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Mesto Trenčín už od r. 1990 venuje zvýšenú pozornosť sociálnej oblasti, čo sa výrazne pre-
javilo i v zabezpečovaní služieb pre občanov.  Jednou z foriem zodpovedajúcich súčasnému 
rozvoju sociálnych služieb je nové ponímanie voľnočasových aktivít seniorov v spojení s po-
skytovaním služieb v jednom komplexe. Služby, relax, poradenstvo a vzdelávania pre seniorov 
mesta Trenčín pod jednou strechou potvrdil aj prieskum verejnej mienky, ktorý uskutočnil 
mestský úrad v roku 2005. Objektom, kde je možné od dnes tento projekt realizovať, je býva-
lá Materská škola na Osvienčimskej ul. – súčasné Centrum seniorov mesta Trenčín.

Služby, relax a poradenstvo pre seniorov Služby, relax a poradenstvo pre seniorov 
pod jednou strechoupod jednou strechou

 Zriadenie Centra seniorov je v súlade 
s Plánom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Mesta Trenčín, z ktorého vyplynulo, 
že Trenčínu chýba zariadenie pre seniorov, 
ktoré komplexne poskytuje služby dostup-
né pre túto vekovú kategóriu občanov. 
V Trenčíne žije 9711 obyvateľov starších 
ako 61 rokov.
 Projekt realizovala na základe požia-
daviek komisie, zloženej zo zástupcov 
mesta, príslušného výboru mestskej časti 
a seniorov spoločnosť ZASI, s. r. o, Trenčín, 
víťaz verejnej súťaže. Areál bývalej mater-
skej škôlky bol zrekonštruovaný za takmer 
15 750 000 Sk. Všetky finančné prostried-
ky hradilo zo svojho rozpočtu Mesto Tren-
čín. Na výstavbu športovísk dostalo mesto 
dotáciu takmer 300 tisíc Sk od nadácie 
Pontis. 
 „Prioritou zriadenia centra je riešenie 
voľnočasových aktivít starších a zdravot-
ne postihnutých občanov zamerané na 
prednášky, besedy, kultúrno-spoločenské 

posedenia, zájazdy a spoluprácu s mláde-
žou,“ povedal tesne pred otvorením centra 
primátor Mesta Trenčín Branislav Celler. 
Skôr narodení Trenčania tu však nájdu aj 
zaujímavé služby, pedikúru, kaderníctvo, 
masáže, poradenstvá zamerané na so-
ciálnu oblasť, vzdelávacie aktivity, kurzy, 
môžu pracovať s PC a internetom. Mesto 
Trenčín ako investor rekonštrukcie objektu 
nezabudol ani na priestory napomáhajúce 
udržiavať telesnú aktivitu a propagujúce 
zdravý životný štýl prostredníctvom rehabi-
litačných cvičení a masáží.
 V interiéri sa na ploche 400 m2 nachá-
dza čitáreň, jedáleň, herňa, učebňa, inter-
netová miestnosť, telocvičňa, masážna 
miestnosť, chodby, sociálne zariadenia 
a šatne. V týchto priestoroch je na ploche 
50 m2 umiestnené aj kaderníctvo a pedikú-
ra. Areál oddychu s dominantami v podo-
be joggingovej dráhy a ihriska na volejbal 
obkolesuje centrum na ploche 1800 m2. 
Predpokladané prevádzkové náklady na 

rok 2008 predstavujú 2 660 000 Sk.
 „Aby mohol areál komplexne slúžiť 
našim skôr narodeným spoluobčanom, 
plánujeme tu pristavať aj penzión pre 
seniorov s vývarovňou. Na túto inves-
tičnú akciu chceme získať aj finančné 
prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania, ktorý má vo svojom portfóliu aj 
túto, zatiaľ samosprávami málo využívanú 
ponuku,“ povedal na otvorení Centra seni-
orov B. Celler. 
 Tibor Hlobeň, foto (pk)

Ďalšie číslo vyjde 
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 „Na väčšine detských ihrísk 
je veľmi málo funkčných a bez-
pečných prvkov na ich zariadení. 
Preto postupne pristúpime k lik-
vidácii a redukcii existujúcich 
detských ihrísk a k návrhom 
na dobudovanie tzv. spádových 
detských ihrísk v jednotlivých 
mestských častiach. Predpo-
kladáme, že v každej mestskej 
časti zostane 4–5 spádových 
detských ihrísk,“ hovorí o vý-
sledkoch pasportizácie Erika 

