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Eleonóru Kubalovú veľa Trenčanov pozná predovšetkým ako stredoškolskú profesorku Gymnázia Ľ. 
Štúra v Trenčíne a umeleckú vedúcu Folklórneho súboru Trenčan. Od roku 1947 pod jej pedagogic-
kým vedením prešli stovky študentov a tanečníkov. Pri príležitosti významného životného jubilea 
jej blahoželal i primátor Mesta Trenčín Branislav Celler. V mene čitateľov trenčianskeho dvojtýž-
denníka sa k blahoželaniu pripája i redakcia Info. Rozhovor s E. Kubalovou čítajte na strane 10.

Zimná údržba ciest sa 
tento rok predraží

Náklady na zimnú údržbu ciest 
a chodníkov v Trenčíne pre-
siahnu šesť miliónov korún, 
čo je o milión viac, ako je 
vyčlenené v rozpočte na tento 
rok. Len za obdobie január a 
február sa vyčerpalo 4,4 milió-
na, čo je takmer o 1,5 milióna 
viac ako za rovnaké obdobie 
predchádzajúceho roka. 
 Pokračovanie na str. č. 2

BlahoželámeBlahoželáme

Vojtech Zamarovský sa v Aténach stal Veľvyslancom helenizmu
 Spisovateľovi, historikovi a helenis-
tovi Vojtechovi Zamarovskému udelili 
v pondelok 13. marca čestný titul Veľ-
vyslanec helenizmu za rok 2006. Toto 
čestné ocenenie udeľuje každoročne 
prefektúra Atén významným osobnos-
tiam, ktoré sa svojou aktivitou a die-
lom zaslúžili o šírenie myšlienok hele-
nizmu. Zamarovský ocenenie získal za 
celoživotné dielo a príspevok k šíreniu 
myšlienok helenizmu nielen na Sloven-
sku, ale v celom regióne strednej a vý-
chodnej Európy. 
 V priebehu roka plánuje slovenské 
veľvyslanectvo v Grécku urobiť sériu 
prezentačných podujatí, aby gréckej 
verejnosti priblížili Zamarovského život 
a dielo. Slovenská ambasáda chce 
slávnostne umiestniť pamätnú tabu-
ľu Vojtecha Zamarovského v gréckej 
Olympii. (SITA)

BlahoželámeBlahoželáme
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 K doteraz akreditovaným 
študijným programom Mecha-
tronika a Manažérstvo kvality 
produkcie v dennej a externej 
forme v bakalárskom a inžinier-
skom štúdiu na Trenčianskej 
univerzite Alexandra Dubčeka 
(TnUAD) pribudol od nového 
akademického roka nový štu-
dijný program Mechatronika 
cestných motorových vozidiel. 
O nových študijných progra-
moch, ktoré sa dotýkajú hlav-
ne automobilového priemyslu, 
informovali na tlačovej besede 
Fakulty mechatroniky (FM) 
Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka (TnUAD) 16. 
februára dekan fakulty Dušan 
Maga s prodekanmi fakulty a 
predsedom Akademického se-
nátu FM TnUAD René Harťan-
ským. 
 Absolventi nového študij-
ného programu sa uplatnia vo 
výrobných podnikoch automo-
bilového priemyslu a s ním ko-
operujúcich organizáciách, v or-
ganizácii predaja a servisných 
služieb, pri zabezpečení tech-
nologickej prípravy výroby, pri 
montáži, nastavovaní a testo-
vaní výrobných liniek, pri riadení 
automobilovej výroby, skúšob-

níctve, testovaní a nastavovaní 
prevádzkových parametrov, od-
straňovaní závad. V súčasnosti 
v jeho prvom ročníku študuje 
59 študentov v dennej a ex-
ternej forme štúdia. Fakulta 
mechatroniky prekročila v tom-
to akademickom roku hranicu 
tisíc študentov. Mechatronika 
je moderný vedný odbor, ktorý 
integruje precízne strojné in-
žinierstvo s elektrotechnikou, 
elektronikou a inteligentným 
počítačovým riadením. 
 Podmienkou prijatia na šú-
dium mechatroniky v šk. roku 
2006/2007 je ukončené stre-
doškolské vzdelanie, overená 

kópia maturitného vysvedčenia, 
potvrdenie o zdravotnej sta-
rostlivosti, ústrižok o zaplatení 
manipulačného poplatku za 
prijímacie konanie a životopis. 
Prijímacie konanie na všetky 
druhy študijných programov 
budú bez prijímacích skúšok. 
Komisia bude posudzovať spô-
sobilosť uchádzačov na zákla-
de výsledkov štúdia zo strednej 
školy a výsledkov odborných 
aktivít uchádzača. Prihlášky sa 
podávajú do 31. marca 2006. 
Termín prvého kola prijímacie-
ho konania sa uskutoční v júni 
2006. Jozef Čery

AKTUALITY2 / INfO

Experiment s matematikou
 Neúspešnosť študentov na univerzitách technického zamera-
nia je pomerne vysoká. Na Fakulte mechatroniky Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne má hodnotu 50 per-
cent, čo prevyšuje celoslovenský priemer. Postrachom študen-
tov sa stala matematika. V snahe eliminovať negatívny vplyv 
matematiky na štúdium mechatronikov bola Katedra matema-
tiky delimitovaná z Ústavu prírodných a humanitných vied na 
Fakultu mechatroniky.
 Od spomínaného experimentu vedenie fakulty očakáva, že 
bude môcť ovplyvňovať omnoho viac individuálny prístup učite-
ľov k študentom. (jč)

Mechatronici s ďalším uplatnením 

Na univerzite chcú otvoriť nový študijný program
 V Trenčíne sa síce automo-
bilka nepostaví, no univerzita 
sa špecializuje na automobilový 
priemysel. V minulosti otvorili 
alebo avizovali otvorenie študij-
ných programov zameraných na 
automobilový priemysel viaceré 
fakulty Trenčianskej Univerzity 
Alexandra Dubčeka (TnUAD). Na 
tlačovej konferencii 8.marca v 
priestoroch univerzity predsta-
vila zámer otvoriť nový študijný 
program, zameraný na tento 
smer, aj strojárska Fakulta špe-
ciálnej techniky (FŠT) TnUAD. 
Dekan fakulty Bohumil Bátora 
uviedol, že akreditačná komisia 
by mala o programe Výrobné 
technológie automobilového 
priemyslu rozhodnúť v apríli. Ak 
komisia rozhodne kladne, fakulta 
by chcela v druhom prijímacom 
kole prijať na tento program 120 
študentov. Dekan Bátora dodal, 
že program bude študentov vy-
chovávať na špeciálne technoló-
gie v automobilovom priemysle. 

 Fakulta špeciálnej techniky 
má v súčasnosti 480 študentov, 
v tomto roku by chceli prijať až 
400 študentov. Prodekan fakulty 
Jozef Eliáš však uznáva, že toto 
číslo sa im nepodarí naplniť, 
navyše nie všetci prihlásení a 
prijatí študenti na univerzitu na-
koniec nastúpia. TnUAD prijíma 
bez skúšok na základe výsled-
kov zo strednej školy a podľa 
Eliáša sa niektorí študenti hlá-
sia na univerzitu len pre istotu, 
ak by ich nezobrali inam. Eliáš 
povedal, že v minulom roku pri-
jali 340 študentov, ale len 60 % 
z nich na školu nastúpilo a 30 
študentov muselo školu opustiť 
pre neuspokojivé študijné vý-
sledky. Na záver Eliáš dodal, že 
do dvoch rokov by chceli mať na 
fakulte 700 až 800 študentov.
 Na FŠT existujú aj programy 
Výrobná technika v spracova-
teľskom priemysle či Špeciálna 
strojárska technika, ktorej ab-
solventi môžu získať uplatnenie 

v armáde, ale aj v akejkoľvek 
strojárskej firme, povedal dekan 
Bátora. Programy je možné ukon-
čiť inžinierskym titulom. Jediný 

doktorandský študijný program 
je Strojárske technológie a ma-
teriály.
 (SITA)

Zimná údržba ciest sa tento rok predraží
Dokončenie z 1. strany
Nárast nákladov v tomto roku 
bol ovplyvnený najmä intenzív-
nym snežením vo februári, keď 
došlo ku kalamitnej situácii. 
Okrem prehŕňania a posypu 
komunikácií a chodníkov bol 
zabezpečovaný odvoz snehu 
z verejných priestranstiev 
centrálnej mestskej zóny a 
najfrekventovanejších chodní-
kov. Mesto podľa dlhodobých 
predpovedí očakáva, že zimné 
počasie bude pretrvávať ešte 
približne dva týždne. Ak ne-
nastane kalamitná situácia, 
predbežné náklady na marec 
vyčíslili na 1,5 milióna korún. 
O zimnú údržbu ciest mest-
ských komunikácií sa stará 

Mestské hospodárstvo a 
správa lesov (MHaSL), zabez-
pečuje ju 52 zamestnancov 
v štyroch zmenách. Cesty a 
chodníky odhŕňajú štyri sypa-
če, šesť traktorov s radlicou 
a ďalšie menšie mechaniz-
my. Počas kalamity boli do 
ručného čistenia verejných 
priestranstiev a chodníkov 
zapojení aj nezamestnaní v 
rámci aktivačných prác.
Cesty a chodníky sú rozdelené 
do rôznych kategórií. Najdô-
ležitejšie sú mestské komu-
nikácie, po ktorých vedú au-
tobusové linky MHD a ďalšie 
dôležité zberné komunikácie 
v jednotlivých mestských čas-
tiach. (SITA)
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Jedna otázka pre… 

Počet žiakov základných škôl sa stále znižuje
 Osem základných škôl v Trenčíne navštevuje v tomto školskom 
roku 5016 žiakov. V deviatom ročníku ukončí školskú dochádzku 
738 žiakov. Do prvého ročníka v školskom roku 2006/2007 je za-
písaných 477 detí. Z nich je 21 detí zapísaných do triedy ERIN pre 
mimoriadne nadané deti. O odklad požiadalo 49 detí. V budúcom 
školskom roku tak bude pravdepodobne základné školy v Tren-
číne navštevovať 4754 žiakov, čím sa oproti tomuto školskému 
roku zníži ich počet o 262 žiakov.

Počet žiakov ZŠ v Trenčíne v školskom roku 2005/2006

subjekt

ročník – I. stupeň 

1. 2. 3. 4. 1. – 4. 
spolu

ZŠ, Východná 31 31 36 36 134

ZŠ, L. Novomeského 77 67 88 80 312

ZŠ, Veľkomoravská 66 70 58 72 266

ZŠ, Na dolinách 19 31 26 38 114

ZŠ, P. Bezruča 51 36 41 36 164

ZŠ, Dlhé Hony 74 91 65 82 312

ZŠ, Hodžova 84 90 109 123 406

ZŠ, Kubranská 3 31 29 28 121

Kubranská, ERIN 13 13 8 10 44

ZŠ, Potočná 15 12 9 14 50

počet žiakov 463 472 469 519 1923

počet tried 21 21 21 23 86

priemerná naplnenosť 22 22 22 23 22

subjekt

ročník – II. stupeň 

5. 6. 7. 8. 9. 5. 
– 9. 

spolu

Celkom 
1. – 9. 
ročník

ZŠ, Východná 42 44 39 76 63 264 398

ZŠ, L. Novomes-
kého

71 89 93 111 127 491 803 

ZŠ, Veľkomorav-
ská

47 85 84 93 96 405 671

ZŠ, Na dolinách 56 71 62 75 63 327 441

ZŠ, P. Bezruča 47 57 48 58 71 281 445

ZŠ, Dlhé Hony 78 78 88 82 83 409 721

ZŠ, Hodžova 115 119 136 125 151 646 1052

ZŠ, Kubranská 37 45 53 31 84 270 391

Kubranská, ERIN 44

ZŠ, Potočná 50

počet žiakov 493 588 603 671 738 3093 5016

počet tried 22 23 24 27 28 124 210

priemerná naplne-
nosť

22 26 25 25 26 25 24

Základná ume-
lecká škola

Vyučovanie: individuálne 478, 
skupinové 606

celkom 1084

Centrum voľného času 320

Počet zapísaných detí do 1. ročníka v šk. roku 2006/2007
ZŠ Východná – 36, ZŠ L. Novomeského – 80, ZŠ Veľkomoravská 
– 57, ZŠ Na dolinách – 33, ZŠ P. Bezruča – 42, ZŠ Dlhé Hony 
– 68, ZŠ Hodžova – 101, ZŠ Kubranská – 25, Kubranská ERIN 
– 21, ZŠ Potočná – 13. Spolu 476 žiakov. (uš)

Ing. Danielu Mikolášovú, špecialistku z útvaru 
školstva a sociálnych vecí MsÚ

Dokedy bude otvorená dočasná nocľaháreň pre ľudí bez prístre-
šia a koľko ľudí ju využíva?

