
 Nové stránky by mali zaujať 
predovšetkým jednoduchos-
ťou v prístupe k jednotlivým 
informáciám, prehľadnosťou a 
zrozumiteľnosťou obsahu pre 
domáceho ale i zahraničného 
návštevníka. Z tohto dôvo-
du mesto pripravilo možnosť 
uverejňovať bezplatne ponuku 
vybraných služieb na oficiálnej 
stránke mesta. Ponuka je pri-
pravená pre služby v oblasti 
ubytovania a stravovania, ne-
skôr sa plánuje aj propagácia 
ďalších vybraných služieb a 
aktivít na území mesta a blízke-

ho okolia. V Klientskom centre 
mestského úradu na Miero-
vom námestí je pre všetkých 
prevádzkovateľov ubytovacích 
a stravovacích zariadení k dis-
pozícii formulár, ktorého vypl-
nením môžu doplniť nové, prí-
padne aktualizovať staré údaje 
o poskytovaných službách.
 Formulár možno nájsť aj 
na súčasnej www.trencin.
sk v menu Ubytovanie alebo 
Stravovanie a vyplnený zaslať 
poštou na adresu: Mestský 
úrad, útvar marketingu a komu-
nikácie, Mierové nám. 2, 911 
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Pripravuje sa nová internetová stránka mesta

Prváčikov prišli v ich prvý školský deň pozdraviť aj starší školáci. Deviatačka odovzdáva prváčke kniž-
ku. Od Mesta Trenčín dostali takýto motivujúci darček všetci tohtoroční prváci.    (Viac na strane 8)

- Kam ideš s tým budíkom?
- Dnes budeme časovať slovesá...

Palo Karell

 V minulom čísle sme prinies-
li informácie o zmene cestovné-
ho v MHD. Viacerí občania sa 
na nás obrátili s konkrétnymi 
otázkami ohľadom poskytova-
nia zliav a žiadali vysvetliť isté 
nejasnosti vznuté na základe 
neúplných informácií, ktoré 
redakcia obdržala. Dnes priná-
šame kompletný cenový výmer, 
ktorý ceny cestovného určuje. 
Cenový výmer nadobudol účin-
nosť 1. septembra 2004.

(viac na strane 3)

 Mesto Trenčín pripravuje zmenu štruktúry i vzhľadu svojich 
oficiálnych webových stránok. Ich aktualizácia by mala byť pruž-
nejšia, obsah i forma pútavejšie a prehľadnejšie. Ambíciou je 
dosiahnuť základnú zmenu štruktúry mestských stránok už do 
konca tohto roka. 

01 Trenčín, alebo faxom na 
tel. číslo 6504217, prípadne 
doniesť ho osobne na podateľ-
ňu Klientského centra na Mie-
rovom námestí. Pripravuje sa 

tiež možnosť vyplnenia formu-
láru on-line priamo na webovej 
stránke mesta, no v čase uzá-
vierky ešte nebola k dispozícii.

(rk)

Kompletné ceny 
cestovného v MHD

ŠKOLSKÝ ROK SA ZAČAL

foto: JČ



 Poslanci schválili okrem 
niekoľkých prenájmov a preda-
ja majetku mesta na základe 
žiadosti občanov, aj predaj 
areálu Základnej školy na 
Študentskej ulici Trenčianskej 
univerzite Alexandra Dubčeka 
za symbolickú 1 Sk. So zvý-
šeným počtom študentov na 

univerzite rastú aj priestorové 
nároky školy a vedenie TnUAD 
hľadá riešenie v spolupráci 
s vedením mesta. Predaj bu-
dovy univerzite je v súlade s 
dlhodobým záujmom mesta 
podporovať dobrú spoluprácu 
s univerzitou.

(zm)

Trenčín podporuje univerzitu

 Predseda finančnej a ma-
jetkovej komisie Ján Krátky na 
zasadnutí mestkého zastupiteľ-
stva 25.8.2004 vyhodnotil plne-
nie rozpočtu mesta.  „Rozpočet 
v prvom polroku je prebytkový 
vo výške takmer 63 miliónov 
Sk, na strane príjmov je plnenie 
52 percent, na strane výdavkov 
sme prekročili 40 percent,“ 
uviedol J. Krátky. Pre dodržanie 
plánovaného vyrovnaného roz-

počtu mesta je podstatné v 2. 
polroku zvýšiť výdavky v rámci 
investičných akcií. 
 Hlavný kontrolór mesta Mar-
tin Bičan po vykonanej kontrole 
skonštatoval, že neboli zistené 
žiadne závažné nedostatky v 
hospodárení mestských roz-
počtových organizácií.
 MsZ určilo aj podmienky od-
meňovania pre hlavného kon-
trolóra                             (zm)

SPRAVODAJSTVO, AKTUALITY Číslo 18/ročník VI.2 / INfO

Zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

Mesto Trenčín s prebytkom v hospodárení Novinky v školských zariadeniach 
 MsZ novelizovalo Všeobec-
ne záväzné nariadenie č. 6/
1997 a to prílohu č. 1 – Zásady 
prenajímania majetku Mesta 
Trenčín v školách a školských 
zariadeniach. Decentralizáciou 
prešiel majetok škôl  na obce, 
no legislatívne neboli dosiaľ 
upravené zásady prenajímania 
tohto majetku.
 Poslanci prijali návrh na vy-
radenie Materskej školy a škol-
skej jedálne na Hanzlíkovskej 
ulici v Trenčíne zo siete škôl 

a školských zariadení. Návrh 
bude predložený ďalej Minister-
stvu školstva SR, ktoré o ňom 
rozhodne do konca tohto roku. 
Delimitáciou prešlo Stredisko 
služieb škole zo siete škôl a 
školských zariadení z Okres-
ného úradu na Mesto Trenčín. 
Keďže školy majú právnu sub-
jektivitu a riaditelia sú opráv-
není sami vyberať dodávateľov 
pre školy, stratil sa zmysel 
existencie strediska. Poslanci 
odsúhlasili jeho zrušenie. (zm)

 Avizovanú správu o dotá-
ciách v oblasti kultúry pre rok 
2003 poslanci stiahli z progra-
mu. „Platné Všeobecné záväz-
né nariadenie Mesta Trenčín 
3/1999 o poskytovaní dotácie 
hovorí aj o tom, čo sa má stať, 
ak nie sú dodržané podmienky 
poskytnutia dotácie. Bolo by 
precedensom, keby mestské 
zastupiteľstvo samo sebe, prí-
padne primátorovi prikazovalo, 
či má alebo nemá dodržiavať 

VZN,“ vysvetlil dôvod stiahnu-
tia tohto bodu z rokovania vice-
primátor A. Boc. Žiadatelia sa 
podpisom zmluvy zaväzujú, že 
v prípade nedodržania zmluv-
ných podmienok vrátia dotáciu 
do 30 dní od obdržania výzvy k 
tomuto kroku zo strany mesta. 
Žiadateľom, ktorí nevyúčtovali 
projekty za minulý rok včas, 
nebude vyhovené pri žiadosti o 
finančnú podporu mesta v tom-
to roku.                            (th)

 S rekonštrukciou oporného 
múru na Hornom Šanci v Trenčí-
ne sa malo začať už pred štyrmi 
rokmi. Po úplnom zhodnotení 
technického stavu a po získaní 
investícií z rozpočtu mesta sa 
s touto rekonštrukciou začalo 
až v tomto roku. Rekonštrukcia 
odstráni havarijný stav v tomto 
prostredí.
 Podľa slov odborníkov ide o 
opornú Galionovú konštrukciu, 

ktorá bude ukončená zábradlím 
a vysadená drevinami. Ak sa 
počas rekonštrukcie neobjavia 
skryté závady, ukončená bude 
v októbri, najneskôr v novembri 
tohto roku. Plánovaná investí-
cia predstavuje 4,5 mil. Sk. Po 
dokončení sa zvýši bezpečnosť 
občanov a vylepší aj estetický 
vzhľad v tejto frekventovanej 
lokalite Trenčína.

Foto a text F. Rybníček

V netradičnom šate môžeme v týchto dňoch vidieť Hotel Tatra. 
Dôvodom je rekonštrukcia strechy a fasády hotela. V plnej 
kráse bude budova už o niekoľko týždňov.                    (pha)

Rekonštrukcia oporného múru

Kto nevyúčtoval, ďalšie peniaze nedostane

 Myšlienka krátkodobej opa-
tery detí predškolského veku 
v centre mesta sa v týchto 
dňoch stáva realitou. Na prí-
zemí Centra voľného času na 
Hviezdoslavovej ulici (oproti 
súsošiu štúrovcov) práve fini-
šuje príprava prevádzky mater-
ského centra. Zmyslom zriade-

nia takejto služby je umožniť 
deťom nenásilný kontakt s ro-
vesníkmi a matkám poskytnúť 
možnosť zveriť dieťa pri svojich 
potulkách mestom do krátko-
dobej opatery. Viac informácií 
o otvorení materského centra 
prinesieme v budúcom čísle 
Infa.                                 (r)

Materské centrum aj v Trenčíne.
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Detské ihriská sa menia k lepšiemu

Kompletné ceny cestovného v MHD
(pokračovanie z 1. strany)

1. Cestovné lístky zakúpené u vodiča
a) Plný občiansky cestovný lístok . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Sk 
b) Deti od 6 do 15 rokov, žiaci, študenti  

do 26 rokov (50% z ceny lístka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Sk
c) Osoby zdravotne ťažko postihnuté, držitelia  

preukazov ŤZP a ŤZP-S (50% z ceny lístka) . . . . . . . . . . 6 Sk
d) Cestovné pre občanov nad 70 rokov veku    . . . . . . . . . . 6 Sk
e) Batožina nad rozmer 20x30x50 cm, batožina tvaru  

valca, ktorého dĺžka presahuje 150 cm a priemer  
10 cm, alebo tvaru dosky, ktorej rozmer presahuje  
80x100 cm, a ktorých hmotnosť súčasne presahuje  
25 kg ak sa prepravujú v priestore pre cestujúce osoby  . 6 Sk

f) Pes, prípadne iné zviera (pokiaľ nie je v schránke) . . . . 12 Sk
g) Detský kočík bez dieťaťa (50% z ceny lístka)    . . . . . . . . 6 Sk

2. Cestovné lístky zakúpené prostredníctvom 
dopravnej karty
a) Plný občiansky cestovný lístok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sk
b) Deti od 6 do 15 rokov, žiaci, študenti do 26 rokov  

(50% z ceny lístka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Sk
c) Osoby zdravotne ťažko postihnuté, držitelia  

preukazov ŤZP a ŤZP-S (50% z ceny lístka) . . . . . . . . . . 4 Sk
d) Cestovné pre občanov nad 70 rokov veku . . . . . . . . . . . 4 Sk
e) Batožina nad rozmer 20x30x50 cm, batožina tvaru valca, 

ktorého dĺžka presahuje 150 cm a priemer 10 cm, alebo  
tvaru dosky, ktorej rozmer presahuje 80x100 cm, a ktorých 
hmotnosť súčasne presahuje 25 kg ak sa prepravujú v 
priestore pre cestujúce osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Sk

f) Pes, prípadne iné zviera (pokiaľ nie je v schránke) . . . . . 8 Sk
g) Detský kočík bez dieťaťa (50% z ceny lístka)    . . . . . . . . 4 Sk

3. Prestupná tarifa
Prestupný lístok zakúpený prostredníctvom dopravnej karty do 20 
min. od predchádzajúceho nástupu:
a) Plný občiansky lístok   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Sk
b) Polovičný cestovný lístok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 Sk
c) Batožina – bezplatne do rozmerov 20x30x50 cm, alebo tvaru 

valca, ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm, 
alebo tvaru dosky, ktorej rozmer nepresahuje 5x80x100 cm, 
pričom nesmie presiahnuť ani jeden z uvedených rozmerov,  
ak sa prepravujú v priestore pre cestujúce osoby,  
pri väčší, pri väčších rozmeroch . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 Sk

d) Pes, ak nie je prepravovaný v schránke   . . . . . . . . . . . . 7 Sk
e) Detský kočík bez dieťaťa   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 Sk
4. Cestovné je jednotné v celej sieti MHD Trenčín. 
5. Ceny sú vrátane DPH. 

