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V podvečer 5. decembra prišiel na Mierové námestie
Svätý Mikuláš. Už počas dňa sa od dopoludňajších hodín na námestí konal detský vianočný jarmok s prezentáciou a predajom prác detí trenčianskych škôl. Večer
Hudobné divadlo Trenčín predstavilo „Hru o svatém Jozefovi.“ V kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených
síl SR v bývalom Dome armády divákom ponúkli poetickú vianočnú veselohru s pastiermi, anjelmi a koledami
v záhoráckom nárečí s názvom Dohvezdný večer. Svätý
Mikuláš zároveň rozsvietil v Trenčíne nové vianočné
osvetlenie, ktoré vyzdobilo mesto kultivovane, decentne, bez veľkej pompéznosti, v jednoduchej farebnosti.
Jeho sila by mala spočívať v jase, ktorý v zimnom čase
nahradí chýbajúce slnko. Nové osvetlenie stálo šesť
miliónov korún a je súčasťou zmluvy so spoločnosťou
Siemens. S firmou mesto uzavrelo v roku 2003 zmluvu
na 14 rokov v celkovej hodnote približne 150 miliónov
korún na rekonštrukciu a údržbu verejného osvetlenia,
iluminácie (dekoračného osvietenia) historických pamiatok a spomínaného vianočného osvetlenia.
(SITA)

Filmový festival v Cran-Gevrier

Festival slovenských filmov v Cran Gevrier otvoril trenčiansky viceprimátor Anton Boc. Medzi hosťami festivalu nechýbala J. E. Mária
Krásnohorská, veľvyslankyňa Slovenska vo Francúzsku. O tom, že
festival nie je iba o filmovom umení sa dočítate na str. 6 – 7
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Trenčín získal ocenenie za reorganizáciu mestského úradu
Ocenenia za modernizáciu spoločnosti, Ceny ITAPA 2005, sa
udeľovali 21. novembra v rámci 4. ročníka medzinárodného kongresu ITAPA v bratislavskom hoteli SAS Carlton. Štrnásťčlenná
komisia hodnotila tento rok 29 projektov a nominácií, ktoré
prihlásili inštitúcie štátnej správy a samosprávy, IT spoločnosti
alebo akademická obec. Hlavným kritériom hodnotenia jednotlivých projektov bol ich reálny prínos pre občana a zefektívnenie
služieb a procesov vo verejnej správe.
Mesto Trenčín získalo ocenenie za reorganizáciu mestského
úradu. Druhé miesto v kategórii Zlepšovanie procesov si
odniesli dva projekty. Jedným
z nich je aj projekt Trenčína
za implementáciu procesného
riadenia na Mestskom úrade
v Trenčíne. Hodnotiaca komisia ocenila na trenčianskom
projekte profiláciu mestského
úradu ako organizácie ústretovej a s blízkym vzťahom ku
klientom, teda občanovi a podnikateľovi. „Trenčín má od roku
2004 nové moderné Klientské
centrum na európskej úrovni.

Občania všetko vybavia v jednej miestnosti, úradné dni boli
zrušené a zamestnanci úradu
sú k dispozícii každý deň,“ povedal primátor mesta Branislav
Celler pri prevzatí ceny ITAPA
2005 v Bratislave a dodal, že
úrad má aj nový organizačný
poriadok s vyšpecifikovaním
pracovných miest, ktorý ušetrí
ročne sedem miliónov korún.
ITAPA je na Slovensku najväčší medzinárodný kongres so
zameraním na využívanie informačných technológií vo verejnej
správe, ktorý sa organizuje každý rok. Štrnásťčlenná komisia

Nenávratná dotácia pre mesto Trenčín
Tatra banka v spolupráci s Európskou Investičnou Bankou (EIB)
ponúka výhodnú formu financovania investícií na podporu rozvoja infraštruktúry miest a obcí až s 5% nenávratnou dotáciou.
Tatra banka uzavrela v júli
tohto roku rámcovú zmluvu
s EIB, ktorej súčasťou je aj
program Municipality Infrastructure Facility (MIF – Úver s dotáciou poskytnutý na podporu
infraštruktúry miest a obcí).
„Sme presvedčení, že táto forma financovania je v porovnaní so štandardným úverovým
financovaním neporovnateľne
výhodnejšia a lacnejšia. Tatra
banka ju ponúka zatiaľ ako
jediná banka na slovenskom
trhu. Navyše je prestížnou záležitosťou. Využívanie podpory
z Európskej únie prispieva
k vytváraniu dobrého mena
pre mestá. Ako prvé využíva
prostriedky z úveru MIF mesto
Trenčín,“ povedala Martina
Machavová z oddelenia PR
Tatra banky. „Tento rok sme
čerpali úverové zdroje vo výške 90 mil. korún na financovanie viacerých investičných
akcií. V súvislosti s čerpaním
prostriedkov z EIB na úverový
program s dotáciou, poskytnu-

tý na podporu infraštruktúry
miest a obcí, sme úspešne podali žiadosť na ich refinancovanie z prostriedkov EIB v rámci
programu MIF. Súčasťou čerpania týchto prostriedkov je
aj poskytnutie nenávratnej
dotácie zo zdrojov Európskej
únie vo výške 190 tisíc euro,
čo v slovenských korunách
predstavuje 7 miliónov 308 tisíc korún,“ doplnil pracovníčku
Tatra banky Ľubomír Štefánik,
vedúci Útvaru ekonomického
Mestského úradu v Trenčíne.
Mesto Trenčín financuje
prostredníctvom úveru z linky
MIF výstavbu viacúčelového
športového areálu pri ZŠ na
Veľkomoravskej ul., rekonštrukciu viacúčelového športového areálu pri ZŠ Hodžova
ul., výstavbu kanalizačného
systému v mestských častiach
Opatová a Kubra, výstavbu
novej okružnej križovatky na
Soblahovskej a Legionárskej
ul., situovanej pri budove Keramoprojektu.
(th)

hodnotila tento rok 29 projektov a nominácií, ktoré prihlásili
inštitúcie štátnej správy a samosprávy, IT spoločnosti alebo
akademická obec. Hlavným kri-

tériom hodnotenia jednotlivých
projektov bol ich reálny prínos
pre občana a zefektívnenie
služieb a procesov vo verejnej
správe.
(th, SITA)

Najlepšia webová stránka samospráv
v oblasti cestovného ruchu je trenčianska
Veľký úspech v súťaži ZlatyErb.sk 2005 zaknihovalo Mesto
Trenčín. Počas slávnostného galavečera, ktorý sa konal v pondelok 21. novembra v bratislavskom hoteli SAS Carlton, prevzal
trenčiansky primátor Branislav CELLER Cenu ministra hospodárstva SR za najlepšiu webovú stránku samospráv v oblasti
cestovného ruchu.
Mesto Trenčín ako prvé na
Slovensku disponuje aj na oficiálnej webovej stránke mesta
súborom virtuálnych 3D fotografií, tvoriacich 28 panorám
rôznych pohľadov na mesto. Pospájaním jednotlivých panorám
pomocou šípok a vytvorením
navigácie sa podarilo vytvoriť
virtuálnu prehliadku mesta ako
súvislý film.
Virtuálna prehliadka zahŕňa
skoro celé mesto, počnúc železničnou stanicou, prechádza
cez Štefánikovu ulicu, okolo hotela Tatra na Mierové námestie
a končí pri Keramoprojekte na
križovatke ulíc Soblahovská
a Legionárska. Najviac snímok
zachytáva Trenčiansky hrad, sú
to až štyri panorámy z rôznych
pohľadov. Nechýbajú ani ďalšie
kultúrne pamiatky mesta či
športoviská.
„V rámci tvorby imidžu mes-

ta má virtuálna prehliadka na
webovej stránke nezastupiteľné miesto. Predstavuje Trenčín
prakticky vo všetkých kútoch
sveta, stačí si len kliknúť na
doménu www.trencin.sk, čo je
pre rozvoj cestovného ruchu
veľmi cenná devíza,“ povedal
po prevzatí ceny B. Celler.
Súťaž ZlatyErb.sk každoročne vyhlasuje spoločne Únia
miest Slovenska a Občianske
združenie eSlovensko. Jej hlavným cieľom je podporiť informatizáciu slovenských samospráv
a oceniť výnimočné projekty,
podporiť výmenu skúseností
a ohodnotiť snahu zástupcov
samospráv účinne využívať
informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality
a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.
(th)

8. 12. 2005

Stalo sa...
21. 11. – 4. 12. 2005
PONDELOK 21. 11.: V bratislavskom hoteli SAS Carlton
prevzal trenčiansky primátor
Cenu ITAPA 2005 za druhé
miesto Mesta Trenčín v kategórii Zlepšovanie procesov za
implementáciu procesného
riadenia na Mestskom úrade
v Trenčíne.
UTOROK 22. 11.: B. Celler
viedol riadne rokovanie mestskej rady.
STREDA 23. 11.: Štatutár
mesta absolvoval spoločné
rokovanie s vedúcou Útvaru
architektúry a stratégie MsÚ
A. Mlynčekovou a so spracovateľmi projektu generelu
dopravy v Trenčíne.
PIATOK: 25. 11.: Otázky
súvisiace s ochrannými opatreniami proti prípadnej pandémii vtáčej chrípky zaujímali
redaktorov viacerých médií.
Trenčianskeho
primátora
navštívili postupne televízne
štáby z Novy, STV, Markízy,
TA3, ČT, rozhlasoví reportéri
i píšuci novinári.
UTOROK 29. 11.: Na pracovné raňajky pozval B. Celler
do hotela Tatra žurnalistov
pôsobiacich v Trenčíne. Obe
strany sa vzájomne informovali o možnostiach skvalitnenia vzájomnej komunikácie,
ktorej výsledkom by mali byť
objektívne informácie v médiách o aktuálnom dianí na
pôde miestnej samosprávy.
Na raňajkách primátora sprevádzal aj tlačový tajomník
MsÚ T. Hlobeň.
STREDA 30. 11.: Mimoriadnemu Valnému zhromaždeniu Trenčianskych vodární
a kanalizácií, na ktorom sa
zvyšovalo základné imanie
a navyšoval podiel Mesta
Trenčín, predsedal B. Celler.
Štatutár mesta prijal obyvateľov z Orechového a Sihote, aby s nimi prediskutoval
problematiku modernizácie
železničnej trate.
ŠTVRTOK 1. 12.: Primátor
sa stretol s predstaviteľmi
spoločnosti Max Slovakia
a.s. Pred otvorením zábav-

