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R. Autner (vpravo) oboznamuje v sídle agentúry trenčianskeho primátora B. Cellera s výrokom 
o ratingu mesta Trenčín  foto (th)

 Na slávnostnom otvorení 
11. ročníka medzinárodnej 
výstavy kresleného humoru 
Bomburova šabľa v synagóge 
v Brezne v sobotu 3. júna zís-
kala v kategórii nad 15 rokov 
najvyššie ocenenie dvojica au-
torov z Trenčína Willy Weber 
a Tibor Vrtík. „Vymýšľač“ We-
ber a „kreslič“ Vrtík najlepšie 

spomedzi zúčastnených auto-
rov zvládli tému „Športu zdar 
a futbalu zvlášť“. Hoci priná-
šajú ľuďom radosť a dobrú ná-
ladu už 15 rokov a zúčastnili 
sa na viacerých výstavách, je 
to prvýkrát, čo získali cenu 
na prestížnej výstave, navyše 
v silnej medzinárodnej konku-
rencii. (la)

SRA opäť pridelila Trenčínu dlhodobý SRA opäť pridelila Trenčínu dlhodobý 
korunový rating BBB+korunový rating BBB+

Slovenská ratingová agentúra (SRA) už druhý rok za sebou pri-
delila krajskému mestu Trenčín dlhodobý korunový rating BBB+ 
so stabilným výhľadom.
 Ako informoval výkonný riadi-
teľ SRA Rudo Autner, v kategó-
rii transakcií v cudzích menách 
agentúra pridelila Trenčínu 
rating BBB so stabilným výhľa-

dom. Krátkodobý rating Trenčí-
na je S2, teda najlepšie možné 
hodnotenie pre subjekty s dlho-
dobým ratingom BBB+.

(dokončenie na str. 2) 

„Vymýšľač“ a „kreslič“ konečne ocenení!

Čo sa rozčuľujete, tréner?! Veď pred zápasom ste hovorili, že 
jedenástku mám dnes kopať ja!

E. Bulko nahradil v MsZ O. Löbbovú
V pondelok 
5. júna zlo-
žil na mi-
moriadnom 
r o k o v a n í 
t r e n č i a n -
skeho mest-
ského za-

stupiteľstva poslanecký sľub 
Emil Bulko (na snímke) a v po-
slaneckom zbore tak nahradil 
Oľgu Löbbovú.
 Poslankyňa O. Löbbová, 
v komunálnych voľbách kandi-
dujúca vo volebnom obvode č. 
2 Juh za koalíciu SDKÚ, KDH, 
ANO, DS (neskôr z poslanecké-
ho klubu a KDH vystúpila), sa 

vzdala poslaneckého mandátu 
k 31. máju t. r. V uvedenom vo-
lebnom obvode bol podľa počtu 
získaných hlasov (494) druhým 
náhradníkom E. Bulko, kandi-
dujúci za SMER. Podľa platnej 
legislatívy, ak sa v mestskom 
zastupiteľstve uvoľní mandát, 
nastupuje za poslanca ako ná-
hradník kandidát, ktorý získa 
najväčší počet hlasov vo voleb-
nom obvode, v ktorom sa man-
dát uvoľnil.
 Po zložení sľubu poslanci 
MsZ začlenili E. Bulka do Vý-
boru mestskej časti Juh a zvo-
lili za člena Komisie sociálnych 
vecí a zdravotníctva MsZ. (r) 
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 Mesto si tak zo zdrojov EIB 
celkovo požičia 1 913 239 EUR, 
ktoré vďaka rámcovej zmluve 
s EIB poskytne Tatra banka. 
Úver je určený na financovanie 
investícií na podporu rozvoja 
infraštruktúry mesta. Trenčín 
touto formou prefinancuje štyri 
projekty: výstavbu kruhového 
objazdu na križovatke ulíc Sobla-
hovská a Legionárska, výstavbu 
športovo-rekreačného areálu 
Základnej školy na Hodžovej ul., 
športovo-rekreačného areálu 
ZŠ na Veľkomoravskej ul. a vý-
stavbu kanalizácie v mestských 
častiach Opatová a Kubra. Úver 
sa spája so spomínanou nená-
vratnou dotáciou poskytnutou 
zo zdrojov Európskej únie. 
 „Využitím možnosti získať 
nenávratnú dotáciu sa stáva 
táto forma financovania výraz-
ne lacnejšia ako štandardné 
úverové financovanie ponúkané 
na slovenskom trhu. Navyše je 
prestížnou záležitosťou - využí-
vanie podpory z Európskej únie 
prispieva k vytváraniu dobrého 
mena pre mesto,“ povedal Miro-
slav Uličný. 
 Úver pre mesto Trenčín spadá 
do programu Municipality Infras-
tructure Facility, ktorý poskytuje 

vďaka rámcovej zmluve s EIB 
Tatra banka. Mesto Trenčín ako 
prvé mesto na Slovensku získa-
lo finančné prostriedky z tohto 
programu.
 Účelom programu je financo-
vanie investícií na podporu roz-
voja infraštruktúry miest a obcí 
v oblastiach dopravy, životného 
prostredia, školstva a zdravot-
níctva s možnosťou získania ne-
návratnej dotácie. Úver sa spája 
s nenávratnou dotáciou poskyt-
nutou zo zdrojov Európskej únie, 

ktorá môže dosiahnuť až 5% 
investičných nákladov a výrazne 
tak zlacniť financovanie. 
 „V rozpočte na rok 2005 sme 
mali schválený úver vo výške 90 
mil. 800 tis. Sk na vybrané in-
vestičné akcie do infraštruktúry 
životného prostredia a školstva. 
Pri rozhodovaní a zvažovaní úve-
rových podmienok pri čerpaní 

tohto úveru sme sa dozvedeli 
o rámcovej zmluve medzi Tatra 
bankou a Európskou investič-
nou bankou. Ihneď po získaní 
tejto informácie sme začali ro-
kovať s Tatra bankou a dohodli 
sa, že tento bankový dom nám 
poskytne preklenovací úver už 
v roku 2005 a zároveň sme 
podali žiadosť na možnosť čer-

pania prostriedkov s EIB. Naša 
žiadosť bola schválená a teraz 
môžeme použiť tieto prostriedky 
na splatenie úveru, ktorý sme 
získali v roku 2005,“ povedal po 
podpise zmluvy Ľubomír Štefá-
nik, vedúci ekonomického útva-
ru Mestského úradu v Trenčíne.
 Tibor Hlobeň

AKTUALITY2 / INfO

Mesto Trenčín ako prvé na Slovensku získa nenávratnú dotáciu z EIB
Vďaka úverovej zmluve s Tatra bankou, ktorú v stredu 24. mája 
podpísal v Bratislave primátor Mesta Trenčín Branislav CELLER 
s prvým podpredsedom predstavenstva Tatra banky Miroslavom 
ULIČNÝM a výkonným riaditeľom tohto bankového domu Marce-
lom KAŠČÁKOM, získa mesto nenávratnú dotáciu z Európskej 
investičnej banky (EIB) vo výške 191 324 EUR.

Úver z EIB (1 EUR = 37,763 Sk)

EUR Sk

Križovatka Soblahovská 305 912 11 552 155

Športovo-rekreačný areál ZŠ, Hodžova ul. 221 912 8 348 644

Športovo-rekreačný areál ZŠ, Veľkomoravská ul. 203 727 7 693 343

Kanalizácia 1 182 520 44 655 503

SPOLU 1 913 239 72 249 644

Vďaka úverovej zmluve s Tatra bankou, ktorú v stredu 24. mája 
podpísal v Bratislave primátor Mesta Trenčín Branislav CELLER 
(v strede) s prvým podpredsedom predstavenstva Tatra banky 
Miroslavom ULIČNÝM (vpravo) a výkonným riaditeľom tohto 
bankového domu Marcelom KAŠČÁKOM (vľavo), získa mesto 
nenávratnú dotáciu z Európskej investičnej banky (EIB) vo výš-
ke 191 324 EUR.

SRA opäť pridelila Trenčínu dlhodobý korunový rating BBB+
(dokončenie zo str. 1)
 Priradené hodnotenie SRA 
odôvodňuje tým, že mesto 
Trenčín rešpektuje ciele a úlohy 
definované v základnom stra-
tegickom dokumente – Pláne 
hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta. V zmysle plá-
nu k prioritám rozvoja mesta 
na najbližšie obdobie patria 
podpora podnikania, zlepšenie 
kvality poskytovaných verejno-
prospešných služieb a rozvoj 
infraštruktúry. „K ich napĺňaniu 
pristupuje mesto zodpovedne 
a kontinuálne, realizuje výz-
namné investičné aktivity, kto-
ré prispievajú k zvýšeniu kvality 

života občanov v meste,“ uvá-
dza R. Autner.  
 Finančné hospodárenie mes-
ta považuje agentúra za  dlho-
dobo stabilné. V roku 2005, tak 
ako aj v rokoch predchádzajú-
cich, bolo hospodárenie mesta 
prebytkové, prebytok k ultimu 
roka 2005 predstavoval 41,9 
mil. Sk. „Mesto Trenčín v sú-
časnosti dodržiava kritériá za-
dĺženosti stanovené novými 
rozpočtovými pravidlami. Aj keď 
časť prijatých úverov je zdro-
jovo krytá úsporami, ktoré sa 
dosiahnu realizovaním investič-
ných zámerov mesta, agentúra 
odporúča pri prijímaní ďalších 

návratných zdrojov financovania 
zvýšiť obozretnosť,“ upozorňuje 
sa v správe, vydanej agentúrou.
 Určité riziká agentúra vní-
ma v dôsledku zvyšujúceho sa 
objemu pohľadávok mesta po 
lehote splatnosti, ktorý rastie 
aj napriek tomu, že mesto pri 
vymáhaní svojich pohľadávok 
využíva všetky dostupné formy 
vymáhania. „Odporúčame, aby 
mesto pristupovalo razantnej-
šie k vymáhaniu pohľadávok, 
nakoľko kvalitné a efektívne in-
kaso a vymáhanie pohľadávok 
tvorí jeden z dôležitých pred-
pokladov zachovania platobnej 
schopnosti mesta,“ znie rada 

v správe agentúry.
 Agentúra pozitívne hodnotí 
v roku 2006 ukončený proces-
ný audit a proces implemen-
tovania jeho záverov. „Nová 
organizačná štruktúra je klient-
sky orientovaná a vytvorením 
klientskej zóny sa poskytuje 
občanom mesta vyšší kom-
fort v procese vybavovania ich 
požiadaviek. Nová organizač-
ná štruktúra znamená úsporu 
nákladov vynakladaných na 
chod mestského úradu a mož-
nosť investovania ušetrených 
prostriedkov v prospech obyva-
teľov,“ konštatuje R. Autner.
 T. Hlobeň
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a! Mestská veža opäť otvorená

Mesto Trenčín srdečne pozýva všetkých 

návštevníkov na prehliadku mestskej veže, ktorá je 

opäť pripravená na letnú sezónu!

Otváracie hodiny: denne od 10.00 do 20.00

Vstupné: dospelí 30 Sk, deti 15 Sk

Zľavy pre skupiny.

