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Finále 3. ročníka súťaže krásy Miss Trenčín 2006 zaplnilo v sobotu 21. októbra divadelnú sálu Kul-
túrneho a metodického centra Ozbrojených síl SR do posledného miesta. Príjemný večer pripravila 
agentúra Sophia model management pod záštitou primátora mesta Branislava Cellera. Pod taktov-
kou moderátora Petra Lengyela súťažilo o korunku víťazky 12 šarmantných dievčat vo veku od 17 
do 20 rokov. Víťazkou sa stala súťažiaca s číslom 1, 19-ročná Ľuboslava Ševčíková (v strede), prvou 
vicemiss je 17-ročná Monika Macharová (vpravo) a šerpu druhej vicemiss má Karin Šťastná (vľavo). 
Tá navyše získala aj cenu Miss sympatia za najvyšší počet hlasov divákov. Medzi jednotlivými kola-
mi súťaže sa predstavila speváčka Dara Rolins s tanečnou skupinou. „Som prekvapená a hlavne 
šťastná,“ povedala Ľ. Ševčíková krátko po vyhlásení výsledkov. Najvyššia účastníčka súťaže so 184 
centimetrami nečakala taký úspech, ale očividne si ho vychutnávala. Snímka a text (la)

Najv yššia je najkrajšiaNajv yššia je najkrajšia

Súd zmenil rozhodnutie mestskej volebnej komisie
Mestská volebná komisia (MVK) v Trenčíne nezaregistrovala 
jedného kandidáta na primátora mesta. Podľa informácií od 
predsedu MVK Miloslava KOHOUTA ide o nominanta Strany ob-
čianskej solidarity Fedora JÁNOŠÍKA.

 „Fedor Jánošík nemal v ča-
se podania kandidátnych listín 
trvalé bydlisko v Trenčíne. 
V čase registrácie už áno, 
ale mestská volebná komisia 
rozhodla hlasovaním o jeho ne-
zaregistrovaní,“ povedal po za-
sadnutí MVK M. Kohout. Komi-
sia teda zaregistrovala štyroch 
kandidátov, Ota Barboráka 
(Smer, ĽS-HZDS, SNS), Brani-
slava Cellera (SDKÚ-DS, KDH), 

Jozefa Franka (ZRS) a Jozefa 
Žišku (ANO, HZD). Rozhodnu-
tie o registrácii či neregistrácii 
dostali kandidáti do 24 hodín, 
na prípadné odvolanie sa pro-
ti rozhodnutiu na okresný súd 
mali čas ďalšie tri dni.
 Zo 110 kandidátov na post 
poslancov mestského zastupi-
teľstva zaregistrovala MVK 108 
ľudí. Okrem už spomínaného 
F. Jánošíka, ktorý mal záujem 

kandidovať aj na funkciu po-
slanca, komisia neodobrila 
ani kandidatúru nezávislého 
Jozefa Prekopa. „Petičné 
hárky s podpornými podpismi 
občanov mesta Trenčín, ktoré 
tento nezávislý kandidát pred-
ložil, neboli v súlade so záko-
nom o voľbách do samosprávy 
obcí,“ konštatoval M. Kohout.
 Okresný súd v Trenčíne zme-
nil rozhodnutie MVK a rozhodol 
o zaregistrovaní F. Jánošíka 
na kandidátnej listine Strany 
občianskej solidarity pre voľby 
primátora Mesta Trenčín. Pod-
ľa súdu výklad, že všetky pod-

mienky musí kandidát spĺňať 
ku dňu podania kandidátnej 
listiny, nemajú oporu v záko-
ne. Ak spĺňa všetky podmienky 
v čase registrácie kandidátnej 
listiny, je oprávnený kandido-
vať. Súd rozhodol aj o zaregis-
trovaní nezávislého J. Prekopa 
za kandidáta na post poslanca 
mestského zastupiteľstva.
 Najbližšou úlohou mestskej 
volebnej komisie bude korektú-
ra hlasovacích lístkov pred tla-
čou. Na území mesta žilo k 6. 
septembru t.r. 57 334 obyvate-
ľov, volebné právo má 47 594 
občanov.  (th)

Prílohou tohto čísla 
Infa je cestovný 

poriadok MHD platný 
od 28. 10. 2006
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 Podľa slov trenčianskeho 
primátora Branislava Cellera 
verejné toalety sa mali otvoriť 
dnes, nový termín sa posúva 
o 14 dní na 9. novembra. Podľa 
primátora bude niekto nový mu-
sieť dokončiť Nešporovej prácu. 
„Úplné dokončenie expozície 
sa pravdepodobne nestihne 
ani do tohto dátumu, nechceli 

sme ale otvárať toalety ten-
to týždeň s holými stenami,“ 
uviedol B. Celler. 
 Na samotnej výstavbe toa-
liet sa ešte stále pracuje, firma 
sa pritom zaviazala dostavať 
ich v priebehu septembra. B. 
Celler uviedol, že stavba sa 
ďalšími historickými nálezmi 
a ich skúmaním predlžovala 

a musela viacero dní stáť. 
 Verejné toalety mali byť pô-
vodne dostavané už pred viac 
ako rokom. Pri archeologickom 
výskume v apríli minulého roka 
našli klenby podzemnej chodby 
zo 16. storočia. Tie sú súčas-
ťou barbakanu – opevneného 
predbránia kruhovitého tvaru 
s priekopou a padacím mostom. 
Trenčania väčšinu mestského 
opevnenia v 19. storočí zbúrali. 
Historický nález aj predražil vý-
stavbu toaliet, celkové náklady 
sa vyšplhali na 9,4 milióna korún.
 Po dostavbe verejných toaliet 
bude možný komplexný pohľad 
na celé nálezisko z presklenej 
podzemnej chodby. Toalety od 
fragmentov oddelia stenou, na 
nej budú fotografie, texty a his-
torický výklad nálezu. „Veľkým 
kladom novej štúdie je preskle-
ná časť strechy a fasády, ktorá 
ukáže nálezy všetkým bez ohľa-
du na vstup do podzemia. Celá 

kompozícia bude doplnená 
zeleňou a vytvorí tak harmonic-
ký a estetický celok,“ doplnil 
hovorca mesta Tibor Hlobeň. 
 Kompozíciu expozície mala 
na starosti archeologička T. 
Nešporová. Tá zomrela 11. 
októbra v opátstve Svätého 
Benedikta pri Trenčíne. V kláš-
tore z 11. storočia, známom 
ako Stará skalka, ju zasiahla 
padajúca skala z múru. Ten 
sa rozpadol práve v momente, 
keď okolo neho prechádzala 
so správcom kláštora. Utrpela 
zranenia na hlave, ktorým na 
mieste podľahla. Archeologič-
ka bola na obhliadke kláštora, 
kde mala robiť archeologický 
výskum. Vyvrcholením celoži-
votnej práce T. Nešporovej bolo 
nedávne sprístupnenie rotundy 
na Trenčianskom hrade, kde 
predstavila vzácne nálezy. 
 (SITA)
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Mestská volebná komisia 
zložila sľub do rúk primátora
Zložením predpísaného sľubu do rúk primátora Branislava CEL-
LERA začala 12. októbra na poludnie pracovať mestská volebná 
komisia na prípravách k voľbám do orgánov samosprávy obcí 
v Trenčíne.
 Do komisie navrhli svojich čle-
nov politické strany KSS, SNS, 
SOS a koalície SMER-SD a ĽS-
HZDS; SDKÚ-DS a KDH; ANO 
a HZD, ktoré podali kandidátnu 
listinu. Predsedom šesťčlennej 
komisie sa po vzájomnej dohode 

stal Miloslav Kohout (na sním-
ke) zo Strany občianskej solida-
rity, podpredsedníčkou je Ivona 
Tarbajovská z koalície ANO, 
HZD. 
 Mestská volebná komisia 
plní niekoľko úloh. Jej prvou 
úlohou bude preskúmať kan-
didátne listiny a rozhodnúť 
o registrácii alebo neregistrá-
cii kandidátov. Ďalšou úlohou 
bude dohliadať na pripravenosť 
okrskových volebných komisií, 
aby zabezpečovali úlohy v súla-

de s platnou legislatívou. 
 Veľmi dôležitá úloha spočíva 
vo vyhotovení zápisnice o vý-
sledkoch volieb do mestského 
zastupiteľstva a volieb primátora 
mesta. Štvrtou funkciou mest-
skej volebnej komisie bude vydať 

zvoleným kandidátom osvedče-
nie o zvolení. Poslednou úlohou 
bude odovzdanie volebných do-
kumentov do úschovy mesta.
 Voľby do orgánov samosprávy 
obcí sa uskutočnia v sobotu 2. 
decembra 2006. V Trenčíne bolo 
za účelom vykonania volieb vy-
tvorených 44 volebných okrskov, 
ktoré sú rozdelené do 4 voleb-
ných obvodov. Volebné miest-
nosti sa otvoria ráno o 7.00 h 
a zatvoria o 20.00 h.
 (th)

Smrť archeologičky oddiali sprístupnenie verejných WC
Nečakané tragické úmrtie trenčianskej archeologičky Tamary NE-
ŠPOROVEJ odkladá otvorenie verejných toaliet na Sládkovičovej 
ulici v centre mesta, kde sa pri archeologickom prieskume pred 
výstavbou našli historické fragmenty barbakanu. Práve pracov-
níčka Trenčianskeho múzea T. Nešporová mala na starosti tvorbu 
expozície nálezov v priestoroch budúcich podzemných toaliet.

Mesto Trenčín zriadi dočasnú nocľaháreň 
pre ľudí bez prístrešia

Mesto Trenčín aj tento rok zriadi dočasnú nocľaháreň pre ľudí 
bez prístrešia. V súčasnosti je ukončený výber lokality na 
umiestnenie unimo buniek, ku ktorým budú v prípade potreby 
pritiahnuté inžinierske siete. V rozpočte mesta sú na tieto 
práce pripravené 2 milióny korún. V Trenčíne je približne 42 
občanov bez prístrešia, z toho 25 s trvalým pobytom alebo 
posledným pobytom v tomto krajskom meste.

 Začiatkom tohto roka 
mesto otvorilo dočasnú noc-
ľaháreň s tridsiatimi lôžkami 
na prespatie v priestoroch 
bývalej Materskej školy na 
Osvienčimskej ulici. Tá sa 
však čoskoro stane centrom 
seniorov. Podľa slov Daniely 
Mikolášovej, špecialistky 
odboru školstva a sociálnych 
vecí Mestského úradu v Tren-
číne, má mesto náhradnú al-
ternatívu v priestoroch Mest-
ského hospodárstva a správy 
lesov na predmestí Trenčína, 
na Soblahovskej ulici. „V no-
vej nocľahárni, ktorú zriadi-
me, plánujeme tiež pripraviť 
možnosti na nocľah pre 30 
občanov bez prístrešia,“ ho-
vorí D. Mikolášová.
 Kapacita miest na pre-
spatie kopíruje evidovaný 

