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 Mesto Trenčín už druhýkrát 
poctila návštevou skupina zá-
stupcov krajských a okresných 
miest grófstva Cork. Prvýkrát 
navštívila Trenčín podobná sku-
pina írskych miestnych zastu-
piteľov vo februári tohto roku, 

a po veľmi dobrom ohlase sa 
na ďalšie stretnutie s predsta-
viteľmi nášho mesta ohlásilo 
ďalších 21 zástupcov Corku. 
Cieľom návštev, ktoré takým-
to spôsobom organizuje írske 
veľvyslanectvo v Bratislave, je 

lepšie spoznať našu krajinu a 
nadviazať tu užitočné kontakty.
Počas svojho pobytu od 29. 
septembra do 3. októbra 
2004, navštívili írski kolegovia 
okrem Trenčína aj Bratislavu, 
Trnavu a Trenčianske Teplice. 

Všade sa živo zaujímali najmä 
o problematiku fungovania ve-
rejnej správy na Slovensku a 
jej prebiehajúcu reformu a so 
záujmom sledovali i turistické 
možnosti a potenciál nášho re-
giónu.                                (r)
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 Johnson Controls je globál-
ne podnikajúca spoločnosť. 
Najviac aktivít orientuje do sfé-
ry automobilového priemyslu, 
zameriava sa na vývoj sedadiel, 
interiérových komponentov a 
systémov. Je hlavným predsta-
viteľom v systémoch samohyb-
ných zariadení a dodávateľom 
integrovaných sedadiel.
 Primátor vyzdvihol skutoč-
nosť, že firma Johnson Controls 

prináša do Trenčína nový, vyšší 
typ investície. Plánuje vybudo-
vať nie výrobné, ale vývojové 
centrum. Uplatnenie tu nájdu 
najmä vysokoškolsky vzdelaní 
ľudia, inžinieri technických a 
textilných profesií. Ťažiskom 
práce bude vývoj sedadiel a 
vnútorného obloženia v aute.
 O investíciu súperil Trenčín 
s Ostravou. Ako sa vyjadril pro-
jektový manažér firmy Johnson 

Controls Dieter Vandreike, roz-
hodli faktory ako koncentrácia 
a dopravná dostupnosť význam-
ných odberateľov – výrobcov áut 
na Slovensku, zodpovedajúca 
štruktúra kvalitnej pracovnej 
sily a vzdelávacie inštitúcie pri-
pravujúce odborníkov. 
 Spoločnosť začne budovať 
východoeurópsku pobočku v 
Trenčíne od októbra v halách 
firmy TRENS, kde si prenajali 
4500 m2. V prvej etape plánu-
jú zamestnať približne 60 pra-
covníkov, prevážne textilných 

inžinierov a technikov,  ale 
uplatnenie nájdu aj manažéri a 
pracovníci robotníckych profe-
sií – krajčírky, brašnári a pod. 
Svoju existenciu spoločnosť 
Johnson Controls  spája s ďal-
ším rozvojom automobilového 
priemyslu na Slovensku a je 
predpoklad, že postupne sa 
zvýši kapacita vývojového cen-
tra v Trenčíne na niekoľko sto 
zamestnancov. Po troch rokoch 
plánuje vybudovať vlastný areál 
v pripravovanom priemyselnom 
parku Zámostie.  Ľ. Sedláková
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Významný investor sa rozhodol pre Trenčín
 Svoj zámer vybudovať v Trenčíne výskumno-vývojové centrum  
prezentovala v piatok 24. septembra za prítomnosti primátora 
mesta Trenčín Branislava Cellera firma Johnson Controls.  

Verejný záujem ochráni komisia zložená z poslancov

 Členmi komisie sa stali zá-
stupcovia všetkých politických 
strán, zastúpených v mest-
skom parlamente – KDH (G. 
Hubinská), DS (Mgr. A. Plánko-
vá), SDKÚ (Ing. A. Boc), ANO 
(B. Zubričaňák), DÚ (MUDr. Ľ. 
Sámel) a ĽS-HZDS (J. Fabová). 
Predsedníčkou komisie sa sta-
la G. Hubinská.
 Podľa zákona č. 357/2004 
Z. z. o ochrane verejného záuj-
mu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov, je mesto povinné 
vytvoriť komisiu, ktorej úlohou 
bude dohliadať, aby sa osob-
ný záujem primátora mesta a 
poslancov mestského zastupi-
teľstva nedostal do rozporu s 
verejným záujmom pri výkone 

ich funkcií. Zákon nadobudol 
účinnosť 1. októbra. Podľa 
neho je poslanec povinný do 
30 dní odo dňa, keď sa ujal 
výkonu funkcie a počas jej vý-
konu vždy do 31. marca podať 
písomné oznámenie za pred-
chádzajúci kalendárny rok. V 
ňom uvedie, či spĺňa podmien-
ky nezlučiteľnosti výkonu verej-
ného funkcionára s výkonom 
iných funkcií, zamestnaní alebo 
činností. Uvedie aj príjmy a ma-
jetkové pomery svoje, manžel-
ského partnera a neplnoletých 
detí. Komisia bude na základe 
majetkových priznaní sledovať 
každoročne majetkové pomery 
poslancov a primátora, bude 
viesť príslušnú agendu, riešiť 

Pri príležitosti Dňa ozbrojených síl SR, ktorým je 22. september, 
sa už deň vopred konala slávnostná prehliadka čestnej stráže 
prezidenta SR na Mierovom námestí v Trenčíne. Vojaci čestnej 
stráže priťahovali zraky zvedavcov, ktorí majú možnosť vidieť ich 
zväčša len pred sídlom prezidenta SR v Bratislave.            (fry)

 Na mimoriadnom rokovaní mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
zriadilo komisiu MsZ o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov. Poslanecký sľub do rúk primáto-
ra B. Cellera zložil Miloš Kohout.

prípadné podania a rozpory vy-
plývajúce z konfliktu záujmov. 
Na najbližšom riadnom zasad-
nutí MsZ predsedníčka komisie 
predloží vypracovaný Štatút ko-
misie. 
 M. Kohout (koalícia SDKÚ-
-DS-ANO-KDH) nastúpil na 
miesto po odstupujúcom Mi-
chalovi Čertekovi (koalícia SD-
KÚ-DS-ANO-KDH). M. Čertek sa 
vzdal poslaneckého mandátu z 
pracovných dôvodov.          (r)

 Mesto Trenčín zabezpečuje 
II. etapu deratizácie priestran-
stiev verejnej zelene v rozsahu 
cca 80 000 m2. Druhá etapa sa 
uskutoční v mesiaci október (v 
41. – 42. týždni) 2004 v závis-
losti od počasia. V rámci tejto 
etapy pracovníci deratizačnej 
firmy zrealizujú deratizačné prá-
ce na plochách verejnej zelene 
v lokalitách Centrum - Dolné 
mesto, Juh, bytovky pri Leo-
ni, Noviny, Kvetná, Zámostie 
– Nové Zlatovce, Zámostie 
– Zlatovce. 
 Upozorňujeme majiteľov 
spoločenských zvierat, aby v 
čase vykonávania deratizač-

ných prác zvýšili kontrolu ich 
pohybu na verejných priestran-
stvách a zabránili tým kontaktu 
zvierat s návnadami.
 Deratizácia verejnej kana-
lizácie bude vykonaná tiež v 
októbri (v 40. – 41. týždni).
 Vyzývame všetky bytové 
družstvá, bytové spoločenstvá, 
poľnohospodárske družstvá, 
podniky, závody, organizácie, 
ktoré spravujú objekty na úze-
mí mesta, ako aj vlastníkov by-
tových domov, aby zabezpečili 
vykonanie deratizácie svojich 
objektov, ich okolia a prípojok 
kanalizácie a kanalizačných 
šácht pred objektmi.      (žpsp)

Dôležitá informácia:  DERATIZÁCIA

• Dopravná polícia upozorňuje vodičov, aby nezabudli na do-
držiavanie zákona o premávke na pozemných komunikáciách. 
V tejto súvislosti chce Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne 
pripomenúť vodičom, že podľa ustanovenia § 30 ods. 1 spomí-
naného zákona (č.73/2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č.315/1996) musí mať idúce vozidlo za zníženej viditeľnosti a v 
čase od 15. októbra do 15. marca počas celého dňa rozsvietené 
ustanovené osvetlenie.                                                   (lba)

Dopravná polícia upozorňuje
Miloš Kohout - nový poslanec 
MsZ v Trenčíne.
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 „Povolenie na vjazd osobných 
motorových vozidiel do pešej 
zóny označených symbolom vo-
zíčka upravuje zák. č. 315/96 
Z.z. a vykonávacia vyhláška č. 
90/97 Z.z. Vjazd a parkovanie 
vozidiel  pre držiteľov ZŤP upra-
vuje aj VZN 3/97 o premávke na 
pozemných komunikáciách na 
území Mesta Trenčín. Konkrétne 
ide o článok 22 - Vjazd do pešej 
zóny. odst.4/. Podľa neho je po-
volený vjazd vozidlám prepravu-

júcim osobu zdravotne ťažko po-
stihnutú a osobu ťažko pohybovo 
postihnutú a to nepretržite, bez 
časového obmedzenia. Vozidlá 
musia byť patrične označené.
 V pešej zóne na Štúrovom nám. 
je vyhradené parkovacie  miesto 
(vedľa taxi služby). Na Miero-
vom námestí nie je vyznačené 
konkrétne miesto, ale na dobu 
nutnú pre vybavenie záležitostí 
je možné vozidlo odstaviť pred 
jednotlivými organizáciami.“

Z pracovného diára  
primátora

PONDELOK 20.9.: Na me-
dzivládnej konferencii o Čes-
ko-Slovenskom dopravnom 
prepojení v Zlíne, vystúpil s 
prednáškou aj predseda Eu-
roregiónu Bílé-Biele Karpaty 
B. Celler. 
UTOROK 21.9.: Ďalšie vyu-
žitie synagógy a vytvorenie 
tzv. Zlatej uličky v jej sused-
stve bolo náplňou rokovania 
trenčianskeho primátora so 
zástupcami Židovskej nábo-
ženskej obce na Slovensku 
a Krajského pamiatkového 
úradu v Trenčíne. 
 B. Celler sa stretol s ve-
dúcimi predstaviteľmi tren-
čianskej pobočky City Univer-
sity. Informovali ho o nových 
projektoch tejto súkromnej 
vysokej školy.
 Ďalší postup pri moderni-
zácii železničnej trate a výho-
dy i nevýhody z toho plynúce 
pre Orechové boli témou 
stretnutia primátora s ob-
čanmi tejto mestskej časti. 
STREDA 22.9.: B. Celler sa 
zúčastnil na rokovaní Pred-
stavenstva Trenčianskych 
vodární a kanalizácií.  
 Trenčiansky primátor ab-
solvoval pracovný obed s 
veľvyslancom ČR v SR Rudol-
fom Slánským, ktorý končí 
svoju misiu na Slovensku.
 B. Celler viedol mimoriad-
ne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne.
 Riaditeľ sekcie pre infor-
mácie, komunikačnú straté-
giu a medziinštitucionálne 
vzťahy Európskej komisie 
Wenceslas de Lobkowicz a 
primátor Trenčína sa stretli 
na spoločnej večeri. Témou 
ich rozhovoru bolo zvýšenie 
vnútornej bezpečnosti, mig-
rácia a úloha miest v tomto 
procese.
ŠTVRTOK 23.9.: Zahraničná 
pracovná cesta B. Cellera 
a odborných pracovníkov 
miestnej samosprávy mala 
cieľ v maďarskom Györi. Pri 
návšteve miestnych kúpeľov 
s aquaparkom hľadali inšpi-
ráciu pre výstavbu podobné-

ho rekreačno-oddychového 
zariadenia na Ostrove. 
PIATOK 24.9.: Prerokovanie 
technickej štúdie I. etapy 
Juhovýchodného obchvatu 
Trenčína sa konalo na mest-
skom úrade. Okrem primá-
tora, odborných pracovníkov 
MsÚ a členov komisií MsZ 
sa na stretnutí zúčastnil aj 
projektant – česká firma Val-
bek z Liberca, predstavitelia 
Slovenskej správy ciest a 
úradov verejnej správy Tren-
čianskeho kraja.
 Rakúsky investor, zao-
berajúci sa rozvojom ob-
chodných sietí, rokoval s 
primátorom o možnostiach 
investičného vstupu do Tren-
čína. 
 Na oslavách 55. výročia 
založenia folklórneho súboru 
Trenčan sa v Kultúrnom a 
metodickom centre OS SR 
zúčastnil aj B. Celler.
SOBOTA 25.9.: Na otvorení 
Materského centra na Hviez-
doslavovej ul., v centre mes-
ta, nechýbal ani trenčiansky 
primátor.
STREDA 29.9.: Nemecký 
investor, ktorý hľadá umiest-
nenie svojej investície na 
Slovensku v oblasti drogé-
rie a potravinárstva, počas 
pobytu v Trenčíne rokoval s 
primátorom.
 Jubilant, čerstvý sedem-
desiatnik, majster pera Ru-
dolf Dobiáš, prijal na pôde 
mestského úradu gratulácie 
aj od primátora a ďalších 
predstaviteľov mesta.
ŠTVRTOK 30.9.: B. Celler a 
rektor TNUAD J. Wagner za-
čali diskutovať o prípadnom 
spoločnom postupe pri vyu-
žívaní areálu Kasární SNP, 
ak sa dostane do vlastníctva 
samosprávy.
PIATOK 1.10.: Poslanci z 
írskeho Corku počas spo-
ločnej diskusie s B. Celle-
rom a prednostkou MsÚ I. 
Orgoníkovou hovorili najmä 
o fiškálnej decentralizácii a 
systéme riadenia na komu-
nálnej úrovni na Slovensku. 