 Dočasná nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia na Gagarinovej 
ulici v Trenčíne bude otvorená minimálne do 19. marca. Mesto 
Trenčín zriadilo nocľaháreň v priestoroch bývalej materskej školy 
na Sihoti 24. januára. Ak bude pretrvávať nepriaznivé a chladné 
počasie a nočné teploty klesnú pod bod mrazu, bude otvorená aj 
naďalej. Tridsaťmiestna kapacita nocľahárne sa priemerne využíva 
do dvoch tretín. Ľuďom bez prístrešia slúžia tri miestnosti a hy-
gienické zariadenie. O bezpečnosť sa starajú príslušníci mestskej 
polície. V Trenčíne je podľa evidencie 45 ľudí bez domova. (r)
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Odvodnenie sídliska a kolízie vodičov a chodcov na cestách najviac zamestnávajú poslancov na Juhu

Strasti a slasti jednej mestskej časti
 Výbor mestskej časti Juh 
(VMČJ) sa zišiel na svojom za-
sadnutí 6. marca v Kultúrnom 
centre Aktivity na najväčšom 
trenčianskom sídlisku. 
 V úvode sa venovali poslanci 
interpeláciám zo svojich pred-
chádzajúcich stretnutí. Rušenie 
občanov hudobnou produkciou 
baru Káhira už patrí minulosti, 
keďže bez hudby je prevádzka 
nerentabilná a prenajímatelia od 
1. marca prevádzku zrušili. Požia-
davky občanov na zriadenie zóny 
so 40 kilometrovou rýchlosťou 
pre motorové vozidlá na celom 
sídlisku zatiaľ nebudú vypočuté 
pre negatívne stanovisko Do-
pravného inšpektorátu Trenčín. 
Obmedziť rýchlosť na jednotlivých 
uliciach zasa nie je jednoduchou 
záležitosťou, lebo podľa zákona 
musí byť cesta bez chodníkov 
a musí byť na nej zvýšený pohyb 
chodcov. Pracovník MsÚ Trenčín 
Ing. Jozef Švajdleník apeluje na 
vodičov, aby prispôsobili jazdu 
stavu vozovky a situácii na ceste 

a nevyužívali za každú cenu po-
volenú 60 km rýchlosť na území 
mesta. Zákon hovorí o maxi-
málnej rýchlosti a vodič musí 
predvídať zmenené podmienky, 
náhly vstup chodcov na vozovku 
a nečakané prekážky.
 Nové domy na Východnej uli-
ci priniesli kolízne situácie na 
križovatke, kde sa schádza na 
hlavnú cestu. O osadení značiek 
určujúcich prednosť na ceste 
sa neuvažuje, stále teda platí 
pravidlo, že prednosť má vozidlo 
prichádzajúce sprava.
 Poslanci si vypočuli aj infor-
máciu o stave príprav na výstav-
bu polyfunkčného objektu vedľa 
tržnice na Ulici gen. Svobodu. Na 
prízemí budú obchodné prevádz-
ky, na prvom a druhom poschodí 
kancelárie a malometrážne byty. 
Zatiaľ nie je vydané stavebné 
povolenie. Odborné útvary mesta 
neposunuli informáciu VMČ a po-
slanci to zobrali na vedomie.
 Občania pripomienkovali 
viaceré neduhy na sídlisku. Na-

príklad horná časť Partizánskej 
ulice pod otočom autobusov 
nie je osvetlená. Urýchlene tre-
ba riešiť aj stav strechy školy 
na Novomeského ulici, pretože 
o niekoľko dní zíde sneh a bu-
de potrebné zatekajúcu strechu 
opraviť.
 Detské ihrisko v Chrámovom 
areáli využívajú majitelia psov na 
cvičenie a venčenie zvierat. VMČ 
požaduje osadenie značky so 
zákazom vodenia psov na plochu 
ihriska. Na začiatku Východnej 
ulice sú zanedbané stromové 
porasty, poslanci vyzvali Mest-
ské hospodárstvo a správu lesov 
na odborný zásah. Do tejto časti 
mesta chodí málo autobusov 
a občania žiadajú zahustenie 
dopravy zvýšením počtu spojov 
na existujúcej linke číslo 23, 
najmä počas víkendu v ranných 
a večerných hodinách. Poslanci 
sa dohodli, že po skončení zimy 
spravia obhliadku ciest, chodní-
kov a betónových plôch, ktoré sa 
majú meniť na asfaltové. Určia, 

ktoré cesty si vyžiadajú prednost-
né opravy podľa fyzického stavu 
povrchu.
 Obyvateľov takmer celého 
sídliska trápi aj odvodnenie 
jednotlivých častí, počnúc od 
Šafárikovej ulice, cez Bazovské-
ho, Halalovku, Východnú ulicu. 
Vlhnutie pivníc a následná mož-
nosť narušenia statiky domov sú 
impulzom na urýchlené riešenie 
situácie. Svojpomocné čistenie 
odvodňovacích rigolov robia ob-
čania na viacerých miestach aj 
za pomoci grantu Trenčianskej 
nadácie. Nemôžu však vytvárať 
odvodňovacie jarky na pozem-
koch mesta, z ktorých steká 
voda k domom. Poslanec Bra-
nislav Zubričaňák informoval, že 
sa odvodnia športoviská v škole, 
čím sa zachytí spádová voda 
z lesoparku Brezina. Pomôže to 
nielen spomínaným uliciam, ale 
celému sídlisku. Odvodnenie sa 
potom v horizonte niekoľkých 
rokov bude robiť postupne po 
celom sídlisku. (la)

Projekt na oživenie Ulice Marka Aurélia
 Na ostatnom zasadnutí Výbo-
ru mestskej časti Stred (VMČ) 
poslanci odporučili predĺženie 
nájomných zmlúv na využívanie 
pozemkov v majetku mesta na 
umiestnenie reklamných zaria-
dení na chodníku na Námestí 
SNP, na zriadenie staveniska 
pre polyfunkčný objekt SEKO 
+ DAPA na Legionárskej ulici 
a uskladnenie ovocia a zeleniny 
v bývalej vodárničke na Hornom 
Šianci. VMČ odporučil prenajať 
suterén Kultúrneho strediska 
Dlhé Hony na zriadenie skúšob-
ne pre hudobnú skupinu. Rovna-
ko kladne sa vyjadrili poslanci aj 
k odpre daju nehnuteľnosti v are-
áli tenisových kurtov Noviny pre 
dostavbu športovo-rekreačného 
areálu podľa predloženej štúdie.
S myšlienkou prepojiť priestory 
starého meštianskeho domu 
(Lánius) a Ulice Marka Aurélia 
prišiel na zasadnutie VMČ Peter 
Kaššák. Cieľom projektu je vytvo-
riť atraktívnu ulicu od Mierového 
námestia k uliciam smerujúcim 
na hrad s polyfunkčnou vybave-

nosťou a k súčasnej reštaurácii 
v tomto priestore v budúcnosti 
pribudnú aj predajne suvení-
rov, drobností a občerstvenia. 
Projekt vznikol pod dohľadom 
pamiatkarov a počíta so zapoje-
ním zadnej časti domu č. 16 na 
Mierovom námestí. Nachádza sa 
tu mestská záhrada, ktorá bude 
využitá ako rekreačný priestor 
s možnosťou inštalovania výstav 
a konania kultúrnych podujatí. 

Poslanci súhlasia s odpredajom 
zadnej časti domu č. 16 a záhra-
dy na realizáciu tohto projektu.
 Negatívne stanovisko zaujal 
VMČ k žiadosti o predĺženie 
otváracích hodín v pohostinstve 
Sopková, lebo sa nachádza 
v obytnej zóne, naopak vyhovieť 
žiadosti odporúčajú pre kaviareň 
na Vajanského ulici.
 Predsedníčka VMČ Gabriela 
Hubinská upozornila, že na Ná-

mestí sv. Anny odpadávajú kusy 
muriva z domu č. 20 a ohrozujú 
chodcov. Tento mestský ob-
jekt na najbližšom zasadnutí 
finančnej a majetkovej komisie 
navrhnú na odpredaj. Zima ešte 
prináša posledné problémy 
chodcom na moste cez Váh, kde 
bol zúžený neodhrnutý chodník 
na severnej strane mosta. Druhý 
chodník bol dostatočne očiste-
ný. Podobná situácia bola aj na 
zúženom chodníku pri Strednej 
zdravotníckej škole. Občania zo 
Sihote sa sťažovali na zľadovate-
né chodníky.
 Opäť sa dostal na pretras 
„železný muž“ Dušan Balúch pri 
starej poliklinike, ktorý ohrozuje 
bezpečnosť a čistotu skládkou 
odpadu pri rodinnom dome. Hoci 
bola časť šrotu odvezená, obča-
nia túto „čiernu skládku“ rýchlo 
doplnili. 
 Obyvatelia Cintorínskej a Par-
tizánskej ulice sa cítia byť odre-
zaní od sveta a chýba im autobu-
sový spoj premávajúci cez tieto 
ulice. (la)

Záhrada a zadná časť objektu na Mierovom námestí 16 onedlho 
zmenia svoju tvár.
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Útoky Tatárov, feudálna anarchia 1200–1300

 Trenčín – sídlo Trenčianskej 
župy – mal v 13. storočí dôležité 
obranné postavenie na hrani-
ciach Uhorska s Českým kráľov-
stvom. Trenčianskymi županmi 
boli preto väčšinou významné 
osobnosti, ktoré zastávali aj 
iné významné funkcie. Tak na-
príklad Bohumír (Bogomerius) 
bol súčasne aj nitrianskym žu-
panom, Bas bol na čas kráľov-
ským taverníkom, Herrandus bol 
zároveň hlavným kráľovským ko-
niarnikom, Štefan bol hlavným 
koniarnikom kráľovnej a Štefan 
– syn Matúša I. z rodu Čákov-
cov – bol súčasne hlavným 
kráľovským stolníkom. Slávny 
trenčiansky šľachtic Matúš Čák 
Trenčiansky županom v Trenčí-
ne nikdy nebol, zato sa už vo 
svojich tridsiatich rokoch – za 
Ondreja III. – stal županom Bra-
tislavy (v rokoch 1290–1301) a 
jeho kariéra aj v ďalších rokoch 
závratne stúpala.
 Obyvatelia Trenčína v 13. 
storočí boli prevažne poľno-
hospodári, no boli medzi nimi 
aj remeselníci a kupci. Nemali 
žiadne zvýhodnené postavenie, 
boli poddanými hradu. Prav-
depodobne v tomto čase už 
existovalo menšie predmestie, 
niekde v miestach pred neskor-