FÓRUM

Jedna otázka pre…
Ing. Dušana Velikého,
zástupcu konzorcia Z. A. I. C.
„Čitatelia dvojtýždenníka INFO sa zaujímajú o aktuálne informácie
o priebehu prípravných prác na stavbe polyfunkčného objektu na
pozemku bývalých Masarykových kasární na Legionárskej ulici.“
„Dňa 24. 11. 2005 bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby „Polyfunkčný objekt
Masaryčky – Trenčín“. Musím
konštatovať, že pôvodne plánovaný termín vydania rozhodnutia
o umiestnení stavby bol mierne
posunutý, a to najmä z dôvodu
časovo náročnej administratívnej
zámeny pozemku o výmere cca
220 m2 s Ministerstvom obrany
SR. Táto zámena pozemkov bola
potrebná z hľadiska zabezpečenia prístupu k objektom MO SR
a bola podmienkou pre vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby.
Na základe odporúčania projektantov a statika bol vykonaný,
ako si mohli okoloidúci všimnúť,
doplňujúci geologický prieskum
v lokalite bývalých Masarykových kasární – kopané a vŕtané
geologické sondy, ktorý potvrdil
závery z minulosti vykonaných
prieskumných vrtov ohľadom zakladania budovy a výšky hladiny
podzemnej vody na tomto území.
Na pôde bývalých Masarykových kasární by mal vyrásť,
v zmysle vydaného rozhodnutia
o umiestnení stavby, šesťpodlažný moderný polyfunkčný ob-

jekt s obchodmi, kanceláriami,
bytmi a dostatočným počtom parkovacích miest. S kompletným
projektom modernej polyfunkčnej
budovy zoznámi investor širokú
verejnosť na začiatku januára
2006. Začiatok výstavby polyfunkčného objektu je naplánovaný
na druhý štvrťrok 2006 a skončí
do 14 mesiacov odo dňa začatia
výstavby. Všetky termíny, ktoré
má konzorcium Z. A. I. C. v zmysle
uznesenia mestského zastupiteľstva zmluvne dohodnuté s Mestom Trenčín, sú dodržané.“ (r)
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Stalo sa...
17. – 30. 10. 2005
no-spoločenského strediska
Max v Trenčíne diskutovali
o koordinácii niektorých činností spoločnosti s mestom.
O budúcnosti Základnej umeleckej školy v Trenčíne a jej
prípadnom sťahovaní do nových, lepších priestorov, hovoril štatutár mesta s riaditeľkou ZUŠ R. Soukupovou.
Primátor viedol riadne rokovanie mestskej rady.
PIATOK 2. 12.: B. Celler absolvoval pracovné stretnutie
s J. Furdíkom z Fakulty architektúry Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave, spracovateľom architektonického
riešenia územia v okolí krytej
plavárne na Aquapark.
(r)

Doplňujúci geologický prieskum v lokalite bývalých Masarykových
kasární spočíval v kopaní a vŕtaní geologických sond
Foto (jč)

Všimli sme si…

Ponuka vianočných stromčekov v tomto roku pestrejšia, ceny nižšie
Viac ako rok je otvorená predajňa záhradníckych produktov
Gardencentrum na Bratislavskej
ceste 431.
Po vstupe do priestorov
predajne návštevníka ovanie
vianočná atmosféra spojená
s exotikou. Záplava vianočných
stromčekov, tvarovaných drevín,
rôznych cudzokrajných kvetín
nás akoby prenesie do krajín,
ktoré poznáme z cestopisných
románov alebo dovoleniek. Novinkou na Slovensku je ponuka
vianočných stromčekov sadených v kvetináčoch.
V Trenčíne mala premiéru už
v minulom roku. V tomto roku
predajňa Gardencentrum rozší-

rila tento sortiment o smreky
a strieborné jedličky.
Zasadením do kvetináča dávame stromčekom šancu prežiť.
Prax ukázala, že viac ako 60 %
rastlín nám dokáže spríjemniť
život i po Vianociach. Rezané
stromčeky sú v predajni zastúpené exkluzívnymi dánskymi
jedľami druhu Abies normandiana. Vedúci predajne Marián
Krajčík nám prezradil, že pochádzajú z údolia severne od mesta
Odense, kde sú podľa názoru
odborníkov najlepšie podmienky
pre ich komerčné pestovanie.
Komplexnosť služieb dopĺňa
možnosť donáškovej služby.
Sortiment vianočných deko-

rácií je niečo, čo v našom meste
je ojedinelou záležitosťou nie pre
samotné dekorácie, ale pre ich
estetickú hodnotu. Pochádzajú
totiž priamo z rúk holandských
aranžérskych majstrov, ktorých
štýl je naozaj nezameniteľný.
Spestrením Vianoc v mnohých domácnostiach sú obľúbené vianočné hviezdy a pokiaľ
záhradnícki šľachtitelia dokážu
prírode pomôcť, vieme ukázať
okrem červenej naozaj širokú
škálu farieb.
Počnúc
Zlatou
nedeľou
(18. decembra) v tomto roku
bude sortiment doplnený o predaj vianočných kaprov.
(inz – 2)
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Prestavba bývalej Kotvy môže pokračovať
Zámer prestavby reštaurácie Kotva v susedstve zimného štadióna na polyfunkčný objekt firmou Magnus Center sa stretol
s veľkou nespokojnosťou obyvateľov susedných panelových
domov, ktorá vyvrcholila petíciou proti výstavbe, adresovanou
primátorovi Trenčína Branislavovi CELLEROVI.
Občania v petícii okrem iného
uvádzali, že realizácia prestavby
v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie môže mať za následok
porušenie statiky obytného domu
na Nálepkovej ul. č. 4. Samotná
funkčnosť objektu je v rozpore
s predstavou akéhokoľvek bývania, pretože diskotéka, piváreň,
kasíno, vináreň, reštaurácia,
bowling, zásobovanie materiálom
a tovarom, hlučnosť agregátov
potrebných pre vzduchotechniku

a pod. budú mať za následok
neustálu neprimeranú hlučnosť.
Zároveň nesúhlasili s rozšírením
objektu až pod „ich okná“, čo by
malo za následok aj výrub zelene
medzi Kotvou a obytným domom.
Primátor Trenčína Branislav
Celler ako štatutárny zástupca
Spoločného stavebného úradu
v Trenčíne, sa rozhodol podpísať
územné rozhodnutie len vtedy,
ak budú do projektu zapracované
všetky oprávnené námietky ďalších účastníkov konania, medzi

Cesty a nedisciplinovaní vodiči postrachom
Verejné zasadnutie Výboru
mestskej časti (VMČ) Západ
v KS Zlatovce v stredu 30. novembra malo spočiatku rušný
priebeh. Dve skupiny občanov
sa pustili do diskusie o poslancoch výboru a ich práci. Jedni ju
bagatelizovali, druhí zasa chválili. Po polhodine sa situácia
upokojila a na rad prišli podnety
obyvateľov. Najzávažnejšie vyberáme.
V Zlatovciach sa stali postrachom kamióny, prechádzajúce
po Hlavnej ulici. Cesta nie je
stavaná na takú záťaž a výsledkom je praskajúce plynové potrubie s únikmi plynu. Vrásky na
tvári vytvárajú aj vodiči osobných
vozidiel, nedodržiavajúci obmedzenú rýchlosť 40 km/hod. na
tejto komunikácii. Často po nej
chodia autá odbočujúce z diaľnice, hoci to dopravné značenie
zakazuje. Kamióny dovážajúce
materiál do firmy k diaľnici inú
možnosť zatiaľ nemajú. Mestská polícia monitoruje túto časť
mesta, rýchlosť meria radarom
a napríklad v stredu prichytila 7
vodičov, medzi ktorými hrali prvé
husle domáci – obyvatelia tejto
ulice. Odbočovanie z diaľnice je
v kompetencii štátnej polície.
Na Kožušníckej ulici pristavili
veľkoobjemový kontajner na odpad, ale už po dvoch hodinách
bol plný a za dva kontajnery odpadu tam po jeho odvoze zosta-

lo na ulici. Obyvateľov bytoviek
trápi aj nevyjasnená situácia
okolo vlastníctva pozemkov
v ich blízkosti. Viaceré podnety
na mestský úrad zostali bez odpovede už viac ako rok. Poslanci
pozvali zástupcov obyvateľov
bytoviek na mestský úrad, kde
budú osobne riešiť vzniknutú
situáciu.
Vybudovanie
pravobrežnej
čističky odpadových vôd nevyriešilo automaticky situáciu v odkanalizovaní tejto časti mesta.
Kanalizáciu stále nemajú ulice
Jahodová, Malozáblatská, Psotného, Matice slovenskej, či Horné Orechové. Podobná situácia
je však aj v mestských častiach
Opatová a Kubra. VMČ poukázal
na možné riešenie tohto stavu
jedine prostredníctvom investičných akcií po častiach.
Budovanie chodníkov na Vlárskej ulici si vyslúžilo veľa kritiky
zo strany obyvateľov, pretože po
takmer polroku nie je stavba stále skolaudovaná. Na úzkej ceste
zasahujú vjazdy do dvorov do
krajnice a raritou je stredová čiara, posunutá v zákrute na jednu
stranu. Dlhšie vozidlá pri jej dodržaní chodia zadnými kolesami
po obrubníku. Navyše pri značke zakazujúcej predbiehanie je
nastriekaná prerušovaná čiara.
Odstránenie týchto nedostatkov
bude vo väčšine prípadov možné
až po zlepšení počasia.
(la)

ktorými nechýbali ani obyvatelia
panelového domu na Nálepkovej
ul. č. 4.
Ako definoval požiadavky k zámeru rekoštrukcie a dostavby
bývalej reštaurácie Kotva na polyfunkčný objekt a k projektovej
dokumentácii Útvar architektúry
a stratégie MsÚ, nám prezradila
jeho vedúca Adriana Mlynčeková:
„Investorovi sme zadali výpočtom preukázať, že navrhované prevádzky v polyfunkčnom
objekte nezaťažia hlukom okolité
obytné domy nad prípustnú mieru a posúdiť aj oslnenie a denné
osvetlenie týchto domov v zmysle noriem. Úplne sme vylúčili
možnosti parkovania klientov
polyfunkčného objektu mimo pozemkov investora. Investor musel statickým posudkom v zmysle platných noriem a legislatívy
preukázať nezávadnosť a dopad
navrhovanej rekonštrukcie na
obytné domy a navrhnúť riešenie

sadových úprav v potrebnom rozsahu ako náhradu za jestvujúcu
zeleň.“
Investor splnil dané podmienky a prisľúbil obyvateľom rekonštrukciu kanalizačnej prípojky,
ktorá ústi do verejnej kanalizácie
cez pozemok bývalej Kotvy. Podľa
vyjadrenia zástupcu investora,
konateľa spoločnosti Magnus
Center so sídlom v Trenčianskych
Stankovciach Ladislava Medňanského, budúci polyfunkčný objekt
bude rozdelený na dve časti.
K hotelovej, kde bude 32 izieb
a 4 apartmány, bude patriť aj suterén, v ktorom bude 32-miestne
podzemné parkovisko, bowling,
discobar a sauna s bazénom. Na
prízemí bude kozmetika, kaderníctvo, masáže, 14 obchodov,
kaviareň, cukráreň, reštaurácia
a rozsiahla galéria. Do pivárne
bude vstup z bočnej časti objektu.
(th, SITA)

