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Futbalové ihrisko v areáli ZŠ, Novomeského ul. bolo v piatok 6. októbra plné ľudí s dobrou náladou. 
Cez deň športovali, večer si vypočuli Katku Knechtovú a Loba. Prišli pokrstiť nielen futbalové ihrisko, 
kde sa dá hrať aj krížom minifutbal na dvoch ihriskách, ale aj trojdráhovú atletickú dráhu, slúžiacu 
na rekreačný beh, hokejbalové ihrisko, ktoré má všetky parametre oficiálneho ihriska pre najvyššie 
súťaže, univerzálne ihrisko rozmerov hádzanárskeho, kde sú priečne urobené dve basketbalové ihriská 
s čiarami na nohejbal, volejbal, tenis a ďalšie ihrisko s rozmermi na basketbal, kde sa dá hrať aj tenis, 
volejbal, nohejbal. Väčšina z nás pozná, v akom stave to tu bolo ešte pred necelými štyrmi mesiacmi. 
Nielen žiaci ZŠ, Novomeského ul., ale všetci Južania, nielen deti a mládež, ale aj dospelí majú teraz 
k dispozícii kvalitný športový areál, jedinečný na Slovensku svojou veľkosťou a svojím spracovaním pre 
rekreačný šport pre všetkých. Fotoriport z otvorenia nájdete na str. 16. text (th), snímka (jč)

Ideálne športoviská pre Ideálne športoviská pre 
rekreačný šport pre všetkých rekreačný šport pre všetkých 

otvorené!otvorené!

Primátorom Trenčína chce byť päť mužov
 O post primátora Trenčína má záujem päť 
mužov. Okrem súčasného 39-ročného primátora 
Branislava Cellera (SDKÚ-DS, KDH) chce kandi-
dovať v decembrových komunálnych voľbách za 
koalíciu Smer-SD, ĽS-HZDS a SNS aj 54-ročný 
vysokoškolský pedagóg Oto Barborák. Za Zdru-
ženie robotníkov Slovenska (ZRS) má záujem 
kandidovať  43-ročný ne-
zamestnaný robotník Jozef 
Franko. Strana občianskej 
solidarity (S.O.S) nomino-
vala 56-ročného vedúceho 
oddelenia právnych služieb 
Fedora Jánošíka. Koalícia 
ANO, HZD stavila na bývalé-
ho trenčianskeho primátora, 
52-ročného manažéra Jozefa 
Žišku. 

 Koalícia Smer-SD, ĽS-HZDS, ale už bez SNS 
postavila aj spoločnú poslaneckú kandidátku. 
Do 25-členného zastupiteľstva sa bude snažiť 
dostať rovnaký počet kandidátov koalície. Ďalšia 
koalícia SDKÚ-DS, KDH postavila 17 kandidátov. 
Spoločnú deväťčlennú kandidátku na poslancov 
majú aj ANO a HZD. SNS postavila 14 kandidá-

tov, Slobodné fórum (SF) 
13, ZRS a OKS po šesť, 
KSS štyroch, Úsvit troch 
a S.O.S dvoch kandidátov. 
Do mestského zastupiteľ-
stva hodlá kandidovať aj 
11 nezávislých. O regis-
trácii kandidátov rozhodne 
mestská volebná komisia 
pravdepodobne v priebehu 
týždňa. (SITA)

 Dňa 28. októbra vstúpi do 
platnosti upravený cestovný 
poriadok mestskej hromadnej 
dopravy v Trenčíne. SAD, a. s., 
Trenčín do neho zakomponuje 
zavedenie štyroch nových liniek 
a 175 úprav spojov v rámci 
jednotlivých liniek. To bol totiž 
záver práce komisie na zmenu 
cestovného poriadku, ktorú 
ustanovil primátor Trenčína 
Branislav Celler po zavedení 
nového grafikonu dopravy, 
ktorý platí v Trenčíne od 19. 
augusta.
 V budúcom čísle dvojtýžden-
níka INFO, ktoré sa do vašich 
schránok dostane vo štvrtok 
26. októbra, tak nájdete vlože-
ný úplne nový cestovný poria-
dok. Treba dodať, že jeho vý-
robu i distribúciu v plnej výške 
hradí SAD, a. s., Trenčín. (r)

Dôležitý oznam



Číslo 21/ročník VIII

 Podľa slov člena Komisie 
školstva a športu pri MsZ 
v Trenčíne Branislava Zubriča-
ňáka náklady na rekonštrukciu 
zatiaľ dosiahli 2,2 milióna ko-
rún, z toho 1,3 milióna mesto 
financuje dotáciou z minister-
stva školstva. 
 „Po rekonštrukcii bazéna 
v ZŠ, Novomeského ul. prijme 
škola na plný úväzok inštruk-
tora plaveckého výcviku, na 
ktorého plat bude dostávať 
dotáciu od mesta,“ uviedol 
B. Zubričaňák. Podľa jeho slov 
je bazén okolo 12 metrov dlhý 
a nie je hlboký, čím sa zvýši 
bezpečnosť detí. „Bazén je 

vhodný pre 10 až 11-ročné 
deti, teda špeciálne na plavec-
ký výcvik.“ 
 Plaváreň je zateplená, má 
plastové okná, novú fasádu, 
radiátory, vodovodné batérie 
a sprchy. ,,Nová technológia 
chlórovania je bezpečnejšia 
a šetrnejšia a zároveň oča-
kávame výrazné úspory na 
energiách,“ povedal B. Zubri-
čaňák a dodal, že v ďalšej eta-
pe rekonštrukcie prídu na rad 
sociálne zariadenia a zázemie 
plavárne. Mesto taktiež rokuje 
so SAD Trenčín o vybavení škol-
ských spojov na výcviky.
 (SITA)

AKTUALITY2 / INfO

V Trenčíne otvorili arborétum
V priestoroch školskej záhrady Špeciálnej základnej školy inter-
nátnej Vladimíra Predmerského v Trenčíne je od konca septem-
bra v prevádzke arborétum. Na začiatku bol zaujímavý nápad 
špeciálnej pedagogičky Jozefíny LOBOTKOVEJ ako netradične 
využiť veľký pozemok školskej záhrady s úžitkovým charakte-
rom, aby žiaci lepšie spoznávali ekosystém prírody všetkými 
svojimi zmyslami bezprostredne pod oknami tried školy.

 Základným kameňom budo-
vania arboréta bolo postavenie 
menovky pri školskej lipe pri 
príležitosti Dňa Zeme dňa 22. 
apríla 2005. Od tejto chvíle 
skupina nadšencov vyvinula 
nemalé úsilie na hľadanie 
sponzorov a dodávateľov. Oslo-
vením občianskeho združenia 
ALEA, ktoré je zamerané na 
podporu lesníckych a ekologic-
kých aktivít a lesných pedagó-
gov z Mestského hospodárstva 
a správy lesov, m. r. o., Trenčín 
za finančnej podpory Klubu 
darcov Trenčianskej nadácie 
sa rozbehli aktivity v prípravnej 
fáze v prvom polroku školského 
roka 2005/2006. 
 Občianske združenie ALEA 
spracovalo projekt pod názvom 
Náučno – zážitkové arborétum. 
Konkrétna realizácia výsadby 
drevín a umiestňovanie jednotli-
vých pomôcok v kontexte náuč-
ného chodníka sa uskutočňovali 
intenzívne od jarných mesiacov 
tohto roka. Veľa brigádnických 
hodín na jeho úprave majú za 

sebou učitelia, vychovávatelia, 
nepedagogickí pracovníci a žia-
ci školy. Symbolickú stuhu pri 
otvorení náučného chodníka 
prestrihli zástupkyňa prednos-
tu Krajského školského úradu 
v Trenčíne Magdaléna Slamě-
nová a riaditeľka školy Jarmila 
Blašková. 
 Pedagógovia z trenčianske-
ho regiónu sa zúčastnili aj na 
inštruktážno-metodickom vy-
učovaní, počas ktorého lesná 
pedagogička Jaroslava Vany-
ová pracovala s deťmi na ná-
učnom chodníku. Hádam naj-
väčšiu radosť z dobudovaného 
diela mala jeho zakladateľka J. 
Lobotková, ktorá po úspešnej 
prvej etape budovania arbo-
réta má s ním ďalšie plány. 
„Keďže je ešte dosť nevyužitej 
plochy v záhrade, chcem ar-
borétum rozšíriť o plantáž by-
liniek a herný priestor pre deti 
s preliezačkami a hojdačkami. 
Všetko však závisí od finan-
čných prostriedkov.“ (jč)

Trenčianske arborétum a deti patria k sebe  Snímka (a)

Kačice na Váhu nezabila vtáčia chrípka
Uhynuté kačice v Trenčíne nezabila vtáčia chrípka. Vyplýva 
to z predbežných vyšetrení Národného referenčného labora-
tória Výskumného ústavu vo Zvolene, o ktorých informovala 
štátna veterinárna lekárka Dagmar KOPŘIVOVÁ z Regionál-
nej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Trenčíne. 
Podľa nej budú definitívne výsledky, ktoré by mali objasniť 
úmrtie kačíc, známe v priebehu tohto týždňa.

 V utorok 3. októbra sa na 
sútoku potoka Teplička a rie-
ky Váh pri zimnom štadióne 
nachádzalo päť mŕtvych kačíc, 
o ktorých zber sa postarali ve-
terinári. D. Kopřivová dodala, 
že o dva dni pri obhliadke už 
ďalšie mŕtve kačice nenašli. 
 Miestni rybári tvrdili, že 
pred dvoma týždňami našli 
štyri uhynuté kačice, dve ob-
javili aj 22. septembra. Ešte 
pred dvoma mesiacmi na 

tom istom mieste objavili 17 
zdochlín. Kačice vtedy zabila 
baktéria Clostridium perfrin-
gens typ A. Tá sa však nena-
šla len v kačiciach, ale aj vo 
vode, ktorej kvalita z mikrobio-
logického hľadiska vykazovala 
značné fekálne znečistenie. 
Príčinou znečistenia mohli byť 
uhynuté ryby či iné živočíchy, 
ktoré sa v horúčavách pri bre-
hu rozkladali a hnili.
 (SITA)

Plavecký výcvik bude od nového roka zdarma
Plavecký výcvik pre deti bude od nového roka v Trenčíne zdarma. 
Žiaci, ktorí navštevujú materské školy a prvý stupeň základných 
škôl, platili 250 až 300 korún za tri týždne výcviku. V základnej 
škole, Novomeského ul. finišujú rekonštrukčné práce bazéna 
a práve tam sa budú všetky trenčianske deti učiť plávať.