(r)

20. september -  
3. október 2004Jedna otázka pre... 

Ing. Jozefa Švajdleníka 
z odd. životného prostredia a stavebného poriadku MsÚ v Trenčíne.

 Aké majú možnosti zdravotne ťažko postihnutí a imobilní ľudia 
pri parkovaní pred Mestským úradom v Trenčíne? Uvažuje sa o 
vyhradení priestoru na parkovanie pre invalidných občanov?     (r) 

 Problémom Trenčianskej uni-
verzity A. Dubčeka v Trenčíne 
je od vzniku doprava študentov. 
Po neúspešných rokovaniach so 
SAD Trenčín ohľadom rozšírienia 
spojov do Záblatia kam premáva 
len linka č. 13, minulý rok uni-
verzita zaplatila vlastný autobus. 
Podľa kvestora univerzity V. Ra-
gulu boli náklady 70 tisíc korún 
za semester. 
 Problém dopravy trvá aj tento 
rok. Nároky vzrástli v dôsledku 
presťahovania fakulty mecha-
troniky do Záblatia. Sú tam aj 
celouniverzitné laboratóriá a 
internát. Na základe rokovaní 
medzi univerzitou, SAD a mes-
tom pribudli od 21.9. na trase 
č. 13, ktoré premáva každú 
hodinu, štyri autobusové spoje. 
Premávajú od Rázusovej ulice 
do Záblatia s odchodom 7.35 s 
označením “školský autobus C”, 
z Hasičskej ulice s odchodom 
9.55 s označením “autobus pre 

vysokoškolákov”, zo Záblatia od-
chádzajú o 14.15. Ďalšie spoje  
môžu pribudnúť po dohode SAD 
- TnUAD - Mesto Trenčín podľa 
údajov o počtoch cestujúcich a 
po upresnení rozvrhov.
 Nedostatok spojov nie je jedi-
ným problémom. Rektor univer-
zity J. Wagner kritizoval systém 
zliav cestovného pre vysokoško-
lákov, pretože tí majú štúdium 
organizované inak ako základné 
a stredné školy: „Vysokoškol-
ské štúdium nie je sústredené 
na jednom mieste, internetová 
učebňa je otvorená cez víkendy, 
študenti chodia do Záblatia na 
obed, späť do školy, do labora-
tórií viackrát za deň. Cestovať so 
zľavou iba dve cesty denne, bez 
sobôt a nedieľ, nie je rozumné 
rozhodnutie.“ Rektor by považo-
val za štandardné, aby študenti 
mali zľavu na cestovnom neob-
medzene počas týždňa, prípadne 
aspoň v sobotu.    Ľ. Sedláková

Nové spoje na linke 13

Na konferencii o komunálnom manažmente Ako zvládnuť decentra-
lizáciu a využiť rozvojový potenciál miest a obcií poriadanej týždenní-
kom Trend v Bratislave 28.9. vystúpil primátor B. Celler s prednáškou 
Ako financovať rozvoj mesta. Po jeho pravici sedí J. Konkoly, starosta 
Kechnecu, obce známej svojím priemyselným parkom.      (foto uhe)
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 Obyvatelia v mestskej časti 
Záblatie si určite vydýchnu. Ich 
život sa od polovice augusta, 
kedy začali výkopové práce na  
novej splaškovej kanalizácii, 
riadne skomplikoval. Okrem prí-
tomnosti ťažkých mechanizmov, 
hluku a prachu sa stávalo, že pri 
odchode do práce mali problém 
dostať sa zo svojej ulice, alebo 
vrátiť sa späť. K domom sa ne-
dostali smetiari, zásobovanie...
 Náročnosť prác, nutnosť stih-
núť termín, aby neboli prekročené 
prostriedky, ktoré čerpá investor 
TVK, a.s. z fondov EÚ, problémy 
s nestabilným podložím, plávajú-
cimi pieskami a vysokou hladi-
nou spodných vôd spôsobovali 
mnohé kritické situácie.
 Na zasadnutí VMČ Západ 
29.9. v KD v Záblatí sa občania 
sťažovali na neprítomnosť koor-
dinátora stavebných prác medzi 
jednotlivými pracovnými sku-
pinami, dodávateľmi, Mestom 
Trenčín a TVK, a.s.. To spôsobilo 
nahromadenie problémov na 
výstavbe. Práce nepostupovali 
podľa dohodnutého harmono-
gramu. „Nepriaznivé geologické 
pomery sa prejavili až po začiat-
ku prác“, vysvetľovala občanom 
Ing. Monika Čižnárová, projekto-
vá manažérka stavby TVK, a.s. 

Trenčín. Pripustila, že niektoré 
vetvy kanalizácie sa začali kopať 
naraz i keď mali byť dokončené 
nadväzne. Na zmiernenie sklzu 
prác a stihnutie termínu ukon-
čenia posilnil investor pracovné 
skupiny. Hoci vydané rozkopáv-
kové povolenia a uzávierky na 
miestne komunikácie, ktoré 
spravuje Slovenská správa ciest, 
obsahujú podmienku zabezpeče-
nia jedného jazdného pruhu pre 
obyvateľov, pohotovostné vozidlá 
a pod., niektorí občania sa ku 
svojim domom dostávali aj cez 
polia. Nie všetky problémy boli 
technického charakteru. Mnohé 
vznikli v dôsledku nedostatočnej 
komunikácie. Kým jedna pracov-
ná skupina sa dokázala dohod-
núť s občanmi, u iných prevládla 
skôr neústupnosť a neochota. 
„Telefonáty nespokojných obča-
nov sme sa snažili hneď riešiť. 
Vysvetľovali sme dodávateľom 
prác, že požiadavky občanov mu-
sia byť pre nich prvoradé. Chcela 
by som sa ospravedlniť za nedo-
rozumenia v komunikácii,“ doda-
la Ing M. Čižnárová.
 Napriek problémom bude 
kanalizácia v Záblatí v dľžke 6,5 
km zrealizovaná v rekordne krát-
kom čase vďaka veľkému úsiliu 
investora a dodávateľa stavby.

Výstavba kanalizácie v Záblatí v záverečnej fáze

Termín ukončenia sa blíži

Komu pripadne Kultúrny dom v Istebníku?
 S cieľom dohodnúť sa na riešení využitia KD v Istebníku, za-
bezpečenia prevádzky i činnosti v budove, sa stretli občania s 
viceprimátorom mesta a zároveň poslancom za mestskú časť 
Západ Ing. A. Bocom a poslancom Ing. Š. Sykorčinom.

 Občania zastúpení členmi 
prípravného výboru Občianskeho 
združenia Orechové – Istebník 
prezentovali svoje predstavy o re-
konštrukcii priestorov a využívaní 
na klubovú a záujmovú činnosť i 
nakomerčné účely. 
 Najmä starší občania, ktorých 
bola na stretnutí väčšina, poža-
dovali od mesta rekonšturkciu 
kultúrnehou domu, vybaviť v 
priestoroch podnikateľské pre-
vádzkarne, napríklad lekáreň, 
cukráreň, čo je pri  súčasnom 
stave nereálne.
 Kultúrny dom je majetkom 
mesta a už dva roky sa rozhodu-
je o jeho ďalšom využití. Predchá-
dzajúci nájomníci ho zdevastova-
li. Nie riešiť chyby minulosti, ale 
rozhodnúť o budúcnosti bol zá-
mer stretnutia, od občanov vyšiel 
jeden konkrétny návrh. Predložil 
ho Ing. arch. Milan Rožník. Podľa 
jeho vízie treba na rekonšturkciu 
budovy, aby bola opäť prevádzky-

schopná, nutné investovať  6-7 
miliónov korún. Navrhuje tech-
nické úpravy, vytvorenie dvoch 
podlaží vo veľkej sále, dvoch 
na javisku pre klubovú činnosť, 
krúžky. Na poschodí zostane veľ-
ká univerzálna sála. Neziskové 
organizácie budú užívať priestory 
zdarma, komerčné za úplatu. 
Toto riešenie umožňuje využiť 
budovu pre rôzne organizácie a 
pravidelnú činnosť.
 Výsledkom stretnutia bolo 
vyselektovanie viacerých riešení. 
Občania požadovali napríklad 
uviesť budovu do pôvodného 
stavu, celkovú rekonštrukciu, 
prípadne odpredaj budovy za 
symbolickú 1 Sk, argumentujúc 
jej svojpomocnou výstavbou. 
 Napokon sa prítomní zhodli 
na prijateľnom riešení. Poslanci 
za mestskú časť Západ navrhnú 
vyčleniť v rozpočte mesta na rok 
2005 čiastku na vypracovanie 
štúdie rekonštrukcie a projekto-

vej dokumentácie. Občania za-
registrujú svoje občianske zdru-
ženie. Jeho predseda sa stane 
partnerom mesta pri ďalších ro-
kovaniach. Na nich upresnia, či 
budovu odpredajú, dajú do dlho-

dobého prenájmu, zrekonštruujú, 
ako sa bude riešiť spoluinvesto-
vanie mesta, združenia, prípadne 
iných právnických osôb a ďalšie 
konkrétne záležitosti súvisiace s 
prevádzkovaním budovy.

 Medzi primárne požiadavky 
na zaradenie medzi investičné 
akcie patria rekonštrukcie cest-
ných komunikácií a chodníkov 
na Ul. Niva, Dubová, Ul. gen. 
Viesta, Mládežnícka ulica, do-
končenie opráv chodníkov na 
Kubranskej ulici, Šoltésovej, 
rekonštrukcia križovatky ulíc 
Žilinská – Opatovská.
 V roku 2005 požadujú vyho-
tovenie projektovej dokumen-
tácie kanalizácie v Kubrici, do-
končenie odkanalizovania ulice 
J. Derku a M. Hricku v Kubre a 
kanalizáciu v Opatovej.
 Požiadavky na osvetlenie sa 
týkali križovatky ulíc Kubranská 
a Pred poľom. Požadujú za-
bezpečiť verejné osvetlenie na 
hrádzi, dokončiť výmenu svieti-
diel a rekonštrukciu verejného 
osvetlenia realizovanú firmou 
Siemens v súlade so zmluvou 
s Mestom Trenčín. 

