádzkovať 20 hospicových lôžok na prízemí,“

Práve vychádza samostatný propagačný materiál
ROZPOČET V SKRATKE,
ktorý zjednodušenou formou
vysvetľuje rozpočet Mesta
Trenčín na rok 2005.
Materiál je nepredajný,
distribuovaný zdarma do
schránok spolu s týmto vydaním INFO. K dispozícii aj v
Klientskom centre mestského úradu.
Vydalo Mesto Trenčín, útvar
marketingu a komunikácie v
spolupráci s ekonomickým
odborom.

Srnec vo volejbalovej sieti

povedal výkonný riaditeľ občianskeho združenia Refugium
Ing. Vladimír Chlebana. „Zvyšok kapacity, asi 45 lôžok,
budeme využívať ako denný
stacionár.“ Myšlienka vybudovať v Trenčíne hospic sa zrodila
v roku 1999, ale až 17. vážny
pokus sa podľa V. Chlebanu
vydaril. „Odpor na Slovensku
voči týmto zariadeniam pochádza skôr z nevedomosti.
Ľudia nie sú zásadne proti, iba
nechcú, aby bol hospic v ich
priamej blízkosti.“
(la)

Napíšte svoj valentínsky odkaz
Minulý
rok
zaznamenal
úspech Valentínsky odkazovač
na Mierovom námestí. Stojan
s plochou určenou na zaľúbené
odkazy bude rovnakému účelu
slúžiť aj počas tohtoročného Valentína. Pripomíname všetkým
zaľúbeným, že ho oslavujeme
v pondelok 14.februára! V ten-

to deň, ako aj počas nasledujúcich dvoch dní, budú mať všetci
nesmelí šancu touto formou
vyjadriť city svojim skrývaným,
či dokonca tajným, neopätovaným ale i opätovaným láskam
a napísať odkaz, ktorý si bude
môcť prečítať celé mesto aj
prostredníctvom Infa.
(rk)

Trenčianski hasiči v piatok 4. februára netradične zasahovali
pri záchrane zablúdeného srnca, ktorý spadol do stavebnej jamy
krajského úradu, známej aj ako Topoliho jama. Zviera bolo nervózne, vyplašené a hrozilo, že sa zraní na železách v jame. Hasiči
si pomohli volejbalovou sieťou, do ktorej srnčeka chytili, zabalili
ho do kabáta, naložili do auta a vypustili v lesoparku Brezina.
Foto a text: (la)
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Primátor prijal predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností
Prvýkrát v histórii miestnej samosprávy sa predstavitelia cirkví a náboženských spoločností, pôsobiacich v Trenčíne, stretli s
primátorom mesta Branislavom Cellerom a predsedom komisie
kultúry, cestovného ruchu a cirkví pri MsZ Mariánom Kvasničkom. Podľa slov primátora cieľom stretnutia bolo rozvinúť vyšší
stupeň vzájomnej priateľskej komunikácie: „Pre súčasnú a budúcu prosperitu mesta je nevyhnutná aktívna spoluúčasť všetkých jeho občanov, veriacich nevynímajúc,“ uviedol primátor.
Mestu Trenčín nie je ľahostajný ani súčasný stav chrámov a modlitební na území
mesta. Ako uviedol M. Kvasnička, mesto intenzívne spolupracovalo na obnove fresiek v Piaristickom kostole, evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania
prispelo finančnými prostriedkami na oplotenie cintorína
a opravu organu, participovalo
na odhalení pamätnej tabule
obetiam holocaustu. „Privítali
by sme možnosť využívať častejšie chrámové priestory na
koncerty vážnej hudby i svetského charakteru,“ na príklade úspešných ekumenických
podujatí, napr. minuloročného
Veľkonočného koncertu Haydnovho diela Sedem posledných
slov nášho spasiteľa Ježiša
Krista na kríži požiadal predstaviteľov cirkví a náboženských
spoločností o častejšie otvorenie týchto priestorov nielen
pre veriacu verejnosť. Zároveň
poukázal na možnosti, ktoré
by podporili rozvoj cestovného
ruchu v Trenčíne: „Neviem si
predstaviť rozvoj cestovného
ruchu v meste, ak si turisti nepozrú zblízka špičkový stredoeurópsky barok v Piaristickom
kostole, alebo budú pre nich
nedostupné historické pamiatky synagógy.“
Prvý konkrétny podnet na
zlepšenie vzájomnej komunikácie rozprúdil diskusiu, počas
ktorej predstavitelia mesta
vyzvali zástupcov cirkví a náboženských spoločností, aby
sa zapojili svojimi projektmi do
grantového programu Mesta
Trenčín v oblasti kultúry a duchovného rozvoja: „Robíte
v rámci svojich zborov aktivity, ktoré by sa dali spolufinancovať aj z grantov mesta,“
povedal M. Kvasnička a uviedol
príklady viacerých úspešných
speváckych zborov, napr. Con-

tinethal Singers. B. Celler podčiarkol zase investičné akcie,
ktoré má mesto naplánované
vo svojom rozpočte, či už ide
o realizáciu Chrámového areálu
na sídlisku Juh, ktoré bude od
leta tohto roku samostatnou
farnosťou, alebo vypracovanie
štúdie na obnovu evanjelického
cintorína, ktorý odborníci považujú po veľkom martinskom za
malý národný cintorín.
Predstavitelia cirkví a náboženských spoločností vyzdvihli
skutočnosť, že Mesto Trenčín
oslobodilo od platieb dane
pozemky a stavby slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností alebo
úradovne osôb, poverených ich
duchovnou správou. „Nie každé mesto na Slovensku takto
ústretovo pristupuje k riešeniu tejto otázky,“ pripomenul
dekan Rímskokatolíckej cirkvi
v Trenčíne Milan Kupčík.
V meste Trenčín pôsobilo

k 31. 12. 2004 osem štátom
registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Najviac
obyvateľov mesta sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi (65,76%)
a evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (6,94%). Bez
súhlasu štátu vykonáva v Trenčíne propagačnú činnosť Cirkev
Ježiša Krista sv. posledných

dní (mormoni), Novoapoštolská
cirkev a Bahá-í spoločenstvo.
Podľa § 2 Zákona č. 192/1992
Zb. cirkev alebo náboženská
spoločnosť môže podať návrh
na registráciu, ak preukáže, že
sa k nej hlási najmenej 20 000
plnoletých osôb s trvalým pobytom na území SR.
(th)

Pozvanie na stretnutie na pôde mestského úradu prijali a aktívne
sa ho zúčastnili (sprava) kazatelia Ján Muráň z cirkvi adventistov
siedmeho dňa, Štefan Szabo z Apoštolskej cirkvi na Slovensku,
ďalej správcovia Jozef Abrman z Kresťanských zborov na Slovensku a Peter Heber zo Židovskej náboženskej obce, dekan Rímskokatolíckej cirkvi Milan Kupčík, farár Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ján Bunčák, direktor Kolégia piaristov Peter Franek
a kazatelia Jaroslav Tomašovský z Cirkvi bratskej na Slovensku a
Juraj Zmeko z náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia.
Foto (pu)

Panelák omladol
Od Vianoc minulého roka obyvatelia
a návštevníci trenčianskeho sídliska Juh obdivujú novučičkú fasádu oku lahodiacej farby
na jednom z najstarších panelových domov,
ktorý má už skoro 30 rokov (na snímke).
Zateplenie fasády 8-podlažného panelového domu B70 na Šmidkeho ulici v najstaršej časti Juhu sa začalo na jeseň a tesne
pred Vianocami sa ukončili hlavné práce.
Ako nám povedal predseda Spoločenstva
vlastníkov bytov (SVB) Zdenko Chromý, na
jar budú zatepľovať i loggiové steny a plochú
strechu bytového domu. SVB si zobralo úver
vo výške 2 milióny korún. V zatepľovaní
fasád chcú pokračovať aj majitelia ďalších
dvoch susediacich obytných domoch. Ako je
vidieť, spoločenstvá vlastníkov bytov urobili
za posledné roky kus dobrej roboty a obyvatelia panelákov chcú pokračovať v dobre
fungujúcom systéme ďalej.
Text a Foto: Zuzana Bejdová
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Z pracovného diára
primátora

Jedna otázka pre...

PONDELOK 24. 1.: V Bratislave rokoval B. Celler s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií P. Prokopovičom
o ďalšom postupe prípravných
prác na vybudovanie nového
mosta v Trenčíne.
UTOROK 25. 1.: Primátor sa
stretol na pracovných raňajkách so žurnalistami, pôsobiacimi v Trenčíne.
Štatutár mesta viedol poradu
vedúcich odborov a útvarov
mestského úradu o realizácii
investičných akcií, schválených v rozpočte mesta na rok
2005.
Prvýkrát v histórii miestnej
samosprávy prijal trenčiansky
primátor predstaviteľov cirkví
a náboženských spoločností,
registrovaných štátom a pôsobiacich v Trenčíne.
Vysporiadanie pozemkov
pod budúcim priemyselným
parkom bolo témou rokovania primátora so zástupcami
Slovenského pozemkového
fondu.
STREDA 26. 1.:
Predstavitelia firmy Valbek, realizátori projektu Juhovýchodného
obchvatu mesta a výstavby
nového mosta, diskutovali so
štatutárom mesta o aktuálnych otázkach, týkajúcich sa
projektu.
B. Celler rokoval s prezidentom Dexia banky M.
Lauwersom o modele financovania rozvoja mesta cestou
verejno-súkromného partnerstva.
ŠTVRTOK 27. 1.: Trenčín navštívil primátor Zlína T. Ulehla.
S trenčianskym primátorom
hovoril o vzájomnej spolupráci
nielen v rámci oboch miest,
ale i regionálneho združenia
Biele – Bílé Karpaty.
Investor zo Škótska, záujemca o vstup do trenčianskeho priemyselného parku,
predstavil svoju víziu štatutárovi mesta.
PIATOK 28. 1.: B. Celler prijal
J. Liptáka, riaditeľa SOU železničného. Hosť oboznámil primátora s ďalším smerovaním
učilišťa a obe strany diskuto-

náčelníka Mestskej polície v Trenčíne
„Vedenie mesta sa rozhodlo odstrániť spomaľovače na Soblahovskej ulici a prisľúbilo, že o dodržiavanie rýchlosti na tejto
komunikácii sa postarajú príslušníci Mestskej polície v Trenčíne. Občania Soblahovskej ulice túto skutočnosť prijali s porozumením, ale ako čas ukazuje, začínajú sa opäť sťažovať na
rýchlu jazdu a ohrozovanie občanov na tomto úseku. Retardéry
sa zdemontovali a tým pádom sa zrušila aj štyridsiatka, lebo
značky boli umiestnené približne 20 m pred spomaľovačmi.“ (fr)

