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Slnečný víkend vniesol príjemnú atmosféru do tohoročných osláv 1. mája, ktoré sa niesli
v duchu prvého výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Mesto Trenčín rozložilo
program nazvaný Otvorená Európa – Otvorené mesto do troch dní a naladilo ho do prehliadky divadla, hudby a folklóru. V posledný pracovný deň vyrástlo na Mierovom námestí divadelné šapitó,
v ktorom predviedlo inscenáciu poviedky českého spisovateľa Jána Weissa Bianca Braselli, dáma
s dvomi hlavami, známe divadlo Teatro Tatro z Nitry. Viac, nielen o majálesovom sprievode, v čele
ktorého kráčal Matúš Čák so svojou družinou (na snímke), sa dozviete na 5. strane.

Osemsmerovka
str. 15
Tanečný pár Róbert
Pavlík a Eva Prnová
str. 16

Poslanci rozhodovali

Slovenská ratingová agentúra (SRA) a primátor Trenčína Branislav CELLER (na snímke vpravo) prezentovali v piatok 29. apríla v bratislavskom hoteli Danube pred predstaviteľmi šiestich
bankových domov rating mesta Trenčín. Vedľa primátora sedí
riaditeľ SRA Rudo AUTNER, vľavo stojí počas prednášky Štefánia Kruľová, senior analytik SRA. Viac sa o prezentácii dočítate
na 6. strane.
foto (th)

Poslanci
trenčianskeho
mestského zastupiteľstva sa
vo štvrtok 28. apríla stretli
vo veľkej zasadačke na svojom riadnom zasadnutí. Bližšie informácie k niektorým
bodom rokovania nájdete na
druhej, spravodajskej strane. V tomto priestore vám
stručne priblížime, o čom
svojím hlasovaním poslanci
rozhodli:
• Novelizovali VZN č. 6/
1997 o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov
a výške úhrad za dočasné
užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta. Zámerom novelizácie je najmä jednotný
spôsob prenajímania majet-

ku mesta v kultúrnych zariadeniach a efektívnejšie využívanie priestorov kultúrnych
zariadení inými subjektmi a
aktivitami, ktoré nenarušujú
plnenie ich základného cieľa
- vlastnú činnosť.
• Schválili paušálne odmeny sobášiacim funkcionárom za prípravu a vykonanie
jedného sobášneho obradu a
náhradu ošatného vo výške
500 korún s účinnosťou od
1.5. t.r.
• Vymenovali Mgr. Danicu
LORENCOVÚ do funkcie riaditeľky Školských zariadení
mesta Trenčín, m.r.o. od
1.5.2005.
Dokončenie na 6. strane
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Kladný hospodársky výsledok
Mesto Trenčín dosiahlo k 31.12.2004 kladný hospodársky
výsledok vo výške 50 mil. 294 tis. Sk. Celkové príjmy mesta
dosiahli v roku 2004 výšku 628 mil. 244 tis. Sk, z toho bežné
príjmy boli vo výške 554 mil. 963 tis. Sk a kapitálové príjmy boli
vo výške 73 mil. 281 tis. Sk.
Bežný rozpočet predstavoval
k 31. 12. 2004 prebytok 4 milióny 705 tisíc Sk.
Vysoké plnenie bežných príjmov (98,9 %) bolo dosiahnuté
i napriek neuhradeným pohľadávkam mesta vyplývajúcich zo
zlej platobnej disciplíny niektorých daňovníkov za poplatok
za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu
(k 31.12.2004 sa pohľadávky
mesta vyšplhali na 15 mil. 383

tis. Sk) a z prenájmu bytových
a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, kde len za prenájom bytových priestorov predstavuje neuhradený nájom čiastku
3 mil. 311 tis. Sk. Vysoké plnenie príjmovej časti bolo dosiahnuté i vymožením pohľadávok
v roku 2004 vo výške 10 mil.
021 tis. Sk.
Bežné výdavky boli v roku
2004 realizované v súlade s rozpočtom. Nečerpaná čiastka vo

Pružnejšie a dynamickejšie
vybavovanie žiadostí
K novelizácii Všeobecne
záväzného nariadenia (VZN)
č. 4/2004 o odpadoch Mesto
Trenčín pristúpilo z dôvodu
pružnejšieho a dynamickejšieho vybavenia žiadosti v prípade, že fyzická osoba podnikajúca alebo právnická osoba
požiadajú o množstvový zber.
Poslanci MsZ na svojom za-

sadnutí vo štvrtok 28. apríla
VZN novelizovali. Lehota na
zavedenie množstvového zberu pre fyzické osoby podnikajúce a právnické osoby je do
90 dní od podania žiadosti.
Pôvodné VZN túto lehotu vymedzilo na 30. september s
tým, že začala platiť od nasledujúceho roku.

výške cca 9,5 mil. Sk predstavuje najmä výdavky vecne spojené
s koncom kalendárneho roka
2004 a uhradené v rámci záväzkov začiatkom roka 2005.
Kapitálový rozpočet bol v roku
2004 schodkový vo výške 64
miliónov 867 tisíc Sk a v zmysle
zákona dofinancovaný zostatkom hospodárenia mesta z roku
2003 a investičným úverom.
Nižšie plnenie kapitálových
príjmov vo výške 73 mil. 281 tis.
Sk oproti plánovaným 100 mil.
Sk spôsobilo najmä nerealizovanie predaja niektorých budov
resp. nebytových priestorov v roku 2004.
Kapitálové výdavky boli v roku
2004 čerpané vo výške 138 mil.

148 tis. Sk. Nedočerpanie oproti
plánovanej čiastke 227 mil. 708
tis. Sk spôsobilo najmä nerealizovanie investičných výdavkov
na akciu Juhovýchodný obchvat
mesta Trenčín, ako aj neukončenie, či nerealizovanie niektorých
investičných akcií v roku 2004.
Mestské príspevkové organizácie Mestské hospodárstvo,
Správa mestských lesov a Základná umelecká škola dosiahli
za rok 2004 mierny prebytok
hospodárenia. K 31.12.2004
boli príspevkové organizácie
Mestské hospodárstvo a Správa
mestských lesov zrušené a od
1.1.2005 vytvorená nová rozpočtová organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov.
(boč)

Priemyselný park – prípravné práce pokračujú
Mesto Trenčín bude už v najbližšom období pripravené ponúknuť investorom areál v Zámostí (Bratislavská ulica), patriaci
medzi 17 vybraných lokalít prioritného záujmu na Slovensku, na
vybudovanie priemyselného parku. Územie budúceho parku má
115 ha.
Na riešenie vzniku Priemy- m2 do vlastníctva Mesta
selného parku – Bratislavská Trenčín. V súčasnosti je na
ulica Mesto Trenčín založilo liste vlastníctva zapísaný ako
spoločnosť Trenčín Invest vlastník Slovenský pozemkový
s.r.o. Spoločnosť má za úlohu fond. Kúpna cena predstavuje
vykupovať pozemky za účelom takmer 74 miliónov Sk. Náprípravy územia pre výstavbu sledne odsúhlasili predaj týchpriemyselného parku. Mesto to pozemkov v rovnakej cene
následne odpredá podiel v nej spoločnosti Trenčín Invest
spoločnosti J&T Global, ktorá s.r.o.
ďalej bude pokračovať v budoPrimátor Trenčína Branislav
vaní priemyselného parku.
Celler prijal za rok svojho pôVo štvrtok 28. apríla poslan- sobenia vo funkcii viac ako 30
ci MsZ na svojom zasadnutí predstaviteľov
zahraničných
schválili kúpu nehnuteľnos- investorov z Európy, Japonska
tí, pozemkov v k.ú. Záblatie a USA. Hlavný impulz ich prío celkovej výmere 225 541 chodu na Slovensko spočíva

V zimných mesiacoch ležal na území budúceho priemyselného
parku snehový poprašok. Takúto zimnú idylu z týchto miest už
fotoaparát nevykúzli.
Foto (ph)
v podmienkach, ktoré naša
krajina vytvorila na podnikanie v daňovej oblasti alebo
v oblasti zamestnanosti. Trenčiansky priemyselný park ich

láka z hľadiska polohy, vybudovanej dopravnej infraštruktúry a možností univerzitného
vzdelávania mladých ľudí. (th)
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Stalo sa...
18. 4. – 1. 5. 2005

Jedna otázka pre...