počet bezdomovcov v meste. 
D. Mikolášová však tvrdí, že 
presný počet ľudí bez prístre-
šia sa nedá určiť: „Niektorí 
z tých, ktorým sme pomohli 
počas posledného zimného 
obdobia, zomreli alebo odišli 
do iných miest. Ťažko preto 
povedať, či tu bude nárast 
alebo úbytok.“ 
 Mesto plánuje otvoriť novú 
dočasnú nocľaháreň okam-
žite, ako nastanú extrémne 
silné mrazy: „Priestory budú 
pripravené, aby sa občania 
mohli ubytovať. Z rozpočtu 
mesta sme vyčlenili 300 000 
korún pre chod nocľahárne. 
Na poriadok a prevádzku 
bude dohliadať mestská po-
lícia,“ dopĺňa informáciu D. 
Mikolášová.
 (th)
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 Poslankyňa Janka Fabová po-
žaduje pridať svetlo na ulici Vola-
vé. Poslanec Peter Hlavaj sa za-
ujíma o kosenie okolia hrádze pri 
potoku Teplička. Medzi garážami 
na Považskej ulici a hrádzou sú 
záhradky, poslanec žiada preveriť 
majetkovo-právne vzťahy, komu 
patria pozemky a kto sa má sta-
rať o tento priestor. P. Hlavaj má 
dobré ohlasy na investičnú akciu 
mesta zameranú na vybudovanie 
parkovísk na Šoltésovej ulici. Po-
slankyňa Alena Laborecká má 
podobné signály o zlepšení situ-
ácie na Študentskej, Nábrežnej 
a Švermovej ulici.
 Poslanec Ľubomír Dobiaš sa 
kriticky vyjadril k rozpisu umiest-
nenia kontajnerov počas jesen-
ného upratovania. Žiada pridať 
jeden kontajner k lipám na Kub-
ranskej pri vyústení Súvozu, J. 
Fabová pýta kontajner k zastáv-
ke v Kubrici pri cintoríne. 
 Predseda VMČ Ján Babič 
sa prikláňa ku kontinuite pri 
rozvoze kontajnerov, aby sa ne-
stávalo, že dve susedné časti 
budú obslúžené po troch – šty-
roch dňoch. Mali by logicky ísť 
za sebou. Aj dĺžka umiestnenia 
kontajnera by mala byť aspoň 
dva dni, lebo ak ho ráno dovezú, 
ľudia sú v práci a popoludní po 
návrate domov zistia, že kontaj-
ner práve odviezli. J. Babič sa 
vyjadril aj k osvetleniu, chýba na 
hrádzi, tmavé miesto je na Po-
važskej ulici pred domami č. 52 
a 53. Z pohľadu vodiča je málo 
osvetlená križovatka Žilinská 
– Považská, podobne aj križovat-
ka na rohu bývalej mliekarne.
 Obrátky počas rokovania sa 
zvýšili po príchode občanov. Oby-
vateľka časti Pod Sokolice žiada 
orezať konáre pri informačnej ta-
buli VMČ pri obchode, aby bola 
čitateľná. Podobne aj staré 50-
ročné čerešne ohrozujú chodcov 
i vozidlá a treba ich orezať. Chýba 
prechod pre chodcov pri obchode 

na ulici K výstavisku, podobne 
chýba aj signál Televízie Trenčín. 
Nezastrešená zastávka MHD na 
Ulici gen. M. R. Štefánika v sych-
ravom počasí nie je víťazstvom 
pre ľudí čakajúcich na autobus. 
Obyvatelia bytoviek sa sťažujú aj 
na neporiadok v okolí Piano clu-
bu po akciách v jeho priestoroch. 
Nadchod pre peších ponad cestu 
pri OZC Max má iba jeden výťah, 
zo strany obchodného centra sa 
chodí cez interiér. Ale čo majú 
robiť telesne postihnutí v čase, 
keď je centrum zatvorené?
 Najbúrlivejšia diskusia sa 
rozprúdila o životnom prostre-
dí na sídliskách Pred poľom 
a Pod Sokolice. Betonárka pri 

priaznivom vetre zasýpa všetko 
pieskom a prachom, ktorý už 
nikoho neprekvapí ani v kreden-
ci. Omnoho horšie však vnímajú 
prevádzku výroby hliníka Askov. 
Kontroly sú bezúspešné, počas 
nich nenamerajú zvýšenú úroveň 
škodlivín v ovzduší, o to horšia je 
situácia počas víkendov a v no-
ci. „Čo robí hygiena, inšpekto-
rát práce? To máme zobrať do 
rúk flinty?“ pýtali sa poslancov 

občania. J. Babič informoval 
o poslaneckom prieskume 
v prevádzke Askov, o krokoch 
podniknutých VMČ v tejto kauze. 
Obyvatelia najviac postihnutých 
domov sú rozhodnutí obrátiť sa 
na televízne štáby so žiadosťou 
o pomoc. J. Čermák pripomenul, 
že počas masívneho vypúšťania 
spalín treba volať mestskú polí-
ciu.
 foto (a), text (la)
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VMČ Sever: Víkendy a noci čiernou morou obyvateľov MČ Sever
Kultúrne stredisko Kubra hostilo 18. októbra zasadnutie Vý-
boru mestskej časti Sever. Občania sa obracajú na poslancov 
s rôznymi problémami a tí ich predkladajú na zasadnutí VMČ. 
Veronika ZÁVODSKÁ žiada čistenie komunikácie pod cintorí-
nom v Opatovej, lebo padajúce lístie upcháva kanálové vpuste 
a voda nemá kde odtekať. Navrhla dať do poriadku studňu na 
Potočnej ulici a doplniť jednu lampu verejného osvetlenia.

Potočná ulica sa zmenila počas rekonštrukcie na stavenisko

Týždeň európskych regiónov a miest v Bruseli
Európa – najatraktívnejšie miesto pre obchod, investície v oblasti inovácií a vytvorenie väčšieho 
počtu kvalitatívne lepších pracovných pozícií či spoluprácu verejného, súkromného a finančného 
sektora. Toto boli hlavné ciele tohtoročnej najväčšej prezentácie inštitúcie EÚ – Výboru regiónov, 
v oblasti regionálnej politiky. Pod názvom Investing in Europe´s Regions and Cities – European 
Week of Regions and Cities (Investovanie v regiónoch a mestách Európy – Týždeň európskych 
regiónov a miest) sa konala od 9. do 12. októbra v Bruseli.

 Zúčastnili sa jej zástupcovia 
štátneho, verejného, súkromné-
ho a finančného sektora z viac 
ako 130 regiónov a miest jed-
notlivých členských štátov EÚ. 
Tritisíc účastníkov si mohlo vy-
brať spomedzi 70 workshopov 
a seminárov v oblasti regionál-
neho rozvoja a spolupráce ve-
rejného a súkromného sektora 
v oblasti investícií. 
 Trenčiansky samosprávny 
kraj (TSK) má v Bruseli svoje 
regionálne zastúpenie, ktoré 
je súčasťou Domu slovenských 
regiónov (DSR). Úlohou zá-
stupkyne TSK Beaty Balkovej 
je najmä prezentácia regiónu, 
aktívna komunikácia medzi 
inštitúciami únie a regiónom, 
monitorovanie legislatívneho 
procesu EÚ, sprostredkova-
nie obchodných partnerstiev, 
zvyšovanie vedomia o EÚ a jej 
inštitúciách. „Trenčiansky sa-

mosprávny kraj sa prvýkrát ak-
tívne zúčastnil podujatia Open 
days. Predpokladom aktívnej 
účasti a úspešnej prezentá-
cie nášho kraja z pohľadu 
atraktívnosti pre súkromných 
a verejných investorov bola 
neoceniteľná spolupráca Tren-
čianskeho samosprávneho 
kraja s Trenčianskou regionál-
nou komorou SOPK, s mestom 
Trenčín a s mestom Prievidza. 
Tákáto spolupráca dôležitých 
aktérov regionálneho rozvoja 
je predpokladom zvyšovania 
hospodárskeho rastu nášho 
kraja a dobrým príkladom part-
nerstva, ktoré môže napomôcť 
presadeniu strategických in-
vestícií,” povedala po skonče-
ní podujatia B. Balková.
 Mesto Trenčín využilo mož-
nosť ponúknutú Trenčianskym 
samosprávnym krajom a v spo-
lupráci s Trenčianskou regio-

nálnou obchodnou a priemy-
selnou komorou sa zúčastnilo 
podujatia so zámerom prezen-
tovať pripravovanú priemyselnú 
zónu - Bratislavská ulica. Práve 
v tomto mesiaci sa začala re-
alizovať výstavba komunikácie 
na tomto území s rozlohou viac 
ako 100 ha. Prvoradou úlohou 
Mesta Trenčín je preto prezen-
tácia možností umiestnenia 
investícií najmä v oblasti vedy 
a výskumu v trenčianskej prie-
myselnej zóne. Jej atraktívna 
poloha nielen v rámci regiónu, 
ale i z celoslovenského pohľa-
du, ako i vzdelanostná úroveň 
obyvateľov regiónu, sieť od-
borných stredných škôl spolu 
s oboma trenčianskymi univer-
zitami a prezentácia schopností 
spolupracovať na úrovni mesto 
– región sú dostatočným zákla-
dom pre prilákanie investorov. 
 (fs) 
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Mesiac úcty k starším
 Klub dôchodcov na Dlhých 
Honoch v Trenčíne pripravil 
19. októbra pre svojich členov 
hodnotný program pri príleži-
tosti Mesiaca úcty k starším. 
K hojnému počtu prítomných 
seniorov sa prihovoril posla-
nec Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne Ján Krátky, aby ich 
zoznámil s niektorými aktuál-
nymi informáciami rôzneho 
obsahu, ktoré sa uskutočňujú 
a plánujú v najbližšom období 
na území mesta Trenčín. 

 V kultúrnej časti programu 
vystúpili deti z Materskej ško-
ly na Legionárskej ulici, žiaci 
zo základnej umeleckej školy, 
folklórna skupina Dubienka 
z Dubodiela a členka klubu 
pani Šípková s prednesom 
vlastných básní. No nezostalo 
len pri plánovanom programe, 
lebo pre členov  po jeho skon-
čení sa na chvíľu zastavil čas 
pri speve a dišputách v druž-
nom kolektíve.
 Alfonz Bučko

Svietia autá od 15. októbra celý deň?
 Krajský dopravný inšpektorát 
v Trenčíne pripomína vodičom, 
že musia mať na svojom idú-
com aute od 15. októbra do 
15. marca rozsvietené svetlá 
počas celého dňa. Vodič ne-
smie jazdiť s obrysovými svet-
lami, ak nemá súčasne rozsvie-
tené stretávacie svetlá alebo 
diaľkové svetlá, alebo predné 
svetlá do hmly, ak je nimi vozi-
dlo vybavené. Veľmi dôležité je, 
že činná plocha svetiel nesmie 

byť zakrytá alebo nadmerne 
znečistená s výnimkou svetiel, 
ktoré nie sú predpísané.
 Dopravná polícia informuje, 
že na cestách Trenčianskeho 
kraja sa stalo od 6. do 12. 
októbra 2006 128 dopravných 
nehôd, pri ktorých nebola žiad-
na osoba usmrtená. Jedna oso-
ba sa zranila ťažko a 24 osôb 
ľahko. Hmotná škoda bola od-
hadnutá na viac ako 5 miliónov 
200 tisíc korún. (KRPZ)

V ArtKine ukončila púť prehliadka Retrospektíva: 
Jacques Tati

 Trenčianske ArtKino ako 
posledné privítalo putovnú pre-
hliadku filmovej tvorby legen-
dárneho francúzskeho komika 
Jacquesa Tatiho. Prehliadka 
s názvom Retrospektíva: Jacqu-
es Tati zahŕňala šesť filmov. 
Takmer všetkými prechádza po-
stava pána Hulota, ktorý často 
spôsobuje rôzne komické ka-
tastrofy. „Život aj dielo Jacqu-
esa Tatiho boli poznačené via-
cerými paradoxmi. Zaslúžil sa 
o oživenie nemej komédie, no 
na druhej strane je oceňovaný 
za revolucionizovanie zvuko-
vého filmu. Vo svojich filmoch 
používal najnovšie technológie 
a práve prostredníctvom nich 
kritizoval spoločnosť zapla-
venú automatizáciou, strojmi 
a modernými technológiami. 
Tak ako kedysi postavy Char-
lieho Chaplina, aj pán Hulot 

je stratený a zmätený v mo-
dernej dobe,“ povedal riaditeľ 
ArtKina Branislav Hollý. Podľa 
jeho slov Tatiho filmy ovplývajú 
výnimočným zvukovým a vi-
zuálnym dizajnom. „Na tému 
architektúry v jeho filmoch sa 
dodnes napísalo mnoho kníh. 
Jeho spôsob využívania zvuku 
vo filme ovplyvnil mnoho fil-
márov ako napríklad Davida 
Lyncha,“ dodal.
 V ArtKine na trenčianskom 
Mierovom námestí premietli 
krátkometrážnu komédiu Pes-
tuj si svoju ľavačku (1936), po 
ktorej nasledovali Prázdniny 
pána Hulota (1953), ďalší krát-
ky film Škola poštárov (1947), 
na ktorý nadviazal Ide, ide poš-
tový panáčik (1949). Záver pre-
hliadky patril dvom celovečer-
ným filmom: Môj strýko (1958) 
a Playtime (1967). (SITA)

V okrese klesá nezamestnanosť, vyrovnáva sa Bratislave
Evidovaná nezamestnanosť v Trenčianskom okrese počas sep-
tembra po prvý raz od roku 1990 klesla pod tri percentá. Po 
Bratislave s dvoma percentami je druhá najnižšia na Slovensku. 
Podľa slov riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Tren-
číne Branislava HORNÍKA, nezamestnanosť v Trenčíne dosiahla 
hranicu, kedy úrad eviduje len nezamestnateľných. V polovici 
októbra už neevidujú ani čerstvých absolventov škôl.