> ARTFILM   > KINO: Skrotená hora   

> DIVADLO: Cintorín slonov   > KONCERTY: Čistý chov

Festival ArtFilm 

v nových priestoroch

FÓRUM  INfO / 3 

Stalo sa...
22. mája – 4. júna 2006

PONDELOK 22. 5.: B. Celler 
rokoval so slovenským investo-
rom, ktorý má v záujme svoje 
aktivity umiestniť do trenčian-
skeho priemyselného parku.
 Primátor prijal mimoriadnu 
a splnomocnenú veľvyslanky-
ňu Spojeného kráľovstva Veľ-
kej Británie a Severného Írska 
na Slovensku J. A. Macgrego-
rovú.
UTOROK 23. 5.: S predsta-
viteľmi neziskovej organizá-
cie HK Dukla Trenčín, ktorá 
má v správe zimný štadión 
na Sihoti, rokoval B. Celler 
o prevádzke zimného štadi-
óna a možnostiach ďalšieho 
rozvoja mládežníckeho hokeja 
v meste.
STREDA 24. 5.: Vďaka úve-
rovej zmluve s Tatra bankou, 
ktorú podpísal v Bratislave 
trenčiansky primátor s prvým 
podpredsedom predstaven-
stva Tatra banky M. Uličným 
a výkonným riaditeľom tohto 
bankového domu M. Kaščá-
kom, získa mesto nenávratnú 
dotáciu z Európskej investičnej 
banky vo výške 191 324 EUR.
 Slovenská ratingová agen-
túra (SRA) už druhý rok za 
sebou pridelila krajskému 
mestu Trenčín dlhodobý rating 
BBB+ so stabilným výhľadom. 
S výrokom o ratingu oboznámil 
v sídle agentúry trenčianskeho 
primátora B. Cellera výkonný 
riaditeľ SRA R. Autner. 
ŠTVRTOK 25. 5.: Primátor 
prijal mimoriadnu a splnomoc-
nenú veľvyslankyňu Nórskeho 
kráľovstva na Slovensku B. 
Løvsethovú. Témou ich rozho-
voru bolo aj stanovisko Mesta 
Trenčín k súčasnej situácii 
a spôsobu jej riešenia na Tren-
čianskom hrade. 
 Štatutár mesta sa stretol 
so zástupcami investora, ktorý 
má záujem vybudovať podzem-
né garáže pri KaMC OS SR. 
 B. Celler viedol riadne roko-
vanie mestskej rady.
 Primátor sa zúčastnil 
v Mestskej galérii na sláv-
nostnej vernisáži výstavy pod 
názvom Dr. Klaun uvádza ... tri 

Stalo sa...
22. mája – 4. júna 2006

podoby klauna, ktorou bola vy-
hlásená verejná zbierka v pro-
spech Fondu Dr. Klaun.
PIATOK 26. 5.: Štatutár 
mesta navštívil Špeciálnu 
ZŠ V. Predmerského, kde sa 
spolu s predstaviteľmi Fondu 
Dr. Klaun z Holandska zúčast-
nil na odovzdávaní darov žia-
kom školy. 
SOBOTA 27. 5.: Primátor prijal 
delegáciu z holandského mes-
ta Utrecht. Holanďania v rámci 
pomoci postihnutým občanom 
Slovenska darovali na základe  
projektu Trenčianskej nadácie 
Fondu Dr. Klaun 40 mechanic-
kých i elektrických invalidných 
vozíkov.
PONDELOK 29. 5.: Na súťaži 
študentov stredných škôl v Ga-
lérii M. A. Bazovského na tému 
Osobnosti Trenčína nechýbal 
v hľadisku ani trenčiansky pri-
mátor.
UTOROK 30. 5.: B. Celler sa  
zúčastnil na ustanovujúcom 
stretnutí Kolégia na koordiná-
ciu činnosti orgánov miestnej 
štátnej správy a územnej sa-
mosprávy na KÚ v Trenčíne, 
ktoré zvolal prednosta Krajské-
ho úradu D. Gajdoš v rámci pl-
nenia projektu PHARE, nazva-
ného Podpora reformy verejnej 
správy v SR.
 Primátor prijal ďalšieho 
investora, ktorý prezentoval 
záujem rozvinúť svoje podnika-
teľské aktivity v pripravovanom 
priemyselnom parku.
STREDA 31. 5.: Na minister-
stve dopravy, pôšt a telekomu-
nikácií rokoval štatutár mesta 
o ďalšom postupe pri príprave 
výstavby nového cestného 
mosta v Trenčíne.
 V Bratislave sa B. Celler 
stretol aj so zástupcami zahra-
ničnej spoločnosti, ktorá má 
záujem investovať v Trenčíne 
v oblasti bytovej výstavby.
ŠTVRTOK 1. 6.: Primátor sa 
stretol so starostom Zama-
roviec J. Plškom. Finalizovali 
spolu definitívne usporiadanie 
športovísk na Ostrove, ktorý 
sa nachádza v katastrálnej ob-
lasti Trenčína i Zamaroviec. (r)

Sprievodca mestským úradom (5)

Kultúrno-informačné centrum mesta 
Trenčín informuje

Pod pojmom verejné kultúrne podujatia rozumieme: divadelné, 
filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné 
a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitko-
vého umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a pre-
hliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie, 
ktoré sú prístupné verejnosti.

 Organizátormi – usporiadateľ-
mi môžu byť fyzické alebo práv-
nické osoby. Prvoradou zákon-
nou povinnosťou usporiadateľa 
je oznámiť zámer konať podujatie 
v obci. Čo to znamená v praxi? 
Oznámenie o konaní verejného 
kultúrneho podujatia sa podáva 
do podateľne mestského úradu 
(MsÚ) alebo poštou na predpísa-
nom tlačive, ktoré tvorí prílohu 
VZN č. 4/2005 (k dispozícii na 
stránke www.trencin.sk, občan 
– tlačivá alebo na klientskom 
centre MsÚ a na útvare kultúry 
vo Hviezde, 2. posch.). Údaje 
uvedené vo formulári oznámenia 
sú dôležité pre následnú komu-
nikáciu. Oznámenie treba podať 
najneskôr týždeň pred konaním 
podujatia. Túto lehotu je možné 
skrátiť iba vo výnimočných a 
odôvodnených prípadoch. Útvar 
kultúry na základe oznámenia 
následne vydá tzv. akceptačný 
list, ktorý je dokladom o splnení 
oznamovacej povinnosti. Jeho 

kópiu okrem iných dostane aj 
mestská polícia. Táto je opráv-
nená v prípade nesplnenia ozna-
movacej povinnosti podujatie na 
mieste ukončiť. Rovnakú právo-
moc majú aj iné orgány poverené 
dozorom – zamestnanci útvaru 
kultúry MsÚ a útvaru školstva 
a sociálnych vecí MsÚ pri konaní 
verejných športových, telovýchov-
ných a turistických podujatí.
 Usporiadatelia podujatí, pre 
ktorých organizovanie podujatí 
vyplýva z ich hlavného zamera-
nia, predmetu činnosti alebo 
podnikania, sa môžu dohodnúť 
s pracovníkmi útvaru kultúry 
MsÚ na obojstranne výhodnej-
šom spôsobe oznamovania po-
dujatí.
 Nesplnenie oznamovacej po-
vinnosti ako aj nesplnenie iných 
podmienok konania podujatia, 
ktoré sú vymenované vo VZN č. 
4/2005, je sankcionované po-
kutou do výšky 10 000 Sk.
 (uk)

Ako postupovať pri organizovaní verejného 
kultúrneho podujatia

 Tradičný súhrn informácií 
o kultúrnom, spoločenskom 
a športovom dianí Kam v Trenčí-
ne budeme od júna na pultoch 
mestského kultúrno-informačné-
ho centra nachádzať v novom, 
pestrejšom šate !
 Novinkou je aj jeho interne-
tová verzia na webovej stránke 
www.trencin.sk a tiež distribú-
cia – až do vyčerpania zásob 
bude k dispozícii aj v niekto-
rých ďalších stretávacích 
centrách v Trenčíne (ArtKino 
Metro, Istropolis Cinema 

Center – ZOC MAX,  galérie, hrad, múzeum, 
kino Hviezda, kultúrne strediská a pod.)
 Veríme, že si u čitateľov nájde svoje pravidelné miesto a orga-
nizátorov podujatí upozorňujeme, že uzávierky informácií na každý 
nasledujúci mesiac sú ako doposiaľ - vždy 20. v mesiaci t.j. vaše 
tipy na júlové podujatia pošlite do 20.júna 2006! (r)
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Keď sa chlapi nehanbia za slzy
V sobotu predpoludním prijal primátor Trenčína Branislav CELLER 
delegáciu holandského mesta Utrecht. Po oficiálnych príhovo-
roch sa nálada očividne uvoľnila a k slovu sa dostal Jacques VAN 
DER LINDEN z holandsko-slovenskej firmy Hoek Slovakia, ktorý 
je otcom myšlienky pomôcť postihnutým občanom Slovenska da-
rovaním mechanických i elektrických invalidných vozíkov. Hovo-
ril o práci technikov, pripravujúcich tieto (u nás stále zriedkavé) 
technické pomôcky na využitie v praxi. Väčšinou sú to použité 
stroje, zrekonštruované v Holandsku a dovezené na Slovensko, 
kde telesne postihnutým ľuďom otvárajú nové obzory.

 Potom na svojom elektric-
kom vozíku prišiel pred hostí 
postihnutý 7-ročný Milan Va-
lášek, ovládajúci svoj vozík 
nohami, a spustil: „Je mi veľ-
kou cťou, že mám tento veľký 
a užitočný stroj. Používam ho 

na prechádzky, chodím na 
ňom do záhrady i mimo domu.“ 
Poďakoval sa koordinátorke 
projektu Trenčianskej nadácie 
Fond dr. Klaun Janke Sedláč-

kovej, J. van der Lindenovi 
i pracovníkom firmy Vitaal, ktorí 
mu postavili vozík na mieru. J. 
van der Linden mu nezostal nič 
dlžný, keď so smiechom popi-
soval, ako Milanko spočiatku 
do všetkého narážal a vzniklo 

veľa komických situácií. Teraz 
však dokonale ovláda svoj stroj 
a problémy má zasa jeho mat-
ka, lebo nestíha za ním behať. 
„Už si kúpila bicykel a stačí 

so mnou držať krok,“ tešil sa 
Milan. Chlapcova bezprostred-
nosť, radosť zo života, láska 
k matke, vďaka ujom a tetám, 
čo mu nezištne pomohli, to bol 
silný zážitok vháňajúci slzy do 
očí.
 Sobota bola krásnym dňom 
pre 17-ročného Jakuba Janu-
sa, ktorý si pred vchodom do 
priestorov Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja po krátkej 
slávnosti prevzal špeciálne 
upravený skúter s benzínovým 
motorom. Krátka inštruktáž 
holandského technika a na-
sledovali prvé metre jazdy. 
Skúter sa choval spočiatku ako 
rozbláznené kozliatko, ale Ja-
kub ho začal nebadane krotiť. 
Chlapec s veľkým potenciálom 
v matematike a fyzike sa rýchlo 
prispôsobil stroju a tešil sa na 
návštevy kamarátov v blízkom 

i vzdialenejšom okolí. „Mal 
som doteraz elektrický vozík, 
závislý na dojazde batérií, ten-
to je iný a dostanem sa s ním 
určite ďalej,“ spriadal plány 
Jakub. Počíta, že na úplne 
zvládnutie stroja bude potre-
bovať asi dve hodiny jazdenia. 
Študent gymnázia sa chystá po 
maturite študovať na niektorej 
zo slovenských vysokých škôl 
svoje obľúbené predmety.
 Zástupca holandskej firmy 
Vitaal, ktorá vozíky pripravu-
je pre našich spoluobčanov, 
hovoril o prebdených nociach, 
keď technici na mieru upravo-
vali stroje. „Človek je potom 
pri odovzdávaní vozíkov dojatý 
a hoci som chlap, musím sa 
veľmi premáhať, aby som mal 
suché oči. Ale preto vlastne 
našu prácu robíme,“ vyznal sa 
Bart van der Kroon. (la)

„Ty máš väčší stroj ako ja,“ s uznaním ohodnotil 7-ročný Milan-
ko skúter o desať rokov staršieho Jakuba.