 Opäť žiadajú vybudovanie 
prístrešku na cintoríne v Kubri-
ci, rozšírenie cintorína v Kubre. 
Projektové dokumentácie na 
akcie sú už hotové. Pre občian-
sku vybavenosť žiadajú dokon-
čiť rekonštrukciu mestského 
rozhlasu v Kubre, pokrytie Kub-
rice televíznym signálom. 
 Pre školy a školské zaria-
denia v tejto časti mesta po-
žadujú rekonštrukciu strechy 
materskej školy na Ulici M. 
Turkovej, opravu oplotenia, re-
konštrukciu strechy Kultúrneho 
strediska Kubrica, vybudovanie 
ihriska v areáli kultúrneho stre-
diska Kubra. 
 Podľa predbežného odhadu 
čiastka na investičné akcie, o 
ktoré žiada VMČ Sever, pred-
stavuje cca 25 mil.  

Stranu pripravila 
Ľ. Sedláková

 V súčasných dňoch sú prípravy návrhu nového rozpočtu mes-
ta Trenčín v plnom prúde. Poslanci výboru mestskej časti Sever 
skompletizovali požiadavky na investičné akcie na rok 2005.

Na prvom mieste rekonštrukcie ciest

ilustračné foto
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 Podmienky chovu psov 
upravuje zákon č. 282/2002 
Z.z., na území Mesta Trenčín 
ho upravuje aj Všeobecne zá-
väzné nariadenie č. 3/2002 
O podmienkach držania psov 
v Meste Trenčín. Ani jedno z 
týchto nariadení však dosiaľ 
neriešilo odchyt túlavých psov 
v mestách. Tento problém trá-
pi väčšinu miest a to aj vo vy-
soko rozvinutých krajinách. Na-
príklad hlavné mesto Grécka 
Atény muselo tento problém 
narýchlo riešiť pred začiatkom 
olympijských hier. Vtedy boli 
nútení z centra diania odstrániť 
niekoľko tisíc túlavých zvierat. 
Mesto Trenčín sa rozhodlo 
problém túlavých zvierat radi-
kálne riešiť a eliminovať tak 
množstvo nežiadúcich javov, 
ktoré túlavé zvieratá, predo-
všetkým psy, vyvolávajú. 

Túlavé psy a 
odbehnutné psy

 Predovšetkým si treba uve-
domiť rozdiel medzi túlavými 
zvieratami. Niektoré psy sa  
stratili majiteľom, napríklad 
odbehli počas venčenia. Po-
kiaľ pes má evidenčnú znám-
ku, problém je vyriešiteľný re-
latívne ľahko. Majiteľ sa dá v 
databáze vypátrať a tak nie je 
problém štvornohého miláčika 
vrátiť. 
 Horšie je to však so psa-
mi, ktoré túto známku nema-
jú. Bez nej často zbytočne 
skončia v útulku alebo si ich 
privlastní niekto iný, prípadne 
sa túlajú celé týždne po meste 
a nevedia nájsť cestu domov. 
Majiteľom a chovateľom psov 
pripomíname povinnosť evi-
dencie psov. Tejto povinnosti                                            
podlieha každý pes držaný na 
území mesta viac ako 90 dní. 
Túto evidenciu vedie Odbor ži-
votného prostredia Mestského 
úradu v Trenčíne. Po prihlásení 
psa majiteľ obdrží pre svojho 
psa evidenčnú známku. Pes 
bez známky je považovaný za 
túlavého. 

Nebezpečné psy

 Mnohé psy, predovšetkým  
odbehnuté, sú v podstate pla-
ché a nikomu priamo neublížia, 
stačí na ne zakričať. Sú však 
aj psy, ktoré môžu z rôznych 
pohnútok človeka napadnúť, 
alebo pohryznúť. Predovštkým 
kvôli týmto psom požiadalo 
Mesto Trenčín o tzv. šarhu, čo 
znamená povolenie pre odchyt 
túlavých zvierat. 
 Už v súčasnosti prevádza 
odchyt túlavých zvierat vyško-
lený pracovník mestskej polí-
cie s osvedčením o odbornej 
spôsobilosti k odchytu. Mesto 
Trenčín na túto činnosť za-
bezpečila špeciálne upravené 
vozidlo, odchytávaciu slučku, 
transportnú klietku, odchytné 
rukavice. Pre prípad kontak-
tu s nebezpečným psom je k 
dispozícii odchytová sieť, nar-
kotizačná puška a uspávacie 
strely. 

Kedy pribúdajú  
túlavé psy

 V poslednom období pri-
budlo mnoho túlavých psov. 
Táto situácia sa opakuje po 
skončení letných prázdnin, ale 
tiež približne dva mesiace po 
Vianociach, kedy mnohí zistia, 
že chovať psíka nie je také 
jednoduché ako si spočiatku 

mysleli. Obyvatelia mesta však 
túto skutočnosť nepociťujú tak 
intenzívne, pokiaľ sa ich to 
bytostne nedotkne – či už ako 

poškodených alebo ako prie-
stupcov. 
 V spolupráci s občanmi ako 
i zamestnancami Mestského 
hospodárstva Trenčín, m.r.o. 
pracujúcimi v útulku MsP len 
za uplynulý mesiac odhytila až 
27 túlavých psov. Po identifi-
kácii bolo 14 psíkov vrátených 
priamo majiteľom – samozrej-
me po zaplatení sankcie v 

zmysle priestupkového zákona 
a VZN č. 3/2002. 

Kde končia  
odchytené psy?

 Mesto Trenčín zriadilo v 

mestskej časti Záblatie útulok. 
Nachádza sa v blízkosti býva-
lej skládky. Tu, v karanténe, 
musia psy určitý čas zotrvať  
pozorované veterinárom a to 
najmä po pohryznutí či napad-
nutí ľudí. 
 Mnohí chovatelia pristupujú 
ku svojim povinnostiam nezod-
povedne. Vedia, že keď im psík 
ujde, nájdu ho v mestskom 
útulku. Vyzdvihnúť si ho však 
môžu až po zaplatení pokuty 
a to viacerých odradí. Preto je 
útulok preplnený. V budúcnosti 
budú sankcie pre nezodpoved-
ných chovateľov stúpať, pre-
tože aj náklady na odchyt sa 
zvyšujú (narkotizačné strely, 
prevoz, zamestnane, čas...).
 V súčasnosti sú pokuty 
presne definované vo VZN č. 
3/2002:
- od 500 do 1000 Sk v bloko-
vom konaní (pri odbehnutí psa 
a službami spojenými s navrá-
tením psa majiteľovi)
- nad 1000 Sk až do 5000  
Sk (napríklad za neprihlásenie 
psa do evidencie).

(J. Siebert foto zm)

Mesto Trenčín má šarhu 

Túlavé psy budú odchytené

 V mestskom útulku je v súčasnosti plno. Niektoré psy sú tu 
len pár dní, niektoré však viac ako rok. Všetky psy sú riadne 
ošetrené a čisté. Mnohé z týchto zvierat boli v minulosti týrané. 
Vedia preto oceniť starostlivosť. V prípade, že máte záujem o 
psíka, informujte sa priamo v útulku.
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Lokalita: Ulice Legionárska, Nad tehelňou, Pod Brezinou, Parti-
zánska, J. Lipského, D. Krmana, J. B. Bagina, A. Churu, Židovský 
cintorín, Čerešňový sad, Trenčiansky hrad, Horný Šianec
Inštitúcie a miesta spoločenského ruchu: Trenčiansky hrad, vilová 
zástavba Nad tehelňou, Židovský cintorín
Problémové miesta: Čerešňový sad – problémová mládež (alkohol, 
drogy, „feťáci“), Trenčiansky hrad – nepovolený vstup vozidiel (tu-
risti), Židovský cintorín – vandalizmus
Inšpektor: Martin Szitás
„Vo svojom rajóne mám najkrajšiu dominantu Trenčína – hrad s 
vysokou návštevnosťou. Tam budem hlavne radiť turistom. V Če-
rešňovom sade a na Židovskom cintoríne sa zameriam  najmä na 
problémovú mládež. Vilová zástavba Nad teheľňou má len sporadické problémy s nelegálnymi sklád-
kami na chodníkoch, avšak po upozornení vlastníci domov dajú chodníky vždy do pôvodného stavu.“

RAJÓN č. 19

Lokalita: Zámostie – Ulice Bratislavská, Zlatovská, Obchodná, Ko-
žušnícka, Brnianska, Prúdy, Brezová, Javorová, Višňová
Inštitúcie a miesta spoločenského ruchu: obchody a firmy na Ul. 
Zlatovská, stavebniny, STK
Problémové miesta: Ul. Bratislavská – doprava, semafor, vyváža-
nie odpadu – čierne skládky
Inšpektor: Boris Čapák
„Najväčším problémom tejto oblasti sú čierne skládky. Preto prie-
stupcov nekompromisne pokutujeme! Odpad nelegálne vyvážajú 
najmä malé firmy, ale aj jednotlivci. Sú problémy aj s parkovaním a 
prekračovaním povolenej rýchlosti. Tu určite využijeme nový radar. 
S občanmi sa mi spolupracuje dobre, na nedostatky ma vždy upozornia a spoločne ich odstraňuje-
me.“

RAJÓN č. 4
Predstavujeme inšpektorov Mestskej polície v Trenčíne

VII. Zložky samosprávy mesta Trenčín - Zástupca primátora
 Primátor má jedného zá-
stupcu, ktorý je volený spra-
vidla na celé funkčné obdobie 
mestským zastupiteľstvom, 
a to z poslancov mestského 
zastupiteľstva na návrh primá-
tora. 
 Mestské zastupiteľstvo 
môže zástupcu primátora ke-
dykoľvek odvolať. 
 Zástupcom primátora 
Trenčína je Ing. Anton Boc. 
Zastupuje primátora počas 
jeho neprítomnosti alebo ne-
spôsobilosti na výkon funkcie. 
Je členom mestskej rady s hla-
som rozhodujúcim. 
Zástupca primátora vykonáva 
tento okruh činností a úko-
nov: 
a/ koordinuje a zjednocuje 
činnosť medzi jednotlivými 
komisiami mestského zastu-
piteľstva a výbormi mestských 
častí 
b/ koordinuje činnosť medzi 

mestskou radou a mestským 
úradom 
c/ zabezpečuje materiálno-
-technické a priestorové pod-
mienky pre výkon činnosti 
poslancov mestského zastu-
piteľstva 
d/ zabezpečuje dohľad mest-
ského zastupiteľstva nad 
činnosťou mestských rozpoč-
tových a príspevkových orga-
nizácií 
e/ kontroluje prerokúvanie a 
riešenie návrhov, podnetov a 
pripomienok komisií mestské-
ho zastupiteľstva a výborov 
mestských častí 
f/ zabezpečuje kontakt medzi 
poslancami mestského zastu-
piteľstva, primátorom mesta a 
prednostom mestského úradu 
g/ podieľa sa spolu s primá-
torom mesta a zamestnan-
cami mesta na spracovávaní 
koncepcie rozvoja jednotlivých 
oblastí života v meste 

h/ zúčastňuje sa na previer-
kach, na kontrolách a na vyba-
vovaní sťažností a petícií, ktoré 
uskutočňujú orgány mesta 
i/ zastupuje mesto v oblasti 
spoločenskej a kultúrnej, príp. 
aj reprezentačnej a to po doho-
de s primátorom mesta. 
j/ Zástupca primátora zvo-
lá mestské zastupiteľstvo v 
prípadoch podľa osobitného 
predpisu, ak ho nezvolá pri-
mátor. 
 Zástupca primátora počas ne-
prítomnosti primátora:
a/ vedie zasadnutia mestské-
ho zastupiteľstva a mestskej 
rady 
b/ vykonáva všetky činnosti, 
ktoré nie sú vo výlučnej pôsob-
nosti primátora, na základe 
osobitného písomného splno-
mocnenia aj nad rámec týchto 
činností, pokiaľ to nie je v roz-
pore s platnou právnou úpra-
vou.                                  (r)

Okienko do samosprávy

 Za posledné 2 týždne udeli-
la MsP až 12 blokových pokút 
za rušenie nočného pokoja. 

 Až 14 občianskych preuka-
zov, kufríky, preukazy, peňa-
ženky – to všetko odovzdali 
občania na MsP. Po identifiká-
cii boli vrátené majiteľom. 

 V pešej zóne na Mierovom 
nám. ohrozoval 29.9. chodcov 
na motorke A.M. Jeho predvá-
dzanie skončilo v nemocnici a 
najvyššou pokutou 1000 Sk.