V Trenčíne po druhý raz biojarmok
V Trenčíne sa už po druhý raz konal jarmok potravín, ktoré po-
chádzajú z ekologického poľnohospodárstva. Na biojarmoku na 
Mierovom námestí mohli ľudia v piatok 6. októbra ochutnať obil-
no-pohánkové palacinky, biosyry či biochlebíčky.

 Predávala sa majonéza, 
káva, múka, obilniny, dresing, 
čaje, zelenina, ocot, víno 
a ďalšie – všetky s označením 
bio. Aby mohol produkt niesť 
značku bio, musí mať podľa 
dovozkyne biopotravín Ruže-
ny Klímovej garanciu čistého, 
ekologického pestovania bez 
jedov a pesticídov. Značku bio 
pestovateľ získa až po troch 
rokoch sledovania, dodržiava-
nie zákonných predpisov pri 

pestovaní potravín „od vidiel 
až po vidličku“ kontroluje ne-
závislá inšpekčná a certifikač-
ná organizácia Naturalis SK. 
 Podujatie zorganizovalo 
Centrum environmentálnych 
aktivít v Trenčíne pri príležitos-
ti 2. ročníka Dní ekologického 
poľnohospodárstva, ktoré 
ukončí konferencia ku Sveto-
vému dňu potravín 16. októb-
ra v Nitre. 
 (SITA)



12. 10. 2006

 Snahou spoločnosti je týmito 
novými službami vyjsť v ústrety 
svojim zákazníkom a skrátiť 
čas od nahlásenia poruchovej 
udalosti až do zabezpečenia jej 
opravy. TVS očakáva, že mno-
hým zákazníkom takéto prompt-
nejšie vybavovanie ušetrí 
osobnú návštevu zákazníckeho 
centra. Vďaka individuálnemu 
prístupu jednotlivých operáto-
rov sa pritom značne zjedno-
duší cesta k vyriešeniu aj tých 
najšpecifickejších problémov.
 Po zavolaní na zákaznícku 
linku a stlačením príslušnej voľ-
by ***, môžu zákazníci:
• nahlásiť stav vodomeru, 

• žiadať o úpravu alebo nasta-
venie optimálnej výšky záloh 
(preddavkov), 
• oznámiť a zmeniť spôsob 
platby, 
• aktualizovať svoje osobné 
údaje, 
• podať reklamáciu,
• informovať sa o faktúrach, 
platbách a zmluvných vzťahoch, 
• informovať sa o postupe pri 
zavedení nového odberného 
miesta,
• informovať sa o zmene zmlu-
vy o dodávke pitnej vody a od-
kanalizovaní,
• informovať sa o ukončení 
odberu, 

• využiť služby spojovateľa, 
• telefonovať na číslo zákaz-
níckej linky podľa cenových 
taríf miestnych hovorov bez 
ohľadu na to, odkiaľ zákazník 
telefonuje.
 V ponuke je aj automatická 
voľba, kde sú zaznamenané 
všeobecné informácie o spo-
ločnosti a aktuálnych cenách 
vodného a stočného.

 Po zavolaní na poruchovú 
linku môžu zákazníci:
• nonstop – 24 hodín denne, 
7 dní v týždni nahlásiť poruchu 
na vodovode alebo kanalizácii,
• spojiť sa s dispečerom a po-
dať hlásenie o poruche, 
• bezplatne telefonovať na 
číslo poruchovej linky TVS.
 (oo)

FÓRUM  INfO / 3 

Národný zrkadlový projekt
 Zavádzanie informačno-
komunikačných technológií 
do vyučovania v základných 
a stredných školách a s ním 
súvisiace preškolenie 40 tisíc 
pedagogických zamestnancov 
v Slovenskej republike je cie-
ľom Národného zrkadlového 
projektu, ktorý bol prezentova-
ný na informačnom mítingu 3. 
októbra 2006 v Kongresovom 
centre hotela Tatra v Trenčíne. 
 V úvode mítingu konštato-
vala riaditeľka Metodicko-pe-
dagogického centra v Trenčíne 
Mária Dreisigová, že projekt 
je financovaný zo zdrojov Eu-
rópskej únie, z Európskeho 
sociálneho fondu a štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky 
a bude trvať dva roky s vyhod-
notením v novembri 2008. Jeho 

realizáciou bolo poverené Me-
todicko-pedagogické centrum 
v Trenčíne, ktoré v spolupráci 
s priamo riadenými inštitúciami 
Ministerstva školstva Sloven-
skej republiky a partnerskými 
školami z Trenčianskeho kraja 
predložilo najlepší projekt. 
 S hlavnými cieľmi projektu 
zoznámili prítomných Milan 
Turčáni, vedúci  katedry infor-
matiky Fakulty prírodných vied 
Vysokej školy Konštantína 
Filozofa v Nitre a Miroslava 
Jakubeková z Metodicko-peda-
gogického centra v Trenčíne. 
Projekt sleduje zabezpečenie 
pripravenosti učiteľov jednot-
livých predmetov na inováciu 
vyučovania s podporou infor-
mačných a komunikačných 
technológií (ITK).  (jč)

Údržba zelene na súkromných pozemkoch
V súčasnosti platný zákon o ochrane a využívaní poľnohospodár-
skej pôdy upravuje povinnosti vlastníkov vykonávať agrotech-
nické opatrenia na ochranu pôdy, predchádzať výskytu a šíreniu 
burín na neobrábaných pozemkoch. Poľnohospodárskou pôdou sa 
rozumie pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, 
chmeľnica, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.

 Ten, kto nezabezpečil zá-
kladnú starostlivosť o poľno-
hospodársku pôdu alebo spô-
sobil jej poškodenie či svojou 
nečinnosťou zaburinenie poľ-
nohospodárskeho pozemku, 
dopustil sa priestupku na úse-
ku ochrany poľnohospodárskej 
pôdy, ktoré rieši Obvodný po-
zemkový úrad v Trenčíne.
 V Štatúte zelene mesta 
Trenčín definované právo hos-
podárenia so zeleňou musí byť 
zabezpečené pre všetku zeleň 
na území mesta. Každý vlast-
ník, užívateľ zelenej plochy, 
je povinný sa o túto riadne 
starať. 
 Podľa všeobecne záväzného 
nariadenia o dodržiavaní čisto-
ty a poriadku v meste Tren-
čín sú užívatelia pozemkov 
a nehnuteľností zodpovední 
za také ich užívanie, aby ne-

dochádzalo k ich zaburiňova-
niu, zriaďovaniu nelegálnych 
skládok odpadov na nich ale-
bo k inému ich znečisťovaniu. 
Spomínané VZN ďalej stano-
vuje povinnosť strihať stromy, 
kríky a iné rastliny vyčnieva-
júce na chodníky a cesty zo 
súkromných pozemkov, aby 
neprekážali chodcom a neo-
hrozovali cestnú premávku. 
Porušenie všeobecne záväz-
ných nariadení je priestup-
kom, sankcionovaným podľa 
zákona.
 Veríme, že týmto článkom 
upozorníme vlastníkov a uží-
vateľov pozemkov na ich po-
vinnosti vyplývajúce z platnej 
legislatívy a stav zaburinených 
pozemkov i vzhľad ulíc, kde 
prekážajú konáre v pohybe 
chodcom, sa zlepší.
 Viera Barčáková

Trenčianski vodári majú nové telefónne centrum
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. (TVS) v týchto 
dňoch oficiálne spustila prevádzku nového telefónneho centra 
pre komunikáciu so zákazníkmi. Nová zákaznícka linka, tzv. 
Modrá linka, spoplatňovaná v cene miestneho hovoru, s jednot-
ným telefónnym číslom  0850 60 61 62 umožní zákazníkom TVS 
komunikovať so spoločnosťou rýchlejšie a flexibilnejšie, než 
tomu bolo doteraz. Súčasťou centra je i novozriadená poruchová 
linka, tzv. Zelená linka, prostredníctvom ktorej môžu občania 
na bezplatnom telefónnom čísle 0800 60 61 62 nahlasovať po-
ruchy vodovodu alebo kanalizácie.

Jedna otázka pre… 
Ing. Jozefa Švajdleníka z útvaru životného 

prostredia a dopravy MsÚ v Trenčíne
„Na Zlatovskej ulici absolútne absentujú dopravné značky, kto-
ré by upozornili vodičov nákladnej a kamiónovej dopravy, že keď 
z diaľničného privádzača odbočia na Zlatovskú ulicu a pôjdu 
smerom k OS Úspech, prípadne ďalej, nemajú možnosť návratu 
bez toho, aby sa neotočili zvyčajne v križovatke ulíc Zlatov-
ská a Staničná, alebo neporušil dopravné predpisy. Na približne 
200 m úseku medzi letnou plavárňou a OS Úspech doteraz ab-
sentuje vodorovné značenie, na ktoré z neznámych príčin firma 
maľujúca čiary zabudla.“ M. Janík

 „Viacerí občania nastolili tento problém v petícii pre zabránenie 
neopodstatneného prejazdu vozidiel po Zlatovskej ulici. Situáciu 
riešime, jej súčasťou bude i doplnenie zvislého dopravného znače-
nia v križovatke ulíc Zlatovská a Brnianska o zákaz vjazdu pre ná-
kladné autá s nosnosťou nad 3,5 t. Dopravnej obsluhe bude vjazd 
povolený. Neobnovenie  vodorovného dopravného značenia medzi 
letnou plavárňou a OS Úspech zistila i naša kontrola, a preto sme 
vykonanie týchto prác urgovali u nášho dodávateľa, firmy Strabag. 
Vodorovné dopravné značenie však nerealizuje priamo táto firma, 
ale práce zabezpečuje v subdodávke cez inú spoločnosť. V najbliž-
ších dňoch by mal byť problém vyriešený.“ (r)
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 M. Kuhlöffelová sľúbila de-
ťom hneď v úvode, že dospelí 
sedia za predsedníckym stolom 
prvý a poslednýkrát zároveň, 
neskôr budú mladým poslan-
com len pomáhať a radiť. 
 Prvou vážnou vecou, ktorú 
Detský parlament absolvoval, 

bolo zloženie sľubu. Slovíčkom 
sľubujem sa žiaci zaviazali, že 
svoje zvolenie budú brať zodpo-
vedne. Chcú presadzovať záuj-
my všetkých detí a nesklamať 
dôveru spolužiakov. Tieto slová 
potvrdili stiskom pravice s tren-
čianskym primátorom, ktorý im 

odovzdal certifikát detského 
poslanca.
 B. Celler vyjadril svoju ra-
dosť z toho, že zasadačka bude 
raz štvrťročne patriť deťom. 
„Spoločnou prácou splníme 
vaše úlohy. Projekty, práca 
a myšlienky, ktoré sa rodia 

v hlavách mladej generácie, 
pretavíme do skutkov, aby bol 
Trenčín lepším mestom aj pre 
život nasledujúcej generácie,“ 
uviedol primátor. Odpoveďou 
mu bol okrem potlesku úprimný 
pohľad detských očí, ktoré po-
vedané slovami klasika, majú 

kus srdca v nich. Pravdou je, 
že deti boli smelšie mimo sály, 
kde sa ozvali optimistické hla-
sy, že ak sa naplnia dve tretiny 
túžob v konkrétne skutky, nevy-
jde ich práca nazmar.
 

