
Číslo 21   Ročník VII.    20. október 2005

TRENČÍN
informačné noviny

 Mesta TrenčínINfO
Základný kameň druhého cestného 

mosta už na budúci rok

Z obsahu čísla:

Mesto Trenčín a 
J&T Global ukončia 
zmluvný stav
 str. 2

V Opatovej už bez 
obáv?
 str. 3

Harmonogram 
jesenného 
upratovania
 str. 5

Sviatok ZŠ Kubranská
 str. 6

Dva varianty 
sprístupnenia Breziny 
a hradu
 str. 7

Verejné osvetlenie
 str. 8 – 9

Zamarovský sa 
stretol s Marcom 
Aureliom
 str. 10

Cena pre najlepšiu 
stavbu mesta Trenčín
 str. 12 – 13

Beh Terryho Foxa
 str. 16

 „Tým, že dostaneme právnu formu, staneme sa 
partnerom v zmysle zákona o štátnom rozpočte a 
rozpočtových pravidlách, s ktorým bude vláda po-
vinná všetky návrhy týkajúce sa rozpočtov preroko-
vať,“ povedal banskobystrický primátor Ján Králik. 
Košický primátor Zdenko Trebuľa dodal, že krajské 
mestá predstavujú počtom obyvateľov pätinu Sloven-
ska, ich organizácia by preto mala mať zodpovedajú-
cu dôležitosť. Viac o ich rokovaní čítajte na str. 4.

Primátori krajských miest sa 7. októbra na roko-
vaní svojho klubu K-8 v Banskej Bystrici dohodli 
na jeho inštitucionalizovaní. Do konca roka by tak 
malo vzniknúť združenie právnických osôb Združe-
nie K-8 so sídlom v Bratislave. Priestory mu bez-
platne poskytne bratislavský magistrát.

Druhý most cez rieku Váh začnú v Trenčíne stavať pravdepodobne v septembri 2006. Na brífingu 
v Trenčíne 4. októbra to uviedol minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol PROKOPOVIČ. 
Minister si v sprievode predstaviteľov mesta pozrel aj budúce stavenisko druhého mosta cez Váh 
v Trenčíne. Viac sa dočítate na 4. strane. Foto: (pu)

Primátori sa dohodli na založení Združenia K-8

Šiesti z ôsmich členov Klubu K-8 sa stretli v B. Bystrici, primátori krajských miest 
(zľava) Milan Benč z Prešova, Štefan Bošňák z Trnavy, hostiteľ Ján Králik, Andrej 
Ďurkovský z Bratislavy, Zdenko Trebuľa z Košíc a Branislav Celler z Trenčína. Na 
stretnutí chýbali Ján Slota zo Žiliny a Ferdinand Vitek z Nitry. Foto (SITA)
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 Výstavba prístupových ciest, 
prípojok a inžinierskych sietí 
by mala byť dokončená v ro-
ku 2007. Projekt je približne 
vyčíslený na viac ako 290 mi-
liónov korún. Finančná pomoc 
sa poskytuje na princípe spo-
lufinancovania. Podľa grantovej 
schémy Ministerstva hospodár-
stva SR na podporu budovania 
a rekonštrukcie infraštruktúry, 
okrem finančnej pomoci z Eu-
rópskeho fondu regionálneho 

rozvoja sa na výstavbe  bude 
podieľať štátny rozpočet čiast-
kou 74 mil. Sk a 15 mil. Sk po-
užije Mesto Trenčín z vlastných 
zdrojov.  
 Územie parku zaberá plochu 
115 ha. Na výstavbu v lokali-
te parku je už uzavretá zmlu-
va s americkým koncernom 
Johnson Controls, ktorý  sa 
zaviazal preinvestovať v rámci 
priemyselného parku 800 mil. 
Sk s cieľom vytvoriť 600 kvali-

fikovaných pracovných miest 
vývojového centra pre strednú 
a východnú Európu. V súčas-
nosti už koncern v Trenčíne pô-
sobí v prenajatých priestoroch. 
Jeho presun do priemyselného 
parku sa predpokladá v roku 
2007.
 Priemyselný park má zais-
tiť dostatok pracovných mož-

ností pre vzdelanú pracovnú 
silu v priemysle a službách. 
Trenčiansky primátor Brani-
slav Celler intenzívne rokuje 
s viacerými zahraničnými spo-
ločnosťami a predpokladá, že 
práve americký koncern John-
son Controls pritiahne ďalších 
investorov, zameraných na vý-
skum a vývoj. (th)

SPRAVODAJSTVO, AKTUALITY2 / INfO

Trenčín vybuduje priemyselný park
Trenčín pokračuje v plánoch vybudovať priemyselný park v zá-
padnej časti mesta, na Zámostí. Mesto totiž začiatkom sep-
tembra požiadalo Európsky fond regionálneho rozvoja prostred-
níctvom agentúry SARIO o finančnú pomoc na budovanie 
infraštruktúry v objeme 217,5 mil. korún.

Na riešenie vzniku Priemyselného parku – Bratislavská ulica 
Mesto Trenčín založilo spoločnosť Trenčín Invest s. r. o. Spoloč-
nosť má za úlohu vykupovať pozemky za účelom prípravy územia 
pre výstavbu Priemyselného parku Trenčín – Bratislavská ulica. 
Mesto Trenčín sa zároveň zmluvne zaviazalo, že keď spoločnosť 
Trenčín Invest nadobudne minimálne 50 ha pozemkov v budú-
com priemyselnom parku, ktorý má celkovú rozlohu 115 ha, 
odpredá obchodné podiely v Trenčín Investe spoločnosti J&T 
Global, aby pokračovala v budovaní priemyselného parku. 

Mesto Trenčín a J&T Global ukončia zmluvný stav

 Mesto Trenčín začiatkom 
septembra požiadalo Európ-
sky fond regionálneho rozvoja 
prostredníctvom agentúry SA-
RIO o finančnú pomoc vo výške 
217,5 mil. Sk na vybudovanie 
infraštruktúry priemyselného 
parku. Finančná pomoc sa po-
skytuje na princípe spolufinan-
covania. Podľa grantovej sché-
my Ministerstva hospodárstva 
SR na podporu budovania a 
rekonštrukcie infraštruktúry, 
okrem finančnej pomoci z Eu-
rópskeho fondu regionálneho 
rozvoja sa na výstavbe  bude 
podieľať aj štátny rozpočet 
čiastkou približne 74 mil. Sk a 
15 mil. Sk použije Mesto Tren-
čín z vlastných zdrojov. 
 „Najmä pre tento dôvod 
sme sa so spoločnosťou J&T 
Global dohodli na ukončení 
zmluvného vzťahu. Vieme si 
celý proces prípravy infraštruk-
túry parku, ak bude naša žia-
dosť úspešná, pripraviť vlast-
nými silami prostredníctvom 
spoločnosti Trenčín Invest, 
ktorej 100 %-ným vlastníkom 

je Mesto Trenčín,“ povedal pri-
mátor B. Celler.
 Podľa slov štatutára Mesta 
Trenčín však spolupráca s J&T 
Global môže pokračovať aj na-
ďalej, ale už nie na platforme 
predchádzajúcej zmluvy. V prí-
pade, že J&T Global bude mať 
partnerov so zámerom umiest-
niť svoje investície v priemy-
selnom parku, Mesto Trenčín 
bude so spoločnosťou rokovať 
o možnostiach odpredaja po-
zemkov investorovi.
 Na výstavbu v lokalite parku 
je už uzavretá zmluva s ame-
rickým koncernom Johnson 
Controls, ktorý  sa zaviazal pre-
investovať v rámci priemyselné-
ho parku 800 mil. Sk s cieľom 
vytvoriť 600 kvalifikovaných 
pracovných miest pre svoje vý-
vojové centrum pre strednú a 
východnú Európu. V súčasnos-
ti už koncern v Trenčíne pôso-
bí v prenajatých priestoroch. 
Jeho presun do priemyselného 
parku sa predpokladá v roku 
2007.
 (th)

 Spoločenstvo vlastníkov 
bytov na Soblahovskej ulici 
č. 1113 sa v tomto roku po 
získaní financií rozhodlo zrea-
lizovať náročnú rekonštrukciu 
domu v celkovej hodnote 2 
milióny korún. V rámci prác si 
zateplili štítové steny, zrekon-
štruovali balkóny a v hodnote 
asi pol milióna navyše oproti 

základnému rozpočtu boli opra-
vené vonkajšie omietky.
 Nenásytní „umelci“ – dob-
re známi sprejeri, okamžite 
poznačili čerstvo namaľované 
omietky nechutnými grafitový-
mi obrazmi, čím takmer polmi-
liónovú investíciu znehodnotili 
ešte pred jej skolaudovaním.
 Text a foto: F. Rybníček

Vandali v Trenčíne sa opäť zviditeľnili
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Stalo sa...
3. – 16. 10 2005

PONDELOK 3. 10.: Primá-
tor viedol rokovanie mimo-
riadneho mestského zastu-
piteľstva, zaoberajúceho sa 
modernizáciou železničnej 
trate v Trenčíne. 
 B. Celler prijal predsta-
viteľov MsP Diagnostik. 
Rokoval s nimi o ďalšom 
využití budovy na sídlisku 
Juh, ktorú má v súčasnos-
ti v prenájme spomínaná 
spoločnosť. 
UTOROK 4. 10.: S minis-
trom dopravy, pôšt a tele-
komunikácií SR P. Proko-
povičom rokoval štatutár 
mesta o výstavbe I. etapy 
Juhovýchodného obchvatu 
– druhého cestného mosta 
cez Trenčín.
STREDA 5. 10.: Riadiacich 
pracovníkov Fakulty špe-
ciálnej techniky Trenčian-
skej univerzity A. Dubčeka 
na čele s dekanom B. Bá-
torom prijal na pôde mesta 
trenčiansky primátor.
 S predsedom predsta-
venstva spoločnosti J&T 
Global P. Korbačkom ho-
voril B. Celler o ukončení 
zmluvnej spolupráce pri 
budovaní priemyselného 
parku Zámostie. 
ŠTVRTOK 6. 10. – PIATOK 
7. 10.: Štatutár mesta od-
cestoval do Banskej Bystri-
ce, kde sa zúčastnil pravi-
delného stretnutie Klubu 
primátorov krajských miest 
K 8. 
PONDELOK 10. 10.:
 O ďalšom riešení dopravy 
v Trenčíne rokoval primá-
tor s J. Plevom, riaditeľom 
odboru dopravnej polície 
OR PZ SR a J. Kolárikom, 
dopravným inžinierom od-
boru dopravnej polície OR 
PZ SR v Trenčíne. Nosný-
mi témami ich rozhovoru 
bol Juhovýchodný obchvat 
a statická doprava na úze-
mí mesta. 
UTOROK 11. 10.: Predseda 
predstavenstva Trenčian-
skych vodární a kanalizácií 
(TVK) a.s. B. Celler viedol 

