
 V súčasnosti má Mestská 
polícia v Trenčíne 50 prísluš-
níkov. Keďže mestská polícia 
zavádza v rámci filozofie pri-
blíženia sa občanom mnohé 
novinky, je možné, že ich počet 
ešte stúpne. Pre bezpečnosť 
občanov ministerstvo vnútra 
odporúča na 2000 obyvateľov 
1 inšpektora. Pre Trenčín to 
znamená 60 mestských poli-
cajtov. Počet môže byť aj vyšší 
v závislosti od nárastu vandaliz-
mu. V každom čísle Infa pred-
stavujeme dvoch inšpektorov s 
prislúchajúcimi rajónmi. 

 Rozdelenie mesta do 26 
rajónov plus sídlisko Juh bolo 
uskutočnené na základe požia-
daviek občanov, ktorí žiadali 
väčšiu kontrolu v mestských 
častiach a pomenovali problé-
my. Sú to napr. pohostinstvá, 
parkovanie, ale aj narušenie 
dobrého občianskeho spolu-
nažívania. Inšpektori MsP za 
rajón svojím spôsobom zod-
povedajú a hľadajú riešenia. 
Medzi najpálčivejšie problémy 
patrí prekračovanie rýchlosti.

(dokončenie na strane 2) 
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Trenčín a Zamarovce podpísali zmluvu

 Obe strany budú podľa zmlu-
vy spolupracovať už pri riešení 
dopravy a infraštruktúry v danej 
lokalite i otázok týkajúcich sa 
ochrany životného prostredia a 
stavebného či iného správneho 
konania. 
 Budovanie športovo-rekreač-
ného areálu bude napĺňať ob-
chodná spoločnosť, prípadne 

nezisková organizácia, ktorá 
okrem platného legislatívneho 
postupu bude k založeniu potre-
bovať aj súhlas zastupiteľstiev 
Mesta Trenčín a Obce Zamarov-
ce.
 „Na Ostrove chceme spoloč-
ne vybudovať športovo-rekreačný 
areál spĺňajúci bežné európske 
parametre. Veľa športovísk, veľa 

rekreačných plôch v kvalitnom 
prostredí,“ povedal trenčiansky 
primátor B. Celler.
 Starosta Zamaroviec J. Plško 
načrtol aj priority svojej obce, 
ktoré nie sú v rozpore so spoloč-
nými záujmami a dotvoria kolorit 
Ostrova: „Je to prepojenie láv-
kou, ktorá by mala spojiť Zama-
rovce s Trenčínom v priestoroch, 
kde je na Ostrove objekt Športho-
tela. Rozšíri sa tak aj cyklodráha 
a okruh pre peších turistov. Ta-
kýmto spôsobom chceme lepšie 

sprístupniť aj Skalku, najstaršie 
pútnické miesto na Slovensku.“
 Onedlho by teda plochy na 
Ostrove, v súčasnosti zarastené 
trávou, mali začať slúžiť na od-
dych a rekreáciu občanov Zama-
roviec i Trenčína. Vyšší štandard 
by mali dostať aj objekty a ich 
okolie, ktoré už tomuto účelu 
slúžia.                               (th)

Mestská polícia 
bližšie k občanom

cestovného v 

MHD
Ceny

str.3

Ako diabetikovi Vám po svadbe medové 
týždne neodporúčam...

 Mesto Trenčín, zastúpené primátorom B. Cellerom a Obec 
Zamarovce, zastúpená starostom Jánom Plškom, podpísali 
zmluvu o spolupráci. Deklarovali tak, že spoločne vybudujú špor-
tovo-rekreačný areál na Ostrove.

Palo Karell



 Primátor Mesta Trenčín Brani-
slav Celler  a konateľ spoločnos-
ti Aupark V, spol. s r.o. Zdenko 
Kučera podpísali v auguste zmlu-
vu o budúcej zmluve a zmluvu 
o zriadení vecného bremena. 
Obe strany zaväzujú ku krokom 
vedúcich k výstavbe Auparku v 
Trenčíne na ploche 7389 m², k 
majetkoprávnemu usporiadaniu  
a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. 
Aupark V s.r.o. sa zaviazal začať 
s výstavbou 12 mesiacov odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti 
stavebného povolenia. Ak túto 
povinnosť nesplní, zanikne jeho 
nárok na uzavretie kúpnej zmlu-
vy. Mesto Trenčín vyzve Aupark 
V spol. s r. o. uzatvoriť kúpnu 
zmluvu do 5 pracovných dní odo 
dňa doručenia právoplatného 
rozhodnutia o kolaudácii stavby. 
Dovtedy budú pozemky vlastníc-
tvom Mesta Trenčín, ale zaťaže-
né vecným bremenom – právom 
výstavby v prospech spoločnosti 
Aupark V, spol. s r.o.

 Aupark by mal priniesť do Tren-
čína novú kultúru nakupovania a 
zábavy. Ponúkne kvalitný tovar 
(odevy, obuv, potraviny, hračky, 
elektroniku, športové potreby, 
knihy a iné komodity), zábavu a 
relax (moderné kiná, fitnes cen-
trum, biliard, kultúrne, športové 
podujatia), rýchle občerstvenie 
aj príjemné posedenie v kaviar-
ňach. Návštevník môže  využiť aj 
mnoho služieb (banky, čistiareň, 
fotoslužba a podobne). Veľkoka-
pacitné parkoviská v podzemí 
zjednodušia dopravu, pretože po-
skytnú stovky parkovacích miest.  
Záujmom spoločnosti Aupark  je, 
aby obchodno-zábavné centrum 
v Trenčíne bolo situované do 
centra, naviazané na pešie zóny 
námestí. Pozemok lemujú Ulice 
Kniežaťa Pribinu, Palackého a 
zjazd z mosta, ktorý je prístupo-
vou komunikáciou z diaľničného 
privádzača do mesta. Hlavný 
vchod by mal byť orientovaný do 
Štúrovho námestia.               (r)

 OZ založili 17. júla 2004 ob-
čania mestskej časti Orechové, 
ktorí majú prísť v súvislosti s 
modernizáciou železničnej trate 
o svoje nehnuteľnosti. Hlavnou 
témou bolo riešenie ich novej 
životnej situácie a zabezpe-
čenie nových domovov. Prišli 
aj tí, ktorých sa modernizácia 
dotkne tým, že sa trať priblíži 
k ich domom. Vyjadrili obavy zo 
zvýšenej hlučnosti a prašnosti. 
Zaujímali sa, akú náhradu môžu 
od investora očakávať. 
 Nová trasa železnice bude  
detailne známa najskôr koncom 
roka. Niektorí vyjadrili nesúhlas 
so schválením variantu 1. Opo-
novali citovou väzbou k domom. 
Primátor navrhol, aby do troch 
mesiacov povedali, ako chcú 

svoju situáciu riešiť. Možností 
odškodnenia majú niekoľko. Buď 
dostanú finančnú náhradu pod-
ľa reálnej ceny nehnuteľnosti na 
trhu podľa vyhlášky 86/2002 a 
svoje bývanie si vyriešia sami, 
alebo budú požadovať výstavbu 
nového domu či bytu. Mesto lo-
kalitu neurčilo. Občania si môžu 
nájsť  pozemok, prípadne ne-
hnuteľnosť sami, alebo hľadať 
v súčinnosti s Mestom Trenčín. 
Podľa ubezpečenia primátora 
im bude nápomocné. Zaväzuje 
ho k tomu prijaté VZN a zmlu-
va s investorom - Železnicami 
SR, ktorú podpíšu. Ak pozemok 
nebude vybavený inžinierskymi 
sieťami, „bude úlohou mesta 
zabezpečiť štandardnú vybave-
nosť pozemku tak, aby spĺňal 

požadované parametre,“ sľúbil 
primátor. 
 Medzi majiteľmi 14 až 18 
„odpísaných“ domov prevládajú 
zmierení: „Situáciu nezmeníme, 
tak sa aspoň snažme z nej získať 
čo najviac“. Po dohode s pred-
staviteľom OZ Deziderom Zajač-
kom určili termín podania pri-
pomienok do konca novembra. 
Ďalšie stretnutie naplánovali na 
september. B. Celler upresnil: 
„Právne ide o vzťah obyvateľov 
so železnicami, ale mesto má 
záujem vstúpiť do tohto vzťahu, 
pretože ide o jeho obyvateľov a 
chce byť nápomocné pri riešení 
ich bývania. Chceme nájsť ná-
hradné pozemky tak, aby to oby-
vateľom vyhovovalo, aby každý 
cítil, že sme urobili maximum. 
Je to nad rámec pravidiel, ako 
môže mesto pomáhať obyvate-
ľom“.                  Ľ. Sedláková
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Mesto pomôže obyvateľom
 V Orechovom a Istebníku sme 12. 8. videli početné skupinky 
občanov. Vybrali sa na stretnutie s primátorom Mesta Trenčín. 
Prišiel na pozvanie Občianskeho združenia (OZ) Orechové. 

Prísľub Auparku v Trenčíne
Spoločnosť Aupark V, spol. s r.o. investuje do výstavby ob-

chodno-zábavných centier pod spoločným názvom Aupark aj 
mimo Bratislavy. Po Žiline a Košiciach aj v Trenčíne. Deje sa 
tak na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva, ktoré v 
apríli schválilo kúpu pozemkov a ich následný predaj pre Aupark 
V, s. r.o. za účelom výstavby obchodno-zábavného centra.

 V stredu 11. augusta sa z iniciatívy Regionálnej komory 
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (RK SOPK) v 
Trenčíne na pracovných raňajkách stretli prvýkrát predstavite-
lia 37 trenčianskych firiem a RK SOPK s primátorom Trenčí-
na Branislavom Cellerom. Hlavnou témou diskusie bol rozvoj 
Trenčína do roku 2010. Najviac sa hovorilo o hospodárskom 
rozvoji mesta v súvislosti s budovaním priemyselného parku 
a riešení dopravnej situácie realizáciou Juhovýchodného cest-
ného obchvatu a modernizácie železničnej trate. Predseda 
RK SOPK Štefan Bratko: „Ak sa podarí zrealizovať variant 1 
modernizácie železničnej trate tak, ako je deklarovaný, najmä 
čo sa týka výšky vyvolaných investícií, tak potom vnímam toto 
riešenie ako spôsob, ktorý nemalou mierou prispeje k rozvoju 
mesta.“ Hovorilo sa aj o perspektívach budúcej spolupráce. 
Rámec výnimočnosti by mala získať podpisom zmluvy o vzá-
jomnej spolupráci medzi Mestom Trenčín a RK SOPK. Okrem 
vzájomných vzťahov by mohla vyriešiť aj umiestnenie komory v 
reprezentatívnejších priestoroch. Pracovné stretnutia sa stanú 
tradíciou. Najbližšia téma: Plán hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Mesta Trenčín.                                                    (th)

(dokončenie z 1. strany)

Nepomohli ani dopravné znač-
ky prikazujúce maximálnu rých-
losť 40 km/hod., ani retardéry. 
Za všetky problémové ulice 
spomeňme aspoň Električnú, 
Hodžovu, Soblahovskú, gen. 
Svobodu a Východnú. 
 Mestské zastupiteľstvo pre-
to schválilo zakúpenie radaru 
na meranie rýchlosti. Toto mo-
derné zariadenie uvedie mest-
ská polícia do činnosti už v dru-
hej polovici septembra. Radar 
bude merať rýchlosť staticky aj 
v pohybe, problém mu nebude 
robiť ani tma. Bude schopný 
urobiť fotografiu vodiča s uve-
dením dátumu, času i rýchlos-
ti. Pokuty budú od 500 Sk za 
prekročenie rýchlosti o 10 km/
hod., pričom môžu presiahnuť 
aj 2000 Sk.                     (zm)

Mestská polícia 
bližšie k občanom
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Z pracovného diára  
primátora

UTOROK 10. 8.: B. Celler 
prijal primátora Liptovského 
Mikuláša A. Slafkovského. 
Hosť sa zaujímal najmä o skú-
senosti pracovníkov Mesta 
Trenčín z prevádzky Klientské-
ho centra. V centre Liptova 
chcú totiž tiež vyjsť v ústrety 
občanom, zrušiť stránkové 
dni a pripraviť pre občana kaž-
dodenný servis. 
 Predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Š. Šte-
fanec a primátor Trenčína B. 
Celler prijali pozvanie Sloven-
skej televízie a v rámci regio-
nálneho vysielania na kanáli 
STV 2 diskutovali v priamom 
prenose o rozvojových progra-
moch mesta a kraja.
STREDA 11. 8.: Z iniciatívy 
Regionálnej komory Sloven-
skej obchodnej a priemyselnej 
komory (RK SOPK) v Trenčíne 
sa na pracovných raňajkách 
stretli prvýkrát predstavitelia 
37 trenčianskych firiem a RK 
SOPK s primátorom Trenčína 
B. Cellerom. Hlavnou témou 
spoločnej diskusie v hoteli 
Tatra bol rozvoj Trenčína do 
roku 2010.           
 Vylaďovanie posledných 
detailov pred podpisom zmlu-
vy o spolupráci bolo témou 
pracovného stretnutia B. Cel-
lera so starostom Zamaroviec 
J. Plškom.
ŠTVRTOK 12. 8.: Primátor 
viedol rokovanie mestskej 
rady.
 Už druhýkrát sa primátor 
stretol s členmi občianskeho 
združenia Orechové. V zdru-
žení sú zastúpení majitelia 
nehnuteľností, ktoré budú 
asanované v prípade moderni-
zácie železničnej trate v mes-
te. Na stretnutí bol stanovený 
termín, dokedy sa občania vy-
jadria k forme, akou by chceli 
riešiť nové bývanie. V prípade 
výstavby nového rodinného 
domu im bude mesto nápo-
mocné pri hľadaní nových po-
zemkov. 
UTOROK 17. 8.: Mesto Tren-
čín, zastúpené primátorom 
B. Cellerom a Obec Zama-
rovce, zastúpená starostom  