Mgr. Františka Országha

„Pripravujeme projekt na zozónovanie určitých častí Trenčína,
aby sme nemuseli používať pri
každej križovatke zákazovú
značku, obmedzujúcu rýchlosť.
Jedna zóna by mala byť v dolnom meste na Ul. Dlhé Hony,
Legionárska, Inovecká, Soblahovská a v oblasti pod Juhom.
Druhú časť zóny by tvorilo
sídlisko Juh, treťou je sídlisko
Sihoť od Rázusovej ul. po supermarket Billa. Štvrtá zóna
by mala začínať pri vstupe do
Kubry na Ul. J. Derku a končila by za Kubranskou kyselkou.
V zónach by bola maximálna
povolená rýchlosť 50 km/h. Začiatok i koniec zóny sú zákazo-

vé dopravné značky. Vychádza
mám to na 15 dopravných značiek „Začiatok zóny“ a rovnaký
počet na „Koniec zóny“. Hlavný
cestný ťah cez Trenčín Ul. Bratislavská – Štefánikova by boli
zo zón vylúčené. Projekt vypracujeme najneskôr do troch mesiacov v spolupráci s odborom
životného prostredia a investícií. Potom ho začneme konzultovať s odborníkmi z Dopravného inšpektorátu OR PZ SR
v Trenčíne. Verím, že bude tak
pripravený, že sa stane aj realitou v trenčianskych uliciach.
Konečné slovo však bude mať
dopravný inšpektorát.“
(r)

Ako funguje mestský úrad
Občianska a etická výchova ôsmakov a deviatakov ZŠ nemusí byť nezaujímavá. O tom sa presvedčili žiaci ôsmeho ročníka
ZŠ na Východnej ul. na prednáške „Ako funguje mestský úrad“
v spoločenskej sále KS na Juhu. Podujatie zorganizovalo pre
žiakov Kultúrne centrum AKTIVITY, o. z. a Verejná knižnica M.
Rešetku – pobočka JUH.
O členení MsÚ, jeho činnosti, o inštitúciách samosprávy,
symboloch Mesta Trenčín a jeho predstaviteľoch pútavo prednášala Mgr. Renata Kaščáková (na snímke), vedúca útvaru
marketingu a komunikácie
Mestského úradu v Trenčíne.
Oživením bola videoprojekcia
k danej téme a poskytnutie
bulletinov o mestskom úrade.
Po prednáške žiaci besedovali s Branislavom Zubričaňákom, poslancom dlhodobo
uvoľneným na výkon funkcie.
Priblížil žiakom činnosť komisií mestského úradu a prácu
poslancov. O tom, že téma žiakov zaujala, svedčí množstvo
otázok, týkajúcich sa predovšetkým života na sídlisku Juh.
Milým prekvapením pre
všetkých bola voľná vstupenka

na mestskú vežu, ktorú žiakom
venovala R. Kaščáková. Úspešnosť tohto podujatia je pre
organizátorov výzvou na oslovenie ostatných základných
škôl. Už dnes majú pripravené
prednášky napr. v spolupráci
s Regrutačným strediskom
v Trenčíne na tému „Profesionálny vojak áno či nie?“, ale
aj ďalšie - „Práca Mestskej polície“, „Trestná zodpovednosť“
a iné.
(raj)
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24. 1. – 6. 2. 2005
vali aj o možnej spolupráci
školy s Mestom Trenčín.
UTOROK 1. 2.: Vo veľkej zasadačke mestského úradu
sa štatutár mesta stretol so
zástupcami
rozhodujúcich
agentúr, združení a inštitúcii
trenčianskej kultúrnej obce.
STREDA 2. 2.: Pracovné rokovanie B. Cellera s predstaviteľmi ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií, Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest
a Trenčianskeho samosprávneho kraja o ďalšom postupe
pri príprave výstavby nového
mosta sa uskutočnilo na
pôde mestského úradu.
Primátor navštívil Domov
sociálnych služieb Demy
v Trenčíne, kde sa zúčastnil
na odovzdaní finančného
daru firmy Tesco pre toto
zariadenie z vianočnej charitatívnej zbierky v priestoroch
trenčianskeho hypermarketu.
ŠTVRTOK 3. 2.: V Bratislave rokoval štatutár mesta
v ústredí Tatra banky o spolupráci tohto bankového domu
s mestom, ktorá by prispela
k rozvoju Trenčína v investičnej oblasti.
B. Cellera prijal predseda predstavenstva VÚB T.
Spurny. Zaujímal sa o plány
mesta v investičnej oblasti
a možnosti zapojenia sa VÚB
do týchto plánov.
Štatutár mesta prijal pozvanie rektora Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka J. Wagnera a zúčastnil sa na oslave
jeho 60-tych narodenín.
PIATOK 4. 2.: Na otvorení
soľného inhalačného centra
v priestoroch Materskej školy
na Ul. J. Halašu nechýbal ani
trenčiansky primátor.
O. Odokienko predstavil B.
Cellerovi víziu projektu vybudovania mestského divadla
v priestoroch dnešného kina
Metro.
O ďalšom postupe prác pri
budovaní futbalových ihrísk
na Ostrove diskutoval štatutár mesta so zástupcami zamarovského urbariátu.
(r)
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Výbor MČ Západ odporučil predaj plavárne Za mostami
Výbor mestskej časti Západ
prerokoval na svojom poslednom stretnutí viaceré závažné
body, týkajúce sa života občanov Zámostia. Jedným z nich
bolo vyjadrenie sa k žiadosti
nájomcu letnej plavárne na Zlatovskej ceste Vladimíra Mega
na jej kúpu. „Výbor mestskej
časti odporučil predaj plavárne,
ktorá je mestským majetkom,“
povedal viceprimátor Anton

Boc. „Vychádzali sme pritom
z dobrých skúseností s týmto
nájomcom, ktorý má plaváreň
v dlhodobom prenájme a prevádzkuje tam aj reštauráciu
a ďalšie služby. Objekt zveľadil,
investoval do nových chodníkov, spravil viaceré úpravy
detského ihriska i trávnatých
plôch. Pretože sme spokojní
s jeho prístupom k tejto plavárni, súhlasíme s jeho návrhom.

Predaj však odporučíme s podmienkou, že plaváreň tu bude
aj v budúcnosti.“
Výbor MČ Západ riešil aj reakcie občanov na sneh, ktorý
napadol, upozorňovali najmä na
vpuste do kanalizácie, ktoré nedokážu odvádzať vodu pri jeho
topení. Podľa správcu komunikácií boli závady spôsobené
zastaralosťou vozoviek. Bežné
opravy sa robia, zvýšenú pozor-

nosť si onedlho vyžiada najmä
časť Zlatovskej cesty pri jej vyústení na Bratislavskú ulicu pri
Old Herolde.
Občania požadovali aj doplnenie verejného osvetlenia, jeho
opravy, poukázali na výtlky na
cestách, najmä na Kožušníckej
ulici. Tá je naozaj v zlom stave,
jej stav po zime bude určite
nevyhovujúci a bude nutné túto
ulicu dať do poriadku.
(la)

Chválime a kritizujeme

Pred vysadením stromčekov na Sihoti IV. medzi Pádivého a Opatovskou ul. tu bolo stavebné rumovisko. Teraz, ak sa vandali
nepostarajú o opak, tu vyrastie pekná stromová alej.

Potraviny
Na sídlisku Noviny niet žiadnej predajne s potravinami.
Tento problém už dlhšiu dobu
trápi najmä starších ľudí, ktorí
nemajú možnosť navštevovať
vzdialené supermarkety a tak sú
nútení chodiť s plnými nákupnými taškami až na Soblahovskú
ulicu. „Nie vždy tomu tak bývalo,“ spomína 64-ročná pani
Marta. „Pri DEMY sa nachádza
budova, ktorá slúžila ako nákupné centrum. Bolo tam všetko.
Potraviny, ovocie a zelenina, aj
mäsiarstvo. Toto však bolo zrušené. Dnes je budova ošarpaná
a donedávna sa využívala jedine pre účely discobaru, a aj to
len cez víkendy.“ Pritakáva jej
aj priateľka Anna – bývalá predavačka, ktorá si myslí, že Noviny
sú štvrť ako každá iná, preto si
zaslúži potraviny. „Snáď sa podnikatelia pozrú aj na túto časť
mesta a obyvatelia sa tohto
bežného štandardu čoskoro
dočkajú.“
(dk)

Vedľa zastávky autobusov MHD Nová Kubra bola tabuľa – Zákaz
vývozu smetí – s príslušnou sankciou za jeho porušenie. Tabuľa
tu už nie je a nezodpovední občania bezstarostne toto miesto
znečisťujú.
Foto a text (kod)

Zo Zámostia k poliklinike bez prestupovania?
Občanov Zámostia trápi situácia v mestskej hromadnej doprave, najmä v mestských častiach
Orechové a Istebník, kde je nedostatočný počet spojov do stredu
mesta. Ľudia majú problém dostať sa napríklad k poliklinike,
musia prestupovať a tým sa cesta
predražuje a ani intervaly nie sú
dostačujúce. Niektoré časti ako
Orechové a Istebník využívajú iba
prímestské spoje, pretože MHD
tu nepremáva. Spoje do VOP neriešia denné starosti obyvateľov
tejto časti mesta.
„Zaviazali sme sa rokovať
s novým spolumajiteľom SAD
Trenčín na optimalizácii systému MHD s tým, že Výskumný
ústav dopravný v Žiline vypracuje optimalizáciu pre mesto
Trenčín v rámci všetkých autobusových liniek a spojov,“ informoval na zasadnutí VMČ Západ
viceprimátor Anton Boc. „Dotáciu, ktorú mesto poskytuje na
MHD, budeme tak mať podlože-

nú nákladovo, zistíme aj, či je
dostačujúca pre potreby mesta.
Do konca septembra chceme
spustiť skúšobnú prevádzku po
tejto optimalizácii a od začiatku budúceho roka nabehnúť na
nový systém. Požiadavky občanov MČ Západ budú do nového
systému zapracované a problém
sa tým vyrieši.“

Ďalším nedostatkom je parkovanie pri Medik centre na
Zlatovskej ceste. „Po dohode
s centrom chceme vybudovať
parkovisko, ktoré bude spĺňať
všetky požiadavky, ale musíme
to najskôr majetkovo vyriešiť
tak, aby boli aj zo strany mesta
i majiteľov splnené všetky požiadavky,“ skonštatoval A. Boc. (la)

Fašiangové obdobie vrcholilo počas prvého februárového víkendu. Aj v Kultúrnom stredisku Kubra sa v nedeľu stretlo 30
krásnych detských masiek, aby sa rozlúčili so sezónou, lebo už
v stredu sa začalo 40-dňové pôstne obdobie, ktoré je prípravou
na Veľkú noc.
Foto: (la)
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Soľné inhalačné centrum poslúži na zlepšenie zdravia detí

Pobyt v soľnej jaskyni sa deťom páči
V piatok 4. februára predpoludním panovala v materskej škole na Ulici Jána Halašu č. 11 slávnostná nálada. Schádzali sa
hostia, rodičia, deti sa tešili na nevšedný zážitok vedno s učiteľkami. Do materskej školy prišiel trenčiansky primátor Branislav
Celler, poslanec dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie Branislav
Zubričaňák, Danica Lorencová, poverená vedením mestskej
rozpočtovej organizácie Školské zariadenia, poslankyňa mestského zastupiteľstva a predsedníčka Komisie školstva a športu
pri MsZ Anna Plánková, zástupcovia rodičov, sponzori, novinári a ďalší hostia. O desiatej slávnostným prestrihnutím pásky
otvoril primátor Branislav Celler soľné inhalačné centrum, ktoré
je výsledkom spolupráce zriaďovateľa materskej školy Mesta
Trenčín, sponzorov spomedzi rodičov, a trenčianskeho výtvarníka Petra Adamicu, ktorý „jaskyňu“ obohatil o soľné kvaple
a majiteľa patentu soľnej jaskyne. Pod všetko sa nakoniec podpísala práca a nadšenie zamestnancov materskej školy.
Vybavenie malej miestnosti
je jednoduché, pri stenách sú
dve lavice pre deti, špeciálne
somadrinové tehly, ktorých je
170 - je to prepočet na metre
štvorcové. Na tehlách sú postavené nádoby zo špeciálnym
somadrinovým roztokom v
objeme prepočítanom na plo-

svedčia aj štatistiky dochádzky detí. Zvažovali sme, ako
prekonať túto bariéru a prvým
impulzom bola návšteva materskej školy s inhalačným
centrom v Komárne a pani riaditeľka nás ochotne zasvätila
do tejto aktivity.“
Riaditeľka stručne popísala