Fond Dr. Klaun disponuje od 27. mája ďalšími štyridsiatimi elek-
trickými vozíkmi. Koordinátorke projektu Trenčianskej nadácie 
Fond dr. Klaun J. Sedláčkovej (druhá zľava) ich symbolicky odo-
vzdal B. van der Kroon. foto (jč)

Na deň klaunov sa vyzbieralo 86 324 Sk a 500 Eur
Deň klaunov v Trenčíne priniesol do Fondu doktor Klaun, pod-
ľa informácií manažérky fondu Jany SEDLÁČKOVEJ, 86 324 
korún a 500 eur. Sumu vyzbierali 27. mája na Mierovom ná-
mestí predajom klaunovských nosov a pohľadníc, mnoho ľudí 
prispelo aj do pokladničky. Zbierka pokračuje do 30. júna.

 „Nadácia SPP zvýši vy-
zbieranú sumu o rovnakú 
čiastku až do výšky 50-tisíc 
korún,“ dodala J. Sedláčko-
vá. Zo získaných peňazí sa 
podľa nej financujú divadelné 
predstavenia pre deti, kto-
ré z rôznych dôvodov musia 
časť svojho detstva stráviť 
odlúčené od svojich rodičov. 
Ide väčšinou o mentálne 
postihnuté deti v ústavoch, 
ale aj o deti v nemocniciach. 

 Deň klaunov taktiež pri-
niesol slovenský rekord. Na 
námestí sa 27. mája na pravé 
poludnie zišlo 749 klaunov, 
čo je podľa Igora Svitoka 
z agentúry Slovenské rekordy 
o 184 viac ako v Martine pred 
niekoľkými rokmi. Za klauna 
sa počítal každý, kto si kúpil 
klaunovský nos alebo si nos 
namaľoval na červeno a ne-
chal sa odfotografovať na 
spoločnú fotografiu. (SITA)

Smiech liečil
 Fond Dr. Klaun Trenčianskej 
nadácie pripravil v piatok 26. 
mája 2006 pre žiakov Špeciál-
nej základnej školy internátnej 
Vl. Predmerského deň naplne-
ný radosťou. 
 V ten deň školu navštívili 
vzácni hostia, veľvyslanec Ho-
landského kráľovstva Laurent 
Luis Stoqis, zakladateľ Fondu 
Dr. Klaun Jacques van der Lin-
den, primátor Mesta Trenčín 
Branislav Celler, prednosta 
Krajského školského úradu 
v Trenčíne Ondrej Divínsky 
a početná skupina príslušníkov 
hasičského zboru z holandské-
ho mesta Utrecht, ktorí priniesli 

školákom veľa hračiek, získa-
ných verejnou zbierkou vo svo-
jom meste. 
 Hostí privítala riaditeľka ško-
ly Jarmila Blašková, predstavili 
sa aj žiaci krátkym kultúrnym 
programom. Vyvrcholením 
predpoludnia bolo vystúpenie 
klauna Adina, počas ktorého sa 
striedali chvíle napätia s chvíľa-
mi výbuchov smiechu. To však 
nebolo všetko, pretože po skon-
čení programu všetky deti školy 
dostali balíček s hračkami od 
priateľov z Holandska. A tak deti 
školy opäť prežili jeden krásny 
deň naplnený smiechom, rados-
ťou a veselosťou. (Ľ.S.)
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 Po spustošení mesta 
habsburskými vojskami vyzeral 
Trenčín iste bezútešne. Požiar 
zničil väčšinu budov v meste. 
Zhorel farský kostol Narodenia 
Panny Márie aj pri ňom stoja-
ca kaplnka sv. Michala. Požiar 
zničil aj kláštor františkánov aj 
s kostolom sv. Ducha, ktorý 
bol za mestskými hradbami. 
Opätovná rýchla obnova mesta 
bola vzhľadom na neustále tu-
recké nebezpečenstvo podpo-

rená aj samotným kráľom, kto-
rý zrušil mestu na desať rokov 
dane. Opravovali sa najmä poš-
kodené hradby, najmä dolná 
brána, ktorá bola v tom období 
prestavaná a zvýšená a prista-
vali k nej opevnené predbránie 
(barbakan). Mesto sa teda po-
merne rýchlo spamätalo, počet 
obyvateľov rástol a vznikali aj 
nové sídliská mimo hradieb (Na 
ostrove, Humná, Gátry, Šance, 
Trudné, Chríb, Sokolice). Pred 

polovicou 16. stor. bol osídlený 
aj západný priestor mesta me-
dzi múrmi a Váhom, nazývaný 
Za mestom alebo Za hradbami. 
Všetky tieto štvrte však mali 
veľmi pohnuté osudy, lebo boli 
ohrozované nielen nevyspyta-
teľným tokom rieky Váh (Váh 
= Wagus = blúdivý) a častými 
povodňami, ale aj stálym vojen-
ským nebezpečenstvom. (rk)
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 Po porážke Turkov pri 
Moháči sa Slovensko stalo 
súčasťou habsburskej mo-
narchie – na uhorský trón 
sa dostal Ferdinand I. Svoju 
pozíciu si však musel vydobyť 
v dlhoročnom dynastickom zá-
pase s domácim kandidátom 
Jánom Zápoľským, ktorého 
hlavným stanom bol Trenčian-
sky hrad. Ferdinand poslal 
do Trenčína vojská vedené 
Jánom Katzianerom, ktorým 
sa po počiatočnom obliehaní 
hradu a mesta podarilo Tren-
čín dobyť. Stalo sa to vďaka 
zradcom. Ako totiž neskôr 
vyšlo najavo, jeden z trenčian-
skych mešťanov, Juraj Kupec, 
ukázal habsburskému vojsku 
prístupové cesty k hradu a naj-
slabšie miesta opevnenia. Po 
tomto čine ušiel z Trenčína 
a usadil sa v Kroměříži. Bez 
viny však iste neboli ani hradní 
velitelia, ktorých si Ferdinand 
po dobytí hradu podozrivo po-
nechal vo funkciách – jedného 
z nich (Pavla Baračku) dokon-
ca ustanovil za podžupana 
Trenčianskej stolice. Hrad 
bol po týchto udalostiach 
spustošený, mesto zničené, 
vyrabované a vypálené. Ne-
skôr vypukol v meste dokonca 
mor (1585). Keďže súčasťou 
Habsburskej monarchie bola 
aj Morava, Trenčín stratil aj 
niekdajšiu dôležitosť strate-
gického pohraničného mesta. 
V nasledujúcich rokoch – naj-
mä počas protihabsburských 
povstaní – však stále zohrával 
pomerne dôležitú úlohu. Hrad 
pod správou uhorskej komory 
dali neskôr do zálohy verné-
mu prívržencovi kráľa Alexovi 
Thurzovi (bol palatínom a krá-
ľovským taverníkom). Po jeho 
smrti (1543) ho mali krátko 
jeho vdova a zať, no potom 
hrad opäť prevzala uhorská 
komora, aby ho opäť dala do 
zálohy. Ďalších 50 rokov tak 
hrad postupne prešiel rukami 
rôznych majiteľov, až napokon 
Trenčiansky hrad i panstvo 
skončili vo vlastníctve Štefa-
na Ilešháziho. V rodine Ilešhá-
ziovcov zostal tento majetok 
až do polovice devätnásteho 
storočia. 

DanglárDanglár

Trenčín za Habsburgovcov

Život v Trenčíne na konci šestnásteho storočia 

Viete že: Jedno rameno „blúdivého“ Váhu kedysi tieklo priamo 
pod hradným bralom? Ako asi Trenčín vyzeral niekedy na konci 
šestnásteho storočia, si môžeme predstaviť z najstaršej zacho-
vanej veduty hradu (Štátny archív, pobočka Trenčín).

Najdlhšie Trenčiansky hrad 
vlastnili členovia významného 
rodu Ilešháziovcov. Zanechali 
väčšinu umeleckých zbierok, 
ktoré dodnes obdivujeme na 
hrade. Vo farskom kostole sa 
nachádza rodinný epitaf Štefa-
na Ilešháziho (na obr.)
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 Pretrvávajúcim problémom  
v tejto časti mesta je chýbajú-
ce parkovisko pri Medik centre, 
čo spôsobuje nepríjemnosti 
najmä starším a chorým ľu-
ďom. Zástupca primátora a po-
slanec Anton Boc oznámil, že 
došlo k dohode mesta a Medik 
centra na odkúpenie plochy na 
parkovisko pri tomto zdravot-
níckom objekte.
 Nevôľu obyvateľov vyvolala aj 
plánovaná stavba štvorpodlaž-
ného domu so 16 bytmi na 
rohu Bavlnárskej a Kožušníckej 
ulice. Z pohľadu Kožušníckej 
bude vytŕčať oproti rodinným 
domom, navyše bude stáť bliž-
šie k ceste ako ostatné domy. 
Poslanec Štefan Sýkorčin ne-
súhlasil s obavami obyvateľov, 

že bude zrušený chodník pri 
tejto stavbe. „Dom bude mať 
štyri garáže a 8 parkovacích 
miest za domom. Pozemok 
nie je majetkom mesta a VMČ 
sa k tomu preto nevyjadrí. Pri 
stavebnom konaní museli dať 
vyjadrenie majitelia susedné-
ho domu,“ dodal Š. Sýkorčin. 
Z pohľadu Bavlnárskej ulice 
nová bytovka nenaruší vzhľad 
ulice.
 Združenie občanov zopako-
valo požiadavky na zlepšenie 
dopravy pre obyvateľov Istební-
ka a Orechového. Podľa A. Boca 
sa od 1. júna začne skúšobná 
prevádzka presmerovanej lin-
ky č. 3, spájajúcej Istebník 
a Orechové so Záblatím, SAD, 
Medik centrom, nemocnicou 

a sídliskom Juh. Na tejto trase 
budú premávať tri spoje denne 
v oboch smeroch. Ak bude vyťa-
žená, uvažuje sa o pridaní ďal-
ších spojov. Rovnako aj linka 
číslo 6 bude zachádzať za OZC 
Max, potom sa vráti na Želez-
ničnú stanicu a bude pokračo-
vať po pôvodnej trase.
 Občania sa zaujímajú aj 
za opravu a rekonštrukciu ulíc 
Široká, Orechovská a Istebníc-
ka. Istebnícku ulicu má v sprá-
ve Trenčiansky samosprávny 
kraj, na Širokej sa vykoná bu-
dúci rok, vrátane odvodnenia 
ulice a chodníkov. Podľa pred-
sedu VMČ Martina Barčáka 
sa súvislá oprava Orechovskej 
ulice asfaltobetónovým kober-
com uskutoční v auguste tohto 
roku. Dokončenie Vlárskej uli-
ce sa dáva do úpravy rozpočtu 
a zrealizuje sa tento rok, dodal 
Š. Sýkorčin.

