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V dňoch 31. júla až 4. augusta sa v Trenčíne konali Trenčianske historické dni. Nasledujúci ví-
kend bol zasvätený trinástemu ročníku Trenčianskych hradných slávností. Bez príkras možno 
povedať, že sa jednalo o vrcholnú udalosť tohtoročnej letnej sezóny. Atmosféru uplynulých his-
torických dní a hradných slávností, na ktoré sa prišlo pozrieť najviac návštevníkov v histórii fes-
tivalu, vám približujeme na stranách 7 až 9. foto (jč)

Rekordné Trenčianske hradné slávnostiRekordné Trenčianske hradné slávnosti

Zmena cestovného poriadku MHD Trenčín
Od 19. 8. 2006 dochádza k zmene cestovného poriadku MHD Trenčín. 
Dôvodom zmeny je zefektívnenie cestovania na území mesta Trenčín. 
Preto SAD Trenčín, a. s., v spolupráci s Mestom Trenčín dala vypraco-
vať štúdiu MHD Trenčín, ktorá vychádza z prieskumu vypracovaného 
Výskumným ústavom dopravným v Žiline.

 Nový cestovný poriadok ob-
sahuje okrem nových časov aj na-
sledujúce zmeny:
• najmä z dôvodu preťaženia Ino-
veckej ul. autobusmi MHD dochá-
dza k pretrasovaniu niektorých li-
niek MHD. Jedná sa o nasledujúce 
linky, ktoré budú mať v danej ob-
lasti zastávky:
- linka č. 11: Legionárska ul., reš-
taurácia, Legionárska ul., nemocni-
ca,
- linka č. 17: Soblahovská ul., cin-
torín, Soblahovská ul. 49 a Sobla-
hovská ul. 25,
- linka č. 18 je pretrasovaná zo 
Soblahovskej ulice na zastávky: 
Legionárska ul., reštaurácia a Le-
gionárska ul., nemocnica.
• Ďalej dochádza k zrušeniu liniek 

č. 9, 12, 16, 20 a 22. Linka č. 9 je 
zrušená z dôvodu zavedenia a po-
silnenia linky č. 3 a spoje linky č. 
22 prechádzajú do linky č. 1, kto-
rá bude končiť na autobusovej sta-
nici a v približne polhodinovom in-
tervale na Námestí Dr. prof. Hla-
váča v Kubre. Linky č. 12, 16 a 20 
boli zrušené z dôvodu malého vy-
užívania cestujúcimi.
 Upozorňujeme cestujúcich, že 
v prvých mesiacoch nového cestov-
ného poriadku môže dochádzať k 
posunom niektorých časov, prípad-
ne posilňovaniu preťažených spojov 
a rušeniu nevyužitých spojov.
 Nový kompletný cestovný poria-
dok MHD bude tvoriť prílohu dvoj-
týždenníka INFO, ktoré vyjde 31. 
augusta t. r.  (ÚŽPaD)

Dôležitý oznam pre dôchodcov

 Od 25. augusta 2006 budú pracovníci Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny Trenčín v spolupráci s Mestským 
úradom v Trenčíne poskytovať informácie poberateľom 
dávok dôchodkového zabezpečenia o možnostiach vzni-
ku nároku a následného vyplatenia dávky a príspevkov 
v hmotnej núdzi. Stretnutia sa budú konať v Kluboch dô-
chodcov a kultúrnych centrách až do 31. 8. 2006. In-
formácie sa môžu týkať občanov poberajúcich starobný 
dôchodok alebo 62 a viacročných občanov, poberate-
ľov iných dôchodkových dávok (vdovských, vdoveckých 
a pod.). Presný rozpis stretnutí s ďalšími informáciami 
nájdete na str. 14. (r)
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 Ak si tieto čísla premietne-
me na percentná, poplatok 
za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady k 8. 8. 
2006 neuhradilo 29,6% tren-
čianskych domácností.
 Mesto Trenčín, ako správ-
ca dane, vyrubilo na tento rok 
občanom 27 554 platobných 
výmerov vo výške takmer 32 
miliónov Sk. Podnikateľom 
prostredníctvom paušálneho 
poplatku vystavilo 2541 pla-
tobných výmerov vo výške viac 
ako 16,5 milióna Sk a 110 do-
hôd o vykonávaní a vyúčtovaní 
množstvového zberu vo výške 
necelých 2 miliónov Sk.
 Výška poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavebné 
odpady k 8. 8. 2006 predsta-
vuje 50,2 milióna Sk, pričom 
občania a podnikatelia uhradili 
mestu, ako správcovi poplatku, 
z tejto sumy len 36,2 milióna 
Sk. V roku 2005 úhrada pred-

metného poplatku za uvedené 
obdobie dosiahla výšku približ-
ne 39 miliónov Sk.
 Malo by byť vo vlastnom zá-
ujme občanov a podnikateľov 
zaplatiť evidované nedoplatky, 
v opačnom prípade im hrozia 
sankcie. „Pri výrube sankcií 
musíme postupovať podľa plat-
nej legislatívy, to znamená, vy-
rubíme sankčný úrok z dlžnej 
sumy vo výške štvornásobku 
základnej úrokovej sadzby Ná-
rodnej banky Slovenska, plat-
nej v deň vzniku daňového ne-
doplatku. Sankčný úrok sa vy-
rubí za každý deň omeškania 
až do dňa platby. Sankčné úro-
ky vyrubujeme aj za staršie ne-
doplatky. Napríklad za včas ne-
zaplatené poplatky v roku 2004 
už boli sankcie voči  neplatičom 
z predmetného poplatku zvý-
šené o 50%,“ hovorí špecialista 
ekonomického útvaru Mestského 
úradu v Trenčíne Ján Margetín.

 V súčasnosti Mesto Tren-
čín upozorňuje občanov a pod-
nikateľov na zaplatenie nedo-
platkov, ktoré majú evidované 
a vysporiadanie vzniknutých ne-
zrovnalostí prostredníctvom in-
formačných prostriedkov, kto-
rými disponuje.  
 Zákon o správe daní a po-
platkov ustanovuje, že po-
hľadávky nemusí vymáhať len 
mesto, ale môže zabezpečiť 
vymáhanie aj prostredníctvom 
súdnych exekútorov. „Nepla-
tičov priebežne odstupujeme 
na vymáhanie súdnym exe-
kútorom. Mali by si uvedomiť, 
že súdny exekútor si vymáha 
aj trovy exekúcie, čo v ko-
nečnom dôsledku predstavuje 
pre poplatníka neplatiča vý-
razné predraženie. Výška trov 
exekúcie môže byť dokonca 
vyššia ako samotná výška po-
hľadávky,“ zdôrazňuje J. Mar-
getín.

 V minulosti samospráva 
uvažovala aj o spolupráci so 
súkromnými firmami pri vymá-
haní nedoplatkov. Tretie oso-
by však platná legislatíva ne-
splnomocnila vykonávať úko-
ny smerujúce k vymoženiu da-
ňových pohľadávok. Vymáhanie 
pohľadávok prostredníctvom 
tretích osôb bude mesto re-
alizovať len pri nedaňových po-
hľadávkach.
 Vzhľadom na to, že Mesto 
Trenčín znížilo poplatok za ko-
munálne odpady na rok 2006 
zo 620 na 570 Sk na osobu 
a rok a podnikateľom zjednodu-
šilo možnosť uplatnenia množ-
stvového zberu je zámerom 
mesta vybrať poplatok za komu-
nálny odpad a drobný stavebný 
odpad v plnej výške. Prostred-
níctvom svojich odborných pra-
covníkov urobí všetky potrebné 
kroky na zabezpečenie výberu 
tohto poplatku. T. Hlobeň
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Takmer 30 percent domácností dlhuje za komunálny a drobný stavebný odpad

 „Jednoduchý pamätník 
v tvare kvádra, ktorý vyrastá 
medzi Rázusovou a Hodžovou 
ulicou, má symbolizovať prá-
ve funkcionalizmus. Pamät-
ník bude osvetlený, celkové 
náklady zahŕňajúce aj úpravy 
okolia nepresiahnu tri milióny 
korún,“ uviedol trenčiansky 
primátor Branislav Celler. Au-
torom diela je akademický 
sochár Igor Mosný. Kameň, 
z ktorého dielo tvorí, priviezli 
z Talianska. Na slávnostné 
otvorenie pamätníka v podve-
černých hodinách 30. augusta 
pozvali aj Silbersteinovu dcé-
ru. Tá sa však pre zdravotné 
problémy ospravedlnila. 
 Mesto Trenčín bude v bu-
dúcnosti viac propagovať sta-

rú Sihoť. Primátor B. Celler 
hovorí, že v rámci Slovenska 
ide o jedinečný súbor funkcio-
nalistickej architektúry. Podľa 
primátora boli aj snahy vyhlá-
siť starú Sihoť za pamiatkovú 
zónu. 
 Architekt Ferdinand Silber-
stein – Silvan bol významným 
predstaviteľom funkcionaliz-
mu, na Slovensku pôsobil 
v rokoch 1925–1949. Je au-
torom objektu trenčianskej 
Obchodnej akadémie, v čase 
svojho vzniku sa hrdila titulom 
najmodernejšia školská bu-
dova na Slovensku. V r. 2001 
bola zapísaná do Ústredného 
zoznamu kultúrnych pamiatok 
(ÚZKP). V lokalite Sihoť je tiež 
autorom domov s nájomnými 

bytmi z roku 1937. Význam-
nou stavbou z jeho autorskej 
dielne je aj budova Slovenskej 
sporiteľne na Mierovom ná-
mestí, ktorá je taktiež zapísa-

ná do ÚZKP. Politické pomery 
v Československu ho v roku 
1949 prinútili emigrovať do 
Austrálie, kde v roku 1983 zo-
mrel. (SITA)

Architektovi Silbersteinovi odhalia pamätník
V Trenčíne na Sihoti koncom augusta odhalia pamätník na po-
česť jednej z najvýraznejších postáv architektonického života 
Trenčína, významného predstaviteľa funkcionalizmu a autora 
starej Sihote Ferdinanda SILBERSTEINA - SILVANA.

