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Ţivotné prostredie 

 
Park pod Juhom je téma, ktorá provokuje k ohlasom 

občanov na jeho čistotu a zamestnáva pracovníkov Mestského 
hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín. Aká je teda 

situácia ?  

V rámci jarného a jesenného vyhrabávania zabezpečujú 
pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov Trenčín 

ručné vyhrabávanie a strojný 
zber lístia zberačmi a ko-

sačkami so zberným košom. 

Zároveň zabezpečujú ručný 
zber odpadu z verejnej zele-

ne, ktorá je čistená najmä 
od náletového odpadu ako sú 

papierové odpadky a igelito-
vé tašky, alebo čo ľudia 

odhodia ako sú plastové vrecká, plastové fľaše a podobne. 

V minulom roku tieto práce vykonávali brigádnici – študenti. 
Od júna do augusta 2007 bol park pod Juhom takouto formou 

vyčistený dvakrát. Vďaka niektorým menej prispôsobivým 
spoluobčanom však dochádza k neustálemu ataku na čistotu. 

Najmä tuhý odpad ako je sklo a kov, môţe okrem iného 

poškodiť pouţívané 
mechanizmy pri ko-

sení. Krovy a stromy 
sú orezávané podľa 

potreby, resp. výruby 

na základe rozhodnu-
tí, ktoré vydáva Útvar 

ţivotného prostredia 
a dopravy Mestského 

úradu v Trenčíne. Ten 
park pod Juhom po vyčistení 
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rozhoduje aj o novej výsadbe. Počas minulého roka občania 

nenahlásili na Mestskú políciu v Trenčíne ani jeden prípad 

znečisťovania. Sťaţnosti v súvislosti s parkom pod Juhom sa 
týkali rušenia nočného kľudu mladíkmi pod vplyvom alko-

holu, ale aj neprispôsobivého správania sa na verejnos-
ti bezdomovcami.  

Na prelome februára a marca 2008 bol park pod Juhom po 

pol roku opätovne vyčistený pracovníkmi zaradenými na ak-
tivačné práce. Odpad skončil na šiestich zberových miestach 

v pribliţne 80 veľkých vreciach. Park pod Juhom bol po 
tomto vyčistený skvelou ukáţkou toho, ako by mala mať 

vzhľad verejná zeleň v meste. Právom si však dávame otázku, 

ţe do akého času sa podarí ju udrţať ? Naozaj je udrţiavanie 
čistoty v meste boj s veternými mlynmi? Prechádzky po 

mestách na západe Európskej únie potvrdzujú, ţe všetko záleţí 
od ľudí.  

Vlastné poznámky 

 
Mestská polícia Trenčín z okrsku Západ sa pri svojom 

výjazde 1. marca 2008 zamerala na nepovolené vyváţanie 
odpadu pri záhradkárskej kolónii Váh pri hrádzi Váhu. 

V dopoludňajších hodinách spozorovali inšpektori mestskej 

polície dvoch muţov, 
ktorí vykladali sadro-

kartónové priečky 
z motorového vozi-

dla Škoda 1203 mo-

drej farby. Dovezený 
odpad by stačil na 

riadnu čiernu sklád-
ku. Spomínaní muţi 

porušili zákon ako aj 

Všeobecne záväzné 
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nariadenie Mesta Trenčín o odpadoch na území mesta. Práve 

pre takýchto porušovateľov čistoty narástol aj poplatok za 

komunálny odpad v meste. Mesto Trenčín musí na náklady 
nás všetkých takéto skládky odstraňovať. Inšpektori mestskej 

polície vyhotovili z priestupku fotodokumentáciu. Fyzickým 
osobám hrozí v takomto prípade pokuta aţ do výšky 5.000 Sk. 

Je paradoxom, ţe takáto udalosť sa stala práve v čase začiatku 

jarného upratovania, počas ktorého sú občanom k dispozícii 
veľkoobjemové kontajnery. Naviac a to nie všetci občania 

vedia, ţe kaţdý občan mesta môţe vyviesť drobný stavebný 
odpad do zberného dvora na Zlatoveckej ulici aţ do objemu 1 

m
3
.   

Vlastné poznámky 

 

Čistota mesta vraj vypovedá o celkovej úrovni jeho oby-
vateľov, je odrazom myslenia ľudí, ktorí v ňom ţijú. Táto 

starogrécka pravda je stále platná. Preto sa ľudia, ktorým 

záleţí na tom, v akom prostredí ţijú, pravidelne zúčastňujú na 
udrţiavaní mesta. K lepšej informovanosti a organizácii 

v tomto smere má napomôcť kam-
paň pod názvom Pekný Trenčín. 

Na riešení čistoty v meste dlhodobo 

spolupracujú mnohé organizácie 
zaoberajúce sa odvozom a likvidá-

ciou odpadu, záujmové zdruţenia 
občanov a Útvar ţivotného prostre-

dia a dopravy Mestského úradu 

v Trenčíne. Iniciátorom myšlienky 
spojiť sa v spoločnom úsilí formou 

kampane s názvom Pekný Trenčín 
je Útvar marketingu Mestského úra-

du v Trenčíne. Jeho vedúca Mgr. 

Renáta Kaščáková poskytla o tejto kampani podrobnejšie 
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informácie. „Kaţdé mesto vyprodukuje denne tony odpadu. 

Tie neúprosne likvidujú ţivotné prostredie a je len na nás, ako 

sa postavíme k problému, ktorý uţ musíme riešiť my, ale bude 
trápiť aj naše deti a vnúčatá. Ako veľmi ich odpadové „de-

dičstvo“ zaťaţí, rozhodujeme my teraz. Mesto Trenčín preto 
v spolupráci s Povaţskou odpadovou spoločnosťou, a.s., pos-

tupne rozširujú počet kontajnerov na separovaný zber aj frek-

venciu ich vývozu. Pre rodinné domy sú určené odpadové ná-
doby na komunálny odpad a papier. Bio odpad sa separuje za-

tiaľ len v niektorých lokalitách, ale pripravuje sa projekt na 
rozšírenie zberu aj tohto druhu odpadu. Plasty patria do ţltých 

kontajnerov. V okrajových častiach majú občania k dispozícii 

na tento účel ţlté igelitové vrecia na plasty, ktoré treba 
v stanovenom termíne vyloţiť na chodník, príp. pred neh-

nuteľnosť, rozhodne však nie na cestu, kde by prekáţali pre-
mávke. Následne dostanú do schránok prázdne ţlté vrecia. 

Termíny sú uvedené v harmonograme odvozu separovaného 

odpadu zverejnené v dvojtýţdenníku Info Trenčín“.  
„Separovanie odpadu by sa malo stať úplne prirodzené, 

a preto treba začať s výchovou uţ od detstva. Dôleţitosť 
separovania  však treba pripomenúť aj starším generáciám, 

preto sme sa rozhodli pre kampaň Pekný Trenčín, ktorá je 

určená všetkým Trenčanom, nielen deťom“  povedala ku kam-
pani Mgr. Renáta Kaščáková.  Niektoré naše školy sa môţu 

hrdiť titulom Zelená škola. Na jeho získanie musí škola splniť 
niekoľko podmienok. Jednou z nich je aj separovanie odpadu. 