Na verejné zasadnutie VMČ Stred prišiel
iba jeden občan
Výbor mestskej časti Stred
sa zišiel v pondelok 21. novembra v Kultúrnom stredisku
Dlhé Hony. Administratívne schvaľovanie predĺženia
nájomných zmlúv a zmeny
prevádzkových časov, ako aj
predaj areálu Putre na Legionárskej ulici poslanci vyriešili
bez pripomienok.
Mestská polícia registruje
veľa sťažností na nepriechodnosť Beckovskej ulice a priečnych ulíc v blízkosti detského
ihriska, kde parkujú vodiči
navštevujúci územnú vojenskú
správu, dopravný inšpektorát,
pasové oddelenie a oddelenie občianskych preukazov.
Obyvatelia žiadajú o zmenu
dopravného značenia, najmä
zákaz parkovania nákladných
vozidiel a kamiónov na tejto
ulici. Poslanci poukázali aj na
zlé parkovacie podmienky pred
City University.
Členovia VMČ žiadajú vyriešenie požiadaviek občanov na
úpravu komunikácií a chodníkov – vybudovanie chodníka
na strane garáží pri trhovisku

pri nákupnom centre Družba,
odstránenie hrboľov na Partizánskej ulici, vyriešenie dezolátneho stavu cesty a chodníkov na Ulici Horný Šianec,
rovnako aj na Olbrachtovej,
Cintorínskej a neuspokojivý
stav dlažby na Sládkovičovej
ulici a Mierovom námestí.
Pred komplexnými opravami
žiadajú poslanci najskôr odstrániť vzdušné elektrické vedenie v centre mesta a položiť
káblové rozvody.
Evanjelický cintorín na
Hornom Šianci navrhujú riešiť
projektovo ako historický park,
majetkovoprávne. Nie je vysporiadaný ani chodník okolo
tohto cintorína.
Predsedníčka G. Hubinská
požiadala poslanca J. Homolu, aby na zasadnutí mestskej
rady predniesol návrh na vybudovanie kruhového objazdu pri
čerpacej stanici Esso.
Na verejné zasadanutie
VMČ Stred prišiel iba jeden
občan. Ten poukázal na rozbité parkovisko pred potravinami na Ulici Dlhé Hony.
(la)
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Stretnutie s priateľmi z Utrechtu
Utrecht je dvestoštyridsaťtisícové mesto v severnej časti
Holandského kráľovstva, ležiace približne 40 km juhovýchodne od Amsterdamu. Tak ako
Trenčín aj Utrecht patrí k dôležitým centrám svojho regiónu.
Na pozvanie holandskej strany
navštívila v dňoch 24. až 27.novembra toto mesto štvorčlenná
trenčianska delegácia. Zástupcu primátora Antona Boca,
vedúceho kancelárie primátora
Františka Sádeckého, generálneho manažéra FK AS Trenčín
Róberta Rybníčka a konateľa
spoločnosti Hoek Slovakia so
sídlom v Trenčíne Rastislava
Kyselicu privítala na pôde mestského úradu primátorka mesta
Utrecht Annie H. Brouwer-Korf.
Podľa slov A. Boca sa stretnutie nieslo v duchu obojstrannej
výmeny skúseností a poznatkov
o strategických zámeroch rozvoja oboch miest. Za najväčší
problém považujú predstavitelia oboch samospráv najmä
riešenia nielen dynamickej, ale
i statickej dopravy. „Predstavili sme Holanďanom zámer
modernizácie železničnej trate
v Trenčíne, pripravovaný juhovýchodný obchvat mesta spojený
s výstavbou druhého mosta
cez rieku Váh a tiež zámer vybudovať priemyselný park na
Bratislavskej ulici. Prezentovali
sme aj zámer priniesť do každej mestskej časti minimálne
jedno športovisko s celoročným
využitím pre šport a rekreáciu
nielen pre deti, ale i pre ich rodičov,“ povedal A. Boc. „V tomto
smere by mohol byť Utrecht pre
nás veľkým vzorom,“ doplnil viceprimátora F. Sádecký. „Veď
tréningové centrum prvoligového futbalového mužstva FC
Utrecht pozostáva zo 14-tich
trávnatých plôch. Tie využívajú
miestni futbalisti všetkých vekových kategórií. V Utrechte nás
očarilo aj riešenie množstva cyklistických trás a cyklochodníkov
s vlastnými semaformi, ktoré sa
vinú doslova celým mestom.“
Súčasťou návštevy bolo i predstavenie futbalového štadióna
FC Utrecht. Táto športová aré-

Spoločné foto viceprimátora mesta Antona Boca (prvý zľava), Rastislava Kyselicu (v strede)
a Róberta Rybníček (prvý sprava) s trénermi mládežníckych družstiev FC Utrecht
na, otvorená v roku 2002, má
v takmer štvrťmiliónovom meste
multifunkčné využitie. Návštevník, pohybujúci sa v jej blízkom
okolí alebo v jej útrobách, len
veľmi ťažko spozoruje, že je na
futbalovom štadióne. Všetky
štyri tribúny z exteriéru pripo-

futbalového klubu je priam predurčená na podobné multifunkčné využitie, ktoré by napomáhalo k ďalšiemu rozvoju mesta ako
centra regiónu. Z tohto pohľadu
je dnešné využitie areálu, ležiaceho v širšom centre mesta,
nielen kvôli jeho jednostranné-

Rozlúčka s Davidom di Tomassom
mínajú bežné budovy využívané
ako obchodné centrá, business
centrá, administratívne a kancelárske priestory, konferenčné
priestory, ba dokonca i priestory
využívané na kultúrno – spoločenské akcie. „Interiér to len
potvrdzuje. Súčasťou štadióna
je dokonca i galéria a múzeum.
Veľmi zaujímavá poloha štadióna trenčianskeho prvoligového

mu využitiu, ale i jeho celkovej
vyťaženosti, pre našich hostiteľov až nepochopiteľné,“ konštatoval A. Boc. Súčasťou návštevy
Utrechtu bola i návšteva firiem
Hoek International a Vitaal.
Nadnárodná spoločnosť firma
Hoek je autorom a realizátorom
myšlienky vytvorenia Nadácie
Dr. Klaun, ktorá už dva roky svojou činnosťou mení životy soci-

álne a zdravotne postihnutých
detí nielen v Trenčíne, ale i na
celom Slovensku. Firma Vitaal
je výrobcom invalidných vozíkov
a iných pomôcok pre zdravotne
postihnutých ľudí. Práve zástupcovia firmy Hoek zorganizovali
na prelome mája a júna tohto
roku benefičné stretnutie medzi
futbalovými klubmi AS Trenčín
a FC Utrecht, z ktorého výťažok
putoval na konto Nadácie Dr.
Klaun. Jeho súčasťou bolo i odovzdanie špeciálne upravených
elektrických invalidných vozíkov
pre imobilných firmou Vitaal. „V
súvislosti s Nadáciou Dr. Klauna predstavitelia Mesta Trenčín
i firmy Hoek deklarovali podporu
ďalším spoločným projektom.
V posledný deň návštevy Utrechtu sme mali možnosť vidieť futbalový zápas medzi domácim FC
Utrecht a Ajaxom Amsterdam,
v ktorom domáci zvíťazili 1:0,
pričom jedným z najlepších na
ihrisku bol hráč s číslom 4 na
drese,“ hovorí F. Sádecký. „Bol
to David di Tommaso, 26 ročný futbalista, ktorý patril medzi
tých, ktorí sa po zápase osobne
lúčili s trenčianskou delegáciou.
Následná správa o jeho smrti nás zarmútila a podľa správ
z Utrechtu - život sa tam zastavil.“
(lp)
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Filmový festival nie je len o kinematografii
V roku 1992 začalo Mesto Trenčín s programom partnerskej
spolupráce s viacerými zahraničnými mestami. Jedným z nich
je francúzsky Cran-Gevrier, s ktorým vzťahy sa ukázali ako produktívne a predovšetkým v oblasti kultúry veľmi neformálne
Jedným z podstatných produktov spolupráce s týmto
mestom je recipročný festival
francúzskych, resp. slovenských filmov. V Trenčíne sa
v roku 2004 konal piaty ročník
festivalu francúzskych filmov.
16. novembra odcestovala do
Horného Savojska oficiálna
trenčianska delegácia, vedená
viceprimátorom Antonom Bo-

aj pásmo študentských dokumentárnych filmov.
Festival slovenských filmov
však nebol iba o filmovom
umení. Tento rok Trenčín reprezentovali aj výtvarní umelci
Brigita Röderová, Juraj Oravec
a Branislav Kristín. Správnu
trenčiansku atmosféru v Cran-Gevrier s úspechom navodili
skupiny zamerané na históriu