Takto vyzeral priestor medzi Rázusovou a Hodžovou ul. v jar-
ných mesiacoch. Od konca augusta tu bude osadený pamätník 
F. Silbersteinovi. Snímka (jč)

Mesto Trenčín eviduje za obdobie rokov 2002 až 2005 pohľadávky z paušálneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad vo výške takmer 17 miliónov Sk. Z toho fyzické osoby neuhradili 14 miliónov Sk a podnikatelia takmer 3 milióny Sk. Ani 
tento rok nie je situácia v rámci tejto poplatkovej povinnosti ružová. K 8. 8. 2006 sa nedoplatok vyšplhal na takmer 13 miliónov 
Sk, z toho fyzické osoby dlhujú približne 9,5 milióna Sk a podnikatelia 3,5 milióna Sk. Podnikatelia, ktorí vykonávajú množstvový 
zber, dlhujú 1,1 milióna Sk. Termín splatnosti pritom uplynul 31. 7. 2006.
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• V čom spočíva najväčšia 
zmena pri zavedení 
programového rozpočtovania?
 „Zostavovať programový 
rozpočet vlastne znamená po-
zerať sa na výdavky mesta cez 
iné okuliare, než tomu bolo do-
teraz. Namiesto účtovníckeho 
pohľadu, ktorý sa zameriava 
len na čísla, si vedenie mesta 
nasadzuje okuliare manažér-
ske. Sústreďuje sa na kvalitu 
svojej činnosti, na výsledky, 
ktoré chce dosahovať.“

• Dá sa takýto manažérsky 
prístup prirovnať k zmene 
riadenia „úradníckeho“ typu 
na riadenie ako v súkromnej 
firme?
 „Tak trochu áno. Progra-
mové rozpočtovanie je vlast-
ne o prenášaní najlepších skú-
seností z podnikateľského 
do verejného sektora. V súk-
romných firmách sa úspech 
ich činnosti meria jednoducho 
– prostredníctvom zisku. Vo ve-
rejnom sektore, v samosprá-
vach však nič také ako zisk ne-
existuje. Úspešnosť a kvalitu 
činnosti však treba kontrolovať 
– a práve to umožňuje progra-

mové rozpočtovanie vďaka sle-
dovaniu cieľov a výsledkov.“

• Stane sa tak rozpočet 
zrozumiteľnejší aj pre 
občanov mesta?
 „Určite áno. Samozrejme, 
veci ako rozpočet nikdy nebu-
dú zaujímať všetkých občanov. 
A to je trochu škoda, pretože 
predsa ide o ich peniaze. Na 
druhej strane, tí Trenčania, kto-
rí si rozpočet predsa len vezmú 
do rúk, v ňom od budúceho 
roka nájdu omnoho viac infor-
mácií o tom, ako dobre a kva-
litne ich mesto hospodári. Nie-
len to, na čo sú peniaze mí-
ňané, ale aj to, čo sa za ne do-
sahuje.“

• Aké sú skúsenosti 
s programovým 
rozpočtovaním u nás a vo 
svete?
 „Programové rozpočtova-
nie je celosvetovým trendom, 
ktorý sa postupne šíri z naj-
vyspelejších krajín. Presadzujú 
ho dnes všetky inštitúcie – či 
Organizácia pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj alebo aj 
Európska únia. Na úrovni štát-

neho rozpočtu sa programové 
rozpočtovanie zavádza už nie-
koľko rokov aj na Slovensku.“

• Zo skúseností ktorých 
iných miest sa môže Trenčín 
poučiť?
 „Sme hrdí na to, že na Slo-
vensku bude Trenčín vôbec pr-
vým mestom, ktoré bude mať 
komplexne zavedený systém 
programového rozpočtovania. 
Žiadna iná obec, mesto ani kraj 
sa zatiaľ tak ďaleko nedostal. 
Trenčín má teda pred všetkými 
ostatnými samosprávami veľ-
ký náskok, ktorý môže využiť 
aj tak, že sa od neho ostatní 
budú v budúcnosti učiť.“

• Dá sa očakávať že aj 
iné mestá a obce budú 
programové rozpočtovanie 
v budúcnosti zavádzať?
 „Určite áno. Taký bol plán 
v rámci reformy riadenia ve-
rejných financií. Zavádzanie 
programového rozpočtovania 
pritom za svoju prioritu po-
važuje aj nová slovenská vlá-
da, ktorá sa vo svojom schvá-
lenom programovom vyhlásení 
zaviazala zaviesť programové 
rozpočtovanie na všetky úrovne 
verejnej správy. Trenčín je teda 
dnes najlepšou samosprávou 
na Slovensku v tejto oblasti 
a môže slúžiť ako pozitívny vzor 
pre všetky ostatné.“ (r)

FÓRUM  INfO / 3 

Sprievodca mestským úradom (9)

V minulom čísle sme vás oboznámili o zásadných zmenách v spôsobe zostavovania rozpočtu samosprávy mesta Trenčín. O programovom 
rozpočtovaní sme sa porozprávali aj s Mariánom LETOVANCOM, ekonomickým expertom na programové rozpočtovanie.

Mesto Trenčín číslo jedna v programovom rozpočtovaní

Ing. Vieru Barčákovú z Útvaru životného 
prostredia a dopravy Mestského úradu 

v Trenčíne:
 „V tomto roku prebieha 11. ročník súťaže O najkrajšiu ve-
getačnú úpravu v meste Trenčín. V akých kategóriách je vy-
hlásená?“ (fk)

 „Súťaž je určená širokej verejnosti a v roku 2006 je vyhlásená 
v troch kategóriách: kvetinová úprava okien a balkónov bytových 
domov, kvetinová úprava okien, terás a múrikov rodinných domov 
a sadovnícke úpravy okolia domov. Do súťaže sa môžu záujemco-
via prihlásiť písomne na adresu Mestský úrad v Trenčíne, Útvar  ži-
votného prostredia a dopravy, Mierové námestie 2, 911 64  Tren-
čín, telefonicky na číslo 6504 418 s uvedením mena, priezviska, 
presnej adresy a doložením fotografií alebo elektronicky na en-
viro@trencin.sk do 31.augusta 2006. V prípade, že sa chcete zú-
častniť a nemáte možnosť si zabezpečiť fotodokumentáciu, pri-
hláste sa na Útvare životného prostredia a dopravy MsÚ, prípadne 
telefonicky na vyššie uvedenom telefónnom čísle. V každej ka-
tegórii vyhodnotíme tri pekné úpravy a ich autorov odmeníme za-
ujímavými cenami.“ (r)

Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín na 
aktivity v oblasti životného prostredia – 2. kolo

Mesto Trenčín na návrh komisie životného prostredia a do-
pravy Mestského zastupiteľstva môže poskytnúť dotácie na 
financovanie projektov v príslušnom rozpočtovom roku v na-
sledovných oblastiach:

a) zlepšovanie životného 
prostredia v Trenčíne (cyklis-
tické trasy, karanténna stanica 
a pod.),
b) ochrana prírody a zacho-
vanie prírodného prostredia 
v Trenčíne (náučné chodníky, 
ochrana zelene, údržba kyse-
liek, tvorba malých komposto-
vísk a pod.),
c) aktivity v oblasti skrášľova-
nia životného prostredia (vý-
sadba zelene, čistenie vod-
ných tokov a pod.),
d) vzdelávacie aktivity v oblasti 
životného prostredia,
da) environmentálna výchova 
v predškolských a školských 
zariadeniach (súťaže, škole-
nia, letné environmentálne tá-
bory a pod.),
db) environmentálna výchova 
verejnosti (propagácia, výstavy, 
akcie poriadané ku Dňu Zeme, 
Dňu vody, Ekoporadňa a pod.),
e) aktivity na zvýšenie zdravot-
ného povedomia, upevňovanie 
zdravia a zdravého životného 

štýlu (Zdravá škola, Zdravá 
škôlka a pod.).
 Dotáciu možno poskytnúť 
právnickým osobám a fyzickým 
osobám – podnikateľom, kto-
rí majú sídlo alebo trvalý pobyt 
na území mesta.
 Tlačivo – Žiadosť o dotáciu 
z rozpočtu Mesta Trenčín na 
aktivity v oblasti životného 
prostredia záujemcovia nájdu 
na webovej stránke mesta 
– www.trencin.sk.
 S úplným znením Všeobec-
ne záväzného nariadenia č. 
2/2004 a jeho prílohou č. 4 
Kritériá pre poskytovanie do-
tácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
na aktivity v oblasti životného 
prostredia sa môžete obozná-
miť na webovej stránke mes-
ta.
 Žiadosti o dotáciu treba za-
slať na Mestský úrad, Mierové 
námestie č. 2, 911 64 Trenčín 
do 15. 9. 2006.

Útvar životného 
prostredia a dopravy

Jedna otázka pre… 
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Renovácia 300-ročného evanjelického cintorína v Trenčíne
Všetci ho navštevujeme. Objavíme sa na ňom vtedy, keď si po-
trebujeme zaspomínať, zamyslieť sa alebo prejaviť úctu a najmä 
vtedy, keď sa ideme rozlúčiť. Nebývajú to návštevy obyčajné, 
často na ňom roníme slzy – cintorín.

 Miesta večného odpočinku 
sú zvláštne priestory, ktorým 
venuje pozornosť každý kul-
túrny človek s pamäťou. O to 
väčším zahanbením pre každú 
komunitu je, ak sa o ten svoj 
cintorín nestará a necháva ho 
zanedbaný. Už niekoľko rokov 
sa evanjelicky cintorín na Hor-
nom Šianci nachádza v zde-
vastovanom stave. Pováľané 
náhrobné kamene, vysoká trá-
va, odpadky, veľké polámané 

konáre stromov padnuté na 
starých hroboch a dokonca 
bezdomovci – v takomto stave 
sa doteraz cintorín nachádzal. 
Zanedbanému vzhľadu by 
však mal byť tento rok koniec. 
Mesto Trenčín a Evanjelická 
cirkev a.v. v Trenčíne sa roz-
hodli situáciu na cintoríne rie-
šiť jeho renováciou.
 Príčiny devastácie cintorína 
na Hornom Šianci vysvetľuje 
farár Evanjelickej cirkvi a.v. 
v Trenčíne Ján Bunčák: „V mi-
nulosti sa o cintorín nemal 
kto starať, došlo k jeho de-
vastácii. Existovali tiež isté 
nedorozumenia. Vraj naša cir-
kev žiadala cintorín naspäť 

v rámci reštitúcií, čo však 
nie je pravda. O cintorín sme 
sa snažili starať svojpomoc-
ne, čo je ale aj pre 20 ľudí 
úmorná práca.“ 
 Podľa architektonických plá-
nov, ktoré sú v mestskom roz-
počte na rok 2006 vyčíslené 
na 4,5 milióna korún, má byť 
predovšetkým vybudovaný lep-
ší prístup na samotný cintorín. 
V minulosti to bol problém naj-
mä pri znášaní nebohých. Pri-