Mesto Trenčín plánuje pomôcť základným a materským ško-

lám v tomto smere postupným dodaním odpadových nádob ur-
čených na separovanie odpadu. Tie uţ budú označené aj lo-

gom Pekný Trenčín. 
Pravidelné jarné a jesenné upratovanie, ktoré Mesto Trenčín 

zabezpečuje v spolupráci s Povaţskou odpadovou spoločnos-

ťou a.s. a spoločnosťou Marius Pedersen, je tieţ súčasťou 
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kampane za čistejšie mesto. Povaţská odpadová spoločnosť 

a.s. zabezpečuje pristavenie a odvoz veľkoobjemových kontaj-

nerov a spoločnosť Marius Pedersen má na starosti  čistenie 
mestských chodníkov, ulíc a centra mesta. 

Do kampane Pekný Trenčín sa dajú zahrnúť aj mnohé iné 
akcie organizované v spolupráci s mestom alebo samostatne. 

Tieto práce by sme mohli hovorovo nazvať ako „nárazové“, 

pretoţe sú jednorazové a majú presne stanovený rozsah 
a termín. Ide najmä o úpravu lesoparku Brezina, ktorú si riadia 

lesní odborníci z Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. 
o. Trenčín. V minulom roku bolo upravené bezprostredné oko-

lie rieky Váh. Pracovníci Povodia Váhu odstraňovali predo-

všetkým kroviny a uschnuté konáre stromov, ktoré by v prí-
pade zvýšenej hladiny rieky bránili plynulému prietoku vody. 

Zároveň vyčistili hrádzu od prevaţne od plastového odpadu. 
Členovia Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu 

v Trenčíne sa zamerali na vyčistenie okolia jazierka na ostrove 

a časti nábreţia Váhu v tejto lokalite. Do upratovania sa 
zapojili aj ţiaci niektorých základných a stredných škôl, ktoré 

zorganizovalo Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. I 
to významnou mierou prispieva k čistote mesta. Práce sa 

uskutočnili v čase jarného a jesenného upratovania. Mesto 

Trenčín privíta všetky dobré nápady a iniciatívy, ktoré prídu 
počas roka, aj mimo termínov hlavného upratovania. Obča-

nom aj organizáciám vyjde v ústrety poskytnutím napríklad 
vriec na odpad a po dohode aj ďalšou technicko-organizačnou 

podporou.  Začať by mal však kaţdý od seba a svojho naj-

bliţšieho okolia. Čisté mesto budeme mať, ak sa dokáţeme za 
túto myšlienku spojiť. 

Info Trenčín 20.03.2008 
Pomocná evidencia 150/1/08 
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Pri príleţitosti Svetového dňa vody sa na Mierovom ná-

mestí uskutočnilo 19. marca 2008 zábavno-kultúrne popolud-

nie, ktorého cieľom bolo 
spropagovať a usmerniť 

nielen deti pri pouţívaní 
vody z vodovodu. Hlav-

nými organizátormi boli 

Trenčianska vodohospo-
dárska spoločnosť, a.s. 

v spolupráci s Centrom 
environmentálnej a etic-

kej výchovy Ţivica Bra-

tislava a Mestom Trenčín. 
Pódium na Mierovom námestí získalo pestrejšiu tvár vďaka 

vystaveným súťaţným prácam ţiakov základných a stredných 
škôl v rámci projektu „Daj si vodu z vodovodu“. Počas  

súťaţno-vzdelávacieho popoludnia sa na pódiu striedali zás-

tupcovia škôl, ale aj školských zariadení, zapojili sa aj ob-
čianske zdruţenia a tanečná skupina Goonies. Malé modelky 

zo Školského klubu detí Sedmička v šatách z recyklovateľ-
ného materiálu pokropili divákov vodou priamo počas módnej 

prehliadky. Celé podujatie sa nieslo v duchu hesla „Oslava 

Vody – oslava Ţivota“ a malo upozorniť na výhody vyu-
ţívania vody z vodovodu z ekonomického, environmentálneho 

i zdravotného hľadiska.  
V nasledujúci deň ponúkla Trenčianska vodohospodárska 

spoločnosť viacerým záujemcom urobiť chemický rozbor 

pitnej vody na prítomnosť dusičnanov zdarma priamo v che-
mickom laboratóriu na Biskupickej ulici v Trenčíne.  

Vlastné poznámky 
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Storočné ginko dvojlaločné pri mestskom parku je uţ 

minulosťou, keď ho v ranných hodinách dňa 29. marca 2008 

spílili. O výrub mediálne najznámejšieho trenčianskeho stro-
mu poţiadala spoločnosť Arman Intech Reality, ktorá plánuje 

stavať na tomto pozemku štvorhviezdičkový hotel, poly-
funkčný objekt a podzemné garáţe. Počas 13. týţdňa sa usku-

točnilo na Mestskom úrade v Trenčíne ústne pojednávanie o 

ţiadosti o výrub. Mesto neinformovalo, ako rozhodlo a 29. 
marca 2008 skoro ráno strom vyrúbali. “Pokiaľ sa strom 

vyrúbal, muselo byť kladné stanovisko mesta,“ reagoval pre 
agentúru SITA pred-

nosta Mestského 

úradu v Trenčíne 

Ing. František Sá-

decký. „Bol to pre-
jav arogancie moci. 

Mesto Trenčín vy-

dalo rozhodnutie a 
hneď sa urobil výrub. 

Samospráva hlavne 
nemala rozhodovať o výrube, pretoţe bol na Krajský úrad 

ţivotného prostredia v Trenčíne podaný návrh na vyhlásenie 

ginka za chránený strom, preto mesto konalo nezákonne,“ 
povedala Zuzana Václavová z občianskeho zdruţenia Pre 

prírodu. Krajský úrad ţivotného prostredia v Trenčíne dopo-
siaľ o návrhu nerozhodol. Podľa Zuzany Václavovej za výrub 

môţe aj novela Zákona o ochrane prírody z decembra mi-

nulého roka. “Podľa nej uţ nebude môcť byť občianske zdru-
ţenie účastníkom konania, takţe keď podá Arman Intech 

ţiadosť o výrub. Budeme uţ len ako zúčastnená osoba, čiţe 
nebudeme môcť podať odvolanie,“ povedala ešte v novembri 

2007 Zuzana Václavová. Jej slová sa dnešným dňom naplnili.  
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Po tejto „rýchlovke“ v Trenčíne zostali ešte tri chránené 

ginká. Výška stromu bola 25 metrov a šírka koruny 15 metrov. 

www.sme 31.03.2008 
Pomocná evidencia 166/1/08 

 
Jarné upratovanie v meste Trenčín sa uskutočnilo v dňoch 

1. do 31 marca 2008. Mestské hospodárstvo a správa lesov 

Trenčín m.r.o. uskutočnilo vyčistenie plôch verejnej zelene 
a údrţbu drevín rezom a Povaţská odpadová spoločnosť a.s. 

Trenčín zabezpečila pristavenie a vývoz veľkoobjemových 
kontajnerov. Počas jarného upratovania bolo : 

- počet vývozov objemného odpadu 153 

- hmotnosť vyvezeného objemného odpadu 182,9  t 
- počet vývozov bio odpadu 119 kusov 

- hmotnosť vyvezeného bio odpadu 74,7  t  
- hmotnosť odpadu kategórie nebezpečný /ţiarivky, olovené 

akumulátory  12,205 t 

- celkové náklady na jarné  upratovanie 781.345,- Sk 

Vlastné poznámky 

 
EkoTopFilm 2008 – Tour Slovensko bol názov prehliadky 

filmov medzinárodného festivalu filmu zameraného na trvalo 

udrţateľný rozvoj, ktorý sa uskutočnil v dňoch 17. aţ 19. 
apríla 2008 v Tren-

číne.  Premietalo sa 
v kine Metro a v ki-

ne obchodného cen-

tra MAX. Ako kon-
štatoval na slávnost-

nom otvorení kon-
ferencie pri príleţi-

tosti uskutočnenia 

festivalu dňa 18. a-

http://www.sme/
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príla 2008 vo výstavnom areáli Expo Center v Trenčíne PhDr.  