Vernisáž výtvarníčky Brigity Röderovej (v strede) vo foyeri radnice nadchla rovnako trenčianskeho viceprimátora A. Boca
(vpravo), ako aj primátora Cran-Gevrier Jeana Boutryho (vľavo).
Ako sa obaja vyjadrili, niet sa čo čudovať, ak umelkyňa prenáša
svoje nápady a myšlienky na plátno nielen štetcom, ale najmä
srdcom
riadeniach odborní pracovníci
Mestského úradu v Trenčíne
nielen počúvali, ale s mnohými
podnetnými myšlienkami pred
francúzskymi partnermi aj vystúpili.
K jednému z vrcholov
programu patrila konferencia
na tému Slovensko v Európe,

funkcie, smerovala pred štyrmi rokmi do Cran-Gevrier na
filmový festival. Keďže na
miesto činu sa každý vracia,
veľmi rada sa vraciam do
Cran-Gevrier. Pred dvoma rokmi som tu prednášala na konferencii o príprave Slovenska
na vstup do EÚ. Dnes chcem

Dominantou centrálneho námestia 18-tisícového Cran-Gevrier je
moderný stánok kultúry a vedy La Turbine. Vo veľkoryso riešených priestoroch nájdete okrem kinosály knižnicu, internetovú
sálu, výstavné priestory...
com, na piatu prehliadku slovenských filmov v Cran-Gevrier,
čím sa zavŕšila desaťročnica
konania týchto festivalov.
Festival predstavil kinematografiu, ktorá bola pre Francúzov
neznáma. Diváci v Cran-Gevrier
videli filmy, ktoré sa obvykle
v distribučných sieťach neuvádzajú, ale obohatili duševný
svet divákov v preplnenej kinosále moderného kultúrneho
strediska La Turbine. Francúzi
videli osem celovečerných
a dva dokumentárne filmy, ako

Wagus a Južné opevnenie i ľudová hudba Mlynári. V tomto
krásnom meste zneli aj verše slovenských básnikov I.
Kraska, P. O. Hviezdoslava a A.
Sládkoviča. Výber z ich tvorby
pripravil Ivo Veliký. Slovenské
ľudové umenie priblížili aj tvorcovia postavičiek zo šúpolia
a drôtených šperkov.
Aj trenčianska samospráva sa mala čím pochváliť. Na
pracovných stretnutiach o životnom prostredí, architektúre
i o školských a sociálnych za-

Recepciu na počesť otvorenia Festivalu slovenských filmov
zabezpečovali študenti trenčianskej Združenej strednej školy
obchodu a služieb. Ako vidno, do Horného Savojska sme neexportovali len chutné jedlá a dobré víno, ale aj krásu našich
dievčat
rok potom. Prvý rok v Európskej
únii z nášho pohľadu prišla do
Cran-Gevrier zhodnotiť aj Jej Excelencia Mária Krásnohorská,
mimoriadna a splnomocnená
veľvyslankyňa Slovenskej republiky vo Francúzsku. „Moja
prvá cesta, dva týždne po
tom, ako som nastúpila do

našim priateľom porozprávať,
čo sme museli urobiť, aby sme
sa do EÚ dostali, aby sme sa
stali jej platnými členmi. Ale
aj pripomenúť, čo dnes od EÚ
očakávame, aké sú naše sklamania možno aj vďaka vývoju,
ktorý nastal po negatívnom
referende o európskej ústave
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Nadšeným potleskom odmeňovali Francúzi každé vystúpenie
ľudovej hudby Mlynári

Lýceum Baudelaire, stredná škola v Cran-Gevrier, ktorú spájajú
družobné kontakty s naším Gymnáziom Ľ. Štúra, to sú veľké
triedy, odborné učebne a presklené rozsiahle chodby
vo Francúzsku,“ povedala pre
INFO tesne pred otvorením
konferencie šarmantná veľvyslankyňa.
No a Francúzi nešetrili
ani ju, ani A. Boca. Po prednáškach sa živo zaujímali o život na Slovensku a v diskusii
privítali otvorené odpovede

slovenských predstaviteľov aj
na témy, ktoré nemajú Slováci
dvakrát v obľube, napr. privatizácia, či korupcia.
„Veľmi si ceníme sympatickú snahu ľudí z Cran-Gevrier spoznať našu kultúru,
oboznámiť sa s jej históriou,
tradičnými piliermi i s jej naj-

O Jeanovi Boutrym sa dá povedať jednou vetou: „Prišiel, videl,
zvíťazil“. Rodák z Grenoblu prišiel do Horného Savojska pred
necelými dvadsiatimi rokmi a dnes je primátorom. O Cran-Gevrier rozpráva s láskou a hrdosťou, ako je to vidieť i na tejto
snímke
lepšími produktmi a cez kultúru preniknúť do duše národa.
Niet hádam lepšieho príkladu,
ako môže fungovať družba
medzi mestami, ako výmena
konkrétnych kultúrnych podujatí. Ako vidieť, partnerstvá sa
rozvíjajú na rôznych úrovniach

Len na skok od Cran-Gevrier leží známe turistické centrum Annecy. V lete ponúka svoje služby krásne jazero, v zime zasnežené lyžiarske zjazdovky. Do tejto krásy sa zamiloval aj známy
francúzsky herec Jean Paul Belmondo, ktorý si v Annecy, necelých 600 km od Paríža, kúpil víkendový dom

a zasahujú stále početnejšiu
škálu populácie v oboch mestách,“ uviedol na záver trojdňovej návštevy hornosavojského
mestečka pri rozlúčke s primátorom Cran-Gevrier Jeanom
Boutrym A. Boc.
(th), foto (a)

Konferenciu Slovensko v Európe, rok potom otváral galantný
hostiteľ Jean Boutry. Medzi protagonistami privítal i J. E. veľvyslankyňu Slovenska vo Francúzsku Máriu Krásnohorskú (druhá
sprava) a trenčianskeho viceprimátora A. Boca
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Zimná údržba miestnych komunikácii
Každé mesto je živým organizmom, a tak ako sa menia ročné obdobia, menia sa i radosti a starosti jeho obyvateľov. K životu obyvateľov neodmysliteľne patrí i pohyb po miestnych komunikáciách. Zvýšenú pozornosť o ich údržbu im treba venovať predovšetkým
v zimných mesiacoch, obzvlášť pri výdatnej snehovej nádielke. V Trenčíne všeobecné zásady zimnej údržby miestnych komunikácií
upravuje zimný operačný plán.
Mesto Trenčín zodpovedá
za miestne komunikácie. Dĺžka
ciest, na ktorých zabezpečujú
zimnú údržbu pracovníci mestskej rozpočtovej organizácie
Mestské hospodárstvo a správa lesov (MHaSL), je približne
115 km. Za zimnú údržbu ciest
I. triedy, prechádzajúcich územím mesta Trenčín, zodpovedá
Slovenská správa ciest. Údržbu
ciest II. a III. triedy vykonáva
Správa ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja – Správa
a údržba Trenčín.

VMČ SEVER

 Bežné zimné
podmienky
V bežných zimných podmienkach riadi výkon zimnej údržby
správca mestských komunikácií podľa zimného operačného
plánu, pričom údržbu zabezpečuje v úsekoch podľa poradia
dôležitosti vlastnými alebo
zmluvne zabezpečenými mechanizačnými prostriedkami.
Pri vzniku kalamitnej situácie
riadi výkon zimnej údržby Štáb
zimnej údržby, ktorý určí spôsob

Mestské komunikácie pre motorovú dopravu – I. poradie dôležitosti: Železničná stanica
Trenčín, Ulica kpt. Nálepku, Železničná, Mládežnícka, Kragujevackých hrdinov, Potočná – Dolina, Rázusova, Opatovská, Považská, Pred poľom, Hodžova, Kukučínova
a poradie dôležitosti odstraňovania následkov kalamity. Štáb

zimnej údržby zvoláva riaditeľka
MHaSL m. r. o. Erika Vravková.

VMČ ZÁPAD

Mestské komunikácie pre motorovú dopravu – I. poradie dôležitosti: ulice Zlatovská,
Kasárenská, Brnianska, Majerská, Piešťanská, Ľ. Stárka, Staničná, Veľkomoravská, spojnica
Istebník – Zlatovce

Okrem nej sú jeho členmi Ľubomír Šimo, vedúci odboru prevádzky a technických služieb
organizácie, dispečeri zimnej
údržby a poverený zástupca
Mesta Trenčín. Rozsah a čas
výkonu zimnej údržby je stanovený podľa kapacitných možností mechanizmov,pracovných
síl a poveternostných podmienok. Mestské komunikácie pre
motorovú dopravu sú zadelené
podľa dôležitosti do troch kategórií.
NA KOMUNIKÁCIÁCH PRVÉHO PORADIA DÔLEŽITOSTI
(na mapkách vyznačené červenou čiarou) prehŕňanie bude
nepretržité podľa technologickej potreby a poveternostných
podmienok. Chemicky neaktívny posypový materiál v prípade
poľadovice nahradí cestná soľ.
Do troch hodín od ukončenia
sneženia alebo vzniku poľadovice musia byť komunikácie
pojazdné.
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Študentská, Jiráskova, Osvienčimská, Šoltésovej, Hurbanova, Gagarinova, gen.Goliana,
Kubranská (stará), Smetanova,
K výstavisku, Žilinská, Kukučínova, Brigádnická, Pod Sokolice, Na dolinách, Chotárna,
Orechovská, Žabinská, Poľovnícka, Bavlnárska, Na záhrade,
Kožušnícka, Obchodná, Lipová,
Duklianskych hrdinov, Svätoplukova, Rastislavova, Prúdy, Na
vinohrady, Hlavná, Na kamenci,
Horné Orechové, Lavičková, Kyjevská, Západná a Južná.

