
 O asanácii rozhodol Spoločný obecný úrad v Trenčíne na základe žiadosti majiteľky objektu. „Ako 
dôvod vo svojej žiadosti uviedla narušenie statiky objektu do takej miery, že by sa oprava neda-
la zrealizovať, iba ak by sa neúmerne 
predražila. Len záchrana súčasného 
objektu by stála 41 mil. Sk, zbúranie 
vyjde na 36 mil. Sk,“ uviedla prednost-
ka spoločného obecného úradu Mária 
Pavlíková. Búracie povolenie nadobud-
ne koncom marca právoplatnosť s pod-
mienkou, že majiteľka umožní bezplatné 
užívanie priestorov časti budovy základ-
nou umeleckou školou až do doby, po-
kiaľ Mesto Trenčín nenájde vyhovujúce 
náhradné priestory. V praxi to znamená, 
že vlastné búranie môže nastať, až keď 
objekt opustia žiaci ZUŠ. 
 Pokračovanie na strane č. 2
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Projekt chráneného pracoviska na mestskej polícii, o ktorom sme informovali v minulom čísle 
dvojtýždenníka Info, sa stal skutočnosťou. V službe operátorov monitorovacieho kamerového 
systému Mestskej polície v Trenčíne, ktoré doteraz obsluhovala stála služba z radov inšpek-
torov, sa v budove MsP od 27. marca strieda šesť zdravotne postihnutých občanov. Oni teraz 
sledujú výstupy z jednotlivých kamier a v prípade podozrivých zistení informujú stálu službu 
v budove MsP, ktorá zabezpečí vyslanie hliadky na miesto činu. Telesne postihnutí operátori 
nie sú príslušníkmi MsP v zmysle zákona o obecnej polícii, pretože nespĺňajú zákonom stano-
vené podmienky. Zamestnáva ich Mesto Trenčín.

Chránené pracovisko na mestskej polícii

Prvý krok k utlmeniu dopravy na Palackého ulici
Polyfunkčný objekt s obchodnými i reštauračnými priestormi a 250-timi parkovacími miestami 
postaví na mieste dnešnej budovy na Palackého ul. 29 súkromný investor. Mesto Trenčín mu 
odpredalo svoj 5/8 podiel na základe uznesenia mestského zastupiteľstva v lete minulého roka.

Prestavba Kotvy 
nezníži životný 

štandard susedov
 Mesto Trenčín prostred-
níctvom Spoločného obec-
ného úradu 10. marca t. r. 
oznámilo začatie stavebného 
konania na rekonštrukciu 
a rozšírenie bývalej reštau-
rácie Kotva, ktoré vyvrcholí 
vydaním stavebného povo-
lenia. Stalo sa tak po tom, 
čo Krajský stavebný úrad 
v Trenčíne zamietol námietky 
obyvateľov obytného domu 
na Nálepkovej ul. voči roz-
hodnutiu o umiestnení zmeny 
stavby, vydanej Spoločným 
obecným úradom Trenčíne 
a potvrdil právoplatnosť jeho 
rozhodnutia. 
Viac sa dočítate na str. č. 2

foto: jč
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Prestavba Kotvy nezníži životný štandard susedov
Pokračovanie zo str. 1
 Zámer prestavby reštaurácie 
Kotva v susedstve zimného šta-
dióna na Sihoti na polyfunkčný 
objekt firmou Magnus Center 
sa stretol s veľkou nespokoj-
nosťou obyvateľov susedných 
panelových domov. Primátor 
Trenčína Branislav Celler ako 
štatutárny zástupca Spoločné-
ho obecného úradu v Trenčíne 
sa rozhodol podpísať územné 
rozhodnutie len vtedy, ak budú 
do projektu zapracované všetky 
oprávnené námietky ďalších 
účastníkov konania, medzi kto-
rými nechýbali ani obyvatelia 
panelového domu na Nálepko-
vej ul. č. 4. 
 Rozhodnutie o umiestnení 
zmeny stavby primátor podpísal 
16. novembra minulého roka 
po tom, ako boli zosúladené 
stanoviská uplatnené dotknu-
tými organizáciami a orgánmi 
štátnej správy, posúdené ná-
mietky a vyjadrenia účastníkov 
konania.

 Svoje námietky obyvatelia 
obytných domov na Nálep-
kovej a Šoltésovej ul. spísali 
formou petície s viacerými po-
žiadavkami a adresovali Mestu 
Trenčín. 
 Námietka, požadujúca do-
kladovať vlastníctvo stavební-
ka k pozemku, na ktorom má 
byť umiestnená navrhovaná 
stavba, bola splnená. Investor 
stavby k návrhu o vydanie 
územného rozhodnutia síce 
predložil výpis z katastra ne-
hnuteľností, na ktorej figuroval 
ešte predchádzajúci vlastník, 
ale zároveň poskytol uzatvore-
nú kúpnu zmluvu na parcelu, 
na ktorej sa má zmena stavby 
zrealizovať. 
 Nesúhlas s rozšírením stav-
by z dôvodu nemožnosti ďal-
šieho bývania v bezprostredne 
susediacich domoch odôvod-
nili občania porušením statiky 
obytného domu na Nálepkovej 
ul. č. 4. Podľa ich názoru už 
samotná funkčnosť objektu je 

v rozpore s predstavou akého-
koľvek bývania, pretože disko-
téka, piváreň, kasíno, vináreň, 
reštaurácia, bowling, zásobo-
vanie materiálom a tovarom, 
hlučnosť agregátov potrebných 
pre vzduchotechniku a pod. 
budú mať za následok neustá-
lu neprimeranú hlučnosť. Zá-
roveň nesúhlasili s rozšírením 
objektu až pod „ich okná“, čo 
by malo za následok aj výrub 
zelene medzi Kotvou a obytným 
domom. 
 Tieto ich obavy vyvrátili 
nezávislí odborníci. Podľa ich 
posudkov preslnenie bytov 
po prístavbe polyfunkčného 
objektu vyhovie podmienkam 
Slovenskej technickej normy 
aj v najnepriaznivejšom mies-
te fasády obytného domu. 
Hluková štúdia potvrdila, že 
stavba je navrhnutá tak, aby 
neohrozovala zdravie vlastní-
kov ani susedných pozemkov 
a stavieb. Záver statického 
posudku znie: „Výstavba na-

vrhovaného objektu nebude 
negatívne vplývať na nosný 
systém a statickú bezpečnosť 
bytového domu na Nálepkovej 
ul. č. 4 ani počas stavebných 
prác, ani počas užívania stav-
by.“ Výrub drevín sa môže rie-
šiť iba v nevyhnutnom rozsahu 
tak, aby v čo najmenšej miere 
bola narušená teraz jestvujúca 
stromová hluková a prachová 
bariéra medzi stavbou a obyt-
ným domom.
 Na základe oznámenia 
občanov vykonali pracovníci 
Spoločného obecného úradu 
v Trenčíne obhliadku stave-
niska. „Nepotvrdili sa obavy 
občanov, že investor už začal 
vlastnú rekonštrukciu,“ pove-
dala po jej ukončení pracovníč-
ka spoločného obecného úradu 
Mária Lamačková. Podľa jej 
slov čierna stavba sa nekoná, 
investor robí prípravné práce 
a v rámci statického posúdenia 
stavby potrebné sondy.
 Tibor Hlobeň

Prvý krok k utlmeniu dopravy na Palackého ulici

 Budova sa nachádza v pa-
miatkovej zóne mesta, ale nie 
je národnou kultúrnou pamiat-
kou evidovanou v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu 
SR. V záväznom stanovisku 
Krajský pamiatkový úrad v Tren-
číne konštatuje, že po zhodno-
tení stavu nosných konštrukcií 
nie je možné navrhnúť vhodnú 
sanáciu a opravu jestvujúce-
ho objektu tak, aby stavba 
spĺňala základné požiadavky 

na bezpečnú prevádzku a za-
chovala primeranú úžitkovosť 
a návratnosť investícií, preto 
odporúča objekt odstrániť. Pod-
ľa pamiatkarov najvýhodnejšie 
je odstránenie objektu a na 
pozemku postaviť novú stavbu 
pre využitie a účel, ktorý bude 
v súlade s charakterom a využi-
tím pozemku, ktorý je situovaný 
v centrálnej mestskej zóne.
Poslanci mestského zastupi-
teľstva rozhodli o odpredaji 
mestského podielu ďalšiemu 
vlastníkovi. „Kúpnu cenu sme 
stanovili s prihliadnutím na 
znalecký posudok a ceny po-
zemkov v meste. Predstavova-
la 5 437 500 Sk, čo je vyššia 
cena, ako bola stanovená 
v znaleckom posudku. Podľa 
platnej legislatívy Mesto Tren-
čín muselo ponúknuť objekt 
spoluvlastníkovi, až keby ten 
neprejavil záujem, mohlo ho 
predať s vecným bremenom 
na základe súťaže iným záu-
jemcom. Spoluvlastník však 
cenu akceptoval. Kúpna zmlu-
va bola uzatvorená dňa 12. 

