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Z obsahu čísla:
Kragujevac využije
trenčianske
skúsenosti
str. 2
Rekonštrukcia
budovy MsÚ na
Farskej ulici
str. 4
Zariadenia sociálnych
služieb nie sú
starobincami
str. 5
Viac než 25 miliónov
na správu a údržbu
ciest
str. 7
Monitor 9 - 2005
str. 12

Hoci Slovensko žilo v minulých dňoch hokejom, my sa vrátime až na rozhranie februára a marca, keď
na Špeciálnej svetovej zimnej olympiáde v japonskom Nagane žali úspechy trenčianski krasokorčuliari
v dresoch Slovenska. V bojoch na ľade im fandili študenti jednej strednej školy v Nagane známym povzbudzovaním „Slovensko, do toho!“ a zástavou s rovnakým nápisom. Rozhovor s úspešnou trénerkou
našich handicapovaných športovcov A. Vrankovou (druhá zľava) nájdete na str. 10.
Snímka (av)

Príprava na letnú turistickú sezónu
Mesto Trenčín má výborný turistický potenciál. Je tu hlavná atrakcia - hrad, pekné okolie, kúpele
na dosah, je na dobrom cestnom ťahu, nie je veľmi ďaleko od hlavného mesta. Potenciál je však
jedna vec a to, ako ho dokážeme využiť, druhá. Rozvoj turizmu akéhokoľvek územia vždy závisí
od kombinácie faktorov. Dôležitá je propagácia, dobrá reklama, no ruka v ruke musí ísť aj tvorba
ponuky – dobrých produktov cestovného ruchu. A tými nie sú už iba samotné historické pamiatky,
ale predovšetkým služby, čistota, ochota personálu, schopnosť podať želané informácie, schopnosť mesta resp. územia uspokojiť turistov po všetkých stránkach.
Mesto Trenčín sa v tomto
roku zameralo na skvalitnenie propagačných materiálov
o meste, ktorých je stále nedostatok. Do letnej sezóny sa
plánuje vydanie ilustrovanej
mapy historického centra,
mala by sa stihnúť dotlač
reprezentatívnej knihy o Trenčíne a viacjazyčnej brožúry.
Plánuje sa obohatiť ponuka
propagačných materiálov aj
o novú knižku - obrázkového
sprievodcu, ktorý má v priebehu niekoľkých mesiacov vyjsť
v jednom bratislavskom nakladateľstve, v rámci ich edí-

cie obrazových sprievodcov.
Sme veľmi radi, že po knižke
o Bratislave a Slovensku sa
rozhodli vydať takúto pútavú
publikáciu práve o našom
meste.
To, čo chceme ešte do
začiatku tejto letnej sezóny
určite zlepšiť, sú turistické
informačné tabule v meste.
Plánujeme ich v krátkom čase
obnoviť, pretože informácie,
ktoré poskytujú, sú neaktuálne a navyše pôsobia nevkusne. Ich stav je zanedbaný. Po
dohode s prevádzkovateľom
city-lightov (svetelných re-

klamných pútačov), rozšírime
informácie o meste aj na
niektoré z nich, aby sa turista ľahšie zorientoval. Bude
na nich umiestnená mapa
a základné informácie, kontakty a pod. Zlepšiť chceme
vstupnú informáciu, ktorú
dostane návštevník mesta na
železničnej stanici. Rokujeme
o umiestnení novej mestskej
informačnej tabule priamo na
peróne a v priestore medzi nástupiskami autobusov.
O hlavných turistických
atrakciách čítajte viac na dvojstrane 8. – 9.

Týždeň modrého
gombíka
UNICEF Slovensko a Mesto
Trenčín pripravili pod záštitou primátora Mesta Trenčín Branislava CELLERA
výstavu pod názvom „Svet
detí sa nás týka“. Vernisáž
sa uskutočnila 10. mája
vo vstupných priestoroch
Kultúrneho a metodického
centra Ozbrojených síl SR
na Hviezdoslavovej ulici.
Výstava sprístupňuje verejnosti fotografie a informácie o menej známej a menej
viditeľnej stránke detstva.
Zároveň otvorila prvý ročník
kampane „Týždeň modrého
gombíka UNICEF“, ktorý sa
v dňoch 16. - 22. mája 2005
uskutočňuje v 25 slovenských mestách.
Symbolom zemegule, detstva a spájania sa je modrý
gombík, ktorý v kampani
UNICEF za príspevok ponúkajú v uliciach Trenčína dobrovoľníci UNICEF.
(rk)
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Mier nie je samozrejmosťou
Veliteľ pozemných síl Ozbrojených síl SR brigádny generál Milan
MAXIM si 6. mája spoločne s príslušníkmi Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov pripomenul významnú udalosť v histórii ľudstva – 60. výročie ukončenia 2. svetovej vojny, jednej
z najstrašnejších udalostí novodobých dejín ľudstva, na nádvorí
Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl SR.
Brigádny generál M. Maxim
odovzdal príslušníkom protifašistického odboja pamätné listy
a poďakoval im za ich neoceniteľný prínos k víťazstvu nad fašizmom.
Vo svojom príhovore o.i. povedal: „Toto výročie nie je iba
pietnou spomienkou na milióny
predčasne ukončených životov
a ďalšie desiatky miliónov zničených ľudských osudov, ale je
symbolom porážky fašisticko-militaristického bloku ako zákonitého výsledku dlhej vojny,
v ktorej sa rozhodovalo o osude
svetovej civilizácie. Som veľmi
rád, že môžem touto cestou
osobne vyzdvihnúť podiel priamych účastníkov protifašistického odboja. Moje poďakovanie
patrí všetkým, najmä však tým,
ktorí položili život za to, že tu

dnes môžeme spoločne osláviť
tento sviatok.“
xxx
„Predovšetkým oceniť príslušníkov
protifašistického
odboja je cieľom dnešného slávnostného zhromaždenia,“ uviedol veliteľ síl výcviku a podpory
brigádny generál Ján Kačmár počas zhromaždenie príslušníkov
Veliteľstva síl výcviku a podpory
v Kultúrnom a metodickom centre OS SR v Trenčíne pri príležitosti osláv 60. výročia ukončenia
2. svetovej vojny a Dňa víťazstva
nad fašizmom. Približne dvadsiatich účastníkov protifašistického
odboja z trenčianskeho regiónu
brigádny generál J. Kačmár ocenil udelením pamätnej plakety.
Poďakovania za dôstojné si
uctenie statočnosti a odvahy
príslušníkov odboja sa veliteľovi

Kragujevac využije
trenčianske skúsenosti
Na trojdňových oslavách Dňa mesta Kragujevac, družobného
partnera Trenčína v Srbsku a Čiernej Hore, sa zúčastnili aj predstavitelia trenčianskej samosprávy, zástupca primátora Anton
BOC, poslanec dlhodobo uvoľnený pre výkon funkcie Branislav
ZUBRIČAŇÁK a prednostka MsÚ Iveta ORGONÍKOVÁ.
Na oslavy pricestovali i zá- ta Trenčín si uctili pamiatku
stupcovia miest z ČR, Poľska, padlých hrdinov a položili veTalianska, Rumunska, Mace- niec na cintoríne slovenských
dónska a USA. Oslavy sprevá- vojakov. Absolvovali aj dvojdzal bohatý kultúrny program stranné rokovania, kde okrem
s vystúpením folklórnych sú- dohody o ďalšom rozširovaní
borov, vernisáže a slávnost- vzájomných kontaktov prijali
né zasadnutie zastupiteľstva ponuku spolupráce s Mestmesta, kde zastupitelia dekla- ským úradom v Kragujevaci
rovali rozvoj medzinárodných v programe rozvoja matričných
evidencií a procesného riadevzťahov a spolupráce.
Slovenskú a srbskú histó- nia samosprávy. „Výsledkom
riu prvýkrát spojil rok 1918, spolupráce bude realizácia
keď sa v tomto meste vzbúrili našich skúseností v riadení
slovenskí vojaci so zbraňou mesta Kragujevac a získav ruke proti vládnucej rakúsko- nie finančných prostriedkov
-uhorskej monarchii. Začiatok z fondov EÚ pre naše družobspolupráce oboch miest je né mesto,“ povedal po návrate zo Srbska a Čiernej Hory A.
datovaný rokom 1973.
(kp)
Členovia delegácie Mes- Boc.

Odbojári sa podpísali aj do kroniky Veliteľstva síl výcviku a podpory.
Foto (ih)
síl výcviku a podpory dostalo počas prejavu zástupcu oblastného
výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Pplk.
v.v. Alfonz Bučko pripomenul, že
i v súčasnosti, napriek všetkých
problémom, sa na obete bojov

v 2. svetovej vojne nesmie zabúdať. „Mier v dnešnej dobe sa
berie ako samozrejmosť, ale pre
našu generáciu to bol cieľ, pre
ktorý mnohí moji spolubojovníci položili život,“ pripomenul A.
Bučko.
(vv, ih)

Európa zbližuje
Pri príležitosti tohtoročného Dňa Európy pozval predseda vlády
Francúzskej republiky Jean-Pierre RAFFARIN 500 primátorov
a starostov francúzskych obcí i rovnaký počet primátorov európskych družobných miest alebo miest, ktoré sa zapájajú do
dynamicky sa rozvíjajúcej spolupráce s francúzskymi mestami,
či obcami.
Na slávnostnom akte, ktorý sa konal v Paláci predsedu
vlády v Paríži sa zúčastnili
aj štyria slovenskí primátori – Alexander Slafkovský
z Liptovského Mikuláša, Milan Benč z Prešova, Jaroslav
Demian z Brezna a Branislav
Celler z Trenčína.
Francúzsky premiér sa
pre hospitalizáciu nemohol
slávnostného aktu zúčastniť,
zastúpil ho minister zahraničných vecí Michel Barnier. Vo
svojom príhovore vyzdvihol
dôležitosť tohto stretnutia, konaného pod heslom „Európa,
ktorá zbližuje“ v čase, keď sa
krajina Galského kohúta pri-

pravuje na referendum o prijatí euroústavy.
Oslavy Dňa Európy vyvrcholili v záhradách Paláca predsedu vlády, kde sa slovenskí
primátori stretli aj s mimoriadnou a splnomocnenou
veľvyslankyňou SR vo Francúzsku Máriou Krásnohorskou.
Trenčiansky primátor B. Celler
rokoval aj s primátorom družobného mesta Cran-Gevrier
Jeanom Boutrym. Hlavnou
témou ich rozhovorov bola
príprava a organizačné zabezpečenie Festivalu slovenských
filmov vo Francúzsku, ktorý sa
v Cran-Gevrier uskutoční v novembri t. r.
(th)
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Stalo sa...
2. – 15. 5. 2005

Jedna otázka pre...

