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TRENČÍN
informačné noviny

 Mesta TrenčínINfO
Jeho výsosť kráľa Rudolfa II. privítali Jeho výsosť kráľa Rudolfa II. privítali 

tisíce nadšených Trenčanovtisíce nadšených Trenčanov

 V nedeľu 4. septembra 
predpoludním fanfáry a bubny z 
Mestskej veže signalizovali, že 
sa začína veľký deň pre Trenčín 
a jeho obyvateľov. Na večer bol 
ohlásený príchod cisára Svätej 
ríše rímskej a uhorského kráľa 
Rudolfa II., ktorý bol v sobotu 
korunovaný v Dóme sv. Martina 

v Bratislave. Koncerty dobových 
hudobných súborov, súboje 
prívržencov kráľa a zástancov 
radikálnej šľachty v uliciach 
mesta, učené dišputy z dobovej 
medicíny a iných pokrokových 
vied 16. storočia a na posilne-
nie tela, mysle i nálady určený 
jarmok lákali po celý deň tisícky 

ľudí do centra mesta. Na všetko 
dozeral starostlivý hostiteľ gróf 
Štefan Ilešházi (stvárnil ho Du-
šan Tadlánek). 
 Viac čítajte na str. 7. – 9.
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Zomrela najstaršia obyvateľka Trenčína
V sobotu 3. septembra, len 
desať dní po oslave 101. 
narodenín, na ktorých jej v 
mene všetkých Trenčanov 
blahoželal aj primátor Bra-
nislav Celler, skonala naj-
staršia obyvateľka Trenčína 
Veronika Grznárová. Prijmite 
prosím, ako spomienku na jej 
dlhé žitie, obetavo venované 
svojim najdrahším, rodinným 
príslušníkom, riport vo vnútri 
čísla z 23. augusta, keď si 
pripomínala významné život-
né jubileum.
Česť jej pamiatke!

(red)

Š. Ilešházi Š. Ilešházi odovzdal odovzdal Rudolfovi II. aj symbolický kľúč od mesta.Rudolfovi II. aj symbolický kľúč od mesta.

Oficiálne ako prví si na novom umelom trávniku na Mestskom 
futbalovom štadióne na Sihoti zašantili s loptou členovia mlá-
dežníckych družstiev AS Trenčín. O otvorení vynovenej hracej 
plochy čítajte na str. 16. Snímka (ar)
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 V rámci prípravných prác 
k územnému konaniu JVO 
Mesto Trenčín oslovilo všetkých 
účastníkov konania, inštitúcie, 
organizácie i občanov s cieľom 
oboznámiť ich s uvedenou stav-
bou. Jediný rozpor nastal pri rie-
šení dosť neprehľadnej križovat-
ky ulíc Legionárska – Električná. 
„Dostal som petíciu, ktorú 
podpísalo asi 300 občanov. 
Žiadali, aby dopravné riešenie 
tejto križovatky bolo zmene-
né. V projekte je navrhnuté jej 
rozdelenie do dvoch téčkových 
križovatiek, pri ktorom by do-
šlo k záberom pozemkov v čas-
ti Biskupice a na Legionárskej 
ulici,“ hovorí primátor Trenčína 
Branislav Celler. 

 Podľa slov štatutára Mesta 
Trenčín, riešenie križovatky 
bolo navrhované ako maxima-
listické, ale zároveň aj ako 
najlepšie z dopravného hľa-
diska. „Dôležité je riešenie 
nového mosta a táto križo-
vatka nie je až taká prioritná. 
Najvyhovujúcejší dopravný 
variant zasahuje do vlastníc-
kych práv právnických i fyzic-
kých osôb, preto som petícii 
vyhovel. Do ďalšieho stupňa 
projektovej dokumentácie už 
bude zabudované namiesto 
rozdelenia križovatky jej za-
chovanie s podchodom pre 
chodcov a cyklistov,“ uzavrel 
problematiku B. Celler.
 (th)

 „Nesmieme zabudnúť na ži-
júcich účastníkov Slovenského 
národného povstania. Im patrí 
naša úcta za preliatu krv, za 
utrpenie v zajateckých tábo-
roch a v nejednom prípade i za 
spochybňovanie ich činov v po-
vojnových rokoch,“ povedal 
na Brezine trenčiansky primá-
tor Branislav Celler. Sloboda 
a demokracia sa nerodili ľahko, 
preto zvýraznil potrebu neustále 
pripomínať mladej generácii, že 
možnosti, ktoré im poskytuje 
dnešná doba, sú aj výsledkom 
aktivít bojovníkov v povstaní. 
 Na tieto slová nadviazal člen 
výboru základnej organizácie 
Zväzu protifašistických bojovní-
kov v Trenčíne pplk. v. v. Pavol 
Liška. „Chalúpkovské A ty mor 
ho, zaznelo z banskobystrické-
ho slobodného vysielača tak 
emocionálne, že slovenský 
národ povstal z vlastnej vôle, nikým nenútený, aby zastavil nastupujúce jednotky Nemec-

kej armády.“ Ozbrojené vystú-
penie Slovákov počas druhej 
svetovej vojny prirovnal k boju 
juhoslovanských partizánov. 
„Dobre vyzbrojená Nemecká 
armáda však povstalcov za-
tlačila do hôr. Ich pomsta za 
vzdor zanechala masové hroby, 

vypálené dediny a deportácie 
občanov do vyhladzovacích tá-
borov. Vzdávame česť a slávu 
všetkým tým, čo položili svoje 
životy za nás, ktorí tu žijeme,“ 
uzavrel svoj príhovor P. Liška. 
 Hymnickou piesňou „Kto 
za pravdu horí“ sa slávnosť 
skončila. (j.č.)

SPRAVODAJSTVO, AKTUALITY2 / INfO

Trenčín na SNP nezabúda
 Na spomienkovej slávnosti pri Pamätníku na Brezine sa 26. augusta pri príležitosti 61. výročia Slovenského národného povsta-
nia stretli občania mesta Trenčín. Smútočný chorál Vojenskej hudby Trenčín sprevádzal delegácie samosprávnych a štátnych 
orgánov, politických strán a spoločenských organizácií Trenčianskeho kraja pri kladení vencov vďaky k pamätníku. 

Pamiatku hrdinov SNP si uctila aj delegácia mesta Trenčín.Pamiatku hrdinov SNP si uctila aj delegácia mesta Trenčín.

Križovatka Legionárska 
– Električná s podchodom

Tento mesiac sa začne proces vydávania územného rozhodnu-
tia na konanie I. etapy Juhovýchodného obchvatu (JVO) Mesta 
Trenčín, výstavbu druhého cestného mosta, aby sa mohla usku-
točniť verejná súťaž na firmu, ktorá spracuje projekt pre staveb-
né povolenie a ponukové konanie. Projekt by mal byť ukončený 
začiatkom roku 2006.

Prezentácia energie alebo recesia?!

 V auguste sa na Brezine objavili „návštevníci“ plní energie. 
V snahe ukázať to navonok, odmontovali z detského ihriska 
pri hoteli Brezina rebrinák, dotiahli ho nad sídlisko Juh a pri 
ihrisku ho spustili samovoľne nadol. Výsledok vidieť na foto-
grafii. To, že deti budú teraz minimálne mesiac bez rebrináka, 
asi „recesisti“ nedomysleli. Verme, že nabudúce svoju energiu 
budú využívať rozumnejšie! Text a foto (va)
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Stalo sa...
22. 8. – 4. 9. 2005

armády prešli do vlastníctva 
Mesta Trenčín. 
 B. Celler vystúpil s príhovo-
rom na spomienkovej slávnos-
ti pri príležitosti 61. výročia 
SNP pri Pamätníku umučených 
v lesoparku Brezina. 
NEDEĽA 28. 8.: Delegáciu 
Mesta Trenčín na krajských 
oslavách 61. výročia SNP na 
vrchu Roh v obci Lubina vie-
dol B. Celler. 
STREDA 31. 8.: Štatutár 
mesta spolu s preziden-
tom Slovenského futbalo-
vého zväzu F. Laurincom 
a generálnym manažérom 
AS Trenčín R. Rybníčkom 
odovzdal pred stretnutím 
II. kola Slovenského pohára 
AS Trenčín – Dukla Banská 
Bystrica do užívania novú 
umelú trávnatú plochu na 
Mestskom futbalovom štadi-
óne na Sihoti.
PIATOK 2. 9.: Primátor pre-
strihnutím pásky odovzdal 
do užívania nové vysunuté 
pracovisko mestskej polície 
v mestskej časti Sever. 
NEDEĽA 4. 9.: Na záver bra-
tislavských Korunovačných 
slávností prišiel Rudolf II. do 
Trenčína, kde ho privítal aj B. 
Celler. (r)

 „Vedenie mesta v snahe 
vyjsť v ústrety občanom mesta 
– záhradkárom, prehodnotilo 
zámer rozšírenia cintorína. 
Rozšírenie cintorína na sídlisku 
Juh by riešilo situáciu iba krát-
kodobo a preto budeme hľadať 
možnosti dlhodobého riešenia 
– pravdepodobne výstavbou 
nového cintorína v lokalite, kde 

to bude v súlade so schvále-
ným územným plánom Mesta 
Trenčín. Súhlasím s predĺžením 
nájomnej zmluvy so ZO Sloven-
ského zväzu záhradkárov na 5 
rokov a ich žiadosť predložím 
na prerokovanie a schválenie 
príslušným komisiám mestské-
ho zastupiteľstva a mestskej 
rade.“ (r)

