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Cenu za Mesto Trenčín prevzal jeho primátor Branislav Celler, ktorého vidíte na snímke úplne vpra-
vo v spoločnosti predstaviteľov ďalších ocenených miest – Martina, Bratislavy, Nitry a Revúcej.

 Mimoriadne úspešne sa umiestnila v súťaži ZlatýErb.
sk 2006 oficiálna webová stránka Mesta Trenčín www.
trencin.sk. V silnej konkurencii získala v kategórii Miest 
a mestských častí 4. miesto.
 Súťaž „ZlatyErb.sk“ každoročne vyhlasuje spoločne 
Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSloven-
sko pod záštitou predsedu NR SR, predsedu Vlády SR 
a Európskeho komisára za SR a ďalších vysokých pred-
staviteľov výkonnej i zákonodarnej moci.
 Jej hlavným cieľom je podporiť informatizáciu sloven-
ských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podpo-
riť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu samospráv 
účinne využívať informačno-komunikačné technológie 
k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samospráv-
nych krajov, miest, mestských častí a obcí.
 Výsledky súťaže boli slávnostne vyhlásené a ceny 
odovzdané 14. novembra počas Galavečera medziná-
rodnej konferencie ITAPA 2006 v Harmony Hall Radi-
son Sas Carlton v Bratislave za účasti Dušana Čaplovi-
ča, podpredsedu Vlády SR.
 „Súťaž bola veľmi vyrovnaná a mnohí z porotcov 
konštatovali stúpajúci trend kvality z hľadiska obsahu, 
štruktúry i technického a grafického riešenia stránky 
www.trencin.sk,“ povedal po odovzdaní cien v mene 
organizátorov generálny sekretár Únie miest Slovenska 
Marián Minarovič.  (th)

Na mikulášsky darček v podobe otvorenia veľkopredajne nábytku v su-
sedstve hypermarketu Tesco si obyvatelia Trenčína musia pár dní ešte 
počkať, no trenčianski predškoláci už darček od budúceho prevádzkova-
teľa dostali v podobe 300 postieľok pre materské školy na území mesta.

 Lehátka so sklápacími nožička-
mi a molitanovými matracmi sú už 
rozmiestnené u svojich adresátov.  
Najviac, 40 kusov, sa dostalo do MŠ 
na Šafárikovej ul. Podľa slov Dani-
ce Lorencovej, riaditeľky mestskej 
rozpočtovej organizácie Školské 
zariadenia mesta Trenčín, lehátka 
boli rozdelené aj na iné materské 
školy vzhľadom na opotrebovanosť 
súčasných postieľok, počty detí a 
perspektívnosť MŠ. „Niektoré ma-
terské školy si zakúpili nábytok 
i lehátka  z finančných prostried-
kov, ktoré nám pridelilo mesto zo 
svojho rozpočtu mimo normatívov. 
Na jedno dieťa sme dostali 500 
Sk, čo pri 1400 deťoch navštevu-
júcich materské školy predstavuje 

700 tisíc korún,“ dodáva riaditeľ-
ka. 
 Zaujímal nás aj dôvod, pre ktorý 
budúci prevádzkovateľ veľkopredaj-
ne s nábytkom venoval trenčian-
skym deťom taký štedrý dar. „Naša 
spoločnosť sa v Českej republike 
dlhodobo podieľa na pomoci jed-
notlivcom i organizáciám. V rámci 
nášho vstupu na slovenský trh bolo 
pre nás úplne samozrejmé pomôcť 
tam, kde je treba. Nepovažujeme 
náš dar za žiadny výnimočný krok 
so snahou využiť ho pre marketin-
gové účely, naopak s podobnou 
podporou prekvapíme v rôznych 
podobách aj iných,“ odpovedal 
nám Marek Tajbl zo spoločnosti 
ASKO Nábytek.  (th)  

Darček škôlkárom – 300 postieľok
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 Diskusiu ako aj ostatné 
podujatia v Trenčíne v rámci 
osláv Dňa študentov zorganizo-
vali trenčianski vysokoškoláci 
v spolupráci s Mestom Trenčín 
a pod záštitou Študentskej rady 
vysokých škôl (ŠRVŠ). „ŠRVŠ 
citlivo sleduje vývoj v radoch 
vysokoškolských študentov, 
kde odkaz 17. novembra roku 
1939 doslova zapadá do za-
budnutia. Preto je jej cieľom 
pripomenúť širokej verejnosti 
udalosti novembrových dní 
roku 1989 a najmä mladej 
generácii objasniť historické 
súvislosti s novembrom 1939, 
keď vyšli do pražských ulíc ti-
sícky študentov, aby protesto-
vali proti nacistickej okupácii 
a reagovali tak na zastrelenie 
študenta medicíny Jana Ople-
tala,“ povedala koordinátorka 
podujatia Katarína Jonáková.
 M. Vášáryová v diskusii 
ďalej uviedla, že k týmto dátu-
mom treba pridať aj rok 1968, 

keď okupácia vojsk Varšavskej 
zmluvy zmarila mnoho životných 
osudov. Poslankyni „železná 
opona“ nedovolila cestovať 
a študovať v zahraničí, k čomu 
sa dostala až po roku 1989 
ako diplomatka. M. Vášáryová 
je najšťastnejšia preto, že jej 
deti nemusia zažívať perzekú-
ciu, ktorej boli vystavení jej ro-
dičia v 50-tych rokoch minulého 
storočia. M. Vášáryovú trápi, 
že súčasní študenti nechcú 
ovplyvňovať svoje vysoké školy, 
pričom by tomu mala pomôcť 
spoluúčasť na školnom, preto-
že keď si človek priplatí, môže 
rozhodovať. Podľa jej slov nie 
je sklamaná ponovembrovými 
udalosťami, pretože nie je ro-
mantička a po revolúcii nemala 
prehnané očakávania. „To, že 
v politike figurujú naďalej oso-
by, ktoré sa podieľali na tota-
lite, je slobodné rozhodnutie 
voliča,“ uviedla. Poslankyňa 
by vyšla znovu do ulíc, ak by 

súčasná vláda zásadne siahla 
na demokratické usporiadanie 
v zemi. 
 Medzi diskutujúcimi boli aj 
podnikateľ a bývalý miestny 
občiansky aktivista Jaroslav 
Olah, spoluzakladateľ VPN 
v Trenčíne Ján Mrlina, politológ 
Trenčianskej univerzity Alexan-
dra Dubčeka Peter Horváth 
a organizátor festivalu Pohoda 

a bývalý spevák legendárnej 
trenčianskej skupiny Bez ladu 
a skladu Michal Kaščák. Ten 
študentom okrem iného pove-
dal: „Nie je nič, čo by mi no-
vembrové udalosti roku 1989 
vzali. Naopak, dali mi slobodu, 
ktorá v mojom prípade zname-
ná najmä organizovanie festi-
valu.“
 (SITA)
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17. NOVEMBER: Deň študentov je spomienka na zmarené sny mladých ľudí
„Medzinárodný deň študentov a 17. november je v prvom rade 
spomienkou na tri generácie mladých ľudí, ktorým totalitný re-
žim nedovolil realizovať svoje sny.“ Vyhlásila to v Trenčíne na 
verejnej diskusii s aktérmi nežnej revolúcie poslankyňa NR SR 
za SDKÚ-DS, diplomatka a bývalá herečka Magda VÁŠÁRYOVÁ. 
Podľa jej slov súčasní 20-roční študenti majú výhodu v tom, že 
sú limitovaní rodinou, ambíciami a aj šťastím, no nie ľudovými 
milíciami, miestnym výborom komunistickej strany a udavač-
mi.

Medzi diskutujúcimi boli aj spoluzakladateľ VPN v Trenčíne Ján 
Mrlina (vľavo), organizátor festivalu Pohoda a bývalý spevák 
legendárnej trenčianskej skupiny Bez ladu a skladu Michal 
Kaščák (druhý zľava), líder KDH v Trenčíne Marián Kvasnička 
(tretí zľava), poslankyňa NR SR Magda Vášáryová (tretia spra-
va), politológ Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Peter 
Horvát (druhý sprava) a podnikateľ a bývalý miestny občiansky 
aktivista Jaroslav Olah (vpravo).  Snímka (jč)

Vzdelávací projekt Mesta Trenčín získal finančné prostriedky zo zdrojov EÚ

 Voľba povolania je obdobím 
prvého rozhodovania sa žiakov 
základných škôl pre ďalšie štú-
dium, alebo výber povolania. Do 
tohto rozhodovacieho procesu 
vstupujú viaceré faktory vonkaj-
šieho i vnútorného charakteru, 
ako napríklad vplyv rodičov, 
školy, kamarátov, výchovného 
poradcu, médií, ale aj finančné 
možnosti rodiny, ponuka stred-
ných škôl v regióne (učebné 
a študijné odbory). 
 Rovnako dôležitú úlohu 
zohrávajú aj vnútorné pred-
poklady dieťaťa, napríklad 
vyučovacie výsledky, záujmy, 
motivácia k učeniu, úroveň aš-

pirácií, všeobecné a špeciálne 
schopnosti dieťaťa. Poznanie 
týchto všetkých faktorov vedie 
dieťa k vytváraniu reálneho 
obrazu o sebe, k vlastnému se-
bapoznaniu a plánovaniu svojej 
pracovnej kariéry. 
 V tomto vekovom období je 
však veľa detí ešte nezrelých 
pre voľbu povolania. Preto sa 
do tohto procesu rozhodlo vstú-
piť aj Mesto Trenčín, ktoré má 
záujem vytvoriť, čo najlepšie 
rozhodovacie podmienky pre 
prvú voľbu povolania žiakov ZŠ. 
V spolupráci s Krajskou pedago-
gicko-psychologickou poradňou 
v Trenčíne vypracovalo projekt 

Moja životná cesta – inovačný 
spôsob prepojenia vzdelávacej 
sféry so svetom práce a výro-
by. „Projekt je zameraný na 
zvýšenie dostupnosti, kvality 
a rozsahu informácií na účely 
kariérneho poradenstva pre 
žiakov ôsmych a deviatych 
ročníkov, triednych učiteľov, 
výchovných poradcov a kariér-
nych poradcov v ZŠ v Tren-
číne,“ hovorí vedúci útvaru 
školstva a sociálnych vecí 
Mestského úradu v Trenčíne 
Jozef Baláž.
 Vypracovaný projekt puto-
val na Ministerstvo školstva 
SR spolu so žiadosťou o jeho 
financovanie z fondov Európ-
skej únie. V závere minulého 
týždňa prišla z ministerstva 
priaznivá odpoveď. Projekt vo 
výške 4,3 mil. Sk bude finan-

covaný z troch zdrojov – 80 % 
uhradí Európsky sociálny fond, 
15 % bude hradených zo štát-
neho rozpočtu a zvyšných 5 % 
z rozpočtu Mesta Trenčín. Sa-
mospráva teda prispeje sumou 
220 tisíc Sk. 
 Pri realizácii projektu, ktorý je 
naplánovaný na obdobie dvoch 
rokov, t. j. do 30. 6. 2008 bude 
s Mestom Trenčín a Krajskou 
pedagogicko-psychologickou 
poradňou spolupracovať aj Tren-
čianska univerzita A. Dubčeka. 
„Realizačný tím  pracovníkov 
mesta, KPPP a externých spo-
lupracovníkov už pripravuje  
v priestoroch Výstaviska TMM 
podujatie s názvom Otvorené 
dni kariéry, ktoré sa uskutoč-
nia 14. decembra,“ upozorňuje 
na hlavnú akciu v tomto roku J. 
Baláž. T. Hlobeň

Mesto Trenčín získalo z európskeho sociálneho fondu dotáciu 
na vzdelávací projekt v hodnote 4,3 mil. Sk, ktorý  má pomôcť 
žiakom základných škôl pri prvom výbere ich budúceho povola-
nia. Vypracovalo ho v spolupráci s Krajskou pedagogicko-psy-
chologickou poradňou.
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Ad.: Čistili priestor pod hradbami

Čistili priestor pod hradbami?!
V INFO č. 23 v článku Čistili priestor pod hradbami Július BRUNA 
informoval čitateľov o vyčistení priestoru pod hradbami údajne 
odborným zásahom pod dohľadom trenčianskych lesákov (skôr 
lesných víl).

