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Zrekonštruovaný športový areál na ZŠ, Hodžova ul., prestrihnutím pásky odovzdali do užívania
trenčiansky primátor Branislav Celler a riaditeľ školy Marián Lopatka.
Foto: M. Paulička
Novovybudovaný športový areál za vyše 15 miliónov korún sprístupnili v piatok 30. septembra pri
Základnej škole na Hodžovej ulici v Trenčíne. Výstavbu moderných ihrísk financovalo mesto zo
svojho rozpočtu.
Podľa primátora Branislava
Cellera Mesto Trenčín chce
v nasledujúcich rokoch vybudovať podobné športové areály aj
pri ostatných siedmich plnoorganizovaných základných školách v meste. „Chceme, aby sa
každý rok z rozpočtu mesta nejaký areál financoval,“ povedal
B. Celler. Do konca tohto roka
otvoria ešte športový areál pri

Základnej škole na Veľkomoravskej ulici. Náklady na jeho
vybudovanie vrátane miest na
parkovanie by podľa B. Cellera
mali byť tiež okolo 15 miliónov
korún.
Na budúci rok by sa mala začať výstavba športového areálu
pri Základnej škole na Novomeského ulici, ktorý bude väčší
a investícia sa bude pohybovať

cez 30 miliónov korún.
V sprístupnenom športovom
areáli na Hodžovej ulici mesto
vybudovalo futbalové ihrisko
s umelou trávou, tartanovú bežeckú dráhu, ihriská pre volejbal, basketbal, nohejbal, tenis
aj detské ihrisko. Športoviská
budú slúžiť pre školu aj pre verejnosť.
(TASR)

OZNAM
Z dôvodu ukončenia
letnej turistickej
sezóny je Mestská
veža od 1. 10. 2005
zatvorená.
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Barbakan a WC - treba aj dávku trpezlivosti
Práce na výstavbe verejného WC na Sládkovičovej ul., ktorým predchádzala riadna projektová a legislatívna príprava, boli
zastavené po odkrytí archeologických nálezov časti barbakanu a fragmentov zásobovacích chodieb. Mesto Trenčín ihneď
zahájilo rokovania s KPÚ Trenčín ako príslušným orgánom pamiatkovej starostlivosti. Začali sa doplňujúce práce na archeologických výskumoch, geodetickom zameraní, a následne aj na vypracovaní novej architektonickej štúdie. Je len samozrejmé,
že všetky kroky boli v rozpracovanosti konzultované s orgánmi pamiatkovej starostlivosti.
Mesto Trenčín má veľký
záujem prezentovať nájdené
fragmenty, či už barbakanu
alebo chodieb verejnosti. Výsledkom je nová architektonická štúdia, ktorá vo vzájomnej symbióze splní pôvodne
zamýšľanú funkciu verejného
WC (o potrebe ktorej niet vo
vzťahu k turistickému ruchu
a pochýb) a navyše ukáže na
vysokej estetickej úrovni časť
našej histórie.
Prepracovaná
architektonická štúdia zachová pôvodne
navrhovanú funkciu verejného
WC a je doplnkovou k funkcii
prezentačnej. Poradie dôležitosti sa teda mení, minimálne
vizuálne ustupuje funkcia WC

a do popredia vstupujú nájdené fragmenty barbakanu. Sú
tvorené dostatočne dimenzovaným foyerom s presklenou
stenou a s ďalšou deliacou
stenou, slúžiacou na samotnú

Nové potrubie na križovatke

prezentáciu (fotografie, texty, historický výklad). Veľkým
kladom novej štúdie je presklená časť strechy a fasády,
ktorá ukáže nálezy všetkým
bez ohľadu na vstup do podzemia. Celá kompozícia bude
doplnená zeleňou a vytvorí tak
harmonický a estetický celok.
Každá výstavba dočasne
ovplyvní aj najbližšie okolie.
Inak tomu nie je ani pri vý-

stavbe prezentácie barbakanu a verejného WC. V záujme
dobrého a estetického výsledku je teda potrebná aj dávka
spoločnej trpezlivosti. Musíme
predovšetkým hľadieť na výsledok slúžiaci všetkým občanom
a návštevníkom mesta.
Na základe vyššie uvedeného a platných legislatívnych
noriem Mesto Trenčín požiadalo o zmenu stavby a po
novej architektonickej štúdii
v súčasnosti zadalo vypracovať vykonávací projekt, na základe ktorého bude zrejmé, či
je mesto povinné vyhlásiť novú
verejnú súťaž na dodávateľa,
alebo bude pokračovať v spolupráci s doterajším. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác a sprístupnenie
WC a fragmentov barbakanu
verejnosti je tak posunuté na
koniec I. štvrťroku 2006.
(r)

Zásah v pravej chvíli
Dráma so šťastným koncom sa odohrala vo štvrtok 22. septembra večer v panelovom dome na Západnej ul. Všetko začalo telefonátom na mestskú políciu v Trenčíne na číslo 159.
Nervózny hlas jedného z majiteľov bytov žiadal mestských policajtov o zásah, pretože z jedného bytu vychádzal dym.

V treťom júlovom týždni sa začala výstavba kruhového objazdu v križovatke Ulíc Soblahovská, Legionárská a Dolný Šianec. Hlavným dodávateľom prác sú Cesty Nitra, a.s., Nitra,
stredisko Trenčín.
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a. s., divízia Trenčín, ako jeden zo subdodávateľov stavby vykonala
na vodovodných potrubiach
a armatúrach, ktoré sa nachádzajú v uvedenej lokalite,
niekoľko podstatných opráv
a rekonštrukcií. Vodovodné
potrubie, ktoré prechádzalo
popod pôvodnú križovatku
bolo zrušené a nové potrubie

o priemere 250 mm v celkovej
dĺžke 120 m bolo položené do
trávnika pozdĺž Soblahovskej
ul. Pracovníci TVS osadili
nové trasové uzávery, vymenili a ešte vymenia niekoľko
vodovodných prípojok na Legionárskej ul.
Ukončenie výstavby kruhového objazdu sa predpoklada
v polovici novembra 2005.
Foto a text: N. Macharová

Hliadka pružne zareagovala a okamžite prišla na dané
miesto. Z bytu na II. poschodí sa dymilo a nikto zo susedov netušil, či sa za dverami
niekto nachádza. Policajti
Branislav Ježík a Roman Kukaň neváhali ani sekundu,
vyrazili dvere a naskytol sa
im nepríjemný pohľad. Na
posteli ležala asi 30-ročná
žena a lôžko pod ňou horelo,
matrace boli v plameňoch.
Keď sa v zadymených
priestoroch bytu trochu zorientovali, dostali sa k mladej žene, ktorá už nejavila
známky života. Jeden z členov hliadky ju hneď vytiahol

na chodbu a úspešne ju
oživil. Druhý člen mestskej
polície reagoval tiež bleskovo a horiace matrace vyhodil von oknom. Medzitým
privolaní hasiči miesto zaistili a konštatovali, že vďaka
rýchlemu zásahu dvojice policajtov sa požiar nerozšíril
a nenapáchal veľké škody na
majetku aj ostatných obyvateľov domu.
Príčinou požiaru bola podľa priznania ženy cigareta,
ktorú si zapálila v posteli
a o chvíľu zaspala. Celý prípad rieši štátna polícia na
základe paragrafu o všeobecnom ohrození.
(th)
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Počty žiakov
Základné školy, ZUŠ, CVČ v meste Trenčín
šk. rok 2004/2005

Počty žiakov
Základné školy, ZUŠ, CVČ v meste Trenčín
šk. rok 2005/2006

stav k 15. 9. 2004

stav k 15. 9. 2005

počet tried

počet žiakov

počet detí
v ŠKD

P. Bezruča

22

510

107

Dlhé Hony

29

712

230

Hodžova

42

1083

Kubranská

21

436

Na Dolinách

21

444

60

Novomeského

35

887

Potočná

4

Veľkomoravská

28

Základné školy

počet tried

počet žiakov

počet detí
v ŠKD

P. Bezruča

19

444

109

Dlhé Hony

29

721

215

0

Hodžova

41

1052

256

91

Kubranská

20

435

97

Na Dolinách

19

441

57

190

Novomeského

33

803

144

47

20

Potočná

4

50

23

707

117

Veľkomoravská

27

671

105

Východná

18

398

95

spolu

210

5015

1101

Východná

19

446

104

spolu

221

5272

919

Základná umelecká škola

1067,
individ.vyuč.
470, skupinové v. 597

60 tried

ŠZmTN

Základná umelecká škola

513

Centrum voľného času

Základné školy

1084,
individ.vyuč.
478, skupinové v. 606
250

Centrum voľného času

1407 detí

59 tried

ŠZmTN

1378 detí

Počet prvákov šk. rok 2004/2005

Počet prvákov šk. rok 2005/2006

stav k 15. 9. 2004

stav k 15. 9. 2005

Základné školy

počet tried

počet žiakov

počet tried

počet žiakov

Dlhé Hony

3

90

Dlhé Hony

3

74

Hodžova

4

87

Hodžova

4

84

Kubranská

3

44

Kubranská

3

46

Na Dolinách

2

31

Na Dolinách

1

19

Novomeského

3

70

Novomeského

3

77

P. Bezruča

2

36

P. Bezruča

2

50

Potočná

1

12

Potočná

1

15

Veľkomoravská

3

70

Veľkomoravská

3

66

Východná

2

31

Východná

2

31

23

471

22

462

Základná škola K. Royovej

1

9

Základná škola K. Royovej

1

11

Základná škola sv.Svorada

1

19

Základná škola sv.Svorada

1

24

spolu

Jedna otázka pre…
Mgr. Františka Országha,
náčelníka Mestskej polície v Trenčíne
„Vodič so svojím automobilom alebo iným dopravným prostriedkom nesmie ohroziť bezpečnosť premávky. Čo však, ak parkuje
na chodníku (na snímke), kde nie je zákazová značka?“
(st)
„Ak zákazová dopravná znač- priestupok riešiť len upozorneka neurčí inak, vodič môže zasta- ním vodiča. Obecná polícia totiž
viť a stáť na chodníku, len keď ukladá a vyberá blokové pokuty
jeho vozidlo nerobí prekážku ply- len za priestupky, spáchané nenulému pohybu chodcov. Ak túto uposlúchnutím zákazu, uložepodmienku nespĺňa, občania, ným dopravnou značkou alebo
ktorí sa jeho konaním cítia ohro- dopravným nariadením. Preto je
zení, môžu kontaktovať mestskú v týchto prípadoch lepšie obrátiť
políciu. Naši členovia môžu tento sa na štátnu políciu.“

Základné školy

spolu
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Tatra pasáž kazí dojem pri
vstupe do mesta
Poslanci si na zasadnutí
VMČ Stred v pondelok 26.
septembra vyžiadali informáciu o výstavbe polyfunkčného
objektu na mieste bývalých
Masarykových kasární. Schválili predĺženie prevádzkových
hodín vo viacerých podnikoch
v strede mesta a v jednom prípade skrátili otváraciu dobu.
Obyvatelia Partizánskej ulice
sa sťažujú na nedokončené
príjazdy k domom po natiahnutí nového asfaltového koberca
na vozovke. Opravu príjazdov
presunuli poslanci do investičných akcií pre rok 2006.
Nedobrou vizitkou mesta
je vstup od železničnej stanice cez Tatra pasáž. Steny sú
polepené rôznymi plagátmi,
a preto poslanci vyzvali mestskú políciu na riešenie tohto
nešváru, lebo na plagátoch sú
vždy uvedení usporiadatelia
propagovaných podujatí. Podobná situácia je aj na autobu-

sových zastávkach na Soblahovskej ulici, kde sa k lepeniu
pridávajú vandali aj rozbíjaním
stien zo skla.
Počas výstavby kruhového
objazdu Legionárska – Soblahovská veľa vodičov jazdí cez
Olbrachtovu ulicu, kde sú zaparkované autá a chodci často nemajú šancu ustúpiť pred
rýchlymi autami. Poslanci navrhli obmedziť na tejto ulici
rýchlosť na 40 km za hodinu.
(la)

Deratizácia verejnej
kanalizácie
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť oznamuje,
že v dňoch 17. až 31. októbra bude vykonaná deratizácia
verejnej kanalizácie mesta
Trenčín. Súčasne sa uskutoční deratizácia ľavobrežnej
a pravobrežnej čistiarne odpadových vôd v Trenčíne.