Vravková, riaditeľka MHSL.
 „Popri navrhovaných spá-
dových detských ihriskách 
budeme samozrejme riešiť aj 
obnovu súčasných menších 
ihrísk v obytných blokoch, ale 
v menšom počte. Objem tých 
ihrísk, ktoré majú byť zrušené, 
sa presunie práve do väčších 
spádových ihrísk,“ dopĺňa infor-
máciu záhradný architekt mesta 
Juraj Kocnár.
 S výsledkom pasportizácie 

budú oboznámení zástupcovia 
jednotlivých VMČ. V prvej etape, 
ktorá sa už začala, zamestnanci 
MHSL demontujú nevyhovujúce 
kovové konštrukcie zariadení 
ihrísk a ich betónové ukotvenie. 
Po demontáži terén upravujú do-
sypaním zeminy a zatrávnením. 
Na rozdiel od prvých demontáží, 
všetky ďalšie s predstihom ozná-
mia obyvateľom okolia.
 „Na základe doterajších skú-
seností vieme, že veľká časť 
zariadení detských ihrísk pozo-
stáva z kovových konštrukcií, 
ktoré nevyhovujú technickým 
a bezpečnostným požiadavkám. 
Nové detské ihriská budú rieše-
né tak, aby spĺňali všetky bez-
pečnostné parametre, boli plne 
funkčné a esteticky dotvárali 

prostredie obytných zón. Pre 
každé spádové detské ihrisko 
bude vypracovaný prevádzkový 
poriadok, v ktorom bude presne 
vymedzené pre deti a mládež 
akej vekovej skupiny je určené, 
ako sa majú používať jednotlivé 
zariadenia, prevádzkové pokyny 
pre návštevníkov, atď.“ hovorí 
E. Vravková.
 Z hľadiska bezpečnosti 
a ochrany zdravia sú ďalšou dô-
ležitou časťou ihriska dopadové 
plochy. Ich riešenie záleží od 
konfigurácie terénu a okolitej 
vegetácie. Dopadové plochy 
musia byť mäkké napr. gumové, 
štrkové, prípadne z čistej drevoš-
tiepky, ktorú je však potrebné po 
znehodnotení vymieňať.
 Pokračovanie na 3. strane

 Mesto Trenčín v snahe skva-
litniť úroveň mestskej hromadnej 
dopravy poskytuje dopravcovi 
SAD, a. s., Trenčín dotácie už 
od roku 2004. V porovnaní so 
súčasnosťou je takmer 18,5 mil. 
Sk, ktoré Mesto Trenčín za roky 
2004 a 2005 poskytlo preprav-
covi, len „hrsťou drobných“. V zá-
vere roka 2005 Mesto Trenčín 
uzavrelo zmluvu so SAD, a. s., 
Trenčín o poskytovaní preprav-
ných výkonov vo verejnom záuj-
me a na vykrytie straty v rámci 
oprávnených nákladov prepravcu 
vyčlenilo v mestskom rozpočte 
od roku 2006 takmer 65 mil. 
Sk.
 Cenový výmer cestovného 
v MHD sa v Trenčíne, ako v jed-
nom z mála miest na Slovensku, 
už dlho nemenil. Naposledy v ro-
ku 2004. A pritom mesto hradí aj 
postupnú výmenu autobusových 
prístreškov, teraz sa tak deje 
v okrajových častiach mesta 
a na rok 2008 pripravuje výme-

nu 120-tich kusov autobusových 
označníkov. Tie súčasné nevyho-
vujú, investícia z mestského roz-
počtu sa v tomto prípade vyšplhá 
na približne 3 mil. Sk.
 „Presné pravidlá, pokiaľ sa 
týka oprávnených nákladov, sú 
stanovené vo vyhláške minis-
terstva dopravy, pôšt a teleko-
munikácií. Preukázateľnú stratu 
tvoria prepravcovi náklady na 
pohonné hmoty, pneumatiky, 
priame mzdy vodičov, odpisy 
autobusov, lízing, dopravnú 
údržbu a prevádzkovú réžiu, 
ktorú nepokryjú tržby z cestov-
ného,“ vysvetľuje Janka Fabová, 
poslankyňa trenčianskeho mest-
ského zastupiteľstva, dlhodobo 
uvoľnená na výkon funkcie. 
V rámci svojich kompetencií má 
túto problematiku „pod palcom“, 
a tak bez mihnutia oka okamžite 
určí aj najvyššiu položku, ktorá 
tak krkolomne zvyšuje finančný 
príspevok mesta na MHD: „Naj-
väčšiu položku tvoria odpisy za 