UTOROK 19. 4.: Primátor sa
zúčastnil na pracovnom stretnutí v Klube Hospodárskych
novín v Bratislave, kde vystúpil aj premiér M. Dzurinda.
Na Slovenskom pozemkovom fonde v hlavnom meste
SR rokoval B. Celler s jeho
čelnými predstaviteľmi o vysporiadaní pozemkov pod
budúci Priemyselný park na
Zámostí v Trenčíne.
Na záver pracovného dňa
v Bratislave navštívil štatutár
mesta SARIO, kde si s riaditeľom R. Kurucom vymenil
skúsenosti o záujme zahraničných investorov podnikať
v Trenčíne.
STREDA 20. 4.: Primátor
prijal v sobášnej sieni MsÚ
literátov s blízkym vzťahom
k Trenčínu, ktorí sa zúčastnili osláv 80. výročia otvorenia
knižnice v našom meste.
Spolu so svojim zástupcom A. Bocom rokoval B.
Celler s predstaviteľmi Západoslovenskej energetiky a.s.
Témou rozhovoru boli dodávky energie pre priemyselný
park Zámostie.
Štatutár mesta prijal zástupcov spoločnosti Nay,
ktorí prezentovali záujem
postaviť v Trenčíne Nay Elektrodom. Zároveň sa zaujímali
o lokality, vhodné na túto investičnú akciu.
PIATOK: 22. 4.: O výsledkoch archeologického výskumu, ďalšom postupe a prípadných zmenách v projekte
na výstavbu verejných WC
na Sládkovičovej ul. rokoval
primátor s riaditeľkou Krajského pamiatkového úradu
v Trenčíne E. Gazdíkovou.
Trio hokejových hviezd,
Marián Hossa, Rastislav
Pavlikovský a Z. Chára, zavítalo na pôdu mesta. Počas
prijatia u primátora sa zaujímali o nové investičné akcie
a rozvoj Trenčína.
PONDELOK 25. 4.: V súlade
so zásadami pomoci a súčinnosti mesta Trenčín vo veci
náhradného bývania občanov

Riaditeľku Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne
„Pri hĺbení základov pod verejné WC na Sládkovičovej ulici boli odokryté klenby podzemnej chodby na mieste bývalého
Kirchnerovho domu. Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne preto
v záujme záchrany archeologických nálezov a nálezísk pozastavil zemné práce, aby mohol byť vykonaný základný archeologický výskum. Ako je odborné stanovisko archeológov?“

Mgr. Evu Gazdíkovú

„Podzemná chodba s valenou klenbou je pravdepodobne
fragmentom únikových a zásobovacích chodieb patriacich
k útvaru barbakan, ktorý vznikol v prvej polovici 16 storočia.
Je možné, že objavená časť
podzemnej chodby je časťou
chodby patriacej k opevnené-

mu predbrániu. Povolila som
pokračovať v zemných prácach,
ktoré musia však byť v súlade
s archeologickým výskumom.
Až na základe výsledkov archeologického výskumu rozhodneme o ďalšom postupe, t.j.
o možných zmenách v projekte.“
(r)

Ako sa môžem chrániť (3)

Rady ako si spoločne ochrániť dom
Dohovorte sa s ostatnými nájomníkmi o bezpečnostných
pravidlách, že :
• Budete sa snažiť spoznať susedov a okolo bývajúcich. Čím
viac budete jeden o druhom
vedieť, tým viac môžete spolu
ochrániť váš vlastný majetok.
• Všetci budú zamykať domové
dvere.
• Na chodbách, v pivnici a
vo výťahu bude vždy funkčné
osvetlenie.
• Susedia budú solidárni, v
prípade ohrozenia pomôžu, alebo zavolajú políciu, ak bude v
nebezpečenstve majetok alebo
zdravie obyvateľov domu.
• Neznámych ľudí nebude nikto
vpúšťať do domu. Ak ich stretnete na schodisku, spýtajte sa,
ku komu idú.
dotknutých
modernizáciou
železničnej trate sa uskutočnilo pracovné rokovanie,
na ktorom sa B. Celler spolu
s prednostkou MsÚ I. Orgoníkovou, A. Mlynčekovou,
poverenou vedením Útvaru
architektúry a stratégie, G.
Vankovou, poverenou vedením Útvaru majetku mesta
a s A. Bocom zaoberali vytipovaním lokalít, kde bude realizovaná náhradná výstavba
a požiadavkami vlastníkov
dotknutých nehnuteľností.
Pripomienky
hygienikov
v súvislosti s výstavbou no-

• Susedia si poskytnú telefónne čísla aj do zamestnania pre
prípad včasného vyrozumenia,
napríklad pri krádeži vlámaním.
• Dôchodcovia alebo ženy v
domácnosti a na materskej dovolenke dohliadnu na bezpečný
odchod a návrat malých detí
susedov do školy a zo školy.
• Ak vám zdola niekto zazvoní
a nejde k vám, neotvorte mu,
alebo sa presvedčte, že pre
vás neznáma osoba, ktorú ste
vpustili dnu, ide naozaj za tým,
koho povedala. Ak toto neakceptujete, zbytočne zamykáte
vchodové dvere.
• Ostriháte si pri dome kríky a
konáre, ktoré zakrývajú dvere a
okná na vašom dome.
(msp)

vej letnej plavárne a športovo
– rekreačnej zóny na Ostrove
boli témou rozhovoru primátora so zástupcami Štátneho
zdravotného ústavu v Trenčíne.
O Technické riešenie
križovatky Bratislavská ul.
– Vlárska cesta v súvislosti
so vstupom nákladných automobilov do firmy Old Herold
sa počas prijatia u primátora
zaujímali predstavitelia spomínanej firmy R. Machunka
a J. Rea.
UTOROK 26. 4.: V hoteli
Tatra sa za účasti primátora
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18. 4. – 1. 5. 2005
konala pravidelná tlačová
beseda pred riadnym zasadnutím mestského zastupiteľstva.
B. Celler prijal nových
majiteľov bývalej odborárskej chaty v mestskej časti
Opatová. Vlastníci prezentovali štatutárovi mesta svoje
predstavy ďalšom využití objektu a nových investíciách.
STREDA 27. 4.: I. Orgoníková rokovala so záujemcami
o kúpu nebytových priestorov, bývalého kaderníctva,
v obytnom dome na Hornom
Šianci. Podľa platnej legislatívy mesto bolo povinné
ponúknuť tieto priestory nájomcovi. Ten však ponuku
odmietol a ďalšia ponuka
musela smerovať k vlastníkom bytov. Záujem prejavili
piati. Ak sa nedohodnú na
spoločnom riešení, postup
pri predaji určí mesto.
Primátor navštívil v Bratislave Produkčný dom Forza,
kde rokoval nielen o spolupráci mesta a agentúry, ale
aj o organizačnom zabezpečení tohtoročného festivalu
Art film.
ŠTVRTOK 28. 4.: B. Celler
viedol riadne rokovania
mestského zastupiteľstva.
So starostom Zamaroviec
J. Plškom diskutoval štatutár
mesta o ďalšom postupe pri
budovaní areálu Ostrova vo
vzťahu k modernizácii železničnej trate.
PIATOK 29. 4.: Slovenská
ratingová agentúra a B.
Celler prezentovali v Bratislave pred zástupcami bánk
na Slovensku mesto Trenčín
z pohľadu jeho ratingového
hodnotenia.
O ďalšom postupe prác
na modernizácii železničnej
trate rokoval primátor so
zástupcami
spracovateľa
projektovej dokumentácie zo
spoločnosti Reming Consult.
SOBOTA 30. 4.: B. Celler absolvoval pracovný obed s ministrom hospodárstva SR P.
Ruskom.
(r)
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Jarné upratovanie sa začalo
Harmonogram jarného upratovania v Trenčíne, rozdeleného
do piatich etáp, sme v Infe už uverejnili. Len pre pripomenutie,
oddnes do 10. mája pokračuje IV. etapa, kontajnery budú pristavené na Zámostí, v Zlatovciach, Záblatí, na sídlisku Kvetná,
v Nových Zlatovciach, Orechovom a Novom Orechovom. Tohtoročné jarné upratovanie ukončia občania na sídlisku Juh, kde
budú pristavené kontajnery 12.-17. mája.

Skupina Rómov nakladala použiteľný odpad na svoj vozík.

Na križovatke ciest Opatovská – Clementisova pracovala skupinka v zložení pani Rozsívalová, Krajčírová, Gloneková. Náročnejšie práce z rebríka vykonával pán Bobál a mladú generáciu
zastupoval Adam Kršjak.
Prvá etapa jarného upratovania na sídlisku Sihoť naznačila, že ľuďom nie je ľahostajné
v akom prostredí žijú. V sobotu
16. apríla 2005 pekné počasie
s teplým slniečkom vytiahlo
obyvateľov Sihote von zo svo-

a každé z detí podľa svojich
možností priložilo ruku k dielu.
Aj malý trojročný chlapček vedel, že vetvička patrí na hromadu a odniesol ju tam. Hlavne
tým menším sa večer dobre

Kontajneri boli plné a bolo ich
málo.
Je potrebné zvýrazniť, že
občania sa snažili suchú trávu,
vetvy a drevný odpad separovať
od bielej, z domácnosti vyrade-

jich domovov. Od rána bolo
vidieť pracovnú aktivitu.
Vo dvore Clementisovej ulice
vedľa seba skrášľovali životného prostredie rodičia s deťmi.
Rodičia uchopili výchovu svojich ratolestí za správny koniec

Komu sa nelení...
S nástupom jari sa členovia
Klubu AMAVET v spolupráci
s Mestom Trenčín zúčastnili
čistenia niektorých lokalít mesta. Pod vedením vedúcej V. Meravej sa 24 detí 16. –17. apríla
zapojilo do čistenia asi 5 km
úseku prístupovej cesty ku
kyselke v Zlatovciach. Napriek
úškrnom a posmeškom „tiežtínedžrov“ vyzbierali z tejto lokality 450 kg rôzneho odpadu.
Ukladali ho do pridelených vriec
a zhromažďovali na určenom
mieste. Pridalo sa tiež niekoľko
dospelých s deťmi z blízkych
domov. Súčasťou odpadu boli
aj pneumatiky, batérie, staré
sporáky, práčky a pod. Po vykonaní prác dostali deti sladkú
odmenou a vyvrcholením bola
opekačka, na ktorú sa po dlhej

zime veľmi tešili.
O týždeň deti čistili územie
od cestného mosta smerom
k Ozete, priestor medzi hrádzou
a Váhom. Tu vyzbierali 200 kg
rôzneho odpadu. V závere apríla čistili prístupovú cestu k areálu kyselky v Záblatí.
Deti sa aj takouto formou
učia ochrane prírody a prispievajú k jej zachovaniu pre budúce generácie. Členmi klubu
sú deti z Detského mestečka,
ZŠ Na Dolinách, ale aj z iných
trenčianskych škôl. Patrí im
vďaka a naša viera, že budú
príkladom pre dospelých a ich
činnosť prispeje k zamysleniu
sa tých, ktorí ukladajú odpad
do voľnej prírody a „skrášľujú
naše životné prostredie“.
(úžpd)