PONDELOK 2. 5.: Primátor
sa zúčastnil na rokovaní predstavenstva a.s. Trenčianske
vodárne a kanalizácie (TVK),
kde je mesto majoritným akcionárom.
ŠTVRTOK 5. 5.: V zariadení sociálnych služieb na
Piaristickej ul. a v Dome
– penzióne pre dôchodcov na
Lavičkovej ul. zablahoželal B.
Celler ženám – matkám k ich
sviatku – Dňu matiek.
Prednostka MsÚ I. Orgoníková prijala zástupcov rehole
Piaristov v Trenčíne. Rokovali
spolu o ďalšom užívaní parkovacích miest na pozemkoch
rehole na Piaristickej ulici.
PIATOK 6. 5.: Na trojdňové
oslavy Dňa mesta Kragujevac, družobného partnera
Trenčína v Srbsku a Čiernej
Hore, odcestovali predstavitelia trenčianskej samosprávy, zástupca primátora
A. Boc, poslanec dlhodobo
uvoľnený pre výkon funkcie
B. Zubričaňák a prednostka
MsÚ I. Orgoníková.
PONDELOK 9. 5.: Pri príležitosti tohtoročného Dňa
Európy pozval predseda vlády Francúzskej republiky J.
P. Raffarin 500 primátorov
a starostov francúzskych
obcí i rovnaký počet primátorov európskych družobných
miest alebo miest, ktoré
sa zapájajú do dynamicky
sa rozvíjajúcej spolupráce
s francúzskymi mestami či
obcami. Medzi hosťami boli
aj štyria slovenskí primátori,
vrátane trenčianskeho B.
Cellera.
UTOROK 10. 5.: Štatutár
mesta sa zúčastnil na rokovaní predstavenstva a.s.
Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK), kde je mesto
majoritným akcionárom.
V sídle firmy Siemens
v Bratislave rokoval primátor
o ďalšom postupe plánovanej rekonštrukcie verejného
osvetlenia v Trenčíne, ktorú
na základe prvenstva vo verejnej súťaži realizuje spomí-

Primátora mesta Trenčín
„V posledných dňoch médiá venovali veľa pozornosti objektu
polikliniky na sídlisku Juh. Tamojší lekári, reprezentovaní spoločnosťou MSP Diagnostik, označili nájomné, ktoré v závere minulého roka schválili v rámci VZN o miestnych daniach a poplatkoch
za likvidačné, ale budovu nechcú kúpiť do svojho vlastníctva.
Cena, určená znalcom sa im zdá byť privysoká. Aký bude ďalší
postup Mesta Trenčín, ako majiteľa objektu v tejto veci?“

Ing. Branislava Cellera

„Sme pripravení ponúknuť
k odpredaju budovu polikliniky
na sídlisku Juh jednotlivým lekárom, ktorí ju užívajú za štandardných podmienok ako kúpili

svoje priestory iní neštátni lekári v Trenčíne. Tak tomu bolo
napr. v priestoroch súčasného
Medik centra na Zlatovskej ulici.“
(r)

Blíži sa termín predloženia
registratúrnych poriadkov a plánov
Podľa zákona o archívoch a registratúrach je pôvodca registratúry povinný vypracovať a predložiť na schválenie príslušnému
archívu registratúrny poriadok a plán. Vyhláška Ministerstva
vnútra SR upresňuje, že sa má tak stať do 30. júna 2005.
V prípade nesplnenia tejto
povinnosti zo zákona vyplývajú sankcie.
Pôvodcom registratúry je
úrad, inštitúcia, podnikateľský subjekt, teda všetci, ktorí
produkujú a prijímajú písomnosti - tvoria registratúru. Títo
si musia vypracovať poriadok,
ktorým upravujú evidovanie,
ukladanie
a
vyraďovanie
záznamov (písomností). Ako
pomôcka na jeho vypracovanie slúži príručka Správa registratúrnych záznamov a archívnych dokumentov u ich
pôvodcov od autorov Petra
Kartousa a Márie Mrížovej.
Publikáciu si možno objednať
u KZT, a.s., Kukuričná 1, Bratislava, kzt@kzt.sk alebo kúpiť na MV SR odbor archívov
a registratúr na adrese oar.
svs@mvsr.vs.sk.
Pre samostatne podnikajúce osoby – živnostníkov
– vydalo MV SR metodický
návod, podľa ktorého sa majú
riadiť pri evidovaní, ukladaní a vyraďovaní písomností.
Je to zjednodušená forma
vzorového
registratúrneho
poriadku a plánu pre fyzické
osoby. Nájdu ho na internetovej adrese www.civil.gov.
sk – sekcia archívov a správy
registratúry. Tento je pre nich

záväzný, ale nemusia ho dať
schvaľovať príslušnému archívu. Dostanú ho aj v Štátnom
archíve, pobočka Trenčín. Ak
živnostník zamestnáva viac
ľudí a potrebuje si doplniť
vzorový registratúrny poriadok a plán, vykoná to a dá ho
schváliť príslušnému archívu.
Vzorové registratúrne poriadky a plány pre zväzy, asociácie a združenia vypracovávajú ich ústredia, rovnako
politické strany si vyžiadajú
vzorové registratúrne poriadky
a plány od svojho ústredia.
Príslušným archívom pre
úrady a inštitúcie okresného
významu, základné a stredné školy, podnikateľov, ktorí
majú formu spoločností s ručením obmedzeným a živnostníkov, všetko so sídlom
v okresoch Trenčín a Nové
Mesto nad Váhom je Štátny
archív, pobočka Trenčín. Akciové spoločnosti z okresu
Trenčín a Nové Mesto nad
Váhom patria do pôsobnosti
Štátneho archívu v Bratislave.
Termín predloženia registratúrnych poriadkov a plánov
na schválenie príslušnému
archívu je predĺžený do 31.
decembra 2005 pre zdravotnícke zariadenia a školy.
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2. – 15. 5. 2005
naná firma.
Štatutár mesta sa stretol
so starostom bratislavskej
mestskej časti Staré Mesto
P. Čiernikom. Diskutovali
spolu o známej turistickej
atrakcii, tradičných korunovačných
slávnostiach,
ktorých časť sa po prvý raz
uskutoční aj v Trenčíne.
Predstaviteľov ČSOB na
ich pôde v Bratislave oboznámil B. Celler o rozvojových
programoch mesta. Obe
strany prerokovali možnosti
verejno-súkromných partnerstiev a zástupcovia banky
prejavili záujem podieľať sa
na financovaní rozvoja mesta.
ŠTVRTOK 12. 5.: Primátor
prijal zástupcov investičnej
spoločnosti, ktorí prejavili
záujem vybudovať v Trenčíne
obchodno-zábavné centrum.
O zmene systému financovania hovorila I. Orgoníkova
so zástupcami troch občianskych združení, dobrovoľných
hasičských zborov v Kubrici,
Opatovej a Záblatí.
(r)

Školy teda zatiaľ neposielajú
na schválenie registratúrne
poriadky a plány, ale čakajú na vyhlášku Ministerstva
školstva SR!
Lekárne, ak sú právnické
osoby, tiež musia predložiť
na schválenie registratúrny
poriadok a plán, rovnako aj
advokátske kancelárie. Samostatní advokáti sa môžu riadiť
metodickým pokynom MV SR.
Pre ambulantných lekárov sa
pripravuje vzorový metodický
pokyn.
Podľa vyhlášky MV SR sú
pôvodcovia registratúry povinní predložiť v stanovenom
termíne (okrem spomenutých
predĺžení pre školstvo a zdravotníctvo) na schválenie svoje
registratúrne poriadky a plány. Archív ich bude postupne
schvaľovať podľa svojich možností tak, aby sa nimi mohli
riadiť od 1. 1. 2006.
Viera Bernátová
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Bezdomovci, špina a parkoviská
Vyriešenie problému parkovísk v okolí domu č. 1 na Inoveckej
ulici žiadajú od VMČ Stred obyvatelia domu. Na 22 vozidiel majú
šesť parkovacích miest a situácia je napätá, pretože na ulici
je zákaz zastavenia a policajti sem často chodia a pokutujú
vodičov parkujúcich áut.
Obyvatelia navrhujú spraviť
z tejto časti ulice jednosmerku, kde by sa dalo parkovať na
jednej strane. „Jednosmerku
z technicko-dopravného hľadiska je možné zmeniť takmer
na každej ulici,“ konštatuje
Ing. Jozef Švajdleník z Útvaru
životného prostredia a dopravy
MsÚ. „Treba si však uvedomiť,
že tadiaľ premáva obojsmerne

mestská hromadná doprava
a nedodržali by sa šírkové parametre vozovky. Z dopravného
hľadiska je dobudovanie parkovísk najideálnejšie riešenie.“
Zástupca primátora Ing. Anton Boc považuje odklonenie
MHD za neprípustné. Súhlasí
s návrhom J. Švajdleníka na vybudovanie šikmých parkovacích
miest s posunutím chodníka,

Rekonštrukcia budovy MsÚ na Farskej ulici
Pre začiatok plánovanej rekonštrukcie budovy MsÚ na Farskej ul. č. 10 nebudú v dňoch 24. – 26. mája pre verejnosť k
dispozícii Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ. Oba útvary sa v týchto dňoch budú
sťahovať do dočasných priestorov, do objektu bývalého Texingu
(1. poschodie) na Kožušníckej ulici.
Na Kožušníckej ulici začnú pracovať od piatka 27. mája. Pre
verejnosť oznamujeme, že budú disponovať nasledovnými telefónnymi číslami:
• architektúra na stratégia 65 04 283
• stavebný poriadok 65 04 264
• životné prostredie a doprava 65 04 233
Úradné hodiny na týchto pracoviskách sú:
• Pondelok
8.00 – 11.30, 12.30 – 15.00
• Streda
8.00 – 11.30, 12.30 – 16.00
• Piatok
8.00 - 11.30
Pracovníci Štátneho fondu rozvoja bývania budú zabezpečovať komunikáciu s klientmi od 30. mája t. r. každý PONDELOK
a STREDU v priestoroch Klientskeho centra (tel. č. 65 04 303)
v hlavnej budove MsÚ na Mierovom nám č. 2 v čase od 8.00
do 15.00 h.
(r)