„Všetko si treba ohmatať a vyskúšať, to budú doma počúvať s
otvorenými ústami!“
sumu 35 tisíc korún, preto
sme museli vymyslieť priestor,
jeho teplotu a orientáciu na
svetové strany. Navyše aj deti
potrebujú útulné prostredie a
tak súčasťou centra budú vystavené výtvarné práce našich
detí, ktoré budeme po čase
vymieňať,“ dodala riaditeľka
MŠ A. Koprivňanská.
„Každá trieda denne absolvuje dvadsaťminútový pobyt

rujúca zdravie Dúha a zároveň
učiteľka miestnej materskej
školy Anna Adamicová.
Počas skúšobnej prevádzky
sa pobyt v soľnej jaskyni deťom páčil, voňal im a všetko
si chceli vyskúšať. Presvedčili
sme sa o tom počas dvadsaťminútovky s najstaršími deťmi
– predškolákmi. Deti boli na
všetko zvedavé, krátke úvodné

Riaditeľka MŠ Angelika Koprivňanská mieša somadrinový roztok
chu miestnosti. Pobyt v soľnej
jaskyni zvyšuje odolnosť detí
hlavne proti ochoreniam dýchacích ciest, odstraňuje ťažkosti
zažívacieho systému, znižuje
vysoký krvný tlak, odbúrava
stresový faktor, podporuje liečbu kožných ochorení a alergií a
poskytuje oddych a relaxáciu.
„Sme iba treťou materskou
školou na Slovensku so soľným inhalačným okruhom,“
povedala riaditeľka MŠ Angelika Koprivňanská. „Dlhodobo
zápasíme s chorobnosťou detí,
najmä dýchacích ciest, o čom

zariadenie soľného inhalačného centra: „Jedinečnosť tejto
malej miestnosti spočíva vo
vyparovaní soľného roztoku,
kde deti sedia a inhalujú. Už
v ľudovej tradícii sa spomína
dezinfekcia horných dýchacích
ciest a inhalovanie soľného
roztoku sa v ľudovej medicíne
využíva na ozdravenie organizmu.“ Priestory sú trochu
stiesnené, ale do inhalačného centra sa bez problémov
zmestí jedna trieda materskej
školy. „Finančné možnosti
nám nedovoľovali presiahnuť

A. Koprivňanská (vpravo) hosťom popisuje zariadenie soľného
inhalačného centra.
v soľnom inhalačnom centre.
Deti musia počas pobytu v soľnej jaskyni sedieť, preto s nimi
budeme robiť výchovno-vzdelávacie aktivity so zameraním
na statické činnosti. Deti recitujú, robia rôzne artikulačné
cvičenia, spievajú, počúvajú
rozprávky,“ povedala koordinátorka projektu Škola podpo-

slovo o soľnej jaskyni pozorne
počúvali a snažili sa všetko
vidieť na vlastné oči, niektorí
odvážlivci nebadane skúsili, či
sú tehly naozaj slané. Potom
si sadli na lavice a chvíľku spoločne recitovali, potom zasa
počúvali pani učiteľku, ktorá im
čítala rozprávku.
Text a foto: Leo Kužela
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Predstavujeme inšpektorov Mestskej polície v Trenčíne

RAJÓN č. 10
Lokalita: Ul. M. Rázusa, Hodžova, Nábrežná, kpt. Nálepku, Švermova, Hurbanova, gen. Goliana, Smetanova, Komenského, gen. Viesta, Jiráskova, Šoltésovej, Gagarinova, M. Turkovej a Osvienčimská.
Miesta spoločenského ruchu: zimný štadión, obchodný dom Rozkvet.
Problémové miesta: Parkoviská pri zimnom štadióne, bezdomovci.
Inšpektor: Peter Belák
„V mojom rajóne k najčastejším problémom patrí nedostatočný počet parkovacích miest
pri zimnom štadióne. Aj touto
cestou sa obraciam na občanov
a návštevníkov mesta, ktorí navštevujú hokejové zápasy. Buďte
ohľaduplnejší voči obyvateľom,

žijúcim v susedstve štadióna
a neparkujte na trávnatých plochách. Za seba i mestskú políciu musím povedať, že budeme
prísne riešiť neohľaduplných
vodičov.
Druhý najväčší problém v rajóne spôsobujú bezdomovci. To

však nie je len problém mestskej
polície, ale celospoločenský. Rajón mám už zmapovaný, viem,
o aké osoby ide a budem ich
počas výkonu služby priebežne
kontrolovať, aby neznečisťovali
verejné priestranstvo alebo inak
nenarúšali verejný poriadok.“

RAJÓN č. 11
Lokalita: Ul. Považská, Žilinská, Brigádnická, Pri Tepličke, Pod Skalou, Jasná, Tichá, Opatovská,
Kraskova, Pádivého, Sibírska, Armádna, Pod čerešňami, Odbojárov.
Inštitúcie a miesta spoločenského ruchu: Nákupné centrum Radegast.
Problémové miesta: Pohostinstvá, bary.
Inšpektor: Slavomír Svrbík
„Vo svojom rajóne sa zameriavam najmä na dodržiavanie
nariadení mesta a platných
zákonov. Ako najväčší problém
vidím nedodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia č.
3/02, ktoré určuje podmienky

držania psov v meste. Budem
dbať pri kontrolách najmä na
to, aby psy neboli voľne pustené na verejných priestranstvách, kde to VZN nepovoľuje
a aby mali evidenčnú známku.
Vo svojom rajóne budem dô-

sledne sledovať aj dodržiavanie záverečných hodín v pohostinstvách a v baroch. Dúfam,
že moja práca bude prínosom
pre všetkých obyvateľov v tejto
mestskej časti.“

Školy a školské zariadenia oslobodené od dane z pozemkov a stavieb
Mesto Trenčín vo svojom VZN č. 9/2004 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oslobodilo od dane z pozemkov a dane zo stavieb pozemky
a stavby slúžiace školám a školským zariadeniam.

Mesto Trenčín je zriaďovateľom predškolských zariadení
a základných škôl a podľa slov
poslanca dlhodobo uvoľneného
na výkon funkcie Branislava
Zubričaňáka, štátne príspevky,
tzv. normatívy sotva stačia na pokrytie prevádzky škôl a mzdy pedagogických i nepedagogických

pracovníkov. Mesto Trenčín dotuje rekonštrukciu, údržbu a modernizáciu týchto škôl z vlastného rozpočtu a zároveň sa usiluje
získať finančné prostriedky na
tento účel aj z fondov Európskej únie. V takejto situácii je
neúnosné, aby tieto zariadenia
platili svojmu zriaďovateľovi daň
z pozemku a stavby.
Ekonomická situácia na
stredných školách, ktorých zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj, je na približne
rovnakej úrovni ako v základnom
školstve a predškolských zariadeniach. Navyše stredné školy
navštevuje v drvivej väčšine mládež, žijúca v Trenčíne a vyučujú
pedagógovia-Trenčania. Mesto
preto aj oslobodením stredných
škôl od dane z pozemku a stavieb vychádza v ústrety svojim
obyvateľom.

Tretia kategória sú vysoké
školy. Na území mesta Trenčín
sa v poslednom desaťročí minulého storočia etablovali dve: City
University a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Mesto
Trenčín má v rámci prijatého Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja ambíciu stať sa centrom
vysokoškolského vzdelávania na
Považí a oslobodenie od dane
z pozemku a stavieb chápe ako
jednu z foriem pomoci samosprávy na skvalitnenie vzdelávacieho procesu na trenčianskych
vysokých školách.
Mesto rovnako oslobodzuje
od dane z pozemkov a stavieb
pozemky a stavby slúžiace
výhradne na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností alebo
úradovne osôb, poverených
duchovnou správou cirkví a náboženských spoločností, ak sú
registrované štátom.
Oslobodené od dane sú aj
pozemky, funkčne spojené so

stavbami slúžiacimi na účely sociálnej pomoci, ďalej stavby, slúžiace na pracovnú rehabilitáciu
alebo rekvalifikáciu občanov so
zmenenou pracovnou schopnosťou, múzeá, galérie, knižnice,
výstavné siene a osvetové zariadenia na území mesta Trenčín.
T. Hlobeň

Namiesto stromov kríky
Vo februári prevádzkovateľ plynárenských zariadení
na území mesta odstráni 17
čerešní a 6 borovíc rastúcich
v zelenom páse na Hodžovej
ulici v úseku od križovatky s
Ulicou kpt. Nálepku po Opatovskú ulicu. Okrasné stromy
rastúce v ochrannom pásme
vysokotlakového plynovodu
ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky rozvodného
zariadenia. Staré stromy nahradia vysadené kríky, ktoré
koreňovou sústavou nemôžu
plynovod poškodiť.
(ožp)
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Sneh správcu miestnych komunikácií nezaskočil
Približne pred rokom, 30.
januára 2004 štatutár Mesta
Trenčín Branislav Celler vyhlásil na území Mesta Trenčín
mimoriadny, tzv. kalamitný režim. Dôvodom bolo čiastočné
zlyhanie kompetentných pracovníkov Mestského hospodárstva
m.p.o. Trenčín pri zabezpečovaní zimnej údržby mestských
komunikácií, čo sa prejavilo
nedostatočným odpratávaním
snehu z frekventovaných chodníkov, autobusových zastávok
alebo prechodov pre chodcov.
Sneh aj v tejto zimnej sezóne akoby Trenčín obchádzal, ale
nakoniec predsa len Perinbaba
roztrhla svoj vankúš aj nad naším mestom. „Tri organizácie
zodpovedajú za zimnú údržbu komunikácií v Trenčíne,“
vysvetľuje zmeny v porovnaní
s minulými rokmi zástupca primátora Mesta Trenčín Anton
Boc. „Slovenská správa ciest
udržuje cesty I. triedy, to znamená hlavný prieťah mestom
– Ul. Bratislavskú a Štefánikovu. Údržbu ciest II. triedy, ku
ktorým patrí napr. Električná
ul., riadi Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) prostredníctvom svojej organizácie
Údržba ciest TSK. Údržbu ciest
III. triedy zabezpečuje tiež táto
organizácia. To sú spojnice
medzi jednotlivými mestskými
časťami, napr. Kubrá-Kubrica,
Biskupická-Nozdrkovce. Ďalšie
cesty tejto kategórie sú na
Zámostí, napr. spojenie medzi
Zlatovcami a Záblatím.“
Mesto Trenčín zodpovedá
za miestne komunikácie. Dĺžka

ciest, kde zabezpečujú zimnú
údržbu pracovníci mestskej rozpočtovej organizácie Mestské

nie je celá zaradená do prvého
poradia dôležitosti, časť z nej je
až v treťom poradí. Na viacúče-