VMČ STRED

III. poradie dôležitosti – sú tu
zaradené všetky neuvedené ulice, okrem tých, po ktorých vedú
cesty I. triedy (spravuje Slovenská správa ciest) a II. triedy
(údržbu zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj).
Mestské komunikácie pre motorovú dopravu – I. poradie dôležitosti: Mierové námestie, Štúrovo námestie, Nám. sv. Anny, ulice Legionárska, Matúšova, Soblahovská, Farská, Inovecká,
Dlhé Hony, Palackého, Partizánska, Vajanského, Cintorínska, Hviezdoslavova, Pod Brezinou,
Sládkovičova, Nad tehelňou, Rozmarínova, Jána Zemana, Jaselská, Karpatská, Braneckého,
K dolnej stanici, Horný Šianec, Park gen. M. R. Štefánika
NA
KOMUNIKÁCIÁCH
DRUHÉHO PORADIA DÔLEŽITOSTI je pre pracovníkov MHT
najdôležitejšie udržať rovnosť
utlačenej snehovej vrstvy. Len
vo výnimočných prípadoch, t. j.
pri poľadovici, mrznúcom daždi
alebo tvorení zmrazkov, budú
cestári používať posypový materiál. Za sedem hodín od spadnutia poslednej snehovej vločky
alebo začiatku poľadovice musia
byť tieto úlohy splnené.
NA KOMUNIKÁCIÁCH TRETIEHO STUPŇA DÔLEŽITOSTI
cestári nepoužijú posypový
materiál. Dostanú sa k nim až
po skončení všetkých úloh na
mestských komunikáciách I.
a II. stupňa dôležitosti s cieľom
udržiavať rovnosť utlačenej snehovej vrstvy.
MESTSKÉ KOMUNIKÁCIE PRE
NEMOTOROVÚ DOPRAVU sú
členené na I. a II. poradie dôležitosti. Sú tu zaradené chodníky, rozptylové plochy, verejné
priestranstvá a schody. Osobitnú pozornosť budú pracovníci
MHaSL venovať chodníkom,
priestorom okolo zastávok mestskej hromadnej dopravy, precho-

dom pre chodcov, priestorom
v okolí školských zariadení všetkých typov.
ČISTIŤ CHODNÍKY je povinný
vlastník, správca alebo užívateľ
priľahlej nehnuteľnosti, okrem
bytových a rodinných domov
aj prevádzkovatelia obchodov,
služieb, hotelov, reštauračných
a pohostinných zariadení a podobne. Chodníky sa musia čistiť
denne, vrátane sobôt, nedieľ
a sviatkov. Čistením sa rozumie
povinnosť odstraňovať sneh
a inú nečistotu.

sičská (dole), Beckovská, 28.
októbra, Bezručova, Piaristická,
Jesenského, Nemocničná, Dolný Šianec, Puškinova, Jilemnického, Olbrachtova, Súdna,

Technické vybavenie MHT
na zimnú údržbu – 4 ks VSV 6
(viacúčelový sypač vozoviek
s pluhom), 6 ks traktorov s radlicou a rozmetadlom, 3 ks univerzálnych kolových nakladačov UN
050, 2 ks MULTICAR FUMO (univerzálny sypač chodníkov), 1 ks
BOBCAT (univerzálny nakladač).
(mhsl)

VMČ JUH

 Údržba podľa

poradia dôležitosti

Mestské komunikácie pre motorovú dopravu:
I. poradie dôležitosti – mestské
komunikácie, po ktorých vedú
autobusové linky MHD a ďalšie
dôležité zberné komunikácie
v jednotlivých mestských častiach.
II. poradie dôležitosti – mestské
komunikácie, ktoré slúžia ako
zberné a prístupové pre verejnú
dopravu a zásobovanie v jednotlivých mestských častiach: Ha-

Mestské komunikácie pre motorovú dopravu – I. poradie
dôležitosti: Ulica gen. L. Svobodu, Liptovská, Saratovská,
Bazovského, Východná, Vansovej, J. Halašu, Halalovka, Novomeského, M. Bela, Šmidkeho, zdravotné stredisko, Šafárikova, chrámový areál
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Číslo 24/ročník VII

Sedmička oslavuje štyridsiatiny a ďakuje

Čas, tá neúprosná veličina,
uteká jak vtáci nedozierni. Rok
za rokom, desaťročia preletia
ako víchor a z novonarodeného
dieťaťa sa stáva zrelý človek.
Štyridsaťročný človek je už dosť

zrelý na to, aby sa mohol obzrieť
za sebou, ale aj plný očakávaní
z hľadiska budúcnosti.
Rovnako je to aj s našou
školou, ktorá si v týchto dňoch
pripomína 40. výročie svojho
vzniku. Do života sme „vypravili“ generácie žiakov, ktorí sú
úspešní vo všetkých oblastiach
života.
Zhrnúť detaily štyridsaťročnej
histórie by si vyžiadalo priestor
na samostatnú knihu a možno
by sme nezachytili všetky jej odtiene. A myslím, že to nie je ani
úlohou tohto článku. Nechcem
ani tvrdiť, že sa nám vždy darí,
že nie sú problémy. Ten, kto
pracuje s ľuďmi a s takým živým
materiálom ako sú deti, vie, že

Vízie školy do budúcnosti
Vo vzdelávacej oblasti sa čaká na schválenie nového školského
zákona, ktorý umožní školám aj iné formy vzdelávania. Súčasný
systém je položený na veľkom objeme encyklopedických vedomostí, ktoré má žiak dokazovať hlavne na prijímacích pohovoroch na stredné školy. Z hľadiska nových trendov je dôležité naučiť dieťa, ako sa dopracovať k riešeniu problému, ako vyhľadať
potrebné informácie, rozvinúť komunikačné schopnosti, riešiť
problém a nájsť alternatívne riešenia a pod.
Z hľadiska tohto základu sa
v budúcnosti chcú pedagógovia
sústrediť na tieto skutočnosti:
• pokračovať vo výučbe jazykov
podľa jazykového variantu, ktorý má v škole tradíciu;
• ďalej pokračovať v rozširovaní a modernizácii počítačových
učební a rozvoji informatiky;
• pokračovať v projekte tvorivých dielní a zapojiť do súčinnosti aj rodičovskú verejnosť;
• pokračovať v projekte športovo talentovej mládeže v športových hokejových triedach;
• zapojiť žiakov do medzinárodných projektov a riešenia interaktívnych úloh;
• vytvoriť zo školskej knižnice
moderné
informačno-vzdelávacie centrum, kde by si žiaci
tvorivo mohli vyhľadávať a riešiť
úlohy;
• modernizovať školské dielne
ako základ manuálno-technických zručností;
• vytvoriť taký systém mimoškolskej činnosti žiakov, aby
sme ponukou minimalizovali
negatívne javy využitia voľného

času.
V materiálnej oblasti bol prijatý zákon o financovaní základných a stredných škôl. Na základe neho a úzkej spolupráce
s mestom, ktoré si plní všetky
záväzky vyplývajúce z neho, by
sa v škole chceli v nasledujúcich desiatich rokoch sústrediť
na tieto činnosti:
• zateplenie budovy s výmenou
okien;
• rekonštrukciu tried s výmenou lavíc a nábytku, ktoré by
zodpovedalo súčasnej dobe;
• inovovať vyučovací proces
učebnými pomôckami, ktoré
by zodpovedali moderným trendom, pretože tie súčasné absolútne nevyhovujú;
• rekonštrukciu sociálnych zariadení;
• rekonštrukciu telocviční a jednotlivých kabinetov.
Na sedmičke dúfajú, že tieto
skutočnosti budú môcť realizovať v súčinnosti s mestom,
ktoré ako zriaďovateľ bolo doteraz veľmi ústretové k riešeniu
problémov.
(ml)

vždy prídu problémy, ktoré treba
riešiť a nie všetci musia byť spokojní.
Pre mňa, ako riaditeľa školy,
je dôležitý aj iný moment. Škola, ako otvorená vzdelávacia inštitúcia, musí mať svoje trvalé
miesto v regióne, v ktorom sa
nachádza, kvalitou poskytovaných výchovno-vzdelávacích
činností zanechať trvalú stopu
v generáciách žiakov, ktorí ju
navštevovali.
Tá stopa bola asi dosť hlboká, keď naši žiaci sa k nám
vracajú ako súčasní kolegovia,
aby naplnili večný kolobeh výmeny generácií. Mám odložené
listy rodičov, v ktorých vyslovujú
spokojnosť s tým, že ich dieťa
navštevovalo našu školu. Bývalí
žiaci ma oslovujú otázkou: „Pán
riaditeľ, učí u vás ešte pani učiteľka...? Pozdravte ju, rád si na

ňu spomínam.“ Ak sme okrem
vzdelávacích cieľov naplnili aj
tento ľudský rozmer, splnili sme
svoj cieľ.
Chcem sa preto poďakovať
všetkým predchádzajúcim vedeniam škôl, pedagógom, ktorí
v škole pôsobili, mojim súčasným kolegom, správnym zamestnancom, pracovníkom ŠJ,
Rade rodičov, Rade školy, vedeniu Mesta Trenčín a všetkým
sponzorom zo strany rodičov za
ich ochotu a pomoc. Fungovanie školy bez symbiózy týchto
činností by bolo nemysliteľné.
Želám vám i vašim rodinám
príjemné prežitie Vianoc, zdravie, šťastie a vnútornú pohodu
v novom roku.
Vďaka vám všetkým, priatelia...
Mgr. Marián Lopatka
riaditeľ ZŠ Hodžova ul.