MsP reaguje na otázky 
občanov
 Občania sa pýtajú, čo ešte 
okrem zverejneného v denníku 
MsP riešila. Vzhľadom na daný 
priestor nie je možné zverejniť 
napr. všetkých zlodejov, nájde-
né ukradnuté vozidlá, bitky, 
sťažnosti medzi občanmi, 
riešenie VZN Mesta Trenčín, 
odstupovanie trestných činov, 
pomoc občanom, hľadanie 
stratených detí, spoločné ak-
cie s ostatnými inštitúciami 
atď. Budeme radi, keď nám 
napíšete, ktorá oblasť vás 
zaujíma a k tej sa vyjadríme. 
Ďakujeme. MsP

 Nálezy na MsP
 Občania odovzdali v minu-
lom týždni na MsP detský hor-
ský bicykel, ku ktorému sa v 
centre mesta nikto nehlásil už 
dlhší čas. Vyzývame majiteľa, 
aby si ho prišiel vyzdvihnúť na 
MsP v pracovné dni od 7.00 
do 15.00. Takisto sa môže 
prihlásiť majiteľ vkladnej kniž-
ky s finančnou hotovosťou, 
ktorá je bez mena i hesla. 

Upozornenie 
 V Kubre neznáma Rómka 
obchádza rodinné domy a 
vchádza do dvorov. Za ňou sa 
pohybuje tmavé vozidlo. Na 
Ul. M. Turkovej vošla do bytu 
Františka Ď. neznáma osoba. 
Upozorňujeme obyvateľov, 
aby si svoje príbytky zabez-
pečili a uzamykali, prípadne 
aby podozrivé osoby ihneď 
nahlásili na č. tel. 158, 159  
                                   (msp)

Z denníka 
mestskej polície
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Som rád, že tieto riadky pí-
šem s miernym odstupom od 
toho, čo sa stalo prednedáv-
nom v Lesoparku Brezina. Keby 
som písal hneď, asi by to bol 
článok plný emócií a hnevu. 

 Dlho v nás, pracovníkoch 
Správy mestských lesov m.p.o. 
Trenčín, rezonovala myšlienka 
nahradiť starý náučný chodník 
novým, nielen aktuálnejším, 
ale i modernejšie prevedeným. 
Myšlienky sa pretavili do činov 
a vznikli chodníky dva. Bola to 
drina, od úpravy terénu až po 
konečné vytvorenie a osadenie 
nosičov. A potom prišlo to hlav-

né, desiatky, stovky návštevní-
kov, ktorí po nich prešli, postáli 
a prečítali si obsah. S mnohými 
som sa stretol, porozprával a 
pochopil, akou dôležitou sú-
časťou lesoparku sa za krátke 
obdobie stali. Boli tu však aj 
hlasy: „Škoda roboty, aj tak 
vám to porozbíjajú.“ Viem, po-
znám vandalizmus na Brezine 
dôkladne. Od neustále rozbíja-
ného zábradlia nad átriom, cez 
zničené detské ihriská, nádoby 
na odpad, prístrešky a hromady 
odpadu, ktoré tu naši pracovní-
ci vyzbierajú. Snažíme sa, aby 
si toho bežný návštevník nevši-
mol, aby bolo všetko opravené, 
vykosené, vyčistené. Aby poci-
ty, ktoré si od nás návštevník 
odnáša, boli pozitívne. Nie vždy 
je možné okamžite dať všetko 
do poriadku, a tak s ohľadom 
na rozlohu lesoparku a naše 
možnosti prosím o trpezlivosť. 
 Povedali mi napíš, prosím 
ťa, o tých vandaloch, čo nám 
zničili chodníky, zvoz ich pod 
čiernu zem. Ale načo? Oni za to 
nestoja. Nebudem stavať po-
mník slávy ľudom, čo si to ne-
zaslúžia. Aj keď je dnes u nás 
taká móda, že vandali, zlodeji 

a násilníci sú skôr v médiách, 
ako vo väzení. Zastávam skôr 
názor, že ľudia, čo nevedia 
niečo vytvoriť, nevedia si nič 
vážiť a majú tendencie ničiť. Že 
takých ľudí pribúda, je otázka, 
ktorú tu nevyriešime. 
 Čo však môžeme urobiť? 
Veľa! Všetko totiž záleží od 
toho, nakoľko sme ochotní im 
to tolerovať. Dnes už aj malé 
deti nosia mobilné telefóny 
a zavolať políciu, mestskú či 
štátnu, nie je až taký problém. 
A nebojte sa zastaviť aj pracov-
níkov Správy mestských lesov, 
m.p.o., ktorí sa po lesoparku 

dennodenne pohybujú a upo-
zorniť ich, kde a čo je rozbité.
 Lesopark Brezina je na-
ozajstným klenotom mesta 
Trenčín a malo by byť otázkou 
cti a hrdosti Trenčanov, aby  
sa o túto oázu kľudu a ticha 
spoločnými silami starali. Aby v 
ňom vandali nenašli priestor na 
realizáciu svojich primitívnych 
ambícií. Naopak, pozývam na 
prechádzku všetkých slušných 
ľudí s prísľubom, že chodník pre 
Vás opravíme a máme prichys-
tané ďalšie milé prekvapenia.

Ivan Jančička, vedúci 
strediska Lesopark Brezina

 Chráňme si klenot, správajme sa ako ľudia

Klára
 Bola som na náučných chod-
níkoch asi dvakrát. Neviem, kto 
ich má na starosti, rekonštruk-
cia ale stojí za to. Financie by 
malo predovšetkým poskytnúť 
mesto alebo pamiatkový ústav. 
Keby som ja osobne videla, že 
niekto chodník ničí, asi ťažko 
by som zasiahla, pretože som 
staršia osoba. 

Ľubica Škutová
 Myslím si, že je to vandaliz-
mus. To čo tam je, by sa malo 
udržať. Malo by sa to dať k ná-
hrade alebo opraviť. Na svedomí 
to má podľa mňa skôr mládež. 
Spravili to z dlhej chvíle, pretože 
nemajú čo robiť. Keď som bola 
ja v ich rokoch, tak som mala 
celkom iné záujmy, inú prácu. 
Boli sme vyťažení natoľko, že 
sme nemali na takéto veci čas. 
Keby som ich videla, tak by 
som im určite vynadala. Myslím 

si že rekonštrukcia sa oplatí a 
o financie by sa malo postarať 
najskôr mesto. Keby som mala 
dosť času, určite by som sa do 
rekonštrukcie zapojila aj ja, ale 
ho nemám. 
 
Veronika
 Tí, čo to rozbili, boli obyčajní 
vandali. Spravili to zo samopa-
še, sú nezamestnaní, nemajú 
čo robiť, rozbíjajú chodníky. 
Keby som ich videla, určite 
ich napomeniem. Rekonštru-
ovať sa to určite oplatí, ale ja 
by som sa nezapojila. Som už 
babka, dôchodkyňa. Odkiaľ by 
sa ale mali zobrať financie, to 
neviem. 

RNDr. Tatiana Dzuráková
 V prvom rade som na Brezi-
ne už dosť dlho nebola, takže 
som si neuvedomila, že niekto-
ré náučné chodníky sú zničené. 
Myslím si, že je to veľká škoda, 

pretože to patrí všetkým Tren-
čanom. Bolo by dobré ich znova 
troška obnoviť, tak aby mohli 
slúžiť verejnosti, pretože v jar-
mom, letnom období tam býva 
pomerne veľa ľudí. Myslím si, 
že na svedomí by to mohli mať 
mladší ľudia. Možno to spravili z 
recesie alebo z rozmaru. Poväč-
šine tam chodia rodiny s deťmi 
a možno aj starší a oni nema-
jú záujem na nijakom zničení 
chodníkov alebo devastovaní 
ich okolia. Keby som ale zba-
dala niekoho, kto to ničí, určite 
by som ho napomenula, alebo 
by som sa ho snažila aspoň 
usmerniť. Do akej miery by sa 
to ale podarilo neviem. Záležalo 
by na tom, či je to jednotlivec 
alebo skupina. Predpokladám, 
že to robia skupinky. 
 Rekonštrukcia sa oplatí a 
keby bola možnosť, určite by 
som sa do nej zapojila. Dokon-
ca by sa to dalo aj vo forme 

nejakých brigád. Mesto by ale 
mohlo na ňu tiež prispieť a vy-
členiť nejaké peniaze, pretože 
Brezina je časť mesta a využíva-
jú ju Trenčania.             

(lm)

Anketa: Čo si myslíte o zničení náučných chodníkov?

Namiesto záveru ...

 Správa mestských lesov, 
m.p.o. Trenčín má záujem, aby 
všetky zariadenia v Lesoparku 
Brezina i v Soblahove boli vždy 
funkčné, slúžili pre oddych, 
šport a poznanie návštevní-
kom. Je nám ľúto, že niektorí 
ľudia považujú za relax vybíjanie 
si energie rozbíjaním zariadení. 
Ochudobňujú tým ostatných, 
pretože peniaze z rozpočtu, kto-
ré mohli byť venované na budo-
vanie nových lavičiek, ihrísk, 
drevených hračiek, infotabúľ 
a podobne, musia byť použité 
na opravu a znovuvybudovanie 
zničených.                      (msl)
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S Ing. arch. A. Mlynčekovou o inšpiráciách z maďarského Györu 

Aj na malom priestore sa dá veľa spraviť
 Odborní pracovníci Mesta 
Trenčín navštívili na rozhraní 
leta a jesene maďarský Györ. 
Mestskí poslanci a pracovní-
ci MsÚ nie sú prví Trenčania, 
ktorí sa šli inšpirovať do Györu, 
čo nám potvrdila na základe 
archívnych materiálov aj vedú-
ca Útvaru hlavného architekta 
Mesta Trenčín Ing. arch. Adria-
na Mlynčeková:

„V historických prameňoch 
nájdete správu, ktorá hovorí, 
že v tridsiatych rokoch minulé-
ho storočia, keď sa budovala 
súčasná trenčianska letná pla-
váreň, vtedajší mestskí pred-
stavitelia zbierali inšpiráciu 
práve v Györi. Je tam historický 
bazén z roku 1934 a prevádz-
ková budova, už na prvý pohľad 
veľmi pripomínajúce pôvodný 

trenčiansky bazén i vstup na 
kúpalisko. Tentokrát sme sa 
chceli  inšpirovať pri prehliadke 
nového aquaparku. Funguje ne-
celý rok. Skladá sa z vonkajších 
i vnútorných bazénov, takže je v 
prevádzke dvanásť mesiacov.“
Čo vás počas prehliadky 
najviac upútalo?

„Určite najmä skutočnosť, 
že obe časti aquaparku sú 
samostatne prístupné. To zna-
mená, že v lete môžu návštev-
níci využiť  za veľmi prijateľné 
vstupné len vonkajšiu časť. 
Krytá, tzv. zážitková časť je tiež 
samostatne prístupná, ale z 

nej sa dostanete aj do letnej 
časti. Györ ako možnú inšpi-
ráciu pre výstavbu aquaparku 
v Trenčíne sme si vybrali aj 
preto, že je tam veľa bazénov 
a vodných plôch na relatívne 
malom priestore. Na Ostrove 
v Trenčíne tiež nedisponujeme 
veľkým územím. Toto je príklad, 
ako sa na malom priestore dá 
urobiť veľmi veľa.“
Akú kapacitu má györsky 
aquapark?
 „Je tam 1000 skriniek na 
prezlečenie a uloženie vecí. Ale 
vymysleli zaujímavý systém. 
Cenovo najvýhodnejšie sú troj-
hodinové lístky a tým sa zabez-
pečuje cirkulácia návštevníkov. 
V špičkovom období letnej se-
zóny sa tam denne vystrieda 
približne 5000 ľudí.“

Máte už jasné predstavy o 
ploche a kapacite objektu na 
Ostrove?
 „Myslíme si, že kapacita by 
mala byť porovnateľná s györ-
skou, teda 5000 návštevníkov 
denne. Je to vec organizácie pri 
obmene návštevníkov. Plocha, 
ktorú máme k dispozícii na 
Ostrove – zhruba 3 ha – nám 
hovorí, že györsky model je vy-
užiteľný aj v Trenčíne. Navyše, 
toto maďarské mesto má 130 
tisíc obyvateľov a kapacitne im 
to postačuje aj v letných mesia-
coch.“
Kedy bude pripravená štúdia 

nového trenčianskeho aqua-
parku?
 „Máme rámcovú štúdiu 
rekreačno-športového areálu 
na Ostrove, ktorá rozvrstvuje 
jednotlivé športoviská. Je to 
predprípravný stupeň. V najbliž-
ších dňoch štúdiu prerokujeme 
so zástupcami Zamaroviec. 
Predpokladáme, že projektové 
práce aquaparku budú hotové 
koncom roku 2005.“
Mnohí Trenčania sa domnie-
vajú po skúsenostiach s ďalší-
mi slovenskými aquaparkami, 
že vstupenky pre priemernú 
rodinu dosiahnu výšku, ktorá 
spraví z jeho návštevy sviatok 
namiesto každodenného let-
ného spríjemnenia si voľných 
chvíľ...