 Za zvláštne užívanie verej-
ného priestranstva sa považuje 
umiestnenie zariadenia pre po-
skytovanie služieb, okrem iného 
aj organizovanie propagačných 
akcií napr. na Mierovom námestí, 
umiestnenie stavebného, predaj-
ného, či prenosného reklamného 
zariadenia, zariadenia cirkusu, 
lunaparku a iných atrakcií, či 
umiestnenie skládky.
 Tlačivo žiadosti je k dispozícií 
na Klientskom centre mestské-
ho úradu, alebo sa dá stiahnuť 
z webovej stránky www.trencin.
sk („občan“ – „tlačivo“). Je po-
trebné doložiť vyjadrenia, od 
inštitúcii, ktoré sú uvedené na 
tlačive spolu s nákresom situá-

cie. Vzhľadom na univerzálnosť 
tlačiva žiadosti, ktoré vyjadrenia 
sú konkrétne potrebné v danom 
prípade, poskytne zodpovedný 
zamestnanec priamo na Klient-
skom centre, resp. na tel. č. 
032/650 43 02. Vyplnenú žia-
dosť treba odovzdať spolu s fo-
tokópiou výpisu z obchodného 
registra na Klientskom centre 
MsÚ, alebo zaslať poštou aspoň 
30 dní pred samotnou realizáciou 
užívania verejného priestranstva. 
V niektorých prípadoch je po-
trebné doložiť aj zmluvu (napr. 
pri zriaďovaní letných terás) 
– upresnenie dostanete opäť na 
Klientskom centre.

Jedna otázka pre… 
Ing. Ladislava Petrtýla, 

vedúceho Útvaru životného prostredia a dopravy MsÚ
Aký je postup pri vybavovaní povolenia na zvláštne užívanie ve-
rejného priestranstva a čo všetko sa zaň považuje?

 Na článok zareagoval správ-
ca vodného toku Lesy SR 
š. p. Trenčín s tým, že už v no-
vembri 2002 vykonali údržbu 
Opatovského potoka v hodnote 
100 000 Sk. Išlo o odstránenie 
nánosov, bylín a krov z koryta 
toku v časti od železnice po 
kostol. V októbri 2003 odstrá-
nili ďalšie kroviny a čistili kory-
to mimo zastavaného územia 
obce v čiastke 80 000 Sk. Ešte 
v tomto roku plánujú vyčistiť 
koryto od nánosov, krovín a by-
lín na Potočnej ulici. V liste sa 
takisto spomína, že občania do-
plácajú na vlastnú nedisciplino-
vanosť – nepovolené vypúšťa-
nie odpadových vôd do koryta 
toku, ktoré zhoršuje biologickú 
rovnováhu a kvalitu tejto vody, 
a tiež nerešpektujú zákaz vyvá-
žania a ukladania komunálneho 
odpadu do koryta toku. Správca 
toku okrem iného žiada Mesto 
Trenčín odstrániť všetky pre-
kážky v koryte toku vybudované 
obyvateľmi a z priľahlých pozem-
kov odstrániť krovitú a stromovú 
vegetáciu, ktorá znemožňuje 
riadne čistenie koryta. 

 O stanoviskomesta sme po-
žiadali Ing. Ladislav Petrtýla 
z Útvaru životného prostredia 
a dopravy MsÚ.
 „Mesto Trenčín v septem-
bri 2005 začalo s výstavbou 
kanalizácie v časti Opatová. 
Výstavba bude pokračovať 
aj v ďalších rokoch, až do 
odkanalizovania celej miest-
nej časti. Po zosumarizovaní 
všetkých prekážok správcom 
vodného toku a po ich doru-
čení, Mesto Trenčín v spolu-
práci s Obvodným úradom ŽP 
zabezpečí odstránenie alebo 
zlegalizovanie prekážok v ko-
ryte potoka. Mesto Trenčín 
navrhuje správcovi vodného 
toku iniciovať rokovanie s 
Útvarom ŽP a dopravy MsÚ 
v Trenčíne, ktorého cieľom 
bude nájsť spôsob riešenia 
uvedeného problému. Naďa-
lej budeme upozorňovať oby-
vateľov na zákaz ukladania 
odpadu do vodných tokov a 
možnosť jeho odovzdania le-
gálnou cestou v zbernom dvo-
re alebo do veľkokapacitných 
kontajnerov.“

V čísle 18 sme uverejnili článok, týkajúci sa obáv obyvateľov 
Potočnej ulice v mestskej časti Opatová, či by v prípade veľkej 
vody mohlo dôjsť k jej vyliatiu zo zarasteného koryta Opatov-
ského potoka.

V Opatovej už bez obáv?

Stalo sa...
3. – 16. 10 2005

rokovanie predstavenstva 
spoločnosti.
STREDA 12. 10.: Nový ma-
nažment SAD Trenčín a.s. 
predstavil štatutárovi mes-
ta G. Trabelssie, predseda 
predstavenstva Sloven-
skej investičnej a realitnej 
spoločnosti, a.s., ktorá je 
nadobúdateľom 49 % akcií 
SAD Trenčín. Primátora naj-
viac zaujímali zámery firmy 
súvisiace s mestskou hro-
madnou dopravou. 
 So starostom Zamaro-
viec J. Plškom diskutoval 
primátor o ďalšej príprave 
územia Ostrova na bu-
dovanie rekreačnej zóny 
s dôrazom na novú letnú 
plaváreň.
ŠTVRTOK 13. 10.: O do-
budovaní areálu v okolí 
penziónu na Kasárenskej 
ul., a hlavne riešení kana-
lizácie diskutoval B. Celler 
s podnikateľom J. Oláhom. 
 Do malej zasadačky 
MsÚ zvolal štatutár mesta 
brífing, kde sa pre média 
vyjadril k zmluve medzi 
Trenčianskymi vodárňa-
mi a kanalizáciami (TVK) 
a Trenčianskou vodohos-
podárskou spoločnosťou 
(TVS).
 Primátor viedol riadne 
rokovanie mestskej rady.
 B. Celler a predseda 
Klubu priateľov Vojtecha 
Zamarovského J. Bruna 
slávnostne odhalili pamät-
nú tabuľu na Zamarovské-
ho rodnom dome na Ul. 
Marka Aurélia v Trenčíne.
PIATOK 14. 10.: Štatu-
tár mesta sa zúčastnil na 
rokovaní Správnej rady 
Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka.
 Primátor prijal pozvanie 
na pracovný obed, ktorý 
v hoteli Tatra podával M. 
Kaščák pre zástupcov in-
štitúcií, ktoré sa podieľali 
na príprave tohto ročníka 
festivalu Pohoda.
 (r)
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 „Do krajských miest prichá-
dza denne množstvo študen-
tov, množstvo ľudí za prácou, 
za kultúrou a to nie je nikde 
zohľadnené. A aj s týmito náv-
števníkmi sú spojené určité 
výdavky,” povedal primátor 
Trenčína Branislav Celler.
 Jedno percento z výnosu 
z dane z príjmov fyzických osôb 
by sa podľa primátorov malo 
vyčleniť z rezervy, ktorá v sú-
časnosti zostáva štátu, aby 
neboli ostatné obce a mestá 
nijako ukrátené. Predstavovať 
by to malo zhruba 300 až 360 
miliónov korún. Tie by si chceli 
krajské mestá rozdeliť podľa 
počtu obyvateľov.
 Na originálne kompetencie 
miest a obcí sa tento rok naria-

dením vlády prerozdeľuje 70,3 
percenta výnosu dane z príjmov 
fyzických osôb. 23,5 percenta 
výnosu tejto dane je príjmom 
samosprávnych krajov, zvyš-
ných 6,2 percenta tvorí rezervu 
v štátnom rozpočte.

� ENERGETICKÁ 
KONCEPCIA
 Krajskí primátori sa na ro-
kovaní venovali aj energetickej 
koncepcii miest. Žiadajú, aby 
sa termín, do ktorého majú 
obce povinnosť takúto kon-
cepciu vypracovať ako súčasť 
územnoplánovacej dokumentá-
cie, posunul z 1. januára 2007 
o rok neskôr. Podľa primátorov 
K-8 ustanovenie Zákona o te-
pelnej energetike, ktoré túto 

povinnosť obciam ukladá je 
v rozpore so Zákonom o územ-
nom plánovaní a stavebnom 
poriadku. Navyše zatiaľ nie 
sú vyriešené vlastnícke vzťa-
hy v teplárňach, ktoré plánuje 
Fond národného majetku priva-
tizovať.

� POĽNOHOSPODÁRSKE 
POZEMKY
 Klub primátorov krajských 
miest K-8 navrhuje, aby sa pri 
obmedzení maximálnej sadzby 
dane z nehnuteľností, ktorú 
stanovujú obce, neposudzova-
li poľnohospodárske pozemky 
spoločne s inými pozemkami. 
Primátori preto žiadajú, aby sa 
v návrhu novely zákona o dani 
z nehnuteľností vypustil bod tý-
kajúci sa poľnohospodárskych 
pozemkov. 
 Vládny návrh novely obme-
dzuje stanovenie maximálnej 
sadzby dane na 20-násobok 
minimálnej. Pri dani zo stavieb 

s tým primátori krajským miest 
viac-menej súhlasia. Pri dani 
z pozemkov by to však podľa 
nich znamenalo buď privysoké 
a pre poľnohospodárov likvidač-
né dane z poľnohospodárskych 
pozemkov, alebo prinízke dane 
zo stavebných pozemkov, čo 
by zasa znižovalo príjmy miest. 
Primátori argumentujú tým, 
že aj rozdiel v cenách poľno-
hospodárskych a stavebných 
pozemkov je často viac ako 20-
-násobný. „Ak by sme dali daň 
povedzme 10 halierov za štvor-
cový meter, čo je 1 000 korún 
za hektár, tak by sme mohli 
použiť sadzbu len dve koruny 
za stavebný pozemok. Je to 
spravodlivé, keď poľnohospo-
dárska pôda má hodnotu 10-
15 korún za štvorcový meter 
a stavebný pozemok v obciach 
od 300 do 500 a v mestách až 
do 3 tisíc až 4 tisíc korún?“ 
povedal primátor Trnavy Štefan 
Bošnák. (SITA)

PUBLICISTIKA4 / INfO

Primátori chcú pre krajské mestá percento z daní navyše
Primátori krajských miest žiadajú vládu, aby pri rozdelení dane 
z príjmov fyzických osôb určila jedno percento výhradne pre kraj-
ské mestá. Krajské mestá boli podľa nich pri fiškálnej decentra-
lizácii najviac poškodené. Nezohľadnilo sa totiž, že krajské sídla 
plnia úlohy vo vzťahu k širšiemu regiónu a ich služby využíva aj 
množstvo obyvateľov iných miest a obcí. 