Dopravná výchova s Adamkom

V Materskej škole Ulici
Jána Halašu Trenčín sa od
júla deti predškolského veku
zoznamujú s dopravnou výchovou a uplatňovaním pravidiel bezpečnosti cestnej
premávky v praxi. Škola dlhodobo spolupracuje s Martinom Sládečkom z dopravnej polície, ktorému pri práci
pomáha bábka Adamko. Deti
sa učia chodiť bezpečne po

ulici, prechádzať cez cestu
i cez križovatku. Prvá časť sa
odohráva v triede a deti si potom vyskúšajú získané vedomosti na novovybudovanom
dopravnom ihrisku v areáli
materskej školy. Metodické
pomôcky pripravili vlastnoručne učiteľky školy a dopravná
výchova má kladnú odozvu
medzi deťmi i rodičmi.
(la) Foto: (ak)
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Občania žiadajú odstránenie nedostatkov
v mestskej časti Západ
Zasadnutie VMČ Západ sa
v stredu 28. septembra nieslo
v znamení pripomienok a sťažností občanov. Situácia na cestách sa zlepšuje, ale obyvateľov
Zámostia trápi značenie Zlatovskej ulice, kde statická doprava
svojím značením vytvára spleť
lomených a často nie celkom
prehľadných trás. Podobne sú
výhrady k jednosmernej časti
Piešťanskej ulice pri pošte. Nový
kruhový objazd na križovatke
Bratislavskej a Vlárskej ulice je
takisto terčom pripomienok občanov. Pri zatvorených rampách
na železničnom priecestí rad
vozidiel upchá „rondel“ tak, že
v smere na Bratislavu je neprejazdný. Na pravej strane je však
pomerne široký trávnik, ktorý sa
dá využiť na výstavbu odbočovacieho jazdného pruhu. Nebezpečnou, najmä pre školákov je aj
cesta cez železničné priecestie

do Zlatoviec od Bratislavskej ulice po cintorín. Na tomto úseku
nie je chodník a pri spustených
rampách sa deti prepletajú pomedzi autá. Poslanci predložia
sťažnosti obyvateľov kompetentným odborom mesta.
Nespokojnosť vládne aj
s umiestnením obyvateľov zdevastovaného domu zo Železničnej ulice v unimobunkách v lokalite na Kasárenskej ulici. Najviac
postihnutý je penzión v tesnej
blízkosti, kde cítia časté návštevy obyvateľov unimobniek na poklese klientely a znížení tržieb.
Podľa majiteľa penziónu hrozí
zatvorenie prevádzky a prepúšťanie pracovníkov.
Na Zámostí finišuje dostavba
detských ihrísk prípravami na
jarnú výsadbu zelene v areáloch
na Kvetnej a Obchodnej ulici.
(la)

Z rokovania VMČ Sever
Prevádzka Kovohutí bola
prvou informáciou, ktorou sa
zaoberali poslanci VMČ Sever
na svojom rokovaní v stredu
28. septembra. Vzali na vedomie ochotu nového majiteľa vyjsť v ústrety obyvateľom
i Mestu Trenčín. Poslanci podporujú požiadavku občanov
nainštalovať cestné zrkadlo
pri výjazde z bočných ulíc pri
malom zimnom štadióne, kde
často vzniká neprehľadná situácia. Zhodli sa na skrátení
otváracích hodín letnej terasy
baru Nicolaus počas školského
roka i požiadavke väčšej kontroly hracích plôch príslušníkmi
MsP v novootvorenom športovom areáli na ZŠ Hodžova ulica
vo večerných hodinách.
Obyvatelia Nábrežnej ul. žiadajú MsP obmedziť dopravnú
rýchlosť na tejto ulici, vzhľadom na nebezpečie hroziace
deťom, hrajúcim sa na priľahlých detských ihriskách. Žiadosť sa riešila už niekoľkokrát
a bola predmetom obhliadky i
zástupcom ODI PZSR Trenčín.
Na rokovanie VMČ predložil
MsÚ pracovné verzie na vyrie-

šenie situácie v dvoch alternatívach. Prvá alternatíva uvažuje
ponechať obojsmernú dopravu. V alternatíve 2 sa uvažuje
s „jednosmernením“ štyroch
príjazdových ulíc až po križovatku s Komenského ulicou, kde
by muselo dôjsť ku zmene prednosti. V súčasnosti sú hlavné
komunikácie súbežné s Rázusovou ulicou. Verzie zatiaľ nie
sú prerokované s dopravným
inšpektorátom. Poslanci VMČ
sa priklonili k riešeniu podľa
variantu jeden. Ďalej poukázali na problémy s parkovaním
v okolí Trenčianskej univerzity
a tiež odporučili znížiť poplatok
za parkovanie na Mládežníckej ulici. Poslanci sa zaoberali i požiadavkami občanov
upozorňujúcich na blížiace sa
jesenné práce a oboznámili sa
so súčasným stavom rozšírenia cintorína v Kubre, ktorého
projekt už existuje. Opakovane
vyjadrili nespokojnosť s prepravou žiakov autobusovou dopravou, najmä jej posilnením, aby
žiaci nemeškali na vyučovanie.
(pa)
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Vzniknú ďalšie divoké skládky, alebo sa zmení myslenie občanov?
V súlade s budovaním komplexného systému hospodárenia s odpadmi v meste Trenčín a zlepšovaním stavu životného prostredia
na území mesta je zriadený zberný dvor triedeného zberu komunálneho odpadu Považskej odpadovej spoločnosti, a. s. (POS). Zberný dvor sa nachádza na Zlatovskej ulici (Zámostie, oproti SAD
š. p.). Tu môže každý obyvateľ Trenčína v súlade so zákonom č.
223/2001 Z. z. o odpadoch zdarma odovzdať ročne jeden meter kubický komunálneho odpadu.
Mnoho obyvateľov príležitosť odovzdať bezplatne odpad
nevyužíva. Naopak, časť „šikovných“ neplatičov i podnikateľov túto možnosť zneužíva
na úkor ostatných občanov. Po
týchto skúsenostiach, okrem
vymáhania pohľadávok voči
neplatičom, Mesto Trenčín
od 26. septembra sprísnilo
kontrolu bezplatného odovzdávania komunálneho odpadu.
Realitu a reakcie obyvateľov,
sme zisťovali priamo na mieste, v zbernom dvore POS-ky.

odstrániť vlastník pozemku, na
ktorom sa odpad nachádza. Ak
zistí, kto ho tam vysypal, tak
ho musí odstrániť vinník. Takisto môže požiadať políciu, aby
páchateľa zistila.
Neplatič z Istebníckej ulice
teda odchádza rovnako, ako
prišiel. S plnou károu. Na otázku kam odpad zloží teraz, len
neurčito mykne plecami. Na-

Triedený odpad občania môžu odovzdať do veľkoobjemových farebných kontajnerov.
ného odpadu. Obyvateľ mesta
ho môže kombinovať a priviezť
rôzne druhy do jedného metra

Neplatič nemá nárok
Je hmlisté ráno. Po ceste
smerom k POS-ke sa blíži pomenší chlapík. Pred sebou tlačí káru, na ktorej vezie staré
matrace a vaňu. Vchádza do
zberného dvora a zamieri rovno k veľkoobjemovému kontajneru, kde chce náklad vyložiť.
Prvé, čo si občan všimne je,
že k zamestnancovi zberného dvora P. Fraňovi pribudol
i pracovník mesta I. Bielický.
Ten po nahliadnutí do databázy zisťuje, že občan nespĺňa
podmienky, lebo nemá uhradené poplatky, dokonca ani
za minulý rok. Privezený odpad
tak v zbernom dvore nemôže
nechať. Neplatič z Istebníckej
ulice sa tomu diví a čuduje sa
i tomu, prečo by mal platiť poplatok za odvoz smetí. Pracovník mesta mu vysvetľuje, že je
to povinnosťou obyvateľov. Na
každého neplatiča doplácajú
občania a tak by malo byť, predovšetkým v osobnom záujme
občana i v záujme jeho peňaženky, aby poplatky uhrádzal
načas a pravidelne.
Mesto musí takisto likvidovať čierne skládky, vytvorené
nezodpovednými
občanmi.
Veď podľa zákona o odpadoch,
odpad musí z čiernej skládky

záznamov navštívilo takmer
130 občanov Trenčína, ktorí
sa bezplatne zbavili nepotrebného odpadu. Ďalšia tretina,
ktorá prišla do zberného dvora s odpadom, však poplatky
zaplatené nemala. „Tí odišli
s dlhým nosom. Ak občan poplatok zaplatí, odpad mu zoberieme. Ročný poplatok občan
platí v jednej alebo v dvoch rovnakých splátkach. Pohľadávky
voči neplatičom postúpilo
mesto na vymáhanie súdnym
exekútorom.“

Rekapitulácia

priek poučeniu nevyzerá, že si
ho odvezie späť domov.