Keď sa mladí poslanci postup-
ne predstavili, vyplávalo na po-
vrch, že je medzi nimi najviac 
priaznivcov kultúry, športu a mi-
lovníkov zvierat. Odhlasovali aj 
trojčlenné kolektívne vedenie, 
ktoré navrhlo mesto, v zložení 
Klára Šteiningerová (ZŠ, Dlhé 
Hony), Pavla Zachová (ZŠ, Hod-
žova ul.) a „malý kaktus medzi 
kvetmi“ Matúš Bachynec (ZŠ, 
Novomeského ul.). 
 Členovia Detského parla-
mentu sa rozišli s vedomím, 
že na „plenárke“ s primátorom 
a vedením mesta sa budú schá-
dzať každé tri mesiace (najbliž-
šie stretnutie sa uskutoční 5. 

decembra), vytvoria aj výbory 
„školských častí“ podľa obvo-
dového kľúča veľkého mest-
ského parlamentu. Samé však 
budú zasadať operatívne podľa 
potreby, aby vedeli predložiť 

na riešenie dôležité problémy. 
„Nemusíte mať trému, máte 
predsa poslaneckú imunitu 
a možno prídete aj na lepšie 
riešenia ako my, dospelí,“ po-
vzbudil ich na záver B. Celler.
 A aby existovala aj spätná 
väzba, detskí poslanci sa vrá-
tili do svojich škôl s úmyslom 
urobiť veľkú reklamu športova-
niu pre všetkých v športových 
areáloch základných škôl na 
Hodžovej, Veľkomoravskej 
a Novomeského ul. a pripravia 
aj konkrétne formy spolupráce 
so zdravotne postihnutými ro-
vesníkmi.
 T. Hlobeň
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Chcú presadzovať záujmy všetkých detí
Aj keď veľká zasadačka v budove trenčianskeho Mestského úra-
du ožila v stredu 4. októbra džavotom 22 školákov zo všetkých 
trenčianskych škôl, za vrchstolom sedeli dospeláci. Napríklad 
milá šedivá pani alebo pán ovenčený reťazami. Tou dámou bola 
Mariana KUHLÖFFELOVÁ, ktorá spojila svoj život s dvoma lás-
kami – športom, ale najmä s deťmi a moderovala historicky 
prvé zasadnutie trenčianskeho Detského parlamentu. Slávnost-
ná reťaz ako jedna z insígnií mesta zase patrí na hruď primátora 
Branislava CELLERA.

Poslanecký post prináša aj záujem novinárov. Mohameda Ha-
sana spovedá hneď za čerstva doyen trenčianskych novinárov 
Ferdinand Rybníček.

Detskí poslanci postupne predstavili seba i svoje záľuby

Matúš Bachynec, jediný chlap v trojčlennom vedení detského 
parlamentu. Snímky (jč)
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 Do súťaže sa zapojilo 23 au-
torov. Prevážili tí, ktorí v Trenčí-
ne nebývajú (12). Poviedky po-
slali autori takmer zo všetkých 
kútov Slovenska, jedna je až zo 
švajčiarskeho Baslu. Vo všet-
kých dielach silne rezonovala 
zakorenenosť a hlboký vzťah 
k súčasnému a dávno minulé-
mu Trenčínu. Najvďačnejšími 
témami bol Trenčiansky hrad, 

Studňa lásky – parafrázy na 
povesť o Omarovi a Fatime, ale 
aj trenčiansky kat a Katov dom, 
Brezina, letné kino, udalosti 
z obdobia totality i príbehy Jo-
zefa Braneckého. Vo všetkých 
poviedkach sa autori snažili 
precítiť lásku k mestu a radosť 
z návratov do neho. Všetci po-
rotcovia sa vzácne zhodli na 
tom, že niektoré poviedky by 
mohli byť okamžite publikované 
v tlači. Vďaka patrí všetkým au-
torom, ktorí si ukrojili z voľného 
času a venovali ho ušľachtilej 
činnosti, napísaniu poviedok. 
 Členka poroty a poslanky-
ňa Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne Anna Plánková zvý-
raznila, že „ambíciou literárnej 
súťaže bola skutočnosť, že 
mesto Trenčín sa odpradávna 
z historického a spoločen-
ského aspektu javí ako cen-

trum kultúry a vzdelanosti 
na Slovensku. Je to mesto, 
ktoré predstavili odbornými 
a umeleckými dielami viaceré 
osobnosti, čím prispeli k jeho 
prezentácii v spoločnosti. Lite-
rárna súťaž ponúkla príležitosť 
ďalším autorom zaspomínať si 
a ponúknuť čitateľom pozrieť 
sa na mesto očami súčasní-
ka.“ 

 Ďalší člen poroty, majster 
humoru a satiry, trenčiansky 
rodák Kornel Földváry vyjadril 
radosť na tým, že „literárnej 
súťaže sa ujala práve knižnica, 
ktorá nielenže sa stará o kniž-
ničný fond, ale ktorá žije aj so 
živou literatúrou.“ Literárna sú-
ťaž ho príjemne prekvapila ani 
nie tak množstvom dobrých po-
viedok, pretože tam boli i také, 
ktoré nezodpovedajú tomuto 
žánru, ale tým, že súťaž bola 
vyvážená viacerými veľmi dob-
rými poviedkami, naozaj hneď 
publikovateľnými. Mimoriadne 
na neho zapôsobilo, že vážne 
témy, ktoré veľmi ľahko autora 
zvádzajú k sentimentalite, resp. 
k slzavému opisu, v tomto prí-
pade boli porozprávané úplne 
civilne, pritlmeným vyjadrením, 
a práve vďaka tomu sa stali 
účinnejšími. O to viac vystupujú 

v nich citové momenty, ktoré sú 
jemným pletivom v podvedomí, 
ktoré zarezonujú aj v čitateľovi. 
Osobitne vyzdvihol, že v povied-
kach sa na poprednom mieste 
umiestnil humor, ktorý potvrdil, 
že je rovnocennou súčasťou 
umenia a je v nejednom prípade 
pôsobivejší a účinnejší ako iné 
seriózne diela. Aj ostatní členo-
via hodnotiacej poroty, sloven-
skí spisovatelia Rudolf Dobiáš 
a Igor Hochel, sa pochvalne vy-

jadrili o vysokej úrovni literárnej 
súťaže.
 Verdikt porotcov netradične 
uviedla Mária Špániková úryvka-
mi textov z najlepších poviedok 

a ich autori sa k zverejnenému 
textu, pokiaľ boli prítomní, mali 
priznať. Prvú cenu získala po-
viedka Pár kapitol z Omarovho 
denníka od Petra Valáška, dru-
há cena patrí poviedke Visieť 
na vlákne a tancovať od Ireny 
Brežnej a tretiu cenu dostal za 
poviedku Ublížil som svojmu 
mestu Jozef Repka. Cenu pri-
mátora Mesta Trenčín získala 
Ivana Lacková za poviedku 
Malinový džem a Cenu Verejnej 

knižnice M. Rešetku Ján Urban 
za poviedku Je t´aime. Najlep-
ší autori prijali ocenenie z rúk 
viceprimátora Mesta Trenčín 
Antona Boca. (jč)
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Mesto za hradbami 2006 – vyhodnotenie literárnej súťaže
Vo Verejnej knižnici Michala Rešetku bola v piatok predpolud-
ním 6. októbra 2006 vyhodnotená literárna súťaž organizovaná 
pri príležitosti projektu Trenčín za hradbami. Jej priebeh priblížila 
Mária ŠPÁNIKOVÁ z Verejnej knižnice M. Rešetku. Konštatova-
la, že „súťaž bola prísne anonymná a porotcovia sa dozvedeli len 
tesne pred vyhodnotením, kto sú autori jednotlivých poviedok“.

Kyticu pre víťaza prevzal P. Valášek z rúk K. Martinkovej, pra-
covníčky útvaru marketingu MsÚ

Druhá cena poputuje až do Švajčiarska zásluhou I. Brežnej
 Snímky (a)

V porote zasadli aj dve veľké osobnosti slovenského kultúrneho 
života K. Földváry (vľavo) a R. Dobiaš
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 Po čistení Záblatského poto-
ka zostalo niekoľko otáznikov, 
ktoré predniesli občania svo-
jim poslancom. Priestory pod 
mostíkmi zostali nevyčistené, 
lebo technika sa tam nedosta-
la. Zvýšená hladina potoka po 
silnejšom daždi môže spôsobiť 
škody, lebo v častiach zanese-
ných hlinou sa bude užší profil 
upchávať a voda sa vyleje do 
okolia. Predseda VMČ Martin 
Barčák podporil sťažnosť a na-
vrhol rokovanie s Povodím Váhu 
Piešťany, aby sa vyriešilo dočis-
tenie celého profilu potoka.
 V Záblatí sa v letnom období 
začalo počas dňa pohybovať 
auto s rómskou posádkou 
s piešťanským evidenčným 
číslom. Rómovia chodili po dvo-
roch a kradli. Podobnú skúse-
nosť majú aj s mladými mužmi, 
ktorí chodili od domu k domu 
a ponúkali na predaj paplóny. 
Poslanec M. Barčák vysvetlil 
občanom, že ich netreba oslo-
viť, ale zavolať mestskú políciu, 
ktorá má pre túto časť mesta 
sídlo na sídlisku Kvetná. Náčel-
ník mestskej polície František 
Országh dodal, že podomový 
predaj je na území mesta zaká-
zaný.
 Nedôveru budia aj psy voľne 
pobehujúce po ulici. Pre mno-
hých majiteľov štvornohých mi-
láčikov sa stalo módou venčiť 
ich vo Vinohradoch. Niektorí 