 „Je to otázka pre budúci ma-
nažment aquaparku. V Györi to 
vyriešili systémom trojhodino-
vých, cenovo veľmi prijateľných 
lístkov, dostupných všetkým 
vrstvám. Zvýhodnené sú tam 
aj lístky pre dôchodcov. Zľavy 
majú študenti či rodiny s deťmi. 
Dajú sa tam kúpiť aj celodenné 
lístky, ktoré sú však výrazne 
drahšie, len pre určitú vrstvu 
ľudí. Ten model sa dá aplikovať 
aj v Trenčíne, vrátane samo-
statného vstupného na nekrytú 
časť areálu, veľmi prijateľného, 
v parametroch bežného vstup-
ného na kúpaliská.“

Za rozhovor poďakoval 
Tibor Hlobeň

Foto: am

Vnútorný aquapark nie je plošne veľmi rozsiahly, ale rozvrstve-
nie do rôznych úrovní návštevníkovi nahovára, že je tam veľa 
bazénov či vodných plôch.
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Aúúúúúúú                                                                                                                                                    (glosa)

 Monumentálny latinský ná-
pis na hradnej skale z roku 179 
po Kr. je jedinečná pamiatka 
svojho druhu na našom území. 
Za vlády Marca Aurelia a jeho 
syna Commoda ním zvečnili 
rímske vojská svoje víťazstvo 
počas markomanských vojen 
nad germánskymi Kvádmi v 
Laugariciu (na území Trenčína). 
Osada Leukaristos sa dostala v 
2. storočí do mapy sveta gréc-
keho geografa Ptolemaia. Prvá 
spoľahlivá zmienka o nápise 
pochádza z konca 16. storočia 
od uhorského historika M. Is-
tvánffyho. V roku 1852 ho zno-
vu objavil trenčiansky kňaz Ľ.B. 
Stárek a od druhej polovice 19. 
storočia mu venovali pozornosť 
viacerí európski bádatelia. K 

ďalšiemu potvrdeniu originality 
a spresneniu obsahu prispeli 
francúzski archeológovia L. 
Leschi a H.G. Plaum v 50-tych 
rokoch 20. storočia objavom 
náhrobníka veliteľa M.V. Maxi-
miana v starorímskom meste 
Diana Veteranorum (v dnešnej 
Zane v Alžírsku).
Latinský text nápisu je: 
VICTORIAE AVGVSTORV(m)
EXERCITVS QVI LAV
GARICIONE SEDIT MIL(ites)
... L(egionis) II DCCCLV
(Marcus Valerius) MAXI-
MIANVS LEG (atus)
LEG(ionis) II AD(iutrici-
sVCVR(avit)F(aciendum)
V preklade: Víťazstvu cisárov a 
vojska, ktoré sídlilo v Laugariciu 
v počte 855 vojakov II. légie, 

dal zhotoviť M.V. Maximianus, 
legát II. pomocnej légie.
Pri príležitosti výročia rímskeho 
nápisu bude 15.10.2004 v ho-
teli Tatra slávnostne odhalená 
pamätná tabuľa znovuobjavi-
teľovi nápisu na hradnej skale 
Ľudovítovi B. Stárkovi. V nasle-
dujúcom kultúrnom programe 
v Kongresovej hale o 15. 30 h 
odznejú ukážky diela M. Auré-
lia Myšlienky k sebe samému, 
prednáška Doc. PhDr. Pavla 
Valachoviča, CSc., Rimania na 
Slovensku a slávnostne pred-
stavia novú poštovú známku 
emisie Rímske légie na Sloven-
sku, ktorej autorom je akad. 
maliar Marian Čapka. Pamätná 
tabuľa venovaná Ľ. Stárkovi 
pribudne 16.10. na rímsko-

-katolíckom farskom úrade a 
zároveň sa bude vo Farskom  
kostole narodenia Panny Má-
rie o 16.00 konať ekumenická 
slávnosť spojená so svätou 
omšou. Autorom oboch pamät-
ných tabúl je akad. sochár Igor 
Mosný. 
 Vernisáž propagačnej filate-
listickej výstavy – Trenčín v zr-
kadle pošty a filatelie, sa usku-
toční vo vestibule KaMC OS 
SR 16.10 o 15.00. Naviac po 
obidva dni – 15. a 16. októbra 
bude Pošta 1 používať príleži-
tostnú pečiatku, ktorej grafic-
ký návrh vyhotovila Mgr. Jana 
Masárová, zakúpiť bude možné 
novú poštovú známku, obálky, 
pamätné listy Slovenskej pošty, 
a.s., a organizátorov podujatia, 
lístky poľnej pošty OS SR, ktoré 
vydalo Veliteľstvo Logistiky OS 
SR Trenčín. 

npráp. v.v. J. Korený

Najstaršie vojenské dejiny Slovenska v Trenčíne
 Pri príležitosti 1825. výročia rímskeho nápisu na trenčianskej hradnej skale sa 15. a 16. 
októbra uskutočnia viaceré kultúrno-spoločenské podujatia. Pripravuje ich Mesto Trenčín, Klub 
filatelistov pri KaMC OS SR, Klub trenčianskych historikov SHS pri SAV Trenčín a Rímsko-katolíc-
ky farský úrad v Trenčíne.

 Pred vari 10 rokmi sme sa s 
priateľom rozhodli, že začneme 
„drobne podnikať“. Kanceláriu 
a teda hlavný stan sme mali 
v detskej izbe jeho bytu. Ako 
správni podnikatelia sme  hneď 
začali s budovaním imidžu. Zá-
kladom podnikateľského imidžu 
je auto (na to sme nemali), no 
a vizitka. Tak sme si ich dali vy-
robiť. Celkom normálne. Meno, 
názov firmy, adresa, telefón.
 Asi po mesiaci nastali ťaž-
kosti. Ktosi ideovo čistý ako 
ľalia zistil, že názov ulice pome-
novanej po sovietskom generá-
lovi je nevhodný a tak ulicu od-

menoval z moci úradnej a znova 
pomenoval. Inak. Na vizitkách 
sme meno soldáta škrtali pe-
rom a písali iné. Nasledujúce 
vizitky tiež nemali dlhý život. Do 
boja zatrúbili svojimi surmitmi 
spoje. Z ničoho nič pridali k te-
lefónnemu číslu šiestu číslicu. 
Zasa sme prepisovali, či vlast-
ne pripisovali. Na tých ďalších 
nových vizitkách sme pripiso-
vali siedmu číslicu. Spoje však 
neprestávali v nekompromis-
nom ťahu na bránku v snahe 
dosiahnuť hetrik. Podaril sa. 
Na vizitkách, o ktorých sme si 
mysleli, že už naozaj musia byť 

definitívne sme zakrátko prepi-
sovali 0831 na 032. Až do 24. 
septembra som si myslel, že 
týmto je fantázia sedemhlavé-
ho úradníckeho draka vyčerpa-
ná. Hlboko som sa mýlil.
 Podľa informácie z dennej 
tlače sa totiž budú meniť Pošto-
vé smerovacie čísla. Aúúúúúú. 
 Viete si prestaviť tie milióny 
nepoužiteľných hlavičkových 
papierov, státisíce úradných 
a odpovedných obálok, všeli-
jakých faktúr, dodacích listov, 
(razítok!) a neviem ešte čoho? 
 Jediní, kto budú mať zasa ra-
dosť, budú škôlkári. Rodičia im 

budú nosiť domov nepoužiteľné 
firemné papiere a ony si budú 
z druhej strany maľovať. Naozaj 
svojská podpora školstva.
 Koľkože to bolo tých egypt-
ských rán? Sedem? Sme na 
najlepšej ceste časom dekla-
sovať Egypt. Veď vedú už len 
7:5.
 A vy sa detičky nebojte. Až 
sa vám minie po čase papier, 
úradnícky sedemhlavý ujo drak 
zasa niečo vymyslí, aby ste 
nemuseli čarbať po stenách. A 
teraz už hajde do postielok po-
čítať koľkokrát sa ešte vyspíte 
a budú nové PSČ.    Váš Peter

Materské centrum Srdiečko je otvorené  Nielen slnečné lúče končia-
ceho leta, ale aj zástupcovia 
Materského centra Srdiečko v 
Trenčíne privítali v sobotu 25. 
9. desiatky rodičov so svojimi 
ratolesťami. Na Hviezdosla-
vovej ulici v budove Centra 
volného času otvorili nové zre-
konštruované priestory určené 
deťom. 
 Po krátkom slávnostnom 
príhovore a prestrihnutí pásky 
za prítomnosti veselého klauna 
sa nový stánok zaplnil prvými 
klientami z radov detí a ich ro-

dičov z celého mesta. 
 Radosť detí v novootvo-
renom centre a v útulnom 
prostredí nemala konca kraja. 
Samozrejme, že spokojní boli i 
prítomní rodičia. 
 Klaun v podaní Vlada Ku-
líška, alebo šašo ako ho deti 
oslovovali, bol tvorcom radosti 
pre najmenších, ale svojim šar-
mom pobavil aj okoloidúcich 
občanov a rodičov prítomných 
detí.

Foto a text: 
Ferdinand Rybníček
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Mnoho jazykov – mnoho pohľadov na svet
 Zaujímavá a poučná akcia 
čakala 28.9. na tridsať piata-
kov zo ZŠ sv. Andreja Svorada 
a Benedikta vo Verejnej knižnici 
Michala Rešetku na Hasičskej 
ulici. Pracovníci Informačného 
centra Rady Európy, ktoré sa 
nachádza práve v priestoroch 
knižnice, pre nich pripravili 
k Európskemu dňu jazykov 
prednášku spojenú s kvízom a 
množstvom až kurióznych infor-
mácií o pôvode jazykov. 
 Deti sa z pútavej prednášky 
Martiny Pazderovej dozvedeli 
koľkými jazykmi sa vôbec ľudia 

na svete dohovárajú, že mnohé 
jazyky sú podobné a zadelené 
do rodín a slovenčina patrí do 
rodiny indoeurópskych jazykov, 
ale aj perličky, že existujú na 
svete tri jazyky, ktoré sú úplne 
odlišné od všetkých ostatných. 
 Jazyk tvorí slovná zásoba a 
tú majú tiež mnohé národy pri-
spôsobenú prostrediu v ktorom 
žijú, a tak Eskimáci poznajú 
viacero označení pre sneh a 
ľad, Beduíni v Afrike zase pre 
piesok. Školákov zaujala aj 
časť prednášky o pôvode slov, 
ktoré používame v slovenčine 

a už vedia, že celá salašníc-
ka terminológia a slová ako 
salaš, bryndza... pochádzajú z 
rumunčiny, bankovnícke výrazy 
sme prevzali z taliančiny, v slo-
venskom jazyku sa udomácnili 
mnohé germanizmy a dnes už 
aj mnohé moderné výrazy z 
angličtiny.
 Podujatie sa koná od roku 
2001, ktorý bol vyhlásený za 
Rok európskych jazykov  a od-
vtedy je v kalendári EÚ každo-
ročne 26. september označený 
ako Deň európskych jazykov.