Jedna otázka pre... 
Ing. Branislava Cellera

primátora Mesta Trenčín

 „Zámer rozšírenia cintorína na sídlisku Juh v Trenčíne počítal 
so zabratím záhradkárskej osady Bočkove sady. Miestni záhrad-
kári so Slovenského zväzu záhradkárov napriek tomu požiadali 
Mesto Trenčín o predĺženie svojich nájomných zmlúv buď na 
dvadsať rokov alebo podľa súčasných zmluvných podmienok o 3 
až 5 rokov. Aký postoj zaujme vedenie mesta?“ (mk)

Stalo sa...
22. 8. – 4. 9. 2005

UTOROK 23. 8.: Primátor 
navštívil Hospic Milosrdných 
sestier v Trenčíne a o jeho 
využití diskutoval s V. Chle-
banom, výkonným riaditeľom 
Refugia, organizácie, ktorá 
hospic prevádzkuje. 
 Na tlačovej besede 
v obradnej sieni mestského 
úradu B. Celler spolu s vedú-
cou Útvaru marketingu MsÚ 
R. Kaščákovou a hosťom 
z Bratislavy, starostom mest-
skej časti Staré mesto P. 
Čiernikom, predstavil žurna-
listom organizáciu a program 
Korunovačných slávností, 
ktoré sa z hlavného mesta 
SR v nedeľu 4. 9. presunuli 
do Trenčína.
 Ďalšie kolo pracovných 
stretnutí s majiteľmi ne-
hnuteľností z Orechového, 
dotknutých modernizáciou 
železničnej trate, o ich ná-
hradnom bývaní, absolvoval 
štatutár mesta, keď sa po-
stupne stretol so zástupcami 
dvoch rodín.
STREDA 24. 8.: B. Celler 
viedol rokovanie predstaven-
stva Trenčianskych vodární 
a kanalizácií, a.s.
 Primátor v mene všetkých 
obyvateľov Trenčína zabla-
hoželal k 101. narodeninám 
najstaršej občianke mesta V. 
Grznárovej.
ŠTVRTOK 25. 8.: Štatutár 
mesta viedol riadne rokova-
nie mestského zastupiteľ-
stva.
 B. Celler prijal zástup-
cov firiem, ktorých areálmi 
čiastočne povedie výstavba 
I. etapy Juhovýchodného ob-
chvatu mesta, druhý cestný 
most.
 Primátor sa stretol aj 
s členmi petičného výboru, 
ktorí žiadali zmenu riešenia 
stavby Juhovýchodný obchvat 
mesta Trenčín v časti križo-
vatky Legionárska a Elek-
tričná ul. Oznámil im, že ich 
petícii vyhovel. 
PIATOK 26. 8.: Štatutár 
mesta si prezrel Vojenské 
sklady pri Skalke n./V., kto-
ré ako prebytočný majetok 

Anketa – voucherový systém v kultúre
Mesto Trenčín v rámci prijatého Plánu hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja chce efektívne využiť verejné peniaze na kultúrne 
a športové vyžitie sa jeho občanov.

 Ale pri kultúre i pri športe 
sa každému páči niečo iné. 
Preto Plán hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja počíta pri 
financovaní týchto dvoch ob-
lastí so zavedením takzvaného 
„voucherového“ systému. 
 O čo ide? Každý občan by 
dostal voucher - akýsi „strav-
ný“ lístok na kultúru a šport. 
Jeho hodnotu a zoznam dôve-
ryhodných subjektov v oblasti 
kultúry a športu, kde by mohli 
občania svoje lístky použiť, 
by každoročne určili poslanci 
mesta pri zostavovaní rozpoč-
tu. Každý sám za seba potom 
rozhodne, ako s týmto lístkom 
naloží. Môže ho použiť naraz a 
venovať nejakej kultúrnej inšti-
túcií alebo na podporu športo-
vého klubu. Môže ho použiť po 
častiach ako vstup na svoje 
obľúbené kultúrne alebo špor-
tové podujatie.
 Chceli sme poznať váš ná-
zor na spôsob prerozdeľovania 
finančných prostriedkov z roz-
počtu Mesta Trenčín na kul-
túru a šport. Preto sme vás v 
letných mesiacoch na webo-
vej stránke mesta www.tren-
cin.sk  požiadali o pár minút 
zamyslenia sa nad anketnými 
otázkami. Mali ste označiť tú, 
ktorá vám najviac vyhovuje.
 Zrejme letné mesiace spô-

sobili, že záujem o anketu 
nebol veľký. Alebo ste sa ne-
vyjadrením názoru stotožnili 
s poslancami mestského za-
stupiteľstva, ktorý tento bod 
stiahli z augustového rokova-
nia mestského parlamentu?

Tu sú výsledky 
ankety:

Ako by sa mali prerozdeľovať finančné 
prostriedky, určené v meste Trenčín na 

kultúru a šport?

prerozdeľovanie súčasným spôsobom, prostredníctvom dotač-
ného programu mesta na základe VZN 2/2004 (17) 
 9% 
prerozdeľovanie priamo občanmi na základe voucherového sys-
tému (113) 
 59% 
kombinácia oboch vyššie uvedených spôsobov (48) 
 25% 
kultúru a šport nepodporovať, radšej znížiť daňové zaťaženie 
(16) 
 8% 
neviem, resp. je mi to jedno (14) 
 7% 
Počet hlasov: 193 

Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a zúčastnili sa v našej 
ankete! 
 (red)
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Južania sa zaujímajú o svoje okolie
Viacerí obyvatelia zo sídliska Juh nás v poslednom období navštívili s pripomienkami k životnému prostrediu v mieste ich bydliska. 
Predložili sme ich riaditeľke mestskej rozpočtovej organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov Erike VRAVKOVEJ a dnes 
prinášame jej odpovede.

1. Parkovisko 
Saratovská 4 (pri 
odbočke na Šmidkeho 
ul. na snímke 1) je aj 
s príjazdovou cestou 
v dezolátnom stave.
 Parkovisko a príjazdová ko-
munikácia k bytovému domu 
Saratovská 4 sú z hľadiska 
rozpočtových nákladov a roz-
sahu opráv zaradené do plánu 
súvislej údržby na rok 2006.

2. Garáže pri CO kryte 
tamtiež zatekajú. 
Pracovníci MHSL 

podľa občanov 
označili stromy, ktoré 
majú byť vyťaté.
 Oprava zatekania bude 
uskutočnená tak, že stromy, 
ktoré boli určené na výrub, sa 
vyrezávať nebudú. Zostanú na 
pôvodnom mieste.

3. Športové ihrisko na 
Západnej ulici pod MŠ 
na Šmidkeho ul.(na 
snímke 2) – treba 
upraviť terén, areál 
oplotiť a čiarami 
označiť športoviská 
(volejbal, hádzaná).

 MHSL, m.r.o. Trenčín zrea-
lizuje v rámci rozpočtu údržby 
detských ihrísk opravu oplote-
nia a úpravu asfaltovej plochy 
odfrézovaním nerovností do 
konca septembra 2005.

4. Súbor ihrísk pod 
Halalovkou:
 Súbor ihrísk na oddychovej 
zóne Halalovka bol zhotovený 
v rozsahu projektovej doku-
mentácie (futbalové ihrisko 
a basketbalové ihrisko, cyk-
listická dráha a súbor piesko-
vísk so zariadeniami pre deti). 

Povrchová úprava jednotlivých 
ihrísk je v súlade s projektom 
a jej zmena je možná iba so 
súhlasom autora projektu. 
Odvodnenie cyklistickej dráhy 
bolo vykonané v mesiacoch 
apríl – máj 2005 v súlade 
s dodatkom projektovej doku-
mentácie.

5. Chodník popri 
štvorprúdovke na 
Východnej ulici 
(na snímke 3) – je 
zarastený burinou 
a stáva sa z neho 
smetisko pre 

záhradkárov. Na 
ceste sa vraj potom 
neustále hrajú 
deti, čo je veľmi 
nebezpečné.
 Chodník na Východnej ulici 
má čiastočne narušený asfal-
tový povrch po zimnej údržbe, 
ktorý sa bude v septembri 
2005 v rámci súvislej údržby 
opravovať. Chodník burinou 
nie je zarastený. Burina sa 
nachádza na pozemku popri 
chodníku od školy po Ul. Ha-
lalovka, ktorý nie je vôbec 
udržovaný (nie je evidovaný 
v pasporte verejnej zelene). 
I napriek tomu, že chodník 
nie je v správe MHSL, m.r.o. 
Trenčín, organizácia zrealizuje 
strojné kosenie okraja chodní-
ka.
 Snímky (j. č.)