I. Rozsah a výška poskytovaných zliav a bez-
platnej prepravy
Bezplatne sa prepravujú:
a) Deti do 6 rokov
b) Detský kočík s dieťaťom
c) Sprievodca ZŤP-S alebo vodiaci pes, invalidný vozík
II. Podmienky pre poskytnutie zliav
Nárok na poskytovanie zliav a bezplatnej prepravy preukazujú 
orpávnené osoby týmito dokladmi:
a) preukazom ZŤP a ZŤP-S u osôb podľa ods. 1. písm. c), ods. 2. 

písm. c) a ods. I/1 písm. c)
b) potvrdením príslušnej školy u osôb podľa ods. 1. písm. b) a 

ods. 2.písm. b)  
Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj,  
Cenový výmer č. 1/2004.

 Stav detských ihrísk na úze-
mí mesta Trenčín je dlhodobý 
problém, ktorému sa v minu-
losti nevenovala pozornosť 
zodpovedajúca generácii, ktorá 
si svoju budúcnosť začína bu-
dovať. Pohľad na niektoré det-
ské ihriská budované pred 15 
a viac rokmi nehovorí, že ide o 
ihriská spĺňajúce bezpečnost-
né podmienky pre hru detí. Že-
lezné monštrá často odrádzajú 
rodičov od toho, aby svoje deti 
na ihriská posielali. Odradzova-
li ich však aj zdevastované za-
riadenia, ktoré sa tu v nedávnej 
minulosti nachádzali.
 Mestské hospodárstvo 
Trenčín, m.p.o. po niekoľkých 
rokoch koncom roku 2003 
sprehľadnilo stav detských ih-
rísk a rekonštrukciu zaradilo do 
rozpočtu. Stav detských ihrísk 
si vyžadoval finančné prostried-

ky v čiastke minimálne 2.350 
tis. Sk. 
 V roku 2001 sa vložilo do 
obnovy detských ihrísk 879 tis. 
Sk, v roku nasledujúcom 1.009 
tis. Sk a v roku 2003 čiastka 
na obnovu bola 370 tis. Sk. 
Spolu za 3 roky je táto suma 
2.258 tis. Sk, teda menej ako 
je vyčlenené na rok 2004. Ob-
nova detských ihrísk začala 
v roku 2004 prakticky až po 
skončení zimy – od apríla. Za 
tri mesiace MHT uskutočnilo 
práce na opravách detských 
ihrísk v objeme 1.787 tis. Sk.  
Pre názornosť uvádzame ako 
sa čerpali finančné prostriedky 
podľa mestských častí v porov-
naní s rozpočtom (viď tabuľka).
 Ide o nemalé finančné 
prostriedky, ktoré v podstatnej 
miere z vrecka daňových po-
platníkov vyháňajú výrastkovia, 

ktorí si mýlia detské ihriská 
s posilňovňami ako i niektorí 
dospelí občania vychádzajúci z 

pohostinstiev. Deti iba pozera-
jú, čo je pre nich pripravené po 
týchto “návštevníkoch”.  (mht)

V tis. Sk VMČ Západ VMČ Sever VMČ Stred VMČ Juh
rozpočet 671 678 275 683

skutočnosť k 30.6.04 917 380 235 255

foto: pha
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Predstavujeme: Výbor mestskej časti (VMČ) STRED
Lokalita: Námestia SNP, Miero-
vé, Štúrovo, Svätej Anny, sídlis-
ká Nad Teheľňou, Soblahovská, 
Dlhé hony, Noviny a mestské 
časti Biskupice, Nozdrkovce.
Garant za Mestský úrad v Tren-
číne: Ing. Marta Koptíková
O činnosti VMČ Stred nás 
informovala A. Plánková: 
„VMČ Stred zasadal od 27. 
januára 2003 do septembra 
2004 osemnásťkrát. Preroko-
vali sme viac ako 45 žiadostí 
o odkúpenie pozemkov, ktoré 
zostali nevysporiadané z čias 
výstavby sídlisk a zelene, návr-
hy prenájmu pozemkov a neby-
tových priestorov predĺžením a 
uzatvorením nájomných zmlúv, 
umiestnenie reklamných stoja-
nov, novinových stánkov a pod. 

Navrhovali sme ako využívať 
majetok mesta. Zaoberali sme 
sa majetkovoprávnym vysporia-
daním pozemkov pod jestvujúci-
mi vodnými zdrojmi, pri stavbe 
domov, polyfunkčných objektov, 
stavieb pre služby občanom a 
pri kompletizácii stavebných po-
zemkov. Pripomienkovali sme 
úroveň komunikácií, iniciovali 
sme rokovanie so správcami 
štátnych ciest. Vyjadrili sme 
nespokojnosť s cyklotrasami, 

ale aj so správaním cyklistov 
v centre. Odporúčali sme ne-
odkladne riešiť znečisťovanie 
verejných priestranstiev, de-
vastáciu podchodov, vybudova-
nie bezbariérových prístupov. 
Trváme na likvidácii čiernych 
skládok. Pôvodný zámer mesta 
– ponechať niekoľko vybraných 
ihrísk sme v zhode s ostatnými 
VMČ zrušili. Podali sme návrh 
na sumarizáciu počtu ihrísk a 
na údržbu existujúcich.

Mimoriadnu pozornosť venu-
jeme investičným zámerom 
mesta pre roky 2003 – 2010. 
Členov zjednocuje zámer zveľa-
ďovať mesto a správne inves-
tovať do jeho rozvoja, skvalitniť 
podmienky života v ňom. Vyzvali 
sme na vyriešenie problému s 
vlastníkmi majetku, ktorí sa oň 
nestarajú, čím znehodnocujú ži-
votné prostredie v okolí (napr. v 
blízkosti polikliniky).             

(r)

 Tie sa stali súčasťou rozpoč-
tu mesta. Poslanci vo výboroch 
mestských častí rozhodujú aj o 
finančných prostriedkoch získa-
ných výberom daní z nehnuteľ-
ností. Rozhodujúcim kritériom 
pre výšku získaných peňazí bol 
počet obyvateľov v každej zo 
štyroch trenčianskych mest-
ských častí. Každá dostala 
určitý objem peňazí. Sú urče-
né predovšetkým na opravu 
a údržbu komunikácií, opravu 
chodníkov, údržbu zelene alebo 
detských ihrísk, zimnú údržbu 
ciest a chodníkov. 
 K novej filozofii vznikajú po 
viac ako polroku fungovania 
viaceré pripomienky. Odzneli 
aj na zasadnutí VMČ Stred už  
krátko po jej uvedení do praxe. 
Hlavným argumentom poslan-
cov za VMČ Stred na revíziu 
tohto systému je, že do tejto 
lokality patrí okrem sídlisk v šir-
šom centre aj historické jadro. 
V centrálnej časti žije málo oby-
vateľov, takže prísun prostried-
kov je malý, no práve histo-
rické jadro navštevuje najviac 
turistov. Ako povedal poslanec 
MUDr. Eugen Szép: „Každý deň 
sa tu „premelie“ doslova celé 

mesto, mnoho návštevníkov, 
turistov...“ Spravovanie a údrž-
ba tejto časti je vzhľadom na 
jej funkcie a postavenie veľmi 
náročná. Podľa hodnotenia ria-
diteľa MHT. m.p.o. Ing. Františ-
ka Klemana sa trávnaté plochy 
v centre mesta kosia častejšie 
ako inde, v sezóne spravidla 

každé dva týždne. Náklady na 
údržbu sú výrazne vyššie ako v 
iných mestských častiach. Keď 
centrum odčerpá prostriedky 
na nákladnú reprezentáciu, na 
ďalšie časti patriace do pôsob-
nosti VMČ neostáva. Už teraz, 
štyri mesiace pred koncom 
roka je rozpočet vyčerpaný. 
Viceprimátor Ing. Anton Boc 
skonštatoval: „...po náročnej 
zimnej údržbe na 75 percent, a 
bežná údržba na 92 percent.“

 Poslanci sa preto zhodli, že 
budú iniciovať prehodnotenie 
systému rozdeľovania financií 
nielen podľa počtu obyvateľov, 
ale aj podľa vytvoreného ko-
eficientu, ktorý by zohľadňoval 
konštatované skutočnosti. 
Jednou z možností je návrh na 
udelenie štatútu samostatnej 
mestskej zóny historickému 
centru mesta vzhľadom na jeho 
význam. 

Ľ. Sedláková

 Najužšie centrum mesta Trenčín tvoria Mie-
rové a Štúrovo námestie so svojimi obchodmi, 
kaviarničkami, reštauráciami. Táto oblasť je pe-
šou zónou, no v čase do 11.00 h majú majitelia 
prevádzok povolenie na vjazd pre zásobovanie. 
 Poslanci za mestskú časť Stred na základe 
sťažností požadujú od mestskej polície častej-
šie kontroly dodržiavania zákazu vjazdu. Budú 
iniciovať sprísnenie všeobecného záväzného 
nariadenia č. 5/2003 O premávke na pozem-
ných komunikáciách na území Mesta Trenčín, 
skrátenie doby pre zásobovanie a vjazdu do 
centrálnej pešej zóny. Podľa poslanca Mariána 
Kvasničku je tento systém nedôstojný pre his-
torické centrum. Nikde inde chodci nekľučkujú 
pomedzi autá. Ako povedal: „V centre Brati-
slavy auto nestretnete, a predsa tam obchody 
fungujú. Keď je to tam možné, prečo to nejde 
tu???“ Jazdí sa tu na autách vo veľkom štýle, 
občania tvrdia, že podnikatelia tam chodia, aj 
keď nevezú tovar. 
 Ďalším problémom, ktorým sa zaoberali po-

slanci VMČ Stred, je parkovanie v centre mesta, 
pri ČSOB a obchodnom centre. Toto parkovisko 
je na súkromnom pozemku, kam právomoci 
mestskej polície nesiahajú. Mestskí policajti 
upozorňujú na nevhodné parkovanie tých vodi-
čov, ktorí sa vyberú autom až k predajni hračiek 
a ku discobaru LIFE. Niektorí nepoučiteľní si 
nájdu na svojom nevhodne zaparkovanom vo-
zidle aj „papuču“. Poslanci žiadajú obnovenie 
rokovania s majiteľom súkromných pozemkov.

(text: ľs, foto: pha)

Poslanci budú žiadať zmenu pri rozdeľovaní peňazí
 Podľa nových rozpočtových pravidiel mohli tento rok investičné 
výdavky mesta významne ovplyvniť výbory jednotlivých mestských 
častí (VMČ), ktoré dostali možnosť určiť na základe spolupráce s 
občanmi tri až štyri proritné investičné akcie.

SKONČIA AUTÁ V PEŠEJ ZÓNE?

Členovia VMČ: predsedníčka je Gabriela Hubinská, Ing. Július Homola, Ing. Ján Krátky, PhDr. Marián 
Kvasnička, Mgr. Anna Plánková, MUDr. Eugen Szép.
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Cyklohliadky ako z televíznych obrazoviek
Od júla pozorujú obyvatelia i návštevníci Trenčína novú atrakciu - mestských policajtov na bicykloch

 S nápadom zavedenia cyklohliadok v Tren-
číne prišli iniciatívne sami mestskí policajti. 
Zástupca náčelníka MsP v Trenčíne Jaroslav 
Siebert nás informoval: „Vo svojich radoch 
máme mnohých bývalých športovcov. Sú me-
dzi nimi aj bývalí profesionálni cyklisti z AŠK 
Dukla. Tí prišli s nápadom cyklohliadok. Vyu-
žijú tak svoje schopnosti v prospech mesta.“ 
V súčasnosti MsP disponuje štyrmi bicyk-
lami. Na dvoch robia pravidelné obchôdzky 
najväčšieho sídliska Juh a dva si striedajú 
ostatní. 
 Policajtov na bicyk-
loch budeme stretať 
podľa počasia. Ak vydr-
ží pekné, cyklohliadky 
budú kontrolovať mesto 
až do októbra. 
 Hoci mestskí policaj-
ti jazdia na bicykloch v 
lete zväčša v krátkych 
nohaviciach a v tričku, 
zvyšok ich výbavy a pra-
covnej náplne zostáva v 
porovnaní s klasickou 
uniformou nezmenený: 
kontrolujú dodržiavanie 
občianskeho spolunaží-
vania, udržujú poriadok, 
kontrolujú prevádzky, 
najmä terasy, či sú po-
volené a či nezasahujú 
do komunikácií, pokutujú nedovolené plagá-
tovanie a napomínajú výtržníkov.