 S ľútosťou však musím ako 
jedna z „lesných víl“ konšta-
tovať, že zásah zďaleka ne-
môžem hodnotiť ako odborný 
(posúďte sami podľa fotorafie) 
a už vôbec nebol vykonaný pod 
dohľadom správcu lesoparku, 
t. j. Mestského hospodárstva 
a správy lesov (MHSL), m. r. o., 
Trenčín.
 V skutočnosti zástupcovia 
mesta Trenčín a MHSL po ro-
kovaní absolvovali s J. Brunom 
aj obhliadku terénu. Výsledkom 
bol len ústny súhlas na vykona-
nie zásahu v lesoparku s tým, 
že pri jeho realizácii musia 
byť bezpodmienečne prítomní 

správcovia lesoparku. J. Bruna 
však správcom len telefonicky 
oznámil, že práce boli vykona-
né. 
 Výsledkom sú obnažené 
prasknuté hradby, ku ktorým 
je teraz voľný prístup a hrozí 
nebezpečenstvo úrazu. Nezre-
zané pne, ktoré až tak čakajú 
na nepozorných zvedavcov, aby 
im poranili nohy a neesteticky 
nahádzaná haluzina, ktorá sťa-
žuje priechod cez tento priestor 
a vôbec neumožňuje využitie 
ihriska. 
 Na otázku či práce dobro-
voľníci ukončia do žiadaného 
efektu J. Bruna odpovedal, že 

v tejto lokalite už nič robiť ne-
budú.
 Odboru správy lesov MHSL 
sa opäť potvrdili nepríjemné 
skúsenosti s dobrovoľníkmi 
a občianskymi združeniami. Po 
cyklistoch a skautoch nedokon-
čené vízie za sebou nechali aj 

„záchrancovia hradieb“. Dar-
mo, práca v teréne s drevom 
nie je až taká jednoduchá, ako 
sa na prvý pohľad zdá.

Jaroslava Vanyová, vedúca 
Odboru správy lesov MHSL, 

m. r. o., Trenčín

Odvodnená škola, vynovené nádvorie
Pracovný ruch v ZŠ, Novomeského ul. neukončilo odovzdanie 
všešportového areálu do užívania. Práce ďalej pokračovali od-
vodnením školy, opravou átria a CO krytu.

 „CO kryt bol zatopený kvôli 
zlému odvodneniu školy, keď 
voda vyrážala do suterénu 
a narušovala tak statiku ško-
ly. Preto sme na opravu krytu 
poskytli z mestského rozpočtu 
3 mil. 450 tisíc Sk,“ hovorí 
Branislav Zubričaňák, posla-
nec MsÚ, dlhodobo uvoľnený 
na výkon funkcie.
 Esteticky zrekonštruované 
nádvorie – átrium školy bude 

naďalej slúžiť nielen na sláv-
nostné podujatia, ako je začia-
tok a koniec školského roku. 
Nádvorie má novú zámkovú 
dlažbu a pribudla aj zeleň. „Do 
átria sa na jar nainštalujú la-
vičky a v prípade pekného po-
časia nádvorie žiaci využijú na 
prestávky, oddych, prípadne 
na špeciálne hodiny,“ konšta-
tuje B. Zubričaňák.
 (bz)

Átrium školy má novú zámkovú dlažbu Snímka (a)

„Jeseň, pani bohatá, farbí lístie dozlata.“ Slnečné dni jesene 
privítali deti, rodičia i personál MŠ na Považskej ulici v Trenčíne 
tvorivým popoludním - Tekvicovou párty. Z tekvíc, rôznych druhov 
zeleniny a prírodnín vznikali obdivuhodné dielka malých aj veľkých 
majstrov.  Snímka a text (lor)

OZNAM

Mestský úrad v Trenčíne, týmto oznamuje klientom 
Mestského úradu, že dňa 

2. 12. 2006

bude Klientske centrum Mestského úradu a Matričný 
úrad v Trenčíne zatvorený z dôvodu organizačno – tech-
nického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy 

obcí. 

Za pochopenie ďakujeme.



Číslo 24/ročník VIII

 Od tejto zmluvy sa odvíjali 
všetky dotácie, ktoré Mesto 
Trenčín poskytlo OZ Centrum 
pre rodinu resp. sociálnemu 
domu Krištof. Každá dotácia 
bola poskytnutá na základe VZN 
o poskytovaní dotácií a prešla 
rokovaním komisie sociálnych 
vecí pri MsZ. Ku každej dotácii 
boli riadne spracované zmluvy, 
kde bolo jasne uvedené na čo 
sa dotácia dáva, ako sa má 
zúčtovať, atď. 
 V roku 2004 bolo pre OZ 

Centrum pre rodinu priznaných 
vstupných 100 tisíc Sk, ďa-
lej 250 tisíc Sk na prevádzku 
sociálneho domu Krištof a na 
prevádzku sociálneho taxíka 
80 tisíc Sk. V roku 2005 na 
prevádzku sociálneho taxíka 
prispelo mesto sumou 590 ti-
síc Sk. 
 V roku 2006 komisia nepri-
znala nič, pretože OZ Centrum 
pre rodinu nepredložilo žiadny 
projekt, týkajúci sa činnosti 
žiadateľa o dotácie. Podľa VZN 

o poskytovaní dotácií musí byť 
súčasťou žiadosti o dotáciu. 
Mesto, ale hradilo v januári 
2006 elektrickú energiu za 
predchádzajúce obdobie vo 
výške 198 296 Sk. Mesto Tren-
čín navyše v januári 2004 od-
predalo OZ Centrum pre rodinu 
objekt, v ktorom sídli sociálny 
dom Krištof za symbolickú jed-
nu slovenskú korunu.
 OZ Centrum pre rodinu v sú-
časnosti už nie je majiteľom ob-
jektu. Podľa výpisu z katastra 
nehnuteľností je vlastníkom už 
iná fyzická osoba. Predchádza-
júca štatutárka Oľga Löbbová 
zobrala úver bez vedomia pred-
stavenstva, ktorý kryla záložnou 
zmluvou na objekt. Úver, ale ne-
splácala. Nový štatutár dodnes 
nevie vydokladovať či finančné 
prostriedky z úveru boli použi-

té v prospech OZ Centrum pre 
rodinu. Členovia sociálnej ko-
misie pri MsZ na mimoriadnom 
rokovaní vyzvali štatutára OZ 
Centrum pre rodinu, aby vypra-
coval ozdravný projekt. Napriek 
prísľubu sa nič také neudialo. 
Za takéhoto skutkového stavu 
by bolo zo strany Mesta Tren-
čín hazardom, ak by poukázalo 
finančné prostriedky daňových 
poplatníkov v prospech OZ Cen-
trum pre rodinu.
 Predstavitelia Mesta Trenčín 
s plnou zodpovednosťou vyhla-
sujú, že Mesto Trenčín nemá 
žiadne nevyplatené faktúry voči 
OZ Centrum pre rodinu. Tvrde-
nie štatutára Miroslava Ferian-
ca je nepravdivé, Mesto Trenčín 
si všetky zmluvné záväzky voči 
OZ Centrum pre rodinu splnilo. 
 Dokončenie na strane 15
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Karanténna stanica nie je útulok
Už deväť rokov je v Trenčíne v prevádzke karanténna stanica pre 
psov. Účelom jej fungovania je zamedziť šírenie chorôb, prená-
šaných túlavými psami, na obyvateľov mesta. Odchytené túlavé 
zvieratá sa preto umiestňovali do priestorov v susedstve býva-
lej mestskej skládky len na nevyhnutnú, tzv. inkubačnú dobu, 
a potom, ak to ich zdravotný stav dovoľoval, boli ponúknuté do 
náhradnej opatery novým majiteľom.

 Od 1. júla karanténnu sta-
nicu na základe zmluvy o jej 
prevádzkovaní zverilo Mesto 
Trenčín do užívania občianske-
mu združeniu Pomoc zvieratám 
– Tierhilfe Trenčín. „Zmyslom 
výpožičky bolo skvalitnenie 
prevádzky karanténnej sta-
nice, zlepšenie starostlivos-
ti o zvieratá a prípadne po 
vzájomnej dohode zmeniť jej 
charakter na útulok,“ vyra-
túva dôvody podpisu zmluvy 
Peter Kubinský, vedúci útvaru 
interných služieb Mestského 
úradu v Trenčíne. Na tieto 
účely Mesto Trenčín vyčlenilo 
zo svojho rozpočtu 400 tisíc 
Sk ako dotáciu na prevádzku 
karanténnej stanice na obdo-
bie druhého polroka tohto roku 
a v nedávnom schválenom 
programovom rozpočte na rok 
2007 je na prevádzku karan-
ténnej stanice určených 800 
tisíc korún.
 V úradnom zázname z kon-

troly, ktorú 26. októbra t. r. 
vykonali inšpektori Regionál-
nej veterinárnej a potravinovej 
správy v Trenčíne, je karantén-
na stanica prezentovaná ako 
útulok pre zvieratá, čo je podľa 
P. Kubinského v rozpore so 
zmluvou medzi Mestom Trenčín 
a OZ Pomoc zvieratám – Tierhil-
fe. „Listom sme upozornili na 
túto situáciu predstaviteľov 
občianskeho združenia. Karan-
ténna stanica totiž nie je ka-
pacitne vybudovaná na útulok 
zvierat a preto žiadame nášho 
zmluvného partnera, aby pri-
jímal len odchytené zvieratá 
a prístup do priestorov umož-
nil len ošetrujúcemu personá-
lu,“ upozorňuje na benevolen-
ciu členov OZ Pomoc zvieratám 
– Tierhilfe P. Kubinský.
 Stanovisko Mesta Trenčín 
k problematike karanténnej 
stanice a výsledkom kontroly 
je teda jasné. Povinnosťou 
prevádzkovateľa je urýchlené 

riešenie nedostatkov, vyplýva-
júcich z vykonanej veterinár-
nej kontroly. „Na financovaní 
karanténnej stanice sa po-
dieľame nemalou čiastkou, 
a preto očakávame v tomto 
smere iniciatívu občianskeho 
združenia,“ hovorí P. Kubinský. 
Podľa jeho slov, Mesto Trenčín 
nemieni investovať do premeny 
súčasnej karanténnej stanice 
na útulok, ale je pripravené po-
dieľať sa aj nad rámec dotácií 
na riešení zlepšenia podmie-
nok pre zvieratá. „Od zmluvné-
ho partnera očakávame kon-
krétne návrhy najmä o tom, 
ako oddeliť koterce chorých 
zvierat od zdravých a pripraviť 
priestory pre veterinárneho le-

kára a obsluhujúci personál,“ 
dodáva P. Kubinský. Mesto je 
pripravené spolupodieľať sa aj 
na zlepšení hygienických pod-
mienok stanice.
 Mesto Trenčín intenzívne 
hľadá vhodnejšiu lokalitu pre 
umiestnenie karanténnej stani-
ce s perspektívou jej dobudo-
vania na útulok. Má vytipované 
dve lokality, proces presťaho-
vania je však dlhodobý, preto-
že si vyžaduje náročné postupy 
najmä z hľadiska životného 
prostredia. Preto očakáva aj 
nápady členov občianskeho 
združenia na nové umiestnenie 
karanténnej stanice vyhovujúce 
všetkým legislatívnym normám.
 T. Hlobeň