1

2

3
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 Medzi akreditovanými kur-
zami, ktoré Akadémia vzde-
lávania ponúka, sa veľkému 
záujmu teší opatrovateľstvo. 
Frekventanti absolvujú teore-
tické vyučovanie v rozsahu 216 
hodín, aby sa dodržali osnovy 
stanovené ministerstvom škol-
stva. Tie umožnia zoznámiť 
sa so základmi z psychológie, 
zdravotníctva, hygieny, atď.
 „Absolventi z nášho kurzu 
sa uplatňujú ako opatrovatelia 
v nemocniciach, sociálnych 
zariadeniach, domovoch dô-
chodcov, či zariadeniach so-
ciálnej starostlivosti. Dávajú 
si náš certifikát úradne osved-
čiť a uplatnia sa s ním aj v za-
hraničných opatrovateľských 
službách,“ konštatuje riaditeľ 
Akadémie vzdelávania Jaroslav 
Sámela. 
 Náročný kurz nie všetci uchá-
dzači dokážu zvládnuť. Počas 
kurzu sa vyselektujú rôzne typy 

osobností. Niektorí majú pred-
poklady na túto prácu, iní nie. 
Ale na to sú tam lektori, ktorí 
s nimi pracujú a vedia posúdiť, 
čo je konkrétny človek schopný 
robiť. K najrenomovanejším 
lektorom patrí aj pedagogička 
zo Strednej zdravotníckej školy 
a poslankyňa Mestského za-
stupiteľstva v Trenčíne Alena 
Laborecká (na snímke). K jej 
žiakom patria najmä pracovní-
ci, ktorí nemajú požadovanú 
kvalifikáciu a pracujú v zaria-
deniach sociálnych služieb. Ale 
nájdu sa aj takí, pre ktorých je 
milosrdenstvo a služba slab-
ším životným krédom: „Veľa 
ľudí si myslí, čo tam chcete 
učiť 216 hodín? Veď to sú len 
nákupy a upratovanie. Nie. To 
potom nie je opatrovateľ, ale 
výpomocná služba. Okrem teó-
rie je veľmi dôležitá prax, lebo 
hovoriť o chorobe je iné, ako 
vidieť pacienta. Naši klienti 

mávajú preto prax v domovoch 
dôchodcov, prípadne v nemoc-
nici na geriatrii, alebo v domo-
ve sociálnych služieb. Prídu už 
s teoretickými vedomosťami 
z hygienickej a preventívnej 
starostlivosti, pohybových 
aktivít, zo starostlivosti o vy-
prázdňovanie a dekubity. To 
je komplexná starostlivosť. 
Je tam aj veľa psychológie, 
absolventi musia vedieť o cho-
robách a jej prejavoch čo naj-
viac. Absolvent musí vedieť, 
čo je staroba, ako sa prejavu-
je, ale poznať aj zmeny teles-
ných a psychických funkcií či 
ochorenia typické pre tento 
vek.“ 
 Na záver kurzu sa vždy robia 
záverečné výstupné skúšky 
z teoretickej a j praktickej čas-
ti. Keďže tieto služby nie sú na 
Slovensku adekvátne finančne 
ohodnotené, mnohí absolventi 
hľadajú uplatnenie v zahraničí. 
Aj tu im Akadémia vzdelávania 
podáva pomocnú ruku. „Po 
skončení robíme ešte špecia-
lizované jazykové kurzy, zame-
rané na jazykovú terminológiu 
pre opatrovateľstvo. Ľuďom, aj 

keď majú základné vedomosti 
o jazyku, predsa len odborná 
terminológia chýba,“ vysvetľu-
je J. Sámela.
 Absolventi kurzu ošetrovateľ-
stvo sa uplatnili aj v službách 
Mesta Trenčín, v zariadeniach 
patriacich pod mestskú orga-
nizáciu Sociálne služby mesta 
Trenčín. Dobre sa preto počú-
vali slová A. Laboreckej: „Ešte 
sa nestalo, aby niekto z na-
šich absolventov na základe 
zlých vedomostí, alebo neod-
bornosti poškodil starého člo-
veka. Podpisom na certifikáte 
potvrdzujem, že ľudia naozaj 
majú vedomosti a sú schopní 
uplatniť ich v praxi.“
 T. Hlobeň
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Opatrovateľ nie je výpomocná služba
Školský rok sa v pondelok nezačal len žiakom základných, či 
študentom stredných škôl. Svoje brány otvára aj neziskové ob-
čianske združenie Akadémia vzdelávania, sídliace na Námestí 
SNP v Trenčíne. Zaoberá sa vzdelávaním dospelých, ktorým po-
núka jazykové vzdelávanie, rekvalifikačné kurzy, odborné škole-
nia a semináre.

Začiatok nového školského roka
 Na otvorení nového školského roka 2005/2006 sa na ZŠ na 
Hodžovej ulici zúčastnil primátor mesta Branislav Celler. Pri tej-
to príležitosti pozdravil aj 84 najmladších žiakov tejto školy. Vo 
svojom príhovore okrem iného konštatoval, že táto škola mala 
v minulosti a má i teraz výborných učiteľov, ktorí sú nositeľmi 
kvalitnej prípravy pre svojich žiakov. Do nového školského roka 
zaželal žiakom veľa chuti do učenia a ich učiteľom veľa pevného 

zdravia a dobrých žiakov. V novom školskom roku 2005/2006 sa 
bude na základných školách v Trenčíne vzdelávať celkom 5 080 
žiakov, z toho 489 prvákov. (j.č.)

Žiaci 1.B triedy pozorne sledovali vystúpenie svojich starších 
spolužiakov.

Triedna učiteľka 1. C triedy Danka Komárková v rozhovore s pri-
mátorom Branislavom Cellerom.
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 Podľa slov náčelníka mest-
skej polície Františka Országha 
cieľom je tak ako aj v iných teri-
tóriách mesta, aby sa aktívnou 
prítomnosťou mestských poli-
cajtov zvýšila bezpečnosť obča-
nov žijúcich na danom území. 
„Aby sa predchádzajúce kon-
štatovanie nestalo len prázd-
nou frázou, musíme komuni-
kovať s občanmi, pozorne, 

trpezlivo počúvať a operatívne 
riešiť ich podnety,“ zdôraznil F. 
Országh.
 Aj keď v tejto mestskej 
časti policajti neevidujú žiad-
nu závažnú trestnú činnosť, 
vedúci pobočky MsP Sihoť 
Jozef Čermák má stanovené 
priority: „Dôraz budeme klásť 
predovšetkým na mládež aby, 
v reštauráciách nepopíjali al-

kohol mladiství. Policajti budú 
pôsobiť nielen represne, ale aj 
prevenčne, s ponukou súťaží 
a možností na športovanie.“ 
J. Čermák nezabúda ani na 
problémy s parkovaním, najmä 
nákladných vozidiel, s nedosta-
točnou parkovacou kapacitou 
pred MG Rink, dodržiavaním 
zatváracích hodín v reštaurač-
ných zariadeniach a pod.
 Česť prestrihnúť pásku v no-
vých priestoroch mestskej polí-

cie pripadla primátorovi Brani-
slavovi Cellerovi. „Trenčianska 
mestská polícia sfunkčnením 
vysunutého pracoviska Sihoť 
ukončila druhú etapu svojho 
prerodu. Prvá sa týkala počtu 
policajtov, keď dnes je na kaž-
dých tisíc obyvateľov v meste 
jeden policajt. Cez vysunuté 
pracoviská sa dostávajú, čo 
najbližšie k občanom a teraz 
ich čaká tretia, najnáročnejšia 
etapa. Neustále zvyšovať kva-
litu práce,“ zdôraznil pri tejto 
príležitosti štatutár mesta. 
 T. Hlobeň
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Poslanci mestského zastupiteľstva zasadali
Na svojom riadnom zasadnutí sa vo štvrtok 25. augusta stretli 
poslanci trenčianskeho Mestského zastupiteľstva (MsZ). Roko-
vanie viedol primátor mesta Branislav CELLER.

 Úvod rokovania patril hlav-
nému kontrolórovi mesta Marti-
novi Bičanovi. Poslanci zobrali 
na vedomie jeho informatívnu 
správu o plnení uznesení MsZ 
v Trenčíne, v ktorej o.i. uviedol, 
že v kontrolovanom období bolo 
realizovaných 16 opráv uznesení 
MsZ. Hlavný kontrolór informoval 
poslancov aj o výsledkoch svojej 
činnosti v I. polroku 2005 a pred-
ložil plán kontrolnej činnosti 
na ostávajúcich šesť mesiacov 
roka, ktorý poslanci väčšinou 
hlasov schválili.
 Poslanci kladne zareagovali 
na protest okresného prokurá-
tora Milana Marka na zmenu 
zriaďovacej listiny Sociálnych 
služieb mesta Trenčín m. r. o., 
ktorú schválili vo februári tohto 
roku. Prokurátor napadol rozpor 
v zriaďovacej listine so zákonmi 

o sociálnej pomoci a obecnom 
zriadení. Podľa jeho vyjadrenia 
zariadenie sociálnych služieb, 
zriadené ako rozpočtová organi-
zácia, nemôže mať pri rozhodova-
ní o poskytovaní opatrovateľskej 
služby a o úhrade za ňu posta-
venie správneho orgánu. Rozho-
dovanie tu prináleží mestu, resp. 
primátorovi ako štatutárovi. 
 V rámci majetkových prevo-
dov poslanci o. i. schválili kúpu 
pozemku na Kiššovej ul. v Is-
tebníku o výmere 4590 m2 za 
cenu 6 300 000 Sk a pozemok 
na Soblahovskej ul. oproti are-
álu Mestského hospodárstva 
a správy lesov o výmere 10 035 
m2 za cenu 14 049 000 Sk. Oba 
pozemky Mesto Trenčín kúpi 
za účelom prípravy územia pre 
výstavbu rodinných domov pre 
rodiny z Orechového, ktoré opus-

