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Konečne – verejné WC v centre mesta !!!
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Nájsť v širšom centre Trenčína verejné WC je niekedy ťažšie, ako nájsť ihlu v kope sena. Jediné
klasické funkčné verejné WC je na Námestí sv. Anny. Sú aj v reštaurácii Markus neďaleko základnej umeleckej školy, ale o tom len málokto vie a majiteľ reštaurácie túto službu nepropaguje.

Od poliek k džezu
str. 13

bude možný aj cez vchod hlavnej budovy z Mierového námestia.
(th)

Náš spolupracovník
úspešný
str. 15

Mesto Trenčín sa preto rozhodlo tento problém radikálne
vyriešiť. Ako, to prezradila Ing.
arch. Adriana Mlynčeková,
poverená vedením Útvaru architektúry a stratégie MsÚ: „Po
odborných diskusiách na našom útvare i v Komisii územného plánovania a investícií
pri MsZ sme sa zhodli i s pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu Trenčín na lokalite
vedľa schodov, smerujúcich
k obradnej miestnosti MsÚ
a na Trenčiansky samosprávny kraj. Je to miesto s nízkou
kríkovou zeleňou. Verejné WC
bude schované pod nástupným
plató a vôbec nezasiahne do
okolia. Bude zapustené 1,75 m
do zeme. Vchod bude z bočnej
strany zo Sládkovičovej ul.
Projektant myslel aj na invalidných občanov. Pri vchode bude
namontovaná plošina, ktorá
ich zvezie dolu. Malo by to byť
WC na úrovni, s nepretržitou
24 hodinovou pravdepodobne

bezplatnou prevádzkou. Z materiálov vypĺňajúcich interiér,
sa zvolia také, ktoré majú zvýšenú odolnosť proti zničeniu.“
Navrhovaná kapacita WC
5 kabínok pre ženy, 4 kabínky
pre mužov, ktoré budú mať
k dispozícii aj 5 pisoárov. Pre
imobilných občanov bude pripravená samostatná kabínka.
Okolie WC skrášli sadová úprava ako náhrada za asanovanú
brezu a ostatnú zeleň.
Stavať sa začne v najbližších dňoch. Ukončenie výstavby je naplánované na mesiac
júl 2005, ak archeológovia pri
prieskume nenájdu stopy histórie, ktoré by mohli zmeniť dejiny
nášho mesta. Počas výstavby
bude stále časť Sládkovičovej
ulice voľná pre chodcov i zásobovacie vozidlá.
Obmedzenia sa dotknú návštevníkov KIC a svadobných
hostí, ktorí budú musieť prechádzať cez vstupnú halu TSK.
Prístup do obradnej siene MsÚ

INFO očami čitateľov
V priebehu týchto dní
uskutočňuje redakcia INFO
prieskum názorov čitateľov.
V týchto dňoch budú občanov
v priestoroch Klientského centra, v uliciach mesta, prípadne
priamo v domoch oslovovať
mladí ľudia – anketári. Redakcia Info ich prostredníctvom
chce poznať názory svojich
čitateľov na kvalitu mestského
dvojtýždenníka.
Prosíme vás, milí čitatelia,
aby ste im venovali pozornosť
a odpovedali na naše jednoduché otázky. Odmenou vám
bude symbolická pozornosť
vo forme malého reklamného
predmetu mesta priamo na
mieste, ale tiež možnosť vyhrať
jednu z desiatich cien – zaujímavých darčekov, v prípade,

že poskytnete kontakt a zapojíte sa do žrebovania o ceny.
Radi by sme týmto spôsobom
získali nové podnety pre ďalšie
skvalitňovanie našej práce.
1. cena: večera pre dve osoby v Hoteli Tatra v hodnote
1.000 Sk,
2. cena: predplatné na koncerty Trenčianskej hudobnej
jari v hodnote 500 Sk,
3. cena: predplatné na filmy v Kine Metro v hodnote
500 Sk
4. - 6. cena: Vstupenky pre
dve osoby na večerné predstavenie Teatro Tatro v rámci
podujatia Otvorená Európa-otvorené mesto(1.máj)
7. - 10. cena: Knižka Trenčín
na starých pohľadniciach.
(red.)
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Nedisciplinovaní majitelia psov siahajú hlbšie do peňaženiek
Už takmer rok trvá polemika medzi obyvateľmi Trenčína
o zrušení miestneho poplatku
za chov psov, ktorý vstúpil do
platnosti 1. 1. 2004. Majitelia
týchto zvierat toto rozhodnutie
privítali, iní ho odsúdili, poukazujúc na psie exkrementy,
ktoré špatia nielen trávniky na
sídliskách či pri Váhu, ale aj
miesta detských hier.
Mesto zrušilo poplatky s
dobrým vedomím, že majitelia
psov si uvedomia tento ústretový krok a začnú zodpovednejšie
pristupovať k svojim povinnostiam, či už je to odstraňovanie
psích exkrementov do špeciálnych smetných nádob, ktorých
počet sa v roku 2004 zvýšil
alebo povinnosť viesť psa na
vodítku v miestach, kde je voľný pohyb psov zakázaný.
Znovuzavedenie poplatkov

by problém s nedisciplinovanými majiteľmi psov nevyriešil,
ich počet je však stále vysoký
a tak primátor Mesta Trenčín
Branislav Celler rozhodol o vykonaní špeciálnej kontroly na
dodržiavanie čistoty verejných
zelených plôch a ulíc i povinnosti viesť psa na vodítku.
Akcia potrvá celý apríl a vykonávajú ju členovia mestskej
polície nielen v uniformách,
ale aj v civile. Majiteľov zvierat
upozorňujú, že môžu exkrementy ukladať aj do bežných
nádob na smeti, či kontajnerov
a na mieste ukladajú sankcie
formou blokovej pokuty vo výške od 300 do 1000 korún.
Počas prvého aprílového
víkendu skontrolovali mestskí policajti 147 psíčkarov.
Základné normy, týkajúce sa
čistoty verejných priestran-

stiev a zákazu voľného pohybu
zvierat mimo povolených zón,
boli ľahostajné pre 23 majiteľov psov, za čo dostali blokové pokuty v celkovej výške
7200 korún. Ďalší pätnásti

nedokázali zdokladovať, či ich
psy majú evidenčnú známku.
Mestskí policajti zároveň odchytili dvoch túlavých psov,
ktorí skončili v útulku.
(th)

Smutný pohľad majú psy v trenčianskom útulku. Áno, aj takto
končia tieto zvieratá, ak sa dostanú do rúk nezodpovedných
ľudí... Nie sú hračkou, ktorá sa po pár použitiach odloží a pri
správnom výcviku sú prínosom nielen pre majiteľov, ale aj pre
celé okolie. Za psa, ale vždy zodpovedá majiteľ, nikdy to nemôže byť naopak!
Foto (a)

Spoločné projekty v spoločnej Európe Vodník vyslobodený z ľadového panciera
V stredu 30. marca navštívil trenčiansky primátor Branislav
CELLER Zlín, kam ho pozvali krajský hajtman Libor LUKÁŠ a
primátor Zlína Tomáš ÚLEHLA. Bolo to prvé pracovné stretnutie
trenčianskeho primátora so zlínskym hajtmanom, zvoleným do
funkcie v závere minulého roku.

V Zlíne sa minulý týždeň stretli (zľava) hajtman Zlínskeho kraja L.Lukáš, primátor Trenčína B. Celler a primátor Zlína T. Úlehla. Foto (zk)
Rozhovory sa týkali rozvoja
partnerstva miest Trenčín a
Zlín a obe strany zároveň načrtli
perspektívy spolupráce v rámci
euroregiónu Biele – Bílé Karpaty, kde je B. Celler predsedom
správnej rady a jeho zlínsky kolega T. Úlehla zastáva funkciu
podpredsedu.
Podľa B. Cellera vzájomná
spolupráca v rámci euroregiónu by mala smerovať najmä
do oblasti cestovného ruchu:
„Hovorili sme predovšetkým o
rozvojových projektoch, ktoré

by sa v tejto oblasti mohli realizovať. Ak chceme prilákať
do tejto krásnej časti Bielych
Karpát zahraničných turistov, musíme podporiť rozvoj
cestovného ruchu na oboch
stranách hranice. Zhodli sme
sa s moravskými priateľmi, že
ak budeme na tieto zámery
schopní predkladať kvalitné
spoločné, teda medzinárodné
projekty, máme veľkú šancu
čerpať finančné prostriedky zo
zdrojov Európskej únie.“
(th)

S prvými jarnými nesmelými slnečnými lúčmi prišiel čas ukončiť
korčuliarsku sezónu mobilnej ľadovej plochy na Štúrovom námestí Trenčíne.
Ľadová plocha elipsovitého
tvaru s plochou 320 m2, ktorá
obklopovala „vyľakaného“ vodníka Valentína od 1. decembra
minulého roku, je už minulosťou. Atrakcia námestia môže
opäť ožiť a robiť radosť Trenčanom a návštevníkom nášho
mesta v pôvodnej podobe.
Prevádzkovateľ ľadovej plochy, Mestské hospodárstvo a
správa lesov (MHSL), m.r.o.
Trenčín, začalo s rozmrazovaním takmer 15 cm hrubej ľadovej masy v piatok 18. marca.
Nočné mrazy v sobotu, nedeľu
a v pondelok nedovolili ľadovému príkrovu na konštrukcii
ľadovej plochy „zmiznúť“. To

zapríčinilo neskorší začiatok
demontáže konštrukcie klziska
okolo vodníka.
Takmer 4 mesiace ľadových
radovánok umožnilo necelým
40 000 obyvateľov a návštevníkov mesta Trenčín užiť si do
sýtosti korčuľovanie. Odteraz
až do neskorej jesene sa opäť
môžeme tešiť na striekajúcu
vodnú atrakciu s dvoma vodoskokmi v strede Štúrovho námestia.
Korčuľovanie počas zimy
bolo bezplatné a prevádzka
mobilnej ľadovej plochy si vyžiadala menej než pôvodne
plánovaných 300 000 korún.
(db, la)

Fontána s vodníkom na Štúrovom námestí je opäť oslobodená
od ľadového panciera.
Foto (fry)
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FÓRUM

Z pracovného diára
primátora

Jedna otázka pre...