vypustia aj 2-3 a svorky psov 
často naháňajú zver. Podľa ná-
čelníka mestskej polície treba 
na to upozorniť políciu a tá má 
právo pokutovať majiteľov za 
porušenie VZN o chove zvierat 
v meste. Minulý rok odchyti-
li mestskí policajti vyše 120 
psov. Ako kuriozitu dodal, že 
občania často nahlásia voľný 
pohyb psa, ale jedným dychom 
dodajú, aby majiteľa nepokuto-
vali, lebo nemá peniaze.
 Nepríjemnosti zažil starší 
muž, ktorému niekto hodil šte-
ňa do dvora a keď ho zaniesol 
do útulku pre psov, pýtali od 
neho očkovací preukaz.
 Príprava výstavby priemy-
selnej zóny v katastri Záblatia 
vyvoláva viaceré reakcie majite-
ľov pôdy. Otázka na poslancov 
znela, či pred pripravovanou 
výstavbou inžinierskych sietí 
rokovali len s urbariátom. Po-
slanec Štefan Sýkorčín upozor-
nil, že sa bude budovať zatiaľ 
iba cesta a stavebné povolenie 
nemôže byť vydané bez súhla-
su majiteľov pozemkov. Štefan 
Bohuš z miestneho urbárske-
ho spoločenstva vysvetlil, že 
z urbárskeho pozemku sa vý-
stavba týka plochy 2,4 ha a zo 
štátneho pozemkového fondu 
viac ako 3 ha. Urbárnici dali 
do prenájmu Sihoť na 15 rokov 
a notársky overili. Situácia sa 
v najbližšom období vyrieši a Š. 

Bohuš dodal, že na iné pozem-
ky sa zatiaľ nesiahne.
 Opakovane zaznela požia-
davka na zriadenie autobuso-
vej zastávky pri bytovke, ale 
poslanci vysvetlili, že žiadosť 
bola viackrát zamietnutá, lebo 
zastávka nespĺňa normu na 
vzdialenosti, ktorá je pri MHD 
najmenej 500 metrov.
 Za križovatkou od Ulice Ľ. 
Stárka na Brniansku trčia do 
vozovky kríky a pri stretávaní 
dvoch áut vznikajú kolízne si-
tuácie. Poslanci dali podnet na 
Mestské hospodárstvo a sprá-
vu lesov.
 Starší občania žiadajú, aby 
linka č. 3 chodila až na ulicu 
Rybáre, lebo končí na Dol-
ných pažitiach pri železničnom 
priecestí. Poslanec Vladimír 
Poruban podporil požiadavku 
občanov, pre autobusy to nie je 
veľká zachádzka a v Rybároch 
je navyše otoč. 
 Sťažnosti boli aj na kana-
lizáciu, lebo vytopilo niekoľko 
domov. Poslanci zistili, o ktoré 

čísla sa jedná a sľúbili nápra-
vu.
 Pobúrenie vyvolali študenti 
Trenčianskej univerzity, ktorí 
zaparkujú autá na ceste a tá je 
potom neprejazdná. „Keď tam 
chcú stávať, nech im univerzi-
ta vybuduje parkovisko, alebo 
nech ich naučia, ako sa majú 
správať. A keď to nevedia, 
nech chodia peši,“ znie odkaz 
Záblaťanov.
 Miestnych trápi aj cesta na 
kyselku, ktorá pripomína skôr 
prekážkovú dráhu. Chodia po 
nej kamióny do servisu a návrh 
znie – postaviť odbočku z diaľ-
ničného privádzača. To však 
podľa poslancov nie je možné, 
pretože to nepripúšťa štátna 
norma. (la)
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Výbor mestskej časti 
SEVER pozýva občanov 

na stretnutie, ktoré 
sa uskutoční 

v stredu 18. 10. 2006 
o 16.00 hod.

v Kultúrnom stredisku 
Kubra.

VMČ Západ: Vykrádači domov pracujú cez deň
Výbor mestskej časti Západ mal svoje zasadnutie v Kultúrnom 
stredisku Záblatie v poslednú septembrovú stredu.

 Krásne septembrové pred-
poludnie nového školského 
roka využili predškoláci z Ma-
terskej školy na Ulici J. Halašu 
na stretnutie s príslušníkom 
dopravnej polície kpt. B. Vavrí-
kom. Ten hravou formou pria-
mo na dopravnom ihrisku na 
Ostrove vysvetlil deťom, ako 
majú prakticky uplatňovať zá-
kladné pravidlá správania sa 
na ulici, chodníku i na križovat-
ke. Deti sa v spoločnosti ich 

obľúbenej bábky Adamka učili 
pohotovo a správne reagovať 
na svetelné signály semaforov 
ako chodci, cyklisti a „vodiči“ 
zatiaľ len detských trojkoliek.
 Zvýšiť ochranu detí pred 
úrazmi dodržiavaním pravidiel 
bezpečnosti v cestnej premáv-
ke je hlavným cieľom plnenia 
projektu dopravnej výchovy, 
ktorý vypracovali pedagogické 
pracovníčky tejto materskej 
školy. Text a snímka (aa)

Dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie Výboru mestskej časti 

Západ, ktoré sa uskutoční

dňa 25. 10. 2006 (streda) o 15.30 h
v Kultúrnom dome v Zlatovciach. 

  Program: 

   1. Otvorenie

   2. Požiadavky poslancov a občanov

   3. Žiadosti

   4. Rôzne

   5. Záver

 

Zasadnutia výborov mestských častí sú verejné. Členovia Vý-

boru mestskej časti ZÁPAD srdečne pozývajú občanov na svoje 

zasadnutia.

POZVÁNKA
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 O konkrétnych príkladoch 
zo života svojich miest sa prí-
du do Trenčína porozprávať zá-
stupcovia historických miest 
z rôznych kútov Európy, ktorí 
prijali pozvanie na konferenciu 
Mesto za hradbami – identita 
verzus imidž. Historické mes-
tá spája nielen bohatá histó-
ria a silný kultúrny či turistic-
ký potenciál, ale aj podobné 
problémy, s ktorými sa musia 
pri modernom rozvoji svojich 
miest vysporiadať. 

ODBORNÝ PROGRAM
 Na konferenciu Mesto za 
hradbami – identita verzus 
imidž srdečne pozývame zá-
stupcov z radov verejného, 
súk romného i tretieho sektora, 
ktorí priamo alebo nepriamo 
ovplyvňujú alebo interpretujú 
vzhľad a život miest: architek-
tov, historikov, urbanistov, ar-
chivárov, archeológov, pamiat-
károv, zástupcov politických 
reprezentácií miest alebo ich 
administratív, subjekty turis-
tického ruchu, neziskové orga-
nizácie, umelecké združenia, 
študentov, pedagógov, ale 
i ďalších záujemcov o túto pro-
blematiku z radov verejnosti. 

 V prípade záujmu o účasť 
na konferencii je potrebné 
vyplniť on-line registračný 
formulár na stránke www.
behindwalls.sk/registracia. 
Inou formou nie je možné sa 
na konferenciu zaregistrovať 
! Po naplnení kapacity sály 
bude registrácia zastavená. 
Konferencia je bez registrač-
ného poplatku.

SPRIEVODNÉ PODUJATIA
 Pre trenčiansku verejnosť 
je určených niekoľko sprievod-
ných podujatí, na ktoré všet-
kých čitateľov srdečne pozýva-
me:

• Výstava archívnych dokumen-
tov
TRENČÍN V ARCHÍVNYCH 
DOKUMENTOCH
Štátny archív Trenčín, Kožuš-
nícka ul. – autobus MHD č. 
5, 6, 7, 15
Otvorené v pracovných dňoch 
od 8.00 do 16.00
Výstava potrvá do 5. 12. 2006
 Rozmermi malá, ale ob-
sahom unikátna výstava do-
kumentov z najstarších dejín 
Trenčína, na ktorej je možné 
uvidieť originály dokumentov 
tvoriacich základ histórie mes-
ta Trenčín. Na výstave máte 
jedinečnú príležitosť uvidieť 
napríklad najstaršiu mapu 
Uhorska so zakresleným Tren-
čínom, najstaršiu známu pečať 
trenčianskych mešťanov, naj-
staršie listy Trenčína a mnoho 
iných zaujímavostí. 

• Výstava fotografií 
ANDREJ BÁN: SVEDECTVO
Vernisáž 25. 10. 2006 
o 18.00 h
Kurátor výstavy Juraj Kušnie-
rik
Delová bašta Trenčianskeho 
hradu 
 Andrej Bán publikuje pra-
videlne reportáže v domácich 
a zahraničných médiách. 
Pracuje pre české časopisy 
(Mladý svět, Instinkt, Reflex), 
v súčasnosti je reportérom 
.týždňa. Venuje sa dlhodo-

bým fotografickým projektom, 
najmä o Slovensku, Balkáne 
a iných krízových oblastiach 
sveta (Blízky Východ, Severné 
Írsko, Južná Amerika, Irán, 
Srí Lanka, Pakistan a pod.). 
Od jej založenia v roku 1999 
je predsedom humanitárnej 
organizácie Človek v ohrození, 
ktorá pomáha v krízových ob-
lastiach sveta. Okrem iného je 
i autorom námetu piatich do-
kumentárnych filmov. Výstava 
potrvá do konca novembra. 

• Výstava 
Marek Duška & študenti 
Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne
ArtKino METRO, Mierové ná-
mestie 4
Otvorené po, str, pia, ne od 
16.00 do 19.00
 Marek Duška sa predstavu-
je prekvapujúco ako bravúrny 
kresliar – figuralista. V tech-
nickej realizácii na veľkých 
bielych formátoch dosahuje 
svojský výraz akoby vyrezaný 
skalpelom s mrazivou istotou 
chirurga. Duškove diela dopĺ-
ňa kolekcia kostýmov z tvorby 
študentov Strednej umeleckej 
školy v Trenčíne.

• Koncert 
SÚRODENCI ĎUĎOVCI 
25. 10. 2006 o 19.00 h
Piaristický kostol Fr.Xaverské-
ho, Mierové nám.2
 Rómske piesne umocnené 
autentickými pocitmi dvoch 
nevidiacich ľudí odsúdených 
na život na invalidnom vozíku. 
Súrodenecké duo účinkovalo 
aj v rámci projektu Phurikane 
Giľa na festivale Bažant Poho-
da. 