Mesto Trenčín intenzívne hľadá vhodnejšiu lokalitu pre umiest-
nenie karanténnej stanice Snímka (mr)

OZ Centrum pre rodinu už nie je majiteľom Krištofa
Medzi Mestom Trenčín a OZ Centrum pre rodinu bola prvá 
základná zmluva o spolupráci podpísaná 11. februára 2004. 
V zmluve je zakotvená sumu 100 tisíc korún na vstupné nákla-
dy na zriadenie ubytovne pre občanov, ktorí sa náhle ocitli bez 
prístrešia. V bode tri sa zmluvné strany dohodli, že OZ Centrum 
pre rodinu sa zaväzuje Mestu Trenčín poskytnúť bezplatne k dis-
pozícii 10 miest v zariadení sociálny dom Krištof pre potreby 
zariadenia mesta na dobu 10 rokov.
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 „Rozpočet obsahuje 16 
programov, okrem iných aj do-
pravu, vzdelávanie, šport, po-
zemné komunikácie či propa-
gáciu. Každý program obsahuje 
informáciu, koľko naň vyčlení 
samospráva prostriedkov a čo 
konkrétne sa má za peniaze 
daňových poplatníkov vykonať. 
Detailné rozpracovanie rozpočtu 
ho priblíži väčšej skupine obyva-
teľstva. Najviac peňazí pôjde 
v budúcom roku na vzdeláva-
nie a dopravu. Medzi najväčšie 
položky v rozpočte patrí výkup 
a následný predaj pozemkov pod 
budúcou priemyselnou zónou, 
výstavba športového areálu na 
ZŠ, Bezručova ul. a projekt ďal-
šej etapy juhovýchodného ob-
chvatu. Veľkou investíciou bude 
aj výstavba novej letnej plavárne 
a rodinných domov, ktoré musia 
byť postavené pre modernizáciu 
železničnej trate ako náhrada 
za asanovanie pôvodných. Tieto 
položky však kompletne prefi-
nancujú Železnice Slovenskej 

republiky,“ povedal po zasadnu-
tí MsZ primátor Mesta Trenčín 
Branislav Celler. 
 Bežné príjmy by v roku 2007 
mali dosiahnuť 730,3 milióna 
korún a výdavky 714,7 milióna. 
Kapitálový rozpočet bude schod-
kový pri príjmoch 202,6 milióna 
korún a výdavkoch 421,5 mili-
óna. Mimorozpočtové operácie 
prinesú takmer 203,4 milióna 
korún, rozpočet tak bude vyrov-
naný pri celkových príjmoch aj 
výdavkoch takmer 1,136 mld. 
korún. Zadlženosť mesta klesne 
o jedno percento. 
 V rámci majetkových prevo-
dov poslanci schválili uzatvore-
nie zmluvy o budúcej zámennej 
zmluve nehnuteľného majetku 
medzi Mestom Trenčín a Že-
leznicami Slovenskej republiky, 
predmetom ktorej je vzájomná 
výmena pozemkov. Zmluva sú-
visí s prípravou modernizácie 
železničnej trate. K uzatvore-
niu vlastnej zámennej zmluvy 
dôjde po nadobudnutí právo-

platnosti kolaudačného roz-
hodnutia na stavby súvisiace 
s modernizáciu. Poslanci prero-
kovali a schválili aj kúpu pozem-
kov v lokalite priemyselnej zóny 
od vlastníkov, ktorí majú záujem 
predať ich. Kúpa sa bude rea-
lizovať postupne podľa záujmu 
investorov o dané územie. 
 Mesto Trenčín na základe 
rozhodnutia poslancov mestské-
ho zastupiteľstva odpredá spo-
ločnosti Marius Pedersen 31 
kusov akcií Považskej odpado-
vej spoločnosti a 8 akcií spoloč-
nosti Stredné Považie. V oboch 
akciových spoločnostiach bolo 

minoritným vlastníkom akcií. Do 
mestskej pokladne tak pribudne 
5 miliónov 340 tisíc korún. Ďal-
šie 3 milióny 82 tisíc Sk Mesto 
Trenčín získa za predaj tech-
nologických vozidiel, určených 
na údržbu komunikácií. Novým 
majiteľom sa stane spoločnosť 
Marius Pedersen, víťaz verejnej 
súťaže, ktorú mesto vypísalo na 
zabezpečenie bežnej a zimnej 
údržby komunikácií.
 Poslanci schválili aj plán kon-
trolnej činnosti hlavného kontro-
lóra Mesta Trenčín na I. polrok 
2007.  (th)

 V štúdii je zahrnuté riešenie 
preťaženej dopravy v meste, 
budovanie nábrežia, ulíc, ob-
čianskeho vybavenia, ako aj 
regulácia výšky budov tak, aby 
neprekrývali pohľad na historic-
ké jadro mesta. Samospráva 
totiž pre modernizáciu želez-
ničnej trate očakáva rozsiahlu 
prestavbu centrálnej mestskej 
zóny.
 Modernizácia trate si vyžiada 
výstavbu nového železničného 
mosta a prekládku trate. Podľa 
B. Cellera sa centrum mesta 
rozšíri o 80-tisíc metrov štvor-
cových až k rieke Váh. Rieku 
a centrum doteraz rozdeľovala 
práve trať. Dopravné riešenie 
ráta s vybudovaním novej ces-
ty, ktorá bude súbežná s Ha-
sičskou ulicou. Ulice budú jed-
nosmerné ako súčasť hlavnej 
cesty I/61, preto by jej výstav-
bu mohla financovať Slovenská 
správa ciest. Projekt počíta aj 
s tým, že sa lokálna železničná 
trať do Chynorian zabuduje do 
zeme a bude skôr pripomínať 
električku. Podľa slov vedúcej 
útvaru architektúry a stratégie 
MsÚ Adriany Mlynčekovej 
Povodie Váhu odobrilo posu-
nutie ochrannej hrádze bližšie 

k Váhu, čím vznikne nábrežie 
s promenádou. Novovzniknuté 
pozemky budú patriť mestu, za 
ich predaj by podľa B. Cellera 
mohlo mesto získať až stovky 
miliónov korún. Výstavba budov 
už bude v rukách potenciálnych 
súkromných investorov. Primá-
tor predpokladá, že stavať by 
sa na tomto území mohlo začať 
po dobudovaní nového mosta 
a prekládke trate niekedy v ro-
koch 2009 až 2010.
 Podľa A. Mlynčekovej štúdia, 
ktorú pripravovali od roku 2002, 
mala byť pôvodne územným 
plánom. Keďže krajský staveb-
ný úrad odporučil Trenčínu, aby 
centrálnu mestskú zónu riešil 
formou územného plánu až po 
vypracovaní nového územného 
plánu celého mesta, samo-
správa zmenila formu materiá-
lu na štúdiu s tým, že grafické 
spracovanie a podrobnosť rie-
šenia ostáva v pôvodnom roz-
sahu. „Preto poslanci štúdiu 
neschvaľovali, ale len zobrali 
vedomie,“ vysvetlil primátor 
B. Celler. Podľa architektky A. 
Mlynčekovej výstavbou nábre-
žia dôjde z architektonickej 
stránky ku skvalitneniu výzoru 
mesta. (SITA)
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Poslanci sa oboznámili so štúdiou 
centrálnej mestskej zóny

S Urbanisticko-architektonickou štúdiou centrálnej mestskej 
zóny sa 10. novembra oboznámili poslanci mestského zastupi-
teľstva v Trenčíne. Podľa primátora Branislava CELLERA je štú-
dia potrebná na to, aby sa do vypracovania nového územného 
plánu mesta Trenčín v centre regulovala výstavba. Vypracovanie 
územného plánu potrvá ešte viac ako dva roky.

Mestské zastupiteľstvo schválilo na Slovensku zatiaľ jedinečný dokument
Poslednýkrát v tomto volebnom období sa 10. novembra stretli 
poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva, aby schválili 
formou na Slovensku zatiaľ jedinečný dokument – programový 
rozpočet Mesta Trenčín na roky 2007-2009.

Evanjelici nechcú mestu 
požičať cintorín

 Presbyteri cirkevného zbo-
ru Evanjelickej cirkvi augsbur-
ského vyznania v Trenčíne ne-
schválili zmluvu o výpožičke 
cintorína v Trenčíne. Približne 
300-ročný cintorín v centre 
mesta si chcela na 99 rokov 
vypožičať trenčianska samo-
správa. 
 V liste, ktorý na 10. novem-
bra na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne 
predniesla poslankyňa Janka 
Fabová sa uvádza, že pres-
byterstvo ani konvent cirkvi 
neschválili výpožičku, pretože 
sa im zdá zmluva s mestom 
nevýhodná a evanjelici vraj 
nemajú istotu, či sa cintorín 
v budúcnosti nezneužije. 
 Trenčín plánoval v tomto 
a budúcom roku do zane-
dbaného cintorína investovať 
13 miliónov korún. Za ne sa 

mala vybudovať prístupová 
cesta, oporný múr, parkovis-
ko, prípojka úžitkovej vody, 
osvetlenie a centrálne pietne 
miesto. Na cintoríne by tiež 
osadili lavičky a spevnili chod-
níky medzi hrobmi. Mesto sa 
zaviazalo, že zabezpečí sta-
rostlivosť o hroby niektorých 
významných osobností, ktoré 
sú na cintoríne pochované. 
Medzi nimi figurujú básnik Mi-
chal Kišš, umelecký fotograf 
Ján Halaša, štúrovec Ľudovít 
Dohnány či rodina Ľudovíta 
Štúra. Podľa slov vedúcej 
útvaru architektúry a stratégie 
MsÚ Adriany Mlynčekovej sa 
z cintorína po rekonštrukcii 
malo stať parkovo – pietne 
miesto. Na cintoríne by sa 
malo aj znovu pochovávať.
 (SITA)
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 Hneď v úvode riešili poslanci 
petíciu občanov domu z Farskej 
ulice, v ktorej žiadajú o stano-
venie zatváracej doby reštau-
račnej prevádzky a baru na 22. 
hodinu. VMČ neodporučil skrátiť 
prevádzkovú dobu, lebo v cen-
tre mesta majú kaviarenské 
zariadenia dlhšiu prevádzkovú 
dobu a požiadal mestskú polí-
ciu o monitorovanie situácie na 
Farskej ulici. Sťažnosť občianky 
bola aj na hluk z pohostinstva 
Smažienka na Dlhých Honoch. 
Členovia VMČ však nedostali 
iné sťažnosti a mestská polícia 
tu vykonáva pravidelné kontro-
ly, preto ponechali prevádzkový 
čas pohostinstva od 8. do 22. 
hodiny.
 Zástupca mestskej polície 
Zdeno Marousek informoval 