nové autobusy. Podľa zákona ne-
smú byť v MHD prevádzkované 
autobusy staršie ako 16 rokov 
a vozový park trenčianskej SAD 
bol v roku 2005 takmer úplne 
zastaralý, nevyhovujúci normám 
EÚ. Preto sa postupne obmieňa, 
v roku 2006 pribudlo 16 nových 
autobusov. Ročný odpis za jednu 
Karosu je 1 584 000 Sk a podľa 
zákona sa autobusy odpisujú 8 
rokov.“
 O počte liniek a cestovnom 
poriadku rozhoduje mesto. 
V Trenčíne platí grafikon schvá-
lený v septembri minulého roku. 
Pre občana sú ešte veľmi zau-
jímavé zľavy či bonusy a ťažko 
chápu, prečo sú zľavy v každom 
meste iné. „Na to je jednoduchá 
odpoveď, výšku zliav či už pre 
dôchodcov, študentov, zdra-
votne ťažko postihnutých, atď. 
mestá riešia prostredníctvom 
svojho rozpočtu. Samosprávy 
vyvíjajú snahu, aby toto všetko 
zastrešilo ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Pokiaľ 
sa týka MHD, máme záujem 
o jednotnú tarifu zliav s tým, že 
by štát mestám čiastočne tie-
to výdavky dotoval. Do návrhu 
budúcoročného rozpočtu SR sa 
táto myšlienka však nedosta-
la,“ konštatuje J. Fabová.
 SAD, a. s., Trenčín bude naďa-

lej pokračovať vo výmene auto-
busov. Tento rok pribudnú štyri, 
z toho tri nízkopodlažné Citellisy 
a jedna kĺbová Karosa. V roku 
2008 čaká výmena 10 ďalších 
autobusov. A tak porastie po-
ložka oprávnených nákladov, 
pretože pribudnú ďalšie odpisy. 
„Mesto platí mesačne zálohové 
platby a na konci roka príde na 
rad vyúčtovanie. V roku 2006 
sme za mesiac platili zálohovú 
platbu 1 mil. Sk, o rok neskôr 2 
milióny a vyzerá to tak, že v ro-
ku 2008 to už budú 3 mil. Sk,“ 
vyratúva mestská poslankyňa. 
Zastaví sa vôbec niekedy tento 
kolotoč? „Čakáme na novú vy-
hlášku, ktorá stanoví účtovanie 
oprávnených nákladov. Samo-
správy majú určité predstavy, 
čo všetko má a čo naopak nemá 
tvoriť oprávnené náklady. Tak 
isto existujú predstavy, že zisk 
dopravcu by v rámci verejného 
záujmu nemal byť vyšší ako 5 % 
na celom Slovensku,“ vraví J. 
Fabová. A čo konkurencia, ne-
potiahla by ceny smerom nadol? 
„Predpokladáme, že v horizonte 
dvoch rokov bude novelizovaný 
zákon v tom zmysle, že na pre-
vádzku každej linky MHD bude 
vyhlásená verejná súťaž,“ znie 
odpoveď.
 Tibor Hlobeň
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Dotácie mesta do SAD neustále stúpajú
Platný zákon o cestnej doprave určuje parametre, ktoré sa týka-
jú poskytovania prepravných výkonov vo verejnom záujme v pra-
videlnej autobusovej doprave a upravuje podmienky podnikania 
v cestnej doprave. Každé mesto v zmysle zákona dáva licenciu 
na každú linku mestskej hromadnej dopravy a prepravca je po-
vinný na základe dohodnutého grafikonu tieto linky prevádzko-
vať. V prípade takzvanej preukázateľnej straty ju musí vykryť 
ten, kto vydáva licenciu, t. j. miestna samospráva.