Vo dvore Clementisovej ulice vedľa seba skrášľovali životného
prostredie rodičia s deťmi.
zaspávalo, pobyt na čerstvom
jarnom vzduchu a únava urobili
svoje.
Pri kontajneri asistovala skupina rómskych spoluobčanov,
ktorá operatívne vyselektovala,
čo bolo použiteľné a naložila na
svoj vozík. Kontajner bol plný
a rovnaké množstvo odpadu
bolo aj na zemi.
Na nedostatok kontajnerov
a na ich optimalizáciu rozmiestnenia sa sťažovali obyvatelia
Považskej a Hodžovej ulice.

nej techniky.
Odvoz
nahromadeného
odpadu zabezpečovali pracovníci Mestského hospodárstva
a správa lesov m.p.o., tri posádky motorových vozidiel. To,
čo neodviezli v sobotu, odviezli
začiatkom ďalšieho pracovného týždňa. I napriek tomu, že
boli stanovené termíny jarného
upratovania, skupinky občania
čistili svoje okolie aj v iných
častiach Trenčína.
(jš)
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Veľkolepé májové divadlo
súboru Selčan zo Selca (snímka
č. 6). Celú trasu sprievodu až
na Mierové námestie lemovali
desiatky občanov, ktorí sa prišli
pozrieť na toto veľkolepé divadlo.

Medzitým v šapitó deti prejavili
svoje výtvarné cítenie v tvorivých
divadelných dielňach (snímka
č. 5). Májový kolorit Mierového
námestia doplnili aj stánky ľudových umelcov, ktoré nielen

1
V sobotný podvečer na Mierovom námestí sme boli svedkami
stavania tradičného mája, ktorí
ozdobili deti z folklórneho súboru Radosť a Kubranček. V zdo-

centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Do sprievodu
prijali pozvanie dvorné dámy
zo Strednej priemyselnej školy
odevnej v Trenčíne, skupina his-

4
Programový maratón na Mierovom námestí otvoril koncert
Mestského dychového orchestra
Trenčín, ktorý potom vystriedali
tancujúci klauni Line Duo. Ešte

predávali, ale aj ukazovali čo to
zo svojho umenia. Prvý máj vyvrcholil večerným predstavením
divadla GunaGu s Komorným
orchestrom mesta Trenčín uve-

2
bení im pomáhali dychová hudba
Opatovanka a ženská spevácka
skupina Kubran. No veselo v posledný aprílový deň bolo aj na

torického šermu Wagus (snímka
č. 4), Musica Poetica, Fiskulatoris Consort (snímka č. 3),
deti z TJ Mladosť, školský klub

5
pred obedom Stražanovo bábkové divadlo pre deti zahralo
divadelnú hru Ako Gašparko
s princom vyslobodili princeznú.

3
Štúrovom námestí, kde do tanca
hrali dychová hudba Opatovanka
a hudobná skupina Impulz.
Prvý máj mal nabitý program.
Začal majálesovým sprievodom
od Kultúrneho a metodického

Sedmička, vychádzkové koče ťahané koňmi (snímka č. 1), Prvý
trenčiansky bubenícky spolok
(snímka č. 2), Mestský dychový
orchester a malebný sprievod
uzavierali členovia folklórneho

6

dením muzikálu Láska za dirigovania autora hudby Michala
Kaščáka.
Stranu pripravil Jozef Čery
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SRA: „Trenčín je bezpečný, dobrý subjekt!“
Slovenská ratingová agentúra a primátor Trenčína Branislav
CELLER prezentovali v piatok 29. apríla v bratislavskom hoteli Danube pred predstaviteľmi bankových domov rating mesta
Trenčín. Ide o nezávislé hodnotenie schopnosti a vôle subjektu
plniť si svoje budúce záväzky. Je to komplexná analýza, ktorá
má vo svete viac ako 100-ročnú tradíciu.
Hlavným kritériom analýzy je
nezávislosť a odbornosť hodnotiteľa. Jeho úlohou je nestranne poukázať na riziká, ktoré by
mohli ovplyvniť schopnosť mesta udržať si rozvojovú perspektívu. Trenčín si udržal stabilnú
pozíciu v korunovom, devízo-

subjekt, kde sa venuje pozornosť rovnako strategickým cieľom, úlohám, postupom, ako aj
krátkodobým stavom.“
Prioritné ciele mesta tlmočil hosťom primátor B. Celler:
„Máme ambíciu zjednodušiť
prácu mestského úradu, za-

Prezentácie mesta Trenčín sa v bratislavskom hoteli Danube
zúčastnili predstavitelia šiestich najvýznamnejších bankových
domov na Slovensku.
covania samospráv. Ďalej sa
posudzuje strategický rozvoj
mesta, systém vnútorného
riadenia a zaobchádzanie s financiami. Trenčín v minulom
roku hospodáril s prebytkom
viac ako 50 miliónov korún.
Slovenská ratingová agentúra

finančné zdroje, preto by sa
mohlo zdať, že je to nadpráca,
ak si samospráva dáva robiť
komplexné finančné a nefinančné analýzy. Riaditeľ ratingovej agentúry podotkol, že raz
sa situácia zmení. Vtedy banky
budú potrebovať dostatok ne-

Mesto Trenčín zastupovali okrem primátora aj Peter BOČÁK (druhý zľava), špecialista Ekonomického útvaru MsÚ a vedľa neho
sediaci Ľubomír ŠTEFÁNIK, poverený vedením tohto odboru.
vom a krátkodobom výhľade.
„Jednoslovná odpoveď by bolo
dobré, dvojslovná odpoveď by
bolo veľmi dobré,“ ohodnotil
Trenčín pred prítomnými bankármi riaditeľ Slovenskej ratingovej agentúry Rudo Autner.
„Ratingové hodnotenie BBB+
znamená, že je to hodnotenie
len o jeden stupeň nižšie než
ratingové hodnotenie štátu.
Takže mesto Trenčín je hodnotené Slovenskou ratingovou
agentúrou ako bezpečný, dobrý

viesť princípy, ktoré fungujú
bežne v komerčnej sfére, aby
občan bol klientom. Z dlhodobého strategického hľadiska
pripravujeme viaceré projekty,
napríklad v oblasti dopravnej
infraštruktúry výstavbu nového
mosta, ako pokračovanie diaľničného privádzača, ktorý by
mal zásadným spôsobom riešiť
problém dopravy v meste.“
Na ratingové hodnotenie
vplýva ekonomická sila mesta
a regiónu a nový systém finan-

Poslanci rozhodovali
Dokončenie z prvej strany
D. Lorencová, ktorá bola do
30. apríla t.r. poverená vedením Školských zariadení mesta
Trenčín, m.r.o., sa umiestnila
ako prvá vo výberovom konaní
na obsadenie uvedenej funkcie.
• Vymenovali
Ing.
Eriku
VRAVKOVÚ do funkcie riaditeľky Mestského hospodárstva a
správy lesov, m.r.o. Trenčín.

• Schválili Zmluvu o partnerstve v projekte Kongresové
centrum Zlín.
Zmluva o.i. vytvorí priestor
pre prezentáciu Trenčína v Zlíne, najmä pri realizácii akcií
medzinárodného významu v
oblastiach manažérskej a kongresovej turistiky, kultúrnych
a spoločenských akciách, konaných v Kongresovom centre
Zlín.
(r)