budnú aj parkovacie miesta, 
ktoré tu doteraz neboli. Na 
samotnom cintoríne vznikne 

centrálne pietne miesto. Vy-
riešený by mal byť tiež prob-
lém s úžitkovou vodou. Po re-

konštrukcii by voda nemala byť 
od ktoréhokoľvek hrobu vzdia-
lenejšia viac ako 20 metrov. 
Nemal by tu už chýbať hlavný 
kontajner, čo by malo zabrániť 
jeho znečisťovaniu. Parkovú 
atmosféru by mali zvýrazniť aj 
svietidlá a miesto na oddych 
si návštevníci nájdu na nových 
lavičkách. V rámci celkovej re-
konštrukcie cintorína sa plá-
nuje aj jeho rozšírenie o nové 
hrobové miesta.
 Evanjelická cirkev si uvedo-
muje jeho historický význam. 
„Je to najstarší cintorín na 
území mesta, má viac ako 
300 rokov. Považujeme ho 
istým spôsobom za národ-
ný cintorín v menšom – nie-
čo ako je národný cintorín 
v Martine. Sú tu pochovaní 
ľudia, podľa ktorých sú po-
menované napríklad ulice v 
Trenčíne – Kišš, Halaša a Ze-
man. Je tu pochovaná matka 
Ľudovíta Štúra a Alexander 
Dubček tu má pochovaného 
najstaršieho syna,“ povedal 
J. Bunčák.
 Dôvody rekonštrukcie evan-
jelického cintorína na Hornom 
Šianci sú teda v  zrejmé – za-
nedbaný stav a nevyčísliteľná 
historická hodnota. Po re-
konštrukcii evanjelického cin-
torína na Hornom Šianci tak 
bude sprístupnená ďalšia výz-
namná historická pamiatka 
na území mesta Trenčín. 
 (mr)

Takto by mal vyzerať pohľad na vstup novozrekonštruovaného cintorína na Hornom Šianci

Podobné obrázky evanjelického cintorína budú onedlho minu-
losťou

na evanjelickom cintoríne Horný Šianec sú pochované aj tie-
to osobnosti:

• matka Ľudovíta Štúra Anna Štúrová
• Ján Štúr, národný a kultúrny dejateľ 
• Karol Štúr, signatár Martinskej deklarácie v ok-

tóbri roku 1918, predseda miestnej Slovenskej 
národnej rady 

• Ľudovít Miloš Mičátek, prvý dozorca Slovenskej 
evanjelickej cirkvi v Juhoslávii

• Michal Kišš, básnik a učiteľ 
• Ján Halaša, lekárnik, publicista a umelecký fo-

tograf známy aj v zahraničí

Viete, že ...
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 Ten, kto sa na Slovensku 
narodil začiatkom 20. storo-
čia, mal šancu prežiť život plný 
zmien. Slovensko bolo sú-
časťou Rakúsko-Uhorskej mo-
narchie, Republiky Českoslo-
venskej, Slovenskej republiky, 
Československej republiky, 
Československej socialistic-
kej republiky, Česko-Sloven-
skej federatívnej republiky, 
Slovenskej republiky. Názvy 
a ideologické „náplne“ sa me-
nili, ľudia zostávali. Kto vlast-
ne patril k elitám mesta? Ako 
sa menilo ich zloženie a štruk-
túra? Významnými historickými 
medzníkmi v prvej polovici 20. 
storočia boli aj v tomto smere 
roky 1918, 1939 a samozrej-
me rok 1948. 
 Do začiatku prvej svetovej 
vojny sa k „tradičným“ meš-
ťanom postupne a prirodzene 
pričleňovali podnikatelia, to-
várnici, obchodníci a mestská 
inteligencia. Zmeny po roku 
1918 spôsobili, že situácia 
v Trenčíne koncom prvej sve-
tovej vojny bola podobná ako 
v mnohých mestách krajiny aj 
tu len málokto tušil, aká bude 
povojnová perspektíva Sloven-
ska. Po vyhlásení samostat-
ného Československa utvo-
rili slovensky cítiaci Trenčania 
Slovenskú národnú radu, za jej 
predsedu bol zvolený Dr. Karol 
Štúr. Maďarské sily si na oplát-
ku utvorili Maďarskú národnú 
radu. Prouhorsky orientované 
elity mesta neboli ochotné so 
SNR spolupracovať. (V tom-
to Trenčín nebol výnimočný.) 
Nástup „nových” elít v roku 
1918 sa neobišiel bez nátlaku 
a demonštrácie vojenskej sily. 
Na elitných postoch striedali 
predstaviteľov bývalej štátnej 
moci, miestneho finančníctva, 
hospodárstva, kultúry a vzde-
lania zástupcovia novovznik-
nutého československého štá-
tu a jeho štruktúr. Mnohé bý-
valé špičky z radov domácich 
nimi aj zostali – po vyjadrení 
lojality novému štátu.
 Aj veľké zmeny na prelome 
rokov 1938–39 mali za ná-

sledok zmeny v mestských eli-
tách. Politické strany zanikali 
– buď ich zakázali, alebo ich 
miestni členovia vstupovali do 
Strany slovenskej národnej 
jednoty – čo bol v podstate 
krycí názov pre štátostranu 
HSĽS. V meste začala pô-
sobiť Deutsche Partei. Osud 
likvidácie postihol aj väčšinu 
spolkov. Medzi prvými bola za-
kázaná Sokolská jednota ako 
český import, Sokolovňu si za-
brala Hlinkova garda. Pred-
stavitelia Sokola, ktorí boli do 
roku 1938 súčasťou miest-
nych elít, oficiálne tento sta-
tus stratili. Rozhodujúcou sa 
stávala politická príslušnosť 
a angažovanosť v HSĽS. 
Štruktúru mestských špičiek 
museli opustiť českí štátni 
zamestnanci (úradníci a uči-
telia), Židia a „nedostatočne 
aktívni” Slováci, známi svojou 
pročeskoslovenskou orien-
táciou.
 Po februári 1948 už ne-
zostal kameň na kameni. 
Prestížne postavenie si z pô-
vodných elít neudržal nikto, 
ani keď narýchlo vstúpil do Ko-
munistickej strany. Začala sa 
smutná éra straníckeho kád-
rovania a boja s triednym ne-
priateľom.
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DanglárDanglár

 Trenčiansky právnik Dr. Karol Štúr zastupoval Tren-
čiansku župu na rokovaní výboru SNS v Martine, kde 
30. 10. 1918 zvolili Slovenskú národnú radu a prijali 
Deklaráciu slovenského národa, v ktorej požadovali 
uplatnenie sebaurčovacieho práva pre Slovákov a Če-
chov a okamžité uzavretie mieru. Bol zvolený za pred-
sedu Slovenskej národnej rady mesta Trenčín, ktorú 
po vyhlásení samostatného Československa utvorili 
slovensky cítiaci Trenčania.
 Msgr. Andrej Marsina, 
trenčiansky mestský farár. 
Jeho kariéra len ilustruje fakt, 
že aj pri striedaní diametrálne 
odlišných režimov bolo mož-
né udržať sa medzi elitami. 
Vyžadovalo to však isté pred-
poklady. 
 Msgr. Marsina vstúpil do 
trenčianskych elít definitívne 
v roku 1918 ako člen Slo-
venskej národnej rady mesta 
Trenčín. O rok neskôr bol zakladajúcim členom Slo-
venského kruhu, fóra slovensky cítiaceho meštian-
stva. V roku 1920 bol medzi zakladateľmi Slovenskej 
ľudovej strany v meste. Počas vojnového Slovenské-
ho štátu stál na čele župnej organizácie HSĽS. V roku 
1943 mu pápež udelil za celoživotné zásluhy o cirkev 
na Slovensku hodnosť pápežského preláta. V tom is-
tom roku on sám vyjadril spokojnosť nad vykonanou 
prácou: „Čo sa týka toho vysťahovania (Židov), chvála 
Bohu, že sme po tom. Len aby sa nám nikdy, ani v bu-
dúcnosti, nevrátili.“

(zdroj: www.inzine.sk – Monika Vrzgulová, 
Milan Šišmiš: Trenčín – Vlastivedná monografia 2, 

Alfa-press, 1996)

Mestské elity v rokoch 1918 – 1948

Msgr. Andrej Marsina
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 Park pod Juhom, pôvodne ur-
čený na oddych, pozná niekoľko 
generácií Trenčanov a najmä 
obyvateľov susediaceho síd-
liska Juh. Starší si ho môžu pa-
mätať ako miesto, kam chodili 
s malými vnúčatami a mladší 
zase okrem iného ako miesto, 
v blízkosti ktorého sa v zime 
dobre sánkuje.
 Avšak dnes sa dá o par-
ku hovoriť aj v iných podoben-
stvách: špina, neporiadok, po-
rozbíjané sklo a nábytok, hluční 
výrastkovia a bezdomovci. Na-
miesto pokoja a odpočinku je 
park časť mesta, ktorou radšej 
každý prejde zrýchleným kro-
kom. Teda, ak mu to umožní 
prívalom dažďovej vody rozbitý 

chodník. Jeho oprava, žiaľ, ne-
bude pravdepodobne okamžitá. 
Vzhľadom na jeho poškodenie 
v minulých týždňoch ho nebolo 
možné pri zmene rozpočtu za-
radiť do zoznamu opravovaných 
komunikácií pre rok 2006.
  S parkom majú najviac sta-
rostí dve mestské organizácie - 
Mestské hospodárstvo a sprá-
va lesov, m.r.o. (MHSL) a Mest-
ská polícia (MsP). MHSL, 
m.r.o., zabezpečuje v parku 
pod Juhom predovšetkým údrž-
bu verejnej zelene. Býva tu vy-
konávané strojné a ručné ko-
senie. Intenzita kosenia v da-
nej lokalite prebieha v zmysle 
Harmonogramu strojného ko-
senia na rok 2006. Počas jar-

ného upratovania a jarného vy-
hrabávania trávnatých plôch 
bol v parku pod Juhom zre-
alizovaný zber odpadu. Zne-
čisťovanie trávnatých plôch 
bezdomovcami a návštevníkmi 
parku sťažuje zamestnancom 
MHSL, m.r.o., práce spojené 
s výkonom strojného kosenia. 
Najmä tuhý komunálny odpad 
(sklo a kov) môže výrazne po-
škodiť používané mechanizmy.
 Mestská polícia (MsP) v loka-
lite parku pod Juhom vykonáva 
pravidelné obhliadky a eviduje 
ho ako miesto častého výsky-
tu bezdomovcov. Zástupca ná-
čelníka MsP Zdeno Marousek 

k tomu dodáva: „Problematika 
bezdomovcov je komplikovaná 
téma. Hliadky MsP zasahujú pri 
problémoch s bezdomovcami 
najmä na zavolanie. Našou hlav-
nou snahou je eliminovať prí-
tomnosť bezdomovcov v centre 
mesta, čo sa nám podarilo.“
 Každý človek je pôvodcom 
vlastného šťastia. Okrem kla-
sického odvolávania sa na kom-
petentných by snáď pomohlo aj 
to, aby sme sa sami zamysleli 
nad tým, ako sa v parkoch a po-
dobných miestach správame, 
prípadne to, kde všade sme 
schopní zbavovať sa vlastných 
odpadkov. (mr)
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Park alebo smetisko?
Každý hrdý Trenčan sa rád pochváli tým, koľko pekných miest 
sa v Trenčíne nachádza. Máme predsa viacero pamätihodností 
– hrad s upraveným nádvorím, hotel Tatra s rímskym nápisom, 
lesopark Brezina, farský a piaristický kostol, synagógu atď. Aby 
sme však nezostali iba pri chválospevoch, priznajme si, že po-
známe aj také miesta, ktoré práve krásou neovplývajú.