Zoznam niektorých absolventov
ZŠ na Hodžovej ulici v Trenčíne
Ing. Branislav Celler – primátor mesta Trenčín
Ing. Arch. Adriana Mlynčeková – vedúca Útvaru architektúry a stratégie MsÚ Trenčín
Mgr. Renáta Kaščáková – vedúca útvaru marketingu mesta
Trenčín
JUDr. Róbert Lindenthal – 2. tajomník stáleho zastupiteľstva SR pri EU v Bruseli
Andrej Miklánek – vedúci šport. oddelenia STV
Katarína Ševčíková – hovorkyňa UNI banky
Martina Skúpa – zástupkyňa šéfredaktorky Plus 7 dní
Eva Miklánková – redaktorka Šarmu
Ľubomír Karásek – redaktor Markízy
Zuzana Kováčová – reprezentantka SR vo vzpieraní
Marta Sládečková (herečka) – prvé školské roky (1. – 5. roč.)
a veľa, veľa hokejistov, reprezentantov SR a hráčov kandsko-americkej NHL.
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KULTÚRNE POZVÁNKY

Výstavy
KaMC OS SR
8. 11. – 12. 12. 41. ROČNÍK TVORIVEJ VÝSTAVY MÉTA
KÚ Trenčín
16. 11. – 15. 12. PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI
XVII. ročník výtvarnej súťaže
Mestská galéria, Mierové nám. 22
25. 11. – 20. 12. AGNIESZKA ZON – Z ríše Poseidóna
28. 11. – 18. 12. ZUZANA BOBOVSKÁ – BOŠKOVÁ
Farebné potulky
Kultúrne centrum Kubra
12. – 18. 12.
ČAS VIANOČNÝ, ČAS RADOSTNÝ – výstava
betlehemov, medovníkov, vianočných ozdôb
Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27
9. – 26. 12.
MARTIN BENKA – výber z tvorby
MILAN STRUHÁRIK – socha a kresby
Výstavisko TMM, Pod Sokolicami 43
15. – 18. 12.
VIANOČNÉ PREDAJNÉ DNI – vianočné nákupy
v sviatočnej atmosfére
17. 12.
BURZA STAROŽITNOSTÍ A ZBERATEĽSKÝCH
PREDMETOV
Mestská galéria, Mierové nám. 22
18. 12. – 15. 1. TOMÁŠ REHÁK – Drevorezby

Divadelné predstavenia, koncerty, festivaly
Steps coctail bar, Sládkovičova ulica
18. 12. o 20.00 KONCERTNÉ ŠTVRTKY: Vlado Vizár Quartet
25. 12. o 20.00 Aurelius Q & Tubabu
Klub Lúč, nestála divadelná scéna
Už jsme doma – stálica českej undergroundovej
9. 12.
scény, premiéra v klube Lúč
Trenčianske múzeum
10. 12. o 17.00 ČARO VIANOC POD HRADOM – koncert
slovensko - írskej hudobnej skupiny
DROWSY MAGGIE
KaMC OS SR
10. 12. o 18.00 VEČER HVIEZD – benefičný program
športových hviezd
Trenčianske múzeum
11. 12. o 18.00 Klub priateľov vážnej hudby: Koncert – Jozef
Haluza (gitara) a Nataša Kötelesová (flauta)
Mierové námestie
12. – 23. 12. o 16.00 ČARO VIANOC POD HRADOM
Stretnutia s koledou pod stromčekom
Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27
15. 12. o 15.00 Ateliér pre seniorov
17.00 Večerný výtvarný ateliér pre dospelých
KC Aktivity, Kyjevská ulica
15. 12. o 16.30 Vianočný koncert žiakov hudobných kurzov
Kino Metro
15. 12. o 19.00 HUDOBNÉ DIVADLO TRENČÍN
HRA O SVATÉM JOZEFOVI
KC Aktivity, Kyjevská ulica
16. 12. o 19.00 Vianočný orientálny večer
Mierové námestie
17. – 18. 12.
ČARO VIANOC POD HRADOM: Tradičný
vianočný jarmok so ŽIVÝM BETLEHEMOM
KaMC OS SR
17. 12.
ČARO VIANOC POD HRADOM: Hojné
požehnanie vám nesieme – program detských
folklórnych súborov Kornička, Radosť,
folklórnych skupín Kubran, Selec a Mestskej
folklórnej skupiny Škrupinka
KC Aktivity, Kyjevská ulica
17. 12. o 19.00 VIANOČNÁ COUNTRY POHODIČKA

Divadelné predstavenia, koncerty, festivaly
17. 12. o 19.00 DOBRÁCI OD KOSTI TRASTE SA...
rozlúčenie sa so starým rokom v KS Juh
Piaristický kostol
18. 12. o 19.00 ČARO VIANOC POD HRADOM: Slovenské
barokové Vianoce s MUSICOU AETERNOU
KaMC OS SR
18. 12. o 19.00 Vianočný koncert HONZU NEDVĚDA a jeho
skupiny Bible pro Lucii
19. 12. o 19.00 VEČER VYVOLENÝCH – hudobno-zábavný
program finalistov realityshow VyVolení
Mierové námestie
19. – 23. 12. o 16.00 ČARO VIANOC POD HRADOM
ŽIVÝ BETLEHEM
KS Dlhé Hony
19. 12. o 14.00 ČARO VIANOC POD HRADOM.
Divadlo Maškrta – Rozprávka o Jezuliatku
KC Aktivity, Kyjevská ulica
19. 12. o 16.30 Vianočný koncert žiakov hudobných kurzov
20. 12. o 16.30 Vianočný koncert žiakov hudobných kurzov

Detské aktivity
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská ulica 1
8. 12. o 15.00 Svet stále lásku má – Mikuláš v knižnici pre
deti z Detského domova Lastovička
14. 12. o 10.00 Rozprávkové Vianoce v knižnici – pre
žiakov I. stupňa ZŠ
21. 12. o 11.00 Dominik Štubňa – Zámostský – bibliografický
príhovor venovaný 100. výročiu narodenia
spisovateľa pre deti
Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27
14. 12. o 9.30 HRAVÉ TVORIVÉ DIELNE pre deti do 5 rokov
a ich mamičky, oteckov na materskej dovolenke
13. 12. o 16.00 VÝTVARNÝ ATELIÉR pre všetky šikovné
i „nešikovné“ deti
18. 12. o 14.00 NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE – spoločenské
stretnutie detí, ich rodičov, starých rodičov
pri tvorivom popoludní vo výtvarnom ateliéri

Prednášky, burzy a kurzy
KaMC OS SR, klubovňa č. 301
15. 12. o 16.00 Dr. Karol Kmeťo – 1. slov. arcibiskup –
130. výročie narodenia – prednáša M. Mikuš
Kurpeľová Margita – klimatologička –
80. výročie narodenia – prednáša V. Ammer
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská ulica 1
15. 12. o 16.00 Sú Vianoce sviatkom lásky – diskusia
s odborníkmi – OZ Betlehem

Akadémia tretieho veku
XIX. ročník celoživotného vzdelávania seniorov
Zimný semester v Kultúrnom centre Dlhé Hony

14. december 2005 od 13.30 hod.
1. Kultúrny program – Kresťanskí dôchodcovia Trenčín
pod vedením Márie Žuffovej
2. Rút Kratinová, Věra Jadrná, Jozef Mikloš - ZO 02 JDS
Trenčín gratulácia jubilantom ZO 02, ZO 03, ZO 08,
ZO 19 JDS Trenčín
3. Janka Mária Jablonská – Poézia a jej miesto v živote
človeka v seniorskom veku
4. Diskusia
5. Záver
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AKTIVITY MLADÝCH

Nezvyčajný projekt Otvor srdce,
daruj knihu
SPLNENÝ
S myšlienkou obdarovať deti
zo sociálne slabších rodín knihou
DETSKÝ SEN
pod vianočný stromček prichádza medzi Trenčanov Trenčianska nadácia spolu so skupinou
študentov Mladých filantropov.
„Mladí filantropi navštívili sociálne slabšie rodiny v Trenčíne
a zisťovali, po akých knižkách túžia ich deti. Výsledkom akcie je
tridsať knižiek v kníhkupectvách
Modul na Mierovom námestí,
v Dome knihy na Braneckého ulici, v predajni Pištek knihy, v oddeleniach knihy v Tescu a OZC
Max,“ priblížila zrod projektu
jeho koordinátorka Dana Adamusová.
Mnohé rodiny zápasia s existenčnými problémami a kupovanie darčekov na Vianoce je pre
ne nereálne. Často sú to naši
susedia či známi a my chodíme
nevšímavo okolo nich. Projekt
hľadá cestu k ľuďom aj touto nevšednou formou.
Knižky sú vystavené a označené ilustrovanou páskou s krstným
menom dieťaťa a darca pri zaplatení dostane rovnako ilustrovanú
záložku do knihy. Sú pripravené
aj kartičky s rovnakou tlačou, ak

Nakreslila: Naďa Žatková, Saša Hudecová
chce
darca vystúpiť z anonymity
a poslať odkaz dieťaťu. Knihy
možno zakúpiť do 18. decembra
a deti ich dostanú 20. decembra počas dňa otvorených dverí
Trenčianskej nadácie v budove
Sokolovne na Mládežníckej ulici.
(la)

Imatrikulácia študentov

Na Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka imatrikulovalo 29. novembra tridsaťdeväť prvákov Univerzity tretieho
veku. Za účasti Juraja Wagnera, rektora univerzity TnUAD,
jej prorektora Ernesta Brosku,
Jána Garaja, riaditeľa Ústa-

vu prírodných a humanitných
vied, Miroslava Mečára, dekana Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, Jany Slobodníkovej, zástupkyne riaditeľa
Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva a Jozefa Miklóša,
predsedu Krajskej organizácie

Číslo 24/ročník VII

Okná vesmíru dokorán

Na streche trenčianskeho
Gymnázia Ľudovíta Štúra možno od 23. novembra pozorovať hviezdnu oblohu jedným
z najväčších ďalekohľadov na
Slovensku. Ďalekohľadom sa
pôvodne už od roku 1968 pozeralo na hviezdy na streche
bývalej budovy gymnázia. Po
zreštituovaní budovy cirkvou
od roku 1989 nevyužitý chátral v pivnici. „Spolu s Danielom Sokolom z Trenčianskej
astronomickej
spoločnosti
sme celých 15 rokov uvažovali
kam ho umiestniť. Pozdávala
sa nám myšlienka vytvorenia
pozorovateľne na hrade, keď
vznikla univerzita, chceli sme
urobiť observatórium tam,
ale žiaden nápad nevyšiel.
Až tento rok sa nám podarilo
konečne ďalekohľad preniesť
do gymnázia, kde ho Daniel
Sokol celý zrekonštruoval.
Riaditeľ gymnázia Štefan Marcinech zabezpečil finančné
prostriedky, na jeho zfunčnenie, tým sa mi zároveň splnil
aj jeden z mojich snov ako
astronómky-amatérky,“ vyznala sa Zdenka Baxová, ktorá
nielen učí, ale jej vedúcou astronomických krúžkov, ktorých
členovia sa vo vedomostných
Jednoty dôchodcov v Trenčíne
slávnostný sľub predniesla
Anna Blanárová. V mene nových študentov sľúbila, že
budú využívať, ctiť, ochraňovať
všetky práva vysokoškolských
študentov a šíriť dobré meno
Univerzity tretieho veku TnUAD.
Vekové spektrum tohoročných
prvákov je rôznorodé, najstarší
študent dovŕšil 74 rokov a naj-