Ekologický spôsob dopravy
 Člen cyklohliadky Martin Petrík pozoruje 
zo strany obyvateľov pozitívne ohlasy: „Ľudia 
už hovorili, že sme ako z amerických seriá-
lov, páči sa im to“. Takýto spôsob prepravy 
je určite ekologickejší ako autá a tiež šetrí 
peniaze samosprávy. Ako skonštatoval Jaro-

slav Siebert: „Benzín je 
stále drahší a aj takto sa 
dá šetriť. No a policajti na 
bicykloch sú rýchlejší ako 
peší a na druhej strane 
obratnejší ako na autách. 
Cyklohliadke sa podarilo 
chytiť v pešej zóne pri 
mestskej veži motorkára, 
ktorý sa v ranných hodi-
nách „predvádzal“ pred 
svojou známou a ohrozo-
val chodcov. Pokuta ho 
neminula. Na aute alebo 
pešo by boli bez šance.“

Korčuliari a cyklisti
 Na základe výzvy motoristov začali kontro-
lovať korčuliarov, ktorí často nerešpektujú, 
že krajnica vozovky nie je pre nich určená. 
Majú používať chodník a v prípade, že sa tam 
nachádzajú chodci, musia sa pohybovať pri-
meranou rýchlosťou. Motoristi sa sťažovali 
predovšetkým na cyklistov. Mnohí z nich jaz-
dia priam samovražedne: za tmy neosvetlení 
a stredom vozovky. Máloktorí z nich majú po-
vinnú výbavu bicykla. Len cez prázdniny bolo 
z približne 120 kontrol o dodržaní pravidiel 

cestnej premávky a povinnej výbavy bicykla. 
Uskutočnili sa najmä pod Juhom, na hrádzi 
a v oblasti kyselky v Kubre. Len za nevybave-
nosť bicykla a nedodržanie Zákona 315 Z.z., 
pravidiel cestnej premávky, bolo uložených 
16 blokových pokút. Prinášame preto výber 
z pravidiel, ktoré obsahuje vyhláška č. 116/
1997 Z.z. O podmienkach premávky vozidiel 
na pozemných komunikáciách.

(zm)

 Bicykel musí byť vybavený:
a/ dvoma od seba nezávislými účin-
nými brzdami s plynulo odstupňova-
ným ovládaním brzdového účinku
b/ svetlometom schváleného typu 
svietiacim dopredu bielym svetlom. 
Svetlomet musí byť nastavený tak, 
aby svetlo svietilo do vzdialenosti 
najviac 20 m a upravený tak, aby sa 
toto nastavenie nemohlo samovoľne 
zmeniť. Svetlomet musí svietiť sú-
časne so zadným obrysovým svetlom 
červenej farby
c/ svietidlom so zadným obrysovým 
svetlom červenej farby schváleného 
typu svietiacim trvalo alebo prerušo-
vane
d/ zdrojom elektrického prúdu: ak 
ide o zdroj so zásobou energie, musí 
svojou kapacitou zabezpečiť svieti-
vosť svetiel najmenej 1,5 hodiny bez 
prerušenia
e/ zadným odrazovým sklom červe-
nej farby podľa osobitného predpisu: 
toto odrazové svetlo môže byť kom-
binované so svietidlom so zadným 
obrysovým svetlom. Odrazové sklo 
musí byť umiestnené v pozdĺžnej 
strednej rovine bicykla alebo na ľavej 
strane,
f/ najmenej jedným bočným odrazo-
vým sklom oranžovej farby na každej 
strane kolesa na špiciach predného 
alebo zadného kolesa alebo oboch 
kolies,
g/ odrazovými sklami oranžovej far-
by na oboch stranách pedálov,
h/ jasne znejúcim zvončekom: bicyk-
le detí predškolského veku môžu byť 
vybavené aj iným zvukovým signál-
nym zariadením ako zvonček,
i/ zátkami alebo rukoväťami na voľ-
ných koncoch rúrky kormidla,
j/ na voľných koncoch kormidla 
a ovládacích páčok bŕzd hranami 
obalenými materiálom pohlcujúcim 
energiu, ak sa použili tuhé materiá-
ly, musia byť hrany zaoblené. Páčky 
meničov prevodov, krídlové matice, 
rýchloupínače nábojov kolies, držiaky 
a konce blatníkov musia mať hrany 
buď obalené materiálom pohlcujúcim 
energiu, alebo ak sa použili tuhé ma-
teriály musia mať hrany zaoblené,
k/ uzavretými maticami nábojov, ak 
nie sú krídlové, rýchloupínacie alebo 
v kombinácii s krytom konca náboja.

(r)

O tom, že medzi trenčianskymi mestskými policajtmi je veľa 
športovcov, svedčia aj mnohé ceny, ktoré ako družstvo získali 
na viacerých športových podujatiach.                     (foto fry)
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Lokalita: Kubra – Ulice Kubranská, Kubrická, Pod lipami, Zelnica, 
M. Hricku, J. Derku, J. Fabu, Za humnami, Dubová, Dubník, Skal-
ničky, Záhradkárska osada Volavé
Inštitúcie a miesta spoločenského ruchu: Kultúrny dom, minerál-
ny prameň, kostol, základná škola, záhradky „Volavé“
Problémové miesta: záhradky – spaľovanie odpadu, nerešpektova-
nie dopravnej značky pri Kyselke, medziľudské vzťahy
Inšpektor: Ľubomír Klobušický
„Podľa môjho názoru sa v tomto rajóne nachádzajú ľudia bezprob-
lémoví, už i z toho dôvodu, že každý má plno práce okolo svojho 
domu, na poli. Nájdu sa aj takí, čo spaľujú odpad na záhradkách. 
Znepríjemňujú život ostatným, ale tých si vždy doriešim. Problém 
vidím na kyselke, kde návštevníci chodia autami. Vždy keď niekoho pokutujem, do rána zmizne celá 
dopravná značka. Chystám ale určité opatrenia, ktoré však vopred neprezradím...“

RAJÓN č. 14

Lokalita: Soblahovská – Ulica J. Kráľa, Tatranská, Krátka, Zelená, 
Nová, Cintorínska, Záhradnícka, Kúty, Olbrachtova, Dolný Šianec
Inštitúcie a miesta spoločenského ruchu: Vojenská poliklinika, 
vodné elektrárne, cintorín, nákupné stredisko, reštaurácie, škôlka
Problémové miesta: prejazd vozidiel z Juhu po chodníku na Parti-
zánsku ulicu, parkovanie na Krátkej ulici – parkovanie v protisme-
re, parkovanie nákladných vozidiel, parkovanie na chodníkoch
Inšpektor: Slavomír Papp
„Tento rajón mám pridelený len niekoľko dní, ale už teraz mi je jasné, 
že sa dá rozdeliť na dve časti. Prvú tvoria rodinné domy smerom k 
Partizánskej ulici a druhú paneláky. Prvá je v podstate bezproblémo-
vá, len občas sa vyskytne rušenie nočného pokoja v pohostinstve U Bradáčov. Aj tu sa však situácia 
zlepšila. Horšie je to s partiami výrastkov na detských ihriskách a na lavičkách medzi panelovými 
domami. Najhoršia je však situácia s parkovaním. Na Krátkej ulici boli osadené nové značky, zme-
nené  značenie je patrične vyznačené. Problém je však v nerešpektovaní voľného priechodu k domu. 
Autá stoja aj pred vchodom do obytného domu, prakticky na chodníku. To znemožňuje napríklad aj 
sanitke, aby mohla byť pristavená pred vchodom. Na to už zopár ľudí doplatilo životom. Budeme veľmi 
razantne postupovať proti tým, ktorí parkujú na takýchto miestach.“

RAJÓN č. 21
Predstavujeme inšpektorov Mestskej polície v Trenčíne

V. Samospráva
 Už sme vysvetlili, že verejná správa funguje na Slo-
vensku na troch stupňoch - obec, kraj a štát - a v odde-
lenom modeli dvoch zložiek - štátna správa a územná 
samospráva a načrtli sme ich základné či prenesené 
kompetencie. 
 Od tohto čísla sa už budeme venovať tej časti ve-
rejnej správy, ktorá je najbližšie k občanovi, a tou je 
miestna (obecná) samospráva. Mestá Bratislava a Koši-
ce majú dve úrovne samosprávy: magistrátnu (Mesto) a 
mestské časti. Inak na Slovensku existuje jednoúrovňo-
vá obecná samospráva. Jej štruktúru platnú pre Trenčín 
možno znázorniť priloženou schémou. V nasledujúcich 
vydaniach budeme postupne približovať všetky uvedené 
zložky samosprávy mesta Trenčín.                           (r)

 Za uplynulé dva týždne 

riešila MsP 14 drobných krá-

deží v obchodoch a nákup-

ných centrách, z toho 2 sa 

dopustili mladiství.

 Ukončenie prázdnin v 

Trenčíne oslavovala sku-

pinka mladistvých rušením 

nočného kľudu na Sihoti III. 

a na Soblahovskej ulici. Po 

viacnásobnom upozornení 

ich neminula pokuta.

 Zahnať prázdninovú nudu 

sa snažili i dvaja maloletí 

Jozef D. a Marek M. na La-

vičkovej ulici tým, že Janke 

L. hodili do bytu zapálené 

noviny. Majiteľka bytu bola 

našťastie prítomná a k požia-

ru nedošlo.

 Len za posledné dva 

týždne bolo odovzdaných do 

útulku 6 psíkov, z toho boli 

2 z Juhu a zo Sihote, 1 zo 

Zámostia a 1 z Kubrej. MsP 

upozorňuje všetkých maji-

teľov psov na dodržiavanie 

zákona a VZN č. 3/2002 o 

podmienkach držania psov v 

Meste Trenčín.

(msp)

Z denníka 
mestskej polície

Okienko do samosprávy

 Mesto Trenčín sa v závere roku 2004 bude prezentovať v 
priestoroch Slovenského inštitútu vo Viedni (v prvej polovici 
októbra) a na 15. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného 
ruchu Tour Salon v Poznani v dňoch 20. - 23. 10. 2004. Slo-
vensko je v tomto roku partnerskou krajinou výstavy, takže naň 

bude zameraná zvýšená pozornosť odbornej i laickej verejnosti.
Ponúkame možnosť spolupráce a prezentácie subjektov pracu-
júcich v aktívnom cestovnom ruchu na obidvoch týchto akciách.
Bližšie informácie: Mestský úrad, oddelenie cestovného ruchu, 
Ing. Mária Pauschová, tel.: 7435193.

Príležitosť prezentovať sa pre podnikateľov
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NA STAROM JUHU
Terézia Balážová
Na sta-
rom Juhu 
je zdravší 
vzduch ako 
na novom 
vďaka Brezi-
ne. Privítali 
by sme však viac zelene, ale aj 
ihrísk pre deti a čistenie ulíc. 
Obchodov je dosť, akurát keby 
spravili niekde blízko kúpalisko 
alebo niečo podobné.

Jana
Zlepšiť by sa 
mali ihriská 
pre deti a 
zvýšiť počet 
pa r ko v í s k , 
aby sa menej 
parkovalo na 

chodníkoch… V panelákoch 
sú zlé podmienky hlavne čo sa 
týka kúrenia, pivníc a striech, 
pretože zatekajú.
Jozef z domova dôchodcov
Páči sa mi, 
že je tu veľa 
zelene, prob-
lémom je 
veľký nepo-
riadok. Malo 
by tu byť me-
nej krčiem a viacej obchodov. 
V poslednej dobe nepociťujem 
zlepšenie.

NA NOVOM JUHU
Štefan a jeho krstňa Veronika
Páčia sa mi nové športoviská. 
Zlepšenie sme zaregistrovali. 
Nebol však dodržaný sľub, že 
cesty a chodníky do konca júna 
vyasfaltujú. Treba viac zelene a 

mali by sa o ňu starať. Oproti 
starému Juhu sú paneláky 
kvalitnejšie 
vrátane za-
teplenia. Je 
tu pokojné 
prostredie, 
p r í s t u p n á 
Brezina. Tre-
ba vybudovať kúpalisko alebo 
nejaké väčšie športovisko. 
Všetko sústreďujú do centra a 
pritom tretina obyvateľov mesta 
býva na Juhu. Zišla by sa lepšia 
cesta k Tescu, v smere od Juhu 
ťažko odbočíte. Vyriešil by to 
kruhový objazd pri Kauflande.

Peter
Páči sa mi blízkosť lesoparku. 
Betónové komunikácie sú v 

hroznom stave. Doteraz to ne-
mal kto pokryť asfaltom. Betón 
sa drobí, práši sa a diery sa 
rozrastajú. To je náš najväčší 
problém. Pracujú s priestormi 
na Halalovke, okolie sa dáva do 
poriadku. Je to na najlepšej ces-
te. Basketbalové ihriská sú pek-
né, ale nestačia. Priestory sú 
napr. na tenisové kurty. Býva tu 
obrovský po-
čet ľudí, pre-
to by som bol 
za plaváreň, 
te locv ičňu, 
š p o r t o v ú 
halu, zimné 
klzisko, lyžiarsky vlek, napr. ten, 
čo bol pod cintorínom, deťom 
veľmi pomohol.