7. 2005,“ vysvetľuje postup 
samosprávy Gabriela Vanková, 
vedúca útvaru majetku mesta.
 Nový vlastník mieni po zbú-
raní pôvodnej budovy investo-
vať do výstavby polyfunkčného 
objektu. So svojím zámerom 
už oboznámil aj trenčianskeho 
primátora Branislava Cellera. 
Mesto sa totiž v procese sta-
vebného konania vyjadruje ku 
každej novej stavbe. Ak nie je 
v súlade s územným plánom, 
môže jeho realizáciu zastaviť. 
„To sa v tomto prípade prav-
depodobne nestane,“ hovorí 
primátor. „V centre mesta 
máme dlhodobé problémy 
s parkovaním a nám sa núka 
riešenie, ktoré tu ponúka 
vybudovať nových 250 parko-
vacích miest. Nové využitie 
daného priestoru s vchodom 
pre automobily z Hasičskej 
ulice bude mať veľký význam 
pre stred Trenčína. Bude to 
prvý krok k utlmeniu dopravy 
na Palackého ul. a k čiastoč-
nému vytvoreniu pešej zóny 
v tomto priestore. Investor 

sa navyše zaviazal, že dodrží 
všetky podmienky pamiatka-
rov, aby bola budova v súlade 
s pamiatkovou zónou.“
 Mesto Trenčín má vybraté aj 
náhradné priestory pre výtvarný 
obor základnej umeleckej ško-
ly, ktorý sídli v súčasnosti na 
Palackého ul. „Čo najskôr ich 
chceme umiestniť na Hviezdo-
slavovu ul., do susedstva ma-
terského centra Srdiečko. Je 
to voľný objekt vo vlastníctve 
mesta s plochou podobnou 
tej, ktorú výtvarníci využívajú 
dnes. Po drobných úpravách 
im môže dočasne slúžiť, kým 
sa neuvoľní niektorý z objek-
tov, ktoré dostaneme  ako 
prebytočný majetok armády 
v kasárňach SNP,“ konštatuje 
B. Celler. 
 Tento zámer pomôže aj in-
vestorovi k čo najrýchlejšiemu 
naplneniu jeho plánov, ktoré 
prezentoval na stretnutí s pri-
mátorom. A tie sú smelé – kon-
com tohto roku sprístupniť po-
lyfunkčný objekt verejnosti.
 Tibor Hlobeň
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Kurty na Novinách zmenia majiteľa
„Mestská rada odporučila predaj areálu tenisových kurtov 
a priľahlého pozemku na sídlisku Noviny formou verejnej ob-
chodnej súťaže. Je to už druhý pokus o jeho predaj, pri prvom 
boli oslovení iba súčasný nájomca a žiadatelia, ktorých žia-
dosti sme evidovali na našom útvare,“ povedala po marcovom 
zasadnutí trenčianskej mestskej rady Gabriela Vanková, vedú-
ca útvaru majetku mesta. 

 Mesto Trenčín v prvom 
kole žiadateľov vyzvalo na 
podanie cenovej ponuky a ar-
chitektonickej štúdie zámeru 
ďalšieho využitia športoviska. 
Všetky štyri ponuky prerokova-
la koncom januára Finančná 
a majetková komisia pri MsZ 
a odporučila predaj žiadate-
ľovi, ktorý ponúkol najvyššiu 
cenovú ponuku. Mestská rada 
predaj tiež podporila, a tak 
sa na februárové rokovanie 
mestského zastupiteľstva 
mal dostať návrh na odpredaj 
tenisového areálu na sídlisku 
Noviny a priľahlého pozem-
ku konkrétnemu žiadateľovi 
s podmienkami, že prevezme 
záväzky z nájomnej zmluvy 
a na voľnom pozemku vybudu-
je stavbu, súvisiacu so špor-
tovým zameraním areálu.

 Trenčiansky primátor Bra-
nislav Celler však tento bod 
stiahol z rokovania mestské-
ho zastupiteľstva. „Predaj ne-
bol zrealizovaný preto, lebo 
subjekt, ponúkajúci najvyššiu 
cenu, nezaplatil 10 % zábez-
peky z kúpnej ceny, a to 
v termíne pred zasadnutím 
mestského zastupiteľstva,“ 
uvádza dôvody primátorovho 
rozhodnutia G. Vanková.
 B. Celler hneď po včeraj-
šom rokovaní mestskej rady 
rozhodol o vytvorení komisie, 
ktorá určí podmienky preda-
ja. Komisia bude menovaná 
v najbližších dňoch a ak sa 
s výsledkom jej práce stotožní 
mestská rada, do programu 
rokovania zastupiteľstva by sa 
predaj areálu mohol zaradiť 
najskôr v júni tohto roku. (th)

Jedna otázka pre… 

V súvislosti s neustále sa znižujúcim počtom žiakov nastupujúcich 
do prvých ročníkov ZŠ ma ako otca budúceho školáka zaujíma, či 
sa nebude rušiť niektorá zo základných škôl v Trenčíne ? Z. Č.

 Výsledkom nepriaznivého 
demografického vývoja v na-
šom meste za posledné dva 
roky je skutočnosť, že roz-
diel medzi žiakmi deviatych 
ročníkov končiacimi povinnú 
školskú dochádzku a žiak-
mi  zapísanými do prvého 
ročníka predstavuje zhruba 
500 žiakov. To vo finančnom 
vyjadrení predstavuje zníženie 
celkového rozpočtu o približne 
12 mil. korún. Aj v roku 2007 
očakávame úbytok približne 
250 žiakov a zníženie rozpočtu 
na školstvo o ďalších približne 
6 mil. Sk.
 Každá zo škôl bola písomne 
oboznámená s výškou rozpoč-
tu na rok 2006 a je povinnos-
ťou školy poskytnúť rozsah 
základného vzdelania v zmysle 

učebných plánov a súčasne 
dosiahnuť vyrovnané hospo-
dárenie, to znamená dodržať 
stanovený rozpočet. 
 Ak niektorá zo škôl nebude 
schopná dodržať normatívne 
stanovený rozpočet a ňou vy-
konané racionalizačné opatre-
nia nebudú stačiť na vykrytie 
straty, Mesto Trenčín až na 
základe týchto skutočností 
pristúpi k nevyhnutným racio-
nalizačným opatreniam, plne 
si uvedomujúc zodpovednosť 
za poskytovanie kvalitného 
základného vzdelania. Povin-
nosťou každého riaditeľa vo 
vzťahu k žiakom a ich rodičom 
je zodpovedne a na profesio-
nálnej úrovni riadiť základnú 
školu.
 (r)

Mgr. Jozefa Baláža, vedúceho Útvaru školstva 
a sociálnych vecí MsÚ

Harmonogram strojného čistenia po zimnej údržbe
 MHSL, m. r. o., Trenčín realizuje v rámci bežnej údržby ko-
munikácií strojné čistenie komunikácií, chodníkov a verejných 
priestranstiev. Momentálne sa vykonáva strojné čistenie komu-
nikácií a chodníkov od posypového materiálu po zimnej údržbe.
 V zmysle VZN č. 7/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku 
v meste Trenčín je za čistotu chodníka zodpovedný majiteľ, 
správca, nájomca priľahlej nehnuteľnosti. Na základe uvedených 
skutočností žiadame občanov, aby posypový materiál z chodní-
kov priľahlých k ich nehnuteľnosti zmietli na krajnicu komuniká-
cií, odkiaľ bude počas strojného čistenia vykonávaného podľa 
harmonogramu strojného čistenia odvezený.
 V prípade extrémne nepriaznivých poveternostných podmie-
nok môže dôjsť k časovým posunom termínov realizácie v jed-
notlivých lokalitách.
 
I. ETAPA – komunikácie a chodníky I. poradia 
dôležitosti
1. lokalita: Soblahovská

Noviny
Nad Tehelňou
Stred mesta

termín 31. 3. 2006

2. lokalita: Sihoť
Opatová
Kubra, Pod Sokolice

termín 31. 3. 2006

3. lokalita: Zámostie termín 14. 4. 2006

4. lokalita: Juh termín 14. 4. 2006

II. ETAPA – komunikácie II. a III. poradia 
dôležitosti
1. lokalita: Soblahovská

Noviny
Nad tehelňou
Stred mesta

termín 23. 4. 2006

2. lokalita: Sihoť
Opatová
Kubra, Pod Sokolice

termín 23. 4. 2006

3. lokalita: Zámostie termín 30. 4. 2006

4. lokalita: Juh termín 30. 4. 2006

Pri príležitosti 
Svetového dňa 
vody 22. marca si 
Trenčín pripome-
nul storočnicu 
mestského 
vodovodu. Na 
prednášku 
Ivana Bosého do 
Artkina – Metro 
na Mierovom 
námestí pozýval 
Trenčanov aj 
vodník Valentín.

foto: jč
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 Požiar v Opatovej postavil 
hasičov pred veľkú skúšku, 
pretože viaceré hydranty nefun-
govali a zasahujúci požiarnici 
si museli poradiť priamo na 
mieste. Preto poslanci VMČ po-
žiadali o kontrolu hydrantov na-
chádzajúcich sa na ich území. 
Zároveň žiadajú aj o príspevok 
z mestského rozpočtu na zakú-
penie pneumatík na autá dob-
rovoľných požiarnych zborov.
 Po viacerých rokovaniach 
dostalo Mestské hospodárstvo 
a správa lesov, m. r. o. (MSHL) 
povolenie na výrub stromov 
na Ulici gen. Goliana. Statné 
japonské čerešne „prerástli“ 
do asfaltu a korene dvíhajú 
obrubníky i chodník. S likvidá-

ciou stromov sa začalo minulý 
týždeň a nahradí ich vhodnejšia 
zeleň.
 Občanov Opatovej trápi 
rozkopaná cesta po budovaní 
kanalizácie, dostali prísľub, 
že hneď po skončení mrazov 
sa začne s jej ukladaním na 
Potočnej ulici. Stav ciest ešte 
zhoršila tvrdá zima, ale v pláne 
investícií je povrchová úprava 
ciest rozkopaných pri výstavbe 
kanalizácie. Občania zároveň 
poukázali na zvýšené náklady 
na prípojky v domoch, ktoré 
sa nachádzajú pod úrovňou 
kanalizácie. Tá je určená pre 
splaškovú vodu, „neplechu“ 

však robí dažďová voda. Vpuste 
existujúcich trativodov sú zane-
sené a občania požadujú ich 
očistenie. Na Ulici Niva sa po 
odstránení poruchy na vodovo-
de prepadla cesta. Všetky ne-
dostatky v jarných mesiacoch 
zmapujú pracovníci Útvaru ŽP 
a dopravy MsÚ v spolupráci 
s poslancami VMČ.
 Obyvatelia Opatovej s ne-
vôľou prijali aj informovanosť 
o modernizácii železnice for-
mou vývesky na Mestskom 
úrade Trenčín. Žiadajú v bu-
dúcnosti lepšiu komunikáciu 
o problémoch, ktoré sa ich 
priamo dotýkajú.
 Diskusiu vyvolalo aj vysie-
lanie Televízie Trenčín, ktoré sa v tejto oblasti nedá poze-