J. Plškom, podpísali zmluvu 
o spolupráci. Týmto aktom 
deklarovali, že spoločne vybu-
dujú a využijú športovo-rekre-
ačný areál na Ostrove, nachá-
dzajúci sa medzi riekou Váh a 
derivačným kanálom Váhu, na 
rozhraní katastrov Trenčína a 
Zamaroviec.
 S predstaviteľmi Sloven-
ského pozemkového fondu 
(SPF) rokoval primátor o vy-
sporiadaní pozemkov vo vlast-
níctve SPF, nachádzajúcich sa 
na území pripravovaného prie-
myselného parku Zámostie.
 Členovia petičného výboru 
J. Holubek, P. Šedivý a Ľ. Do-
biaš odovzdali petičné hárky s 
15 026 podpismi na petícii za 
„Lepší život pod hradom“ B. 
Cellerovi. Primátor ich uistil, 
že Mesto Trenčín bude ďalej 
postupovať v zmysle zákona 
a v stanovenom termíne na 
petíciu odpovie.
 Pracovný obed primátora 
s rektorom Trenčianskej uni-
verzity J. Wagnerom sa niesol 
v znamení vzájomnej výmeny 
podnetných myšlienok, týka-
júcich sa ďalšej spolupráce 
mesta a univerzity.
 Zmluvu o budúcej zmluve 
a zmluvu o zriadení vecného 
bremena, ktoré zaväzujú obe 
zmluvné strany ku konkrétnym 
krokom, vedúcim k výstavbe 
Auparku v Trenčíne na ploche 
7389 m2, podpísali B. Celler  
a konateľ spoločnosti Aupark 
V, spol. s r. o. Z. Kučera.
PIATOK 20. 8.: Primátor od-
cestoval s rodinou na dovo-
lenku.                              (r)

9. - 22. august

 „Aké je stanovisko Tren-
čianskeho samosprávneho 
kraja ku zvyšovaniu cestovné-
ho v SAD Trenčín?“ 
 Odpovedá Ing. Zdenek 
Rýpal, vedúci odboru financií 
Úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja:
 „V rámci svojich kompetencií 
môže TSK regulovať  ceny ces-
tovného v mestskej hromadnej 
doprave (MHD). Zástupcovia 
SAD Trenčín informovali o 
nepriaznivých ekonomických 
ukazovateľoch a o výške straty  
v MHD. Strata sa prehlbuje na-
priek tomu, že na vykrytie strát 
z výkonov  uskutočnených vo 
verejnom záujme dostáva SAD, 
a. s. aj v tomto roku z rozpočtu 
TSK dotáciu vo výške 5 600 tis. 
Sk  a v prvom polroku dostala z 
rozpočtu Mesta Trenčín ďalšiu 
dotáciu vo výške 2,4 milióna 
Sk. S ohľadom na ekonomickú 
situáciu obyvateľstva zástup-
covia Mesta Trenčín rozhodne 
odmietajú zvýšenie cien ces-
tovného aj napriek nepriaznivej 
ekonomickej situácii dopravnej 
spoločnosti. Po kompromis-
nom rozhodnutí generálneho 
riaditeľa SAD sa odborná ko-
misia TSK rozhodla zvýšiť hra-
nicu maximálnej ceny za lístok, 
platený u vodiča na 12 Sk a v 
prípade zakúpenia cestovné-
ho prostredníctvom dopravnej 
karty ostáva cena 8 Sk. Podpi-
som cenového výmeru Ing. Š. 
Štefancom sa maximálne ceny 
stanú od 1. 9. 2004 v územ-
nom obvode mesta záväznými, 
v záujme občanov však určujú  
len cenovú hranicu, ktorú SAD, 
a. s.  nesmie prekročiť. Sku-
točná výška cestovného záleží 
teraz  na vzájomnom dohovore 
SAD, a.s. Trenčín  s Mestom 
Trenčín.“
 Keďže o stanovisku Mesta 
Trenčín sme podrobne už infor-
movali v čísle 15, iba pripomí-
name, že Mesto Trenčín nesú-
hlasí so zvýšením cestovného 
v MHD. 

 O stanovisko sme požiadali  
aj dopravno - obchodnú riadi-
teľku SAD a.s. Trenčín Ing. 
Sylviu Konstantovú. Jej odpo-
veď je nasledovná: 
 „Od 1.9. 2004 vstúpi do 
platnosti nový cenový výmer 
pre mestskú hromadnú do-
pravu v Trenčíne. Tento výmer 
obsahuje maximálne ceny v 
MHD od 1.9., ktoré bude SAD 
a.s. Trenčín aj uplatňovať. Ing. 
V. Kodaj, generálny riaditeľ SAD 
a.s. Trenčín v súvislosti s uplat-
ňovaním cien vstúpi do rokova-
ní s Mestom Trenčín ohľadom 
dotácie Mesta Trenčín pre SAD 
a.s. Trenčín.  V prípade dotácie 
zo strany Mesta Trenčín budú 
ceny upravené smerom nadol. 
To sa týka platieb v hotovosti. 
Ceny cestovného hradené do-
pravnými kartami ostávajú od 
1.9.2004 nezmenené.“ 

Ceny cestovného v MHD  
od 1.9.2004

Platby dopravnou kartou 
zostávajú nezmenené. 
Cestovné lístky zakúpené u 
vodiča:
Plný občiansky cestovný lístok    
                                    12 Sk
Deti od 6 do 15 rokov, žiaci, štu-
denti do 26 rokov (50% z ceny 
lístka), cestovné pre občanov 
nad 70 rokov, držitelia preuka-
zov ŤZP a ŤZP-S               6 Sk
Pes, prípadne iné zviera (pokiaľ 
nie je v schránke)          12 Sk
Detský kočík bez dieťaťa (50% 
z ceny lístka)                   6 Sk

Jedna otázka pre... 
 Keďže vo verejnosti neustále rezonuje otázka zvyšovania ces-
tovného v mestskej hromadnej doprave, prinášame stanovisko 
kompetentných. Tentokrát sme jednu otázku položili až dvom 
zodpovedným.

SAD a. s. je samostatný podnikateľský subjekt, ktorý pre-
vádzkuje dopravu aj v iných mestách a preto nie je povinnos-
ťou Mesta Trenčín dotovať jeho činnosť. Napriek tomu Mesto 
Trenčín poskytlo dotáciu, ale len na MHD v Trenčíne. Mesto 
Trenčín je však ochotné po poskytnutí podrobnej finančnej 
analýzy ako boli použité prostriedky z dotácie Mesta Trenčín 
na prevádzku MHD v Trenčíne v prvom polroku 2004, disku-
tovať s predstaviteľmi SAD o zmene grafikonu, t. j. zrušení 
stratových a nerentabilných spojoch. 
SAD a. s. musí vytvoriť jasný finančný model a oddeliť v ňom 
MHD Trenčín od ostatných činností. Mesto Trenčín pripravuje 
systémové riešenie financovania MHD v rámci navrhovanej 
fiškálnej decentralizácie od roku 2005.                        (zm)



Toto je Ulica Ľ. Stárka, ktorá sa po zmene diskutabilného do-
pravného značenia v súvislosti s výstavbou stanice pohonných 
hmôt („pumpy“) za cestným mostom vpravo, stala  hlavnou ces-
tou. Jej kvalita však tomu nezodpovedá. Aj takto teda vyzerajú 
hlavné cesty na území mesta.                                           (ls)

 Zamestnanci škôlky pou-
kazovali na rozpory v počtoch 
detí, ktoré predkladal v návrhu 
racionalizácie škôl a školských 
zariadení Ing. Rudolf Čiernik. Na 
ďalšie zasadnutie 18. augusta 
poslanci preto pozvali riaditeľa 
školských zariadení  Ing. R. 
Čiernika, aby situáciu vysvet-
lil. Ako informoval poslancov, 
na rokovanie  MsZ pripravuje 
materiál racionalizácie škôl a 
školských zariadení, v ktorom 

navrhuje vyradiť dvojtriednu MŠ 
na Hanzlíkovskej ceste zo siete 
škôl. Pri rozhodnutí vychádzal 
z priestorových a kapacitných 
možností oboch škôlok, ich 
situovania, perspektívy a mož-
ností ďalšieho využitia budovy 
škôlky na Hanzlíkovskej ulici. 
Rodičia nemusia mať podľa 
slov R. Čiernika obavu, že pre 
ich deti nebude miesto. Všet-
ky deti zo zrušenej škôlky na 
Hanzlíkovskej sa zmestia do 

priestorov MŠ Na Dolinách. Tá 
je štvortriedna, pričom jeden 
celý pavilón nebol obsadený 
a využívaný. Napriek tomu sa 
museli hradiť náklady na jeho 
prevádzkovanie, vykurovanie 
a pod. Riaditeľka MŠ Na doli-
nách nebude do 15. septembra 
2004 prijímať iné, nové deti. 
Prednostné právo na umiestne-
nie majú deti z MŠ Hanzlíkov-
ská a zo Zlatoviec. Zo všetkých 
takmer 50 detí prechádza do 
MŠ Na Dolinách väčšina, len 
cca 10 detí rodičia umiestnia 
do iných škôlok. Nerozhodli sa 
ešte rodičia piatich detí.
 O budove na Hanzlíkovskej 

ulici rozhodne mesto až po 
vyradení škôlky zo siete škol-
ských zariadení. Podľa zákona 
tak najskôr urobí Ministerstvo 
školstva ku koncu roku 2004. 
Poslanci na rokovaní predbežne 
odsúhlasili, aby sa priestory po 
už bývalej materskej škole dali 
do užívania niektorému záujem-
covi z neziskových organizácií, 
občianskych či záujmových 
združení. Nesúhlasili s komerč-
ným využitím a podnikateľskými 
aktivitami v oblasti reštaurácií 
a služieb. Najväčšie šance na 
budovu majú skauti. V priesto-
roch budovy aj naďalej zostáva  
zdravotné stredisko.          (ls)

ZO ŽIVOTA MESTSKÝCH ČASTÍ Číslo 17/ročník VI.4 / INfO

PRE DETI ZO ZRUŠENEJ ŠKÔLKY JE MIESTO V MŠ NA DOLINÁCH
 Keď sa na júnovom zasadnutí výboru mestskej časti Západ 
obrátili na poslancov učiteľky MŠ na Hanzlíkovskej ulici v Zla-
tovciach a občania, ktorých deti škôlku navštevujú s otázkami, 
ako sa bude ďalej riešiť situácia s jej vyradením zo siete škôl, 
poslanci a viceprimátor sľúbili, že situáciu preveria. 

Prekvapenia na cestách aj na Novinách a v Zámostí
 Diery na cestách nás môžu 
nemilo prekvapiť a spôsobiť 
nehodu napr. na príjazde za 
rampami smerom na sídlisko 
Noviny  v prvej odbočke dopra-
va. Problémy tu majú najmä 
cyklisti. Vrazia do nich a len 
s ťažkosťami a so srdcom v 
hrdle udržiavajú rovnováhu, no 
vodičov sa to týka tiež. Pri pre-
hliadnutí prekážok majú prob-

lém s udržaním smeru vozidla 
a s vyhýbaním sa obrubníku 
chodníka. Podobná situácia sa 
môže stať na Stromovej ulici 
pri materskej škole. Cesta je 
vhodná najmä pre vodičov, kto-
rí obľubujú dobrodružstvo a ris-
kovanie. Pri malej nepozornosti 
sa môžu stretnúť s protiidúcim 
autom.  Zaujímavá je aj cesta 
zo sídliska pri rampách, odboč-

ka vpravo, smerom na Bratisla-
vu. Množstvo štrku dopomáha 
k hroziacemu šmyku. Naši ces-

tári by nemali zabúdať, že aj oni 
majú vo svojich rukách bezpe-
čie občanov mesta.          (lm)

 Takýto obrázok je možné odfotiť ho-
cikde v meste. Majitelia nehnuteľností, 
ktorým patria, akoby vytrvalo zabúdali, 
že im Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta č. 6/1991 O dodržiavaní čisto-
ty, poriadku, zhromažďovaní, odvoze, 
zneškodňovaní a využívaní tuhého ko-
munálneho odpadu v meste Trenčín 
nariaďuje zabezpečovať, aby stromy a 
kríky, jednoducho zeleň z ich parciel 
nepresahovala cez ploty na chodníky a 
cesty. Podľa § 3 Dodržiavanie čistoty a 
poriadku na pozemkoch a iných nehnu-
teľnostiach v bode 1. Dvory, záhrady, 
ich ploty a iné nehnuteľnosti, hraničia-
ce s verejným priestranstvom, musia 

byť upravené a udržiavané tak, aby ne-
čistota - blato, smeti, prach, neboli na 
verejné priestranstvo znášané vetrom, 
vozidlom, prípadne splavované daž-
ďom či polievaním a aby neprekážali 
chodcom konáre stromov pri používaní 
verejných priestranstiev.
 Poslanci za mestskú časť Západ v 
súčinnosti s Mestskou políciou a jej 
inšpektormi, ktorým patria rajóny v 
tejto lokalite, dohodli spoločný postup. 
Pri pravidelných obhliadkach svojho 
rajónu budú upozorňovať na povinnosti 
majiteľov stromov. Najskôr bez sankcií, 
neskôr bude na zábudlivcov už čakať 
finančný postih.                          (ls)
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 Priechod nie je označený a 
je nebezpečný. Je však logický. 
Na strane Sihote sa nachádza-
jú predajne potravín, služby, 
pekáreň, pohostinstvá, Tipos 
atď. Keď si má niekto zvoliť me-
dzi 100 metrami chôdze a 600 
metrami, ťažko si vyberie druhú 
možnosť. Toľko je totiž na chrá-
nené železničné priecestie pri 
predajni Mikona. Tak isto je ne-
zmysel predpokladať, že sa pre 
túto dlhú trasu rozhodne žena 
ovešaná nákupnými taškami 
alebo zamestnanec dochádza-
júci do zadnej časti priemy-
selného areálu TRENS, či do 
Kubrej. Pôjdu (a chodia) cez 
koľaje... Na priechode je každý 
rok minimálne dva „smrťák“. 