tia svoje pôvodné bydliská kvôli 
modernizácii železničnej trate.
 Poslanci MsZ zobrali na 
vedomie vyhodnotenie plne-
nia Rozpočtu Mesta Trenčín 
k 30. 6. 2005. Vo vyhodnotení sa 
o. i. konštatuje, že Rozpočet Mes-
ta Trenčín na rok 2005 vrátane 
finančných operácií, ktoré nie sú 
súčasťou príjmov a výdavkov, do-
siahol za I. polrok 2005 prebytok 
vo výške 98 875 000 Sk.
 Východiská rozpočtu Mesta 
Trenčín na rok 2006 predstavil 
poslancom člen mestskej rady 
Ján Krátky. Poslanci zobrali jeho 
správu na vedomie a privítali naj-
mä skutočnosť, že pre rok 2006 
nebudú zvýšené sadzby dane 
z nehnuteľnosti a zvýšenie výno-
sov z miestnych daní chce mesto 
dosiahnuť najmä kontrolnou čin-
nosťou.
 Poslanci MsZ schválili aj ná-
vrh zmluvy o spolupráci medzi 
mestom a obcou Zamarovce pri 

zabezpečovaní verejného poriad-
ku v areáli Ostrova, ktorého časť 
spadá pod katastrálne územie 
Zamaroviec. K spracovaniu zmlu-
vy došlo na základe sťažností ob-
čanov, podľa ktorých návštevníci 
Ostrova často rušili verejný poria-
dok, predovšetkým vo večerných 
hodinách počas konania kultúr-
nych a športových podujatí. Ak 
návrh zmluvy schvália aj poslanci 
Obecného zastupiteľstva v Zama-
rovciach, mestskí policajti v Tren-
číne budú mať právo kontrolovať 
dodržiavanie verejného poriadku 
aj v častiach Ostrova, patriacich 
Zamarovciam.
 V závere svojho rokovania 
poslanci schválili návrh na vyra-
denie Materskej školy na Gaga-
rinovej ul. zo siete škôl a škol-
ských zariadení k 31. 12. 2005. 
Namiesto škôlky bude v objekte 
zriadené spoločenské centrum 
trenčianskych seniorov.
 Tibor Hlobeň

Tretie vysunuté pracovisko
V poradí tretím vysunutým pracoviskom trenčianskej mestskej polície je po sídlisku Juh a Zámostí 
aj mestská časť Sever, do ktorej patrí sídlisko Sihoť a mestské časti Kubra, Kubrica, Opatová a aj 
trenčiansko-zamarovský Ostrov. Od druhého septembra sa v tomto najväčšom policajnom obvode v ne-
pretržitej službe strieda 10 policajtov. Základňu majú v areáli Materskej školy na Opatovskej ceste.

V prvý deň vysunuté pracovisko mestskej polície v Trenčíne 
navštívil aj primátor B. Celler a poslanci mestského zastupiteľ-
stva P. Sedláček a J. Babič.

Policajti na Sihoti budú dostatočne mobilní. Okrem motorového 
vozidla majú k dispozícii aj dva špeciálne vybavené terénne bi-
cykle. Snímky (ar)
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Jeho výsosť kráľa Rudolfa II. privítali 
tisíce nadšených Trenčanov

 Krátko po 18. hodine sa 
pri hoteli Tatra ozvalo dunenie 
bubnov a do mesta vstúpil 
sprievod kráľa Rudolfa II. (Ady 
Hajdu). Za bubeníkmi „cválal“ 
na drevenom koníkovi dvorný 
šašo (Tibor Kubička) a kráľa 
na koňoch sprevádzal jeho 
brat arciknieža Matej (Martin 
Nikodým) a arcibiskup – met-
ropolita ostrihomský a primas 
Uhorska (František Kovár). 
 Rytieri, ozbrojenci, dvorania 
a tanečnice dopĺňali sprievod 
kráľa. Preplnené Mierové ná-
mestie spoločne s primátorom 
Trenčína Branislavom Celle-
rom, starostom bratislavskej 
mestskej časti Staré mesto 
Petrom Čiernikom a ďalšími 
hosťami nadšene privítalo 
panovníka. Zjavili sa dokon-
ca aj uvítacie transparenty. 
Š. Ilešházi podišiel v ústrety 
kráľovi a privítal ho na území 
mesta. Svoju reč pútavo pod-
poril gestami tela a kráľ odpo-
vedal stručným „Vivat Tren-
čín“. Z úst dvoranov sa ozvala 
odpoveď „Vivat Rex“ a svojej 
úlohy sprevádzať Trenčanov 
nezvyčajným divadlom sa ujal 
beťár šašo, ktorému občas 
našepkával Čas. Bývalí ne-
priatelia sa po štyristo rokoch 
dokonca objali a zmierili. Túto 
zmenu dokáže naozaj spôso-

biť iba čas, ktorý hojí rany, 
obrusuje hrany nepriateľstva.
 Znenazdajky sa ozvala 
streľba a nad námestím sa 
vznášal dym. „Chráňte kráľa“, 
kričali ozbrojenci a začal sa 

boj na život a na smrť. Rytieri, 
Turci i účastníci stavovských 
povstaní zaútočili na „poma-
zaného“. Členovia družiny od-

viedli Rudolfa II. do bezpečia 
a po utíšení vojnovej vravy sa 
vrátil na nosidlách. Potom si 
Rudolf s Ilešházim vymenili 
dary a na pódium pozvali ví-
ťazné družstvo majstrovstiev 

v ringbale ktoré odmenil sa-
motný kráľ.
 Kráľ sa rozlúčil s jasajúcimi 
občanmi Trenčína a po krát-

kom posilnení v spoločnosti 
primátora B. Cellera sledoval 
v kine Metro premiéru pô-
vodnej slovenskej komickej 
opery Žaba a Jupiter v podaní 
Hudobného divadla Trenčín. 

Dej sa odohráva v 2. storočí, 
počas markomanských vojen.
 Branislav Celler potom po-
zval hostí na mestský úrad 

Na čele sprievodu „cválal“ šašo...

...za ním sa na krásnom koni niesol Rudolf II.

Ilešházi očakával kráľa na Mierovom námestí
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a z jeho okien sa prihovoril 
návštevníkom slávností: „Vaše 
Veličenstvo, ctení zástup-
covia uhorskej šľachty, cti-
hodní mešťania, zástupcovia 
stavov, milí a vážení hostia, 
ktorí ste sa láskavo unúvali 
merať dlhú cestu do slávneho 
mesta pod Trenčianskym hra-
dom. Skala, na ktorej stojí, 
je pamätníkom slávnych čias 
Rímskej ríše. V našom krás-
nom Trenčíne sa dnes zišla 
spoločnosť skutočne nevída-
ná. Stoja tu vedľa seba hrdi-
novia gladiátorských zápasov 
z čias starého Ríma, naj-
osvietenejšie hlavy renesanč-
ného Uhorska na čele s Jeho 
veličenstvom cisárom Rudol-
fom II. Ale sú tu aj obyvatelia 
súčasného rozkvitajúceho 
Trenčína z prelomu druhého 
a tretieho tisícročia. Dnes 
sme tu vytvorili križovatku 

Jasajúci mešťania vítajú Rudolfa II.

Kráľ z rúk ceremoniára prijíma kráľovské insígnie

Vojnová vrava a dym sa vznášali nad námestím, keď družina 
chránila kráľa pred útokom

Boj utíchol a Rudolfa prinášajú na nosidlách

Na prijatí sa zúčastnili aj trenčiansky primátor Branislav Celler, 
poslanec NR SR Milan Hort (vľavo) a starosta bratislavského 

Starého mesta Peter Čiernik
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dejín. Nie náhodou sa to sta-
lo práve v našom meste, kde 
sa križujú vody Váhu zo sta-
robylými ulicami. V tento deň 
veľkého zmierenia si želám, 
aby nám vody Váhu splývajú-
ce s Trenčínom do spoločnej 
nádhernej scenérie, ukazovali 
cestu jednoty a porozumenia 

do budúcnosti. Zabudnime 
na spory a hľadajme cesty 
jedného k druhému tak, ako 
si pramene Váhu našli cestu 
k nám do Trenčína. Čerpaj-
me z bohatej trenčianskej 
histórie poučenie, ktoré nám 
umožní rozoznávať dobré od 
zlého, správne od nesprávne-

ho. Na tejto ceste hľadania 
nech nás povzbudí aj predsta-
venie, ktoré sme pre Vaše Ve-
ličenstvo a pre milých hostí 
pripravili. Je to veľká alegória 
o boji dobra so zlom.“ 
 Úderom 22. hodiny sa na 
Dolnej bráne odohrala posled-
ná časť celodenného programu 
– svetelná šou s alegorickým 
bojom Dobra so Zlom. Efektné 

laserové obrazce doplnili po-
stavy Dobra a Zla „lezúce“ po 
múroch mestskej veže. Atmo-
sféru podporovala pôsobivá 
hudba. 
 Po skončení predstavenia 
námestie stíchlo a mešťania 
sa pobrali domov. Ako povedal 
kráľ Rudolf II., ráno nás čaká 
opäť práca...
 Na výsledky víkendovej 
práce viacerých organizátorov 
sme sa spýtali vedúcej Útvaru 
marketingu mestského úradu 
v Trenčíne Renáty Kaščáko-
vej: „Projekt bratislavských 
korunovácií sa rozšírený na 
iné mesto uskutočňoval po 
prvýkrát. Organizovaním ak-
cie bolo poverené občianske 
združenie Finestrina z Tren-
čína, ktoré v minulých roč-
níkoch pri tomto podujatí 
v Bratislave asistovalo. Ako 
sa však ukázalo, v prípade 
Finestriny ide o mladý tím, 
ktorý nedokázal celkom pre-
niesť skúsenosti z Bratislavy 
do Trenčína. Z nedostatkov 
pri organizácii sa poučíme. 
Verím však, že pozitívne mys-
lenie dnes v Trenčíne prevlá-
dalo.“

Rudolfa II. v Trenčíne videl a 
perom i obrazom pre históriu 
zaznamenal Leo Kužela.