súťažiach v rámci Slovenska umiestňujú pravidelne
na popredných miestach.
Celkovo na vybudovanie objektu s otváracou strechou
a potrebným technickým vybavením bolo z prostriedkov
gymnázia a Trenčianskeho
samosprávneho kraja vyčlenených dva a pol milióna korún.
„Ďalekohľad s priemerom
zrkadla 30 centimetrov bude
slúžiť na účely vyučovania
i vzdelávania astronómov-amatérov, ktorých je v Trenčíne veľa. Chystáme i hodiny
pozorovania nočnej oblohy
pre verejnosť,“ hovorí riaditeľ
gymnázia Štefan Marcinech.
„Navyše do konca roka budeme mať CCD kameru s prepojením na počítač, ktorá je
vyslovene vedeckým zariadením. Bude ju obsluhovať
pravdepodobne jeden z mojich bývalých žiakov, astronóm
Jozef Drga“ hovorí Z. Baxová.
Dodáva: „Začiatkom budúceho roka chystáme slávnostný
seminár, na ktorom by sa mal
stať známy fyzik a propagátor
astronómie, protagonista seriálu Okná vesmíru dokorán Jiří
Grygar krstným otcom tohoto
zariadenia.“
(lp)
mladšia študentka nemá ešte
40 rokov. Juraj Wagner ocenil,
že ľudia v zrelom veku si rozhodli zachovať mladosť mysle
a v dobe bohatej na informácie chcú udržiavať krok napríklad s vnúčatami v informatike
a tiež vyjadril presvedčenie, že
získané vedomosti zužitkujú
v ďalšom živote.
Text a foto Jozef Čery
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Opevnené mestá Európy sa stretnú v Trenčíne
Trenčín bude organizátorom stretnutia opevnených miest Európy
v roku 2006. Vďaka úspešnej reprezentácií na nedávnej konferencii „Opevnenie ako korzet – inšpirácia alebo brzda rozvoja?“,
ktorá sa uskutočnila v holandskom meste ´s Hertogenbosch
25. – 28. októbra o tom rozhodol výkonný výbor kongresu. Trenčín na konferencii reprezentovala Renata Kaščáková, vedúca
Útvaru marketingu MsÚ v Trenčíne.
Nedávno ste ako zástupkyňa
Mesta Trenčín prevzali
pomyselné žezlo organizátora
budúcoročného kongresu
opevnených miest. Môžete
nám priblížiť základnú ideu
podujatia?
Na konferencii sa zúčastnili
mestá z 18 krajín Európy. Jej základom bola otázka vplyvu opevnenia na vývoj mesta v rôznych
oblastiach jeho života. Dnes sa
už obranná, vojenská funkcia
opevnení samozrejme stratila,

mestá často budované na lagúnach a riekach, ako napríklad
Heusden či ´s-Hertogenbosch
- môže zovretie historického
jadra vo vnútri dodnes zachovaného opevnenia pôsobiť ako
veľmi nepraktické pre súčasnosť. V Trenčíne to platilo na
prelome 18. a 19. storočia,
kedy mestské hradby po strate
svojej obrannej funkcie, boli
mešťanmi vnímané doslova
ako tesný korzet, kvôli ktorému
sa mesto nemalo kam ďalej vy-

Mesto Trenčín prevzalo pomyselné „žezlo“ organizácie budúcoročného kongresu na Slovensku, v Trenčíne.
preto bolo zaujímavé sledovať,
ako zúčastnené mestá s týmito pozostatkami narábajú
z pohľadu historického vývoja,
pamiatkovej obnovy a architektúry, vzťahu mesta a okolitej
prírody, ale tiež súčasnej kultúry alebo rozvoja cestovného
ruchu. Účasť mesta Trenčín
bola pripravovaná v spolupráci
s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín, Štátnym archívom
v Bratislave – pobočka Trenčín,
Trenčianskym múzeom, ako aj
niekoľkými nezávislými historikmi, architektami a pod záštitou
primátora mesta Trenčín.
Aké sú vaše konkrétne
poznatky z konferencie?
Pre niektoré mestá – platí
to najmä o Holandsku, kde boli

víjať. Hradby boli zbúrané a na
ich mieste vznikli domy.
Mala konferencia aj nejaký
iný význam, než zaujímavé
porovnania medzi jednotlivými
opevnenými mestami?
Konferencia prijala záverečnú deklaráciu Manifest opevnených miest Európskej únii, ktorý putoval z Holandska rovno do
Bruselu ako podporný nástroj
žiadosti o navýšenie rozpočtu
EU na pamiatkovú obnovu opevnených miest. Príspevky jednotlivých miest boli spracované do
zborníka prác. Záštitu nad podujatím mal Kruh priateľov opevnených miest Európy, ktoré
funguje s podporou Európskej
komisie od roku 1989 a dnes
združuje okolo 150 európskych

Na stretnutie s trenčianskou kultúrnou verejnosťou prišlo asi
70 zástupcov rôznych trenčianskych inštitúcií, ktoré prejavili
záujem o spoluprácu počas budúceho roka.
opevnených miest. Mesto ´s-Hertogenbosch, v ktorom sa
konferencia konala, získalo od
tejto organizácie titul Najkrajšie
opevnené mesto Európy 2005.
Trenčín bol jediným
zástupcom zo Slovenska,
pritom nie je práve najlepším
príkladom opevnených miest
u nás a nie je ani členom
spomínanej organizácie – ako
k tomu došlo?
Kontakt sme získali vďaka
spolupráci Gymnázia Ľudovíta
Štúra s Holandskom. Ostatné
už bolo vecou našej aktívnej
komunikácie priamo s organizátormi. Potvrdilo sa, že Trenčín
je vhodným kandidátom pre
účasť na takomto kongrese.
Naša historická skúsenosť
s mestským opevnením – hoci
je z neho dnes už iba torzo bola pre zahraničie inšpiráciou.
Získali sme dôveru zorganizovať
budúcoročný kongres, čo je pre
nás veľká česť. Názov konferencie bude Mesto za hradbami
a uskutoční sa v októbri 2006.
Organizátorom podujatia bude
Mesto Trenčín?
Áno, ale nezaobídeme sa
bez ďalšej pomoci. Získaná
dôvera je pre mesto Trenčín
veľkou cťou a zároveň príležitosťou k propagácii nielen
mesta, ale i celého Slovenska.
Je tu pár zanietených ľudí z inštitúcií ako pamiatkový úrad,

múzeum, archív a pod., bez
ktorých by to šlo ťažko. Spoločné stretnutie s predstaviteľmi
kultúrneho a spoločenského
života, spojené s premietaním
videozáznamu a rozprávaním
o výsledkoch konferencie pre
mesto Trenčín sa uskutočnilo
23. novembra. Na stretnutí
mesto vyzvalo k spolupráci školy, kultúrne i spoločenské inštitúcie. Konferencia bude niesť
názov “Mesto za hradbami.”
Ponúknutá možnosť propagovať pod touto hlavičkou všetky
podujatia, ktoré sa uskutočnia

v budúcom roku a svojim zameraním sa viažu k historickým
témam nášho mesta, platí pre
všetky subjekty v meste: školy,
kultúrne, umelecké inštitúcie
a pod. Informácie získate na
útvare marketingu MsÚ v Trenčíne, tel. 650 42 16, 217, e-mail: zahradbami@trencin.sk
Za rozohovor poďakoval
Ľubomír Pagáč

14 / INfO

KALEIDOSKOP

Trenčín na Martinimässe vo Švajčiarsku

Druhý novembrový týždeň sa
v mestečku Frauenfeld vo Švajčiarsku uskutočnila výstava
Martinimäss. V hlavnom meste kantonu Thurgau má táto
výstava dlhú tradíciu. Koná sa
už od roku 1988 a prezentujú
sa nej firmy, renomované spoločnosti svojimi výrobkami či
službami.
Vďaka Trenčanke Marte van
Ooijen, žijúcej neďaleko Frauenfeldu, dostalo aj Mesto Trenčín
tento rok možnosť prezentovať

sa. Okrem informácií, výrobkov
a prospektov o našom meste
k prezentácii prispel folklórny
súbor Trenčan z Gymnázia Ľ.
Štúra, ktorý zožal za svoju hru
a spev ľudových piesní veľký
úspech. Našou prezentáciou
sa nám podarilo dokázať mnohým Švajčiarom, že sme Slovensko, nie Československo,
že sme zaujímavá a rozvíjajúca
sa krajina s bohatou kultúrou
a pamiatkami, ktorá uvíta ich
návštevu.
(rl)

Čo sa deje za dverami materskej školy
V Materskej škole na Šmidkeho ul. 12 na Juhu sa už po
druhýkrát uskutočnil Týždeň otvorených dverí. Rodičia sa od
21. do 25. novembra mohli presvedčiť, aký je zaujímavý a hravý deň detí v materskej škole. Radosť bolo vidieť, ako deti žijú
v kolektíve, kde trávia väčšiu časť dňa, ako sa zapájajú do aktivít pod vedením skúsených pedagógov. Môj dojem (a nielen
môj) bol úžasný, vidieť profesionálnu prácu s deťmi. Som rada,
že môj syn navštevuje práve túto MŠ. Rodič Lenka Doorubos

Oznamy
• Kultúrne centrum Sihoť, M. Turkovej 22 poriada 19. decembra
zájazd do Bratislavy na krst knihy Stanislava Štepku a verejnú nahrávku Radošinského naivného divadla „Kronika komika“. V cene
320 Sk je doprava a vstupenka. Prihlášky a informácie: KC Sihoť
tel.: 743 45 35, 0904 339 401