PONDELOK 21. 3.: Primátor
rokoval v Trenčianskej Turnej s tamojším starostom
F. Ježíkom o možnostiach
umiestnenia niektorých zahraničných investorov, ktorí
prichádzajú s ponukou do
Trenčína, v katastri spomínanej obce.
O ukončení príprav na
realizáciu
rekonštrukcie
detských ihrísk na území
mesta informovali B. Cellera poslanec dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie B.
Zubričaňák, R. Mlynčeková,
poverená vedením Útvaru
architektúry a stratégie
MsÚ a L. Petrtýl, poverený
vedením Útvaru životného
prostredia a dopravy MsÚ.
UTOROK 22. 3.: Štatutár
mesta sa stretol s predsedom predstavenstva Trenčianskej vodohospodárskej
spoločnosti (TVS) P. E.
Segrem a generálnym riaditeľom TVS P. Konečným.
Spolu vyhodnotili doterajšiu
spoluprácu a hovorili aj o
ďalších formách spolupráce
spomínanej firmy a mesta.
B. Celler sledoval v ST
aréne v Bratislave ako hosť
primátora Bratislavy A.
Ďurkovského piate semifinálové stretnutie play-off v
hokeji medzi Slovanom Bratislava a Duklou Trenčín.
STREDA 23. 3.: V prítomnosti viceprimátora A. Boca
a L. Petrtýla absolvoval
štatutár mesta záverečné
rokovanie o štúdii Juhovýchodného obchvatu s dodávateľom, firmou Valbek.
B. Celler, člen Prezídia
Únie miest Slovenska, sa
v Bratislave zúčastnil na rokovaní prezídia s predstaviteľmi Aliancie podnikateľov
Slovenska o vzájomnej spolupráci oboch subjektov.
UTOROK 29. 3.: Raňajky
bez diktafónov a mikrofónov, pracovné stretnutie
primátora so zástupcami
novinárskej obce sa aj za
účasti tlačového tajomníka

vedúcu Strediska cintorínskych a pohrebníckych služieb MHSL Trenčín
„Cintorín je jedným z mála miest, kde prichádza občan s úctou
a pietou, aby si zaspomínal na svojich blízkych a známych, ktorí
pre neho veľa znamenali, ale bohužiaľ už ich niet... No nie všetci
sa takto správajú. Mnohí návštevníci mestského cintorína na
sídlisku Juh sa pozastavujú nad neustávajúcim vandalizmom.
Dá sa proti nemu brániť?“
(jš)

Dagmar Boženíkovú

„Bezohľadní
páchatelia
sa nezastavili ani pred majetkom správcu cintorínov a
domov smútku - Mestského
hospodárstva a správa mestských lesov, m.r.o., Trenčín.
V januári spôsobili značnú
škodu vlámaním sa do Domu
smútku na Juhu. Vo februári
vyčíňali vandali v urnovom háji.
Neznámi páchatelia zničili lampáše a vázy na 20 hrobových
miestach a odcudzili aj plášť
strechy z farebného kovu na
jednej z rodinných krýpt v dolnej časti mestského cintorína.
O pravidelnom poškodzovaní
zámkov na bránach cintorína
už ani nechcem hovoriť. I touto
cestou chceme upozorniť obča-

nov, že MHSL nezodpovedá za
škody spôsobené na hroboch
krádežami a vandalizmom. Ide
o majetok, ktorý si na prepožičanom mieste vybudovali opatrovatelia hrobu. Preto škody
musia nahlásiť na Okresnom
riaditeľstve Policajného zboru
SR v Trenčíne. Mestský cintorín je otvorený v letnom období
(16. 4. – 15. 10.) od 7.00 do
20.00 hod., v zimnom období (16. 10. – 15. 4.) od 8.00
do 17.00 hod. Vandali ničia a
kradnú hlavne v mimoprevádzkovej dobe, preto sme požiadali mestskú políciu, aby zvýšila v
tomto čase kontrolnú činnosť
v priestoroch cintorína.“
(r)
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21. 3. – 3. 4. 2005
MsÚ T. Hlobeňa konalo v
hoteli Tatra.
STREDA 30. 3.: Štatutár
mesta sa stretol s vlastníkmi pozemkov, ležiacich
v oblasti budúceho priemyselného parku v Záblatí.
Trenčiansky
primátor
navštívil Zlín, kam ho pozvali krajský hajtman L.
Lukáš a primátora Zlína T.
Úlehla. Rozhovory sa týkali
rozvoja partnerstva miest
Trenčín a Zlín a obe strany
zároveň načrtli perspektívy
spolupráce v rámci euroregiónu Biele – Bílé Karpaty.
PIATOK 1. 4.: V sídle Národnej diaľničnej spoločnosti v Bratislave prijal B.
Cellera generálny riaditeľ
tejto inštitúcie D. Faktor.
Témou spoločnej diskusie
bol ďalší postup prác na
budovaní Juhovýchodného
obchvatu mesta Trenčín.
(r)

Prosociálna výchova v MŠ
Už v predškolskom veku sa utvárajú vzorce správania a základy hodnotového systému človeka.
Preto má prosociálna výchova svoje pevné miesto aj v materských školách. Nové poznatky v tejto
oblasti získalo dvadsať učiteliek z materských škôl z Trenčína a okolitých obcí.
Učiteľky, ktoré absolvovali
Učiteľky využili ponuku Ma- poďakovať za túto príležitosť MC
terského centra na Tomášiko- na Tomášikovej ulici v Bratisla- školenie, sú držiteľkami osvedvej ulici v Bratislave a rozšírili ve a tiež Centru voľného času čenia K. P. Prijímanie nových
si svoje vedomosti z oblasti v Trenčíne, že nám umožnili metód a najnovšie poznatky sú
prosociálnej výchovy. Jedna vzdelávať sa priamo v Trenčíne. aj pre veľmi skúsené učiteľky
z účastníčok školenia, Alena Veľké ďakujem od nás patrí aj neoceniteľnou pomôckou. Je poĎurčová, riaditeľka MŠ v Tren- Mgr. Matilde Klimačkovej za jej tešiteľné, že majú stály záujem
čianskom Jastrabí nám priblížila ochotu, profesionalitu a vytvore- na zvyšovaní svojej kvalifikácie.
(zm)
efekt školenia takto: „Cieľom je, nie psychickej pohody pri našich
aby učiteľky dokázali postupne stretnutiach.“
a cieľavedome rozvíjať osobnosť
detí a pozitívne ovplyvňovali ich
správanie a to ako pri deťoch
výnimočne talentovaných tak aj S takmer mesačnou pravidelnosťou sa od novembra minulého
pri tých problematických, najmä roku stretávajú skúsení odborníci, hostia a laická verejnosť na
v oblasti správania. Nové štúdie diskusiách na rôzne témy nielen o duševnom zdraví a duševných
a získané poznatky sú skutočne ochoreniach. Odborníci z Psychiatrického oddelenia trenčianzaujímavé a preto by som také- skej nemocnice sa pokúšajú priblížiť bližšie život ľudí s duševto školenie odporúčala aj ostat- nými poruchami.
ným kolegyniam vo všetkých
Usporiadateľov týchto be- knižnici M. Rešetku v Trenčíne.
materských školách. Vzhľadom sied netreba určite nijako zvlášť Ako nám povedala Ingrid Červena úspešnosť už zrealizovaného predstavovať. Občianske zdru- ňanová z občianskeho združepredpokladám, že niečo podob- ženie Betlehem v spolupráci s nia Betlehem, o tieto diskusie
né sa ešte bude konať. Zároveň Ligou za duševné zdravie každý je pomerne veľký záujem. Doby som sa v mene učiteliek, kto- mesiac organizuje stretnutia v konca vyšší ako v Bratislave.
ré školenie absolvovali, chcela priestoroch Verejnej krajskej
Pokračovanie na 5. strane

Aj duša občas zabolí…
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Ako to vlastne bolo...
Takmer do polovice marca bola na našich cestách a chodníkoch
súvislá vrstva snehovej pokrývky. Preto nielen vodiči, ale aj
chodci netrpezlivo čakali na zmiznutie snehovej nádielky. A keď
sa tak stalo, všetkých začal znepokojovať ďalší fenomén. Výtlky
a jamy sa stali hrôzou motorizovaných i peších občanov. Z ich
úst vychádzali slová kritiky i otázky, kto je za to zodpovedný
a dokedy budú tieto neduhy odstránené.
A čuduj sa svete. Hlavné ným dodávateľom sme sa včas
cestné ťahy v Trenčíne boli ako- dohodli, že počas skúšobnej
by čarovným prútikom opravené prevádzky ich obaľovacej súiba pár dní po zmiznutí sneho- pravy vyrobia pre nás asfaltovej vrstvy. Bližšie nám o tom vo – betónovú zmes. Tú sme
povedal Ing. Ľubomír Šimo (na okamžite využili na opravu
snímke), vedúci odboru technic- porušených povrchov ciest na
kých služieb a prevádzky Mest- Uliciach Soblahovská, K Dolského hospodárstva a správy nej stanici, Opatovská, Potočná a na Železničnej stanici.
lesov, m.r.o. v Trenčíne:
„V zime sa povrchová Na približne 500 m2 výtlkov
vrstva na miestnych komu- sme použili takmer 63 ton asnikáciách poškodzuje a vždy faltobetónu.“
je našou snahou, čo najskôr
Ďalšie výtlky budú pracovodstrániť tieto nedostatky. níci MHSL odstraňovať podľa
Ale sme odkázaní na výrobcu dôležitosti poradia komunia dodávateľa asfaltovo - betó- kácií. Podľa slov Ing. Ľ. Šima
nových zmesí. S naším zmluv- v prvom rade opravia cesty,

Po dlhotrvajúcej zime treba ošetriť rany na mestkých komunikáciách spôsobené počasím. V piatok 1. apríla sa začalo s
opravou povrchu Kožušníckej ulice, ktorá bola plná nepríjemných výtlkov, znepríjemňujúcich život vodičom i chodcom. Do
opravy sa pustili pracovníci trenčianskeho Mestského hospodárstva a správy lesov.
Foto: (la)

Pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov ukončili v
piatok 1. apríla výstavbu chodníkov na Hlavnej ulici v miestnej
časti Zlatovce.
Foto: (la)

ktorými premávajú autobusové linky, potom bočné ulice:
„Predpokladáme, že do konca
apríla odstránime všetky škody, spôsobené na miestnych
komunikáciách zimným počasím. Všetko sa však odvíja od
výrobcu a dodávateľa asfalto-

vo – betónových zmesí, ktorý
chce spustiť obaľovaciu súpravu do prevádzky 15. apríla.
Dovtedy naši pracovníci budú
najmä ručne a strojmi čistiť
krajnice a chodníky.“
Ferdinand Rybníček
Foto (a)

Stred mesta opäť oživia terasy
Občanov v centre trápia pozostatky po zime. Drobný štrk a
prach na cestách i chodníkoch
zo zimného posypu znepríjemňujú život obyvateľom i návštevníkom mesta. Pracovníci Mestského hospodárstva a správy
lesov postupne čistia ulice najmä počas nočných hodín, keď v
strede mesta neparkujú vozidlá
zabraňujúce zametaniu ulíc.
„Výbor mestskej časti Stred
sa na svojom zasadnutí v pondelok 21. marca zaoberal žia-

dosťami o umiestnenie kaviarenských terás v tejto lokalite,“
povedala Ing. Marta Koptíková,
ktorá je garantom výboru zo strany Mestského úradu Trenčín.
Doteraz sa riešili povolenia cez
referát dopravy za symbolický
poplatok, ale v súčasnosti si
majitelia kaviarní a reštaurácií
musia plochu, na ktorej chcú
mať terasu, prenajať od mesta.
K žiadosti o nájomnú zmluvu potrebujú vyjadrenie výboru príslušnej mestskej časti.
(la)

Potok v Záblatí začína byť hrozbou
Posledné zasadnutie Výboru mestskej časti Západ sa konalo
v stredu 30. marca v Kultúrnom dome v Záblatí. „Snažíme sa
naše stretnutia s občanmi robiť pravidelne na inom mieste tejto
mestskej časti, ale vzhľadom na jej rozlohu majú niektorí záujemcovia na zasadnutie výboru ďaleko,“ konštatoval predseda
výboru Martin BARČÁK.
V tejto časti mesta robí oby- nájsť riešenie, aby sa situácia
vateľom v súčasnosti vrásky na neopakovala, lebo stav je v sútvári potok, ktorý je zanesený. časnosti alarmujúci.
Občania upozornili poslanNa jar počas vyššieho stavu
vody sa zdvihla úroveň spodnej cov aj na neuspokojivý stav
vody a vytápalo niektoré pivni- čistenia a údržby miestnych koce v Záblatí. Napriek žiados- munikácií v Záblatí počas tejto
tiam VMČ na Povodie Váhu sa zimy. Na zasadnutí VMČ Západ
s tým nič nerobilo. Občania sú odzneli aj ďalšie sťažnosti
nespokojní. Preto sa výbor za- a žiadosti obyvateľov, ktoré
viazal, že zorganizuje rokovanie boli zaznamenané a výbor sa
s Povodím Váhu, možno aj za s nimi bude v najbližšom čase
(la)
účasti poslancov VÚC. Musí sa zaoberať.
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Ako sa môžem chrániť?
Denno-denne sme pri čítaní dennej tlače alebo pozeraní televízie konfrontovaní s rôznymi druhmi
nešťastia. Utešujeme sa tým, že nás sa to hádam nedotkne, že tí dôverčiví a prepadnutí, či naivní
a okradnutí sa nachádzajú pár desiatok kilometrov od Trenčína. Bodaj by to tak bolo, ale pre
istotu sme pre vás v spolupráci s mestskou políciou pripravili seriál rád, ako sa chrániť na ulici,
doma a podobne. Dnes prinášame prvú časť.