Kráľ za asistencie arcikniežaťa Mateja prijíma dary od Ilešháziho

„Kráľ“ šašo pozval na pódium víťazov majstrovstiev v ringbale

Legionári opäť pochodujú v Laugariciu v opere Žaba a Jupiter
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Trenčiansky komorný orchester vo Švajčiarsku
Vystúpenie komorného orchestra z Trenčína vo švajčiarskom Stein am Rhein bolo pre všetkých 

návštevníkov koncertu príjemným prekvapením. 
 Malé historické mestečko, 
ktorého námestie tvoria boha-
to vyzdobene patricijské domy 
postavene v 17. a 18. storočí, 
priťahujú návštevníkov z celého 
sveta. Vo vydarene zrekonštru-
ovaných priestoroch bývalého 
útulku pre chorých dostalo 
možnosť vystúpenia 17. augus-
ta slovenské hudobné teleso.

 Jeden z mála teplých veče-
rov tohoto leta bol vyhradený 
pre komorný orchester, ktorý 
si program zostavil zo skladieb 
veľkých barokových majstrov, 
Vivaldiho, Händela a Corelliho. 
Z francúzskej barokovej tvorby 
naštudoval orchester skladbu 
Mussette od J. M. Leclaira, 
v ktorej sólo zahral M. Bičan 

na gajdách. V programe ne-
chýbali skladby slovenských 
skladateľov Vladimíra Godára 
a Petra Breinera, ktoré publi-
kum veľmi zaujali a potešili. P. 
Breiner žijúci v Toronte úspeš-
ne prepracoval známe melódie 
skupiny Beatles na barokovú 
kompozíciu. Hudobník, novinár 
a skladateľ Vladimír Godár už 

v prvých taktoch skladby Me-
lodiarium (Hajdusske) dal spo-
znať, odkiaľ pochádza, a práve 
túto skladbu si navštevníci 
koncertu vyžiadali silným po-
tleskom ako prídavok.
 Komorný orchester z Trenčí-
na do Švajčiarska pozval reži-
sér Stan Oriesek Marta a Paul 
van Ooijen - Suvadova.

Predposledným koncertom vážnej hudby v rámci Kultúrneho 
leta v Trenčíne bola baroková hudba v interpretácii komorného 
tria Alexandra Jablokova. Na programe ich koncertu boli diela 
vynikajúcich hudobných majstrov baroka – G. F. Händla, G. Ph. 
Telemana, G. Tartiniho  a A. Vivaldiho. Vynikajúci sólista v hre 
na husle sa ukázal nielen ako hráč, ale i ako výborný pedagóg, 
pretože každú interpretovanú skladbu priblížil živým slovom. Po-
slucháči získali predstavu o skladateľoch a dobe, v ktorej žili. 
Alexander Jablokov sa predstavil so svojimi deťmi. Syn Anton 
hral na barokové husle a dcéra Oľga na spinet.
 Text a foto (j.č.)

Podmorský svet
Mestská galéria v Trenčíne bola 30. augusta 2005 mies-
tom vernisáže autorskej výstavy Igora Grbálika z Trnavy pod 
názvom „Podmorský svet“. Zaujímavým spôsobom riešená 
pozvánka vo forme fotografie vzbudila mimoriadny záujem po-
znať skrytú krásu, ktorá je pod hladinou svetových morí. 
 Predbežná prehliadka fotografií ešte pred otvorením výstavy 
predčila naše očakávanie. Fotograf pred očami návštevníkov 
odokryl oponu skrytého života, citlivo zachytenú fotoaparátom. 
Fascinujúce morské živočíchy, striehnuce na svoju korisť, mor-
ské rastliny, s ktorými sa pohráva vodné vlnenie, či predvádza-
júce sa morské hviezdice. Za týmto všetkým však treba vidieť 
hodiny prípravy autora ako potápača i ako fotografa. Keď sa k 
tomu pridá talent, tak úspech sa prejaví v konečnom produkte, 
vo fotografii. (j.č.)

Igor Grbálik...

...a ukážka z jeho tvorby

Papučová noc
 Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne pozýva svojich 
čitateľov na Papučovú noc v knižnici, alebo rozlúčku s letom...
 Ak ponuku prijmete a pridáte sa 9. septembra ku knižničnej rodine, 
čaká vás zaujímavý program, stretnutie s významnými osobnosťami, 
veľa prekvapení, polnočné strašenie, dobrá nálada... A to všetko na 
I. poschodí knižnice na Hasičskej ulici. Prezentácia je o 17.00 h, za-
čiatok podujatia o šesťdesiat minút neskôr, končí sa o 9.00 h, ale 
10. septembra! K dobrej nálade si pribaľte karimatku, alebo spací 
vak a samozrejme papuče. Bližšie informácie získate na tel. č. 032/
74 35 360 alebo na e-mailovej adrese deti@kniznicatrencin.sk

 

(r)
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Mierové námestie
9. – 11. 9. PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE
Galéria M. A. Bazovského
11. 9. 18.00 ZUZANA ZAMBORSKÁ – klavírny recitál
Verejná knižnica M. Rešetku, Nám. SNP 2
13. 9. 15.30 VANSOVEJ LOMNIČKA – súťažný festival 
   v prednese poézie a prózy žien
Mierové námestie, KaMC OS SR
16. – 18. 9. PÁDIVÉHO TRENČÍN

Divadelné predstavenia a koncerty

Detské aktivity
Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská 1
9. 9. – 10. 9. o 17.00 PAPUČOVÁ NOC V KNIŽNICI
Verejná knižnica M. Rešetku, Nám. SNP 2
1. 9. – 30. 9. ČÍTAJME VŠETCI – ČÍTANIE JE SUPER
   (vyhlásenie 42. ročníka súťaže žiakov ZŠ 
   v Trenčíne)

Galéria M. A. Bazovského
9. 9. – 16. 10. JURAJ ORAVEC – O POCITOCH
 Autor pôsobiaci v Trenčíne sa predstaví prierezom maliar-
skej a grafickej tvorby s dôrazom na jeho najsúčasnejšie diela 
– prekvapujúco monumentálne kompozície, vibrujúce významami, 
štruktúrami, metaforami a pocitmi, jeho sugestívne obrazové po-
solstvá sú farebne, tvarovo a svetelne vynikajúco rozmaľované.
9. 9. – 16. 10. VIŤO BOJŇANSKÝ – SOCHY A OBRAZY
 Ide o prvú samostatnú prezentáciu známeho bratislavského 
sochára, ktorý sa predstaví sochárskymi a maliarskymi dielami 
z obdobia posledných desiatich rokov. Autor je veľmi citlivý pozoro-
vateľ, ktorý v metaforickom, kultivovanom sochárskom tvarosloví 
a v maliarskom vyjadrení definuje podoby a vrstvy sveta a duše.
Verejná knižnica M. Rešetku 
1. 7. – 30. 9. SLOVENSKO BRATŘÍ ČAPKŮ
1. 7. – 30. 9. 80 ROKOV TRENČIANSKEJ KNIŽNICE
KaMC OS SR
5. – 30. 9. MODELY A HOBBY 2005 – výstava rezortu 
   MO SR v oblasti záujmovej, technickej 
   tvorivosti a hobby činností
Trenčianske múzeum
5. 8. – 20. 9. ANNA JANKOVSKÁ – OBRAZY
Mestská galéria, Mierové nám. 22
30. 8. – 18. 9. PODMORSKÝ SVET – výstava fotografií 
   nasnímaných pod vodou objektívom 
   Ing. Grbalíka
19. 9. – 9. 10. AMAZING PLANET – FILIP KULIŠEV 
   – fotografie prírodných scenérií exotických 
   krajín
Katov dom
15. 8. – 15. 9. ROCK – POP – JAZZ... VO FOTOGRAFII
Kultúrne stredisko JUH - KC Aktivity
7. – 10. 9. POZNAJ, ČO JEŠ – výstava zeleniny, ovocia, 
   liečivých bylín, čajov, kvetov a zaváranín
Mestská galéria, Mierové nám. 16
31. 8. – 14. 9. ING. ARCH. PAVEL MIŠKOVIČ – KOLÁŽE
16. 9. – 9. 10. SLOVENSKÝ SKAUTING
Synagóga
8. 9. – 2. 10. 13. VÝTVARNÝ SALÓN 
   TRENČIANSKEHO KRAJA
Kultúrne stredisko Trenčín - Opatová
1. – 9. 9. MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK 
   – veľký syn slovenského  národa
Výstavisko TMM
12. – 14. 9. TRENČÍN – MESTO MÓDY – 38. ročník 
   medzinár. veľtrhu módy a odievania 

8. – 11. 9. o 17.00 a 19.00 
HERBIE: NA PLNÝ PLYN 

USA 2005, KL, 96 min, MP, 

Dolby SR

Dobrodružná rodinná komédia! 