poslancov o vyčistení Tatra pa-
sáže od rôznych plagátov. K do-
pravnej situácii na Partizánskej 
a Olbrachtovej ulici dodal, že na 
Partizánskej je už namaľované 
vodorovné dopravné značenie 
a na Olbrachtovej ulici pribud-
nú v roku 2007 značky so záka-
zom zastavenia z oboch strán. 
Zjednosmernenie tejto ulice sa 
bude riešiť až po vybudovaní 
parkovísk v polyfunkčnom ob-
jekte v priestore bývalých Ma-
sarykových kasární.
 Poslankyňa Anna Plánková 
upozornila na bezdomovcov 
zdržiavajúcich sa pri OC Druž-
ba, ktorí už dvakrát rozbili okno 
na kultúrnom stredisku. Po-
žiadala aj o častejšiu kontrolu 
pochôdzkárov mestskej polície 
na Soblahovskej ulici a v jej 

okolí. Podotkla, že autobusová 
zastávka na Soblahovskej pri 
dome č. 49 ako jediná nebola 
opravená a sú na nej vybité 
sklá. Občanom na tejto ulici va-
dia aj rýchlo jazdiace autá. Po-
slankyňa A. Plánková vysvetlila 
aj žiadosť vyslovenú v petícii 
občanov o stavbe v priestore 
výmenníkovej stanice tepla. 
Poslanec J. Krátky reagoval, 
že mesto pozemok predalo 
na budovanie podnikateľské-
ho objektu a má záujem, aby 
sa skrášlilo prostredie. VMČ 
odporučil preventívne meranie 
rýchlosti mestskou políciou na 
Soblahovskej ulici.
 Ján Krátky opätovne po-
žiadal o osadenie verejného 
osvetlenia na rohu ulíc Javorin-

ská a Nové prúdy a o vyčiste-
nie kanála na Beckovskej ulici 
neďaleko križovatky s Legionár-
skou.
 Poslancovi Eugenovi Szépo-
vi vadí uvoľnená a prepadávajú-
ca sa dlažba v okolí dostavby 
nových WC na Sládkovičovej 
ulici. Zároveň požiadal o čas-
tejšie pochôdzky mestských 
policajtov v nočných hodinách 
počas piatka a soboty.
 Na záver VMČ Stred odpo-
ručil predložiť Mestskému za-
stupiteľstvu v Trenčíne návrh 
programového rozpočtu mesta  
Trenčín na roky 2007–2009 
na prerokovanie. Ján Krátky sa 
poďakoval poslancom za prácu 
počas volebného obdobia.
 (la)

ZO ŽIVOTA MESTSKÝCH ČASTÍ6 / INfO 

VMČ Sever: Bezdomovci rozbíjajú okná na kultúrnom stredisku
Vo štvrtok 9. novembra zasadal v priestoroch Mestského úradu 
v Trenčíne Výbor mestskej časti Stred. Rokovanie viedol posla-
nec Ján KRÁTKY.

VMČ Juh: Riešenie 
administratívnych žiadostí
Výbor mestskej časti (VMČ) Juh sa poslednýkrát v tomkto 
volebnom období stretol v pondelok 6. novembra v Kultúrnom 
stredisku Juh a zasadnutie viedol poslanec Branislav ZUBRI-
ČAŇÁK.

 Prítomní poslanci odporučili 
vyhovieť žiadosti firmy Monolit 
Slovakia na zmenu stavby obyt-
ného domu na Východnej ulici 
pred jej dokončením. Pre zložité 
podmienky pri budovaní zákla-
dov žiadajú stavbári zmeniť pô-
vodné dve podzemné podlažia 
garáží na jedno a päť nadzem-
ných podlaží s bytmi zvýšiť na 
osem. Zmenený projekt počíta 
s dostatočným počtom parko-
vacích miest pri dome.
 Poslanci naopak nedali 
súhlasné stanovisko k rozší-
reniu polyfunkčného objektu 
Brooklyn na Novomeského ulici 
o jedno nadzemné podlažie, 
lebo investor nedokáže vybudo-
vať požadované parkovisko na 
vlastnom pozemku.
 Výbor mestskej časti Juh 
zobral na vedomie návrh 
Programového rozpočtu mesta 
Trenčín na roky 2007-2009. 
Poslancovi Emilovi Bulkovi 
chýbala v rozpočte položka na 

úpravu chodníka vedúceho od 
zákruty nad cintorínom povedľa 
nových domov na dolnú časť 
Partizánskej ulice. Skratku vy-
užívajú chodci i cyklisti. Treba 
tam osadiť zábradlie a položiť 
staré panely. Podľa stanoviska 
Útvaru stratégie a architektúry 
Mestského úradu v Trenčíne je 
potrebné zaradiť úpravu cesty 
pre jej finančnú náročnosť me-
dzi investičné akcie. 
 Poslanci požiadali o dopl-
nenie osvetlenia na autobuso-
vých zastávkach na Východnej 
ulici. Garant VMČ Jozef Ďurech 
požiadal mestskú políciu o do-
hľad nad vysadenými drevinami 
v okolí Chrámového areálu, aby 
sa nestali cieľom „dlhoprstých“ 
občanov.
 V závere sa Branislav Zubri-
čaňák poďakoval členom Výbo-
ru mestskej časti Juh za prácu 
vykonanú v tomto volebnom 
období. (la)

Oplotenie okolo športového areálu v ZŠ, Novomeského ul. na 
sídlisku Juh je opäť zničené! Na približne pätnásťmetrovom 
úseku oplotenia opäť vyčíňali vandali, keď plot zlomili a spô-
sobili škodu v hodnote 25 tisíc korún! Za posledné 3 mesiace 
bol plot už dvakrát zničený, zmizli aj všetky krytky na oplotení. 
Trenčania, kedy sa spamätáme? Snímka a text: (bz)

EXPERIMENT V SEPAROVANOM ZBERE PLASTOV 
V MESTE TRENČÍN POKRAČUJE

Mesto Trenčín v spolupráci s Považskou odpadovou spoločnosťou, 
a. s. v mesiaci september 2006 pripravilo experimentálny projekt 
separovaného zberu plastov v individuálnej bytovej výstavbe for-
mou vrecového systému. Tento projekt pokračuje aj ďalej podľa 
nasledovného harmonogramu:

IBV v lokalite
Dátum vývozu

November
2006

December
2006

Zlatovce, Orechové, Istebník, 
Záblatie

Pondelok 6.
Pondelok 20.

Pondelok 4.
Pondelok 18.

Noviny, Biskupice, Dolný 
Šianec, Dolné mesto, Sobla-

hovská ulica a okolie

Utorok 7.
Utorok 21.

Utorok 5.
Utorok 19.

Centrum, Sihoť I, II, III, IV
Štvrtok 2.
Štvrtok 16.
Štvrtok 30.

Štvrtok 14.
Štvrtok 28. 

Opatová, Kubrá, Kubrica, Pod 
Sokolice, Štefánikova ulica

Piatok 3.
Piatok 17.

Piatok 1.
Piatok 15.
Piatok 29.
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 Koncert naberal grády po-
stupne. Najskôr sa každý za-
bával striedmejšie, ale keď 
kapela zahrala prvú staršiu, 
všetkým známu pesničku, at-
mosféra vzrástla o niekoľko 
stupňov. Všetci skákali, tlies-
kali a spievali. Trenčianske 
publikum sa ako vždy prejavilo 
v svetlej stránke. 
 Aj keď sa skupinu podarilo 
aspoň raz vrátiť naspäť na ja-
visko, druhýkrát to už nešlo. 
Chalani odchádzali vyčerpaní, 
dostatočne vyhratí a vyspieva-
ní. Keď už sa konečne pobe-
rali do auta, nemohli sme sa 
k nim dostať. Najmä speváka 
Mika Hladkého zdržal húf fa-
núšičiek, ktoré netúžili iba po 
autogramoch s venovaním a po 

fotke s ním, ale niektoré sa na 
neho vrhli a odchádzali z vystú-
penia s úsmevom na tvári vďa-
ka tomu, že ho objali a dali mu 
pusu. 
 Využila som situáciu a nie-
koľkých účastníkov koncertu sa 
spýtala, prečo prišli do Piano 
clubu a čo im dáva hudba ka-
pely Gladiátor…
 Braňo (24 rokov), Peter (24 
rokov): „Už sme dlho nikde ne-
boli a Gladiátor videli aj v iných 
mestách, tak to bola dobrá 
príležitosť ísť sa zabaviť. Ich 
hudba sa nás dotýka rovnako 
ako texty, týkajúce sa každo-
denného bežného života.“
 Jana (16 rokov), Katarína 
(16 rokov): „Prišli sme si ich 
vypočuť, lebo sa nám páči ich 

hudba, ich texty.“ 
 Katka (17 rokov): „Mám 
ich veľmi rada už od prvého al-
bumu, tento posledný je úplne 
najlepší. Keď som sa dozvede-
la, že prídu k do Trenčína, ka-
marátka mi ako darček kúpila 
lístky. Ich hudba mi prináša 
úsmev na tvár.“
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Ahojte!
V minulom čísle som vám 
sľúbila, že pripravím repor-
táže z rôznych akcií. Za po-
sledné dva týždne Trenčín 
navštívili dve skvelé sloven-
ské kapely. Videla som iba 
jeden koncert. Keby som si 
mala predtým vybrať, rad-
šej by som šla na Hex, lebo 
som veľa o kapele Gladiátor 
nevedela. Na moje prekva-
penie som sa výborne bavila 
aj bez poznania textov ich 
pesničiek. Opäť som sa pre-
svedčila aj o tom, aké ste 
perfektné publikum. Verím, 
že nie ste ľudia, ktorí mys-
lia iba na zábavu, ale máte 
aj cit pre dobročinné veci. 
My sme mali to šťastie, že 
sme sa narodili ako zdraví 
ľudia, ale nemali by sme za-
búdať na tých, čo to šťastie 
nemali. Pokúsme sa im as-
poň trochu uľahčiť život. Ak 
si občas hovoríte, že by ste 
to spravili, ale neviete ako, 
na tejto strane nájdete tip 
ako to skúsiť! 

…s pozdravom
ZUZANA VANKOVÁ

Pomôžte spolu s Mikulášom DEMY!
 Čas rýchlo ubieha, ani sa 
nenazdáme a za chvíľu je tu 
Mikuláš a po ňom prídu aj 
Vianoce. Do DEMY (Domov 
sociálnych služieb pre men-
tálne a telesné postihnuté 
deti a mladých ľudí) nepríde 
Mikuláš ako obvykle zo Sever-
ného pólu, ale z Holandska 
a to už od 4. do 9. decem-
bra v podobe ich dlhoročnej 
sponzorky a najmä priateľky 
pani Bertušky, ktorá odovzdá, 
samozrejme aj so samotným 
Mikulášom kopec darčekov 

pre deti, mládež aj pracovníkov 
tohto ústavu. Ak by ste sa aj 
Vy – dospelí, študenti rozhodli 
obohatiť tých, ktorí si to zaslú-
žia, je tu skvelá príležitosť. Od 
30. 11. 2006 do 17. 12. 2006 
sa počas víkendov uskutoč-
ní zbierka v hypermarkete 
Tesco pod názvom ,,Pomôžte 
spolu s nami!“. Výťažok bude 
venovaný na zakúpenie mobil-
ného zdvíhacieho zariadenia 
pre postihnutých. Aký môže 
byť krajší darček, ako venovať 
iným úsmev na tvár?