(ls)

 Výstavu pod názvom Malé 
grafické formy usporiadali Ga-
léria M. A. Bazovského v Tren-
číne, Základná umelecká škola 
Vrútky a Základná umelecká 
škola (ZUŠ) v Trenčíne. Je tu 
prezentovaný výber z celoslo-
venskej prehliadky grafickej 
tvorby ZUŠ a stredných škôl. 
Výstava potrvá do 14.11. v Ga-
lérii M. A. Bazovského.

 O tom, že v Trenčíne majú 
výtvarníci amatéri dobré pod-
mienky, nikto nepochybuje. 
Talent však treba podchytiť 
už v detstve. To sa pedagó-
gom výtvarného odboru ZUŠ v 
Trenčíne darí už roky. Z každej 
prehliadky, ktorej sa zúčastnia, 
prinesú uznania a ocenenia z 
prvých miest. Inak tomu nebolo 
ani na medzinárodnej súťažnej 
výstave detskej výtvarnej tvorby 
Mudrochova paleta 2004 v Se-
nici. Hoci výstava potrvá až do 
17.10., výsledky sú už známe a 
pre Trenčanov veľmi potešujú-
ce. Deti zo ZUŠ v Trenčíne zís-
kali rad ocenení. V 1. kategórii 
(5 –7 ročné) si cenu odniesla 
Terezka Bažíková, čestné uzna-
nia získali Leoš Drmola a Petra 
Sládečková. V 2. kategórii (8 
- 11 rokov) získal druhé miesto 
Juraj Hatlas (obrázok), čestné 
uznania Ivan Špaček, Dominik 
Vagač, Martin Kyselica, Petra 
Sládečková a Šimon Priadka. V 
kategórii 12 – 15 ročných cenu 
získal Lukáš Svrček.         (zm)

 Počas letnej sezóny využili 
možnosť vychutnať si pohľad 
z mestskej veže nielen Tren-
čania, ale aj turisti z celého 
Slovenska,  z Česka, Poľska, 
Ruska, Talianska, Nemecka, 
Anglicka, Holandska, Chorvát-
ska, Španielska, Švédska, Pa-
lestíny, USA, Japonska a Aus-
trálie. Počas sezóny turistom 
podávalo výklad o mestskej 
veži 8 sprievodcov. Do knihy 
návštev napísali množstvo 
odkazov. Niektoré vám priná-
šame:
“Ďakujeme za výnimočný zá-
žitok. Sme Trenčania, ale ta-

kýto pohľad sa nám naskytol 
prvýkrát.” (Jeden z výhľadov z 
veže na snímke vpravo)
“Dobrý večer, krásna vežička, 
výsoká až do nebíčka”
“Som šťastný, že som Tren-
čan”
“Ďakujeme za pekný výklad 
peknej sprievodkyni.”
“Páči sa mi Trenčín a prehliad-
ka mestskej veže”
“Ďakujeme za krásny výhľad a 
výklad”
“Veľmi pekný výhľad z veže. 
Ďakujeme za podrobný výklad. 
Odporúčame vidieť.”

(KIC)

 Tradíciu festivalov vážnej 
hudby, ktoré sa konali v našom 
meste v 80-tych rokoch, oživil 
pred štyrmi rokmi Klub priateľov 
vážnej hudby. Okrem koncertov 
pripravuje každoročne festivaly 
Trenčiansku hudobnú jar a je-
seň. Aj zásluhou jeho činnosti 
je v Trenčíne početná vnímavá 
divácka obec, ktorá vie oceniť 
kvalitnú hudbu a interpretáciu. 
Organizátori preto nemajú oba-
vy pozvať špičkových umelcov 
a tí sem aj napriek vyťaženému 
programu radi chodia. Koncerty 
vždy jednotí spoločná myšlien-
ka. Na jarnom festivale boli ve-
nované vstupu do EÚ a hudbe 
susedných krajín. Leitmotívom 
jesene sa stala oslava hudby 
ako takej Viva la musica. 
 Po dohode s dramaturgom 
festivalu, vynikajúcim klavi-

ristom F. Perglerom, sa zvýšil 
oproti minulosti počet koncer-
tov festivalu z päť na šesť. Na 
úvod 10.10. v refektári Kolé-
gia Piaristov vystúpia špičkoví 
umelci - sólisti Opery SND J. 
Kundlák (tenor) a A. Kohútková 
(soprán). V ich podaní zaznejú 
talianske a neapolské piesne 
a Dvořákove milostné pies-
ne. O týždeň 17.10. vystúpi v 
Trenčianskom múzea sláčikové 
kvinteto Quinta Nova. Členovia 
pôsobili v orchestri B. Warcha-
la. Jemu aj venujú trenčiansky 
koncert. V Evanjelickom kos-
tole sa 24.10. predstaví Brati-
slavský chlapčenský orchester. 
Zbor vystupuje po celom svete 
a je veľmi ťažko získať ho na 
koncert na Slovensku. Anjel-
ské chlapčenské hlasy spolu s 
vynikajúcou akustikou Evanje-

lického kostola sľubujú veľmi 
príjemný hudobný zážitok. Ako 
špecialitu festivalu označil pod-
predseda Klubu priateľov váž-
nej hudby V. Kulíšek vystúpenie 
štyroch najlepších slovenských 
violončelistov 31.10. v Tren-
čianskom múzeu. Je nezvyčaj-
né vidieť na jednom pódiu 4 
violončelá bez akéhokoľvek ďal-
šieho sprievodného nástroja. 
Na každom festivale je jeden 
koncert venovaný sólovému ná-
stroju – klavíru. Klavírny recitál 
v podaní D. Buranovského sa 
uskutoční 7.11 2004 v Galé-
rii M.A. Bazovského. Na záver 
Trenčianskej hudobnej jesene 
14.11. sa v Evanjelickom kos-
tole predstaví komorný orches-
ter VŠMU Bratislava Akademia. 
Začiatky všetkých koncertov sú 
o 18.00.             L. Sedláková

Trenčianska hudobná jeseň

Na mestskú vežu zase o rok

Úspechy ZUŠ
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• KINO METRO •
7. - 10. 10., o 17.00 a 19.30 

HELLBOY
USA 2004, ŠUP, 123 min., 

titl., MP, Dolby SR
Hellboya za 2.svetovej vojny 
privolal na Zem šialený Grigorij 
Rasputin, aby sa stal poslom 
apokalypsy. Hellboy sa na-
priek temnému pôvodu zaradil 
medzi bojovníkov na strane 
dobra. So svojimi priateľmi 
tvorí hlavnú obrannú líniu proti 
Rasputinovi, ktorý chcel rozpú-
tať armagedon.Akčný sci-fi. 

11. 10., o 19.00 ART CLUB 
filmový klub

STVORENÍ PRE LÁSKU
Honkong/FR 2000, 98 min., 

réžia: Wong Kar-wai
Režisér Wong vytvoril krásny, 
beznádejný, vášnivý príbeh lá-
sky, ktorá nebola. Vložil do nej 
smútok paralelných životov, 
ktoré neprežijeme. Film získal 
niekoľko významných ocenení 

12. - 13.10., o 16.00 a 18.00
GARFIELD

USA 2004, ŠUP, 80 min., 
slovenské 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 stáva hviezda akčnej 
rodinnéj komédie!

14. - 15. 10., o 19.00
TÚ STARÚ TREBA ZABIŤ

V. B. 2004, RP, 97 min., do 
12r. MN, titl., Dolby SR

Skvelá čierna komédia – kru-
tá, vtipná a naozaj bláznivá v 
ktorej si zahral skvelý Ben Stil-
ler a Drew Barrymore. Režia 
Danny de Vito. 

16. - 17. 10., o 17.00 a 19.00
POST COITUM

ČR/SR 2004, KL, 100 min., 
do 15 r. MN.,

Nový dlhoočakávaný film Jura-
ja Jakubiska. Chcete mať lás-
ku za každú cenu ? Tak plaťte! 
Film o hľadaní lásky za každú 
cenu… Mrazivá city komédia. 
Hrajú: Franco Nero, Mahule-
na Bočanová, Richard Krajčo, 

Lucka Vondráčková a iní. 

18. 10., o 19.00 ART CLUB   
filmový klub
ABERDEEN

Nórsko, V. B 2000, 106 min., 
réžia: Petter Moland

Psychologické road movie, 
pomenované podľa škótskeho 
mesta Aberdeen. V realistic-
kej komornej dráme režisér 
vykresľuje vzťahy v rodinnom 
trojuholníku, ovplyvneného 
neurovnanými pomermi z mi-
nulosti a alkoholizmom.

19. - 20. 10., o 17.00 a 19.00
HRIEŠNY TANEC 2

USA 2004, KL, 86 min., do 
12r. MN, titl., Dolby SR

Romantický, hudobno-taneč-
ný film oživuje fenomenálny 
úspech prvého filmu z roku 
1987. Rozpráva príbeh dievča-
ťa, ktorá objavuje lásku, zvod-
nú zmyselnosť a nezávislosť. 
Film je inšpirovaný skutočným 
životným zážitkom choreograf-
ky tanečných scén filmu. Hra-
jú: P. Swayze, M. Boorem a iní. 
Réžia: Guy Ferland. 

21. - 24. 10., o 17.00 a 19.00
PURPUROVÉ RIEKY 2

USA 2004, 94 min., ŠUP, do 
15 r. MN, titl., Dolby SR

Dlhoočakávané pokračovanie 
dnes už kultového filmu Purpu-
rové rieky! Hviezdne obsadenie 
Jean Reno, Christopher Lee a 
Luc Besson ako scenárista a 
producent filmu sú predpokla-
dom veľkého diváckeho uspe-
chu. Réžia: Oliver Dahan.

• KINO ODA •

3.10. o 18.30, RIDDICK: 
KRONIKA TEMNA, USA, 115 
min., ČT, 12+
14. - 17.10. 18.30, CATWO-
MAN, USA, 104 min., ST, 
12+
21. - 22.10 18.30, STRATE-
NÉ V PREKLADE, USA, JAP, 
100 min., ČT, 12+
23. - 24.10. 18.30, SUPER-
STAR, FRA, 95 min., ČT, 12+
28.10., 30. - 31.10 - 18.30 
MÔJ SUSED ZABIJAK, USA, 
98 min., ČT, 12+

Pozvánka do kina
15.10. o 19.00 VYSTÚPENIE FS SENIORKLUB DRUŽBA v KaMC
16.10. o 16.00 VYSTÚPENIE DFS RADOSŤ v KaMC OS SR
20.10. o 15.00 VĎAKA VÁM... Slávnostný program pri prílež.  
   Mesiaca úcty k starším v KaMC OS SR
21.10. o 19.30 MIROSLAV ŽBIRKA v Športovej hale na Sihoti

Mestská galéria na Mierovom námestí č. 22
16. 9. – 10. 10. JAROSLAV STRNADA. Autor sa snaží prepraco-
vať z opisného, z výtvarne zaujímavého a kompozične zvládnutého 
celku k esteticky cennejšiemu detailu, kde fotografovaný objekt 
stráca svoju vonkajšiu podobu. Prekladá ju akoby novou výtvarnou 
transformovanou realitou.                                    (lm)
21.10. – 14.11.  HANA PETROVSKÁ – autorská výstava 
   VÝSTAVNÁ SIEŇ na Mierovom námestí č.16
1. 10. – 17. 10. RADOSŤ V RODINE Celoslovenská výstava  
   výtvarných a literárnych prác detí ZŠ
18.10. – 7.11. RUČNÉ PRÁCE ŽIEN TRENČIANSKEHO  
   KRAJA, Galéria M. A. Bazovského
Výstavy v galérii Miloša Alexandra Bazovského
17. 9. – 24. 10. PETER POLLÁG Obrazy - „Fragmenty súvislos-
tí“. Autor začínal pri Gotike na Spiši, kultúre Grécka, Francúzska a 
postupne sa dostal do Číny, ktorá je jeho najnovšou inšpiráciou. 
Vo svojej maliarskej práci inklinuje k expresívnemu prejavu, k ab-
solutizácii farebného nánosu, k osobitej tvarovej štylizácii, ktorá 
zvýrazňuje jeho výnimočné kvality.                                       (lm)
PETER LEHOCKÝ – z dizajnu a voľnej tvorby. Základom tvorby je 
čistota, ušľachtilosť a harmónia foriem, zmysel pre celok i detail, 
cit pre symetriu... Vo svojich dielach zachytáva myšlienky, pred-
stavy a nápady, ako sugestívny príbeh o krehkých, dynamických 
líniách, citlivých farebných plochách a poetických tvaroch, ktoré vy-
jadrujú jeho predstavu sveta.                                              (lm)
8. 9. – 12. 10. AJ MY SME TU... Výstava prác detí Špeciálnej 
základnej školy internátnej V. Predmerského „za oknami“ KaMC.
• Trenčiansky fotograf Jozef Sjekel už dlhšiu dobu systematicky 
zaznamenáva premeny mesta Trenčín. Fotografie však nie sú čis-
tým dokumentom. Autor sa úspešne snaží aj o výtvarnú stránku 
a zachytenie neopakovateľnej atmosféry mesta v rôznych ročných 
obdobiach. Jeho práce môžete vidieť v čajovni na námestí.  (mk)

Stretnutia sa konajú o 16.00
21.10. POHNUTÉ DNI 1938 - 1939 V NOVÝCH  
  DOKUMENTOCH
14.10. LETECTVO SPOJENCOV A NAŠI LETCI V ŇOM  
  – Ing. Sadloň
28.10. PREMIETANIE VIODEOFILMOV
 Podujatia sa budú uskutočňovať spravidla druhý a posledný 
štvrtok v mesiaci od 16.00 hod., v klubovni č. 227. Klub parašu-
tistov sa schádza prvý utorok v mesiaci od 16.00 hod., k. č: 328. 
Klub plastikových model. sa schádza v pár. týždni v stredu od 
17.00 v k. č. 328.