Elektroodpad za
poplatok
O chvíľu prichádza mladý
muž. Poplatky zaplatené má.
Zisťuje, či môže doviezť starý televízny prijímač a nejaké
žiarivky. P. Fraňo, ktorý má na
starosti odpad a jeho triedenie
mu vysvetľuje, že za kilogram
elektroodpadu zaplatí 3 koruny, ale žiarivky môže odovzdať
zdarma. Tiež sa dozvedá, že
zberný dvor zbiera od občanov
bezplatne aj vyradené olovené
akumulátory a svetelné zdroje
s obsahom ortuti.
„Pozrite,“ ukazuje na kartotéku, „tu si evidujeme množstvo i druh občanom odovzda-

kubického bezplatne. Samozrejme vytriedený.“
Aj bioodpad?
„Hej, práve teraz je sezóna.
Občania dovážajú lístie, trávu,
záhradný odpad, ktorý sa nesmie na území mesta spaľovať
na otvorenom ohnisku. V areáli
dvora sú umiestnené veľkoobjemové kontajnery. Sem môžu
občania mesta Trenčín priviezť
sklo, papier, plasty, železný
šrot, biologicky rozložiteľný
odpad, veľkoobjemový (nadrozmerný) komunálny odpad,
drobný stavebný odpad.“
„Ľudia však najviac nosia
drobný komunálny odpad,“
upresňuje I. Bielický. Vozia,
rúry, murivo, umakartové jadrá. V priebehu týždňa zberný
dvor na Zlatovskej ulici podľa

Riešenie problémov s odpadom pre občana je veľmi jednoduché. Zberný dvor slúži pre
Trenčanov, ktorí majú v meste
trvalý pobyt. Ak navštívite zberný dvor na Zlatovskej ceste
s úmyslom odovzdať odpad,
pracovník mesta si na základe
občianskeho preukazu overí, či
máte zaplatený poplatok. Pracovník POS-ky prevezme vytriedený odpad a zapíše množstvo
a druh do evidenčnej karty.
Komunálny odpad môžu
Trenčania odovzdávať v pracovných dňoch od 6.00 do 18.00
hod. Do jedného metra kubického zdarma. Tak ako muž,
ktorý priviezol biodpad zo svojej záhradky.
A ak občania vidia, že sa
niekde zakladajú čierne skládky, je v záujme všetkých slušných ľudí, ktorým záleží v akom
prostredí žijú, na nespratníkov
upozorniť.
(lp)
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Športový stánok na úrovni 21. storočia
Piatok 30. septembra ráno olovená obloha strašila dažďom.
O desiatej hodine akoby šibnutím čarovného prútika vyšlo spoza mrakov slnko a program, pripravený na slávnostné otvorenie
zrekonštruovaného športového areálu na ZŠ, Hodžova ul., sa
mohol začať.
Všetko odštartovali spoločným prestrihnutím pásky
trenčiansky primátor Branislav
Celler a riaditeľ školy Marián
Lopatka. No a potom areál doslova rozkvitol. Takmer stovka
detí zo všetkých trenčianskych

sa presunulo do telocvične.
Z pôvodne priateľského zápasu trenčianskych pedagógov
s osobnosťami mesta sa vykľul
prestížny duel, až si bývalá
československá reprezentantka v hádzanej Mária Opačitá

No a potom areál doslova rozkvitol športujúcimi deťmi.

Jedným z kľúčových hráčov v basketbalovom tíme osobností bol
trenčiansky primátor B. Celler (v červenom). Aj keď to na snímke tak nevyzerá, pedagógovia hrali na neho dôslednú osobnú
obranu.
plnoorganizovaných základných
škôl na novučičkom tartane
dokazovala, že Sedmička cup,
ľahkoatletický bežecký trojboj
neregistrovaných žiakov, je životaschopný. Výsledky v tomto
prípade nie sú dôležité, radosť
z pohybu v očiach detí ich prevýšila.
Vyspovedali sme skupinku
dievčat, ktoré sa práve pripravovali na atletické disciplíny.
„Je to tu strašne dobré, dá
sa tu lepšie behať ako na
betóne,“ zverila sa ôsmačka
Dáša. Dvojicu rozcvičujúcich
sa dievčat doplnila siedmačka
Dominika zo ZŠ Novomeského
ul.: „Viac sa venujem plávaniu, netrénujem teda toľko na
suchu. Ale deckám, ktoré sa
venujú atletike, teraz úprimne
závidím.“
Popoludní už nebesá nepoznali zľutovanie, a tak sa
basketbalový krst viacúčelového ihriska odložil a stretnutie

tívny basketbalista B. Celler,
zvíťazili 37:27, ale autorka
historicky prvého koša, vedúca
Útvaru marketingu na trenčianskom mestskom úrade Renáta Kaščáková ostala aj po
stretnutí skromná: „Ani sama
neviem, ako sa to stalo. Hralo
sa mi však výborne, ale keby
som vládala behať, mala lepšiu kondíciu, bolo by to ešte
lepšie.“
Športovým vrcholom bol mi-

suverénne vyhral pedagóg Miroslav Karas, z víťazstva 10:8
sa tešili osobnosti, vedené
kapitánom Petrom Ančicom,
v „civile“ asistentom hlavného
trénera pri futbalovom áčku
AS Trenčín. Ladislav Hudec
na ihrisku tiež nechýbal a po
stretnutí povedal: „Hralo sa mi
perfektne. Terén bol vynikajúci a súper dobrý. Som rád, že
sme vydržali do konca a o dva
góly zvíťazili. Tento areál urči-

Čo hráč, to osobnosť. Po stretnutí sa porazení pedagógovia (v červenom) aj víťazi (v bielom)
zhodli, že dôležité nebolo zvíťaziť, ale zúčastniť sa.
vzdychla: „Zistila som, že
basketbal je tvrdší šport ako
hádzaná. Takže teraz už viem,
prečo som sa v mladosti pre
hádzanú rozhodla.“ Osobnosti, medzi ktorými nechýbal ani
súčasný primátor a bývalý ak-

nifutbalový zápas pedagógov
a osobností. Ten už bez ohľadu
na počasie prebiehal na umelom trávniku. A predstavte si,
z nebies nespadla ani kvapka!
Aj keď v ankete žiakov o najlepšieho hráča medzi školákmi

te pritiahne mladých chlapcov
a dievčatá a využijú ho pre
zlepšenie svojej pohybovej
kultúry. Je to športový stánok
na úrovni 21. storočia.“
Ľ. Pagáč, T. Hlobeň
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Detailné znázornenie modernizácie železničnej trate do
grafickej časti ÚP Mesta Trenčín
Modernizácia železničnej trate je v súčasne platnom Územnom pláne sídelného útvaru (ÚPN SÚ) mesta Trenčín zakotvená v textovej podobe, rovnako ako aj vo všetkých vyšších stupňoch územnoplánovacej dokumentácie, ktorými sú pre mesto ÚPN VÚC
Trenčianskeho kraja a KÚRS 2001 schvaľovanými vládou SR.

Modernizácia železničnej trate
Ak zapojenie Trenčína na železničnú dopravu v poslednej tretine
19. storočia znamenalo hlboký zásah do pohybu ľudí a tovarov,
rovnako významné miesto zaujme v živote Trenčína pripravovaná
modernizácia železničnej trate. Ak sa má stať Slovensko a v jeho
rámci aj Trenčín plnohodnotnou súčasťou európskeho dopravného
systému, bez modernizácie jej súčasného stavu to nie je možné.

Po príprave projektu pre územné rozhodnutie, ktorá prebiehala
v posledných mesiacoch, poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva v pondelok 3.
októbra na mimoriadnom zasadnutí MsZ počtom hlasov 16 zo
sedemnástich prítomných počas
hlasovania odsúhlasili doplnok
územného plánu, ktorým bude
možné podrobnejšie znázorniť

modernizáciu železničnej trate
v grafickej časti územného plánu a do textovej časti pribudne
úprava jednotlivých križovatiek
– určí, kde presne budú podchody, podjazdy atď.
Aktualizované grafické znázornenie neovplyvňuje žiadne doteraz poskytnuté informácie Mesta
Trenčín k otázke modernizácie
železničnej trate v Trenčíne.

Asanácia rodinných domov
Vzhľadom na nutnosť vyrovnať zákrutu trate je potrebné asanovať 22 rodinných domov (20 v Orechovom a 2 pri železničnom
priecestí pri Bille). Neľahká situácia nastala najmä pre majiteľov
rodinných domov, ktorý sú však o aktuálnom stave informovaní
a mesto je s nimi, ako zástupca investora v neustálom kontakte.
• Mesto ako prostredník medzi
investorom a občanmi
Všetko, čo súvisí s modernizáciou železničnej trate, ide na
náklady investora, Železníc SR.
Mesto Trenčín má investície ŽSR
zmluvne podchytené. Mesto do
procesu vstupuje ako prostredník, cez ktorého celá investícia
prebehne. Chce zabezpečiť pozemky tak, aby ľudia bývali v lokalite, ktorá im bude vyhovovať,
aby mali operatívny kontakt na
túto tému nie cez Bratislavu, ale
cez Trenčín. Mesto sa bude priebežne finančne vysporadúvať so
ŽSR ako investorom. keď dôjde
k výstavbe rodinných domov ako
náhrad za nehnuteľnosti, ktoré
budú dotknuté.
• Aktuálne lokality na výber náhradných rodinných domov
Lokality sú vyhliadnuté hlavne
na Zámostí. Je tu lokalita pri bývalých Nábytkárskych závodoch,
druhá je pri dnešnom zdravotnom stredisku na Vlárskej ceste,

priamo tam, kde bývajú aj teraz.
Ďalšie pozemky sú predmetom
individuálneho hľadania, aj samotní občania si môžu hľadať pozemok, ktorý im vyhovuje najviac.
V prípade, že ho nájdu, mesto ho
odkúpi a postaví domy.
Sú aj občania, ktorí chcú odísť
zo Zámostia. Tým Mesto Trenčín
ponúka lokalitu na Soblahovskej
ul., oproti areálu Mestského hospodárstva a správy lesov (MHSL)
pri vodnom zdroji.
To sú základné lokality, z ktorých
si občania vyberajú a v druhej polovici roku 2006 im Mesto Trenčín na základe zmluvy s investorom začne stavať rodinné domy.
Každý, komu bude zbúraná nehnuteľnosť, dostane taký finančný objem, aby dokázal postaviť
na novom mieste nehnuteľnosť
v tom istom rozsahu, v akom doteraz býval. Pokiaľ občan nemá
záujem o hotovosť, ale o postavenie nového domu, má na to
nárok.