Deratizácia od Juhu až po Opatovú
Prvú etapu deratizácie priestranstiev verejnej zelene v rozsahu
približne 80 000 m2 v závislosti od počasia zabezpečujú pracovníci firmy ASANA na plochách verejnej zelene v lokalitách Centrum, Dolné mesto, Juh, Noviny, Sihoť, Pod Sokolice, Kvetná,
Kubrá, Kubrica a Opatová v termíne 16. - 29. mája.
Všetky bytové družstvá, bytové spoločenstvá, poľnohospodárske družstvá, podniky,
závody a organizácie, ktoré
spravujú objekty na území mesta, vlastníci bytových domov
by mali zabezpečiť deratizáciu

svojich objektov, ich okolia
a kanalizácie pred nimi.
Majitelia
spoločenských
zvierat sú v čase deratizačných prác povinní zabrániť
kontaktu zvierat s návnadami.
(úžpd)

takto sa dá získať na úseku asi
60 metrov 30 boxov na parkovanie.
Na žiadosť občanov o obnovenie prechodu pre chodcov cez
železnicu pri bývalom bitúnku
reagoval A. Boc: „V blízkej budúcnosti sa s ním neuvažuje,
lebo sa nachádza v tesnej blízkosti štvorprúdovej Električnej
ulice a chodci si cestu skracujú cez rušnú komunikáciu. Boli
tu už aj smrteľné dopravné nehody zavinené chodcami.“
Predsedníčka VMČ Gabriela Hubinská žiada vyriešiť

združovanie sa bezdomovcov
pri Kultúrnom stredisku Dlhé
Hony a pri OD Družba. Podľa
zástupcu mestskej polície Z.
Marouska, polícia situáciu
zmapovala a prostredníctvom
MHaSL ležoviská vyprace. Občania majú obavy aj z veľkých
psov bez majiteľov, ktorí sa
pohybujú medzi Keramoprojektom a nemocnicou. Poslankyňu
Annu Plánkovú zas trápi špina
a odpad pri Váhu. Rovnako si
myslí, že bezdomovci znečisťujú okolie KS Dlhé Hony a bezodkladne žiada nápravu. (la)

Skalničky, bonsaje
a kaktusy v Zlatovciach
Milovníci krásnych skalničiek, bonsajov, kaktusov a sukulentov
sa stretli začiatkom mája na výstave v Kultúrnom dome Trenčín-Zlatovce. Vyše 300 exponátov vystavovali trenčianski skalničkári s Trenčianskym klubom bonsajistov v spolupráci s Kultúrnym strediskom Zlatovce (KSZ).
Výstava poskytla návštevníkom možnosť vidieť živé ihličnany a listnáče tvarované do
bonsajov, ktoré práve v jarnom
období dosahujú nevídanú krásu, ako aj aranžovanie skaliek,
kaktusových mís a tvorbu jazierok. Už druhýkrát sa na výstave
prezentovali so svojimi bonsajmi členovia Bonsaj klubu No.1
z Trenčína. Scenérie výstavnej
plochy doplnili aj vzácne suiseki (kamene) z rôznych kútov
sveta, napríklad Havajských
ostrovov, Spojených arabských
emirátov alebo Indonézie.

Vo veľkej sále prevažovali
medzi vystavenými rastlinami
skalničky. „Naše občianske
združenie pracuje tri roky a je
to zároveň naša tretia výstava,“ povedala predsedníčka
klubu skalničkárov Oľga Kuníková. Okrem troch zimných
stretnutí v KSZ sa členovia
klubu stretávajú počas sezóny
na skalkách členov. „Mladí
majú väčší záujem o bonsaje
a kaktusy, aj tie najmä na
dekoráciu,“ zhodnotila záujem
mladých o tohto nevšedného
koníčka O. Kuníková. (la, zb)

19. 5. 2005

REPORTÁŽ

INfO / 5

Zariadenia sociálnych služieb nie sú starobincami
Tohtoročný Deň matiek si trenčiansky primátor Branislav CELLER
pripomenul v zariadení sociálnych služieb na Piaristickej ulici,
ktorý prevádzkuje mestská rozpočtová organizácia Sociálne
služby Mesta Trenčín a v Dome – penzióne pre dôchodcov na
Lavičkovej ul., ktorého zriaďovateľom je Mesto Trenčín. V oboch
zariadeniach primátor zaželal zamestnankyniam i klientkam najmä veľa zdravia, trpezlivosti a vzájomnej tolerancie.
„Aj na Slovensku si už pomaly začíname zvykať, že druhá májová nedeľa patrí ženám
– matkám. Žena ako nositeľka
života musí však stáť na piedestály našej úcty nepretržite
celý rok a májový kvet, či blahoželanie by mali byť len tou
povestnou šľahačkou na torte,“ prihovoril sa primátor že-

V zariadení sociálnych služieb na Piaristickej ulici sú tri
oddelenia. Oddelenie s nepretržitou prevádzkou má kapacitu
40 lôžok a poskytuje na dobu
určitú, spravidla na 3 mesiace,
24 hodinovú opatrovateľskú
starostlivosť starým a invalidným občanom, ktorí sú pri
vykonávaní bežných životných

B. Celler blahoželá ku Dňu matiek najstaršej obyvateľke zariadenia sociálnych služieb na Piaristickej ul. Pani Rapaičová, matka
známej herečky, oslávi tento rok požehnaných 93 rokov života.
nám - matkám, ktorým sa čas
nezmazateľne vpísal do tvárí.
Populácia na Slovensku
starne, Trenčín nevynímajúc.
Preto jednou z úloh miestnej samosprávy je podľa slov
B. Cellera zadefinovať koľko
a aké kapacity bude mesto potrebovať pre ľudí, ktorí hľadajú
pomoc v jeseni svojho života.
„Hoci Mesto Trenčín v súčasnosti disponuje zariadeniami
pre dôchodcov, trendom je
objednávať si tieto služby od
neštátnych subjektov. Prvým
príkladom je hospic, ktorý
v areáli bývalej továrne TOS
buduje občianske združenie
Refugium. Mesto by tu podľa
zmluvy malo po otvorení disponovať 10-timi posteľami,“
povedal štatutár mesta.

úkonov odkázaní na pomoc
iných a ich opatrovanie v byte
nie je možné. Na oddelenie nie
je možné umiestniť občanov
s psychiatrickou diagnózou vyžadujúcou zvýšený dohľad.
Na oddelení pre denný
a týždenný pobyt v siedmich
dvojposteľových izbách so sociálnym zariadením žijú starí
a zdravotne odkázaní občania,
do určitej miery sebestační bez
psychiatrickej diagnózy, ktorí
sa večer alebo na víkend vracajú k svojim rodinám.
Najväčšiu kapacitu zaberá
oddelenie celoročného pobytu
s opatrovateľskou službou.
V jedno a dvojizbových bunkách
so sociálnym zariadením žije
75 mobilných alebo čiastočne
mobilných starších ľudí, ktorí si

Onedlho 82-ročná Karolína Kudlová, matka šiestich detí, žije
na Piaristickej ul. v oddelení celoročného pobytu už 17 rokov.
Už sa tešila na návštevu svojich detí, ale dojal ju aj kvet z rúk
trenčianskeho primátora.
Foto: (pu)
priestory zariaďujú vlastným nábytkom. Každý klient má svoju
izbu. V rozpočte Mesta Trenčín
je na rok 2005 na prevádzku
tohto zariadenia vyčlenených
7 miliónov 815 tisíc korún.
Dom - penzión pre dôchodcov na Lavičkovej ul. poskytuje
služby 66-tim stálym klientom
(z toho je 50 žien) a navyše stravu pre 21 dôchodcov
z okolia, najmä zo sídliska Juh.
Títo ľudia sú mobilní, žijú tu aj
manželské páry a nepotrebujú
stálu ošetrovateľskú službu.

dia s chmúrnymi myšlienkami
v hlavách čakajú na smrť. Na
Piaristickej i Lavičkovej ul. sa
primátor i ďalší predstavitelia
mesta presvedčili o opaku.
Vyzdobené spoločenské miestnosti, čisto a útulne na izbách
a najmä iskra a humor v očiach
a vyjadrovaní klientov sú názorným príkladom, že aj jeseň života má svoje čaro. „To si vytvára
každý sám, svojou aktivitou,
životným optimizmom. Naše
zariadenie nie je starobincom.
Tu má každý súkromie a zá-

Dámy, ktoré si už veľa pamätajú, privítali predstaviteľov mesta
s noblesou i humornou iskrou v očiach.
V rozpočte Mesta Trenčín je na
rok 2005 na prevádzku tohto
zariadenia vyčlenených 3 milióny 555 tisíc korún.
Mnohí
nezainteresovaní
hovoria o týchto zariadeniach
ako o odložisku, kde starší ľu-

roveň je v spoločnosti,“ rozlúčila s v mene svojich klientov
s B. Cellerom riaditeľka Domu
– penziónu pre dôchodcov Beáta Sládkovičová.
Tibor Hlobeň
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Rodí sa nová tradícia
Odbor správy lesov Mestského hospodársdtva a správy lesov
(MHSL), m.r.o. Trenčín sa dlhšiu dobu pohrával s myšlienkou,
akou formou žiakom základných škôl ponúknuť možnosť učiť sa
o lese v lese. V decembri 2004 zorganizovali pre takmer 300
detí interaktívnu výstavu v Mestskom kultúrnom stredisku Juh.
Prezentácia zážitkového učenia žiakom a pedagógom ponúkla
hravou a vlastnou aktivitou spoznávať prírodniny nielen jedným
zo svojich zmyslov – zrakom - ale aj čuchom, hmatom a sluchom,
ktoré sú v dnešnom pretechnizovanom svete zanedbávané.

Deti mali možnosť prejsť sa
naboso po lesnom chodníku
z rozmanitého pôdneho podkladu a každý si mohol odrezať
ručnou pílkou koliesko z dreva,
ktoré si vlastnoručne ozdobil
farbami.
Ako prví absolvovali „Lesnú školu hrou“, aktívnu formu
učenia sa o prírodných zákonitostiach priamo v lese, žiaci 3.
A a 3.B zo ZŠ Východná.
Jarný, po daždi čerstvý
vzduch v lesoparku Brezina prebudil k aktivite nielen žiakov,
ale aj lesné živočíchy a stromy.
Po sviežo zelených stromoch poskakovali veveričky, slimáky sa
s odhodlanosťou plazili po zemi
a vtáčiky neúnavne pospevovali.
Vtákmi sa na chvíľu stali aj samotní žiaci a stavaním hniezda,
zbieraním rôznofarebnej potravy
pre mláďatká sa úplne vyčerpa-

li. Sluch, čuch a hmat sa prebúdzali k aktivite pri putovaní
lesom poslepiačky. Žiaci cítili
len rozličnú pôdu pod nohami,
teplotné rozdiely a ohmatávali
kôru stromov. Nájdené lesné
talizmany z Breziny im budú pripomínať veselé a náučné chvíle
zo spoločnej prechádzky lesom.
Každý by mal mať snahu
porozumieť prírode tak, akoby
sa stal jedným z lesných obyvateľov. Vtedy si uvedomí ich
existenciu a vzájomné väzby
v prírode, do ktorých by človek
mal, čo najmenej zasahovať.
Naďalej trvá ponuka MHSL
podieľať sa na objavovaní
krehkého lesného ekosystému, akým je lesopark Brezina.
Spoločne ho krok za krokom
spoznávajme a následne zveľaďujme a chráňme!
Eva Hudecová

Smerový prieskum cestujúcich
Dňa 27. mája 2005, t.j.
v piatok sa uskutoční smerový
prieskum cestujúcich v autobusoch MHD, ktorý budú vykonávať
označení sčítací komisári priamo
vo vozidlách počas rannej a popoludňajšej dopravnej špičky.
Z uvedeného dôvodu žiadame
cestujúcich, aby kupóny, ktoré
dostanú pri vstupe do autobusu,
odovzdali pri vystupovaní sčítacím
komisárom. V prípade, že cestujúci prestupuje na iný spoj MHD,

kupón si ponechá a odovzdá ho
až pri vystupovaní z druhého vozidla, aby bol zachytený skutočný
cieľ cesty cestujúceho.
Veríme, že vaším zodpovedným prístupom prispejete k zlepšeniu dopravného systému MHD
v Trenčíne, ktorého riešením bol
poverený Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina.
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Žilina v spolupráci s Mestom
Trenčín

Číslo 10/ročník VII.