Čo sa stane, keď sa študentka 

vysokej školy, napriek námiet-

kam otca, zúčastní automobi-

lových pretekov Winstonovho 

pohára za pomoci mladistvé-

ho, ale zrelého Volkswagena 

chrobáka Herbieho? Získa si 

srdcia novej generácie fanúši-

kov? ATRAKCIA LETA !

12. 9. o 19.00 h
ART CLUB filmový klub
PROJEKT 100: OTEC NA 

SLUŽOBNEJ CESTE 
Juhoslávia 1985, 136 min

Príbeh o strate otca v kontex-

te rozchodu Titovej SFRJ s Ko-

minternou odohrávajúci sa na 

začiatku päťdesiatych rokov, 

keď krajinu zachvátili politické 

čistky. Film rozpráva očami 

9-ročného Malíka príbeh jednej 

z postihnutých rodín. „Služob-

ná cesta“, na ktorú otec od-

chádza je vlastne pracovným 

táborom, do ktorého sa dostal 

kvôli nevinnému komentáru 

karikatúry v novinách.

13. – 14. 9. o 17.00 a 19.15 
MOJA KRÁSNA 
ČARODEJNICA 

 USA 2005, ŠUP, 102 min, 

MP, čes. titulky, Dolby SR

Nudíte sa, začnite randiť s ča-

rodejnicou Isabelou, ktorá je 

pevne odhodlaná vzdať sa svo-

jich nadprirodzených schop-

ností a začať žiť ako obyčajný 

smrteľník. 

15. – 18. 9. o 15.00 a 17.00 
MADAGASKAR

USA 2005, KL, 85 min, MP, 

slovenské znenie, Dolby SR

A opäť je tu pre vás, milé deti,

počítačovo animovaný zázrak 
- Madagaskar.

15. – 18. 9. len o 19.00 h
MILLION DOLAR BABY

 USA 2004, ŠUP, 132 min, do 
12 r. MN, čes. titulky, Dolby SR
Frankie Durn je boxerský tréner 
– veterán. Jedného dňa vstúpi 
do ringu mladá žena Meggie, 
ktorá ho žiada, aby ju začal 
trénovať. Meggie je slobodná 
matka, ktorá sama musí živiť 
svoje deti a preto práve v boxe 
vidí šancu ako si zlepšiť život. 
Ale Frankie len tak pre niečo 
neustúpi... Million Dolar Baby 
je držiteľom Oscara za najlepší 
film, sošky Oscara dostali i Hi-
lary Swank, Morgan Freeman 
a Clint Eastwood za réžiu.

19. 9. o 19.00 h.
ART CLUB  filmový klub

PROJEKT 100: 
POLNOČNÝ KOVBOJ
USA 1969, 113 min

Príbeh dvoch priateľov, kto-
rých náhoda dá dohromady 
a ktorých mesto vyvrhne ako 
nepotrebných na smetisko ľud-
ských osudov. Slávna americ-
ká dráma získala v roku 1970 
Oscarov v kategórii najlepší 
film, najlepšia herečka a sce-
nár. Film obohatil svojim vyni-
kajúcim výkonom tiež Dustin 
Hofman, Jon Voight a iní.

20. 9. o 17.00 a 19.00 h
HLAS SMRTI 

USA/Kanada/VB 2005, ŠUP, 
97 min, do 15 r. MN, Dolby SR
Život úspešného architekta 
tragicky zmení smrť jeho man-
želky. Keď od nej dostane 
zvláštny odkaz zo „záhrobia“, 
otvorí tak dvere do inej dimen-
zie. Mŕtvi sa ho pokúsia zmoc-
niť... Hlavnú úlohu v napína-
vom thrilleri si zahral Michael 
Keaton.

Pozvánka do kina Metro

Výstavy

Prednášky a kurzy
Verejná knižnica M.  Rešetku, Hasičská 1
14. 9. – 10.00 TÝKA SA TO AJ TEBA (drogy v krásnej 
   literatúre a výstava literatúry)
Trenčianske múzeum
21. 9. o 15.00 GENERÁL DR. MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK 
   A TRENČÍN
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Čitatelia nám píšuČitatelia nám píšu

Milá naša redakcia INFO,
 Končí sa obdobie leta, las-
tovičky sa už rozlúčili a opäť 
nastúpili na svoju dlhú púť na 
juh. Neviem, ako sa Vám vy-
darili letné dni, ja sa však mu-
sím podeliť o radosť, pretože 
v Trenčíne boli letné dni plné 
podujatí a prekvapení. Som 
dôchodkyňa a do mesta veľmi 
nechodím. Bývam na Juhu, 
takže za zdravím mám krásne 
prechádzky do našej Breziny. 
Vnúčikov nemám, ale musím 
sa pochváliť detičkami môjho 
synovca z Bratislavy. Prišli na 
moje pozvanie, aby videli hrad 
i naše pekné mesto.
 Najväčší úspech zožal náš 
Vodník! Máme niečo, čo obdi-
vujú i deti z Bratislavy. A to je 
ozaj milé. Veľmi mi, verte, bolo 
dobre pri srdci, keď som počú-
vala z ich úst chválu. Vraj sme 
pekné a útulné mesto!
 Hoci búrka ukončila náš 
výlet, deti vraj celú cestu do-
mov do Bratislavy spomínali na 
Trenčín a „Vodníčka“. Tešia sa, 
až budú môcť prísť zasa. 
Všetkých zdravím, Vaša 
 Zora Víťazová

• • •

Blcha
 Stretol som na ulici blchu. 
Neviem, koľko nôh má skutoč-
ná blcha, viem len, že skáče 
vysoko a ďaleko. Tá dvojnohá, 
ktorú som stretol a stretávam 
ich viacej, má so skutočnou 
však jedno spoločné – ská-
če na objekt svojho záujmu. 
Ozajstná blcha skáče napríklad 
aj na zvieratá, no nepríjemná je 
aj pre ľudí.
 Ešte nepríjemnejšia je však 
blcha ľudská. Skáče z jednej 
strany na druhú, ... Tá, ktorú 
som stretol, už vymenila tri ob-
jekty svojho záujmu. To by nás, 
pravda, nemuselo zaujímať, 
keby... Keby nás pred časom 
nepresviedčala, že len tí, za 
ktorých práve „funkcionárči“, 
sú tí najsprávnejší. Čo je v po-
zadí takýchto ľudských bĺch? 
Rozhodne ekonomické záujmy, 
čo sa prieči môjmu uhlu pohľa-
du.
 Prešiel som vedľa tejto 
blchy a striaslo ma pomysle-
nie, že takýto ľudia-parazity 
budú ešte dlho ovplyvňovať 
dianie v našom živote i svete.
 Alfonz Bučko

V obci Prašice v okrese Topoľčany 23. augusta 1904 prvýkrát svetlo sveta uzrela v rodine miest-
neho poštára dcéra Veronika. Tento rok pani Veronika GRZNÁROVÁ oslávila 101. výročie narode-
nia a bola najstaršou žijúcou občiankou krajského mesta Trenčín. Ku vzácnemu jubileu jej prišiel 
v mene všetkých spoluobčanov zablahoželať trenčiansky primátor Branislav CELLER.

 Pani Grznárová prišla pred tri-
dsiatimi rokmi prežiť jeseň živo-
ta z Prašíc k dcére Márii, ktorá 
sa vydala do Trenčína. V dome 
na Ul. Ľ. Stárka žili už len matka 
s dcérou. Obe pochovali manže-
lov, ale tešili sa z potomstva. 

V. Grznárová, ktorá zdedila poš-
társke povolanie po otcovi, vy-
chovala dve dcéry a syna a tešila 
sa zo siedmich vnúčat a štrnás-
tich pravnúčat. Veru, na oslave 
narodením zaplnili celú chalupu. 
 Napriek vysokému veku sa 

pani Grznárová viditeľne tešila 
všetkým gratulantom. Vo svojich 
blízkych mala pred sebou celý 
svoj dlhý život, zdravú a spokoj-
nú rodinu, ktorá bola v hierarchii 
jej hodnôt vždy na prvom mies-
te. (th)

V mene všetkých Trenčanov prišiel V. Grznárovej k jubileu zablahoželať trenčiansky primátor 
B. Celler. Foto (j.č.)