(lm)

 Starý Juh bol postavený a 
obývaný už v sedemdesiatych 
rokoch. Prví obyvatelia sa na 
nový Juh začali sťahovať v po-
lovici osemdesiatych rokov. 

Výstavba nového Juhu dosiaľ 
pokračuje. Týmto faktom zod-
povedá aj zloženie obyvateľ-
stva, ktoré je v priemere o cca 
15 rokov mladšie na novom 
Juhu. 
 Nová oddychová zóna na 
Halalovke robí radosť najmä 
najmenším. Ihriská na starom 
Juhu sú síce zrekonštruované, 
no predsa nedostačujúce. Exis-
tuje však už projekt na vybudo-

vanie novej rekreačnej zóny na 
zanedbaných ihriskách pri Zá-
kladnej škole na Novomeského 
ulici. 
 Pri projektovaní nového Juhu 
našťastie už vznikli plochy, kto-
ré sú využité na oddych, ale 
aj na parkovanie. Situácia s 
parkovaním je na starom Juhu 
komplikovaná. 
 Obyvatelia Východnej ulice 
si pochvaľujú nádherný výhľad 
na zelenú krajinu, no celkovo 
je situácia zelene na novom 
Juhu nedoriešená. Stromov a 
trávnatých plôch je málo, a kým 
vyrastú tie čo sú, potečie dolu 
Váhom ešte veľa vody. Obyvate-
lia by privítali vysadenie nových 
stromov a okrasných kríkov. V 
tomto smere je na tom starý 
Juh oveľa lepšie. Stromy už vy-
rástli a niektorí obyvatelia sa o 
ne vzorne starajú.
 Deti majú na novom Juhu 
celkove oveľa lepšie podmien-
ky. Ihriská sú v neporovnateľne 
lepšom stave, tie staré na sta-
rom Juhu potrebujú komplexnú 

rekonštrukciu vrátane moder-
ných, vyhovujúcich preliezačiek. 
Na novom Juhu sú k dispozícii 
basketbalové koše, buduje sa 
cyklotrasa. 
 Poslanci za VMČ Juh si dali 
medzi svoje priority osvetlenie, 
ktoré je síce vymenené, no na 
niektorých uliciach vôbec nie 
je. Riešia problém s nevyasfal-
tovanými plochami, kde je len 
betón, ktorý sa drobí. Jedná 
sa napríklad o Ulice Kyjevská, 
Východná, Halalovka, M. Bela. 

Podobný je problém s ihriskami 
pri a v areáli Základnej školy na 
Novomeského ulici. Postupne 
sú rekonštruované schodištia 
aj so zábradliami. Čo sa týka 
nedostatku zelene, občania 
môžu požiadať Výbor mestskej 
časti o jej výsadbu na konkrét-
nom mieste. Ak bude návrh v 
súlade s generelom zelene, 
Mesto Trenčín zdarma poskyt-
ne stromčeky aj okrasné kríky. 
Obyvatelia si ich však musia 
vysadiť sami.                   (zm)

Ako sa býva na najväčšom sídlisku?
 Sídlisko Juh je s počtom obyvateľov 17 516 najväčším tren-
čianskym sídliskom. Ak prichádzate do Trenčína od Bratislavy, 
alebo naň hľadíte ako Trenčania, ktorí na ňom nebývajú, javí sa 
ako jednoliaty celok. Opak je však pravdou. Hlavnou tepnou a 
vlastne jeho centrom je Ulica gen. Svobodu. Tá ho však zároveň 
rozdeľuje na „starý“ a „nový“ Juh. Životné podmienky sú tu však 
veľmi odlišné.

Anketa: Ako sa Vám býva...



 V prvý školský deň sa otvo-
rili v Trenčíne brány deviatich 
základných škôl, devätnástich 
materských škôl, ale aj škol-
ských klubov a základnej ume-
leckej školy.
 Primátor Mesta Trenčín 

otvoril školský rok na najväčšej 
trenčianskej základnej škole na 
ZŠ na Ulici L. Novomeského. 
 Šikovní žiaci vítali svojich 
spolužiakov ukážkami tanca 
folklórneho, moderného, ale aj 
recitáciami, spevom a ukážka-
mi športov.
 Prváci prichádzali do škôl 
plní očakávania, mnohí prinies-
li aj kytičku pre svoju budúcu 
pani učiteľku. Potom už zasadli 
do školských lavíc, kde si vy-
skúšali prvé kresliarske cviče-
nia. V prvý školský deň ich ešte 
mohli rodičia čakať v triede. Od 
druhého dňa však už boli veľ-
kými školákmi, ktorí sa musia 
bez pomoci rodičov zaobísť. 

 Do nového školského roku 
nastúpilo celkovo približne 
5386 školopovinných detí, z 
toho 495 prváčikov. Celkovo sa 
znížil počet detí v základných 
školách o cca 258. Definitív-
ne údaje budú známe po 15. 
septembri. V školskom roku 
2004/2005 vyučujú základné 
školy v týmito špecializáciami:

Zámostie:
ZŠ na Veľkomoravskej ulici 
Triedy s rozšíreným vyučovaním 
hudobnej výchovy v 1. – 4. roč-
níku, cudzích jazykov v 3. – 9. 
ročníku, triedy so základným 
variantom
ZŠ na Ulici Na Dolinách 
Triedy so základným variantom, 
triedy so športovou prípravou v 
5. – 9. ročníku so zameraním 
na futbal, triedy s rozšíreným 
vyučovaním cudzieho jazyka v 
1. - 9. ročníku.

Stred mesta:
ZŠ na Ulici Dlhé Hony 
Triedy s rozšíreným vyučova-
ním cudzích jazykov v 3. – 9. 
ročníku, triedy so základným 
variantom
ZŠ na Ulici P. Bezruča 
Triedy s rozšíreným vyučova-
ním cudzích jazykov v 3. – 9. 
ročníku, v 5. – 9. ročníku, trie-
dy so základným variantom, 
školské športové stredisko so 
zameraním na karate, školské 
športové stredisko so zame-
raním na hádzanú, integrácia 
detí imobilných a s iným postih-
nutím, zaradenie do projektu 

Sokrates, do projektu Otvorená 
škola, Infovek, v rámci rozvíjaní 
počítačovej gramotnosti

Sever:
ZŠ na Hodžovej ulici
Triedy s rozšíreným vyučova-
ním cudzích jazykov v 3. – 9. 
ročníku, triedy so športovou 
prípravou v 5. - 9. ročníku so 
zameraním na ľadový hokej, 
športové stredisko karate, trie-
dy so základným variantom
ZŠ na Kubranskej ceste

Triedy s rozšíreným vyučova-
ním výtvarnej výchovy v 1. – 9. 
ročníku, triedy pre mimoriadne 
nadané deti od 1. ročníka, ma-
tematické triedy, triedy so zá-
kladným variantom, Infovek
ZŠ na Potočnej ulici 
Triedy so základným variantom 
v 1.– 4. ročníku.

Juh:
ZŠ na Ulici L. Novomeského
Triedy s rozšíreným vyučovaním 
cudzieho jazyka v 1. – 4. a 5. 
- 9. ročníku, triedy so športovou 
prípravou v 5. – 9. ročníku so 
zameraním na karate, športové 
stredisko hádzaná, triedy so 
základným variantom

ZŠ na Východnej ulici 
Triedy s rozšíreným vyučovaním 
hudobnej výchovy a výtvarnej 
výchovy v 1. – 9. ročníku a trie-
dy s rozšíreným vyučovaním cu-
dzích jazykov v 5. - 9. ročníku, 
triedy so základným variantom, 
od 1. septembra 2003 školské 
športové stredisko so zamera-
ním na športovú gymnastiku, 
športové stredisko hádzaná, 
športové triedy so zameraním 
na gymnastiku dievčat a bas-
ketbal chlapcov. 

(zm, foto: Jozef Čery)
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Prvý školský deň v Trenčíne

 Pri príležitosti začatia no-
vého školského roka vykona-
la štátna polícia na cestách 
dopravnú akciu zameranú na 
ochranu detí. Robili dohľad na 
cestách predovšetkým v blíz-
kosti škôl od 7:00 do 11:00. 
Celkovo zistili 119 dopravných 
priestupkov. Z toho policajti vy-
bavili 74 priestupkov dohová-
raním a 44 v blokovom konaní. 
Počas akcie policajti zadržali 
štyri osvedčenia od vozidla. 
Dopravná akcia sa robila spolu 
s mestskou políciou a taktiež 
sa jej zúčastnil jeden dobrovoľ-
ný strážca poriadku.       (lba)

Na bezpečnosť detí križujúcich 
cesty na priechodoch pre chod-
cov pred školami dohliadajú 
mestskí policajti.             (fry)
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 Rozmohol sa nám nový ná-
rodný koníček. Po závisti, tré-
novaní národného mužstva v 
hokeji a po borovičke s pivom 
pôjde už o štvrtú kapitolu, čím 
sme sa priblížili k EÚ. Je to 
disciplína zvaná zahmlievanie 
pojmov, ich výkladu, dokonca aj 
čísloviek, čo som považoval za 
nemožné. Veci, ktoré mali svoje 
pochopiteľné pomenovanie sa 
zrazu volajú inak. Môj spolužiak 
Jožo Cicko zo Zvolenskej Slatiny 
bol Cigán. Po zasadnutí Ústred-
ného výboru najmúdrejšej strany 
v šesťdesiatych rokoch sa raz 
zobudil a zistil, že je Róm. Nešlo 
mu to do hlavy, lebo bol rovnako 
tmavý ako deň pred zasadnutím 
ÚV a my sme ho mali rovnako 
radi. Okrem toho ÚV nedotiahol 
záležitosť do konca. Správne 
by sme mali do opery chodiť na 
Rómskeho baróna, objednávať 
si rómsku pečienku a keď nám 
náhodou bude dieťa klamať do 
očí, mali by sme mu oznámiť, 

že rómuje. Kto však ozaj urobil  
kariéru v rámci nového výkladu 
pojmov, je kravské lajno. Takú 
zmenu imidžu neprežili ani Re-
agan s Clintonom dohromady. 
Kravské lajno sa dnes totiž volá 
exkrement hovädzieho dobytka. 
Predstavte si, ako dobre by sa 
to vynímalo na vizitke: „Fero 
Mrchavý, Exkrement hovädzie-
ho dobytka“, nasleduje číslo 
mobilu a e-mail. Väčšina by si 
predstavila odborníka z Bruse-
lu pre oblasť živočíšnej výroby. 
Pritom ide o obyčajné... Okrem 
zahmlievania pojmov patrí me-
dzi obľúbené aj zahmlievanie 
otázok a odpovedí. Určite pozná-
te scénu z televíznych diskusií. 
Ambiciózna redaktorka položí 
politikovi konkrétnu a aj trkva-
sovi jasnú otázku. Opýtaný sa 
zamyslí (vzácny prípad): „Pani 
redaktorka, myslím si, že otázka 
by mala znieť inak“. Prednesie 
vlastnú otázku a hneď si na ňu 
aj odpovie. Redaktorka aj diváci 

sú z toho úplne tumpachoví, ale 
politik je evidentne spokojný. 
Úspešne zahmlil. To je ako keby 
som prišiel na skúšku z orga-
nickej chémie, docent by ma 
oslovil: „Kolega, povedzte mi 
niečo o nenasýtených mastných 
kyselinách“ a ja by som mu od-
povedal: „Pán docent, otázku je 
potrebné položiť inak“. Vzápätí 
by som mu povedal niečo o vy-
sokotlakových parných kotloch, 
ktoré používajú Eskimáci na vy-
kurovanie paradajkových plantá-
ží. Všetky dvere by mi boli malé. 
Politik si však odpije z minerálky 
a pokračuje v zahmlievaní.
 Osobitnou kapitolou zahmlie-
vačov sú kontexťáci. Ak činiteľ 
povie nejakú evidentnú hlúposť 
a novinári sa ho na to spýtajú, 
nasleduje čarovná veta: „Infor-
mácia je vytrhnutá z kontextu“. 
Potom už treba len odcitovať 10 
viet pred a 10 za somarinou a 
zdôrazniť, aké to boli verbálne 
perly. Osobne si ale myslím, 

že ak niekto odporúča jazdu na 
červenú o polnoci, mohol by túto 
vetu vytrhnutú z kontextu kľudne 
vsadiť aj do diamantového diadé-
mu, somarinou by ostala. Ponú-
kam riešenie. Na každom úrade 
je možné získať tlačivo, kde po 
patričnom vyplnení môže každý 
občan učiniť (ne)čestné prehlá-
senie. Mohli by byť aj tlačivá, 
ktoré by za poplatok umožňovali 
urobiť dodatočne prehlásenie o 
vytrhnutí z kontextu. Tlačivo by 
malo tradičné kolónky: meno, 
priezvisko... božechráň rodné 
číslo (to je tajné!). A pod tým 
červeným: Ja dolupodpísaný  Dr. 
XYZ vyhlasujem, že somariny, 
ktoré som včera trepal v televízii 
a balamutil divákov, sú vytrhnu-
té z kontextu. Tridsaťkorunový 
kolok, dátum, pečiatka, podpis 
a ďalší príjem do štátnej poklad-
ne. Tak čo, drahí zahmlievači 
a kontexťáci? Neskúsime to? 
Teda vy! 