Zlatý slávik

Obradná miestnosť Mestského úradu v Trenčíne bola 9. mája
miestom súťaže o Zlatého slávika pre 43 detí z trenčianskych
materských škôl. Pred porotu
vystúpili s veľkým oduševnením. Odmenou za ich spevácky
výkon boli diplomy, sladkosti

a pastelky. Záver súťažného
dopoludnia patril spoločne deťmi zaspievanej obľúbenej slovenskej piesni „Tancuj, tancuj,
vykrúcaj“. Možno o niekoľko rokov z niektorého z detí vyrastie
nádejná spevácka hviezda pre
súťaž „Superstar“
(lo)

Magická hora alebo
trenčianska Ivančena
Skauting na Slovensku minulý rok oslávil 90 rokov svojej činnosti. Výročie svojho založenia si skauti z Trenčína pripomenuli
na sviatok sv. Juraja výstupom na Ostrý vrch (767,5 m. n. m
- Strážovské vrchy). Prečo práve na Ostrý vrch?
Preto, lebo už od vzniku však stála ďalej, dokonca stáprvého skautského oddielu le rástla. Skauti, ale aj ostatní
v Trenčíne lákala táto hora pri každom výstupe na tento
skautov. Príjemné prostredie vrch vyniesli jeden kameň.
na táborenie, skautské hry To sa znepáčilo mocipánom
a iné aktivity. V povojnových a niekoľkokrát bola mohyla
rokoch 1945 - 1950 si pod vr- rozváľaná a zrubová chata za
cholom skauti z družiny vlkov nevyjasnených okolností vyhopostavili zrubovú chatu. Bohu- rela. Skauti boli však tvrdohlažiaľ doba nepriala skautingu, ví, keď mohylu vždy obnovili.
A tak aj tento rok pri príleale aj tak naďalej hŕstka skautov vyznávala skautské ideály, žitosti 90. výročia založenia
a práve táto chata sa im stala prvého skautského oddielu v
útočiskom. V roku 1968, keď Trenčíne vystúpila päťdesiatka
bol skauting obnovený tren- skautov k mohyle aj s jedným
čiansky skauti, rozhodli sa kameňom. Skautskou hymnou
postaviť na vrchole Ostrého a symbolickou minútou ticha
vrchu mohylu. Týmto svojím sme vzdali hold pamiatke bračinom vzdali hold zaklada- ta Svojsíka a skautom, ktorí
teľovi skautingu v ČSR A. B. už nie sú medzi nami. Okolie
Svojsíkovi, ale aj skautom, Ostrého vrchu sa opäť stalo
ktorí sa tých dní už nedočkali. miestom skautských hier a
Mramorovú platňu s vyrytým aktivít.
brat Ignácio
podpisom Svojsíka dal zho87. skautský zbor Trenčín
toviť brat Jablonský. Mohyla
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Viac než 25 miliónov na správu a údržbu ciest
V Trenčíne sa nachádza 114 km mestských komunikácií. Ich
povrchovú vrstvu tvorí prevažne asfaltobetón hrubý 4 - 8 cm, ale
aj liaty asfalt alebo betón. Dve ulice – Jahodová a Široká, majú
komunikácie bez spevneného povrchu. Povrch chodníkov a verejných priestranstiev, ktorých dĺžka na území Trenčína predstavuje 141 km, tvorí liaty asfalt alebo zámková dlažba.
•
Opravy
miestnych
komunikácií po odchode Pani
Zimy
Takmer do polovice marca
bola na trenčianskych cestách a chodníkoch súvislá
vrstva
snehovej
pokrývky.
Po zime je povrchová vrstva
na miestnych komunikáciách
poškodená a vždy je snahou
mesta, čo najskôr odstrániť
tieto nedostatky. Bližšie nám
o tom povedal Ľubomír Šimo,
vedúci odboru technických služieb a prevádzky Mestského
hospodárstva a správy lesov
(MHaSL), m.r.o. v Trenčíne:
„Škody, spôsobené na miestnych komunikáciách zimným
počasím, odstraňujeme priebežne. Všetko sa odvíja od
výrobcu a dodávateľa asfaltovo – betónových zmesí, ktorý
spustil obaľovaciu súpravu do
prevádzky 15. apríla.“
So zmluvným dodávateľom
sa však kompetentní pracovníci samosprávy včas dohodli
a počas skúšobnej prevádzky
obaľovacej súpravy vyrobil pre
Trenčín asfaltovo – betónovú
zmes. Tú okamžite využili na
opravu porušených povrchov
ciest na Uliciach Soblahovská,
K Dolnej stanici, Opatovská,
Potočná a na Železničnej stanici. Približne 500 m2 výtlkov
bolo zaliaté takmer 63 tonami
asfaltobetónu.
„V súčasnosti opravujeme
komunikácie, po ktorých jazdia linky MHD,“ pokračuje vo
vyratúvaní Ľ. Šimo. „V bočných
uliciach budeme pracovať priebežne, ale už teraz je ukončená údržba po zimnej prevádzke napríklad na Uliciach
Západná, J. Halašu, Halalovka
na sídlisku Juh, Duklianskych
hrdinov na sídlisku Kvetná.“
Pracovníci MHaSL položili ďalších 240 ton asfaltobetónu, čo
predstavuje približne 1450 m2
plochy odstránených výtlkov.

Plánovaná cena za 1 m2 asfaltobetónu je 850 Sk.
Mesto je už vyčistené aj od
zimného posypu. Pracovníci

na prístupovej ceste k Materskej škole na Opatovskej ul.
a na Ul. Dlhé Hony sú v štádiu
rozpracovanosti a práce v čase
uzávierky tohto čísla finišovali.
Mesto Trenčín tu preinvestuje
3 mil. 750 tisíc korún.
Nový povrch dostali aj chodníky a verejné priestranstvá
na ploche 130 m2 na Uliciach
Lidickej, Soblahovskej (pri blo-

Fotoaparát mestského kronikára Jozefa Čeryho zaznamenal postup prác na Ul. Dlhé Hony.
MHaSL čistili strojmi miestne
komunikácie v dvojsmennej
prevádzke do 25. apríla. Spolu
vyzbierali 1500 ton kameniva.
• Súvislá údržba povrchu
miestnych komunikácií
Okrem opráv škôd na komunikáciách, spôsobených najmä
zimnými poveternostnými podmienkami, Mesto Trenčín v roku 2005 investuje 11 miliónov
360 tisíc korún na súvislú údržbu povrchových vrstiev, ktoré
sú v havarijnom stave.
Nový povrch dostala Zlatovská ul. v úseku medzi Piešťanskou a Bratislavskou ul.,
rovnako ako Majerská a Kožušnícka ul. Tieto práce si vyžiadali
5 mil. 966 tisíc korún. Práce

ku 1112) a kpt. Jaroša v hodnote 620 tisíc Sk. Rozpracované sú zjazdy z cestného
mosta. Hodnota tohto diela,
ktorého ukončenie je naplánované na koniec mája, je 950
tisíc Sk. Nový povrch v hodnote 780 tisíc Sk čaká v tomto
roku aj chodníky a verejné
priestranstvá na Ul. M. Turkovej (basketbalové ihrisko),
v okolí Južanky na sídlisku Juh
a v mestskej časti Kubra.
Súťaže na dodávateľa v rámci verejného obstarávania zabezpečuje v súčasnosti Mesto
Trenčín na ďalšie projekty
– Rozšírenie komunikácie pod
Juhom, Chodník na Vlárskej
ceste a Parkovisko na Ul.

Horný Šianec. Ich realizácia je
naplánovaná tiež na tento rok.
•
Vodorovné
značenie
miestnych komunikácií
Trenčín je jedným z prvých
miest na Slovensku, ktoré po
zime kompletne oživilo vodorovné dopravné značenie na
svojich komunikáciách. „Práce
sú závislé od počasia, preto
sa nedá presne určiť, kedy
povieme hotovo. Verím však,
že koncom mája túto formulku vyriekneme,“ konštatuje
Ľ. Šimo. „Náklady si vyžiadajú
900 tisíc Sk, ale je v nich zahrnutá aj novinka, reflexná úprava prechodov pre chodcov, aby
boli jasne viditeľné aj nočných
hodinách.“
Vodorovné značenie miestnych komunikácií v Trenčíne:
• prechody pre chodcov (s reflexnou úpravou) 4000 m2
• vodiace čiary (pri krajnici vozovky) 3400 m2
• deliace čiary (v strede vozovky) 9460 m2
• BUS na zastávkach (žlté
značenie) 600 m2
• parkoviská (všetky platené
a vybrané neplatené) 1300 m2
Okrem označenia zastávok
a parkovísk, ktoré sa kvôli prevádzke dajú robiť len v nočných
hodinách, je už vodorovné značenie na miestnych komunikáciách v Trenčíne oživené.
• Správa a údržba miestnych
komunikácií - sumár
Celkove je na správu
a údržbu komunikácií v rozpočte Mesta Trenčín na rok
2005 vyčlenených 25 miliónov 395 tisíc Sk. Na predchádzajúcich riadkoch sme
vyčíslili, na čo bola alebo bude
podstatná časť z týchto financií investovaná. To však podľa
slov Ľ. Šima ešte nie je všetko:
„V tejto sume treba hľadať aj
peniaze na zabezpečenie údržby autobusových prístreškov,
obnovu zvislého dopravného
značenia, ručné čistenie centrálnej mestskej zóny, strojné
čistenie a kropenie miestnych
komunikácií, kosenie krajníc
a kompletnú zimnú údržbu.“
Tibor Hlobeň
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Mesto a podnikatelia musia spojiť sily
Blíži sa leto, bežná turistická
sezóna, ale aj významné podujatia typu Art Film, Pohoda, ale
aj napríklad púť na Skalke,
ktoré znamenajú zvýšený prílev
ľudí do Trenčína a okolia. Stále
tu akosi chýba invencia, tvori-

vosť podnikateľov pri zatraktívňovaní svojej vlastnej ponuky,
ktorou by prilákali hostí. Mesto
je pripravené takéto aktivity
v rámci svojich možností podchytiť a spropagovať. Mesto
Trenčín im už vyšlo v ústrety,

keď v porovnaní s inými slovenskými mestami zrušilo poplatky z predaja alkoholických
nápojov a tabaku, za zábavné
(nevýherné) hracie prístroje,
ubytovaciu kapacitu, reklamy,
kúpeľný a rekreačný pobyt.