• Ako často hrávate 
v Trenčíne?
 „V Trenčíne hrávame pravi-
delne hlavne na Pohode, ale 
odohrali sme aj zopár samo-
statných koncertov.“ 
• O čom ste rozmýšľali pred 
koncertom? 
 „Rozmýšľali sme, že či ľudia 
v kraji, v ktorom sa nám hlavne 
na festivaloch Pohoda, Žákovic 

open hráva asi najlepšie na 
Slovensku, budú rovnako vý-
borní a či ich príde toľko, aby 
sa koncert vydaril. No a teraz 
môžem povedať, že koncert bol 
jeden z najlepších v rámci Nikdy 
nebolo lepšie tour. Už dávno 
sme sa tak nezabavili. Klub 
je naozaj parádny, asi jeden 
z najlepších na Slovensku a je 
vidieť, že ho robia ľudia, ktorí 

majú naozaj radi túto prácu.“
• Čo teda odkážete 
Trenčanom po koncerte? 
 „Ohlasy boli vynikajúce a už 
teraz vieme, že by sme si na jar 
chceli zopakovať hranie v Pia-
ne. Už sme predbežne dohod-
nutí, takže keď zbadáte, že HEX  
hrá opäť v Trenčíne, neváhajte 
a zopakujeme si tento žúr.“

HEX vystriedala ďalšia slovenská kapela GLADIATOR
Koncert Gladiátora bol v piatok 10. novembra v Piano clube 
ohrozený vďaka nepríjemnostiam s autom, ktoré sa im prihodili 
na ceste k nám. Všetko nakoniec dobre dopadlo a muzikanti 
dorazili vo veľmi dobrej nálade. Sami na začiatku povedali, že 
o to viac si chcú vystúpenie užiť.

Hex u nás! Snímka: Matej KukučkaHex u nás! Snímka: Matej Kukučka

Možnosť skvelo sa zabaviť a vyblázniť mal Možnosť skvelo sa zabaviť a vyblázniť mal 
každý, kto prišiel poslednú októbrovú sobotu každý, kto prišiel poslednú októbrovú sobotu 

do Piano clubu na koncert vynikajúcej sloven-do Piano clubu na koncert vynikajúcej sloven-
skej kapely HEX. Ich slovenské turné ,,NIKDY skej kapely HEX. Ich slovenské turné ,,NIKDY 

NEBOLO LEPŠIE” malo výborne ohlasy, a preto NEBOLO LEPŠIE” malo výborne ohlasy, a preto 
chcem dať priestor aj jeho aktérom, konkrétne chcem dať priestor aj jeho aktérom, konkrétne 

členovi kapely YXOVI.členovi kapely YXOVI.

HEX u nás!
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Tri dni s horskými filmami – Jeden za všetkých, všetci za jedného

 Teraz už môžeme napísať, 
že poslanie naplnili organizá-
tori vrchovato, veď počas troch 
dní diváci videli deväť hodín 
kvalitných filmov natočených 
autentickým okom kamery do-
kumentaristov z celého sveta. 
A aby sa tento festival stal 
zaujímavým pre všetky vrstvy, 
pripravili jeho organizátori aj 
súťažnú prehliadku regionál-
nych amatérskych filmov a fo-
tosúťaž amatérskych fotografov 
na tému príroda, športy v príro-
de a svet ľudí, súťaž mladých 
horolezcov na cvičnej stene pri 
letnej plavárni a zjazd horských 
cyklistov z vrchu na Brezine. 

• KRST BOŚÁCKOU 
SLIVOVICOU
 Ale vráťme do úvodného 
dňa festivalu, keď na javisko 
vystúpil cestovateľ Ivan Bulík, 
predstavil krstného otca svojej 
knihy Afrika, režiséra a doku-
mentaristu Pavla Barabáša. 
Projekcia totiž začala výberom 
z jeho najúspešnejších filmov 
z produkcie K2, akými sú Ta-
jomné Mamberámo, Vertical 
Amazónia a mnoho iných, za 
ktoré dostal z hľadiska silný 

potlesk ako prejav uznania. 
Na záver predstavil šot z naj-
novšieho filmu zo slovenských 
hôr - Mysteriózne Tatry, o kto-
rých hovorí, že ich nesmierne 
miluje. Po tejto prehliadke 
filmov I. Bulík s nádhernou dia-
projekciou na filmovom plátne 
divákov zoznámil s farebnosťou 
svojich zážitkov z Afriky, ktoré 
sú súčasťou jeho novej knihy 
o Afrike. Úvodné podujatie, 
ktoré trvalo takmer tri hodiny 
ukončil krstom novej knihy Iva-
na Bulíka Afrika mokom pravej 
Bošáckej slivovice. 

• Druhý deň patril 
študentom
 Filmový festival pokračoval 
druhým dňom v kine Metro. 
Určený bol hlavne študentom 
stredných škôl. Vo vestibule 
ich očarila výstava fotografií 
trenčianskeho horolezca Gaba 
Čmárika a jeho ďalších kolegov. 
Opäť preplnená kinosála so za-
tajeným dychom sledovala, čo 
dokážu športovci holdujúci nie-
kedy nám neznámym športom, 
akými sú vodné ródeo a zjazdy, 
lezenie, cykloparádičky, treking 
a podobne. V maratóne premie-

taných filmov mali čo povedať 
aj filmy natočené trenčiansky-
mi horolezcami, pretože niesli 
v sebe veľkú výpovednú hodno-
tu o ľudskej odvahe a prekrás-
nom vzťahu k prírode. Záver 
druhého dňa filmového festiva-
lu patril opäť Trenčanovi Jarovi 
Dutkovi a zážitkom z jeho rôz-
nych horolezeckých expedícií za 
posledných desať rokov. 

• ADRENALÍNOVÉ 
ŠPORTY
 Tretí deň filmového festiva-
lu sa niesol v znamení adre-
nalínových športov, o ktorých 
organizáciu sa zaslúžili Viliam 
Šujan a Teo Kunstek. V. Šujan 
pripravil pre mladých horolez-
cov drytool preteky pod názvom 
„Krokodíl Cup“ v priestoroch 
horolezeckej steny v bývalej 
čistiacej stanice pri Váhu a na 
upravenom horolezeckom stro-
me pri letnej plavárni. T. Kun-

stek zas zamestnal mladých 
cyklistov zjazdovými pretekmi 
horských bicyklov v priestoroch 
lesoparku Brezina. 
 Čo povedať na záver? Treba 
vyjadriť obdiv a uznanie organi-
zátorom Festivalu horských fil-
mov v Trenčíne, že dobrý nápad 
realizovali v úplnej pohode, ale 
predovšetkým k spokojnosti 
divákov, čo potvrdila aj preplne-
nosť kinosály. I napriek tomu, 
že festival robili amatéri bez ne-
jakých praktických skúseností 
a že mali pomerne krátky čas 
na prípravu, ukázalo sa, že je 
to kolektív veľmi šikovných ľudí 
so zmyslom pre zodpovednosť, 
ktorý sa vie nadchnúť pre spo-
ločný cieľ a pri jeho plnení ne-
pozná žiadnu prekážku a úna-
vu. Ukázal sa i v tomto prípade 
športový duch spolupatričnosti 
vyjadrený sloganom – Jeden za 
všetkých, všetci za jedného. 
 Jozef Čery

Otvorenie premiérového ročníka filmového festivalu Hory a mesto 
Trenčín naplnilo divadelnú sálu Kultúrneho a metodického cen-
tra Ozbrojených síl Slovenskej republiky do posledného miesta. 
Množstvo zvedavcov bolo zvedavých, ako sa organizátorom na 
čele s predsedníčkou Máriou DUTKOVOU podarí naplniť jeho po-
slanie - spropagovať dobrodružný film a netradičné športy, ale 
predovšetkým horské športy a filmy, ktoré chcú priblížiť mest-
ským ľuďom a mládeži krásu prírody a zdravý spôsob života.

K adrenalínovým športom patrí aj lezenie po cvičnej horskej ste-
ne. Snímky (a)

Ivan Bulík (vpravo) predstavuje svoju knihu Afrika za asistencie 
Miloša Lukačku, riaditeľa cestovnej kancelárie Tulák.
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Do Trenčína prišla francúzska kultúra
Festival francúzskeho filmu v Trenčíne má vo svojom aktuálnom 6. ročníku veľa sprievod-
ných podujatí. Predohrou bola už 16. novembra vernisáž výstavy Pamäti a ľudské práva 
v Mestskej galérii na Mierovom námestí. Exponátmi výstavy sa stali výtvarné práce detí 
z francúzskeho partnerského mesta Cran Gevrier, ktoré zhotovili pod vedením Dominique 
HERBIN na tému 8. máj 1945. Exponáty doplnili fotografie Gillesa PIEL a básničky detí.

 „Na Slovensko a do Trenčí-
na prišla francúzska kultúra. 
Je to jeden zo spôsobov, kto-
rými chcú partnerské mestá 
upevňovať svoje vzťahy. Aj 
táto výstava má v sebe ne-
obvyklý náboj, ktorým deti 
hovoria o ľudských právach 
a demokracii. Verím, že veľa 
Trenčanov si nájde cestu do 
galérie, aby si prezrelo výsta-
vu francúzskych detí,“ povedal 
na vernisáži trenčiansky vicepri-
mátor Anton Boc. Práce svojich 
detí zhodnotila aj D. Herbinová: 
„Ich snahou bolo vyjadriť akú 
silu má deň 8. máj 1945, kedy 
bola ukončená druhá svetová 
vojna a jeho dosah na ľudské 
práva a demokraciu.“ 

• • •

 Konferenciu o životnom 
prostredí a jeho trvalo udrža-
teľnom rozvoji v Kongresovej 

sále hotela Tatra 17. novem-
bra otvorila vedúca Útvaru 
architektúry a stratégie Mest-
ského úradu v Trenčíne Adria-
na Mlynčeková prednáškou 
o územnom plánovaní ako 
nástroji trvalo udržateľného ži-

vota. V priebehu troch hodín si 
účastníci vypočuli ďalších šesť 
prednášok. Odborný pracovník 
Útvaru architektúry a stratégie 
MsÚ v Trenčíne Ľubomír Maj-
tán predstavil funkčnú analýzu 
mesta Trenčín a používanie 
nástrojov geografických a in-
formačných systémov. Postup 
pri tvorbe komunálneho plánu 
trvalého vývoja v Cran-Gevrier 
boli náplňou prednášky primá-
tora mesta Cran-Gevrier Jeana 
Boutryho, jeho zástupcu pre 
životné prostredie André Cio-
niho a odborného pracovníka 
oddelenia životného prostredia 
mesta Cran-Gevrier Davida 
Lauvergnea. Problematiku 
životného prostredia v talian-
skom meste Piossasco priblí-
žila jeho viceprimátorka Cris-
tina Abramiová, úlohou lesov 
v životnom prostredí mesta sa 
zaoberala Jaroslava Ványnová 
z Mestského hospodárstva 

a správy lesov mesta Trenčín. 
So svojimi príspevkami vystúpi-
li aj predstavitelia obchodných 
skupín Veolia Environnement 
a Marius Pedersen na Sloven-
sku.