Štefan Ukuš na viacúčelovom vozidle Foma bezpečne zvládol aj
svah na Partizánskej ul.
hospodárstvo a správa lesov
(MHaSL), je približne 115 km.
Ak si porovnáme február minulého roku s tohtoročným, je
v približne rovnakých poveternostných podmienkach diametrálne odlišný. „Technika, ktorú
majú v súčasnosti k dispozícii
na Údržbe ciest MHaSL je
dostatočne kvalitná, aby sa
každá snehová nádielka na
území mesta dala zvládnuť,“
konštatuje trenčiansky viceprimátor. V praxi sa o tom chcel
presvedčiť v utorok 1. februára
počas kontroly zimnej údržby
miestnych komunikácií, o ktoré
sa stará mesto. Prvá zastávka
bola na Partizánskej ul., ktorá

Chodník i autobusová zastávka na frekventovanej Soblahovskej
ul. boli v súlade s operačným plánom zimnej údržby.

lovom vozidle Fumo tu pracoval
Štefan Ukuš. Novú „mašinu“ si

V rámci jednej smeny, ak nie
je kalamitná situácia, je v teréne 13 zamestnancov. Okrem
ôsmich vodičov špeciálnej techniky štyria ručne odpratávajú
sneh z autobusových zastávok.
Ako sa presvedčil A. Boc na
Soblahovskej ul., kde je veľká
frekvencia chodcov, stav chodníkov i autobusových zastávok
bol v súlade s operačným plánom zimnej údržby. Horšie to
už bolo na hlavnej autobusovej
stanici a na Sihoti 1. Na tomto
najstaršom trenčianskom sídlisku si nie všetci majitelia alebo
nájomcovia nehnuteľností susediacich s chodníkom plnia svoju
povinnosť - odpratať z chodníka
sneh. „Je to jednoznačné porušenie VZN. Jediná možnosť,
ako to napraviť je, že mestská
polícia bude v tejto veci s pomocou sankcií nekompromisne
konať,“ vyťahujúc mobilný telefón konštatoval A. Boc.
Mobilný telefón použil aj pri
hlavnej autobusovej stanici.

Pri krytých zastávkach na hlavnej autobusovej stanici boli v poriadku len chodníky.
Foto: (th)
chválil: „Je to spoľahlivé vozidlo
so silným motorom. V zime prehŕňam sneh, v lete kosím trávu. Má náhon 4x4, je bezpečné
aj na zasnežených svahoch,
bez problémov zvládam všetky
situácie.“ V čase sneženia pri
kompletnej údržbe v úsekoch,
ktoré má stanovené od dispečera podľa plánu zimnej údržby,
v 12-hodinovej smene, odjazdí
Š. Ukuš aj viac než tristo kilometrov pri odhŕňaní a posype
vozoviek. „Je to dosť náročné,
najmä keď je silné sneženie,
takže sa musím opätovne vracať na už prehrnuté úseky.“

Tento raz však nekontaktoval
mestskú políciu, ale službukonajúceho dispečera zimnej údržby: „Treba prehrnúť vozovky pri
krytých zastávkach, v poriadku sú len chodníky,“ zneli jeho
slová do aparátu. Dispečeri sú
vôbec veľmi dôležitou súčasťou zimnej údržby komunikácií.
Riadia ju štyria a nesú zodpovednosť napr. aj za dopravné
nehody, spôsobené nezjazdnosťou vozovky v čase, keď už má
byť podľa zimného operačného
plánu prejazdná.
Tibor Hlobeň

8 / INfO

PUBLICISTIKA

Číslo 3/ročník VII.

Na Legionárskej ulici začne rásť jedna z nových moderných dominánt Trenčína
Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva z decembra roku 2004 odkúpilo Konzorcium Z.A.I.C. pozemok pod tzv.
Masarykovými kasárňami na Legionárskej ulici. Konzorcium bolo
jediné, ktoré prezentovalo svoju víziu a projekt v súlade s platným Územným plánom Mesta Trenčín. Podľa zmluvy s Mestom
Trenčín konzorcium musí objekt asanovať na vlastné náklady
a v zmysle Územného plánu Mesta Trenčín vybudovať na pôvodnom mieste polyfunkčný objekt.

Dominantou „Nárožnej časti“ bude presklenená veža, ktorá dá
objektu popri Legionárskej ulici dynamický charakter.

„Nárožná časť“ sa bude nachádzať v priestore medzi Partizánskou a Legionárskou ulicou.
V širšom centre Trenčína,
kde sa pozemok nachádza, je
akútny nedostatok parkovísk.
Preto musel projektant pri
svojej práci neustále dbať na
to, aby objekt spĺňal prísne
architektonické kritériá s dostatočným počtom parkovacích
miest. Architekt Ing. Peter
Guga navrhol riešenie, ktoré
vychádza z historicky vytvoreného tvaru zástavby a urbánneho
priestoru. Urbanisticky objekt
je ponímaný a navrhovaný tak,
že využíva prednosti danej polohy – ako typický nárožný od
strany centrálnej mestskej zóny
a hlavná časť sa rozvíja pozdĺž

Legionárskej ulice. V strede objektu oproti Ulici K Dolnej stanici je predelený viacpodlažnou
pasážou.
Objekt je navrhnutý ako
polyfunkčný, t. j. je v ňom skĺbených viacero mestotvorných
funkcií – obchodné priestory,
služby, administratíva, bývanie,
garáže.

parkovacieho domu a samotný
štvorpodlažný parkovací dom
s približne 180 parkovacími
miestami.
„Nárožná časť“ sa bude
nachádzať v priestore medzi
Partizánskou a Legionárskou
ulicou. Jej dominantou bude
presklenná veža, ktorá dá objektu popri Legionárskej ulici
dynamický charakter a bude

tri poschodia vyplní približne
30 bytov.

BÚRANIE A VÝSTAVBA
V súčasnosti sme svedkami
asanácie pôvodného objektu.
Objekt je doslova rozoberaný,
práce budú ukončené najneskôr do 31. 5. t. r. Chodník na
Legionárskej ulici je zo strany

NAVRHOVANÝ OBJEKT
SA SKLADÁ Z TROCH
HLAVNÝCH ČASTÍ
„Zadný blok“ bude situovaný pozdĺž Partizánskej ulice.
Nachádza sa v ňom vchod do
Objekt je ponímaný a navrhovaný tak, že využíva prednosti danej polohy – ako typický nárožný od strany centrálnej mestskej
zóny a hlavná časť sa rozvíja pozdĺž Legionárskej ulice.

V „Časti pozdĺžnej popri Legionárskej ulici“, bude v podzemí
situovaných približne 40 garážových parkovacích miest. Na
prvom podlaží nájdete obchodné priestory, na druhom kancelárske priestory a zvyšné tri poschodia vyplní približne 30 bytov.

ústredným objektom, na prvom
a druhom poschodí s obchodnými priestormi a reštauráciou.
Na treťom až piatom podlaží
budú okrem kancelárskych
priestorov aj priestory pre služby.
V „Časti pozdĺžnej popri Legionárskej ulici“, bude v podzemí situovaných približne 40
garážových parkovacích miest.
Na prvom podlaží nájdete obchodné priestory, na druhom
kancelárske priestory a zvyšné

stavby oddelený neprehľadným
oplotením. Mnohí z nás si aj
v duchu zahrešia obtierajúc
sa o spomínaný plot alebo
prechádzajúc na druhú stranu
ulice. Za pochopenie a trpezlivosť s vykonávanými búracími
prácami bude odmenou ďalšia
z budúcich dominánt Trenčína.
Výstavba nového polyfunkčného objektu by sa mala začať
v letných mesiacoch tohto roku
a jej ukončenie je naplánované
na rok 2006.
(gl)
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Leuakristos, Laugaricio, Trusun, Treinchen, Trincino, Trentchin, Trencsén
Pomenovanie nášho mesta a problematika jeho pôvodu zaujímala oddávna historikov, laikov i odborníkov - jazykovedcov. Aktuálna je dodnes, ako sa presvedčíte na nasledujúcich riadkoch.
TRUSUN.
LEUKARISTOS,

LAUGARITIO
Ak by sme mali byť dôslední
v chronológii uvedenia nášho
hradu alebo mesta na mapách
a v listinných prameňoch, museli
by sme spomenúť už najvýznamnejšieho gréckeho geografa
a kartografa Klaudia Ptolemaia
(2. stor. n. l.), ktorý zakreslil
územie dnešného Slovenska,
Dunaj, Karpaty. Ním zobrazené
obchodné stanice i ostatné osady môžeme dnes len veľmi ťažko
lokalizovať najmä pre nepres-

TREINCHEN,
TRENCINIENSIS...
V pramenných materiáloch sa
prvýkrát spomína Trenčín v rozsudkovej listine kráľa Kolomana
o právach zoborského benediktínskeho kláštora z r. 1111, udelených Štefanom I. ako TREINCHEN. V ďalšej zoborskej listine
z r. 1113 je uvedený Trenčín ako
villa TRENCINIENSIS. Na označovanie spoluhlások odlišných
od latinských sa v stredovekých
prameňoch používal tzv. zložkový

V zoborskej listine z r. 1113 je uvedený ako villa TRENCINIENSIS.
nosť Ptolemaiových zemepisných
dĺžok. Tak je to i s osadou Leukaristos, ktorá by podľa súradníc
mala ležať niekde v Sliezsku. Pri
porovnávaní s inými prvkami na
jeho mape však možno zistiť, že
sa jedná o predchodcu dnešného Trenčína. Nasvedčuje tomu
i latinská forma mena Laugaritio.

TRISON, TRUSUN
Jozef Kamín sa vo svojich
„Príbehoch zamku, stolice Trenčanskej a slob. kral. mesta
Trenčina“ hneď v úvode zamýšľa
nielen nad Ptolemaiom, ale i nad
pôvodom a zakladateľmi mesta.
Odmieta domnienku, že by nimi
mali byť Rimania - „zdá se velmi chybným, a podle historie
nemožnym, že meno Trenčín od
Rimana Terentiusa pochodí.“
Rozoberá i TRISSON „který je
podla polohy včulejší Trenčín“.
Spomína i notára Anonyma a názov hradu v známej Anonymovej
kronike (koniec 10. stor.) v latinizovanej podobe ako castrum

pravopis. Neznelá spoluhláska
č, vyskytujúca sa i v názve TRENČÍN, sa zapisovala ako c, s, z alebo sc, cs, chz, a najmä ch. Zápis
Treinchen nesie podľa niektorých
historikov stopy nemeckého
prostredia. V ďalších prameňoch
sa uvádza názov hradu i župného
sídla rôzne:
- castrum de Trenchin (1193),
- castrum Trinciniensis, de
Trincin (1208)
- comitatu Trenchiniensi
(1224),
- ac Mathei Trinze palatini
(1308), castrum Trinchiniense
(1327) a pod.