Miloš Nemeček, ţe „festivalová prehliadka vybraných filmov 

v tomto roku postupne začína v Trenčíne, pokračuje v Ţiline, 
Trnave a v závere kalendárneho roka skončí v Košiciach a 

Prešove. V kaţdom z týchto miest sa uvaţuje o trojdňových 
prehliadkach vybraných filmov spolu so sprievodným odbor-

ným. Uvedené akcie budú zamerané na aktuálne regionálne, 

ako aj celoplošné témy súvisiace s trvalo udrţateľným roz-
vojom. Preto sú pripravené série zaujímavých výstav, diskusií 

a programov“. Na jeho príhovor nadviazal generálny riaditeľ 
filmového festiva-

lu EkoTopFilm 

Ing. Pavol Lím, 
ktorý v jeho úvode 

konštatoval, ţe 
„festival vstúpil uţ 

do svojho 35. vý-

ročia konania. Je-
ho sledovanosť je 

tieţ úţasná, veď 
v roku 2007 

vzhliadlo filmy viac ako štyridsaťtisíc návštevníkov a to potvr-

dzuje záujem verejnosti, ţe kaţdý má zodpovednosť sám za 
seba, ţe kaţdý je strojcom svojho vlastného šťastia. Netreba 

len sedieť v krčme ako sa mám zle, ale robiť pre dobro 
aktivitou z vlastnej iniciatívy a vlastnými silami. Významný 

faktorom existencie festivalu je skutočnosť, ţe ho podporili 

vláda, všetky ministerstvá a prezident Slovenskej republiky“. 
Za jedného z garantov festivalu – Ministerstva ţivotného pros-

tredia Slovenskej republiky vystúpila vedúca jeho sluţobného 
úradu Ing. Mária Flimelová, PhD. Vo svojom príhovore 

hodnotila tento festival veľmi pozitívne, pretoţe „umoţňuje 

lepšie aplikovať vzniknuté námety do legislatívy, do koncepcií 
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ministerstva a premietli sa i do praxe, čo v konečnom dôsled-

ku znamená zlepšenie trvalo udrţateľného rozvoja“. Zhodno-

tenie prínosu Trenčianskeho kraja do trvalo udrţateľného roz-
voja prispel svojím vystúpením predseda Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. 
V piatich blokoch konferencie odzneli zaujímavé prednášky, 

z ktorých zaujali najmä prednášky : 

- o zavedení eura a o čerpaní prostriedkov z fondov Európ-
skej únie, 

- o vyuţívaní obnoviteľných zdrojov, ktoré smerujú k zni-

ţovaniu závislosti na fosílnych palivách, o nových prístu-
poch v energetike z pohľadu výrobcov a dodávateľov,  

- o ekonomických a ekologických prínosoch z vyuţívania 

pevnej biomasy výrobu tepla,  
V trenčianskych kinách Metro a MAX boli odpremietané 

tieto filmy : 
dňa 17. apríla 2008 

 Zrodený pre lietanie, Chladnička, Vojny hmyzu, Tepuy, 

Vodopády Igucu. 
dňa 18. apríla 2008  

 Zázrak pohybu, Kráľovná stromov, Ropný poplach 
v západnej Síbiri, Púšte v pohybe – Európa, To musíte 

vidieť. 

dňa 19. apríla 2008  
 Stlmenie slnka, Nová energia z Nemecka, Na začiatku bolo 

bahno, Mikulov – krajina našich predkov, Ochranca 
delfínov, Klimatizačné zariadenie má poruchu, Ţi dlhšie - ţi 

divoko, Prelet ponad Everest, Dokáţu zvieratá predpovedať 

katastrofu, Zlomené krídla, Omo – cesta do praveku. 
Vlastné poznámky 

 
Pravidelné jarné upratovanie sa tento rok uskutočnilo 

v Trenčíne v čase od 1. do 31. marca 2008. Mestské hospo-
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dárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín sa podieľalo na 

vyčistení plôch verejnej zelene a údrţbe drevín rezom.  Po-

vaţská odpadová spoločnosť, a.s. Trenčín, zabezpečila prista-
venie v jednotlivých lokalitách podľa schváleného časového 

harmonogramu a potom vývoz veľko-objemových kontajne-
rov. Počas jarného upratovania bolo uskutočnených 153 vý-

vozov objemného odpadu. Celková hmotnosť vyvezeného 

objemného odpadu bola 182,9 ton.  Zároveň bo 119 krát vy-
vezený bioodpad v celkovom objeme 74,7 ton. Počas jarného 

upratovania bolo z mesta odstránených 12,205 tony nebez-
pečného odpadu ako sú ţiarivky či akumulátory. Celkové 

náklady na jarné upratovanie si vyţiadali  781.345 Sk. Odpad 

zo stanovíšť bol odváţaný pomocou Ecocaru, ramenových 
nakladačov a malého hákového nakladača. Zber nebezpečných 

odpadov bol vykonávaný priebeţne malým ramenovým nakla-
dačom. Malý ramenový nakladač zabezpečoval aj dočisťo-

vanie stanovíšť po odvoze posledného kontajnera. 

Info Trenčín 07.05.2008 
Pomocná evidencia 245/1/08 

 
Uţ druhý ročník celoslo-

venského podujatia „Lesníc-

ke dni“ určenej deťom, mlá-
deţi a širokej verejnosti sa 

uskutočnili v dňoch 22. aprí-
la aţ 1. mája 2008. Nad-

viazali na tradíciu pod náz-

vom „Apríl – mesiac le-
sov“. Dátum začatia podujatí nie je náhodný, lebo 22. apríl je 

„Dňom Zeme“. Počas lesníckych dní budú odborníci prinášať 
informácie o význame a funkciách lesa pre spoločnosť, pričom 

bude zdôraznená potreba osobnej zodpovednosti na ochranu 

hodnôt lesa. Zároveň priblíţia prácu lesníkov a úlohy lesného 
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hospodárstva. V Trenčíne podujatie organizovalo Mestské 

hospodárstvo a správa mestských lesov, m. r. o. Trenčín. 