 Špecifická situácia vznikla 
obyvateľke domu na Piešťan-
skej ulici, ktorá má pod svo-
jím bytom reštauráciu. Hluk 
z hudobnej produkcie jej v noci 
nedovolí spať, preto zavolala 
mestských policajtov, aby na-
pomenuli personál. Hudba sa 
stíšila a po odchode hliadky 
sa decibely opäť zvýšili nad 
únosnú mieru. Žene nevadí 
samotná reštaurácia, iba hu-
dobná produkcia počas akcií, 
lebo sa nedá vtedy vyspať. 
Mestská polícia sa na požia-
danie predsedu VMČ bude 
častejšie venovať vzniknutej 
situácii. Kuriozitou je žiadosť 
tejto reštaurácie na predĺženie 
prevádzkových hodín v piatok 
a sobotu. Proti tomu rezolútne 
vystúpil poslanec Ľubomír Po-
ruban a VMČ sa s jeho stano-
viskom stotožnil.
 (la)

 Zástupca primátora Tren-
čína Anton Boc hovoril o re-
konštrukcii Horného Šianca 
v časti medzi ulicami Piaristic-
kou a Braneckého, o položení 
nového asfaltu na uliciach 
Soblahovskej  K dolnej stanici, 
o pokračovaní prác na výstavbe 
verejných WC na Sládkovičovej 
ulici. Občanov na verejnom 
zasadnutí VMČ zaujala správa 
o plánovanej zmene doprav-
nej situácie v meste. Týka sa 
uzatvorenia Braneckého ulice 
pre dopravu a vybudovania kru-
hového objazdu na križovatke 
Električnej a Rozmarínovej ulice 
pri cestnom moste. Veľkými 
akciami budú aj pripravované 
projekty výstavby novej plavár-
ne a cestného mosta. 
 Viceprimátor spomenul aj 
analýzu mestskej dopravy vy-
pracovanú Výskumným ústa-

vom dopravným v Žiline a s ňou 
spojený návrh na zmenu cestov-
ných poriadkov MHD. Z najväč-
šieho sídliska Juh bude chodiť 
autobus každých 20 – 30 minút 
a niektoré spoje budú presme-
rované cez Legionársku ulicu 
okolo Perly. Skúšobne sa zave-
die aj nočný spoj.
 Obyvatelia časti Nozdrkovce 
sú nespokojní so stavom cesty 
z Biskupíc, chýba im kanalizá-
cia a chodníky. Pretože táto 
komunikácia patrí pod správu 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, poslanci navrhli rokova-
nie s VÚC kvôli vyriešeniu tejto 
situácie. V Nozdrkovciach sa na-
vyše má budovať tento rok kana-
lizácia, preto sa musia tieto dve 
investičné akcie zosúladiť.
 Kritická situácia v parkovaní 
motorových vozidiel je na Ino-
veckej ulici v časti od križovatky 

so Soblahovskou. Život ľuďom 
znepríjemňuje aj bezohľadná 
rýchla jazda mnohých vodičov 
cez tento úsek. Stále sa obja-
vuje požiadavka na obmedze-
nie rýchlosti na 40 km/hod. Z. 
Marousek z MsP zdôraznil, že 
v roku 2005 bola takáto úprava 
značenia navrhnutá, neschválil 
ju dopravný inšpektorát.
 Mladý muž z časti Belá pou-
kázal na nepokosený cintorín, 
na choré stromy napadnuté 

škodcami. Hovoril aj o strachu 
občanov z tejto lokality pred 
veľkou vodou, pretože po po-
vodni pred dvomi rokmi sa nič 
nehýbe. A. Boc v odpovedi uvie-
dol, že Trenčín s Trenčianskou 
Turnou a Soblahovom rokovali 
s vodohospodárskym podni-
kom, je vypracovaná štúdia 
na reguláciu potoka a jedinou 
otázkou je zaradenie akcie do 
plánu, čo závisí od finančného 
krytia realizácie projektu. (la)
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Odvoz odpadu z dvora „železného muža“ Dušana Baluchu podľa 
posledných údajov zatiaľ „vydala“ 9 veľkých kontajnerov kovo-
vého šrotu a 6 veľkých kontajnerov odpadkov. Foto (a)

Nozdrkovce a Belá nie sú na kraji sveta
V úvode zasadnutia Výboru mestskej časti (VMČ) Stred v pon-
delok 29. mája v Kultúrnom stredisku Dlhé hony odzneli dve in-
formácie. Najskôr Zdeno MAROUSEK z mestskej polície hovoril 
o vlčiakovi, ktorý na Olbrachtovej ulici napadol ženu a musel byť 
utratený. Druhá prekvapujúca správa hovorí o odvoze odpadu 
z dvora „železného muža“ Dušana BALUCHU a podľa posledných 
údajov hora neporiadku zatiaľ „vydala“ 9 veľkých kontajnerov 
kovového šrotu a 6 veľkých kontajnerov odpadkov.

Nové spoje MHD pre obyvateľov Istebníka a Orechového
Zasadnutie Výboru mestskej časti (VMČ) Západ v stredu 31. 
mája na mestskom úrade sa nieslo v znamení diskusie poslancov 
s občanmi na témy, ktoré najviac pália obyvateľov Zámostia.
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 Šikmé, pozdĺžne i kolmé par-
kovacie miesta sú navrhnuté pri 
krajnici miestnych komunikácií 
na úkor jestvujúcej zelene tak, 
aby sa zachovala v čo najväčšej 
miere. V miestach, kde sa na-
chádza verejné osvetlenie ale-
bo stromy, sa vynechajú zelené 
ostrovčeky. Časť parkovacích 
miest vznikne na úkor chodní-
kov, ale neobmedzí pohyb ani 
neohrozí bezpečnosť chodcov.
 Dodávateľ stavebných prác 
vzíde z výberového konania, 
predpokladané celkové náklady 
na stavbu predstavujú 40 mil. 
Sk. V prvej etape budú už tento 
rok práce v celkovom objeme 
5 mil. Sk zrealizované na Ul. 

kpt. Nálepku, Šoltésovej, Ga-
garinovej a Osvienčimskej. Na 
týchto uliciach sa nachádzajú 
stromy vysokého vzrastu, ktoré 
presahujú výškou bytové domy. 
Mesto Trenčín sa zaviazalo, že 
počas stavebných prác nedôjde 
k ich poškodeniu a následným 
možným škodám na majetku 
občanov.
 Stavebný úrad nenašiel 
počas stavebného konania dô-
vody, ktoré by znemožňovali po-
volenie stavby. V odôvodnení o. 
i. konštatuje, že uskutočnením 
stavby nedôjde k zhoršeniu ži-
votného prostredia či k ohroze-
niu verejného záujmu, a preto 
stavbu povolil. (th)
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Výhody behu na tartanovom ľahkoatletickom ovále najneskôr v 
októbri ocenia aj žiaci ZŠ Novomeského ul. či občania najväč-
šieho trenčianskeho sídliska Juh. foto (jč)

Za tri roky pribudne na Sihoti 
623 parkovacích miest

Mesto Trenčín bude riešiť parkovanie na sídlisku Sihoť vytvo-
rením nových parkovacích miest. Dopravné podmienky na Ul. 
gen. Viesta, M. Rázusa, kpt. Nálepku, Šoltésovej, Gagarinovej, 
Považskej, M. Turkovej, Osvienčimskej, Pod Skalkou, Žilinskej 
a Sibírskej zlepší v priebehu najbližších troch rokov 623 parko-
vacích miest. Státie pre telesne postihnutých občanov bude rie-
šené individuálne podľa požiadaviek občanov pred jednotlivými 
bytovými domami.

Trenčín vyhlásil verejnú súťaž 
na bežnú a zimnú údržbu ciest

Mesto Trenčín vyhlásilo verejnú súťaž na bežnú a zimnú údržbu 
ciest. Celková zmluvná suma predstavuje bez DPH 40 až 47 
miliónov korún. Výška sumy vychádza z platnej legislatívy, ktorá 
určuje, že pokiaľ sa súťaž robí na dobu neurčitú, musí zadávateľ 
uviesť predpokladaný objem prác na štyri roky. 

 Mesto Trenčín chce uzavrieť 
zmluvu s dvanásťmesačnou 
výpovednou lehotou, ktorá by 
zahŕňala ručné čistenie, stroj-
né čistenie, kropenie, čistenie 
uličných vpustí, postrek krajníc 
herbicídmi, kosenie krajníc, čis-
tenie žľabov a rigolov.
 Mesto chcelo pôvodne tieto 
práce prideliť spoločne v sú-
ťaži na zabezpečenie správy a 
údržby mestských komunikácií. 
Viceprimátor Anton Boc však 
uviedol, že práce súvisiace 
s bežnou a zimnou údržbou 
sa podľa zákona o verejnom 
obstarávaní nemohli spojiť so 
stavebnými prácami, a preto 
mesto vyhlásilo dve súťaže. 

 Súťaž na správu a údržbu 
ciest v Trenčíne vyhrala bratis-
lavská firma Strabag, ktorá sa 
bude o trenčianske cesty starať 
najbližších 20 rokov. Víťazná 
ponuka presahuje 40 miliónov 
korún ročne bez DPH. Z toho na 
stavebnú údržbu je vyčlenených 
okolo 15 miliónov korún. Do nej 
patrí oprava výtlkov, vodorovné 
značenie, zvislé dopravné zna-
čenie a všetky opravy, bránia-
ce bezpečnej zjazdnosti ciest 
a chodníkov. Na tzv. cyklickú 
údržbu, teda výmenu asfalto-
-betónových kobercov, je tento 
rok vyčlenených ďalších 25 mi-
liónov. Mesto má v správe 115 
kilometrov ciest. (SITA)

Obnova športovísk pri ZŠ, Novomeského ul. za vyše 42 miliónov Sk
Rekonštrukcia schátraného športového areálu Základnej školy 
(ZŠ) na Ul. Novomeského v Trenčíne si vyžiada vyše 42 milió-
nov korún. Verejnú súťaž vyhrala firma Sport Real z Trenčína, 
s výstavbou sa začne v piatok. 