Základný kameň druhého cestného mosta už na budúci rok
Výstavba druhého cestného mosta a s ním súvisiacich križova-
tiek a komunikácií v Trenčíne si vyžiada 3,2 miliardy Sk. Z toho 
štát podľa ministra dopravy, pôst a telekomunikácií Pavla PRO-
KOPOVIČA zafinancuje 2,5 miliardy Sk. „Dal som pokyn svojim 
pracovníkom, aby pri zostavovaní nášho plánu na budúci rok už 
počítali finančné prostriedky aj na začiatok tejto akcie,” pove-
dal 4. októbra minister na brífingu v Trenčíne.

 Podľa primátora Trenčína 
Branislava Cellera sa na finan-
covaní stavby bude podieľať aj 
mesto. „Pri konečnom rieše-
ní s ministerstvom budeme 
upresňovať tieto údaje. SSC 
zahrnie stavbu mosta do plánu 
svojich investičných akcií na 
rok 2006, pretože ako štátna 
inštitúcia zabezpečuje realizá-
ciu a obnovu všetkých štát-
nych ciest. Tie sú financované 
zo štátneho rozpočtu. Snahou 
mesta je, aby sa čo najskôr, 
teda koncom roku 2006 ale-
bo na jar roku 2007 začalo s 
výstavbou nového cestného 
mosta,” povedal B. Celler. 
Jediný cestný most v Trenčíne 
kapacitne nestačí.
 P. Prokopovič informoval, že 
stavbu pripravujú tak, aby bola 
ukončená do 36 mesiacov. 
Všetko však bude podľa neho 

závisieť od situácie po voľbách, 
či most bude prioritou aj pre 
nasledujúcu vládu a budú na 
jeho výstavbu peniaze v nasle-
dujúcich rokoch.
 Podľa B. Cellera je projek-
tová dokumentácia priprave-
ná pre územné rozhodnutie, 
ktoré by malo byť vydané v 
najbližších týždňoch. Po vydaní 
územného rozhodnutia by sa 
mala uskutočniť verejná súťaž 
na firmu, ktorá spracuje pro-
jekt pre stavebné povolenie a 
ponukové konanie.  Ambíciou 
mesta je, aby na jar 2006 bolo 
vydané stavebné povolenie. 
Tieto práce financuje mesto 
Trenčín. Mesto chce pozemky, 
na ktorých bude most postave-
ný odkúpiť a následne predať 
Slovenskej správe ciest (SSC) 
alebo s majiteľmi podpísať 
zmluvu o budúcej zmluve o pre-

daji pozemkov SSC. 
 Most cez Váh je prvou eta-
pou juhovýchodného obchvatu 
mesta. V Trenčíne vedie cez 
Váh iba jeden cestný most, kto-
rého kapacita je okolo 13 000 
vozidiel za 24 hodín.
 Druhý most bude nadväzovať 
na diaľničný privádzač, situova-
ný približne dva kilometre južne 
od už stojaceho mosta. Začia-
tok trasy je na konci diaľničné-
ho privádzača za križovatkou 
s cestou 1/61 Za Mostami. 

Trasa pokračuje priemyselnými 
areálmi v mestskej časti Zá-
mostie k Biskupickému kaná-
lu a k Váhu, ktorý križuje pod 
haťou Trenčianske Biskupice. 
Za riekou Váh trasa obchvatu 
križuje Biskupickú ulicu, vedie 
pozdĺž areálu Leteckých opra-
vovní Trenčín a križuje Legionár-
sku ul., železničnú trať Trenčín 
-Topoľčany a cestu II/507, kde 
končí pri čerpacej stanici Esso. 
Celková dĺžka projektu je 2,4 
kilometra.  (TASR, SITA)

„Dal som pokyn svojim pracovníkom, aby pri zostavovaní nášho 
plánu na budúci rok už počítali finančné prostriedky aj na začia-
tok tejto akcie,” povedal minister na brífingu. Foto: (pu)
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I. ETAPA 
21. 10. 2005 – 23. 10. 2005 

(Pred Poľom, Pod 
Sokolice, Kubrá, Kubrica, 

Opatová, Železničná 
stanica)

• rozmiestnenie VOK: Ho-
reblatie 1 ks, Potočná 1 ks, 
Niva 1 ks, Kubra-Pažítky 1 
ks, Kubra-námestie 1 ks, 
Kubra-pri kríži 1 ks, Kubrica-
-námestie 1 ks, Mlynská 1 
ks, Pod Sokolice 1 ks, K vý-
stavisku 1 ks, Kubranská 1 
ks, Pred Poľom 1 ks, Želez-
ničná ul. 1 ks , Kukučínova 
1 ks.

II. ETAPA
28. 10. 2005 – 30. 10. 2005 

(Sihoť I., II., III., IV.)

• rozmiestnenie VOK: Ul. 
Nábrežná 2 ks, Hurbanova 
1 ks, križovatka Hodžova 
– kpt.Nálepku 1 ks, Jasná 

1 ks, Odbojárov 1 ks, Kuku-
čínová 1 ks, Žilinská 1 ks, 
Sibírska 1 ks, Klementisova 
1 ks, Holubyho nám. 1 ks, 
Považská 1 ks, M.Turkovej 
1 ks, križovatka gen.Golia-
na – kpt.Nálepku 1 ks.

III. ETAPA
4. 11. 2005 – 6. 11. 2005 
(Centrum, Dolné mesto, 
Dlhé Hony, Soblahovská, 
Noviny, Biskupice, Nozdr-

kovce, Belá)

• rozmiestnenie VOK: Ul. 
Osloboditeľov 1 ks, S. Cha-
lupku 1 ks, Dolný Šianec 1 
ks, Horný Šianec 1 ks, Bec-
kovská 1 ks, 28.októbra 1 
ks, Piaristická 1 ks, Par-
tizánska 2 ks, Karpatská 
2 ks, J. Zemana 1 ks, Zá-
humenská 1 ks, Nozdrkov-
ce 1 ks, Pod Juhom 1 ks, 
Soblahovská 2 ks (1 ks k 

bytovkám pri Leoni), Sídlis-
ko Nad tehelňou 2 ks, Belá 
1 ks.

IV. ETAPA
11. 11. 2005 – 13. 11. 2005 
(Zámostie, Zlatovce, Zá-
blatie, Kvetná, Nové Zla-

tovce, Istebník, Orechové, 
Horné Orechové)

• rozmiestnenie VOK: Ul. 
Hlavná 1 ks, Hanzlíkovská 
1 ks, Okružná 1 ks, Rybáre 
1 ks, Kasárenská 1 ks, M. 
Kišša 1 ks, Majerská 1 ks 
(skombinovať s Istebníckou 
84), Ľ. Stárka 1 ks (skom-
binovať umiestnenie na za-
čiatok a na koniec ulice), 
Kožušnícka 1 ks, Školská 
1 ks, Orechové 1 ks, Horné 
Orechové 1 ks, Zlatovská 1 
ks, Kvetná 1 ks, Bavlnárska 
1 ks, Detské mestečko 1 
ks, Dolné Pažite 1 ks

V. ETAPA
18. 11. 2005 – 20. 11. 2005 

(Sídlisko Juh I. a II.)

• k dispozícii bude 10 kon-
tajnerov, ktoré budú roz-
miestnené podľa požiada-
viek občanov a poslancov 
mestskej časti 

 V priebehu jesenného 
upratovania počas sobôt 
POS zabezpečí odvoz že-
lezného šrotu a opotrebo-
vaných olovených akumulá-
torov od občanov. Železný 
šrot a olovené akumulátory 
je možné vyložiť v sobotu 
počas etapy pristavenia 
VOK ráno do 9-tej hodiny na 
chodník pred domom alebo 
k VOK.

Útvar životného prostredia 
a dopravy MsÚ Trenčín
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Harmonogram jesenného upratovania 2005
Mesto Trenčín prostredníctvom Považskej odpadovej spoločnosti a.s. Trenčín (POS), Mestského hospodárstva 
a správy lesov Trenčín m.r.o. (MHSL) a občanov mesta vykoná v mesiacoch október, november jesenné upratovanie 
na území mesta. Obraciame sa preto s výzvou na občanov o pomoc pri skrášľovaní nášho životného prostredia. Do 
veľkoobjemových kontajnerov (VOK) je možné ukladať odpad z pivníc a garáží. Do VOK nie je možné ukladať lístie, 
konáre, odpad zo záhrad, trávnikov, mačinu a pod. PROSÍME OBČANOV, ABY TENTO ODPAD UKLADALI VEDĽA VOK. 
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu uloženého vedľa kontajnera zabezpečí MHSL v nasledujúcom týždni do kom-
postárne na Soblahovskej ulici. POS zabezpečí pristavenie VOK a ich pravidelné vyprázdnenie.
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 Slávnostné zhromaždenie 
otvorila riaditeľka školy Da-
niela Felgrová. Nasledovala 
takmer hodinová prehliadka 
záujmovo-umeleckej tvorivosti 
detí. Onen, neopakovateľný 
1. september 1960, kedy deti 
so svojimi rodičmi naplnené 
očakávaním stláčali kľučky 
novučičkej školy, priblížila zá-
stupkyňa riaditeľky školy Edita 
Krecháčová. Analogicky pri-
rovnala 45 rokov života školy 
s ľudským životom:
 „Je to obdobie, kedy rastú 
krídla, keď sú dovolené drob-
né prehrešky. Vždy je za čím 

sa otočiť a zároveň aj vidieť 
dopredu. Návraty do minulosti 
školy sú podnetom na premýš-
ľanie o jej poslaní. Evokujú 
v nás predstavy a túžby, ktoré 
sme v tom čase mali a porov-
návame ich s tým, čo sme do-
siahli.“ V príhovore nezabudla 
na tých, ktorí v minulosti pod-
porovali rozvoj školy a zaslúžili 
sa o jej dobudovanie – bývalí 
predsedovia MsNV v Trenčíne 
Rudolf Pajtina a Štefan Re-
hák. Spomenula aj mená býva-
lých žiakov, ktorí sa úspešne 
uchytili v živote – bývalý primá-
tor Trenčína Jozef Žiška, teraj-
ší minister obrany Slovenskej 
republiky Juraj Liška, hovorca 
Biskupského úradu Sloven-
ska Marián Gavenda, riaditeľ 
Slovenských telekomunikácií 