Vystúpenia

Podujatia klubov pri KaMC OS SR

Výstavy

Zmena otváracích hodín v Kultúrnom a informačnom centre
Od 15.10.2004 do 14.4.2005 prechádza KIC na zimnú prevádz-
kovú dobu. Otvorené bude: Pondelok – Piatok 8.00 – 17.00, 
Sobota - Nedeľa – zatvorené.                                          (kic)

• Sekcia záhradkárov a včelárov pri Klube vojenských veteránov 
posádky Trenčín pozýva k účasti na 9. ročníku výstavy „Plody prí-
rody“. Uskutoční sa v dňoch 8. – 12. októbra v KaMC OS. Sláv-
nostne bude otvorená 8.10. o 16.00.                                (usp)



 Činnosť poradne v Trenčíne 
vedie JUDr. Alena Ondráčková. 
Myšlienka pomáhať takýmto 
spôsobom sa zrodila v 70-tych 
rokoch minulého storočia v 
Anglicku, pretože slabší – star-
ší ľudia, osamelí, deti, ženy, 
sa mnohokrát ocitnú v ťažkých 
situáciách, v ktorých potrebu-
jú odbornú, sociálnu pomoc 
a psychickú podporu. Obete 
trestných činov nemajú praktic-
ky žiadnu oporu v zákone, kým 
páchatelia sú v priebehu súd-
neho procesu vo výhode. 
 Na Slovensku začali prvé 
centrá vznikať okolo roku 
1996. Medzi nimi aj občianske 

združenie Pomoc obetiam nási-
lia. Postupom času vybudovalo  
sieť poradní v každom krajskom 
meste. OZ je dnes členom Eu-
rópskeho fóra a poradne budu-
je na úrovni požadovanej EÚ. 
Poradňa v Trenčíne od začiatku 
roka poskytla takmer 400 kon-
zultácií 250 klientom. Niekedy 
stačila na vyriešenie problému 
jednorazová pomoc v podobe 
psychologického či právneho 
poradenstva, iní klienti na-
vštevovali poradňu aj 5-6 krát. 
Medzi ďalšie služby patrí spre-
vádzanie klientov na súdy, úra-
dy, do nemocnice. V závažných 
prípadoch preberajú v trestnom 

TRETÍ SEKTOR, OBČIANSKE AKTIVITY Číslo 20/ročník VI.12 / INfO      

Najčastejšie prichádzajú týrané ženy
V našom meste pôsobí už rok poradňa Pomoc obetiam násilia. Jej 
činnosť zastrešuje rovnomené občianske združenie. Hlavným cie-
ľom poradne je poskytovať bezplatné služby v oblasti poradenstva 
obetiam trestných činov, domáceho násilia, dopravných nehôd a 
nešťastných udalostí. 

Cesta k emocionálnej zrelosti
 Už od roku 1999 sa na sloven-
ských školách realizuje výchovno 
– preventívny program Cesta k 
emocionálnej zrelosti. Šiesty 
ročník začal 1.9. Podporuje ho 
MŠ SR. Uskutočňuje sa pod do-
hľadom odborníkov Výskumného 
ústavu detskej psychológie a pa-
topsychológie. Program podpo-
ruje aj spoločnosť Philip Morris 
Slovakia, ktorá sa podieľala spo-
lu so Zväzom obchodu SR a Aso-
ciáciou distribútorov tabakových 
výrobkov Slovenska na programe 
Na veku záleží, zameranom aj 
na prevenciu fajčenia neplnole-
tých. Program začal 15.7.2004 
a systematicky podporuje zákaz 
predaja tabakových výrobkov 
osobám mladším ako 18 rokov.
 V minulom školskom roku 
absolvovalo program Cesta k 
emocionálnej zrelosti viac ako 
212 000 žiakov v takmer 12200 
triedach. Zapojili sa aj školy v 
Trenčianskom kraji. 
 V rámci hodín etickej výchovy 
sa žiaci oboznamovali s hlavnými 
desiatimi témami preventívno-
-výchovného programu. Jeho re-
alizátormi sú na miestnej úrovni 
učitelia, ktorí ho aplikujú podľa 
svojich potrieb v jednotlivých 
školách.
 Autorom programu je reno-

movaný odborník PhDr. Štefan 
Matula, vedúci centra výchov-
nej a psychologickej prevencie: 
„Program je zostavený tak, aby 
prispieval nielen k postupnému 
sebauvedomovaniu detí, ale aj 
k tomu, aby deti postupne pre-
žívali najpodstatnejšie stránky 
emocionálnej zrelosti. Našou 
snahou je tiež rozvíjať u detí a 
mládeže pozitívny vývin citových 
procesov.“
 Samotní žiaci, ktorí sa do 
programu vo svojich triedach 
zapojili, sa v dotazníku vyjadrili 
kladne. Za zaujímavý ho považu-
je 63 percent žiakov, väčšinou 
dievčatá. Žiakov najviac zaujali 
témy riešiace konflikty v medzi-
ľudských a partnerských vzťa-
hoch. Takmer 70 percent žiakov 
považuje program za poučný, 
umožnil im naučiť sa lepšie re-
agovať v niektorých situáciách, 
zlepšili si komunikačné schop-
nosti, naučili sa vyjadrovať svoje 
pocity a názory, ocenili zlepšenie 
vzťahov medzi spolužiakmi, ale i 
s učiteľmi. 
 Najväčší záujem o ďalšie po-
kračovanie programu prejavili tí 
žiaci, ktorí ho už absolvovali dru-
hý prípadne tretí rok, teda najmä 
šiestaci a ôsmaci. 

(o-s)

Trenčianska nadá-
cia opäť pripravuje 
milé podujatie Korzo 
2004. Na jesennom 

korze sa organizátorsky spo-
lupodieľa aj futbalový klub AS 
Trenčín a podujatie začlenilo 
do balíka osláv k príležitosti 
storočnice futbalu v našom 
meste.
 Na futbalovo orientovanom 
korze by sa mali stretnúť via-
ceré futbalové osobnosti, kto-
ré písali slávne kapitoly zlatej 
histórie trenčianskeho futbalu 

najmä v 60. a 
70.-tych rokoch. 
Hráčov ako Ri-
hošek, Jankech, 
Čemez, Koiš, 
Macháč a mnohých ďalších 
poznali futbaloví fanúšikovia v 
meste i okolí, veď mesto doslo-
va futbalom žilo. Medzi futbalo-
vých veteránov, ale i najmlad-
ších pokračovateľov dobrých 
tradícií, žiacke a dorastenecké 
nádeje trenčianskeho futbalu i 
účastníkov Korza by mal prísť 
aj Karol Kreibich, futbalová le-
genda a najstarší žijúci hráč a 
pamätník ranných rokov futbalu 
v meste. Futbalovú atmosféru 
umocnia rozhovory s hráčmi, 
minulými i súčasnými, súťaže 
pre deti, spojené samozrejme 
s futbalovou loptou. Moderovať 
celé podujatie bude ako tra-
dične Ferdo Rybníček a bdieť 
nad korzovaním Trenčanov a 
návštevníkov mesta v nedeľu 
10. októbra od 15. do 17. 00 
h bude aj dlhoročný maskot a 
neoddeliteľná súčasť futbalové-
ho diania v Trenčíne v časoch 
úspešnej éry Šándor Bumbala, 
aj keď už len z plagátov.

Ľ. Sedláková

POZVÁNKA NA KORZO

konaní aj právne zastupovanie 
a poskytujú systematickú psy-
chologickú starostlivosť. Až v 
80-tich percentách prípadov 
riešia prípady domáceho ná-
silia, nielen fyzického, ale i 
psychického či ekonomického 
týrania žien. JUDr. Ondráčková 
chváli spoluprácu so psychiat-
rickou klinikou a jej primárom 
MUDr. J. Haštom. Klientky po-
radne sú často vo veľmi zlom 
psychickom stave, dlhotrvajúce 
týranie vyvoláva úzkosť, ťažké 

depresie a pod. Ich stav vyža-
duje odbornú pomoc. 
 Poradňa sídli na Palackého 
ulici v Trenčíne č. 29 na 2. po-
schodí. Konzultačné hodiny sú 
v utorok a štvrtok od 14.00 do 
18.00. Výhodou je nahlásenie 
na konzultáciu vopred na tel. 
číslo 032/744 2403, 0907 
681 139, alebo e-mailom tren-
cin@pomocobetiam.sk. Čo je 
veľmi cenné, služby poskytuje 
poradňa zdarma. 

Ľ. Sedláková

Stetneme sa 10. 10. 2004 od 
15.00 do 17.00 na Mierovom 
námestí za každého počasia! 

 Na napínavú hru -„Zvedavku 
mestskú“ pozýva deti od 6 do 
15 rokov 87. skautský zbor 
Bufinky. Všetky deti sa môžu 
23.10. na Mierovom námestí 
hrať túto tradičnú „detektívnu“ 
hru. Zaregistrovať sa treba 
od 9.00 do 10.00. Deti môžu 
prísť samé, alebo v sprievode 
rodičov. Nebojte sa, hrať určite 

nebudú samé, stanú sa čle-
nom jedného zo súťažných tí-
mov. Môžu tak bojovať o pekné 
ceny. 
 Potrebujujú len pero, papier, 
niečo na občerstvenie, dávku 
šťastia a odhodlanie súťažiť. 
Bude aj bohatý sprievodný 
program a ďalšie súťaže. 

(ska)

Zvedavka mestská pre deti
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Hnutie kresťanských rodín na Slovensku 
a Mestská galéria Trenčín

Pozývajú na putovnú literárno – výtvarnú výstavu najlepších 
žiackych prác celoslovenskej súťaže 

„Radosť v rodine 2004“
Výstava sa koná pod záštitou primátora Mesta Trenčín

1.10. – 17.10. 2004
Výstavná sieň na Mierovom námestí č. 16 v Trenčíne

Otvorené denné okrem pondelka 10.00 – 17.00

Siedmy koncert festivalu starej hudby
Štvrtok 14. októbra 2004, 18.00 v Galérii M. A. Bazovského

KOMORNÝ ORCHESTER MESTA TRENČÍN
Sólo: Ľ. Adamko (klarinet), J. Polomský, H. Kunertová (husle), 
G. Majerech (violončelo)

R. F. M. Königsperger: IV. SYMFÓNIA, Moderato – Adagio – Presto
M. Haydn: DIVERTIMENTO IN D, V. – Andante, VI. – Allegro moderato
A. Corelli: CONCERTO GROSSO No. 10 C DUR, Preludio (Andante 
Largo) – Allemanda (Allegro) – Corrente (Vivace) – Allegro – Minuetto 
(Vivace)
G. Muffat: CONCERTO GROSSO No. 12 „Propidia Sydera“ Ciacona
A. Šmehlík: MENUETY
V. Godár: MELODIÁRIUM, Mazurky – Hajduské 

KONCERT JE VENOVANÝ 85. VÝROČIU NARODENIA VOJ-
TECHA ZAMAROVSKÉHO

11:00 - 20:30
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pre všetkých záujemcov z radov
organizátorov, inštitúcií, škôl, združení, súkromných podnikov a pod.