Najstaršia obyvateľka Trenčína 
oslávila 101. narodeniny

Akadémia 
tretieho veku

Slávnostné otvorenie XIX. Roč-
níka Akadémie tretieho veku 
pri Jednote dôchodcov Trenčín 
sa uskutočnilo 7. septembra 
v Kultúrnom centre Dlhé Hony 
Trenčín.
 V školskom roku 2005/
2006 sa uskutoční celkom 19 
prednášok, rozdelených podľa 
jednotlivých námetov v zimnom 
i letnom semestri. Prednášate-
lia sú fundovaní odborníci vo 
svojich profesiách a prednášky 
pre poslucháčov – členov Jed-
noty dôchodcov na Slovensku 
robia bez nároku na honorár. 
Každého seminára sa zúčast-
ňuje približne 120 poslucháčov 
tohto celoživotného vzdelávania 
starších ľudí – seniorov. (r)

 Verili by ste, že týmto korytom môže tiecť voda? Veru áno a 
obyvatelia z Potočnej ul. v mestskej časti Opatová, kadiaľ potok 
preteká sa strachujú, že ak príde veľká voda, nájde si cestu mimo 
totálne zeleňou i burinou zarasteným korytom do ich dvorov a 
domov. Stanovisko správcu tohto „unikátneho“ vodného toku k 
obavám miestnych radi zverejníme v našich novinách.
 Text (th), foto (j.č.)
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Klub filatelistov 52-10 Trenčín pozýva všetkých priaznivcov v 
nedeľu 18. septembra od 8. do 13. hodiny na celoslovenskú 
filatelistickú burzu do Kultúrneho strediska Dlhé hony. Záu-
jemcovia si budú môcť kúpiť, predať  alebo vymeniť poštové 
známky, korešpodenčné lístky, pohľadnice ale aj TK, mince, 
papierové platidlá, či iné filatelistické alebo numizmatické 
predmety.

 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, na základe 
monitorovania situácie na skupinách vydávania dokladov okres-
ných dopravných inšpektorátov v Trenčianskom kraji mení strán-
kové dni.
 Vzhľadom na to, že došlo k výraznému poklesu záujmu obča-
nov o vydávanie cestovných dokladov a situácia sa stabilizovala 
a po prehodnotení niektorých opatrení, ktoré boli prijaté na od-
stránenie nepriaznivého stavu v minulosti stránkové dni sa menia 
nasledovne :
 Na úseku vydávania vodičských preukazov a cestovných dokla-
dov – tzn. pasov, od pondelka 15. augusta 2005 je zrušený strán-
kový deň vo štvrtok na skupine vydávania dokladov Okresného 
dopravného inšpektorátu v Trenčíne.

Z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach el. energie budú dňa 
20.9.2005 bez dodávky elektrickej energie v čase od 7,30 hod. 
do 16,30 hod. ulice: Cintorínska, Dlhé Hony, Dolný Šianec, Ino-
vecká, J. Kráľa, Krátka, Nová, Soblahovská, Tatranská, Záhrad-
nícka.

Kultúrne centrum AKTIVITY o. z. a TS KORZO
DOSAHUJÚCA VEĽMI DOBRÉ VÝSEDKY NA CELOSLOVEN-
SKÝCH I MEDZINÁRODNÝCH SÚTAŽIACH POD VEDENÍM

VLADIMÍRA ONDROVIČA
POZÝVA VŠETKÝCH ZÁUJEMCOV O MODERNÝ TANEC NA

NÁBOR
KAŽDÝ UTOROK A ŠTVRTOK

od 17.30 hod
KORZO – JUNIORI

8 – 13 r.
od 18.30 hod

KORZO – STARŠÍ
14 r.

KAŽDÚ STREDU
od 17.00 hod.

KORZO – DROBCI
5 – 7 r.

od 18.15 hod.
KORZO – PRÍPRAVKA

8 – 10 r.
Kde: Kultúrne stredisko Juh, zrkadlová sála a tanečná sála 

č. 47. Informácie: 032/658 26 08, 0904 504 032.

Kultúrne centrum AKTIVITY o. z. a TS DŽAMÁL
DOBRÁ SPRÁVA PRE VŠETKY ŽENY A DIEVČATÁ 

OTVÁRAME:
KURZY ORIENTÁLNEHO BRUŠNÉHO TANCA

Začiatočníčky
Kultúrne stredisko JUH 

piatok 17.00 – 18.00 hod. 16. 9. – 2. 12. 2005
Jednota Sokol 

utorok 17.00 – 18.00 hod. 13. 9. – 6. 12. 2005
Zámostie 

pondelok 17.00 – 18.00 hod. 19. 9. – 5. 12. 2005

Mierne pokročilé
Kultúrne stredisko JUH 

17.00 – 18.00 hod. 22. 9. – 15. 12. 2005
Jednota SOKOL – 17.00 – 18.00hod.

Oznam

Oznámenie

HUDOBNÉ
FLAUTA – L. Švajda 14. 9. 
o 17.00 hod., S. Markech 8. 9. 
o 16.00 hod., P. Vavruš 12. 9. 
o 16.00 hod.
KLAVÍR – I. Buchtíková 6. 9. 
a 9. 9. od 15.00 hod., M. Sta-
ňová 7. 9. a 12. 9. o 16.00 
hod.
GITARA, BASGITARA – I. Do-
biaš 7. 9. a 14. 9. o 16.00 
hod., J. Holoda 6. 9. a 13. 9. 
o 16.00 hod.
SPEV – D. Švajdová 14. 9. od 
17.00 hod.

POHYBOVÉ
BREAK DANCE – M. Miná-
rik každý pondelok a štvrtok 
o 19.00 hod.
MODERNÝ TANEC PRE DETI 
– V. Ondrovič. Od 5 – 7 rokov, 
od 8 – 10 rokov, každý utorok 
od 17.30 hod. zápis pre všetky 
vekové skupiny
BRUŠNÉ TANCE – E. Chupáčo-
vá. Začiatočníčky – štvrtok 8. 9. 
o 17.00 hod. ukážková hodina. 
Kurz od 16. 9. – 2. 12. vždy od 
17.00 hod. Mierne pokročilé 
– kurz od 22. 9. – 15. 12. od 
16.30 hod.
CVIČENIE PRE ŽENY – V. On-
drovič. Každý pondelok a stre-
da o 19.30 hod.

JOGA – E. Tilandy. Každý utorok 

o 18.00 hod.

OSTATNÉ
NEMČINA HROU – Mgr. Ľ. 

Falťanová – utorok 4. 10. od 

16.30. Zápis celý september 

v kancelárii KS JUH

KERAMICKÝ PRE DETI od 6 

– 10 r., od 11 – 15 r. Utorok 6. 

a 13. 9. od 16.00 hod.

VÝTVARNÝ PRE DETI od 6 

– 13 r. Mgr. J. Meško – streda 

7. a 14. 9. od 15.30 hod.

KLUB KERAMIKÁROV – DO-
SPELÍ. Každý pondelok od 

18.00 hod.

ANGLIČTINA – začiatočníci, 

mierne pokročilí 

NEMČINA – začiatočníci, mier-

ne pokročilí

Zápis celý september v kance-

lárii

Kurzy sú prístupné aj pre zdra-

votne postihnuté deti, prebie-

hajú pod vedením skúsených, 

odborných lektorov a pracovní-

čok Kultúrneho centra AKTIVITY 

o.z, ktorý Vás pozývajú plnohod-

notne využiť Váš voľný čas.

Informácie v KS JUH 
na tel. číslach: 032/

658 26 08, 0915 784 886, 
0910 942 549

KULTÚRNE CENTRUM AKTIVITY o.z., ZÁPIS NA 
KURZY: v školskom roku 2005/2006

 Vodičské preukazy a pasy:
 pondelok  07.30 – 12.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.
 utorok  08.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.
 streda 07.30 – 12.00 hod. 13.00 – 17.30 hod.
 piatok 07.30 – 12.00 hod.

 Občianske preukazy 
 pondelok  07.30 – 12.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.
 utorok  07.30 – 12.00 hod.
 streda 07.30 – 12.00 hod. 13.00 – 17.30 hod.
 piatok 07.30 – 12.00 hod.
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 Správne riešenie osemsmerovky z čísla 17 znie: „Podobne pani učiteľka.“ Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali Antóniu Birasovú, 
M. Kišša č. 7, Trenčín. 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. 9. 2005. (r)

 Krížovka

Slo-
venské 
príslovie

vták zo 
skupiny 
afrických 
bocianov

prispôso-
boval

literárne 
dielo

ochutil 
soľou

štátny 
(skr.)

pohrebná 
hostina

pokrop 
rosou

zdravil 
prichá-

dzajúce-
ho

Pomôcky: 
IŽOP, 
POKE, 
ROMO

hydrid 
draslíku

alkoholic-
ký nápoj

ošatení 
anglickí 
šľachtici

miesto 
zlievania 
dvoch 
riek

patriaci 
Maroš-

kovi

terénne 
preteky

1
podnik vo 
Fulneku

dom. 
meno 
Amálie

stupeň 
akosti

uranové 
doly 
(skr.)

 tenký 
výhonok

Autor: 
Jozef 

Páleník
 

ovocinár-
sky (skr.)

Minis-
terstvo 
kultúry 
(skr.)

vzorec 
fosfidu 
bóru

3  
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Aké sú možnosti riešenia?
Som občan Trenčína bývajúci na Ulici J. Zemana v časti Noviny. 
Dúfam, že sa moje pripomienky dostanú na stôl kompetentných.