• Koncert 
Lavagance
25. 10. 2006 o 20.00 h
Steps Pub, Sládkovičova ul. 6
 Stále čerstvý a svieži objav 
na domácej hudobnej scéne! 

O kvalitách a výraznosti sku-
piny svedčí aj to, že sa jej, 
ako jednej z mála slovenských 
skupín podarilo zaradiť vide-
oklip do vysielania hudobnej 
stanice MTV.

• GALAPROGRAM 
MESTO ZA HRADBAMI
27.10.2006 o 19.00 h
KaMC (Dom armády), Hviez-
doslavova ul. 16
 Záverečný večer konferen-
cie Mesto za hradbami – iden-
tita verzus imidž, sprievodné 
podujatie s bohatým kultúr-
nym programom vo forme ga-
lavečera moderuje Alena Heri-
banová, hudobný hosť večera 
Martin Babjak.

• Výstava študentských foto-
grafií 
„Staré mesto v novom kabá-
te“
27. 10. 2006 (od 18.00) – 30. 
11. 2006
 Projekt šiestich stredných 
škôl z Holandska, Belgicka 
a Trenčína. Študenti vytvoria 
sériu fotografií Trenčína, ktorá 
bude zaujímavým porovnaním 
pohľadu mladých návštevní-
kov zo zahraničných škôl a ich 
domácich hostiteľov na naše 
mesto. Výstava sa neskôr 
nainštaluje za okná Domu ar-
mády. Študenti budú výsledky 
svojho týždňového pôsobenia 
v Trenčíne prezentovať aj na 
konferencii Mesto za hradba-
mi.

 Na všetky uvedené poduja-
tia je vstup pre verejnosť voľný, 
v prípade zvýšeného záujmu 
o podujatie budú uprednost-
není účastníci konferencie 
s platnými registráciami.

 Podrobné informácie nájde-
te aj na www.trencin.sk alebo 
www.behindwalls.sk
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Konferenciu Mesto za hradbami – identita verzus imidž organizuje Mesto Trenčín
Záštita Ján FIGEĽ, člen Európskej komisie zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť 

Spoluorganizátor Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur (SK) Partneri Mesto ´s-Hertogenbosch (NL), Nadácia Janus Eindhoven (NL) 
Medzinárodná podpora Europa Nostra, Walled Towns Friendship Circle

Mediálni partneri .týždeň, Informácie, Istropolis Cinema Center, Televízia Trenčín, Sponzor Hotel Tatra

Pozvánka na konferenciu i sprievodné podujatia
Zástupcovia viac ako desiatky európskych historických miest 
z Holandska, Francúzska, Belgicka, Anglicka, Írska, Španielska, 
Cypru, Litvy, Lotyšska, Chorvátska, Česka i Slovenska budú dis-
kutovať na zaujímavé témy počas medzinárodnej konferencie 
historických miest Mesto za hradbami – identita verzus imidž, 
ktorá sa uskutoční 24. – 28. októbra v Trenčíne. Ku konferencii 
je pripravených aj niekoľko podujatí pre širokú verejnosť.
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Putovné Ploty hanby svedčia o hrdinstve
Päťdesiatku fotografií z krajín s neslobodným režimom si kon-
com minulého týždňa pozreli návštevníci Mierového námestia 
v Trenčíne, ktorý sa stal po Bratislave, Nitre a Trnave štvrtým 
z deviatich slovenských miest, kam putovná výstava Ploty han-
by zavítala alebo zavíta.

 Cieľom prehliadky Fields of 
Shame – Ploty hanby je zvýšiť 
informovanosť a solidaritu slo-
venskej verejnosti s ľuďmi v to-
talitných krajinách na celom 
svete, ktorých vlastné režimy 
utláčajú, trestajú a väznia pre 
ich presvedčenie. Rozdelená 
je do piatich častí: 1 454 ro-
kov väzenia – Politickí väzni na 
Kube, Pozdravy z Tibetu – Ti-

beťania v čínskych väzniciach, 
Genocída v tichosti – Tábory 
v Severnej Kórei, Bez strachu 
– Barma v boji proti režimu 
a Komunistický skanzen – Bi-
eloruská opozícia proti Luka-
šenkovi.
 „Putovná výstava tohto 
typu je na Slovensku prvýkrát. 
Je špecifická tým, že sa zao-
berá hneď niekoľkými krajina-
mi. Cieľom výstavy je posilniť 
solidaritu Slovákov s ľuďmi, 
ktorí žijú v neslobodných kra-
jinách aj v 21. storočí a nezo-
stať ľahostajní voči režimom, 
ktoré tam vládnu“ povedal 
Milan Šagát z Nadácie Pontis. 
Získať fotografie z niektorých 
krajín bolo mimoriadne ťažké. 
Nepodarilo sa prepašovať zá-

bery z koncentračných táborov 
zo Severnej Kórey. Niektoré 
snímky politických väzňov sú 
v nižšej kvalite, ich hodnote 
však pridáva, že pochádzajú 
od rodín a príbuzných väzne-
ných.
 Dopĺňajú ich texty, ktoré 
približujú príbehy zobrazených 
ľudí. Organizátori nainštalovali 
výstavu na symbolické kovové 

ploty s lampami. Návštevník by 
mal nadobudnúť pocit, že sa 
pohybuje v prostredí koncen-
tračného tábora. Projekt za-
strešuje Nadácia Pontis a ob-
čianske združenie Hlava 98. 
Zrealizovať výstavu sa podarilo 
vďaka spolupráci s poľskou 
organizáciou Centrum pre te-
óriu a prax demokracie, ktorá 
projekt rovnako ako nadácia 
v Nemecku prezentovala vo 
svojej krajine ešte v minulých 
rokoch. 
 Výstava Fields of Shame 
– Ploty hanby sa po skončení 
presunie do Rakúska, Českej 
republiky a Maďarska. V Tren-
číne ju spolu s predsedom 
Centra pre teóriu a prax demo-
kracie Wojciechom Models-

kim otváral primátor Branislav 
Celler. Vo svojom príhovore 
pripomenul, že mesto Trenčín 
nielen vníma, čo sa deje v iných 
krajinách, ale aj pomohlo. 
„Umožnili sme vzniknúť ute-
čeneckému táboru pre malo-
letých bez sprievodu v časti 
mesta Horné Orechové. Je to 
konkrétny krok k tomu, aby aj 

tí, ktorí z neslobodných krajín 
odchádzajú, dostali pomoc. 
V našom prípade ide o deti, 
takže som rád, že dnes aj 
obavy miestnych boli bezpred-
metné a tábor funguje bez 
problémov,“ dodal trenčiansky 
primátor.
 (th)

Výstavu Ploty hanby spoločne otvorili (zľava) W. Modelski, B. 
Celler a M. Šagát
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Rudolf Stránsky oslavoval 
svoju tridsiatku 10. februára 
1951. Technický úradník v tren-
čianskej Merine, otec ročného 
dieťaťa, dostal najkrajší darček 
od manželky. S jemným rumen-
com na tvári mu pošepla, že 
o niekoľko mesiacov budú šty-
ria, ďalší život sa rozvíja pod jej 
srdcom. Najradšej by zvýskol, 
zobral ženu na ruky a roztočil 
spolu s ňou celý svet. „Ale nie, 
ešte by si ublížila,“ pomyslel si 
v duchu a k sviatočnému obedu 
už prišiel s plánom, čo všetko 
pre nové dieťatko treba zabez-
pečiť. 
 Manželia Stránski sa roz-
hodli, že nakupovať pôjdu 
hneď na druhý deň. Poznáte to 
však, oslava narodenín spolu 
s chlapmi v robote, poznámky 
typu „ešte nemáš ani dve deti 
a už si k sukni priviazaný...“ 
a z pondelka je hneď utorok.
 Na ten utorok však Rudolf 
nikdy nezabudol. Od rána to 
bol na to ročné obdobie nád-
herný deň, slnko akoby chcelo 
pripomenúť, že nadvláda pani 
Zimy čoskoro skončí. Rudolf 
podchvíľou pozeral na hodinky, 
akoby chcel pohnať ich ručičky 
čím skôr ku koncu pracovnej 
šichty. Okolo poludnia vyzrel 
z okna a zbadal na chodníku 
oproti fabrike pri Borovičkovej 
čierny Tatraplán. Súkali sa 
z neho traja chlapi v kožených 
kabátoch s goliermi vyhrnutými 
až k ušiam. Trochu ho striaslo, 
veď všeličo počul a rádio chrlilo 
správy o procesoch so zradca-
mi ľudovodemokratického zria-
denia. Privrel okno a v duchu 
sa zasmial: „Toľko špiónov na 
takú malú krajinu, kto by to 
bol povedal.“ 
 „Stránsky, hľadá vás bez-
pečnosť,“ zaznel zrazu z chod-
by ženský hlas. Ruda opäť 
striaslo, pozrel smerom k oknu, 
či dobre pribuchol okenicu, veď 

je predsa len február. To však 
už trojica v kožených kabátoch 
zatarasila vchod do kancelárie. 
Jedného z nich poznal, robil 
v mestskom dome, vlastne na 
emenvé, ako sa to teraz volalo. 
Známy prstom pichol do vzdu-
chu smerom k nemu, ostatní 
kolegovia v okamihu opustili 
miestnosť a hádam aj sklo 
zarinčalo v miestnosti, keď sa 
hrubým basovým hlasom ozvalo 
spoza jedného goliera: „Legiti-
mujte sa!“ Rudolf ledva vykok-
tal: „O čo ide, súdruhovia?“ 
a už mu vytrhli občianku z ruky. 
Dva studené, nič nehovoriace 
pohľady ho neuznali hodného 
odpovede. Len známy z národ-
ného výboru skôr dverám, za 
ktorými ani nedýchali Rudovi 
kolegovia, až príliš nahlas 
povedal: „Máte dáku chybu 
v občianskom preukaze, vidí-
te, dátum tu nesedí, ideme to 
opraviť.“
 Prišli k bráne a zmätený 
úradník stále rozmýšľal, aký dá-
tum v tej červenej knižôčke ne-
sedí, veď mu platnosť občianky 
len nedávno bez problémov pre-
dĺžili. „Nemám si cviknúť kar-
tu?“ skôr len opáčil, či niekto 
z jeho sprievodcov zareaguje. 
„Netreba, o chvíľu ste späť,“ 
žoviálne hodil rukou smerom do 
dvora známy a nenápadne sa 
odpojil. Zvyšná dvojica otvorila 
zadné dvierka auta, Rudo si vši-
mol, že na „tapacírungu“ dverí 
nie je žiadna kľučka. Sekundu 
zaváhal, ale už ho vsotili na se-
dadlo, priam vletel do náručia 
ďalšiemu koženému golieru. Na 
privítanie dostal ranu päsťou do 
obličaja, na chvíľu stratil vedo-
mie. Prebral sa už s putami na 
rukách a vtedy si uvedomil, že 
s manželkou nepôjde na nákup, 
možno ani domov do večera ne-
príde...
 Chvíľu ho vozili po Trenčíne, 
akoby mu chceli pripomenúť 