TRINCINO, TRENTCHIN,
TRENCSÉN
Na starých vedutách Gualda
Priorata z polovice 17. storočia sa vyníma TRINCINO, alebo
taliansky Gununo, na starších
plánoch hradu a mesta sa ustálil názov TRENTSINIUM, alebo
TRENTCHIN, neskôr na ikonografickom materiáli, tlačiach, obrazoch Trenčína maďarská podoba

TRENCSÉN. Občas sa stretneme
na dobových pohľadniciach zo začiatku 20.storočia so skomoleninou Trenscén, dokonca zriedkavo „slovakizovaným“ – Trenčén.
Množstvo citovaných dokladov
vytvára dostatočnú materiálovú
základňu na jazykovú rekonštrukciu a komentovanie doterajších
etymologických výkladov názvu
Trenčín. J. Ľ. Holuby sa prikláňal k odvodeniu názvu zo slova
Tri- týn- tri vŕšky, tri kopce. Ďalší,
napr. R. Zaymus v r. 1900 píše:
„Týn - staroslovanské slovo,
značiace drevenú ohradu, je
dôkazom starobylosti opevneného miesta. Budatín, Temätýn,
Trenčín sú iste najstaršími pev-

TRENKOVA VES

nosťami na Slovensku. Trenčín
počul som odvodzovať od slova
tritýn, čo malo znamenať, že
mesto bolo obohnané troma
radmi týnov, kde sa uzamkýnali
bojovníci. I to som počul, že sa
mal Trenčín kedysi volať Trčín,
pretože pevnosť trčala nad hladinou Váhu“. J. Branecký taktiež
udáva, že Trenchen je slovanského pôvodu a obsahuje v sebe
slovo trň – týň.

predpokladu o pôvode miestneho mena Trenčín, lebo v zásade
stále platí, že názov Trenčín sa
odvodzuje z miestneho mena
TRNKA/TRENKA privlastňovacou
príponou –ín (Ivor Ripka, Jazykovedný ústav SAV, Bratislava). Nie
je to však jednoznačne dokázaný výklad, ani hrdí Trenčania sa
s ním príliš nestotožňujú, pretože nie je pre tak starobylé mesto
s majestátnym hradom dostatočne historický.
(jk)

Ján Stanislav, významný slovenský jazykovedec, skúmal v r.
1947 názov nášho mesta a dospel k názoru, že miestne meno
Trenčín „pochodí z osobného
mena Trenka a privlastňovacej
prípony – ín. Je to teda Trenkova ves, Trenkova obec...“
Dnes by sa odborníci mali
vrátiť k preskúmaniu doterajších
poznatkov onomastiky (náuka zaoberajúca sa vlastnými menami,
ich pôvodom a historickým vývojom – pozn. red.) a etymológie
(odbor zaoberajúci sa pôvodom
slova, vzťahmi a príbuznosťou
slov – pozn. red.) a potvrdiť
pravosť v súčasnosti platného
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Číslo 3/ročník VII.

Primátor prijal zástupcov trenčianskej kultúrnej obce
Na prvé tohtoročné stretnutie s predstaviteľmi mesta prijali
pozvanie zástupcovia rozhodujúcich agentúr, združení a inštitúcií trenčianskej kultúrnej obce. Ich záujem o diskusiu s primátorom Mesta Trenčín Branislavom Cellerom, predsedom komisie
kultúry, cestovného ruchu a cirkví pri MsZ Mariánom Kvasničkom a vedúcim odboru kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ
Petrom Kocnárom vyplýval najmä z faktu, že v roku 2004 prijalo
mestské zastupiteľstvo viacero rozhodnutí, ktoré budú mať priamy dopad na rozvoj kultúry v Trenčíne.
„Čiastka, vyčlenená v rozpočte mesta na rok 2005 pre
rozvoj kultúry predstavuje 23
miliónov korún,“ povedal B.
Celler. „Niektoré miestne kultúrne strediská dávame do
prenájmu ľuďom, ktorí v nich
pracujú. Pokiaľ bude záujem
o ďalšie, sme na to pripravení.
Máme finančné prostriedky aj
na ich rekonštrukciu,“.
Odstránenie
byrokratických prieťahov pri schvaľovaní
projektov v rámci grantového
programu a chýbajúci mestský
reprezentačný stánok kultúry,
patrili k najčastejším otázkam
zástupcov kultúrnej obce na
svojich hostiteľov. „Priamo do
rozpočtu sú zahrnuté tzv. imidžové kultúrne podujatia a potom je v ňom 3-miliónový balík
na grantový program,“ podujal
sa na odpoveď M. Kvasnička.
„Verím, že proces štrukturál-

nych zmien, ktorý v súčasnosti na mestskom úrade vrcholí
a dotkne sa aj odboru kultúry,
športu a cestovného ruchu,
prinesie prospech nielen organizátorom kultúrnych podujatí,
ale najmä ich konečným adresátom – divákom.“
Veľmi dôležitou zmenou
je aj menovanie novej 9-člennej komisie na posudzovanie
projektov v rámci grantového
programu. Doteraz bola totiž
identická s komisiou kultúry, cestovného ruchu a cirkví
pri MsZ a tak sa stalo, že jej
členmi boli napr. aj majitelia
agentúr, organizujúcich kultúrne podujatia. Uzávierka prvého kola grantového programu
bola 20. januára, druhé kolo
má uzávierku 31. marca. Jej
zasadnutie zvoláva predseda,
ktorým sa stal Marián Kvasnička. „Jej menovanie bolo pria-

Predstavitelia trenčianskej kultúrnej obce zaplnili veľkú zasadačku mestského úradu takmer do posledného miesta.
mo v mojej kompetencii a za
jej činnosť preberám rovnakú
zodpovednosť, akú majú jej
členovia,“ vyhlásil trenčiansky
primátor.
Grantové podmienky sú
prepracované oveľa dôkladnejšie ako v minulosti, konkrétny
projekt môže získať dotáciu vo
výške 70% z celkových nákladov, maximálne však 200 tisíc
korún. Ak grantová komisia
schváli príslušný projekt, do 24
hodín sa dostane k primátorovi. „Pokiaľ máte vysporiadané
finančné pohľadávky z minu-

Veľké ruky, nohy a malá hlava
V druhej polovici januára
patrila Výstavná sieň č. 22
na Mierovom námestí výstave
grafík insitného maliara Martina Jonáša z Kovačice v SČH.
Do Trenčína ju priviezol Pavol
Čapo (na snímke vpravo).
Martin Jonáš sa narodil ako
jednoduchý roľník. Vyrastal a
pracoval na dedine. V jeho tvorbe boli charakteristické najmä
veľké ruky, nohy a malá hlava.
Nimi akoby chcel autor pripomenúť, že v živote sedliaka boli
najdôležitejšie končatiny, ktorými si zaobstarával živobytie.
„Maľovaniu a kresleniu sa
venoval počas zimných mesiacov,“ spomínal na insitného
maliara Pavol Čapo. „Vtedy si
sedliaci našli čas aj na oddych
a Martin Jonáš si spolu so susedmi začali krátiť dlhé večery

kreslením a vzájomným obdivovaním svojich prvých pokusov. Prvýkrát svoju tvorbu
prezentoval ako 38-ročný. Keď
prišli úspechy, začal tvoriť naplno. Spolu so štyrmi maliarmi založil pred 50 rokmi prvú
galériu insitného maliarstva v
bývalej Juhoslávii.“

Jeho súčasná výstava nie je
premiérovou v Trenčíne, ale je
prvou slovenskou výstavou od
jeho smrti. Galerista a zberateľ umenia Pavol Čapo na ňnu
vybral kolekciu Jonášových akvarelov, kolorovaných kresieb a
grafík.
Text a foto (lm)

losti a máme detailný prehľad
z minulého roku, píšem si vašu
žiadosť na skrátenie ďalšieho
administratívneho kolobehu
po vašom podpise zmluvy a jej
následnom doručení späť na
mestský úrad, na tri dni,“ reagoval B. Celler na podnet zástupcov trenčianskej kultúrnej
obce. Platné všeobecne záväzné nariadenie hovorí, že mesto
odošle žiadateľovi dotáciu na
jeho účet do 15 dní od podpisu
zmluvy primátorom mesta.
T. Hlobeň

Trenčania na
výstave v Číne
V školskom roku 20032004 prijali žiaci a pedagógovia trenčianskej ZUŠ aj
výzvu ministerstva školstva
a zostavili kolekciu prác
pre celosvetovú výstavu
v Číne. Medzi dielami nádejných umelcov zo 148
štátov sveta sa nestratili
ani trenčianske. Čestné
uznania pre M. Kyselicu, S.
Šlesárikovú, S. Bičanovú,
M. Surovčíkovú z triedy J.
Švikruhu, A. Remešovú a
J. Brucha z triedy N. Žatkovej, dve strieborné medaily
M. Tisovej a A. Šimonovičovej z triedy J. Švikruhu a
zlatá R. Bilkovej z triedy N.
Žatkovej sú toho najlepším
dôkazom.
(lm)
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Divadelné predstavenia a koncerty
Galéria Miloša Alexandra Bazovského
13. 2. o 18.00 XÉNIA MASKALÍKOVÁ – klavír
ONDREJ MRÁZ – spev
Kultúrne a metodické centrum OS SR
20. 2. o 19.00 RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO - ČLOVEČINA

Výstavy
Galéria Miloša Alexandra Bazovského
10. 12. – 27. 2. ČESKÉ MALIARSTVO V PRELOME 19. A 20.
STOROČIA - Zo zbierok Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne
14. 12. – 27. 2. Štyri krajiny detstva
– čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty
Trenčianske múzeum
10. 12. – 28. 2. POĽSKÉ ĽUDOVÉ UMENIE
– maľba na skle, drevené plastiky
Mestská galéria, Mierové námestie 22
28. 1. – 2. 3.
DRUŽOBNÁ VÝSTAVA VÝTVARNÍKOV REGIÓNOV TRENČÍN A UHERSKÉ HRADIŠTĚ
4. 2. – 27. 2.
PETER JANÍK – štvrtý rozmer šperku
Výstavná sieň, Mierové námestie 16
4. 2. – 27. 2.
Ing. arch. PAVEL MIŠKOVIČ - koláže
Výstavisko TMM
17. 2. – 19. 2. BEAUTY FORUM SLOVAKIA,
EXPODROGÉRIA – CLEAN

Prednášky a kurzy
KaMC OS SR
17. 2. o 16.00

Zbieranie papierových platidiel
– prednáša Z. Šustek
Členské schôdze Klubu numizmatikov sa konajú 3. štvrtok v
mesiaci o 16.00 h. Výmenné stretnutia sa uskutočňujú na členských schôdzach.
10. 2. o 16.00 Skúsenosti s riadením Leteckej školy
– Ing. T. Držík
24. 2. o 16.00 Aktuálna beseda s premietaním video
– Ing. D. Sadloň
Trenčianske múzeum
17. 2. o 16.00 Žil som medzi indiánmi – doc. M. Kováč
Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská ul.
SUPERKLUB 2005 PRE DETI s Osmijankom.
14. 2. o 10.00 Osem spomienok na Osmijamka
15. 2. o 10.00 Čítame osem Osmijankových rozprávok
16. 2. o 10.00 Píšeme Osmijankovi...
17. 2. o 10.00 Kreslíme Osmijanka
18. 2. o 10.00 Vyhlásime najkrajšiu Osmijankovu rozprávku
16. a 23. 2. 10.00
Februárová knihariáda. Novinky z knižných
vydavateľstiev pre deti a mládež.
24. 2. o 16.00 Literárny klub OMEGA
Kultúrne stredisko Dlhé Hony
20. 2. o 8.00
CELOSLOVENSKÁ FILATELISTICKÁ BURZA