rať. Signál je v Novej Dubnici, 
obciach južne od mesta, ale 
v samotnom meste sú niektoré 
časti bez signálu.
 Diskutovalo sa aj o zimnej 
údržbe ciest, najmä o vyha-
dzovaní snehu mechanizmami 
na očistené chodníky. Vodičov 
trápi aj odbočovanie z hlavnej 
cesty od Trenčína, kde doprav-
ní policajti často stávajú a dá-
vajú pokuty. Pritom od Dobrej 
je odbočovací pruh k predajni 
automobilov a možnosť vybu-
dovať odbočovací pruh z pro-
tismeru tu teda je.
 Vlnu nevôle vyvolala aj daň 

za cirkevné objekty. Poslanci 
navrhli jej zrušenie, pretože sa 
nedá urobiť výnimka. Po pripo-
mienkovaní ZMOS-om v par-
lamente sa daň zruší od roku 
2007.
 Opatovčanom chýba viac 
veľkokapacitných kontajnerov 
na odpad po jarnom upratovaní 
a kritizovali ich umiestnenie.
 Chodník do škôlky je v dezo-
látnom stave a navyše dažďová 
voda z autobusových zastáviek 
pri Majáku steká do objektu. 
Poslanci navrhli rokovanie s Po-
vodím Váhu, aby jeho pracovní-
ci vyčistili potôčik pri škôlke.
 (la)
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V Opatovej občania zaplnili sálu 
Zasadnutie Výboru mestskej časti (VMČ) Sever v stredu 15. 
marca malo v Kultúrnom dome Opatová kulisu veľkého počtu 
občanov, ktorí zaplnili sálu a aktívne sa zaujímali o život a ko-
munálnu politiku v tejto časti mesta.

Rozkvitnuté japonské čerešne na Sihoti sú už minulosťou

Pracovníci MHSL Trenčín začali s výrubom 40 stromov na Ul. 
gen. Goliana
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 Predpokladá sa, že v období 
Matúša Čáka žilo v trenčian-
skom podhradí viacero vrstiev 
obyvateľov rozličného pôvodu, 
medzi ktorými prevažovalo pô-
vodné slovanské obyvateľstvo. 
Cudzí hostia – zväčša nemeckí 
– však vlastnili v Trenčíne mno-
hé majetky a pravdepodobne 
mali vplyv aj na zriadenie mest-
ského charakteru Trenčína, ako 
tomu bolo aj v iných mestách 
na Slovensku. Je isté, že život 
osady vždy závisel od župného 
sídla – hradu. Rešpektovali sa 
staré zvykové práva, ba dokon-
ca už v tom čase možno exis-
tovali aj niektoré výsady pre 
mešťanov. V búrlivých časoch 
spupného Matúša Čáka sa ale 
na práva mešťanov či hostí ur-
čite veľmi nehľadelo – museli 
sa podriaďovať a slúžiť jeho 
vojenskej svojvôli. Na druhej 
strane prítomnosť kráľovského 
župana (nezabúdajme, že Ma-
túš Čák bol za kráľa Ondreja III. 
bratislavským županom a hlav-
ným kráľovským koniarnikom 
a za Karola Róberta to dotiahol 
dokonca na kráľovského palatí-
na) a posádky na hrade vytvá-
rali dobré podmienky pre odbyt 
remeselníckych výrobkov tejto 
trhovej osady. Matúš Čák tiež 

podporoval zakladanie nových 
osád a kolonizovanie starších 
slovenských osád nemeckými 
kolonistami. A práve od Matúša 
Čáka boli mestu Trenčín zrejme 
udelené vôbec prvé mestské 
výsady. Naozajstný mestský ži-
vot sa tu však začal rozvíjať až 
po ukončení feudálnej anarchie 
v Uhorsku. Po smrti Matúša 
Čáka (1321) Trenčín obsadili 
vojská kráľa Karola Róberta 
z Anjou a mesto bolo vypálené 
v bojoch medzi nimi a Matúšo-
vými stúpencami. Ak aj dovtedy 
existovali nejaké mestské vý-
sady, boli zničené. V povedomí 

kráľa pretrvávala predstava 
Trenčína ako najvážnejšieho 
centra odporu proti jeho vláde, 
preto Trenčania získali mest-
ské výsady prakticky až za vlá-
dy jeho syna Ľudovíta I. 

 Viete, že: arogancia Matú-
ša Čáka vyvrcholila spustoše-
ním a vypálením Nitrianskeho 
hradu i katedrály? Rozkázal 
dokonca rozváľať múry a veže 
nitrianskeho opevnenia, za 
čo ho exkomunikovali z cirkvi. 
Obsadil aj Trnavu a mešťanov 
verných kráľovi vyhnal.
 (rk)
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Matúš Čák Trenčiansky – držiteľ hradu, I. časť
 Uhorský šľachtický rod 
Čákovcov (Chak, Chaak) 
pochádzal z oblasti Ostriho-
mu a vlastnil celý rad pan-
stiev na Slovensku, najmä 
v okolí Trenčína. Z rozvetve-
nej rodiny bol najznámejší 
a najvplyvnejší Matúš Čák 
Trenčiansky. Za pomoc pri 
oslobodení Bratislavy dostal 
od kráľa Ondreja III. hodnosť 
správcu kráľovských stajní 
a bratislavského župana. 
Okolo roku 1300 patril me-
dzi najbohatších veľmožov 
v Uhorsku. Niektoré majetky 
zdedil, niektoré získal sám. 
Cudzie majetky zaberal zväč-
ša neoprávnene, používal in-
trigy, zastrašovanie a násilie. 
Šikovne využíval najskôr pria-
zeň kráľa Ondreja III. Avšak aj 
po jeho smrti – rok po prvom 
jubilejnom roku, t. j. v roku 
1301, kedy nastal vážny boj 
o oslabený uhorský trón, sa 
Matúš rýchlo zorientoval a ši-
kovne získaval výhody najmä 
pre seba. Nový kráľ Karol Ró-
bert Anjou ho dokonca v roku 
1308 vymenoval za kráľov-
ského taverníka a neskôr za 
jedného z troch kráľovských 
palatínov. Neskôr to oľuto-
val, lebo moc a vplyv Matúša 
Čáka prerástli nad únosné 
medze. V 14 župách, ktoré 
ovládal, vládol nezávisle, bez 
ohľadu na záujmy kráľa. Ka-
rol Róbert poslal na Matúša 
vojsko a zbavil ho hodnosti 
kráľovského taverníka. Ďal-
ším tŕňom v oku boli aj iní 
vplyvní oligarchovia – výcho-
doslovenskí Omodejovci. Do 
známej bitky pri Rozhanov-
ciach poslal kráľ proti nim 
silné vojsko. Matúš Čák po-
mohol Omodejovcom vysla-
ním 1 700 svojich vojakov. 
Karol Róbert však napriek 
tomu tento boj so spupnými 
veľmožmi vyhral. Ich moc sa 
oslabila, no Matúš Čák aj 
napriek tomu naďalej ovládal 
veľké územie. Karol Róbert 
musel proti nemu bojovať 
postupným dobýjaním jeho 
hradov, čo však išlo veľmi 
pomaly.

Danglár

Život v podhradí



Číslo 7/ročník VIII

Môžete najskôr priblížiť čita-
teľom konkrétne, o aké názo-
ry v súvislosti s prieskumom 
vo vzťahu k Trenčínu išlo?
 Najmä od starších Tren-
čanov často počúvame, že 
v tomto meste žijú lokálpatrio-
ti, že Trenčín je v tomto smere 
výnimočnejší ako iné mestá. 
Keďže to však zatiaľ nikto 

objektívne nezmeral a  tieto 
tvrdenia by teda mohli ľahko 
vyznievať ako klišé, rozhodli 
sme sa, že situáciu zistíme 
priamo v teréne. Spolupraco-
vali sme so študentami zo Ci-
ty University, ktorí získané 
poznatky využili aj pre študijné 
účely. Na výsledky prieskumu 
sme boli naozaj zvedaví.

Je teda pravda, že Trenčania 
sú lokálpatrioti?
 Áno, dá sa povedať, že je to 
naozaj tak. Trenčania sú nao-
zajstní lokálpatrioti!
 Za všetko hovoria čísla: 
Zo 430 náhodne vybratých 
občanov rôznych vekových 
kategórií bolo až 337 tých, 
ktorí žijú v Trenčíne dlhšie 
ako desať rokov. Možno aj 
preto odpoveď na otázku ako 
poznajú Trenčín, odpovedalo 
až takmer 90% opýtaných, že 
Trenčín poznajú veľmi dobre 
alebo skôr dobre. Rovnako 
takmer 90% opýtaných pociťu-

je k Trenčínu pozitívny vzťah. 
Z nich približne polovica sa cíti 
byť hrdými Trenčanmi. Svedčí 
to o tom, že Trenčania majú 
svoje mesto naozaj radi a cítia 
k nemu spolupatričnosť.

Prekvapilo vás niečo na od-
povediach, čo považujete za 
zaujímavosť?