 V areáli bude futbalové 
a viacúčelové ihrisko pre ho-
kejbalistov a basketbalistov, 
doskočiská a rozbežiská pre 
skok do diaľky a ľahkoatletický 
ovál. Kolaudácia a odovzdanie 
do prevádzky športových ihrísk 
s odvodnením, oplotením, von-
kajším osvetlením a spevnený-
mi plochami, chodníkmi v are-
áli školy a sadovými úpravami 

sa plánuje najneskôr v októbri 
tohto roku.
 Hlavným prevádzkovateľom 
a užívateľom areálu bude ZŠ 
na Novomeského ul., slúžiť 
má aj obyvateľom najväčšieho 
trenčianskeho sídliska Juh. 
„Našou ambíciou je pripraviť 
podmienky pre rekreačný, ale 
aj výkonnostný šport vo všet-
kých častiach mesta. Preto 

Nové asfaltové koberce
V rámci súvislej opravy miestnych komunikácií položí firma 
Strabag v júni novú súvislú asfaltovú vrstvu na 6 ulíc v Tren-
číne. Práce v hodnote 4 403 209 vykoná ako víťaz verejnej 
súťaže na základe zmluvy s mestom Trenčín. (jš)

1. Ul. gen Svobodu – garáže

2. Ul. J. Halašu – parkovisko

3. Ul. K. Šmidkeho – parkovisko

4. Ul. J. Halašu – pod garážami

5. Ul. K. Šmidkeho

6. Halalovka II – komunikácia pri bytových domoch
Halalovka I – odstavná plocha, komunikácia pred do-
mami č. 2343 a 2340, parkovisko I, parkovisko II 

sme vyčlenili aj v rozpočte na 
rok 2006 finančné prostriedky 
na realizáciu športového are-
álu pri ZŠ na Novomeského 
ul. V tomto trende chceme 
pokračovať aj v rokoch na-
sledujúcich,“ uviedol trenčian-

sky primátor Branislav Celler. 
V minulom roku mesto zre-
konštruovalo športové areály 
základných škôl na Hodžovej  
a Veľkomoravskej ul. Investície 
presiahli 31 miliónov korún.
 (SITA)
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Číslo 
okrsku

Volebná miestnosť Vymedzenie územia volebného okrsku

1.
Kultúrne a metodické cen-
trum OS SR (ODA)
Hviezdoslavova 205/16

Nám. sv. Anny, Hasičská, Farská, Hviezdoslavova, Horný Šianec, Nám. SNP, J. Branecké-
ho, Marka Aurélia, Matúšova, Mierové nám., M. Nešporu, Palackého, Ul. kniežaťa Pribinu, 
Rozmarínová, Sládkovičova, Jaselská, Sadová, Štúrovo nám., Vajanského, 1. mája 

2.
Gymnázium Ľ. Štúra
1. mája 167/7

Bernolákova, Električná, Kmeťova, Kollárova, Kuzmányho, K dolnej stanici, Súdna, 
Jesenského, Jilemnického, I. Olbrachta, Kúty, Moyzesova, Pod Brezinou, Nad tehelňou, 
J.B.Magina, MUDr. A.Churu, Daniela Krmana, Jána Lipského, Rybárska, Piaristická

3. 
Materská škola
Ul. 28. októbra 1169/7

Cintorínska, Dolný Šianec, J. Kráľa, Krátka, Nová, Partizánska, Zelená, Tatranská, Záhrad-
nícka, Legionárska – nepárne č. 1–37, párne č. 2–30

4. 
Kultúrne stredisko Dlhé Hony 
Ul. 28. októbra 1169/7

Soblahovská – nepárne č. 1–39

5. 
Kultúrne stredisko Dlhé Hony
Ul. 28. októbra 1169/7

Inovecká – nepárne č. 1–3, párne č. 2–10, 28.októbra – nepárne č. 1–29, párne č. 4–16

6. 
Základná škola
Bezručova 1228/66

Bezručova, Kalinčiakova, Lidická, Družstevná, Ul. kpt. Jaroša, Ovocná, S. Chalupku, 
Slnečné nám., Veterná, Osloboditeľov, Inovecká – nepárne č. 7–15, 65, párne č. 12–74

7. 
Základná škola
Bezručova 1228/66

Soblahovská – nepárne č. 41–61, párne č. 6–22 a č. 34–38, Strojárenská, Pod Juhom, 
Pod Komárky

8.
Základná škola
Dlhé Hony 1155/1

28. októbra- nepárne č. 31–45, párne 18–38, Dlhé Hony 

9.
Základná škola
Dlhé Hony 1155/1

Beckovská, Nemocničná, Panenská, Legionárska- nepárne č. 39–63, párne č. 32–92

10.
Dom humanity
Noviny, Stromová 2539/5 

Karpatská, Poľná, Stromová, Narcisová, Nové prúdy, Palárikova, Puškinova, Riznerova, 
Sasinkova, Jána Zemana

11. 
Dom humanity
Noviny, Stromová 2539/5

Belá, Biskupická, Bottova, Javorinská, Nozdrkovce, Úzka, Záhumenská, Legionárska- ne-
párne č. 65–115, párne č. 100–160

12. 
Materská škola
K. Šmidkeho 2674/12

Západná, Saratovská 2 a 4

13. 
Základná škola
L. Novomeského 2692/11

Jána Halašu

14. 
Základná škola
L. Novomeského 2692/11 

L. Novomeského, Saratovská- nepárne č. 1–9, párne č. 8 a 10

15. 
Základná škola
L. Novomeského 2692/11 

K. Šmidkeho 

16. 
Kultúrne stredisko Juh
Kyjevská 3183

Šafárikova

17. 
Kultúrne stredisko Juh
Kyjevská 3183

Bazovského, Liptovská, Ul. gen. Svobodu, Vansovej, Južná

 Voľby do Národnej rady Slo-
venskej republiky sa podľa roz-
hodnutia predsedu Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 
89/2006 Z. z. o vyhlásení vo-
lieb do Národnej rady Sloven-
skej republiky uskutočnia v so-
botu 17. júna 2006. V meste 
Trenčín bolo za účelom vyko-
nania volieb vytvorených 44 
volebných okrskov (uvedené 
v prílohe). Volebné miestnosti 
sa pre voličov otvoria v sta-
novený deň o 7.00 hodine 
a zostanú otvorené do 22.00 
hodiny. 
 Voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky sa pod-
ľa zákona č. 333/2004 Z. z. 
o voľbách do Národnej rady 
Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov kona-
jú na základe všeobecného, 
rovného a priameho volebné-
ho práva tajným hlasovaním. 
Právo voliť (aktívne volebné 
právo) majú občania Sloven-
skej republiky, ktorí najneskôr 
v deň volieb dovŕšili 18 rokov 
veku. Volič hlasuje osobne, 
zastúpenie inou osobou nie je 
prípustné. Hlasovania sa môže 
zúčastniť:
• volič, ktorý je zapísaný 

v zozname voličov príslušného 
volebného okrsku a predloží 
občiansky preukaz,
• volič, ktorý predloží voličský 
preukaz spolu s občianskym 
preukazom, bude zapísaný 
do zoznamu voličov v prísluš-
nom volebnom okrsku. Volič, 
ktorý nebude môcť voliť vo 
volebnom okrsku, v ktorého 
zozname voličov je zapísaný, 
môže požiadať osobne alebo 
prostredníctvom splnomocne-
nej osoby o vydanie voličské-
ho preukazu. Voličské preu-
kazy sa vydávajú v úradných 
hodinách Klientskeho centra 

Mestského úradu v Trenčíne 
– evidencia obyvateľstva do 
15. júna 2006. 
 Ak sa volič nemôže zo zá-
važných, najmä zdravotných 
dôvodov dostaviť do volebnej 
miestnosti, môže požiadať 
okrskovú volebnú komisiu, 
v ktorej zozname voličov je za-
písaný, o vykonanie hlasovania 
do prenosnej volebnej schrán-
ky mimo volebnej miestnosti. 
Okrsková volebná komisia vy-
šle k voličovi aspoň 2 svojich 
členov s prenosnou volebnou 
schránkou, hlasovacími lístka-
mi a obálkou. 

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do NR SR
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18. 
Kultúrne stredisko Juh
Kyjevská 3183

Kyjevská, Mateja Bela – nepárne č. 37–55, párne č. 30–40

19. 
Základná škola
Východná 2435/9 

Halalovka – nepárne č. 11–71, párne č. 24–66

20. 
Základná škola
Východná 2435/9

Mateja Bela – nepárne č. 17–35, párne č. 18–28, Halalovka – nepárne č. 1–9, párne 
2–22

21. 
Penzión dôchodcov
Lavičková 2838/10

Lavičková, Východná, Mateja Bela – nepárne č. 1–15, párne č. 2–16

22. 
Trenčianska univerzita A. 
Dubčeka
Študentská 1638/3

Nábrežná, Švermova, Študentská, Komenského, Smetanova

23. 
Trenčianska univerzita A. 
Dubčeka
Študentská 1638/3

Hurbanova, Ul. gen. Goliana – nepárne č. 37–43, párne č. 10–14, Jiráskova, Ul. 
gen. Viesta – párne č. 32–46

24. 
Materská škola
Švermova 1629/24

Gen. Viesta – nepárne č. 1–7, párne č. 2–30, Ul. kpt. Nálepku 37 a 39, Martina Rázusa, 
Gen. Goliana – nepárne č. 1–35, párne č. 2–8

25. 
Základná škola
Hodžova 1487/37

Hodžova – nepárne č. 1–39, párne č. 2–44, Holubyho nám., Vodárenská, Ul. kpt. Nálepku 
– nepárne č. 1–35, párne č. 2–8, 17. novembra 

26. 
Základná škola
Hodžova 1487/37

Hodžova – nepárne č. 41–69, párne č. 46–94, Gagarinova, Šoltésovej

27. 
Kultúrne stredisko SIHOŤ 
M. Turkovej 1730/22

Považská – nepárne č. 35–91, párne č. 36–90, Osvienčimská

28. 
Kultúrne stredisko SIHOŤ 
M. Turkovej 1730/22

Brigádnická, Hodžova – nepárne č. 71–81, Považská- nepárne č. 1–33, párne č. 2–34, 
M. Turkovej, Pod Skalkou, Opatovská – nepárne č. 1–13, párne č. 2–18, Pri Tepličke, 
Jasná, Pod čerešňami, Tichá 

29. 
Materská škola
Opatovská 654/39

Žilinská, Clementisova, Opatovská – nepárne č. 15–47, párne č. 20–52

30. 
Materská škola
Opatovská 654/39

I. Krasku, Pádivého, Sibírska, Opatovská – nepárne č. 49–53, párne č. 54–96, Odbojárov, 
Armádna

31. 
Kultúrne stredisko Opatová
Opatovská 96/220

10. apríla, Horeblatie, Mlynská, Niva, Pod driením, Potočná, Opatovská – nepárne č. 
55–265, párne č. 98–228, Mníšna

32. 
Kultúrne stredisko Kubra
Kubranská 20/42

J. Derku, J. Fabu, Pod horou, Pod lipami, Pod hájikom, Záhrady, Zelnica, Za humnami, 
Dubová, M. Hricku, Kubranská, Volavé

33. 
Kultúrne stredisko Kubra
Kubranská 20/42

Pred poľom, Ul. gen. M. R. Štefánika – párne č. 118–130, nepárne č. 83 a 85, Súvoz

34. 
Kultúrne stredisko Kubrica
Kubrická 56/60 

Kubrická 

35. 
ZK Merina Somer
Pod Sokolice 6575

Pod Sokolice, Gen. M.R. Štefánika- nepárne č. 21 – 69, párne č. 86 – 116, K výstavisku 

36. 
Obvodný úrad
Gen. M. R. Štefánika 394/20 

Kukučínova, Kragujevackých hrdinov, Železničná, Ul. gen. M. R. Štefánika – nepárne č. 
5–17, párne č. 10–84

37. 
Základná škola
Veľkomoravská 2160/12 

Veľkomoravská, Piešťanská, Zlatovská, Ľ. Stárka, Vl. Roya, Rastislavova, Svätoplukova, 
Brančíkova, Bratislavská- nepárne č. 1–119, párne č. 2–48

38. 
Základná škola
Veľkomoravská 2160/12 

Duklianskych hrdinov, Hollého

39. 
Materská škola
Medňanského 360/34

Istebnícka, Jahodová, Jánošíkova, Kasárenská, Majerská, Medňanského, Matice sloven-
skej, Orechovská, Podjavorinskej, Ružová, Záhradná, Vlárska