Modernizáciou trate a výstavbou nového železničného mosta nad riekou Váh dôjde k významným rozvojovým impulzom
v meste Trenčín:
Príde k razantnému zlepšeniu automobilovej dopravy
viazanej na cestný most cez
Váh.
Zníži sa zaťaženie okolia hlukom z prejazdu vlakov cez
most nad rieku Váh.
Výstavbou nového mostu
sa vytvoria predpoklady na
splavnenie Váhu.
Modernizáciou tejto trate
dôjde k prestavbe úrovňových
križovaní s cestnými komunikáciami na mimoúrovňové vo
forme podchodov pre chodcov a cyklistov a automobilových nadjazdov a podjazdov.
Výrazne sa zlepšia podmienky pre cestujúcich zo Sihote
vybudovaním podzemného

• Typy nových rodinných domov
Pre občanov Mesto Trenčín
robí ponuku na tri druhy domov, ktoré rozpracovala projektová kancelária. Sú veľké ako
ich dnešné bydliská. Uvedené
projekty domov reálne ocenia
dodávateľské firmy a finančné
prostriedky občania dostanú na
základe toho, za akú cenu sa ich
doterajšie domy dajú dnes posta-

spojenia so železničnou stanicou.
Výstavbou nového železničného mosta cez Váh bude
možné zapojenie starého železničného mosta do dopravného organizmu mesta a jeho obchodno-spoločenského
využitia.
Zlepší sa kvalita a atraktívnosť centrálnej zóny mesta.
Bude možné zachovať a rozvinúť zelené plochy ekotopu
Váhu, priniesť im vyššiu kvalitu a bezpečnosť pre oddych
a šport obyvateľov.
Zmena trasy železnice je jedinečná príležitosť ako odstrániť bariéru terajšej železničnej trate v centre mesta,
čím sa vytvorí predpoklad
pre rozdelenie významného
cestného koridoru do dvoch
ulíc a výrazne sa zlepší kontakt centra mesta s nábrežím
Váhu.

viť. Ak budú chcieť, aby im mesto
postavilo dom, mesto im ho postaví a priebežne bude čerpať
peniaze od ŽSR. Po skolaudovaní nových domov si občania vymenia nehnuteľnosti s mestom,
ktoré uplatní svoj nárok voči ŽSR
a presťahujú sa.
Stranu pripravila Kancelária
primátora Mesta Trenčín
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Trenčín - vianočná výzdoba
Vianočné osvetlenie tvorí už v súčasnosti v každom meste jeho
slávnostnú podobu. Má za úlohu vyzdvihnúť a podčiarknuť atmosféru najkrajších sviatkov v roku, umocniť ich čaro tak, aby
vydržalo čo najdlhšie.

Vianočné osvetlenie v Trenčíne riešené v uplynulých rokoch
bolo s menšími obmenami
prakticky rovnaké. Z estetického pohľadu však ničím nevynikalo, ba naopak v niektorých
prípadoch malo skôr komerčný
– púťový, než duchovný charak-

ter. Preto firma Siemens, ktorá sa ako víťaz verejnej súťaže
stará o verejné osvetlenie na
území mesta, vytvorila štúdiu
príležitostného
vianočného
osvetlenia. Podľa predstaviteľov firmy je na vysokej estetickej úrovni a bude reprezentovať

mesto počas týchto sviatkov.
Navrhujúc nový systém vianočného osvetlenia vychádzali
pracovníci firmy Siemens z nasledovného poznania skutočnosti:
• hlavný dôraz osvetlenia dať
Mierovému námestiu
• zvýraznenie duchovných objektov svetelnými trubicami
• zvýraznenie zelene na Mierovom námestí
• umiestnenie farebných drobných prvkov na dôležitých do-

pravných tokoch mesta
• výzdoba mosta svetelnými
trubicami
Pri navrhovaní nového osvetlenia odborné zložky Mesta
Trenčín kládli dôraz na:
• jednoduchosť
• minimálnu , resp. neutrálnu
farebnosť
• zdôraznenie Mierového námestia a najbližšieho centra
ako svetelnej dominanty
• vytypovanie
prirodzeného
centra v každej mestskej časti
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a jeho doplnenie bohatšou vianočnou výzdobou
• vytypovanie hlavných dopravných koridorov, určenie doplnkových svetelných solitérov.
Celá vianočná výzdoba by
mala byť riešená bez farebných
svetelných trubíc. Základnými
„stavebnými“ prvkami osvetlenia by mali byť drobné svetelné body v plošnej i pásovej
podobe. Historické objekty,
predovšetkým
duchovného
charakteru, navrhuje Siemens
nasvietiť v rámci iluminácie.
Ich zvýrazňovanie vianočným
osvetlením tak, ako ho poznáme z minulosti, nepovažuje za
vhodné. Farebnosť osvetlenia
je navrhnutá neutrálna biela.
Doplnkové svetelné solitéry by
mali byť len v podobe neutrálnych snehových vločiek. Farebným akcentom na Mierovom
námestí je v štúdii na objekte
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mestského úradu erb mesta,
výrazným svetelným bodom
mestská brána (v podobe svetelnej záclony), ďalej svetelná
strecha na začiatku Sládkovičovej ulice, v pasáži Zlatá Fatima,
výrazným akcentom má byť aj
kompletné osvetlenie stromov
na námestí a i na pešej zóne.
Nástup na Mierové námestie
štúdia poníma svetelnou záclonou, ktorá vytvorí akýsi svietiaci portál. Stĺpy verejného osvetlenia navrhuje decentne doplniť
už spomínanými snehovými
vločkami.
Nové vianočné osvetlenie
teda má podľa firmy Siemens
za úlohu vyzdobiť mesto kultivovane, decentne, bez veľkej
pompéznosti, v jednoduchej
farebnosti. Jeho sila by mala
spočívať v jase, ktorý v zimnom
čase nahradí chýbajúce slnko.

Podľa štúdie firmy Siemens spracovala Kancelária primátora Mesta Trenčín.

10 / INfO

NÁZORY – POLEMIKA

Číslo 20/ročník VII.

Denník SME sa pýtal, ale odpovede neuverejnil
Denník SME požiadal v minulých dňoch predstaviteľov Nadácie F. A. Hayeka o odpovede na otázky, týkajúce sa spolupráce nadácie
s Mestom Trenčín po víťazstve vo verejnej súťaži na tému „Spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín.“
Na prekvapenie nielen pracovníkov nadácie, ale i predstaviteľov Mesta Trenčín, denník z písomne zaslaných odpovedí uverejnil len
zopár viet. Nebudeme hovoriť o neúcte k autorom odpovedí, či o ich stratenom čase, pretože sme vyhoveli žiadosti Nadácie F. A.
Hayeka a rozhovor prinášame v plnom znení, len s jednou poznámkou.
• Nadácia F. A. Hayeka vyhrala
súťaž a vypracovala PHSR Mesta Trenčín za asi 2 milióny korún. Následne v tomto roku získala od Mesta Trenčín ďalších
6 zákaziek v hodnote asi 1,3
milióna korún v súvislosti s uvádzaním jednotlivých oblastí plánu do praxe. Zákazky Vaša nadácia získala priamym zadaním
bez verejnej súťaže, keďže cena
jednotlivých zákaziek nepresahovala 250-tisíc korún a zákon
o verejnom obstarávaní sa teda
na ne nevzťahuje. O zadaní zákaziek Vašej nadácii rozhodol priamo primátor Trenčína Branislav
Celler bez vedomia zastupiteľstva (poslanci v rámci schvaľovania rozpočtu na rok 2005 odsúhlasili čiastku 2 mil. 600 tisíc Sk
na implementačné projekty PHSR
– pozn. INFO). Niektorí poslanci
upozorňujú, že doteraz nevedia
o aké zákazky a v akej hodnote
išlo. Považujete takýto spôsob
získavania zákaziek Vašou nadáciou za transparentný? Nemôže
takýto spôsob rozdeľovania zákaziek vyvolávať podozrenie, že
ide o obchádzanie zákona o verejnom obstarávaní? Väčšina zákaziek mala hodnotu blížiacu sa
stropu 250-tisíc korún.
„Nadácia F. A. Hayeka je už
niekoľko rokov aktívna na celoštátnej, regionálnej i lokálnej
úrovni pri presadzovaní rôznych
ekonomických a sociálnych reforiem. Bola to práve Nadácia, ktorá
predstavila a presadila návrh zavedenia dôchodkového sporenia,
či už niekoľko rokov presadzovala
ideu rovnej dane na Slovensku.
Práve za aktívne presadzovanie
reforiem získala Nadácia F. A.
Hayeka v roku 2004 i prestížnu
Templetonovu cenu a grant za
šírenie myšlienok slobody. Podobne ako na národnej úrovni,
snažíme sa presadzovať pozitívne
a trhovo orientované reformy i na
úrovni miestnej a to aj v meste
Trenčín. V roku 2003 nadácia
zvíťazila vo verejnej súťaži na vypracovanie Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja (PHSR) - čiže
akejsi stratégie mesta v 18 ob-

lastiach jeho činnosti. Pri každej
z týchto 18 činností bolo okrem
iného náplňou práce tímu 22 expertov spojiť predstavy vedenia
mesta, poslancov a odborníkov
z mestského úradu s návrhmi
trhovo orientovaných reforiem,
ktoré povedú k zlepšeniu situácie
pre občanov mesta Trenčín.
Po schválení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja prijalo
mesto Trenčín aj rozhodnutie realizovať niektoré z opatrení, navrhnutých v PHSR. Keďže ide často
o prelomové, ambiciózne a náročné riešenia a reformy, využíva pri
tom služby konzultantov.
Nadácia F. A. Hayeka konkrétne pomáha zrealizovať opatrenia
v oblasti kultúry, športu, školstva,
reštrukturalizácie mestského majetku, dopravy a so súkromnou
spoločnosťou spolupracuje i na
projekte zavádzania programového rozpočtovania v meste Trenčín. Na týchto projektoch opäť
pracuje tím odborníkov z celého
Slovenska.
Zadanie jednotlivých zákaziek
prebehlo v súlade so zákonom
a odmietame akékoľvek, či už
politicky alebo inak motivované
spochybnenia tohto faktu. Objednávky vypracoval útvar architektúry a stratégie mestského úradu.
Práca nadácie v meste Trenčín
sa týka najmä vypracovania štúdií, analýz, podkladov, konzultácií
a školení. K stropu pre povinnosť verejného obstarávania sa
v skutočnosti blížia iba dve zo
spomínaných šiestich nezávislých
objednávok. V takomto prípade
by vyhlásenie verejnej súťaže na
ich zadanie nebolo, i v súlade so
zmyslom platnej legislatívy, efektívne a hospodárne. Samotná
výška odplaty za dané práce a poradenstvo je podľa nášho názoru
vzhľadom na náročnosť výrazne
pod úrovňou bežnou na trhu.
Ako apolitická organizácia
zároveň odmietame i akúkoľvek
snahu o spolitizovanie našej práce, či o spájanie s ktorýmkoľvek
politickým predstaviteľom alebo
stranou. Zároveň jednoznačne
odmietame zneužívanie mena