Predstavitelia mesta plánujú uskutočniť k týmto témam
stretnutie s podnikateľmi,
ktorých subjekty sa zaoberajú
aktívnym cestovným ruchom
v historickom centre mesta.

(Pre organizované skupiny pri
objednávke vopred telefonicky
vstupné - dospelí 20 Sk, deti
10 Sk).

Hviezdoslavova 1
911 01 Trenčín
Tel./Fax:
(00421) 032 743 35 05
Infolinka:(00421) 032 16 186
e-mail: kic@trencin.sk
www.trencin.sk

Dolná brána
Šesťpodlažná,
pôvodne
iba dvojpodlažná gotická veža
mestskej brány bola postavená na štvorcovom základe
zrejme začiatkom 15. storočia.
Prejazd je zaklenutý lomeným
gotickým oblúkom. Po renesančnej prestavbe v prvej štvrtine
17. storočia prechádza stavba
od tretieho podlažia vyššie do
osembokého pôdorysu. Po
poškodení za Katzianerovho
obliehania hradu bola v rokoch

1543 – 1549 prestavaná,
zvýšená a zosilnená vybudovaním polkruhového barbakanu
s menšou predsunutou baštou. Vstupovalo sa do neho
padacím mostom. Turecké
nebezpečenstvo si vyžiadalo
spevnenie brány ešte na konci
16. storočia. Opevnenie zbúrali
v roku 1857. Vo vrchole veže
bol umiestnený renesančný
hodinový stroj, v roku 1934 zamenený za elektrický. Latinský
nápis na veži hlása: „Ak Pán
nechráni mesto, márne bdie
ten, kto ho stráži“. Dnes je
Mestská veža prístupná verejnosti počas letných mesiacov
so sprievodcom a odborným
výkladom.

Otvorené:
počas letnej sezóny
2005 od 1. júna
Vstavaný výťah umožňuje
okrem dopravy imobilných občanov na jednotlivé podlažia
MsÚ prepravu návštevníkov
veže priamo zo Sládkovičovej
ulice, bez kontaktu s jestvujúcou administratívnou prevádzkou MsÚ. Architektúra
výťahu okrem utilitárnej funkcie
sprostredkuje i vizuálny zážitok
počas jazdy s výhľadom cez
zasklenú fasádu a vytvorí tak
pre návštevníkov určitú formu
atrakcie.
Výťah s nosnosťou 630 kg
a kapacitou 8 osôb návštevníkov veže vyvezie na tretie
podlažie, kde sa nachádza nástupný zhromažďovací priestor
pre výstup do veže.
Otváracie hodiny:
Pondelok – Nedeľa
10.00 – 20.00 hod.
Štátne sviatky
zatvorené
(výstupy na vežu v intervaloch
každú celú hodinu, posledný
výstup o 19.00 hod., jeden výstup max. 12 osôb)
Vstupné:
Dospelí
30 Sk
Deti a mládež od 5 do 15
rokov
15 Sk
Dôchodcovia
15 Sk
Vojaci
15 Sk
Študenti (po predložení dokladu alebo Karty EURO 26)
15 Sk
ZŤP (po predložení preukazu
ZŤP)
15 Sk
Deti do 5 rokov
zdarma

Kontakt / rezervácia prehliadky pre skupiny:
Kultúrno – informačné centrum

19. 5. 2005

PUBLICISTIKA

INfO / 9

Piaristický kostol sv. Františka Xaverského
Založili ho v roku 1649 jezuiti a základný kameň stavby
bol položený v roku 1653.
Jezuitský, neskôr Piaristický
kostol sv. Františka Xaverského postavili v rokoch 1653
–1657 v ranobarokovom slohu
ako jednopriestorovú stavbu
s postrannými kaplnkami, nad
ktorými sa otvárajú emporové
oratóriá. Stavebné práce viedol
známy taliansky staviteľ Pietro
Spazzo, spolu so svojím bratom
Berhardom. Stavba nadväzuje
na stredoeurópsky typ dvojvežových jezuitských chrámov
podľa kostola Sv. Františka vo
Viedni. Maliarsky program kostola čerpajúci z legiend o sv.
Františkovi Xaverskom stvárnil
v duchu vrcholného baroka po

ničivom požiari v roku 1708
Krištof Tausch, žiak slávneho
jezuitského umelca Andreu dell
Pozzo, v rokoch 1711 - 1713.
Iluzívna maľba kopule nad chrámovou loďou patrí k vrcholom
barokového umenia na Slovensku. Tauschovým dielom
je i maľba chóru a presbytéria
a tiež oltárny obraz svätca. Monumentálny hlavný oltár pochádza z roku 1767. Sochárske výzdoby bočných oltárov vyhotovil
B. Baumgartner v rokoch 1723
–1735. Pamiatka je prístupná
v čase bohoslužieb a pre organizované skupiny počas letnej
turistickej sezóny aj v iných
hodinách. Bližšie informácie
záujemcovia získajú v KIC
Trenčín.

Pútnické miesto Skalka
Pozostáva z dvoch objektov:
Malej a Veľkej Skalky

MALÁ SKALKA
dvojvežový kostolík postavený
v románskom slohu sa spomína po prvý raz v roku 1208. Bol
zasvätený Sv. Benediktovi.
Neskôr dal na jeho mieste
vybudovať kaplnku ku cti sv.
Doroty Juraj Thurzo (r.1520).
V roku 1679 bol postavený
nový oltár – posvätený na počesť Panny Márie Čenstochovskej. Jezuiti kaplnku v roku
1745 rozšírili do súčasnej podoby a pristavili k nej dve veže.
Hlavný oltár zdobia dve sochy
pustovníkov Sv. Andreja-Svorada a Beňadika (z r.1924). Maľba svätcov na stene je dielom
P. Emila Prokopa, SVD (1983).

VEĽKÁ SKALKA
Kostolík, kláštor a jaskyňa.
Kostolík bol postavený v roku
1224 v gotickom slohu. V roku
1664 sa celý objekt dostáva
pod správu jezuitov, ktorí ho
zrekonštruovali a v roku 1717
znovu postavili kaplnku Sv. Andreja-Svorada a Beňadika s novou kupolou a vežou. V objekte
kláštora sa nachádza vchod do
pôvodnej jaskyne pustovníkov.

Opravy
a rekonštrukcie
V roku 1924 bola dokončená

obnova Skalky, ktorej sa zúčastnil celý národ. O tejto obnove
sa rozhodlo v deň biskupskej
vysviacky prvých slovenských
biskupov – 13. 12. 1921.
Poškodený kostolík na Malej
Skalke bol obnovený zásluhou
nitrianskeho biskupa dr. Karola
Kmeťka. V deň jeho posvätenia
(r.1924) sa na Skalke zišlo
niekoľkotisícové zhromaždenie.
Svätú omšu slúžili dr. Karol
Kmeťko, Ján Vojtaššák a Rudolf Misz. Potom nasledovalo
katolícke zhromaždenie, na
ktorom okrem iných rečnili aj
kanonik dr. Jozef Buday a pápežský pronotár Andrej Hlinka.
Prvým reštaurátorom objektov kláštora na Veľkej Skalke
bol trenčiansky opát - farár
Ľudovít Stárek (v r.1852-53).
Ďalšie opravy tohto pútnického miesta boli uskutočnené
s odstupom niekoľkých rokov
(v r.1951 a 1982).
V súčasnosti pokračujú rekonštrukčné práce v objektoch
kláštora, ktorý bol zničený v 70.
rokoch vandalmi. Spustošená
bola kaplnka, nádvorie i jaskyňa. Dnes už možno v kaplnke
slúžiť sv. omše s možnosťou
navštívenia jaskyne. Hlavná
púť na Skalke sa uskutoční
17. júla.

Na scéne CK Valerius
Starostlivosťou o turistov,
zaujímajúcich sa o prehliadku
mestskej veže a piaristického
kostola bude zatiaľ skúšobne
poverené občianske združenie, ktoré prišlo s takouto
ponukou. Pre mesto bude
v priestoroch nástupnej miestnosti k veži realizovať i ponuku mestských turistických
produktov a to pod vlastnou

hlavičkou – CK Valerius.
Veríme, že sa týmto spôsobom podarí vytvoriť podmienky pre tvorbu vlastného,
mestského produktu cestovného ruchu (tvorba a ponuka
turistických trás v meste
i okolí, ponuka sprievodných
podujatí, gastronómie a pod.),
ktorým by sme dokázali zaujať
turistov.

Dvojstranu pripravili: kancelária primátora a útvar marketingu
MsÚ v Trenčíne
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Naganom znelo „Slovensko do toho!“
V zimných mesiacoch sa v novinách objavila krátka správa
o úspechu trenčianskych krasokorčuliarok na Špeciálnej svetovej zimnej olympiáde v japonskom Nagane. Už po sezóne sme sa
stretli s ich trénerkou Annou VRANKOVOU. Rozdelila sa so svojimi dojmami z tohto vrcholného podujatia a priblížila svoju trénersku prácu.
• Čo ovplyvnilo vaše
rozhodnutie trénovať
krasokorčuliarky, dievčatá so
zdravotným handicapom?
„Počas konania špeciálnej
olympiády pred ôsmimi rokmi
navštívila moja najstaršia dcéra
Evka súťaž krasokorčuliarok.
Bola bez slovenskej účasti. Vtedy prišlo rozhodnutie obsadiť
túto súťaž, len chýbalo trénerské zázemie. Evka navrhla, aby
som ich trénovala. V čase, keď
moje tri dcéry chodili na krasokorčuľovanie, spravila som
totiž základný trénerský kurz.
Tejto ponuky som sa chytila.
I napriek tomu, že nie som telo-

čatami predpísané kresby na
ľade, rešpektujúc ich psychické
a telesné danosti. V prípade,
že niečo som nevedela s dievčatami zacvičiť, radila som sa
s Hildou Múdrou z Bratislavy.“
• Boli pre vás povzbudením
vynikajúce výsledky na
vašej prvej Svetovej zimnej
špeciálnej olympiáde na
Aljaške?
„Na preteky sme išli skôr získať skúsenosti, ako siahať po
dobrých umiestneniach. Dievčatá boli však veľmi dobré pripravené a tak si Marcelka Jančová
odniesla zlatú medailu v pretekoch na 2. úrovni a Katka Po-