Jozef Opát, generálny riadi-
teľ televízie Markíza Vladimír 
Repčík a mnohí ďalší, ktorí sa 
rozleteli do všetkých kútov Slo-
venska.
 Záver patril poďakovaniu 
všetkým učiteľom, ktorí v tejto 
škole zanechali ľudskú sto-
pu, zostali vo vedomí žiakov 
a prispeli k jej dobrému menu. 
Poďakovanie patrilo aj správ-
nym zamestnancom a pracov-
níčkam školskej jedálne, bez 
ktorých by škola nemohla exis-
tovať. Po pozdrave vedúceho 
odboru školstva mestského 
úradu Jozefa Baláža, roky pô-

sobenia na tejto škole priblí-
žili vo svojich spomienkach, 
a často i úsmevných, bývalí 
učitelia školy Anna Skrúca-
ná, Zita Poláková, Anastázia 
Dušová, Jozef Spišák a Elena 
Centová. (jč), foto (a)

� Z histórie školy
 Základná škola v Kubre 
vznikla 1.septembra 1960. 
Prvý učiteľský kolektív mal 22 
učiteľov a vyučoval 473 žiakov. 
Riaditeľom vzniknutej 15-tried-
nej školy sa stal Karol Kiaci. 
Pod jeho vedením učiteľský ko-
lektív svojpomocne vybudoval 
budovu skleníka s dielňami pre 
modernú výučbu pracovného 
vyučovania. Rozsiahly areál za-
kvitol japonskými sakurami, za 
budovou vysadili orechy. Dnes 

sú z nich už mohutné dreviny.
 Po piatich rokoch existencie 
škola vzdelávala skoro dvojná-
sobok žiakov. Tento vývoj si 
vyžiadal stavbu telocvične, do 
výstavby ktorej sa pustil druhý 
riaditeľ školy Eduard Beck. 
Pribudla moderná, výborne vy-
bavená stavba, ale aj areálom 
novo sa vinúce asfaltové chod-
níky.
 Počas pôsobenia riaditeľky 
Viery Hunákovej sa realizovala 
výstavba spojovacej chodby, 
prístavba školskej jedálne so 
školským klubom detí a v in-
teriéri budov odkladacie šat-
ne. Zmodernizovali sa učebne 
chémie a fyziky. V tomto čase 
sa začala venovať pozornosť 
vzdelávaniu detí v špeciálnych 
triedach.
 Riaditeľ Jozef Baláž vyriešil 
vstupnú časť školy vybudo-
vaním prístreška. Stál pri za-
čiatku zmien vo vzdelávacom 
charaktere školy vytvorením 
surdopedických tried a tried 
pre mimoriadne nadané deti 
vzdelávané podľa projektu 

ERIN. Nakúpil prvé počítače 
a priviedol školu od 1. 1. 1997 
k právnej subjektivite.
 Súčasná riaditeľka Da niela 
Felgrová sa ujala vedenia 
školy v náročnom období spo-
ločenských zmien. Pribudla 
počítačová učebňa, škola na-
dobudla dobré vybavenie pre 
realizovanie rôznych odborných 
a spoločenských podujatí. 
Zmenou vzdelávacej profilácie 
sa podarilo zastaviť pokles žia-
kov. Aj budovanie športovísk 
pre školské športové stredisko 
so zameraním pre futbal sa  
stalo toho dôkazom.
 Uplynulo 45 rokov od zalo-
ženia školy. Dnes má škola 20 
tried so 450 žiakmi, ktorým sa 
venuje 30 pedagogických pra-
covníkov.
 Na začiatku bol pokus 
a dnes už prináša ovocie. 
V mene našich čitateľov želá-
me Základnej škole Trenčín, 
Kubranská cesta pri uskutoč-
ňovaní jej šľachetného posla-
nia veľa úspechov.  (zš)

Sviatok ZŠ Kubranská
Výnimočný sviatok prežívali terajší a bývalí učitelia a žiaci Zá-
kladnej školy Kubranská cesta, keď si na slávnostnom zhro-
maždení pripomenuli 45 rokov úspešnej výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy.

Stretnutie žiaka s pedagógmi.

Bývalí kolegovia si mali čo povedať.
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Dva varianty sprístupnenia Breziny a hradu

 Snaha sprístupniť Trenčian-
sky hrad všetkým obyvateľom 
mesta Trenčín a Trenčianske-
ho kraja, ale aj ostatným ob-
čanom Slovenskej republiky 
a zahraničným návštevníkom, 
viedla Mesto Trenčín k myš-
lienke vybudovať na hrad a do 
lesoparku Brezina výťah. V sú-
časnosti je pripravený zámer 
sprístupnenia, ktorý posu-
dzuje Ministerstvo životného 
prostredia SR podľa Zákona 
o posudzovaní vplyvov na ži-
votné prostredie. Do konca 
tohto mesiaca môžu k nemu 
občania svoje písomné stano-
visko doručiť na MŽP SR.
 „V zámere sú spracované 
dva varianty sprístupnenia 
hradu a lesoparku výťahom,“ 

hovorí vedúca Útvaru architek-
túry a stratégie MsÚ Adriana 
Mlynčeková. „S prvým varian-
tom vyslovil súhlas aj Krajský 
pamiatkový úrad v Trenčíne, 
s prirodzenou podmienkou ar-
cheologického výskumu v lo-
kalite.“ Trasa výťahu by bola 
situovaná do veľmi strmého 
územia, výškový rozdiel me-
dzi spodnou a hornou časťou 
predstavuje 73 m. 

 Pri realizácii ktoréhokoľvek 
variantu by za obeť padli stro-
my na ploche, predstavujúcej 
minimálne 870 a maximálne 
1230 m2. Podľa slov A. Mlyn-
čekovej pri prvom variante 
by bolo potrebné odstrániť 
najviac stromov z átria za 
mestským úradom (bývalé 
letné kino), ktorý je jedným zo 
vstupov do lesoparku Brezina. 
Menej stromov by zmizlo z le-
soparku, pretože jeho dĺžka je 
len 213 m a vedie cez bývalú 
hradnú priekopu, kde rastie 
menej stromov. Realizácia 
tohto variantu sa však vyžia-
da aj úpravu chodníka a jeho 
oporných múrov.
 „Druhý variant počíta so 
zásahom do plochy parčíka 

za súsoším Štúra, Hurbana a 
Hodžu na Hviezdoslavovej ul. 
a väčším počtom vyrúbaných 
stromov na dlhšej, tristomet-
rovej trase v lesoparku. Ich 
počet spresní až vypracovaná 
projektová dokumentácia. 
Šírka koridoru bezpečnostné-
ho pásma dráhy však predsta-
vuje v oboch prípadoch štyri 
metre,“ hovorí A. Mlynčeková.
 Navrhovaná trasa výťahu ve-

die v prvom variante od spomí-
naného átria popri hradobnom 
múre mestského opevnenia 
až do Čerešňového sadu. Dru-
hý variant s dolnou stanicou 
v parčíku za súsoším Štúra, 
Hurbana a Hodžu má trasu 
navrhnutú vo väčšej vzdiale-
nosti od hradobného múru a je 
ukončený vrchnou stanicou pri 
Mlynskej bašte, kde sa plánu-
je vybudovať v budúcnosti dru-
hý vstup do hradu. „Dôležité 
bude zachrániť archeologické 
nálezy hovoriace o spôsobe 
života na hradnom brale,“ 
konštatuje architektka. 
 Negatívne reakcie niekto-
rých obyvateľov počas vý-
stavby, spôsobené zvýšenou 
hlučnosťou, prašnosťou, 
nebezpečenstvom úrazov, či 
výrubom stromov budú podľa 
tvorcov zámeru čiastočne eli-
minované technickými opat-
reniami počas výstavby. Po 
jej ukončení bude výťah pozi-
tívnym stimulom na návštevu 
lesoparku a relax v príjemnom 
prírodnom prostredí. Navyše 
výťah umožní pobyt v leso-
parku aj telesne postihnutým 
a starším ľuďom, pre ktorých 

súčasný prístup predstavuje 
ťažko prekonateľnú bariéru.
 A. Mlynčeková sa pri porov-
návaní oboch variantov priklá-
ňa ku kratšej trase: „V pro-
spech prvého variantu hovorí 
menší záber lesného pôdneho 
fondu, menší rozsah výrubu 
drevín, nižšie investičné ná-
klady i menej rozsiahly zásah 
do archeologickej lokality.“ 
Členovia riešiteľského kolek-
tívu zámeru navštívili počas 
jeho vypracovávania aj rakúske 
mesto Gussing, kde podobný 
výťah smeruje k miestnemu 
hradu a sú presvedčení, že 
prvý variant neovplyvní negatív-
ne životné prostredie. Naopak, 
bude prínosom pre všetkých 
obyvateľov i návštevníkov 
Trenčína.
 Ak Ministerstvo životného 
prostredia SR v zisťovacom 
konaní rozhodne, že predpokla-
daný negatívny vplyv na životné 
prostredie je málo významný, 
či žiadny, Mesto Trenčín prikro-
čí k vypracovaniu projektovej 
dokumentácie pre územné ko-
nanie na sprístupnenie hradu 
a lesoparku Brezina výťahom. 
 T. Hlobeň

Trenčiansky hrad patrí k najhodnotnejším historickým skvostom 
Slovenska. Návštevníci sa k nemu však dostanú len pešo z cen-
tra mesta po Farskej a Matúšovej ulici strmým „stupákom“, z 
lesoparku Brezina lesnými cestičkami zo všetkých svetových 
strán. Nie raz tento náročný terén odradil od návštevy najmä 
zahraničných turistov, zvyknutých na komfortnejší spôsob pre-
sunu, alebo znemožnil návštevu hradu starším, či imobilným 
záujemcom o históriu. 