 B. Horník vidí za znížením 
nezamestnanosti príchod in-
vestorov, rozvoj služieb a pod-
nikov s desiatkami zamest-
nancov. Mnohí z regiónu tiež 
odchádzajú za prácou do ne-
ďalekej Českej republiky. Naj-
viac ľudí pracuje v tradičnom 
strojárskom odvetví. Zahranič-
né firmy, ktoré zamestnávajú 

stovky pracovníkov na jednodu-
ché manuálne práce za nízke 
mzdy, vytvárajú podľa B. Horní-
ka obmenu pracovných pozícií. 
Spoločnosti, ktoré majú nad 
1 000 zamestnancov, majú 
vlastnú dopravu a ľudí zvážajú 
za prácou aj 50 kilometrov od 
domova. Trenčín sa tak stáva 
miestom, kde ľudia za prácou 

Zasadala Tlačová rada SR
 Tlačová rada SR sa na 
svojom 20. zasadaní zaobe-
rala sťažnosťou navrhovateľa 
Mesta Trenčína – periodika 
INFO TRENČÍN smerujúcej proti 
odporcovi redakcii týždenníka 
MY – Trenčianske noviny. Rada 
konštatovala, že uverejnením 
Otvoreného listu šiestich po-
slancov mestského zastupiteľ-
stva v Trenčíne adresovaného 
primátorovi mesta Trenčína 
v týždenníku MY – Trenčianske 
noviny dňa 16. 1. 2006 bez 
toho, aby redakcia týždenníka 
požiadala adresáta otvoreného 
listu o predloženie jeho verejnej 
odpovede na tento list v prime-
ranej lehote, došlo k porušeniu 
Kódexu novinárskej etiky Slo-
venského syndikátu novinárov 
v čl. 1, pokiaľ ide o povinnosť 
novinára podávať informácie 
čo najobjektívnejšie a v ich pra-
vom svetle. TR SR upozorňuje 

týždenník MY – Trenčianske no-
viny na toto porušenie Kódexu 
novinárskej etiky SSN.
 V prevyšujúcej časti sťaž-
nosti týkajúcej sa uverejnenia 
článku „Výpožička športovej 
haly florbalistom vyvolala búrli-
vé reakcie“ v týždenníku MY – 
Trenčianske noviny dňa 23. 1. 
2006 Tlačová rada SR konšta-
tovala, že k porušeniu novinár-
skej etiky postupom redakcie 
týždenníka MY – Trenčianske 
noviny nedošlo a sťažnosť sťa-
žovateľa je neodôvodnená.
 V súvislosti s hľadaním 
spoločného názoru pri formu-
lovaní rozhodnutia o sťažnosti  
členovia Rady sa dostali do 
zaujímavej diskusie o účinko-
vaní a poslaní otvorených lis-
tov v médiách. Členovia Rady 
sa k téme vyjadria v článkoch 
v mesačníku FÓRUM.
 (TR SR)

dochádzajú. 
 Riaditeľ hovorí, že okrem 
dopravnej infraštruktúry sú 
veľkou výhodou trenčianskeho 
regiónu tradične vzdelaní ľu-
dia. V súčasnosti mesto Tren-
čín buduje priemyselnú zónu, 
v ktorej by mali nájsť uplatne-
nie výhradne ľudia s vyšším 
vzdelaním, produkujúci výrobky 
s vyššou pridanou hodnotou. 
Podľa trenčianskeho primátora 
Branislava Cellera ďalšie mon-
tážne haly už v regióne nemajú 
perspektívu. 
 Riaditeľ úradu práce upozor-
ňuje, že vzdelávanie v stred-

ných školách by sa malo 
maximálne zameriavať na 
požiadavky trhu. „Po revolúcii 
chceli byť všetci ekonómovia, 
ale my sme krajina strojárov,“ 
uviedol. 
 Nezamestnanosť klesá 
v celom Trenčianskom kraji, 
v septembri dosiahla 5,66 %. 
Po Trenčíne, kde je nezamest-
nanosť 2,96 %, nasleduje Ilava 
s 3,75 % a Púchov s 4,13-per-
centnou nezamestnanosťou. 
Na chvoste kraja je Partizán-
ske s evidovanou nezamestna-
nosťou 9,08 %. 
 (SITA)
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Číslo 22/ročník VIII

 Firma Slovak Telecom sa 
obrátila na Mestský úrad v Tren-
číne so žiadosťou na posúdenie 
optimalizácie počtu verejných te-
lefónnych automatov na sídlisku. 
Výbor mestskej časti nemá kom-
petenciu posudzovať túto žiadosť, 
ale z laického pohľadu pokladá 
každé zrušenie verejných telefón-
nych staníc za zhoršenie kvality 
životných podmienok občanov. 
VMČ Juh sa zamietavo vyjadril 
aj k žiadosti Považskej odpado-
vej spoločnosti na odpredaj po-
zemku na vybudovanie zberného 
dvora odpadu pred kotolňou na 
Liptovskej ulici a navrhol vybudo-
vanie tohto dvora na Juhu mimo 
husto zastavanej zóny. 
 Zástupca mestskej polície 
Petr Vojtech informoval poslan-
cov o opakujúcich sa problémoch 
s bezdomovcami. Poslanec Bra-
nislav Zubričaňák vysvetlil, že 
sa situácia bude riešiť v priesto-
roch Mestského hospodárstva 
a správy lesov, kde bude vstup 
mimo areálu a o bezdomovcov 
sa bude starať charita. 
 Predseda výboru Ján Bezák 
tlmočil obavy obyvateľov Novo-
meského ulice, kde sa strechy 
nad garážami majú opravovať 
v októbri a môže cez otvorené 
strechy natiecť do garáží voda. 
Garant VMČ Josef Ďurech vy-
svetlil zdržanie opráv dorieše-
ním technických problémov pri 
odovzdaní staveniska spojených 
s posúdením statika kvôli nasa-
deniu frézy na odstránenie kry-
cích vrstiev na strechách garáží. 
Poslanec Milan Česal upozornil 
na vytekanie spodnej vody na 
Ulici M. Bela na úseku asi sto 
metrov, ktorá v zime zamrzne 
a môže zaviniť úraz. Poslanca J. 
Bezáka zaujíma, kedy sa bude 
asfaltovať táto ulica a pripome-
nul viackrát opakovanú žiadosť 
na opravu oporného múrika na 
Šafárikovej ulici smerom na 
Vansovej ulicu. Predniesol aj 
sťažnosť občanov z Ulice gen. 
Svobodu, kde je pred obytnými 
blokmi nad garážami zniče-
ná cesta s hlbokými jamami. 
Urýchlene treba urobiť aspoň 
provizórnu opravu zdemolovanej 

vozovky ohrozujúcej chodcov 
i vozidlá. 
 Poslanec B. Zubričaňák do-
plnil informáciu predsedu VMČ 
o zmenách v MHD. Komisia za-
pracovala 60 % požiadaviek ob-
čanov, kvôli finančným nákladom 
však nebudú zavedené zrýchlené 
spoje.
 

M. Česal opätovne hovoril o zhor-
šenej situácii v dodržiavaní VZN 
o chove psov na území mesta. 
Preto navrhol v novom volebnom 
období znovu zaviesť poplatok 
za psa a za vybrané finančné 
prostriedky zakúpiť vysávač na 
psie exkrementy. Podľa B. Zub-
ričaňáka má Považská odpadová 

spoločnosť vysávače zakúpené. 
Zástupca MsP P. Vojtech pripo-
menul, že policajti pri kontrolách 
udeľujú pokutu vo výške 500 
korún, ale často to vyzerá, ako-
by mestskú vyhlášku „psíčkari“ 
porušovali naprotiveň. Posla-
nec Miloš Kohout navrhol šíriť 
osvetu o tejto problematike na 
stránkach mestských novín Info. 
VMČ Juh s jeho návrhom súhlasí 

a navrhuje informovať o tomto 
probléme aj prostredníctvom Te-
levízie Trenčín.
 Vysvetlenie si vyžiadali obča-
nia aj v prípade zrušenia sklenár-
skej dielne v ZŠ na Východnej 
ulici, o novej fáme o zrušení 
školy a malej propagácii školy 
v dvojtýždenníku Info. Poslanec 

B. Zubričaňák vysvetlil, že skle-
nárstvo do areálu školy nepatrí 
z bezpečnostných dôvodov a ria-
diteľka školy podpísala zmluvu 
o nájme bez súhlasu mestskej 
rady. Propagácia na stránkach 
novín musí byť aj iniciatívou ško-
ly.
 Požiadavka občanov na ore-
zanie stromov na Východnej 
ulici bola splnená iba čiastočne, 
rovnako aj pripomienky na stav 
chodníka na tejto ulici, lebo 
opravená bola iba časť pri škole. 
Oba konce ulice majú chodník 
v dezolátnom stave s jamami 
a matky s detskými kočíkmi cho-
dia preto radšej po ceste. VMČ 
Juh podporil aj požiadavku obyva-
teľov osvetliť všetky autobusové 
zastávky na Východnej ulici.
 Obyvatelia domov č. 31 a 32 
na Východnej ulici sa poďakovali 
riaditeľke MHSL za úpravu plo-
chy ihriska pre deti. Požiadali B. 
Zubričaňáka o osadenie basket-
balových a streetbalových košov, 
ktoré sa zrušili pri ZŠ Novomes-
kého, na nevyužívanú betónovú 
plochu vedľa domu. Žiadajú aj 
o vodorovné značenie parkoviska 
pred domom.
 Na záver potvrdil J. Bezák 
informáciu o pripravovanom za-
vedení novej autobusovej linky 
z Východnej ulice na Sihoť.
 text (la), foto (a)

ZO ŽIVOTA MESTSKÝCH ČASTÍ6 / INfO 

VMČ Juh: Južania sa sťažujú najmä na zlé cesty a chodníky
Verejné zasadnutie Výboru mestskej časti (VMČ) Juh  sa konalo 
2. októbra v Kultúrnom stredisku Juh.

Oba konce Východnej ulice majú chodník v dezolátnom stave.

Poslanci Výboru mestskej časti Stred sa stretli s občanmi na mestskom úrade. Rokovanie 
viedol Eugen SZÉP.

 VMČ odporučil vyhovieť žia-
dosti o odkúpenie pozemku 
na stavbu Centrálneho objektu 
pre Tatra real na Jaselskej uli-
ci, ktorého súčasťou bude 69 
a 72 parkovacích boxov v dvoch 
úrovniach. Pozemok nad gará-
žami zostane v majetku mesta 
s vecným bremenom.
 Viaceré dvory a domy na 
Olbrachtovej ulici, o ktoré sa 
nikto nestará, opäť spomenul 
poslanec Marián Kvasnička. 
Znečisťujú prostredie a posla-
nec sa zaujímal o možnosti 
mesta zakročiť proti nezodpo-
vedným majiteľom. Podľa E. 
Szépa sa tento problém týka 

viacerých lokalít mesta. Jú-
lius Homola navrhol písomne 
a slovne upozorniť majiteľov na 
ich povinnosti a v prípade ne-
rešpektovania tohto upozorne-
nia ich aj sankcionovať. Preto 
VMČ trvá na prísnom dodržia-
vaní VZN o udržiavaní čistoty 
a zelene.
 Na pretrvávajúci nešvár par-
kovania v kopci pri penzióne 
Kristína poukázal M. Kvasnič-
ka. „Mestská polícia dala pod-
net na posunutie značky zákaz 
zastavenia do polovice kopca 
pri colnom úrade a teraz sa 
značka posunie až ku studnič-
ke,“ informoval Zdeno Marou-

sek z MsP Trenčín. Poslanec J. 
Homola požiadal na zasadnutí 
mestskej rady o opravy chodní-
kov na Olbrachtovej ul. Navrhol 
aj systémové riešenie križovat-
ky Olbrachtovej a Partizánskej 
ulice, kde parkujú autá klientov 
zdravotnej poisťovne a hostí 
penziónu. Partizánska ulica 
nad penziónom je dosť široká 
a treba tu vyznačiť parkovacie 
miesta. Z. Marousek vidí rieše-
nie v zjednosmernení Olbrach-
tovej ulice s vyznačením jednej 
strany na parkovanie. Táto 
myšlienka je aj požiadavkou 
VMČ Stred.
 (la)

VMČ Stred: Nové parkovacie plochy v centre mesta
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O stredoškolskom časopise Veget
Náš Veget sa dá predstaviť jednou vetou: Občasník vychádzajú-
ci pri gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne.