Trojica slovenských reprezentantov (zľava) K. Polášková, M.
Jančová a A. Besse s kolekciou medailí.
cvikárka, pripravila som víťazky
olympiád.“
• Kde sa začala cesta vašich
zverenkýň k najvyšším
métam?
„Okrem výberu športovkýň
musela som zabezpečiť telocvičňu, ľadovú plochu a ďalšie
organizačné záležitosti, včítane
finančných prostriedkov. Na
každý tréning som pristupovala
s tým, že trénujem dievčatá,
ktoré sú po telesnej stránke
dobre vybavené, ale psychicky
handicapované. Každá tréningová hodina sa začínala mojou pomocou dievčatám pri obliekaní
dresu, obúvaní korčúľ a potom
s mimoriadnou trpezlivosťou
a taktom som cvičila s diev-

lášková striebornú medailu na
3. úrovni. Chcem vysvetliť pojem
úroveň. Súťažiaci je zaradený do
úrovne, v ktorej je predpísané
ovládanie jednotlivých kresieb
na ľade. Ak ovláda niektoré cviky vyššej úrovne, musí byť do
nej preradený. Výsledky na tejto
špeciálnej zimnej olympiáde boli
pre mňa a moje zverenkyne povzbudením. Pomohli nám získať
nielen priaznivcov, ale aj získať
sponzorov na financovanie trénovania i na preteky doma, či
v zahraničí.“
• Aké ste mali potom
podmienky na trénovanie?
„Základom dobrých výsledkov sú vždy optimálne podmienky na tréning. Ak sme mali

predtým problémy s tréningom
na zimnom štadióne v Trenčíne
a museli tréningy absolvovať
v Piešťanoch, vďaka finančnej
podpore Mesta Trenčín sa odstránili. Hokejový klub Dukla
Trenčín vytvoril i vyhovujúce
časové podmienky tréningov.
A tak všetku prípravu sme
podriadili k obhájeniu dobrých
výsledkov z Aljašky. Do prípravy
som zaradila aj Andreja Besseho pre súťaž športových dvojíc
v unifikovaných pároch, kde so
zdravým partnerom korčuľuje
postihnutý.“
• Prekvapili vás niečím
organizátori Špeciálnej
svetovej zimnej olympiády
v Nagane?
„Cesta do miesta olympiády
trvala až 36 hodín. Pri vstupe na
pôdu Japonska nám bola venovaná maximálna starostlivosť.
Po šesťhodinovej ceste autobusom sme sa stali na tri dni
hosťami mesta Kaschiwadzaki.
Jeho obyvatelia nás prekvapili
znalosťami o Slovensku. Venovali sa nám všetci, počnúc predstaviteľmi mesta až po prostých
ľudí. Krajina nás prekvapila aj
organizáciou olympiády. Každý náš pohyb v olympijskom
stredisku bol rozpracovaný do
detailov. S touto precíznosťou
sme sa stretávali na každom
kroku.“
• Priblížte nám súťaž
v Nagane!
„Do súťaže, ktorá trvala od
26. februára do 5. marca 2005,
sme vstúpili už ako známi pretekári, pretože chýr o našich úspe-

choch sa dostal všade. Tým sme
vzbudili rešpekt aj u súperov.
Naša malá krasokorčuliarska
výprava svoje predsavzatie bojovať o najvyššie méty splnila.
Moji zverenci vo všetkých pretekoch stáli na stupňoch víťazov.
Katka Polášková získala zlatú
a Marcelka Jančová striebornú
medailu vo svojich úrovniach.
V súťaži dvojíc získal pár Katka
Polášková – Andrej Besse bronzovú medailu a Marcelka Jančová – Andrej Besse 4. miesto.
Mojich zverencov prekvapilo,
že v bojoch na ľade nám fandili
študenti jednej strednej školy
v Nagane nám všetkým známym
povzbudzovaním „Slovensko, do
toho!“ a mávaním ušitou zástavou s rovnakým nápisom.“
• Aké sú vaše najbližšie
plány?
„Po takých náročných pretekoch majú krasokorčuliari voľno
až do júna, keď začneme s prípravou v telocvični a potom od
augusta budeme pokračovať na
ľade. Našim najvyšším cieľom je
opäť dobre sa pripraviť na ďalšiu špeciálnu zimnú olympiádu
v roku 2009, ktorá sa uskutoční v Sarajeve. Tomuto cieľu
chceme poriadiť všetky svoje
sily.“
Na záver treba dodať, že
Anna Vranková (na snímke) je
jednou z mála ľudí, ktorí neváhajú obetovať čas ani vlastné
prostriedky, aby vytvárali v deťoch správny vzťah k práci, k prírode, k športu a cez ne vypestovať správny vzťah k spoločnosti.
Ďakujeme.
Jozef Čery
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KULTÚRNE POZVÁNKY

Divadelné predstavenia a koncerty
Steps pub
19. 5. o 20.00 KONCERTNÉ ŠTVRTKY: KELTIEG
26. 5. o 20.00 KONCERTNÉ ŠTVRTKY: AURELIUS Q.
Kultúrne a metodické centrum OS SR
20. 5. o 19.00 Folklórny súbor ŽELEZIAR: Vichodňarom na
dzeku, druhim pre pocechu
23. 5. o 19.00 Slovenské divadlo tanca:
BOLERO – príbeh matky
Istebník – Orechové
28. 5. o 10.00 Váľanie mája s tradičným májovým sprievodom
po Istebníku a Orechovom s dychovou hudbou
Prírodný amfiteáter obce Krivosúd-Bodovka
28. 5.
III. Slovenský folklórny festival seniorov
Kino Hviezda – klub Lúč
28. – 31. 5.
SÁM NA JAVISKU – Festival jedného herca

Spoločenské podujatia
Kultúrne stredisko Dlhé Hony
22. 5. o 8.00
Celoslovenská filatelistická burza
Somer
28. 5. o 19.00 KONTAKTY – spoločenské stretnutie osamelých
Mierové námestie
22. 5. o 16.00 TRENČIANSKE KORZO

Detské aktivity
Materské centrum srdiečko
26. 5. o 10.00 TVORIVÉ TEMATICKÉ PREDPOLUDNIE
s tetou Aničkou
Galéria M. A. Bazovského
19. 5. o 16.00 TVARY V HLINE – tvorivá dielňa pre deti
i dospelých so sochárom Iljom Holešovským
20. 5. o 9.30
GALERKO A JEHO HOSTIA – vystúpenie míma
Vladimíra Kulíška, Divadla Majstra Galerka
spojené s oceňovaním najkrajšej kolekcie
prác detí MŠ
20. 5. o 16.00 ZÁHADA STRATENÉHO OBRAZU – tvorivá hra
v priestoroch galérie plná záhad a tajomstiev
pre všetky zvedavé deti a ich rodičov
25. 5. o 9.30
HRAVÉ TVORIVÉ DIELNE pre deti do 5 rokov
a ich mamičky, oteckov na materskej dovolenke
26. 5. o 16.00 VÝTVARNÝ ATELIÉR pre všetky šikovné i
„nešikovné“ deti
Kultúrne centrum Kubra
28. 5. o 16.00 Diskotéka pre mladých
1. 6. o 9.00
Oslava Medzinárodného dňa detí v areáli ZŠ
v Kubre

Prednášky
Kultúrne a metodické centrum OS SR, klubovňa 301
19. 5. o 16.00 Maximilián Hell – hvezdár a matematik
– 285. výročie narodenia – prednáša
PhDr. Prikryl CSc.
Priezviská v trenčianskom regióne
– prednáša PhDr. Majtán DrSc.
Galéria M. A. Bazovského
21. – 22. 5.
PRECHÁDZKY GALÉRIOU – prehliadky
14.00 - 15.00
výstavných priestorov spojené
a 15.30 - 16.30 s lektorským výkladom

Pozvánka do kina Metro
19. - 23. 5. o 17.00 a 19.15
XXX: DRUHÁ DIMENZIA
USA 2005, ŠUP, 110 min, MP,
titl., Dolby SR
Ďalšie nebezpečné akcie agenta XXX. V pokračovaní tohto
akčného thrilleru sa Gibbons
(Samuel L. Jackson) opäť ocitne
v situácii, keď potrebuje pomoc
outsidera – a tentoraz je jeho
človekom Stone (Ice Cube).
Nový agent XXX musí odhaliť
vzbúrencov vo vlastných radoch
a zažehnať hrozbu štátneho
prevratu.
24. - 25. 5. LEN o 17.00
PÁD TRETEJ RÍŠE
Nemecko 2005, ŠUP, 150 min,
do 12 r. MN, titl., Dolby SR
Tento film vznikol na základe
knihy Hitlerovej osobnej sekretárky Traudl Jungovej. Pojednáva o posledných dňoch Adolfa
Hitlera. Strhujúci herecký výkon
Bruna Ganza v úlohe Hitlera prilákal len v samotnom Nemecku
do kín šesť miliónov návštevníkov.
26. – 27. 5. o 17.00 a 19.00
NENÁVISŤ
USA, Japonsko 2005, KL, 91
min, do 15 r. MN, titl., Dolby
SR
Supermoderné Tokio je kulisou
tohto strhujúceho hororu, ktorý
sa počas prvého víkendu
vyšplhal na čelo filmového reb-

ríčka USA. Americká študentka
je vystavená záhadnému prekliatiu, ktoré spôsobuje strašnú nenávisť a následnú smrť
obete...
28. - 29. 5. o 17.00 a 19.30
KRV ZMIZNUTÉHO
ČR 2005, KL, 126 min, do 15
r. MN, Dolby SR
Výpravná historická sága, ktorá
sa odohráva počas druhej svetovej vojny. Rozpráva milostný
príbeh baltského šľachtica
a Češky Helgy. Film sa odohráva v divokej prírode moravských
hôr, ale tiež v exotickom belgickom Kongu.
30. 5. o 19.00 - ART CLUB
filmový klub
POVIEDKY Z KUCHYNE
Nórsko 2003, 95 min, réžia:
Bent Hamer
Na začiatku 50. rokov sa vydalo
18 pozorovateľov do malej nórskej dedinky, ktorá sa pýšila netradične vysokou koncentráciou
starých mládencov. Cez deň pozorovatelia sledujú a dokumentujú pohyb mužov v kuchyni.
K večeru sa utiahnu do malých
karavanov, zaparkovaných pred
domom pozorovaného objektu.
Za žiadnych okolností sa nesmú
s objektom púšťať do rozhovoru.
Takto sa pustil do výskumu aj
Folke Nilsson. Výskum sa však
nevyvíjal práve podľa plánu...