Zabezpečenie bytu
alebo domu
• Pamätajte, že rady pre vaše
deti týkajúce sa zabezpečenia
vášho bytu alebo domu sa primerane vzťahujú i na vás. Ani
vy nevpúšťajte do bytu cudzie
osoby. Pod rôznymi, často absurdnými zámienkami sa skrývajú tipári, ktorí si potrebujú
prezrieť váš byt a jeho zabezpečenie.
• Neotvárajte nikdy dvere
svojho bytu, kým si nie ste úplne istí, že človeka za dverami
poznáte. Ak vás niekto osloví
menom, to ešte neznamená,
že vás pozná. Meno si možno
prečítal na vašej menovke.
• Väčšina ľudí, ktorí sa ocitnú
za vašimi dverami, má dobré
úmysly. To však neznamená,
že môžete byť dôverčiví a neopatrní. Je stále dosť tých, ktorí
vás môžu pripraviť o majetok,
alebo vám ublížiť a niektorí sa
o to pokúsia aj v čase, keď ste
doma.
• Nedávajte si robiť opravy
rôznym fuškárom, ktorých
nepoznáte. Riskujete nielen
nekvalitne odvedenú robotu,

ale i možnosť neskoršieho vykradnutia bytu.
• V prípade bezprostredného ohrozenia volajte pomoc

Aj duša občas zabolí…
Dokončenie z 3. strany
Ideou občianskeho združenia Betlehem je lámať tabu,
akým v súčasnosti je duševné
ochorenie – tabu, ktoré nie
je iba okolo nás. Mnoho ľudí
sa stále obáva vyhľadávať
pri duševných problémoch
odborníka, psychológa, či
psychiatra. Prostredníctvom
týchto stretnutí ľudia búrajú
bariéry a odvážia sa opýtať
odborníka na svoj, či rodinný
duševný problém. Veď duševné ochorenie nemusí byť
tragédiou pre chorého ani pre
jeho blízkych. Hostia na bese-

dách majú záujem najmä o témy ako zvládnuť depresie, ako
prežiť sviatočné dni, alkohol,
starnutie.
Najbližšia diskusia bude
21. apríla t. r. vo Verejnej krajskej knižnici M. Rešetku na
Hasičskej ulici na 2. poschodí
so začiatkom o 16. h. Diskutovať sa bude o extrémnych formách žiarlivosti. Záujemcovia
sa do letnej prestávky môžu
tešiť aj na ďalšie zaujímavé
témy a to o problémoch žien
na materských dovolenkách
a o chorobe zvanej hypochondria.
Z. Bejdová

z okna. Poproste, aby k vám
pomoc prišla do bytu, uveďte
poschodie a číslo dverí. Pre
rýchlejšie upútanie pozornosti

ľudí v bezprostrednom okolí je
dobré vyhodiť z okna nejaký
predmet. Jeho zvuk nezanikne
v okolitom hluku tak, ako vaše
volanie.
• Prekontrolujte si funkčný
stav okien a dverí. Nezabudnite vždy zamknúť, aj keď idete
preč len na niekoľko minút. Ak
môžete, nainštalujte si bezpečnostné dvere alebo aspoň
druhý, kvalitnejší zámok.
• Presvedčte sa poklepaním, či zárubne nie sú duté.
Ak áno, obráťte sa na služby,
ktoré vaše zárubne vyplnia betónom.
• Na štítku s menom je vhodné uvádzať priezvisko v množnom čísle (Bielikovci, Kováčovci), alebo v mužskom rode,
zvlášť v takých prípadoch, keď
žije v byte iba žena.
• Ak stratíte kľúč, radšej si
vymeňte celú vložku. Prekontrolujte si aj stav zámkov, nemajte na jednom mieste kľúč
a kartičku na výrobu kľúča.
• Ak bývate na prízemí alebo
prvom poschodí, namontujte
si na balkón buď okrasnú mrežu, alebo ak je to možné, sťahovacie žalúzie. Vo večerných
hodinách vždy zaťahujte rolety
alebo žalúzie hlavne v bytoch
na prízemí - nikto nemusí vedieť, že máte a kde počítač,
televízor alebo video.

P-PRESS, 1. IV. 2005
V skorých ranných hodinách 1. apríla dvaja zamestnanci trenčianskych pozemných stavieb objavili v štrku
za Váhom niekoľko kamenných doštičiek s kresbami,
ktoré pravdepodobne spadajú do rovnakého obdobia ako
rímsky nápis na trenčianskej
skale. Paleografická expertíza starovekých kresieb
potvrdila, že ide o archeologický nález. Z kresieb sa
dozvedáme, že priestor, do
ktorého Rimania prišli vôbec
nebol neobývaný – niekoľko
piktogramov hovorí o akomsi

kmeni divokých žiab, s ktorým II. rímska légia na jar alebo v lete roku 179 odohrala
sériu priateľských zápasov
v tzv. ringbale (z latinského
pilacampana). Či ide o skutočný šport a čo vlastne primälo Rimanov ku kontaktom
s tak odlišným etnikom ako
sú žaby? Na tieto otázky
snáď odpovie podrobnejší
rozbor zhromaždeného materiálu. Už dnes je však zrejmé, že Trenčín bude musieť
radikálne prehodnotiť svoje
dejiny.
(fin)
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Nová internetová stránka mesta Trenčín
Internet je v dnešnej dobe veľmi dôležitým médiom – webové stránky sú nielen dobrým zdrojom informácií, ale i virtuálnou vizitkou ich
majiteľa. Oficiálne stránky mesta Trenčín neboli, čo do obsahu a
množstva poskytovaných informácií vizitkou najhoršou, no napriek
tomu sme sa rozhodli ich zmeniť. Dôvodov je niekoľko.
Predovšetkým je to snaha terajšou stránkou bude tiež
uspokojiť stále rastúce nároky bezplatná služba podnikateľom
užívateľov internetu na kvalitu v oblasti turistických služieb
virtuálnych služieb. Nové tech- – prevádzkovatelia ubytovacích
nické riešenie umožní pružnejšiu a stravovacích zariadení budú
správu jednotlivých stránok, jed- mať možnosť vyplniť
noduchšiu obsluhu personálom ON-LINE FORMULÁR
úradu. Vznikne väčšia šanca s údajmi o poskytovaných služpružne reagovať na zmeny a po- bách. Rovnakú možnosť budú
núkať na stránke mesta, čo naj- mať organizátori kultúrnych, sporýchlejšie aktuálne informácie. ločenských, športových či iných
Ako základný predpoklad kvality podujatí, ktorí sa budú môcť týmnových oficiálnych stránok mes- to spôsobom priamo cez internet
ta je teda ich
prihlásiť s ponukou podujatia na
území mesta.
OBSAHOVÁ KVALITA.
Novou službou pre tých, ktorí
Novými stránkami návštevník
dostane aj formálne kvalitné, t.j. budú hľadať informácie o mož-

Hlavná stránka bude rozdelená na štyri základné segmenty: mesto,
občan, podnikateľ, turista – ktoré návštevníkom urýchlia navigáciu. Pri jednotlivých preklikoch sa objavia nové fotografie Trenčína. Fotogalériu chceme celkovo postupne dopĺňať a zlepšovať.
jadrenie otázok a podnetov občanov („schránka dôvery“).
Pridanou funkciou budú informácie z oblasti verejného
obstarávania, ale napríklad aj
informácia o tom, kto zodpovedá za aktualizáciu jednotlivých
podstránok, s možnosťou ob-

a pod. Nebudú chýbať informácie
z histórie, (pribudnú povesti a legendy), ale ani napr. kontakty na
naše partnerské mestá v zahraničí alebo kronika mesta v plnom
znení.
K nevyhnutnému štandardu
služieb sa pridávajú tiež užitoč-

Kultúrne podujatie, ale i nové (či zmenené) stravovacie alebo
ubytovacie zariadenie budú môcť prevádzkovatelia prihlásiť priamo on-line formulárom, čím sa skvalitní ich ponuka.
najmä prehľadne usporiadané informácie s logickou, intuitívnou
navigáciou, ktorá sa pri dnešnej
internetovej komunikácii veľmi
oceňuje. Stránka bude zameraná na jasné cieľové skupiny
návštevníkov (občan, turista,
podnikateľ), ktorým umožní priamočiarejšiu cestu k želaným informáciám.
Dôslednejšie sa chceme zamerať aj na

FOTOGRAFICKÚ ČASŤ
– návštevníka stránok privítajú
pekné a netradičné zábery Trenčína, ktoré by mali byť príjemným
prekvapením. Cieľom je postupne vylepšovať celú fotogalériu na
stránke, čo je však otázkou jej
postupnej systematickej tvorby.
Novinkou v porovnaní s do-

nostiach voľnočasových aktivít
bude tiež Kalendár podujatí – vyhľadávač podujatí podľa dátumu
konania akcie. Pôvodné vyhľadávanie podľa žánrov (kino, divadlo,
výstavy, koncerty, šport a pod.)
zostane takisto zachované.
Službou pre občanov bude
linka

AKO VYBAVIŤ
kde budú všetky potrebné informácie o tom, aké záležitosti
a akým spôsobom sa vybavujú
na trenčianskom mestskom
úrade a priamo z internetu získajú potrebný formulár. K dispozícii budú kontakty na jednotlivé
pracoviská, prehľad všeobecne
záväzných nariadení, prípadne
smerníc, či iných dokumentov
mesta, on-line formulár na vy-

Oživením novej web-stránky mesta bude on-line kamera, (je nainštalovaná na budove Mestského úradu), prostredníctvom ktorej
budú môcť návštevníci sledovať priame dianie na Mierovom námestí. Objaví sa v priebehu niekoľkých dní po spustení stránky.
rátiť sa na dotyčných úradníkov
priamo e-mailom.
Nové oficiálne stránky mesta
Trenčín budú ponúkať i ďalšie
možnosti: aktuálne správy, ankety, materiály na stiahnutie,
krízové linky, či iné užitočné odkazy na úrady a inštitúcie, školy
alebo sociálne zariadenia, ako aj
všetky potrebné informácie o činnosti samosprávy, mestského
zastupiteľstva, mestskej polície

né funkcie ako vyhľadávače,
archívy udalostí, sledovanie návštevnosti a pod., ktoré prispejú
k očakávanému zvýšeniu kvality
ponúkaných informácií a ďalšiemu zlepšeniu služieb v oblasti
komunikácie občana s mestom.
Nové oficiálne stránky mesta
Trenčín budú teda na známej adrese www.trencin.sk definitívne
k dispozícii dnes od 12.00 hod.
(KO MAR)
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Kronika oslobodenia Trenčína (4.)
RUŠTINA V CENTRE
MESTA

Železničný most po odchode Nemcov z Trenčína.