Cvičenia a turistika
Kultúrne stredisko Dlhé Hony
streda o 17.00 TEHOTENSKÁ GYMNASTIKA
streda o 19.00 BALANTES – posilňovaco–uvoľňovací program
štvrtok o 17.30 JOGA - pre začiatočníkov aj pokročilých
štvrtok o 19.00 AEROBIK
19. 2. – 20. 2. Zimné stretnutie turistov Trenčianskeho regiónu na Baskom. Trasa: Omšenie – Slatinky – Homôlky – Baske

Pozvánka do kina Metro
10. - 13. 2. o 17.00 a 19.30
HONBA ZA POKLADOM
TEMPLÁROV
USA 2004, ŠUP, 131 min, do
12 r., MN, titl., Dolby SR
Už nikdy nemal byť nájdený...
Pochovaný v troskách Šalamúnovho chrámu, strážený
rádom templárov, najväčší
poklad, aký svet videl! 2000
rokov staré tajomstvo sa znova prebúdza...
14. 2 o 19.00 - ART CLUB
VZBURA VO VÄZNICI CARANDIRU
Argentína /Brazília 2004, 148
min, réžia: Hector Babenco
Film, inšpirovaný skutočnými
udalosťami, rozpráva príbeh
o najväčšej väznici v Brazílii.
V roku 1992 tu vypukla séria
nepokojov, ktoré prerástli do
vzbury, pri ktorej prišlo o život
111 väzňov.
15. - 17. 2. o 17.00 a 19.00
PROTIVNÉ BABY
USA 2004, KL, 93 min, do 12
r. MN, titl., Dolby SR
Komédia o tom, čo dokážu
baby, keď sa bijú o chalana.
Cady Heronová (Lindsay Lohan)
žila so svojimi rodičmi v Afrike
a tak nemá žiadnu predstavu
o tom, aké divoké vzťahy môžu
panovať na strednej škole, až
kým neskríži cestu hviezde
školy, Regine Georgeovej (Rachel McAdams).
18.-20.2. o 17.00 a 19.00
O DVE SLABIKY POZADU

SR 2004, KL, 84 min, do12 r.
MN, Dolby SR
Príbeh zo súčasnosti o študentke Zuzane, ktorá ako väčšina mladých ľudí ešte presne
nevie čo chce a občas je trochu mimo. Keď ju očarí krásny
muž, zbalí kufre a ide za ním
do Paríža. Hľadá toho pravého
a ani si neuvedomuje, že vlastne hľadá samu seba.
21. 2. o 19.00 - ART CLUB
SALÓ ALEBO 120 DNÍ
SODOMY
Taliansko 1975, 117 min,
réžia: Pier Paolo Pasolini
Posledný Pasoliniho film, ktorý
patrí k najrozpornejším dielam
celej svetovej kinematografie
70. rokov, je adaptáciou de
Sadových románov. Film sa
odohráva v Taliansku v období
druhej svetovej vojny. V obnaženej podobe sa v ňom pretína niekoľko dobových trendov.
Pasolini dospel k desivej vízii
kulminujúceho násilia ako prejavu rúcajúceho sa fašistického panstva.
22. - 24. 2. o 17.00 a 19.00
DUŠA AKO KAVIÁR
ČR 2004, ŠUP, 99 min, do 15
r. MN, Dolby SR
Tragikomédia o ceste za šťastím, na ktorej človek urobí
veľakrát tú istú chybu, aby
ju napokon až po stoprvý raz
napravil. Hviezdne obsadená
česká komédia plná peripetií
a humoru o životných kotrmelcoch troch súrodencov.

Kino v KaMC OS SR (dom armády)
17. - 20. 2. o 18.30

PO ZÁPADE SLNKA

Stále expozície:
Katov dom
ZO STARÉHO TRENČÍNA, PRÁVO A PORIADOK V STAROM MESTE

Spoločenské zábavy a plesy
Hotel Tatra
12. 2. II. REPREZENTAČNÝ PLES ROTARY CLUBU
14. 2. DEŇ SV. VALENTÍNA
Kultúrne stredisko Dlhé Hony
11. 2. o 15.00 Pofašiangové spoločenské stretnutie pri hudbe.
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Modrá mesačná ilúzia
Školská galéria na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v učebni B315 nespí ani počas zimného
obdobia. Svoje práce tu prezentovali Vlasta Mráziková, Juraj
Toman, ale aj tunajšia gymnazistka Zdenka Muráriková.
V súčasnosti vystavuje Petronela Novosadová, členka
združenia výtvarníkov v Trenčíne. Na svoj mladý vek stihla
zažiť veľa zaujímavých situácií
vďaka svojmu umeleckému
nadaniu, ktoré zachytila nielen
na plátne, ale aj na skle. Medzi
jej najobľúbenejšie témy patrí
modrá mesačná ilúzia, muž
a žena...

Svoj výber umeleckých prác
sa snažila čo najviac priblížiť
naturelu mladých študentov
a tým zaujať ich pozornosť.
„Maľovanie pre mňa znamená vyjadrenie svojich pocitov, uvoľnenie, určitý sen....
Kontrastným spojením farieb
chcem vyjadriť svoj identický
štýl maľby a ukázať aj ostatným, že tvorba je krásna vec
a bola by som rada, keby som
študentov aj motivovala,“ hovorí Petronela. V budúcnosti by
sa chcela dostať viac do povedomia verejnosti, aby jej prácu
vedeli ľudia oceniť a zaradili si
ju do ich bežného života. (lm)

V súčasnosti vystavuje v Školskej galérii na Gymnáziu Ľ. Štúra aj 17 študentov z 3.A triedy, ktorí pracovali na projekte „Ja
v hľadáčiku“ pod vedením nemeckej lektorky Kataríny Mischok
a profesorky Marty Černičkovej. Na bustách znázorňovali svoje
pocity, umeleckou formou obnažovali svoje vnútro.
Foto (lm)

Talent uznávajúci Einsteinove motto
Trenčín je bohatý na mladých inteligentných ľudí. Celkom
určite k nim patrí aj 19-ročný študent Gymnázia Ľ. Štúra Peter
Černo (na snímke). Jeho meno rezonuje na mnohých matematických a fyzických olympiádach, kde obsadzuje prvé miesta.
Úspešný je aj v programovaní. Na minuloročnej medzinárodnej
olympiáde v gréckych Aténach získal čestné uznanie a len jeden
bod mu chýbal na získanie bronzu.

Na základnej škole Peter nijako zvlášť v matematike nevynikal. Zlom nastal až v siedmej
triede, kedy ho začalo zaujímať
programovanie. To si vyžaduje
matematiku a tak začal čítať
odbornú literatúru. Sympatický chalan popiera tvrdenie, že
géniovia sú utiahnuté kocky.
Ako sám hovorí, baví ho šport,
najmä futbal a beh. „Cez jarné
prázdniny sa chystám do Semmeringu v Alpách, kde budem
lyžovať a boardovať, ale hlavne oddychovať,“ dodáva Peťo.

Rozprávková karnevalová krajina
Tak, ako každoročne, prvý
polrok na ZŠ na Potočnej ul.
v mestskej časti Opatová sa
neskončil len rozdávaním vysvedčení, ale obohatil ho aj
tradičný karneval. Škola sa
premenila na zázračnú krajinu rozprávkových postavičiek,
ktoré sa nechali unášať rytmickými skladbami. Víly, čarodejníci, zvieratká, chrobáčiky,
princezné, pištoľníci veselo
oslávili polročné vysvedčenie.
Niektoré masky ako aj
ozdoby na karneval si deti (na
snímke) pripravili v Školskom
klube pod vedením vychovávateľky Tatiany Čákovej. Po
tanci si všetci pochutnali na
občerstvení, ktoré pripravili
ich mamičky. Slávnostnú at-

mosféru dotváralo čaro Perinbaby.
Škola je pripojená do medzinárodného pilotného projektu Zelená škola. Žiaci sú aj
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takto vychovávaní k láske ku
všetkému, čo ich obklopuje.
Vytvárajú si vzťah nielen k materiálnym, ale i k duchovným
hodnotám. Foto a text (ag)

V súčasnosti sa pripravuje
na maturitu a ďalej by chcel v
štúdiu pokračovať na Karlovej
Univerzite v Prahe, konkrétne
na MFF. Od 1.októbra 2004
študuje podľa individuálneho
študijného plánu. V budúcnosti by sa chcel venovať umelej
inteligencii – robotike a IQ softvéru. V živote sa riadi mottom
Alberta Einsteina: „Každý problém v sebe skrýva príležitosť
niečo dokázať.“ Určite nám to
v živote ukáže!!!
Dominika Kusá

Zamorený terén
V stredu 2. februára popoludní Ján Kavacký zo záhradkárskej osady Pri Mlyne nahlásil Mestskej polícii Trenčín,
že oproti vchodu do leteckých
opravovní za cestou je veľká
kaluž oleja a nafty. Hliadka
polície v priebehu štvrťhodiny
obhliadla situáciu a privolala
hasičov, ktorí zamorený terén
očistili. Záhradkári poukazujú
na časté znečistenie tohto
priestoru parkujúcimi autami,
kde už boli viackrát vyliate oleje
a mazivá. Žiadajú odbor životného prostredia a investícií MsÚ,
aby sa týmto problémom zaoberal, pretože priesaky olejov
do pôdy kontaminujú spodné
vody, napísal do redakcie INFO
predseda „osádky Pri Mlyne“
Pavol Sedilek.
(r)
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Ako sa narodilo Betlehemské svetlo
Určite ste sa už stretli, počuli, ba dokonca vám niekto núkal v predvianočnom čase Betlehemské svetlo. Mohli by ste
si myslieť, že je to niečo, za čo treba platiť. V tomto prípade
nie! Betlehemské svetlo je už dlhodobou tradíciou skautov, šíria tento symbol ľudskej lásky, porozumenia a nádeje na celom
Slovensku a nielen tam.
Ako táto akcia vznikla? V ľuďmi to má veľký ohlas. Už o
roku 1986 poslucháčka ra- rok sa myšlienka začala šíriť aj
kúskeho rozhlasu prišla do do zahraničia.
V roku 1990 sa prvýkrát do
štúdia v Linzi, odkiaľ sa už niekoľko rokov počas Vianoc orga- tejto tradície zapojil aj Slovennizovala akcia Svetlo v tmách, ský skauting. Skauti si sveako poďakovanie za dary pre tielko slávnostne prevezmú vo
postihnutých a osamelých ľudí. Viedni od rakúskych skautov.
Jej návrh bol, aby si každý, kto Chránené ako oko v hlave ho
príde, mohol odpáliť plamienok šíria ďalej a na severných hratohto svetla na svoj vianočný niciach ho predávajú skautom
stromček či okno ako pamiatku z Poľska. Tu sa však ich úloha
na nežijúcich. Akciu podporil aj ešte nekončí. Skauti betlehempápež Ján Pavol II. Tak pracov- ské svetlo šíria aj medzi ľuďmi.
níci rakúskeho rozhlasu letecky Nosia ho do kostolov, nemocprevážajú lampu so svetlom, níc a ľuďom domov, v nádeji,
ktoré zapaľuje postihnutý chla- že šíria lásku a dobro medzi
pec v Bazilike Narodenia Pána všetkých.
V Trenčíne už 15-krát mali
v Betleheme, do Linzu. Medzi

ľudia možnosť vziať si svetlo z
Mierového námestia počas Zlatej nedeľe alebo 24 hodín pred
Štedrým dňom. V niektorých
mestských častiach ho skauti
šíria dom od domu. Ľudia si
vtedy často spomenú na tých,
ktorým treba pomôcť. Dobro-

Zdokonaľovači
Sme národ zdokonaľovačov.
Stále niečo zdokonaľujeme. Bývalý kolega Jožo napríklad zdokonalil čiernu pálenicu, ktorú
má v garáži v istej nemenovanej dedine Súča. Kvôli utajeniu
neuvádzam polohu Horná alebo
Dolná. Do potoka dal zatočenú
medenú trubičku a pripojil čerpadielko zn. Picollo a gumovú
hadičku. Voda behá hore-dole
a na inžinierskej úrovni chladí
nelegálny aparát. A z kvasu veselo kvápe.