Maketa výťahu na Brezinu.

foto: jčfoto: jč
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Verejné osvetlenie
Pravdepodobne každý Trenčan si praje lepšie životné podmienky, vyššiu kvalitu života, vyrovnané spoločen-
ské prostredie, či správne podnikateľské podmienky, aby sa Trenčín stal atraktívnym miestom pre život.

 Cieľový stav v oblasti hos-
podárenia s majetkom mesta 
je, že Trenčín bude len tvorcom 
podnikateľského prostredia na 
svojom území. Bude sa snažiť 
o maximálnu mieru privatizácie 
vlastných činností a bude sa 
snažiť neovplyvňovať podnika-
teľské prostredie v meste Tren-
čín a nebude suplovať podnika-
teľské činnosti. 

� VEREJNÉ SVETLENIE
 Verejné osvetlenie bolo 
do roku 2003 v správe mest-
skej organizácie. V roku 2003 
outsoursovalo mesto Trenčín 
starostlivosť o tento majetok 
a z toho vyplývajúce služby 
spoločnosti Siemens. Zmluva 
sa týka prevádzky a údržby ve-
rejného osvetlenia a svetelnej 
signalizácie, v ktorej sú špecifi-
kované podmienky spravovania 
tohoto majetku do roku 2017. 

 V súčasnej dobe je pripra-
vený návrh komplexnej moder-
nizácie a rekonštrukcie verej-
ného osvetlenia v Trenčíne na 
rokovanie mestského zastupi-
teľstva, ako jeden zo záväzkov 
vyplývajúcich zo zmluvy so Sie-
mensom. 
 Predstavitelia mesta teda 
prvýkrát zmenili proces za-
bezpečovania takéhoto druhu 
služby. Uplatnili svoje pred-
stavy a podpísali vymáhateľnú 
zmluvu zabezpečovania týchto 
služieb, s definovanou kvalitou 
a cenou. Mesto takto ušetrí 2 
– 2,5 mil Sk ročne. 
 „Zmluva je pre mesto vý-
hodná, lebo finančné prostried-
ky sú vynakladané v určitom 
objeme paušálne každoročne 
a nepodieľame sa na investí-
ciách okamžite vo veľkých 
finančných čiastkach. Nemu-
síme z kapitálových výdavkov 

vynaložiť na generálnu opravu 
a rekonštrukciu verejného 
osvetlenia v jednom roku vy-
sokú čiastku, čo by mohlo 
spôsobiť problémy v rozpoč-
te,“ hovorí zástupca primá-
tora Anton Boc. Investované 
finančné prostriedky sa firme 
Siemens vracajú spätne pau-
šálom a poplatkami za údržbu, 
opravu a nákladmi za spotrebu 
elektrickej energie, ktoré budú 
po modernizácii a rekonštrukcii 
nižšie. 

� REKONŠTRUKCIA 
 V I. etape sa vymenili bodo-
vé svietidlá vo všetkých sve-
telných bodoch a stožiaroch 
s krytom. Tým sa znížila spotre-
ba elektrickej energie. Zároveň 
bola zhotovená nová cestná 
svetelná signalizácia na križo-
vatkách Legionárska ul. – Elek-
tričná ul. pri Biskupiciach, na 

Ul. kniežaťa Pribinu – Električ-
ná ul., hotel Tatra – Nám. SNP 
a odbočka na autobusovú sta-
nicu zo Štefánikovej ul. na Ul. 
Kragujevackých hrdinov. Nová 
je i signalizácia na svetelných 
prechodoch pri Old Herolde na 
Bratislavskej ul. a pri Merine 
na Štefánikovej ul.
 „Všetky križovatky sú inte-
ligentne riadené tzv. zelenou 
vlnou v mikroprocesoroch. 
Vodiči musia dodržiavať pra-
vidlá, medzi vozidlami nesmie 
vzniknúť dlhší voľný priestor 
ako 3 sekundy, lebo potom sa 
svetelná signalizácia okamžite 
prepne na červenú,“ vysvetľuje 
trenčiansky viceprimátor.

� NOVÉ OSVETLENIE
 V Trenčín sa postupne dopĺ-
ňa aj verejné osvetlenie. V tom-
to roku pribudlo na miestach, 
kde chýbalo alebo bolo ne-

Bezpečnejšie pre chodcov i vodičov budú po osvetlení aj prechody na križovatkách Ul. gen. Svobodu – Ul. M. Bela a Ul. gen. Šte-
fánika – Kukučínova ul. (foto na vedľajšej strane). Foto (archív)
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funkčné. „Na Karpatskej ul. 
pri tenisových kurtoch prešlo 
úplnou rekonštrukciou. Nové 
verejné osvetlenie pribudlo na 
Ul. Pod Brezinou v okolí Tiso-
vej vily, ktorá bola prakticky 
v úplnej tme. Na Potočnej ul. 
bolo osvetlenie dobudované 
po koniec zástavby a výhľado-
vo sa plánuje potiahnuť až po 
rekreačnú oblasť. Na Halalov-
ke sa už svieti v okolí oddy-
chovej zóny, kde mali občania 
oprávnené obavy z kriminálnej 
činnosti a báli sa parkovať 
s motorovými vozidlami pri 
vlastných garážach,“ vyratú-
va už vykonané dielo firmou 
Siemens poverený koordinátor 
projektu verejného osvetlenia 
v Trenčíne Ondrej Riečičiar.
 Hlavný pracovný nápor pri 
rekonštrukcii verejného osvet-
lenia čaká Siemens v rokoch 
2006 – 2007. „Teraz už pres-
ne vieme, ktoré ulice a kedy 
budú zrealizované. Je to približ-
ne výmena 2000 svetelných 
miest a 88 rozvádzačov verej-
ného osvetlenia,“ konštatuje 
A. Boc a O. Riečičiar dopĺňa 
informáciu: „Úplne nové osvet-
lenie bude na hrádzi Váhu od 
Sihote II. až po Opatovú, na 
starej Opatovskej ceste a na 
začiatku Opatovej v smere od 
Trenčína. Ďalej boli na základe 
požiadaviek občanov a v spo-
lupráci so zástupcami mesta 
Trenčín vytipované križovatky 

ulíc: Opatovská cesta – Ho-
džová ul.; Opatovská cesta 
– Žilinská ul.; Ul. Pred Poľom 
– Kubranská cesta a osvet-
lenie ulíc: Ul. K Mlyniskám; 
pravý breh Váhu od cestného 
mosta až po Hrádzovú ul.; št. 
cesta III. tr. č. 50722 (Hra-
ničná ul.); Východná ul.; Nám. 
prof. Hlaváča; osvetlenie 
vchodov na Ul. gen. Goliana, 
Strojárenskej ul.; Karpatskej 
ul. a Ul. Pádivého a osvetlenie 
chodníka k podchodu z Ul. J. 
Zemana na Legionársku ul.“
 Významným počinom bude 
aj pripravované osvietenie pre-
chodov pre chodcov, kde je zlá 
viditeľnosť a dosvietenie pre-
chodov pre chodcov napr. na 
Bratislavskej ul., Staničnej ul., 
Piaristickej ul., na Ul. K Dolnej 
stanici a Legionárskej ul. pri 
nemocnici. V budúcom roku 
sa zrealizuje spolu sedem pre-
chodov pre chodcov. Výrazne 
osvetlené prechody budú bez-
pečnejšie pre vodičov i chod-
cov. 

� ILUMINÁCIA 
 Slovník cudzích slov nás 
poúča, že iluminácia v sloven-
skom jazyku znamená sláv-
nostné osvetlenie. V Trenčíne 
sa do takéhoto slávnostného 
šatu po zotmení odejú farský 
a piaristický kostol, židovská 
synagóga, morový stĺp, mest-
ský úrad, kostolík na Nám. sv. 
Anny, kláštorný komplex Malá 
a Veľká Skalka, Trenčianske 
múzeum a mestská veža. 
 „Na návrhoch iluminácie ob-
jektov sa podieľajú poprední 
slovenskí odborníci v danej 
oblasti a jednotlivé návr-
hy osvetlenia konzultujeme 
s Útvarom architektúry a stra-
tégie MsÚ, pričom jedným 
z hlavných aspektov je aj, čo 
najnižšia finančná náročnosť 
jednotlivých riešení, ale bez 
dopadu na kvalitu,“ prezrádza 
stratégiu O. Riečičiar. Kvalitu 
iluminácie zabezpečí jej reali-
zácia moderným spôsobom, 
aby objekty boli jasne viditeľné 
z väčšej vzdialenosti. Odraz 
svetla nebude spôsobovať ved-
ľajšie vplyvy.
 Tibor Hlobeň

Legenda:
• Kompletná výmena svetelných miest
• Nové projektované zariadenie
• Vybudované nové zariadenie (Karpatská ul., Ul. Halalovka, Po-
točná ul., Tisova vila)
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Vo štvrtok 13. októbra sa na 
Ulici Marka Aurélia pred rod-
ným domom spisovateľa, his-
torika a prekladateľa Vojtecha 
Zamarovského uskutočnila 
milá slávnosť venovaná tomu-

to slávnemu rodákovi a čest-
nému občanovi Trenčína. 
V podujatí nazvanom Kultúrne 
mosty Trenčín – Rím sa na 
najskôr „literárne“ stretli Voj-
tech Zamarovský a rímsky 
cisár Marcus Aurelius. Ani od-
stup takmer dvetisíc rokov ne-
bol prekážkou na porozumenie 
a súzvuk duší, vyznávajúcich 
rovnaké hodnoty a filozofiu 
života v antike a v modernom 
svete. Potom primátor Brani-
slav Celler a predseda Klubu 
priateľov Vojtecha Zamarov-

ského Július Bruna slávnost-
ne odhalili pamätnú tabuľu 
na Zamarovského rodnom 
dome. V krátkom prejave J. 
Bruna zdôraznil, že je to azda 
prvýkrát, čo sa odhaľuje tabuľa 
žijúcej osobnosti.
 „Treba prekonať zvyky, že 
sa tabule dávajú ľuďom iba 
po smrti. Veľké osobnosti si 
treba pripomínať aj vtedy, 
keď žijú. Najmä v dnešnej 
dobe, kde sa hodnoty vyjad-
rujú viac peniazmi, treba si 
pripomínať pozitívne a skrom-
né osobnosti, ktoré preslá-
vili naše mesto,“ povedal B. 
Celler. A vzápätí dodal: „Je tu 
ešte jedna téma v súvislosti 
s Vojtechom Zamarovským. 
Členovia Klubu Vojtecha Za-
marovského prišli pred rokmi 
s myšlienkou založenia Mú-
zea antiky v Trenčíne. Mesto 
a klub budú na tomto spoloč-
ne pracovať, lebo projekt je 
vhodný na realizáciu cez fondy 
Európskej únie. Verím, že sa 

nám to podarí a v blízkej bu-
dúcnosti múzeum otvorí svoje 
brány pre návštevníkov.“ 
„Táto tabuľa bola pre mňa veľ-
mi príjemnou prácou, pretože 
s dielom pána Zamarovské-
ho som úzko spätý a všetky 
jeho diela mám prečítané,“ 
skromne zhodnotil svoje diel-
ko autor pamätnej tabule Ján 
Hubinský.
 Podujatie sa uskutočnilo 
s finančnou podporou Mesta 
Trenčín a Trenčianskej nadá-
cie. (la)