všetky zákutia jeho milovaného 
mesta, až sa Tatraplán pustil 
smerom do Bratislavy. Ani nie 
dve hodiny po príchode šiel na 
prvý výsluch. V miestnosti sede-
li na stole traja muži v ruských 
uniformách. Pozrel na nich, boli 
akýsi nízki a tie krivé nohy... 
„Tí budú odkiaľsi z Ázie, a nie 
z Moskvy,“ prebehlo mu mys-
ľou a zrazu sa počul ako vzor-
ne zdraví: „Česť práci!“ Jeden 
z nich zoskočil zo stola a na-
miesto odpovede dostal opäť 
ranu. Zavrávoral, chcel sa oprieť 
o dvere, ale tie povolili a čerstvý 
väzeň Rudolf Stránsky sa ocitol 
na chodbe v polohe ležmo. To 
už traja mužíci ležali na ňom 
a bili hlava-nehlava. „Váľať si 
sa sem neprišiel,“ asistoval im 
aspoň slovne muž v pokrčenom 
obleku, zrejme Slovák. Ruda 
zaliala krv, v mrákotách ležiac 
na studenej dlážke len začul 
smiech a chrapľavý hlas: „Už 
je pripravený, spracujte si ho, 
ako chcete!“
 A začal sa nekonečný me-
siac plný nočných výsluchov. 
Cez deň sa nesmel v cele ani 
posadiť, nieto si ľahnúť a len 
čo sa zotmelo, prišiel dozorca 
a zaviazal mu oči. Tá nekoneč-
ná cesta chodbou, keď sa už 
v duchu lúčil so životom, zachy-
tiac poznámky: „Lump jeden, 
aj guľka je pre neho pridobrá.“ 
Nakoniec vždy počul zaškrípať 
dvere, len nevedel, či by nebolo 
lepšie, keby tú guľku naozaj do-
stal. Bola by pre neho vykúpe-
ním, veď otázky vyšetrovateľov 
„vyšperkované“ údermi po ce-
lom tele nemali žiadny zmysel. 
On a špión či vlastizradca? Čo 
mal na to povedať? „Nič som 

nespravil,“ vyšlo z neho skoro 
šeptom. „Veď si spomenieš, 
máme času dosť,“ začul odpo-
veď, ktorá sa na neho privalila 
spolu so spŕškou ďalších úde-
rov.
 Nekonečný to bol mesiac. 
Zakrvavené zápisnice sa písali, 
trhali, zahadzovali. K podpisu 
dostal len odkrytý roh papiera, 
nemal šancu si prečítať, čo na 
ňom stálo. Po mesiaci uvidel 
konečne iných ľudí ako svojich 
katanov. Bolo ich štrnásť a do-
stali názov skupina Ombra. 
Spolu sedeli na lavici obžalova-
ných, spolu si vypočuli rozsudok 
– trest smrti!
 „Tak skončia všetci vlasti-
zradcovia,“ plamennými slova-
mi im pripomínal posledné dni 
života štátny žalobca. Nakoniec 
sa smrti do očí pozreli len traja 
z nich, ostatným tresty skorigo-
vali. Rudolf Stránsky dostal 18 
rokov, dodnes nevie, za čo.
 Hneď po definitívnom rozsud-
ku ho odviezli do Leopoldova. 
Bola to len prestupná stanica, 
čakal ho Jáchymov a neskôr 
Příbram, keď väznitelia zistili, 
že má maturitu z priemyslovky. 
„To už bol skoro väzenský raj,“ 
rozochveným hlasom aj po toľ-
kých rokoch spomína 85-ročný 
starý muž, ktorý svoje druhoro-
dené dieťa objal prvýkrát, keď 
malo desať rokov a on sa vrátil 
z lágru. Napriek vysokému veku 
je dodnes aktívny v Konfederá-
cii politických väzňov, prišiel aj 
na Mierové námestie na verni-
sáž výstavy Ploty hanby. Chce, 
aby ľudia nezabudli…

Podľa rozprávania Rudolfa 
Stránskeho

pripravil Tibor Hlobeň
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Príbeh
Mať na chrbte tri krížiky neznamená pre chlapa žiadny kríž. Skôr 
naopak, je na vrchole fyzických síl, ale mladícku nerozvážnosť 
už vystriedala starostlivosť o rodinu. Zbiera životné skúsenosti 
plným priehrštím a chce dokázať svojim najbližším, že je tým 
pravým živiteľom a ochrancom rodinného krbu.

Výstavu si prišiel pozrieť aj bývalý politický väzeň českosloven-
ského komunistického režimu Rudolf Stránsky  Snímky (jč)
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 Projekt Zelená škola je sú-
časťou svetového hnutia Eco-
Schools, siete Zelených škôl 
v medzikontinentálnom me-
radle. Pre úspešné zúčastnené 
školy to znamená získať nielen 
česť vyvesiť zástavu svetového 
hnutia EcoSchools, ale aj mož-
nosť zapojiť sa s ďalšími škola-
mi v Európe aj mimo Európy do 
spoločných projektov. Do progra-
mu EcoSchools je v súčasnosti 
zapojených vyše 5 miliónov žia-
kov z 37 krajín 4 kontinentov. 
Národnú koordináciu projektu 
zabezpečuje Centrum environ-
mentálnych aktivít Trenčín. 

 Hlavným cieľom projektu 
Zelená škola je pomôcť ško-
lám nájsť cestu zmeny vedúcej 
k zdravšej, „zelenšej“ a aktív-
nejšej škole a spoločnosti. Inak 
povedané: podporovať činnosti 
vedúce k environmentálnemu 
správaniu sa slovenských škôl, 
prevencii pred znečisťovaním 
a poškodzovaním životného 
prostredia, udržateľnej spotre-
be zdrojov, environmentálnej 
výchove a vzdelávaniu žiakov, 
pracovníkov školy a spolu-
práci s miestnou komunitou.
 Praktické uplatňovanie týchto 
princípov sa deje v spolupráci 

s odborníkmi zo SEVO Špirála, 
siete mimovládnych neziskových 
organizácií, ktorí zapojeným ško-
lám pomáhajú zvládnuť proces 
certifikácie. Dôraz je kladený 
na neformálny prístup a súlad 
proklamovaných skutočností 
s každodenným konaním. Certifi-
kovaná škola má právo používať 
Zelenú vlajku FEE jeden školský 
rok, výsledky v projektových úlo-
hách a aktivitách sa prehodno-
cujú každoročne. 

 Medzi ocenenými školami sú 
aj trenčianske – ZŠ, Potočná ul. 
v mestskej časti Opatová, ZŠ, 
Východná ul., ZŠ Na dolinách 
a Špeciálna základná škola in-
ternátna V. Predmerského.
 V súčasnosti je už aktuálny 
2. ročník projektu, do ktorého 
je zapojených vyše 60 mater-
ských, základných a stredných 
škôl z celého Slovenska. Viac 
informácií o projekte nájdete na 
www.zelenaskola.sk. R. Medal

 Rektor Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka Ju-
raj Wagner v tejto súvislosti 
pripomenul, že jubilejný aka-
demický rok nesie so sebou 
viacero prívlastkov. „Je to rok, 
do ktorého vstupujeme ako 
člen rodiny európskych univer-
zít a Podunajskej rektorskej 
konferencie. Naviac kvalitu 
vedeckého a pedagogického 
pôsobenia bude hodnotiť eu-
rópska Asociácia univerzít. 
Možno teda konštatovať, že ju-
bilejný rok sa popri vedeckých 
konferenciách a študentských 
podujatiach bude niesť v zna-
mení kvality. Je naším želaním, 
aby sa univerzita stala konku-
rencie schopnou v európskom 
rozmere.“ 

 Univerzita má od nového 
akademického roka päť nových 
akreditovaných moderných 
učebných programov inžinier-
skeho a doktorandského štúdia 
na fakulte špeciálnej techniky, 
na fakulte mechatroniky, na fa-
kulte priemyselných technológií 
a na ústave prírodných a huma-
nitných vied. Okrem toho sa po-
darilo vytvoriť lepšie priestorové 
podmienky pre fakultu sociál-
no-ekonomických vzťahov zre-
konštruovaním budovy priľahlej 
bývalej základnej školy. Rektor 
neobišiel ani ekonomiku uni-
verzity, ktorá je podľa jeho slov 
veľmi zložitá a vyžaduje si raci-
onalizovať náklady na výchovu, 
vzdelávanie a najmä na prevádz-
ku. „Je žiaduce zvýšiť podiel 

mimorozpočtových zdrojov na 
financovaní a využiť možnos-
ti, ktoré ponúka celoživotné 
vzdelávanie a podnikateľská 
činnosť. Okrem toho treba 
využiť zapojenie sa do medzi-
národných vedeckých projek-
tov a grantov, financovaných 
z fondov Európskej únie i do 
projektov aplikovaného výsku-
mu v spolupráci so Slovenskou 
akadémiou vied a priemyslom 
ako aj s partnerskými univerzi-

tami v zahraničí.“ 
 J. Wagner si zaspomínal aj 
na obdobie spred desiatich 
rokov, keď univerzita začala so 
723 študentmi a porovnal ju so 
súčasnosťou, keď len do prvého 
ročníka je zapísaných viac ako 
2200 študentov. Znamená to, 
že univerzita vstupuje do desia-
teho jubilejného akademického 
roka s viac ako 6000 študent-
mi, čo je pre ňu dobrou vizitkou. 
 (jč)
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Trenčianska univerzita vstúpila do desiateho akademického roka
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne vstúpila 
do desiateho akademického roka udelením titulu Dr.h.c. trom 
vynikajúcim slovenským vedcom, zakladateľovi fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov Júliusovi ALEXYMU, generálnemu riadi-
teľovi Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu 
v Novej Dubnici Jozef BUDAYOVI,  ktorý stál pri zrode fakulty 
mechatroniky a dlhoročnému spolupracovníkovi fakulty priemy-
selných technológií a bývalému rektorovi Technickej univerzity 
v Košiciach Ivanovi HRIVNÁKOVI.