(pha)

Zahmlievači                                                                                            (glosa)                       

 Starí Trenčania v spomien-
kach nezabudnú spomenúť po-
riadok a bezpečnosť v meste: 
„Za Gönciho a Kalabu býval po-
riadok cez deň i v noci“. Mestskí 
strážcovia poriadku nesedeli v 
kancelárii, ale pravidelne po-
chôdzkovali vo svojom rajóne. V 
meste neboli vyvrátené smetné 
nádoby, polámané lavičky, či 
popísané priečelia budov. Pod-
gurážení si dávali veľký pozor 
na policajta na obchôdzke. Sa-
mozrejme, bolo neporovnateľne 
menej obyvateľov ako dnes, 
ale vo všeobecnosti bol policajt 
váženou osobou, vzbudzujúcou 
rešpekt. Dnešný model - návrat 
k rajonizácii - nadväzuje na his-
torickú tradíciu mesta. O deji-
nách našej mestskej polície vie 
pútavo rozprávať Juraj Gönci. 
 V r. 1900 bolo v Trenčíne 
desať výkonných policajtov, v 
ďalších rokoch sa stav zboru 
zvýšil. V r. 1903 schválilo zastu-
piteľstvo mesta Policajný štatút. 
Stanovil, že policajný zbor tvoria 
policajný kapitán, komisár a po-
licajné mužstvo, t.j. 1 strážmaj-
ster, 2 desiatnici, 4 strážnici I. 
a 4 strážnici II. triedy. V r. 1909   

malo mesto 14 policajtov. V 
tom čase žilo v Trenčíne 7 850 
obyvateľov. V r. 1915 sa usku-
točnili personálne zmeny - po 
zosnulom Štefanovi Ilavskom 
bol na podkapitána povýšený 
dovtedajší policajný koncipista 
Dr. Pavel Gönci. Na jar 1916 sa 
policajný zbor opäť rozšíril - úrad 
viedol policajný kapitán, policaj-
ný podkapitán ako jeho zástup-
ca, osnovník, dôstojník-dozorca 
(rendörtiszt). Výkonnú časť tvori-
li 1 strážmajster, 2 desiatnici, 4 
policajti I., 4 policajti II. triedy a 
2 poľní policajti I. a II. triedy.
 Po vzniku Československej 
republiky sa uzniesol zastupi-
teľský zbor, že v záujme väčšej 
bezpečnosti a poriadku zvýši 
počet policajtov na 26. Dovte-
dajší kapitán, bývalý veliteľ l. 
čsl. pešieho pluku Karol Řimek 
sa vrátil do služieb armády. 
Dočasným vedením polície bol 
poverený Dr. Gerhard Šebák. Po 
r. 1922 sa zmenili kompetencie 
samostatnej policajnej  vrchnos-
ti. Štátno-bezpečnostnú službu 
prevzalo četníctvo, ktoré podlie-
halo Okresnému úradu.
V r. 1923 zostalo v mestských 

službách 14 strážnikov, za poli-
cajného referenta bol menovaný 
Dr. Pavel Gönci. Podľa schvále-
ného Štatútu mestského úradu 
v r. 1925 malo policajné odde-
lenie obrovský rozsah činností. 
Okrem zabezpečovania poriadku 
sa starali o bezpečnosť osôb a 
majetok občanov, mali dozor 
na stanici, na slávnostiach, 
zhromaždeniach, nad hotelmi, 
hostincami, kaviarňami, ich zá-
verečnými hodinami, kontrolova-
li dodržiavanie zákona o hazard-
ných hrách, dbali na poriadok na 
trhoch a jarmokoch. Mali dokon-
ca predpísanú starostlivosť o 
historické a prírodné pamiatky, 
evidovali cudzincov, brancov a 
pod. Všetky povinnosti zabezpe-
čoval mestský tajomník, pred-
nosta policajného oddelenia – 
až do svojej smrti v r. 1938 ním 
bol Dr. Pavel Gönci. Organizačný 
štatút stanovil pre výkonný zbor 
mestskej polície 14 miest. Po 
odchode starších stav dopĺňali. 
V r. 1930 nastúpil Ondrej Bilčík, 
r. 1931 Ján Hajduch. Do vzniku 
Slovenského štátu zostal počet 
policajtov v Trenčíne nezmene-
ný.                                   (jk)

Mestskí policajti v Trenčíne kedysi...

Na snímke z roku 1923 Dr. Pa-
vel Gönci. Fotografia je z archí-
vu Juraja Gönciho, ktorý venoval  
jedinečnú uniformu policajného 
kapitána s príslušenstvom Tren-
čianskemu múzeu v Trenčíne.



 Festival Starej hudby pokračuje šiestym koncertom 23. sep-
tembra o 19.00 v Trenčianskom múzeu. Kamila Zajíčková (soprán) a 
Richard Fuller (kladivkový klavír - pft) z USA uvedú komorný koncert 
skladieb z 2. polovice 18. storočia.
 Základná organizácia Slovenského zväzu sluchovo postihnutých 
a nedoslýchavých v Trenčíne pozýva svojich členov a tiež priateľov na 
posedenie pri guláši a opekačke v klube na Bezručovej ulici 1012. 
Posedenie sa uskutoční 18.9. (sobota) o 11.00. Poplatok je 70 Sk. 
Prihlásiť sa môžete u Marty Rožníkovej na tel. č. 6520 246 alebo na 
Bezručovej ulici u p. Struhárovej, riaditeľky rehabilitačného centra na 
t. č. 640911 do 16.9.
 Prvá základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska organizu-
je zájazd do Bielic – kúpanie v termálnych bazénoch. Zájazd sa usku-
toční 29. septembra. Prihlásiť sa môžete každý utorok od 10.00 do 
11.00 členke výboru, ktorá má službu.                                      (r)
 Klub Filatelistov 52 –10 Trenčín pozýva všetkých priazniv-
cov v nedeľu 19. septembra 2004 od 8.00 do 13.00 h na Celo-
slovenskú filatelistickú burzu do Kultúrneho strediska na ulici 
Dlhé hony. Záujemcovia si budú môcť kúpiť, predať alebo vymeniť 
poštové známky, korešpondenčné lístky, pohľadnice, ale aj TK, 
mince, papierové platidlá či iné filatelistické alebo numizmatické 
predmety.                                                                     (ed)
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• Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spo-
lupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku - Trenčín pripravujú 
aj pre školský rok 2004/2005 otvorenie 1. ročníka Univerzity 
tretieho veku (UTV) pri Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Tren-
číne. Štúdium trvá 3 roky. Semester tvorí spolu 28 vyučovacích 
hodín rozdelených do 7 sústredení. Na štúdium sa môžu uchádza-
či prihlásiť na základe písomnej prihlášky, ktorú si vyzdvihnú na 
TnUAD. Podmienkou prijatia je úplné stredoškolské vzdelanie, vek 
u žien nad 45 rokov, u mužov nad 50 rokov a zaplatenie príspevku 
na UTV. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Ternín podania prihlášky 
je do 30.9.2004 na Oddelenie akademických činností TnUAD, 
Študentská 1, 911 50 Trenčín. Bližšie informácie: TnUAD – tel.: 
032/7400 506, 7400 503, JDS TN – tel.: 032/6520 629    (r)

 Hlavná časť mestských osláv 
sa začala vo štvrtok 26.au-
gusta 2004 prijatím priamych 
účastníkov ozbrojeného vystú-
penia slovenského ľudu proti 
fašistickej moci na radnici. Z 
tridsiatich pozvaných si pre-
vziať pamätnú medailu Ústred-
nej rady Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov z 
rúk zástupcu primátora Ing. A. 
Boca prišla takmer polovica. 
Ocenení boli: Alfonz Bučko, Ján 
Čižnár, Mária Dzamková, Hele-
na Gáborová, Agnesa Garajová, 
Jozef Halan, Karol Hrdina, Fran-
tišek Huňavý, Štefan Jančo, 
Albín Láni, Pavol Liška, Viktor 
Liška, Florian Majzel, Štefan 
Mazáň, Jozef Mikita, Mojmír 
Reich, Alžbeta Struháriková, 
Jozef Škorec, Mária Škorcová, 
Vladimír Valíček, Pavol Zachar, 
Ondrej Dzúr, Štefan Ondrášek, 
Emília Porubanová, Štefan 
Saksa, František Danek, Ján 
Knapp, Michal Krošlák, Fridrich 

Porubský a Oskar Valášek.
 Oblastná organizácia SZPB v 
Trenčíne, podľa slov jeho pred-
sedu Tomáša Šveca eviduje 
ešte 227 priamych účastníkov 
SNP: „Žijú väčšinou v skrom-
nosti a dožívajú sa vysokého 
veku. Zaslúžia si pozornosť a 
úctu širokej verejnosti. Treba 
ešte aj dnes poďakovať a po-
kloniť sa pred nimi.“ Pred 60-
-timi rokmi sa postavili proti 
bezpráviu a hanobeniu ľudskej 
dôstojnosti. V Trenčíne ich žije 
takmer 80. Oslavy pokračovali 
na Brezine, pietnom mieste od-
počinku obetí fašistov a ich pri-
sluhovačov. Patrili spomienke 
na tých, ktorí za dnešok položili 
svoj život. Prišli aj predstavite-
lia štátov, z ktorých pochádzali 
obete fašistov zavraždené na 
Brezine: z USA, Českej republi-
ky, Ruska, Francúzska, Maďar-
ska. Položili vence k Pamätníku 
umučených. 

Ľ. Sedláková

OSLAVY 60. VÝROČIA SNP V MESTE TRENČÍN

Predposledný augustový týždeň sa v našom meste niesol v zna-
mení osláv 60. výročia SNP. Sviatok, ktorý sa po roku 1989 
takmer stratil zo zoznamu štátnych sviatkov si pripomenuli 
predstavitelia mestskej i krajskej samosprávy, ozbrojených zlo-
žiek, politické strany, záujmové organizácie a spolky.

 Tri dni sa konala súťaž det-
ských a mládežníckych dycho-
viek z celého Slovenska. Od 3. 
do 5. septembra na Mierovom 
námestí a v Kultúrnom a meto-
dickom centre OS SR v Trenčí-
ne. Celkovo vystúpilo 260 mla-
dých hudobníkov. 
 Porota, ktorej predsedal hu-
dobný skladateľ Adam Hudec 
vyhlásila za najlepšiu detskú 
dychovú hudbu Spojený dy-
chový orchester pri Základnej 
umeleckej škole v Bojniciach. 
Vedie ho riaditeľ ZUŠ v Bojni-

ciach Jozef Baláž.  Z mládež-
níckych súborov si najvyššie 
ocenenie odniesol Dychový or-
chester mladých mesta Košice 
s dirigentom Jirkom Novotným, 
ktorý predviedol najlepší výkon 
spomedzi dirigentov. Renomé 
si buduje už aj účinkovaním v 
zahraničí. Mnohé súbory potvr-
dili svoju stabilnú úroveň, no 
niektoré prekvapili kvalitným 
výkonom. Napríklad Detský 
dychový súbor ZUŠ Turčianske 
Teplice dosiahol po roku exis-
tencie Strieborné pásmo.    (r)

Dychovka má budúcnosť

AD.: Mestská polícia bližšie k občanom
 V predchádzajúcom čísle (17/26.8.2004) sme v článku Mest-
ská polícia bližšie k občanom o.i. uviedli: „Pre bezpečnosť občanov 
ministerstvo vnútra odporúča na 2000 obyvateľov 1 inšpektora.“
Tento údaj je chybný a do textu sa dostal omylom. Správne má 
znieť: „ Bezpečnostná doktrína Vlády SR odporúča na tisíc obyva-
teľov 1 policajta.“
 Redakcia sa za chybnú informáciu ospravedlňuje s dodatkom, 
že približne 58-tisícový Trenčín má v súčasnosti vo svojich služ-
bách 49 mestských policajtov.                                             (r)
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• KINO METRO •
9. - 12.9.: o 17.00 hod.