 

Pre mňa sú zaujímavými odpo-
vede Trenčanov na otázku, či 
považujú Trenčín za opevnené 
mesto. Položili sme ju v sú-
vislosti s témou opevnených 
a historických miest, ktorá 
tento rok v Trenčíne rezonuje 
vďaka pripravovanej konferen-
cii Mesto za hradbami a pri-
pravovaného vstupu Trenčína 
do medzinárodnej asociácie 
opevnených miest WTFC.
 Celkovo považuje Trenčín 
za opevnené mesto 42% opý-
taných, 58% ho za opevenené 
mesto nepovažuje. Ak sa však 
pozrieme na jednotlivé odpove-
de bližšie, zistíme, že za opev-
nené mesto považuje Trenčín 
väčšinou staršia generácia. 
Za opevnené mesto označilo 
Trenčín totiž až 58% Trenča-
nov starších ako 40 rokov. 
Mladší ľudia Trenčín naopak 
za opevnené mesto vo väčši-
ne nepovažujú, o čom svedčí 
66% opačných reakcií tejto ve-
kovej kategórie. V skutočnosti 

ani tieto odpovede nie sú pre-
kvapujúce. Veď ako ukázala aj 
nedávna prednáška historika 
Dr. Zemeneho o vývoji mest-
ského opevnenia, Trenčín mal 
kedysi naozaj veľmi slávne 
a pevné mestské múry okolo 
celého mesta. Pravdou však 
je aj to, že dnes je z nich už 
iba torzo. V tomto smere sme 
naozaj zaujímavým príkladom 
mesta za hradbami. Môžeme 
sa iba tešiť na diskusiu s iný-
mi európskymi historickými 
mestami počas októbrovej 
konferencie, v ktorej určite 
použijeme aj výsledky tohoto 
prieskumu. Dnes už verím, 
že téma a výsledky konferen-
cie budú zaujímať aj bežných 
Trenčanov - veď na otázku aký 
význam prikladajú histórii, od-
povedali svorne mladí i starší, 
že veľmi veľký alebo skôr veľ-
ký. Takúto odpoveď uviedlo až 
75% opýtaných.

Jedna z otázok smerovala aj 
k tomu, ktoré miesto majú 
Trenčania v meste najrad-
šej?
 Z prieskumu vyplýva, že naj-
obľúbenejším miestom Trenča-
nov je hrad, Brezina a centrum 
mesta, Mierové a Štúrovo 
námestie, a to rovnako u mla-
dých i starších Trenčanov. 
Celkovo jednu z týchto troch 
možností napísalo takmer 
60% opýtaných. Ostatné často 
sa opakujúce odpovede boli 
Ostrov, plaváreň, Max, Steps  
a doma.

Prieskum sa však netýkal 
iba histórie, ale i súčasnosti. 
Ako občania charakterizovali 
súčasný Trenčín?
 Takmer 60% opýtaných od-

povedalo, že považujú Trenčín 
za moderné európske mesto 
alebo skôr európske mesto. 
Za skôr provinčné mesto po-
važuje Trenčín niečo viac ako 
35% opýtaných a iba 5% si 
myslí, že sme zaostalým pro-
vinčným mestom. Aj tu teda 
výsledky naznačujú potešiteľ-
nú skutočnosť, že Trenčania 
– a to najmä tí mladší – sú 
skôr hrdými než zakríknutými 
Európanmi. 

Môžu byť výsledky z tohto 
prieskumu nejako ďalej vyu-
žité?
 Samozrejme, mestu tieto 
údaje môžu poslúžiť napríklad 
v tom, že sa vo svojich akti-
vitách môže smelo zamerať 
na lepšiu osvetu, propagáciu 
takých tém, ktoré občanov na-
ozaj zaujímajú – história mes-
ta, medzinárodné vzťahy a po-
dobne. Je dobré vedieť, že sa 
dá pri aktivitách mesta stavať 
na hlbokom záujme občanov 
o svoje mesto. Napokon cítiť 
to už teraz, spolupráca mesta 
a iných kultúrnych, spoločen-
ských či vzdelávacích inštitú-
cií sa veľmi zlepšuje. Takisto 
máme v pláne rozoslať podob-
ný dotazník mestám, ktoré sa 
v októbri zúčastnia našej kon-
ferencie. S veľkým záujmom 
budeme porovnávať naše výs-
ledky s ich výsledkami. Mys-
lím, že to môže iba prispieť 
k zaujímavej diskusii o lokál-
nej a európskej identite, ktorú 
na konferencii budeme rozví-
jať. Sú to aktuálne otázky, kto-
rými sa zaoberá celá Európa 
a je dôležité vedieť, že Trenčín 
nezostáva bokom.

Za rozhovor 
poďakoval: Ľubo Pagáč
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Aký je náš vzťah k Trenčínu?
Vo februárovom vydaní dvojtýždenníka Info sme upozorňovali na 
prieskum názorov, ktorý sa uskutočňoval v uliciach Trenčína na 
tému vzťahu Trenčanov k svojmu mestu. Dnes  už  poznáme jeho  
výsledky. O tom, aké poznatky priniesol, sme sa pozhovárali s 
Renátou Kaščákovou z útvaru marketingu mestského úradu, 
ktorý prieskum realizoval.
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Aký pociťujete vzťah k Trenčínu?
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Aký význam prikladáte histórii?

veľmi veľký

skôr veľký

skôr malý

žiaden

Z celkového počtu 430 opýtaných Trenčanov má 90% pozitívny 
vzťah k Trenčínu, alebo sa považuje za hrdého Trenčana. Rovna-
ké percento opýtaných uviedlo, že Trenčín pozná „skôr dobre“ 
alebo „veľmi dobre“

Až 75 % Trenčanov prikladá histórii skôr veľký alebo veľmi veľký 
význam.
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Trenčianky zvíťazili v Berlíne

 O kvalite vyučovania cudzích 
jazykov na Gymnáziu Ľudovíta 
Štúra v Trenčíne sa hovorí vždy 
v dobrom. Potvrdzujú to výsled-
ky žiakov nielen na súťažiach, 
ale aj po ukončení štúdia v prak-
tickom živote. Jedným z posled-
ných úspechov gymnazistov je 
víťazstvo v semifinále medziná-
rodnej súťaže Mladé európske 
kuchárky konanej v Berlíne v po-
lovici marca. V prvom momente 
som si myslel, že súťažiace ako 
gymnazistky len teoretizovali 
o kuchárskom umení v nemec-
kom jazyku. Moje fantazírovanie 
na pravú mieru uviedla členka 
trenčianskeho družstva An-
drejka Remišová. „Áno, spolu 
Katkou Hiklovou a Barborkou 
Králikovou sme aj vďaka našim 
vyučujúcim E. Schima, D. Pav-
líkovej a M. Černičkovej prešli 
dobrou jazykovou prípravou 
družstva, ale v samotnej súťaži 
sme museli preukázať aj prak-
tickú zručnosť a istú dávku fan-

tázie ako kuchárky. Na začiatku 
vládlo trocha napätia, ale zada-
ním úlohy pre kuchárske druž-
stvo, ktorým bol výber potravín 
za 9 euro a ich spracovanie 
na chutné jedlo v časovom limi-
te jednej hodiny, z nás všetka 
tréma opadla. Spracované jedlo 
sme servírovali tak trocha origi-
nálne ako na privítanie príchodu 
jari. Odbornej porote, zloženej 
z profesionálnych kuchárov, 
sme tiež odpovedali na otázky 
a po degustácii jedla sme oča-
kávali jej rozhodnutie. Zrejme 
náš jazykový prejav v nemčine 
ladil aj s našou kulinárskou 
zručnosťou, lebo nám odborná 
porota prisúdila prvenstvo pred 
českým, poľským a nemeckým 
družstvom.“ Zaželajme trenčian-
skemu družstvu, aby svoje semi-
finálové prvenstvo zopakovalo 
vo finále tejto súťaže 4. apríla 
na Inchebe v Bratislave v rámci 
veľtrhu „Coneco-Racioenergia-
-Climatherm. (jč)

 Trenčianske múzeum už 
niekoľkokrát prezentovalo za-
ujímavými výstavami tvorbu 
významných fotografov nášho 
regiónu. Spomeňme za všet-
kých diela Maxa Sterna, Márie 
Holoubkovej, Viliama Malíka 
či Jána Halašu. Od 16. marca 
je v priestoroch Župného domu 
inštalovaná výstava jedného 
z najuznávanejších českoslo-
venských fotografov medzivoj-
nového obdobia Jána Hajducha 
(1906–1972). Trenčianske mú-
zeum tak pri príležitosti stého 
výročia narodenia predstavuje 
prierez mnohostrannej tvorby 
tohto trenčianskeho fotografa 
pod názvom Obrázky z 20. 
storočia. Vhodne ju dopĺňajú 
dokumenty jeho syna Petra, 
ktorý celú výstavu aj technicky 
pripravil. 
 Hajduchovi Rybári na Váhu, 
Pltníci, Usilovná alebo V smo-
liarni sudov z r. 1942 patrili 
k najlepším snímkam na me-
dzinárodných výstavách. Jeho 
sociálna, ľudová i krajinárska 

fotografia tridsiatych a šty-
ridsiatych rokov 20.storočia, 
podobne ako Halašove zábe-
ry, bola odborníkmi z bývalého 
Československa hodnotená 
ako jedna z najlepších zo Slo-
venska. Výnimočná je i dnes, 
v dobe rozmachu digitálnej 
fotografie. Čiernobiele pohľady 
na mesto a jeho známe histo-
rické časti oslovia i teraz mno-
hých Trenčanov a vrátia ich do 
rokov mladosti. Ruiny hradu, 
stará Sládkovičova ulica, agá-
tová alej a nezastavaná Horná 
Sihoť, Pod Sokolice, pltníci na 
nezregulovanom Váhu, zaľud-
nené hlavné námestie počas 
trhov, starý kiosk v parku 
alebo Tománkov mlyn na Kub-
ranskom potoku – to je už pre 
mnohých dávna história. Zábe-
ry Trenčína vyšli v niekoľkých 
sériách i na pohľadniciach ešte 
koncom 40. rokov so skratkou 
mena autora. Výstavu viac ako 
130 fotografií dopĺňajú dobové 
fotoaparáty, katalógy z výstav 
a početné publikácie, veď Ján 

 Spoločnú radosť  z udelenia čestného titulu Veľyslanec hele-
nizmu – spisovateľovi, historikovi a helenistovi – trenčianskemu 
rodákovi Vojtechovi Zamarovskému v Aténach 13. marca zdieľali  
na Slovenskej ambasáde aj  Trenčania Július Bruna a Ján Hubin-
ský spolu so Zamarovského opatrovateľkou,  vnučkou s manže-
lom a pracovníčkami slovenského veľvyslanectva. Toto ocenenie 
udeľuje každoročne prefektúra Atén významným osobnostiam, 
ktoré sa svojou aktivitou a dielom zaslúžili o šírenie myšlienok he-
lenizmu. Celkový náklad prác Vojtecha Zamarovského, ktoré boli 
preložené minimálne do 15 jazykov sveta, presiahol dva milióny 
výtlačkov. V gréckej Olympii chce slovenská ambasáda umiestniť 
Vojtechovi Zamarovskému pamätnú tabuľu.