Číslo 24/ročník VII

V Brne sme opäť zvíťazili
Študentka
Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka, osemnásťročná Veronika
Kováčová, očarila svojím šarmom a vedomosťami porotu
v Brne v súťaži o titul kráľovná
REGION REGINA. Spomedzi 15
súťažiacich postúpila 24.novembra medzi najlepšie tri do
finále a zvíťazila. Ide o súťažnú
prehliadku dievčat a žien z regiónov Českej a Slovenskej
republiky, ktoré majú za úlohu
čo najlepšie reprezentovať turistické krásy svojich regiónov
a miest a zvýrazniť ich tradície.
Dievčatá súťažili v 4 disciplínach – pozvánka do regiónu,
predvedenie krajového prvku,
prezentácia osobného šarmu
a recept na krajové jedlo.
Veronika pozvala prítomných
do Trenčína na prežitie nezabudnuteľnej atmosféry stredovekého hradu počas rytierskych
turnajov a hradných slávností,
na stretnutie s kráľmi, či na
niektorý z každoročných festivalov. Výborne odpovedala na
vedomostné otázky. Príjemne
prekvapila pri druhej disciplíne
v úlohe prvej dámy slovenskej

fotografie Márii Holoubkovej
Urbasiovny. V tretej disciplíne,
využijúc skúsenosti moderného
tanca, stvárnila Veronika až
4 postavy z rozprávky Mrazík
– Nastenku, Ivana, Marfušu
a ježibabu. Vystúpenie ukončila receptom na trenčiansku
slivovicu, ktorá mimochodom
porote veľmi chutila. „Veroniku
z 12-člennej poroty dalo na 1.
miesto 9 porotcov,“ prezradila
nám porotkyňa a minuloročná
víťazka tejto súťaže Trenčianka
Magdaléna Chorvátová.
Slávnostné vyhodnotenie sa
uskutoční 12. januára budúceho roku v 15. ročníku medzinárodného veľtrhu turistických
možností v regiónoch REGIONTOUR 2006.
Mária Pauschová

Verejná správa a regionálny rozvoj medzinárodne
Verejná správa a regionálny
rozvoj bol názov medzinárodnej
vedeckej konferencie, ktorú
pripravila 24. a 25. novembra
Fakulta sociálno-ekonomických
vzťahov Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Skúsenosti z toho, ako sa premieta teória budovania modernej verejnej správy v praktickom
živote v nových podmienkach
po vstupe do Európskej únie,

si popri slovenských odborníkoch v tejto oblasti vymenili
zástupcovia z Ruska, Portugalska, Talianska, Izraelu, Česka,
Poľska a USA. Pozvanie prijali
aj primátori a starostovia trenčianskeho regiónu. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou
primátora Mesta Trenčín Branislava Cellera a člena Bankovej
rady Národnej banky Slovenska
Ladislava Balka.
(jč)

• Utorky na Vajanského ulici patria od 29. novembra pravidelne
v rovnakom čase od 16. hodiny kurzu posunkovej reči. Prihlásiť
sa môžete na tel. č. 652 67 90. Slovenský zväz sluchovo postihnutých
• Výbor mestskej časti Západ Mesta Trenčín pozýva občanov
na zasadnutie VMČ, ktoré sa uskutoční v stredu 14. decembra
o 15.00 h v zasadačke Mestského úradu Trenčín na 1.poschodí.
Zasadnutia výborov mestských častí sú verejné. Členovia Výboru
mestskej časti ZÁPAD srdečne pozývajú občanov na svoje zasadnutia.

Účastníkov konferencie pozdravila aj prednostka Mestského
úradu v Trenčíne Iveta Orgoníková (druhá zľava)

8. 12. 2005
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Oznámenie o zmene správy

MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV
M. R. O. TRENČÍN
OZ ALEA
CEA BARANČEK
VÁS POZÝVAJÚ NA
2. ročník

Mesto Trenčín, ako vlastník a prenajímateľ bytových a nebytových priestorov, z dôvodu zmeny právnych vzťahov Vám
oznamuje, že bude zabezpečovať v plnom rozsahu správu tohoto
majetku s platnosťou od 1. 1. 2006 nasledovne:
Táto činnosť bude zabezpečovaná v čase úradných hodín na
Mestskom úrade v Trenčíne, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín na Útvare majetku mesta, I.poschodie - č. dverí 125.
Zároveň Vás upozorňujeme, aby ste i naďalej – od 1. 1. 2006
všetky platby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov
(nájomné a zálohové platby za poskytované služby) poukazovali
na účet Mesta Trenčín - číslo účtu 0600537012/5600, ktorý je
vedený v Dexia banke Slovensko, a. s. – regionálna pobočka Trenčín.

INTERAKTÍVNEJ VÝSTAVY
O LESNEJ PEDAGOGIKE
14. 12. 2005
od 8.00 do 14.00 pre ZŠ
od 14.00 do 18.00 pre verejnosť
15. 12. 2005
od 8.00 do 14.00 pre ZŠ

Úradné hodiny:
Pondelok:
8.00 h – 11.30 h a 12.30 h – 15.00 h
Streda:
8.00 h – 11.30 h a 12.30 h – 16.00 h
Piatok:
8.00 h – 11.30 h a 12.30 h – 14.00 h

VÝSTAVNÁ SIEŇ – MIEROVÉ NÁMESTIE č. 16
Bližšie informácie Vám poskytneme na
tel. č.: 0902 911 204

Zostávajúci pracovný čas je vyhradený pre pracovné rokovania
a koncepčnú prácu.

Strom v miske očami detí
Počas výstavy INTERBONSAI 2005 sa konala súťaž v kreslení
Strom v miske očami detí. Pozývame 19.decembra malých autorov najlepších kresieb na stretnutie klubistov Trenčianskeho BONSAI klubu No.1 do čajovne SIESTA, Olbrachtova 7 v Trenčíne.

Sú to: Vladka Jamborová, Martin Bubeník a Veronika Jamborová, všetci z Novej Dubnice, Zuzka Labachová z Prievidze,
Emka Stašáková zo Zamaroviec a v kategórii malých bonsaistov
Janko Kijovský a Miška Bejdová z Trenčína.
Emil Sedlačko

Krížovka
Správne riešenie osemsmerovky z čísla 23 znie: „Nebol doma otec.“ Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali Petra Gunára, Dlhé
hony 5, Trenčín. 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 16. 12. 2005.
(r)
Zväz
Slomne
venské požiarnej
patriace
ochrany
príslovie
hrvoliaky
(skr.)

veľké
patriaci množstvo
Elovi
lietavého
hmyzu

odmerala
si vzdialenosť
sadeníc

Abvolt
(skr.)

fialovo
(hovor.)

zimný
druh
predpona dopravný obec pri statam- vlasovej
(kyslý)
prostrie- Komárne pér (skr.) úpravy
dok
(hovor.)

hmota
stromu
partiaca
Otovi

číslica

Česká
televízna
stanica

1
Autor:
Jozef
Páleník
Olympijské hry
(skr.)

starogrécky
boh vetrov
Tadžické
sídlo (Aral)

hrubý povraz (nár.)
bodá
rohami

citoslovce
prekvapenia
elektrónvolt. (skr.)

meno
Edisona
dravé
vtáky

kadiaľ
meno
Basingerovej

opalok

plúži
rieka
v Bolívii
(Pirey)

odborový
zväz stroj.
nákres
priemetu

3

naháňalo,
stíhalo

Švajčiarska
metropola
Radón
(zn.)
zhoda
veršov

cudzie
muž. meno
kód
Džibutska

poolamuje

Čapkova
dráma

meno
Staška

pera
(bás.)
EČ áut
Bratislavy

dokonči
čínsky
rytie
hudobný
nástroj alumínium
(ČE)
(zn.)

2

4

zlúčeniny
kysličníkov
s vodou

mäkká
hudobná
stupnica
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Pri ZŠ Na dolinách otvorili ihrisko s umelou trávou
Ihrisko s umelou trávou
otvorili 1. decembra pri Základnej škole Na dolinách. Ako
uviedol generálny manažér
futbalového klubu AS Trenčín
Róbert Rybníček, náklady na
výstavbu miniihriska (s rozmermy hádzanárskeho) dosiahli 1,8 milióna korún. Okrem
uvedeného klubu na výstavbu
prispel aj Slovenský futbalový zväz a niekoľko miestnych
firiem. „Ihrisko má rovnakú
kvalitu ako umelá tráva na
futbalovom štadióne a spĺňa
najvyššie parametre FIFA a UE-

FA,“ uviedol Rybníček. Kvalita
trávnika podľa Rybníčka zvýši
bezpečnosť detí pri hre. ZŠ Na
dolinách, ktorá sa nachádza
v areáli Detského mestečka
v mestskej časti Zlatovce,
navštevuje približne 50 chlapcov z mládežníckej prípravky
AS. Podľa riaditeľky školy Evy
Masácovej bude ihrisko slúžiť všetkým žiakom aj deťom
z detského domova. Rybníček
povedal, že v budúcom roku
by malo v škole vyrásť ďalšie
ihrisko s prírodným trávnikom.
(sita)

Na novom ihrisku si bezprostredne po otvorení zatrénovali chlapci z mládežníckej prípravky AS.
foto: Jozef Čery

Plavecká štafeta

Generálny sekretár únie futbalových trénerov
Jaroslav Jambor, riaditeľka ZŠ Na dolinách
a generálny riaditeľ Robert Rybníček spoločne
a odovzdali ihrisko do prevádzky.

Slovenska SFZ
Eva Masácová
prestrihli pásku
foto: Jozef Čery

Materské centrum Srdiečko
pozýva 10. decembra o 16. hodine
všetky deti a ich rodičov na
Mikulášsky večierok,
ktorý sa uskutoční v športovej hale na Sihoti.
Divadielko Happy predstaví hru
O zvedavom sloníkovi.
Medzi deti príde Mikuláš s partiou
a mikulášskymi sladkosťami
a popoludnie vyvrcholí detskou diskotékou...
Milé detičky a rodičia, prineste si, prosím, prezúvky!

Športová gymnastika
Gymnastické matiné malých gymnastov sa pre verejnosť uskutoční v telocvični ZŠ na Hodžovej ulici v Trenčíne 14.decembra.
o 16.00 hod. Organizátormi sú: ŠK a ZŠ Hodžova ulica, TJ Mladosť, Mesto Trenčín.

V plaveckej štafete sa v krytej plavárni v Trenčíne 24. novembra vystriedalo celkom 689 účastníkov. Deti plávali vzdialenosť
25 a dospelí 50 metrov. Najviac, až 140 plavcov, prišlo zo ZŠ
Trenčín, Novomeského ul. Najlepšie časy v kategórii ZŠ dosiahli plavci zo ZŠ Trenčín, Na dolinách, ktorí preplávali jednotlivé
úseky v priemere za 26 sekúnd. V kategórii stredných škôl
s počtom 27 plavcov dominovalo Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne. Najlepší priemerný čas (56 sekúnd) však dosiahli plavci zo
SPŠ stavebnej v Trenčíne. Na plaveckej štafete sa zúčastnili aj
študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, príslušníci
Ozbrojených síl SR a Vojenskej polície, TJ Mladosť Trenčín i individuálni plavci z radov obyvateľov mesta.
(pj)
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