KULTÚRA10 / INfO 

 Trenčianska nadácia pri-
pravila vo štvrtok 13. októbra 
v hoteli Tatra druhý Večer Klubu 
darcov, spojený s hodnotením 
minuloročného grantového kola 
klubu a predstavením deviatich 
projektov, ktoré sa uchádzali 
o podporu Klubu darcov. Každý 
projekt predstavili jeho autori 
v časovom limite troch minút 
a členovia klubu bodovým hod-
notením určili poradie projektov 
grantového kola Klubu darcov 
2005. Najvyššie hodnotili Ar-
teterapiu (liečbu výtvarným 
umením) zo Špeciálnej základ-
nej školy internátnej V. Pred-
merského. Na všetky projekty 
schválili sumu 139 tisíc korún. 

„Na predkladaných projektoch 
vidieť kvalitatívny posun oproti 
minulému roku, o čom svedčí 
aj skutočnosť, že všetky boli 
podporené žiadanou sumou 
a žiadny nebol vyradený,“ po-
vedala správkyňa Trenčianskej 
nadácie Alena Karasová.
 Klub darcov má v súčasnosti 
38 členov, ktorí vložili do fon-
du klubu 62970 korún. Projekt 
zastrešuje Asociácia komunit-
ných nadácií Slovenska. Ve-
čerom účastníkov sprevádzali 
trenčianski pesničkári Miroslav 
Ďuriš a Monika Gurínová. Tra-
díciou večera sa stáva domáca 
„štrúdla“ na ktorej si pochutnali 
všetci, čo nedržali diétu. (la)

Večer Klubu darcov

Zamarovský sa stretol s Marcom Aureliom

Symbolický šek odovzdáva za úspešný projekt Diane Švan-
čarovej (ŠZŠI V. Predmerského) Eva Csontosová, prizerajú 
sa Ernestína Brezanová a Karol Bley
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Steps coctail bar, Sládkovičova ulica 
   Koncertné štvrtky  
20. 10. o 20.00 h  Flamenquitos
27. 10. o 20.00 h  Aurelius Q
Galéria M. A. Bazovského 
22. 10. o 17.00 h  Európsky deň rodičov a škôl – koncert 
   žiakov a študentov umeleckých škôl
Evanjelický kostol 
23. 10. o 18.00 h  Trenčianska hudobná jeseň – orchestrálny 
   koncert: Štátny komorný orchester Žilina, 
   František Pergler (klavír), diriguje: O. Dohnányi
KaMC OS SR
26. 10. o 15.00 h  Komponovaný program pri príležitosti 
   Mesiaca úcty k starším
27. 10. o 19.00 h  Radošinské naivné divadlo – Generál
Galéria Miloša Alexandra Bazovského
26. 10. o 16.30 h  Mária Jana Jablonská – Dotyky s časom
   s ilustráciami Júliusa Činčára slávnostný akt 
   uvítania básnickej zbierky
Kino Hviezda
28. 10. o 20.00 h  Nestála divadelná scéna – Bílé divadlo 
   (Ostrava) – Poslední večeře
Trenčianske múzeum
30. 10. o 18.00 h  Trenčianska hudobná jeseň – Koncert 
   dychového kvinteta: Slovak brass quintet

Divadelné predstavenia, koncerty, festivaly

Detské aktivity
Materské centrum Srdiečko
každý pondelok o 10.00 h
   Čítavá hodinka s rozprávkou
v utorok o 17.00 h.
   Cvičenie pre rodičov s deťmi do 5 rokov 
   v telocvični „A“ ZŠ Juh na Novomestského ul., 
   cvičí teta Štefka, v športovej hale cvičí teta Beba
Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská l
každú stredu v októbri – 5., 12., 19., 26. 10. 2005 od 10.00 h
   Rozlúčka s letom – posedenia pri detských
   knihách vydavateľstva BUVIK – pre deti
   „Tekvicové posedenie“ pri knihách 
   vydavateľstiev Mladé letá, Junior a Ikar. 
   Termín podľa osobného alebo telefonického 
   dohovoru pedagógov s pracovníčkou.
Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská l a pobočky Dlhé Hony, 
Juh, Kubra, Opatová n/V.
   Informatická príprava pre žiakov 2. – 6. roč.
Nám. SNP č. 2
   Informatická príprava  študentov stredných
   škôl
Galéria Miloša Alexandra Bazovského
23. 10. o 14.00 h  Nedeľné tvorivé dielne Spoločenské 
   stretnutie detí ich rodičov, starých rodičov pri
   tvorivom popoludní vo výtvarnom ateliéri
Kino Hviezda 
23. 10. o 14.30 h  Detská dramatická dieľňa – Vo svete zvukov
23. 10. o 16.00 h  Detský divadelný klub – Bábkové divadlo 
   Žilina – O Šípkovej Ruženke

Trenčiansky hrad, Barborin palác
28. 9. – 20. 11. ILÚZIE – TAPISÉRIE – NÁSTENNÉ MAĽBY
Verejná knižnica M. Rešetku, Nám. SNP č. 2 
1. – 31. 10. SLOVENSKO BRATŘÍ ČAPKŮ – 80 ROKOV
   TRENČIANSKEJ KNIŽNICE
Mestská galéria, Mierové nám. č. 22
12. 10. – 6. 11. PETER ZORIČÁK – DREVENÝ POKUS
Mestská galéria, Mierové nám. č. 16
17. 10. – 3. 11. RUČNÉ PRÁCE ŽIEN TRENČIANSKEHO 
   KRAJA – „tradičné a netradičné techniky“

21. - 22. - 23. 10.: 
o 17 00 a 19.00 h

HLAS SMRTI
(White Noise) – USA/Kana-

da/VB 2005, ŠUP, 97 min.,do 
15r.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 di-
menzie. Mŕtvi sa ho pokúsia 
zmocniť... Hlavnú postavu v 
napínavom thrilleri si zahral 
Michael Keaton. 

24. 10. o 19.00 h filmový 
klub ART CLUB
ŽIVOT JE ČUDO

Juhoslávia/FR, 2004, 154 
min., réžia: Emir Kusturica

Kusturicov skvelý mix namie-
šaný zo známych prísad: vojna 
a láska, slzy a smiech, tragika 
i fraška – NA ZDRAVIE! Čo 
môže byť lepšie pre zastrčenú 
obec, ako malebná železnica, 
ktorá prinesie turistov?

25. – 27. 10.: o 17.00 h
PÁN A PANI SHMITHOVCI 
USA 2005, ŠUP, 120 min., 

titl., MN, Dolby SR
Akčná komédia. Krajšia po-
lovička zabijáckeho tandemu 

Angelina Jolie a Brad Pitt sa 
spolu stretli v príbehu o neoby-
čajných ľuďoch s obyčajnými 
problémami. Tento sexi akčný 
film je plný špičkových akcií,  
špeciálnych efektov a kaska-
dérskych kúskov.

29. – 30. 10.: o 17.00 
a 19.30 h

RÍŠA VLKOV
(L´Empire des Loups) – FR 

2005, ŠUP, 130 min., do 15 
r. MN, titl. DOLBY SR

Bývalý policajt (Jean Reno) 
vyšetruje záhadné a brutálne 
vraždy troch žien. Krimi film. 

31. 10. o 19.00 h filmový klub 
ART CLUB - PROJEKT 100

METROPOLIS
Nemecko 2005, 146 min., 

režia: Fritz Lang
Klasické dielo svetovej kine-
matografie Metropolis vzniklo 
na základe scenára, ktorý 
napísala Thea von Harbou, 
druhá manželka Langa. Reži-
sér potom zrealizoval jeden 
z najvýpravnejších projektov 
nemej éry. Film nakrútený v ro-
koch 1925–1926 sa odohráva 
v presne neurčenej budúcnosti 
vo fiktívnom veľkomeste, ovlá-
danom vrstvou vyvolených. 