Hajduchove obrázky v múzeu

Hajduch bol aj známym slo-
venským autorom obrázkových 
kníh propagujúcich krásy Slo-
venska. 
 Výstava Obrázky z 20. storo-
čia potrvá do 18. apríla. 
 

Na snímke zľava: jeden z ob-
jektov J. Hajducha Ferdinand 
Kramár so sestrou v rozhovore 
s Petrom Hajduchom

 Jana Karlíková
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Na mieste kasární vyrastie polyfunkčný objekt 

Masaryčky Centrum
Najneskôr v máji tohto roku sa začnú stavať prvé objekty polyfunkčného centra Masa-
ryčky na Legionárskej ulici v Trenčíne, na mieste asanovaných Masarykových kasární.

 Stavba Masaryčky Centra sa začne 
rekonštrukciou kanalizačného potrubia 
a preložkou retenčnej nádrže, ktorá sa na-
chádza na pozemku bývalých kasární. Ďalej 
bude nutné vybudovať novú prístupovú ces-
tu k vojenským objektom, pretože doteraz 
boli dopravne prístupné po pozemku, na 
ktorom vyrastie polyfunkčná budova. Na 
základe rokovaní medzi investorom, orgán-
mi Ministerstva obrany SR a zástupcami 
Mesta Trenčín sa dohodol systém prevádz-
ky prístupovej komunikácie, systém záso-
bovania polyfunkčného objektu a systém 
statického parkovania v tomto území.
 Samotný projekt polyfunkčného objektu 
Masaryčky Centrum je rozdelený do dvoch 
blokov, kde rovnobežne s Legionárskou uli-
cou sú v prvom bloku sústredené vlastné 
prevádzkové priestory a v druhom bloku 
v zadnej časti pozemku pozdĺž Partizánskej 
ulice je navrhnutá poschodová parkovacia 
garáž.
 Funkčné náplne priestorov nadzemných 
podlaží v prevádzkovej časti polyfunkčného 
objektu sú zaradené do troch základných 
kategórií – podzemná parkovacia garáž, 
obchodné prevádzky na prvom a druhom 
nadzemnom podlaží a administratívne pre-
vádzky na treťom až šiestom podlaží.
 Obchodné prevádzky budú prepojené 
presklenou pasážou pozdĺž ulice. Pohyb-
livými eskalátormi sa spojí prvé s druhým 
podlažím. Administratívna časť je riešená 
v štyroch blokoch, prístupovo zabezpečená 
troma dvojicami výťahov so schodiskami. 
Zaujímavo je riešené presvetlenie komuni-
kačných jadier jednotlivých podlaží budovy 
svetlíkmi, ktoré povedú zo šiesteho podla-
žia až na prvé, čiže denné svetlo bude pre-
chádzať prakticky celou budovou.
 Ako skonkretizoval zástupca investora 
– konateľ spoločnosti Z. A. I. C. Dušan Ve-
liký, navrhované obchodné prevádzky budú 
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zahŕňať filiálku banky, predajne so spotreb-
ným tovarom, módou, športovými potrebami 
a rôznymi službami, predajňu potravín, pe-
kárskych výrobkov, stravovacie a kaviaren-
ské prevádzky.
 V administratívnej časti budovy sa budú 
nachádzať kancelárske priestory určené 

miestnym firmám a organizáciám, práv-
nikom, lekárom, prípadne iným službám. 
V podkrovnej časti bude možné v prípade 
záujmu zriadiť apartmánové ubytovanie.
 Parkovacie miesta v podzemí budú slúžiť 
na parkovanie majiteľov a zamestnancov 
spoločností sídliacich v budove Masaryčky 

Centra a parkovací dom širokej verejnosti. 
Prevádzku celého polyfunkčného centra za-
bezpečí servisná správcovská spoločnosť. 
Všetky priestory budú ponúkané do nájmu.
 Polyfunkčný objekt Masaryčky Centrum 
má byť podľa harmonogramu výstavby sko-
laudovaný do konca leta 2007. (dv)

Masaryčky Centrum.
Čo je navrhované:

• obchodné priestory s pasážami 
   4 300 m2

• kancelárske priestory 7 500 m2

• parkovacie miesta v podzemí 69 
• parkovacie miesta v parkovacej 
   garáži 220
• celková úžitková plocha komerčných 
   priestorov a parkovania 23 300 m2
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Dokončenie z minulého čísla

2. Dotácia nebude 
poskytnutá týmto 
žiadateľom:

43. Agentúra P-PROMOTION, 
Kukučínova 35, 911 01 Tren-
čín. IČO: 37 921 223, kontakt: 
0903 265 054, štatutárny zá-
stupca: Ing. Jozef Propper. Ná-
zov projektu: SOUND ATTACK 
04, SOUND ATTACK 05. Celko-
vé náklady projektu: SOUND AT-
TACK 04: 236 850 Sk. SOUND 
ATTACK 05: 236 850 Sk. Po-
žadovaná výška príspevku: SO-
UND ATTACK 04: 100 000 Sk 
– 42%. SOUND ATTACK 05: 
100 000 Sk – 42%.
44. Spoločnosť Slovensko-
-indického priateľstva, o. z., 
Považská 49, 911 01 Trenčín. 
IČO: 31 118 194, kontakt: 
032/744 22 18, štatutárny 
zástupca: Anna Galovičová. Ná-
zov projektu: „Na břehu řeky“. 
Celkové náklady projektu: 
14 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 12 000 Sk – 86%.
45. SAKSES, s. r. o., Inovec-
ká 1, 911 01 Trenčín. IČO: 
36 332 348, štatutárny zástup-
ca: Martin Predanocy. Názov 
projektu: SPLANEKOR.Celkové 
náklady projektu: 700 000 Sk. 
Požadovaná výška príspevku: 
450 000 Sk – 64%.
46. Róbert Minárech – SCAN-
DAL, Farská 4, 911 01 Tren-
čín. IČO: 33 167 605, kontakt: 
0910 743 013, štatutárny 
zástupca: Róbert Minárech. 
Názov projektu: SCANDAL 
FUN. Celkové náklady projek-
tu: 250 900 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 150 000 Sk 
– 60%.
47. Kultúrne centrum Sihoť, 
M. Turkovej 22, 911 01 Tren-
čín. IČO: 36 127 108, kontakt: 
032/743 45 35, štatutárny 
zástupca: Iveta Matejková. 
Názov projektu: „ANIMATUS 
LUSUS“ – historické živé ša-
chy. Celkové náklady projektu: 
95 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 70 000 Sk – 74%.
48. Armádne folklórne zdru-
ženie, KaMC OS SR, Hviezdo-
slavova 16, 911 27 Trenčín. 

IČO: 34 004 556, kontakt: 
0907 356 934, štatutárny 
zástupca: Peter Kvetňanský. 
Názov projektu: FOLKLÓRNY 
TRENČÍN 2006. Celkové ná-
klady projektu: 367 300 Sk. 
Požadovaná výška príspevku: 
112 000 Sk – 31%.
49. Združenie občanov Is-
tebníka a Orechového, Is-
tebnícka 9, 911 05 Trenčín. 
IČO: 37 920 383, kontakt: 
032/652 31 03, štatutárny zá-
stupca: Jozef Habánek. Názov 
projektu: Stavanie a váľanie 
mája. Celkové náklady projek-
tu: 33 800 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 23 660 Sk 
– 70%.
50. TJ Mladosť, Soblahov-
ská 21, 911 01 Trenčín. 
IČO: 37 914 235, kontakt: 
032/652 19 48, štatutárny 
zástupca: Mariana Kuhloffelo-
vá. Názov projektu: Tančiareň 
dobrákov od kosti. Celkové 
náklady projektu: 40 000 Sk. 
Požadovaná výška príspevku: 
20 000 Sk – 50%.
51. Branislav Pavlík, Repros 
Studio, F. V. T., Novomes-
kého 3/5, 911 08 Trenčín. 
IČO: 11 751 363, kontakt: 
0903 240 313, štatutárny zá-
stupca: Branislav Pavlík. Názov 
projektu: DVD FILM „Trenčín 
pred hradbami a za hradba-
mi“. Celkové náklady projek-
tu: 844 000 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 150 000 Sk 
– 18%.
52. LampART, o. z., Karpat-
ská 62, 911 01 Trenčín. 
IČO: 37 917 358, kontakt: 
0908 681 767, štatutárny zá-
stupca: Mgr. art. Branislav Hol-
lý. Názov projektu: OPEN AIR 
2006. Celkové náklady projek-
tu: 300 000 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 100 000 Sk 
– 33%.
53. Ľubomír Matúš, Ul. 28. 
októbra 34, 911 01 Trenčín, 
kontakt: 0904 561 559. Ná-
zov projektu: TRENČÍN 2006 
– MESTO ZA HRADBAMI 
– dok. film – 30 min. Celkové 
náklady projektu: 350 000 Sk. 
Požadovaná výška príspevku: 
280 000 Sk – 80%.
54. Umelecká agentúra 

TONAS, s. r. o., M. R. Šte-
fánika 69, 911 01 Trenčín. 
IČO: 36 340 936, kontakt: 
032/743 06 18, štatutárny 
zástupca: Bc. Anton Šepták. 
Názov projektu: Medzinárodný 
deň detí 2006. Celkové ná-
klady projektu: 280 000 Sk. 
Požadovaná výška príspevku: 
170 000 Sk – 61%.
55. Trenčianska jazzová 
spoločnosť, o. z., Rozma-
rínová 1, 911 01 Trenčín. 
IČO: 34 059 911, kontakt: 
032/744 24 20, štatutárny zá-
stupca: MUDr. Svetozár Droba. 
Názov projektu: VII. BLUESNE-
NIE. Celkové náklady projek-
tu: 330 000 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 100 000 Sk 
– 30%.
56. FAVONIUS – občian-
ske združenie, Ružová 51/ 
5, 911 01 Trenčín. IČO: 
37922 882, kontakt: 0903/ 
387 641, štatutárny zástupca: 
PhDr. Mária Naňová. Názov 
projektu: Tvorivé spoznáva-
nie tradičnej ľudovej výroby 
trenč. regiónu. Celkové ná-
klady projektu: 150 000 Sk. 