šie postavenou mestskou ve-
žou (Dolnou bránou). Boli tam 
zaručene aspoň hospodárske 
staviská obyvateľov trhovej osa-
dy, pre ktoré na úpätí kopca pod 
hradom nebolo dosť miesta. 
Postupne sa do osady prisťaho-
vávali aj hostia, predovšetkým 

nemeckí. Rýchlo však splynuli 
s prevažne slovanským obyvateľ-
stvom a vytvorili spoločnú obec. 
Doklady sú napríklad o príchode 
šľachtickej rodiny Zamarovských 
– Zamaróci (odtiaľ názov obce 
Zamarovce, kde sa usadili).
 (rk)

 Začiatok 13. storočia po-
znamenali vzájomné roztržky 
medzi synmi kráľa Bela III. 
Imrichom a Ondrejom. Skončili 
sa nástupom Ondreja II. na 
uhorský trón (1205-1235). On-
drejova expanzívna zahraničná 
politika vyčerpávala kráľovskú 
pokladnicu, čo vyvolávalo od-
por šľachty a cirkvi. Všeobec-
ná nespokojnosť šľachty s po-
litikou kráľa vyvrcholila v roku 
1222. To donútilo Ondreja II. 
vydať Zlatú bulu v prospech 
nižšej šľachty – zemanov. Ne-
platenie daní a právo odporu 
boli výsady, o ktoré sa uhorská 
šľachta opierala až do zruše-
nia feudálnych privilégií – roku 
1848. Ani vydanie Zlatej buly 
však neodstránilo rozpory me-
dzi kráľom a šľachtou. Kráľovič 
Belo sa ešte za života svojho 
otca snažil prinavrátiť rozdané 
kráľovské majetky do rúk krá-
ľovskej komory. V tejto politike 
pokračoval aj ako kráľ. Belo 
IV. sa však ocitol v ťažkom 
postavení, keď v roku 1241 
Uhorsko napadli Tatári, ktorí 
prenikli až do strednej Európy. 
Šľachta nejavila veľkú ochotu 
bojovať a Belo postavil proti 
Tatárom slabé vojsko, ktoré 
útokom podľahlo. Kráľ sa za-
chránil útekom na dalmátske 
ostrovy. Druhý prúd Tatárov 
vtrhol cez Moravu a plienil naj-
mä juhozápadné Slovensko. 
Ubránili sa iba dobre opevne-
né hrady, ako napríklad Tren-
čín. V lete 1242 Tatári však 
dostali správu o smrti veľkého 
chána Ogotaja a náhle odtiahli 
na východ. Zanechali za sebou 
zničenú a spálenú krajinu. 
Vypukol hladomor. Západné 
Slovensko, vrátane Bratislavy, 
medzitým obsadili Rakúšania. 
S pomocou Matúša Čáka sa 
Ondrejovi III. podarilo ich vy-
hnať. Nemohol však dokončiť 
konsolidáciu Uhorska, pretože 
v januári 1301 neočakávane 
zomrel. Ním vymrel rod Arpá-
dovcov a začali sa boje o slabé 
Uhorské kráľovstvo s Českým 
kráľovstvom. Trenčín ako stra-
tegické miesto na pohraničí 
tak opäť čakali rušné chvíle.

Danglár

Trenčín v 13. storočí

Uhorsko v 13. storočí telegraficky:
• začali vznikať prvé mestá 
(v právnom zmysle), najmä 
na Slovensku (prvé roku 
1238), ktoré ako banícka 
oblasť bolo najvyspelejšou 
časťou Uhorska 
• uhorský kráľ Ondrej II. vy-
dal v roku 1222 tzv. Zlatú 
bulu, ktorou priznal šľachte 
obrovské práva; už predtým 
udeľoval svojim radcom 
a pomocníkom rozsiahle 
kráľovské majetky, čím zvýšil 
faktickú moc týchto budúcich 
šľachticov; hovoríme, že sa 
Uhorsko zmenilo na stavov-
skú monarchiu 
• v rokoch 1241–1242 došlo 
k vpádu Mongolov (Tatárov), 
ktorí miestami vyhubili až po-
lovicu obyvateľstva, čo viedlo 
k usadzovaniu cudzích „kolo-
nistov“ v Uhorsku – Nemci 

sa usadili najmä na Sloven-
sku (tvorili 20% obyvateľstva 
v 14. stor.) – a k stavbe ob-
ranných hradov (opäť najmä 
na Slovensku) 
• od 50. do 70. rokov 13. 
stor. zápasili Arpádovci 
s Přemyslovcami o Rakúsko, 
ktoré však napokon pripadlo 
Habsburgovcom 
• na konci storočia sa Uhor-
sko de-facto rozpadlo na 
niekoľko území ovládaných 
miestnymi šľachticmi (tzv. 
vláda oligarchov): západné 
Slovensko (Matúš Čák), 
východné Slovensko (Omo-
dejovci), západné Maďarsko 
(páni z Köszegu/Güssingu), 
východné Maďarsko, Sed-
mohradsko a Chorvátsko.

 zdroj: www.wikipedia.org
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Čo si o Trenčíne myslia naši českí „bratia“?
 Mesto Trenčín sa druhý janu-
árový týždeň tohto roku prezen-
tovalo na 15. ročníku medzi-
národného veľtrhu turistických 
možností v regiónoch Regi-
ontour Regina v Brne. Okrem 
prezentácie využilo túto príle-
žitosť aj na uskutočnenie mar-
ketingového výskumu s cieľom 
analyzovať imidž mesta Trenčín 
z pohľadu našich susedov - 
českých občanov. Prieskum bol 
realizovaný písomnou formou 
na základe anonymného do-
tazníka, ktorý pozostával zo 6 

otvorených i uzavretých otázok 
a identifikačných údajov res-
pondentov. 
 Do výskumu bolo celkovo 
zapojených 100 náhodne oslo-
vených návštevníkov veľtrhu 
s českou národnosťou, z kto-
rých 56 % tvorili muži a 44 % 
ženy. Výskumu sa zúčastnili 
všetky vekové kategórie. Naj-
viac bola zastúpená veková 
kategória od 40 do 59 rokov, 
ktorú tvorilo 42 % responden-
tov. Druhá najpočetnejšia veko-
vá skupina bola od 20 do 39 

rokov (36 %) a najmenšiu (6 %) 
tvorili mladí vo veku do 19 ro-
kov.
 Zhromaždené fakty a in-

formácie získané vyplnením 
dotazníkov vám predkladáme 
v podobe prehľadných grafov.
 Lucia Cibulová

Čím je pre vás typická či známa krajina 
Slovensko?

4%

40%
20%

4%

5%
4%

4%
1%

1%

10%
7%

hlavné mesto Bratislava bohatá história
hrady a zámky moje rodisko
hory (Tatry) rozmanitosť prírody
bryndzové halušky milí a pohostinní ľudia
hokej termálne kúpele
vodné nádrže

Navštívili ste už niekedy mesto Trenčín?

52%

30%

12%
6%

áno, niekoľkokrát

raz som ho navštívil/a

plánujem ho v budúcnosti navštíviť

nikdy som tam nebol/a

Keď počujete TRENČÍN, napadá vás nejaká 
spojitosť práve s týmto mestom?

92%

8%

áno nie

Najčastejšie uvádzané spojitosti s mestom Trenčín

7%

39%

4%
12%

1%

18%

4%
5% 5%

1%
1%

3%

pieseň Na trenčianskom moste... bohaté historické mesto

Trenčiansky hrad Matúš Čák Trenčiansky

povesť o Omarovi a Fatime rímsky nápis

fontána Vodník Valentín Trenčín - mesto módy

open air festival Pohoda hokej

Trenčianska univerzita A. Dubčeka dobrosrdeční a milí ľudia

Čo konkrétne by vám malo ponúknuť mesto Trenčín,
aby vás to inšpirovalo, dokonca až vábilo k jeho 

návšteve?
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8%
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3% 3%
26%

18%
16%

zaujímavé akcie na Trenčianskom hrade
športové vyžitie (turistika, cyklotrasy)
kultúrne vyžitie v meste (folklórne slávnosti)
služby na vyššej kvalitatívnej úrovni
dostatok informácií o možnostiach vyžitia v meste
zábava (módne prehliadky, obchody, divadlo)
doprava na vysokej kvalitatívnej úrovni
dobré pivo
aquapark
pohostinstvo Matúša Čáka Trenčianskeho
termálne kúpele

Ktorá z nasledovných aktivít vám najviac lahodí?
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10%
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10%
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17%

návšteva prírody poznávanie histórie
poznávanie kultúry športové aktivity
účasť na spoločenských podujatiach cestovanie
relax práca
zábava iná
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 V deň otvorenia veľtrhu ces-
tovného ruchu Holiday world 
2006 23. februára sa Praha 
zobudila do zasneženého zim-
ného rána. Ani sneh a mráz 
však neodradil návštevníkov, 
ktorí mali namierené na výsta-
visko v Prahe-Holešoviciach. 
Prezentovali sa všetky kraje 
a turistické oblasti Českej 
republiky, veľké množstvo 
zahraničných regiónov a tu-
ristických centier. Na veľtrhu 
sa predstavili aj slovenské 
mestá, regióny a samosprávy. 
Mesto Trenčín vystavovalo 
v expozícii Slovenskej agentúry 
pre rozvoj cestovného ruchu 
spolu s Trenčianskym samo-
správnym krajom. V spoločnej 
expozícii sa ďalej prezentovali 
Bratislavský, Banskobystrický 
a Nitriansky samosprávny kraj, 
mestá Bardejov, Vysoké Tatry, 
Komárno, Piešťany, Prievidza, 
Košice, Pop rad, Veľký Meder, 
obce Červený Kláštor a Maje-
re. Na veľtrhu zaujala ucelená 
ponuka cestovného ruchu, ces-
tovné kancelárie poskytli predo-
všetkým poznávacie, pobytové 

aj špeciálne zamerané zájazdy. 
„Do Prahy sme išli s cieľom 
zvýšiť záujem českých návštev-

níkov o náš región a oboznámiť 
ich s turisticky príťažlivými prí-
rodnými, kultúrnymi, historický-
mi miestami, ubytovacími mož-
nosťami a taktiež s kultúrnymi 
akciami a výstavami, ktoré sa 
konajú v Trenčíne a okolí,“ po-
vedala nám Mária Pauschová, 
zastupujúca Mesto Trenčín na 
veľtrhu. „Najväčší záujem náv-
števníci prejavovali o informá-
cie o Trenčianskom hrade. Na 
druhom mieste boli informácie 
o možnostiach kúpeľnej liečby 

v našom regióne. Pomerne 
veľká časť návštevníkov muž-
ského pohlavia sa zastavila pri 
našom infopulte, spomínajúc 
na roky strávené v Trenčíne po-
čas základnej vojenskej služby 
s tým, že do Trenčína sa stále 
radi vracajú.“ Veľtrh, ktorý po-
čas štyroch dní navštívilo viac 
ako 30 000 osôb, poskytol 
dokonalý prehľad o cestovnom 
ruchu a možnostiach aktívneho 
trávenia voľného času doma 
i v zahraničí. (pa)
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DOTÁCIE NA KULTÚRU – 2. KOLO 
 V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín 
č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín sa 
vyhlasuje 2. kolo poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti v roku 
2006. Upozorňujeme žiadateľov, že len kompletne a čitateľne 
vyplnená žiadosť s povinnými prílohami na každý projekt zvlášť  
bude predložená na rokovanie grantovej komisie.
 Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, ich po-
užívania a zúčtovania, ako aj tlačivá žiadostí spolu s informáciami 
o ich vyplnení sú k dispozícii na útvare kultúry MsÚ v Trenčíne, 
tel. 7435 193 alebo na webovej stránke www.trencin.sk (VZN č. 
2/2004). Žiadosti sa odovzdávajú v podateľni Mestského úradu 
Trenčín, Mierové nám. 2, počas pracovných dní v čase od 8.00 do 
15.00, alebo zasielajú poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky 
na obálke).