Noví nositelia titulu Dr.h.c. (zľava) I. Hrivnák, J. Buday a J. Alexy
 Snímka (a)

Zelených škôl je na Slovensku 46
Slávnostná certifikácia škôl úspešných v projekte Zelená škola 
v školskom roku 2005/2006 sa konala v koncertnej sieni Re-
duty v Spišskej Novej Vsi. Certifikát zástupcom škôl odovzdali 
organizátori zo Spoločnosti environmentálne-výchovných orga-
nizácií Špirála a čestní hostia Bibiana OBRIMČÁKOVÁ, štátna 
tajomníčka ministerstva školstva SR pre regionálne školstvo, 
ďalšie vzdelávanie a štátnu starostlivosť o šport, Heiko CROST, 
viceprezident Foundation for Environmental Education (FEE) 
a Sacha ROTHENBERGER z veľvyslanectva Holandského kráľov-
stva na Slovensku.

Sprievod zelených škôl prešiel aj centrom Spišskej Novej Vsi
Snímka (a)



12. 10. 2006

KC Aktivity
14. 10. o 16.00 

TRINITY GROUP – koncert goospelovej hudob-
nej skupiny z Trnavy
Artkino Metro

14. 10. o 18.00
Kamil Žiška: Drápačky – Nové divadlo Dino 
–Horná Streda

21. 10. o 18.00 
Jožko Púčik a... – groteska na motívy hry I. 
Stodolu, účinkuje Hudobné divadlo TN & Túlavé 
divadlo
Kultúrne a metodické centrum OS SR

20. 10. o 16.30 a 19.30 
Radošinské naivné divadlo: Desatoro

25. 10. o 17.00 
Hrajú nám pre radosť – koncert detí základnej 
umeleckej školy
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MC Srdiečko
12. 10. o 17.00  

Diskusný klub na tému: Podmienky výchovy die-
ťaťa

16. a 23. 10. o 10.00 
Čítavá hodinka s rozprávkou 

12. a 19. 10. 
Štvrtkové tvorivé predpoludnie

17. 10. o 10.00 
Podporná skupina mamičiek v dojčení 

23. 10. o 17.00
Maminec – klub mamičiek – téma: Manželstvo 
a deti

24. 10.  
Mommie´s english club 

25. 10. o 16.30
Tvorivé popoludnie pre deti a ich starých rodi-
čov
Klub Lúč
Detský divadelný klub 

15. 10. o 14.30 
DIVADLO LÍŠEŇ: „Sávitrí“ – príbeh na motívy 
staroindickej báje z Mahábháraty
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská ulica 

18. 10. o 10.00 
Rozlúčka s letom s knihami z vydavateľstva BU-
VIK

25. 10. o 10.00 
Tekvicové posedenia – posedenie pri knihách 
z vydavateľstva Mladé letá, Junior a Ikar určené 
pre žiakov l. stupňa ZŠ
KC Aktivity

20. 10. o 18.00 
Možno príde aj Maruška – bláznivé stretnutie 
Dobrákov od kosti.

Detské aktivity

Divadlo, koncerty, festivaly

Kultúrne a metodické centrum OS SR
12. 10. o 16.00 

Profesionalizácia armády a jej vplyv na výchovu 
a výcvik parašutistov – výsadkárov, stíhacích a do-
pravných letcov, technikov a ostatných profesií

19. 10. o 16.00 
Prusko-rakúska vojna 1866 a Trenčín
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská ulica 

18. a 25. 10. – 8.00 – 9.30 
Babi, pošli mi to mejlom – inštruktáž na zvládnu-
tie základov PC a komunikácie prostredníctvom 
e-mailu pre seniorov

19. 10. o 16.00 
Autorská beseda so spisovateľkou, autorkou 
slovenských bestsellerov pre ženy, Táňou Kele-
ovou-Vasilkovou
INTERNET CAFE – Mierové nám. č. 31

21. 10. – 9.00 – 12.00
Internet pre mamičky

Prednášky

Mierové nám. 
032/743 44 15

Prehliadka re-
t r o s pek t í v a : 
Jacques TATI
15. 10., 16.30 
Pestuj si svoju 
ľavačku (r. René 
Clément, 1936, 
20 min) Prázd-
niny pána Hulota (r. Jacques 
Tati, 1953, cca 114 min) 
15. 10., 19.00 
Škola poštárov (r. Jacques 
Tati, 1947, 18 min) Ide, ide 
poštový panáčik (r. Jacques 
Tati, 1949, cca 80 min) 
16. 10., 16.30 
Môj strýko (r. Jacques Tati, 
1958, cca 120 min) 
16. 10., 19.00 
Playtime (r. Jacques Tati, 
1967, cca 120 min)
Jacques Tati sa zaslúžil 
o znovu oživenie nemej ko-
médie, no na druhej strane je 
oceňovaný pre revolucionizá-
ciu zvukového filmu. 
Filmový klub mladých:
18. 10., 16.30 
Anime play – projekcia japon-
ských animovaných filmov 
spojených s prednáškou na 
tému japonskej animácie
18. 10., 19.00 
Knoflíkáři ČR, 1997, 102 
min. Čierna komédia o ma-
lých ľuďoch všedného dňa, 
ktorí na konci tohto, tak bizar-
ného 20. storočia, dôverčivo 
vyjednávajú s osudom. 
20. 10., 19.00
Krížnik Potemkin (PROJEKT 
100) Sergej Ejzenštejn v ňom 
zobrazuje kľúčové udalosti re-
volučného roku 1905 a svoj 
záujem sústreďuje predo-
všetkým na vzburu na krížni-
ku Potemkin. 
16. 10., 17.00 
Film pre pamätníkov: Ľalie 
poľné (Slovensko, 1972, čb, 
77 min)
16. 10., 19.00 
Krížnik Potemkin (PROJEKT 
100)
23. a 25. 10., 19.00 
Príbeh modrej planéty (Fran-
cúzsko/Taliansko, 2004, 81 
min.) Ako vznikla Zem? Ako 
vznikol život? Fascinujúci prí-
beh života našej planéty.

Výstavy

Výstavná sieň, Mierové nám. č. 16
do 19. 10.

Cesta svetla 2005 – putovná výstava fotografií 
o svete zrakovo postihnutých ľudí

Výstavy

Štátny okresný archív
do 5. 12. 

TRENČÍN V ARCHÍVNYCH DOKUMENTOCH 
– unikátna výstava originálov najstarších doku-
mentov a písomných zmienok o Trenčíne
Kultúrne a metodické centrum OS SR

do 21. 10. 
Slovenské modré barety v službe mieru – výsta-
va ku dňu OS SR z misií OSN a operácií NATO

do 12. 11. 
Neviditeľný svet – prezentácia obrazov maliarky 
Jany Vozárikovej z Valaskej
Mestská galéria

do 15. 10. 
Výstava rezbárov SPOROFA – vystavuje Spolok 
rozvinutej fantázie z Bratislavy

16. 10. – 15. 11. 
Vojtech Korvas: Obrazy
Katov dom

do 15. 10. 
Ján Botek – obrazy
Galéria M. A. Bazovského

do 29. 10.
Rudolf Moško – výstava k životnému jubileu

do 29. 10.
Andrej a Martin Augustín: 66 zím – venované 
Božene Augustínovej
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská ulica 

do 31. 10. 
My sme malí umelci – výstava výtvarných prác 
detí zo Špeciálnej školy internátnej na Ul. Ľ. 
Stárka v Trenčíne

do 31. 10. 
OKAMIHY – poetická výstava o nepoetických ve-
ciach, súbor fotografií dopravných nehôd 

do 31. 10. 
Život mojimi očami – výstava výtvarných prác 
Michala Bartoša a Martina Kolmana
Trenčianske múzeum

od 24. 10. 
Martin Kukučka: Fotografie



Číslo 21/ročník VIIIOZNAMY12 / INfO 

Český spolok na Slovensku Trenčín poriada 

6. ročník BEHU VZÁJOMNOSTI

na Ostrove v Trenčíne – Zamarovciach
21. októbra 2006

Časový program:
13.15 h – mladšie žiačky (rok nar. 93 a mladšie) 1000 m
13.25 h – mladší žiaci (93 a ml.) 1000 m
13.35 h – staršie žiačky (91–92) 1500 m
13.50 h – starší žiaci (91–92) a dorastenky (87–90) 1500 m
14.15 h – dorastenci (87–90) a ženy 3000 m
14.45 h – muži 6000 m

 Druhú etapu deratizácie 
priestranstiev verejnej zelene 
v rozsahu cca 80 000 m2 zre-
alizuje v októbri Mesto Trenčín 
prostredníctvom firmy ASANA. 
Deratizačné práce sa vykonajú 
na plochách verejnej zelene 
v lokalitách Centrum – Dolné 
mesto, Juh, Noviny, Sihoť I, II, 
III, IV, Pod Sokolice, sídlisko 
Kvetná, Zámostie – oblasť od 
hrádze po železničnú trať, Zá-
mostie – Nové Zlatovce, Zlatov-
ce a bytovky pri Leoni.
 Upozorňujeme majiteľov spo-
ločenských zvierat, aby v čase 
vykonávania deratizačných 

prác zvýšili kontrolu ich pohybu 
na verejných priestranstvách 
a zabránili tým kontaktu zvierat 
s návnadami.
 Vyzývame všetky bytové 
družstvá, bytové spoločenstvá, 
pol‘nohospodárske družstvá, 
podniky, závody, organizácie, 
ktoré spravujú objekty na úze-
mí mesta, ako aj vlastníkov by-
tových domov, aby zabezpečili 
vykonanie deratizácie svojich 
objektov, ich okolia a prípojok 
kanalizácie a kanalizačných 
šácht pred objektmi.

Útvar ŽP a dopravy MsÚ 
Trenčín

Sociálne poradenstvo pre sluchovo 
postihnutých 

Ste sluchovo postihnutí, alebo máte sluchovo 
postihnuté dieťa?

Kultúrne centrum 
Sihoť, M. Turkovej 22, 

911 01 Trenčín

poriada zájazd do
Békešskej Čaby 

– Maďarsko
na

Klobás-festival

Termín: 20. – 22. 10. 2006
Cena: 1500 Sk
V cene je doprava a 2x nocľah. 
Prihlášky a informácie: Kul-
túrne centrum Sihoť, tel./fax: 
7434 535, 0904 339 401, 
kcsihot@pobox.sk

 Slovenský zväz záhradká-
rov v Trenčíne a KaMC OS 
SR poriadajú výstavu pod 
názvom Čo záhrada dala. 
Uskutoční sa 26. – 28. 10. 
vo vstupnej hale bývalého 

Domu armády. Vernisáž je 
25. 10. o 16.00 h, samotná 
výstava je prvé dva dni prí-
stupná verejnosti od 9.00 do 
17.00 h, záverečný tretí deň 
len do 13.00 h.