Požadovaná výška príspevku: 
105 000 Sk – 70%.
57. TJ Mladosť, Soblahov-
ská 21, 911 01 Trenčín. IČO: 
37914235, kontakt: 032/
652 19 48, štatutárny zástup-
ca: Mariana Kuhloffelová. Ná-
zov projektu: Reprezentačný 
ples detí. Celkové náklady pro-
jektu: 28 000 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 18 000 Sk 
– 64%.
58. TJ Mladosť, Soblahov-
ská 21, 911 01 Trenčín. 
IČO: 37914235, kontakt: 
032/652 19 48, štatutárny zá-
stupca: Mariana Kuhloffelová. 
Názov projektu: HAUTE COUTU-
RE. Celkové náklady projektu: 
30 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 18 000 Sk – 60%.
59. Kultúrne centrum Dlhé 
Hony, o. z., 28. októbra 
2/1168, 911 01 Trenčín. 
IČO: 37 919 776, kontakt: 
032/652 21 36, štatutárny zá-
stupca: Jana Homolová. Názov 
projektu: Klub priateľov folkló-
ru. Celkové náklady projektu: 
40 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 25 000 Sk – 62%.

Rozhodnutie primátora o poskytnutí dotácií z rozpočtu

MESTO TRENČÍN hľadá zamestnanca / 
zamestnankyňu na voľnú pracovnú pozíciu

referent/-ka cestovného ruchu
v Kultúrno-informačnom centre mesta 

Trenčín s nástupom od 1. mája 2006
Požiadavky:
• VŠ/SŠ vzdelanie so zameraním na cestovný ruch, marketing 
alebo humanitné vedy (história, geografia, umenie a pod.),
• príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, klientsky prístup 
v komunikácii s návštevníkmi a turistami, 
• výborný ústny i písomný prejav v slovenskom jazyku,
• ovládanie anglického jazyka slovom i písmom a minimálne 
jedného ďalšieho svetového jazyka na komunikačnej úrovni, 
• práca s počítačom – na výbornej užívateľskej úrovni (MS Of-
fice – Word, Outlook, Internet), ovládanie databázových progra-
mov výhodou (Excel, Access a pod.),
• dobrý vzťah k Trenčínu, znalosť miestneho prostredia, ovlá-
danie základných turistických informácií o meste, poskytova-
ných službách, iných úradoch a inštitúciách v meste, a pod.,
• kladný vzťah k práci komunikatívneho charakteru vo vzťahu 
s klientmi, 
• predchádzajúca prax v oblasti cestovného ruchu výhodou 
(nie je podmienkou).
Žiadosti so stručným životopisom a fotografiou posielajte na adresu:
MsÚ Trenčín, útvar marketingu, Mierové nám.2, 911 64 Tren-
čín, prípadne mailujte na marketing@trencin.sk – do 13. apríla 
2006. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.



30. 3. 2006 KULTÚRNE POZVÁNKY  INfO / 11 

Piano club Trenčín, Pod Sokolice 16

� 1. 4. o 20.00 
U.K.N.D (minirockfest)

� 6. 4. o 20.00 
Zdenka Predná: Sunny day tour 2006

� 8. 4. o 20.00 Horkýže slíže

Mestská galéria, Mierové nám. 22

� 24. 3. – 9. 4.
NAŠE PALETY – výber z tvorby učiteľov výtvarné-
ho odboru ZUŠ v Trenčíne 
Otvorené: utorok – nedeľa 10.00 – 17.00

� 7. – 30. 4. 
V rozprávke je to tak – literárno-výtvarná výstava 
prác ZŠ v Trenčíne
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 
výtvar ných predmetov zo Strednej umeleckej 
školy v Trenčíne
KÚ Trenčín

� 15. – 30. 3. 
VESMÍR OČAMI DETÍ – XXI. ročník celosloven-
skej výtvarnej súťaže
Trenčianske múzeum, Mierové námestie 42

� 16. 3. – 15. 4. 
Ján Hajduch – Zo starého Trenčína (fotografie)
KC Kubra 

� 27. 3. – 2. 4.
Veľkonočná výstava vajíčok, medovníčkov a vý-
šiviek. Otvorené: po – ne, 8.00 – 17.00
KaMC OS SR 

� 27. 3. – 24. 4. 
SLNKO – fotografie Otakara Hrabáka

� 7. 4. – 10. 5. 
SVIATKY JARI – výstavka ručných prác s veľko-
nočnou tematikou
KC Aktivity, Kyjevská ulica

� 3. – 7. 4. 
Veľkonočná výstava 

Výstavy

Divadlo, koncerty, festivaly

Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27

� 12. 4. o 9.30 
GALERKOVO – HRAVÉ TVORIVÉ DIELNE pre 

deti do 6 rokov a ich rodičov 

� 4. 4. o 16.00 
VÝTVARNÝ ATELIÉR pre všetky šikovné i „neši-

kovné“ deti do 14 rokov a ich rodičov 

Verejná knižnica M. Rešetku, Nám. SNP 2

� 6. 4. o 15.00 
KLUB D 2006 – Dievčenské šu-šu-šu o Veľkej 

noci

� 9. 4. o 14.00 
FAREBNÁ NEDEĽA – tvorivé nedeľné popoludnie 

pre všetky deti a ich rodičov, starých rodičov

Detské aktivity

Prednášky
KC Aktivity, Kyjevská ulica 

� 4. 4. o 18.00 
Zapretie otcovstva a povinnosť o úhradu nákla-
dov nevydatej matke

� 5. 4. o 18.00 
Jarná očista organizmu – prednáša Dr. Krat-
koczky 

� 9. 4. o 11.00 
Arabsko-španielske tance s Belilou – seminár 
pre mierne pokročilé brušné tanečnice

� 12. 4. o 18.00
Obezita – prednáša Dr. Kratkoczky
KaMC OS SR, klubovňa č. 227

� 13. 4. o 16.00 
Lietanie teplovzdušnými balónmi na Slovensku 
a v zahraničí – prednáša Ing. Kalafút

Mierové nám. 
032/743 44 15
2. 4. a 3. 4. 
Metropolis
Nemecko 1927, 
119‘ Réžia: Fritz 
Lang. Metropo-
lis patrí medzi 
vrcholné diela 
n e m e c k é h o 
expresionizmu a predstavuje 
utopickú víziu sveta.
5. 4. 
Koniec augusta v hoteli Ozon
ČR, 1966, 77‘ Réžia: Jan 
Schmidt. Vízia sveta po ató-
movej katastrofe sa zámerne 
vzdáva akýchkoľvek atraktív-
nych prvkov a dôsledne sa 
sústreďuje na jediné: ako 
človek v takých podmienkach 
klesá na úroveň zvieraťa, ako 
v ňom začínajú prevládať zvie-
racie pudy a inštinkty, ako sa 
celkom vytrácajú regulujúce 
funkcie svedomia ako prejavu 
ľudskosti.
7.4. a 9.4. 
Proti múru
Nemecko, 2003, 122‘ Réžia: 
Fatih Akin.  Film Proti múru je 
divoká melodráma plná krutos-
ti a vášnivej lásky nakrútená 
výnimočne presvedčivo a vie-
rohodne.
10. 4. 
Ja milujem, ty miluješ
SR, 1980, 100‘ Réžia: Dušan 
Hanák. Tento film zachytáva-
júci vnútornú ľudskosť postáv 
z okraja spoločnosti sa dostal 
do kín s dvadsaťročným one-
skorením kvôli absurdnému 
rozhodnutiu o údajnej „oškli-
vosti“ všetkých postáv a po-
chmúrnosti ladenia. Osudy 
neobvyklých hrdinov v neute-
šených prostrediach zachytil 
Hanák s pokorou, povyšujúc 
ich nad umelecký obraz sveta.
12. 4. 
Ráno v Benátkach
Francúzsko/Taliansko, 2002, 
123‘ Réžia: Otar Ioseliani. Vin-
cent žije v malej dedine a jeho 
dni sú jeden ako druhý. Preto 
niet divu, že starnúci muž 
jedného dňa pred bránou do 
fabriky neuhasí cigaretu a na-
miesto do práce sa vyberie do 
sveta.