RUSI NA NÁVRŠÍ
BREZINY
V noci z 9. na 10. apríla
1945 dorazili k Trenčínu prvé
sovietske prieskumné hliadky
od Soblahova a Mníchovej Lehoty a zaujali bojové postavenie
na návrší Breziny v blízkosti Calábkovej vily, v hornej časti Ulice
Priekopy, dnes Partizánskej ulice. Odtiaľ mali rozhľad na celú
dolnú časť mesta, na Biskupice
i na železničnú stanicu Dolné
nádražie.
Asi o 3. hodine nad ránom
sa približne 60 členná skupina
sovietskych vojakov, ozbrojená
ľahkými pešími zbraňami, pustila dole po Ulici Priekopy až do
blízkosti Grossovej tehelne, kde
sa zastavila. Odtiaľ pokračovala
5-členná prieskumná hliadka,
aby zistila miesta nemeckých
obranných pozícií. Od domácich
občanov získali informáciu, že
14 až 16 nemeckých vojakov
vyzbrojených dvomi guľometmi
zaujalo obranné postavenie
na rohu pri Masarykových kasárňach. Hliadka po získaných
informáciách postupovala ďalej
smerom k nemeckým pozíciám,
pokým ich nezastavila nemecká
streľba, ktorá stála životy dvoch
sovietskych vojakov. Hliadka
potom ustúpila.

DRUHÁ SKUPINA PRIŠLA
OD SOBLAHOVA
Ďalšia skupina sovietskych
vojsk postupovala od Soblahova. I keď im postup pred Trenčínom sťažovali umiestnené

betónové kvádre, protitankové
zátarasy a odpor nemeckého
vojska v zákopoch, v guľometných hniezdach, delostrelecká
príprava a tanky Sovietskej armády odpor zlikvidovali.
Počas týchto bojov sovietsky
tank vybočil z cesty a pod jeho
váhou sa preborila zem práve
na miestach, kde bolo uložené
vodovodné potrubie vedúce
z prameňa Huk v Soblahove do
Trenčína. Poruchu na vodovode
aj vyprostenie tanku za sporadickej streľby počas troch dní
zabezpečil vodovodný majster
mesta Jozef Oravec so svojimi
pracovníkmi.
Vo
večerných
hodinách
9. apríla 1945 bola oslobodená
značná časť Soblahovskej a Cintorínskej ulice. Centrum mesta
v tom čase bolo ešte v rukách
Nemcov. Ich početné ozbrojené
hliadky znemožňovali akýkoľvek pohyb v meste. Vo vyšších
podlažiach domov umiestňovali
guľometné hniezda. Nemci mali
pre prípad ústupu pripravené zákopy za železničným podjazdom
smerom na Hornú Sihoť.
Obyvatelia so strachom očakávali, ako sa situácia vyvinie.
Jedno však vedeli, že minúty
pobytu nemeckých vojsk v Trenčíne sú spočítané a že v zúfalstve určite spôsobia škody pri
ústupe.

ZNIČENÉ MOSTY
A tak aj bolo. Z 10. apríla
uplynulo len 60 minút a mestom zatriasla obrovská deto-

nácia spôsobená vyhodením
dvojitého železničného mostu
do vzduchu a o hodinu neskôr
aj cestného mostu. Zanechala
po sebe aj popráskané steny
okolitých domov a rozbité okná.
Dôsledkom nastrojeného výbuchu sa zrútil aj malý betónový
železničný most na trati Trenčín
– Chynorany. Istebníčania a Orechovčania neskôr hovorili, že pri
zničení cestného mostu vyleteli
do vzduchu aj meškajúce skupinky nemeckých vojakov.
Na vyhodenie mostov sa
Nemci pripravovali dlhšie. Do
otvorov, ktoré boli zámerne
pripravené pri ich výstavbe v r.
1896 a do navŕtaných otvorov
v kamenných kvádrových pilieroch položili krabice plné výbušnín. Pripevnili ich aj na vrchnú
železnú konštrukciu mostných
oblúkov. Toto všetko elektrickými káblami pospájali a sústredili do špeciálneho vozidla
umiestneného na pravej strane
Váhu niekoľko sto metrov od
mosta a v danom čase všetko
naraz odpálili.
Kedy odišli posledné nemecké vojenské jednotky z mesta
sa nedá upresniť, pretože nik
z domácich obyvateľov sa neodvážil vyjsť na ulicu. Pravdepodobne tak bolo okolo druhej
hodiny rannej, pretože tesne
po polnoci prešli okolo továrne
Thiberghien nemeckí Volkssturmisti smerom k mostu. Prišli od
Kubry s veľkým náhlením, pretože Červená armáda dosiahla
Kubricu.

Hlavná časť Sovietskej armády sa nachádzala mimo chotára
mesta a pripravovala na generálny útok na Trenčín. Asi o pol
piatej ráno službukonajúca skupina Trenčanov – hlavný policajný strážmajster Ondrej Bilčík,
policajný strážmajster Karol
Roháč a člen vojenskej protileteckej obrany Štefan Vaško
pri prieskume situácie v oblasti
Štúrovho námestia spozornela,
keď za veľkého ticha začuli nápadné hrkotanie od Hviezdoslavovej ulice. Čoskoro zbadali, že
sa približuje vojenská hliadka
2. Ukrajinského frontu Sovietskej armády, ťahajúca za sebou
guľomet.
Po pozdrave veliteľa hliadky
„zdravstvujte“ sa hneď pýtal na
predstaveného „goroda“ a po
dome „goroda“. O. Bilčík mu
prisľúbil, že ihneď vyrozumie
námestníka mešťanostu JUDr.
Gerharda Šebáka a obe hliadky
zostali stáť pred mestským domom. Čo sa aj stalo, stretnutie
bolo srdečné.
Asi o desiatej sa Dr. G. Šebák dozvedel, že veliteľ oddielov
Sovietskej armády už vstúpil na
územie južnej časti mesta a približuje sa k námestiu sv. Anny.
Na tomto mieste sa stretol
s predstaviteľmi mesta Trenčín.
Jeho priezvisko malo dve verzie
a to buď ako plukovník Korolenko, alebo ako podplukovník
Danilenko, v civile vedecký archeologický pracovník z Kyjeva.
Veliteľ poveril námestníka
mešťanostu, aby aj naďalej
viedol správu mesta Trenčín
a zabezpečoval v ňom poriadok
a pokoj. Za vojenského veliteľa mesta Trenčína menoval
majora Treťjakova. Pre potreby vojenského veliteľa mesta
Trenčín boli v mestskom dome
vyčlenené kancelárie na prízemí a prvom poschodí. A tak
sa mestský dom stal sídlom
vojenského veliteľstva Sovietskej armády až do májových dní
1945.
Spracoval: Jozef Čery
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V obytnej zóne Kvetná bude namiesto zrúcaniny predajňa potravín

Nový kruhový objazd na križovatke
Bratislavská – Vlárska
Po prvej prevádzke na Soblahovskej ulici pribudne v Trenčíne
ďalšia predajňa spoločnosti LIDL a to priamo v blízkosti sídliska Kvetná. Vyrastie na mieste dlhé roky nedokončenej stavby,
ktorá však už bola asanovaná. Investor v súvislosti s výstavbou
rieši aj dopravu na najbližšej križovatke kruhovým objazdom
a pripraví nové parkovacie miesta.
Frekventovaná Bratislavská ulica najmä pri križovatke s Vlárskou
cestou bola dlhodobo tak trochu tŕňom v oku Trenčanov. Dlhé
roky v jej blízkosti stál skelet budovy, ktorý pripomínal novodobú
zrúcaninu. V závere roka 2004 sa tam objavili mechanizmy a nedokončená stavba bola odstránená. Dnes sa na tomto mieste
rysujú základy novej stavby, ktorou bude predajňa potravín spoločnosti Lidl.

A tak, hlavne obyvatelia Zámostia onedlho budú navštevovať novú
predajňu potravín, ktorú už asi poznajú z inej časti Trenčína, zo
Soblahovskej ulice. Celý priestor, ktorý dlhé roky špatil túto časť
mesta, bude upravený nielen kvôli predajni, ale aj s požiadavkami
na celkové dopravné riešenie Bratislavskej ulice.
Ukončenie výstavby predajne potravín a parkoviska sa očakáva
koncom júla 2005. V mesiaci august by mal byť celý komplex
otvorený. Investorom celej akcie vrátane kruhového objazdu je
spoločnosť Lidl.

Orientačné znázornenie kruhového objazdu na ortofotomape z
urbanistickej štúdie Mesta Trenčín – rok 2004.

Kruhový objazd zabezpečí plynulý prejazd
aj v čase dopravných špičiek

Súčasný pohľad na križovatku Bratislavská – Vlárska sa stane
čoskoro minulosťou.

V blízkosti novej predajne 130 miest
na parkovanie aj pre obyvateľov okolia
Pre obyvateľov blízkeho okolia novej predajne LIDL bude k dispozícii parkovanie na novovybudovanom parkovisku zdarma a to
nielen v čase nákupu.
Významným kvalitatívnym posunom vpred bude dobudovanie statickej dopravy, keď v blízkosti predajne potravín pribudne parkovisko s kapacitou približne 130 miest. Tieto parkoviská nebudú
platené a budú k dispozícii aj obyvateľom sídliska Kvetná, aj keď
v prvej fáze bude k nim prístup len z Bratislavskej ulice, z nového
kruhového objazdu, ktorý urýchli dopravu v úseku Bratislavskej ulice v nadväznosti na odbočku na Vlársku cestu cez železnicu.

Kruhový objazd umožní najmä vodičom, odbočujúcim z Vlárskej
cesty plynulý vstup na Bratislavskú ulicu. Tým sa odstráni dlhé
čakanie v čase dopravných špičiek na odbočenie, sprevádzané
riskantnou jazdou v podobe „myšičiek“.
Novým riešením križovakty pri Old Herolde sa vyrieši napríklad aj
problém tých šoférov, ktorí sa chcú vrátiť späť do mesta. Dnes keď
idú vodiči smerom na Bratislavu, odbočiť môžu až pri Železničnej
stanici Zlatovce, alebo ich čaká dlhé čakanie na spomínanej križovatke Vlárska cesta – Bratislavská ulica. Teraz sa budú môcť
plynulo obrátiť na kruhovej križovatke.
Projektanti spoločnosti Lidl mysleli aj na budúcu modernizáciu
železnice, kde na prechode pri Old Herold Ferm sa predpokladá
vybudovať jeden z podjazdov popod železničnú trať. S minimálnymi nákladmi a zásahmi bude dobudovaný úsek medzi kruhovou
križovatkou a novobudovaným podjazdom.
Nový kruhový objazd bude výškovo osadený tak, aby pri modernizácii železničnej trate neboli vodiči obmedzovaní a využívali kruhový
objazd bez narušenia plynulosti premávky po veľmi frekventovanej
Bratislavskej ulici.
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Dočasné zmeny v doprave počas budovania kruhového objazdu
Nový kruhový objazd si vyžiada aj trpezlivosť vodičov prechádzajúcich týmto okolím v období od apríla do konca mája.
Od 9. apríla 2005 budú v týchto miestach umiestnené dopravné
značky, obmedzujúce dopravu pre chystanú výstavbu objazdu. Vodičov žiadame o trpezlivosť, lebo samotná križovatka bude riešená v troch etapách. Vodiči budú včas upozornení na obmedzenia
nielen dopravnými značkami, ale aj vysielaním Stella servisu, kadiaľ bude viesť obchádzková trasa. Investor sa zaviazal, že stavba bude ukončená do konca mája 2005, teda do začiatku letnej
turistickej sezóny.
Predpokladá sa, že sa tento termín podarí aj skrátiť. Obmedzenie
nebude dramatické, najmä čo sa týka MHD. Obchádzková trasa
bola tak navrhnutá, aby minimálne zasiahla do jestvujúcich zastávok MHD, posunutá bude len zastávka pri Old Herold Ferm.