GARFIELD 
USA 2004, ŠUP, 80 min., MP, 

slov. znenie, Dolby SR
Najslávnejší komiksový kocúr 
Garfield sa z cynického rozo-
žraného chlpáča stane hviez-
dou akčnej rodinnej komédie, 
keď spoločne s J. L. Hewitto-
vou bude zachraňovať psíka 
Odieho z rúk únoscov. Film 
rodinného typu !

9. - 12.9.: o 19.00 hod.
DEŇ PO TOM 

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

Dolby SR
Veľkorozpočtový film je nabi-
tý dejom okolo náhlej zmeny 
podnebia s dôsledkami pre 
planétu. Klimatológ musí za-
chrániť svet pred globálnym 
oteplením. Hrajú: D. Quaid, J. 
Gyllenhaal a iní. Réžia a sce-
nár: R. Emmerich.

13.9.: o 19.00 hod.
ART CLUB filmový klub

NIEKDE V AFRIKE 

Nemecko 2001, 138 minút, 
čes. titl., réžia: Caroline Link

Oscarový film! Jeho dej sa 
odohráva v 30-tych a 40-tych 
rokoch v Keni, kam otec Wal-
ter, pracujúci na farme, povolá 
z Nemecka manželku Jettel a 
dcéru Reginu. Zachráni im tým 
život, rodiny oboch počas vojny 
zahynú. Šíre africké priestran-
stvo, dynamická flóra i fauna, 
domorodé kultúry a hlavne 
slnko, akoby uvoľňovali všet-
ky potlačené pudy a emócie, 
formované nespočetnými kon-
venciami. Žiť vo svojej prirodze-
nosti znamená objaviť Afriku.

14.9.: o 17.00 hod.
RISKNI TO S POLLY

USA 2004, ŠUP, 90 min, do 
12 r. MN, Titl, Dolby SR 

Pre najopatrnejšieho muža na 
Zemi začína byť život zaujíma-
vý. Polly ho vtiahne do víru 
kolotoča tvoreného športom, 
koreneným jedlom, fretkami a 
tancom. V hlavnej úlohe Jenni-
fer Aniston a Ben Stiller. Réžia: 
J. Hamburg

15. - 19.9.: o 17.00 a 19.15
OSADA

USA 2004, ŠUP, 108 min., do 
15 r. MN., sl.titl., Dolby SR

Jeden z najočakávanejších 
filmov roka! Rok 1897. Malá 
komunita ľudí v osade žije v 
hrôze, že lesy navôkol obýva-
jú tajomné bytosti. Thriller od 
autora Šiesteho zmyslu. Hrajú: 
W. Hurt, J. Phoenix, S. Weaver, 
A. Brody a iní. 

20.9.: o 19.00 hod.  
ART CLUB  filmový klub

STARÉ, NOVÉ, POŽIČANÉ  
A MODRÉ

Dánsko 2002, 90 minút, 
réžia: Natasha Arthy 

Ďalší z filmov s certifikátom 
manifestu Dogma 95. Názov je 
z tradície, že každá nevesta má 
mať niečo staré, niečo nové, 
niečo požičané a niečo modré. 
Bláznivé príhody odohrávajúce 
sa v Kodani zobrazujú život Kat-
rine a jej priateliek tri dni pred 
jej svadbou. Cena za najlepší 
herecký výkon – MFF Karlové 
Vary 2003.

21. - 22.9.: o 19.00 hod. 
FILMOSTRÁDA 2004

PADLÉ ŽENY (The Magdalene 
Sisters)

Írsko / VB 2002, ŠUP, 119 
min., do 15 r. MN, Dolby SR

Írsko, 60-roky minulého sto-
ročia. Dievčatá a ženy, ktoré 
viedli ľahký život, stali sa 
obeťami znásilnenia, alebo sú 
slobodné matky, sú odvádzané 
do kláštora. Žiadna z nich ne-
tuší, čo ju čaká za múrmi. Film 
ukazuje donedávna exustujce 
írske „polepšovne“ a šokujúce 
výchovné praktiky, o ktorých 
verejnosť netušila. Ocenenie: 
MFF Benátky 2002- Zlatý lev. 
23. - 26.9.: o 17.00 a 19.15

JA, ROBOT 
USA 2004, ŠUP, 114 min., do 

12 r. MN, titl., Dolby SR
Will Smith v hlavnej úlohe 
akčného thrilleru. Detektív 
Spoonera spoločne so psycho-
logičkou Susan vyšetrujú smrť 
doktora. Je presvedčený, že 
vedca zavraždil robot. To záko-
ny považujú za nemožné.

Pozvánka do kina

 Vo výstavnej sieni na Mie-
rovom námestí č. 22 je od 20. 
augusta otvorená výstava maľo-
vaného skla a obrazov. Mesto 
Trenčín a Trenčianske osvetové 
stredisko pripravili výstavu Pet-
ronely Novosadovej, ktorá je 
členkou združenia výtvarníkov 
v Trenčíne. Kurátorom výstavy 
tridsiatich deviatich obrazov je 
Jan Tluka. Štýl P. Novosadovej 
charakterizujú znaky a čisté far-
by. Medzi jej témy patrí modrá 
mesačná ilúzia, muž a žena... 
Z techník dominuje olejomaľba, 
na niektorých obrazoch môžeme 
vidieť aj kombináciu so zlatým 
sprejom. V súčasnej expozícii sú 
v kombinácii dva obrazy. „Chce-
la som vyskúšať niečo nové,“ 
komentuje autorka, „je to moja 
najväčšia autorská výstava v 

Trenčíne a znamená pre mňa 
veľa.“ Vo svojej tvorbe so sklom 
chcela ukázať, čo všetko sa s 
ním dá robiť, koľko má možností, 
materiálov a techník, ktoré sa 
dajú realizovať. V maľbe využíva 
skôr minimálne zásahy, nepre-
maľováva. Sústredí sa na znaky, 
ktoré potom rozvíja. Tvorba je 
pre ňu relaxom. „Človek sa na-
chádza v nejakom stave, ktorý sa 
nedá opísať. Je to pocit veľmi prí-
jemný. Podstatou mojej práce je 
vytvoriť niečo, čo ma uspokojí a 
možno iných zaujme.“ Petronela 
Novosadová pracuje v školstve a 
ani v budúcnosti to nemieni zme-
niť: „Práca s deťmi, mládežou sa 
mi veľmi páči.“ 
 Výstava potrvá do 12. sep-
tembra.

(lm)

 Do 19. septembra 2004 
má široká kultúrna verejnosť 
možnosť pozrieť si obrazy Jany 
Rehákovej – Lalovej v Galérii 
M.A. Bazovského v Trenčíne, 
ktorá spolu s Trenčianskym 
samosprávnym krajom usporia-
dala 20. augusta 2004 verni-
sáž jej výstavy. PhDr. Ladislav 
Hrnčirík túto kolekciu obrazov 
označil ako: „Štýlovo - formálne 
prostriedky, ktoré neodkazujú 
na vonkajší svet, ale upriamujú 
pozornosť na tvary a farebné 
zoskupenia, ktoré v sebe nesú 
posolstvo i tajomstvo“. To sú 
obrazy Jany Rehákovej – La-
lovej. Rodáčka z Trenčína vo 
svojom príhovore na otvorení 
výstavy v Trenčíne poďakovala 
všetkým prítomným za účasť 

na vernisáži a zároveň verejne 
darovala jeden z vystavovaných 
obrazov podľa vlastného výberu 
do stálej zbierky obrazov Galé-
rie Miloša Alexandra Bazovské-
ho v Trenčíne.

Foto a text: F. Rybníček 

Obrazy pretkané posolstvom i tajomstvomMesačné ilúzie

Trenčiansky výtvarný 
salón sa uskutoční v Sy-

nagóge od 10.9. do 3.10. 
Na tomto 12. ročníku 
vystavuje svoje práce 
väčšina trenčianskych 

výtvarníkov.

 V septembri sa v našom 
meste uskutoční operná pre-
miéra hry “Píseň O DVÚCH 
UHERSKÝCH PÁNOCH a turec-
kého cisáre dcére”
 Diváci v Trenčíne sa pr-
výkrát v modernej histórii stanú 

svedkom premiéry pôvodnej 
slovenskej ľudovej opery. Pred-
stavenie pripravilo a prináša 
do nášho mesta združenie Fi-
nestrina.
 Opera vznikla na motívy 
anonymného textu zo 16. sto-

ročia. Premiéra sa uskutoční  
11. septembra 2004 o 19.00. 
v kine Hviezda Trenčín. Druhé 
predstavenie odohrajú v nedeľu 
12. septembra. Bližšie infor-
mácie v KIC. 

(ls)

Premiéra ľudovej opery



 Ako jedna z mála tanečných 
škôl na Slovensku ponúka 
Tanečná škola Gregor kurzy 
pre dospelých. Tento rok to 
bude v spolupráci s kultúrnym 
strediskom Dlhé hony a v jeho 
priestoroch už 10. ročník. Táto 
tanečná škola vznikla ako prvá 
súkromná tanečná škola na 
Slovensku už v roku 1990. 
Pôsobí predovšetkým v meste 
Trenčín a vyškolili tu viac ako 

5.000 dospelých i detí vo veku 
od osem rokov. Výnimkou nie 
sú ani seniori. Aj tento rok otvá-
ra kurzy pre stredoškolskú mlá-
dež a tiež kurzy pre dospelých 
bez obmedzenia veku. Všetky 
spoločenské tance budú mlad-
ší potrebovať pre úspešné 
uplatnenie v spoločenskom ži-
vote. Starší si spríjemnia chvíle 
spoločenského života a nájdu 
určitý druh sebarealizácie. Naj-

lepší absolventi tanečnej školy 
Gregor sa zúčastňujú aj Maj-
strovstiev Slovenska neregis-
trovaných párov. Práve tanečná 

škola Gregor z Trenčína má tra-
dične najväčšie zastúpenie. O 
tom, že ich nie je málo, svedčí 
aj fotografia.                    (zm)

TRETÍ SEKTOR, OBČIANSKE AKTIVITY Číslo 18/ročník VI.12 / INfO      

„Nemá nádej, nemá šance, kto nepozná všetky tance.“

MLADOSŤ pre deti aj dospelých

 Významnou formou spoločenskej zábavy je spoločenský tanec. 
Čo nevidieť tu bude plesová sezóna. Na pravom plese nevystačí 
človek iba s valčíkom, polkou a „cvičením“ na modernú hudbu. 
Nespočet tancov dáva každému možnosť vybrať si podľa svojho 
vkusu, nálady, záujmu i veku. Tancovať môžu všetky generácie. 

 SKC-DOTYK je nezisková organizácia, ktorá sa už roky venuje 
problematike násilia a snaží sa o jeho elimináciu v spolupráci s 
políciou, samosprávami alebo zahraničnými organizáciami. Jed-
nou z priorít je aj starostlivosť o deti.