 Aj keď sme občasník, vychá-
dzame pravidelne v minimálne 
dvojčíselnom výskyte za rok 
v náklade približne 250 kusov. 
 Školský časopis nás a na-
šich predchodcov informuje 
od školského  roku 1991/92 
a za túto dobu získal už nie-
koľko ocenení (napr. 1.miesto 
v súťaži Slovenského syndikátu 
novinárov a časopisu Sena, 
1.miesto na Literárnom Ru-
žomberku poriadanom SSN 
a MS, 1. miesto v Žiline v sú-
ťaži poriadanej MS, 2. miesto 
v súťaži literárneho týždenníka 
a SSS, 3. miesto na Štúrovom 
pere vo Zvolene, 2. miesto na 
Kalokagatii 98 poriadanej MŠ 
a Slov. olympijským výborom), 
nehovoriac o individuálnych 

úspechoch našich redaktorov.
 Vystriedalo sa pri nás už nie-
koľko profesorov ako pedago-
gický dozor, terajším dozorom je 
profesor Marek Mižička a pod 
ich rukami prebehlo nespočetné 
množstvo píšucich študentov, 
súčasný redakčný team Ingrid 
Oravcová, Soňa Balážová, Ali-
ca Ševčíková, Zuzana Jakub-
ková a Erik Gergel. Grafiku má 
pod palcom Martin Mrník.
 Veget robia ľudia komunika-
tívni so záujmom o svojich blíž-
nych. Školský časopis je výbor-
ný odrazový mostík, nakoniec, 
keby nás to nebavilo, tak to 
nerobíme. Čitatelia sú zvedaví 
a my vždy šťastní, keď sú spo-
kojní a dozvedia sa práve to, čo 
ich zaujíma. Jednoduché, nie? 

Pozor však, hláste sa kreatívci, 
zatiaľ totiž nikto nič nezmenil 
v dizajne, takže ešte stále sme 
vo väčšine čiernobielej farby 
a s trojstĺpcovou úpravou textu.
 Nové rubriky sa u nás vy-
tvárajú na základe osobnosti 
prispievateľov – každý z nich má 
iné záujmy a iný životný postoj. 
Preto sa u nás objavujú rubriky 
ako Sci- fi, Náboženstvá, Jazyky 
(a nie tie naše), Čo sa deje vo 
svete, Zum- Zum (zaostrené na 
študentov). Niektoré rubriky pre-
trvali už niekoľko rokov, napr. 
Cestovanie, Meravý servis, Re-
cenzie, Ateliér mladých autorov, 
Postrehy.
 Čo viac dodať? Veget je nor-
málny, i keď troška undergroun-
dový časák.

...predstavila študentka GLŠ, 
Soňa...

Pohľad športovca
 Poniektorí z nás ani netušia, 
čo sa v športe s názvom hokej-
bal odohráva. Môj kamarát Mi-
chal Švec (16) sa mi to pokúsil 
opísať: ,,Hokejbalu sa venujem 
asi 3 roky. Minulý rok som hrá-
val súťažne tak dvakrát do týž-
dňa, ale teraz už len raz, lebo 
som v juniorskej lige, v ktorej 
je menej tímov a aj menej zá-
pasov. Hrá sa s normálnymi 
hokejkami a s napustenou te-
nisovou loptičkou. Túto sezónu 
začneme hrať so špeciálnou 
kanadskou oranžovou hokejba-
lovou loptičkou, ktorá je dosť 
tvrdá, takže sa asi začnú pou-
žívať aj chrániče.“
 Mestská juniorská liga je 
úplne nová, vďaka nej už chala-
ni nemusia hrať na ulici. „Názov 
nášho tímu nás a naše ambície 

v súťaži plne vystihuje. TNT zna-
mená trenčiansky ničivý tajfún. 
A ako vzniká takýto tím? Keď 
máte kamarátov, a nemáte už 
čo po večeroch robiť, začnete 
sa venovať športu, ktorý sa ne-
skôr stane vaším koníčkom.“ 
 Michal nám prezradil aj 

súpisku. Ako tajfún budú s ho-
kejkou behať okrem neho hráči 
Andrej Uhrín, Rasťo Mrazík, 
Matúš Mydla, Matúš Beniček, 
Peťo Stuller, Tomáš Svedek, 
Martin Krivoš, Erik Kitzing, 
Adam Prno, Dominik Prno a ich 
tréner ANTON PRNO.

Hokejbalisti sa už tešia na zápasy na novom ihrisku vo všešpor-
tovom areáli na sídlisku Juh

Ahojte!
 Info je v obehu už niekoľ-
ko rokov ale, zatiaľ nebola 
žiadna rubrika venovaná 
iba pre mládež, keďže aj my 
sme občania nášho mesta 
Trenčín. Konečne sa to 
zmení. Chodím do prvého 
ročníka na Gymnáziu Ľu-
dovíta Štúra a už od mala 
ma bavilo písanie, prvýkrát 
dostávam veľkú šancu novi-
nársky sa prejaviť. Dostala 
som celkom ťažkú úlohu, 
zaviesť niečo nové a zaujať 
čitateľov, ktorí sa nezaují-
majú o problémy dospelých 
pracujúcich ľudí, ale o svo-
je záľuby a o seba samých. 
Budem pripravovať články 
a reportáže z rôznych ak-
cií, budem tvoriť ankety 
a klásť vám otázky o ve-
ciach, o ktorých sa mnohí 
radi dočítate. Najšťastnej-
šia budem, ak mi vy sami 
budete posielať námety na 
články, ktoré by ste si radi 
našli v Infe. Tak nezabudni-
te, stretneme sa na tejto 
stránke v každom druhom 
čísle. Dnes štartujeme 

... s pozdravom 
ZUZANA VANKOVÁ

Stanči Karellová (2. ročník): 
„Pridala by som viac kultúr-
nych podujatí, myslím na kon-
certy a otvorila viac podnikov, 
kde by sa dalo tancovať. Po-
sledné: nekajé action pre štu-
dentov.“
Zuzana Meszárošová (1. roč-
nik): „Hľadám podnik, kde by 

mali prístup mladí a tancovalo 
by sa v ňom.” 
Martin Glockner (maturant): 
„Čistejšie parky by neškodili. 
A neujal by sa nápad vyhnať 
bezdomovcov spod Juhu? Inak 
som so svojím mestom spokoj-
ný a som rad, že v ňom žijem.“ 
Andrea Fogašová (2. ročník): 

„Budem stručná, hlavne dopra-
vu s väčším počtom miest na 
parkovanie.” 
Veronika K. (1. ročnik): „Nie 
preto, že som prváčka, ale 
prajem si viac koncertov, ktoré 
sa nezačínajú v neskorých noč-
ných hodinách.“
Veronika Vavriková (2. roč-

ník): „Som romantička, preto 
miesto, kde sa dá prechádzať a 
posedieť v príjemnom prostredí 
s pekným výhľadom.” 
Erik Kitzing (2. ročník): „Chcel 
by som tu nejaké divadlo, viac 
miest na parkovanie a vylepše-
né miestne komunikácie.“

Hyde park alebo... 
...anketa zatiaľ len na GĽŠ ...ČO BY STE ZMENILI V NAŠOM MESTE TRENČÍN?
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 2. decembra 2006

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1
1. Janka Babálová, Mgr., 42 

rokov, pedagóg, Trenčín, 
Družstevná 3, SF

2. Daniel Beníček, PaedDr., 
58 rokov, riaditeľ KCVČ, 
Trenčín, Riznerova 8, 
SMER-SD, ĽS-HZDS

3. Miroslav Gabriš, PaedDr., 
47 rokov, manažér, Tren-
čín, Pod Brezinou 82, SF

4. Viliam Gajdúšek, 51 rokov, 
živnostník, Trenčín, Nad te-
helňou 26, ANO, HZD

5. Július Homola, Ing., 59 ro-
kov, riaditeľ, Trenčín, Nad 
tehelňou 45, NEKA

6. Gabriela Hubinská, 66 ro-
kov, dôchodkyňa, Trenčín, 
Nám. sv. Anny 26, SDKÚ-
DS, KDH 

7. Ján Kanaba, JUDr., 60 
rokov, advokát, Trenčín, 
Jána Zemana 101, SMER-
SD, ĽS-HZDS 

8. Josef Kolář, Bc., 39 rokov, 
technik, Trenčín, Bavlnár-
ska 9A, SMER-SD, ĽS-
HZDS 

9. Ján Krátky, Ing., 53 rokov, 
riaditeľ spoločnosti, Tren-
čín, Biskupická 24, SDKÚ-
DS, KDH 

10. Július Kúdelka, Ing., 51 
rokov, zástupca prednostu 
Krajského stavebného úra-
du v Trenčíne, Trenčín, 28. 
októbra 6, SNS

11. Jozef Kutlík, 51 rokov, ob-
chodný manažér, Trenčín, 
Partizánska 7, OKS

12. Igor Kvasnica, Ing., PhD., 
42 rokov, prednosta KÚ 
ŽP, Trenčín, Duklianskych 
hrdinov 24, SMER-SD, ĽS-
HZDS

13. Marián Kvasnička, PhDr., 
51 rokov, riaditeľ školy, 
Trenčín, I. Olbrachta 23E, 
SDKÚ-DS, KDH

14. Oľga Liptáková, 64 rokov, 
ekonómka, Trenčín, Berno-
lákova 8, ÚSVIT

15. Miroslav Marguš, Ing., 54 
rokov, stavebný inžinier, 
Trenčín, Soblahovská 49, 
SNS 

16. Peter Mikuš, Ing., 54 
rokov, bankový manažér, 
Trenčín, Partizánska 4A, 
SF 

17. Igor Mituchovič, 35 rokov, 
zamestnanec súkromnej 
bezpečnostnej služby, 
Trenčín, Partizánska 15, 
KSS

18. Stanislav Pirošík, MUDr., 
59 rokov, učiteľ, Trenčín, 
Horný Šianec 13, SNS

19. Dominik Slezák, Ing., 59 
rokov, člen správnej rady 
OZ, Trenčín, Horný Šianec 
15, SNS

20. Eugen Szép, MUDr., PhD., 
57 rokov, zubný lekár, 
Trenčín, Kniežaťa Pribinu 
6, SDKÚ-DS, KDH

21. Michal Šebík, Ing., 49 
rokov, technicko-hospo-
dársky pracovník, Trenčín, 
28. októbra 6, SMER-SD, 
ĽS-HZDS

22. Tomáš Švec, Ing., 62 ro-
kov, oblastný vedúci SZPB, 
Trenčín, Beckovská 8, 
SMER-SD, ĽS-HZDS 

23. Vojtech Žitňan, MUDr., 70 
rokov, dôchodca, Trenčín, 
Soblahovská 37, SNS 

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2
1. Patrik Anina, Ing., 35 ro-