Trochu matematiky 
 V zmieňovanom úseku pre-
chádzajú rýchliky cestovnou 
rýchlosťou cca 100 km/h. Vi-
diteľnosť  smerom k Opatovej 
je asi 400 metrov, smerom ku 
stanici asi 150 metrov. (Za ide-
álneho počasia!) Rýchlik pre-
chádza cez priechod rýchlosťou 
asi 25 metrov za sekundu. 
Úsek od Trenčína prekoná teda 
za 6 sekúnd a viditeľný úsek 
od Opatovej asi za 15 sekúnd. 
Že Vás tá téma unavuje? Ešte 
chvíľu strpenia, prosím. Do-
spelému zdravému chodcovi 
trvá priechod 10 sekúnd, cyk-
listovi prenášajúcemu bicykel 

15 sekúnd, 
ženám na vy-
sokých opät-
koch a starším 
ľuďom asi 20 
– 25 sekúnd. 
Je Vám to jas-
né? Nik nemá 
šancu ak je 
na nespráv-
nom mieste v 
nesp rávnom 
čase. Každý 
prechod cez 
koľajisko pred-
stavuje obrov-

ské riziko ohrozenia života, 
lebo všetky časy prechodu sú 
dlhšie ako príjazd vlaku z vidi-
teľného úseku.

Viac riešení? 
 Zašli sme za kompetetný-
mi pracovníkmi trenčianskej 
železničnej stanice. Na všetky 
otázky veľ-
mi ochotne 
odpoveda l 
Peter Tatran-
ský, námest-
ník dopravy 
trenčianskej 
železničnej 
stanice a 
z á s t u p c a 
p r e d n o s t u 
stanice. Že-
leznice SR 
problematiku tohoto, v podsta-
te čierneho priechodu veľmi 
dobre poznajú. Každoročne mu-
sia riešiť minimálne dva smrteľ-
né úrazy. Nasleduje meškanie 
vlakov, zmeny v grafikone a čo 
je najhoršie, nenávratná strata 

toho najcennejšieho – ľudské-
ho života. Možností ako situá-
ciu riešiť je viacero, ale všetky 
majú svoje rozporné stránky. 

Jedna z možností je opatriť 
priechod zákazom, resp. výstra-
hou, že je možné prechádzať 
len na vlastné nebezpečen-
stvo. Typické úradnícke rieše-
nie. Nič by sa nezmenilo, ibaže 
by si nejaký úradník urobil pri 
probléme veľkú červenú fajku 
a preložil fascikel do šuplíka 
„vybavené“. Druhou možnos-
ťou je plot. Kto pozná osud 
plota na konci železničného 
mosta, musí sa pousmiať. Ten 
najživotaschopnejší vydržal asi 
týždeň. Neodolali ani prizvára-
né trubky. Treťou možnosťou je 
inštalácia zúženého chránené-
ho železničného priechodu len 
pre chodcov a cyklistov. Rea-
lizácia takéhoto priechodu by 
podľa informácií ŽSR stála asi 
5 – 6 miliónov korún. Železnice 
o tom neuvažujú. Dôvodom nie 
je nezáujem o zdravie ľudí, ale 
skutočnosť, že po schválení 
realizácie modernizácie trate 
cez Trenčín budú v celom úse-
ku odstránené všetky úrovňové 
križovania trate s inými komu-
nikáciami. Včítane „osudného“ 
priechodu. Konečne. Keďže ku 
schváleniu modernizácie želez-
nice už došlo, ostáva veriť, že 
vybudovanie podchodu bude 
jednou z prioritných akcií súvi-
siacich s novým železničným 
ťahom.  Mesto Trenčín a ŽSR 
považujú vyriešenie križovania 
železničného koridoru inými 
komunikáciami pri jeho moder-
nizácii za prioritné.

(pha, zm, ls)

Rozdelené mesto?

 Takýmto spôsobom je už dlhé roky vyriešený prechod cez 
železnicu v Zlatovciach. Rodinky s kočíkmi, cyklisti, ale aj oby-
vatelia na invalidných vozíkoch bez väčších problémov tento 
podchod využívajú. Samozrejme, podchod ako je v Zlatovciach, 
nemôže byť „oficiálny“, pretože nespĺňa prísne bezpečnostné 
kritériá. Určite je však bezpečnejší ako pohľad vľavo, vpravo, 
opäť vľavo a potom beh cez koľajnice, v horšom prípade s ko-
číkom alebo bicyklom v rukách.
 Na Sihoti takéto mimoúrovňové križovanie mohlo existovať 
už roky. Na problematickom mieste medzi Sihoťou a Ulicou 
Pred Poľom pretekal v šesťdesiatych rokoch popod štátnu ces-
tu i železničnú trať Kubranský potok. Pod traťou aj pod cestou 
existujú podchody, ktoré po vyčistení a miernom prehĺbení 
mohli slúžiť chodcom i cyklistom. Niekto ich však pred rokmi 
nechal takmer celkom zasypať, zbytok obstaráva príroda.
 Problém prechodov cez železnicu sa tiahne už cez niekoľko 
volebných období. Schválením variantu 1 sa ľady konečne roz-
topia a rýchliky už nebudú zastavovať z iných dôvodov ako je 
červená.

 Rozdeľovacími líniami sídlisk Sihoť III a Pred Poľom sú štátna 
cesta I. triedy Bratislava – Žilina a železničná trať v rovnakom 
smere. Najkratšou spojnicou je priechod z Májového námestia 
na Ulicu Pred Poľom. Ten však križuje obe komunikácie.
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Okienko do samosprávy

Lokalita: Biskupice - Ul. Bottova, Biskupická, Úzka, Záhumenská, 
Legionárska, Karpatská, Nozdrkovce, Javorinská, Stromová
Inštitúcie a miesta spoločenského ruchu: Letecké opravovne, 
družstvo, Dom Humanity, materská škola, čistička odpadových vôd
Problémové miesta: dodržiavanie povolenej rýchlosti na Biskupic-
kej ulici a čierne skládky v Nozdrkovciach.
Inšpektor: Pavol Jančovič
„Obyvateľov Biskupíc trápia nákladné autá. Prekračujú povolenú 
rýchlosť 40 km/hod. čo spôsobuje hlučnosť a otrasy. Budeme to 
riešiť pokutami na základe merania radarom. Problémom sú napr. 
pustené psy, parkovanie pred škôlkou – to budeme riešiť po dohode 
s riaditeľkou MŠ vytvorením parkovacích miest, ale aj vjazdy vozidiel 
za hrádzu až k Váhu a zakladanie ohňov v tejto lokalite. Pri čističke 
budeme v noci robiť náhodné kontroly, pretože v tomto ochrannom vodnom pásme je zakázané vyvá-
žať nielen odpad, ale aj hlinu. Podobný problém s vyvážaním odpadu je aj pri „lupienkárni“. Pokuta za 
takýto priestupok môže byť až do 5000 Sk. Mrzí ma, že obyvatelia vidia v policajtovi len niekoho, kto 
im chce uložiť pokutu. To je však krajné riešenie. Poslaním príslušníka MsP je predovšetkým dohlia-
dať na dobré občianske spolunažívanie a poradiť, ako sa dajú problémy riešiť.“                          (r)

RAJÓN č. 26

Lokalita: Pod Sokolice – Ulice M. R. Štefánika, Kukučínova, Želez-
ničná, Kragujevackých hrdinov, Park M. R. Štefánika
Inštitúcie a miesta spoločenského ruchu: park, autobusová sta-
nica, Dukla, podnik Merina, Autobazár, kasárne, podchod Tatra 
pasáž
Problémové miesta: železničná a autobusová stanica, Ul. Železnič-
ná – čierne skládky, park, podchod Tatra pasáž
Inšpektor: Miroslav Maradík
„Najproblematickejším miestom môjho rajónu je tzv. „Rómsky dom“ 
a čistota v jeho okolí. V spolupráci s odd. životného prostredia MsÚ 
sú na toto miesto pravidelne dodávané kontajnery na odpad. Situácia 
sa citeľne zlepšila. Problémom sú aj podnapití bezdomovci, ktorí sa zdržujú v Tatra pasáži. V parku sa 
ľudia necítia bezpečne, pretože hoci bolo nainštalované nové osvetlenie, nie je dostatočne silné. MsP 
podala návrh na silnejšie osvetlenie. Chystám sa navštíviť aj prednostu železničnej stanice a dohod-
núť spoluprácu medzi železničnou políciou a MsP. Celkovo budú kontroly v tejto oblasti častejšie.“

RAJÓN č. 16

Predstavujeme inšpektorov Mestskej polície v Trenčíne

IV. Kompetencie vo verejnej správe
Štátna správa 
 Vláda SR má výkonnú moc. 
V súlade s tzv. kompetenčným 
zákonom sa delia jednotlivé mi-
nisterstvá a ostatné ústredné 
orgány štátnej správy o výkon-
né právomoci a zodpovednosť 
za výkon štátnej správy. Minis-
terstvo vnútra je okrem toho 
zodpovedné za koordináciu 
miestnej štátnej správy v rámci 
jednotlivých krajov.
 Základnými úlohami štát-
nej správy sú: hospodárska 
politika, zahraničná politika, 
bezpečnostná politika, obrana, 
civilná ochrana, hasičský zbor, 
súdnictvo, väzenstvo, colné 

právomoci, menové záležitosti, 
daňové úrady (mimo miestnych 
daní), pošty, železnice, diaľnič-
ný systém, cesty I. triedy, úrady 
práce a služieb zamestnanosti, 
vysoké školstvo, vybrané zdra-
votnícke, kultúrne a školské 
zariadenia, letiská (regionál-
ne spolu s obcami a krajmi), 
plánovanie, ochrana prírody a 
regionálna politika (delená s 
obcami a krajmi).
Územná samospráva 
 Mestá a obce zabezpečujú 
samosprávnu pôsobnosť (ori-
ginálne kompetencie) a vo svo-
jich samosprávnych kompeten-
ciách môžu vydávať všeobecne 

záväzné nariadenia (VZN) a 
stanoviská.
 Medzi originálne kompeten-
cie (samosprávna pôsobnosť) 
patria: miestne komunikácie, 
hromadná doprava, verejné 
priestranstvá, zeleň, čistota, 
ochrana prírody a životného 
prostredia, vodné hospodár-
stvo, odkanalizovanie, komu-
nálny odpad, územné plánova-
nie, miestny rozvoj, bývanie, 
predškolské a školské zaria-
denia, sociálne zariadenia, po-
likliniky, niektoré nemocnice, 
kultúra, osvedčovanie listín, 
niektoré priestupky, miestna 
polícia, výber miestnych daní 

a poplatkov, participácia na re-
gionálnych plánoch.
 Vo vybraných oblastiach, 
kde je to pre štát výhodnejšie, 
bol obciam zverený aj výkon 
prenesenej pôsobnosti štátnej 
správy. Ide o oblasť matrík, 
stavebného poriadku a časti 
kompetencií v školstve. Tieto 
úlohy vykonávajú v mene štátu, 
štát je zodpovedný za riadenie 
a kvalitu služieb a financovanie 
týchto úloh.
 Presun úloh na obce sa dote-
raz uskutočnil v dvoch etapách: 
1990 – 1991 a 2002 – 2004 a 
bude pokračovať aj v budúcnos-
ti.                                      (r)

 V lete si niektorí hasia 
smäd alkoholom. Len za mi-
nulý týždeň riešila MsP 16 
prípadov, kedy podnapití ob-
ťažovali okoloidúcich. Dvaja 
boli takí agresívni, že muse-
li byť použité donucovacie 
prostriedky. Podnapitý vodič 
bol odovzdaný k doriešeniu 
OOPZ.

 Prechádzky v „Adamovom 
rúchu“ zaznamenala MsP v 
dvoch prípadoch napoludnie. 
V jednom prípade bola pani 
odovzdaná do nemocnice na 
psychiatrické odd., z ktorého 
sa vzdialila.

 Prespávanie cudzích obča-
nov v pivničných priestoroch 
riešila MsP na Ul. T. Vansovej 
a M. Bella. MsP vyzýva domo-
vé samosprávy, aby si vcho-
dové dvere zabezpečili tak, 
aby nedochádzalo k nežiadú-
cim vstupom a aj počas dňa 
dnu púšťali len známych.