Chodník vedúci stredom parku bude nutné opraviť. Verme, že sa 
naň budúci rok nezabudne. Snímka (a)

Trenčiansky útulok pre psov 
potrebuje dobrovoľníkov aj sponzorov
Útulok pre psov v Trenčíne, ktorý od júla prevzalo občianske 
združenie Pomoc zvieratám – Tierhilfe, potrebuje pomoc dob-
rovoľníkov aj sponzorov.

 V 15 kotercoch sa v týchto 
dňoch nachádza 30 psov, ktoré 
nemajú žiadne výbehy. Mesto 
prevádzkovalo zariadenie ako 
karanténnu stanicu, občianske 
združenie ho chce prebudovať 
na útulok. 
 „Na prvom mieste potrebu-
jeme peniaze na výbehy a plo-
ty. Výbehy sú pre psov veľmi 
dôležité,“ povedala predsed-
níčka občianskeho združenia 
Yvonne Besuden. Postaviť by 
chceli ďalšie koterce pre psov. 
„Máme málo kotercov a ve-
ľa psov a ony sa niekedy po-
bijú medzi sebou,“ dodala. Pe-
niaze by potrebovali aj na oč-
kovanie psíkov proti infekčným 
ochoreniam, pretože mesto pri-
spieva iba na očkovanie proti 
besnote.
 Občianskemu združeniu za-
tiaľ chýbajú dobrovoľníci, kto-
rí by pomohli pri starostlivosti 
o zvieratá. „Hľadáme ľudí, 

ktorí môžu ísť na prechádz-
ku so psom,“ hovorí Yvon-
ne o jednej z možností, ako 
by záujemcovia mohli pomôcť.
 Občianske združenie uzav-
relo s mestom zmluvu o výpo-
žičke, areál získalo na päť ro-
kov. Mesto bude na prevádzku 
a činnosť zariadenia každoroč-
ne poskytovať dotáciu v sú-
lade s rozpočtom. „Máme pe-
niaze od mesta na očkovanie, 
krmivo, mzdy, ale musíme pla-
tiť elektrinu, vodu, vývoz fekálií, 
preto hľadáme sponzorov, kto-
rí nám pomôžu zaplatiť fak-
túry,“ priblížila šéfka útulku.
 Karanténna stanica sa na-
chádza v areáli skládky od-
padu. Občianske združenie by 
chcelo nájsť lepšiu lokalitu pre 
útulok, pretože terajšie priesto-
ry sú malé a veľmi vzdialené od 
centra mesta. Neskôr by chceli 
vybudovať aj penzión pre psov 
a cvičisko. (TASR)

Prekopané chodníky za konečnou zastávkou autobusu č. 23 na 
Východnej ulici tvoria pre chodcov zábavnú dráhu, na ktorej si 
môžu vyskúšať svoju pozornosť, šikovnosť a fyzickú zdatnosť.
 Text a foto: (la)
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 V posledný júlový deň ob-
sadili centrum mesta Trenčín 
vojaci II. rímskej légie – začala 
sa ďalšia vojenská okupácia 
mesta – našťastie nie ozajst-
ná. V skutočnosti sa takto za-
čali Trenčianske historické 
dni. K táboru slávneho rímske-
ho cisára Marca Valeria Ma-
xima pribudol jarmok, kuchyňa 
a viacerí umeleckí remeselníci 
predviedli svoje zručnosti zve-
davým okoloidúcim. 
 Trenčianske historické dni, 
ktoré celý týždeň predchádzali 
Trenčianskym hradným sláv-

nostiam, bavili návštevníkov 
centra koncertnými vystúpe-
niami Diosgyorgy Aranysark 
z Maďarska, Musica Poetika 
a ďalší. Svoje umenie pred-
viedla skupina historického 
šermu Memento morí. V pia-
tok podvečer pobavila malých 
aj veľkých spoločnosť veselých 
rytierov z Banskej Bystrice 
Cassanova, ktorá svojím vy-
stúpením priamo pozývala na 
vyvrcholenie historických sláv-
ností – na Trenčianske hradné 
slávnosti. (mr)

Historické dni pozývali na hrad

Počas Trenčianskych historických slávností sa miláčikmi Tren-
čanov i návštevníkov stali tieto krásne kone, ktoré záujemcov 
prevážali centrom mesta.  (mr)

Ohňovú show ukázala šermiarska a divadelná spoločnosť Me-
mento Morí z Uherského Ostrohu. Okrem takýchto kúskov s oh-
ňom predvádzajú aj gotický historický šerm, renesanciu, baroko 
a klasicismus.  (jč)

S rímskymi „dobyvateľmi“ miestni okamžite nadväzovali čulé 
„diplomatické a obchodné styky“. (jč)

Už prvé šermiarske súboje na Mierovom námestí v piatok pod-
večer pôsobili na mnohých inšpirujúco. Možno sa pozeráte na 
budúcich rytierov.  (mr)
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 Dolné nádvorie rozvonia-
valo pšeničnými plackami 
a ďalšími pochúťkami, ktoré 
sa pripravovali v improvizo-

vanej kuchyni. Deti súťažili 
na opičej dráhe, sladkosti 
mohli získať od „Igora Hroz-
ného“ a ak sa nestihli po-
voziť na koňoch počas týž-
dňa na Mierovom námestí, 
užili si ich aj na hradnom ná-
dvorí. Atmosféru dopĺňal jar-
mok, z ktorého si mohli náv-
števníci odniesť spomienku, 
napríklad v podobe pekného 
šperku. 
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Trenčianske hradné slávnosti nepokazil ani dážď
Prvý augustový víkend Trenčiansky hrad ožil spevom, tancom, divadlom a strašnými súbojmi 
stredovekých bojovníkov – samozrejme inscenovanými. V takomto duchu sa niesol celý trinás-
ty ročník Trenčianskych hradných slávností, na zabezpečenie ktorých Mesto Trenčín prispelo 
zo svojho rozpočtu sumou 1 milión Sk. Sobotňajší program na hradnom amfiteátri pozostával 
z vystúpení divadelno-šermiarskych skupín, sokoliarov, tanečných skupín a žonglérov. O večer-
ný program sa postarali Sokoliari sv. Bavona, žonglér Slížo, šermiarska skupina Wagus (spo-
luorganizátor festivalu), Ctibor, Memento morí, Valmont, Cassanova a Historika.

Mužské oko potešili orientálne tanečnice Džamal (mr)

Streľbu z rôznych palných zbraní si návštevníci hradu mohli vy-
skúšať za pár grajciarov (mr)

Markitánky z bratislavskej divadelno-šermiarskej skupiny Žold-
nieri. Ich predchodkyne putovali so stredovekými vojskami Eu-
rópou a ako je vidieť, keď bolo treba, vedeli sa dobre obracať aj 
v súbojoch.  (mr)

Sokoliarka Monika (Sokoliari sv. Bavona) s myšiakom červe-
nochvostým Sarah (mr)
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 V hradnom amfiteátri 
sa odohrávala hlavná časť 
programu. Zaujímalo nás, 
ako slávnosti vidia účin-
kujúci, a tak sme ich vy-
spovedali. Za spoločnosť ve-
selých rytierov z Banskej Bys-

trice Cassanova sa o vzťa-
hu k Trenčianskym hradným 
slávnostiam vyznal jej ve-
dúci Ivan Veličko: „V Tren-
číne sme 7-krát, je to jedno 
z našich stálych pôsobísk. 
Máme tu dokonca na spa-
nie vlastnú baštu v blízkosti 
zdroja jedla a nápojov. Pri-
pravili sme vystúpenie Zbro-
jársky majster, Zbojnícky 
chodník a Mušketierske 
ráno.“ 

 S dojmami sa nám zveril 
aj Jarmil Halamíček zo sku-
piny Historika (Valašské krá-
ľovstvo): „Do Trenčína jaz-
díme veľmi radi kvôli tomu, 
že tu je ohromná atmosféra 
a výborné publikum. Je to 

akcia, na ktorú si včas re-
zervujeme termín. Vystú-
penie na hrade si užívame. 
Tento ročník bol výborný, 
ale je škoda, že nevyšlo po-
časie.“ 
 Horné nádvorie hradu tiež 
obsadili účinkujúci. Vystupo-
vali tu dobové hudby Musica 
Poetica a Fistulatoris Con-
sort. Svoju divadelnú scé-
nu si tu rozprestreli divadlá 
Babscenus z Martina a do-

máce Gašparkove divadlo. 
Drahomíra Panušková nám 
prezradila, čo predviedlo ich 
kočovné divadlo Babscenus: 
„Hrali sme Krumpľovú komé-
diu, budeme hrať rozprávku 
O psíčkovi a mačičke, čo je 
činoherné bábkové divadlo. 
Táto rozprávka je pútavá veľ-
kými bábkami a vystupuje 
v nej s nami živý pes. Naše 

divadlo je atraktívne najmä 
pre najmenších, ale určite 
sa pobavia aj dospelí.“
 Trinásty ročník Trenčian-
skych hradných slávností 
aj tento rok potešil mnoho 
návštevníkov. Správca Tren-
čianskeho hradu Igor Gal-
lo odhaduje, že na hradnú 
slávnosť sa cez daždivý ví-
kend prišlo pozrieť približne 
5 000 návštevníkov, čo je 

pravdepodobne najvyšší po-
čet v histórii festivalu. Podu-
jatie konané v rámci Tren-
čianskych historických sláv-
ností teda nepokazilo ani ne-
priaznivé počasie.
 Zdá sa, že Trenčianske 
hradné slávnosti – zlatý kli-
nec trenčianskeho kultúrneho 
leta si získali nemalú popula-
ritu u návštevníkov z celého 