40. 
KD Istebník
Medňanského 104/27

Hrádzová, Hrabovská, Chotárna, Horné Orechové, Kvetinová, Lesnícka, M. Kišša, Na 
záhumní, Radlinského, Súhrady, Široká, Žabinská

41. 
Športové gymnázium
Kožušnícka 72/4

Jedľová, Lipová, Javorová, Prúdy, Brezová, Orgovánová, Višňová, Obchodná, Kožušnícka, 
Brnianska, Bratislavská – nepárne č. 121–141, Vážska

42. 
Športové gymnázium
Kožušnícka 72/4

Staničná, Súťažná, Budovateľská, Kvetná, Bavlnárska, Školská, Továrenská

43. 
Kultúrne stredisko Zlatovce
Hlavná 495/10 

Malozáblatská, Hanzlikovská, Hlavná, Jarná, J. Psotného, Na dolinách, Na kamenci, Na 
vinohrady, Na záhrade, Poľovnícka, Severná, Detská, Okružná, K mlyniskám 

44. 
Kultúrne stredisko Záblatie
Záblatská 2/27

Dolné pažite, Ku kyselke, Pri parku, Poľnohospodárska, Rybáre, Sigôtky, Bratislavská- pár-
ne č. 52–116, Záblatská 
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 Zuzana Mišáková, riaditeľka 
THD, k tomu dodáva: „Cieľom 
je neustále zvyšovať kvalitu 
predstavení, hoci v podmien-
kach amatérskeho divadla je to 
ťažká úloha. Výber hry je vždy 
výsledkom súhry viacerých okol-
ností. Táto hra nie je o slovách, 
ktoré čítame, ale ako povedal 
režisér ...všetko je medzi riad-
kami.“ Text dozrel do súčas-
nosti a pranieruje jej nešváry, 
akoby bol napísaný pre súčas-
nú spoločnosť, v ktorej víťazí 
pretvárka, mamon, predajnosť 

„za misu šošovice“, láska je 
len slovo a ľudský život nesto-
jí viac ako niekoho zábava. 
Najmä o tomto je „komédia“, 
ktorú sa rozhodli inscenovať. 
Spolupráca s profesionálnym 
režisérom nezanedbateľne po-
zdvihla úroveň THD. Peter J. 
Oravec je úžasný profesionál, 
ale aj skvelý človek, ktorý veľmi 
citlivo zladil technické i kreatív-
ne možnosti amatérov s vlast-
nou predstavou inscenácie. 
Navyše bol impulzom, ktorý sú-
bor v danej chvíli najviac potre-

boval. Výsledkom je skutočne 
trenčianske divadlo, veď okrem 
troch osôb sú všetci zúčastne-
ní od režiséra cez hercov a mu-
zikantov, kostýmerky Janky 
Kováčikovej až po posledného 
realizátora scény – a bolo ich 
neúrekom, Trenčania. 
 Hra v štýle Commedie dell´ 
arte si žiada hercov typovo vy-
hranených, jej postavy sú storo-
čia ustálené. V úlohe mrzutého 
starca intrigána Brighellu sa 
predstaví dlhoročný ochotník 
a muzikant Laco Žiško. Jeho 
protihráčmi budú silák Trivalin 
stvárnený už známym hercom, 
ale i šermiarom a kaskadérom 
Milošom „Slemom“ Slemen-
ským a básnik Gilles steles-
nený najmladším členom an-
sámbla Borisom Bilčíkom. Ten 
sa už zaskvel v postave Uhorčí-
ka v Jáánošíííkovi či v postave 
Bela Capandu v predstavení 

Lás-ka-nie. Ich sekundantmi sú 
senilný učenec zvaný Dottore 
a klaun Scaramouche. Obe tie-
to postavy hrajú ženy – Jarmila 
Ondrejovičová a Jana Majčíko-
vá, čo umožňuje nazerať na ne 
z nadhľadu. Peknú mladú ženu 
Izabellu predstavuje Janette 
Strharská, jej protipólom je sta-
rá kupliarka Zerbine v stvárne-
ní Slávky Cvrkovej. V postave 
Prológa, resp. riaditeľa divadla, 
sa alternujú Anna Maršalová 
a skutočná riaditeľka THD Z. 
Mišáková. Za zmienku stoja 
aj muzikanti, pretože práve hu-
dobný doprovod je neoddeliteľ-
nou súčasťou predstavenia. Za 
klávesmi je Tibor Grofik a bub-
nom kraľuje Ferdo Rybníček. 
Predstavenie sa uskutočňuje 
aj za podpory Mesta Trenčín 
a premiéra bude v kine Hviezda 
15. júna 2006 o 19.00.
 (sc)
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Pozvánka na Lásky hru osudnú
Trenčianske hradné divadlo prešlo od svojho vzniku mnohými 
premenami a vystriedalo sa v ňom takmer sto ochotníkov. Na 
konci štvrtého roku existencie má súbor zohratý kolektív, kto-
rý o pár dní uvedie v premiére divadlami málo inscenovanú, no 
veľmi podnetnú dramatickú prvotinu bratov Čapkovcov Lásky 
hra osudná.

Členovia THD pred zámkom v Rosiciach pri Brne, kde reprezento-
vali slovenskú kultúru počas tretieho májového víkendu foto (a)

Dr. Klaun vystavuje
Slávnostná vernisáž výstavy pod názvom Dr. Klaun uvádza 
… tri podoby klauna, ktorou bola vyhlásená verejná zbier-
ka v prospech Fondu Dr. Klaun, sa konala 25. mája 2006 
v Mestskej galérii v Trenčíne. Svojím vystúpením ju spestrili 
žiaci Špeciálnej ZŠ V. Predmerského v Trenčíne divadelnou 
etudou „Stonožka“ a tancujúci klauni „Line Duo“.

 Návštevníci na výstave si 
mohli pozrieť zbierky fotogra-
fií z divadelných predstavení 
Dr. Klauna, detských kresieb, 
v ktorých dominoval klaun 
a zbierka drevených plas-
tík klaunov, ktoré zapožičal 

ich autor Vladimír Morávek. 
Takmer všetky vystavené det-
ské kresbičky oslovili účastní-
kov vernisáže a každá z nich 
dostala za malý obnos nové-
ho majiteľa.
 (jč)

Juh hľadá SuperStar

 Casting speváckej súťaže 
Juh hľadá SuperStar sa usku-
točnil na podnet Detského 
výboru mestskej časti Juh 
v spolupráci s Kultúrnym cen-
trom AKTIVITY, o.z. a garantom 
Branislavom Zubričaňákom. 
Porota v zložení Ľubica Kršá-
ková,  Dobroslava Švajdová, 
Dana Dolejská, Edita Kociáno-
vá, Peter Grábl a Tibor Bibel  
vybrala z viac ako 50 zúčastne-
ných do finálového kola, ktoré 
sa uskutoční 19. júna, týchto 
19 finalistov:
I. kategória:  6–10 rokov: Tere-
za Janíková, Dominika Kišiaco-
vá, Karolína Kolkusová, Terézia 

Košovanová, Andrea Petrášová 
a Martina Pristachová.
II. kategória: 11–15 rokov: 
Dominika Fabová, Andrea Jus-
tová, Tomáš Kotlárik, Michaela 
Kováčiková, Júlia Krehlíková, 
Iveta Kuchtová, Tereza Omel-
ková, Barbora Sásková, Lenka 
Vlková, Lucia Žigmundová, Pet-
ra Habánková, Pavlína Punová 
a Dominika Švachová.  
 Na finálovom koncerte sa 
speváci I. kategórie predsta-
via jednou piesňou – karaoke, 
II. kategória  dvoma piesňami 
– karaoke, druhú dospievajú 
s klavírnym sprievodom Petra 
Grábla.  (ku)

Mladí účastníci castingu netrpezlivo čakajú na verdikt poroty
 foto (a)
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Galéria M. A. Bazovského

� 21. 4. – 25. 6.
Klenoty českého moderného maliarstva 1907 
– 1939 zo zbierok Českého múzea výtvarných 
umení v Prahe a Krajskej galérie výtvarného 
umenia v Zlíne. Nájdenie obrazu – Miloš Alexan-
der Bazovský – diela z depozitára galérie.
KaMC OS SR

� 16. 5. – 11. 6.
10. AMFO Trenčianskeho kraja

� 12. 6. – 1. 7.
Maľba, kresba, plastika – prezentácia výtvarné-
ho odboru ZUŠ
Mestská galéria – Mierové nám. č. 22

� do 11. 6.
Dr. Klaun uvádza ... tri podoby klauna
Mestská galéria – Mierové námestie č. 16

� 7. 6. – 30. 6.
Absolventská výstava prác žiakov výtvarného 
odboru Základnej umeleckej školy v Trenčíne
Výstavisko TMM

� 13. – 15. 6.
AQUA – 13. ročník medzinárodnej výstavy vod-
ného hospodárstva, hydroenergetiky, komunál-
nej techniky a ochrany životného prostredia
Verejná knižnica M. Rešetku

� 1. – 30. 6.
Život mojimi očami – výstava výtvarných prác 
študentov SOU strojárskeho v Trenčíne

Výstavy

Galéria M. A. Bazovského

� 21. 6. od 9.30 do 11.30
Galerkovo – hravé tvorivé dielne pre deti do šesť 
rokov a ich rodičov

� 13. 6. od 16.00 do 17.30
Výtvarný ateliér – pre všetky šikovné i „nešikov-
né“ deti do 14 rokov a ich rodičov

� 18. 6. od 14.00 do 16.00
Farebná nedeľa – tvorivé nedeľné popoludnie 
pre rodičov a deti
MC Srdiečko

� 12. a 19. 6. o 10.00
Čítavá hodinka s rozprávkou

� 8. a 15. 6. o 10.00
Tvorivé predpoludnie s tetou Aničkou – básnič-
ky, pesničky, maľovanie, kreslenie, čítanie a cvi-
čenie s tetou Aničkou

Detské aktivity

Mierové nám. 
032/743 44 15
9. 6. o 19.00 
Sokoli 
Island/Nemec-
ko/V. Británia/
Nórsko, 2002, 
97 min. Protago-
nistom  je Ame-
ričan Simon, 
ktorý sa po tridsiatich rokoch 
vracia na Island, aby v ústraní 
skoncoval so životom. 
11. 6. o 16.30
Vlčia búda 
ČSSR, 1986, 92 min. Český 
psychologický horor z roku 
1986, v ktorom mimozem-
šťania robia pokusy so skupi-
nou mladých lyžiarov. 
11. a 12. 6. o 19.00 
Mŕtva nevesta Tima 
Burtona 
V. Británia/USA, 2005, 77 
min. Zasnený Victor Van Dort 
sa vracia domov, aby sa ože-
nil. Počas príprav na blížiacu 
sa svadbu navlečie zásnubný 
prsteň na vetvičku v lese – tá 
je však prstom dievčaťa, kto-
ré je tam pochované. 
14. 6. o 19.00 
Brazil 
USA, 1985, 131 min. Hrdinom 
kafkovského príbehu, je bezvý-
znamný úradník Sam, zamest-
naný na ministerstve informá-
cií istého policajného štátu, 
ktorý sa namiesto nudnej kan-
celárskej práce radšej oddáva 
rôznym predstavám, v ktorých 
vystupuje ako hrdina. 
16. 6. o 16.30 
Anime play 
Projekcia japonských animo-
vaných filmov
16. 6. a 18. 6. o 19.00 
Vzpomínky a zapomínání 
Česko/Slovensko/Poľsko 
Pásmo troch filmov so spo-
ločným motívom spomínania 
a zabúdania na pozadí skú-
senosti holocaustu a jeho 
reflexie v rôznych dobách. 
18. 6. o 16.30 
Detské predstavenie 
19. 6. a 21. 6. o 19.00 
Distrikt! 
Maďarsko, 2004, 89 min. 
Drsná animovaná hiphopová 
komédia je akousi modernizo-
vanou verziou Rómea a Júlie. 