našej nadácie v politickom boji
zo strany niektorých záujmových
skupín. Tak, ako už takmer 15
rokov na celom Slovensku, sa
snažíme i obyvateľom Trenčína
pomôcť dosiahnuť efektívnejší,
hospodárnejší, kvalitnejší, lacnejší a flexibilnejší model fungovania
miestnej samosprávy. Táto práca,
podobne ako je tomu u všetkých
projektov podobného rozsahu
a významu, sa samozrejme môže
stretávať s odporom rôznych záujmových skupín alebo poslancov.
Vedie nás však presvedčenie, že
výsledky realizovaných projektov
budú nakoniec znamenať viac
peňazí vo vreckách obyvateľov
Trenčína, lepšie, lacnejšie a kvalitnejšie služby ich samosprávy,
ako aj väčšiu transparentnosť jej
fungovania.“
• Bude sa vaša nadácia uchádzať aj o ďalšie zákazky od
mesta Trenčín? Ak áno, o aké
a v akej hodnote? Na základe
čoho určujete hodnotu jednotlivých zákaziek? Ako môžu
napríklad poslanci posúdiť, či
jednotlivé zákazky, ktoré ste pre
mesto Trenčín vykonali majú naozaj takú hodnotu?
„Nadácia F. A. Hayeka sa
v zmysle svojho poslania bude
snažiť presadzovať trhovo orientované reformy v mnohých oblastiach a miestach tak, ako vždy doteraz počas celej svojej histórie.
V prípade, že pôjde nielen o šírenie myšlienok, ale aj o konkrétne
konzultačné a poradenské práce,
bude samozrejme nevyhnutné zabezpečiť aj ich financovanie.
Hodnota jednotlivých zákaziek
je vždy kalkulovaná na základe
potrebných nákladov, času, interných i externých nákladov, prípadne potreby štúdia skúseností na
Slovensku, či v zahraničí.
Nadácia F. A. Hayeka sa nikdy
nebránila porovnávaniu svojich
ponúk s možnými alternatívami
zo strany iných inštitúcií, schopných poskytnúť svoje služby na
rovnakej úrovni. Za našu hlavnú
devízu však považujeme fakt, že
to, čo robíme, nie je len prácou
a poradenstvom za úhradu, ale

najmä vecou osobného presvedčenia každého z nás, že bojujeme
za správnu vec.“
• Považujete za transparentnú
metódu, ak spoločnosť, ktorá
vypracuje PHSR ho potom následne uvádza aj do praxe?
„Na rozdiel od iných príkladov
z praxe si Nadácia F. A. Hayeka
nenárokovala na autorské práva k PHSR v tom zmysle, že by
uvádzanie jeho opatrení do praxe
nemohol vykonávať MsÚ samostatne, alebo v spolupráci s akýmikoľvek inými inštitúciami.
Na druhej strane, ako autori
mnohých reformných návrhov, aké
dodnes na Slovensku neboli presadené, cítime odborné zadosťučinenie nielen za to, že si mesto
Trenčín pre poradenstvo pri ich
realizácii zvolilo nás, ale i za to,
že odborníci i politickí predstavitelia mesta našli dostatok odvahy
i politickej vôle pristúpiť k ich realizácií.
• Nepovažujete za konflikt záujmov, ak analytik Vašej nadácie,
ktorá od mesta Trenčín získala
zákazky za už vyše 3,3 milióna,
je členom finančnej komisie
mestského zastupiteľstva?
„Jednoznačne nie. Podsúvanie takejto myšlienky považujeme
za neférové. Člen finančnej komisie mesta nemôže rozhodnúť
ani ovplyvniť rozhodovací proces
o pridelení objednávky žiadnym
iným spôsobom, než akýkoľvek
iný občan Slovenskej republiky.
Vzhľadom na to, že neexistujú
mechanizmy, ktorými by analytik
našej nadácie Matúš Pošvanc
mohol z postu člena finančnej komisie ovplyvniť rozhodnutie mesta, nepovažujeme to za konflikt
záujmov.
Význam členstva Matúša
Pošvanca vo finančnej komisii
mesta pre našu nadáciu však
vidíme v tom, že má možnosť
obhajovať samotnú realizáciu
opatrení a princípy reforiem nami
navrhovaných, čím pomáha vytvárať priestor pre ich úspešné
zavedenie k prospechu občanov
mesta Trenčín.“
(r)
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Výstavy
Galéria M. A. Bazovského
9. 9. – 16. 10. JURAJ ORAVEC – O POCITOCH
9. 9. – 16. 10. VIŤO BOJŇANSKÝ – SOCHY A OBRAZY
Verejná knižnica M. Rešetku
1. 7. – 31. 9.
SLOVENSKO BRATŘÍ ČAPKŮ
1. 7. – 31. 9.
80 ROKOV TRENČIANSKEJ KNIŽNICE
Mestská galéria, Mierové nám. 22
19. 9. – 9. 10. AMAZING PLANET – FILIP KULIŠEV – fotografie prírodných scenérií exotických krajín

Detské aktivity
Materské centrum Srdiečko
každý pondelok o 10.00 ČÍTAVÁ HODINKA S ROZPRÁVKOU
v utorok o 17.00 CVIČENIE PRE RODIČOV S DEŤMI DO 5 R.
V telocvični „A“ ZŠ Juh na Novomestského ul.,
cvičí teta Štefka. V športovej hale cvičí
teta Beba.
Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská l
6. 10. o 15.00 KLUB D 2005 – prvé stretnutie dievčat pri
spoločnej tvorbe programu na ďalšie klubové
stretnutia v školskom roku 2005
každú stredu v októbri – 5., 12., 19., 26. 10. 2005 od 10.00
ROZLÚČKA S LETOM – posedenia pri
detských knihách vydavateľstva BUVIK pre deti
„TEKVICOVÉ POSEDENIE“ pri knihách
vydavateľstiev Mladé letá, Junior a Ikar.
Verejná knižnica M. Rešetku Hasičská l a pobočky Dlhé Hony,
Juh, Kubra, Opatová n/V.
INFORMATICKÁ PRÍPRAVA PRE ŽIAKOV 2. – 6. ROČNÍKOV
Nám. SNP č. 2
INFORMATICKÁ PRÍPRAVA ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL
Kino Hviezda
9. 10. o 14.30 DETSKÝ DIVADELNÝ KLUB: DIVADLO
BABADLO – Princezná na Hrášku
16. 10. o 14.30 DETSKÁ DRAMATICKÁ DIELŇA:
Vo svete zvukov I.
Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27,
18. 10. o 16.00 VÝTVARNÝ ATELIÉR pre všetky šikovné
i „nešikovné“ deti
19. 10. o 9.30 HRAVÉ TVORIVÉ DIELNE pre deti do 5 rokov,
ich mamičky a oteckov na rodičovskej dovolenke

Pozvánka do kina Metro
7. – 9. 9.: o 17.00 a 19.15
FANTASTICKÁ ŠTVORKA
(Fantastic Four) – USA 2005,
ŠUP, 107 min., titulky, do 12
r. MN, Dolby SR
Štvorica slávnych komiksových superhrdinov ožíva na
filmovom plátne, aby chránila
mier na Zemi.
10. 9. o 19.00, filmový klub
ART CLUB – PROJEKT 100
DVE TVÁRE VERY DRAKE
SA/FR/NZ 2005, 125 min.,
réžia: Mike Leigh
Londýn, 1950. Vera Drake má
svoju rodinu. Sú to jednoduchí,
ale šťastní ľudia. Naplno sa
venuje svojej milovanej rodine.
Vera má však aj neznámu odvrátenú tvár – pomáha mladým
ženám ukončiť neželané tehotenstvo.
11. – 12. 9.: o 17.00
SIN CITY: MESTO HRIECHU
USA 2005, ŠUP, 126 min., do
15r. MN, titl., Dolby SR
Obrazovo unikátne spracovaná
adaptácia drsného komiksu
režiséra Franka Millera, odohrávajúceho sa v meste zločinu, ktoré nikdy nespí.

17. 9. o 19.00, filmový klub
ART CLUB – PROJEKT 100
TAKING OFF
USA 2005, 93 min., réžia:
Miloš Forman
Vľúdny pohľad na pomätenú
generáciu 70. rokov, ich nádeje, želania i problematické
vzťahy so svojimi váženými,
staromódnymi a pokryteckými
rodičmi.
18. – 19. 9.: o 17.00 a 19.00
KOUSEK NEBE
ČR 2005, KL, 99 min., do 12
r. MN, Dolby SR
Nie je na svete miesto, kde
by vás nemohla stretnúť láska. Príbeh o láske, priateľstve
a súdržnosti, ktorá pomáhala
dôstojne prežiť v najťažších
dobách.

Kino v KaMC OS SR (dom armády)
6. – 9. 10. o 19.30
13. – 16. 10. o 19.30

Divadelné predstavenia, koncerty, festivaly
Steps coctail bar, Sládkovičova ulica
KONCERTNÉ ŠTVRTKY
6. 10. o 20.00 Hanka Gregušová & The Trio
13. 10. o 20.00 Dlhé diely
20. 10. o 20.00 Flamenquitos
Mierové námestie a Kino Hviezda
7. – 8. 10.
TRENČIANSKY JAZZOVÝ FESTIVAL
Galéria Miloša Alexandra Bazovského
9. 10. o 18.00 TRENČIANSKA HUDOBNÁ JESEŇ
Bach & Jazz: Ján Hajnal (klavír) a Miloš
Jurkovič (flauta)
KaMC OS SR
12. 10. o 19.00 DIVADLO JÁNA PALÁRIKA V TRNAVE:
RODINNÉ ŠŤASTIE
13. 10. o 19.30 ČECHOMOR
16. 10. o 18.00 TRENČIANSKA HUDOBNÁ JESEŇ
Komorný koncert: MOYZESOVO KVARTETO,
koncert k 30. výročiu vzniku telesa
Kino Hviezda
12. 10. o 20.00 NESTÁLA DIVADELNÁ SCÉNA:
Phenomenontheatre (Za)

14. – 16. 9.: o 17.00 a 19.15
LEGENDY Z DOGTOWNU
(Lords of Dogtown) – USA
2005, 104 min., RP, do 12r.
MN, titulky, Dolby SR
V 70-tych rokoch skupina mladých surfistov vymyslela nový,
revolučný štýl skateboardingu.
Zábava sa premenila na veľký
biznis, sláva si začala vyberať
svoju daň v podobe rozpadavajúcich sa priateľstiev …

20. 10. o 19.30

SAMETOVÍ VRAZI
130 min, OV, 15+
OSTROV (ISLAND, USA)
136 min, ČT, 15+
BATMAN ZAČÍNA
134 min, ST, 12+

Prednášky, burzy a kurzy
Materské centrum Srdiečko
11. a 25. 10. o 10.00
MOMMIES ENGLISH CLUB
vedie Krista Furutan
18. 10. o 10.00 PODPORNÁ SKUPINA MAMIČIEK V DOJČENÍ
vedie MUDr. Zuzka Lendvayová
každú stredu o 17.00
CVIČENIE PRE MAMIČKY
v KC Dlhé Hony cvičí Zuzka Duncová
každý štvrtok o 17.30
POSILŇOVŇA PRE MAMIČKY
ZŠ Juh Juh na Novomestského ul.
Čajovňa Siesta, Olbrachtova ul.
17. 10. o 17.00
STRETNUTIE TRENČIANSKEHO
BONSAI KLUBU
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
20. 10. o 16.00 VIETE SA CHRÁNIŤ PRED DEPRESIOU?
(Ako možno utvárať svoj život, aby sme znížili
riziko depresie) – OZ Betlehem – diskusia
s odborníkmi
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Projekt na rekonštrukciu Hviezdy chce Trenčín preinvestovať z grantu
Rýchle a definitívne riešenie ďalšieho spôsobu prevádzkovania
objektu kultúrnej vybavenosti kina Hviezda je v popredí záujmu
Mesta Trenčín. Objekt bývalého Katolíckeho kultúrneho domu
bol dokončený a odovzdaný do prevádzky v roku 1939. Stavebné povolenie i kolaudačné rozhodnutie boli vydané na Katolícku
charitu so sídlom v Bratislave. V roku 1945 na základe dekrétu prezidenta ČSR bolo kino znárodnené. V súčasnosti patrí do
majetku Mesta Trenčín. Trenčianskej verejnosti je známe pod
názvom Kino Hviezda.