Trenčania požadujú v doprave výrazné zmeny
V prieskume, ktorý pripravila Nadácia F. Hayeka pri príležitosti
prípravy Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín vyznieva problém dopravy v meste ako najzávažnejší.
Prieskum verejnej mienky bol realizovaný v uplynulom roku a tak
v ňom nie sú zohľadnené dôležité rozhodnutia v oblasti prípravy
prvej etapy Juhovýchodného obchvatu a modernizácie železničnej
trate.
Napriek tomu môžeme uviesť, že doprava patrí medzi oblasti,
ktoré sú vnímané najcitlivejšie. Za najproblematickejšiu oblasť
považovalo dopravu 84,6 % občanov, ktorí ešte začiatkom minulého roka uviedli situáciu ako zhoršujúcu sa. Celkový stav v doprave účastníci prieskumu hodnotili známkou 3,68 (na stupnici od
1 do 5).
Medzi hlavnými víziami občanov figurovala výstavba druhého mostu cez Váh, potreba kvalitnejšej infraštruktúry, fungujúca súkromná MHD, odklon dopravy mimo centra a viac parkovacích miest.

Rozhodnutím Dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva
PZ SR v Trenčíne bola stanovená etapizácia výstavby kruhového objazdu takto:
I.

časť smerom na Vlársku (obchádzka cez Žabinskú ulicu
železničným podjazdom na Istebnícku ulicu s napojením
sa na Vlársku cestu a v druhom smere z Bratislavskej
ulice odbočka do prava pri Železničnej stanici Zlatovce
na Staničnú ulicu, odtiaľ po Zlatoveckej ulici jestvujúcou
jednosmerkou sa opäť pred cestným mostom dostanú
na Bratislavskú ulicu).

II.

časť smerom na Bratislavu – vodiči budú jazdiť po časti
vybudovanej v I. etape.

III.

kombinácia týchto dvoch resp. spojenie oboch trás.

Plánované ďalšie kruhové objazdy v Trenčíne v roku 2005:

1

Ulica M. R. Štefánika pri Merine – v súvislosti s výstavbou nákupno-zábavného centra MAX bude na náklady
investora

2

Križovatka Soblahovská – Legionárska pri budove Keramoprojektu – investor mesto Trenčín

Predpoklad vybudovania nových kruhových objazdov v Trenčíne
do ďalších rokov:

1

Križovatka Bratislavská ul. – Brnianska ul. (v rámci projektu modernizácie žel. trate na náklady investora) orientačne
rok 2007

2

Sídlisko Noviny smerom do Nozdrkoviec (blízko LOT š. p.)
sa vybuduje kruhový objazd ako súčasť riešenia prvej etapy
Juhovýchodného obchvatu (tento projekt bude financovať
Slovenská správa ciest)

UPOZORNENIE: Téme rozvoja dopravy v Trenčíne sa budeme venovať pravidelne, najbližšie prinesieme informácie o prvej etape Juhovýchodného obchvatu a novom moste cez Váh.
dvojstranu pripravil Utvar marketingu a cestovneho ruchu MsÚ
(zdroj: Lidl, PHSR Mesta Trenčín)
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V rozprávke je to aj tak...
V Katovom dome na Matúšovej ulici v Trenčíne sa výstavné priestory zaplnili výtvarnými
prácami žiakov 1. – 4. ročníkov
trenčianskych základných škôl,
ktorí svojich rozprávkových
hrdinov novej modernej doby
predstavili takmer na 150 exponátoch. Bližšie nás o tomto
zaujímavom podujatí informovala Mgr. Božena Daňová, vedúca predmetovej komisie zo
ZŠ na Kubranskej ceste v Trenčíne:
„V minulom roku sme na našej škole uskutočnili prvý ročník projektu V rozprávke je to aj
tak... Do druhého ročníka sme
pozvali aj žiakov ďalších piatich
základných škôl z Trenčína.
V oboch súťažných kategóriách, teda výtvarnej a literárnej,

spoločne súťažilo takmer 300
žiakov.“
Odborné poroty, v ktorých
zasadli aj známe osobnosti
nášho mesta, spisovateľ Rudolf Dobiáš, Janka Poláková
z krajskej knižnice, či známy
výtvarný pedagóg Jozef Švikruha, vybrali v každej súťažnej
kategórii 15 najlepších prác,
ktorých autori boli na vernisáži
odmenení vecnými cenami.
Projekt V rozprávke je to
aj tak... ukázal, že dnešná
generácia detí už inak vníma
nadprirodzené bytosti, čo nakoniec vyjadrili aj vo svojich či
už literárnych, alebo výtvarných
dielach. Dôkazom toho sú aj vystavené práce v Katovom dome
na Matúšovej ulici v Trenčíne.
text a foto: F. Rybníček

Dnešná generácia detí už inak vníma nadprirodzené bytosti.

Veľkonočný pozdrav
v Kultúrnom centre AKTIVITY

Ženám veľa vody, chlapom
veľa vínka, deťom nech vo vrecku zopár mincí cinká. I takýmito
veľkonočnými vinšovačkami sa
mohli inšpirovať tí, ktorí v čase
od 17. – 22. marca navštívili veľkonočnú výstavu s názvom „Veľkonočný pozdrav“ v spoločenskej sále Kultúrneho strediska
Juh, ktorú nielen pre obyvateľov
najväčšieho sídliska pripravili
pracovníčky Kultúrneho centra
AKTIVITY, o. z.
A veru bolo, čo obdivovať! Veď
Slovensko drží prvenstvo v množstve techník zdobenia kraslíc!
Jednu z najstarších techník zdobenia – drôtikovanie predvádzala
Lýdia Švecová, voskovou technikou pútala pozornosť prítomných
Ing. Dana Matejáková a záujem
chlapcov si získal rôznymi technikami pletenia korbáčov Pavol
Mateják (na snímke).

Tólkšou
Hneď prvou vetou sa ospravedlňujem občanom ovládajúcim
slovom i písmom anglický jazyk
za skutočnosť, ako je fejtón pomenovaný. Viem ako sa to píše,
ale kvôli(va) jednoduchosti budem používať fonetický prepis.
Takže.
Pred asi 9 – 10 rokmi sa na
nás prostredníctvom televíznych
obrazoviek vyhrnuli rôzne sitcomy, seriály a telenovely. O ich
obsahovej úrovni treba asi taktne
pomlčať. Najkrajšie sú pseudohumoristické seriály, ktoré sú také
dokonalé, že sa tam za vás dokonca zasmejú. Aby vám neušlo,
že scénka bola vtipná. Iným,
nateraz rozšíreným žánrom, sa
stali tólkšou. Začali s tým bratia
Česi. Tam má tólkšou M. Donutil,
N. Urbánková, H. Pawlovská, Š.

Číslo 7/ročník VII.

Na výstavu zavítali aj zdravotne postihnutí klienti z Centra
sociálnych služieb na Liptovskej
ulici, učili sa pliesť korbáče
a zdobiť kraslice voskovou technikou. Stoly zdobili veľkonočné
aranžmány, medovníky, bahniatka, krásne rozkvitnutý zlatý dážď
a košíky plné veľkonočných kraslíc zdobené bavlnkami, batikom,
drôtikovaním, slamou, voskom,
prymkou, rôznymi prírodnými materiálmi, vŕtaním i háčkovaním.
Vďaka patrí i Daniele Bezákovej
za zapožičanie výšiviek, ktoré by
sa mohli nazvať umeleckými dielami.
Zručnosť detí predškolského veku prezentovali všetky tri
materské školy na sídlisku Juh
a detská keramická dielňa pôsobiaca v kultúrnom stredisku.
text a foto: (pet)

(Fejtón)
Kubelková, P. Wolfová a dokonca
si na vlastnú reláciu trúfla aj H.
Zagorová so svojim slovenským
súputníkom. V tomto prípade už
ide asi o nedostatok sebareflexie. Nestratil sa ani Juraj Kukura
v Přesčase. A čo sme my Slováci
vari horší?
Máme tólkšou A. Heribanovej, O. Záblackej, A. Vadkerti, M.
Lasicu, B. Filana a vôbec škoda
papiera... Pán Lasica by povedal: „Občania, ktorí ešte nemajú
vlastnú tólkšou, nech sa hlásia
u súdruha Žinčicu...“
Základom tólkšou je asi dvoj
až trojminútový trúchlivý humoristický monológ. Keďže väčšina
prevádzkovateľov nie je schopná
utiahnuť reláciu asi 40 minút,
nasleduje zákonite bod číslo 2
– predstavenie hostí. Postačujú

jeden až dva kusy. Ideálni sú
herci. Zvyčajne sa jedná o obstarožnejšie vykopávky, v prípade
dám často priamo o fosílie. Hneď
v úvode poďakuje tólkšouista
niekoľkokrát hosťovi za prijatie
pozvania. V prípade, že ide o neznámeho herca nasleduje veta:
„Určite ho poznáte z filmov ako
bla, bla, bla alebo bla, bla.“ Deväťdesiatim deviatim percentám
pozvaného komparzu vymenované tituly absolútne nič nehovoria.
Ale to nevadí, ozve sa potlesk.
Ak ide o občana literárne činného, je vhodné ukázať na kameru
titulnú stranu jeho knihy. Ďalšia
debata prebieha podľa zaužívaného klišé. Nechýbajú otázky typu:
„Mohli by ste si spomenúť na
nejakú humornú príhodu?“, alebo
„A čo plánujete do budúcnosti?“