Uzávierka prijímania žiadostí je 31. marca 2006.

RapotačkyRapotačky

 Každoročná súťaž malých recitátorov Rapotačky sa niesla 
v duchu detských básní a dramatizácií rozprávok. V Galérii M. A. 
Bazovského sa 2. marca stretlo 26 detí z materských škôl v Tren-
číne v sprievode učiteliek a rodičov. Malí predškoláci predviedli 
svoje recitátorské a „herecké“ schopnosti a tiež ukázali, ako sú  
pripravení na vstup do základnej školy. Za svoju odvahu a výkony 
si odniesli odmeny, ktorými boli diplomy, sladkosti a pastelky. 
S dobrou náladou sa vrátili do materských škôl, kde ich čakali 
kamaráti a chutný obed. Poďakovanie patrí aj učiteľkám, ktoré 
toto milé podujatie organizovali a dopriali tak všetkým prítom-
ným odniesť si veľa pekných zážitkov. D. Lorencová

Trenčín zaujal na veľtrhu Holiday world

Príjemným oživením expozície Slovenska bola ochutnávka slovenských špecialít a ukážky ľudo-
voumeleckých remeselníkov – drotára Jaroslava Roda z Dubnice nad Váhom, paličkárky Kataríny 
Vozárikovej a fujaristu Tomáša Kováča z Trenčína.

RapotačkyRapotačky
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20. Trenčianska hudobná an-
gažovaná spoločnosť, o. z., 
Novomeského 8, 911 08 Tren-
čín. IČO: 37 921 452, kontakt: 
0918 497 700, štatutárny zás-
tupca: Mgr. Edita Kociánová.
Názov projektu: MOST program 
2006. Celkové náklady projek-
tu: 106 600 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 50 000 Sk 
–47%. Dotácia: 40 000 Sk.
21. Galéria Miloša Alexandra 
Bazovského v Trenčíne, Palac-
kého 27, 911 01 Trenčín. IČO: 
34 059 202, kontakt: 032/
743 68 58, 0905 467 337, 
štatutárny zástupca: PhDr. 
Danica Lovišková. Názov pro-
jektu: Katalóg Eva Mišáková 
- Ábelová – Chuť zrelého jabl-
ka. Celkové náklady projektu: 
200 000 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 50 000 Sk 
– 25%. Dotácia: 30 000 Sk.
22. Galéria Miloša Alexandra 
Bazovského v Trenčíne, Palac-
kého 27, 911 01 Trenčín. IČO: 
34 059 202, kontakt: 032/
43 68 58, 0905 467 337, 
štatutárny zástupca: PhDr. Da-
nica Lovišková. Názov projektu: 
KATALÓG RUDOLF MOŠKO. 
Celkové náklady projektu: 
300 000 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 120 000 Sk 
– 40%. Dotácia: 80 000 Sk.
23. Verejná knižnica Micha-
la Rešetku v Trenčíne, Nám. 
SNP č. 2, 911 82 Trenčín. IČO: 
35 629 011, kontakt: 032/
743 42 67, štatutárny zástup-
ca: Mgr. Lýdia Brezová. Názov 
projektu: Po stopách minulos-
ti – história Trenčína a jeho 
okolia v literatúre. Celkové 
náklady projektu: 30 000 Sk. 
Požadovaná výška príspevku: 
20 000 Sk – 67%. Dotácia: 
15 000 Sk.
24. Verejná knižnica Micha-
la Rešetku v Trenčíne, Nám. 
SNP č. 2, 911 82 Trenčín. IČO: 
35 629 011, kontakt: 032/
743 42 67, štatutárny zástup-

ca: Mgr. Lýdia Brezová. Názov 
projektu: 10 rokov Literárneho 
klubu OMEGA pri Verejnej 
knižnici M. Rešetku v Trenčí-
ne. Celkové náklady projektu: 
15 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 10 000 Sk – 67%. 
Dotácia: 10 000 Sk.
25. Trenčianske hradné 
divadlo – THD, Petra Bez-
ruča 1196/17, 911 01 
Trenčín. IČO: 36 128 759, 
kontakt: 0905 770 265, 
0905 211 367, štat. zástup-
ca: Mgr. Z. Mišáková. Názov 
projektu: Karel a Josef Čapkov-
ci: Lásky hra osudná. Celkové 
náklady projektu: 301 000 Sk. 
Požadovaná výška príspevku: 
145 000 Sk – 48%. Dotácia: 
40 000 Sk.
26. Ing. Ján Koválik, Šafá-
rikova 12, 911 08 Trenčín, 
kontakt: 032/652 50 17. Ná-
zov projektu: Výstava obrazov 
„TAK SI TU ŽIJEME“. Celkové 
náklady projektu: 29 200 Sk. 
Požadovaná výška príspevku: 
24 700 Sk – 85%. Dotácia: 
10 000 Sk.
27. Združenie občanov Istební-
ka a Orechového časti mesta 
Trenčín, Istebnícka 9, 911 05 
Trenčín. IČO: 37 920 383, kon-
takt: 032/652 31 03, štatutár-
ny zástupca: Jozef Habánek. 
Názov projektu: DETSKÝ KAR-
NEVAL. Celkové náklady pro-
jektu: 19 600 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 13 720 Sk 
– 70%. Dotácia: 5 000 Sk.
28. Združenie občanov Istební-
ka a Orechového časti mesta 
Trenčín, Istebnícka 9, 911 05 
Trenčín. IČO: 37 920 383, kon-
takt: 032/652 31 03, štatutár-
ny zástupca: Jozef Habánek. 
Názov projektu: Fašiangový 
sprievod. Celkové náklady pro-
jektu: 16 400 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 11 480 Sk 
– 70%. Dotácia: 5 000 Sk.
29. Trenčiansky spevácky 
zbor, o. z., Kyjevská 5, 911 08 
Trenčín. IČO: 36 125 652, 
kontakt: 032/652 70 07, 

0903 614 234, štatutárny 
zástupca: Ing. Jozef Kohút. 
Názov projektu: Účasť TSZ 
na 1. medzinárodnom festiva-
le sakrálnej hudby „Musica 
Sacra“ v Bratislave. Celkové 
náklady projektu: 42 710 Sk. 
Požadovaná výška príspevku: 
27 000 Sk – 63%. Dotácia: 
15 000 Sk.
30. TJ Mladosť, Soblahov-
ská 21, 911 01 Trenčín. 
IČO: 37 914 235, kontakt: 
032/652 19 48, štatutárny 
zástupca: Mariana Kuhloffe-
lová. Názov projektu: JUNIÁ-
LES. Celkové náklady projektu: 
40 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 18 000 Sk – 45%. 
Dotácia: 10 000 Sk.
31. TJ Mladosť, Soblahov-
ská 21, 911 01 Trenčín. 
IČO: 37 914 235, kontakt: 
032/652 19 48, štatutárny 
zástupca: Mariana Kuhloffelo-
vá. Názov projektu: PERINBA-
BA. Celkové náklady projektu: 
58 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 28 000 Sk – 48%. 
Dotácia: 15 000 Sk.
32. Kultúrne centrum Sihoť, 
M. Turkovej 22, 911 01 Tren-
čín. IČO: 36 127 108, kontakt: 
032/743 45 35, štatutárny 
zástupca: Iveta Matejková. Ná-
zov projektu: „Priateľstvo bez 
hraníc“ – IV. ročník. Celkové 
náklady projektu: 190 000 Sk. 
Požadovaná výška príspevku: 
40 000 Sk – 21%. Dotácia: 
10 000 Sk.
33. Kultúrne centrum Sihoť, 
M. Turkovej 22, 911 01 Tren-
čín. IČO: 36 127 108, kontakt: 
032/743 45 35, štatutárny 
zástupca: Iveta Matejková. Ná-
zov projektu: „Hojné požehna-
nie Vám nesieme...“ Celkové 
náklady projektu: 55 000 Sk. 
Požadovaná výška príspevku: 
30 000 Sk – 55%. Dotácia: 
30 000 Sk.
34. Rodičovské združenie 
pri ZUŠ Trenčín, Nám. SNP 
2, 911 01 Trenčín. IČO: 
37 915 444, kontakt: 032/
744 15 27, štatutárny zástup-
ca: Ing. Jozef Michna. Názov 
projektu: „5. ročník klavírnej 
súťaže Trenčianskeho kra-
ja“. Celkové náklady projektu: 

15 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 10 500 Sk – 70%. 
Dotácia: 10 000 Sk.
35. Ľubomír Sabo – DEL-
TAX, Toryská 26, Bratislava. 
IČO: 33 825 963, kontakt: 
0905 643 453, štatutárny zás-
tupca: Ľubomír Sabo. Názov 
projektu: Koncertné štvrtky. 
Celkové náklady projektu: 
1 005 100 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 300 000 Sk 
– 30%. Dotácia: 120 000 Sk.
36. REACTIVE LAB, s.r.o., Duk-
lianskych hrdinov 14, 911 05 
Trenčín. IČO: 36 344 265, kon-
takt: 0905 845 262, štatutárny 
zástupca: Ing. Ján Ko hout. Ná-
zov projektu: KLUB LÚČ – Otvo-
rený kultúrny priestor. Celkové 
náklady projektu: 605 000 Sk. 
Požadovaná výška príspevku: 
360 000 Sk – 60%. Dotácia: 
100 000 Sk.
37. KOLOMAŽ, o. z., M. Tur-
kovej 30, 911 01 Trenčín. 
IČO: 36 127 884, kontakt: 
0915 275 652, štatutárny zás-
tupca: Kamil Bystrický. Názov 
projektu: SÁM NA JAVISKU 
2006. Celkové náklady projek-
tu: 620 000 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 250 000 Sk 
– 40%. Dotácia: 90 000 Sk.
38. KOLOMAŽ, o. z., M. Tur-
kovej 30, 911 01 Trenčín. 
IČO: 36 127 884, kontakt: 
0915 275 652, štatutárny 
zástupca: Kamil Bystrický. Ná-
zov projektu: NESTÁLA DIVA-
DELNÁ SCÉNA 2006. Celkové 
náklady projektu: 990 000 Sk. 
Požadovaná výška príspevku: 
655 000 Sk – 66%. Dotácia: 
100 000 Sk.
39. LampART, o. z., Karpat-
ská 62, 911 01 Trenčín. 
IČO: 37 917 358, kontakt: 
0908 681 767, štatutárny 
zástupca: Mgr. art. Branislav 
Hollý. Názov projektu: Dra-
maturgický plán LampART 
2006. Celkové náklady projek-
tu: 650 000 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 200 000 Sk 
– 31%. Dotácia: 100 000 Sk.
40. LampART, o. z., Karpat-
ská 62, 911 01 Trenčín. 
IČO: 37 917 358, kontakt: 
0908 681 767, štatutárny 
zástupca: Mgr. art. Branislav 

DOTÁCIE8 / INfO 

Rozhodnutie primátora o poskytnutí dotácií z rozpočtu
Dokončenie z minulého čísla.
Na základe uznesenia Grantovej komisie zo dňa 19. 1. 2006 
a v súlade s rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2006 poskytne 
Mesto Trenčín zo svojho rozpočtu dotáciu týmto žiadateľom:
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Hollý. Názov projektu: Alterna-
tívne Vianoce 2006. Celkové 
náklady projektu: 520 000 Sk. 
Požadovaná výška príspevku: 
195 000 Sk – 38%. Dotácia: 
50 000 Sk.
41. TJ Mladosť, Soblahov-
ská 21, 911 01 Trenčín. IČO: 
37914235, kontakt: 032/ 
65219 48, štatutárny zástup-
ca: Mariana Kuhloffelová. Ná-
zov projektu: Benefičný kon-
cert pre zdravotne postihnuté 
deti. Celkové náklady projektu: 
20 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 10 000 Sk – 50%. 
Dotácia: 10 000 Sk.
42. SHŠ WAGUS, n. o., M. 
Turkovej 26, 911 01 Trenčín. 
IČO: 36 119 130, kontakt: 
0905 639 360, štatutárny 
zástupca: Ľuboš Gajdošík. Ná-
zov projektu: Dobový tábor na 
Trenčianskom hrade. Celkové 
náklady projektu: 675 000 Sk. 
Požadovaná výška príspevku: 
400 000 Sk – 59%. Dotácia: 
150 000 Sk.