• HVIEZDA
V SÚČASNOSTI
Priestory kina Hviezda sú
napriek havarijnému stavu
budovy a jej vybavenia využívané na sporadické poriadanie
koncertov, zábavných programov, predovšetkým však na
činnosť záujmových zoskupení
a súborov, medzi ktoré patria
Mestský dychový orchester,
Komorný orchester mesta
Trenčín, folklórne súbory Družba, Kornička a Seniorklub
Družba, Trenčiansky spevácky
zbor, hudobné formácie Aurelius Quintet a Trio project,
tanečné skupiny Korzo, Aura,
Maryland, Tap Dance Quartet,
Goonies, divadlá Kolomaž,
Trenčianske hradné divadlo,
Divadlo Normálka. Spolu je to
viac ako 300 užívateľov – aktívnych členov zoskupení, patriacich k najlepším v Trenčíne
i na Slovensku.
Hoci budova prešla v rokoch 1967 – 1975 niekoľkými
Pozývame Vás na kurzy
Orientálneho brušného tanca
V KC Aktivity JUH Trenčín

čiastočnými interiérovými úpravami a v rokoch 1993 – 1996
bola rekonštruovaná a modernizovaná kotolňa a čiastočne
aj rozvody kúrenia, jej celkový
stav je nevyhovujúci z hľadiska
bezpečnostného, hygienického, funkčného, estetického
i technického.

• HVIEZDA
V BUDÚCNOSTI
Budova kina Hviezda patrí
k vydareným architektonickým
dielam funkcionalizmu. Vzhľadom na jej špecifiká, napr.
výborné akustické parametre
veľkej sály, či optimálnu veľkosť priestorov na rôzne využitie, Mesto Trenčín budovu
zrekonštruuje. Záujem o poskytovanie priestorov je stále
vysoký. Jedine ich súčasný
havarijný stav nedovoľuje akceptovať väčšinu požiadaviek
na ich využitie. Využitie po rekonštrukcii bude zamerané na
kultúrne, kongresové, konferenčné a spoločenské účely.

Kultúrne centrum
AKTIVITY, o. z.
pozýva širokú verejnosť na

NOVINKA !!!
Kurz orientálneho
tanca
pre deti 8 – 14 rokov:
Štvrtky od 13. 10.
o 15.45 – 16.45
Začiatočníčky – nový termín:
pondelky od 10. 10. –
12. 12. o 19.30 – 20.30
Prihlášky a informácie:
0903 778 862
evica.belly@centrum.sk
Pripravujeme nedeľné semináre pre začiatočníčky
Prihl. a informácie:
0908 788 560
mirica.el@zoznam.sk
www.skupinadzamal.szm.sk

Country pohodičku
14. 10. 2005 o 19.00 h
spoločenská sála KS Juh

Orientálne disco
21. 10. 2005 o 19.00 h
spoločenská sála KS Juh
Divadelné predstavenie Holovlasého divadla W. Webera

Žandári v štáte
plešatom
22. 10. 2005 o 19.00 h
spoločenská sála KS Juh

S projektom pod názvom
„Vypracovanie
projektovej
dokumentácie pre prestavbu
kina Hviezda na viacúčelový
kultúrno-spoločenský
dom“
sa Mesto Trenčín zapojilo do
Grantovej schémy na podporu
prípravy miestnych a regionálnych projektov. Schému
vyhlásilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
prostredníctvom Agentúry na
podporu regionálneho rozvoja.

• GRANTOVÁ SCHÉMA
Granty sa môžu poskytovať
len na neinvestičné opatrenia,
ktorých bezprostredný cieľ nie
je komerčný a je prísne neziskový. Dotácia pre jednotlivé projekty, ktoré sa môžu
financovať na základe tohto
programu, nesmie presiahnuť

čiastku 100 000 Eur.
Financovanie do výšky 95%
celkových oprávnených nákladov na projekt (75% z fondov
PHARE a 20% zo štátneho
rozpočtu) sa môže zabezpečiť
na základe Grantovej schémy
na podporu prípravy miestnych
a regionálnych projektov, ak
žiadateľ zdôvodní požiadavku
na celkové čerpanie z týchto
fondov tým, že preukáže dôležitosť vykonania navrhovaného
projektu. Rozdiel musí žiadateľ
alebo spoločník vyfinancovať
z vlastných zdrojov, alebo
z iných zdrojov ako je rozpočet Európskeho spoločenstva.
Žiadosť o grant mesto Trenčín
podalo 25. 8. 2005 a v týchto
dňoch ju agentúra prijala.
T. Hlobeň

Svetové hviezdy pop music na trenčianskom Korze

Takmer dve tisícky Trenčanov
sa zišli v nedeľu 25. septembra
na Mierovom námestí, kde sa
uskutočnilo jubilejné desiate
Korzo. Trenčianska nadácia ho
tentoraz pripravila v duchu folku
a country. O náladu sa starali
country kapela Mustang band
z Piešťan, tanečná skupina
Maryland, steperi skupiny TDQ,
pesničkári (zhodou okolností
všetci Miroslavovia) Nedoma
– Šutrák, Mičík a Ďuriš, ktorý
spieval s Monikou Gurínovou.
Kurz country tancov viedol Miroslav Pavlásek. Do Trenčína
zavítali aj športový komentátor
Karol Polák, poprední českí politici, hviezdy pop music Karel
Gott, Elvis Presley a Louis Armstrong . Všetci v podaní imitáto-

ra Martina Směřičku. Nechýbali
ani jazdecké kone, či indiáni
skupiny Indian fantasy. Svoje
aktivity predstavili občianske
združenia Pre Prírodu a Centrum environmentálnych aktivít
so stánkom propagujúcim Dni
ekologického poľnohospodárstva s ochutnávkou bio potravín. Zaujala aj výstava fotografií
trenčianskeho lekárnika, turistu
a fotografa Jána Halašu, ktoré
nadácia pripravuje na vydanie
ako svoj štvrtý súbor pohľadníc. Krásnym teplým jesenným
popoludním sprevádzali návštevníkov Korza jeho pamätníci
Ferdo Rybníček a Leo Kužela.
Trenčianska nadácia pripravila
podujatie s finančným príspevkom Mesta Trenčín.
(la)

6. 10. 2005

PRI ŠÁLKE KÁVY

INfO / 13

K múdrej hlave sa hodí aj pekné telo
Dana ZÁTOPKOVÁ mala šport rada už od detstva. Začínala s hádzanou. K oštepu sa dostala takmer náhodou. Pri jedných pretekoch to
skúsila prvýkrát a hodila najviac - 24 m. V roku 1948 prekonala československý rekord. Hneď na to sa konali olympijské hry v Londýne. Limit
na pozvanie oštepárov bol 40 m a tak musela tvrdo trénovať. Darilo
sa jej to a išla na olympiádu. Bola siedma a po návrate z Londýna si
povedala, že žiadnych olympijských hier sa už nezúčastní. Opak bol
pravdou. Prišli Helsinky v roku 1952 a v okamihu, keď Dana zvíťazila
v hode oštepom, manžel Emil triumfoval v behu na 5000 m. Olympijskú kariéru ukončila v r. 1960 v Ríme ziskom striebornej medaily.
Žiadnemu manželskému páru
sa nikdy nepodarilo za dvadsaťštyri hodín vyhrať olympiádu. Pre
slávnu dvojicu to bolo priam symbolické. Emil a Dana Zátopkovci
sa totiž narodili v jeden deň (19.
septembra 1922) a v ten istý
deň sa aj roku 1948 v Uherskom
Hradišti zobrali. Pani Dana je v plnom zdraví stále aktívna v českom olympijskom hnutí. Koncom
septembra zavítala aj do Trenčína
a pre INFO poskytla rozhovor.
• Čo vás priviedlo na Slovensko,
do Trenčína?
„Trenčín je len odbočkou na
ceste do Žiliny, kde máme už
viacročnú družbu s Olympijským
klubom. Je to blízko k nám, veď
Emil je pochovaný v Rožnove pod
Radhoštěm
• Aj vaše rodisko je len kúsok
od Trenčína. Pochádzate
z Uherského Hradišťa...
„Pochádzam z Uherského Hradišťa, zo Slovácka, čo znamená
víno, cimbálovku, dobrú pohodu
a to máme spoločné aj so Slovákmi.“
• Takže ste neprišli do Trenčína
ako do neznámeho mesta.
„Nie, nie. Viem, že tu kedysi
bola dobrá atletika, dobrí tréneri,
ale už som stratila som prehľad
o vašej atletike. Som síce predsedníčka redakčnej rady časopisu
Atletika, kde máme správy o slovenskej atletike, ale o Trenčíne
som tam už dlho nič nečítala.“
• V Trenčíne je športové
gymnázium, kde študujú
a trénujú nádejní atléti, ale
odtiaľ je cesta k vrcholu ešte
ďaleká. Trenčín je hokejové
mesto. Máte vzťah k hokeju?
„Samozrejme, ale iba divácky.
Hokej pokladám za veľmi zaujímavý šport a musím povedať, že keď
sa blížili majstrovstvá sveta v hokeji, s Emilom sme sa vždy na

ne chystali a pripravovali. Fandili
sme našim a zháňali rôzne talizmany, či sviečky, aby naši vyhrali
(smiech).“
• Vy ste spolu s s vaším
manželom boli vzorom pre rôzne
generácie športovcov. Dokonca
ste narodili v ten istý deň. Bolo
to predurčenie osudu už v deň
vášho narodenia, že zakotvíte
v dlhoročnom a šťastnom
manželstve?
„Naozaj sme sa narodili v jeden deň a Emilova mamička
to rozriešila tým, že na svadbe
19. septembra 1948 sa pýtala
mojej mamky, koľko bolo hodín,
keď som prvýkrát zaplakala. Mamka odpovedala, že o siedmej ráno
a svokra na to, Emilek je starší,
on sa narodil tesne po polnoci.