 Na žiadosť motoristov MsP 
riešila pokutou neosvetlených 
cyklistov. Zamerali sa najmä 
na lokalilty pod Juhom, na 
hrádzi a v Kubrej pri kyselke. 
Nielenže ohrozujú bezpečnosť 
cestnej premávky, ale aj svoj 
život. Kontroly cyklistov budú 
pokračovať.                 (msp)

Z denníka 
mestskej polície



Daňové exekučné 
výzvy

poslalo Mesto Trenčín 
všetkým tým, ktorí neuhradili 
aspoň jednu splátku za odpad 
v rokoch 2002 – 2004, vrátane 
prvej splátky (polovice platob-
ného výmeru) za rok 2004. Tá 
bola splatná do 14 dní odo dňa 
doručenia platobného výmeru. 
Druhú splátku bolo treba uhra-
diť najneskôr do 31. 7. 2004. 
Poplatok bolo možné uhradiť aj 
jednorázovo v prvej splátke. 
 Mesto Trenčín spravuje popla-
tok za zber, prepravu a zneškod-
ňovanie komunálnych odpadov 
podľa zákona č. 544/1990 Zb. o 
miestnych poplatkoch v znení ne-
skorších predpisov. Vznik a zánik 
poplatkovej povinnosti, spôsob, 
sadzby a ďalšie náležitosti vybe-
rania poplatku na území Mesta 
Trenčín upravuje súčasne platné 
Všeobecne záväzné nariadenie 
(VZN) č.8/2003 o miestnych 
poplatkoch. V princípe celý vý-
nos poplatku môže mesto pou-
žiť výhradne na úhradu služieb 
dodávateľovi, ktorý pre mesto 
tieto služby zabezpečuje. Daňo-
vé pohľadávky za zber, prepravu 
a zneškodňovanie komunálnych 
odpadov významne narástli. V 
roku 2002 predstavovali sumu 
3.503.000 Sk, v roku 2003 už 
7.571.000 Sk. Keďže Mesto 
Trenčín muselo za tieto služby 
dodávateľovi zaplatiť, hľadalo iné 
zdroje na úhradu záväzkov.Použi-
lo zdroje, ktoré mali byť na zim-
nú údržbu ciest, na ich opravu, 
údržbu zelene, detských ihrísk a 
pod.
 Trend neplatenia poplat-
ku pokračoval aj v 1. polroku 
2004. Situáciu bolo potrebné 
riešiť. Z uvedených dôvodov 
4. a 5.8.2004 Mesto Trenčín 
rozposlalo občanom – fyzickým 
osobám, právnickým osobám a 
fyzickým osobám podnikateľom 
exekučné výzvy za neuhradenie 

poplatku za roky 2002, 2003 a 
I. polrok 2004.

Dôvody neplatenia?
 Mnohí z tých, ktorí nezaplatili, 
tak neurobili so zámerom vedo-
me túto povinnosť ignorovať. V 
dobrej viere, že oni platiť nemu-
sia, lebo odpadovú nádobu neza-
pĺňajú, poplatok nezaplatili. Tým 
argumentovali najmä majitelia 
rodinných domov. Platný Zákon 
o odpadoch  a tiež VZN Mesta 
Trenčín 04/2001 však povinnosť 
platiť za vývoz odpadu ukladá 
každému. Vyskytli sa aj prípady, 
kedy exekučná výzva prišla obča-
novi dlhodobo odcestovanému. 
Istý pán sa v klientskom centre 
rozčúlil: „Ako môžete poslať vý-
zvu na uhradenie odpadu dcére, 
ktorá je päť rokov v Amerike!“ 
Lenže ak občan nepožiada o úľa-
vu pri vyrubovaní poplatku písom-
nou žiadosťou, v ktorej uvedie 
dokázateľné dôvody umožňujúce 
uplatniť úľavu, zodpovedný za-
mestnanec Mesta Trenčín nemá 
odkiaľ byť o takejto skutočnosti 
informovaný. 

Poriadok musí byť
 V roku 2005 vstúpi do plat-
nosti nový zákon o miestnych da-
niach a miestnom poplatku. Ten 
umožní zníženie tejto dane, resp. 
poplatku v rôznych prípadoch, 
napr. pri dokázanej neprítomnos-
ti v mieste trvalého bydliska po-
čas pobytu v zahraničí v prípade 
dlhodobej práceneschopnosti, 
pri občanoch, ktorí dosiahnu urči-
tý vek. O toto zníženie bude však 
možné požiadať až po 1.1.2005. 
Uplatniť takúto zľavu však nebu-
de možné spätne. Nedoplatky 
za obdobie rokov 2002 – 2004 
treba bezpodmienečne uhradiť 
do 15 dní odo dňa doručenia.

Pokus o zmier
 Daňová exekučná výzva je 
vlastne pokusom o zmier. To zna-
mená, že ak občan včas uhradí 
svoje nedoplatky, stôl bude, ob-

razne povedané – čistý. Ak však 
nezaplatí v stanovenej lehote, 
správca dane bude pokračovať 
v exekúcii vydaním daňového 
exekučného príkazu na hnuteľný 
a nehnuteľný majetok, peňažné 
prostriedky na všetkých účtoch, 
mzdu, plat alebo niektorý z príj-
mov dlžníka uvedených v § 8 Zb. 
ods. 1 citovaného zákona.

Problémom len 
odpad?
 Tentokrát pristúpilo Mesto 
Trenčín k daňovej exekučnej vý-
zve len v prípade nedoplatku za 
vývoz odpadu. Občania sú však 
povinní odvádzať daň z nehnuteľ-
ností a viaceré poplatky za ne-
výherné hracie automaty, za za-
beranie verejného priestranstva 
a pod. Ak nedodržia stanovené 
termíny odvádzania týchto daní 
a poplatkov, alebo ich neuhradia 
vôbec, Mesto Trenčín bude k ta-
kýmto výzvam pristupovať častej-
šie a s väčšou dôraznosťou.  

Na záver 
 dajme slovo vedúcemu eko-
nomického odboru Mestského 
úradu v Trenčíne Ing. Ľubomí-
rovi Štefánikovi: „Po doručení 
daňových exekučných výziev sa 
možno mnohým zdá, že Mesto 
Trenčín postupovalo príliš tvrdo 
voči svojim občanom. Je nám 
samozrejme ľúto tých občanov, 
ktorí síce daný poplatok zaplatili, 
a nedoplatky, ktoré u nich vznik-
li, boli spôsobené uvedením ne-
správneho variabilného symbolu 
alebo pozabudnutím jeho uve-
denia. Verím, že všetky uvedené 
nezrovnalosti boli pri návšteve 

klientského centra po preverení 
zamestnancami oddelenia daní 
a poplatkov na základe žiadosti 
preúčtované a uvedené do po-
riadku. Je však neakceptovateľ-
né, aby podnikatelia alebo obča-
nia neplatili úmyselne a vedome 
za tieto služby, ktoré im mesto 
poskytlo a to už aj z toho dôvodu, 
že na ich úhradu dodávateľovi 
týchto služieb musí mesto použiť 
finančné prostriedky, ktoré mohli 
byť využité na iné účely, čo je ne-
seriózne voči občanom, ktorí si 
plnia svoje záväzky.“          (zm)
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Exekučné výzvy Mesta Trenčín občanom
 V posledných rokoch sa stále viac spomínajú takzvaní nepla-
tiči. Sú to ľudia, ktorí nesplnili svoju povinnosť uhradiť nejaký po-
platok. V lepšom prípade ide o jednorazové pozabudnutie alebo 
omeškanie platby. Sú však aj takí, ktorí systematicky odmietajú 
z akéhokoľvek dôvodu platiť napríklad nájomné, pokuty, poiste-
nie alebo pravidelné poplatky. Mesto Trenčín pristúpilo v prípade 
nezaplatenia poplatku za vývoz odpadu k radikálnemu riešeniu. 

Podľa VZN 4/01  
o odpadoch  

poplatok platí:
• fyzická osoba, ktorá nie je 
podnikateľom a má v meste 
trvalý pobyt alebo prechodný 
pobyt
• právnická osoba alebo fy-
zická osoba - podnikateľ pri 
činnosti ktorej vzniká komu-
nálny odpad a ktorá vlastní 
alebo má v prenájme ne-
hnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na území mesta, určenú na 
podnikanie
• fyzická osoba alebo práv-
nická osoba, ktorá je vlast-
níkom alebo užívateľom ne-
hnuteľnosti nachádzajúcej sa 
na území mesta a slúžiacej 
na prechodné ubytovanie, 
individuálnu rekreáciu, ako je 
záhrada, byt, alebo nebytový 
priestor
Pozn. red.: Zľavy je možné 
uplatňovať len v zvláštnych 
prípadoch po predložení žia-
dosti a nikdy nie spätne.

 V druhej polovici augusta riešili v Klientskom centre Mest-
ského úradu rôzne dôvody nezaplatenia poplatku za odpad s 
každým občanom individuálne. Pre čo najplynulejší priebeh 
uhrádzania nedoplatkov bola otvorená aj druhá pokladňa.
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• Stálo to za tú drinu v 
dnešnej komerčnej spoloč-
nosti?
 „Vôbec ma nemrzí, že ma 
na ulici takmer nikto nespozná. 
Vybral som si rýchlostnú kano-
istiku, šport menej populárny. 
Aj keď sú kolegovia z Komárna  
šesťnásobní majstri sveta, ne-
môžeme očakávať, že dosiah-
neme popularitu napr. bežných 
ligových hokejistov.“
• Rýchlostní kanoisti teda 
nemajú „imidžmejkra“, ktorý 
sa stará o ich zviditeľnenie?
 „Určite nie. Rýchlostnú ka-
noistiku ľudia robia len kvôli 
športu. Na druhej strane posky-
tuje množstvo prekrásnych zá-
žitkov, pádlujete a okolo vás je 
voľná príroda. Hokej a futbal sú 
uzatvorené mantinelom alebo 
autovou čiarou, pôsobenie na 
vode je oveľa voľnejšie.“
• Vravíte zrejme o tréningo-
vých podmienkach, veď na 
Slovensku nejestvuje regu-
lárna dráha pre rýchlostných 
kanoistov.
 „Na Zelenej vode pri Novom 
Meste nad Váhom je to v po-
riadku. Dráha je natiahnutá, aj 
regulárna. Chýba však zázemie. 
Nie je tam lodenica. Priestory 
si musíme požičiavať od Rybár-
skeho domu. V Piešťanoch je 
dostatočne dlhá a široká trať, 
ale nemôžeme pretekať na te-
čúcej vode. Inak tečie v prvej 
a inak v deviatej dráhe. Je to 
neregulárne.“
• Dočkáme sa na Slovensku 
podujatí ako sú majstrovstvá 

sveta či Európy?
„Zelená voda nie je sta-
vaná na také niečo, ale 
sú plány na výstavbu 
kanálu v Bratislave. Pro-
jekty sú hotové, ale...“
• Otočme radšej list. 
O výsledkoch rozho-
duje fyzická príprava, 
psychika, regulárna 
trať, ale najdôležitejšia 

       je loď.
 „Reprezentanti s loďami 
problémy nemajú. Máme tie 
najlepšie. Výrobca je dokonca 
ochotný kanoe aj zapožičať, ak 
nie je dosť financií na okamžitú 
kúpu. Ale tí bez reprezentačných 
dresov už majú veľké problémy 
zohnať si kvalitnú loď.“
• Vráťme sa na začiatok 
vašej športovej kariéry. 
Pochádzate z Novák, kde je 
skoro v centre jazierko. Hneď 
ste vedeli, že je vám súdená 
rýchlostná kanoistika?
 „Býval som pri jazere a tak 
to prišlo samé. Chodil tam 
brat, chodili susedia, šiel som 
i ja. Priznám sa, spočiatku ma 
tento šport veľmi nelákal, chcel 
som len vyplniť voľný čas.“
• Mali ste ďaleko k futbalové-
mu štadiónu alebo na kúpalis-
ko? Nováky boli v čase vašej 
mladosti známe výborným 
futbalom i vodným pólom.
 „Nie, ale k jazeru bolo naj-
bližšie. Rád sa navyše pohybu-
jem vo voľnejších priestoroch, 
mám vzťah aj k turistike, bi-
cyklujem sa, skrátka, stále sa 
potrebujem hýbať.“
• Čo motivuje mladého začia-
točníka? Obrazne povedané, 
stojí pred ním kopec driny, 
cez ktorý hádam ani nedo-
vidí na medaily či účasť na 
olympiáde...
 „V mojom prípade moti-
váciou na začiatku neboli vý-
sledky. Našiel som pri jazere 
kamarátov, pretekanie ma po-

hltilo. Výsledky prišli až neskôr. 
Fyzickú záťaž nechápem ako 
drinu. Každý človek musí niečo 
urobiť, aby čosi dosiahol. Kto  
sa však domnieva, že sa doká-
že pozrieť až na samé dno svo-
jich fyzických síl, je na omyle. 
Zodrieť sa dokáže kôň, človek 
by mal rozmýšľať. Na pretekoch 
musím byť v špičkovej forme a 
k nej sa prepracujem len sym-
biózou fyzických a psychických 
síl. Netajím však, že náš šport 
neraz aj bolí.“
• Rýchlostná kanoistika je 
individuálny alebo tímový 
šport?
 „Výsostne individuálny pri 
pretekoch, ale tímový pri tré-
ningoch. Niektorí sú aj pri tré-
ningoch samotári, ale väčšina 
dáva prednosť kolektívu. 
• Na olympiáde reprezentu-
jete v súťaži C2, čo značí 
kanoe dvojíc. Váš dlhoročný 
kolega Ján Kubica sa pár 
mesiacov pred olympiádou 
vzdal aktívnej činnosti a vy 
ste sadli do lode spolu s mla-
díkom Danielom Biksadským. 
Ste lídrom, tímovým hráčom, 
alebo sa dá opäť hovoriť o 
dvoch individualitách?
 „Sme z jedného klubu. Vý-
ber nebol veľký, na Slovensku 
sú dva profesionálne kluby 
– Trenčín a Bratislava. Známa 
K4 trénuje síce v Komárne, kde 
sú chlapci doma, ale súťažia za 
Bratislavu. S Danielom sme sa 
rýchlo dali dohromady. Každý  
má svoje povinnosti. Predný 
udáva tempo a zadák kormidlu-
je. Povedal som to veľmi zjed-
nodušene, lebo ťažko pridám, 
keď zadák nezareaguje. Je to 
technicky veľmi náročné, nielen 
z rýchlostnej stránky. Udržanie 
rovnováhy na úzkej lodi je pre 
viacčlennú posádku niekedy 
problém.“
• Dokážete počas pretekov 
sledovať aj súperov?