Súhrn: 2 070 000 Sk

B. ČINNOSŤ

1. Kultúrne centrum Sihoť, M. 
Turkovej 22, 911 01 Trenčín. 
IČO: 36 127 108, kontakt: 
032/743 45 35, štatutárny 
zástupca: Iveta Matejková. 
Názov projektu: Príspevok na 
činnosť súboru starej hudby 
„FISTULATORIS CONSORT“ – 
deti. Celkové náklady projektu: 
40 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 20 000 Sk – 50%. 
Dotácia: 20 000 Sk.
2. Kultúrne centrum Sihoť, M. 
Turkovej 22, 911 01 Trenčín. 
IČO: 36 127 108, kontakt: 
032/743 45 35, štatutárny 
zástupca: Iveta Matejková. 
Názov projektu: Príspevok na 
činnosť súboru starej hudby 
„MUSICA POETICA“. Celkové 
náklady projektu: 35 000 Sk. 
Požadovaná výška príspevku: 
20 000 Sk – 57%. Dotácia: 
20 000 Sk.
3. Divadlo Normálka, Duk-
lianskych hrdinov 26, 911 01 
Trenčín. IČO: 37 917 706, 
kontakt: 0903 441 750, štatu-
tárny zástupca: Miroslav Duríš. 

Názov projektu: Činnosť – zvu-
kové a osvetľovacie zariade-
nie. Celkové náklady projektu: 
400 000 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 300 000 Sk 
– 75%. Dotácia: 50 000 Sk.
4. Kultúrne centrum Aktivity, 
o. z., Kyjevská 3183, 911 08 
Trenčín. IČO: 37 918 923, kon-
takt: 032/658 26 08, štatutár-
ny zástupca: Světluše Rajnin-
cová. Názov projektu: Činnosť 
tanečnej skupiny „SOUTH 
SIDE“. Celkové náklady pro-
jektu: 20 000 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 10 000 Sk 
– 50%. Dotácia: 10 000 Sk.
5. Kultúrne centrum Aktivity, 
o. z., Kyjevská 3183, 911 08 
Trenčín. IČO: 37 918 923, 
kontakt: 032/658 26 08, 
štatutárny zástupca: Světluše 
Rajnincová. Názov projektu: 
Činnosť tanečnej skupiny 
KORZO. Celkové náklady pro-
jektu: 31 000 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 10 000 Sk 
– 32%. Dotácia: 10 000 Sk.
6. Folklórny súbor DRUŽ-
BA, o. z., Kniežaťa Pribinu 
3, 911 01 Trenčín. IČO: 
36 121 894, kontakt: 032/
652 18 13, 0907 703 851, 
štatutárny zástupca: Bohuslav 
Žitňan. Názov projektu: Materi-
álne vybavenie, oprava inven-
táru a činnosť súboru. Celkové 
náklady projektu: 200 000 Sk. 
Požadovaná výška príspevku: 
200 000 Sk – 100%. Dotácia: 
40 000 Sk.
7. Združenie na podporu Det-
ského folklórneho súboru Ra-
dosť, Mierové nám. 16, 911 01 
Trenčín. IČO: 36 128 066, 
kontakt: 032/743 56 45, 
0905 854 718, štatutárny zás-
tupca: Emília Šteiningerová. 
Názov projektu: Činnosť DFS 
RADOSŤ v roku 2006. Celkové 
náklady projektu: 140 000 Sk. 
Požadovaná výška príspevku: 
40 000 Sk – 29%. Dotácia: 
40 000 Sk.
8. Kultúrne centrum Aktivity, 
o. z., Kyjevská 3183, 911 08 
Trenčín. IČO: 37 918 923, 
kontakt: 032/658 26 08, 
0908 210 940, štatutárny zás-
tupca: Světluše Rajnincová.
Názov projektu: Činnosť taneč-
nej skupiny DŽAMAL. Celkové 
náklady projektu: 45 000 Sk. 

Požadovaná výška príspevku: 
10 000 Sk – 22%. Dotácia: 
10 000 Sk.
9. Spolok Mestský dychový 
orchester Trenčín, Sobla-
hovská 55, 911 01 Trenčín. 
IČO: 31 872 689, kontakt: 
032/652 02 07, štatutárny 
zástupca: Pavol Plánka. Názov 
projektu: Doprava, hudobné ná-
stroje, rovnošaty. Celkové ná-
klady: 110 000 Sk. Požadova-
ná výška príspevku: 60 000 Sk 
– 55%. Dotácia: 60 000 Sk.
10. Žiadateľ: Kultúrne cen-
trum Aktivity, o. z., Kyjevská 
3183, 911 08 Trenčín. IČO: 
37 918 923, kontakt: 032/
658 26 08, 0908 210 940, 
štatutárny zástupca: Světluše 
Rajnincová. Názov projektu: 
Činnosť hudobnej skupiny 
„THE HAZE“. Nahrávka zvuko-
vého nosiča. Celkové náklady 
projektu: 25 000 Sk. Požadova-
ná výška príspevku: 12 000 Sk 
– 48%. Dotácia: 12 000 Sk.
11. Trenčianska hudobná an-
gažovaná spoločnosť, o. z., 
Novomeského 8, 911 08 Tren-
čín. IČO: 37 921 452, kontakt: 
0918 497 700, štatutárny zá-
stupca: Mgr. Edita Kociánová. 
Názov projektu: MTZ činnosti 
Laugaricio Quartet. Celkové 
náklady projektu: 43 000 Sk. 
Požadovaná výška príspevku: 
30 000 Sk – 70%. Dotácia: 
10 000 Sk.
12. Komorný orchester mesta 
Trenčín, Kn. Pribinu 3, 911 01 
Trenčín. IČO: 36 121 533, 
kontakt: 0902 911 147, šta-
tutárny zástupca: Mgr. Peter 

Kocnár. Názov projektu: Čin-
nosť orchestra. Celkové ná-
klady projektu: 330 000 Sk. 
Požadovaná výška príspevku: 
60 000 Sk – 20%. Dotácia: 
50 000 Sk.
13. KOLOMAŽ, o. z., M. Tur-
kovej 30, 911 01 Trenčín. 
IČO: 36 127 884, kontakt: 
0915 275 652, štatutárny zá-
stupca: Kamil Bystrický. Názov 
projektu: Záujmová umelecká 
činnosť združenia KOLOMAŽ. 
Celkové náklady projektu: 
85 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 40 000 Sk – 47%. 
Dotácia: 20 000 Sk.
14. KOLOMAŽ, o. z., M. Tur-
kovej 30, 911 01 Trenčín. 
IČO: 36 127 884, kontakt: 
0915 275 652, štatutárny zás-
tupca: Kamil Bystrický. Názov 
projektu: Propagácia činnos-
ti hudobnej skupiny KUBRA 
SOUND SYSTEM. Celkové 
náklady projektu: 80 000 Sk. 
Požadovaná výška príspevku: 
40 000 Sk – 50%. Dotácia: 
20 000 Sk.
15. Evanjelická cirkev a. v. na 
Slovensku so sídlom v Trenčí-
ne, Jilemnického 18, 911 01 
Trenčín. IČO: 34 017 151, 
kontakt: 032/652 12 61, 
štatutárny zástupca: Mgr. Ján 
Bunčák. Názov projektu: Čin-
nosť spevokolu ZVON v roku 
2006. Celkové náklady projek-
tu: 120 000 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 84 000 Sk 
– 70%. Dotácia: 30 000 Sk.

Súhrn: 402 000 Sk
(dokončenie v budúcom čisle)
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Čo ovplyvnilo váš vzťah k ľu-
dovým tradíciam, k ľudovému 
tancu a spevu a viedlo vás 
k založeniu Folklórneho súbo-
ru Trenčan?
 Motívov, resp. inšpirácií pre 
založenie FS Trenčan bolo viac. 
Boli to napríklad pódiové vystú-
penia stredoškolskej mládeže 
v Zlíne v r. 1946 či Poľnohos-
podárska výstava v Prahe v r. 
1948, kde vystupovali Živena 
– predchodca dnešnej Lúčni-
ce a tiež veľa iných súborov. 
Medzi nimi ma zaujala najmä 
folklórna skupina Kubran. Boli 
to aj prvé školenia ľudového 
tanca, rytmiky a gymnastiky 
poriadané Maticou Sloven-
skou, na ktorých som získala 
prvé hlbšie poznatky o ľudo-
vom tanci. Trenčianske gymná-
zium malo v šk. roku 1948/49 
družbu s Gymnáziom v Tábore 
a po ich návšteve sa potrebo-
vali aj naši študenti predviesť 
s kultúrnym programom, nuž 
si nacvičili niekoľko ľudových 
tancov. Keďže som na gymná-
ziu v tom období pôsobila ako 
profesorka telesnej výchovy 
a zemepisu, požiadali ma na 
jeseň 1949, aby som sa ich 
ujala a odvtedy so súborom 
pracujem.

Ako sa k vášmu návrhu vyjad-
rovalo vtedajšie vedenie školy 
a aký mali vzťah ku folklóru 
študenti ?
 Návrh podporilo už i preto, 
lebo mladí ľudia v tomto obdo-
bí boli pre nácviky nezvyčajne 
zapálení, úžasne motivovaní, 
chceli veľa dobrého vytvoriť. 
Nacvičovali sme v telocvič-
ni. Prvé nacvičené čísla sme 
prezentovali najmä v blízkom 
okolí Trenčína, ale už v prvom 
roku existencie súboru sme sa 
prepracovali až do celoštátne-
ho kola STM (súťaž tvorivosti 
mládeže), kde sme získali 2. 
miesto, čo bolo pre začínajúci 
súbor veľkým úspechom. 

Po rokoch nacvičovania a do-
mácich vystúpení ste sa doč-
kali aj prvých zahraničných 
vystúpení. 
 Súbor Trenčan sa po prvýkrát 
objavil na vystúpeniach v zahra-
ničí v r. 1953 na IV. svetovom 
festivale mládeže a študent-
stva v Bukurešti, kde ako jeho 
hosť mal obrovský úspech. V r. 
1957 Trenčan vybrali i na ďalší 
festival do Moskvy. Tu v medzi-
národnej tanečnej súťaži získal 
bronzovú medailu s titulom 
laureát VI. svetového festivalu 

mládeže a študentstva. Ne-
skôr sme mali možnosť ukázať 
umenie trenčianskeho regiónu 
i v západnej Európe. Doteraz 
súbor absolvoval v zahraničí 
viac ako 550 predstavení v 25 
krajinách Európy, Ázie a Afriky. 

Tým, že FS Trenčan je štu-
dentským súborom, odchodom 
maturantov sa časť zohratej 
formácie pravidelne rozpadá. 
Ako prekonávate tento prob-
lém ?
 Zdanlivo jednoduchá vec 
sa každým rokom opakuje až 
do dnešných dôb. Ukončením 
školského roka niektorí členo-
via odídu zo súboru, ale vždy sú 
v zálohe ďalší, ktorí ich nahra-
dia. Ctižiadostivosť študentov 
v priebehu nácvikov za určité 
obdobie tento nedostatok od-
stráni.