Pozvánka do kina Metro

Kino v KaMC OS SR (dom armády)
20. 10. o 19.30 BATMAN ZAČÍNA 
   (BATMAN BEGINS, USA) 134 min, ST, 12+
21. – 22. 10, 19.30 AKO ULOVIŤ DRUŽIČKU 
   (WEDDING CRASHERS, USA) 119 min, ST, 15+
28. – 30. 10 19.30 MOJA KRÁSNA ČARODEJNICA 
   (BEWITCHED, USA) 102 min, ČT, 12+

Výstavy

Prednášky, burzy a kurzy
Materské centrum Srdiečko
25. 10. o 10.00 h  Mommies english club vedie Krista Furutan
27. 10. o 17.00 h  začína cyklus prednášok – AKO VYCHOVÁ-
     VAŤ DETI V DNEŠNEJ DOBE. Prednáša 
     Saška Jakubcová
KC Dlhé Hony
každú stredu o 17.00 h  Cvičenie pre mamičky 
   v cvičí Zuzka Duncová
ZŠ Juh Juh na Novomestského ul.
každý štvrtok o 17.30 h  POSILŇOVŇA PRE MAMIČKY
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne 
20. 10. 16.00 h VIETE SA CHRÁNIŤ PRED DEPRESIOU? Ako
   možno utvárať svoj život, aby sme znížili riziko 
   depresie) – OZ Betlehem – diskusia s odborníkmi
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Cena čitateľov Infa pre najlepšiu stavbu mesta Trenčín 2004
Do ôsmeho ročníka verejnej súťaže „Stavba mesta Trenčín“ 
vyhlásenej Mestom Trenčín záujemcovia prihlásili celkom 13 
stavebných diel kolaudovaných v roku 2004. Všetky prihlásené 
diela posúdi odborná komisia, a výsledky súťaže budú prezen-

tované na výstave STAVBA-DOM-NÁBYTOK na Výstavisku TMM 
27. októbra. Čitateľom Infa ponúkame možnosť zvoliť si stavbu 
mesta Trenčín 2004. Stavba, ktorá získa najviac čitateľských 
hlasov dostane mimoriadnu cenu. Nominované sú:

1. Herbaria, s.r.o. - rekonštrukcia objektu, Farská 4 
2. Národná banka Slovenska – budova expozitúry NBS 
 v Trenčíne, Soblahovská ul.
3. Ales, a.s. Trenčín – rekonštrukcia administratívnej budovy, 
 Soblahovská ul.
4. CC Trade, s.r.o. – Peugeot, predaj a servis automobilov, 
 Bratislavská ul.
5. Texos, s.r.o. – reštauračno-obchodný objekt, Juh II
6. Ing.J. Piaček – prevádzkový objekt Tapia šport

7. M. Nemcová – rekonštrukcia penziónu, Kubranská ul.
8. ADOZ, s.r.o. – polyfunkčné domy, P. Bezruča
9. Europeum, a. s. – výstavba rodinných domov Horný Šianec
10. Asistent, s. r. o. – Hotel Pod hradom, Matúšova ul.
11. RNDr. J. Marunová – rekonštrukcia a dostavba Lekárne 
 Arnica Montana, Dolný Šianec
12. Ing. J. Beďatš – novostavba rodinného domu, Žilinská ul.
13. Ing. V.Jurga, P. Bogner – nadstavba objektu, Palackého ul.

1 2

43

65
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Prosím vyznačte číslo stavby, ktorú hodnotíte ako najlepšiu stavbu mesta Trenčín 2004.
V prípade, že uvediete svoje meno, priezvisko a telefónne číslo, budete zaradený do žre-
bovania o hodnotné ceny. Tipy na víťaza môžete zasielať na adresu: Mestský úrad, útvar 
marketingu, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín do 26. 10. 2005.

stavba č. 1
stavba č. 2
stavba č. 3
stavba č. 4
stavba č. 5
stavba č. 6
stavba č. 7

stavba č. 8
stavba č. 9
stavba č. 10
stavba č. 11
stavba č. 12
stavba č. 13

Meno, priezvisko 

Telefónne číslo

7 8

9 10

1211

13
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 vám poskytne bezplatné 
poradenstvo a drobný servis 
kompenzačných pomôcok. 
Zabezpečí pre vás kompen-
začné pomôcky, ktoré vám 
zlepšia kvalitu života. 
 Napríklad signalizácie by-
tového zvončeka a telefónu, 
slúchadlá na počúvanie roz-
hlasu a televízie, telefón pre 
nedoslýchavých, baterky do 
načúvacích aparátov, olivky 
a ušné vložky.
 Centrum sídli na Vajanské-
ho ul. 7 (za ČSOB nad Foto-
službou Bartanus) KONTAKT: 
652 67 90, 0905 531 606

Centrum poradenských 
a servisných služieb pre slu-
chovo postihnutých

Máte problémy so sluchom? 
Vlastníte načúvací aparát?

Oznamy

Akadémia tretieho veku
Celoživotné vzdelávanie občanov 

tretieho veku, XIX. ročník
miesto konania: 

Kultúrne centrum Dlhé Hony 
9. november 13.30 – 15.30 h

Program:
1. Problém príjmu stravy a tekutín u geriatrických pa-
cientov, MUDr. Terézia Drobná, primárka geriatrického od-
delenia NSP Trenčín
2. Sociálna pomoc starším občanom mesta Trenčín, Ing. 
Daniela Mikolášová, vedúca sociálneho oddelenia MsÚ 
Trenčín
3. Sociálne a hospicové služby, Ing. Vladimír Chlebana, 
výkonný riaditeľ Refugium Trenčín
4. Diskusia

Kultúrne centrum 
Sihoť, o. z., M. 

Turkovej 22 poriada
VŠEOBECNÚ BURZU

 zber vecí 4. 11. 
 od 8.00 do 19.00 h
 predaj 5. 11. 
 od 7.00 do 12.00 h
 výdaj 5. 11. 
 od 13.00 do 15.00 h
vstupné 1 Sk 
Podmienky: Veci musia byť 
čisté a použiteľné. Poplatok 
je 1 koruna za kus a 5 per-
cent z predaného. Súčasťou 
burzy je zbierka pre charitu.

Od 16. 10. 2005 do 14. 4. 2006 bude 
Kultúrno-informačné centrum otvorené: 
v pondelok – piatok: 8.00 – 17.00. Tešíme 
sa na vašu návštevu na Sládkovičovej ulici.

 Na projekty hudobného, 
kultúrneho a športového 
charakteru mladí filantropi 
(LIF!TN) v školskom roku 
2004/05 rozdelili v gran-
tovom kole 50 000 korún. 
Úspešný projekt nekončí a tak 
LIF!TN a Trenčianska nadácia 
vyhlasujú konkurz na mladých 
filanatropov.

Všeobecné požiadavky na ra-
dového filantropa: 
• vek od 15 do 26 rokov, 
• vnímať túto prácu ako zába-
vu, 
• pristupovať k zábave zodpo-
vedne, 

• schopnosť pracovať v tíme, 
• chuť a záujem podporiť ná-
pady svojich rovesníkov.

Špecializované pracovné po-
zície: 
• počítačový grafik, 
• tlačový hovorca, 
• propagátor, 
• terénny pracovník, 
• kancelárska myška 
 Záujemcovia sa môžu 
hlásiť na telefónnom čísle: 
0905 122 564 – Dana Adamu-
sová, koordinátorka MF alebo 
v Trenčianskej nadácii na tel. 
čísle: 032/744 55 00  (la)

Materské centrum Srdiečko
vás pozýva na

burzu detského zimného dojčenského 
a materského ošatenia, kočíkov, sedačiek 

a podobne do kultúrneho centra Dlhé hony.

Zber ošatenia: 20. 10., od 16.00 do 19.00 h
Predaj: 21. 10., od 10.00 do 19.00 h, 22. 10., od 9.00 do 12.00 h
Zber kočíkov a pod. 22. 10., od 9.00 do 12.00 h, potom predaj.

Milé mamičky. Zhotovte si doma zoznam vecí na predaj s pres-
ným popisom a cenou. Ak máte záujem pomôcť na burze kon-
taktujte nás na tel.: 743 04 32, 0904 909 435

Imatrikulácia 
prváčikov

Školský klub detí pri Základ-
nej škole, Veľkomoravská 
ulica 12, poriada 26. októb-
ra o 15.00 hod v školskej 
jedálni imatrikuláciu žiakov 
prvého ročníka. Pri slávnost-
nom pasovaní maskotom Do-
minom čakajú na prváčikov 
rôzne súťaže, sladké odmeny 
a kultúrny program.

• Majstrovstvá Trenčianske-
ho kraja vo výkone psov pod-
ľa SVV1 a IPO1 sa budú ko-
nať 5. novembra na cvičisku 
psov pod Juhom. V prípade 
priaznivého počasia bude v 
rámci majstrovstiev robiť Agi-
lity klub Trenčín ukážky v par-
kúrovom skákaní psov.
 Všetkých záujemcov o ky-
nológiu organizátori srdečne 
pozývajú v popoludňajších 
hodinách.

• Trenčianska vodohospo-
dárska spoločnosť, a. s. 
uskutoční v dňoch 18. 10. 
– 30. 10. prieskum zákazní-
kov TVS, a. s. Prieskumom 
sú poverení anketári, ktorí sa 
preukážu preukazom totož-
nosti, preukazom anketára 
a poverením TVS, a. s. na 
výkon prieskumu.
 TVS žiada všetkých oslo-
vených zákazníkov o spolu-
prácu pri získavaní dôležitých 
informácií pre skvalitnenie 
poskytovaných služieb v jed-
notlivých mestách a obciach. 

• Klub modelárov pri DMT 
Trenčín, Krajské športové 
centrum a PSS Trenčín po-
zývajú 22. októbra na lúku 
pod sídliskom Juh, kde sa od 
9.00 h uskutoční ŠARKANIÁ-
DA s robenými, či kupovaný-
mi šarkanmi. Súťažiť sa bude 
v kategóriách mladší žiaci do 
10 rokov, starší žiaci do 15 
rokov juniori – seniori nad 15 
rokov. Pre víťazov sú pripra-
vené odmeny a diplomy.

VÝBOR MESTSKEJ ČASTI 
ZÁPAD MESTA TRENČÍN

pozýva občanov na zasad-
nutie VMČ Západ, ktoré sa 
uskutoční v stredu 26. ok-
tóbra o 15.30 hod. v Klube 
dôchodcov v Istebníku. Za-
sadnutia výborov mestských 
častí sú verejné.

Konkurz na mladých filantropov

Otváracie hodiny v KIC

 Trenčianska vodohospo-
dárska spoločnosť oznamu-
je, že v dňoch 17. až 31. ok-
tóbra sa vykoná deratizácia 
verejnej kanalizácie mesta 
Trenčín. Súčasne sa usku-
toční deratizácia ľavobrežnej 
a pravobrežnej čistiarne od-
padových vôd v Trenčíne. 

Deratizácia verejnej 
kanalizácie
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Mesto Trenčín vyhlasuje ponukové konanie na predaj nehnuteľ-

ností, 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 súp. 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. plo-

cha 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 po-

nuku s uvedením účelu využitia areálu po jeho kúpe zašlite do ter-

mínu 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. Za-

char, tel.: 6504219.