Začiatok predstavení o 19.00

Verejná knižnica Michala Rešetku, Nám. SNP 2

� 5. 4. o 16.30 
Autorská beseda so spisovateľom Andrejom 
Štiavnickým o jeho najnovšej knihe Zbohom 
Alžbeta Bátoriová: strhujúci príbeh Žofie Bošňá-
kovej a Anny Rosiny Listiusovej
Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27

� 6. 4. o 9.30 
Ateliér pre seniorov

� 11. 4. o 17.00 
Večerný výtvarný ateliér pre dospelých
Kino Hviezda

� 8. 4. o 19.00 
Divadlo Normálka: Studňa lásky, s.r.o.
Refektár Koléria Piaristov

� 9. 4. o 18.00
Trenčianska hudobná jar: Otvárací koncert – D. 
Karvay (husle) a D. Buranovský (klavír)
KaMC OS SR

� 11. 4.o 19.00 
SĽUK: Sen – hudobno-tanečný scénický 
program
Kino Metro

� 13. 4. o 19.00
Hudobné divadlo Trenčín: Pašie

Divadlo, koncerty, festivaly
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Prvý plač
Adriana Laura Vanková

Boris Kováč
Lenka Potfajová

Soňa Jankovičová
Zuzana Štěpánková

Denis Skalický
Kristína Janíčková

Bernadette Michalčíková
Vanesa Fábryová
Sebastián Ľubo-

mír Andreas Ťasnocha
Diana Boriová

Filip Mezei
Filip Zúbek

David Alexander Krejza
Nikola Tomíková
Laura Lišková

Liliana Sabalová
Mário Jurica

Vanesa Tomaníková
Lívia Zovčáková
Eliška Dlábiková
Nadine Špaleková

David Dudáč
Adam Líška

Marcel Teo Mišinec
Lucia Štefánková

Terezia Chovancová

Spevácky zbor slovenských 
učiteľov 

so sídlom v Trenčianskych 
Tepliciach

Vás pozýva na

SLÁVNOSTNÝ 
KONCERT

pri príležitosti 85. výročia 
svojho vzniku

8. apríla 2006 o 18.00 
hod. v Evanjelickom 

a. v. kostole 
v Trenčíne

Diriguje: doc. Mgr. Art. 
Štefan Sedlický

Umelecké slovo: Eva 
Kristínová

Vesmír očami detí 
 Deti predškolského veku, 
žiaci základných a základných 
umeleckých škôl okresov Tren-
čín a Nové Mesto nad Váhom 
sa 15. marca prezentovali 
v Trenčíne výtvarnými prácami 
na 21. ročníku krajského kola 
celoslovenskej výtvarnej súťaže 
Vesmír očami detí. Z prác 26 
materských škôl do celosloven-
ského kola postúpili diela V. 
Kotrhovej z MŠ Trenčín-Zlatov-
ce, K. Osvalda z MŠ, Stromová 
ul., D. Solníka z MŠ, K. Royo-
vej, Ch. Gavendu z MŠ, Ul. J. 
Halašu, V. Dunčkovej z MŠ, 
Šafárikova ul. 
 Medzi žiakmi 1. až 4. ročníka 
z 22 základných škôl najvyššie 
ocenenie získali N. Polášová 
zo ZŠ, Kubranská cesta, M. 
Sedláčková zo ZŠ, J. Lipské-
ho, Trenčianske Stankovce, D. 
Gago zo ZŠ M. Rešetku, Horná 
Súča, M. Tureková zo ZŠ, Bez-
ručova ul.a V. Mozola za dielo 
Mimozemšťania.

 V kategórii 5. až 9. ročníka 
súťažilo 19 škôl. Najvyššie 
ocenenie získali: M. Fábik 
z MŠ a ZŠ Trenčianska Turná, 
M. Ježíšková zo ZŠ, Bezručova 
ul., K. Galisová zo ZŠ, Bezru-
čova ul., L. Ondrišáková zo ZŠ 
M. Rešetku, Horná Súča, P. 
Varačka zo ZŠ, Novomeského 
ul. 
 V kategórii základných ume-
leckých škôl sa súťaže zúčast-
nili tri školy. Medzi žiakmi 1. až 
4. ročníka najvyššie ocenenie 
získali: M. Gallo zo Súkromnej 
ZUŠ Adia Trenčín, V. Babrnáko-
vá zo ZUŠ K. Royovej Trenčín, 
H. Štefánková a A. Petrášová, 
obe zo Súkromnej ZUŠ Adia 
Trenčín.
 V kategórii 5. až 9. ročníka 
ZUŠ dominovali diela L. Ba-
žanta zo ZUŠ K. Royovej, S. 
Fabianovej a R. Hlubinu zo 
Súkromnej ZUŠ Adia Trenčín. 
Všetci ocenení žiaci postúpili 
do celoslovenského kola. (jč)

 Ďalší ročník prehliadky malých speváčikov z materských škôl 
pod názvom Zlatý slávik sa konal v utorok 21. marca v Trenčí-
ne. V peknom prostredí sobášnej siene mestského úradu z hrdiel 
dvadsiatichdeviatich detí z pätnástich trenčianskych materských 
škôl znela pestrá paleta detských a ľudových piesní. Spevácky 
prejav niektorých detí hudobným sprievodom vhodne dopĺňala pani 
učiteľka, iné spievali na hudbu z magnetofónu. Odvahu a predve-
dený spevácky výkon detí zaslúžene odmenila porota v podobe 
sladkostí a diplomov, ktoré si malí slávici hrdo odnášali so sebou. 
Spoločným duetom sa publiku predstavili aj Veronika Barinková 
a Benjamín Olas. (dl)

Oprava
V minulom čísle sme v článku 
Počet žiakov sa stále znižuje 
uviedli nesprávny údaj o počte 
žiakov 1. ročníka v ZŠ, Kubran-
ská cesta. Prváci nie sú traja, 
ale je ich 33. Redakcia sa za 
chybu ospravedlňuje. (ĽP)

foto: l.p.
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V obradnej sieni mesta Trenčín sa počas zápisu do pamätnej 
knihy pri kolíske malej slečny Laury Mikušovej stretli až tri ge-
nerácie – mama s otcom, babičky a prababička až z východné-
ho Slovenska (zpoz)

Zvíťazí lokálpatriotizmus nad ľahostajnosťou?
 V minulom čísle ste uverej-
nili môj článok s fotografiou 
o správaní sa niektorých psíč-
karov v Trenčíne. Jeho zverej-
nenie bolo prijaté širokou verej-
nosťou kladne, no ľahostajnosť 
a neochota Trenčanov prejaviť 
sympatie s článkom aj vlast-
ným pričinením sa pretrváva 
naďalej. To som, bohužiaľ, oča-
kával.
 Aj mestská polícia má už 
doplnený počet zamestnancov 
podľa predpisov EÚ, avšak 
o jej aktivite na sídlisku Juh 
nasvedčuje málo skutkov. Je 
vzácnosťou tu stretnúť hliadku 
MsP. Verím, že to bolo zaprí-
činené silnou zimou a teraz 
sa situácia zmení. Zakrátko 
nastane čas jarného upratova-
nia. Žeby viac-menej zbytočne? 
Možno práve preto, aby bolo čo 

upratovať, treba najskôr urobiť 
neporiadok, a to aj s tichým sú-
hlasom mestskej polície. Veď 
kto iný už môže prinútiť k čis-
tote okolia obyvateľov, ktorým 
slovo čistota a poriadok nič ne-
povie. Stačí sa prejsť po škol-
skom ihrisku – bežeckej dráhe, 
ktorú by som podľa množstva 
psích kôp skôr nazval prekáž-
kovou dráhou. Chodníky sú tiež 

vkusne lemované a nádoby na 
to určené sa stali zbytočným 
prepychom. Park pod sídlis-
kom je skladiskom PE fliaš. 
Všetky sú od vína, ktoré ku-
pujú bezdomovci v neďalekom 
Lidli. Možno sa mýlim a nie je 
znečistením životného prostre-
dia ani polystyrén a papierové 
vrecia od malty Baumit, ktoré 
vietor rozfúkal z prerábaného 

obchodného centra Južanka po 
celom chodníku do vzdialenosti 
viac ako sto metrov. Možno aj 
chýbajúce liatinové mreže na 
dažďových zberačoch vidím len 
ja. A možno tam v skutočnosti 
ani nemajú byť... Ak sa týmto 
článkom cíti niekto priamo dot-
knutý, nedajte sa mýliť. Podob-
nosť je čisto náhodná.
 Ludek

Pre oteplenie ukončili 
prevádzku mobilného klziska

 Pre oteplenie sa ukončila prevádzka mobilnej ľadovej plochy 
na Štúrovom námestí v Trenčíne. Počas sezóny si prišlo zakor-
čuľovať viac ako 13 tisíc návštevníkov. O klzisko sa starali Jo-
zef Gabriel, Miloš Slemenský a Miroslav Kurajda z Mestského 
hospodárstva a správy lesov v Trenčíne. Počas trojmesačnej 
prevádzky klziska bol najväčší nápor v decembri, keď plochu 
navštívilo 5 200 korčuliarov, niekedy až 150 denne. Plochu nevy-
užívali len rodiny, ale aj celé triedy ako náhradu telesnej výchovy. 
„Korčuľovať sa chodil aj jeden 73-ročný muž,“ povedal Gabriel. 
 Mobilnú ľadovú plochu s kapacitou pre 60 osôb otvorili 5. de-
cembra. Verejnosti bola k dispozícii denne od 10.00 do 21.00, 
vstup bol zdarma. Prevádzka a údržba mobilnej ľadovej plochy 
stála minulú sezónu približne pol milióna korún. (SITA)

Trenčiansky robotický 
deň otvoril 20. marca v Mest-
skej športovej hale v Trenčíne 
riaditeľ Stredného odborného 
učilišťa strojárskeho v Tren-
číne Ľuboš Chochlík. Pred 
zrakmi divákov v kategórii Eu-
rorobot súťažili Proton Team 
s robotom Proton a M&M 
s robotom Harvester a s ro-
botom Veronika sa predstavil 
Tatran Team v čele so zná-
mym mladým konštruktérom 
Jurajom Éčerym. Z hľadiska 
vyspelosti konštruktérov sa 
predpokladalo, že víťazstvo si 
odnesie Tatran Team. Stalo sa 

však, čo nikto nečakal. Robot 
Veronika odmietol poslušnosť 
a nenaštartoval. Víťazstvo tak 
strhol na seba Proton Team 
s konštruktérom Ladislavom 
Medvecom. Po tejto súťaži 
sa divákom predstavili aj kon-
štruktéri Marek Sikot a Jozef 
Svetlík z Team Tuke Robotics 
z Košíc s majstrovskou ukáž-
kou futbalu robotov 5 plus 5. 
Hoci sa tejto záľube venujú  
len dva roky a v Európe už táto 
súťaž beží desať rokov, tento 
team sa v roku 2005 vo Viedni 
v nej stal majstrom Európy.