 „Len periférne, dôležité je, 
aby sme udržali tempo. Buď na 
to máme alebo nie.“
• Rok 1988 a vaša prvá 
olympiáda v Ázii, to je pre 
dnešných teenagerov skoro 
športový pravek. Čo zname-
nali pre váš ľudský a športový 
potenciál hry v Soule?
 „Nerátal som s cestou do 
Soulu. Už účasť v širšej nomi-
nácii a príprava s najlepšími 
bola pre mňa, vojaka základnej 
služby, úspechom. Prišla kvali-
fikácia a nominoval som sa na 
olympiádu. Dokonca som neve-
del, či pôjdem deblovku alebo 
singlovku. Nakoniec som štar-
toval singel a podal výkon, ktorý 
mi zabezpečil siedme miesto. 
S tým nikto, ani ja, nepočítal. 
Vôbec som vtedy neuvažoval 
nad tým, či zvládnem ešte v 
budúcnosti ďalšiu olympiádu. V 
tých rokoch sa mená vo vrcho-
lovom športe v bývalom Česko-
-Slovensku rýchlo obmieňali.“ 
• Ktorú z vašich olympiád po-
važujete za najvydarenejšiu?
 „Každá bola iná, vždy je to 
však show. Najlepšie som sa 
cítil v Atlante 1996. Američa-
nia sú na veľké show zvyknutí, 
preto sa mi všetko zdalo priro-
dzenejšie. Stačilo však prejsť 
10 kilometrov za mesto a nikto 
nevedel, čo sa v Atlante deje.“
• Bude Aténska poslednou 
olympiádou?
 „Je to možné. Ale platí – 
nikdy nehovor nikdy. Výkonnost-
ne sa vyrovnám pretekárom aj 
o desať rokov mladším. Horšie 
je to pri tréningoch, tam ide 
všetko ťažšie. V role aktívneho 
športovca je teda posledná, ale 
možno sa pod olympijské kruhy 
ešte pozriem ako tréner.“
• S akými cieľmi a plánmi 
cestujete do Atén?
 „Nedá sa plánovať. Aj s 
drobným zranením môže odísť 
forma. Môžem však čitateľom 
Infa sľúbiť, že dám do pretekov 
okrem fyzickej sily aj skúse-
nosti, ktorých mám za tie roky, 
dúfam, dosť. Inak by bolo zby-
točné do Atén cestovať.“

Za rozhovor poďakoval  
Tibor Hlobeň

PETER PÁLEŠ:

 „Zodrieť sa dokáže kôň, človek by mal rozmýšľať.“
 Najstarší slovenský olympionik. Má 37 rokov a odces-
toval na svoju štvrtú olympiádu. Dosiahol  výsledky, ktoré 
mu môže množstvo slovenských športovcov len závidieť. 
Pritom keď ide po ulici, takmer nikto ho nepozná. Nie je 
hviezda, o ktorú by sa trhali médiá. Rýchlostný kanoista 
Peter PÁLEŠ.
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 Kvôli nespokojnosti a dezer-
ciám vojakov vtedajšej sloven-
skej armády k partizánom sa vo 
štvrtok 24.8.1944 o 18.00 ko-
nala v zasadačke vtedajšieho 
trenčianskeho župného sídla 
(dnes budova knižnice v par-
ku) porada o opatreniach proti 
čoraz aktívnejším partizánom. 
Nemci žiadali presun svojich 
jednotiek na Slovensko. Mali 
zabezpečiť dôležité objekty a 
závody zbrojárskej výroby. Tla-
čili najmä na ministra národnej 
obrany generála F. Čatloša. Už 
v máji 1944 boli z obavy pred 
leteckými útokmi z Bratislavy do 
Trenčianskych Teplíc preložené 
niektoré oddelenia MNO. Ne-
skôr do Motešíc „evakuovala“ 
aj Čatlošova rodina. Šéf rezortu 
obrany mal teda viac dôvodov 
na zvolanie porady do Trenčína. 
Prišiel aj gen. Turanec, zástup-
ca veliteľstva žandárstva pplk. 
žand. Hôrka, minister vnútra 
A. Mach, vysokí funkcionári 
civilnej správy, župani Slušný 
a Bulla. Čatloš sa ocitol v zlo-
žitej situácii, čo vlastne pod-
niknúť. Obsah trenčianskeho 
rokovania nepoznáme, ale jeho 
dôležitosť naznačujú už zúčast-

není. Tri dni predtým Čatloš v 
Bratislave rokoval o postupe s 
gen. Malárom a plk. Talským. 
Gen. Turanec hneď po porade v 
Trenčíne odišiel autom na Veli-
teľstvo pozemného vojska v B. 
Bystrici. Do Trenčína sa vrátil 
nasledujúci deň vykonať dohod-
nuté v snahe zmariť nástup ar-
mády do povstania. K zvolaniu 
porady inšpirovali Čatloša mož-
no aj spravodaji. Podľa nich sa 
už od 24.8. na hraniciach „pre-
ventívne“ sústreďovali nemec-
ké jednotky. Vyvolalo to ďalšiu 
neistotu. V Bratislave vyhlásili 
„cvičný poplach“. Nemci to po-
važovali za predohru povstania 
a pod ich nátlakom došlo 25.8. 
ku Čatlošovej abdikácii. Tak 
ostali výsledky trenčianskej 
porady, nech už boli akékoľvek, 
neúčinné. 
 Z rozhodnutia vedenia SNP 
mal v prípade povstania vele-
nie v Trenčíne prevziať veliteľ 
DPLP pplk. E. Zadžora. Vývoj 
bol iný. Časť vojakov síce odiš-
la k povstalcom, ale trenčian-
ska posádka ako celok do SNP 
neprešla. Gen. Turanec ako 
veliteľ pozemného vojska po 
odstúpení gen. Čatloša prevzal 

26.8. aj funkciu 
hlavného veli-
teľa slovenskej 
armády. Nasle-
dujúci deň mu 
z Bratislavy do 
Trenčína prišiel 
plk. V. Talský 
gratulovať k 
vymenovaniu a 
hneď mu ozná-
mil, že Tiso, 
Mach a svojím 
postojom aj gen. 
Turanec presadili odloženie 
vstupu nemeckých jednotiek 
na Slovensko. Z prestížnych 
dôvodov by to nevyhovovalo po 
odstúpení Čatloša. 
 Udalosti v Trenčíne dostali 
rýchly spád. Krátko pred po-
ludním 26.8. pristálo na bis-
kupickom letisku prieskumné 
lietadlo FW – 189 vykonávajúce 
mapové snímkovanie. Nasledu-
júci deň s ním uletela skupina 
letcov k Rusom. V Trenčíne 
boli ilegálne odbojové skupiny 
aj medzi vojakmi, ale prípadný 
vojenský odpor už nemal kto 
organizovať. Kontakty na Čat-
loša sa prerušili a nerozhodní 
vyčkávali. Ráno 28.8. priletel 

do Trenčína minister Mach. S 
Turancom okamžite odleteli 
na prieskum oblasti Strečna 
a Vrútok, kde hlásili pohyby 
partizánov. Odpoludnia sa na 
trenčianskom letisku objavili 
príslušníci Sicherheitsdienstu 
z Dubnice, aby ho mali pod 
kontrolou. Turanec prespal v 
Trenčíne. Ráno o 7.30 odletel 
na Tri duby na Sliači s úmys-
lom „zachraňovať situáciu,“ t.j. 
znemožniť vojenský nástup do 
povstania. Partizáni ho však 
zajali. O 11.00 bol už pre ne-
mecké orgány nezvestný. Na 
prelome augusta a septembra 
nemecké jednotky bez boja ob-
sadili Trenčín aj okolité obce.

Štefan Androvič

okrúhle oslavy Slovenského ná-
rodného povstania, lebo kto tro-
chu ráta vie, že čosi mínus čosi 
je šesťdesiat. Mýtus a históriu 
SNP  do dneška nikto poriadne 
nezhodnotil. Pri všetkej úcte k 
francúzskemu odboju bola to 
najväčšia prejavená snaha o 
odpor voči fašistickému teroru 
v Európe. Bola celonárodná a 
to nám nik nevezme. Možno 
historici. Väčšinu nemám rád, 
lebo píšu dejiny ako sa im to 
hodí. Dlho si zásluhy povstania 
pripisovali komunisti. Akosi 
pozabudli, že jeden z jeho orga-
nizátorov bol aj generál, ktorý 
skončil na červenej šibenici 
ako zradca. SNP však prinies-
lo aj tragikomické situácie. 
Osobne som ho nezažil, ale rád 
počúvam pamätníkov. Staršia 
učiteľka zo stredoslovenskej 
dedinky mi vyrozprávala komic-
ko-tragický príbeh, ešte nedáv-
no nezverejniteľný. 

 Riaditeľovi malotriedky parti-
záni povedali, že v noci vyhodia 
do luftu strategický most. Jed-
nalo sa o drevenú lávku cez po-
tok. Deti po nej chodili pre mlie-
ko k jedinej dedinskej krave. 
Bude to vraj poriadna petelica. 
Odporučili mu na škole otvo-
riť okná, aby pri tlakovej vlne 
nevypadli sklá. Pod pláštikom 
povstaleckej noci sa riaditeľ 
sprisahanecky vlúdil do školy, 
otvoril okná a čakal. Petelica 
prišla. A poriadna. Strategická 
lávka vedúca cez miestny dva 
metre široký veľtok ku krave 
prišla o existenciu. Druhý deň 
ho zbalilo Gestapo. Okrem ško-
ly totiž nikto celé okná nemal. 
Takže o tom musel vedieť. Od-
lifrovali ho do Bystrice a neskôr 
do Poľska. Na rekreáciu určite 
nie. Už sa nevrátil. Keby radšej 
nechali okná oknami ... Počas 
povstania boli mnohí schovaní 
za bukom. Pre istou. Jeden z 

takých súdruhov nám na pio-
nierskej schôdzke tvrdil, že keď 
ich naháňali Nemci a bola ich 
už naozaj hrozitánska presila, 
prebehli po zamrznutej rieke 
a schovali sa v žite. Najradšej 
sme však mali uja Ruda. Jeho 
obľúbenou témou boli potoky 
krvi. Tiekli v každej druhej vete. 
Najväčšie však, teraz pozor, na 
Strečne pri Dukle. Nebojácny 
partizán zvyknutý na svoje po-
toky krvi sa raz porezal žilet-
kou, ktorú sme mali v triede na 
orezávanie ceruziek. Odpadol 
ako špalík. Do smrti si užíval 
zaslúžilého paragrafu 255. 
 Osobne som prispel k osla-
vám SNP v roku 1964 na letis-
ku Sliač ako pionier. Súdruho-
via nás povyťahovali z postelí 
vítať sovietsku návštevu. Prišla 
na okrúhle výročie SNP. Pekne 
nás to dožralo, veď boli prázdni-
ny. Z neba sa zniesla staručká 
štvormotorová IL osemnástka. 

Z nej vystúpil najplešatejší sú-
druh všetkých čias Nikita S. 
Chruščov. V rukách sme mali 
hranaté paličky s trojfarebnými 
krepovými pásikmi - odborne 
plápoláky. Plápolali sme ako o 
dušu. Aj sexu sa nám ušlo, lebo 
Nikita nás všetkých dokonale 
vyoblizoval. Zahrali „Sajuz ne-
rušimyj“ a my sme sa mohli ísť 
kúpať na kováčske jarky. Druhý 
deň sa plechavec nezúčastnil 
kladenia vencov v B. Bystrici, 
lebo pršalo. Tak si vážil náš 
štátny sviatok. Nechcem, aby 
tento fejtón vyznel znevažujúco. 
Veľmi si želám, aby túto slávnu 
kapitolu našich dejín niekto 
konečne historicky poriadne 
zdokumentoval. Bez vyrábania 
falošných zásluh a obvinení. Ni-
komu sa akosi nechce. Škoda. 
Inak by sa nemohlo stať, aby 
mi študent povedal, že on o 
tom nič nevie.

Váš Peter

Tak a sú tu . . .                                                                                          (glosa)                       

Menej známa kapitola trenčianskych dejín z čias príprav SNP

Nemci pri ústupe vyhodili do vzduchu aj 
trenčiansky cestný most.
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Leto praje hradným slávnostiam

 Už 11. ročník Trenčianskych hradných slávností sa konal v 
sobotu a nedeľu 7. a 8. augusta. Usporiadala ich skupina his-
torického šermu Wagus v spolupráci s Mestom Trenčín a Tren-
čianskym samosprávnym krajom. Trenčianske hradné slávnosti 
navštívilo približne tritisíc divákov.

 Cieľom slávností je prilákať 
turistov, ale aj Trenčanov na 
Trenčiansky hrad. „Rozhodli 
sme sa ich znovu prebudiť a 
prilákať na Trenčiansky hrad, 
aby si trošku oddýchli od každo-
denných starostí. Chceme ich 
preniesť do minulosti, priblížiť 
im ju formou veselých scénok, 
ktoré sú väčšinou založené na 
historických skutočnostiach“, 
povedala jedna z organizátorov 

Jana Cíferiová. Návštevníkov 
zabávali historické skupiny Wa-
gus z Trenčína, Memento mori 
z Uherského Ostrohu, Cassano-
va z Banskej Bystrice, Corvus 
Arma z Bratislavy, Taurus Ater z 
Turian, Cech Terra de Selinam 
zo Žiliny, Arcus z Levíc, Memen-
to mori z Uherského Ostrohu, 
Valmont z Valašského kráľov-
stva a Bludní rytieri z Beckova. 
Počas obidvoch dní sa náv-

števníci 
m o h l i 
v o z i ť 
na po-
níkoch, 
predvá-
dzali sa 
sokolia-
ri, strie-
ľalo sa z 

luku, deti skákali na hrade, há-
dzali kruhy. Nechýbala skúška 
odvahy pre deti a skúška sily 
pre dospelých, sladké odme-
ny, historický jarmok, bábkové 
divadlo Panošková a samozrej-
me, robili aj prehliadky hradu.
 Atrakciou boli brušné taneč-
nice, ohňová show, žongléri, 
ohňostroj, svetelné efekty a 
záver dňa ukončili výstrely z 
diel. Svoju funkčnosť dokázalo 
aj trenčianske hradné delo. 