Výstavy
Mestská galéria, Mierové nám. 22
20. 5. – 15. 6. STRETNUTIE - SETKÁNÍ - družobná výstava
výtvarníkov z Trenčína a Uherského Hradišťa
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
Mestská galéria, Mierové nám. 16
16. 5. – 3. 6.
TÝŽDEŇ NÁDEJE – TÝŽDEŇ UNICEF
Výstavisko TMM
25. – 27. 5.
FIRECO – 7. ročník výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky
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
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Unikátne programy Vysokej školy manažmentu
Informačná spoločnosť sa
stala skutočnosťou. Po úpornej
snahe sprístupniť každému viac
dôležitých informácií, nastal
čas príprav na vstup do znalostnej spoločnosti. Bude charakterizovaná sprístupňovaním
spôsobov širšieho a závažnejšieho usporiadania poznatkov
a efektívnejšieho využívania
toho, čo ľudstvo vie. To prináša rad problémov, ktoré bude
v dohľadnom čase treba riešiť.
Mnohé z nich sú technickej povahy, iné morálnej, či dokonca
politickej. A je celý rad problémov okolo znalostí, ktoré majú
organizačnú, riadiacu a rozhodovaciu povahu a súvisia s dôležitými metódami a technika-

mi spracovávania poznatkov
s využitím výpočtovej techniky.
Tieto problémy, ich realizácia
a spôsoby nachádzania riešení tvoria jadro novej oblasti na
rozhraní manažmentu a pokročilej informatizácie – znalostný
manažment.
Vysoká škola manažmentu
získala akreditáciu pre vysokoškolskú prípravu odborníkov
v oblasti znalostného manažmentu v rámci bakalárskeho
a magisterského štúdia v Bratislave a v Trenčíne. Ponúka
tak záujemcom, ako prvá vysoká škola na Slovensku a azda
ako prvá vysoká škola v strednej a východnej Európe študijné
programy v dennej a externej

MONITOR 9 - 2005
V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej
republiky a v nadväznosti na realizovaný monitoring 2003
a 2004 pokračovalo MŠ SR v realizácii monitorovania úrovne
vedomostí žiakov končiacich 9. ročník základnej školy.
Prvýkrát sa monitorovania
zúčastnili všetci žiaci, teda
nielen záujemcovia o gymnaziálne štúdium, ako to bolo
v predchádzajúce roky, ale aj
žiaci zaujímajúci sa o štúdium
na iných stredných školách a
tiež žiaci, ktorí majú individu-

álny študijný plán kvôli špecifickým poruchám učenia.
Žiaci všetkých ZŠ na Slovensku absolvovali 2. februára MONITOR 9 2005 a ich
výsledky spracoval Štátny pedagogický ústav nasledovne:

forme z problematiky znalostného manažmentu, získavania,
uchovávania, efektívneho využívania, ochrany a šírenia znalostí predovšetkým prostriedkami modernej výpočtovej
a telekomunikačnej techniky.
Študijné programy znalostného manažmentu sprostredkujú
študentom učitelia zo Slovenska a zo zahraničia, ktorí sa
problematike
počítačového
spracovávania znalostí a ich
manažmentu úspešne venujú
odborne i pedagogicky už celý
rad rokov. Štúdium bude realizované od septembra 2005
v slovenskom alebo anglickom
jazyku na základe záujmu zo
strany študentov. Program
magisterského štúdia bude
otvorený pre študentov Vysokej

školy manažmentu i študentom
z iných vysokých škôl. Pre prvých záujemcov o štúdium, ktorí sa prihlásia do 31.5.2005,
udelí škola štipendium pre štúdium v bakalárskom programe
10 000 Sk a pre štúdium v magisterskom programe 15 000
Sk. Viac informácií o programoch a podmienkach štúdia
môžu záujemcovia o štúdium
získať na www.vsm.sk alebo telefonicky na číslach: Bratislava
02/63810603 alebo Trenčín:
032/6529337.
Deň otvorených dverí v budove Vysokej školy manažmentu v Trenčíne sa uskutoční
27. mája 2005 od 8.30 do
16.00 h.
M. Vengliková

Priemerné počty bodov a percentuálna
úspešnosť v rámci Slovenska:
• matematika - 23,4 bodov, percentuálna úspešnosť: 65,1%
• slovenský jazyk a literatúra - 21,3 bodov, percentuálna
úspešnosť: 71,1%

Priemerné počty bodov a percentuálna
úspešnosť v rámci mesta Trenčín:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

MATEMATIKA

SLOVENSKÝ JAZYK

body/úspešnosť

body/úspešnosť

DLHÉ HONY

26,2b / 72,8%

22,6b / 75,2%

HODŽOVA UL.

28,1b / 77,9%

23,4b / 78%

KUBRANSKÁ CESTA

24,1 b/ 66,8%

21,6b / 72,1%

NA DOLINÁCH

20,2b / 56,1%

19,8b / 65,9 %

NOVOMESKÉHO UL.

25,6b / 71,2%

22,7b / 75,6%

P. BEZRUČA

24,8b / 68,8%

22,3b / 74,5%

VEĽKOMORAVSKÁ UL.

24,1b / 67,1%

22,0b / 73,2%

VÝCHODNÁ UL.

24,3b / 67,4%

21,3b / 71,1%

Volejbalová súťaž pedagógov základných škôl, ktorá sa konala
pod záštitou primátora Mesta Trenčín Branislava Cellera, vyvrcholila 5. mája. Finálové turnaje sa už tradične hrali v telocvični
Základnej školy na Hodžovej ul. a zúčastnili sa ich družstvá zo
ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Hodžova, ZŠ Horná Súča a ZŠ Nemšová. Víťazný pohár si odniesli volejbalisti ZŠ Dlhé Hony. Foto (úšsv)

19. 5. 2005
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Základná umelecká škola v Trenčíne

Slovenské divadlo tanca

oznamuje, že

pozýva

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY do hudobného, tanečného,
literárno-dramatického a výtvarného odboru sa uskutočnia

BOLERO – PRÍBEH MATKY
(ojedinelý autorský projekt, ktorý v sebe zlučuje klasickej
činohry a moderného tanca)

dňa 25. 5. 2005 a 31. 5. 2005
v čase od 13.00 - 18.00 hodiny.
Skúšky do hudobného, tanečného a literárno-dramatického
odborusa uskutočnia v hlavnej budove Základnej umeleckej
školy, Námestie SNP č. 2, v Trenčíne (v parku).
Skúšky do výtvarného odboru sa uskutočnia na detašovanom
pracovisku na Palackého ulici č. 29 (vedľa Galérie M. A. Bazovského).
Vo výtvarnom odbore prijímame na štúdium i dospelých záujemcov.

KLUB DARCOV Trenčianskej nadácie
spolu s partnermi Konto Orange a Slovenská sporiteľňa

dňa 23. mája 2005
miesto: Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl SR
vstupné: 250,- Sk
scenár: Peter Pavlac a Ján Ďurovčík
réžia a choreografia : Ján Ďurovčík
hudba: Maurice Ravel a Michal Novinski
matka: Anna Javorková

Výberové konanie - MŠ
Mesto Trenčín v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z.z. o
výkone prác vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na
obsadenie funkcií riaditeliek týchto materských škôl:

vyhlasuje 2. GRANTOVÉ KOLO 2005
s uzávierkou 31. júla 2005.
Formuláre a podmienky pre žiadateľov o grant sú prístupné
v kancelárii nadácie na Mládežníckej 2, alebo na www.trencianskanadacia.sk.
Druhý ročník KLUBU DARCOV spolu s možnosťou žiadať o finančný príspevok na váš
projekt otvára tiež súťaž o najlepší projekt
pre Trenčín. Podmienky súťaže budú zverejnené na web stránke nadácie.

Trenčianska nadácia, Mládežnícka 2, 911 01 Trenčín
tel.: 032/744 5500, e-mail: tnn@changenet.sk,
www.trencianskanadacia.sk

Mestské hospodárstvo a správa
lesov, m.r.o., Trenčín
„Klub mladých ochrancov prírody“ „ORCHIS“
a Centrum environmentálnych aktivít
spoluorganizujú akciu
DETI V OBJATÍ BREZINY
alebo
BARANČEK OPEN 2005
DŇA 2. JÚNA 2004
LESOPARK BREZINA
od 8.00 do 13.00 hod.
Bližšie informácie Vám poskytneme na
tel. č.: 032/65 24 051, 0902 911 204

MATERSKÁ ŠKOLA ORECHOVSKÁ UL. 14, 911 05 TRENČÍN
MATERSKÁ ŠKOLA ŠVERMOVA UL. 24, 911 01 TRENČÍN
MATERSKÁ ŠKOLA GAGARINOVA UL. 3, 911 01 TRENČÍN
Kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky č.
41/1996 Z.z.
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
Iné požiadavky:
- znalosť príslušnej legislatívy
- komunikačné a organizačné schopnosti
- osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
- schopnosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
- znalosť práce s PC
Uchádzači o výberové konania k prihláške doložia:
- stručný profesijný životopis
- úradne overené doklady o vzdelaní
- odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- návrh koncepcie rozvoja materskej školy
Uzávierka prihlášok je 3. júna. 2005.
Prihlášky posielajte na adresu: MsÚ Trenčín, útvar školstva a
sociálnych vecí, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín. Obálku označiť “Výberové konanie, názov a sídlo materskej školy“.

Oznam
Materská škola na Šmidkeho ul. v Trenčíne oznamuje rodičom,
že má ešte voľné miesta pre umiestnenie detí v budúcom školskom roku 2005/2006. Okrem kvalitnej starostlivosti o deti vo
veku od 2 do 6 rokov ponúka predškolské zariadenie predplaveckú prípravu, saunovanie, vyučovanie anglického jazyka, uplatnenie umeleckých vlôh v keramickom a výtvarnom krúžku, pobyt v
škole v prírode a cvičenie v novozriadenej telocvični. Prevádzka
predškolského zariadenia je počas pracovných dní od 06.00 do
17.00 h. Bližšie informácie na tel. č. 0902 911 189.
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Kultúrne centrum AKTIVITY, o. z.
pozýva
deti a mládež so špeciálnymi potrebami
do keramických tvorivých dielní

“Aj my máme šikovné
prstíky”
Kde: Kultúrne stredisko Juh
keramický ateliér
Kedy: každý štvrtok
14.30 – 16.30 – mládež
16.30 – 18.30 – deti

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

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

25. mája 2005 o 15.30 hod
v Kultúrnom dome v Zlatovciach
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Požiadavky poslancov a občanov
Žiadosti
Rôzne
Záver
Martin Barčák
predseda VMČ Trenčín - západ v. r.