Ale Emil to potom zhodil slovami,
že ona to nemyslela vážne, len
mu chcela zabezpečiť prvoradé
postavenie v rodine. Pani Zátopková mala osem detí, plietla si
aj naše mená a nie to, že by si
pamätala, kto sa o ktorej hodine
narodil. Emil pochádza z Valašska, ja zo Slovácka, obaja z južnej
Moravy, takže na Slovensko sme
mali vždy blízko. Aj ako atlétka
som mala veľa priateľov na Slovensku. Trénovala som niektoré
vaše oštepárky, keď k nám chodili
na sústredenie. Naše vzťahy boli

Danu Zátopkovú prijal na trenčianskom mestskom úrade
viceprimátor Anton Boc (vľavo), v pozadí stojí predseda Českého
klubu olympionikov Oldřich Svojanovský.
Foto: (a)
vždy veľmi priateľské. A politika?
V atletike sa nenosí, pretože tam
sa to odmeria a najlepší je jasný,
žiadne hádky okolo toho nie sú.“
• Čechy sa môžu pochváliť
aj teraz skvelým oštepárom,
Janom Železným. Hrdo nesie
váš víťazný odkaz ďalej...
„Jeho otec ho odmalička učil
hádzať oštepom. Naozaj ho to

dobre naučil.
• Vyrastajú vám v Čechách aj
mladé talenty?
„Nemáme veľa talentov, pretože oštep je naozaj ťažká disciplína a mladí ľudia sú čím ďalej
lenivejší (smiech). Viac ich baví
sedieť pri počítači ako naháňať
sa na ihrisku. Ale myslím si, že
netreba veľa osvety, aby mladí
ľudia pochopili, že k múdrej hlave
sa hodí aj pekné, vyšportované
telo a fyzická kondícia musí ísť
rovnomerne s myšlienkovým rozvojom.“

• Vy ste toho príkladom, váš
nádherný životný optimizmus
je symbiózou pevného ducha
i tela. S manželom ste prežili
slávu nebeskú na olympiáde
v Helsinkách v roku 1952,
ale aj pád na samé dno po
auguste 1968, keď ste boli
doslova vyčiarknutí zo všetkých
encyklopédií, o manželoch
Zátopkových sa nesmelo
hovoriť ani písať.
„Prežili sme aj ťažké obdobie.
V šesťdesiatom ôsmom roku sme
sa zamontovali k dubčekovskému hnutiu s veľkým nadšením.
To nám prinieslo rôzne ústrky
a dvadsať rokov sa o nás nesmelo hovoriť, či písať. Vlastne sme
neexistovali, boli sme v šuplíku.
Emila vyhodili z armády a musel
ísť k lopate. Sedem rokov pracoval ako robotník, ale pozerali sme
sa na to s nadhľadom. Emil hovorieval, športovec nie je žiadna bábovka a držať lopatu v ruke nie je
žiadna hanba. Ja som to tiež zvládla a že sme boli pre verejnosť
tabu? Slávy sme si užili dosť, tak
sme si od nej odpočinuli. V živote
sa to stáva často, život nie je prechádzka ružovým sadom. Život je
ako plavba po morských vlnách,
raz ste hore, inokedy zase dolu.
Nepoznám človeka, ktorý by mohol o sebe povedať, že život bol
pre neho len rajská záhrada.“
Za rozhovor poďakoval
Tibor Hlobeň
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Centrum poradenských a servisných služieb
pre sluchovo postihnutých
Máte problémy so sluchom? Vlastníte načúvací aparát?
Ak áno, navštívte nás, pomôžeme Vám, poskytneme
Vám bezplatné poradenstvo
a drobný servis kompenzačných pomôcok. Zabezpečíme
pre Vás kompenzačné pomôcky, ktoré Vám zlepšia kvalitu
života.
Napríklad signalizácie bytového zvončeka a telefónu,
slúchadlá na počúvanie roz-

hlasu a televízie, telefón pre
nedoslýchavých,
vibračné
a svetelné budíky, baterky do
načúvacích aparátov, olivky
a ušné vložky, spojovacie hadičky a kolienka k aparátom.
Tešíme sa na Vašu návštevu. Nájdete nás na Vajanského ul. 7 (za ČSOB nad Fotoslužbou Bartanus) KONTAKT:
652 67 90, 0905 531 606

Ponuka činnosti Centra voľného
času v školskom roku 2005/06
záujmové krúžky
Športové:
Karate klub (1. – 9. roč. ZŠ), florbal, badminton, cyklotrial, pohybová príprava a tanec (5 – 11 ročné deti), Turistický.
Technicko-prírodovedné:
počítačové hry, výučba práce s PC, počítače hrou (2. – 5. roč.
ZŠ), tvorba WEB stránok, internetový klub, konštrukčná elektronika, letecký modelár, mladý včelár (1. – 9. roč.), mladý ochranca prírody (1. – 4. roč. ZŠ), mladý biológ, lego (2. – 6. roč. ZŠ)
Umelecko-spoločenské:
netradičné výtvarné techniky (1. – 9. roč. ZŠ), keramika (1. – 9.
roč. ZŠ), grafika (4. – 9. roč. ZŠ), šikovné ruky (1. – 9. roč. ZŠ),
angličtina s PC (1. – 2. roč. ZŠ), ruský jazyk, dramatický krúžok,
redakčno-moderátorský krúžok.
Zápis do krúžkov je v CVČ, Východná ul. 9 do konca októbra
telefonicky na čísle 032/743 35 02. Poplatok 50 Sk mesačne
za 8 hod. výučby + internet klub zadarmo. V CVČ je možnosť
odovzdania vzdelávacieho poukazu. Krúžky vedú odborní zamestnanci nášho zariadenia.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku – Trenčín (JDS TN) pripravujú i pre akademický rok 2005/2006

otvorenie 1. ročníka
UNIVERZITY TRETIEHO VEKU (UTV)
pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Štúdium trvá 3 roky. Semester tvorí spolu 28 vyučovacích
hodín rozdelených do 7 sústredení. Na štúdium na UTV môžu
byť prijatí uchádzači na základe písomnej prihlášky, ktorú si
môžu vyzdvihnúť 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.
Termín podania prihlášky je predĺžený do 15. 10. 2005 na oddelenie akademických činností TnUAD, Študentská 2, 911 50
Trenčín.
Bližšie informácie: TnUAD – tel. 032/740 05 06, 740 05 03,
e-mail: hostakova@tnuni.sk. DS TN – tel. 032/652 06 29

Číslo 20/ročník VII.

Ponukové konanie
Mesto Trenčín vyhlasuje ponukové konanie na predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v rekreačnom areáli horského prostredia
Kubrice. Ide o nehnuteľnosti:
a/ v k. ú. Kubrica:
– hlavná chata súp. č. 34 na pozemku parc. č. 356 vo výmere 324 m2,
– septik na pozemku parc. č. 353 vo výmere 61 m2,
– prístupová cesta na pozemku parc. č. 355 vo výmere 329 m2,
– dvor na pozemku parc. č. 357 vo výmere 1182 m2,
– dvor – zeleň na pozemku parc. č. 358 vo výmere 234 m2,
b/ v k. ú. Soblahov:
– chata – hospodárska budova šúp. č. 651 na pozemku parc. č. 3856/11
vo výmere 804 m2,
– garáž súp. č. 652 na pozemku parc. č. 3856/13 vo výmere 21 m2,
– chata súp. č. 653 na pozemku parc. č. 3856/14 vo výmere 33 m2,
– chata súp. č. 654 na pozemku parc. č. 3855/2 vo výmere 33 m2,
– chata súp. č. 655 na pozemku parc. č. 3855/3 vo výmere 33 m2,
– chata súp. č. 656 na pozemku parc. č. 3856/15 vo výmere 33 m2,
– chata súp. č. 657 na pozemku parc. č. 3855/4 vo výmere 33 m2,
– chata súp. č. 658 na pozemku parc. č. 3855/5 vo výmere 33 m2,
– chata súp. č. 659 na pozemku parc. č. 3855/6 vo výmere 33 m2,
– chata súp. č. 660 na pozemku parc. č. 3856/16 vo výmere 33 m2,
– chata súp. č. 661 na pozemku parc. č. 3855/7 vo výmere 33 m2,
– chata súp. č. 662 na pozemku parc. č. 3856/17 vo výmere 33 m2,
– pozemok – zázemie rekreačného areálu časť parc. č. 3856/1, ost. plocha vo výmere 27419 m2,
– pozemok – zázemie rekreačného areálu parc. č. 3856/12, ost. plocha
vo výmere 1214 m2.
Podľa Územného plánu sídelného útvaru Mesta Trenčín je daná lokalita
definovaná ako športovo-rekreačná zóna. Vašu cenovú ponuku s uvedením
účelu využitia areálu po jeho kúpe zašlite do termínu 15. 11. 2005 v zalepenej obálke s heslom „Rekreačný areál Kubrica“ na adresu: Mestský
úrad v Trenčíne Mierové nám. č. 2 911 64 Trenčín.
Bližšie informácie Vám poskytne Útvar majetku mesta, Ing. Zachar,
tel.: 6504219.

Jednota dôchodcov Slovenska
Výbor 1. ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Trenčín pozýva všetkých členov na slávnostné popoludnie pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším. Stretnutie sa uskutoční 13. októbra od 13.30 h vo veľkej
sále Kultúrneho centra Dlhé Hony. Prezentácia bude od 13.00 h.
Kultúrne stredisko Sihoť, o.z. poriada v dňoch
21. 10. – 23. 10. zájazd do Békešskej Čaby (Maďarsko) na

„Čabiansky klobásový festival“
Cena zájazdu je 1500 Sk. V cene je zahrnutá doprava
a 2x nocľah.
Prihlášky a informácie: Kultúrne centrum Sihoť,
tel.: 743 45 35, 339401

Kultúrne centrum Sihoť, o. z. poriada
v školskom roku 2005/2006 kurzy:
Hudobné – akordeón, bicie, gitara, klavír, elektrické klávesy.
spinet, zobcová flauta, spev,
historický tanec.
Jazykové – (deti i dospelí) angličtina, nemčina, taliančina,
poľština, ruština.
Odborné kurzy – gramotnosť
na PC, strojopis a technika ad-

ministratívy, účtovníctvo – jednoduché, podvojné.
Praktické kurzy – strihy, šitie,
studená kuchyňa, vegetariánska kuchyňa.
Prihlásiť sa môžete v kultúrnom
centre, alebo telefonicky č. tel.
743 45635, 0904 33901