Ponuka bezplatného uverejnenia
všetkých kultúrnych, športových, spoločenských, záujmových, charitatívnych, vzdelávacích a iných 

aktivít 
na území mesta plánovaných na rok 2005, v pripravovaných publikáciách  Mesta Trenčín :

Kalendár podujatí 2005
(prehľad tradičných dlhodobo plánovaných podujatí a aktivít , ktoré sa uskutočnia v roku 2005 )

Mesačný kalendár podujatí 2005 - NOVINKA
(aktuálny prehľad podujatí najrôznejšieho druhu, vydávaný pravidelne každý mesiac)

Bližšie informácie poskytneme na osobnom stretnutí so záujemcami v dňoch
8. 10. 2004 (piatok) o 10.00 hod.

alebo
11. 10. 2004 (pondelok) o 16.00 hod.

vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu na Mierovom námestí
(1. poschodie)

VÝZVA

V prípade Vášho záujmu prosím potvrďte vašu účasť na tel. čísle 650 4217 (Mgr. Renata Kaščáková, Ing. Slavka Ben-
kovská) alebo mailom na: komar@trencin.sk, pričom ak by vám ani jeden z navrhovaných termínov nevyhovoval, radi si 

dohodneme osobné stretnutie aj v inom termíne.
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Októbroví jubilanti
- 80 roční

Anna Betincová, Anna 
Blašková, František Bohuš, 

Ján Bohuš, Věra Čelechovská, 
Jozef Daško, Vendel Fabo, 

Amália Hollá, Katarína 
Hornáková, Katarína Hošová, 
Vojtech Jančovič, Ján Ježík, 
Alžbeta Kohútková, Anna 
Krátka, Štefan Kučerák, 

Štefan Lofaj
Erna Machovičová, Florián 
Majzel, Ladislav Mucska, 

Štefánia Országhová, Marta 
Píšová, Štefan Ryliak, Katarína 
Straková, Ľudmila Števovičová, 
Emília Vavrová, Anna Vikárová, 

Anna Vitkovská, Ján Žiška
- 85 roční

Helena Burajová, Katarína 
Červeňanská, Mária Daranská, 

Mária Demitrová, Mária 
Ďurechová, František Ďurža, 

Jozefa Fraňová, Mária Fraňová, 
Šimon Juríček, Michal Krošlák, 

Augustoví jubilanti 

Milan Galko

Občianske rozlúčky 

Mgr. Martina Solárová  
a Ing. Pavol Kudláček
Mgr. Alica Blašková  

a Josef Petrů

Svadobné zvony

v Piaristickom kostole
Renáta Rezbáriková  

a Martin Pagáč

Gizka Kuiková

Cirkevné rozlúčky 

Milí čitatelia, dnes sme pre vás opäť pripravili krížovku. Tajničku nám pošlite na adresu redakcie alebo prineste osobne do 15.10. 
Zo správnych odpovedí vyžrebujeme dvoch šťastlivcov, pre ktorých cenu venovalo Mesto Trenčín. Získajú šálku s erbom mesta, 
prívesok s erbom mesta a tiež publikáciu o Trenčíne.                                                                                                       (r)
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 Krížovka

Trenčiansky spisovateľ Rudolf Dobiáš sa 29.9.2004 dožil význam-
ného životného jubilea 70 rokov. Na počesť tohto autora kníh pre 
deti, mládež i dospelých usporiadal Zbor pre občianske záležitosti 
v obradnej sieni MsÚ v Trenčíne malú slávnosť.                     (r)

vták, po 
anglicky

nepotápaj

zohrievajú

roľnícke 
družstvo 

(skr.)

• Pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším výbor Slovenského 
zväzu sluchovo postihnutých v 
Trenčíne pozýva starších členov 
na posedenie. Uskutoční sa 
8.10. v KS Dlhé hony o 16.00. 
V poplatku 30 Sk je zahrnutý 
guláš a káva. Kontakt 65 26 
790, 0905 531 606.    (szsp)

Štefánia Ludrovcová, Ignác 
Michalička

Helena Obická, Filoména 
Pavlovičová, Irena Suchá, 

Mária Veličová, Rudolf Vlha
- 90 roční

Helena Hrčková, Anna 
Straková, Michal Šišovský

- 95 roční
Štefan Dobiaš, Jozef Igaz, 

Mária Vančová
- 97 ročná

Alžbeta Habániková

Správna odpoveď na fotorébus 
z minulého čísla znie: Mestský 
pivovar a sklad piva. Sídlil oproti 
Laugaríciu na Vajanského ulici. 
Budova bola zbúraná v 50-tych 
rokoch. Zo správnych odpovedí 
sme vyžrebovali list Anežky Re-
movej. Cenu si môže vyzdvihnúť 
v redakcii. Blahoželáme!      (r)



 Súťaž rozdelili do kategórii 
podľa veku a registrácie. Deti 
boli podujatím nadšené. Súro-
denci Nikolas a Adam Nezníkov-
ci sa na turnaj veľmi tešili. Päť-
ročný Nikolas si dokonca trúfal 
aj na víťaza: „Chcel by som ísť 
na olympiádu.“ Na najmladších 
čakali plyšové hračky, sladkos-
ti, na starších fixky, ceruzky, 
strieborné tanieriky a pohár. 
Medzi deťmi išlo najmä o pocit 
víťazstva na ôsmich dvorcoch. 
Dominik Prno z TCM sa v kate-
górii starších žiakov umiestnil 
na 3. mieste na Majstrovstvách 
Slovenska, v súťaži družstiev 
na Majstrovstvách Slovenska 

získal bronzovú medailu. Diev-
čatá z TCM v súťaži mladších 
žiačok v družstvách porazili 
všetky kluby regiónu. Družstvo 
mladších žiačok patrí medzi 
elitu. V zime bude Mikulášsky 
turnaj a vianočný „Christmas 
cup“. „Cieľom podujatia bolo 
umožniť zúčastniť sa tenisovej 
akcie, ktorá má polo - závodný 
charakter podľa skupín detí a 
mládeže. Celú akciu pripravili 
ľudia grátis, aj keď nedostali 
podporu od oslovených firiem, 
ani od mesta,“ povedal riaditeľ 
TCM Ľudovít Kuhlöffel. „Využi-
te šance, ktoré dávame a sú 
nezištné. Sme jediný tenisový 

klub, nielen v Trenčíne, ale aj v 
regióne, ktorý takéto akcie robí. 
Deťom a mládeži by som chcel 
odkázať, aby chodili najmenej v 
takom počte, ako chodia. Rodi-
čom, nech si všímajú takéto ak-
tivity a na druhej strane nech si 
dávajú pozor na klamlivé, preto-

že si myslíme, že dieťa patrí me-
dzí rodinné bohatstvo, s ktorým 
sa nesmie hazardovať. „Vyšší 
princíp mravný“ je myšlienka, 
ktorú použil herec vo filme a je 
aj naším mottom. Mala by sa v 
našom meste dodržiavať.“  

(text a foto lm)
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Mesto Trenčín, kultúrne centrum Kulčento a Telovýchovná 
jednota Mladosť usporiadali 10.9. na Mierovom námestí Beh o 
Matúšov groš. Tento rok sa konal už osemnástykrát. Tento raz 
v rámci festivalu Pri Trenčianskej bráne. 

Beh o Matúšov groš
DEVILS, 1.liga, Klubové farby: BIELA (náhradná ČERVENÁ), rok 
vzniku: 2002, počet sezón: 2
 Mužstvo DEVILS má za sebou dve sezóny a zároveň dve finálové 
účasti, keď ako nováčik sa stalo Majstrom Trenčína 2003, keď vo 
finále porazilo RANGERS. Tieto mužstvá si zopakovali finále aj v 
roku 2004, tentokrát sa DEVILS umiestnili na striebornej priečke.

Predstavujeme Trenčianskú hokejbalovú ligu 

Káder mužstva - zľava: Tomáš Kukučka, Martin Mišák, Martin 
Ďuriš, Martin Havier, Martin Nosek, Vladimír Bielik. Dolu zľava: 
Dalibor Ďuriš, Peter Moško. Na fotografii chýbajú: Ladislav Gabriš, 
Tomáš Gabriš, Filip Drobný, Ján Samák, Andrej Podpera, Vladimír 
Nemec, Jozef Jankovský, Michal Minárech.                        (mm)

 Pod týmto názvom sa ko-
nal na trase Kubra – Opatová 
– Trenčín 25.9. turistický po-
chod pre nadšených turistov i 
neturistov, malých i veľkých.  
Cieľ a vyhodnotenie bolo na 
chate v Opatovskej doline. Zo 
72 účastníkov pochodu najpo-
četnejšou skupinou boli žiaci 
a učitelia zo ZŠ Dlhé Hony, 
najmladším účastníkom bol 4-
-ročný Martin Rakus a najstar-
ším Herman Strcula. Tento rok 
prišli aj turisti zo zahraničia 
- z USA. Na pochod ich priviedli 
žiaci zo ZŠ na Ulici Dlhé Hony. 
 Zrána zachmúrené počasie 
po štarte začalo priať a do cie-
ľa prišli spokojní účastníci už 
so slniečkom. Ak sme vzbudili 
záujem, už za rok v septembri 

sa môžete aj vy pridať na trase 
Kubra – Lúčky – Soblahov. Pod-
ujatie pripravilo Mesto Trenčín 
a Regionálna rada klubu slo-
venských turistov pri príležitos-
ti svetového dňa turistického 
ruchu.

(mp)

7.ročník turistickej CR Rallye

 Mladší bežali okolo Morové-
ho stĺpu, trasa starších viedla 
po Farskej a Matúšovej ulici 
až na Mierové námestie. Dva-
nástich súťažných rozbehov 
sa zúčastnilo približne dvesto 
detí zo siedmych škôl. Deti boli 
odmenené sladkosťami, peňa-
ženkami... Víťazi a najmladší 
účastníci si odniesli za svoju 
odvahu a rýchlosť aj Matúšov 
groš. Medzi súťažami bol kul-
túrny program. Predstavili sa 
dievčatá z Gymnázia Ľudovíta 
Štúra, ktoré sa pod vedením 
pedagogičky D. Beňovej venu-
jú fitnesu. Francúzsku pieseň 
„Ešte stále ťa ľúbim“ zaspieva-
la Katka Štefaničáková. Na gi-

tare ju doprevádzal Jozef Gábik. 
Obaja sú študentmi Piaristické-
ho gymnázia, kde navštevujú aj 
spevácky zbor. Veľký úspech 
zožali dievčatá zo skupiny Go-
onies a chlapci z break dance 
skupiny South Side. Najmlad-
ším z nich bol 8-ročný Janko. 
Presvedčil, že aj malé dieťa si 
dokáže osvojiť techniku a pred-
viesť sa. Vystúpil aj jeden z 
prvých break dance tanečníkov 
v Trenčíne Marek Balaj. Diváci 
program s nadšením sledovali 
a odmenili ho poriadnym po-
tleskom. Najbližšie TJ Mladosť 
pripravuje Beh Terryho Foxa, 
Gymnastické matiné a Maratón 
generácií v aerobiku. (lm) 

 Počas slnečných dní 11. a 12. septembra sa uskutočnili v 
Trenčíne Otvorené Majstrovstvá detí a mládeže základných a 
stredných škôl v tenise. Akcia sa konala už šiesty rok. Zorgani-
zovalo ju občianske združenie Tenisové centrum mládeže (TCM).

Tenisový turnaj