Lenka Meravá

   Karol Homola zo Skupiny historického 
šermu Wagus z Trenčína prezradil, že pred 
vystúpením majú trému: „Keby nebola, 
tak by človek asi nevystupoval tak dobre.“ 
Predviedli scénku o dvoch ženíchoch, jednej 
neveste a urazenej láske. Vychádzala z prí-
slovia Kde sa dvaja bijú, tretí víťazí. 

Vojnové roky na Beckove

 Beckovské slávnosti sa ko-
nali v júli. Návštevníci so zata-
jených dychom očakávali, ako 
dopadne zlapanie husitského 

zveda a jeho mučenie. Najviac 
ich zaujalo obliehanie hradu 
v podaní skupín Bludní rytieri 
z Beckovského hradu, Wagus 

z Trenčína a iných. Zvláštnu 
atmosféru nočného predsta-
venia navodili svetlá horiacich 
šípov, faklí a výstrely z diel. 
Na parkovisku pri parku hrali 
hudobné skupiny. Okrem iných 
aj Melodik z Trenčína. V parku 
sa návštevníci mohli povoziť na 
koňoch, videli domáce zviera-
tá. Na nádvorí múzea skupina 
historických scén Locus simu-
lovala trhanie rúk a vypaľovanie 
znakov. Na druhý deň predviedli 
historické scény, brušné tance 
a fakírstvo. Zaznela aj dychová 
hudba Veselané a koncert váž-
nej hudby v podaní Junior Brass 
Quintet. Nechýbal remeselnícky 
jarmok, nočné premietanie a vý-
stava Život a príroda.  (lm, zm)

 Už 11. ročník Trenčianskych hradných slávností sa konal v 

Trenčianske hradné slávnosti

Pavlína
„Na slávnos-
tiach je dob-
re, zaujal ma 
celý program, 
ale najviac 
sa mi páčilo 
o Shakespearovi. Súťaží 
som sa nezúčastnila, no z 
historického jarmoku som si 
odniesla cínového vojačika.“

Martin a Zuzana s otcom 
Matúšom Durčekom 
„Páčili 
sa mi 
Memento 
mori aj 
Sha-
kespe-
are bol 
dobrý, ale najviac ma zaujali 
sokoliari. Na súťažiach som 
sa nezúčastnil, pretože sme 
prišli práve keď sa začínali. 
Na ohňovú show sa teším. 
Už mi spomínali, že to stojí 
za to vidieť.“

Anketa

Beckovské letné slávnosti sa konali šiesty raz 
a prišlo na ne dvetisíc tristo dospelých divá-

kov a osemsto detí.

Z Trenčína do Beckova zaví-
tali aj Rasťo Chleban, Paľo 
Harár a Imrich Bandžuch z 
Wagusu. Rasťo Chleban nás 
ubezpečil, že na slávnosti: 
„...prídu vždy, keď sa podarí. 
Je to dobrá akcia. Rytierske 
súboje sú na veľmi dobrej 
úrovni vďaka mnohým skupi-
nám zo Slovenska i Česka.“
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• KINO METRO •
 

27.-29. august: o 19.00 
HARRY POTTER A VAZEŇ Z 

AZKABANU
USA 2004, ŠUP, 150 min., 

MP, sl. titulky, Dolby SR
Ďalšie pokračovanie strašidel-
ného dobrodružno-fantastické-
ho filmu. V hlavných úlohách 
opäť D. Radcliffe, E. Watson, 
R. Grint, G. Oldman a iní. Ré-
žia: A. Cuarón.

30.-31. august: o 19.00 
MILOVAŤ JE ZÁBAVNÉ

USA 2004, ŠUP, 128 min., do 
12r. MN, sl. titulky, Dolby SR

Romantická komédia dokazu-
je, že v náležitostiach lásky sa 
má čo učiť aj ostrieľaný zvodca 
žien J. Nicholson. Poučí ho D. 
Keaton. Réžia: N. Meyers.

1.-5. sept., 17.00 a 19.00 
HRIEŠNY TANEC 2 

USA 2004, KL, 86 min., do 
12r.MN, čes. titulky, Dolby SR    
Oživenie fenomenálneho  filmu 
z roku 1987. Príbeh dievčaťa 
objavujúceho lásku, zmysel-
nosť a nezávislosť na Kube. 
Rodičia očakávajú, že ich dcé-
ra Katey si tam nájde „dobrú 
partiu“. Katey sa však zaľúbi 
do barmana Xaviera, vášnivé-
ho tanečníka samby. Film je in-
špirovaný skutočným životným 
zážitkom Jo Ann Jansenovej,  
choreografky tanečných scén 
filmu. Hrajú: P. Swayze, M. Bo-
orem  a iní. Réžia: G. Ferland.

6. september, o 19.00 
- ART CLUB  filmový klub
ČIERNA MAČKA, BIELY 

KOCÚR 
Nemecko/FR/Juhoslávia 

1998, farebný, 129 minút, 
titulky, réžia: Emir Kusturica

Rómsky podvodníček a lenivec 
Matko musí namiesto splátky 
dlhu oženiť 17-ročného syna  
so sestrou mafiána, ktorú kvôli 
jej trpasličiemu vzrastu nikto 
nechce. Režisér nakrútil ne-
viazanú komédiu, založenú na 
nedorozumeniach, svojráznych 
charakteroch a na ich inpulzív-
nych reakciách. Dáva vyznieť 
situáciám, ktoré prechádzajú 
z polohy šťavnatej folklórnej 
komédie do rozprávky.

7.-8. september, o 19.00 
SPIDER MAN 2 

USA 2004, ŠUP, 125 min., 
MP, titl., Dolby SR

„Hrdina proti svojej vôli“ Spider 
Man opäť prichádza – v hlavnej 
úlohe uvidíme T. Maguire a K. 
Dunst. Réžia: S. Raimi.

9.-12. september, o 17.00  
GARFIELD 

USA 2004, ŠUP, 80 min., MP, 

slov. znenie, Dolby SR
Najslávnejšie a najtučnejšie 
komiksové zviera, rozožraný 
kocúr Garfield sa chystá na 
svoj filmový debut. V réžii Petra 
Hewitta sa z cynického chlpáča 
stane hviezda rodinnej komé-
die, keď spoločne s Jennifer 
Love Hewittovou bude zachra-
ňovať psíka Odieho z rúk zlých 
únoscov. Film rodinného typu.

9.-12. september, o 19.00 
DEŇ PO TOM 

USA 2004, 120 min,.do 12r.
MN, české znenie, Dolby SR   

Veľkorozpočtový film je nabitý 
dejom, ktorý sa točí okolo ná-
hlej zmeny podnebia s prevrat-
nými dôsledkami pre planétu. 
Klimatológ musí vymyslieť, ako 
zachrániť svet pred globálnym 
oteplením. Hrajú: D. Quaid, J. 
Gyllenhaal a iní. Réžia a sce-
nár: R. Emmerich.

 (kic) 

Trenčianske kultúrne leto na Mierovom námestí
 sobota 28.8. 19.00 Rockové skupiny TRIO PROJECT, THE HAZE, 
  NEW HORIZONS 
 nedeľa 29.8. 11.00 Gašparkove divadlo Trenčín - Medovníkový domček 
  (v prípade nepriaznivého počasia v kine Hviezda)
 pondelok 30.8. 17.00 Skupina moderného tanca KORZO a Break dance 
  SOUTH SIDE

Pozvánka do kina

 Už 11. júna 2004 zorganizo-
vali poznávací zájazd do Skýco-
va pre učiteľov dejepisu základ-
ných škôl a 25. júna seminár 
k 60. výročiu SNP pre učiteľov 
dejepisu stredných škôl. O 
historických faktoch a prínose 
SNP, ktoré už akoby ustupovali 
do úzadia, prednášali lektori z 
Vojenského historického mú-
zea v Banskej Bystrici a Vojen-
ského historického ústavu v 
Bratislave.
 Ďalšou akciou je panelová 
výstava. Slávnostne ju otvorili 
9. augusta v priestoroch KaMC 
OS SR. „Myšlienka vznikla na 

pôde trenčianskeho Klubu fila-
telistov“, prezradil pri otvorení 
ideový tvorca výstavy Jozef Ko-
rený. Spolupodieľali sa Oblast-
ný výbor Slov. zväzu protifašis-
tických bojovníkov a Vojenské 
múzeum v Piešťanoch. Výstava 
má čo povedať nielen starším, 
ktorí prežili vojnové besnenie a 
uchovávajú si v mysliach spo-
mienky, ale všetkým, ktorých 
zaujímajú historické dejinné 
dokumenty týkajúce sa tejto 
neustále polemizovanej etapy 
našej histórie.
 Panely s fotografiami chro-
nologicky mapujú rozhodujúce 

medzníky leta 1944, vylo-
denie spojencov. Pripomí-
najú situáciu, ktorá bola 
na slovenskom fronte 
od vypuknutia povstania, 
cez priebeh a zatlačenie 
do hôr. Predstavujú par-
tizánskych a vojenských 
veliteľov, činnosť parti-
zánskych oddielov, približujú 
účasť vojenských a politických 
orgánov a účasť partizánskych 
skupín pri organizovaní SNP, 
úlohu povstaleckej armády, do-
kumentujú pomoc spojencov, 
karpatsko - dukliansku operá-
ciu. Expozícia ukazuje udalos-
ti, ktoré nastali po potlačení 
SNP, utrpenie domáceho civil-
ného obyvateľstva, represie, 

hromadné vraždy, vypálenie 
dedín... Expozíciu dopĺňajú aj 
ďalšie exponáty, napr. vlajka 
partizánskej skupiny Jána Žiš-
ku z Uhrovca a zbrane  zapo-
žičané z Vojenského múzea v 
Piešťanoch. Nechýba expozícia 
filatelistov a ich pohľad na 
SNP. Výstavu si môžete pozrieť 
do 30. augusta 2004 denne od 
7.00 do 18.00. 

Ľ. Sedláková

POVSTALECKÁ HISTÓRIA VO FOTOGRAFIÁCH
K blížiacemu sa výročiu hrdinského vystúpenia slovenského ná-
roda proti fašistickej porobe pripravil Oblastný výbor Slovenské-
ho zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne viacero akcií. 

23. 8. – 12. 9.    PETRONELA NOVOSADOVÁ – autorská výstava 

obrazov a skla v Mestskej galérii na Mierovom námestí 22

Výstavy do konca augusta 
TRENČIANSKA FAJANSA 
v Trenčianskom múzeu

PRÁCE AKADÉMIE UMENIA 
na Trenčianskom hrade

ZO STARÉHO TRENČÍNA, 
PRÁVO A PORIADOK V STA-
ROM MESTE,  MÔJ TRENČÍN 
– MÔJ HRAD - Výtvarné diela 
trenč. výtvarníkov a prác detí 
z trenč. škôl v Katovom dome 

na Matúšovej ulici.   (r)



 Po siedmy krát sa usku-
točnil 14. augusta rockový 
festival Runway. Začal sa s 
dvojhodinovým omeškaním, 
pretože kvôli nepriaznivému 
počasiu ho museli presťaho-
vať z Trenčianskeho hradu do 
kina Hviezda. Skupiny ukázali 

svoje umenie tak ako sa pat-
rí a prítomným návštevníkom 
poriadne rozprúdili krv. Vládla 
tanečná atmosféra a príjem-
né naladenie na rock. Pred 
pódiom sa objavila osamelá 
tanečnica, ku ktorej sa neskôr 
pripojili ďalší dvaja. Začali tan-

com, ktorý doplnili rockerským 
hádzaním vlasmi. Ich pohyby 
rozveselili aj vystupujúcu sku-
pinu. Kaskadérskymi skokmi 
prekvapila skupina z Poľska. 
Napriek menšej návštevnosti 
bol program vynikajúci a skon-
čil sa v nočných hodinách. 
Nielen návštevníci odchádzali 
spokojní. Skupiny zažili príjem-
ný koncert v Trenčíne a rozdali 
aj niekoľko cédečiek s podpis-
mi. Kto mal šťastie, mohol sa 
s nimi porozprávať a dozvedieť 
sa viac. Skupinu Desmod pre-
nasledovala smola. Koncertu 
sa nezúčastnili, pretože sa im 
neďaleko Trenčína pokazil au-
tobus.                            (lm)

TRETÍ SEKTOR, OBČIANSKE AKTIVITY Číslo 17/ročník VI.12 / INfO      

India plná farieb

 Spoločnosť Slovensko–indického priateľstva v spo-
lupráci s Indickým veľvyslanectvom, Ministerstvom 
zahraničných vecí SR a Mestom Trenčín pripravili od 
5. do 19. augusta v priestoroch hradu 11. ročník fes-
tivalu „India plná farieb“. 