Tólkšou sa končí nejakým zrnkom
múdrosti z nevlastnej hlavy. Nasledujú titulky a všeobecná úľava
v domácnostiach, kde reláciu sledovali.
Dodnes mi nie je jasné na
základe akého kľúča si médiá vyberajú ľudí, ktorí si založia vlastnú
tólkšou. Na základe popularity to
určite nebude, to by museli mať
vlastnú reláciu Miro Šatan alebo
Martina Moravcová. Ale nemajú!
Prečo nemá vlastnú reláciu Rudova svokra? Dokáže rečniť bez papiera tri hodiny a nepotrebuje ani
hostí. Naviac vie o ľuďoch veci,
ktoré nevedia ani oni sami.
Tólkšou majú u nás budúcnosť. Ja som sa rozhodol zabojovať o zriadenie tólkšou pre nepočujúcich. Vstúpim tak na pole
neorané.
Váš Peter
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Divadelné predstavenia a koncerty
Klub Lúč
8. 4. o 21.00
KARAVANA – známa reggae a ska kapela opäť
v Trenčíne
9. 4. o 19.30
INOXI COMPORA, C, MAG GYVER, DJ TIMUR,
DJ VALÁŠEK – večer punkrockovej scény moravsko - slovenských
kapiel
14. 4. o 19.00 Shock Produkction uvádza: Divadlo fešandy
- „Kedy chlapi neboli!“ Renata Ryníková a Romana Maliti verejne
obnažujú duševné postupy dvoch mladých žien
15. 4. o 21.00 VETROPLACH – Britpopvý odchovanci BLUR-u,
jednoduchý, nikoho neurážajúci pop
MIOU-MIOU – kapela označujúca svoju hudbu
za Pop Expérimentale. Objav českej hudobnej scény
16. 4. o 21.00 BLUE MONDAY: BUGALA&GAJLÍK QUARTET
Medzinárodná formácia mladých hudobníkov predstavujúci progresívny moderný mainstream.
Galéria Miloša Alexandra Bazovského
10. 4. o 18.00 TRENČIANSKA HUDOBNÁ JAR – Klavírne trio
Istropolis
Kultúrne a metodické centrum OS SR
11. 4. o 15.00 KYTICA VĎAKY – komponovaný umelecký
program pri príležitosti oslobodenia mesta
19. 4. o 19.00 CARMEN – hudobno-tanečné divadlo v štýle
jazz FLAMENCO na motívy opery G. Bizeta
STEPS Pub
14. 4. o 20.00 ElECTRONIC JAZZ TRIO – Mark O´Leary (Írsko), Jarko Hakala (Fínsko), Pavel Pajt (Česko)
Refektár kolégia Piaristov
17. 4. o 18.00 TRENČIANSKA HUDOBNÁ JAR – Jana
Bernáthová (spev) – Martin Babjak (spev) – Daniel Buranovský
(klavír)

Výstavy
Galéria Miloša Alexandra Bazovského
4. 3. – 17. 4.
DRAHOMÍR PRIHEL – výstava skla
4. 3. – 17. 4.
STOPY A SVEDECTVÁ... (európskej kultúry) v
koncepcii Prof. Ľudovíta Hološku
Trenčianske múzeum
11. 3. – 15. 5. RASTLINY V HUDBE
Mestská galéria, Mierové námestie 22
31. 3. – 24. 4. FOLKLÓRNE OZVENY – výstava výtvarníčky
Lenky Juričkovej zo Bzenca (ČR) a fotografa Miroslava Potyku.
1. – 17. 4.
PAVOL TURAN – Myjava kedysi a Krásy prírody
1. – 25. 4.
Folklórne ozveny:
LENKA JUREČKOVÁ – fotografie
MIROSLAV POTYKA – fotografie
Krajský úrad
2. – 15. 4.
PREČO SOM RÁD NA SVETE – celoštátna
putovná výstava s protidrogovým zameraním
Katov dom
17. 3. – 16. 4. V ROZPRÁVKE JE TO TAK – súťaž prác žiakov
ZŠ v Trenčíne
Výstavisko TMM
6. – 9. 4
ZÁHRADKÁR
VČELÁR
ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
KS Dlhé Hony
23. 4. 9.00
Burza starožitností sa koná v Kultúrnom centre
Dlhé Hony Trenčín v sobotu 23. apríla 2005 v čase od 09.00 do
14.00 hod. Rezervácia stolov na tel. č. 6522136

Pozvánka do kina Metro
7. - 10. 4. o 17.00 a 19.00
JEHO FOTER, TO JE LOTOR!
USA 2005, KL, 120 min,
do12 r. MN, titl., Dolby SR
Pred štyrmi rokmi pred divákov predstúpil Ben Stiller vo
filme Protivný svokor. Robert
De Niro, ktorý stvárnil úlohu
otca jeho priateľky, ho vtedy
podrobil testu na detektore
lži. Dnes je už jeho priateľka
jeho snúbenicou a obaja mladí
ľudia chystajú svadbu. Je čas
na zoznámenie sa s rodičmi
budúceho zaťa. Obe rodiny
strávia spolu 48 hodín, aby
sa lepšie spoznali... Toto pokračovanie úspešnej komédie
prekonalo výsledky predchádzajúceho dielu.
11. 4 o 19.00 hod ART CLUB
KANDAHÁR
Irán 2002, 88 min
Afganistan je krajina, kde sa
deti medzi modlitbami učia
narábať so zbraňami a protézy
nôh patria k najcennejším rodinným pokladom. Kanadská
novinárka Nafas sa vracia do
rodného Afganistu, aby našla
svoju sestru, ktorá chce kvôli

zmrzačeniu nášľapnou mínou
spáchať samovraždu. Dostať
sa cez iránsko-afganistanské
hranice do mesta Kandahár je
však nadľudská úloha: krajina
je zdevastovaná mnohoročnými bojmi a tyranskou vládou
Talibanu.
12. - 13. 4. len o 19.00
FANTÓM OPERY
V. Británia, USA 2005, KL,
143 min, do12 r. MN, titl.,
Dolby SR
Z temných kútov opery, kde
žije mladá zboristka Christine,
ju povzbudzuje tajomný „anjel
hudby“, ktorým je ale v skutočnosti Fantóm, znetvorený hudobný génius... Film o láske,
ktorá neumiera a hudbe, ktorá
je večná. Strhujúce melódie
a citlivá hudba tohto muzikálu
získali producentovi a skladateľovi Andrew Lloydovi Webberovi a jeho spolupracovníkom
mnohé ocenenia a pocty.
14.-20.4. Kino METRO
z technických príčin
nevysiela

Kino v KaMC OS SR (dom armády)
9. - 10. 4. o 18.30
14. - 15. 4. o 18.30
16. - 17. 4. o 18.30

Rad nešťastných príhod
Konečná stanica
Letec

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

Prednášky a kurzy
KaMC OS SR, klubovňa č. 227
7. 4. o 16.00
Exkurzia do minulosti a súčasnosti vzdušných
výsadkových jednotiek – prednáša PhDr. Švrlo
Kultúrne a metodické centrum OS SR, klubovňa č. 301
14. 4. o 16.00 Skúsenosti leteckej techniky v slov. a čsl. armáde – prednáša plk. Kaliský
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská ulica
8. 4. o 17.00
Beseda s Editou Sipeky o knihe Moje báječné
ženy
14. 4. o 13.00 „Vedľajšie záväzky“ Ladislava Kvasničku st.
– spomienkové stretnutie na Trenčana – známeho lekára, spisovateľa, výtvarníka... k nedožitým narodeninám

Spoločenské stretnutia
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská ulica
20.4. o 10,00
TRENČIANSKI LITERÁTI – 2. stretnutie literátov so vzťahom k Trenčínu pri príležitosti 80. výročia knižnice
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Obeť domáceho násilia sa môže brániť
Už druhý rok poskytuje poradňa Pomoc obetiam násilia v Trenčíne bezplatné poradenské služby svojím
klientom. V uplynulom roku ju navštívilo 336 klientov a odborníci (právnik, psychológ a sociálny poradca) im poskytli 493 odborných konzultácií. I táto štatistika potvrdzuje, že násilie i jeho obete existujú
a z neho pramení i oprávnenosť existencie poradne. O jej práci sme sa pozhovárali s koordinátorkou
JUDr. Alenou ONDRÁČKOVOU (na snímke).

V akom prostredí
prichádza najčastejšie
k násiliu?
„Najviac, až 77 % klientov,
predstavujú obete domáceho
násilia a z nich prevahu majú
týrané ženy. Na druhom mieste sú obete inštitucionálneho
násilia, teda tie, ktoré majú
problémy s úradmi. Na ďalších
miestach nasledujú obete sexuálne motivovaných trestných
činov a zneužívania, násilia
a konfliktov v susedstve, krádeží a podobne.“

Priblížte nám prejavy
domáceho násilia.
„Domáce násilie, ako najčastejšie sa vyskytujúci problém
klientov poradne, predstavuje
nielen fyzické násilie, ale aj
jeho ďalšie podoby – psychické,
ekonomické a sexuálne násilie. Obeťami domáceho násilia
môže byť hocikto, bez ohľadu
na sociálne postavenie v spoločnosti, na vek, prípadne vierovyznanie. Najčastejšími obe-

ťami sú však ženy, ak sa muži
snažia presadzovať svoje dominantné postavenie v rodine násilnou formou. Žiaľ, svedkami
domáceho násilia sú maloleté
deti, ktoré takýmto spôsobom
získavajú model, alebo vzor do
ďalšieho života. A tak sa často
stáva, že deti svojich rodičov
v dospelosti napodobňujú, keď
sa vo svojich rodinách stávajú
obeťami, alebo násilníkmi.“

Ako sa môže obeť
domáceho násilia
brániť ?
„Je mimoriadne dôležité, aby
sa dostalo do povedomia všetkých ľudí v našej spoločnosti,
že obeť domáceho násilia sa
môže brániť. Slovenská republika dnes disponuje dostatočnou
právnou úpravou, ktorá dokáže
veľmi dobre ochrániť obete domáceho násilia a potrestať násilníka. Konkrétne o tom hovorí
ustanovenie § 215 Trestného
zákona. Násilia sa dopustí
ten, kto spôsobuje fyzické

Úspech Gymnázia Ľ. Štúra
V stredu 23. marca vyvrcholil na Gymnáziu Ľudovíta Štúra
frankofónny týždeň súťažou žiakov šiestich slovenských bilingválnych gymnázií, zameraných na francúzštinu. Dvanásť
družstiev čakala ťažká úloha pripraviť úvodnú stranu francúzskych novín.
Prvú cenu si odniesli študenti bratislavského Gymnázia Metodova (4AF), druhí
skončili kvintáni a tretí kvartáni z usporiadajúcej školy.
Cenu originality získali opäť
štvrtáci Gymnázia Metodova,
tentoraz to boli „béčkari“.
Súťaž zrealizovalo trenčianske gymnázium v spolupráci
s Francúzskym inštitútom
v Bratislave. Akciu pripravila
francúzska lektorka Gymnázia Ľudovíta Štúra Veronique
Gousseau.
Predpoludním sa súťažiaci
stretli na besede s novinármi

a popoludní kultúrny radca
francúzskeho veľvyslanectva
v Bratislave Jean-Pierre Meullenet a atašé pre kooperáciu
Emmanuel Rimbert odovzdali
dar trenčianskemu gymnáziu,
ktorým bola parabolická anténa, umožňujúca sledovanie
programu francúzskej satelitnej televíznej stanice TV5.
V pondelok vystúpil divadelný súbor školy v kine Hviezda
s hrou francúzskej speváčky
Zazie nazvanou Cirkusová
dlažba, ktorú naštudoval vo
francúzštine.
(la)

alebo psychické utrpenie tým,
že obeť bije, udiera, spôsobuje rany a popáleniny rôzneho
druhu, ponižuje ju, pohŕdavo
s ňou zaobchádza, neustále
sleduje, vyhráža sa jej, vyvoláva
strach a stres, násilne ju izoluje, citovo vydiera alebo iným
správaním ohrozuje jej fyzické
alebo psychické zdravie, alebo
obmedzuje jej bezpečnosť. Vinníkovi hrozí trest odňatia slobody v dĺžke trvania od dvoch do
osem rokov. Týranie manželky,
detí, rodičov sa považuje za
závažnejší trestný čin, ako keby
honásilník spáchal na cudzej
osobe. Táto skutočnosť sa prejavuje pri stanovení výšky trestu
páchateľovi.“