V začiatkoch súboru boli zrej-
me jeho členovia zväčša nátu-
risti bez nejakého predchádza-
júceho umeleckého vedenia. 
Keď v r. 1974 vznikol v Tren-
číne Detský folklórny súbor 
Radosť, veľa jeho členov pri 
pokračovaní v štúdiu na gym-
náziu vstúpilo do FS Trenčan. 
Pomohla im predchádzajúca 

pohybová príprava z Radosti 
aj v Trenčane?
 Logicky áno, u detí z FS Ra-
dosť, Kornička i iných detských 
súborov sú vypestované určité 
pohybové návyky i hudobné 
a rytmické cítenie. K nám sa 
do súboru však hlásia aj takí, 
ktorí túto prípravu nemajú, ale 
sú šikovní, aj keď začiatočníci 
a pokiaľ majú chuť, vôľu a dob-
rú výdrž, tak sa prípadné rozdie-
ly postupne vyrovnajú. 

Tanečná príprava v Trenčane 
bola pre viacerých jeho čle-
nov veľmi dobrou školou pre 
uplatnenie sa nielen vo vyso-
koškolských súboroch v Brati-
slave ... 
 Áno, máte pravdu. Bývalí 
členovia Trenčanu často na-
šli svoje uplatnenie v rôznych 
vysokoškolských súboroch, 
akými boli napríklad Gymnik, 
Technik či Lúčnica. Veľa z tých, 
ktorí v ňom pôsobili, však ne-
zostalo len pri tancovaní, hraní 
a spievaní, ale stali sa z nich 
po skončení vysokých škôl 
úspešní a všeobecne uznávaní 
odborníci v rôznych odboroch. 
Viacerí pracujú aj v jednotlivých 
oblastiach ľudovej kultúry. Veľa 
z nich sa vo vlastných folklór-
nych súboroch tiež venuje de-
ťom a mládeži, v ktorých pôso-
bia ako vedúci a pedagógovia, 
tak odovzdávajú ďalším generá-
ciám osobitý vzťah k ľudovému 
umeniu, ktorý si vytvorili práve 
v Trenčane.
 Na záver nášho rozhovoru sa 
osemdesiatpäť-ročná Eleonóra 
Kubalová priznala, že ešte aj 
dnes prichádza dvakrát týžden-
ne dozerať na nácvik Folklórne-
ho súboru Trenčan. S  cvičením 
je to horšie, lebo telocvikárom 
najčastejšie „odchádzajú nohy“, 
avšak myseľ je svieža, má do 
budúcna ešte veľa nápadov. 
Prajeme teda našej jubilantke 
veľa zdravia a rodinnej pohody, 
aby sa jej tieto plány podarilo 
pretaviť do ďalších aktivít Tren-
čanu, ktorý – ako vidno – stále 
tancuje aj jej dušou.

Za rozhovor poďakoval 
Jozef Čery

Trenčan jej prirástol k duši
Eleonóru Kubalovú veľa našich čitateľov pozná predo-
všetkým ako stredoškolskú profesorku Gymnázia Ľ. 

Štúra v Trenčíne a umeleckú vedúcu Folklórneho súbo-
ru Trenčan. Od roku 1947 pod jej pedagogickým vede-
ním prešli stovky študentov a tanečníkov. V posledný 
februárový deň oslávila významné životné 

jubileum. Pri tejto vzác-
nej príležitosti sme 

ju požiadali o roz-
hovor.

PRI ŠÁLKE KÁVY10 / INfO 
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Piano club Trenčín, Pod Sokolice 16 

� 17. 3. o 20.00 
BLUESOVÝ VEČER – Aurelius Q. – Erik Boboš 
Procházka and Dozen Frozen – Blue Hajšo Band

� 18. 3. o 20.00
TECHNOTRIPE 
Kino Hviezda – Klub Lúč 

� 18. 3. o 18.00
INFERNAL FEST XII
Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27

� 23. 3. o 9.30
ATELIÉR PRE SENIOROV

� 28. 3. o 17.00 
VEČERNÝ VÝTVARNÝ ATELIÉR PRE DOSPELÝCH
Športová hala Trenčín

� 24. 3. o 19.00 
NO NAME TOUR 2006
KaMC OS SR

� 27.3. o 19.00 
GARDEROBIER – divadelné predstavenie

Mestská galéria, Mierové nám. 22

� 1. – 19. 3. 
JOZEF PAVLÍK – Poézia okamihu. Otvorené: uto-

rok – nedeľa 10.00 – 17.00

Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27

� 3. 3. – 9. 4. 
JÁN HUBINSKÝ – Písané hlinou

MILAN HNAT – Prídem ako zlodej...

� 16. 3. – 30. 4. 
ZMENA MENA – prezentácia prác pedagógov 

výtvarných predmetov zo Strednej umeleckej 

školy v Trenčíne

Krajský úrad Trenčín

� 15. – 30. 3. 
VESMÍR OČAMI DETÍ – XXI. ročník celosloven-

skej výtvarnej súťaže

Trenčianske múzeum, Mierové námestie 42

� 16. 3. – 15. 4. 
OBRÁZKY Z 20. STOROČIA – Ján Hajduch a Pe-

ter Hajduch 

Výstavisko TMM, Pod Sokolice 43

� 18. 3. 
BURZA STAROŽITNOSTÍ A ZBERATEĽSKÝCH 
PREDMETOV

Výstavy

Divadlo, koncerty, festivaly
Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27

� 15. 3. a 29. 3. o 9.30 
GALERKOVO – HRAVÉ TVORIVÉ DIELNE pre 
deti do 6 rokov a ich rodičov 

� 21. 3. o 16.00 
VÝTVARNÝ ATELIÉR pre všetky šikovné i „neši-
kovné“ deti do 14 rokov a ich rodičov 

� 26. 3. o 14.00 
FAREBNÁ NEDEĽA – tvorivé nedeľné popoludnie 
pre všetky deti a ich rodičov, starých rodičov
Verejná knižnica M. Rešetku, Nám. SNP 2

� 15. 3. a 22. 3. o 10.00 
SLOVENSKÁ LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ 
– bibliografické príhovory o novinkách v detskej 
literatúre

� 27. 3. o 10.00 
MALÝ RECITÁTOR – súťaž detí z MŠ v recitova-
ní

� 29. 3. o 10.00 
AUTORSKÁ BESEDA pre žiakov ZŠ so spisova-
teľom Jaroslavom Rezníkom a prezentácia jeho 
knihy Hovory o Mladuškovi

� 29. 3. o 16.00 
10 ROKOV TRENČIANSKEHO LITERÁRNEHO 
KLUBU OMEGA – stretnutie členov literárnych 
klubov Trenčianskeho kraja a trenčianskej ve-
rejnosti so spisovateľom Jaroslavom Rezníkom, 
Dušanom Dušekom, Igorom Hochelom a Rudol-
fom Dobiášom

� 31. 3. o 17.00 
NOC S ANDERSENOM – spoločná oslava Medzi-
národného dňa detskej knihy prostredníctvom 
internetu na podporu detského čítania

Detské aktivity

Prednášky
KC Aktivity, Kyjevská ulica 

� 15. 3. o 18.00 
ARTRÓZY A ARTRITÍDY – prednáška s Katarí-
nou Čaklošovou

� 22. 3. o 18.00 
OCHORENIA POHYBOVÉHO APARÁTU – pre-
vencia vzniku ochorení – prednáška s Katarínou 
Čaklošovou
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská ulica 1 

� 16. 3. o 16.00 
DOPRAJEM SI POHODU – relaxačné techniky, 
predchádzanie stresu – diskusia s odborníkmi

Mierové nám. 
032/743 44 15
15. 3. o 19.00 
K A N D A H Á R , 
I rán/F rancúz -
sko, 2001, 88‘ 
Réžia: Mohsen 
Makhmalbaf. Prí-
beh Kanaďanky 
Nafas, ktorá pri-
chádza do rodného Afganista-
nu, aby sa pokúsila preniknúť 
do Kandaháru za svojou inva-
lidnou sestrou, pričom spozná-
va pravú tvár Afganistanu.
17. 3. a 19. 3. o 19.00 
ŠÍLENÍ, Česko/Sloven-
sko, 2005, 95‘ Réžia: Jan 
Švankmajer. Filozofický horor 
zo začiatku 19. storočia, voľne 
inšpirovaný poviedkami E. A. 
Poea, je kombináciou hraného 
filmu s animovanými pasážami 
o absolútnej slobode, civilizač-
nej represii a manipulácii.
20. 3. o 19.00 
SIEDMA PEČAŤ, Švédsko, 
1957, 94‘ Réžia: I. Bergman. 
V Siedmej pečati dáva Bergman 
do popredia otázku postoja 
človeka k životu a jeho druhej 
stránky, smrti. Zvláštna cena 
poroty – MFF Cannes 1957.
22. 3. o 19.00
IDIOTI, Dánsko/Francúzsko/
Taliansko/Holandsko, 1998, 
117‘ Réžia: Lars Von Trier. 
Film Idioti s podtitulom Idiot-
ský film o idiotoch a pre idio-
tov provokuje návštevníkov od 
dňa svojej premiéry. 
24. 3. a 26. 3. o 19.00 
ŽRALOK V HLAVE, Česko, 
2005, 75‘ Réžia: M. Procház-
ková. O. Kaiser v hlavnej úlohe 
filmu o stretávaní a míňaní sa, 
o ľuďoch okolo nás a o tom, že 
prítomnosť druhých nás vždy 
ovplyvňuje. Príbeh, ktorý by sa 
mohol zdať aj vám. 
27. 3. o 19.00 
ZRKADLO, Rusko, 1975, 
102‘ Réžia: A. Tarkovskij. 
Najosobnejší film geniálneho 
tvorcu je autorovým súdom 
svedomia, cestou k očisteniu 
utrpením, k návratu.
29. 3. a 31. 3. o 19.00 
GHOST DOG – CESTA SAMU-
RAJAUSA, 1999, 116‘ Réžia: 
J. Jarmusch. Zábavná paródia 
na gangsterky. 
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Noc s Andersenom v knižnici
Na Noc s Andersenom, ktorá sa uskutoční v predvečer Medziná-
rodného dňa detskej knihy – 31. marca od 17.00 h do 1. apríla 
do 8.30 h, pozýva všetky deti Verejná knižnica Michala Rešet-
ku, Trenčiansky samosprávny kraj a Mesto Trenčín.