kov, konateľ spoločnosti, 
Trenčín, Lavičková 12, 
SDKÚ-DS, KDH 

2. Alena Bajčíková, Ing., 47 
rokov, ekonóm, Trenčín, 
Mateja Bela 11, NEKA

 3. Jozef Bernáth, 56 rokov, 
podnikateľ, Trenčín, L. No-
vomeského 6, SF

4. Ján Bezák, Ing., 56 rokov, 
ekonóm, Trenčín, Šafáriko-
va 7, SDKÚ-DS, KDH

5. Anton Boc, Ing., 43 rokov, 
zástupca primátora, Tren-
čín, Karpatská 32, SDKÚ-
DS, KDH

6. Jozef Božík, Ing., 45 rokov, 
štátny zamestnanec, Tren-
čín, Halalovka 41, NEKA

7. Ľubomír Brezovský, 50 
rokov, technik, Trenčín, 

Mateja Bela 7, SMER-SD, 
ĽS-HZDS

8. Peter Cíbik, Ing., 42 ro-
kov, technik-programátor, 
Trenčín, Matúšova 8, SOS

9. Milan Česal, Ing., 54 ro-
kov, klinický biochemik, 
Trenčín, K. Šmidkeho 3, 
OKS

10. Miroslav Ferianec, 47 
rokov, manažér, Trenčín, 
Bazovského 12, ANO, HZD 

11. Vladimír Filko, Ing., 46 
rokov, živnostník, Trenčín, 
Žilinská 10, ANO, HZD

12. Jozef Franko, 43 rokov, 
nezamestnaný robotník, 
Trenčín, L. Novomeského 
5, ZRS

13. Dušan Gálik, Ing., 45 ro-
kov, manažér, Trenčín, 
Halalovka 55, SMER-SD, 
ĽS-HZDS 

14. Peter Gašparovič, Ing., 48 
rokov, zamestnanec exe-
kučného úradu, Trenčín, 
Halalovka 66, SMER-SD, 
ĽS-HZDS 

15. Jozef Hankoci, Dr., 57 
rokov, asistent riaditeľa, 
Trenčín, L. Novomeského 
3, ANO, HZD

16. Eduard Hartmann, 41 
rokov, manažér mládeže 
hokeja, Trenčín, Východná 
7, SNS 

17. Pavel Hôrkový, Ing., 46 
rokov, živnostník, Trenčín, 
Halalovka 38, SNS

18. Jozef Hrdlička, PhDr., 29 
rokov, historik, Trenčín, 
Halalovka 30, KSS 

19. Júlia Chlebanová, JUDr., 
55 rokov, právnik – medi-
átor, Trenčín, Vansovej 4, 
ZRS 

20. Ivan Juhás, 28 rokov, per-
sonálny manažér, Trenčín, 
Jána Halašu 22, OKS

21. Anton Kopáčik, Ing., 54 
rokov, ekonóm, Trenčín, 
Halalovka 50, SMER-SD, 
ĽS-HZDS 

22. Stanislav Krištof, 69 rokov, 
technik-elektro, Trenčín, K. 
Šmidkeho 20, ÚSVIT

23. Miroslav Kubis, MBA, 32 

rokov, manažér, Trenčín, 
L. Novomeského 10, SNS 

24. Jozef Majerík, Ing., PhD., 
28 rokov, vysokoškolský 
učiteľ, Trenčín, Gen. Svobo-
du 9, SMER-SD, ĽS-HZDS

25. Pavel Mikuláš, Ing., RNDr., 
44 rokov, riaditeľ spoloč-
nosti, Trenčín, Soblahov-
ská 14, SDKÚ-DS, KDH

26. Jaroslav Ondrušek, 45 ro-
kov, podnikateľ, Trenčín, 
Kyjevská 7, SF

27. Stanislav Pastva, MUDr., 
37 rokov, lekár, Trenčín, 
Liptovská 8, SMER-SD, ĽS-
HZDS

28. Miloš Podmanický, Mgr., 
42 rokov, špeciálny peda-
góg, Trenčín, Halalovka 
36, KSS 

29. Jozef Prekop, Ing., 58 ro-
kov, technik, Trenčín, Zá-
padná 12, NEKA 

30. Marek Repa, 30 rokov, 
vedúci prevádzky, Trenčín, 
Jána Halašu 20, SNS 

31. Ľubomír Sámel, MUDr., 
45 rokov, lekár, Trenčín, 
Tatranská 1, SMER-SD, 
ĽS-HZDS 

32. Václav Vacula, Ing., 57 ro-
kov, nezamestnaný strojný 
inžinier, Trenčín, Vansovej 
4, ZRS

33. Branislav Zubričaňák, 26 
rokov, poslanec uvoľnený 
pre výkon funkcie, Trenčín,  
Šafárikova 5, SDKÚ-DS, 
KDH

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3
1. Ján Babič, 64 rokov, živ-

nostník, Trenčín, Clementi-
sova 2, NEKA

2. Marta Blahová, 66 rokov, 
pedagóg, Trenčín, Osvien-
čimská 28, SMER-SD, ĽS-
HZDS 

3. Roman Bránsky, 56 rokov, 
nezamestnaný kultúrny 
pracovník, Trenčín, Gen. 
M. R. Štefánika 28, ZRS 

4. Ivan Bulejko, Bc., 34 ro-
kov, ekonóm, Trenčín, Ži-
linská 12, ANO, HZD
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5. Ján Delinčák, PhDr., 49 ro-
kov, štátny zamestnanec, 
Trenčín, Kpt. Nálepku 2, 
SMER-SD, ĽS-HZDS 

6. Ľubomír Dobiaš, 41 rokov, 
živnostník, Trenčín, Kub-
ranská 96, SDKÚ-DS, KDH

7. Igor Eliáš, 26 rokov, bez-
pečnostný pracovník, Tren-
čín, Pádivého 10, OKS

8. Janka Fabová, 48 rokov, 
vedúca kancelárie, Tren-
čín, Dubová 2, SMER-SD, 
ĽS-HZDS

9. Jaroslav Fortuna, 72 ro-
kov, montér-technik špe-
cialista, Trenčín, Žilinská 
3, ÚSVIT

10. Jozef Gašparík, 45 rokov, 
obchodný zástupca, Tren-
čín, Sibírska 8, ANO, HZD

11. Vladimír Gavenda, 52 ro-
kov, podnikateľ, Trenčín, 
Horeblatie 53, SMER-SD, 
ĽS-HZDS 

12. Anna Gavendová, 53 ro-
kov, nezamestnaná robot-
níčka, Trenčín, Potočná 
60, ZRS 

13. Tibor Hano, Ing., 53 rokov, 
stavebný technik, Trenčín, 
Hurbanova 60, SF 

14. Peter Hlavaj, MUDr., 56 
rokov, lekár, Trenčín, 
M.Turkovej 46, SF

15. Juraj Holubek, 34 rokov, 
antikvariátnik, Trenčín, 
Pod čerešňami 4, SDKÚ-
DS, KDH 

16. Terézia Hrušovská, Mgr., 
43 rokov, stredoškolská 
učiteľka, Trenčín, Sibírska 
2, SMER-SD, ĽS-HZDS 

17. Ivana Jurišová, Bc., 28 
rokov, sociálny pracovník, 
Trenčín, Pod horou 16, 
SNS

18. Igor Kulich, Ing., 46 rokov, 
súkromný podnikateľ, Tren-
čín, Gen. Viesta 34, KSS 

19. Róbert Lifka, Ing., 40 ro-
kov, hydraulik, Trenčín, 
Gen. M. R. Štefánika 10, 
NEKA

20. Gabriel Martiška, 55 ro-
kov, športový manažér, 
Trenčín, Beckovská 13, 
SMER-SD, ĽS-HZDS

21. Iveta Matejková, 46 ro-
kov, riaditeľka KC, Trenčín, 
Pádivého 6, SF

22. Jozef Mertan, RNDr., 48 
rokov, riaditeľ spoločnos-
ti, Trenčín, Potočná 135, 
SDKÚ-DS, KDH 

23. Tibor Migaš, 46 rokov, re-
ferent, Trenčín, Hurbanova 
56, SMER-SD, ĽS-HZDS

24. Kvetoslava Mišáková, 50 
rokov, personálna pracov-
níčka, Trenčín, Žilinská 12, 
SDKÚ-DS, KDH

25. Janka Moravčíková, 54 ro-
kov, živnostníčka, Trenčín, 
K výstavisku 2, SF

26. Darina Neverišová, Ing., 
59 rokov, dôchodkyňa, 
Trenčín, Hurbanova 37, 
SNS 

27. Peter Ondrejička, 57 ro-
kov, živnostník, Trenčín, 
M. Turkovej 40, ANO, HZD 

28. Drahomíra Salihbegovič, 
Mgr., 45 rokov, manažér, 
Trenčín, Hodžova 88, ANO, 
HZD

29. Martin Špillar, 28 rokov, 
podnikateľ, Trenčín, Sme-
tanova 8, OKS 

30. Miroslav Velčko, Ing., 54 
rokov, dopravný inžinier, 
Trenčín, Považská 47, 
NEKA 

31. Jozef Verčimák, 31 rokov, 
živnostník, Trenčín, Kubric-
ká 90, SNS

32. Oľga Vlnová, 48 rokov, 
podnikateľka, Trenčín, Po-
točná 30, SDKÚ-DS, KDH 

33. Veronika Závodská, 63 
rokov, ekonóm, Trenčín, 
Potočná 155, SDKÚ-DS, 
KDH

34. Daniel Zlatovský, 45 
rokov, technik, Trenčín, 
Sibírska 16, SMER-SD, ĽS-
HZDS 

35. Michal Žiaran, Mgr., 25 
rokov, právnik, Trenčín, 
Švermova 10, OKS 

VOLEBNÝ OBVOD Č. 4
1. Martin Barčák, 46 rokov, 

kultúrny pracovník, Tren-
čín, Bavlnárska 5, NEKA

2. Peter Brabec, 52 rokov, 
robotník, Trenčín, Záblat-
ská 110, ANO, HZD

3. Patrik Burian, 30 rokov, 
obchodný manažér, Tren-
čín, Brezová 7, SF

4. Viliam Cagala, Ing., 52 

rokov, špecialista pre stra-
tegický rozvoj, Trenčín, Duk-
lianskych hrdinov 22, SNS

5. Magdaléna Fiamová, 52 
rokov, nezamestnaná ro-
botníčka, Trenčín, Stanič-
ná 10, ZRS 

6. Štefan Gračka, 38 rokov, 
letecký mechanik, Tren-
čín, Vlárska 53, SDKÚ-DS, 
KDH 

7. Miloš Kohout, 41 rokov, 
podnikateľ, Trenčín, Isteb-
nícka 22, SF

8. Richard Kostka, Ing., 42 
rokov, ekonóm, Trenčín, 
Majerská 17, NEKA 

9. Martin Kotras, 30 rokov, 
konateľ, Trenčín, Záblatská 
83, SMER-SD, ĽS-HZDS 

10. Jaroslav Olah, 46 rokov, 
keramik, Trenčín, Kasáren-
ská 5, NEKA

11. Ladislav Pavlík, Mgr., 53 
rokov, novinár, Trenčín, 
Duklianskych hrdinov 26, 
SMER-SD, ĽS-HZDS 

12. Dušan Pevný, Ing., 43 
rokov, ekonóm, Trenčín, 
Vážska 7, NEKA

13. Vladimír Poruban, 49 ro-
kov, podnikateľ, Trenčín, 
Na záhrade 14, SMER-SD, 
ĽS-HZDS

14. Mikuláš Sedláček, Ing., 

68 rokov, podnikateľ, Tren-
čín, Záhradná 8, SNS 

15. Tomáš Slivka, Ing., 39 
rokov, manažér, Trenčín, 
Svätoplukova 12, SDKÚ-
DS, KDH 

16. Helena Šťastná, 57 rokov, 
stavebná technička, Tren-
čín, Pri parku 55, SF

17. Peter Štefánik, Ing., 55 
rokov, živnostník, Trenčín, 
Dolné pažite 72, SF

18. Tomáš Vaňo, 26 rokov, 
manažér, Trenčín, Hanzli-
kovská 90, SMER-SD, ĽS-
HZDS

SF – Slobodné fórum, SMER-SD 
– SMER – Sociálna demokra-
cia, ĽS-HZDS – Ľudová strana 
– Hnutie za demokratické Slo-
vensko, ANO – Aliancia nové-
ho občana, HZD – Hnutie za 
demokraciu, NEKA – nezávislý 
kandidát, SDKÚ-DS – Sloven-
ská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana, 
KDH – Kresťanskodemokratic-
ké hnutie, SNS – Slovenská 
národná strana, OKS – Občian-
ska konzervatívna strana, KSS 
– Komunistická strana Sloven-
ska, SOS – Strana občianskej 
solidarity, ZRS – Združenie 
robotníkov Slovenska. 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby primátora mesta v Trenčíne 2. decembra 2006

1. Oto Barborák, doc., 
Ing., CSc., 54 rokov, vy-
sokoškolský pedagóg, 
Trenčín, Jilemnického 
30, SMER – sociálna de-
mokracia, Ľudová strana  
- Hnutie za demokratické 
Slovensko, Slovenská 
národná strana

2. Branislav Celler, Ing., 
39 rokov, primátor, 
Trenčín, Pod Juhom 37,  
Slovenská demokratic-
ká a kresťanská únia 
– Demokratická strana, 
Kresťanskodemokratické 
hnutie

3. Jozef Franko, 43 rokov, 
nezamestnaný robotník, 
Trenčín, L. Novomeského 
5, Združenie robotníkov 
Slovenska

4. Fedor Jánošík, JUDr., 
CSc., 56 rokov, vedúci 
oddelenia právnych slu-
žieb, Trenčín, Mlynská 
13, Strana občianskej 
solidarity

5. Jozef Žiška, Ing., 52 ro-
kov, manažér, Trenčín, 
J. Derku 2A, Aliancia no-
vého občana, Hnutie za 
demokraciu

Mestská volebná komisia v Trenčíne podľa § 23 zákona SNR 
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primá-
tora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:
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Dobre nech je tomu domu...