(glosa)
Najviac
„zdokonaľovania“
sa však na Slovensku deje vo
verbálnej a teraz aj v obrazovej
rovine.
Najvďačnejšími objektmi sú
veľkoplošné bilboardy. Tam sa
dá sprejmi dopísať čokoľvek.
Napríklad k textu: Voľte Róberta
Fica za prezidenta Republiky“,
anonym pripísal „na Kube!“
Bolo to pri Merine.
Počas vojenskej služby
v Čechách, za naozaj tvrdej totality, akýsi sebevrah prepísal

na útvare heslo „Se Sovětským
Svazem na věčné časy a nikdy
jinak“ na verziu „Se Sovětským
Svazem na věčné časy a někdy
jinak.“ Mimochodom, ten zdokonaľovač bol Trenčan. Vtedy
to bolo na 10 rokov v Jáchymove.
Vzdávam úctu neznámemu
zdokonaľovačovi,
pravdepodobne zo severnej Oravy, hoci
mohlo ísť aj o náhodného externistu.
Na Orave sa nachádzajú

Bohom
zabudnuté
kúpele
s názvom Slaná Voda. Tesne
pred nimi je na ceste ceduľka
so šípkou oznamujúca: Hviezdoslavova Alej 300 m. Je tam
12 líp vysadených na počesť
slovenského barda. Neznámy
slovenský zdokonaľovač zrušil
na ceduľke písmenká „ova“
a pridal „n“. Terajšia podoba je
„Hviezdoslav nalej!
Takže Paľo, čo ešte váhaš?
Veď sme skoro menovci, ja
som Peter

ním so slovami: „Mali by sme
sa učiť cudzie jazyky.“ „A načo
by sme sa učili? Henten ich vedel päť a nepomohlo mu to!“
V dnešnom svete, ktorý je
ešte stále plný vojnových konfliktov, by preto všetky armády
sveta mali povinne ovládať
základné frázy aspoň v dvadsiatich cudzích jazykoch. Predstavte si, že sa dostaneme do
vojnového stavu s republikou
Bourkina Faso. Veď by sme nevedeli dohodnúť ani prímerie!
Predkladám zoznam viet,
ktoré by mal každý vojak ovládať v 20 jazykoch:

Ruky hore!
Ste obkľúčení!
Stoj, lebo strelím!
Teba zamordujeme ako prvého!
Mučíme vášho veliteľa. Chcete
si prezrieť jeho ľadviny?
Dnes sme vypálili dedinu A,
z nedostatku času dedinu B
vypálime až zajtra.
Ihneď navaľte konzervy, chľast,
cigarety a muníciu.
Máš pekný zelený oblek. Šijete
u toho istého krajčíra ako my?
Navaľte všetky granáty, nemáme už čo po vás hádzať!
Ihneď nám vydajte vášho me-

chanika, v tanku máme pokazenú klimatizáciu!
Atď.
Priebeh vojenských konfliktov
by sa tak značne zjednodušil,
skrátil a bolo by menej obetí.
Keby na vás niekto skríkol:
„Áll, vagy lovok“, môžete sa
tak akurát nahlúplo usmievať.
A on vám pritom oznamuje:
Stoj, lebo strelím!
Vojaci prosím vás, učte sa cudzie jazyky. Vojnové konflikty
to zjednoduší, skráti a ak Pán
Boh dá nebudú vôbec, lebo sa
dohodnete vopred.
Váš Peter.

O komunikácii
Po vstupe do únie veľká
časť občanov skonštatovala,
že má problémy s komunikáciou s ostatnými občanmi únie.
Dôvodom je slabá znalosť cudzích jazykov a tým vzniknutá
jazyková bariéra. Zváľali sme
síce ostnaté drôty ale tú jazykovú prekážku váľame len veľmi pomaly. Napadol mi starý
vtip. Keď za bačom na salaš
prišiel cudzinec a spýtal sa ho:
„Do you speak English?“ bača
pokrútil hlavou. Neskôr sa ho
cudzinec spýtal ešte na 4 jazyky, ale bača stále krútil hlavou.
Znepokojený valach prišiel za

voľné dary, ktoré dávajú, sa
vždy použijú na charitu. Preto
sa netreba obávať, že na tom
niekto zbohatne a ten kto by
od vás priamo za betlehemské
svetlo pýtal peniaze, určite nešíril tento symbol v duchu jeho
dlhoročnej tradície.
(r)

(fejtón)
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VÝBOR MESTSKEJ ČASTI ZÁPAD
MESTA TRENČÍN
POZVÁNKA
Dovoľujem si vás pozvať na zasadnutie Výboru mestskej časti
Západ, ktoré sa uskutoční dňa 23.2.2005 (streda) o l5.30 hod.
na mestskom úrade vo veľkej zasadačke č. 101
Program:
1. Otvorenie
2. Požiadavky poslancov a občanov
3. Žiadosti
3. Rôzne
4. Záver

Číslo 3/ročník VII.

Od 16.2.2005 vstup na mestský úrad výťahom
Dňa 16. 2. 2005 o 14.00 hod. bude slávnostne uvedený do
prevádzky výťah na mestskom úrade. Výťah umožní občanom jednoduchší prístup do Klientského centra a na ostatné podlažia hlavnej
budovy mestského úradu, čo iste ocenia najmä starší či menej zdatní občania, ale tiež občania telesne postihnutí a imobilní, pohybujúci sa na klasických invalidných vozíkoch. Po dobudovaní bezbariérového riešenia zostávajúcich miest (výťahová plošina na niektorých
schodiskách vo vnútri budovy), sa tak konečne bude môcť Mestský
úrad v Trenčíne popýšiť prívlastkom BEZBARIÉROVÝ.
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
v spolupráci s Občianskym združením ALEA - Agentúra pre
podporu lesníckych a ekologických aktivít

PONÚKA
Martin Barčák, predseda VMČ Západ v.r.
Zasadnutia výborov mestských častí sú verejné. Členovia Výboru mestskej časti ZÁPAD srdečne pozývajú občanov na svoje
zasadnutia.

učiteľom 1.stupňa základných škôl, vychovávateľkám školských klubov, vedúcim prírodovedných krúžkov

projekt

MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO
vás pozýva medzi seba prežiť príjemné chvíle s deťmi
CVIČENIE PRE RODIČOV S DEŤMI (do 5 rokov)
- každý utorok o 17.00 h v telocvični 8. ZŠ (Juh)
cvičí teta Števka (8., 22.)
- každý piatok o 18.00 h v telocvični 7. ZŠ (Sihoť)
cvičí teta Beba (11., 25.)
CVIČENIE PRI TEHOTNÉ
- každú stredu o 17.00 h (2., 9., 16., 23.) v KS Dlhé Hony
cvičí Z. Duncová
HRAVÉ TVORIVÉ DIELNE
- každú nepárnu stredu (2., 16.) v Galérii M. A. Bazovského
na Palackého ul. od 9,30-11.30 h
MOMMIES’ ENGLISH CLUB vedie Krista Furutan
v utorok (8., 22.) o 10.30 h v MC Srdiečko
PODPORNÁ SKUPINA MAMIČIEK V DOJČENÍ
v utorok 15.2. o 10.00 h v MC Srdiečko
TVORIVÉ PREDPOLUDNIA S TETOU ANIČKOU
- pesničky, básničky, nejaké kresbičky...
štvrtok 10. a 24. 2. o 10.00 h v MC Srdiečko
ŠIJEME BÁBIKU DO WALDORFSKEJ ŠKÔLKY
- s Mirkou Heribanovou
21. 2. o 16.30 h (pondelok) v MC Srdiečko
KARNEVAL PRE DETI DO 10 ROKOV a ich rodičov
- rodičia v maskách 50% zľava...
26. 2. o 16.00 h v KC Dlhé Hony
Kontakt: 0904 909 435, 032/7430 432,
www.mcsrdiecko.scot.sk
Akcie sú spoplatnené manipulačnými poplatkami

LES JE NÁŠ KAMARÁT
(hravé, zážitkové učenie prvouky a prírodovedy)
• odborné vedenie lesníka – lesného pedagóga
• didaktické hry, zapájajúce všetky zmysly detí
• názorné vyučovanie, objavovanie lesa
• činnostné zameranie, aktívne zapájanie detí
• formovanie vzťahu k prírode
Mestské hospodárstvo a správa lesov s podporou Občianskeho združenia ALEA pripravila pre žiakov základných
škôl projekt, ktorý uľahčí prácu učiteľom a zároveň hravým
a tvorivým spôsobom umožní žiakom získať a upevniť si
vedomosti z predmetov prvouka, prírodoveda, prírodopis.
Lesný pedagóg v prostredí prírody hravou náučnou formou
pomáha deťom pochopiť súvislosti medzi jednotlivými zložkami lesného ekosystému na hmatateľných príkladoch.
Prostredníctvom zážitkového učenia si žiaci vytvárajú a upevňujú vzťah k prírode. Nenásilným spôsobom sa v tomto procese uplatňujú medzipredmetové vzťahy. Lesná vychádzka
trvá 4 vyučovacie hodiny. V prípade záujmu píšte na adresu
vravkova@trencin.sk, alea@alea.sk.
Telefón: 032 / 65 24 051, 0902 911 204
Hry: Pavučinová sieť, Netopier a nočný motýľ, Zrkadlová karavána, Hľadáme celkom malé stromy, Brhlíky, Putovanie poslepiačky, Hľadanie lesných talizmanov, Rybičky, Farebný motýľ,
Sovy a vrany a mnohé iné.
Podrobnejšie informácie o lesnej pedagogike nájdete na internetovej stránke www.alea.sk
Kontaktná adresa: Mestské hospodárstvo a správa lesov,
m.r.o., Trenčín, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín. ALEA - Agentúra pre podporu lesníckych a ekologických aktivít, D. Ertla
1450/11, 960 01 Zvolen
Centrum voľného času v Trenčíne oznamuje, že v období od 14.
do 28. februára 2005 nebude
prebiehať krúžková činnosť z dôvodu sťahovania sa na sídlisko Juh. Od 1. marca 2005 budú krúžky, kluby ako aj projekty
CVČ riadne pokračovať na novej adrese ZŠ Východná ul. č. 9,
Trenčín.
PhDr. Mária Naňová, riaditeľka CVČ Trenčín
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Pri požiaroch minulý rok nikto nezahynul, ani nebol zranený
„Jednotka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Trenčíne zaznamenala
v roku 2004 360 výjazdov, z toho k požiaru 113, k technickým
zásahom 180, ekologickým zásahom 17. Planých poplachov
bolo 12, cvičných výjazdov 28
a požiarov bez zásahu 10,“ vyhodnotil uplynulý rok riaditeľ OR
HaZZ v Trenčíne pplk. Stanislav
Hladký.
Priamo v Trenčíne vzniklo 69
požiarov, čo predstavuje 61,1 %
z celkového počtu v okrese.
Nikto pri nich neprišiel o život,
ani nebol zranený. Na technické
zásahy v meste vyrazili trenčianski hasiči 105-krát, čo je 58,3 %
všetkých výjazdov. Najviac výjazdov k dopravným nehodám bolo
v rámci okresu opäť v Trenčíne
– 32, k tomu treba pripočítať aj
8 zásahov pri ekologických haváriách. Štatisticky najviac výjazdov
– 71, pripadá na stredu, nasleduje piatok - 63 a sobota - 53
výjazdov.