 Festival ukazuje, že veľmi 
stará kultúra stále dáva svetu 
veľa. Prezentovali tu indickú 
filozofiu, medicínu, vedu. „O 
festival prejavili záujem aj 
Bratislava, Nitra, Martin a Pre-
šov“, prezradila hlavná organi-
zátorka PhDr. Anna Galovičo-
vá. Na slávnostnom otvorení  
sa zúčastnilo približne päťsto 
ľudí. Okrem Slovákov prišli aj 
z Indie, USA, Nemecka, Ra-
kúska... Vernisáž výstavy indic-
kých obrazov a umeleckých vý-
robkov sa konala v Barborinom 
paláci. Návštevníkov privítali 
podľa tradičného slovanské-
ho zvyku s chlebom a soľou. 
Pozoruhodné je, že tento zvyk 
je v Indii rovnaký. Program sa 
začal podľa indickej tradície 
slávnostným klasickým tradič-

ným juho-indickým chrá-
movým tancom v podaní 
profesionálnej tanečnice 
Bhakti Devi z Viedne, ktorá 
je piatou najlepšou na svete. 
Jej tanec je vyjadrením du-
chovného a vnútorného precí-
tenia. Pôvodne sa tancoval na 
ceremóniách v chrámoch. Na 
záver programu sa uskutočnila 
duchovná prednáška indické-
ho učiteľa. Prof. Paramhaus 
swámi Mahéšvaránanda na-
zývaný „swámídži“ navštevuje 
Slovensko viac ako tridsaťdva 
rokov. „Indická kultúra je veľmi 
prosperujúca a je založená na 
slobode a tolerancii“, povedal. 
Rozprával o vzniku festivalu a 
o tom ako mu dal život. „India 
odovzdáva svetu veľkú krásu 
kultúry a múdrosť. Keby ste sa 

ma pýtali či som otec, tak som 
otec tohto festivalu. Musel 
som prejsť viacerými prekáž-
kami, ale problémy sú najlep-
šou školou života. V našej aj 
vo vašej krajine je na zástave 
heslo „Pravda zvíťazí“. Skrýva 
sa za ním láska, spokojnosť, 
krása... Vždy som sa tu dobre 
cítil, ale kde sú ľudia, tam sú 
aj komplexy a žiarlivosť. Každý 
tvor má túžbu žiť šťastne, po-
hodlne, spokojne, bez strachu. 
Nechce mať nepriateľov a to 
sú hodnoty hlásené v učení. 
Sú to univerzitné hodnoty. 
Oslavujte a udržujte si svoju 
krásnu kultúru, tradície, vaše 
národné tradičné festivaly, váš 
jazyk, pretože toto všetko je 
veľmi krásne. Nikto nechce, 
aby sa to zmenilo, ale čo treba 
dokázať, je akceptovať aj kul-
túru iných vierovyznaní, úctu 
ku každej krajine a tiež porozu-
mieť v akej situácii je ktorá 
krajina. Takto sa približujeme 
aj k svetovému mieru.“ Indic-
kí mudrci vyhlásili: „Nech sú 
všetky bytosti na zemi šťastné. 
Žite a nechajte žiť aj druhého. 
Daj slobodu. Pretože my sme 
sa narodili ako ochrancovia a 
nie ako ničitelia.“ Swamidži sa 
rozlúčil so slovami: „Pán boh 
nech žehná Spoločnosti Slo-
vensko–indického priateľstva, 
nech žehná Slovensku aj celé-
mu svetu. Mier, mier, mier.“

(lm)

Primátor prevzal petíciu  
Petícia za „Lepší život pod 

hradom“ požaduje od primátora 
Mesta Trenčín a členov mestské-
ho zastupiteľstva zastavovanie 
vlakov InterCity (IC) najneskôr 
budúci rok, vybudovanie želez-
ničných podchodov a podjazdov, 
napr. na Električnej ulici a vybu-
dovanie oddychovej a športovej 
zóny. Podpisy zbierali od 12. júla 
do 16. augusta. Petíciu podporilo 
15 026 ľudí. Podporu deklarovali 
aj osobnosti verejného života. 
Členovia petičného výboru J. 
Holubek, P. Šedivý a Ľ. Dobiaš 
odovzdali 17.8. petičné hárky 
primátorovi Mesta Trenčín B. Cel-
lerovi, ktorý ich uistil, že Mesto 
Trenčín bude ďalej postupovať v 
zmysle zákona a v stanovenom 
termíne na petíciu odpovie. J. 
Holubek konštatoval, že množ-
stvom podpisov sa petícia stala 
najúspešnejšou spomedzi orga-
nizovaných v Trenčíne. B. Celler 
bude zastavovanie vlakov IC v 
Trenčíne osobne riešiť s gen. ria-
diteľom Železničnej spoločnosti 
a.s. P. Kužmom a: „V súlade so 
schválenou štúdiou Juhovýchod-
ného obchvatu mesta sa bude 
riešiť úprava všetkých križovatiek 
na Električnej ul., takže sa bude-
me snažiť zapracovať do projektu 
aj podchod v mieste prechodu do 
Biskupíc“. Odkedy budú IC vlaky 
zastavovať v Trenčíne a koniec 
výstavby podchodu Električná ul. 
- Biskupice si však B. Celler ešte 
netrúfal povedať.                  (r)

Festival Runway so skvelou atmosférou

Na festivale sa prezentovala aj slovenská skupina Kolowrat.
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Mierové námestie 2 -  pr ízemie

PRACOVISKO TELEFÓN/E-MAIL

podateľňa, 
informátor

6504 111, 6504 311
msu@trencin.sk

vedúci
6504 301
veduci.kc@trencin.sk

ŽP, stavebný 
poriadok, doprava

6504 302
zp.kc@trencin.sk

dane
6504 304
dane.kc@trencin.sk

poplatky
6504 305
poplatky.kc@trencin.sk

sociálna pomoc
6504 306
socialne.kc@trencin.sk 

obchod, služby
6504 307
obchod.kc@trencin.sk

evidencia obyvateľstva,
súpisné čísla

6504 308, 6504 309
evidencia.kc@trencin.sk

pokladňa 6504 310

matrika
6504 312, 6504 313
matrika@trencin.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM MsÚ TRENČÍN
 – otváracie hodiny

• pondelok   8:00 – 16:30
• utorok   8:00 – 16:30
• streda   8:00 – 17:30
• štvrtok   8:00 – 16:30
• piatok   8:00 – 13:00

��������������������������

Vstup je možný so sprievodcom
každú celú hodinu od 10,00 do 19,00

kedy je posledná prehliadka.
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V prípade záujmu je možná 
i telefonická rezervácia pre skupiny

 v min. počte 10 osôb, kedy 
je vstupné 20,-Sk pre dospelých 

a 10,- Sk pre ostatné uvedené kategórie.
Bližšie informácie v Kultúrno

-informačnom centre.
Sídli v budove mestského úradu 

- vchod zo strany Sládkovičovej ulice, 
vedľa Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 
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 Už po siedmy krát Mesto Tren-
čín vyhlasuje verejnú súťaž „Stavba 
roka“. Do súťaže môže byť prihlásené 
stavebné dielo, ktoré bolo kolaudova-
né v roku 2003. Prihlášky môže podať 
každá právnická alebo fyzická osoba, 
ktorá je vlastníkom stavby. Hotové 
dielo musí fotograficky zdokumento-
vať (minimálne tri fotografie z rôznych 
pohľadov, v prípade potreby fotogra-
fie zabezpečí vypisovateľ) a priložiť 
zmenšenú (formát A3) základnú časť 
projektovej dokumentácie: situácia, 
hlavné pôdorysy a rez. K dokladom je 
potrebné dodať kópiu kolaudačného 
rozhodnutia. Vylúčené sú stavby vo 
vlastníctve mesta Trenčín. Uzávierka 
súťaže je v pondelok 20. septembra 
2004.
 Prihlášky do súťaže, vrátane prí-
slušných príloh, posielajte na adresu: 
Mestský úrad v Trenčíne, Útvar hlav-
ného architekta, Mierové nám. č. 2, 
911 64 Trenčín.
 
Kritériá hodnotenia: 
 Prihlásené stavebné diela bude 

spoločne posudzovať a hodnotiť od-
borná komisia, navrhnutá a schválená 
vypisovateľom súťaže. Zreteľ bude brať 
na celkový architektonický a stavebný 
výraz diela, začlenenie stavby do da-
ného prostredia, kvalitu vykonaných 
prác, vhodnosť použitých stavebných 
materiálov a výrobkov a ďalšie kritériá, 
ktoré sú osobité pre danú stavbu.
 
Ocenenie stavebného diela :  
 Podľa štatútu súťaže prevezme ví-
ťazné dielo titul „Stavba 2003“ a víťaz 
získa diplom a vecný dar. V poradí dru-
hý a tretí obdržia diplom a vecný dar. 
Komisia si vyhradzuje právo neudeliť 
cenu, resp. udeliť mimoriadnu cenu 
stavbe, ktorá zvlášť zaujme v niekto-
rom z hodnotiacich kritérií. Výsledky 
súťaže budú prezentované na výsta-
ve „Dom a interiér“ v dňoch 3. – 5. 
októbra 2004 na Výstavisku TMM a 
vyhodnotená na jej otvorení 3. októbra 
2004.
Ing. arch. Adriana Mlynčeková
vedúca Útvaru hlavného architekta 
MsÚ v Trenčíne, 17. augusta 2004

     
     

Vás pozýva
  na oslavu 55. výročia založenia 
  súboru, ktorá sa uskutoční v dňoch 
  24.-25. 9. 2004 v priestoroch 
  Kultúrneho a metodického centra 
  OS SR Trenčín

24. 9. 2004 - 19.00 hod. Slávnostný program  
  k 55. výročiu založenia súboru

25. 9. 2004 - 19.00 hod. Slávnostný program  
  k 55. výročiu založenia súboru 
  a spoločenské posedenie bývalých 
  i súčasných členov FS Trenčan

Predpredaj vstupeniek na 24. 9. 2004 
v Kultúrno-informačnom centre, Sládkovičova 1, 
Trenčín od 6. 9. 2004.
Rezervácia vstupeniek na 25. 9. 2004 
a informácie:
  FS Trenčan, Ing. Gabriela Šebáňová
  Gymnázium Ľudovíta Štúra
tel:  032/7434 422                               
fax:  032/7437 561                              
mobil: 0908/857 685
e-mail: trencan@glstn.sk

Mesto Trenčín vyhlasuje 7. ročník verejnej súťaže 

„ Stavba roka 2003“
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Ponuka vyradeného 
majetku Mesta Trenčín
• 3 ks pokladňa s pokladničným systémom
 typ Micros 2700, 4700, výrobcu Micros 
 systems Inc., USA, z 2.6.1995.

Popis: Pokladničná sieť Micros 2700, 4700 pozostáva z 
riadiaceho počítača s tlačiarňou zostáv a terminálových 
pracovísk s tlačiarňami bločkov. Terminálové 
pracoviská sú pripojené k riadiacemu počítaču cez 
dosku prepojenia (PIA board) pomocou skrúcanej 
dvojlinky. Počet terminálových pracovísk závisí od 
počtu dosiek prepojenia. Na tlačiarni zostáv sa tlačia 
denné a mesačné uzávierky s rozšírením pre každé 
predajné miesto. Kontrolná páska sa uschováva tzv. 
elektronickým žurnálom na streamry v zakódovanej 
forme.
 Záujemci podajú písomné žiadosti o odkúpenie 
s udaním kúpnej ceny na: 
Mestský úrad v Trenčíne, Mierové nám. č.2, 911 
64 Trenčín – ekonomický odbor do 31.8.2004.

 Po tomto termíne bude do 10 dní vybraný 
záujemca upovedomený o spôsobe a termíne 
úhrady za odkúpený majetok.

Mesto Trenčín pripravuje vydanie Kalendára podujatí v 
Trenčíne v roku 2005.

Prosíme všetkých 
a) organizátorov (kultúrne a športové inštitúcie, zariadenia, 
školy, občianske združenia, spolky, agentúry, právnické a fy-
zické osoby ap.), ktorí plánujú uskutočniť v budúcom roku ve-
rejné kultúrne, spoločenské, športové a turistické podujatia na 
území mesta Trenčín aby písomne príp. elektronickou formou 
zaslali tieto základné údaje o pripravovanom podujatí:
- termín (ak nie je ešte presný dátum, uviesť aspoň mesiac)  
- celý názov podujatia
- miesto konania
- organizátor (presný názov, adresa, zodpovedná osoba, 
 kontakt – tel., e-mail ap.) a spoluusporiadatelia podujatia
- príp. stručnú charakteristiku podujatia (pokiaľ nevyplýva 
 z jeho názvu)
b) súbory amatérskej umeleckej činnosti, iné záujmové zo-
skupenia, občianske združenia, spolky, kluby ap. – zašlú svoje 
identifikačné údaje 

všetci na adresu:  
Mestský úrad
  Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
  Mierové námestie č.2
  911 64 Trenčín
  tel./fax: 032/7435193, e-mail: oddsv@trencin.sk
najneskôr v termíne do 30. septembra 2004.

Kalendár podujatí 
v Trenčíne v roku 2005.