Vstupné podujatie, ktorým bolo sadenie ďalších troch nových 
druhov slovenských drevín, sa uskutočnilo na Základnej škole 

Trenčín, Ul. Dlhé Hony. Ţiakov 4. A triedy privítala lesná 
pedagogička Ing. Jaroslava Vanyová. Vo svojom príhovore 

uviedla, ţe „v minulom roku bolo zasadených v areáli školy 

päť druhov základných drevín – borovica, smrek, jedľa, dub 
a buk a dnešným dňom k ním pribudnú ďalšie nové strom-

čeky. Pochválila ţia-
kov, ţe sa o minulo-

ročné stromčeky dobré 

starali, lebo zo štyroch 
miest, kde boli strom-

čeky vysadené, u nich 
všetky stromčeky zimu 

preţili“. Prv neţ les-

níkmi prinesené strom-
čeky našli svoj nový domov v areáli tejto školy, ţiaci 4. A  

triedy tejto školy si zopakovali teoretické znalosti ako sa majú 
správne sadiť stromčeky. Keďţe jamky pre nové stromčeky uţ 

boli vykopané a pripravené k sadeniu, preto jedinou úlohou 

ţiakov bolo stromčeky zasadiť a ku kaţdému stromčeku 
umiestniť pomenovanie. Treba povedať, ţe im to išlo jedna 

radosť. V tento deň sa sadili nové stromčeky na Základnej 
škole Trenčín, Východná ul., Základnej škole Trenčín, Novo-

meského ul. a Kultúrnom centre Aktivity. Celé podujatie 

zhodnotila riaditeľka Mestského hospodárstva a správy mest-
ských lesov, m. r. o. Trenčín Ing. Erika Vravková, keď 

povedala, ţe „Lesníckymi dňami“ chceme upozorniť na dôle-
ţitosť všetkých funkcií lesa a to prezentovaním svojej práce s 

verejnosťou, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je lesná pedago-

gika“. Vyjadrila sa aj na ubúdanie mestskej zelene v Trenčíne, 
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na ktorú upozorňujú občania. Podľa jej názoru „Trenčín má 

zeleň v únosnej miere“. V súčasnej dobre sa spracovávajú 

projekty na revitalizáciu zelene sídliska Juh a je snaha pres-
vedčiť občanov, ţe mesto sa dobre stará o zeleň. Ako príklad 

uviedla sídlisko Soblahovská, ktoré tým, ţe je na rovnej 
ploche a trávniky sa dajú ľahšie ošetrovať.  

V priebehu spomínaných Lesníckych dní v Trenčíne bol   

24. apríla 2008 na Mierovom námestí umiestnený informačný 
stánok, v ktorom sa konali ukáţky lesníckej pedagogiky. 

Lesnícku pedagogiku treba chápať nie ako konkurenciu 
vzdelávacej práce školy, resp. a vzdelávacím inštitúciám, ale 

rozširuje a doplňuje sprostredkovanie vedomostí cez nezabud-

nuteľné skúsenosti a záţitky v lese.  
Oproti minulému roku bol program Lesníckych dní program 

v Trenčíne rozšírený o niekoľko podujatí : 

 odhalenie drevenej 

plastiky „Matka 
s dieťaťom“ od 

majstra rezbára 

Vladimíra Mo-
rávka dňa 25. 

apríla 2008 v leso-
parku Brezina. 

 lesnícka súťaţ 
spojená s čistením 

lesa a nočnou vychádzkou do lesa ţiakmi zo Základnej 
školy Trenčín, Bezručova ul. dňa 28. apríla 2008  

 podujatie pod názvom „Zelená kvapka krvi“ v spolupráci 
s Národnou transfúznou sluţbou, pracoviskom Trenčín 

 Lesnícke dní vyvrcholili tradičným podujatím „ZOO domá-
cich zvierat“ pri soblahovskej horárni dňa 3. mája 2008 

Mesto Trenčín koncom roka 2006 úspešne ukončilo 
rekultivácia bývalej skládky tuhého domového odpadu v Zá-
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mostí. Podarilo sa tak odstrániť veľkú nelegálnu skládku 

v tejto časti mesta. Aj napriek viacerým legálnym moţnos-

tiam ako sa „zbaviť“ odpadu, ktoré mesto poskytuje svojim 
občanom, a neúnavnému monitoringu zo strany trenčianskej 

mestskej polície, sa dosiaľ nedarilo celkom zabrániť ďalšiemu 
nelegálnemu ukladaniu odpadu. Preto Mesto Trenčín po do-

hode so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. – 

Povodie Váhu, pristúpilo k osadeniu dvoch závor na účelovej 
komunikácii v správe Slovenského vodohospodárskeho podni-

ku, š.p. v k. ú. Trenčianske Biskupice s cieľom upraviť do-
pravný reţim. Jeho výsledkom by malo byť skultúrnenie me-

novaného územia a zabráneniu ďalšieho nelegálneho uklada-

nia odpadu. Kľúče od závor má v správe Slovenský vodo-
hospodársky podnik, š.p. a Mestská polícia Trenčín.  

Info Trenčín 07.05.2008 
Pomocná evidencia 245/1/08 

 

Lesoochranárskemu zoskupeniu „Vlk“ sa podarilo na „Deň 

Zeme“ 22. apríla 2008 vyzbierať v Trenčíne 15 tisíc Sk, ktoré 

poputujú na nákup ďalších stromov v prírodnej rezervácii 
„Vlčia“ v pohorí Čergov pri Levoči. „V rámci celoslovenskej 

kampane „Chráňte lesy“ spolu s nami sa územie aj vďaka ich 

podpore rozšíri o 15 nových stromov, ktoré k Zemi povolá 
jedine príroda sama a občania sa nemusia báť, ţe nejakí úrad-

níci, resp. politici majú nad nimi moc tak, ako to pocítilo 
trenčianske ginko a mnoho iných stromov“, informoval dobro-

voľný aktivista a koordinátor zoskupenia Vlk pre Trenčiansky 

kraj Vladislav Michalovič. V bez zásahovom lese ľudia kupu-
jú stromy uţ jedenásty rok. Počas akcie na Mierovom námestí 

sa navyše za jeden deň podpísalo 500 obyvateľov pod petíciu 
„Stromy, o ktoré sa nemusíme báť“. „Petícia je venovaná aj 

zónam chránenej zelene v mestách a obciach, ktoré sú pod 
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čoraz väčším tlakom „záujmových skupín ničiteľov“, dodal 

Vladislav Michalovič.  

www.sme.sk 27.04.2008 
 

V pondelok 28. apríla 2008 v lesoparku Brezina 19 ţiakov 
druhého stupňa Základnej školy na Bezručovej ulici v Tren-

číne v rámci Lesníc-
kych dní vyzbieralo za 

hodinu vyše 10 plasto-

vých vriec odpadov. 
Plastové fľaše, časopi-

sy, igelitové obaly 
a rôzne odpadky od vý-

myslu sveta priniesli 

Trenčania do lesa a 
„skrášlili“ nimi prírodu. 

Deti z tejto školy tak pomáhali čistiť les, pestovali si svoj 
vzťah k prírode a budovali si aj vzťah k hodnotám, ktoré za 

prácu dostanú. Odmenou im bol kľúč od chaty Mestského hos-

podárstva a správy lesov spojený so zábavným programom. 
Odpadky začali zbierať pri Základnej škole Novomeského 

smerom k hotelu Brezina, kde pri kontajneri odloţili plné vre-
cia. Pokračovali smerom cez Kozí vrch do obce Soblahov aţ 

k horárni nad obcou Soblahov, kde ich na chate čakal chutný 

guláš. Potom narúbali drevo na kúrenie, pílili drevo s odha-
dom na jeho váhu, strieľali zo vzduchovky, skladali drevené 

skladačky na čas, spoznávali lesné dreviny hmatom a zúčast-
nili sa orientačnej súťaţe v lese. Celé popoludnie súťaţili 

o rôzne ceny a vyvrcholenie prišlo o polnoci, keď ich čakala 

nočná hra v lese spojená so skúškou odvahy. 
Info Trenčín 07.05.2008 

Pomocná evidencia 245/1/08 
 

http://www.sme.sk/
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Uţ po ôsmi raz oţila lúčka pred soblahovskou horárňou na 

podujatí „ZOO domácich zvierat. Podujatie sa uskutočnilo 

v rámci programu Lesníckych dní. Do podujatia sa zapojili 
soblahovskí poľovníci a chovatelia. Poľovníci priniesli na 

ukáţku poľovnícke trofeje a pri-
pravili streľbu zo vzduchovky. 