• • •

 Polhodinové vystúpenie 
francúzskej skupiny Las Ma-
lah s príjemnými melódiami 
vo vestibule Kultúrneho a me-
todického centra Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky 17. 
novembra pripravilo príjemnú 
náladu pre oficiálne otvorenie 
6. ročníka Festivalu francúz-
skych filmov v Trenčíne. Ako 
prvý vystúpil primátor Mesta 
Trenčín Branislav Celler, ktorý 
vzácnych hostí privítal na pôde 
mesta. „Filmový festival na 
jednej i druhej strane sa stal 
významným produktom na me-
dzinárodnej scéne v podmien-
kach regionálnej spolupráce. 
Doposiaľ videli francúzski 
diváci 46 slovenských, kop-
rodukčných alebo českých 
filmov a v Trenčíne sme videli 
64 francúzskych filmov, ku 
ktorým sa v týchto dňoch pri-
dá ďalších 11 filmov,“ uviedol 
o.i. B. Celler.
 Za prijatie poďakoval primá-
torovi Mesta Trenčín mimoriad-
ny a splnomocnený veľvyslanec 

Francúzskej republiky na Slo-
vensku Jaques Faure. Kon-
štatoval, že je veľmi rád, keď 
obe strany chcú v poriadaní 
festivalu pokračovať, lebo je to 
najlepšia možnosť poznávania 
oboch národov. Ako posledný 
sa k prítomným prihovoril pri-
mátor Mesta Cran-Gevrier Jean 
Boutry. Vyjadril svoju radosť 
nad tým, že je v Trenčíne, krás-
nom meste: „Máme ho radi 
nielen pre jeho kultúrne a his-
torické pamiatky, ale hlavne 
pre úprimnosť, solidaritu, 
blízkosť a pre ľudský cit jeho 
obyvateľov. Najdôležitejšími 
oblasťami vzájomných vzťahov 
sa stali vzdelávanie, kultúra 
a demokracia. Na týchto troch 
pilieroch stojí sociálny progres 
a emancipácia ľudí obidvoch 
miest a ich vzájomných vzťa-
hov.“ 
 Po príhovoroch si diváci po-
zreli úvodný film festivalu Roz-
vadené sestry režiséra Alexan-
dra Leclereho z roku 2004. Až 
dodnes sa v Trenčíne premie-
talo ďalších desať festivalových 
filmov.  Jozef Čery

Polhodinové vystúpenie francúzskej skupiny Las Malah s príjem-
nými melódiami vo vestibule Kultúrneho a metodického centra 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky 17. novembra pripravilo prí-
jemnú náladu pre oficiálne otvorenie 6. ročníka Festivalu francúz-
skych filmov v Trenčíne.

Do čestnej lóže počas otvorenia 6. ročníka Festivalu francúzskeho 
filmu v KaMC OS SR zasadli aj primátor Mesta Cran-Gevrier Jean 
Boutry (vpravo) a jeho trenčiansky kolega Branislav Celler, po 
pravici ktorého sedí ďalší vzácny hosť, mimoriadny a splnomocne-
ný veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Jaques Faure.
 Snímky (a)
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I choré deti vedia tvoriť krásne obrazy
 Predseda Spoločnosti Dow-
nov syndróm na Slovensku Ró-
bert Lezo 17. novembra otvoril 
vo Výstavnej sieni na Mierovom 
námestí č. 16 putovnú výstavu 
obrazov a prác ľudí postihnutých 
Downovým syndrómom. Výstava 
začala svoju púť v Prahe a po po-
slednej repríze v Snine dorazila 
do Trenčína. Odtiaľto poputuje 
do ďalších slovenských miest, 
Piešťan a Bratislavy.

 Expozícia výstavy v Trenčíne 
sprístupnila 140 prác z 1500 pri-
hlásených exponátov. Všetky ob-
razy boli krásne a porotu čakala 
ťažká úloha vybrať tie najkrajšie. 
Otvorenie výstavy osviežili v krát-
kom kultúrnom programe Moni-
ka Velasková, súrodenci Lezoví, 
deti zo Špe ciálnej základnej ško-
ly V. Predmerského v Trenčíne a 
súbor Lupienok z Trenčianskej 
Teplej. (jč)

Jedna z vystavených prác nesie názov Moje mesto, moja rodina.

V kultúrnom programe sa predstavil súbor Lupienok z Trenčian-
skej Teplej. Snímka (a)

Fotoskupina Méta sa predstavuje
 Vestibul Kultúrneho a meto-
dického centra Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky bol 15. 
novembra už po 43-krát mies-
tom otvorenia výstavy fotografií 
Fotoskupiny Méta. Na vernisáž 
prišlo množstvo ľudí, ktorých 
bytostne zaujíma fotografova-
nie. 
 Po úvodnom akordeónovom 
sóle žiačky Základnej ume-
leckej školy v Trenčíne Petry 

Rehákovej výstavu otvoril a prí-
tomných privítal člen skupiny 
Vojtech Tichý. Zároveň pred-
stavil vystavujúcich kolegov, 
ktorých fotografie sa dostali 
na miesto verejného obdivu 
– Soňu Kalabovú, Mikuláša 
Banyiasza, Júliusa Kákoša, 
Jána Tluku, Igora Hečka, Pav-
la Obsta, Norberta Kalabu, 
Vladimíra Hrnčiara a Michaela 
Arbeta. (jč)

Výstava Fotoskupiny Méta sa tešila veľkej pozornosti návštevní-
kov. Snímka (a)

Mesto Trenčín
Trenčianske osvetové stredisko, Rímsko-

katolícky farský úrad, Evanjelický a. v. 
farský úrad, Klub priateľov vážnej hudby 

a Agentúra Jova v Trenčíne

Vás pozývajú na

ADVENTNÝ FESTIVAL SPEVÁCKYCH ZBOROV
Daj Boh šťastia tejto zemi...

v dňoch 1. – 3. decembra 2006
v kostoloch mesta Trenčína

Program:

1. decembra (piatok) – 18.00 hod.
Evanjelický kostol a. v. v Trenčíne

 Účinkujú: 
  Evanjelický spevácky zbor „Zvon“, Trenčín
  Spevácky zbor „Ilavan“, Ilava
  Univerzitný spevácky zbor, Trenčín

2. decembra (sobota) – 17.00 hod.
Rímsko-katolícky kostol
Notre Dame (sestričky)

 Účinkujú:
  Trenčiansky spevácky zbor, Trenčín
  Martinský spevácky zbor pri Živene, Martin
  Miešaný spevácky zbor mesta, Brezno

3. decembra (nedeľa) – 14.30 hod.
Rímsko - katolícky kostol rehole Piaristov

Festival speváckych zborov okresu Trenčín

Podujatie podporili: Rímsko-katolícky farský úrad Trenčín, Sprá-
va farnosti kostola rehole Piaristov, Správa Ev. a. v. kostola, 
Základná škola Sv. Andreja-Svorada, Základná škola Veľkomo-
ravská.
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Kino Hviezda
26. 11. o 17.00 h 

W. A. Mozart: Bastien a Bastienka – Spevohra 
v jednom dejstve v podaní súboru MUSICA AE-
TERNA
Klub Lúč

26. 11. o 19.00 h
Divadlo BUCHTY A LOUTKY: Tibet
Kultúrne a metodické centrum OS SR

29. 11. o 17.00 h
Hrajú nám pre radosť – koncert detí ZUŠ
Artkino Metro

30. 11. o 18.00 h
Hudobné divadlo Trenčín & Mestské divadlo 
Žilina – Mandragora – repríza

Artkino Metro
26. 11. o 11.00 h

Hudobné divadlo Trenčín - Popoluška – repríza
5. 12. o 18.00 h

Teatro Pimprlo: Čarovačky – bábkové divadlo 
pre deti
Kino Hviezda

25. 11. o 18.00 h
Hudobné divadlo Trenčín – Popoluška – premié-
ra
Mierové námestie – pódium

5. 12. o 17.00 h
Privítanie Mikuláša
ArtKino Metro

5. 12. o 18.00 h
Trenčianske hradné divadlo: Rozprávka o Mrázi-
kovi... a možno príde aj Mikuláš
MC Srdiečko

23. a 30. 11. o 10.00
Štvrtkové tvorivé predpoludnie s tetou Anič-
kou

24. 11. a 1. 12. o 16.30
Učíme po nemecky – nemčina pre deti

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

27. 11. a 4. 12. o 10.00
Mommie´s english club

28. 11. o 10.00 h
Maminec – klub mamičiek – téma: Kedy dať die-
ťa do samostatnej izby?
Klub Lúč

26. 11. o 14.30 h
Divadlo BUCHTY A LOUTKY: Žabák Valentýn 
– detský divadelný klub
Galéria M. A. Bazovského

29. 11. o 9.30 h
Galerkovo – hravé tvorivé dielne pre deti do 6 
r.a ich rodičov
Kino Hviezda: 

3. 12. 2006 o 16.00 
Detské predstavenie Mikuláš a mrázik. Divadel-
né spracovanie rozprávky o Mrázikovi, v ktorej 
sa dozviete i legendu o sv. Mikulášovi. A možno 
príde i Mikuláš...

Detské aktivity

Divadlo, koncerty, festivaly

Verejná knižnica M. Rešetku, Nám. SNP

29. 11. od 8.00 do 9.30

Babi, pošli mi to mejlom – inštruktáž na zvládnu-

tie základov PC a komunikácie prostredníctvom 

e-mailu pre seniorov

Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská ul.

30. 11. o 10.00 h

Studňa sa tajne s dažďom zhovára – vyhodno-

tenie 14. ročníka celoslovenskej literárnej  súťa-

že Jozefa Braneckého za účasti spisovateľov J.  

Rezníka, J. Repku a M. Ivaničkovej

MC Srdiečko

30. 11. o 17.00 h

Detský vzdor II. s MUDr. Gažovou

Prednášky

Mierové nám. 
032/743 44 15

24. 11. 19.00 
KEBY
(PROJEKT 100)
Jeden z najpro-
vokujúcejších fil-
mov 60. rokov, 
ocenený Zlatou 
palmou na MFF 
Cannes 1969. Príbeh štu-
dentskej vzbury sa odohráva 
na súkromnej internátnej ško-
le pre chlapcov z bohatých ro-
dín, kde vládnu šikanovanie, 
pokrytectvo a železná ruka 
učiteľov. Romantický anar-
chista Mick spolu s priateľom 
utečú na ukradnutej motorke, 
aby si za múrmi školy užili 
slobodu. Po návrate sú exem-
plárne potrestaní. Následná 
vzbura mladých rebelov proti 
„starému režimu“ sa mení na 
krvavý masaker…

26. 11. o 17.00 
Film pre pamätníkov: 
ŽART

26. 11. o 19.00 
KEBY 
(PROJEKT 100)

27. a 29. 11. o 19.00 
SUPER SIZE ME (premiéra)
Sugestívny i zábavný doku-
ment, ocenený na MFF Sun-
dance 2004 a nominovaný 
na Oscara, o jednej z hlav-
ných príčin epidémie obezity 
v USA. Ľudia sa s obľubou 
stravujú vo fast foodoch 
– a podľa toho aj vyzerajú. 
Dokazuje to režisér Morgan 
Spurlock, ktorý sa tridsať dní 
trikrát denne stravoval iba 
v McDonald‘s. Spurlockova 
trýznivá hamburgerová diéta 
ho dovedie k fyzickej a citovej 
premene, ktorá vás donúti za-
myslieť sa nad objednávkou 
ďalšieho Big Macu.