 Pre deti vo veku 9 až 12 ro-
kov je pripravený v knižnici na 
Hasičskej ul. zaujímavý program 
s množstvom hostí, celonočné 
surfovanie a chatovanie s deť-
mi v 380 slovenských i zahra-
ničných knižniciach, večerná 
prechádzka mestom, protistra-
šidelný čaj, SuperStar, disko-
téka, rozprávka na dobrú noc... 
Každý, kto chce v knižnici spať, 
musí mať karimatku a spacák. 
Rodičia môžu svoje deti prihlásiť 
osobne, najneskoršie do 27. 
3. Informácie: Verejná knižnica 
M. Rešetku, úsek literatúry pre 
deti a mládež, Hasičská č. 1, 
č. t.: 032/743 53 60, e-mail: 
deti@kniznicatrencin.sk
Z programu: Rozprávky H. CH. 
Andersena v podaní členov di-
vadla Kolomaž. Spoločné sade-
nie rozprávkového stromčeka 

Andersenka. Vieš, čo sú hradby 
a kde boli v našom meste? Tren-
čín – mesto za hradbami očami 
detí s Renátou Kaščákovou. 
Literárna tvorivá dielňa so spiso-
vateľkou Margitou Ivaničkovou. 
Výtvarná tvorivá dielňa s výtvar-
níkom Jánom Vitkom. Stretnutie 
s vodníkom Valentínom, večerná 
prechádzka mestom, príprava 
chutného šalátu v Káčerove 
podľa receptu káčera Donalda, 
paličkovanie, origami i kirigami, 
krížovky, babský a chalanský 
klub, spievanie, recitovanie, 
tanec v knižnici. Rady počúvate 
rozprávky? Uspí vás s nimi pani 
Ivaničková svojimi Pyžamkáčmi. 
Nechcete, aby vás prenasledova-
li v knižnici strašidelné sny? Po-
môže protistrašidelný čaj. Spach-
tošov ráno zobudí vôňa čerstvo 
upečených buchiet s čajom. (vk)

Dvaja autori, jedna vernisáž

 V Galérii M. A. Bazovského 
sa konala 3. marca spoločná 
vernisáž Milana Hnata, rodáka 
z Údola a trenčianskeho výtvar-
níka Jána Hubinského.
 Milan Hnat patrí k strednej 
generácii súčasných sloven-
ských maliarov. Autor stavia 
mosty medzi minulosťou a prí-
tomnosťou hľadaním význa-
mových podobností. Cituje zo 
stredovekých obrazov plných 
apokalyptických vízií, vyberá si 
kapitoly z biblie, ktorou sa ne-
chal inšpirovať i v názve výsta-
vy Prídem ako zlodej. Hnatova 
maliarska reč vychádza z reali-
ty, je však posunutá hlboko do 
symbolickej a expresívne štyli-

zovanej roviny.
 Ján Hubinský sa predstavuje 
samostatnou výstavou keramic-
kej tvorby Písané hlinou, ktorej 
tajomstvá skúma už pätnásť ro-
kov. Keramické figurálne kom-
pozície, metaforické objekty, 
ale i čajníky, dózy či vázy so se-
kundárnou úžitkovou hodnotou 
dotvára špecificky patinovanou 
glazúrou, raz matnou, inokedy 
s kovovým leskom, ozvláštne-
nou zlatými detailmi a akousi 
hieroglyfickou kresbou. Súčas-
ťou výstavnej prezentácie sú 
aj kresby a priestorové inštalá-
cie. 
 Obe výstavy si v galérii mô-
žete pozrieť do 9. apríla. (čp)

Poézia okamihu

 Druhou samostatnou výsta-
vou v Trenčíne sa od 1. marca 
v Mestskej galérii predstavuje 
insitný maliar a drevorezbár 
Jozef Pavlík. Pavlík sa naj-
prv venoval drevorezbárstvu. 
Svoje diela vystavoval aj v Be-
lehrade. V tomto prostredí sa 
stretol s insitným umením Pa-
diny a Kovačice. Oslovilo ho 
však až po vážnom zranení 
ruky, po ktorej nasledovala 
operácia. Pred rezbárskym ná-
činím sa začala rysovať neistá 
perspektíva. Fascinácia naiv-
ného maliarstva Banátskej ro-
viny však našťastie vytrvalo re-
zonovala v umelcovom vnútri. 

A tak namiesto rezbárskeho 
dláta berie do rúk štetce, na-
miesto lipového kláta maliar-
ske plátno a sololit, terpentín 
a farebné pasty. Fyzicky prí-
stupnejšia realizácia na plo-
che obrazu stáva sa rovnocen-
ným priestorom sebareflexie, 
miestom nového poznávania 
a sebapoznávania. Insita sa 
stáva miestom neskrývaného 
nadšenia z tajomstiev kolo-
rizmu, potešením z vlastného 
tvorenia i umeleckého znovu-
zrodenia. Výstava diel Jozefa 
Pavlíka pod názvom Poézia 
okamihu trvá do nedele 19. 
marca. text a foto jč

Ján Hubinský: Stvorenie 
Panovej flauty

Milan Hnat: SpravodlivýMilan Hnat: Spravodlivý

Jozef Pavlík: Včielka 
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Z listov čitateľov
 Niekedy pred rokom som te-
fonoval kvôli „označkovaným“ 
chodníkom od psov a reagoval 
tak na zrušenie poplatku za chov 
psov. Jedna z verzií od vedenia 
mesta bola tá, že poplatky boli 
zrušené, preto aby majitelia 
psov neboli diskriminovaní voči 
ostatným chovateľom, ktoré 
ľudia nechovajú len psov. To je 
pravda, ale ešte som nevidel ni-
koho po sídlisku venčiť hoci kozy
alebo sliepky, dokonca ani 
rybičky. Akcie na kontrolu psíč-
karov by sa mali robiť neustále 
a nielen 1-2 razy za rok. Pra-
videlne, keď prechádzam do 
a z práce cez sídlisko Juh,vidím 
porušovanie zákona psíčkar-
mi - či už je to voľne behajúci 
(a dokonca veľký) pes bez 
náhubku, nehovoriac o robení 
kôp aj doprostred chodníka. 
A to aj takých, za ktoré by sa
nemusel hanbiť ani statný 
chlap. Neraz som na to upozor-
ňoval majiteľov psov aj priamo 

na mieste. Tam nepomôže ani 
kontrola, či majú vrecko – jedno 
a to isté môžu nosiť po celý rok, 
poprípade povedia, že práve ho 
zahodili. Vtedy som navrhoval 
aj súťaž fotografov s tvárou 
majiteľa psa, no zatiaľ som sa 
stretol s nepochopením. 
 L. Dolian

Mám 65 a teší ma, že žijem zdravo
 Jednota dôchodcov na Slo-
vensku (JDS) združuje takmer 
68 000 seniorov staršieho 
veku. V  Trenčíne je ich v zá-
kladnej organizácii JDS regis-
trovaných spolu 968. Medzi ak-
tivity, ktorých cieľom je lepšie 
prežitie všedných dní  v starobe 
patrí i program Mám 65 a teší 
ma, že žijem zdravo.  Spolu 
s JDS sa na jeho realizácii 
podieľa Úrad verejného zdra-
votníctva Slovenskej republiky. 
S cieľom informovať seniorov 
o potrebe zdravého životného 
štýlu a o ochrane svojho zdra-
via sa v Kultúrnom stredisku 
Dlhé Hony na túto tému konali 
cyklické prednášky od 6. de-

cembra 2005 do 23. februára 
2006, kedy devätnástim poslu-
cháčom odovzdali osvedčenie 
Věra Dobiášová, riaditeľka 
Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Trenčíne a Mi-
roslav Lubojacký, predseda 
zdravotníckej komisie Ústre-
dia JDS v Bratislave. Všetkým 
prednášateľom za  fundované 
a prístupnou formou podávané 
informácie poďakoval predse-
da krajskej organizácie Jednoty 
dôchodcov Jozef Mikloš, ktorý 
uistil, že noví lektori budú po-
kračovať v odovzdávaní získa-
ných vedomostí starším obča-
nom aj v Kluboch dôchodcov.
 (jm)

Letný tábor v Chorvátsku 

Záväzná prihláška na letný tábor Chorvátsko – Petrčane

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

rodné číslo:

telefón:

Číslo občianskeho preukazu:

číslo pasu:

Adresa:

Kontakt: Centrum voľného času Trenčín, Východná ul. 9, tel. 
032/743 3502, e-mail: cvctn@szm.sk

Mestské hospodárstvo a správa lesov, 
m. r. o., Trenčín,

Soblahovská 65, 912 50 Trenčín
prenajme

nebytové priestory na parkovanie osobných motorových 
vozidiel na sídlisku JUH Trenčín,

Saratovská ulica a Ulica gen. Svobodu, v objektoch CO 
krytov o rozlohe 16m2/box.

Žiadosť s ponúknutou cenou zašlite na adresu :
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o., Trenčín, 

Soblahovská 65, 912 50 Trenčín

Slávnostne i pracovne
Členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov v Trenčíne sa konala 6. marca.
V slávnostnej časti pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa 
žien členovia ZO pozdravili členky, sympatizantky a vdovy po bo-
jovníkoch proti fašizmu v 2. sv. vojne. Takisto si uctili pamiat-
ku žien, ktoré ako bojovníčky padli v národnooslobodzovacom 
boji. Druhá časť schôdze bola venovaná aktivitám organizácie 
i vo vzťahu k súčasnému dianiu vo svete a na Slovensku. V zá-
verečnom uznesení členovia ZO odsúdili prejavy netolerancie, 
rasizmu a neofašizmu. Súčasne navrhli spôsob k obmedzeniu 
týchto negatívnych javov, okrem iného aj správnou výchovou 
mladej generácie. Alfonz Bučko

 Školské zariadenie Cen-
trum voľného času organizuje 
v dňoch 30. júna až 9. júla 
2006 letný tábor v Chorvátsku 
v Petrčane. Tábor sa nachádza 
12 km od Zadaru v jednej z naj-
čistejších zátok chorvátskeho 
pobrežia. Je to vhodná oblasť 
pre astmatikov a alergikov. 
Penzión je od mora vzdialený 
150 metrov, priemerná teplota 
vody na kúpanie je 25°C.
 Predpokladaná cena tábora 
pre deti vo veku 12 až 17 rokov 
je 7 170 Sk. V cene je zahrnutý 
pobyt, celodenná strava, cesta 
Bratislava – Petrčane a späť. 

Poistiť sa možno individuálne 
alebo 400 Sk doplatiť. Záväz-
nú prihlášku a zálohu 2 000 
Sk  treba uhradiť do 31. 3. 
2006 a do 15. 6. 2006 treba 
uhradiť zostatok. Účastníkmi 
tábora môžu byť deti a mládež 
od 12 do 17 rokov. Mladšie 
deti ako 12 rokov majú zľavu. 
V letnom tábore je aj možnosť 
pobytu rodičov s deťmi. Dospe-
lí nad 18 rokov si priplácajú. 
Počas letného tábora sa budú 
o deti starať kvalifikovaní peda-
gógovia. V ponuke je i možnosť 
fakultatívnych výletov. 

Asi nedočiahol
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Svadobné zvony
Vo februári si spoločné áno 

povedali:
Beáta Sulajtnerová 

a Imrich Tomko
Daniela Gambošová 

a Martin Bohuš

V marci si spoločné áno 
povedali:

Adriana Bílá 
a Patrik Hudek
Lucia Jarábková 
a Martin Mareš

Posledné zbohom
V marci sme sa rozlúčili so 
zosnulými:

Pavlom Šebíkom, 
Zdenkou Kerekešovou

Akadémia tretieho 
veku XIX. ročník

Celoživotné vzdelávanie 
občanov staršieho veku.

Letný semester.

5. apríl 2006
od 13.30 do 15.30 h 

v KC Dlhé Hony 

1. Kožné choroby v staršom 
veku – MUDr. J. Chlebanová
2. Seniori, nedajte sa okla-
mať podvodníkom – npr. 
Mgr. D. Adamíková, KRPZ 
Trenčín, Mgr. P. Vojtech, 
MsP Trenčín
3. Diskusia 
4. Záver

 Združenie občanov Istebníka a Orechového usporiadalo 18. 
februára detský karneval. Deťom i rodičom sa čarovné popoludnie 
dobrej zábavy páčilo. V dobrej nálade sa pokračovalo i nasledujú-
cu sobotu 25. februára, kedy sa v Istebníku a Orechovom konal 
tradičný fašiangový sprievod. (jh)

Prihlášky do materskej školy do konca marca
 Školské zariadenia, m. r. o., Trenčín upozorňujú rodičov, 
že v zmysle § 7 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 
353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskor-
ších predpisov sa prihlášky detí do predškolských zariadení na 
nasledujúci školský rok podávajú v marci kalendárneho roka. 
 Prihlášky detí do materských škôl v Trenčíne na školský 
rok 2006/2007 sa môžu podávať do 31. 3. 2006. (šztn)

Karneval i fašiangový sprievod

Vás pozýva 
na stretnutie s občanmi, 
ktoré sa uskutoční dňa

15. 3. 2006 o 16.00 h

v Kultúrnom stredisku Opatová.

Ján Babič, v. r., predseda VMČ Sever

Vás pozýva na zasadnutie Výboru mestskej 
časti Západ, ktoré sa uskutoční

dňa 29. 3. 2006 (streda) o l5.30 h 

v zasadacej miestnosti č. 101 na 1. poschodí 
Mestského úradu v Trenčíne. 