Chovatelia priniesli deťom ukázať 

zajacov viacerých druhov, exotic-
kých vtákov a holubov. Niektorí 

rodičia reklamovali malý počet 
vystavených zvierat a chýbali im 

napríklad kozy a ovce. Na túto re-

klamáciu odpovedal chovateľ František Ďuďák, keď po-
vedal, ţe „v toto jarné obdobie chovné páry sedia na hniez-

dach“. Najväčšou atrakciou podujatia bol dvojzáprach koní, na 
ktorom sa vystriedalo veľa detí, no zostalo aj veľa takých, 

ktorí zostali neuspokojení. Lesníci priniesli aj expozíciu 

s lesnou pedagogikou, ktorou učili deti spoznávať prírodu 
všetkými zmyslami, učili sa počítať letokruhy a píliť drevo. 

Trenčianske noviny 12.05.2008 
Pomocná evidencia 270/1/08 

 

Prostredníctvom umeleckej akcie Pohreb stromu apeloval 
Trenčan Štefan Oliš na vedenie mesta i na apatickú verejnosť. 

Autorom plastiky s enviromentálnou problematikou bol štu-
dent prvého ročníka v odbore animácia výtvarného umenia na 

Trnavskej univerzite. Akcia sa konala dňa 14. júna 2008 na 

mieste, kde prednedávnom napriek mnohým protestom spílili 
vzácne ginko. „Na tomto mieste bol naznačený symbolický 

pád stromu. Následne som vliekol vytrhnutý strom aj s kore-
ňom cez námestie ulicami Trenčína, popred udivené tváre 

náhodných okoloidúcich,“ uviedol Štefan Oliš, ktorý strom 

odniesol von z mesta. Na umelecké vyjadrenie súčasného sta-
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vu zaobchádzania s mestskou zeleňou pouţil študent obrátené 

psychologické pôsobenie. „Strom do mesta predsa nepatrí. 

Prvoradé sú budovy, architektúra a hlavne zisk. Strom treba 
vyvliecť niekam na okraj, niekde mimo mesta a pochovať ho.“ 

Cieľom projektu bolo podľa Štefana Oliša donútiť ľudí 
rozmýšľať, ţe zeleň je pre človeka dôleţitá. 

Trenčianske noviny 30.06.2008 

Pomocná evidencia 384/2/09 
 

Dňa 18. júna 2008 osem renomovaných ateliérov archi-
tektov zo Slovenska a Čiech prizvalo mesto Trenčín k spra-

covaniu štúdie na renováciu Mierového námestia. Trenčín je 

posledné z krajských miest, ktorého centrálne historické ná-
mestie neprešlo dôkladnou rekonštrukciou. Architekti sa zho-

dujú, ţe námestie nepotrebuje hrubý zásah, chýba skôr zorga-
nizovanie plôch či popracovanie na detailoch. Odteraz budú 

mať tri mesiace na vypracovanie štúdií, z ktorých víťaza určí 

odborná komisia menovaná primátorom Ing. Branislavom 
Cellerom. Mesto sa rozhodlo priamo osloviť architektov po 

tom, čo zlyhali predošlé dve súťaţe na renováciu námestia. 
„Útvar architektúry Mestského úradu v Trenčíne vytypoval 

ateliéry, ktoré uţ realizovali úspešné rekonštrukcie. Chceme 

mať kvalitný ná-
vrh, s ktorým sa 

stotoţní, čo naj-
viac obyvateľov 

Trenčína. Vzhľa-

dom k tomu, ţe to 
nie sú Trenčania, 

môţu vniesť úplne 
iný pohľad na ná-

mestie. Finančný 

limit na rekon-

http://archiv.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=1882206&ids=6
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štrukciu nie je, cena bude záleţať aj od archeologických výs-

kumov. Teším sa, ţe architekti súhlasili s vypracovaním štúdie 

a očakávam osem kvalitných návrhov. Našou ambíciou je 
pustiť sa do rekonštrukcie námestia v roku 2010,” povedal 

primátor Ing. Branislav  Celler. 
„Námestie pôsobí milo juţansky, ducha miesta robí ten 

obrovský hrad nad ním. Vytvára krásnu atmosféru. To je 

šperk, ktorý nikde v bývalom Československu nenájdete,” 
charakterizoval námestie architekt Tomáš Rusín z brnian-

skeho ateliéru. Podľa jeho slov treba zapracovať na detailoch, 
aby sa občan mesta na námestí cítil dobre, pretoţe časy, kedy 

sa chodilo do centra na nákupy, pominuli. „Aby ľudia námes-

tím len neprechádzali, ale tam aj zostali,” pridal svoj názor 
piešťanský architekt Bohuslav Pernecký. „Na námestí cítiť 

históriu, ktorú treba zachovať. Spojiť súčasné s historickým je 
výzva,” uviedla Marianna Bogyová. Českému architektovi 

Petrovi Mutinovi sa nepozdáva súčasné pódium uprostred 

námestia alebo asfaltové chodníky po krajoch námestia. „No 
uprostred je nádherná dlaţba, ktorá by tam mala ostať,” dodal. 

„Pri úprave námestia je potrebné rešpektovať vývojovú etapu 
z prelomu 19. a 20. storočia, väčšina fasád je z tohto obdobia. 

Dominantou námestia by mal zostať morový stĺp,” uviedla 

Mgr. Soňa Lackovičová z Krajského pamiatkového úradu v 
Trenčíne. 

Architektov zaujal aj nezvyčajný, vretenovitý tvar námestia. 
Ten určovala hradná skala na jednej strane a kedysi neregu-

lovaný Váh na druhej. Mierové námestie je spolu s domami na 

svahu pod hradom najstaršou časťou Trenčína, ktoré bolo 
skoro do konca 19. storočia obohnané hradbami a s hradom 

tvorilo uzavretý komplex. Podľa historičky Trenčianskeho 
múzea Mgr. Jany Karlíkovej sa pri archeologických výsku-

moch určite nájdu zvyšky budovy, ktorá stála kedysi pri 

Morovom stĺpe a minimálne dve podzemné chodby. Jedna z 
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nich mohla byť úniková z hradu, pričom začínala oproti 

Katovmu domu, ktorý sa nachádza na Matúšovej ulici 

smerujúcej na hrad. Tieto chodby by mohli byť navzájom 
prepojené. Mgr. Jana Karlíková hovorí, ţe aj po rekonštrukcii 

by sa mal zachovať historický ráz námestia. Avšak nemalo by 
sa ortodoxne čerpať z histórie, pretoţe tá mala aj svoje 

neduhy. Tým pádom by napríklad stredom námestia musel 

viesť kanál a pred mestským úradom by bola ţumpa. 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 25. júna 2008 slniečkom zaliateho popoludnia sa 

uskutočnilo 

slávnostné otvo-
renie nového 

detského ihriska 
na Pádivého ul. 