Slovenska i zahraničia – Čes-
ka, Poľska, Maďarska a Ra-
kúska, ako aj priazeň stálych 
účinkujúcich. Veľké uznanie 
tak právom patrí najmä ume-
leckým organizátorom – sku-
pine umeleckého šermu Wa-
gus, n. o., Kultúrnemu centru 
Sihoť a Trenčianskemu mú-
zeu, svoj diel práce odviedlo 
aj Mesto Trenčín.
 (mr)
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Počas Trenčianskych hradných slávností splýval čas – predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavol Sedláček v rozhovo-
re so stredovekým mužom a rímskym vojakom (mr)

Návštevníkom spôsobovala ľaknutie aj streľba z muškiet hercov 
súboru Tostabur  (mr)

 „Delmajster“ Jozefus oznamuje sobotňajšie poludnie

Deti si prišli na svoje najmä pri divadelných predstaveniach roz-
právok
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Čipky a šperky v galérii
Mestská galéria na Mierovom námestí č. 22 bola 27. júla 
2006 podvečer miestom vernisáže dvojvýstavy čipkárky Jany 
FRAJKOROVEJ z Prešova a šperkára Jána STUPAVSKÉHO zo 
Starej Pazovej (Srbsko).

 Jana Frajkorová o svojej 
tvorbe povedala, že všetko sa 
to začalo, keď mala desať ro-
kov, keď sa naučila paličkovať. 
Bola to čipka tradičná, soľno-
banská. No po čase, keď na-
dobudla zručnosť v technike 
paličkovania, ju táto činnosť 
neuspokojovala, a preto za-
čala hľadať niečo nové. V ob-
dobí dospievania však vôbec 
neuvažovala o umeleckej drá-
he, skôr sa rozhodovala o ne-
jakom racionálnom povolaní. 
No povolanie učiteľky matema-
tiky a techniky nenaplnilo am-
bície mladej ctižiadostivej ženy 
a potreba zmeniť profesionál-
nu orientáciu sa stala pre ňu 
nutnosťou. Ako každý umelec 
hľadá svoju jedinečnosť v tvor-
be, tak aj u nej potreba spoje-
nia maľby s čipkou sa stala po-
stupne jej vlastnou umeleckou 
cestou. Rok 1992 bol rokom 
prelomovým, keď začala ces-
tovať a svoju tvorbu predsta-
vovala laickej a odbornej ve-
rejnosti na výstavách, kurzoch 
a prednáškach. Odhaľovanie 
histórie čipky a jej technologic-

kých postupov v jednotlivých 
regiónoch Slovenska, ich sprí-
stupnenie širokej verejnosti 
prostredníctvom vlastného ča-
sopisu Čipkárka a umelecká 
tvorba si vyžadujú mimoriadne 
množstvo času, a tak od roku 
2000 pôsobí vo voľnom povo-
laní. Jej výrok, že „čipkovanie 
je fantastickou technikou, ne-
možno ju však zužovať len na 
čipkované dečky, je to jedna 
z najťažších techník s textília-
mi, ktorou sa môžu nahradiť 
iné techniky, ale ona sama je 
nenahraditeľnou“, hovorí sám 
za seba o životnej láske tejto 
umelkyne k čipke. 
 Ján Stupavský sa Trenča-
nom v Katovom dome predsta-
vil už v júni so svojím sochár-
skym umením a na vernisáž do 
mestskej galérie priniesol ná-
vrhy a diela umeleckých šper-
kov. Sám hovorí, že prvýkrát 
predstavuje verejnosti uce-
lenú tvorbu šperkov a nechce 
sa mu veriť, čo všetko vytvoril. 
Jeho pracovným materiálom 
pri výrobe šperkov je striebro 
a meď.  (jč)

Výstava Rock-Pop-Jazz v Katovom dome
Vernisáž tretieho ročníka medzinárodnej výstavy Rock-Pop-
Jazz... vo fotografii sa uskutočnila 11. augusta 2006 v priesto-
roch historického Katovho domu pod Trenčianskym hradom.

 Výstava ponúka takmer 150 
fotografií žánrovo sa pohybujú-
cich od dokumentu, cez portré-
ty, akčné snímky z koncertných 
pódií až po štylizované výtvarné 
fotografie zobrazujúce význam-
né osobnosti domáceho i sve-
tového rocku, popu a jazzu. 
V tohtoročnej výstavnej kolekcii 
sa objavil aj fotografický por-
trét japonskej hudobníčky Yoko 
Ono, manželky Johna Lennona 
zo skupiny The Beatles od ta-
lianskej autorky Lucie Gardin. 
Pre veľký divácky záujem bola 
opätovne zaradená slávna fo-

tografia Boba Marleyho z roku 
1975 od britskej fotoreportér-
skej legendy Iana Dicksona, 
ktorý má za sebou spoluprácu 
s takými hudobnými časopismi 
ako New Musical Express, Rol-
ling Stone, atď. 
 Na vernisáži sa už po dru-
hý raz predstavil bubenícky pro-
jekt Metal goes to jazz – jazz 
goes to metal 17-ročného kon-
zervatoristu Martina Koda, kto-
rý si prizval k spolupráci ostrie-
ľaného hudobníka Jána Babiča 
z Trenčína.  (jč)

Výstava pod Trenčianskym hradom
Trenčianske múzeum vo svojich výstavných priestoroch sprístupnilo práce štyroch 
slovenských amatérskych výtvarných umelcov. Iniciátorom bol bývalý pracovník 
Trenčianskeho múzea Ján PATKA. Popri ňom vystavovala jeho dcéra Alexandra 
PATKOVÁ a jeho priatelia Vlasta PELTZNEROVÁ a Milan HRUBOŠ.

 Vlasta Peltznerová pôsobí 
ako učiteľka výtvarnej výchovy 
v Základnej škole v Malackách. 
Jej umelecký vývoj bol zo za-
čiatku zameraný na textil a ke-
ramiku, v súčasnosti sa ve-
nuje maľbe temperou, olejom, 
voľnej kresbe, ilustrácii a v po-
slednom období výtvarnej fo-
tografii. Inšpiruje sa prírodou 
a prírodným tvarom, v jej tvor-
be prevládajú krajiny a krajinky, 
ktoré sú stvárnené v symbolic-
kom a magickom kruhu. 
 Alexandra Patková je naj-
mladšou z vystavujúcich auto-
rov, veď len ukončila základnú 
školu. Jej vystavujúce diela sú 

vyzreté a kompozične technicky 
dobre zvládnuté. Technicky os-
ciluje od abstraktných či ab-
strahujúcich kompozícií cez fi-
gurálnu maľbu až po portrét. Jej 
diela vyjadrujú veľký talent, je 
prísľubom do budúcnosti. 
 Milan Hruboš pôsobí ako 
učiteľ výtvarnej výchovy v Zá-
kladnej škole vo Veľkých Levá-
roch. Okrem rezbárskeho ško-
lenia od detských rokov sa ve-
nuje aj maľbe a predovšetkým 
kresbe. Jeho vystavené diela 
sú komorné, obsahovo bohaté 
a monolitné. Ich témou je člo-
vek, medziľudské vzťahy, lás-
ka a priateľstvo, vzťah človeka 

k histórii i je-
ho postavenie 
v súčasnom zlo-
žitom svete. Do-
minantnou té-
mou jeho tvor-
by je portrét, nie 
však ako cha-
rakterový solitér, 
ale zasadený do 
obsiahlejšieho 
v ý znamového 
o b s a h o v é h o 
kontextu. In-
špiráciou sú 
pre neho aj staré kultúry Južnej 
Ameriky, grécke báje a povesti. 
 Ján Patka predstavil diela, 
ktoré sú dokladom večného 
hľadania nových techník a ma-
teriálov, umožňujúce vlastné 

umelecké vyjadrenie. Sú akým-
si skúšobným postupom upot-
rebiteľným v reštaurátorskej 
a konzervátorskej práci, ktorá 
spätne vplýva na jeho tvorbu. 
 (jč)

M. Hruboš – Madona

Metal goes to jazz – jazz goes v podaní Martina Kodu a Jána Ba-
biča Snímka (a)
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Mierové námestie
20. 8. o 19.00

Jindřich Pazdera (husle) a Václav Mácha (klavír)

23. 8. o 19.00
DŽAMAL – predstavenie skupiny orientálnych 

tancov 

24. 8. o 20.00
„Mandragora“ – predstavenie Hudobného di-

vadla Trenčín a Mestského divadla Žilina 

25. 8. o 19.00 
REVIVAL & TRADITIONAL JAZZ BAND a Zuzana 

Vlčeková

26. 8. o 16.00 
LIPTOV – program folklórneho súboru z Ružom-

berka

27. 8. o 16.30 
BODOVANKA – koncert dych. hudby

27. 8. o 19.00
Cellomania – najlepší slovenskí violončelisti
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Mestská galéria, Mierové námestie 22
17. 8. – 3. 9. 

Nové bábkarské akvizície
Mestská galéria – výstavná sieň, Mierové nám. 16 

24. 8. – 30. 9. 
Liga za duševné zdravie: Galéria Nezábudka na 
cestách
Katov dom, Matúšova ulica

11. 8. – 3. 9. 
Rock – Pop – Jazz... vo fotografii III

do 17. 9. 
Ľubo Stacho 53 & 53

do 17. 9. 
Výtvarné umenie Trenčianskeho regiónu v zbier-
kach Galérie M. A. Bazovského I

do 17. 9. 
Stano Bubán: Intimity
Mestská veža

do 30. 9. 
Trenčín z balóna
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne

do 30. 8. 
Život mojimi očami

do 30. 8. 
Okamihy

Výstavy

Štúrovo námestie

20. 8. 

Divadlo Fortissimo: Kufrík

27. 8. 

Divadlo Babscénus: Krumpľová komédia

3. 9. 