„Pustiť si ratingovú agentúru do čísiel, hodnotenia podľa
štandardnej metodológie, ktorej výstup nemôže klient nejako
ovplyvniť, je určitým prejavom manažérskej odvahy,“ povedal na
prezentácii R. Autner (vľavo). B. Celler to doložil slovami: „Cítil
som sa ako u internistu pri komplexnej zdravotnej prehliadke.“
hodnotila aj ostatné krajské
mestá západného Slovenska.
Trenčín, Trnavu a Nitru porovná
R. Autner: „Všetky tri mestá
sú na tom dobre, ale treba
ich vždy vnímať diferencovane,
lebo každý región má množstvo rôznych špecifík. Situácia
vo všetkých troch mestách je
v podstate stabilná. Chcem
však zdôrazniť, že jasné strategické smerovanie je nielen to,
o čom sa hovorí, ale najmä to,
ako sa koná a za Trenčín hovoria činy, nie reči.“
V súčasnosti banky vyhľadávajú príležitosti, kde umiestnia

závislých informácií.
Ratingové hodnotenie má
podľa R. Autnera ešte jeden
aspekt, ktorý sa zatiaľ málo
slovenských subjektov uvedomuje. „Pustiť si ratingovú
agentúru do čísiel, hodnotenia
podľa štandardnej metodológie, ktorej výstup nemôže klient
nejako ovplyvniť, je určitým prejavom manažérskej odvahy.“
A primátor B. Celler to počas
prezentácie doložil slovami:
„Cítil som sa ako u internistu
pri komplexnej zdravotnej prehliadke.“
(mm), Snímky (th)
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Max Trenčín privíta prvých
návštevníkov už v decembri
Obchodno – zábavné centrum Max Trenčín bude mať oproti trnavskému viac
obchodov, väčší hypermarket a všetky parkovacie miesta budú v podzemí. Po
dohode s mestom v projekte pribudla štvrtá kinosála. Investor na vlastné náklady vybuduje aj okružnú križovatku a lávku pre peších ponad Štefánikovu ulicu s výťahom pre imobilných. Keďže s výstavbou Max Trenčín sa začalo práve
prednedávnom, pár otázok k projektu sme položili Ing. arch. Pavlovi Adamcovi,
predsedovi predstavenstva EuroMAX Slovakia, a.s.
Už v apríli sa prakticky hneď po asanovaní tzv. Borovičkovej začalo
s výstavbou Max Trenčín. Prečo ste si vybrali práve túto lokalitu
a aký prínos bude mať jej nová tvár pre obyvateľov Trenčína?
„Podľa našich analýz a vychádzajúc zo získaných skúseností za
takmer dva roky dozadu, sme si vybrali túto lokalitu, pretože bola
v súlade územným plánom mesta. V budúcnosti by sa Štefánikova
ulica mala celá zmeniť na mestský
bulvár, po dobudovaní rôznych aktivít a investícií, ktoré sem prídu. Aj
prípadný prevod Kasární SNP ako
prebytočného armádneho majetku
do vlastníctva mesta tomu veľmi
napomôže. No a podľa nášho názoru
územný plán mesta správne predpokladá, že obchodné priestory sa vysunú z historického jadra do širšieho
centra mesta.“
Kedy bude Max Trenčín prístupný
prvým návštevníkom?
„Harmonogram v súčasnosti pre
nás začína i končí jedným dátumom
a tým je deň otvorenia obchodno-zábavného centra Max. Ten sme
stanovili na 6. december tohto roku.
Začiatok stavby máme už za sebou, Max Trnava bol ako pilotný
stalo sa tak 15. apríla. Teraz máme v septembri 2004.
8 mesiacov na výstavbu. Sme si vedomí, že celé toto obdobie tam bude rušnejšie a hlučnejšie, ako sú
obyvatelia okolitých domov zvyknutí. Prosíme ich o trpezlivosť. Naše
skúsenosti z Trnavy hovoria, že obyvatelia zo susedstva Maxu sú
dnes veľmi spokojní s prostredím, ktoré sme vybudovali. Výrazne
sa zhodnotilo aj okolie a veríme, že takéto niečo vybudujeme aj pre
obyvateľov Trenčína.“

Ing. arch. P. Adamec: „Naše skúsenosti z Trnavy hovoria, že obyvatelia zo susedstva Maxu sú
dnes veľmi spokojní. Verím, že niečo podobné
vybudujeme aj pre obyvateľov Trenčína.“

Mesto víta vašu aktivitu a vychádza vám v ústrety napríklad aj
preto, že štyri kinosály prispejú k etablovaniu sa Trenčína ako
hlavného centra filmového festivalu ART film. Zároveň umožnia
premenu dnešného kina Metro, s láskavým dovolením jeho súčasného prenajímateľa, na alternatívnu divadelnú scénu.
„Štvrtú kinosálu sme do projektu pridali po rozhovoroch s predstaviteľmi mesta. V Trnave sú tri
kinosály. Domnievam sa, že
je to dobrý priestor na riešenie týchto aktivít. S tým, ale
súvisí aj servis, starostlivosť
o návštevníkov. Na jednej
ploche nájdu, reštaurácie,
kaviarne a bezproblémové
parkovanie zdarma.“
Časť občanov sa domnieva,
že ceny v Maxe budú pre
ľudí s priemerným zárobkom
nedostupné. Nepovažujete
vašu investíciu za zbytočnú?
„Nezdieľame tento pocit.
Naša filozofia je veľmi ústretová nielen pre návštevníkov,
projekt spoločnosti otvorený rok ale i nájomníkov. Výška nájomného, ktorú sme stanovili, je najnižšia na Slovensku
pri porovnaní s inými spoločnosťami, ktoré sa týmto biznisom zaoberajú. Z toho sa odvíjajú aj ceny tovarov. Tie, samozrejme závisia od
jednotlivých obchodníkov a prevádzkovateľov priestorov. Hypernova
ponúkne štandardné ceny, tak niet dôvodu na obavy súvisiace s vysokými cenami. Predpokladám, že každý rozumný obchodník zakladá
svoju stratégiu na tom, aby ho navštívilo, čo najviac návštevníkov.

Nová okružná križovatka na Štefánikovej ulici bude unikátna.
Na Štefánikovej ulici je veľmi frekventovaná dopravná tepna,
kde dochádza k častým kolíziám, neraz končiacim veľmi tragicky. Po postavení Max-u, táto ulica výrazne zmení svoj vzhľad.
Pribudne okružná križovatka i nadchod pre peších s výťahom.
Dôležitým prvkom projektu Max Trenčín je dopravné riešenie
cesty I. Triedy, ktorá je v bode umiestnenia nového obchodného centra dosť kolízna. Po rôznych variantoch dopravného napojenia z Max-u na Štefánikovu ulicu sa riešenie tohoto bodu
zjednotilo na vybudovaní okružnej križovatky. Je na naše pomery
neštandardná, pretože zatiaľ takto komplexne riešená okružná
križovatka pre štvorprúdovú cestu s viacerými napájacími bodmi
na Slovensku nie je. Toto riešenie je po konzultáciách s odborníkmi a pracovníkmi dopravného inšpektorátu odsúhlasené a
tým pádom vyrieši investor nielen prepojenie do obchodno-zá-

bavného centra, ale pomôže zlepšiť dopravnú
situáciu v tejto lokalite.
Súčasťou tohoto projektu je aj vybudovanie
krytej lávky pre peších
cez Štefánikovu ulicu
s prístupom aj pre imobilných spoluobčanov.
Súčasťou lávky bude na
strane od obchodno-zábavného centra nielen
schodisko, ale aj výťah.
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MAX Trenčín
Spoločnosť EuroMAX Slovakia má cieľ vybudovať na Slovensku 8 až 10 obchodno-zábavných centier. Reálne
kontúry nabral ich zámer v roku 2003 pri výstavbe pilotného projektu v Trnave. Ten bol otvorený v septembri
2004. Projekt trnavského Max-u je postavený na pozemku s rozlohou 22 tisíc m2. Pre porovnanie
v Trenčíne to bude plocha približne 20 tisíc m2, avšak prenajímateľná plocha bude väčšia
o takmer 6 tisíc m2. Najbližšie plánované projekty spoločnosti sú okrem
trenčianskeho Maxu, Max Poprad a Max Nitra.

Štefánikova ulica

k výstavisku,
vjazd do Max Trenčín

nová okružná
križovatka

Štefánikova ulica

5. 5. 2005

nadchod s výťahom
ponad Štefánikovu ul.
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1. nadzemné podlažie
hypernova
pohyblivý pás uľahčí vstup s nákupným
vozíkom do podzemného parkoviska

2. nadzemné podlažie
štyri kinosály
food court
detský kútik
trenčianska ulička
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V Trenčíne bude na rozdiel od Trnavy
väčší výber obchodných značiek
Podľa spoločnosti Megatone s.r.o., ktorá zabezpečuje nájomcov
do nového nákupného centra, bude Max v Trenčíne lákavejší
od toho trnavského. Už v súčasnosti je obsadených asi 85 %
všetkých prevádzok a mali by v nich byť značky a tovar prístupnejšie peňaženke obyvateľov Trenčína i blízkeho okolia.
Každé mesto má svoje špecifiká a tak aj obchodno-zábavné centrá sa prispôsobujú svojou koncepciou tomu, čo sa najviac od
nich v danej lokalite žiada. Podľa Petra Dostála zo spoločnosti
Megatone s.r.o. trenčiansky Max nebude mať napríklad bowling
či fitness, pretože je veľký záujem o prenájom klasických obchodných priestorov.

Vybrané nosné značky
(údaje od spoločnosti Megatone s.r.o.)
HYPERNOVA
BAŤA
RESERVED
TERRANOVA
KENVELO
EXI SPORT

PUMA
DR. OG
NIKE
CHANTALL
ENVY
WESTOL

ESOLINE
IMBIZ
SKINY
DRÁČIK
SUNNY ĆAJE

„Na druhej strane už dnes môžeme povedať že v Trenčíne pribudnú okrem skutočne širokej možnosti výberu pri nakupovaní aj štyri
kvalitné kinosály, detský kútik s netradičnými hracími prvkami
a napríklad aj takmer päťsto miest na parkovanie.“

Štyri hlavné zóny
Nové trenčianske obchodno-zábavné centrum bude zložené zo
štyroch hlavných zón. Až polovicu plochy na prvom podlaží tvorí
v projeket tzv. hyperzóna, kde bude na ploche takmer 5 000 m2
umiestnená značka HYPERNOVA, známa už z viacerých miest Slovenska.
Druhú najväčšiu časť budú tvoriť obchody a služby v tzv. shopping
(nakupovacej) zóne. Na prízemí nájdete napríklad zlatníctvo, fotoslužbu, tabak, predajňu kvetín, optiku či vínotéku. Na druhom
poschodí budú značkové predajne odevov, obuvy a módnych doplnkov popretkávané malými kaviarňami. Nebude chýbať ani zastúpenie bankových domov.