v Trenčíne. Na 

jeho otvorení sa 
zúčastnilo veľa 

detí zo sídliska 
Sihoť 3.- 4., 

ktoré privítali 

primátora mesta Ing. Branislava Cellera, poslancov mestské-
ho zastupiteľstva, členov občianskeho výboru, pracovníkov 

Mestského hospodárstva a mestských lesov v Trenčíne. De-
ťom ihrisko odovzdal do uţívania primátor Mesta Trenčín 

Ing. Branislav Celler slovami, „aby ste sa tu radi schádzali, 

stretávali, aby ste si ihrisko šetrili, aby vám čo najdlhšie 
vydrţalo.“ Na jeho slová nadviazala riaditeľka Mestského 

hospodárstva a mestských lesov Trenčín Ing. Erika Vrav-

ková slovami, „som rada, ţe voľná plocha, na ktorej detské 

ihrisko vzniklo, sa stala akýsi obrazom starej Sihote, keď sa 

premenila sa na zelenú lúku plnú hier, dobrodruţstva a fan-
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tázie. Autorka projektu ihriska Lucia Barteková vo svojom 

príhovore povedala, ţe „pri realizácii projektu uplatnili fan-

táziu detí z Materskej školy na Opatovskej ulici a Základnej 
školy na Hodţovej ulici, čo stvárnili vo svojich kresbách.  

Vyvrcholením sláv-
nostného otvorenia det-

ského ihriska bolo jeho 

pomenovanie podľa 
priania detí na „Ihrisko 

Pádivec“ a upevnením 
drevených tabúl jeho 

označenia na stojan so 

symbolom ihriska bocia-
nom klaunom Aviom a primátorom Ing. Branislavom Celle-

rom. 
Autorky projektu Ivana Kodajová a Lucia Barteková cel-

kovú plochu rozdelili do štyroch herných častí, v ktorej kaţdá 

z nich obsahuje nielen prvky na hranie, ale aj prvky určené 
k oddychu a k voľnej „nediktovanej“ hre. Vstupnú časť tvorí 

oddychová zóna s pergolou a lavičkami, ktorá nadväzuje na 
plochu s hernými prvkami pre deti od 2 – 4 rokov. Najväčšia 

herná plocha je venovaná najširšej vekovej kategórii deťom od 

4 do 12 rokov, kde sú osadené tzv. záţitkové herné prvky 
(lanové zostavy, lanovky, preliezky, šplhadlá). V strede areálu 

zostala zachovaná terén-
na nerovnosť a je vyuţitá 

umiestnením „domčeko-

vého údolia“ – malého 
mikrosveta pre deti od    

6 do 9 rokov (domčeky, 
drevené zvieratká, ..). 

„Domčekové údolie“ 

plynulo prechádza do po-
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slednej časti, kde sú umiestnené hradové zostavy pre širokú 

vekovú kategóriu. Dopadové plochy pod herné prvky sú vyt-

vorené z vymývaného štrku. Herný priestor zameraný pre 
všetky vekové kategórie detí spĺňa všetky kritériá z hľadiska 

bezpečnosti, funkčnosti, estetiky a originality. Hoci sú piesko-
viská v poslednej dobe veľmi diskutovanou témou a sú veľmi 

náročné na údrţbu, z dôvodu zabezpečenia hygienických po-

ţiadaviek, nachádza sa v tomto areáli aj takýto herný prvok. 
Pieskovisko poskytuje deťom do 3 rokov najplnohodnotnejšiu 

hru. Pieskovisko je uspôsobené tak, ţe je moţné ho večer 
jednoducho prekryť. Areál detského ihriska bol doplnený 

vhodným mobiliárom (pergola, lavičky, odpadkové koše, sto-

jan na bicykel, informačné tabule) a osvetlením. Informačné 
tabule poskytujú informácie o vekovom členení ihriska, 

o otváracích hodinách, o správcovi ihriska, o pieskovisku, atď. 
Správca ihriska zabezpečí otváranie a zatváranie ihriska, kon-

trolu technického stavu, drobné opravy, prekrývanie piesko-

viska a čistenie ihriska od odpadu. Herný areál je oplotený 
nafarbený na zeleno. Areál ihriska bol dotvorený sadovníc-

kymi úpravami, výsadbou rastlinného materiálu – kroviny 
a stromy vrátane ţivého plota, zaloţením nového trávnika a 

výsadbou kvetinových záhonov. 

Info Trenčín 05.07.2008 
Pomocná evidencia 370/1/08 

 
Vo štvrtok 11. septembra 2008 sa uskutočnilo na Mestskom 

úrade v Trenčíne stretnutie zástupcov Mesta Trenčín a členov 

organizačného tímu projektu Neberte nám Brezinu pod 
hlavičkou CEA, ku ktorému bolo Mesto Trenčín podnietené 

vysokým počtom získaných podpisov, povedala koordinátorka 
projektu Lucia Almášiová. „Mesto Trenčín začalo tento 

dialóg s členmi organizačného tímu tohto projektu preto, lebo 

túto tému zelene povaţuje pri rozvoji mesta za veľmi dôle-
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ţitú,“ povedal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. 

Súčasne aktivistov primátor na stretnutí ubezpečil, ţe mesto 

nepripustí zmeny hraníc lesoparku Brezina a plne sa pripája 
k snahe ochraňovať park. Členovia organizačného tímu pro-

jektu sa dohodli s predstaviteľmi mesta na ďalších pracovných 
stretnutiach, aby spoločne pracovali pri tvorbe nového územ-

ného plánu a ochrane zelene v meste Trenčín. V najbliţšej 

budúcnosti bude všetko záleţať  na spoločných diskusiách. 
Dúfame, ţe Mesto Trenčín dodrţí svoje sľuby voči nám 

a nový územný plán sa stane prijateľný pre obe strany,“ po-
vedala Lucia Almášiová, koordinátor projektu.  

Pomocná evidencia /1/08 

 
Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pe-

dersen, a.s., Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., 
Trenčín v spolupráci s Mestskou políciou Trenčín a občanmi 

mesta vykonalo v mesiacoch od 17. septembra do 18. októbra 

2008 jesenné  upratovanie na území mesta Trenčín. Tento rok 
sa jesenné upratovanie uskutočnilo skôr, pretoţe ho urýchlilo  

odstraňovanie následkov augustovej búrky. Veľkoobjemové 
kontajnery boli umiestnené na 28 stanovištiach vo všetkých 

mestských častiach. Pri jesennom upratovaní sa dodrţiavala 

platná legislatíva, ţe zber odpadov sa uskutočňoval na 
skládkach do dvoch veľkoobjemových kontajnerov, z ktorých 

jeden slúţil výhradne na odkladanie biologicky rozloţiteľného 
materiálu ako konárov, odpadu zo záhrad, trávnikov 

a podobne a druhý na iné odpady. Zároveň sa dodrţiavala 

zásada, ţe do veľkokapacitných kontajnerov sa neukladal 
elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, ţiarivky a ţe-

lezný šrot, ale len vykladal ku kontajnerom.. 
Vlastné poznámky 
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Od 1. októbra 2008 sa začala obnova stromoradia na Bran-

číkovej ulici. Odumierajúce čerešne pílkaté (sakury) budú po 

rekonštrukcii chodníka nahradené výsadbou mladých okras-
ných hlohov, ktoré budú opäť plniť estetickú funkciu. Mesto 

Trenčín tieţ pripravuje obnovu stromoradia na Piešťanskej 
ulici, kde budú v úseku od Ulice Ľ. Stárka po Veľkomoravskú 

ulicu odstránené staré agáty biele a vysadené budú mladé stro-

my forma javora poľného. Stromoradie v tejto časti ulice nie 
je úplné a staré stromy majú poškodené koruny a kmene. Po-

treba výrubu týchto stromov vyplynula z ich veku, nízkej 
estetickej hodnoty a dosiahnutia hranice ţivotnosti.  