Miro Kasprzyk: Zlý kráľ

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne

16., 23., 30. 8. o 10.00

Deti! Nezabudnite, ako plynie čas, príďte me-

dzi nás!

23. 8. o 11.00 

Moje mesto – môj hrad

30. 8. o 11.00 

Poznáš osobnosti Trenčianskeho kraja?

KC Aktivity

15., 17., 22., 24. 8. od 9.30 do 11.30 

Prázdninové keramické dielne

MC Srdiečko 

28. 8. o 10.00

Čítavá hodinka s rozprávkou

24. 8. o 10.00

Tvorivé predpoludnie pre deti a rodičov

15. 8. o 10.00

Podporná skupina mamičiek v dojčení

22. 8. o 14.00

Výlet za koníkmi a inými zvieratkami

21. 8. o 17.00

Maminec na tému: „Čo mi chýba na materskej 

dovolenke“

16. 8. o 10.00

Streda s tetou Aničkou: Hráme sa na škôlku

23. 8. o 10.00

Streda s tetou Aničkou: Šikovný škôlkar

30. 8. o 10.00

Streda s tetou Aničkou: Teším sa na škôlku

Detské aktivity

Divadlo, koncerty, festivaly

17. 8. o 17.00
Zdravie a stravovanie škôlkara

24. 8. o 17.00
Dieťa v škôlke z pohľadu pedagóga

31. 8. o 17.00
Ako to funguje

Detské aktivity

KC Aktivity
16., 23. 8. o 21.30

Filozofické prednášky o tai chi s Jánom Pev-
ným
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne

23., 30. 8. o 8.00
„Babi, pošli mi to mejlom!“

25. 8. o 17.00 
Literárna noc 2006

Prednášky

Trenčianska astronomická spoločnosť
31. 8. – 1. 9. 

Meteorická expozícia Kykula – Soblahov 2006
17., 24., 31. 8. 

Verejné pozorovania
26. 8. o 9.00 

Deň Trenčína a Bratislavy v Piešťanoch

Pozvánky

Mierové nám. 
032/743 44 15

16. 8. o 20.00 
Leto stratených 
bozkov
Nemecko/Gru-
z í n s k o / F r a n -
cúzsko/Ve ľká 
Británia, 2000, 
96 min. Úsmev-
ný príbeh o ľúbostnom troj-
uholníku medzi štrnásťročnou 
dievčinou, jej chlapcom a je-
ho otcom. Do zapadnutého 
mestečka prichádza v lete na 
prázdniny mladučká Sibyla. 
Zamiluje sa do nej rovnako 
starý Miki, zatiaľ čo ona na 
prvý pohľad vzplanie láskou 
k jeho ovdovelému 41-ročné-
mu otcovi Sašovi.
18. 8. a 20. 8. o 20.00
Strach a chvenie
Fr./Jap., 2003, 107 min. Pod-
ľa starého japonského proto-
kolu sa požaduje, aby sa pred 
cisára predstupovalo „so stra-
chom a chvením“. Podobné 
pocity zažíva každý deň mladá 
Belgičanka Amélia v mamutej 
tokijskej obchodnej firme. 
Amélia sa narodila v Japonsku 
a žila tam až do svojich piatich 
rokov. Potom úspešne študo-
vala a v roku 1990 sa jej spl-
nil veľký sen – podpísala zmlu-
vu ako tlmočníčka – a mohla 
sa tak vrátiť do Japonska, ku 
ktorému ju viazali nezabud-
nuteľné zážitky. Namiesto tl-
močenia však dostane prácu 
v učtárni a nakoniec skončí na 
pánskej toalete. 
21. a 23. 8. o 20.00 
Taliančina pre začiatočníkov
Dánsko/ Taliansko, 2000, 
113 min. Film sleduje život 
piatich outsiderov z predmes-
tia Kodane, ktorí bojujú so 
svojimi problémami: sú neistí 
vo svojom konaní, ľahko zra-
niteľní a bez partnerov. Jednej 
zimy sa všetci zapíšu do ve-
černého kurzu taliančiny, kto-
rý sa stane miestom ich spo-
ločného stretávania. Napriek 
tomu, že nikto z nich v Ta-
liansku nebol a ani sa tam 
nechystá, ako dni ubiehajú, 
všetci zúčastnení poznávajú, 
že dostali šancu zmeniť svoj 
doterajší život...

Pozvánka VMČ Západ
Výbor mestskej časti Západ pozýva občanov 
na svoje zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 
30. 8. 2006 v stredu o l5.30 h v zasadačke 
Mestského úradu na 1. poschodí.  (mb)
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Rozšírenie separovaného zberu plastov a papiera v meste Trenčín
Už starí Gréci vraveli: „Čistota mesta je obrazom ducha a mysle ľudí, ktorí v ňom žijú.“
 Považská odpadová spoločnosť, a. s. v spolupráci s Mestom 
Trenčín zvýši v auguste 2006 počet nádob na separovaný zber 
plastov a papiera v kombinovanej bytovej výstavbe (KBV) mesta 
Trenčín. Do 15. augusta rozmiestnili pracovníci POS, a. s. 360 ku-
sov 1 100 litrových nádob na separovaný zber plastov a papiera 
v členení:

• 180 kusov žltých nádob na separovaný zber plastov
• 180 kusov modrých nádob na separovaný zber papiera

Nádoba na 
separovaný zber 
plastov

Nádoba na 
separovaný zber 

papiera

Do nádoby na 
separovaný zber 
plastov patrí:
PET fľaše (plastové fľaše 
z nealkoholických nápojov, si-
rupov a podobne) bez zvyškov 
tekutín. Označenie PET je na 
spodnej časti fľaše.
HD-PE fľaše (fľaše od čistia-
cich prostriedkov, šampónov, 
aviváže, destilovanej vody, te-
kutých mydiel, „bandasky“ 
neznečistené olejom a inými 
nebezpečnými chemikáliami),
LD-PE fólie (vrecká od mlieka 
čisté, číra fólia alebo farebná 
s potlačou – tzv. igelit),
LLD-PE fólie (pružná „lepka-
vá“ obalová fólia – tzv. streč 
fólia, mikroténové vrecká 
a tašky)
PS (polystyrén – obaly z elek-
trospotrebičov a podobne).

Do nádoby na 
separovaný zber 
plastov nepatrí: 
znečistené plasty, viacvrstvo-
vé obaly (krabice od mlieka, 
džúsov a iných nápojov), li-
noleum, guma, molitan, plas-
ty s prímesou iných látok 

– papiera, kovu, dreva, plas-
tové fólie použité na zakrýva-
nie ako ochrana pri maľovaní 
a stavebných prácach).

Upozornenie
PET fľaše pred uložením do 
vriec je potrebné stlačiť a od-
strániť z nich uzáver. Nestla-
čené PET fľaše z dôvodu svoj-
ho veľkého objemu zaberajú 
veľký priestor v nádobe. 

Do nádoby na 
separovaný zber 
papiera patrí:
noviny, časopisy, katalógy, 
prospekty, reklamné letáky, 
listy, staré zošity, bloky, kni-
hy, papierové tašky a vrecká, 
staré papierové krabice a kra-
bice z lepenky.

Do nádoby na 
separovaný zber 
papiera nepatrí:
kopírovací papier, fólie, plas-
tické látky, igelitové vrecká, 
obaly na mrazené potraviny, 
viacvrstvové obaly (krabice 
od mlieka, džúsov a iných ná-
pojov).

Separovaný zber plastov a papiera 
v meste Trenčín

Harmonogram vývozu 1100 litrových nádob na separovaný zber z KBV
august – december 2006

Komodita
Dátum vývozu

August
2006

September 
2006

Október
2006

November 
2006

December 
2006

Plasty 22. 8.
5. 9. 
19. 9. 

3. 10. 
17. 10. 
31. 10. 

14. 11. 
28. 11. 

12. 12. 
26. 12. 

Papier 6. 9. 5. 10. 2. 11. 7. 12. 

Rozmiestnenie nových nádob na 
separovaný zber plastov a papiera v KBV

P.č. Ulica plast papier

 lokalita SIHOŤ   

1 17. novembra 1 1

2 Armádna 1 1

3 Klementisova 1 1

4 Gagarinova 1  

5 gen. Goliana 2  

6 gen. Viesta 1  

7 Hodžova 8 8

8 Holubyho nám.  2

9 Hurbanova 3  

10 Jiráskova 1  

11 Komenského 1  

12 kpt. Nálepku 5 2

13 I. Krasku 1  

14 M.Turkovej 3 1

15 Rázusova 2 2

16 Mládežnícka 1  

17 Nábrežná 4  

18 Osvienčimská 1  

19 Pádivého 1  

20 Pod Skalkou 1  

21 Považská 4 1

22 Sibírska 1  

23 Smetanova 1 2

24 Šoltésovej 1  

25 Študentská 1 1

26 Švermova 3 1

27 Vodárenská 1 1

28 Žilinská 2 1

 lokalita Nové Zlatovce, Zámostie  plast papier 

29 Bavlnárska 6 6

30 Javorová 1 1

31 Kožušnícka 6 6

32 Veľkomoravská 5 5

33 Zlatovská 2 3

 lokalita Opatová   

34 Potočná 1 2

35 Opatovská 1 2
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 Veríme, že využije možnosť aktívne sa 
podieľať na ochrane životného prostredia 
v meste Trenčín a budete tieto nádoby pl-
nohodnotne využívať. Správnym separova-
ním znížime množstvo komunálneho od-
padu ukladaného na skládku odpadov a zá-
roveň získame cennú surovinu vhodnú na 
ďalšie spracovanie.
 V prípade vašich otázok alebo podnetov 
ohľadne realizácie separovaného zberu plastov a papiera (vráta-
ne experimentálneho zberu plastov vrecovým systémom) sú vám 
k dispozícii nasledovné kontakty:
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 lokalita Kvetná   