Čo v takom prípade, že
sa páchateľ nezľakne
ani trestu a násilie
pretrváva napríklad
po návrate z väzby?
„V prípade dlhotrvajúceho
ohrozenia naša právna úprava
umožňuje, aby násilníkovi súd
predbežným opatrením zakázal
vstup do bytu, alebo rodinného domu, v ktorom býva spolu
s týranou osobou. Následne ho
môže súd úplne vylúčiť z užívania takéhoto bytu, či rodinného
domu a to aj bez poskytnutia
náhrady na ubytovanie.“

Môžete nám povedať,
ako riešia vzájomné
konflikty manželia?
„Často sa stáva, že manželia riešia vzájomné konflikty
prostredníctvom detí. Formy sú
rôzne. Spomeniem príklad, keď
jeden zo súrodencov je uprednostňovaný pred druhým finančne či formou darov, alebo jeden
z rodičov očierňuje v očiach
detí druhého rodiča. Rodičia si
neuvedomujú ako ťažko ubližujú
svojmu dieťaťu, keď si zvolili takúto cestu vybavovania si účtov
s partnerom úmyselne.“

Sú aj konflikty medzi
rodičmi a deťmi?
„Človek by neveril, ale do
poradne prichádzajú čoraz častejšie rodičia v pokročilom veku,
ktorí sa stali obeťami vlastných
detí, najčastejšie synov, závislých na alkohole alebo drogách.
Takýto synovia obyčajne nepracujú a vynucujú si od svojich rodičov bývania zadarmo a peniaze aj za cenu fyzického násilia.“

Čo by ste poradili
našim čitateľom, ako
sa majú správať, ak
sa stretnú s násilným
činom?
„Každý by si mal uvedomiť,
že nikto nemá právo použiť voči
inej osobe násilia v akejkoľvek
forme. Obeť by mala hneď vyhľadať lekára a zdôveriť sa mu
a následne násilie ohlásiť polícii. V spolupráci s našou poradňou môže urobiť ďalšie kroky na
svoju obranu a ochranu nielen
pri podávaní trestných oznámení, ale aj pri ďalších postupoch
smerujúcich k odstráneniu násilia. Pomoc poradne je bezplatná,
takže je dostupná každému.“

Kde a v akom čase vás
klienti nájdu?
„Naša poradňa sídli na Palackého ul. č. 29 v Trenčíne. Konzultačné hodiny pre objednaných
i neobjednaných klientov sa
konajú každý utorok a piatok
v čase od 14.00 do 18.00 hod.
Do poradne sa možno objednať
na tel. č.: 0907 681 139 alebo
0907 409 425. V prípade neprítomnosti možno zanechať odkaz
na tel. č.: 032/7442403.“
Za rozhovor poďakoval
Jozef Čery

7. 4. 2005
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Od poliek k džezu
„Mestský dychový orchester Trenčín bol založený v roku 1983
a od roku 1990 je kolektívnym členom Združenia dychových hudieb Slovenska. Od svojho vzniku sa toto hudobné teleso zameriava na interpretáciu koncertných skladieb rôznych hudobných
žánrov. Ťažiskom repertoáru sú pochopiteľne skladby trenčianskeho klasika dychovej hudby Karola Pádivého. Bohato je zastúpená aj pôvodná slovenská a česká tvorba, nechýbajú však ani
kompozície Verdiho, Bizeta, Straussa, Pasqualla, Offenbacha,
Fučíka a ďalších svetových skladateľov. Široký a pestrý žánrový
záber dopĺňajú skladby z oblasti estrádnej a populárnej tanečnej
a jazzovej hudby v moderných aranžmánoch pre dychový orchester. Prvým dirigentom bol Gejza Príbela a v súčasnoti je umeleckým vedúcim Jaroslav Kala,“ stručne predstavil orchester jeho
spoluzakladateľ a vedúci Pavol PLÁNKA.
Orchester pravidelne koncertuje v rámci kultúrno-spoločenských podujatí v Trenčíne,
kde napríklad už tradične na
Mierovom námestí víta nový
rok počas prvého pracovného
dňa. Populárne sú aj promenádne koncerty v rámci Trenčianskeho kultúrneho leta,
alebo na stretnutiach pod
jedličkou. Účinkoval aj na viacerých významných hudobných

je držiteľom viacerých ocenení
z domácich súťaží a festivalov.
Je nositeľom Ceny Karola Pádivého Hudobného fondu SR.
Od roku 1984 sa pravidelne
zúčastňuje Medzinárodného
festivalu veľkých dychových
orchestrov Pádivého Trenčín.
Získal tu viacnásobne cenu za
najlepšiu dramaturgiu súťažného programu, cenu za najlepšiu
interpretáciu povinnej skladby

Súčasťou „Kmochovho Kolína“ je i pravidelný pochod mestom
všetkých zúčastnených orchestrov.
ceníme 1. miesto v koncertnej
kategórii z medzinárodného
festivalu v Prahe, rovnako aj
1. miesto pre dirigenta J. Kalu
a Hlavnú cenu na 34. Euro
Musiktage v nemeckom Bösli.
Potešila nás aj Hlavná cena
ministra kultúry Poľska na
festivale Zlotna Lira v Rybniku
v Poľsku,“ vymenoval najdôležitejšie úspechy P. Plánka.

MsDO - účastník 42. „Kmochovho Kolína“ - medzinárodného festivalu dychových orchestrov
v roku 2004.
podujatiach na Slovensku
i v zahraničí. Patril mu úvodný
promenádny koncert Bratislavského kultúrneho leta 2001,
viacnásobné účinkovanie na
predvianočných trhoch v Rakúsku spolu s bratislavskou
mažoretkovou skupinou Kleopatra. Ich spolupráca vyústila
do spoločnej účasti na festivale vo Francúzsku.
„Mestský dychový orchester

K. Pádivého i Zlaté pásmo
s pochvalou poroty a ceny pre
najlepších sólistov. Úspešne
účinkoval aj na štyroch ročníkoch Kmochovho Kolína v Česku, na podujatiach v Moskve
(Rusko), Soproni (Maďarsko),
Laandgrafe (Holandsko), Eisenstadte (Rakúsko), Stein
am Rhein (Švajčiarsko), Cran
Gevrier, Paríži (Francúzsko)
a v susednom Zlíne. Veľmi si

Orchester má v súčasnosti do
45 členov. „Mali sme strach,
že budeme musieť skončiť
a rozpustiť orchester, lebo
nám viazol prílev mladých
muzikantov. Od roku 2000 sa
naštartovala spolupráca s orchestrom v Prievidzi, bývalým
úspešným pôsobiskom nášho
súčasného dirigenta. Podchytili sme aj mladých chlapcov
z okolia. V súčasnosti je stav

naplnený a členmi sú spolovice mladí chlapci vo veku od
10 do 16 rokov. Členovia orchestra dochádzajú na skúšky
zo Starej Turej, Omšenia, Nemšovej, Hornej i Dolnej Súče.
Dokonca k nám dochádzajú aj
štyria konzervatoristi zo Žiliny.
Dobrú spoluprácu máme aj
s riaditeľkou trenčianskej ZUŠ
Veronikou Soukupovou. Nedá
mi nespomenúť pri tejto príležitosti rodáčku z Považia Martu
van Ooijen, v súčasnosti žijúcu vo Švajčiarsku, ktorá nám
pomohla vybaviť orchester uniformami. Oproti zahraničným
súborom sme trochu pozadu
v propagácii, lebo nám chýbajú financie na zvukový nosič,
plagát, skladačku, čo je už
dnes bežná súčasť vybavenia
podobných telies,“ zamyslel
sa vedúci orchestra.
Novú náplň dodáva orchestru dirigent Jaroslav Kala, ktorý
bol 30 rokov kapelníkom a inšpektorom vojenských hudieb.
Zmenil dramaturgiu programu,
ale zachoval 3-4 skladby K.
Pádivého v každom koncerte.
Od klasických poliek, valčíkov
a pochodov sa orchester dostal k špičkovým súčasným
dielam, od muzikálu West Side
Story až po džezové skladby so
sólistami. J. Kala túto prácu
začal v bývalej topoľčianskej
posádkovej hudbe, pokračoval
vo veľkom dychovom orchestri v Prievidzi a plody svojej
práce zbiera v Mestskom dychovom orchestri v Trenčíne.
(la)
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Kultúrne centrum AKTIVITY, o. z.
a
32. zbor skautov v Trenčíne
Vás pozývajú na

Šampionát autodráh F1
Pre všetkých čo majú chuť si zazávodiť na elektrických
autodráhach.

Číslo 7/ročník VII.
Oznam pre rodičov

Vážení rodičia, prihlášky detí do materských škôl na školský
rok 2005/2006 sa podávajú do 31. 3. 2005 Ak ste si ešte nepodali prihlášku pre Vaše dieťa, prosíme Vás, aby ste tak urobili v čo
najkratšom čase. Ďakujeme!
Mgr. D. Lorencová, ŠZTN

Plaváreň
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., TN oznamuje
návštevníkom Krytej plavárne, že s účinnosťou od 1. 4. 2005 sa
predlžuje prevádzková doba pre verejnosť takto:
v pondelok až piatok do 21.30 hod. a počas soboty a nedele do
21.00 hod.

Detské aktivity

KEDY: 16. – 17. 4. 2005 (sobota, nedeľa)
KDE: spoločenská sála Kultúrneho strediska Juh
Registrácia závodníkov: 13.00 h. - 14.00 h.
Podujatie bude doplnené výstavou fotografií a obrázkov zo
skautského života a akcií KcA, o. z.
Vstup voľný. Účastníci závodu občerstvenie ZDARMA.

Materské centrum srdiečko
7. a 14. 4. o 10.00 TVORIVÉ TEMATICKÉ PREDPOLUDNIE s
tetou Aničkou
Parkovisko pred krytou plavárňou
7. 4. o 16.00
FARBIČKY - ČARBIČKY
Galéria M. A. Bazovského
13. 4. o 9.30
ATELIÉR MAJSTRA GALÉRKA – pre všetky deti
a ich rodičov
Kultúrne centrum Aktivity – KS Juh
15. 4. o 17.00 COUNTRY POHODIČKA – výučba country
tancov pre mládež so špeciálnymi potrebami spojená s country
zábavou
Kino Hviezda
16. 4. o 14.30 Detský divadelný klub - Bábkové divadlo Žilina – O VEĽKOM JEDÁKOVI A ČAROVNOM KABÁTE, na motívy
českej ľudovej rozprávky o silnom mládencovi Hladošovi a kabáte
plnom peňazí podľa Boženy Němcovej

Kulinárium
Kultúrno-informačné centrum mesta Trenčín prechádza
od 15.4. na letnú sezónu a dochádza k zmene otváracích
hodín:

pondelok – piatok
sobota

8.00 – 18.00 h
8.00 – 16.00 h

Výbor mestskej časti Trenčín – západ
pozýva na svoje zasadnutie,
ktoré sa uskutoční dňa

27. apríla 2005 o 15.30 hod
na Mestskom úrade v Trenčíne
v zasadačke č. 101 na 1. poschodí
s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Požiadavky poslancov a občanov
3. Žiadosti
4. Rôzne
5. Záver
Martin Barčák
predseda VMČ Trenčín - západ v. r.