Vlastné poznámky 
 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín v ter-

míne od 13. do 17. októbra 2008 zabezpečovala prostred-
níctvom firmy Dušan Grman DDD STAR, s.r.o. Zeleneč 

vykonanie deratizácie verejnej kanalizácie Trenčín pravý a ľa-
vý breh, Čistiareň odpadových vôd Trenčín pravý a ľavý breh. 

Súčasne sa vykonala deratizácia kanalizácie a kanalizačných 

šácht pred objektmi všetkých obytných domov, poľnohos-
podárskych druţstiev, podnikov, závodov, organizácií, spravu-

júce objekty na území mesta ako aj vlastníkov bytových do-
mov. Aby bola deratizácia skutočne úspešná, je podľa hygie-

nikov dôleţité, aby sa do nej zapojili všetci. Preto občania boli 

o deratizácii informovaní prostredníctvom vývesky na Mest-
skom úrade a jednotlivých mestských častiach, ako rozoslanou 

výzvou bytovým spoločenstvám, bytovým druţstvám, poľno-
hospodárskym druţstvám, podnikom, závodom a organizá-

ciam, ktoré spravujú objekty na území mesta. Táto povinnosť 

sa vzťahuje aj na vlastníkov bytových domov a iných nehnu-
teľností, aby si zabezpečili deratizáciu svojich objektov, ich 

okolia a prípojok kanalizácie a kanalizačných šácht pred 
objektmi. Po vykonanej deratizácii deratizéri asi po desiatich 

dňoch nanovo obídu všetky miesta, kde ukladali návnady a 
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pozbierajú uhynutých jedincov. V prípade opakovaného výs-

kytu potkanov, nanovo uloţia návnady a zabezpečia vyčistenie 

príslušného miesta. Deratizácia sa vykonáva z toho titulu, ţe 
potkany sú prenášačmi chorôb, teda hlodavce spôsobujú jed-

nak zdravotno-hygienické škody, ako i hospodárske. Znehod-
nocujú potraviny, technologické zariadenia, elektrické káble 

na motorových vozidlách, poškodzujú budovy, ale sú aj 

prenášači rôznych bakteriálnych infekcií, zárodkov a para-
zitov. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 24. októbra 2008 sa začali stavebné úpravy prechodu 
pre chodcov na Bratislavskej ulici a zastávke mestskej hro-

madnej dopravy pred ţelezničnou stanicou Trenčín - Zlatovce, 

pre zvýšenie bezpečnosti chodcov. Práce si vyţiadali čiastočné 
obmedzenie rýchlosti cestnej premávky na 40 km/h, ktoré bolo 

riadne vyznačené dopravným značením. 
www.trencin.sk 24.10.2008 

 

Projekt Zelená škola sa uţ dostáva do povedomia verej-

nosti, a tak pre nezainteresovaných len krátku informáciu. Je 

to projekt, v ktorom škola ţije v súlade so zásadami trvalo 
udrţateľného ţivota. Ocenená škola má okrem certifikátu 

právo pouţívať vlajku Fee. Týka sa to uţ viac ako 
sedemdesiatich škôl na Slovensku. No a keďţe darilo plniť 

podmienky Základnej škole Trenčín, Novomeského ulica aj v 

minulom školskom roku, boli jej zástupcovia pozvaní na 
oficiálne vyhodnotenie, ktoré sa konalo v Nových Zámkoch v 

dňoch 23. a 24. októbra 2008. Počas prvého dňa organizátori 
pripravili mnoţstvo vzdelávacích aktivít, na ktorých si 

koordinátori vymieňali skúsenosti. Na druhý deň sa usku-

točnila za účasti oficiálnych zástupcov z Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky a environmentálnych organizácií sláv-

nosť vyhodnotenia. Ocenení boli aj pedagógovia, ktorí na pro-

http://www.trencin.sk/
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jekte pracujú od samého začiatku. Je potešujúce, ţe ocenenie 

získala  koordinátorka projektu Mária Turčanová a aktívne 

deti zo Základnej školy Trenčín,  Východná ulica. Malý 
plamienok zapálenej sviečky symbolicky odštartoval ďalší 

ročník projektu. 
Info Trenčín 06.11.2008 

Pomocná evidencia 585/1/08 

 
V dňoch 16. septembra – 17. októbra 2008 sa uskutočnilo 

v meste Trenčín jesenné upratovanie. Pri tejto príleţitosti 
Mestské hospodárstvo a správa lesov Trenčín m.r.o. zabezpe-

čilo vyčistenie plôch verejnej zelene a údrţbu drevín rezom a 

spoločnosť Marius Pedersen, a.s. zabezpečila pristavenie a vý-
voz veľkoobjemových kontajnerov. Počas jesenného uprato-

vania vyviezli odpad zo stanovíšť na 92 uliciach a17 zá-
hradkárskych osadách, pričom sa zaznamenal 183 vývozov 

objemného odpadu, vyvezený objemný odpad mal hmotnosť 

206,5 ton. Uskutočnilo sa 155 vývozov bio odpadu s hmot-
nosťou 107,4 ton. Hmotnosť kategórie nebezpečného odpa-

du, do ktorého patria ţiarivky, olovené akumulátory a podob-
ne dosiahla hodnotu 7,67 ton. Na jesenné upratovanie sa 

dosiahli celkové náklady sumu 641.196 Sk.  

Odpad zo stanovíšť bol odváţaný pomocou Ecocaru, rame-
nových nakladačov a malého hákového nakladača. Zber ne-

bezpečných odpadov bol vykonávaný priebeţne malým rame-
novým nakladačom. Malý ramenový nakladač zabezpečoval aj 

dočisťovanie stanovíšť po odvoze posledného kontajnera. Bio-

logicky rozloţiteľný odpad bol zhodnotený v kompostárni 
biologických odpadov v Trenčíne. 

Info Trenčín 04.12.2008 
Pomocná evidencia 655/01/08 

 

Správkyňa trenčianskej karanténnej stanice Yvonne Po-
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liaková spolu so zástupcami rakúskeho ochranárskeho zdru-

ţenia Tierhilfe sa stretli dňa 27. novembra 2008 s primátorom 

Mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom a diskutovali 
o moţnom rozšírení karanténnej stanice, jej následnej 

rekonštrukcii a premene na útulok. Dnes sa v stanici nachádza 
50–60 zvierat, ktorej kapacita je podľa Yvone Poliakovej 

nedostačujúca. Takmer polovicu psov sa vďaka jej spolupráci 

so zahraničnými partnermi podarí umiestniť v zahraničí, me-
sačne odchádza z Trenčína minimálne päť zaopatrených 

psíkov s čipom do náhradných rodín v Rakúsku a Nemecku. 
Primátor prisľúbil ochranárom pomoc pri definovaní pozem-

ku, ktorý bude určený pre potreby nového útulku, ochranári na 

oplátku prisľúbili prezentovať fungujúci projekt z iného rakús-
keho alebo nemeckého mesta s počtom pribliţne 60 tisíc oby-

vateľov, ktorý by sa dal realizovať v Trenčíne.  Zástupcovia 
Tierhilfe zároveň prezentovali svoju skúsenosť s čípovaním 

psíkov, kampaňou podporujúcou ich  kastráciu či platením 

dane za psov v zahraničí. 
Info Trenčín 15.01.2009 

Pomocná evidencia 20/1/09 
 

Do 14. decembra 2008 mohli aj Trenčania rozhodovať 

o tom, akú definitívnu podobu by malo mať Mierové námestie 
vo svojom meste. 