 Spoločné vystúpenie 
dvoch detských folklórnych 
súborov pod názvom Dobre 
nech je tomu domu sa usku-
točnilo 21. októbra v kinosá-
le Hviezda. Organizátorom 
podujatia bolo Združenie 
na podporu DFS Kornička 
a DFS Čečinka v spolupráci 
s Trenčianskym osvetovým 
strediskom a Mestom Tren-
čín. Súbor Kornička privítal 
v Trenčíne hosťa programu 
DFS Čečinku, ktorého vedú-
cou je Beáta Čečková, rodáč-
ka z Trenčína. 
 Deti z oboch súborov svo-
jím vystúpením roztlieskali 
a potešili srdiečka nejedného 

diváka, či už rodiča, starého 
rodiča, jednoducho svojich 
najbližších. V prvej polovici 
programu sa predstavila do-
máca Kornička s piesňami 
a tancami z trenčianskeho 
regiónu a druhá časť patrila 
Čečinke a ich repertoáru z My-
javy, Nitry, Tekova, Zemplína 
a Vyšných Raslavíc.
 Na záver sa deti spoločne 
zabavili, zaspievali a zatanco-
vali si pri oboch ľudových mu-
zikách, vytvorili nové priateľ-
stvá a lúčili sa s prísľubom, 
že sa ešte určite stretnú na 
spoločnom programe či už 
v Trenčíne alebo v Bratislave.
 (korčeč)

Potlesk si zaslúžili všetci účinkujúci Snímka (a)

Slovenské modré barety v službe mieru
Pri príležitosti Dňa Ozbrojených síl Slovenskej republiky a za-
čiatku Karpatsko-duklianskej operácie bola otvorená v Kultúr-
nom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
v Trenčíne výstava pod názvom Slovenské modré barety v služ-
be mieru.  
 Výstavu pripravil a realizo-
val Jozef Korený. Na vernisáži 
odznela prednáška študentky 
Akadémie Ozbrojených síl SR 
A. Rapčanovej pod názvom Mi-
sie Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky na podporu mieru 
pod mandátom Organizácie 
spojených národov. Regrutačné 
stredisko Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky sa prezento-
valo novým CD pod názvom Slo-
venská misia Irak - Afganistan 
– Kosovo. 
 Expozíciu tvorili fotografie, 
poštové dokumenty, plakety, 

osobné doklady, bankovky cu-
dzích štátov, mapy, medaily, 
literatúra, teda všetko z čin-
nosti bývalej Československej 
ľudovej armády v misiách v ro-
koch 1953 až 1992 a prísluš-
níkov Ozbrojených síl Sloven-
skej republiky od roku 1993. 
Súčasťou expozície boli aj 
uniformy používané v misiách 
UNPROFOR, UNAMSIL a v ope-
rácii Iracká sloboda. Výstavu 
navštívilo veľa priamych účast-
níkov misií v Kórei, na Balkáne, 
Golanských výšinách, Cypre, Af-
rike, Afganistane a Iraku.  (jč)

Jozef Korený medzi vystavenými uniformami Snímka (a)

Po Trenčianskom kultúrnom lete 2006

 Tieto históriou dýchajúce 
priestory centra mesta žili 
celé leto hudbou, tancom, di-
vadlom. 
 Garantom TKL bolo Mesto 
Trenčín, realizátorom jednotli-
vých jeho podujatí útvar kultúry 
v spolupráci s kultúrnymi agen-
túrami a občianskymi združe-
niami. 
 Diváci a návštevníci mesta 
všetkých vekových kategórií 
mali z čoho vyberať – žánrová 
pestrosť podujatí bola naozaj 
široká. Účinkujúcimi boli nielen 
takmer všetky súbory pôsobia-

ce v Trenčíne, ale aj viacero 
amatérskych i profesionálnych 
slovenských alebo zahranič-
ných interpretov reprezentujú-
cich jednotlivé oblasti umenia. 
Na pódiu na Mierovom námestí 
sa uskutočnilo 10 programov 
folklórnych súborov a skupín, 
12 promenádnych koncertov 
dychovej hudby, 10 vystúpení 
tanečných skupín nefolklór-
neho tanca. Priaznivci  hudby 
z oblasti pop-music, folk, rock, 
country, jazz i alternatívnych 
hudobných žánrov si vypočuli 
spolu 17 koncertov rôznych hu-

dobných zoskupení. 
 Ďalších 8 pravidelných piat-
kových hudobných podujatí sa 
uskutočnilo pri Vodníkovi.
 Všetky podujatia si našli 
svojich adresátov, osobitnú 
pozornosť si však zaslúžia vy-
stúpenie folklórneho súboru 
z Turecka, komponované vystú-
penie Štúdia tanca z Banskej 
Bystrice, koncert Mariána Ge-
išberga s trenčianskymi pesnič-
kármi, koncert Lucie Šoralovej 
so skupinou, vystúpenie Violin 
orchestra z Bratislavy a ďalšie, 
hlavne však reprízované podu-
jatie Pohody 2006 – Svet Sve-
tozára Stračinu.
 Súčasťou Trenčianskeho 
kultúrneho leta a tradíciou sa 
už stáva Detské divadelné leto. 

S dobrou odozvou malých divá-
kov sa pri Vodníkovi uskutočni-
lo 10 nedeľných dopoludňajších 
detských predstavení.
 Organizátori nezabudli ani 
tento rok na priaznivcov vážnej 
hudby. Dôkazom bolo 8 nedeľ-
ných koncertov komornej hud-
by v priestoroch átria Kolégia 
piaristov, prípadne v refektári 
Piaristického gymnázia.
 Takmer 1300 účinkujúcich 
a skoro 20 000 divákov, to sú 
čísla presvedčivo dokumen-
tujúce vzostupnú úroveň TKL 
a neutíchajúci záujem obyvate-
ľov mesta a jeho návštevníkov 
o duchovné obohatenie voľných 
letných chvíľ pod čarokrásnym 
Trenčianskym hradom.
 (pp)

Pódium na Mierovom námestí, átrium Kolégia piaristov, refektár 
Piaristického gymnázia a Štúrovo námestie – to boli priestory, 
na ktorých sa počas 3 letných mesiacov (od 2. 6. do 30. 8.) 
uskutočnilo 80 podujatí Trenčianskeho kultúrneho leta 2006.
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Piano club
26. 10.

Honza Nedvěd s kapelou
27. 10.

Laco Lučenič s Satisfactory, Marián Varga
28. 10.

Hex, Vetroplach
Kultúrne a metodické centrum OS SR

27. 10. o 10.00
Záverečný galaprogram medzinárodnej konfe-
rencie historických miest Mesto za hradbami
Klub Lúč

27. 10.
Kofola session: Live koncert
Refektár Piaristického gymnázia

29. 10. o 18.00
Trenčianska hudobná jeseň – husľový recitál 
Petra Michalicu s klavírnym sprievodom Viery 
Bartošovej
Artkino Metro

31. 10. o 18.00 h
Hudobné divadlo Trenčín: Raz, dva, tri... di-
vadlo – súťaž v hereckej improvizácii moderuje 
Jozef Abafi
Galéria M. A. Bazovského

5. 11. o 18.00
Trenčianska hudobná jeseň – klavírny recitál Idy 
Černeckej
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MC Srdiečko
26. 10. a 2. 11. o 10.00

Štvrtkové tvorivé predpoludnie s tetou Anič-
kou

27. 10. a 3. 11. o 16.30
Učíme po nemecky – nemčina pre deti

30. 10. a 6. 11. o 10.00
Čítavá hodinka s rozprávkou

31. 10. a 7. 11. o 10.00
Mommie´s english club

6. 11. o 17.00
Maminec – klub mamičiek – téma: Kedy dať die-
ťa do samostatnej izby?
Klub Lúč

29. 10. o 14.30
DETSKÉ DIVADLO: Štopľoš loptoš – príbehy ma-
lého štoplíka - nezbedníka
KC Aktivity

30. 10. o 17.00 
Tekvicové bláznenie – pre deti materských a zá-
kladných škôl

Detské aktivity

Divadlo, koncerty, festivaly

Kultúrne a metodické centrum OS SR
26. 10. o 16.00

Využívanie diaľkovo riadených technických 
prostriedkov
Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská ulica

26. 10. o 16.00
10 rokov literárneho klubu OMEGA v Trenčíne 
INTERNET CAFE, Mierové nám. č. 31

28. 10. od 9.00 do 12.00 
INTERNET PRE MAMIČKY
KC Aktivity

29. 10. o 15.00
Príďte medzi nás – stretnutie klubu celiatikov

Prednášky

Mierové nám. 
032/743 44 15

27. a 29. 10. 
o 19.00 
Na východ od 
raja (PROJEKT 
100) USA, 
1955, 117 min. 
Film nedávno 
zosnulého ame-
rického režiséra Eliu Kazana 
je moderným stvárnením 
starozákonného príbehu 
o Kainovi a Ábelovi vychádza-
júcim z rovnomennej predlohy 
amerického prozaika Johna 
Steinbecka. 
30. 10. a 1. 11. o 19.00 
Vaterland - Lovecký denník 
ČR, 2004, 94 min. Fantas-
tický thriller s prvkami čiernej 
komédie o niekoľkých kultúr-
nych konfliktoch a jednom 
netradičnom love. Návrat na 
starú rodinnú usadlosť po 
pol storočí môže byť zábavný, 
dobrodružný, ale aj nebezpeč-
ný. 
FILMOVÝ KLUB MLADÝCH
3. 11. o 16.30 
ANIME PLAY – projekcia 
japonských animovaných fil-
mov
3. a 5. 11. o 19.00 
DIEŤA (PROJEKT 100) Bel-
gicko/Francúzsko, 2005, 95 
min. Bruno má dvadsať ro-
kov, Sonja osemnásť. Narodí 
sa im dieťa. Bruno sa rozhod-
ne predať dieťa priekupní-
kom. Vôbec nechápe, prečo 
je Sonja taká vydesená. Veď 
dieťa si môžu urobiť nové, ale 
peniaze potrebujú teraz. 
5. 11. o 17.00 
Film pre pamätníkov: PANNA 
ZÁZRAČNICA
6. a 8. 11. o 19.00 
SILENT HILL Japonsko/USA/
Francúzsko, 2006, 127 min. 
Rose sa nemôže vyrovnať 
s pocitom, že jej dcéra umie-
ra. Napriek manželovým pro-
testom ujde s dcérou k lieči-
teľovi. Cestou prejdú bránou 
do nadprirodzeného sveta 
a dostanú sa do strašidelnej 
krajiny, kde leží opustené 
mesto Silent Hill. Rose chodí 
po meste celé hodiny za tie-
ňom, o ktorom si myslí, že je 
to jej dcéra. 

Výstavy

Výstavisko TMM
do 27. 10.