Mierové námestie

� 9. 6. o 16.30
Tanečná skupina AURA

� 10. 6. o 16.30
Akordeónový orchester Úsmev (Tr. Teplice)

� 16. 6. o 16.30
Dychová hudba Trenčianska dvanástka

� 17. 6. o 16.30 
Dychová hudba Veselá muzika z Ratiškovic (ČR)

� 19. 6. o 16.30
Mestský dychový orchester 

� 20. 6. o 19.00
Tanečné skupiny Korzo, Let's fly, Koral a fitnes-
ka G. Ježíková
KaMC OS SR

� 9. 6. o 19.00
Astorka korzo '90: Cintorín slonov
Klub Lúč

� 9. 6. o 20.00
Gympelrock – festival nielen študentských kapiel

� 16. 6. o 20.00
Mini Lokal Life 2006

� 21. 6. o 18.00
Live koncert: Mental Demise SK Tour 2006
Krankenhaus

� 9. 6. o 22.00
Space Parede Warm UP
Galéria M. A. Bazovského

� 11. 6. o 18.00
Klub priateľov vážnej hudby: Jaroslava Šimerko-
vá (klavír) a Miriam Žiarna (spev)

� 15. 6. od 9.30 do 11.30
Ateliér pre seniorov – tvorivé stretnutie pre skôr 
narodených

� 20. 6. od 17.00 do 19.00 
Večerný ateliér pre dospelých – tvorivé stretnu-
tie pre priateľov výtvarného umenia
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská ulica 1 

� 13. 6. o 15.30
Spevom k srdcu pod Trenčianskym hradom 
– amatérska súťaž v speve ľudových a sloven-
ských populárnych piesní
Kino Hviezda

� 15. 6. o 19.00
Trenčianske hradné divadlo: Lásky hra osudná

Divadlo, koncerty, festivaly

Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská  ulica 1 

� 15. 6. o 16.00

Pomóc, puberta – diskusia na aktuálnu tému 

s odborníkmi z občianskeho združenia Betle-

hem

KaMC OS SR

� 8. 6. o 16.00

Organizácia výroby dopravných lietadiel značky 

Airbus Industree a Boening. Všeobecné pravidlá 

organizácie výroby a logistického zabezpečenia

� 11. 6. od 9.00 do 13.00

Výmenné stretnutie zberateľov pivných kuriozít

Prednášky

MC Srdiečko

� 15. 6. 16.30

O školách, škôlkach a opatrovateľoch – dis-

kusný klub ku kampani „Ako chceme vychovávať 

svoje deti?“

KC Sihoť

� 8. 6. o 17.00

Alternatívne liečby – zdravotná prednáška s Ing. 

Sitárom 

Prednášky
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Detská pošta pre primátora

 Aj keď v sobotu 3.6.2006 
ráno na oblohe plávali veľ-
ké tmavé oblaky, pre radosť 
detí predsa len vykuklo ešte 
dopoludnia slniečko, aby sa 
v Trenčíne mohol osláviť ich 

sviatok – Medzinárodný deň 
detí. Jednou z mnohých atrak-
cií a súťaží bola v tento deň 
aj možnosť voľného vstupu na 
mestskú vežu a detská pošta 
pre primátora, kde deti písali, 
čo im v našom meste chýba 
a čo by v ňom chceli zmeniť. 
Primátor si všetky odkazy prečí-
tal a všetkým deťom, ktoré za-
nechali svoje meno a adresu, 
osobne pošle odpoveď. Tu sú 
niektoré z nich:

� Ujo primátor, je to tu pekné, tešíme sa veľmi a nedal by si 
obyčajnú hojdačku na ihrisko 
pri kostole na Juhu? Ďakujem, 
Matúško.
� Pán primátor, v Trenčíne by 
som chcela zmeniť to, aby tu 
všetko bolo zadarmo, hlavne 
bagety. Dominika Šeligová
� Veľmi sa mi tu páčilo, napr. 
veža, indiánske stany, trampo-
lína. Chcela by som, aby tu boli 
Superstaristi. Miriam Macharo-
vá
� Pán primátor! Moje mesto 
sa mi veľmi páči. Nič by som na 
ňom nemenila. Ale predsa by 
som niečo zmenila. A to detské 
ihrisko na ulici Pred poľom 12. 
Lebo všade majú deti pekné 
ihriská, len pred naším domom 

nie. Veľmi sa poteším, keď sa 
to zmení. Janka Labašková
� Bude v Južanke počítačová 
herňa? Tomáš Beťanský
� Pán primátor, ja by som 
chcela kolotoče zadarmo, veľkú 
plaváreň zadarmo pre všetky 
deti. Ďakujem, Majka Horečná
� Ja chcem MC Donald a nové 
obchodné centrá, Aupark, Po-
lus a Aquapark. Karin Ondruš-
ková
� Pán primátor, tento rok sa 
mi MDD veľmi páčilo kvôli ha-
sičským a policajným autám, 
ale páčili sa mi aj akcie kuklá-
čov a hasičov. Chcel by som, 
aby boli takéto parádne akcie 
každý rok. Dominik Jakubík
 (rl)

Oslavy MDD prilákali stovky rodín
Oslavy Medzinárodného dňa detí (MDD) prilákali v sobotu 3. 
júna do centra Trenčína stovky rodín s deťmi, pravdepodobne 
tomu pomohlo aj slnečné a teplé počasie. Na Mierovom námestí 
postavili dva veľké indiánske stany a nafukovaciu šmýkačku. K 
dispozícii bola aj okružná jazda po námestí na koňoch. 

 Deti počas soboty mohli tak-
tiež v sprievode rodičov zdarma 
navštíviť mestskú vežu. Pohľad 
na centrum Trenčína a hrad z 
veže od rána využilo mnoho 
rodín, najmenším deťom robil 
výstup po strmých drevených 
schodoch problémy, vo veži sa 
preto tvorili rady. Vežu sprístup-
nili prvého júna, bude otvorená 
od 10.00 do 20.00, a to do 
30. septembra. Priamy prístup 
na šesťpodlažnú gotickú vežu 
mestskej brány zo začiatku 15. 
storočia je výťahom zo Sládko-
vičovej ulice, po prvú vyhliad-
ku – balkón aj pre imobilných 
občanov, ďalšie tri poschodia 

návštevníci musia vyjsť po 
schodoch. Vežu sprístupnili 
verejnosti po rekonštrukčných 
prácach v roku 2004. 
 Súčasťou programu bolo aj 
podujatie MDD – Polícia deťom. 
Svoje schopnosti predviedla 
štátna polícia, ale aj vojenskí, 
železniční a mestskí policajti. 
Nechýbali ani hasiči, ktorí pred-
viedli vyprosťovanie zraneného 
človeka z auta. Deti mali mož-
nosť prezrieť si policajné autá 
a obrnené vozidlo. Policajti 
malým aj dospelým záujemcom 
ukazovali a predvádzali viaceré 
zbrane. 
 (SITA)
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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ DŇA 14. 6. 2006
Poriada asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne 
v spolupráci so svojimi členskými organizáciami a rehabili-
tačnou ambulanciou MUDr. Martiny Samekovej v rámci dňa 
„Krivých zrkadiel“.
 V čase od 10.00 hod. do 16.00 hodiny Vás radi privítame 
v peknom prostredí Edukačno – rehabilitačného centra na Bez-
ručovej ulici v Trenčíne (oproti základnej škole).
 Pripravujeme výstavu prác občanov so zdravotným postih-
nutím, pozrieť si môžete priestory denného stacionára (soci-
álna služba), rehabilitačného strediska, priestory pre klubovú 
činnosť Slovenského zväzu telesne postihnutých, Slovenské-
ho zväzu sluchovo postihnutých a Združenia na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím.
 Tiež bude pre Vás otvorená aj rehabilitačná ambulancia 
a radi Vám v tento deň zdarma poskytneme niektoré rehabili-
tačné procedúry.

Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z. a CK MV Tour organizujú

LETNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR
pre deti vo veku 6 – 13 rokov

V termínoch: 10. 7. – 14. 7. a 21. 8. – 25. 8. 2006

si môžete objednať ľubovoľný deň jedinečného táborového po-
bytu! Využite prázdniny a zabavte sa! Naši animátori pre vás 
pripravia skvelý program, pozostávajúci zo súťaží ako:
* Milionár * Táborová SUPERSTAR * Detektívka * Dance 

show * Ruleta šťastia * Hollywood * Táborový labyrint * Na 
veku nezáleží * a iné…

 V cene 190 Sk je započítané stravovanie a pitný režim, ma-
teriál a ceny do súťaží, nepretržitá starostlivosť o deti. Prihlá-
siť sa je možné prostredníctvom zaslania prihlášky e-mailom, 
poštou alebo osobne v KS Juh alebo v našej kancelárii na l. 
poschodí budovy bývalého Slovakotexu.
www.tmv.sk, 0903 227 670, 0908 668 474, KS Juh 658 

26 08, 0915 784 886, 0910 942 549

 Mesto Trenčín vyhlasuje 
výberové konanie na predaj 
nehnuteľného majetku v k.ú. 
Trenčín – objektu so s.č. 361 
a pozemku parc. č. 463/1, 
zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 2111 m2 (pod ob-
jektom a dvor) nachádzajúcich 
sa na Nám. sv. Anny č. 20 
v Trenčíne. Pri výbere rozhodu-
je najvyššia cenová ponuka.
 Záujemca je povinný zložiť 
finančnú zábezpeku vo výške 
500 000 Sk na účet predáva-
júceho vedeného v Dexia ban-
ke Slovensko, a. s., pobočka 
Trenčín, č. ú. 0600535009/
5600, VS 7500000206. Fi-
nančná zábezpeka musí byť 
pripísaná na účet predávajúce-
ho najneskôr v deň uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk.
 Ponuky zasielajte do termí-
nu 30. 6. 2006 do 12.00 hod. 

v zalepenej obálke s heslom 
„Objekt Nám. sv. Anny“ s ná-
pisom „neotvárať“ na adresu: 
Mestský úrad v Trenčíne, 
Útvar majetku mesta, Mie-
rové nám. č. 2, 911 64 Tren-
čín.
 Obhliadka nehnuteľností 
bude zabezpečená dňa 13. 6. 
2006 a 20. 6. 2006 o 10.00 
hod. na mieste.
 Bližšie informácie poskyt-
ne Útvar majetku mesta MsÚ 
v Trenčíne, kontaktná osoba 
Ing. Pappová vo veciach majet-
kových – tel.: 032/6504204, 
Ing. Marguš vo veciach tech-
nických – tel.: 032/6504219.
 Zložená finančná zábez-
peka bude neúspešným zá-
ujemcom vrátená do 10 dní 
po uzatvorení kúpnej zmluvy, 
okrem prípadu odstúpenia od 
podanej ponuky.