Najprv svoje zámery 
revitalizácie Mierové-

ho námestia v Trenčí-

ne predstavili štyri 
české a tri slovenské 

ateliéry na osobitnom 
rokovaní dňa 3. de-

cembra 2008, na kto-

rom vedúci jednotli-konferenciu otvoril primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
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vých ateliérov pribliţne v 25 minútovom vstupe obhajovali 

svoje návrhy za prítomnosti funkcionárov Mesta Trenčín v če-

le s primátorom mesta Ing. Branislavom Cellerom. Jedno-
tlivé návrhy Mestský úrad v Trenčíne rozposlal do všetkých 

domácností tak, aby sa občania mohli k jednotlivým návrhom 
vyjadriť a dať na úrad svoje stanovisko. Okrem toho v pries-

toroch Centra rozvoja bývania Mestského úradu v Trenčíne na 

Farskej ulici bola otvorená výstava navrhnutých štúdií a vi-
zualizácie revitalizácie Mierového námestia. Tieto ateliéry cie-

lene vybralo Mesto Trenčín kvôli ich skúsenostiam s rekon-
štrukciami historic-

kých objektov a ná-

mestí. Počas  toho-
ročného leta prišli 

architekti do Tren-
čína, aby sa s ná-

mestím zoznámili. 

Uţ vtedy viacerí 
skonštatovali, ţe má 

jedinečný aţ stredo-
morský ráz s dominantou hradom, preto nie je potrebné robiť 

rozsiahlejšie zásahy. Skôr sa vo svojich návrhoch sústredia na 

zorganizovanie funkcií s dôrazom na detaily a ich citlivé za-
komponovanie k historickým prvkom. Ako skonštatovala 

hlavná architektka mesta Ing. arch. Adriana Mlynčeková, 
pre architektov pripravili zadanie, v ktorom zadefinovali zá-

kladné funkcie a atribúty, ktoré mesto na námestí poţaduje 

mať a ponechať. Podľa nej sa návrhy zhodujú v tom, ţe ná-
mestie veľa zásahov nepotrebuje. V tomto sme sa v podstate s 

nimi zhodli. Na námestí nie je treba veľa vymýšľať, nechceli 
sme ţiadne extravagancie alebo niečo, čo by narušilo jeho 

kolorit. Návrhy sú veľmi dobre spracované a výnimočné v ich 

jednoduchosti. Všetci autori doplnili na námestie vodný prvok, 
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teda fontánou, riešili spriechodnenie plôch a odstránenie niek-

torých bariér. Časť architektov napríklad ponechávala pôvod-

nú dlaţbu, iné ju radili vymeniť. „Pamiatkari doporučili za-
chovať časť pôvodnej dlaţby,“ vysvetlila Ing. arch. Adriana  

Mlynčeková. Terajšie pódium na námestí, niektorí označovali 
ako problematický prvok. Vo svojom riešení ho buď odstrá-

nili, alebo navrhovali ako mobilný prvok. Mesto uvítalo rie-

šenie, aby stánky, alebo pódium boli rozoberateľné. 
Aj primátor mesta Ing. 

Branislav Celler sa pri-
kláňa k názoru, ţe ná-

mestie nepotrebuje ţiad-

nu radikálnu úpravu a 
zmenu. Zaujala ho však 

filozofia obnovy a rekon-
štrukcie niektorých návr-

hov. Zapáčila sa mu myš-

lienka jedného z architektov, ktorý tvrdil, ţe námestie má zho-
ra tvar ţeny, ktoré treba len skrášľovať a nič nemeniť. Viacerí 

architekti povaţujú Morový stĺp za absolútny klenot a podľa 
nich je výnimočným v rámci Európy svojím pôdorysom, čo sa 

snaţili vyzdvihnúť vo svojich štúdiách. Niektoré návrhy nepo-

čítajú so zeleňou okolo Morového stĺpa a snaţia sa vrátiť 
námestia klasickú 

podobu z dobo-
vých snímok, ke-

dy na námestí ze-

leň nebola. Je tu 
len od polovice 

20. storočia, čo je 
v ţivote námestia 

veľmi krátka do-

ba. Všetky návr-

http://archiv.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=2752998&ids=2
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hy však počítajú so stromami. S realizáciou víťazného návrhu 

uvaţuje mesto začať aţ o dva či tri roky. „Náklady určite 

pôjdu do desiatok miliónov korún,“ povedal primátor. Prv neţ 
sa pristúpi k rekonštrukcii vykoná sa rekonštrukcia inţinier-

skych sietí a archeologický výskum. Historici očakávajú, ţe na 
námestí odhalia základy neznámej murovanej budovy. Podľa 

nich je faktom aj to, ţe námestie bolo vyspádované smerom do 

stredu, k zbernej stoke, ktorá ústila do ţumpy v miestach pred 
dnešným mestským úradom. O tom, ktorý návrh dostane šan-

cu na realizáciu, rozhodne odborná 13-členná komisia. Pri 
svojom rozhodovaní by mala zohľadniť aj výsledok verejného 

pripomienkovania občanov.  

Trenčianske noviny 01.12.2008 
 

Zabezpečenie vianočného stromu k výzdobe Mierového ná-
mestia, prebieha kaţ-

doročne rovnakou a os-
vedčenou formou, keď 

uţ v mesiaci september 

vyzýva Mesto Trenčín 
svojich obyvateľov na 

darovanie vzrastlého 
ihličnanu prostredníc-

tvom mestského dvoj-

týţdenníka Info a mest-
skej webovej stránky. Vianočný strom musel vţdy spĺňať ná-

ročné vzhľadové a výškové kritériá. Z drevín boli upred-
nostňované - douglaska, smrek a jedľa. Na tohtoročnú výzvu 

reagovalo 30 občanov nielen z mesta Trenčín, ale aj z blízkeho 

okolia. Ponúknutý ihličnan pokiaľ splnil poţadované kritéria, 
Mesto Trenčín prostredníctvom Mestského hospodárstva 

a správy lesov m.r.o., Trenčín bezplatne zabezpečilo jeho spí-
lenie a odvoz na miesto jeho inštaľovania. Pre tento rok bol 

vybratý vianočný strom, rovnomerne rozrastený, ktorý vyrás-

manţelia Chytiloví 
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tol v predzáhradke rodinného domu na 

ul. Kúty č. 15 v Trenčíne u manţelov 

Chytilových. Jednalo sa o douglasku 
16 metrov vysokú. Po jeho sanácii 

v mieste jej doterajšieho státia bola pre-
miestnená a postavená na Mierovom 

námestí dňa 28. novembra 2008. Os-

tatné ponúknuté občanmi ďalšie stromy 
budú umiestnené k vianočnej výzdobe 

okrajových mestských častí v Záblatí, 
Zlatovcich a Sihoti. 

Vlastné poznámky 

Info Trenčín 04.12.2008 
Pomocná evidencia 655/1/08 

 
 

 

 
 