AGRO-TECH – 1. ročník odbornej výstavy poľno-
hospodárskej techniky
Galéria M. A. Bazovského

do 29. 10.
Rudolf Moško – súborná výstava k životnému 
jubileu

Výstavy

do 29. 10.
Andrej a Martin Augustín: 66 zím – venované 
Božene Augustínovej

3. 11. – 10. 12. 
Karol Ondreička: Maľba a grafika 

3. 11. – 10. 12. 
Funkčná účelnosť a estetický vzhľad – práce 
pedagógov a študentov STU v Bratislave

7. 11. – 17. 12.
Magic Pencil – výstava British Council.
Verejná knižnica M. Rešetku - Hasičská ulica 

do 31. 10. 
My sme malí umelci – výstava výtvarných prác 
detí zo Špeciálnej školy internátnej v Trenčíne

do 31. 10. 
OKAMIHY – poetická výstava o nepoetických ve-
ciach, súbor fotografií dopravných nehôd 

do 31. 10. 
Život mojimi očami – výstava výtvarných prác 
študentov SOU strojárskeho v Trenčíne Michala 
Bartoša a Martina Kolmana
Artkino Metro 

do 8. 11.
Marek Duška & študenti Strednej umeleckej 
školy v Trenčíne – bravúrny kresliar – figuralista 
a kostýmy z tvorby študentov
Kultúrne a metodické centrum OS SR

do 12. 11. 
Neviditeľný svet – prezentácia obrazov maliarky 
Jany Vozárikovej z Valaskej
Mestská galéria

do 15. 11.             Vojtech Korvas: Obrazy
Trenčiansky hrad – Delová bašta

do 15. 11.
Andrej Bán: Svedectvo – výstava fotografií
Trenčianske múzeum

od 24. 10. 
Martin Kukučka: Fotografie

3. – 25. 11.
Bienále kresleného humoru – prvý ročník medzi-
národnej výstavy
Štátny okresný archív

do 5. 12. 
TRENČÍN V ARCHÍVNYCH DOKUMENTOCH 
– unikátna výstava originálov najstarších doku-
mentov a písomných zmienok o Trenčíne
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 Prvý problém, ktorý deti 
otvorili, boli diskotéky v ško-
lách. Vraj sa neorganizujú škol-
ské diskotéky, kde by sa žiaci 
spoznávali a zabavili. Druhý 
problém na rokovacom stole 
sa týkal absencie hudobnej 
produkcie v novom školskom 
športovom areáli na Juhu. Do 
tretice si mladí všimli chýba-
júce koše na ihriskách pri ZŠ, 
Východná ul. 
 Garant detského VMČ Juh 
B. Zubričaňák, poslanec mest-
ského zastupiteľstva, oslovil 
prítomných s myšlienkou fungo-
vania školských rádií počas veľ-
kých prestávok. Deti sa pustili 
do diskusie s veľkým záujmom 
a prebrali systém ich fungova-

nia a navrhovali aj program, 
napríklad hranie na želania, 
gratulácie do vysielania, vysie-
lanie odkazov pre učiteľov, ale 
i žiakov, informácie pre žiakov 
o kultúrnych a športových ak-
ciách v celom meste. Deti sa 
dohodli, že na oboch sídlisko-
vých školách ZŠ, Východná ul. 
a ZŠ Novomeského ul. vytvoria 
tímy starajúce sa o školské rá-
diá tak, aby začali fungovať čo 
v najkratšom čase. 
 Členovia detského VMČ Juh 
nám prezradili aj svoj pohľad na 
klady a zápory sídliska:
S. Paulovičová: „Veľmi sa mi 
páči Južanka, nepáči sa mi že 
ZŠ, Východná ul. je už veľmi 
poškodená a potrebuje mnoho 

opráv a investícií.“ 
M. Oravcová: „Teší ma nový 
športový areál pri našej škole, 
Južanka i chrámový areál. Urči-
te by som prijala, keby sa opra-
vili schody pri Južanke, ktoré 
vedú k MŠ na Šafárikovej ul.“ 
A. Piková: „Na našom sídlis-
ku obdivujem novovybudova-
ný športový areál, najväčší na 
Slovensku. A čo sa mi nepáči? 
Majitelia psov, ktorí si po sebe 
neupracú psie výkaly a pripá-
jam sa ku kamarátke, naozaj 

je potrebné opraviť schody pri 
OZC Južanka.“
M. Bachynec: „Sídlisko Juh 
získalo najväčší športový areál 
na Slovensku, to je veľké po-
zitívum a okrem toho krásne 
obchodno-zábavné centrum 
Južanka. Čo sa mi veľmi nepá-
či, to vlastne už povedala Aďa. 
Majitelia psov by si po svojich 
miláčikoch mali upratovať, ale 
neškodilo by, keby čo najmenej 
ľudí hádzalo na zem odpadky.“ 
 (bz)

 V školskom roku 2006/2007 
bolo v základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Trenčín vydaných 4 723 
vzdelávacích poukazov, z toho 
naspäť prijatých 3 626, čo zna-
mená, že 77 % školopovinných 
žiakov má záujem o mimoškol-
skú záujmovú činnosť. Viac na 
túto tému nám prezradila Ľubi-
ca Kršáková z útvaru školstva 
a sociálnych veci MsÚ v Trenčí-
ne. 
Ak má žiak, príp. zákonný 
zástupca, záujem 
o mimoškolskú činnosť, ako 
má postupovať?
 „Každý žiak základnej 
a strednej školy dostal na za-
čiatku školského roku vzdelá-
vací poukaz, ktorý podpísaný 
zákonným zástupcom odovzdá 
tej škole alebo školskému za-
riadeniu, ktoré ponúka záujmo-
vú činnosť preňho najzaujíma-
vejšiu.“
Na základe čoho si môžu 

záujemcovia vyberať? 
 „Školy už v septembri majú 
pripravené ponuky krúžkov a zá-
ujmových útvarov a ich časový 
harmonogram. Väčšina ZŠ má 
prehľad krúžkovej činnosti aj 
na svojich webových stránkach, 
na ktoré sa dá dostať cez www.
trencin.sk, sekciu občan – ško-
ly.“
Ktoré druhy krúžkov sa 
tešia najväčšiemu žiackemu 
záujmu a ktoré zaujímajú deti 
najmenej?
 „Dievčatá a chlapci vo voľ-
nom čase najradšej športujú, 
tancujú. Športovo-pohybové ak-
tivity majú zelenú. Z psychohy-
gienického hľadiska je takto trá-
vený voľný čas najefektívnejší, 
prináša deťom relax, uvoľnenie 
a radosť z pohybu. Školy, ktoré 
majú vybudované nové športo-
vé areály sú v popoludňajších 
hodinách bohato využívané na 
krúžkovú činnosť. V obľúbe-
nosti nezaostávajú krúžky za-

merané na prácu s počítačom. 
Populárne sú tiež keramické 
dielne, šikovné ruky, varenie, 
pečenie, o tieto aktivity sa za-
ujímajú najmä dievčatá. Nižší 
záujem je o záujmové krúžky 
zamerané na vzdelávanie – his-
torický, konverzácia v cudzích 
jazykoch apod. Výnimku tvoria 
krúžky zamerané na prípravu 
na Monitor, prijímacie skúšky. 
V ponukách krúžkov sa vysky-
tujú aj originálne zamerané, 
podľa osobitostí technického 
alebo personálneho vybavenia 
– ZŠ, Ul. L. Novomeského po-
núka hry vo vode a plávanie, 
orientálny tanec; ZŠ, Na doli-
nách cyklokrúžok, florbal, kera-
mickú dielňu; ZŠ na Hodžovej 
ul. má podmienky pre tenisový 
krúžok, florbal, tvorenie webo-
vých stránok; ZŠ, Kubranská 
cesta má tradíciu badminton; 
ornitologický krúžok, cvičenie 
s fit loptou pracujú v ZŠ, Veľko-
moravská; leteckí-modelári sú 
aktívni v ZŠ, Východná, Bezru-
čova i v CVČ.“
Znamená to, že školy 
sa stotožnili s úlohou 

zabezpečovania voľného času 
detí?
 „Školy možnosť organizova-
ného voľného času pre žiakov 
privítali z niekoľkých dôvodov 
– učia deti zmysluplne vyu-
žívať voľný čas, rozvíjajú ich 
schopnosti pod vedením od-
borníkov – vedúcich krúžkov, 
prezentujú zručnosti žiakov pri 
reprezentácii školy ap. Ďalším 
pozitívom je, že si školy môžu 
ekonomicky prilepšiť, nakoľko 
za každý odovzdaný vzdelávací 
poukaz dostávajú štátny finanč-
ný príspevok vo výške 80 Sk 
na mesiac. Z takto získaných 
prostriedkov majú možnosť 
odmeniť prácu vedúceho krúž-
ku, zakúpiť potrebné pomôcky 
a techniku na činnosť krúžku, 
hradiť náklady na energie. Pre 
školy prináša krúžková činnosť 
aj prácu naviac. Pedagógovia 
sa po hodinách vyučovania stá-
vajú vedúcimi krúžkov a venujú 
svoj čas a schopnosti záujmo-
vej činnosti. Za školský rok je 
škola povinná odovzdať každé-
mu žiakovi 60 hodín záujmovej 
činnosti.“ (r)

ŠKOLSTVO12 / INfO 

Šesťdesiat hodín záujmovej činnosti ročne
Základné i stredné školy a školské zariadenia už tretí rok po-
skytujú žiakom možnosti trávenia voľného času prostredníctvom 
vzdelávacích poukazov.

Detský Výbor mestskej časti Juh zaznamenal na svojom októbro-
vom stretnutí v kultúrnom stredisku Juh nadpolovičnú účasť, len 
dvaja členovia sa ospravedlnili. Trojica deviatakov - Soňa Paulo-
vičová zo ZŠ, Východná ul. i jej priatelia Aďa Piková s Matúšom 
Bachyncom, doplnení ôsmačkou Martinou Oravcovou (všetci zo 
ZŠ, Novomeského ul.)  riešili problémy sídliska i svojich škôl.

Klady a zápory z pohľadu školákov na Juhu Členovia detského VMČ zo sídliska Juh so svojím garantom 
B. Zubričaňákom (vľavo). Snímka (aa)
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Klub dôchodcov a Kultúrne centrum Dlhé 
Hony v Trenčíne pripravuje v sále Kultúrneho 

centra DH

KATARÍNSKU ZÁBAVU
dňa 24. novembra 2006, začiatok o 15.00 h.

vstupenky si môžete zakúpiť v Klube dôchodcov každý pracov-
ný deň od 14.00 h.

 Filmy svetovej úrovne, nabité 
napätím, adrenalínom, mysti-
kou či diaľkami. Krst novej ces-
toveteľskej knižky Ivana Bulíka 
s krstným otcom s veľkým „K“. 
Diaprojekcia hosťa festivalu J. 
Dutku obohatená príslovečným 
nadľahčeným komentárom. 
Uvedenie najnovšieho vodácke-
ho filmu na slovenskú pôdu sa-
motným autorom. Fotovýstavy 
ľudí, ktorí bezpochyby majú čo 
vystavovať. Zážitky a postrehy 
zhmotnené do fotografie ne-
zostanú bez povšimnutia, na 
chvíľu vás prinútia k zamysle-
niu. A mnoho iného.