Oznam
 Základná organizácia ne-
doslýchavých, Bezručová ul. 
1012 v Trenčíne pozýva svojich 
členov a priaznivcov 24.júna 
2006 do PODHÁJSKEJ na ter-
málne kúpalisko.
Na 1. júla 2006 pripravuje JU-
NIÁLES v Kultúrnom stredisku 
Trenčín – Zlatovce so začiatkom 
o 15.00 h.
Na uvedené akcie sa záujemco-
via môžu prihlásiť u pani Rožní-
kovej, tel.: 6520246. (r)

Výberové konanie – MŠ
 Mesto Trenčín v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z.z. o vý-
kone prác vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na 
obsadenie funkcie riaditeľky
Materskej školy, Kubranská 20, 911 01 Trenčín

Kvalifikačné predpoklady:
– odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky č. 
41/1996 Z.z.  
– minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

Iné požiadavky:
– znalosť príslušnej legislatívy 
– komunikačné a organizačné schopnosti 
– osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
– schopnosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
– znalosť práce s PC

Uchádzači o výberové konania k prihláške doložia:
– stručný profesijný životopis
– úradne overené doklady o vzdelaní 
– odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– návrh koncepcie rozvoja materskej školy
Uzávierka prihlášok je 16. júna 2006. 
Prihlášky posielajte na adresu: MsÚ Trenčín, Útvar školstva 
a sociálnych vecí, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín. Obál-
ku označiť „Výberové konanie, MŠ, Kubranská 20“.

Výbor mestskej časti 
Sever Trenčín

 Výbor mestskej časti 
SEVER pozýva občanov na 
stretnutie, ktoré sa uskutoč-
ní v stredu 21. 6. 2006 o 
16.00 hod. v Kultúrnom stre-
disku Kubra.
 Teším sa na Vašu účasť a 
zostávam s pozdravom

 Ján Babič, v.r.
predseda VMČ Sever

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku
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Vážení čitatelia!
Sme veľmi radi, že naše 
krížovky a osemsmerov-
ky sa stretávajú s takým 
priaznivým ohlasom. Ďa-
kujeme za vašu priazeň. 
Správne znenie tajničky 
z č. 11 znie: „Nezapchávaj 
šťastiu každú dieru.“ Zo 
všetkých správnych lúštite-
ľov sa pri žrebovaní šťastie 
usmialo na Soňu Zajaco-
vú, Partizánska 17. Získa-
va hrnček s logom mesta 
Trenčín. Výhru si môže 
vyzdvihnúť v redakcii. Sr-
dečne blahoželáme! Taj-
ničku osemsmerovky nám 
môžete poslať na adresu 
redakcie do 16. 6. 2006.

„Moje deti sú ako čašníci,“ sťažuje 
sa otec. „Ako to?“ „Lebo keď ich 
zavolám, tiež… (tajnička na 12 
písmen).“
 

AKELA, ALEJE, DÁVKOVAČ, 
ENERGIA, HLTANIE, IMELO, 
KAOLÍN, KAPACITA, KLADA, 
KOKOSY, KOLMICE, KONTRO-
LÓR, KREOLKA, MAJETNÍ BRITI, 
MAKROMOLEKULA, MALÁ ZÁ-
STAVKA, MEDENKA, MOŽNOSŤ, 
NEPOKOJ, NEVESTIN ZÁVOJ, NO-
VINA, OSEM VÝŤAHOV, OSTRIEŽ, 
OSTROV, PNIAK, POKUSY, POLO-
SPÁNOK, POSCHODIE, PRASKLI-
NA, PRIMÁŠI, REKLAMA, REZNE, 
SLANINA, SÝKORKA, ŠKRIPOT, 
TERASA, VETROŇ, VIERA, VO-
LÁN, VRECKO, ZELOVOC (pál)

Osemsmerovka

N Í L O A K P A A R E K L A M A E
E N Z S N R Š K R I P O T A E I N
V A R E I V R E C K O N L I D T E
E C I M L O K L A D A Á I O E I R
S D Á V K O V A Č K Z P CH A N R G
T Š K Ý S O V D L Á Y S A A K B I
I N S Ť A Ž N O S Ť O O T C A Í A
N Y Y A R E E T C P S L A N I N A
Z N S H P R A I R T H O E L M T S
Á Á U O K V E T R O Ň P N E E E A
V L K V K P R O Í T L D Z Ž L J R
O O O A N O V I N A S Ó E U O A E
J V P A L U K E L O M O R K A M T

Mladé hádzanárky v Trenčíne o titul
 Hádzanársky klub HK Štart Trenčín a Slovenský zväz v hádza-
nej usporiadajú 9. – 11. júna v Mestskej športovej hale na Si-
hoti Majstrovstvá Slovenska v hádzanej starších žiačok. Sily si 
zmeria výkvet žiackej hádzanej na Slovensku, dievčatá zo Šurian, 
Vranova nad Topľou, Bytče, ŠKP Bratislava, Michaloviec, Banskej 
Bystrice, Senice a domáceho HK Štart Trenčín.
 V piatok sa súboje začnú o 13.00 h, v sobotu budú dievčatá 
zápoliť od 8.30 h a vyvrcholenie majstrovstiev môžete vidieť v ne-
deľu 8.00 h. (r)

Olympiáda malotriednych škôl
 Na futbalovom ihrisku v Tren-
číne - Opatovej sa v piatok 26. 
mája konali netradičné oslavy 
Dňa detí formou olympiády 
malotriednych škôl z Opatovej, 
Skalky nad Váhom, Selca, Hor-
nej Súče – Trnávky, Chocholnej 
a Dolnej Poruby.
 „Pre deti sme pripravili 
športové súťaže vo futbale, vo 
vybíjanej a v skákaní vo vre-
ci,“ rozprávala riaditeľka opa-
tovskej ZŠ Alena Schifferová. 
Súťaže boli nazvané podľa obcí, 
v ktorých vznikli. Deti potešila 
návšteva miestnych hasičov 
na historickej ručnej striekačke 
ťahanej koňom, ktorú zorgani-
zoval Radovan Horný, rovnako 

aj ukážky súčasnej techniky 
hasičov. Deti sa okrem hier 
vyšantili preťahovaním lana na 
výborne pripravenom ihrisku.
 Víťazstvo v 12. ročníku 
Skalnatého slona vo futbale si 
odniesli žiaci zo Selca, druhí 
skončili chlapci zo Skalky a tre-
tie bolo družstvo z Chocholnej. 
V 9. ročníku Opatovskej stonož-
ky vo vybíjanej bola najlepšia 
Chocholná pred Selcom a Tr-
návkou. Najlepšie sa vysporia-
dali v 5. ročníku Súčanského 
slimáka so zákernosťami behu 
vo vreci deti z Chocholnej, 
druhé miesto patrí domácej 
Opatovej a tretie Trnávke.
 (la)

Deti sa okrem hier vyšantili preťahovaním lana na výborne pri-
pravenom ihrisku foto (a)

Aj takýto darček pre svoje mamičky ku Dňu matiek pripravili 
deti z MŠ na Soblahovskej ulici. Okrem básničiek a tančekov 
mamičkám zahrali divadielko Drevený zámček. (hn)

Občianske združenie HODZO v spolupráci s Mestom Trenčín 
usporiadalo v nedeľu 4.6.2006 na ihrisku v Hornom Orechovom 
športovo – relaxačný deň detí.

Detská radosť

 Napriek nepriazni počasia sa 
19 detí zúčastnilo na súťažiach 
v kopaní jedenástok, triafaní ple-
choviek, fúkaní balónov na čas, 
streľbe zo vzduchovky, bedminto-
ne a v hádzaní šípok do terča. Na 

záver si zahrali futbalový zápas.
 Počas občerstvenia a ochut-
návania pochúťok na grile deti 
potešili reklamné predmety mes-
ta Trenčín, ako aj rôzne sladkosti 
a iné darčeky. (pl)



Číslo 12/ročník VIII

 Na dvadsiatich stanoviš-
tiach sa v posledný májový 
deň striedali mladí i starší vy-
znávači športu a aktívneho po-
hybu v Trenčíne. Konal sa 
„Challenge Day – Deň výzvy“ 
a súperom nášho mesta bol 
Poprad. 
 Na slávnostné otvorenie 

si na pódium na Mierové ná-
mestie prizval poslanec MsZ, 
dlhodobo uvoľnený pre výkon 
funkcie, Branislav Zubriča-
ňák známych trenčianskych 
športovcov – horolezcov Joze-
fa Opatovského, Jána Dutku 

a Petra Kuzmu, hokejistov 
Petra Barinku a Jířího Heša 
a hádzanárku Máriu Opačitú. 
Otvorenie podujatia ukončil 
B. Zubričaňák jazdou v psom 
záprahu známeho mašéra Ju-
raja Potočka. Obišiel Mierové 
námestie, Palackého ulicu, 
Štúrovo námestie a vrátil sa 

na miesto štartu. 
 Medzitým sa pódium na ná-
mestí premenilo na prehliadku 
športového umenia karatistic-
kých klubov Ekonóm, Akadé-
mia, Interkan, Laugarício a Re-
al Team z Trenčína, tanečných 

súborov Goonies Girls, Korzo, 
Koral, Drobci, South Side, Dža-
mal a mnohých ďalších. Avšak 
hlavným poslaním podujatia 
nebolo sledovať, čo sa deje na 
pódiu, ale poskytnúť mladým 
ľuďom možnosť športovania 
v priebehu 15 minút. 
 Organizátori to mali však 
tento rok ťažké, lebo chlad 
a dážď sťažili športovanie. No 
aj tak davy, najmä detí, prúdili 
so svojimi učiteľmi do centra 

mesta, aby si zašportovali. 
Na Mierovom námestí záujem-
covia pílili kmeň stromu, ská-
kali cez švihadlá a cez gumu, 
preťahovali sa lanom. Na Štú-
rovom námestí sa triafalo lop-
tičkou na cieľ, hádzali šípky na 
elektronický terč. Radosť bolo 
pozerať najmä na škôlkarov, 
ako si šikovne počíňali s lop-
tičkou. 

 Na priestranstve pred Kul-
túrnym a metodickým centrom 
Ozbrojených síl Slovenskej re-
publiky zápolili skupiny v preťa-
hovaní lanom, streľbe loptičkou 
na hokejbalovú bránu, hral sa 
stolnotenisový turnaj a basket-
bal na jeden kôš. Mimoriadny 
záujem medzi mládežou vyvo-
lala možnosť lezenia na umelej 
lezeckej stene pri železničnom 
moste, zrejme vyprovokovaný 
úspechmi trenčianskych horo-

lezcov v uplynulom období. Aj 
napriek niektorým negatívam 
podujatie splnilo svoj cieľ, 
upozorniť najmä deti a mlá-
dež na výhody pravidelného 
denného cvičenia pre zdravie. 
Do športových aktivít sa 31. 
mája zapojilo 17 071 Trenča-
nov, čo predstavuje 29,95% 
z celkového počtu obyvateľov 
mesta. (jč), foto (a)
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Ako sme športovali na 

Challenge Day

O pílenie kmeňa stromu bol veľký záujem aj medzi dievčatami

Pódium na Mierovom námestí sa premenilo na prehliadku špor-
tového umenia karatistických klubov z Trenčína

Na priestranstve pred KaMC OS SR zápolili skupiny v preťaho-
vaní lanom

Na Mierové námestie prišiel so svojím psím záprahom aj mašér 
J. Potoček
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