Výstavy
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, po-
bočka Juh (v budove KS Aktivity)

do 30. 11:
My sme malí umelci – výstava výtvarných prác 
detí zo Špeciálnej školy internátnej na Ul. Ľ. 
Stárka v Trenčíne
Galéria M. A. Bazovského

do 10. 12. 
Karol Ondreička: Maľba a grafika 

do 10. 12. 
Funkčná účelnosť a estetický vzhľad – práce 
pedagógov a študentov Ústavu dizajnu Fakulty 
architektúry STU v Bratislave.

do 17. 12.
Magic Pencil – Výstava 
British Council Zázrač-
ná ceruzka predstavuje 
odtlačky ilustrácií det-
ských kníh.

Verejná knižnica M. Rešetku, Nám. SNP 
do 30. 11. 2006

OKAMIHY – poetická výstava o nepoetických 
veciach. Súbor fotografií dopravných nehôd  
z policajného archívu vystavovaných Krajským 
riaditeľstvom policajného zboru v Trenčíne
Mestská galéria

do 30. 11.
Pamäti a ľudské práva – výtvarné práce detí 
z Cran-Gevrier na tému Koniec II. svetovej vojny

do 18. 12.
Ručné práce žien Trenčianskeho kraja
Trenčianske múzeum

do 25. 11.
Bienále kresleného humoru – prvý ročník me-
dzinárodnej výstavy kresleného humoru bez slov 
a 2D animácií do 1 minúty
Štátny okresný archív

do 5. 12. 
Trenčín v archívnych dokumentoch – unikátna 
výstava originálov najstarších dokumentov a pí-
somných zmienok o Trenčíne
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Dar pre Hospic Milosrdných sestier
Občianske združenie Refugium v Trenčíne z finančnej podpory 
nemeckej biskupskej konferencie zakúpilo úžitkové vozidlo, 
malý transportér pre potrebu prevádzky celého zariadenia ob-
čianskeho združenia Hospicu Milosrdných sestier, Domova dô-
chodcov JOB, ako aj s možnosťou poskytovať ostatné zdravot-
nícke a sociálne služby pre široký okruh občanov odkázaných 
na pomoc iných. 

 Bližšie o tejto skutočnosti 
informoval našich čitateľov 
riaditeľ občianskeho združenia 
Refugium Vladimír Chlebana: 
„V mene Hospicu Milosrdných 
sestier bol spracovaný projekt 
a žiadosť o pomoc a podporu, 
ktorým sme oslovili združenie 
Katolíkov Nemecka – Reno-
vabis. Odpoveď nás milo pre-
kvapila, pretože ku kladnému 
vyjadreniu bol priložený návrh 
zmluvy o realizácii predmetné-
ho projektu. Podpísaním daro-
vacej zmluvy štatutárov oboch 
zmluvných strán nadobudla táto 
zmluva konkrétnu podobu, keď 
za finančný dar bolo zakúpené 

spomenuté vozidlo. Za túto ne-
zištnú pomoc vyjadrujem poďa-
kovanie v mene svojom, ako aj 
v mene všetkých klientov.“
 Pri tejto príležitosti treba 
zdôrazniť, že významnými pod-
porovateľmi Hospicu Milosrd-
ných sestier – prevádzkovate-
ľa o.z. Refugium bola v roku 
2006 Liga proti rakovine, ktorá 
prispela finančnou čiastkou 
100 tis. Sk na dovybavenie 
potrebným zariadením zdra-
votníckych pomôcok a Mesto 
Trenčín, ktoré prispelo finanč-
nou čiastkou 1,5 mil Sk na do-
platenie kúpnej ceny objektu.
 (jč)

Nové úžitkové vozidlo slúži klientom Hospicu Milosrdných 
sestier, OZRefugium ho che poskytovať aj na zdravotnícke a so-
ciálne služby pre široký okruh občanov odkázaných na pomoc 
iných. Snímka (a)

Reflexné vesty – povinná výbava vozidiel
 Dopravná polícia oznamuje 
vodičom motorových vozidiel, 
že 1. novembra 2006 nado-
budla platnosť a účinnosť Vy-
hláška Ministerstva dopravy, 
pôšt a telekomunikácií SR, 
z ktorej vyplýva povinnosť vo-
dičov určitej kategórie moto-
rových vozidiel mať vo vozidle 
reflexnú vestu. Ide o tieto ka-
tegórie motorových vozidiel:
M – motorové vozidlá s najme-
nej štyrmi kolesami projektova-

né  a konštruované na prepravu 
cestujúcich;
N – motorové vozidlá s najme-
nej štyrmi kolesami projektova-
né a konštruované na prepravu 
tovaru;
T – kolesové traktory;
C – pásové traktory;
Ps – pracovné stroje samohyb-
né.
Bezpečnostná reflexná vesta by 
mala byť umiestnená v dosahu 
zo sedadla vodiča vozidla. (r)

Aj vďaka vám je ich život ľahším
Celosvetový deň stomikov pod mottom Prežívanie života na-
plno vyhlasuje každoročne Celosvetová asociácia stomikov. 
Pre tých, ktorí stomikov nepoznajú, na vysvetlenie postačí, 
že sú to ľudia postihnutí rakovinovým ochorením hrubého ale-
bo tenkého čreva a močovodu. Majú vyvedený dutý orgán 
navonok, čím dochádza k zmene základných fyziologických 
funkcií, teda k neovládateľnému vyprázdňovaniu stolice, 
črevného obsahu alebo moču umelým vývodom. Medzi členov 
klubu patria aj ženy po operáciách prsníkov z dôvodu zistenia 
rakovinového nádorového ochorenia.

 Svojpomocný klub sto-
mikov ILCO Trenčín je dob-
rovoľné záujmové združenie 
občanov s humanitným za-
meraním, ktorého cieľom je 
chrániť práva, presadzovať 
záujmy a pomáhať uspokojo-
vať potreby zdravotne postih-
nutých občanov – stomikov. 
Jeho poslaním je zmierňovať 
ľudské nešťastie a utrpenie, 
podporovať ich integráciu ro-
dinného a pracovného života. 
Pri plnení svojho poslania 
klub úspešne spolupracuje 
so štátnymi a samosprávny-
mi orgánmi, inštitúciami a iný-
mi orgánmi. V tomto období, 
keď klub končí šestnásť rokov 
svojej činnosti, združuje 93 
členov.
 Pri príležitosti celosveto-
vého dňa stomikov sa výbor 
Trenčianskeho klubu stomikov 
ILCO rozhodol zorganizovať 
pre svojich členov rekondič-
ný pobyt v Belušských Slati-
nách. Za prítomnosti lekára 
a zdravotnej stomasestričky 

82 účastníkov rekondície 
absolvovalo liečebné proce-
dúry, elektroliečbu, dostali 
parafínové obklady, masáže, 
perličkové kúpele. Nechýbali 
prednášky, predvádzacie ak-
cie firiem zabezpečujúcich do-
voz a distribúciu zdravotných 
pomôcok, vzájomné výmeny 
názorov a skúseností z liečby, 
prechádzky v prírode, opeka-
nie i spoločenské posedenie. 
 Všetky svoje akcie v prie-
behu roka Trenčiansky klub 
stomikov ILCO realizuje najmä 
vďaka príspevku 2 % z daní 
právnických i fyzických osôb, 
príspevkov od obecných, 
mestských úradov a ostat-
ných darcov. I spomínaná akti-
vita sa mohla uskutočniť vďa-
ka poskytnutému príspevku 
80 tisíc Sk od občianskeho 
združenia Liga proti rakovine, 
získaného z verejnej zbierky 
Deň narcisov a sume 30 tisíc 
Sk od mesta Trenčín a iných 
menších sponzorov. 
 Rudolf Gažo, Peter Heglas

Štatistický úrad zisťuje rodinné príjmy a výdaje
Trenčín bol náhodným výberom zaradený medzi mestá, v ktorých 
bude Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) uskutočňo-
vať v roku 2007 výberové zisťovanie o štruktúre a úrovni príjmov 
a výdavkov domácnosti – štatistiku rodinných účtov.

 „Náhodným výberom boli 
v Trenčíne vybrané niektoré do-
mácnosti, ktoré už od novem-
bra 2006 budú postupne každý 
mesiac navštevovať zamest-
nanci Štatistického úradu a bu-
dú od nich požadovať potrebné 
informácie. Každý zamestna-
nec Štatistického úradu bude 
vybavený osobitným povere-
ním, ktorý ho spolu so služob-
ným preukazom oprávňuje na 
vykonanie tohoto štatistického 
zisťovania. Kvalita informácií 

z tohoto štatistického zisťo-
vania môže ovplyvniť mnohé 
z opatrení v sociálnej oblasti, 
ktoré bude na ich základe pri-
pravovať vláda v nasledujúcich 
obdobiach. Dovoľujem si vás 
preto požiadať o spoluprácu 
s poverenými zamestnancami 
Štatistického úradu Slovenskej 
republiky, ak vás o ňu požiada-
jú,“ obracia sa aj touto cestou 
na občanov Trenčína Stanislav 
Krošlák, riaditeľ Krajskej správy 
ŠÚ SR v Trenčíne. (r)
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Kultúrne centrum AKTIVITY o. z., Slovenská 
spoločnosť celiatikov Trenčín

Vás pozývajú
na pravidelné stretnutie klubu celiatikov

Príďte medzi nás
dňa 26. 11. 2006 o 15.00 hod.

do Kultúrneho strediska Juh
Prednáška o probiotikách prednáša MUDr. Marián Kaščák

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

Chlebanová 

pozývajú širokú verejnosť na prednášku, spojenú s bezplatným 
poradenstvom na tému

„Vlastníctvo nehnuteľnosti – list z 
vlastníctva“

Kultúrne stredisko Juh, 5. 12. 2006 o 18.00 hod.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU TRENČÍN
Východná 9, 911 08 Trenčín

ROZVRH
pravidelnej záujmovej činnosti

školský rok 2006/07

Pondelok: 14.00–18.00 Internet klub Mgr. J. Duffeková
  14.30–16.30 Šporťáčik S. Lorencová
 15.00–17.00 Keramika Mgr. J. Gáborová
 16.00–18.00 PC Pascal M. Drozd

Utorok: 14.00–16.00 PC Word, Excel Mgr. J. Duffeková
 14.00–18.00 Internet klub Mgr. J. Gáborová
 15.00–17.00 Konštr.elektron. J. Hošťálek
 16.00–18.00 PC – WEB str. M. Drozd

Streda: 14.00–16.00 PC Word, Excel Mgr. J. Duffeková
 14.00–18.00 Internet klub S. Lorencová
 15.00–17.30 Letecký model. Ing. J. Kákoš
 15.30–17.30 Florbal D Mgr. Kaduk
 16.00–18.00 PC hry S. Lorencová
 16.00–18.00 Lego Mgr. J. Duffeková
 
Štvrtok: 14.00–16.00 Macko Uško  Mgr. J. Gáborová
 14.00–16.00 Lego Mgr. J. Duffeková
 14.00–16.00 Šachový krúžok Mgr. E. Polák
 14.00–18.00 Internet klub PhDr. M. Naňová
 15.30–17.30 PC pre seniorov M. Šustr
 16.00–18.00 Šikovné ruky Mgr. J. Gáborová
 16.00–18.00 Šporťáčik S. Lorencová
 16.00–19.00 Cyklotrial  Ing. M. Sládeček

Piatok: 14.00–18.00 Internet klub Interní zamestnanci
 14.30–16.30 PC – Windows F. Hromada
 15.30–16.30 Florbal CH Mgr. D. Kaduk
 16.00–19.00 Dramatický Z. Starostová

Do záujmových krúžkov sa môžete hlásiť i počas školského 
roka. Telefón: 032/743 35 02, e-mail: cvctn@szm.sk, www.
cvctn.szm.sk.