6. 10. 2005
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Komplexná propagácia Slovenska
Nezisková organizácia Geoinfo Slovakia (ďalej Geoinfo)
v spolupráci s Asociáciou informačných centier Slovenska
(ďalej AICES) pripravila v rámci
projektu Komplexná propagácia Slovenska z Grantovej
schémy rozvoja cestovného
ruchu pre neziskové organizácie a samosprávy vydanie propagačných materiálov o Slovensku v deviatich jazykových
mutáciách. Cieľom projektu je
okrem iného zvýšiť komplexnú
profesionálnu propagáciu Slovenska z hľadiska cestovného
ruchu a poukázať na zaujímavosti jeho jednotlivých regiónov.
Propagačné materiály formátu A5 sú plnofarebné a majú 48 strán. Okrem úvodných
charakteristík polohy a prírody Slovenska, jeho obyvateľstva a kultúrno-historických
pamiatok, prezentujú regióny

Slovenska s ich najzaujímavejšími sídlami a turistickými
atrakciami. Texty sú doplnené
o mapky jednotlivých regiónov
a charakteristické obrázky ich
stavebných pamiatok a prírodných scenérií. Nechýba
ani predstavenie Slovenska
z hľadiska letnej a zimnej dovolenky s kontaktmi na všetky
informačné centrá Slovenska
združené v AICES. Projekt obsahuje i vzdelávaciu, ekonomickú a sociálnu dimenziu.
Turistické informačné centrá
združené v AICES a ich návštevníci tak majú od 1. októbra k dispozícii 9 komplexných propagačných materiálov
o Slovensku, ktoré poskytnú
svojim členom a partnerom po
celom Slovensku na šírenie
informácií o regiónoch Slovenska. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej
únie.
(r)

STAVBA MESTA TRENČÍN 2004
Mesto
Trenčín
vyhlasuje
8. ročník verejnej súťaže
„Stavba
mesta
Trenčín
2004“. Do súťaže môže byť
prihlásené stavebné dielo,
ktoré bolo kolaudované v roku
2004. Prihlášky môže podať
každá právnická alebo fyzická
osoba, ktorá je vlastníkom
stavby.
Prihlášku do súťaže nájdete
na webovej stránke mesta,
alebo u pracovníkov MsÚ,
útvar architektúry a stratégie.
Prílohy k prihláške musia obsahovať:
• fotografickú dokumentáciu
(minimálne tri fotografie z rôznych pohľadov)
• zmenšenú (formát A3) základnú časť projektovej dokumentácie: situácia, hlavné
pôdorysy a rez
• kópiu kolaudačného rozhodnutia

Vylúčené sú stavby vo vlastníctve Mesta Trenčín. Uzávierka súťaže je v piatok
14. októbra 2005.
Prihlásené stavebné diela
bude spoločne posudzovať
a hodnotiť odborná komisia,
navrhnutá a schválená organizátorom súťaže. Podľa štatútu
súťaže prevezme víťazné dielo titul „Stavba mesta Trenčín
2004“. Výsledky súťaže budú
prezentované na výstave
„Stavba - dom - nábytok“ na
Výstavisku TMM a vyhodnotené na jej otvorení 27. októbra
2005.
Prihlášky do súťaže, vrátane
príslušných príloh, posielajte na adresu: Mestský úrad
v Trenčíne, útvar architektúry a stratégie, Mierové
námestie č. 2, 911 64 Trenčín, tel: 032/6504 283,
e-mail: architekt@trencin.sk

Krížovka
Správne riešenie osemsmerovky z čísla 19 znie: „Mali ste prekrížené traky.“ Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali Miriam Fárikovú, Hlavná 122, Zlatovce. Blahoželáme! Cenu – publikácie o meste si môže vyzdvihnúť v redakcii na Mierovom námestí č. 2. Ostatným
prajeme veľa šťastia pri lúštení krížovky. Správne odpovede nám posielajte do 16. 10. 2005.
(r)
Slovenské
príslovie

osobné
zámeno

podraďovacia
spojka

vysoký
vek

konaj
cvičenie
veľký amer.
medveď

úradník v farbou
Eishocstaro- natierame
key club získavajú
švédske
lovom
vekom
(skr.)
auto
ríme

starorímsky
peniaz

špotrový
kód
nápadne, neveľká úmyselné patriaca hrešenie,
Západnej zjavne
klamstvá Adamovi karhanie
Samoy

oľutovala
som
lesklý
náter

1
Autor:
Jozef
Páleník
antimón
(zn.)

výtvarný
umelec
Timotej
(dom.)
hydromuskovit
osobné
zámeno
ľúbezne,
nežne
dom.
meno Jána

utajujú

poľovačka
lov
vec niečo
zastierajúca

konzumujeme jedlo
55 rím.
číslicami

druh
papagája
Rhode
Island
(skr.)

čínska
droga
hektoliter
(skr.)

tamtá
francúzsky
člen

156 rím.
číslicami
zdob
obrubou

povraz so
sľučkou

45 rím.
číslicami
meno Jürgensena

upleť
sprav
ženijná
záloha
(skr.)

2
zabávaj

3

turecké
mužské
meno

zobaním
si zbavil
niečo z
povrchu

apendektómia
jestvoval
Horská
služba
(skr.)

Ut Infra
(skr.)

16 / INfO

ŠPORT

Číslo 20/ročník VII.

Úspešné vykročenie florbalistov v extralige
Florbalová extraliga na Slovensku má za sebou dve kolá, v ktorých florbalisti 1.FBC Trenčín odohrali štyri zápasy. Z prvého si Trenčania priviezli jedno víťazstvo. Naplno zabodovali v druhom kole na ihrisku súperov v Novej Dubnici. Najbližšie sa florbalisti 1.FBC
Trenčín predstavia doma a to už 15. októbra. V Mestskej športovej hale na Sihoti privítajú nováčika z Považskej Bystrice a majstra
Slovenska, mužstvo HKL Petržalka Bratislava. Viac informácií o klube, hráčoch, nábore mládeže a extraligovom programe mužstva
sa dozviete aj na oficiálnej webovej stránke trenčianskeho florbalového klubu www.1fbctrencin.com.
1. FBC TRENČÍN – FTTU
TRNAVA 24:5 (5:2, 8:1,
11:2)
Bratislava (orim) – Historicky prvý zápas v najvyššej
florbalovej extralige odohrali
trenčianski florbalisti sobotu
17.septembra v Bratislave.
Zápas oboch nováčikov bol jasne v réžii Trenčanov. Úspešný
vstup do extraligy trenčianskym
florbalistom vyšiel podľa predpokladov. Stretnutie sledovalo
100 divákov.
DRAGONS RUŽINOV – 1. FBC
TRENČÍN 10:1 (2:1, 4:0, 4:0)
Bratislava (orim) – Na druhý
zápas Trenčania nastúpili s odhodlaním zvíťaziť na palubovke
favorita a vicemajstra z Bratislavy. Slabšia koncentrácia
v obranných činnostiach, nepokrytie hráčov súpera v obrane,
nepremenenie veľkého množ-

stva gólových príležitostí, bránili
Trenčanom v ceste za lepším
výsledkom. Všetky tieto zaváhania dokázal vicemajster premeniť vo svoj prospech. Stretnutie
sledovalo 200 divákov.
1. FBC TRENČÍN – FLORKO
KOŠICE 14:5 (4:3, 2:2, 8:0)
Nová Dubnica (orim) – Úvodný
zápas v druhom kole extraligy
odštartovali trenčianski florbalisti vynikajúco. Potom však
zbytočnými vylúčeniami pomohli
Košičanom dostať sa do tempa
a skórovať. Druhá tretina bola
vyrovnaná. Až v záverečnej tretine ukázali hráči 1.FBC Trenčín
svoju tvár. Svojou zlepšenou
hrou, peknými kombinačnými
akciami, pobavili 100 zvedavých divákov a súperovi strelili
8 gólov.
NOVÁ DUBNICA - 1. FBC
TRENČÍN 4:11 (2:4, 1:4, 1:3)

Nová Dubnica (orim) – Na druhý
zápas Trenčania nastúpili s odhodlaním zvíťaziť na palubovke
domáceho celku. Nástup do
zápasu mali hráči 1.FBC opäť
úspešný. V 2. min sa presadil
Mičko po presnej asistencii
Matušinca – 0:1. Neskôr sa pridali aj Kužílek, Filadelfi a opäť
Mičko, ktorý uzavrel stav prvej
tretiny - 2:4. Florbalisti z Novej
Dubnice v nej využili svoje dve
početné presilovky a Pagáčikovi v bráne Trenčína nedali
šancu. Hralo sa tvrdo, miestami hre chýbala plynulosť. Kondične lepšie pripravení Trenčania časom robili súperovi viac
problémov, pridali v nasadení,
boli aktívnejší v streľbe, čím na
súpera vyvinuli väčší tlak. Začali sa presadzovať aj strelecky.
Od 28. min. naši florbalisti už
mali jasnú prevahu, hru kon-

trolovali a strieľali aj potrebné
góly. Súper sa snažil až do
konca zápasu o lepší výsledok,
ale pozorne brániaci florbalisti
z 1.FBC Trenčín mali hru pevne
v rukách a zápas dotiahli do
víťazného konca. Trenčania Kužílek, Šedivý, Matušinec, Jurík
doplatili na tvrdú hru súpera
zraneniami. Zápas videlo 80
divákov.
Vylúčenia: 3:5 na 2 min., - presilovky a oslabenia: 4:0
Rozhodovali: Smolka
Góly 1.FBC Trenčín: Mičko 3,
Pleva 2, Šedivý 2, Šorec 1,
Podpera 1, Filadelfi 1, Kužílek
1
Zostava:
Pagáčik – Jurík, Pavlus, Šorec,
Matušinec, Pleva, Strieženec
– Šedivý, Kovalčík, Filadelfi,
Mičko, Kužílek, Podpera, Bielik, Tvrdoň, Tréner: M.Sága.

Opatová sa zmenila na jedno veľké športovisko
V závere septembra sa
v miestnej časti Opatová konal
premiérový ročník Opatovského
behu.
Učiteľky z miestnej základnej školy a skúsení usporiadatelia i nadšenci pod vedením
agentúry TONAS využili krásnu
slnečnú nedeľu, aby zmenili
25. septembra Opatovú na jedno veľké športovisko.
V pätnástich kategóriach
súťažilo dovedna 97 detí a 26
dospelých. Víťazmi boli všetci
účastníci. Najstarším súťažiacim bol sedemdessiattriročný
pán Žilinský.
Deti sa tešili z medailí
a cien, dospelí si odniesli ako
výhru okrem pohárov, vrecia
cibule a zemiakov. Tí najmenší
sa dosýta vyskákali na nafukovacích hradoch, ostatní sa
zabávali na detskej diskotéke,
kde na videoprojekcii sa pre-

mietali fotografie Opatovského
behu.
Poďakovanie patrí touto cestou všetkým, ktorí Opatovský
beh podporili zároveň so želaním, aby s potešením vstúpili
do organizácie behu ročníka
nového.
(aš)

ŠK REAL Team – NÁBOR KARATE
STREDA: 16.00 Detské Mestečko
PIATOK: 17.00 ZŠ Veľkomoravská
deti od 5 do 15 rokov
info: 0903 769 454, 0905 838 500
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