 Každoročne sa snažia pomôcť 
zabudnúť niekoľkým desiatkam 
detí na problémy, ktoré vôbec 
neprislúchajú ich veku. SKC-
-DOTYK - BECKOV uskutočnilo 
v dňoch od 26.7.-1.8.2004 už 
tretí turnus detského letného 
tábora, kde deti našli to, čoho 
sa im nedostáva: lásky, dostat-
ku voľnosti a pohybu, vynikajúcej 
stravy, hier a súťaží, výletov, ale 
predovšetkým porozumenie pre 
ich starosti. Tábor by sa nemo-
hol uskutočniť bez pomoci spon-
zorov. Prezidentka organizácie 
P. Hatašová: “...nemyslím si, 
že všetci úspešní podnikatelia 
nemajú sociálne cítenie. Mnohí 
však boli podvedení, ich dary 
nešli na určený účel. Naša orga-
nizácia má už svojich stabilných 
sponzorov a darí sa nám získavať 
ďalších. Každý  sa môže presved-
čiť, kam ide jeho dar. Vďaka nim 
môžeme každý rok väčšiemu 
počtu detí dopriať týždeň pohody 
v krásnom prostredí Smoleníc. 
Sme radi, že napriek zlej situácii 
niektoré obce a mestá dokázali 
vyčleniť financie na úhradu letné-
ho tábora pre deti, ktoré to potre-
bujú. Vďaka patrí predovšetkým 
MsÚ Trenčín, OcÚ Beckov a tiež 
Mestskej polícii v Starej Turej a 
v Trenčíne za ich darčeky a pod-
poru pri organizovaní táborov...” 
Zapojení ako animátori boli poli-
cajti. Všetko je len vecou prístu-

pu. Osobným kontaktom s deťmi 
si policajti rozšírili vedomosti zo 
psychológie a nadobudli zručnos-
ti pri komunikácii s deťmi. Dôka-
zom dobrého výberu je nadšenie 
50 detí, ktoré nemali žiadne 
zábrany v komunikácii a aj keď 
niečo tušili o svojich vedúcich, 
kamarátske správanie, humor, 
netradičné “výchovné” metódy, 
množstvo nápaditých súťaží a 
hier, ich celkom zmiatli.     (dot)

Tábor pre deti so starosťami dospelých

Aj Trenčianski skauti pomáhali čistiť Vysoké Tatry

 Telovýchovná jednota Mla-
dosť už niekoľko rokov organizu-
je športové súťaže, telovýchov-
né akadémie, ale aj kultúrne 
podujatia pre deti a mládež, no 
záujem preniesli aj na dospe-
lých a starších občanov. V sú-
časnosti pracujú so zdravotne 
postihnutými aj zdravými deťmi 
v Grécku. Ich pobytom sa ale 
program na tento rok nekončí. 
Prichystané sú Beh o Matúšov 
groš, Dni športu, Beh Terryho 
Foxa, Gymnastické matiné. Zau-
jímavý bude aj Maratón generá-

cií v aerobiku a Rope skipping. 
Je to súťaž pre školy v skákaní 
cez švihadlo. Testy z atletiky, 
beh, skok a pripravenosť dať 
v prípade núdze prvú pomoc si 
vyskúšajú záujemcovia na akcii 
„Ide o naše deti“ – testovanie 
fyzickej a psychickej zdatnosti 
detí. V programe Hviezdička sa 
predstavia so zdravými deťmi aj 
zdravotne postihnuté. Na záver 
je tradične pripravená Perinba-
ba, ktorá každoročne poteší 
veľké množstvo detí.

(lm)

  V nádhernom podtatran-
skom prostredí v areáli Šport-
camp v Tatranskej Lomnici sa 
od 16. do 25. júla konalo 7. 
stredoeurópske stretnutie skau-
tov pod názvom Tatracor. Akcia 
bola počtom účastníkov, dĺžkou 
trvania i charakterom najväčšou 
medzinárodnou mládežníckou 
akciou v dejinách Slovenska. 
Stretlo sa viac ako 2 000 účast-
níkov z deviatich krajín Európy 
(Slovensko, Česko, Poľsko, Ma-
ďarsko, Švédsko, Holandsko, 
Chorvátsko, Slovinsko, Grécko). 
V Slovenskej výprave nechýbali 
ani Trenčania. Poslaním Tatraco-
ru bolo vytvárať nové priateľstvá 
medzi mladými ľuďmi, vzájomne 
sa obohatiť svojimi kultúrami, 
uvedomiť si poslanie skautingu 
vo svete a zažiť plnohodnotný 
atraktívny program zameraný aj 

na pomoc druhým. Na programe 
bol „Deň priateľstva“. Počas 
neho trenčianski skauti prezen-
tovali naše mesto a nadviazali 
nové kontakty. Celá akcia sa 
niesla v duchu motta „Dotkni sa 
vrcholu!”. Bolo výzvou pre všet-
kých mladých ľudí, aby siahli po 
najvyšších ideáloch a princípoch. 

Jedným zo zameraní podujatia 
bola aj pomoc a služba prírode. 
Účastníci sa zapojili do sloven-
sko-poľského projektu Čisté Tat-
ry. V rámci projektu bola medzi 
turistami – návštevníkmi Tatier 
robená osveta, čistili turistické 
chodníky a monitorovali návštev-
nosť Vysokých Tatier.        (bar)
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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 

KaMC OS SR (Dom armády)
• 18.00 Folklórny súbor 

Jánošík zo Zvolena

Sobota 11.septembra
Mierové námestie
TRENČIANSKY JARMOK: 
V Jarmočnom sprievode a na 
Trenčianskom jarmoku uvidíte: 
domáce folklórne súbory 
i hostí z celého Slovenska 
(FS Haviar z Rožňavy, FS 
Fatran z Martina, FS Brezňan 
z Jelšavy, FS Nitran z Nitry, 
FS Borievka z Košíc, FS Váh 
z Lipt. Mikuláša, FS Považan 
z Pov. Bystrice, FS Vtáčnik 
z Prievidze, FS Trenčan a FS 
Družba, FS Selčan zo Selca, 
ľudových výrobcov z Dolnej 
Súče, komorný súbor sta-
rej hudby Musica Poetica, 
Školský klub detí Sedmička, 
skupinu historického šermu 
Wagus, dvorné dámy zo 
SPŠO, divadelné združenie 
Dunajka z Bratislavy, žongléra 
a artistu - verklikára Karola 
Zarembu a heligónkarov 
z Prietrže

• 9.30 Jarmočný sprievod 
účinkujúcich - trasa: Dom 
armády, Štúrovo nám. 
– Mierové námestie

Pódium na Mierovom 
námestí:
• 9.30 Mestský dychový 

orchester Trenčín

• 10.00 Predstavovanie 
Jarmočného sprievodu 
účinkujúcich

• 11.00 Otvorenie festivalu

• 11.10 Paskudárium, 
Divadlo PIKI z Pezinka, 
divadelné predstavenie pre 

deti a ich rodičov

• 12.00 Vrbovské vŕby 
z Vrbového – neštandartný 
umelohmotný folklór

• 13.00 Folklórny súbor Old 
Star z Uherského Hradišťa 
– seniori FS Hradišťan

• 14.00 Tap Dance Quartet 
- tanečná skupina stepové-
ho tanca a imitátor Martin 
Směřička

• 15.00 Divadlo Finestrina 

uvádza hudobné ukážky 
z pôvodnej slovenskej 
opery „O dvúch Uherských 
pánoch...“ podľa anonym-
ného 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 
- posledná príležitosť na 
prehliadku

• 18.00 „SUSEDIA“ 
- program folklórnych sú-
borov a uvedenie do života 
knihy „Ľudové piesne z Veľ-
kého Trenčína a okolia“ 
autora Jozefa Lehockého
Účinkujú: FS Družba, FS 

Považan z Považskej Bystri-
ce, 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 Učinkujú: FS  Haviar 

z Rožňavy, Fatran z Mar-
tina, Brezňan z Jelšavy, 
Nitran z Nitry, Borievka z 
Košíc, Suche Karki z Pre-
šova, Váh z Liptovského 
Mikuláša

• 14.30 „Čo nás naučili, to 
vieme“ program detských 
folklórnych súborov: Ra-
dosť z Trenčína, Selčianka 
zo Selca, Štvorlístok z 
Trenč. Turnej, Nezábudky 
z Drietomy, Kubranček z 
Kubry, Drotárik z Trenčína
Réžia: Štefan Sádovský

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

Kino Hviezda o 19.00
• Divadelné združenie 

Kolomaž uvádza verejnú 
premiéru pôvodnej sloven-
skej ľudovej opery „Píseň 
o dvúch uherských pánoch 
a tureckého cisáre dcére“ 
podľa anonymného textu 
zo 16. storočia 
Hudba: Andrej Kalinka, 
scenár: Ondrej Odokienko, 
réžia: Jozef Krasula, účin-
kujú: Finestrina ensemble 
a sólisti

Považan z Považskej Bystri-

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

10. – 12. septembra 2004
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU – TRENČÍN
Pravidelná krúžková činnosť pre školský rok 2004 - 2005

Pondelok  PC krúžky  13.30 - 19.00  od 7r. - 18r.
 Lego krúžok  16.00 - 17.30  od 8r. - 11r.
 Výtvarný krúžok  13.30 - 15.00  od 7r. - 15r.
 Angličtina  13.30 - 15.00  1. - 2. roč. ZŠ
 Macko Uško  15.00 - 16.30  od 6r. - 10r.
 Práca s hlinou  16.30 - 18.00  od 7r. - 15r.
 Dievčenský klub  16.30 - 18.00  od 10r. - 15r.
 Konštrukčná elektronika  16.00 - 17.30  od 7r. - 18r.
Utorok  PC krúžky  14.30 - 19.00  od 7r. - 18r.
 Práca s hlinou  16.30 - 19.00  od 14r. - 18r.
 Margarétka  16.00 - 17.30  od 7r. - 12r.
 Archeologický krúžok  15.00 - 18.00  od 15r. - 18r.
Streda  PC krúžky  13.30 - 19.00  od 7r. - 18r.
 Angličtina  13.30 - 15.00  3. - 4. roč. ZŠ
 Práca s hlinou  13.30 - 15 00  od 7r. - 10r.
 Výtvarný krúžok 15.00 - 16.30 od 7r. - 15r.
  16.30 - 18.00 od 10r. - 15r.
 Lego krúžok 14.00 - 15.30 od 7r. - 9r.
  15.30 - 17.00 od 8r. - 11r.
 Turistický krúžok 16.00 - 18.00 od 7r. - 18r.
 Letecký modelár 15.00 - 18.00 od 7r. - 15r.
Štvrtok PC krúžky 13.30 - 19.00 od 7r. - 18r.
 Šikovné ruky 13.30 - 15.00 od 6r. - 10r.
  15.00 - 16.30 od 10r. - 15r.
 Lego krúžok 14.30 - 16.00 od 7r. - 10r.
 Spoznaj svoje mesto 16.30 - 18.00 od 8r. - 15r.
 Astronomický krúžok 16.00 - 18.00 od 7r. - 15r.
Piatok PC krúžky 14.00 - 17.30 od 9r. - 15r.

Pravidelná krúžková činnosť začína 4. októbra 2004 a končí 3. júna 2005. 
Zápis do krúžkov priebežne v pracovné dni v čase od 7.00 - do 15.00 
hod., alebo 16. - 17. 9. 2004 od 14.00 - do 17.00 hod. v Centre voľného 
času - Hviezdoslavova 6, Trenčín. Poplatok za krúžky: PC krúžky a krúžok 
elektroniky 800 Sk. Ostatné krúžky 500 Sk. Internetové krúžky - poplatok 
stanovený pri zápise. Deti navštevujúce pravidelnú krúžkovú činnosť majú 
možnosť v sobotu navštevovať INTERNET zadarmo (po dohode v CVČ).
Kontakt: CVČ Hviezdoslavova 6, 911 01 Trenčín, tel.: 032/7433502,  
www.cvctn.szm.sk, e-mail: cvctn@szm.sk. Ďieťa, ktoré prinesie vzdelá-
vací poukaz do centra voľného času bude mať 20% zľavu z poplatku za 
jeden krúžok.