Max Trnava

Možnosť rýchleho občerstvenia budú mať návštevníci centra
v gastro zóne, kde okrem rýchlych jedál bude aj reštaurácia a malá cukráreň s vizuálnym dohľadom na blízky detský kútik. V zóne
zábavy nájdu svoje miesto milovníci pohyblivých obrázkov, pretože
v Trenčíne vďaka nej pribudnú hneď štyri nové kinosály na premietanie filmov.

Trenčianska ulička
Svoje miesto si v Maxe našli aj značky a obchody, ktoré sú už
dlhšie v Trenčíne zavedené. V rámci obchodného centra budú sústredné blízko seba v tzv. trenčianskej uličke. Podľa P. Dostála
je celkovo pre nový Max v Trenčíne pripravená veľmi dobrá zostava nájomcov. Celkovo ich bude 65 až 70 na ploche takmer
15 000 m2.

Netradičný detský kútik
Službou, ktorú zatiaľ v Trenčíne nikto neposkytuje prichádza Max
v oblasti starostlivosti o detského zákazníka. Tak, ako je to bežné vo veľkých nákupných centrách v Bratislave, aj tu budú môcť
rodičia ponechať svoje deti počas nakupovania pod dozorom pracovníkov detského kútika.
P. Dostál ho opisuje ako netradičný, podľa španielskeho modelu,
pričom rozprestierať sa bude na ploche 70 m2. Výhodou bude prepojenie s blízkou cukrárňou.

anketa realizovaná v Trnave:

Ako sa Vám páči Max Trnava?
Zuzana B. zo Smoleníc: „Nechodievam sem často, ale keď
som v Trnave, idem. Max má výhodnú polohu, je v blízkosti železničnej i autobusovej stanice. Páči
sa mi tu, človek sa cíti veľmi príjemne.“
Vladimír J.: „Ľudia sa majú kam ísť zabaviť, je tu aj nákupné centrum. Ak to mám zhrnúť, Max ponúka vyšší štandard
v rámci poskytovaných služieb. Odkiaľ ste, z Trenčína? No
v takom meste by sa niečo ako Max určite nestratilo.“
Oľga Č.: „Som spokojná, Max sa mi páči. Tento komplex sídlisko Prednádražie doslova skultúrnil. Navyše, nájdete tu všetko pod jednou strechou.
Využívam väčšinou potraviny, lekáreň, drogériu. Kinosály a zábavu prenechávam mladým.“
pripravil Útvar marketingu MsÚ
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Divadelné predstavenia, koncerty
Športová hala Trenčín
5. 5. o 19.00
PETER NAGY TOUR A HOSTIA JOŽO RÁŽ
A VAŠO PATEIDL
Steps pub
5. 5. o 20.00
KONCERTNÉ ŠTVRTKY: VLADO VIZÁR
QUARTET
12. 5. o 20.00 KONCERTNÉ ŠTVRTKY: ALL TIME JAZZ TRIO
Galéria Miloša Alexandra Bazovského
8. 5. o 18.00
TRENČIANSKA HUDOBNÁ JAR – Slovenský
komorný orchester Bohdana Warchala
Kultúrne a metodické centrum OS SR
10. 5. o 19.00 DRIŠĽAK
18. 5. o 19.00 ASTORKA KORZO`90: MILOVNÍCI
Kino Hviezda – klub Lúč
13. – 14. 5.
ALTERNATÍVNY TRENČIANSKY POKUS
– dvojdňové benefičné podujatie, ktoré
sprostredkúva mladým amatérskym kapelám
z Trenčína prezentovať sa pred domácim
publikom
Trenčianske múzeum
15. 5. o 18.00 ART TRIO BOHEMICA

Detské aktivity
Materské centrum srdiečko
5. a 12. 5. o 10.00 TVORIVÉ TEMATICKÉ PREDPOLUDNIE
s tetou Aničkou
Verejná knižnica M. Rešetku – pobočka Juh
5. 5. o 15.00
KLUB D 2005
Galéria M. A. Bazovského
11. 5. o 9.30
HRAVÉ TVORIVÉ DIELNE pre deti do 5 rokov
a ich mamičky, oteckov na materskej
dovolenke
12. 5. o 16.00 VÝTVARNÝ ATELIÉR - pre všetky šikovné i
„nešikovné“ deti
15. 5. o 14.00 NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE
- spoločenské stretnutie detí, ich rodičov,
starých rodičov pri tvorivom popoludní vo
výtvarnom ateliéri
17. 5. 9.00 – 12.00 DEŇ DETSKEJ FANTÁZIE (DETSKÁ
KRESBA 2005) – súťaž žiakov 5. a 6. ročníkov
ZŠ v kreslení o cenu Majstra Galerka
Kultúrne centrum Aktivity
13. 5. o 17.00 COUNTRY POHODIČKA – výučba country
tancov pre mládež so špeciálnymi potrebami
spojená s country zábavou

Výstavy
16. 5. – 3. 6.
TÝŽDEŇ NÁDEJE – TÝŽDEŇ UNICEF
Výstavisko TMM
4. – 6. 5.
UČEŇ – 11. ročník výstavy výrobkov žiakov
SOU a SPV
TVORIVOSŤ MLADEJ GENERÁCIE – 3. ročník
výstavy stredných a odborných škôl
TURNAJ V POČÍTAČOVÝCH HRÁCH
– 2. ročník
14. 5.
BURZA STAROŽITNOSTÍ A ZBERATEĽSKÝCH
PREDMETOV
Delová bašta na Trenčianskom hrade
7. – 29. 5.
9. VÝTVARNÉ SPEKTRUM TRENČIANSKEHO
KRAJA
Kultúrne a metodické centrum OS SR
17. 5 – 12. 6.
9. AMFO A DIAFOTO TRENČIANSKEHO
KRAJA

Prednášky
Kultúrne a metodické centrum OS SR, klubovňa 227
5. 5. o 16.00
Zásady prežitia prieskumníka v letných
podmienkach s besedou
Kultúrne a metodické centrum OS SR, klubovňa 301
12. 5. o 16.00 60. výročie skončenia II. svetovej vojny
Centrum environmentálnych aktivít
18. 5. o 17.00 ZA PRÁCOU DO ANGLICKA – rozprávanie
mladých ľudí o tom, ako pobyt v Anglicku
prekonal ich očakávania

Kulinárium
Hotel Tatra
10. 5.- 15. 5.

TÝŽDEŇ ŠPANIELSKEJ KUCHYNE

Pozvánka do kina Metro
5. – 8. 5. o 17.00 a 19.15

12. - 15. 5 o 17.00 a 19.00

KRUH 2

CUMLIKÁTOR

USA 2005, ŠUP, 111 min, MN,

USA 2005, ŠUP, 96 min, do 12

titl., Dolby SR

r. MN, titl., Dolby SR
16. 5. o 19.00 - ART CLUB

9. 5. o 19.00 - ART CLUB

filmový klub

filmový klub

EXIL

PRÍBEHY OBYČAJNÉHO

Výstavy
Mestská galéria, Mierové nám. 22
29. 4. – 19. 5. ALENA TAJCHEROVÁ - IKONY
Galéria M. A. Bazovského
29. 4. – 4. 9.
ZO ZBIEROK GALÉRIE III. – Slovenské
výtvarné umenie 2. polovice 20. storočia
17. – 22. 5.
MALÍ „VEĽKÍ“ VÝTVARNÍCI – prehliadka
výtvarných prác detí MŠ v Trenčíne
Trenčianske múzeum
11. 3. – 15. 5. RASTLINY V HUDBE – botanické materiály
a ich využitie v hudbe
Mestská galéria, Mierové nám. 16
3. 5. – 15. 5.
BIO – NEBIO – výstava o ekologickom
poľnohospodárstve

Francúzsko 2004, 105 min

ŠIALENSTVA
17. – 18. 5. o 17.00 a 19.15
10. - 11. 5. LEN o 19.00

TEAM AMERIKA: SVETOVÝ

PAPARAZZI

POLICAJT

USA 2005, ŠUP, 84 min, do

USA 2005, ŠUP, 107 min, do

15r. MN, titl., Dolby SR

15r. MN, titl., Dolby SR

Kino v KaMC OS SR (dom armády)
5. – 8. 5 o 18.30
12. - 15. 5. o 18.30

Constantine (USA)
121 min, ST, 12+
Na dotyk (USA)
104 min, ST, 15+
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Ďakujeme aj v mene našich detí (2)
Pri príležitosti Dňa učiteľov udelil 6. apríla primátor Mesta Trenčín Branislav CELLER v sobášnej
sieni MsÚ pamätný list a vecnú cenu 12 pedagógom. Takto im vyjadril poďakovanie za úspechy
dosiahnuté pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, občanov nášho mesta.
výzdobe interiéru a exteriéru
materskej školy. Pripravuje
výzdobu na rôzne podujatia
a galaprogramy MŠ

NADEŽDA ANDELOVÁ,
riaditeľka MŠ
Šafárikova ul. Trenčín

KLÁRA LEŽATKOVÁ,
riaditeľka MŠ Ul. Na
Dolinách Trenčín

Bola ocenená za svedomitú
30 - ročnú prácu pedagogickú
prácu. Počas 15 - ročnej príkladnej práce riaditeľky v MŠ
pravidelne získavala sponzorov pre MŠ. Zabezpečila moderné vybavenie MŠ pomocou
svojpomocne vytvorenej telocvične s novým telocvičným
náradím. Materská škola pod
jej vedením bola jednou z prvých zaradených do projektu
„Škôl podporujúcich zdravie“
v ktorom dosahuje výborné
výsledky. Má profesionálny
prístup ku kolektívu, k deťom
a k rodičom, podporuje vzdelávanie učiteliek, zapájanie
MŠ do výtvarných a iných súťaží, kde získali deti z MŠ veľa
ocenení.