36 Dukl. hrdinov 3 3

37 Holého 4 6

38 Ľ. Stárka 2 2

39 Piešťanská 3 3

40 Staničná 5 6

 
lokalita Orechové, Zamarovce, Is-
tebník

 plast papier 

41 Istebnícka  2

42 Matice slovenskej  1

43 Medňanského  1

44 Horné Orechové  1

45 Na záhumní  2

46 Radlinského  1

47 Široká 2 3

48 V. Roya 2 2

49 Vlárska 3 4

50 Žabinská  1

 lokalita Zlatovce, Záblatie  plast papier 

51 Dolné pažite 1 1

52 J.Psotného  1

53 Na dolinách  1

54 Detské mestečko 3 2

55 Na záhrade  1

56 Okružná  2

57 Na vinohrady  2

58 Záblatie 2 2

 
lokalita Soblahovská, Nad tehelňou, 
Pod Juhom

 plast papier 

59 Soblahovská 9 9

60 28. októbra 5 5

61 Beckovská 2 2

62 Dlhé Hony 3 3

63 Horný Šianec 2 2

64 Inovecká 5 5

65 Pod Juhom 1 1

66 Partizánska 6 6

67 Legionárska 1 1

68 Strojárenská 7 7

 lokalita JUH   

69 Halalovka  1

70 Východná  2

 
lokalita Štefánikova, Centrum, Dolné 
mesto

 plast papier 

71 Hviezdoslavova 3 3

72 gen. Štefánika 1 1

73 K výstavisku 2 2

74 Piaristická 3 3

75 Nám. sv. Anny 1 1

76 Pred poľom 4 4

77 Pod Sokolice 5 3

78 Železničná 1 1

lokalita Kubra   

79 Kubranská 1 2

80 Kubrica  1

 lokalita Biskupice, Noviny  plast papier 

81 Záhumenská 4 4

82 Karpatská 4 4

83 J. Zemana 5 6

84 Javorinská  1

Považská odpadová 
spoločnosť, a. s.
mobil:  0903 561 081
tel.:  032/652 06 15
fax:  032/640 13 40
e-mail:  trencin@mp-pos.sk

Mesto Trenčín (Útvar ŽP 
a dopravy)
mobil: 0902 911 154
tel.: 032/650 44 18
fax: 032/743 28 36
e-mail: enviro@trencin.sk

Zberný dvor odpadov v Trenčíne

Zberný dvor odpadov, ktorý sa nachádza na Zlatovskej ulici 
č. 2200 (areál POS, a. s.), je opätovne otvorený okrem pra-
covných dní aj v sobotu. 

Otváracie hodiny Zberného dvora v Trenčíne
• Pondelok – piatok 6.00 h – 18.00 h
• Sobota   7.00 h – 18.00 h

Príprava výstavby Zberného 
dvora odpadov na sídlisku Juh
 Považská odpadová spoloč-
nosť, a. s. v spolupráci s Mes-
tom Trenčín plánuje výstavbu 
zberného dvora odpadov na naj-
väčšom trenčianskom sídlisku 
Juh. V súčasnosti sa vyberá 
vhodný pozemok, na ktorom by 
mohol byť tento zberný dvor zria-
dený. Zberný dvor odpadov bude 
slúžiť prevažne obyvateľom síd-
liska (ale i obyvateľom ostatných 
mestských častí), ktorí budú 

môcť v ňom počas určenej pre-
vádzkovej doby bezplatne odo-
vzdať určené množstvo odpadu.
 Týmto krokom chce Mesto 
Trenčín a POS, a. s. zamedziť 
tvorbe nelegálnych skládok na 
sídlisku Juh, na odstránenie kto-
rých vynakladá mesto ročne ne-
malé finančné prostriedky a zá-
roveň chce zlepšiť celkovú si-
tuáciu v nakladaní s odpadom 
na sídlisku Juh.

Experiment v separovanom zbere plastov 
v meste Trenčín

 október 2006 – november 2006

IBV v lokalite
Dátum vývozu

Október 
2006

November 
2006

Zlatovce, Orechové, Istebník, Záblatie
Pondelok 9.
Pondelok 23.

Pondelok 6.
Pondelok 20.

Noviny, Biskupice, Dolný Šianec, Dolné 
mesto, Soblahovská ulica a okolie

Utorok 10.
Utorok 24.

Utorok 7.
Utorok 21.

Centrum, Sihoť I, Sihoť II, Sihoť III, Si-
hoť IV

Štvrtok 5.
Štvrtok 19.

Štvrtok 2.
Štvrtok 16.
Štvrtok 30.

Opatová, Kubrá, Kubrica, Pod Sokolice, 
Štefánikova ulica

Piatok 6.
Piatok 20.

Piatok 3.
Piatok 17.

Vývoz v mesiacoch august až september nájdete v Infe č. 14
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Máj 2006
Nina Hrdličková 
Patrik Jedinák 
Matej Pučko

Jakub Skývara
Tamara Cimprichová
Karolína Durasová
Simona Gabrišová

Adam Špaček
Ema Mazániková

Jasmína Mikušová
Dominik Gupka
Adam Krátky

Barbora Murgašová
Soňa Maradíková

Kristína Martišíková
Matej Kováčik

Janka Kalabová
Nina Bredschneiderová

Marek Štern
Samuel Vavruš

Romana Doričková
Karolína Jamrichová

Viktória Lišková
Patrik Masařík
Simon Kubica
Marco Drgo

Viktória Vojteková
Nicol Tuchyňová
Terézia Olexíková
Rastislav Kotrha

Jún 2006
♥♥♥ Emma Jánošová ♥♥♥

Anna Ržoncová
Šimon Duras
Samuel Hujo

Juraj Kaššovic
Saša Pilková
Miroslav Král

Alexandra Kudláčeková
Nicolas Oskar Planka

Nina Jozefovičová
Damián Raninec

Lea Pischová
Alexandra Lazová
Martin Varhaník

Filip Bartko
Filip Arpáš

Mária Chachulová
Tomáš Otrubčák
Soňa Ošlejšková
Samuel Šrámek
Nina Dohnalová
Nicolas Pienták
Nikolaj Blaško
Aneta Fabová

Alexandra Hrabovská
Lucia Hučinová
Kristína Daňová

Vanesa Kuruczová
Radovan Mráz

Alexia Chlebonová
Tobias Baláž

Alexandra Hošová
Matúš Jurica
Matúš Jančo

Roman Kavický
Allan Mičega

Prvý plač

Numizmatická burza

 Slovenská numizmatická spoločnosť – pobočka 
Trenčín a Klub numizmatikov pri KaMC OS SR Tren-
čín (Dom armády) usporiada dňa 26. 8. 2006 od 
8.00 do 12.00 zberateľskú burzu spojenú s malou 
aukciou zberateľského materiálu (mince, bankov-
ky, vyznamenania, odznaky, pohľadnice a iné). Ka-
talóg aukcie získajú účastníci pri prezentácii. Kon-
takt a informácie na tel. č. 0904 806 695 alebo 
032/743 17 75. Tešíme sa na účasť. (r)

Odstávka krytej plavárne

 Mestské hospodárstvo a sprá-
va lesov, m.r.o., Trenčín oznamuje 
návštevníkom krytej plavárne, že od 
21.8.2006 do 31.8.2006 sa uskutoč-
ní odstávka krytej plavárne a pre ve-
rejnosť bude predmetná plaváreň uza-
tvorená. Otvorenie krytej plavárne pre 
verejnosť bude dňa 1.9.2006.
 MHSL, m.r.o.

Informačné stretnutie pre poberateľov dôchodkov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín vás v spolupráci s tunajším Mestským úradom po-
zýva na stretnutie s našimi pracovníkmi za účelom možnosti vzniku nároku a následného vy-
platenia dávky a príspevkov v hmotnej núdzi pre vás, ktorí poberáte starobný dôchodok alebo 
v prípade 62 a viac ročných občanov, ktorí poberajú hocijakú inú dôchodkovú dávku (napríklad 
vdovský, vdovecký, sociálny dôchodok). Stretnutie sa bude konať v Kluboch dôchodcov v našom 
meste v nižšie uvedených dňoch:

25. 8. 2006 (piatok): začiatok od 8.00 hod.
1. Záblatská ulica, Trenčín – Záblatie (pri pošte 
a kultúrnom stredisku) 
2. Hlavná ulica, Trenčín – Zlatovce (v Kultúrnom 
stredisku Trenčín – Zlatovce)
3. Ulica Medňanského č. 27, Trenčín – Istebník 
(pri materskej škole)

28. 8. 2006 (pondelok): začiatok od 8.00 
hod.
1. Ulica 28.októbra č.2, Trenčín – Soblahovská 
(v kultúrnom stredisku)
2. Kubranská ulica, Trenčín – Kubra (v kultúrnom 
stredisku)
3. Kubrická ulica, Trenčín – Kubrica (v kultúrnom 
stredisku)

30. 8. 2006 (streda): začiatok od 8.00 hod.
1. Opatovská ulica, Trenčín – Opatová (v kultúr-
nom stredisku)
2. Kultúrne stredisko, Trenčín – Sihoť

31. 8. 2006 (štvrtok): začiatok od 8.00 hod.
1. Mierové námestie č. 16, Trenčín
2. Kultúrne stredisko, Trenčín – JUH

Na stretnutie si nezabudnite priniesť:
 občiansky preukaz, 
 rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní 

dôchodku, 
 potvrdenie alebo rozhodnutie Sociálnej po-

isťovne o poslednom zvýšení dôchodku, 
 potvrdenia o iných príjmoch, ak také 

máte,
 potvrdenia o príjmoch vašich manželov, 

manželiek, ak ste vydaté alebo ženatí,
 ak máte deti do 25 rokov, ktoré bývajú 

s vami, prineste tiež doklad o ich príjme.

 Vznik nároku na dávku a príspevky v hmotnej 
núdzi sa odvíja od počtu spoločne posudzova-
ných osôb a tiež aj od príjmu a majetku tých-
to osôb. Pracovníci úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny priamo na mieste prepočítajú, či vám 
vznikne nárok na doplatenie peňazí. Bez pred-
loženia vyššie uvedených dokladov nebude mož-
né prepočítanie dôchodku a dávky urobiť. Ak sa 
pre zdravotné obmedzenie nemôžete dostaviť 
sami, pošlite s dokladmi niektorého zo svojich 
rodinných príslušníkov.