Program: 1. otvorenie, 2. požiadavky 
poslancov a občanov, 3. žiadosti, 4. rôzne, 

5. záver.
Martin Barčák, predseda VMČ Západ, v. r.

VÝBOR MESTSKEJ ČASTI

VÝBOR MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN

 Kde bolo tam bolo, bol jeden 
dedko, ktorý mal starého somá-
ra. Jedného dňa somár spadol 
do studne. Celé hodiny tam 
zúfalo híkal a chudák dedko sa 
snažil niečo vymyslieť, aby ho 
odtiaľ dostal von. Nakoniec sa 
rozhodol, že somár je už  starý 
a studňu chce aj tak zakopať, 
nuž nebude ďalej rozmýšľať nad 

riešením, ako ho vytiahnuť.
 Zavolal susedov, aby mu 
pomohli zasypať studňu aj so 
somárom. Chopili sa lopát 
a začali hádzať hlinu do stud-
ne. Starý somár pochopil, čo 
sa deje a začal hrozne narie-
kať. Na prekvapenie všetkých 
sa však po nejakom čase upo-
kojil. Dedko nakukol do studne 

a uvidel, že somár po každej 
lopate hlinu zo seba otrasie, 
vždy ju zadupe pod seba, a tak 
sa dostáva vyššie.
 Dedko a susedia ďalej há-
dzali hlinu, somár sa otriasal 
a dostával sa vždy bližšie ku 
svetlu. Po poslednej lopate 
hliny somár vykročil zo studne 
a šťastne odkráčal.

 Život na nás bude vždy há-
dzať rôzne smeti a hlinu. Trik, 
ako sa dostať zo studne, je zo 
všetkého sa otriasť a urobiť 
krok hore. Každý problém je 
len určitá príležitosť, z každého 
problému je nejaké východisko, 
kým to nevzdáme a nezastaví-
me sa.
 (in)

Dedko a somár
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Vážení čitatelia!

 Sme veľmi radi, že na-
še krížovky a osemsmerovky 
sa stretávajú s takým priaz-
nivým ohlasom. Ďakujeme za 
vašu priazeň. Správne znenie 
tajničky z č. 5 znie: „Zle je 
na tom holič, ktorý má len 
jeden hrebeň“. Zo všetkých 
správnych lúštiteľov sa pri 
žrebovaní šťastie usmialo na 
Pavla Knoteka, Ul. gen. Vies-
ta 6. Získava hrnček s logom 
mesta Trenčín. Výhru si môže 
vyzdvihnúť v redakcii. Srdečne 
blahoželáme! 
 Tajničku osemsmerovky 
nám môžete poslať na adresu 
redakcie do 24. 3. 2006.

„Už dva mesiace užívam tab-
letky na chudnutie a nič.“
„A koľko denne ich užívaš?“
„Po každom jedle… (tajnička 
na 14 písmen).“

DEFILÉ, DORAST, EPICI, KAPI-
LÁRA, KAPITOLA, KLEPTOMÁ-
NIA, KLOAKA, KOLOBEH, KOLO-
TOČE, KORYTNAČKA, KRIKET, 
LAMPA, LEKNÁ, LIESKA, LIPI-
DY, MALÝ ROTAVÁTOR, MED-
VEDE, MILOVANÁ MAMIČKA, 
MOSKOVČAN, MRAVEC, NAPÄ-
TIE, NOVÉ KARBURÁTORY, OD-
BORÁR, PLAVČÍK, PRIATEĽKA, 
RAKETA, STAROBA, SVIEČKA, 
ŠPINA, TAKTY, TANTAL, TRA-
DESKANCIA, TROSKA, VÄČŠÍ 
OBLEK, VRANÍK, VRETENO, VY-
SOČINA (pál)

Osemsmerovka

K M I L O V A N Á M A M I Č K A A
L A E I T Ä P A N K R B K J E K K
E L P P L Č T K P A R Í O D E Č Č
P Ý I I A Š K S V M Č I E R E A E
T R C D T Í P E A V A V K Č A N I
O O I Y N O C I A R D L O E D T V
M T N A A B L L N E O T A K T Y S
Á A R T T L P A M A O D R U S R Č
N V R E T E N O K L H E B O L O K
I Á I K Ž K Ľ A O E D F Č O S K M
A T R A D E S K A N C I A E R K S
A O A R Á L I P A K N L E K N Á A
Y R O T Á R U B R A K É V O N Ť R

Za polárny kruh na saniach ťahanými husky

 Bývalý horolezec a tohoroč-
ný Majster Európy v pretekoch 
so psími záprahmi na dlhé trate 
Juraj Potoček z Adamovských 
Kochanoviec sa rozhodol zor-
ganizovať expedíciu do Fínska. 
Spolu s českými priateľmi Mi-
roslavom Mikoláškom, Marti-
nom Dufekom a 22 sibírskymi 
husky sa 1. marca vydali z Mie-
rového námestia v Trenčíne na 
cestu za polárny kruh k jazeru 
Inary vzdialeného od nás 2700 
kilometrov. V pravých sever-
ských podmienkach v záprahu 
so saňami ťahanými siedmimi 
až ôsmimi psami si naplánovali 
prekonať na snehu v nekoneč-
nej tundre denne okolo 80 ki-
lometrov. Miroslav Mikolášek 

sa nedávno vrátil z polročné-
ho pobytu na Aljaške, kde si 
vyskúšal tvrdé severské pod-
mienky na vlastnej koži, takže 
jeho skúsenosti prídu expedícii 
určite vhod. Martin Dufek je 
novinár a skúsený globetroter, 
ktorý bude zážitky z expedície 
zaznamenávať slovom i ob-
razom. Celkom by takto mali 
absolvovať až 800 kilometrov, 
rozdelených do dvoch okruhov. 
Najprv chcú dosiahnuť najse-
vernejší bod Fínska Nourgam. 
Potom sa vrátia späť k jazeru 
Inary a spravia ďalší okruh. 
Návrat z chladničky Európy 
plánuje expedícia cez Helsinky, 
Estónsko, Pobaltie a Poľsko 
okolo 20 marca. (p)

Úspešnú cestu expedícii prišiel zaželať aj primátor Trenčína Bra-
nislav Celler. Zľava: Miroslav Mikolášek, Branislav Celler, Juraj 
Potoček, Martin Dufek

Vodcom svorky je sučka Dina, ktorá je miláčikom J. Potočka

foto (jč)

foto (jč)
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Končí sa halová sezóna
 Už len dva týždne delia 
chlapcov prípravky 97 futbalo-
vého klubu AS Trenčín od za-
čiatku odvetnej časti súťaže, 
v ktorej sa po jesennej časti 
priebežne nachádza „A“ tím 
na treťom a „B“ tím na šies-
tom mieste. Zimná prestávka 
podobne ako u „dospelákov“ 
býva vyplnená sériou príprav-
ných zápasov a turnajov. Dote-
rajšia bilancia chlapcov je vcel-
ku priaznivá, keď po 9.mieste 
na turnaji v Dubnici, 7.mieste 
na poslednom turnaji v Ban-
skej Bystrici 12. marca sa 
„prípravkári“ dvakrát umiest-
nili na bronzovom stupienku, 
raz boli druhí a jedenkrát sa 
tešili z celkového víťazstva. 
Tento víkend ukončia chalani 
svoju zimnú prípravu dvoji-
cou turnajov. V Leviciach 18. 
marca a v Martine 19. marca 
vo výbere hlavného trénera 
Romana Marčoka dostanú 
príležitosť všetci hráči širšieho 
kádra. A od soboty 1.apríla sa 
už naplno rozbieha súťaž na 
zelených trávnikoch.
 
Výsledky turnaja v Banskej 
Bystrici:
AS Trenčín 97 – Dukla Banská 
Bystrica 0:2, AS Trenčín 97 

– Tatran Prešov 3:1 (Bariš 2, 
Hrabovský), AS Trenčín 97 – 
Martin 1:2 (Bulejko), AS Tren-
čín 97 – R.Sobota 1:2 (Jančo), 
AS Trenčín 97 – Košice 5:3 
(Bariš 2, Jančo 2, Prekop).

Zostava AS Trenčín 97:
Roman Kyška – Jakub Hra-
bovský, Denis Jančo, Róbert 
Bulejko – Michal Kyš, Richard 
Bariš, Erik Prekop, Dominik 
Švehla (mm)

 Karatisti z Real teamu Tren-
čín si úspešne počínali 25. 
februára na Slovenskom pohári 
vo Vrábľoch. V silnej konkuren-
cii vybojovali na tatami v kata 
i kumite štyri tretie miesta. 
V kata sa darilo Katke Kuri-
covej v kategórii deti a Gabike 
Holíčkovej v kategórii mladších 
dorasteniek. V kumite vybojo-
vali bronzové medaily mladšia 
žiačka Kristína Kosecová a 
starší žiak Radoslav Vlnieška. 
Za týmito úspechmi stojí snaha 
pretekárov a tréneriek Lenky 
Beňovej a Jaroslavy Kohúto-
vej. Oceniť treba aj pomoc a 
podporu rodičov, škôl na Veľ-
komoravskej ulici, Na dolinách, 
poďakovanie patrí sponzorom 
i mestu Trenčín. (lb)

Leteckou päťdesiatkou otvoria sezónu
 Odbor turistiky KST Letecké 
opravovne v rámci otvorenia 
jarnej turistickej sezóny pozý-
va turistov 25. marca na 29. 
ročník leteckej päťdesiatky.
 Štart je pri hoteli Brezina 
v lesoparku Brezina od 7.00 h 
do 8.00 h na 20 a 30 km, Bec-
kov – turistický rozdeľovník „M 
x Z“ od 6.30 h do 7.00 h. Do 
cieľa, ktorým je Pohostinstvo 
U Cíbika, Trenčín – Kubra tre-
ba prísť do 18.00 h. Štartovné 
organizátor nevyberá. Každý 
účastník ide na vlastnú zod-
povednosť, je vhodné ľahké 
turistické oblečenie a obutie, 
vo vyšších polohách rátajte 

so snehom. Stravovanie je 
z vlastných zásob. V cieli 
účastníci dostanú pamätný 
list, plaketu a malé občer-
stvenie.

Trasy: A 20 km „Č“ Trenčín, 
hotel Brezina – Soblahov, cha-
ta pod Ostrým vrchom – „M“ 
Lúčky – „Ž“ Kubrica – Trenčín 
(Kubra) B 30 km „Č“ Trenčín, 
hotel Brezina – Soblahov, cha-
ta pod Ostrým vrchom – „M“ 
Lúčky – Svitava – Petrovanské 
lúky – „Č“ Trenčianske Teplice 
– Opatovská dolina – Trenčín 
(Kubra) C 50 km „Z“ Beckov 
– pod Lašídom – Selec – sedlo 

pod Hradiskom – s možnos-
ťou pokračovať „v. z.“ Chata 
pod Inovcom alebo „Z“ sedlo 
pod Inovcom na „Č“ chata 
pod Inovcom – Mníchova Le-
hota – Macková – chata pod 
Ostrým vrchom – „M“ Lúčky 
– Trubárka – „Z“ Radúchová 
– „Č“ Trenčín (Kubra). Kontro-
la na trati: Lúčky rázc. „MxŽ“ 
pri kríži.
 Odchod autobusu SAD 
z Trenčína do Beckova na 
štart 50 – ky je o 5.44 h zo 
stanice SAD, zo stanice Nové 
Mesto nad Váhom do Beckova 
o 6.10 h.
 Jan Mrlina

Vždy za každú cenu s úsmevom. Toto trénerovo želanie do bod-
ky napĺňajú Dominik Švehla, Denis Jančo a Róbert Bulejko.

Real sa nedal zahanbiťReal sa nedal zahanbiťReal sa nedal zahanbiťReal sa nedal zahanbiť
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