ŠTVRTOK 
Kultúrne a metodické centrum 
Ozbrojených síl SR
19.00 – 21.00 
• Otvorenie festivalu Hory 
a mesto Trenčín 2006
• Pavol Barabáš 
Premietanie filmového materi-
álu natočeného na troch konti-
nentoch, nikdy nepremietnuté 
klipy, pripravované filmy, rozprá-
vanie o cestovaní a filmovaní
• Ivan Bulík AFRIKY
Krst knihy spojený s videopro-
jekciou 
• Autogramiáda 
PIATOK
Kino Metro
9.00 – 12.00 
Premietanie pre školy
• Jack Osbourne: Adrenalínový 
feťáčik (Adrenaline Junkie) 
• Peknô
• Štvornohí rebeli (Rebels with 
paws) 
• Vysoko letiace vrcholy (High 
fly summits) 
• Collective
16.00 – 20.00
• Last exit Titlis
• Vysoké Tatry
• Defekt

• Krokodíl cup
PRESTÁVKA
• Útek z pevnosti Alcatraz (The 
escape from Alcatraz)
• Padanie (Falling)
• Ideš
• Nedobytný vrchol (Unconqu-
erable summit)
• HK Trenčín climbing
PRESTÁVKA
• Jaro DUCE Dutka – POSLED-
NÝCH 10 ROKOV V HORÁCH 
Dia show
SOBOTA
Lesopark Brezina
8.30 – 15.00
Zjazdové preteky na bicykloch 
INTUITIV DOWNHILL TRENČÍN
Cvičná horolezecká stena
8.00 – 16.00
Preteky Slovenského pohára 
v drytoolingu KROKODÍL CUP
Kino Metro
15.00 – 18.00
• Roam
• Karakoram
• Lunch break
• El Chorro
PRESTÁVKA
Vyhlásenie výsledkov zjazdové-
ho preteku na bicykloch INTUI-
TIV DOWNHILL
• Československý týždenník
• Don Jek
• Na hrane
• Vietnam 
• Dolomýtický tranz (Dolomytic 
trance)
19.00 – 22.00
• Peknô
• Pururambo
PRESTÁVKA
Vyhlásenie výsledkov pretekov 
Slovenského pohára v DRYTO-
OLINGu
Vyhlásenie víťaznej snímky 
v kategórii AMATÉRSKE FILMY
• Olaf Big-O Obsommer SICK 
LINE IV. Premiéra filmu spojená 
s besedou

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s., objednala vykona-
nie deratizácie verejnej kanalizácie, spravovanej spoločnosťou,k-
torá bude vykonaná v čase od 23. 10. – 3. 11. 2006 na kanalizácii 

Trenčín – pravý aj ľavý breh, ČOV Trenčín – pravý a ľavý breh.

Program festivalu HORY A MESTO TRENČÍN 
9. – 11. november 2006
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Osemsmerovka

Milí čitatelia !

Výhercom za správ-

ne riešenie tajničky 

z krížovky z Infa č. 21 

„Každá minulosť bola 

lepšia“ bol vylosovaný 

Eduard Vaško z Tren-

čína, Vodárenská 4, 

ktorého v našej redakcii 

čaká publikácia Trenčín 

a okolie. K výhre srdeč-

ne blahoželáme! Vylúš-

tenú osemsmerovku 

z Info č. 22 zasielajte 

na adresu redakcie do 

3. novembra 2006.

R O Z L E T R E C N O K A K A P O A
A L N L R O V O H Í R P Í O O L K A
A S P E K S N O S F S N E M S A S T
E Í N P M A T P K L P T O A K V N S
A Č A A N A E A D E A C R R O Á Á A
K É E S E N R C R D N V Á Á T K B M
R N Á M E S A Č N Ý K M A N Ž E L O
Á R L L É T K M M E Č O A M R N A N
K O O Á Z R O A A R R L T T E O I O
N P S I T E T R K K R E O L I N E K
A Á P R Í Č A S T I E P P V E CH Í I
R Z Y E I N E R O P S T P O E T I N
B K O S T O L N Í K O V A R U K A Y

„Ako sa má tvoj manžel? Ešte stále 
je námesačný?
„S tým je koniec!“
„Vyliečil sa?“
„To nie, (TAJNIČKA – 17 písmen).“

ALBÁNSKO, BRANKÁRKA, 
ČREPNÍK, DELFÍN, KAKAPO, 
KONCERT, KOSTOLNÍKOVA 
RUKA, KOTLETA, KRÁSNA NOC, 
KRČMÁRKA, KREOLI, LANTÁN, 
MAKETA, MONOKINY, NÁRAMOK, 
NEKOV, OMASTA, OPERENCE, 
OSLAVA MENÍN, OSTRÉ MEČE, 
PENELOPA, PLAVÁK, POETI, 
POMOCNÝ MAT, PRÍČASTIE, 
PRÍHOVOR, RAMENO, ROZLET, 
SEANSA, SERIÁL, SKEPSA, 
SPORENIE, SPOTREBA, STARÝ 
ČLOVEK, STRÁŽNIK, STREČNO, 
TERAKOTA, ZÁPORNÉ ČÍSLO.
 (pál)

Kultúrne centrum AKTIVITY, o. z.,
Realitná a poradenská kancelária JUDr. Júlia 

Chlebanová 

pozývajú širokú verejnosť na
prednášku, spojenú s bezplatným 

poradenstvom, na tému:

Nároky z neplatného rozviazania 
pracovného pomeru.

Kde: Kultúrne stredisko Juh
Kedy: utorok 7. 11. 2006 o 18.00 hod.

Kultúrne centrum Dlhé hony a Tanečná škola 
Gregor 

pozývjú záujemcov do 
kurzu spoločenských tancov pre dospelých.
Zápis a otvorenie sa uskutoční v pondelok 6. 11. 2006 o 

18.30 h v Kultúrnom centre Dlhé Hony v Trenčíne.
Informácie: tel.: 032/652 13 24, 0905 732 418

Materské školy z Trenčína a Prievidze 
nadviazali spoluprácu

Svojou prítomnosťou na otvorení týždňa Jesennej rozprávky 10. 
októbra sa oficiálne začali výmenné návštevy detí z MŠ na Šafá-
rikovej ul. v Trenčíne a detí z MŠ na Mišútovej ul. v Prievidzi.

 Trenčianski škôlkari videli originálnu výstavu výtvorov z jesen-
ných plodov, hudobné vystúpenie detí, pomaškrtili si na priprave-
nom pohostení. Deti z oboch materských škôl si vymenili vlastno-
ručne pripravené darčeky.
 Z vydarenej akcie, ktorá vyvolala nielen u detí, ale aj u prítom-
ných dospelých silný emocionálny zážitok, by sme radi odštartova-
li dlhodobú spoluprácu. Blanka Lehotayová

 Výsledkom vandalizmu, ktorý sa odohral v noci z 21. na 22. 
októbra v novom športovom areáli ZŠ, Novomeského ul. na Juhu 
je poškodený plot, zdemolovaných 22 stĺpikov oplotenia v dĺžke 
približne 100 metrov, prevrátený kontajner a porozbíjané sklo 
v okolí oplotenia a na parkovisku. Ostáva veriť, že vandali sú 
v menšine, ich ďalšiemu vyčíňaniu by mala dať stop sprísnená 
kontrola objektu štátnou i mestskou políciou a kamerový sys-
tém, zachytávajúci dianie na športoviskách i v blízkom okolí.
 Text a snímka (bz)

Prečo?Prečo?
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Pozývame zdravotne postihnuté deti Pozývame zdravotne postihnuté deti 

na veselé plávaniena veselé plávanie
vždy v pondelok od 17.00 – 18.00 hvždy v pondelok od 17.00 – 18.00 h

Aj ZŠ, Kubranská cesta, má umelý trávnik
V piatok 13. októbra prežívali v mestskej časti Kubra radostnú 
udalosť najmä žiaci ZŠ, Kubranská cesta a športuchtiví občania 
tejto mestskej časti, účastníci oficiálneho otvorenia umelého 
trávnatého ihriska pri tamojšej základnej škole. Symbolickú stu-
hu prestrihli primátor Mesta Trenčín Branislav CELLER a pred-
seda Oblastného futbalového zväzu v Trenčíne Štefan KOLÁRIK. 
Športové dopoludnie vyplnili futbalové zápasy žiakov a dospe-
lých, ktorí tak overili kvalitu vykonaných prác na ihrisku.

 Po zrušení Základnej školy 
na Študentskej ulici bolo do 
Kubry delimitované aj školské 
športové stredisko. Škola po 
konzultácii s futbalovým oddie-
lom TTS Trenčín vypracovala 
spoločný projekt na rekonštruk-
ciu pôvodného hádzanárskeho 
ihriska na ihrisko s trávnatým 
umelým povrchom s rozpočto-
vými nákladmi 1 250 000 Sk 
a spolu so žiadosťou ho postú-
pila na Slovenský futbalový zväz 
do Bratislavy. „Na našu radosť 
návrh projektu bol schválený. 
Na finančnom plnení sa pri re-
alizácii prác podieľali rovnakou 
sumou 250 tisíc Sk Európska 
futbalová únia (UEFA), Minis-

terstvo školstva SR, Sloven-
ský futbalový zväz a Združenie 
rodičov a priateľov školy pri 
Základnej škole na Kubran-
skej ceste v Trenčíne. Mesto 
Trenčín prispelo sumou 350 
tisíc,“ povedala o vynovenom 
športovisku v školskom areáli 
riaditeľka školy Daniela Felgro-
vá.
 Osobitne vyzdvihla kvalitne 
odvedené prípravné pozemné 
práce pre položenie trávnaté-
ho koberca, ochranných sietí, 
mantinelov a osvetlenia firmou 
Stafis Trenčín, čo ocenila aj fir-
ma HOUSE –FLAT, s.r.o., Brati-
slava, ktorá položila na plochu 
umelú trávu. (jč)

Perfektná reprezentácia klubu a mesta
Karate klub Europa Trenčín pod vedením hlavného trénera Brani-
slava ZUBRIČAŇÁKA sa zúčastnil už štvrtého úspešného turnaja 
v tejto súťažnej sezóne, 1. kola Slovenského pohára mladších a 
starších dorastencov a juniorov.

 Súťaž sa konala v Sabinove 
za účasti viac než 200 preteká-
rov z celého Slovenska. V kate-
górii kumite mladší dorastenci 
do 55 kg sa na prvom mieste 
umiestnil Filip Nguyen, v kate-
górii kata mladšie dorastenky 
na 2.mieste skončila Ingrida 
Suchánková a v kategórii kata 
staršie dorastenky 3. miesto 
patrilo Barbore Olešákovej. 
Štvrtú medailovú pozíciu zis-
kom 3. miesta v kategórii ku-
mite mladšie dorastenky nad 
55 kg zaknihovala Anička Ga-
noczyová.
 Tréner B. Zubričaňák po 
pretekoch netajil spokojnosť: 

„Výsledky pretekárov klubu 
boli výborné, veď Filip Nguyen, 
Ingrida Suchánková, Anička 
Ganoczyová a Barbora Olešá-
ková prešli v tejto sezóne do 
nových vekových kategórií, 
takže sa zoznamujú s novými 
pretekármi a ich výkonnosťou. 
Musím hlavne pochváliť Filipa. 
Vo finálovom zápase krásnym 
kopom na hlavu získal 3 body 
a víťazstvo, čím potvrdil pozí-
ciu favorita vo svojej kategórii. 
Ďakujem všetkým pretekárom 
za perfektnú reprezentáciu 
klubu a mesta na Slovenskom 
pohári.“
 (bz)

Počasie turistom žičilo
Predseda krajskej organizácie Jednoty dôchodcov v Trenčíne Jo-
zef MIKLOŠ privítal 12. októbra viac ako sto účastníkov 2. roční-
ka krajského a 5. ročníka okresného náučného turistického zrazu 
členov Jednoty dôchodcov Slovenska Trenčianskeho kraja.

 Počasie podujatiu žičilo, 
a tak sa jeho účastníci rozde-
lili do dvoch skupín a navštívili 
Trenčiansky hrad, hotel Tatra 
s rímskym nápisom, vodníka 
Valentína a po obedňajšej sies-
te sa poklonili pri pamätníku na 
Brezine padlým v druhej sveto-
vej vojne a v stredisku Mestské-
ho hospodárstva a správy lesov 

sa zoznámili so starostlivosťou 
Mesta Trenčín o lesopark Bre-
zina. Záver patril opäť spoloč-
nému stretnutiu v Kultúrnom 
centre Dlhé Hony, kde vystúpi-
la tanečno-spevácka skupina 
Vena pri Strednej zdravotníckej 
škole v Trenčíne a spevácka 
skupina Stankovčanka.
 (jč)

Úspešný tím Karate klub Europa po pretekoch v Sabinove (vľa-
vo hore) Jakub Stehel, Barbora Nemčeková, Petra Košútová, 
Romana Havierová, tréner Branislav Zubričaňák, (vľavo dole) 
Barbora Olešáková, Filip Nguyen, Ingrida Suchánková a Anička 
Ganoczyová. Snímka (aa)

Futbalové zápasy žiakov a dospelých overili kvalitu vykonaných 
prác hneď v deň otvorenia ihriska  Snímka (a)

v Krytej plavárni v Trenčíne.v Krytej plavárni v Trenčíne.
Prihlášky: tel.: 0905 527 500 (M. Kuhlöffelová)Prihlášky: tel.: 0905 527 500 (M. Kuhlöffelová)
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