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Trenčiansky samosprávny 
kraj
Vás srdečne pozývajú
na prezentáciu básnickej zbierky

Pavla Hamžíka – Kolíska 
šťastia

v rámci cyklu podujatí 
Poznávame Trenčanov
Podujatie sa uskutoční dňa 1. 12. 2006 o 16.00 h vo Verejnej 
knižnici Michala Rešetku v Trenčíne, Hasičská ulica č. 1, 2. 
posch.

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Trenčiansky samosprávny 
kraj
Vás srdečne pozývajú
na prezentáciu vysokoškolskej učebnice

MUDr. Mariána Kaščáka
Klinická propedeutika

v rámci cyklu podujatí
Poznávame Trenčanov
Podujatie sa uskutoční dňa 29.11.2006 o 16.00 h vo Verejnej 
knižnici Michala Rešetku v Trenčíne, Hasičská ulica č. 1, 2. 
posch.
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 Podľa slov výkonnej riaditeľ-
ky TVK Želmíry Harvánkovej, 
na prvý projekt ochrany vodných 
zdrojov v trenčianskom regióne 
už vláda dávnejšie schválila 
žiadosť o poskytnutie pomoci z 
Kohéznych fondov (KF). V pora-
dí druhý veľký projekt má názov 

Intenzifikácia ČOV a odkanali-
zovanie v trenčianskom regió-
ne. Hlavnými cieľmi projektu je 
zvyšovanie účinnosti výrobného 
procesu ČOV na ľavom brehu v 
Trenčíne, v Novom Meste nad 
Váhom a v Trenčianskej Teplej. 
Taktiež výstavba a rekonštruk-
cia priľahlých kanalizačných 
systémov miest Trenčín, Nové 
Mesto nad Váhom, Trenčian-
ska Teplá a dobudovanie kana-
lizácií obcí v oblasti pôsobnosti 
TVK. Posledným cieľom projek-

tu je výstavba a rekonštrukcia 
vodovodov v oblasti pôsobnosti 
TVK. Napríklad Trenčín si ten-
to rok pripomína už storočnicu 
mestského vodovodu, a pri-
tom niektoré potrubia slúžia 
dodnes. „Projekt je vo fáze 
vypracovávania štúdie usku-
točniteľnosti, ktorá sa mo-
mentálne prerokúva na MŽP 
SR a teda nie je uzatvorený 
jeho finančný rozsah a vecná 
náplň. Zatiaľ sa výška inves-
tičných nákladov pohybuje vo 
výške viac ako 2,53 mld. SK,“ 
uviedla Ž. Harvánková.
  (SITA)
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Osemsmerovka

„Mišo, čo povieš žene, keď prídeš 
neskoro domov?“
„Obyčajne len pozdravím. (TAJNIČ-
KA – 17 písmen).“

AUTOMOBILY, ESTETICKÁ, 
CHODNÍK, KALIKA, KAROTKA, 
KLASY, KLÁTY, KOSTOL, 
KOŽKA, MAĎARI, MASTI, 
MÁLO RYBÁROV, MÁMENIE, 
MINCOVŇA, MOKRÉ KYJAKY, 
MOTOCYKEL, NATEŠENÁ PANNA, 
OBEDY, ODKAZ OTA, OTLAK, 
OTROK, PRÍSNA ŽENA, PLAGÁTY, 
PONIKLEC, REBRO, REKLAMA, 
REOSTATY, REPELENT, 
ROBOTNÍCI, SPOROŽÍRO, 
ŠAMPIÓN, ŠTYRI KAPOTY, 
TOPOLE, TRASA, TRAPER, 
TURKYŇA, VYSOKÁ TÓNINA, 
ZNAKÁRI. (pál)

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

Dokončenie zo 4. strany
Je si vedomé svojich zákon-
ných povinností voči občanom 
v núdzi, ale medzi ne nepatrí 
poskytovanie dotácií inštitúci-
ám s neprehľadným hospodá-
rením a zlými ekonomickými 
výsledkami. Primátor Mesta 
Trenčín nikdy nedal verejný 
prísľub, že obnoví dotáciu po 
odchode O. Löbbovej z postu 
štatutárky. Mesto môže po-
skytnúť akémukoľvek sub-
jektu dotáciu len vtedy, keď 
je v súlade s VZN o posky-
tovaní dotácií. V prípade, že 
OZ Centrum pre rodinu pre-
vedie objekt, v ktorom sídli 
sociálny dom Krištof späť do 
vlastníctva mesta za jednu 
slovenskú korunu, Mesto 
Trenčín prevezme všetky zá-
väzky a bude sociálny dom 
Krištof prevádzkovať.
 Mesto Trenčín aj tento 
rok zriadi dočasnú nocľahá-
reň pre ľudí bez prístrešia. 
Priestory v areáli Mestské-
ho hospodárstva a správy 
lesov s kapacitou 30 lôžok 
sú pripravené. Na prevádzku 
dočasnej nocľahárne je vyčle-
nených 300 tisíc Sk
 Tibor Hlobeň

OZ Centrum 
pre rodinu...

Milí čitatelia!
Výhercom za správne 

riešenie tajničky krí-

žovky z Infa č. 24 „Ak 

máš lampáš, kráčaj 

prvý“ bola vylosovaná 

Mária Pospíšilová, 

Hodžova 63, Trenčín, 

ktorú v našej redakcii 

čaká publikácia „Tren-

čín a okolie“. K výhre 

srdečne blahoželáme! 

Vylúštenú krížovku z In-

fa č. 24 zasielajte na 

adresu našej redakcie 

do 1. decembra 2006.

 Na vytvorenie podmienok 
pre účasť voličov vo voľbách 
do orgánov samosprávy 
obcí, vyhlásených na sobotu 
2. decembra 2006, rozšíri 
polícia stránkové dni a hodi-
ny. Na oddeleniach dokladov 
a vysunutých pracoviskách 
odborov poriadkovej polície 
Okresných riaditeľstiev Po-
licajného zboru v Trenčian-
skom kraji budú rozšírené 
stránkové dni a hodiny na-
sledovne:
Štvrtok – 30. novembra 
2006 od 7.30 do 12.00 
hodiny a od 13.00 do 15.30 
hodiny,
Piatok – 01. decembra 
2006 od 7.30 do 13.00 
hodiny.

VÝBOR MESTSKEJ ČASTI ZÁPAD MESTA TRENČÍN

pozýva na zasadnutie Výboru mestskej časti Západ, ktoré sa 
uskutoční

dňa 29. 11. 2006 (streda) o 15.30 h
v Klube dôchodcov v Istebníku 

Program: 
1. Otvorenie

2. Požiadavky poslancov a občanov
3. Žiadosti
4. Rôzne
5. Záver

Zasadnutia výborov mestských častí sú verejné. Členovia 
Výboru mestskej časti ZÁPAD srdečne pozývajú občanov na 

svoje zasadnutie.

Polícia rozšíri 
v Trenčianskom kraji 

stránkové dni a hodiny 

Vodári pripravujú dva veľké investičné projekty
Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK), ktorých najväčším 
akcionárom je Mesto Trenčín, pripravujú dva veľké investičné 
projekty, ktorých realizácia si vyžiada miliardy korún.
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Bohemia Cup oslávil 
tridsiatku aj s Trenčanmi

 Najstarší a najznámejší tur-
naj v karate v Českej republike, 
známa Bohemia-Cup, si v Prahe 
zapísal svoj jubilejný 30. roč-
ník. V športovej hale Slávia sa 
stretol výkvet českého karate 
s reprezentantmi Dánska, Nór-
ska, Nemecka, Belgicka, Ruska 
a Slovenska, ktoré zastupoval 
trenčiansky klub Laugaricio 
Trenčín. Z neho štartoval v kate-
górii kumite muži do 68 kg Peter 
Kumičík (na snímke vľavo), kto-
rý podľahol až vo finále po ťaž-

kých piatich zápasoch českému 
reprezentantovi a vybojoval tak 
vzácnu striebornú medailu.
 Večerný finálový blok, vysie-
laný v priamom prenose českou 
verejnoprávnou televíziou mal 
vynikajúcu úroveň aj vďaka tren-
čianskemu rozhodcovi z klubu 
Laugaricio Trenčín Dušanovi 
Hajmachovi (na snímke vpravo), 
ktorý na Európskych a Sveto-
vých pohároch už roky drží vyso-
kú úroveň našich rozhodcov na 
medzinárodnej scéne. (r)

Šťastná medailová sedmička
 Dva týždne pred Bohemia 
cup sa v Ústí nad Labem konal 
za účasti viac ako 500 prete-
károv zo šiestich štátov 38. 
ročník medzinárodného turnaja 
North Bohemia Cup. 
 Pravidelne sa na ňom zú-
častňujú aj karatisti z klubu 
Laugaricio Trenčín. Nechýbali 
ani tento rok a na turnaji získali 
sedem medailových umiestne-
ní: v kategórii športový zápas 
kumite dievčatá 12–13-ročné 
do 50 kg: 3. Alica Bretschnei-

derová, do 40 kg: 2. Nicoll Be-
láková, chlapci 7-11-roční do 
30 kg: 3. Libor Vlček, do 40 
kg vybojovali dve 3. miesta Ma-
rián Kulík a Robert Lexmann, 
kadeti 16-17-roční do 60 kg: 
1. Marek Kulík, muži nad 18 
rokov do 70 kg: 3. Peter Kumi-
čík. 
 Počas slávnostného cere-
moniálu dostal tréner Dušan 
Hajmach ako rozhodca české-
ho zväzu karate ocenenie riadi-
teľa turnaja. (r) Medailisti so svojím trénerom. Snímka: Jozef Rajchart

 Členovia Karate klubu Eu-
ropa Trenčín absolvovali pod 
vedením hlavného trénera 
klubu Branislava Zubričaňáka 
časť zimnej prípravy na štvor-
dňovom sústredení v Opato-
vej. Medzi  štyridsiatimi deťmi 
boli aj žiaci športových tried 
karate  ZŠ, Novomeského ul. 
v Trenčíne. Na sústredení deti 
trénovali štyrikrát denne, aby 
sa dôkladne pripravili na sú-
ťažné zápolenia a hlavne  na 
blížiace sa Majstrovstvá Slo-
venska v karate. Klub pozýva 
všetkých priaznivcov karate a 
bojových umení na Slovenský 
pohár karate, ktorý sa usku-
toční 25. 11. 2006 v športovej 
hale u Matejku na Ostrove od 
10.00 hod. Vstup je voľný pre 
všetkých divákov. (bra)

Pred pohárom sústredeniePred pohárom sústredenie
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