Hasiči z trenčianskeho HaZZ
zasahovali aj mimo okresu Trenčín, kde absolvovali 10 výjazdov
najmä na lezeckú a potápačskú
činnosť. Pomáhali pri odstraňovaní následkov vyčíňania prírodných
živlov napríklad pri povodniach
vo Vranove nad Topľou alebo po
víchrici vo Vysokých Tatrách.
„Teší nás najmä skutočnosť,
že počas Silvestra sa napriek
doslova vojnovým pomerom
na uliciach mesta nestalo nič
vážne a hasiči nemuseli vyra-

ziť na zásah,“ pridal sa vedúci
operačno-technického oddelenia
pplk. Jozef Minárik. „Občania
si nás často mýlia s kľúčovou
službou, volajú nás na otvorenie
bytov, keď sa ocitnú na chodbe
a kľúče majú zvnútra v zatvorených dverách. Ak hrozí nebezpečenstvo, nie je to problém, ale
túto službu všade poskytujú iné
organizácie, nie hasiči. Problém
nám robia aj plané poplachy najmä vo večerných hodinách.“
(la)

Svadobné zvony
Martina Korenčíková
a Branislav Dorušinec
Jana Kopčová a Peter Lokšík
Eva Tomíková a Oskár Csóka
Alena Pagáčová
a Peter Poliach
Zuzana Pašková
a Michal Soukup
Alena Maděrová
a Marián Rückschlos
Martina Hoštaková
a Marian Patka
Petra Mikušaťová
a Martin Rožko
Ing. Zuzana Machálková
a Rudolf Galko
Ing. Simona Lacková
a Viliam Holúbek

Januárové bábätká
Samuel Andrejko
Soňa Jurčacková
Lujza Pojezdálová

Ďalšie číslo Infa vyjde
24. 2. 2005.

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MOBILNEJ ĽADOVEJ PLOCHY
Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe na Mobilnú ľadovú plochu - Štúrovo námestie (ďalej len MĽP) s týmto
prevádzkovým poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia.
I. VSTUP NA MOBILNÚ ĽADOVÚ PLOCHU
1. Vstup je povolený celodenne, bezplatne od 10.00 hod do
21.00 hod a na vlastné nebezpečenstvo.
2. Deťom do 6 rokov je povolený vstup len v sprievode osoby
staršej ako 18 rokov a na korčuliach.
3. počet korčuľujúcich sa na ľadovej ploche nesmie presiahnúť
60 osôb.
II. VYLÚČENIE NÁVŠTEVY Z MOBILNEJ ĽADOVEJ PLOCHY
1. Vstup na ľadovú plochu je prísne zakázaný osobám, ktoré
prejavujú známky požitia alkoholických nápojov a psychotronných
látok.
2. Vstup do MĽP osobám, ktorých návšteva by mohla dokázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu MĽP a ich chovanie je
v rozpore s mravnými a spoločenskými zásadami.
3. Z MĽP môže byť vykázaný návštevník, ktorý napriek napomenutiu poruší ustanovenia tohto prevádzkového poriadku alebo
neposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov, (prevádzkovateľ
- MHSL, m.r.o., TN).
4. V krajnom prípade, podľa povahy priestupku, môže prevádzkovateľ MĽP požiadať o zakročenie príslušníka mestskej polície
alebo policajného zboru.
III. PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV
1. Odporúča sa nebrať do ľadovú plochu cenné veci a väčšie ob-

nosy peňazí, prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené
krádežami.
2. Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniam a vybaveniam MĽP.
3. Každý návštevník je povinný uhradiť škody ním spôsobené jeho
vinou ako na zariadení MĽP, tak na majetku ostatných osôb.
4. Všetci návštevníci musia dbať o čo najväčšiu čistotu, neobťažovať svojím konaním a správaním ostatných návštevníkov a dbať
o osobnú bezpečnosť a neohrozovať bezpečnosť ostatných osôb.
Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním tohoto prevádzkového poriadku,
nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
5. Korčuľovanie vykonávať len do kruhu okolo vodníka v proti
smere hodinových ručičiek.
6. Návštevníci MĽP môžu využívať sociálne zariadenia bezplatne
v reštaurácii VINERIA na Štúrovom námestí.
IV. NA MOBILNEJ ĽADOVEJ PLOCHE JE ZAKÁZANÉ
1. Odhadzovať odpadky a znečisťovať priestory MĽP.
2. Fajčiť v priestoroch MĽP, brať so sebou ostré predmety, iné
sklenené veci, ktoré sa môžu rozbiť a tým spôsobiť zranenie.
3. Na ľadovú plochu je zákaz vstupu so zvieratami, vstup bez korčulí, bez rukavíc a na ľadovej ploche používať puk, loptu, hokejky
a pod.
4. Vstupovať do priestorov strojovne a osvetlenia ľadovej plochy.
Vydaný v Trenčíne: 1. 1. 2005,
Ing. Erika Vravková,
poverená vedením MHSL, m.r.o., TN
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Daruj mestu svoje srdce na Valentína
videné svojimi očami môžu
mladé talenty kresliť aj priamo
na námestí a štipcom pripevniť
na pripravenú šnúru. „Srdce
môžu všetci žiaci základných
škôl mesta Trenčín maľovať
nielen na Valentína, ale až do
24. marca. Na zadnú stranu
výkresu formátu A4 uvedú svoje meno, priezvisko, základnú
školu a triedu. Každý žiak môže
poslať iba jeden obrázok,“ pripomínajú organizátori. Dvanásť
najlepších obrázkov postúpi do
finále – pred koncom školského
roku budú vystavené v galérii

Občianske združenie Pod Trenčianskym hradom vzniklo v roku
2004 s cieľom podporiť zdravý rozvoj prostredia v Trenčíne tak,
aby deti mali už od útleho detstva vytvorené vhodné podmienky
pre psychický i fyzický rozvoj.
,,Začnime od našich detí tvorené špeciálne pre detské
je mottom nášho občianskeho projekty v Trenčíne. O použizdruženia pre tento rok, preto- tých prostriedkoch budú rozže práve deti sú našou budúc- hodovať priamo deti, prostrednosťou. Vytvorením kvalitného níctvom svojich zástupcov zo
prostredia pre ich rozvoj môže- základných škôl v Trenčíne,“
me zároveň formovať aj budúc- dopĺňa svoju informáciu Ľ. Donosť nášho mesta,“ hovorí člen biaš.
združenia Ľubomír Dobiaš.
Celý projekt odštartuje v ponLastovičkou – prvým pro- delok 14. februára o 13.00 h
jektom je súťaž pre deti zá- na Mierovom námestí. V rámci
kladných škôl, ktorej hlavným kultúrneho podujatia s názvom
cieľom bude nakresliť srdce „Sv. Valentín – prvá láska“
ako symbol pulzujúceho života. budú Trenčania dostávať letáky
Práve víťazné srdce bude v ďal- o pripravovanej akcii na základšej etape projektu symbolizovať ných školách. Spolu s letákmi
myšlienku projektu.
dostanú deti malé štipce so sr„Získaním nálepky s tým- diečkom, symbolizujúcim lásku
to srdcom za dobrovoľný vo všetkých jej podobách, teda
príspevok budú môcť všetci odzrkadľujúcu aj vzťah k mesTrenčania prispieť na konto vy- tu, v ktorom deti žijú. Srdce

naivného umenia na Mierovom
námestí č. 22. O víťazovi rozhodnú občania mesta prostredníctvom hlasovacích kupónov.
V deň vyhlásenia víťazného
srdiečka sa začnú distribuovať
samolepky s jeho motívom.
Dobrovoľnými príspevkom za
nálepku budú môcť občania prispieť na projekty pre deti v Trenčíne. Tieto nálepky budú môcť
„nalepiť“ na vybrané obchody,
v ktorých sa budú predávať. Na
samolepke bude priestor na citáty a venovania.
(oz)

LYŽOVAČKA 15. 2. 2005 ČIČMANY
TJ Mladosť, Sokolská župa pripravila pre školopovinný drobizg
prázdninový utorok s lyžovačkou voľnou a zdokonaľovacou v
Čičmanoch. Odchod je o 8.00 od Sokolovne na Mládežníckej
ul. (príchod o 18.00 h), stravu a výzbroj i výstroj si každý mladý
lyžiar zabezpečí z vlastných zdrojov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr 11.2. na mobilnom tel. čísle 0905 527 500.

Jedna z prvých tém, ktorej sa budú členovia OZ venovať v roku
2005 je aj skrášlenie a sfunkčnenie detských ihrísk na sídliskách
tak, aby sa deti nehrali medzi betónom a zničenými preliezkami.

Osemsmerovka
“Pán Novák, vy ste zase pribrali!” rozčuľuje sa lekár.
“Pozrite sa, ako vám rastie
brucho.”
“Bodaj by nerástlo, keď ho toľko... (tajnička - 10 písmen).”
blúdenie, bobule, daktyloskopia, dvestotisíc, emisári, Homérova láska, ihlany, kabal,
kaverna, kiosk, kravy, krásna obec, kriesenie, kreolka,
laparoskopia, návrat, notorici, okovy, palisáda, pandúr,
parkan, pestovanie, podoba,
poskok, posudková komisia,
prevŕtaný zub, reduta, rikše,
rozdiel, sonety, svetlo, trieska, vetračka, výška Slováka,
zubná ambulancia.
(pál)
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Vážení čitatelia, sme veľmi radi,
že naše osemsmerovky a krížovky
sa stretávajú s takým priaznivým
ohlasom. Upozorňujete nás aj na
drobné chybičky, ktorých sa vynasnažíme v budúcnosti vyvarovať.
Ďakujeme za vašu priazeň. Tajnička krížovky z čísla 2 znie: Skutky
znejú hlasnejšie ako slová. Zo
všetkých správnych lúštiteľov sa
pri žrebovaní šťastie usmialo na
Júliusa Kontru z Puškinovej ul. č.
20. Získava prívesok na kľúče s
trenčianskym erbom a publikáciu
o našom meste. Výhru si môže
vyzdvihnúť priamo v redakcii,
srdečne blahoželáme! A vám
ostatným pripomíname, že text z
dnešnej osemsmerovky môžete
posielať na adresu redakcie do
18. februára.
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