MESTO TRENČÍN
REGIONÁLNA RADA KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV

Vás pozývajú pri príležitosti Svetového dňa cestovného 
ruchu na oddychový sobotný turistický pochod pre všetkých

7. NEFORMÁLNU TURISTICKÚ CR RALLYE
25. septembra 2004

zraz účastníkov:  8.00 – 9.00 h. (autobusová zastávka  
   Kubra, námestie)
turistická trasa:  Kubra –Trubárka – Opatovská dolina  
   (cca 12)
ukončenie:  13.00 (vyhodnotenie súťaží,  
   zlosovanie lístkov)

atraktívne súťaže o: 
NAJMLADŠIEHO A NAJSTARŠIEHO ÚČASTNÍKA

NAJPOČETNEJŠIU SKUPINU Z JEDNEJ ORGANIZÁCIE
ZLOSOVANIE ÚČASTNÍCKYCH LÍSTKOV

ZAUJÍMAVÉ CENY
Informácie: * Mestský úrad Trenčín, oddelenie cestovného  
  ruchu, Ing. Mária Pauschová, tel.: 7435193
  * RRKST, Anna Senková, tel.: 7434469

akcia sa koná za každého počasia...
...a nakoniec sú víťazi všetci

 Už siedmykrát Mesto Tren-
čín vyhlasuje verejnú súťaž 
„Stavba roka“. Do súťaže 
môže byť prihlásené stavebné 
dielo, ktoré bolo kolaudované 
v roku 2003. Prihlášky môže 
podať každá právnická alebo 
fyzická osoba, ktorá je vlast-
níkom stavby. Hotové dielo 
musí fotograficky zdokumen-
tovať (minimálne tri fotografie 
z rôznych pohľadov, v prípade 
potreby fotografie zabezpečí 
vypisovateľ) a priložiť zmenše-
nú (formát A3) základnú časť 
projektovej dokumentácie: 
situácia, hlavné pôdorysy a 
rez. K dokladom je potrebné 
dodať kópiu kolaudačného roz-
hodnutia. Vylúčené sú stavby 
vo vlastníctve mesta Trenčín. 
Uzávierka súťaže je v pondelok 
20. septembra 2004.
 Prihlášky do súťaže, vráta-
ne príslušných príloh, posie-
lajte na adresu: Mestský úrad 
v Trenčíne, Útvar hlavného 
architekta, Mierové nám. č. 
2, 911 64 Trenčín.
Kritériá hodnotenia: 
 Prihlásené stavebné diela 
bude spoločne posudzovať a 

hodnotiť odborná komisia, na-
vrhnutá a schválená vypisova-
teľom súťaže. Zreteľ bude brať 
na celkový architektonický a 
stavebný výraz diela, začlene-
nie stavby do daného prostre-
dia, kvalitu vykonaných prác, 
vhodnosť použitých stavebných 
materiálov a výrobkov a ďalšie 
kritériá, ktoré sú osobité pre 
danú stavbu.
Ocenenie stavebného diela :  
 Podľa štatútu súťaže pre-
vezme víťazné dielo titul „Stav-
ba 2003“ a víťaz získa diplom 
a vecný dar. V poradí druhý a 
tretí obdržia diplom a vecný 
dar. Komisia si vyhradzuje prá-
vo neudeliť cenu, resp. udeliť 
mimoriadnu cenu stavbe, kto-
rá zvlášť zaujme v niektorom z 
hodnotiacich kritérií. Výsledky 
súťaže budú prezentované na 
výstave „STAVBA - DOM - NÁ-
BYTOK“ v dňoch 30.9. - 2.10. 
2004 na Výstavisku TMM a vy-
hodnotená na jej otvorení 30. 
septembra 2004.
 Ing. arch. Adriana Mlynče-
ková vedúca Útvaru hlavného 
architekta MsÚ v Trenčíne.

Mesto Trenčín vyhlasuje 7. ročník verejnej súťaže  

„ Stavba roka 2003“



Správne riešenie tajničky z minulého týždňa znie: „Ak mieriš na nič, hrozí ti, že to trafíš.“ Zo správ-
nych odpovedí sme vyžrebovali Alojza Prekopa a Jolanu Závodskú. Od Mesta Trenčín získavajú 
reklamné predmety, ktoré si môžu vyzdvihnúť v redakcii.                                                      (r)
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Ing. Katarína Mišurdová  
a Ing. Michal Škriečka
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80 roční
Milan Baco
Jozef Bielik
Pavol Bielik

Elena Bombalová
Vincent Dubina

Helena Hajmachová

Augustoví jubilanti 

 Krížovka      
Svadobné zvony

Jún 2004
Laura Bujná

Sofia Daranská
Jakub Puček
Adam Krištof
Ema Skybová
Richard Ďorďai
Kristián Lacko

Marianna Minárechová
Filip Baďura

Lukáš Granačka
Katarína Blašková

Samuel Rydzi
Klára Wiedermannová

Kristián Kebísek
Simona Šenkeríková
Radovan Hubočan
Vanesa Hrbasová

Mária Kormendyová
Marcela Hagarová
Nikola Nemcová

Dárius Papp
Dávid Klačan

Paulína Puchnarová
Ivona Meravá

Ľubomír Vajdulák

Štefan Ilkyw
Václav Kratina
Jozefína Krátka
Anton Maťašeje

Margita Mondoková
Jaroslav Vavro

František Veselý
85 roční

Irena Albertová
Júlia Čižnárová

Rozália Havierová
Vilma Jánošíková

Ján Kohútka
Mária Krajčovičová
Katarína Machová
Ľudevít Malinovský

Jozef Masaryk
Juraj Pivoluska
Mária Šebová

90 roční
Marie Unzeitigová

95 roční
Mária Chmelinová
Emília Výborová

96 a starší
Mária Hlístová

Vilma Macášková
Katarína Šichmanová

Tomáš Vajdulák
Filip Cifranič
Martin Maras

Petra Michalcová
Andrea Chudová

Júl 2004
Paulína Švančarová
Viktória Mráziková

Adriana Orviská
Michaela Vršková
Vanesa Hlávková
Ivana Ježíková
Andrej Grežďo

Livía Kulišíková
Lucia Mrázová
Sára Buchelová

Tomáš Meravý – Murárik
Michal Chlebana
Branislav Krátky
Klára Hradocká
Samuel Červený
Lívia Púdelová

Tatiana Barteková
Adrián Kopúň
Michal Kotrha

Stanislav Kotrha

Martina Čajová
Lukas Haško

Vivien Helešová
Ela Tomečková

Oliver Lapoš
Lucia Čahojová
Matúš Straka
Ema Gabrišová

Karolína Dunajčíková
Ivana Pristašová

Matúš Milo
Michaela Gavendová

Marek Rakovan
Janka Šubová
Martin Cibulka

Hannah Gajdošíková
Sebastian Malovec

Novonarodené deti
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CHCEME TAK VEĽA?                                                                                                                               (postreh)

 Nie, toto nie je článok o ho-
kejovom zápolení. Hokej je hra, 
(pre priamych aktérov tvrdá 
práca), ale pre divákov predo-
všetkým zábava. Najmä muž-
ská časť publika prichádza na 
„zimák“ raz či dvakrát do týždňa 
(podľa harmonogramu zápasov) 
na dve hodinky vykričať sa, ho-
diť niekoľko „orosených“, pre-
brať tie najdôležitejšie mužské 
záležitosti, zlikvidovať klobásu 
s horčicou, niekoľko marsiek... 
Keďže sme emancipované, 
niektoré z týchto úkonov absol-

vujú aj návštevníčky zápasu. V 
súlade s fyzikálno-biologický-
mi zákonmi po príjme (pivko, 
kávička - to je jedno) nastáva 
výdaj. Ako každý slušný športo-
vý stánok aj trenčiansky zimný 
štadión disponuje niekoľkými 
zariadeniami na to určenými. 
Ale, ak môžeme, odporúčame 
ženám radšej vydržať. Názor 
na mužské toalety máme len 
sprostredkovaný a determino-
vaný odlišnou mužskou úrov-
ňou vnímania čo je a čo už nie 
je neporiadok. Návšteva dám-

skych toaliet je len pre silné 
nátury. Presvedčili sme sa o 
tom na RONA CUPe, na toale-
tách na tribúne A, na poschodí. 
Špina, úplne zamazané čierne 
umývadlá, nedoliehajúce dvere, 
nesplachujúce nádržky a nepo-
riadok... Na zemi sa dokonca 
povaľoval lístok z aprílového 
finále, čo nás skôr presvedči-
lo o tom, že tu odvtedy žiadna 
upratovacia čata ani nenazrela, 
než, že ho tu práve v auguste 
vyhodila z vrecka nejaká neú-
navná fanynka.
 Mesto Trenčín uzatvorilo 
tento rok zmluvu o výpožičke 
a prevádzkovaní zimného šta-
dióna v Trenčíne s neziskovou 
organizáciou HK Dukla Trenčín. 

Podľa zmluvy Mesto Trenčín ako 
majiteľ štadióna bezplatne po-
žičiava tento objekt do 31. 12. 
2013 do užívania neziskovej 
organizácii HK Dukla Trenčín za 
účelom prevádzkovania. Mesto 
bude hradiť energie, osvetlenie, 
plyn, aby bol chod zimného šta-
dióna bezproblémový. Ak by sa 
uvažovalo niekedy o doplnení 
zmluvy, prihovárame sa za nie 
málo ženských návštevníčok, 
aby sa do nej dostala klauzula 
o WC. Ak nie zrekonštruova-
ných (čo by určite potrebovali), 
tak aspoň čistých. Sezóna začí-
na.                                   (ls)

 Niektoré dni prebehnú po starom, niektoré poskytnú vša-
kovaké zážitky a prekvapenia príjemné, nemilé, radostné, šo-
kujúce... Najviac nás dostanú tie, ktoré v tej chvíli na danom 
mieste vôbec nečakáme... Jedno takéto prekvapenie sme zažili 
v auguste na tradičnom hokejovom turnaji RONA CUP. 

Ženy sú krásne aj vďaka pohybu 
 TJ DUKLA – odbor RTVŠ (Rekreačná telesná výchova a šport) 
začala svoju 25. sezónu 6. septembra. TJ Dukla je najväčší špor-
tový oddiel v meste. Hoci mnohých pri názve Dukla napadnú 
mužské športy, tento oddiel sa stará aj o zdravie a krásu žien. 

 RTVŠ zameriava svoje akti-
vity na pohybovú stránku žien 
od 15 do 60 rokov a takisto 
na mládež od 8 do 15 rokov. 
Náplňou hodín, ktoré vedie dl-
horočná trénerka Anna Trčková 
je aerobic, tanečný aerobic, 
zdravotná telesná výchova a 
kondičné cvičenie. Tento rok 
pribudla novinka: cvičenie s 

overballom (cvičenie s lop-
tou zamerané na zdravotné, 
posilňovacie, rehabilitačné a 
kondičné cviky). Pokračovať 
bude cvičenie s gumami a ma-
lými činkami. Cviky sú určené 
všetkým vekovým kategóriám. 
Cvičenia pre zdravie a krásu sa 
konajú počas celého školského 
roku.                               (zm)

 Východné bojové umenia 
majú v našom meste stále 
viac priaznivcov. Vynikajú 
športové strediská i triedy 
karate na základných ško-
lách. Zaujímavosťou je, že 
najmä medzi detskými záu-
jemcami prevládajú dievčatá. 
V novom školskom roku robí 
Karate klub Európa nábor na 
nových členov bez rozdielu 
veku. Jeho úspešnou repre-
zentantkou je aj Ingrid Su-
chánková (na snímke).  (zm)

 V kategórii dievčat zvíťazila 
11-ročná Veronika Záteková z 
Banskej Bystrice (na snímke v 
červenom) v kategórii chlapcov 
zvíťazil 10-ročný trenčiansky 
odchovanec Filip Cerulík (v čier-
nom).                            (pha)

Karate je šport i životný štýl

 Už v minulom čísle sme avi-
zovali, že Trenčianska hokejba-
lová lige o Pohár Slovenského 
Orla 2004-2005 sa rozdelí na 
dve. I. liga budú hrať družstvá, 
ktoré sa v minulom ročníku 
umiestnili na prvých desiatich 
miestach. Zvyšok prechádza do 
II. ligy.
I. THbL:
Rangers, Devils, Flippers, Ve-
geta, Penguis, Relax, Exoti, 
Predators, Snakes, Handicaps
II. THbL: 
Pirates, Marsboro, CCCP, Pivoň-
ka team, Fofoflayers, Winners, 
PredatorsB, Pod Sokolice
 
 Súťaže sa budú hrať podľa 
pravidiel hokejbalu. V tomto 

roku sa bude uplatňovať no-
vinka – plávajúca modrá čiara. 
Hráči musia mať povinne ruka-
vice, jednotné dresy a tepláky.
Začiatok oboch súťaží je sta-
novený na 18. a 19. 9.2004, 
9.00 na ihrisku Slovenského 
Orla na Ul. 1. mája. Rozpis zá-
pasov uverejníme priebežne.
 V tomto ročníku začína fun-
govať aj žiacka hokejbalová 
liga. Záujemci o žiacku ligu 
sezóny 2004 – 2005 sa môžu 
prihlásiť na tel. č. 0903 215 
475. Súťaže sa môžu zúčastniť 
družstvá jednotlivých základ-
ných škôl alebo uličné mužstvá. 
Veková hranica hráčov je od 12 
rokov do 15 rokov. 

Martin Skúpy

Nové pravidlá v hokejbalovej lige

 V dňoch 17. – 20. 8. sa na 
tenisových kurtoch Tenkur na 
Sihoti uskutočnil tenisový tur-
naj mladšieho žiactva. Turnaja 
sa za ideálneho počasia zúčast-
nilo 37 dievčat a 30 chlapcov. 
Ceny víťazom odovzdával ge-
nerálny manažér Slovenského 
tenisového zväzu Igor Moška. 

Mladým tenistom sa darí 

Ďalšie číslo Infa vyjde 
23. 9. 2004. 