Piatok 10. septembra
Mierové námestie
• 13.30 Beh o Matúšov groš 

– športový program pre deti 
a mládež
Trasa: Mierové námestie 
– Matúšova ul. – Farské 
schody

• 16.00 Country tanečná 
skupina MARYLAND z 
Trenčína a country hudob-
ná skupina COUNTRY TIP z 
Brezovej pod Bradlom

• 17.30 Mestský dychový 
orchester z Trenčína

KaMC OS SR 
(Dom armády)
• 18.00 h. Folklórny súbor 

Jánošík zo Zvolena

Sobota 11. septembra
Mierové námestie
TRENČIANSKY JARMOK
• 9.30 Jarmočný sprievod 

účinkujúcich - trasa Dom 
armády , Štúrovo nám

• 9.30 Folkórna skupina 
Selčan zo Selca

• 10.00 Predstavovanie 
účinkujúcich Jarmočného 
sprievodu

• 11.00 Otvorenie festivalu
• 11.10 Paskudárium, 

Divadlo PIKI z Pezinka, 
divadelné predstavenie pre 
deti a ich rodičov

• 12.00 Vrbovské vrby z 
Vrbového - neštandartný 
umelohmotný folklór

• 13.00 folklórny súbor OLD 
Star z Uherského Hradišťa

• 14.00 Tanečná skupina 
Tap Dance Quatret a imitá-
tor Martin Směřička

• 15.00 Finestrina o.z. 
uvádza  hudobné ukážky z 
pôvodnej slovenskej opery 
„O dvúch Uherských pá-

noch...„ podľa anonymného 
textu zo 16. storočia

• 15.30 Baba Jaga – Divadlo 
Maska zo Zvolena 

• 16.30 Zuzana Mojžišová 
a jej družina. – koncert 
hudobnej skupiny

• 17.30 Uzavretie turistickej 
sezóny Mestskej veže

• 18.00 „SUSEDIA“ program 
FS a krst knihy Ing. 
Lehockého: Ľudové piesne 
z Veľkého Trenčína a okolia
Účinkujú: FS Družba, FS Po-
važan z Považskej Bystrice, 
FS Trenčan, FS Vtáčnik 
z Prievidze. Réžia: Alena 
Meszárošová a Vlado Mišík

• 20.30 Captain Slice – kon-
cert hudobnej skupiny

Nedeľa 12. septembra
Mierové námestie
• 11.00 Účinkujú: FS Haviar 

Rožňavy, Fatran z Martina, 
Brezňan z Jelšavy, Nitran 
z Nitry, Borievka z Košíc, 
Suche Karki z Prešova, Váh 
z Liptovského Mikuláša

• 14.30 Program detských 
folklórnych súborov,: Ra-
dosť z Trenčína, Selčianka 
zo Selca, Štvorlístok z 
Trenč. Turnej, Nezábudka z 
Drietomy, Kubranček
Réžia: Štefan Sádovský

• 16.00 Folklórny súbor Druž-
ba a Senior Klub Družba z 
Trenčína

• 19.00 Kino Hviezda 
- Verejná premiéra ľudovej 
opery „O dvúch Uherských 
pánoch.“ Uvádza Finestrina

PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE
mestský festival ľudovej kultúry a zábavy a Trenčiansky jarmok

10. – 12. septembra 2004



• Občianske združenie Slovenský zväz záhradkárov, Okresný výbor 
Trenčín oznamuje svojim členom i širokej verejnosti, že sa presťa-
hoval z pôvodného sídla na Námestí sv. Anny na novú adresu Dom 
záhradkárov, ul. J. Psotného 1, v Trenčíne - Zlatovciach.(ulica za 
obilným silom, MHD č.13). Na novej adrese budú verejnosti po-
skytované služby a to lisovanie ovocia na mušty ( 4 SK za liter) a 
sušenie ovocia (10 SK za kg surového ovocia). Bližšie informácie 
a podrobnosti je možné získať na tel. čísle 032/652 37 67.   (r)

Milí čitatelia a lúštitelia. Riešenie osemsmerovky z čísla 16 znie: Pri sobáši. Zo správnych odpovedí 
náš grafik R. Jánoš v prítomnosti členov redakcie vyžreboval dvoch šťastlivcov. Sú nimi Dušana Ma-
tejková a Irena Štefanová. Obaja získavajú dve vstupenky na Mestskú vežu. Môžu si ich vyzdvihnúť v 
Kultúrnom a informačnom centre na Sládkovičovej ulici v Trenčíne. Výhercom srdečne blahoželáme a 
prajeme príjemný zážitok z prehliadky. Ostatným lúštiteľom želáme veľa šťastia pri ďalšej krížovke. (r)
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 KRÍŽOVKA

Svadobné zvony
Beáta Paulovičová  
a Rastislav Mišák

Barbora Marušincová  
a Jaroslav Šeďovič

Silvia Hefková a Peter Bernát
Silvia Cicková a Jozef Kocúr

Katarína Žitňanová  
a Peter Dobiaš
Monika Teplická  

a Rastislav Miklušica
Jana Šusteková  

a Marko Mesároš
Katarína Vakošová  
a Miroslav Pazúrik

Jana Cíferiová  
a Ľuboš Chleban

Anglické 
príslovie

listnatý 
strom 

klesol k 
zemi

1
kata-

strálne 
územie 
(skr.)

dobytok
Autor: 
Jozef 

Páleník

belgické 
kúpele 2

neprie-
pustná 
zemina

polotuhá 
mazľavá 

látka

pomôcky: 
PAKS, 

SPA, EŠ, 
AARA

oblak 3
túz žiaka 

piatej 
triedy

maďar-
ské  

slovo
snívam česká 

rieka

prízvuk

decime-
ter (skr.)

pohybuje 
sa vo 

vzduchu

citoslov-
ce uvažo-

vania

aerón po 
česky

malý 
projektil

river 
(skr.)

sídlo v 
Iráne

česká 
obec

zásah 
(hovor.)

zaznieva 
šláger malý kôň

švajčiar-
ska rieka

51 rím. 
číslicami

zožína, 
kosí

st. jedn. 
žiarenia
kód turks 
a caisos

doba, po 
rusky

corona 
australis (skr.)

uctievaná

titán (zn.)

obchodná 
akadémia

pookopá-
vaj

trma 
- vrma

aurum

poľovačka

vec (z lat.)

starogréc.
boh lesov

popíjala

patriaci 
Erovi

indián

zabával

patriaci 
Reovi

atletická 
disciplína

existovala

ženské meno 
(29.4.)

liečivá 
rastlina

irídium 
(zn.)

vzťahujúci 
sa na leva

Oznamy o uzavretí sobáša, 
prípadne narodení dieťaťa 
či úmrtí občana uverejňuje-
me bezplatne a po súhlase 
zúčastnených. Ak máte záu-
jem o uverejnenie, prosíme, 
vyplňte príslušné tlačivo na 
matrike na MsÚ v Trenčíne. 
Redakcia 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne upozorňuje 
občanov na uzatvorené oddelenia, kde sa vybavujú občianske 
preukazy. 
 Z technických dôvodov  budú od 6. do 8. septembra 2004 a 
13. a 14. septembra 2004 v celom Trenčianskom kraji oddele-
nia zatvorené. V týchto dňoch nebude možné vybaviť potrebné 
doklady. 
 Upozorňujeme občanov, aby využili iné dni na vybavenie si 
občianskeho preukazu a zároveň ďakujeme za pochopenie.
Úradné hodiny:
Pondelok: od 7.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.
Streda: od 7.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.30 hod.
Piatok: od 7.30 do 12.00 hod.       (lba)

  OZNAM

• Akadémia tretieho veku (ATV) 
začína svoj 18. ročník už 8. 
septembra kultúrnym progra-
mom Trenčinaskeho osveto-
vého strediska pod vedením 
Viery Varinskej. Podujatie sa 
uskutoční od 13.30 do 15.30 v 
Kultúrnom stredisku Dlhé hony 
Trenčín. Prezentácia začína o 
13.00. Súčasťu programu bude 
aj slávnostné otvorenie ATV. 
Jednota dôchodcov na Sloven-
sku srdečne pozýva.            (r)

• Pozývame vás na bicyklovú 
púť do kostolíka v Pominovci 
(neďaleko letiska Slávnica), 
ktoré sa uskutoční 29. augus-
ta. Trasa z Trenčína vedie cez 
Nemšovú, Bolešov a Slávnicu 
až ku kostolíku v Pominovci, 
čo je približne 23 km. Stret-
nutie pútnikov na bicykli bude 
pred 11.00 pred kostolíkom v 
Pominovci. Prof. ThDr. Viliam 
Judák bude celebrovať svätú 
omšu o 11.00.                 (jž)

Ďalšie číslo Infa vyjde 9. septembra 2004. 



 Druhá polovica leta bola 
štedrá na slnko, ktoré denne 
lákalo ľudí k vodným nádržiam, 
alebo ku kúpaliskám. Kúpalisko 
„Za mostami“ je doslova oázou 
oddychu. Zmenené je k nepo-
znaniu. Kapacita pre cca 500 
ľudí bola celé leto plne priprave-
ná zásluhou nových nájomných 
majiteľov privítať návštevníkov 
k ich úplnej spokojnosti. Vzor-
ne udržiavaná trávnatá plocha 
vyhovuje najmä mamičkám a 
rodinkám s malými ratolesťa-
mi, ktoré využívajú opravené 
i nové hojdačky, preliezačky a 
iné zariadenia.  Vstup do areá-
lu plavárne má nový šat. Nová 

zámková dlažba je naprieč ce-
lým areálom. K občerstveniu 
pribudol bezbariérový bufet s 
terasovým posedením. Mládež  
si pochvaľuje pieskové volej-
balové ihrisko. Celkový dojem 
útulného prostredia zvýrazňujú 
zrenovované kabínky spolu s 
opraveným oplotením celého 
areálu plavárne. 
 „O plynulý chod plavárne 
sa denne stará cca 10 pra-
covníkov. Otvorená  je denne 
od 10.00 do 18.30“, informo-
val nás Vladimír Mego. Dlho 
návštevníkov tejto plavárne 
odrádzala studená voda. Noví 
nájomcovia investovali aj do 

rekonštrukcie kotolne a spre-
vádzkovali ohrev vody na 24°C. 
Vstupné je 50 Sk pre dospelých 
a 30 Sk pre deti, dôchodcov a 
ZTP. „V budúcnosti chceme 
ešte vylepšovať naše služby 
občanom“, pripomína V. Mego 
„a to najmä ďalšou rekonštruk-
ciou hygienického zariadenia a 
šatní. Chceli by sme dobudovať 
aj vstupnú halu a neskôr spre-
vádzkovať rehabilitačné stre-
disko, saunu a fitnes club. To 
všetko sa však bude odvíjať od 
pochopenia Mestského úradu v 
Trenčíne, s ktorým zatiaľ udržia-
vame štandardnú spoluprácu a 
chceme doriešiť ešte niektoré 

legislatívne otázky.Verím však, 
že sa nám už v ďalšom roku 
podarí rozšíriť a tiež skvalitniť 
aj ďalšie služby k spokojnosti 
našich návštevníkov.“ 

Ferdo Rybníček
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 Juraj Bero v spolupráci s 
pracovníkmi jazdeckého oddie-
lu Trenčín zorganizoval 31. júla 
parkúrové preteky „Grand prix“ 
v Nozdrkovciach.  Súťaž detí do 
trinásť rokov s prekážkami do 
päťdesiat cm vyhral osemročný 
M. Hallo na koni Opál z Nitry. 
Prvému miestu sa veľmi pote-
šil: „Chcel by som skákať vyso-
ké súťaže s dobrými koňmi. Dú-
fam, že raz vyhrám celosvetovú 
súťaž Grand prix v parkúrovom  
skákaní.“ Druhé miesto získala 
M. Malá na koni Cher-
ming z Nitry. Na treťom 
mieste bol dekorovaný 
syn hokejistu Róberta 
Švehlu. Deväťročný Ró-
bert s koňom Peny v 
súťaži do pätnásť rokov 
s prekážkami do osem-
desiat cm prišiel do 
cieľa skôr ako M. Hallo 
o desať sekúnd. Získal 

tak vedúce postavenie a prvú 
priečku. Štvrté a piate miesto 
do trinásť rokov si odniesli Maj-
ka Michalíková na koni Piraňa a 
Kristína Kočíková na koni Fábio 
z Trenčína. Ďalšie súťaže boli 
s prekážkami do osemdesiat a 
sto cm pre deti  do osemnásť 
rokov a stoličková. Juraj Bero 
by chcel postaviť v Nozdrkov-
ciach tréningové centrum pre 
malé deti. Dúfajme, že svoj cieľ  
čoskoro uskutoční.  

Lenka Meravá

 Družstvá, ktoré v minulej 
sezóne skončili do 10. miesta 
prechádzajú do 1. ligy. Druž-
stvá, ktoré obsadili 11. a nižšiu 
priečku, prechádzajú automa-
ticky do 2. ligy. Stúpne tak kva-
lita 1. ligy a motivácia hráčov. 
„Do platnosti vstúpia v nadchá-
dzajúcej sezóne aj nové, resp. 
upravené pravidlá. Na nich sa 
dohodnú kapitáni jednotlivých 
družstiev s vedením Slovenské-
ho orla 27.8. 2004. Na stret-
nutí sa tiež dohodneme na roz-
pise časti jeseň - zima sezóny 

2004/2005“, informoval nás 
M. Skúpy, jeden z organizátorov 
súťaže. Zápasy sa budú hrať na 
novom ihrisku Slovenského orla 
pri Gymnáziu Ľ. Štúra. 
 Žiacke súťaže organizovali 
už v minulých ročníkoch, avšak 
formou samostatných turnajov. 
Nová žiacka liga bude prebiehať 
podľa riadneho rozpisu počas 
celej sezóny, t.j. od septembra 
2004 do júna 2005. V budúcom 
čísle prinesieme viac informácií 
o tom, kto a kde sa môže pri-
hlásiť.                             (zm)

Vedenie Slovenského orla pozýva kapitánov všetkých družstiev 
na ustanovujúcu schôdzu Hokejbalovej ligy ročník 2004/2005. 
Uskutoční sa 27. augusta (piatok) o 17.00 v Krajskom športo-
vom centre v átriu budovy Poštovej banky na Legionárskej ulici.

Parkúrové skákanie detí

Hokejbalová liga sa rozdelí na dve

Atrakciou konca hokejbalovej sezóny bol aj v roku 2004 tradič-
ný zápas výberu Slovenského orla THbL a Hviezd NHL

Chválime… letné kúpalisko „Za mostami“

 Počet družstiev Trenčianskej hokejbalovej ligy za poslednú 
sezónu vzrástol tak, že vedenie Slovenského orla – hlavného 
organizátora súťaže - rozhodlo ligu rozdeliť na prvú a druhú. Zá-
roveň vzniká aj žiacka liga pre chlapcov od 12 do 15 rokov.

Stav plavárne pred sezónou