EVA BALLUCHOVÁ,
špeciálny pedagóg
v MŠ Orechovská ul.
v TN
Ocenenie si zaslúžila za
svoju dlhoročnú, príkladnú
a obetavú prácu špeciálneho pedagóga s deťmi, ktoré
vyžadujú špeciálny výchovno-vzdelávací prístup, ale najmä
lásku a trpezlivosť, ktoré sú
príznačné pre prácu pani učiteľky Balluchovej. Aktívne sa
zapája do metodických akcií,
venuje sa odbornému rastu vo

svojej profesii. Patrí medzi pedagógov, ktorí svojím prístupom k práci vzbudzujú obdiv
a uznanie širokej pedagogickej a rodičovskej verejnosti.

pracovné listy pre deti, organizuje každoročne súťaže detí
z MŠ v oblasti matematických
predstáv. Vyznačuje sa profesionálnym vzťahom k deťom,
k rodičom a celému kolektívu.

JAROSLAVA BÍROVÁ,
z MŠ Ul. Na Dolinách
Trenčín

Je výborná učiteľka, výtvarníčka, divadelníčka, ocenená
za svoju príkladnú 32-ročnú
pedagogickú a metodickú prácu. Je jednou zo zakladateliek
Divadielka pre MŠ, v ktorom
účinkuje, pripravuje kostýmy
aj rekvizity.
Aktívne pracuje v klube výtvarnej a dramatickej výchovy.
Vedie tiež výtvarný krúžok,
v ktorom si deti rozvíjajú svoje
umelecké schopnosti, ale aj
estetické cítenie. Pripravuje
s deťmi výtvarné práce do
súťaží, v ktorých získali veľa
pekných ocenení. Vedie metodické podujatia z výtvarnej
výchovy, venuje veľa času

Ocenená za príkladnú, svedomitú 30 - ročnú pedagogickú prácu. Venuje sa aktívnej
metodickej práci, pripravuje
a organizuje metodické podujatia z hudobnej a jazykovej
výchovy. Je spoluorganizátorkou galaprogramov pre MŠ.
Je jednou zo zakladateliek
Divadielka pre materské školy, v ktorom aktívne účinkuje
a zabezpečuje predstavenia
pre deti v MŠ v okrese Trenčín. Ako začínajúca riaditeľka
zabezpečila sponzorov na
vymaľovanie celej MŠ, ale aj
na učebné pomôcky pre deti
v MŠ. Svojím prístupom k práci je príkladom pre všetkých
zamestnancov.

ANNA MALÁŇOVÁ,
učiteľka v MŠ na
Opatovskej ul. v TN
Ocenená za dlhoročnú
aktívnu a svedomitú pedagogickú práci s deťmi predškolského veku. Pracuje v klube
matematických predstáv, organizuje metodické podujatia,
pripravuje pracovné stretnutia
s učiteľkami, vypracováva

EMÍLIA ŠTRAUSSOVÁ,
učiteľka z MŠ na
Švermovej ul. v TN

Svojím prístupom k práci si
zaslúžila ocenenie za dlhoročnú svedomitú a príkladnú pedagogickú prácu v materskej
škole. Venuje sa metodickej
práci v klube telesnej výchovy,
pripravuje v tejto oblasti metodické podujatia a otvorené
hodiny pre kolegyne z materských škôl. Zúčastňuje sa odborných seminárov a poznatky
z nich prenáša do praxe, je
príkladom nielen v práci, ale
aj vo vzťahu k deťom, k rodičom a ku kolektívu.
Stranu pripravili Mgr. Jozef.
Baláž a Mgr. Jozef. Čery

5. 5. 2005

INfO / 13

PRIESKUM

Prieskum názorov na INFO
Prieskum názorov na naše
noviny INFO sme vykonali
v uliciach Trenčína v dňoch 8.
- 15. apríla. Oslovení dostali
dotazník s piatimi otázkami. Po
jeho vyplnení získali od mesta
Trenčín malý darček - pero. Tí,
ktorí sa zapojili do prieskumu
a vyjadrili svoj názor na naše
noviny, dostali možnosť vyhrať
aj nasledovné ceny:
1. cena – večera v hoteli
Tatra pre 2 osoby v hodnote
1000 Sk.

2. cena – predplatné na ľubovoľné koncerty z ponuky Trenčianskej hudobnej jari v hodnote 500 Sk
3. cena – 6 vstupeniek na filmy
z ponuky kina Metro
4. - 6. cena – vstupenky pre 2
osoby na večerné predstavenie
Teatro Tatro v rámci podujatia
Otvorená Európa – Otvorené
mesto (1. máj).

90
80
70
60
50
40

do 18 r.
18-25 r.
25-40 r.
40-60 r.
nad 60 r.

30
20
10

7. - 10. cena – publikácia Trenčín na starých pohľadniciach.

Čo hovoria Trenčania na Info...

0

prečítam si
všetko

čítam iba
len prelistujem a
obľúbené
zahodím
rubriky/strany

„Ako na Vás pôsobí celkový vzhľad novín INFO?“ Tak znela
otázka číslo štyri. Väčšine opýtaných terajší vzhľad Infa vyhovuje.

140

17,7%
do 18 r.
18-25 r.
25-40 r.

31,9%

26,5%

40-60 r.

120

do 18 r.

100

18-25 r.

Odpovede sme rozdelili do kategórií podľa veku.
Na prvú otázku, ktorá znela „Poznáte INFO?“ odpovedalo áno:
- 99% opýtaných vo veku do 18 rokov,
- 96% opýtaných vo veku 18-25 rokov,
- 97% opýtaných vo veku 25-40 rokov,
- 99% opýtaných vo veku 40-60 rokov,
- 99% opýtaných vo veku nad 60 rokov.

do 18 r.

60

18-25 r.
25-40 r.

40

40-60 r.
nad 60 r.

20
0
občas

40-60 r.

60

nad 60 r.

40
20
0
vyhovuje mi

vyhovuje mi, ale
doplnil/zmenil by som
ho

nevyhovuje mi

Naša posledná otázka znela „Ako na Vás pôsobí celkový
obsah novín INFO?“. Obsah Infa vyhovuje najviac 40-60-ročným
Trenčanom, najviac pripomienok nám adresovali 25-40-roční čitatelia.

160

100
80

25-40 r.

80

nad 60 r.

pravidelne

čítam len články,
ktoré ma upútajú

160

10,3%

13,6%

Na tretiu otázku, ktorá znela „Ako čítate INFO?“, nám väčšinou Trenčania odpovedali, že si prečítajú všetko od začiatku do
konca alebo preferujú články, ktoré ich upútajú.

nikdy

V druhej otázke sme sa pýtali „Ako často čítate INFO?“ Graf
nám ukázal, že pravidelne čítajú INFO ľudia vo veku nad 25 rokov,
zatiaľ čo tí mladší si ho prečítajú len občas.

140
120

do 18 r.

100
80

25-40 r.

18-25 r.
40-60 r.

60
40
20
0

nad 60 r.

vyhovuje mi

vyhovuje mi, ale
doplnil/zmenil by
som ho

Všetkým čitateľom, ktorí sa
do prieskumu zapojili, ďakujeme. Rovnako ďakujeme aj za
podnety na zvýšenie kvality našich novín, kde ste najčastejšie
ako príklad zmeny uviedli lepšiu
grafiku, kvalitnejší papier, väčší
formát, viac strán atď. Máme

nevyhovuje mi

o čom premýšľať!
Väčšina Trenčanov považuje
obsahovú stránku Infa za vyhovujúcu. Našli sa aj takí, ktorí by
ju doplnili o viac športu, kultúrnych podujatí, súťaží, ankiet,
rozhovorov, prijatých VZN, atď.
Pokračovanie na strane 14.
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Prieskum názorov na INFO
Dokončenie zo strany 13.
Tu treba povedať, že sme
limitovaní daným priestorom
a vzhľadom na periodicitu nedokážeme napríklad prinášať
športové aktuality. Text prijatých
VZN by znamenal vždy tlač mimoriadneho čísla. To robiť nebudeme, ale určite ste si všimli, že
dostávate do vašich domácností
brožúrky-skladačky, v ktorých sa
tematicky venujeme najdôležitejším zmenám a novinkám v živote
miestnej samosprávy.
Medzi dôvody, pre ktoré zvyšným opýtaným Info nevyhovuje
patria nezaujímavé články a nepodstatné informácie. Aj tým
chceme sľúbiť, že sa budeme
snažiť zo všetkých síl, aby nezaujímavé a nepodstatné materiály
zo stránok Infa úplne vymizli.