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Trenčíne

NOVÉ 
BÁBKARSKÉ 

AKVIZÍCIE
ZO ZBIEROK 
LITERÁRNEHO
A HUDOBNÉHO 
MÚZEA

17. august – 3. september 2006

Mestská galéria,
Mierové námestie 22, Trenčín
Vernisáž výstavy sa uskutoční 
17. 8. 2006 o 16.00 h

MESTO TRENČÍN
- Mestská galéria

a ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA
V BANSKEJ BYSTRICI

- Literárne a hudobné múzeum
dovoľujú si Vás pozvať

na výstavu



17. 8. 2006

 Mesto Trenčín nenesie 
žiadnu zodpovednosť za od-
stránenie mŕtvych kačíc na zá-
klade zákona o odpadoch. Spo-
mínaný zákon sa totiž vzťahuje 
na nakladanie s odpadom ži-
vočíšneho pôvodu len vtedy, ak 
to osobitné predpisy neusta-
novujú inak. V tomto prípade 
je osobitným predpisom zákon 
o veterinárnej starostlivosti. 
Práve z tohto dôvodu mesto 
Trenčín vyvinulo aktivity, aby 
v súčinnosti s Obvodným úra-
dom životného prostredia a Re-
gionálnou veterinárnou a po-
travinovou správou v Trenčíne 
situáciu vyriešilo v intenciách 

platných legislatívnych noriem.
 Z vôd Váhu vytiahli po vzá-
jomnej dohode všetkých zainte-
resovaných strán 17 uhynutých 
divých kačíc pracovníci štátnej 
ochrany prírody z Chránenej kra-
jinnej oblasti Biele Karpaty. Po 
odobratí vzoriek na laboratórne 
vyšetrenie zvieratá skončili v ka-
filérii v Mojšovej Lúčke. Zo sprá-
vy Štátneho veterinárneho a po-
travinového ústavu v Dolnom 
Kubíne, kde boli vzorky z uhy-
nutých kačíc po vylúčení vtáčej 
chrípky ďalej laboratórne vyšet-
rené, vyplýva, že smrť zvierat za-
príčinili mikroorganizmy Clostri-
dium perfringens typu A, pro-

dukujúce alfa-toxín. Ich výskyt 
zapríčinil rozklad biologického 
materiálu, prípadne fekálneho 
znečistenia vody počas dlho-
dobého zvýšenia teploty. Zne-
čistenie pravdepodobne spôso-
bili uhynuté ryby či iné živočíchy, 

ktoré sa v horúčavách pri brehu 
rozkladali a hnili. Kačice sa prá-
ve týmito zvyškami na rozdiel od 
rýb kŕmia a to mohlo spôsobiť 
ich smrť. Vzhľadom na ochla-
denie nie je predpoklad, že by 
sa situácia zopakovala.  (th) 
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 Krížovka

Tamilské 
príslovie

pod-
vediem 
Ernesta

všetečný 
Nemec

hviezda 
v sú-

hvezdí 
Lýra

planétka
Autor: 
Jozef 

Páleník
rozum letný me-

siac odmotaj

Pomôcky: 
ATAMI, 
LEGAL, 

VÁVA, IŠA

tamto assembly 
(skr.)

zbíjam 
sud

jedlo 
z dusenej 
ryže s ná-

pojom

ohlas 
(kniž.)

mamin 
brat

1
zákonitý 
po ang-

licky

patriaci 
Adamovi

čínska 
droga

ženské 
meno 

(24. 12.)

poplatok 
za po-

užívanie 
ciest

 

Ein-
steinium 

(zn.)

3 4
sta-

novisko
doplávaj 
po česky

Astát (zn.)

nie tak, 
inak

bývalý fut-
balista 
Brazílie

56 v Ríme

kyprite plu-
hom

dotieravý 
hmyz

časť tela

2

nikto

staršia 
plošná 
miera

filmový mi-
mozešťan

Aóni po 
česky

obec v okr. 
Levice

ruská rie-
ka

abend 
(nem. skr.)

5

Richard 
(hovor.)

Tlač. agen-
túra SR

ruské spe-
vácke duo

obrátenie, 
otočenie

matka za-
kladateľov 

Ríma

knock out

Internation. 
Aero Press

slovko 
úcty v Ázii

svetový po-
hár (skr.)

Radón 
(zn.)

st. japonský 
gymnasta

domáce meno 
Demetera

živnosten-
ský list

hoci (čes. 
kniž.)

Kačice na Váhu zabíjali mikroorganizmy
Mesto Trenčín rovnako ako trenčianska verejnosť v posledných 
dňoch so zvýšenou pozornosťou sledovali dianie okolo uhynu-
tých divých kačíc na sútoku rieky Váh a potoka Teplička ne-
ďaleko zimného štadióna na Sihoti. Samospráva však nielen mo-
nitorovala situáciu, ale zároveň podnikla dôležité kroky na od-
stránenie nežiaduceho stavu.

Záhradkári, nepolievajte vodou z Tepličky!
 Dňa 10. 8. 2006 bol na Re-
gionálny úrad v Trenčíne do-
ručený protokol zo Štátneho 
veterinárneho a potravinového 
ústavu v Dolnom Kubíne. Pro-
tokol pojednáva o výsledkoch 
skúšok z povrchovej vody a ná-
lezu uhynutých divých kačíc 
zachytených na vodnom toku 
Teplička v Trenčíne. Na zákla-
de výsledkov bolo okrem iného 
zistené, že kvalita povrchovej 
vody z toku Teplička z mikrobi-
ologického hľadiska vykazovala 
vysoké fekálne znečistenie, čo 

potvrdili aj fyzikálno-chemické 
analýzy. Taktiež bol potvrde-
ný nález prítomnosti baktérií 
Clostridium perfringens typ A.
 Na základe predložených 
laboratórnych výsledkov hy-
gienici vydali zákaz používania 
povrchovej vody z toku Tep-
lička na zavlažovanie, nakoľko 
jej používanie predstavuje po-
tencionálne ohrozenie zdravia 
obyvateľstva (zažívacie prob-
lémy, tráviace ťažkosti, možné 
ohrozenie zdravia toxínmi). 
 (vd)  

Milí čitatelia! Množstvo korešpondenčných lístkov, na ktorých nám zasielate odpovede, ukazuje, že lúštenie vás stále baví. Výherkyňou, 
ktorá nám poslala správne znenie odpovede osemsmerovky z INFO číslo 16, je pani Marta Miškovičová, Ul. gen. Svobodu 5, Trenčín. 
Správna odpoveď: „Keď si obliekam sveter.“ Výsledok krížovky z čísla 17 nám zasielajte na adresu redakcie do 25. augusta.
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AS Trenčín 97 v príprave s novým logom
Prvými zo série prípravných zápasov, ktoré má prípravka 97 fut-
balového klubu AS Trenčín počas augusta v pláne zohrať, bol 
dvojzápas, v ktorom chalani v domácom prostredí nastúpili proti 
rovesníkom z Nového Mesta nad Váhom a Púchova.

 V zostave chýbali niektoré opory z minulej se-
zóny, ale tí, ktorí dostali príležitosť, vrátane no-
vých tvárí, ukázali, že konkurencia v tíme určite 
vzrastie a všetci budú musieť o svoje miesto 
bojovať. Pre trénerov je to určite potešiteľné zis-
tenie. V dvojzápase k najlepším určite patrili 
Andrej Hatala, Jakub Hrabovský, Denis Jančo, 
milo prekvapil novic v drese AS Trenčín 97 Bo-
ris Sádecký, ktorý prišiel z konkurenčného TTS 
Trenčín a gólovo potešil Matej Vaculík. Ostatní 
bojovali a zahrali svoj štandard. (mm)

AS Trenčín 97 
sa predstavili aj 
s novým logom.

Najsilnejším mužom je Martin Štefl z Česka
V sobotu 12. augusta sa uskutočnil 7. ročník súťaže Meč Ma-
túša Čáka Trenčianskeho 2006, ktorá je už štvrtý rok aj sú-
časťou Česko – Slovenského pohára Ligy silných mužov. Hlav-
nými organizátormi podujatia, ktoré sa vôbec prvýkrát konalo 
v amfiteátri Trenčianskeho hradu, bola Asociácia silných mužov 
a Mesto Trenčín.

 Pekný úvod do programu 
sa podaril fitnesáčke Adriane 
Jačkovej, ktorá získala prvé 
miesto na Majstrovstvách Slo-
venska fitnes detí. Potom sa 
už divákom predstavilo 14 bor-
cov zo Slovenska, Česka, Poľ-
ska a Rakúska, ktorí mali sú-
ťažiť v šiestich disciplínach.
 Prvou disciplínou bolo zdví-
hanie 130 kg klady nad hlavu. 
Táto váha bola minimálnou zá-
ťažou pre zápis do súťaže. Po 
nej nasledovalo držanie dvoch 
14 kg halapartní v rozpažení. 
Náročnejšie bolo tretie kolo 
- nosenie 165 kg kufrov a ná-
sledné zdvíhanie 140 kilových 
kalichov na 120 cm vysoký stôl. 
Predposlednou disciplínou bolo 
prevracanie veľkej 600 kilovej 

pneumatiky na čas. Na záver 
sa siláci popasovali s osobný-
mi autami. Ich úlohou bolo vy-
držať mŕtvy ťah auta na čas.
 Hlavný rozhodca Ján Migaš 
musel vzhľadom na vytrvalý 
dážď a chladné počasie zru-
šiť jednu z disciplín. Zdvíhanie 
130 kg gúľ sa preto nekonalo 
a súťaž bola vyhodnotená po 
piatich kolách. Práve nepriaz-
nivé počasie sa výrazne pod-
písalo pod celkovú atmosféru 
maratónu silných mužov.
 Meč Matúša Čáka Trenčian-
skeho vybojoval Martin Štefl 
z Českej republiky. Z druhého 
miesta sa tešil rakúsky pre-
tekár Oliver Gratzer a tretie 
miesto získal Branislav Golier 
z Bánoviec nad Bebravou. (mr)

Najväčší siláci 7. ročníka súťaže Meč Matúša Čáka Trenčian-
skeho 2006 (zľava doprava): Branislav Golier (3. miesto, Slo-
vensko), Martin Štefl (1. miesto, Česká republika) a Oliver Gra-
tzer (2. miesto, Rakúsko)

Už úvodná disciplína – zdvíhanie klady nad hlavu – dala pre-
tekárom riadne zabrať

Športový klub Mladých v spolupráci soŠportový klub Mladých v spolupráci so
ZŠ, Ul. Novomeského, TrenčínZŠ, Ul. Novomeského, Trenčín

poriadaporiada
4. ročník medzinárodného4. ročník medzinárodného

volejbalového turnajavolejbalového turnaja

SeptemBRUMSeptemBRUM
v dňoch v dňoch 

2. septembra 20062. septembra 2006
OPENmini (kadetky, žiačky)OPENmini (kadetky, žiačky)

3. septembra 20063. septembra 2006
OPEN (ženy, juniorky)OPEN (ženy, juniorky)
od 9.00 do 18.00 hod.od 9.00 do 18.00 hod.

v telocvičniach Základnej školy,v telocvičniach Základnej školy,
Ul. Novomeského, TrenčínUl. Novomeského, Trenčín
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