Pozvánka

KERAMICKÁ DIELŇA PRE DOSPELÝCH
Kultúrne stredisko JUH – keramická dielňa
Každý pondelok od 18.00 – 20.00
Záujemci sa môžu informovať osobne
v KS JUH
Telefonicky: 032/658 26 08, 0915 784 886,
0910 942 549

DENNÝ LETNÝ TÁBOR
ROKFORTÍK
pre 7 – 10 ročné deti
v dňoch 4. – 8. 7. 2005 (4 dni)
• Program denného letného tábora je zameraný na veselé hry
a súťaže, vychádzky do prírody, výlet do Trenčianskych Teplíc
a veľa zaujímavých činností.
• Cena je 500 Sk. V tejto cene je zahrnuté poistenie, obedy,
vstupné, cestovné, drobné odmeny a materiálne zabezpečenie.
• Príchod detí je v čase od 8.00 – 8.30 hod. Rodičia si deti
vyzdvihnú v čase od 15.00 – 15.30 hod.
• Prihlásiť dieťa a uhradiť poplatok je potrebné vopred
osobne v Centre voľného času Trenčín, Východná ulica do
20. júna 2005

19. 5. 2005
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Ó, aký slávny deň!
Čo nevidieť príde sobota 21. máj 2005. Nám všetkým rovnako Boh dožičí zúčastniť sa nevídaného rytierskeho turnaja
na Trenčianskom hrade, v ktorom si pán magister Donč spolu
s kastelánom Trenčianskeho hradu pánom Petriusom a pánom
Filipom de Brién z družiny kráľa Karola Róberta z Anjou vyzvali
k meraniu síl pánov z francúzskeho posolstva. Môžete si byť istí,
milí Trenčania, že to bude udalosť, na ktorú sa dlho nezabudne.
V južnej priekope Tren- naživo, systémom kto z koho.
čianskeho hradu je už všetko Jednoducho povedané, víťaz
pripravené. Kolbisko pre bo- nikdy nie je vopred určený.
jujúcich rytierov, hľadisko pre
Ak v tento deň bude vytrvalo
divákov, všetky potrebné rekvi- pršať, tak sa turnaj odkladá na
zity. Rytiersky turnaj z obdobia ďalší deň. V prípade, že vám
14. storočia sa predvedie v ré- 21. máj 2005 nebude vyhovožii rytierov a panošov zo skupi- vať, vôbec nevadí, pretože bojony Normanov. Podľa turnajovej vať statočných rytierov môžete
knihy Reného z Anjou pripravili uvidieť v iných dňoch, teda v soúplne nový program - mlátový botu a v nedeľu vždy o 14.00 h
turnaj s koňmi, ktorý sa na a potom od utorka do piatku
Slovensku ešte nehral. Tu si o 11.00 h. Odporúčame zvoliť
treba, ale uvedomiť, že zviera- príchod k pokladni Trenčiantá sú nevyspytateľné a vôbec skeho hradu pol hodinu pred
sa nedá nacvičiť choreografia. vystúpením, pričom prehliadka
A tak celý turnaj bude bojom hradu nie je podmienkou účasti

na turnaji.
Náročnosť podujatia je spojené aj s materiálnym zabezpečením. Vzhľadom k tomu,
že jedinou prístupnou cestou
k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu je pre nákladné
vozidlá použiteľná komunikácia
z Čerešňového sadu, značné

množstvo rekvizít a kone premiestňujú rytieri a panoši zo
skupiny Normanov práve cez
Brezinu. Preto všetkým Trenčanov sľubujú, ohľaduplnosť
k prírode i prechádzajúcim sa
ľuďom.
D. Tadlánek
Foto (a)

Krížovka
Správne riešenie osemsmerovky z čísla 9 znie: „Ja ju nevidím“ Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali Šárku Pospíšilovú, Kyjevská
8. Blahoželáme! Cenu – publikácie o meste si môže vyzdvihnúť v redakcii na Mierovom námestí č. 2. Ostatným prajeme veľa šťastia
pri lúštení krížovky. Správne odpovede nám posielajte do 27. 5. 2005.
(r)
delostrepráve
lecký
obec pri
Arabské klesáme kúpené
príslovie ku dnu ozdobné oddiel Komárne
(skr.)
svietidlo

kolá

postava ad acta pomôcky:
nákupná zo
POSB,
seriálu (skr.) PTE,
opcia
CALL,
J. Dietla
OPH

číslo v
kresťanskom
letopočte

výborná
známosť

1

mne
patriaci
mužský
hlas

elektrónvolt (skr.)

hektoliter
(skr.)
predložka
(6. p.)

podbi

poľské
umelé
vlákna

2
pluhom
kypríme
úžitkové
sady

súpravy
nádob

osobné
zámeno
osob. strážca vládcu

vrh, met

dlhá
chvíľa

decitona
(zn.)

3

rehoľa
surovec,
tupec
(pejor.)

ruský
súhlas

angl. skr. poštovej snemovne
nemecké
žen. meno
chem.
zn.
striebra

pôvab, čaro
sivo
kód portugalského
escuda

starorímske
peniaze

staršia
jednotka

poberaj sa
dom.
meno
Jozefa

slávnostná
miestnosť
zmrznuté
vody

uvádzaj
do omylu

slovenský
denník

otroci
(bás.)
skr. súhvezdia
Ophiuchus

člen Fr.
smenovne

rítus

jestvuješ

citoslovce
povzdychu

kapela základné
(hovor.) myšlienky
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CHALLENGE DAY - DEŇ VÝZVY 2005
Streda 25. máj je „Dňom výzvy“, národnej súťaže miest s približne rovnakým počtom obyvateľov, pri ktorej sa občania zapoja do
ľubovoľných pohybových a turistických aktivít, ktoré zvýšia pulzovú frekvenciu a trvajú nepretržite 15 minút. Súčasťou sú aj rôzne
sprievodné kultúrno-spoločenské podujatia. Nie je to však súťaž v pravom slova zmysle, len pre zábavu sa porovnáva percentuálna
zapojenosť obyvateľstva v súťažiacich mestách. V tento deň nakoniec zvíťazia všetci, ktorí sa zapoja a prežijú atmosféru nevšedného dňa, vyhláseného Medzinárodnou organizáciou športu pre všetkých - TAFISA so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom.

CHALLENGE DAY 2005, registračné miesta
Registračné miesto č.1 - Mierové námestie
10.00 - 17.00 h. - pílenie dreva, skákanie cez švihadlá a cez
gumu, súťaže v stolnom tenise s ukážkami
profesionálov, rôzne iné aktivity
Registračné miesto č. 2 - Mestské letné kúpalisko + krytá plaváreň
10.00 - 17.00 h. - basketbal, plážový volejbal, nohejbal, stolný
tenis, plávanie, vstup voľný
Registračné miesto č. 3 - Športová hala AŠK Dukla Trenčín,
Štefániková ul.
10.00 - 17.00 h. - testovanie kondície odborníkmi z AŠK DUKLA
Trenčín
Registračné miesto č. 4 - Sokolovňa - Mládežnícka ulica
10.00 - 17.00 h. - posilňovňa pre verejnosť, loptové hry (basketbal, volejbal)
Registračné miesto č. 5 - Štúrovo námestie
10.00 - 17.00 h. - triafanie loptičkou na cieľ, hádzanie šípkami
na elektronický terč pred KaMC OS SR (bývalý ODA) - preťahovanie lanom, hokejbalová
bránka + hokejky súťaž v skákaní vo vreciach,
skákanie cez gumu, stolnotenisový stôl, rôzne
iné aktivity
Registračné miesto č. 6 - Tenisové kurty Pod Sokolicami
10.00 - 17.00 h. - tenisové kurty Pod Sokolicami – vstup voľný, ihrisko Pod Sokolicami – streetbal, ihrisko
Pod Sokolicami SOU strojárske – mini futbal
Registračné miesto č. 7 - Viacúčelové ihrisko a telocvične pri
Gymnáziu Ľ. Štúra
09.00 - 17.00 h. - hokejbalový turnaj žiakov, minifutbalový turnaj žiakov - športové aktivity v telocvičniach
Registračné miesto č. 8 - Lesopark Brezina
10.00 - 17.00 h. - aktivita detí s rodičmi na ihrisku, turistika skautský chodník
Registračné miesto č. 9 - Skalka n/V - cvičná skala
13.00 - 17.00 h. - lezenie zaisťované horným lanom pod dohľadom skúsených horolezcov, v prípade zlého
počasia lezenie len na umelú stenu
10.00 - 17.00 h. - lezenie na umelú stenu
- lezenie na umelú stenu v interiéri, vstup od
železničného mosta
Registračné miesto č.10 - farské schody - Farská ul.
10.00 - 17.00 h. - chôdza alebo beh po schodoch
- kto ako zvládne
Registračné miesto č.11 - Trenčianska univerzita
08.00 - 20.00 h. - „Športový deň rektora“
Registračné miesto č.12 - Materská škola - Ul. M. Turkovej
09.00 - 12.00 h. - polykarpová stavebnica - pohybové aktivity
pre deti MŠ

Registračné miesto č.13 - Základná škola - Východná ul.
- športové aktivity pre deti II. stupňa, lezenie
na umelú horolezeckú stenu
od 17.00 h.
- KARATE klub – p. Ďuďák
19.00 - 21.00 h. - aerobik pre deti a dospelých
Registračné miesto č.14 - Základná škola Novomeského
- športové aktivity pre deti II. stupňa
Registračné miesto č.15 - Kondično-relaxačné štúdio Gabrhel
Sídlisko Sihoť IV.
14.00 - 20.00 h. - posilňovňa pre verejnosť
Registračné miesto č.16 - Fitness Jarábek - Sídlisko Juh
14.00 - 20.00 h. - posilňovňa pre verejnosť
Registračné miesto č.17 - Kultúrne stredisko JUH
10.00 - 16.30 h. - športové aktivity pre deti MŠ a I. stupňa
Registračné miesto č.18 - Centrum voľného času
Registračné miesto č.19 Štátny zdravotný ústav Trenčín v spolupráci so Zväzom postihnutých civilizačnými chorobami v SR, Krajské centrum Trenčín,
bude v Kultúrnom a metodickom centre OS SR merať percento
tuku v organizme, obsah kysličníka uhoľnatého a iné.

Program „Deň výzvy 2005“ - tribúna na
Mierovom námestí:
10.00 h.
10.05 h.
10.15 h.

16.00 h.
17.00 h.

otvorenie Challenge Day - Dňa výzvy 2005
FS Véna
program škôl:
- FK SO S TTS Trenčín – exhibícia malých futbalistov
- Súťaže pre divákov
- Karate klub INTERKAN Trenčín – ukážky karate
- AIKIDO Trenčín – ukážky bojového umenia
- Exhibícia profesionálnych hráčov stolného tenissu
a súťaže pre divákov
- MUSHER CLUB Trenčín – šport psích záprahov
- Fitness Gabrhel
- TS Goonies
- TS Aura
- TS Korzo
- TS TDQ
- TS brušných tanečníc
Koncert Kubra Sound Systém
Záver
Mária Opačitá
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