Výhercovia
A kto sa stal šťastným výhercom?
Prvé miesto a tým aj večeru v
hoteli Tatra vyhral Vladimír Manina za Trenčína.
Výherkyňou vstupeniek na THJ
je Ivana Pagáčová z Dolnej
Súče. Vstupenky do kina Metra získala Marta Ševčíková z
Trenčína. Vstupenky na večerné predstavenie Teatro Tatro
vyhrali Oľga Peťovská, Zuzana
Beďačová a Anton Petrovský
z Trenčína a publikácie Trenčín
na starých pohľadniciach potešia Tomáša Rešetku, Vieru
Gálikovú, Daniela Beníčka a
Ľubicu Manínovú z Trenčína.
(Redakcia)

Očkovanie psov proti besnote
Očkovanie psov proti besnote sa vykonáva v zmysle zákona
o veterinárnej starostlivosti a je povinné. Očkujú sa psy od
3 mesiacov. Poplatok je 100 Sk.
16.5.2005
17.5.2005
18.5.2005
19.5.2005
19.5.2005
19.5.2005

-

Záblatie - pri kaplnke 9.00 - 10.00 hod
Zlatovce - Kamenec 9.00 - 10.00 hod.
Orechové - kult.dom 9.00 - 10.00 hod.
Kubrica - požiarna zbrojnica - 8.30 - 9.00
Kubrá - lekáreň - 9.30 - 10.30
Opatová - kult.dom - 11.00 - 11.30

Oznam
ZŠ Trenčín, Kubranská cesta oznamuje žiakom, ktorí majú
kladný vzťah k prírodovedným predmetom, najmä k matematike,
že pre školský rok 2005/2006 otvára ďalšiu matematickú triedu.
Výber štvrtákov do tejto triedy sa uskutoční :

dňa 24. mája 2005 – utorok o 09,00 hod.
dňa 14. júna 2005 – utorok o 09,00 hod.
Záujemci si so sebou prineste písacie a rysovacie potreby a
prezuvky !
Informácie na tel. č. : 032/743 4008, 0902911082

Číslo 9/ročník VII.
Ponukové konania

Mesto Trenčín vyhlasuje ponukové konanie na predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa na Železničnej ulici v Trenčíne. Ide o pozemky:
• parcela č. 1507/1 o výmere 329 m2
• parcela č. 1508/2 o výmere 229 m2
s podmienkou asanácie domu so s.č. 198 nachádzajúcej sa na
parcele č. 1507/1 a následnej novej výstavby v zmysle nasledovných zastavovacích podmienok:
• stavebná čiara – 5 metrov od hranice pozemku, z pravej a ľavej
strany objekt situovať na hranicu pozemku, vytvoriť podmienky na
uličnú /radovú zástavbu/ mestského typu
• výška zástavby – 4 nadzemné podlažia
• požadovaná funkčná náplň – nešpecifikovaná komerčná vybavenosť na vyššej kvalitatívnej úrovni, s vylúčením akejkoľvek výroby a skladov.
Vašu cenovú ponuku na uvedené pozemky zasielajte spolu so
zámerom novej výstavby v grafickej forme do termínu 31. 5. 2005
do 16.30 hod. v zalepenej obálke s heslom „Železničná“ na adresu:
Mestský úrad v Trenčíne
Mierové nám. 2
911 01 Trenčín.
Bližšie informácie Vám poskytne Útvar architektúry a stratégie
MsÚ v Trenčíne, Ing. Arch. Mlynčeková, tel. č. 6504283.
Mesto Trenčín vyhlasuje ponukové konanie na predaj nehnuteľnosti – nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí
obytného domu s. č. 2370 na ul. Halalovka v Trenčíne o celkovej
výmere podlahovej plochy 391,08 m2 a podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo
veľkosti 391/3653 za minimálnu kúpnu cenu 4 000 000,- Sk.
Obhliadka predávanej nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 5. 5. 2005
o 14.00 hod. a dňa 11. 5. 2005 o 15.00 hod. na mieste.
Vašu cenovú ponuku na uvedenú nehnuteľnosť zasielajte do
termínu 13.5.2005 do 14.00 hod. v zalepenej obálke s heslom
„Halalovka“ na adresu:
Mestský úrad v Trenčíne
Mierové nám. 2
911 01 Trenčín.
Bližšie informácie Vám poskytne Útvar majetku mesta MsÚ
v Trenčíne, Ing. Marguš, tel. č. 6504219.

Prijmeme brigádnikov na pozíciu

ASISTENT

Chcete zažiť pravú letnú tanečnú horúčku?

na Medzinárodnom filmovom festivale
Art Film 2005,

Kultúrne centrum Dlhé Hony a Michal a Zuzana Soukupoví, päťnásobní majstri SR v latinsko-amerických tancoch a finalisti ME
v desiatich tancoch vás pozývajú na

ktorý sa bude konať v dňoch 17.- 25.6. 2005
v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne

Letný kurz horúcich tanečných rytmov.
Neváhajte a príďte sa naučiť letné tanečné hity - salsa, mambo,
samba, bačata, čača!
KDE? Kultúrne centrum Dlhé Hony v Trenčíne, Vek - od 12 do
90 rokov. Začiatok kurzu 16. 5. 2005 o 16. hodine.
Informácie na č. 6522 136.

Podmienky:
• vek nad 18 rokov
• základná znalosť angličtiny
• organizačné schopnosti
V prípade záujmu nás kontaktujte na
t. č.: 02/43 41 55 17, Vybavuje Alexandra Pevalová
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Centrum voľného času organizuje:

Kultúrne centrum AKTIVITY, o. z
a Mesto Trenčín

DETSKÝ POBYTOVÝ, TURISTICKO –
POZNÁVACÍ TÁBOR

pozýva deti a mládež so špeciálnymi potrebami
do keramických tvorivých dielní

pre deti od 10. – 15.rokov (ukončený štvrtý roč. ZŠ),
Tábor je zameraný na turistiku, šport a relax, s bohatým
programom, vychádzkami do okolia: Štrbské pleso – Areál snov,
vodopád Skok, Hrebienok – Bílikova chata, Reinerova chata,
Studenovodské vodopády, Obrovský vodopád, múzeum TANAP,
celodenný výlet do mesta Kežmarok spojený s prehliadkou hradu a námestia, Vyšné Hágy, Smokovce, Tatranská Polianka,
plaváreň, hry, súťaže, diskotešenice s množstvom zábavy...
Miesto:
Termín:
Cena:

Kde:

Kultúrne stredisko Juh
keramický ateliér

Kedy: každý štvrtok
14.30 – 16.30 – mládež
16.30 – 18.30 – deti
Tešia sa na Vás deti navštevujúce dielne
a pracovníčky KcA, o. z..
Akékoľvek otázky Vám zodpovieme na tel. číslach:
032/6582608, 0915 784 886, 0910 942 549

TATRANSKÁ LOMNICA
3. júla – 11. júla 2005 (9 dní)
3 900 Sk (aj s dopravou)
(zaplatiť je možné v CVČ aj na splátky)

V cene je zahrnuté: Ubytovanie (v chate), stravovanie 5 – 6
krát denne, pitný režim detí, cestovné výlohy na dopravu Trenčín – Tatry + výlety (vlak, autobus) drobné výdaje (odmeny za
súťaže, nákup zdravotníckych potrieb), vstupenky (bazén, múzeá a pod.), poistenie detí.

Západoslovenské energetické závody oznamujú,
že odstávka elektrickej energie bude:
18. 5. 2005 v čase od 10.00 do 15.00 h - Opatova - Ul. Opatovska - TS Poľnohospodírske družstvo (č. d. 53 -142, č. d.
253, 257)

Bližšie informácie a prihlášky v CVČ Trenčín na tel. č. 032/
74 33 502. Info aj na tel. č.: 0903 047 174, 0907 291 763.
Tešia sa na Vás Aďka a Slávka.

27. 5. 2005 v čase od 8.00 do 17.00 h - Ul. Gagarinova, Hodžova, Kpt. Nálepku, Osviečimska, Považská a Šoltésovej.

Kultúrne centrum AKTIVITY, o. z. a Realitná
a poradenská kancelária JUDr. Júlia Chlebanová
pozývajú širokú verejnosť na prednášku spojenú s bezplatným
poradenstvom na tému:

Oznam
ZŠ Trenčín, Kubranská cesta v spolupráci s FK SOS Trenčín otvára vo svojom školskom
športovom stredisku vo futbale
pre školský rok 2005/2006
športové triedy s rozšíreným
vyučovaním so zameraním na
futbal. Záujemcom – terajším

„NADOBÚDANIE VLASTNÍCTVA„
k hnuteľným a nehnuteľným veciam s dôrazom na spôsob
nadobudnutia vydržaním (držba)
Kde: Kultúrne stredisko Juh – spoločenská sála
Kedy: 10. 05. 2005 o 19.00 hod.