Ponukové konanie

Vážení čitatelia! 
 Sme veľmi radi, že naše 
osemsmerovky a krížovky 
sa stretávajú s takým priaz-
nivým ohlasom. Ďakujeme 
za vašu priazeň. Tajnička 
krížovky z č. 20 znie: „Neho-
dí sa každá obuv na každú 
nohu“ Zo všetkých správ-
nych lúštiteľov sa pri žrebo-
vaní šťastie usmialo na Vie-
ru Dubinovú, Karpatská 50, 
Trenčín. Získava prívesok na 
kľúče s trenčianskym erbom 
a publikáciu o našom mes-
te. Výhru si môže vyzdvihnúť 
priamo v redakcii, srdečne 
blahoželáme! Text z dnešnej 
osemsmerovky môžete po-
sielať na adresu redakcie do 
28. októbra 2005.

Manželia sú na chate, ale po-
časie je nanič. Stále prší. Muž 
sedí pri otvorených dverách, 
pozerá von a nudí sa. Manželka 
naňho kričí z kuchynského kúta: 
„Doparoma, prečo nechávaš 
stále otvorené tie dvere?“ „Aby 
mi … (tajnička – 16 písmen).“

AUTOMATIKA, BORIEVKA, DO-
MOVY, DROMEDÁR, DROTÁRI, 
KAMENÁRSTVO, KRIEDA, KVE-
TINOVÁ ZÁHRADA, LIMONÁDA, 
NADPORUČÍK, NÁPADNÍK, OB-
RAT, OKOVY, PAKOST, PODPR-
SENKA, PODVODNÍK, POĎAKO-
VANIA, POKORA, POLÁRNIK, 
POĽNOHOSPODÁRSTVO, POSUV, 
PÔDOZNALECTVO, PREDPOKLA-
DY, SEDAN, SKOKAN, SPARNO, 
STENÁR, STRAVOVANIE, SUVE-
RENITA, TESIL, VARNÍK, ZÁVODY

Osemsmerovka

K V E T I N O V Á Z Á H R A D A O
A L U S P K I N R Á L O P O S U V
M I T O N R A P S V P I M T A T T
E M N K E A E K O O L O R T N O C
N O A A B D D D D D V A I A Á M E
Á N A P V O R P P Y V N K L P A L
R Á D E M O R D O O E O B R A T A
S D E R T S K I V R K A D H D I N
T A I Á E Á Y A E S U L R N N K Z
V A R N Í K N V Ď V E Č A O Í A O
O I K E CH I U V O O K D Í D K K D
Í A Ľ T E S I L A K P A A K Y O Ô
O V T S R Á D O P S O H O N Ľ O P

TnUAD organizuje dni otvorených dverí 2005/
2006, ktoré sa  konajú od 17. 10. do 12. 12. na 

jednotlivých fakultách a ústavoch TnUAD.

ÚSTAV PRÍRODNÝCH A HUMANITNÝCH VIED 
TNUAD – VILA (VITRUM LAUGARICIO):

Laboratória VILA budú sprístupnené pre verejnosť 7. – 9. 11. 

Každý deň budú vykonané dve prehliadky laboratórií so sprie-

vodom a výkladom. Prvá prehliadka začína o 10.00, začiatok 

druhej prehliadky je o 14.00.

FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ TNUAD 
V PÚCHOVE

Denne od 7. – 11. 11 v čase od 8.30 do 15.00, vždy na inej 

katedre FPT.

FAKULTA SOCIÁLNO – EKONOMICKÝCH VZŤAHOV 
TNUAD

Deň otvorených dverí sa na FSEV TnUAD uskutoční 8. 12.

FAKULTA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY TnUAD
Fakulta sa bude prezentovať prostredníctvom celoslovenskej 

akcie AKADÉMIA 2005 v Bratislave (25. – 27. 10., PKO Brati-

slava) a individuálnym náborom na stredných školách.

ÚSTAV ZDRAVOTNÍCTVA A OŠETROVATEĽSTVA 
TnUAD

ÚZO TnUAD organizuje dni otvorených dverí – 17. 10., 7. 11. 

21. 11, 5. 12. a 12. 12. v čase od 12.00 do 15.00 hod.

FAKULTA MECHATRONIKY TnUAD
Deň otvorených dverí sa na FM uskutoční 10. 11. od 8.00

Dni otvorených dverí na Trenčianskej 
univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne
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 V rámci Dní športu sa konal 
11. októbra na Ostrove Beh Ter-
ryho Foxa. Tohtoročnej akcie, 
ktorú pripravili Telovýchovná 
jednota Mladosť v spolupráci 
s Mestom Trenčín a Krajským 
športovým centrom sa zúčast-
nilo viac ako 600 detí. Súťa-
žilo sa v štyroch kategóriách: 
škôlkari, mladší žiaci, starší 
žiaci a dorast. V jednotlivých 
kategóriách škôl sa na prvých 
miestach umiestnili:
 Dolná Súča: Romana Orieš-
ková, Patricia Michalcová, Pe-
ter Trúnek, Martin Šimandl.
 ZŠ sv. Svorada Trenčín: 
Barbora Vargová, Matúš Teku-
la, Matej Begáň.
 ZŠ Bezručova ul.: Juraj Kre-

tík, Michal Birás, Táňa Pavlič-
ková, Daniela Žuffová.
 Obchodná akadémia: Jano 
Vrba, Petra Váňová, Oliver Ďu-
riš, Katka Olišová, Jakub Gaš-
parovič, Filip Stránsky, Peter 
Porolecký, Martina Pašková, 
Martina Kučková, Lucia Konia-
rová, Natália Holá.
 MŠ Ul. M. Turkovej: Janko 
Golier, Karmen Opatovská.
 MŠ Švermova ul.: Lukáš 
Dlesk, Laura Baranovičová, 
Zuzana Križanová, Ľubo Luštík, 
Jaro Hošták, Peter Kopunec, 
Anton Trenčan, Boris Čerepan, 
Andrej Mikolaško, Oľga Ivano-
vá, Pavlína Kardošová, Mirka 
Kráľová, Peter Škrípek.
 (lm)

Beh Terryho FoxaBeh Terryho Foxa

 Trenčianski karatisti Jozef 
Hrušovský a Ingrida Suchán-
ková pod vedením trénera Bra-
nislava Zubričaňáka potvrdili 
svoje kvality koncom septem-
bra aj na Európskom pohári 
mládeže v Budapešti, ktorého 
sa zúčastnilo celkovo 780 pre-
tekárov.
 Jozef Hrušovský, reprezen-
tant SR v kata sa v konku-
rencii 52 súperov umiestnil 

v súborných cvičeniach na 
2. mieste. Jozef musel absol-
vovať 6 ťažkých kôl, aby sa 
dostal do finále. Ingrida Su-
chánková, reprezentantka SR 
v kata i v kumite v konkurencii 
33 pretekárok sa v súborných 
cvičeniach kata ku konečnému 
prvenstvu musela prebojovať 
5 víťaznými kolami. Obidvaja 
pretekári úspešne reprezento-
vali našu krajinu a mesto. (zb)

Dve medaily na Európskom pohári 
karate v Budapešti

 Na stretnutie vo výške 1042 metrov sa tešia organizátori 
„Hviezdicového výstupu na Inovec“, ktorého XXII. ročník sa koná 
v nedeľu 23. októbra za každého počasia. Odbor turistiky TJ Letec-
ké opravovne Trenčín pozýva na vrchol Inovca všetkých priateľov 
pohybu, peších, bicyklistov, vozíčkárov, lyžiarov, skateboardistov 
i ostatných milovníkov prírody bez ohľadu na vek. Na účastníkov 
čaká malé občerstvenie, pamätné listy a možnosť nahliadnuť do 
kroniky výstupov. Prezentácia sa na vrchole uskutoční v čase me-
dzi 10.00 a 13.00 hodinou.  (mrl)

Krajské športové centrum Tren-
čín upozorňuje na možnosť pred-
kladania žiadostí o poskytnutie 
dotácií na realizáciu projektov 
rozvoja športu v roku 2006. 
Informácie a formulár žiadosti 
nájdu mestá, obce, TJ, oprávne-
ní žiadatelia na webovej stránke 
Ministerstva školstva SR www.

education.gov.sk alebo www.
minedu.sk. Informácie budú zve-
rejnené aj v Športinforme č. 8. 
V prípade nejasností sa obráťte 
na Krajské športové centrum 
Trenčín tel. 032/658 65 83 , 
652 62 31. Termín uzávierky 
podávania žiadostí je 15. 11. 
2005 (mo)

 Český spolok na Slovensku v Trenčíne za podpory Ministerstva 
zahraničných vecí Českej republiky a sponzorov pozývajú širokú 
verejnosť na piaty ročník Behu vzájomnosti, ktorý sa uskutoční 
22. októbra na Ostrove o 13.00 h. 

 Do Trenčína 6. októbra zaví-
tala celosvetová štafeta „World 
Harmony Run“. Bežcov po-
tleskom vítalo niekoľko desiatok 
občanov mesta, medzi ktorými 
nechýbali ani bývalí trenčianski 
športovci, hádzanárka Mária 
Opačitá, bežec Miroslav Kováč, 
futbalista Jozef Koronczi a horo-
lezec Jozef Opatovský. „Cieľom 
tohto celosvetového behu je 
posilňovanie medzinárodného 
priateľstva a porozumenia. Bež-
ci štafetovým spôsobom v 70 
krajinách sveta odbehnú cel-
kom štyridsať tisíc kilometrov. 
Európska vetva vyštartovala 2. 
marca 2005 z portugalského 

Lisabonu. Prebiehala cez 45 
krajín a prekonala vzdialenosť 
približne 24 000 km. Štafeta 
denne absolvuje trasu približ-
ne 100 až 150 km“, povedal 
člen štafety Rastislav Uličný. 
Z Trenčína štafeta pokračovala 
do ďalších slovenských miest. 
Finále World Harmony Run vy-
vrcholí po ôsmich mesiacoch 
28. októbra v Budapešti záve-
rečnou ceremóniou. Symbolom 
harmónie je horiaca pochodeň, 
ktorú si odovzdávajú z ruky do 
ruky ľudia, s ktorými sa bežci 
stretávajú. A takto to bolo aj 
Mierovom námestí v Trenčíne.
 text a foto: jč

Horiaca pochodeň ako symbol harmónie 

Hviezdicový výstup na Inovec

1. FBC TRENČÍN – ŠK STRAKISS POV. BYSTRICA             15:1
1. FBC TRENČÍN – HKL – MJM PETRŽALKA (majster ligy)   6:4
4. kolo – 5. 11. 2005 1.FBC TRENČÍN nehrá – voľno

Florbalová extraliga 3. kolo

Beh vzájomnosti
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