 Všetci sme uvítali rekonštruk-
ciu verejného osvetlenia. Na 
chodník vedúci k podchodu z Uli-
ce J. Zemana na Legionársku 
ul. (na snímke) sa však zabudlo 
a v noci je tam tma ako v rohu. 
Na druhej strane pri poliklinike 
osvetlenie je, ale nefunkčné! 
 Ďalší problém sa týka cestnej 
dopravy. Rekonštrukcia sve-
telnej signalizácie v Trenčíne 
spôsobila, že všetko je riadené 
dynamicky podľa potreby a hus-

toty dopravy. Nedoriešila sa 
však križovatka Ulíc Električná 
a Legionárska. V smere od Bis-
kupíc, z Javorinskej ul., je skoro 
nemožné dostať sa do centra 
kvôli nastaveniu signalizácie. 
V Biskupiciach a na vedľajších 
uliciach sídliska Noviny sa tvoria 
kolóny, najväčšie v ranných ho-
dinách, kedy sa ľudia ponáhľajú 
do práce. Aké sú možnosti rieše-
nia?
 Bc. Anton Pleva

manželstvo:
Mgr. Petra BREZNICKÁ 

a Ing. Peter HODÁK

Prvý plačPrvý plač

V auguste sa obyvateľom 
Trenčína narodila:
Aneta Anastázia 
ADAMČÍKOVÁ

Posledné ZbohomPosledné Zbohom

Na mestskom cintoríne bola 
v auguste občianska rozlúčka 

so zosnulým:
Pavlom HANKOM

Na mestskom cintoríne boli 
v auguste a v septembri cir-
kevné rozlúčky so zosnulými:

Dorotou ŽILINSKOU
Jánom FRAŇOM

Vincentom ŽATKOVIČOM
Magdalénou TEKULOVOU

Augustínom KRAJČIM

Svadobné zvonySvadobné zvony

Na MsÚ v Trenčíne v auguste 
uzavreli manželstvo: 

Jaroslava MALÝCHOVÁ 
a Ján WEIS

Milena HRDÁ 
a Miroslav ĎURIŠ

Miroslava BARANOVÁ 
a Zdenko KAVECKÝ

Anna FILOVÁ 
a Miroslav VANĚK

Veronika KNIEZOVÁ 
a Alojz JANČO

Ing. Zuzana HLADKÁ 
a Ján KOČICKÝ

Katarína TUNEGOVÁ 
a Peter JEDINÁK

Ing. Dagmar PALIČKOVÁ 
a Roman MRÁZIK
Júlia DIVINCOVÁ 

a Ing. Rudolf KÚKEL
Oľga PAVLEOVÁ 
a Peter KLIMO

Vo Farskom kostole v Tren-
číne v auguste uzavreli 
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 Je to pilotný projekt nielen 
na Slovensku, ale aj v strednej 
Európe. Predstavitelia klubu AS 
Trenčín sú si vedomí určitého 
rizika, no na druhej strane od-
bremení ich to od problémov, 
ktoré ich sprevádzali počas 
celej sezóny, ale hlavne v zim-
nom období pri údržbe hracej 
plochy. Veľké plus vidia v tom 
aj preto, že trénovať a hrať tu 
budú najmä mládežnícke druž-
stvá.
 Pre klub to prinesie zlep-
šenie tréningových podmie-
nok, stabilitu kvality hracej 

plochy a ušetrenie finančných 
prostriedkov na pravidelnú 
údržby trávy, nevyhnutnú mini-
málne štyrikrát do roka, ktorá 
odčerpávala z klubovej poklad-
ne 800 000 Sk ročne.
 Podľa stanovených podmie-
nok FIFA a UEFA, umelý trávnik 
spĺňa parametre rebríčka FIFA 
s dvomi hviezdičkami, čo je 
to najvyššie hodnotenie, aké 
môže z hľadiska kvality byť. 
Celková investícia je 26,8 mil. 
Sk. Začiatok zemných prác 
a príprava drenážneho, polie-
vacieho a pružného podkladu 

trval od 18. júla štrnásť dní. 
Nasledujúci týždeň patril po-
kladaniu umelého trávnika a 
záver prác tvorilo spevnenie 
trávnika kremičitým pieskom 
a gumovým granulátom. Tešiť 
sa môžu aj trenčianski fanú-
šikovia. Trávnik je dvojfarebný 
a vizuálne zlepšuje prostredie 
štadióna.
 Generálny manažér AS Tren-
čín Róbert Rybníček je presved-
čený, že hráči sa už nebudú 
môcť vyhovárať na odskok lop-
ty, či hrboľatý terén a v kopač-
kách s lisovanými štupľami sa 
zvýši aj ich bezpečnosť. Trávnik 
má predpísaný útlm, pružnosť, 
točivosť a vkĺzačky sú na ňom 
bezpečné, kožu nespáli.
 Na slávnostnom otvorení 
novej hracej plochy nechýbali 
ani predstavitelia Mesta Tren-
čín na čele s primátorom Bra-
nislavom Cellerom. Samosprá-
va bola ako majiteľ štadióna 

investorom celej akcie. Spolu 
s viac než 4500 divákmi boli 
svedkami hladkého víťazstva 
Trenčanov. Banskú Bystricu po 
víťazstve 3:0 „vyliali“ z pohára 
a postúpili do štvrťfinále. Tri 
góly „pasovali“ k dvom hviez-
dičkám FIFA.
 Najmä banskobystrickí hrá-
či sa po zápase príliš nadše-
ne netvárili. Ak chceli vinu za 
slabší výkon „zhodiť“ na umelú 
trávu, tak ich tréner Václav 
Daněk túto možnosť rezolútne 
odmietol. Domáci tréner Ladi-
slav Hudec sa na tému umelý 
povrch vyjadril nasledovne: 
„Kvôli slávnostnému otvore-
niu sa ihrisko nemohlo viac 
poliať. Vždy, keď bude teplota 
vzduchu viac ako 30 stupňov, 
trávnik sa celý poleje, granu-
lát bude nižšie a povrch bude 
tvrdší. Keď klesne teplota 
vzduchu, povrch sa bude viac 
podobať na trávu.“ (r)

 Na VII. svetových hrách v Duisburgu sa v životnej forme 
predstavil slovenský reprezentant v kulturistike Juraj Vrábel (na 
snímke), ktorý zaslúžene zvíťazil vo váhe do 80 kg. „Je to naj-
cennejšia medaila v mojej kariére a výrazne zatieňuje striebro 
z rovnakého podujatia v roku 2001, či bronz spred dvoch ro-
kov. Príprave som venoval veľa času, energie i motivácie. Dva 
dni pred súťažou som musel zhodiť ešte štyri kilá, ale zvládol 
som to,“ povedal Trenčan J. Vrábel. Svetové hry pre neho zna-
menali štyri mesiace poctivej driny a posledné dva týždne pred 
súťažou boli kritické. „Na 
takú akciu sa kulturista 
pripravuje 24 hodín den-
ne. Držíte diéty, ste hlad-
ní a nervózni, v noci ne-
môžete spať, budíte sa. 
Už som však na neustále 
zhadzovanie vytrénovaný 
a za posledných päť rokov 
som si zvykol. Som šťast-
ný, že to napokon vyšlo,“ 
povedal. O suverénnosti 
Vrábelovho triumfu svedčí 
i osembodový odstup od 
druhého v poradí Nem-
ca Andreasa Beckera. 
Bronzový Luiz Sarmneto 
z Brazílie za ním zaostal 
až o jedenásť bodov. (eg)
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Tri góly „pasovali“ k dvom hviezdičkám
Kongres UEFA schválil v apríli v estónskom Talline možnosť 
hrať od sezóny 2005 – 2006 majstrovské, medzinárodné a po-
hárové stretnutia vo futbale na umelej tráve. Tak vznikla myš-
lienka zrealizovať projekt s umelou trávou v Trenčíne priamo na 
mestskom štadióne. Prvé ihrisko s umelou trávou na Slovensku 
s certifikátom FIFA bolo slávnostne otvorené pred stretnutím 
II. kola Slovenského pohára AS Trenčín – Dukla Banská Bystrica.

Generálny manažér AS Trenčín R. Rybníček, trenčiansky primá-
tor B. Celler a prezident Slovenského futbalového zväzu F. Lau-
rinec spoločne prestrihli pásku a odovzdali tak mestský štadión 
na Sihoti s umelou trávou do prevádzky. Snímka: (ar)

 Po turnajoch v belgickom Chevrlori, talianskom Bergame, ne-
meckom Koblenzi a francúzskom Limouge sa karatisti z klubu 
karate Laugaricio Trenčín spolu s viac ako tisíc pretekármi z 27 
štátov zúčastnili vo švédskom Eslov na ďalšom ročníku Sveto-
vého pohára mládeže, dorastu, juniorov a veteránov “World Cup 
Scan-Open”. V kategórii športový zápas kumite žiačky - 35 kg si 
víťazstvo vybojovala Alica Bretschneiderová. V kategórii 12-roč-
ných žiakov sa vicemajstrom turnaja stal Juraj Jurčák. Druhé 
miesto vybojovali aj Michal Magdolen v kategórii 14-ročných -
50 kg a Peter Kumičík medzi juniormi - 65 kg. Na treťom mieste 
skončil v kategórii 15-ročných +55 kg Viliam Križan. (dh)

Laugaricio opäť úspešné na Svetovom pohári 

Víťaz Svetových hier 2005 v kategórii do 80 kg je z Trenčína

Kulturista Juraj Vrábel zlatý!