štvrtákom – oznamujeme, že
výber sa uskutoční v dňoch
4., 11.,a 18. mája 2005 o
16.30 hod. (streda) na ihrisku v Opatovej. Záujemci si so
sebou prineste športový úbor a
kopačky! Informácie na tel. č.:
032/7434008, 0902911082

Osemsmerovka
Vážení čitatelia!
Sme veľmi radi, že naše
osemsmerovky a krížovky sa
stretávajú s takým priaznivým ohlasom. Ďakujeme za
vašu priazeň. Tajnička krížovky z č. 8 znie: „Keď dobre pobežíš, nebudú ťa naháňať“ Zo všetkých správnych
lúštiteľov sa pri žrebovaní
šťastie usmialo na PeadDr.
Bahledovú Líviu, Hurbanova
ul. Trenčín. 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 13. mája 2005.

S
T
A
T
O
Č
N
Ý
L
E
K
Á
R

L
R
R
A
A
K
R
O
T
O
M
A
M

O
A
A
I
H
T
E
I
T
S
O
K
E

V
D
B
A
K
A
S
A
E
I
D
Č
I

E
E
R
Z
N
L
L
A
K
D
A
I
Č

N
S
A
P
A
P
A
D
N
N
A
G
O

Č
K
B
N
O
R
B
D
O
A
I
O
B

I
A
I
P
I
R
Ý
L
I
P
K
L
O

N
N
S
Y
I
D
C
V
R
V
R
O
É

A
C
Y
T
T
E
A
I
V
Y
Á
I
N

D
I
K
J
I
A
Z
L
A
Z
S
Z
E

O
A
A
N
I
N
R
O
H
A
K
É
T

H
J
R
U
A
B
A
B
Á
R
A
T
S

O
H
V
N
U
Č
K
A
O
Á
Í
S
A

P
R
I
T
A
K
Á
V
A
N
I
E
R

E
E
E
I
N
E
N
Ž
O
M
E
N
Z

N
E
V
L
A
S
T
N
Ý
B
R
A
T

Príde pacient k lekárovi a hovorí: „Mám veľmi slabý zrak, pán
doktor!“
„Vidíte na stene tú muchu?“ pýta
sa lekár.
„Vidím!“
„Tak ... (tajnička - 11 písmen).“
ANESTEZIOLOGIČKA, BARBAR,
BRITKA, CLONA, ČASTI, ČRIEDA, HLADINA, HORNINA, HRNIEC, KANASTA, KOSTI, KRÁSKA, LINKA, MOTORKA, NÁRAZY,
NEPOHODA, NEVLASTNÝ BRAT,
OBRATY, PODLAHA, POPLATOK, PORCIA, PRITAKÁVANIE,
PRIZNANIE, SLANINA, SLOVENČINA, STARÁ BABA, STATOČNÝ
LEKÁR, TRADESKANCIA, TRI
KLADIVÁ, VNUČKA, VRAKY,
VÝRAZ, ZNEMOŽNENIE, ZRASTENÉ OBOČIE.
(pál)
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Tanečný pár Róbert Pavlík a Eva Prnová
Tento rok bol pre Vás mimoriadne úspešný, keď ste
v Trenčíne získali titul akademických majstrov Slovenska
v štandardných tancoch za rok
2005 a v Bratislave v hlavnej
kategórii titul vicemajstrov
Slovenska v štandardných
tancoch za rok 2005. K tak
významnému úspechu Vám
v mene všetkých občanov
mesta Trenčín úprimne blahoželáme. Priblížte Trenčanom
svoju cestu v tanečnom športe!
S tancovaním som začal
s partnerkou Helenkou Sikorčinovou ako 9-ročný v Klube
spoločenského tanca pod vedením manželov Paškových.
S ňou som sa stal v 12-rokoch
po prvýkrát majstrom Slovenska v štandardných tancoch.
S terajšou partnerkou Evou
Prnovou tancujem od roku
2000. Práve s ňou sú spojené naše spoločné úspechy na
Slovensku. V krátkosti ich spomeniem - víťaz Slovenského
pohára v štandardných tancoch
za rok 2001, druhý najúspešnejší tanečný pár na Slovensku
v rokoch 2001, 2002 a prvý
najúspešnejší pár za rok 2003.

Popredné umiestnenia na
Slovensku boli vstupným krokom na medzinárodnú scénu.
V Dánsku na majstrovstvách
Európy v štandardných tancoch
získali sme 26. miesto, v Portugalsku na majstrovstvách sveta
v desiatich tancoch získali sme
27. miesto, vo Vancouri na

Cesta ku každému úspechu je vždy náročná na fyzickú
i psychickú stránku tanečníka.
Znamená to v podstate byť minimálne dve hodiny denne na
parkete a trénovať až na doraz
svojich síl. Keď sú súťaže, tak
tréningové dávky sa zvyšujú až
na 4 až 6 hodín denne.

majstrovstvách sveta v desiatich tancoch sme získali zo 64
tanečných párov 24. miesto.
Ďalej to boli medzinárodné
súťaže, ktoré sa započítajú do
svetového rebríčka – Poľsko
6. miesto, Francúzsko 15.
miesto, Švédsko 17. miesto.
Momentálne sme vo svetovom
rebríčku na 96. mieste.
Aká bola cesta k dosiahnutým
úspechom?

Kto Vám bol na tejto ceste
vzorom?
Vzorom pre naše tancovanie
je profesionálny taliansky tanečný pár Michelle Bonsignori
– Monica Baldesarorci, ktorý
svojím tanečným umením potvrdzujú vysokú kreavitu tanca
Čo vaši najbližší otec, mama.
Je len samozrejmé, že rodičia nám fandia, radujú sa z každého nášho úspechu. No, ale

predovšetkým nás podporujú
po finančnej stránke, lebo bez
ich podpory by sme už dávno
netancovali. Pre tých, ktorí sa
nepohybujú v týchto kruhoch
treba povedať, že dnes, keď
chce tanečný pár dosiahnuť
dobrých úspechov, musí použiť
skúsenosti zahraničných trénerov, ktorých tréningové hodiny
sú podstatne drahšie ako na
Slovensku. V budúcnosti by
sme chceli našu drinu zúročiť
na profesionálnej scéne a aby
sme svojou odrobinkou splatili
výdavky na oblečenie, cesty,
tréningy našim rodičom
Ako reagovalo prostredie vašich spolužiakov, kamarátov
na vaše úspechy ?
Naše najbližšie prostredie reagovalo na naše úspechy pozitívne. Boli konečne radi, že
sa nám začalo dariť, že sme si
vybojovali účasť na majstrovstvách Európy a sveta.
Čo odkážete všetkým mladým
športovcom?
Všetkým mladým ľuďom
chceme odkázať, aby išli za
svojím cieľom húževnato s poctivou drinou podľa starého slovenského porekadla „bez práce
nie sú koláče“.
(jč)

Cyklotrialový klub BIKE TRIAL TEAM TRENČÍN
Vznikom cyklotrialového klubu
Bike Trial Team Trenčín (skratka
BTT Trenčín) v roku 2003 sa záľuba detí v tomto odvetví dostala v Trenčíne do organizovanej
podoby. Skupina nadšencov dokázala nájsť a zjednotiť talenty,
ale aj rekreačných jazdcov, predovšetkým z radov školopovinnej a stredoškolskej mládeže.
Jazdci klubu sú pravidelnými
účastníkmi pretekov Slovenského pohára, ale aj open pretekov
v zahraničí. Klub sa môže dnes
pochváliť dvomi víťazmi Slovenského pohára 2004 (Jakub
Bruch v kategórii POUSSIN -11
a Martin Gonda v kategórii MINIME ). Okrem toho traja jazdci
klubu boli zaradení do Centra ta-

lentovanej mládeže Slovenska.
Tréningy klub uskutočňuje od
v roku 2004 na novom vybudovanom areáli v lokalite Trenčín
Ostrov na ploche 5000 m2.
Členovia klubu BTT Trenčín
založili novú tradíciu pretekov
o „Trenčiansky pohár“, ktorý
v tomto roku bude mať už svoj
2. ročník dňa 8. mája 2005. Slovenská cyklotrialová únia zaradila pretek medzi najvýznamnejšie
na Slovensku. Očakáva sa aj
účasť jazdcov z okolitých krajín.
Celkový počet jazdcov bude 80
– 100 vo všetkých kategóriách.
Vyvrcholením bude účasť poloprofesionálnych a profesionálnych jazdcov v kategóriách Elite
a Masters.

Časový harmonogram pretekov
v cyklotriale o Trenčiansky pohár Trenčín – Ostrov dňa 8.mája 2005
Žiacke a voľné kategórie:
Časový rozvrh:
07.00 – 07.45 hod. Prezentácia
jazdcov a technická prebierka
07.45 – 07.50 hod. Rozprava
k preteku:
08.00 – 10.45 hod. Preteky
žiackych a voľných kategórií:
• promesa (7- 8 rokov)
• poussin (9-10 rokov)
• benjamin (11-12 rokov)
• minime (13-14 rokov)
• voľná kategória Z a M
11.00 hod. Slávnostné otvorenie pretekov Trenčiansky pohár
2005 a vyhlásenie víťazov žiac-

kych a voľných kategórií
Juniorské a seniorské kategórie:
Časový rozvrh:
10.00 – 10.45 hod. Prezentácia
jazdcov a technická prebierka
juniorských a seniorských kategórií
10.45 – 10.50 hod. Rozprava
k preteku:
11.15 - 14.00 hod. Preteky juniorských a seniorských kategórií
• cadet (15-16 rokov)
• senior (17 a viac rokov)
• elite
• master
14.15 hod. Vyhlásenie víťazov
juniorských a seniorských kat.
14:30 hod Ukončenie pretekov
(kč)
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