 Text a foto jč

Euroroboti súťažili v športovej hale

 Centrum voľného času, Východná ul. 9, pozýva všetky deti 
18. apríla prežiť spoločné dopoludnie s rôznymi aktivitami s ná-
zvom Veľkonočný utorok. 
 Pre mladých športovcov a všetkých, ktorí majú radi prírodu 
a zábavu, v CVČ pripravili od 9.00 do 13.00 h deň turistiky 
s hrou o nájdenie pokladu. Pri pátraní bude pomáhať cvičený 
pátrací pes, nemecký ovčiak Caro.Vo výtvarnej tvorivej dielni 
sa deti môžu inšpirovať výtvarným umením 20. storočia už od 
8.00 h a modelovať z prírodnej hliny. Od 10.30 h príde na rad 
hra s farbou. Pre technicky zamerané deti je od 9.00 pripravené 
stavanie lega s motorčekom, na ktoré o 11.00 nadviažu logic-
ké hry na PC. Tel.: 032/743 35 02. (cvč)

Veľkonočný utorok v centre voľného času
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Vážení čitatelia! Sme veľmi radi, že naše osemsmerovky a krížovky sa stretávajú s takým priaznivým ohlasom. Ďakujeme za vašu 
priazeň. Správne znenie tajničky z č. 6 znie: „... jednu, čiže desať.“ Zo všetkých správnych lúštiteľov sa pri žrebovaní šťastie usmialo na 
Máriu Bobotovú, Staničná ul. 10. Získava hrnček s logom mesta Trenčín. Výhru si môže vyzdvihnúť v redakcii. Srdečne blahoželáme! 
Tajničku krížovky nám môžete poslať na adresu redakcie do 7. 4. 2006.
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z kraja
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Bojovnosťou potrápili favoritov
 Predposledný marcový víkend 
symbolicky uzavrel zimnú prípra-
vu „prípravkárov“ AS Trenčín na 
odvetnú časť súťaže. V sobotu 
18. marca mladí futbalisti, na-
rodení v r. 1997, úspešne ab-
solvovali turnaj v Leviciach, kde 
ich od medailového zápisu delil 
len maličký kúsok. Na turnaji sa 
predstavili chalani, ktorí v prípra-

ve nedostávali až toľko príleži-
tostí. Svojou bojovnosťou však 
dokázali potrápiť všetkých favori-
tov turnaja. Mužstvu patrí vďaka 
za predvedený výkon a dosť nás 
mrzí, že si nakoniec neodviezli 
medailu, ktorú si určite zaslúžili. 
Vyzdvihovať niekoho by nebolo 
voči ostatným „férové“, pretože 
bojovali všetci.

 V nedeľu 19. marca sa „AE-
SACI“ v pozmenenom zložení 
predstavili na turnaji v Martine. 
Po kvalitných výkonoch, ktorými 
chalani napodobili účinkovanie 
„kolegov“ v Leviciach, obsadili 
veľmi pekné 2. miesto a zaslúže-
ne si domov viezli strieborné me-
daily. Navyše sa Richard Bariš 
stal najlepším strelcom turnaja 
a Erik Prekop najlepším hráčom 
mužstva AS Trenčín. 

 Podrobnejšie informácie náj-
dete na internetových stránkach 
www.astn97.sk.
Zostava AS: D. Dorička – A. Ha-
tala, M. Kyš, J. Hrabovský, A. Mi-
zerák, R. Bulejko – M.Holček, M. 
Kozic, D. Švehla, Š. Marušinec, 
T. Rebroš
Zostava AS: R. Kyška – Andrej 
Hatala, D. Jančo, M. Vaculík, J. 
Hrabovský – R. Bariš, E. Prekop, 
R. Škára, P. Habánik (mm)Strieborní medailisti z Martina

Pohoda sa niesla celým turnajom v Leviciach
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Úspešná sezóna trenčianskych horolezcov

 Marián Hossa, Marián Gáborík, Ga-
briel Čmárik… Pri prvých dvoch menách 
je takmer všetkým jasné, o koho ide. 
Ale hovorí vám niečo to posledné meno? 
Dvadsaťtriročný Gabo Čmárik je jedným 
z členov úspešného trenčianskeho horole-
zeckého klubu JAMES. V ankete Športovec 
roka 2005 sa umiestnil na 20. mieste na 
Slovensku. Toto ocenenie si zaslúžil pre-
dovšetkým za výkon v pakistanskom pohorí 
Karakoram, kde na 6150 m vysokej hore 
Great Trango s bratislavským spolulezcom 
Dodom Kopoldom preliezli v auguste alp-
ským štýlom nesmierne ťažkým prvovýstu-
pom Assalam Alaikum. Pri lezení v alpskom 
štýle sa nepoužívajú fixné laná a nevyužíva 
sa ani pomoc iných osôb.V tritisíc metrovej 

stene zotrvali v lezení osem dní. Posledné 
tri dni nemali čo jesť a piť.Opísaný výkon sa 
stal jedným z najvážnejších počinov uplynu-
lej sezóny a zaradil sa tak do nominácie 
o Zlatý Čakan, čo je prestížne ocenenie, 
o ktorom rozhoduje medzinárodná horole-
zecká federácia.
 V pohorí Karakoram pôsobil aj Jaroslav 
Dutka, súčasný predseda trenčianskych 
horolezecov, ktorý sa pokúšal o zdolanie 
svetoznámej osemtisícovky K2. Liezol na 
ňu spoločne s maďarskou výpravou, a to 
Ambruzziho rebrom. Pre nepriazeň počasia 
sa im však výstup nepodarilo dokončiť. 
 Trenčianskym „jamesákom“ sa da-
rilo tiež v alpskom prostredí. Sezónu 
úspešne odštartoval začiatkom roka 
G. Čmárik v severnej stene Grandes 
Jorasses prelezením cesty Colton – Mcln-
tyre. V rakúskom Gastaine v januári zor-
ganizovala komisia alpinizmu sústredenie 
ľadového lezenia, ktorého sa zúčastnili 
Čmárik a Peter Kuzma. Do tejto oblasti sa 
vrátili o mesiac neskôr Vilo Šujan, Maroš 
Blaško, Martin Bernovský, Fero Šimko 
a Peter Kuzma. Podarilo sa im preliezť 
niekoľko hodnotných ľadovcov. V letných 
mesiacoch pôsobili dvojice Kuzma a Šim-
ko v oblasti Chamonix vo Francúzsku, kde 
preliezli cestu American direct na Petit Dru 
klasifikácie ED a ďalšie tri cesty v rovnakej 
obtiažnosti. Šujan a  Blaško preliezli tiež 
American direct a Cestu Anouk ED na Pe-
tit Jorasses. Samozrejme, že Trenčania si 
nenechali ujsť lezenie v domácich Tatrách 
či v skalkárskych oblastiach v Slovinsku 
a v Španielsku, kde sa prezentoval v klad-
nom svetle hlavne Vladimír Strieženec 
cestami v 10. stupni obtiažnosti. Výborne 
si počínal i Richard Kuzma, predovšetkým 
prelezením cesty Echo 9+ na Skalke pri 

Trenčíne. V Trenčíne učarovalo lezenie aj 
nežnejšiemu pohlaviu. Dievčatá sa snažia 
tiež liezť  cesty väčšej obtiažnosti v horách. 
A tak sa i v zime, častokrát vyberú do Tatier 
či Rakúska na ľadopády. Uplynulá sezóna 
bola, ako vidno, pre Trenčanov náročná, 
pestrá i úspešná. Aktívne sa zameriavali 
na všetky disciplíny, zúčastňovali sa 
pretekov, organizovali druhé kolo Sloven-
ského pohára v ľadovom lezení na miestnej 
horolezeckej stene pri železničnom moste. 
Prevažne tieto priestory, a samozrejme 
skalka pod kostolíkom, slúžia tunajším lez-
com i lezcom z okolia na kvalitnú prípravu, 
ale i na stretávanie a organizovanie leze-
ckých podujatí, za čo patrí poďakovanie 
i Mestu Trenčín. (pk,ľp)

Suveníry pre fanúšikov 
futbalu

Najnovšou novinkou z kuchyne futba-
lovej prípravky 97 klubu AS Trenčín je 
príprava suvenírov tohto mládežníckeho 
klubu, ktoré nebudú určené len samot-
ným hráčom a ich rodičom, ale i širokej 
verejnosti. Ako prvé budú hotové klubové 
šále prípravky. Ceny i samotný vzhľad 
šálov a neskôr i ostatných suvenírov sa 
budú postupne objavovať na oficiálnych 
internetových stránkach prípravky www.
astn97.sk. Časom by sa mala ponuka 
rozšíriť o šiltovky, kalendáre, samolepky 
a podobne. I takýmto spôsobom, v prípa-
de záujmu, môžete podporiť mládežnícky 
futbal v Trenčíne. Aesáci do toho! (mm)

 Florbalová extraliga pokračovala 25. 
marca ďalším kolom, v ktorom oslabení 
trenčianski florbalisti prehrali obe stret-
nutia. Po 20 odohraných zápasoch sú tak 
v tabuľke so ziskom 24 bodov na 5. mies-
te s aktívnym skóre 234:104.

ŠK JUVENTA ŽILINA – 1. FBC TRENČÍN 
6:4 (3:1, 2:0, 1:3) 
Stretnutie sa začalo vo vysokom tempe. 
Trenčania sa presadili už v 3.min., keď Vla-
do Bielik otvoril skóre 0:1. Neskôr mladíci 
z Juventy svojím pohybom narobili prob-
lémy hráčom 1. FBC a zaslúžene vyhrali. 

Ukázali Trenčanom, ako sa hrá florbal... 

BC FTVŠ HURIKÁN BRATISLAVA – 1. FBC 
TRENČÍN 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) 
Stretnutie začali Trenčania aktívne. Huri-
káni v poslednej tretine využili chyby a ne-
pozornosť Trenčanov v obrane. Oslabení 
Trenčania o päticu hráčov základnej zosta-
vy doplatili na nepremieňanie vypracova-
ných šancí. Naopak skúsenejšie domáce 
mužstvo potvrdilo svoju silu. Výborný výkon 
podal v bráne 1. FBC debutant Daniel Kraj-
ča z Púchova.
 (orim)

Dve prehry trenčianskych florbalistov
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