Hotel Tatra
12. – 17. 4.
TÝŽDEŇ ÍNDONÉZSKYCH ŠPECIALÍT
Kultúrne centrum Dlhé Hony
27. - 28. 4 o 17.00 Rýchlokurz studenej kuchyne pre časovo
zaneprázdnených – 1. časť. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel.
č. 6522136 v termíne do 18. apríla 2005.
Mesto Trenčín, Veliteľ Posádky Trenčín, MO a OV Zväzu
protifašistických bojovníkov Trenčín
si vás dovoľujú pozvať na

Oslavy 60. výročia oslobodenia mesta Trenčín
v piatok 8. apríla 2005.
Program:
14.00 h Pietny akt kladenia vencov
k Pamätníku umučených na Brezine
Odchod autobusov od budovy Mestskej polície o 13:30.

Kultúrne centrum Dlhé Hony v Trenčíne
ponúka svoje priestory firmám a širokej verejnosti

na organizovanie:
• prezentačných akcií • školení • pracovných stretnutí • firemných večierkov • kultúrno-spoločenských podujatí • osláv jubileí
• pomaturitných stretnutí • detských narodeninových osláv
s programom • malých recepcií a karov
Pripravíme pre vás kultúrny program a občerstvenie.
Bližšie informácie na tel. č. 6522136.

7. 4. 2005

KALEIDOSKOP

Svadobné zvony
Zuzana Moravčíková
a Martin Mišák
Veronika Kucharíková
a Tibor
Marcela Lintnerová
a Mário Barinec
Katarína Budveselová
a Radovan Šimočko
Lucia Nováková
a Michal Bulko
Ivana Jurošková
a Miroslav Benda

Narodené deti
Patrik Dobiaš, Dávid
Kadlec, Kristína
Bernátková, Kristína
Petrová, Lukáš Holba,
Lujza Pojezdálová,
Karin Jakubcová, Petra
Jamborová, Nataša
Murková, Veronika Horná,
Matej Tikl, Agáta Bačová,
Michal Ambrož, Kristián
Karch, Rebeca Badejová,
Soňa Jurčacková, Tibor
Večeřa, Tomáš Kadlec,
Tomáš Prchlík, Amína
Adamkovičová, Leila
Adamkovičová, Lívia
Hirtlová, Marek Hulvák,
Kristína Zverbíková, Ruslan
Říha, Lenka Panáková,
Paulína Iršová, Jakub
Nosek, Viktor Bokor, Adam
Kudláček, Ľuboš Zigo.

Grantová komisia zverejnila
návrhy o poskytnutí dotácií
Komisia navrhla neposkytnúť
dotáciu týmto žiadateľom
(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)
Žiadateľ: Oblastný výbor
SZPB, názov projektu: Činnosť.
Celkové náklady projektu:
? Sk, požadovaná výška príspevku: 10 000 Sk
Žiadateľ: IZART – Ivan Zábražný, bázov projektu: „Tren-

čianske zvony“ – festival
duchovnej piesne.
Celkové náklady projektu:
90 000 Sk, požadovaná výška
príspevku: 40 000 Sk – 45%
Žiadateľ: Združenie na podporu DFS Radosť, názov
projektu: Rozvíjanie tvorivej
činnosti detí nášho mesta.
Celkové náklady projektu:
110 000 Sk, požadovaná
výška príspevku: 25 000 Sk
– 22%

Náš spolupracovník úspešný
Literárny klub Bernolák,
Spolok sv. Vojtecha v Trnave,
Miestna organizácia Matice
slovenskej v Trnave a mesto
Trnava boli organizátormi
7. ročníka celoslovenskej
literárnej súťaže o „Cenu Slovenského učeného tovarišstva“, ktorej vyhodnotenie sa
uskutočnilo tiež v slovenskom
Ríme. Odborná porota pod
vedením šéfredaktora dvojtýždenníka „Kultúra“, básnika
a spisovateľa Teodora Križka
mala veľmi ťažkú prácu, lebo
musela posúdiť celkom 230

prác od 83 autorov a z nich
určiť najlepšie.
Pri vyhlasovaní víťazov
súťaže v jednotlivých kategóriach mal zastúpenie aj náš
dvojtýždenník Info Trenčín,
lebo náš spolupracovník Ing.
Jozef Páleník, autor krížoviek
a osemsmeroviek, obhájil vlaňajšie prvenstvo v kategórii
próza-pokročilí. Odborná porota vo svojom hodnotení ocenila jazykovú pestrosť a čistotu
v jeho literárnych prácach.
Srdečne blahoželáme!
(r)
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Občianske rozlúčky
január
a február 2005
Oľga Hašanová,
Ing. Pavol Jakubík,
Ján Klačanský,
Helena Maršalová,
František Kotlarik,
Jozef Kováčik,
Ján Janiga,
Valéria Nahacká,
Milica Mičíková,
Mirek Pavlis,
Anna Cvancigerová,
Ing.Vladimír
Seewald, DrSc.
Cirkevné rozlúčky
február
a marec 2005
Ján Rehák,
Dominik Slušný,
Viliam Wenzl,
Antónia Slezáková,
Anna Zelenáková,
Ondrej Masár.

Ďalšie číslo Infa vyjde
21. 4. 2005.
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Vážení čitatelia!
Sme veľmi radi, že naše osemsmerovky a krížovky sa stretávajú
s takým priaznivým ohlasom. Ďakujeme za vašu priazeň. Tajnička
krížovky z č. 6 znie: „Aj stará koza líže soľ“ Zo všetkých správnych
lúštiteľov sa pri žrebovaní šťastie usmialo na Ivana Sitára z Bavlnárskej 22. Získava prívesok na kľúče s trenčianskym erbom
a publikáciu o našom meste. Výhru si môže vyzdvihnúť priamo
v redakcii, srdečne blahoželáme! Text z dnešnej osemsmerovky
môžete posielať na adresu redakcie do 15. apríla 2005.
Obec, ktorá sa radí medzi skupinové cestné dediny so štvorcivým
námestím. Na námestí sú obytné domy neskoro goticko - renesančno
- meštianskeho typu. Katastrálne územie má rozlohu 3123 ha a žije
v ňom 3134 obyvateľov. Názov tejto obce je v tajničke (16 písmen).
ACIDITA, CISTEÍN, CYRILIKA, ČAJ, DANO, DOKTOR, DOMOVNÍČKA,
DŽAVOT, ESSO, FARYNGOSKOPIA, GÉN, GENERÁCIA, CHOBOT,
JAMA, KONDGRESY, KOV, KOXIELA, LAOS, LIBRA, LOGO, LOPATA,
MORE, MŔTVY, MULTIVITAMÍN, NADPOLOVIČNÝ, NATTA, NEÓN,
NETER, NOC, NOVÝ, OÁZA, OHEŇ, OIL, OKO, ONA, ORAŤ, OTTO,
PRECHÁDZKY, PRESKPRITÍVNY, SOPKA, ŠOK, ŤAVA, TYPOGRAF,
ÚCHYLKA, ÚMYSEL, VIDEO, VOZ, VRAK, ZELEŇ

16 / INfO

OZNAMY

Číslo 7/ročník VII.

HARMONOGRAM JARNÉHO UPRATOVANIA 2005
Mesto Trenčín prostredníctvom Považskej odpadovej spoločnosti a.s. Trenčín (ďalej
len „POS“), Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín a občanov mesta
vykoná v mesiacoch apríl, máj jarné upratovanie na území mesta. Obraciame sa
preto so žiadosťou na občanov o pomoc pri skrášľovaní nášho životného prostredia.
Do veľkoobjemových kontajnerov (ďalej len „VOK“) je možné ukladať odpad
z pivníc a garáži, orezané konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod. POS zabezpečí
pristavenie VOK a ich pravidelné vyprázdnenie.

I. ETAPA

IV. ETAPA

14. 4. – 19. 4. 2005
(Sihoť I., II., III., IV.)

5. 5. – 10. 5. 2005
(Zámostie, Zlatovce, Záblatie, Kvetná,
Nové Zlatovce, Istebník, Orechové, Horné
Orechové)

- rozmiestnenie VOK: Ul. Nábrežná 2 ks, Hurbanova 1 ks, križovatka Hodžova – kpt. Nálepku
1 ks, Jasná 1 ks, Odbojárov 1 ks, Kukučínová 1 ks,
Žilinská 1 ks, Sibírska 1 ks, Klementisova 1 ks,
Holubyho nám. 1 ks, Považská 1 ks, M. Turkovej
1 ks, križovatka gen. Goliana – kpt. Nálepku 1 ks

II. ETAPA
21. 4. – 26. 4. 2005
(Pred Poľom, Pod Sokolice, Kubrá, Kubrica,
Opatová, Železničná stanica)

- rozmiestnenie VOK: Ul.Hlavná 1 ks, Hanzlíkovská 1 ks, Okružná 1 ks, Rybáre 1 ks, Kasárenská
1 ks, M. Kišša 1 ks, Majerská 1 ks (skombinovať
s Istebníckou 84), Ľ. Stárka 1 ks (skombinovať
umiestnenie na začiatok a na koniec ulice), Kožušnícka 1 ks, Školská 1 ks, Orechové 1 ks, Horné Orechové 1 ks, Zlatovská 1 ks, Kvetná 1 ks,
Bavlnárska 1 ks, Detské mestečko 1 ks, Dolné
Pažite 1 ks

- rozmiestnenie VOK: Ul. Horeblatie 1 ks, PotočV. ETAPA
ná 1 ks, Niva 1 ks, Kubra – Pažítky 1 ks, Kubra
12.
5. – 17. 5. 2005
– námestie 1 ks, Kubra – pri kríži 1 ks, Kubrica
(Sídlisko Juh I. a II.)
– námestie 1 ks, Mlynská 1 ks, Pod Sokolice 1 ks,
K výstavisku 1 ks, Kubranská 1 ks, Pred Poľom
- K dispozícii bude 10 kontajnerov, ktoré budú
1 ks, Železničná ul. 1 ks , Kukučínova 1 ks
rozmiestnené podľa požiadaviek občanov a poslancov mestskej časti.

III. ETAPA

28. 4. – 3. 5. 2005
(Centrum, Dolné mesto, Dlhé Hony,
Soblahovská, Noviny, Biskupice,
Nozdrkovce, Belá)

V priebehu jarného upratovania počas sobôt
POS zabezpečí odvoz železného šrotu a opotrebovaných olovených akumulátorov od občanov.
Železný šrot a olovené akumulátory je možné
- rozmiestnenie VOK: Ul. Osloboditeľov 1 ks, S. vyložiť v sobotu počas etapy pristavenia VOK
Chalupku 1 ks, Dolný Šianec 1 ks, Horný Šianec ráno do 9 – tej hodiny na chodník pred domom
1 ks, Beckovská 1 ks, 28. októbra 1 ks, Piaristická alebo k VOK.
1 ks, Partizánska 2 ks, Karpatská 2 ks, J. Zemana
1 ks, Záhumenská 1 ks, Nozdrkovce 1 ks, Pod JuV Trenčíne, 24. 3. 2004
hom 1 ks, Soblahovská 2 ks (1 ks k bytovkám pri
Ing. Ladislav Petrtýl, poverený vedením
Leoni), Sídlisko Nad tehelňou 2 ks, Belá 1 ks
útvaru životného prostredia a dopravy
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