Sociálne služby mesta 
Trenčín, m.r.o.

Piaristická 42, 911 01 
Trenčín

Príjmu súrne do pracovného 
pomeru zamestnanca na po-
zíciu zdravotná sestra k lôžku 
do nepretržitej prevádzky.
 Jedná sa o pracovný pomer 
na dobu určitú – zastupovanie 
počas materskej a rodičovskej 
dovolenky. Platové ohodno-
tenie v zmysle platných pred-
pisov. Nástup možný ihneď. 
Bližšie informácie podá p. 
Luňáková – tel.: 640 24 63, 
e-mail: ssmt@slovanet.sk.

 Mesto Trenčín vyhlasuje 9. 
ročník verejnej súťaže Stavba 
roka mesta Trenčín 2005. Do 
súťaže môže byť prihlásené sta-
vebné dielo, ktoré bolo kolau-
dované v roku 2005. Prihlášky 
môže podať každá právnická 
alebo fyzická osoba, ktorá je 
vlastníkom stavby. 
 Prihlášku do súťaže nájde-
te u pracovníkov útvaru archi-
tektúry a stratégie MsÚ alebo 
na webovej stránke mesta 
ww.trencin.sk.
 Prílohy k prihláške musia 
obsahovať:
 fotografickú dokumentáciu 

(minimálne tri fotografie 
z rôznych pohľadov) 

 zmenšenú (formát A3) 
základnú časť projektovej 
dokumentácie: situácia, 
hlavné pôdorysy a rez 

 kópiu kolaudačného roz-
hodnutia

Vylúčené sú stavby vo vlastníc-
tve Mesta Trenčín. Uzávierka 
súťaže je v pondelok 6. novem-
bra 2006.
Kritéria hodnotenia
 Prihlásené stavebné diela 
bude spoločne posudzovať 
a hodnotiť odborná komisia, 
navrhnutá a schválená vyhla-

sovateľom súťaže. Zreteľ bude 
brať na celkový architektonický 
a stavebný výraz diela, začlene-
nie stavby do daného prostre-
dia, kvalitu vykonaných prác, 
vhodnosť použitých stavebných 
materiálov a výrobkov a ďalšie 
kritéria, ktoré sú osobitné pre 
danú stavbu.
Ocenenie stavebného diela
 Podľa štatútu súťaže prevez-
me víťazné dielo titul Stavba 
roka mesta Trenčín 2005 a ví-
ťaz získa diplom a vecný dar. 
V poradí druhý a tretí dostanú 
diplom a vecný dar. Komisia 
si vyhradzuje právo neudeliť 
cenu, resp. udeliť mimoriadnu 
cenu stavbe, ktorá zvlášť zauj-
me v niektorom z hodnotiacich 
kritérií. Súťažné stavby budú 
prezentované v átriu Centra 
rozvoja mesta Trenčín v dňoch 
6. – 20. 11. 2006 a následne 
na to slávnostne vyhodnotené.
 Prihlášky do súťaže, vrátane 
príslušných príloh, posielajte 
na adresu:
Mestský úrad v Trenčíne
Útvar architektúry a stratégie
Mierové námestie č. 2
911 64 Trenčín
Tel: 032/6504 444, 
e-mail: architekt@trencin.sk

Únia žien Slovenska, základná organizácia Trenčín,
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

pozývajú 
na prednášku MUDr. Kataríny Kotlebovej na tému 

Žena v neskoršom strednom a vyššom veku 
v starostlivosti gynekológa,

ktorá sa uskutoční vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne 
na 2. poschodí

dňa 24. októbra 2006 so začiatkom o 15.00 h.
Vstup voľný

DERATIZÁCIA

Stavba roka mesta Trenčín 2005

Oznam

Potom sme tu práve pre vás. 
Poskytujeme bezplatný pora-
denský servis a konzultácie 
v oblasti sociálneho poraden-
stva, prevencie, tlmočníckych 
služieb, integrácie sluchovo 
postihnutých detí a kompen-
začných pomôcok. Poraden-
stvo poskytujeme aj v teréne.
Osobné stretnutie si vopred 
dohodnite.

Kontakt:
Slovenský zväz sluchovo 
postihnutých
Krajské rehabilitačné centrum 
(v Asociácii zväzov zdrav. po-
stihnutých)
Bezručova 1012
91101 Trenčín
Tel. a fax: 032 6583782
Mobil: 0910464348
e-mail: krctn@atlas.sk
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 O najväčší úspech sa ziskom 
dvoch medailí na Euro karate 
grand prix 2006 v Plzni postara-
la v konkurencii pretekárov z 10 
krajín Európy úspešná a talen-
tovaná Ingrida Suchánková. 
V kategórii kata žiačky v konku-
rencii 18 pretekárok obsadila 
1. miesto a v kategórii kumite 
žiačky open skončila tretia. 
Štvrté miesta patrili v kategórii 
kata žiačky Romane Havierovej 
a v kategórii kumite žiačky open 
Aničke Ganoczyovej. Všetky tri 
pretekárky sú žiačkami športo-
vých tried karate v ZŠ, Novo-
meského ul. v Trenčíne. 
 Ešte pred medzinárodným 
európskym turnajom v Plzni sa 
v sobotu uskutočnila regionál-
na karate súťaž za účasti via-

cerých pretekárov karate klubu 
Europa Trenčín. Postarali sa 
o perfektné výsledky, keď v ka-
tegórii kata deti sa na 1. mieste 
umiestnil iba 7-ročný Pavol Mi-
školci, v kategórii kata staršie 
žiačky zvíťazila I. Suchánková 
a na 3. mieste skončila Alica 
Brázdová. V kategórii kata 
starší žiaci patrilo 3. miesto 
Martinovi Jánskemu. O medai-
lový zisk sa postarali i žiačky 
šiesteho ročníka športových 
tried karate, keď v kategórii 
kata mladšie žiačky bronz zís-
kali Marcela Kadlecajová a Lu-
cia Krcheňová. Dobrú formu 
potvrdili aj v súťaži družstiev. 
Doplnené Monikou Mráziko-
vou obsadili bronzovú priečku. 
Medzi mladšími dorastenkami 

sa na 2.mieste umiestnila R. 
Havierová a na 3. miestach I. 
Suchánková a Barbora Olešá-
ková. V kategórii kata staršie 
dorastenky (16 a 17-ročné 
dievčatá) na 3. mieste skončila 
Barbora Nemčeková.
 Karate klub Europa neza-
háľal ani v kumite a získal 1. 
miesto medzi staršími žiačka-
mi zásluhou I. Suchánkovej, 
3. miesto v kategórii kumite 
staršie žiačky do 50 kg patrilo 
Kataríne Rindákovej, do 60 kg 
Petre Košútovej a nad 60 kg A. 
Ganoczyovej .
 „Ďakujem všetkým preteká-
rom za super výsledky, ktoré 
stihli vybojovať počas ťažkého 
víkendu plného karate a ces-
tovania. Musím hlavne vyzdvih-
núť talentovanú pretekárku In-
gridu Suchánkovú, ktorá za 2 
dni stihla vybojovať pre mesto 
a klub až 5 medailí, a to aj na 

medzinárodnej súťaži vo veľkej 
konkurencii. Nezaostávali za 
ňou ani ďalšie dievčatá, ktoré 
ukazujú, že karate patrí hlavne 
do ich rúk,“ povedal po návrate 
zo súťaží hlavný tréner B. Zubri-
čaňák. (bz)
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Milí čitatelia! Výherkyňou za správne riešenie tajničky z osemsmerovky z Infa č. 20 „...najdeš takého?“ bola vylosovaná Jirka Šabíko-
vá z Trenčína, Soblahovská 51/34, ktorú v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme. Vylúštenú 
krížovku z Info č. 21 zasielajte na adresu redakcie do 20. októbra 2006. 
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Za jeden víkend 17 medailí pre karate klub Europa Trenčín
Najväčší trenčiansky karate klub Europa pod vedením Branislava 
ZUBRIČAŇÁKA získal počas jedného víkendu až 17 medailí na 
dvoch súťažiach. Medzinárodná sa uskutočnila v Českej republike 
v Plzni prvú októbrovú nedeľu a regionálna v Bratislave o deň skôr.

B. Zubričaňák so svojou 
úspešnou zverenkyňou I. Su-
chánkovou Snímka (aa)
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Ideálne športoviská pre rekreačný šport pre všetkých otvorené!
 Všešportový areál pri ZŠ, 
Novomeského ul. v Trenčíne 
s poradovým číslom 3, slúži 
verejnosti od 6. októbra. Je 
a bude najväčší zo všetkých 
školských športových areálov, 
nie však posledný. „Našou 
snahou je pokračovať ďalej. 
Toto je najväčšie ihrisko a aj 
finančný objem 42 mil. Sk je 
tomu primeraný. Iné športové 
areály sú menšie, v budúcich 
rokoch plánujeme urobiť ďal-
šie. Momentálne je spracova-
ný projekt pri ZŠ, Bezručova 
ul., chceme, aby sa realizoval 
v roku 2007. Predbežná štú-
dia je urobená pri ZŠ, Kubran-
ská ul. Pripravuje sa projekt 

na Dlhých Honoch. Tam nie 
je veľký areál, ale hneď ved-
ľa je materská škola, preto 
to chceme pospájať tak, aby 
sa využilo čo najviac pozem-
kov. Ostáva ZŠ Na dolinách, 
kde sa nám stále nepodarilo 
doriešiť niektoré majetkové 
veci, týkajúce sa pozemkov 
a tam stále rokujeme s maji-
teľom, ústredím úradu práce 
a sociálnych vecí o ich vyspo-
riadaní,“ povedal spokojným 
Trenčanom počas slávnost-
ného otvorenia trenčiansky 
primátor Branislav Celler. 
Nakoniec, atmosféru na Juhu 
môžete posúdiť sami z foto-
grafií Jozefa Čeryho. (th)

Hokejbal...

...basketbal...

...detské ihrisko...

...volejbal...

...minifutbal. A to všetko naraz, v jednom areáli!
 snímky (jč)
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