Väčšina detských ihrísk nezodpovedá technickým a bezpečnostným požiadavkám
Prevádzkovateľ detských ihrísk v Trenčíne, mestská rozpočtová 
organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov (MHSL), za-
bezpečuje v zmysle pasportizácie z roku 2002 správu a údržbu 
detských ihrísk. Po piatich rokoch odborní zamestnanci Útvaru 
architektúry a stratégie MsÚ v spolupráci s MHSL pasportizáciu 
detských ihrísk aktualizovali. Jej výsledky hovoria, že v Trenčíne 
sa nachádza 145 detských ihrísk, z ktorých väčšina nespĺňa 
požadované technické a bezpečnostné parametre.
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 „Celá doprava v Trenčíne 
prechádza cez jediný cest-
ný most a úzke hrdlo medzi 
hradnou skalou a železnicou.
V pracovných dňoch sa tvo-
ria dlhé kolóny áut. Preto 
sme do prípravy výstavby 
druhého mosta investovali 
45 126 000 korún, aj keď 
je investičnou akciou štátu. 
Peniaze sme vložili do pro-
jektovej dokumentácie, ktorú 
pripravil víťaz verejnej súťaže, 
firma Dopravoprojekt, a. s., 
Bratislava, ktorá projektovala 
väčšinu diaľníc na Slovensku. 
Časť prostriedkov išla na do-
kumentáciu riešenia križovat-
ky pri súčasnom moste. 
 Mesto Trenčín od roku 
2004 urobilo všetko pre to, 
aby sa čím skôr začala výstav-
ba nového mosta. Zabezpeči-
lo projektovú dokumentáciu, 
výkup pozemkov, aby územné 
rozhodnutie urýchlilo prípravu 
stavby. Jej investorom je Slo-
venská správa ciest (SSC), 
pretože ide o výstavbu štátnej 
cesty ako diaľničného obchva-
tu mesta. Štátne expertízy po-
tvrdili správnosť tohto kroku  
a SSC zaradila túto akciu me-
dzi svoje investičné priority. 
 Dnes môžem vysloviť pre-
svedčenie, že sa začne stavať 
v prvom štvrťroku roku 2008. 
Mesto vynaložilo investičné 
prostriedky po odsúhlasení 
mestským zastupiteľstvom 
všeobecným konsenzom. 
Urobili sme tak v dobrej viere, 
že takáto príprava urýchli vý-
stavbu najmenej o päť rokov. 
Mohli sme vypisovať každo-

ročne žiadosti na ministerstvo 
a čakať, ako to dopadne. Ak 
má niekto predstavu, že tieto 
práce sa dajú zvládnuť v krat-
šom časovom horizonte, ako 
sme to urobili my, absolútne 
problematike nerozumie. 
 Nový most je lokálne veľmi 
významný aj pre vznikajúcu 
priemyselnú zónu a aj pre 
novovznikajúcu veľkú zónu 
obchodu a služieb medzi ben-
zínovou stanicou a Tescom, 
ktorá sa už stavia. Každý nový 
investor sa prioritne zaujíma 
o infraštruktúru, o dopravné 
napojenie. Tam, kde sa po-
staví cesta, automaticky pri-
chádza rozvoj celého územia 
na ďalšie desiatky rokov.
 Keby mesto nedalo urobiť 
projektovú dokumentáciu, 
nebola by doteraz. Je jedno, 
či štát finančné prostriedky 
vráti alebo nie. Bola to dob-
rá investícia a prinesie pros-
pech verejnosti. Potrebujeme 
mať postavený most. Bez 
neho hrozí kolaps dopravy. 
Takýchto stavieb je však na 
Slovensku mnoho a len na-
šou snahou sme sa dostali 
do pozície, že staviame na 
budúci rok. Ide o prioritnú 
stavbu a ostatné by malo ísť 
bokom. Spochybňovanie pre-
platenia dokumentácie, slová 
o chybách bez dôkazov sú 
len obyčajným politikárčením. 
Priznám sa, že inak by som 
nerozumel, o čo tu ide, veď 
spochybňovaním predošlých 
krokov len nahrávame nepraj-
níkom Trenčína.“
 (r)

 V Trenčíne sa už roky hovorí 
o výstavbe druhého cestného 
mosta cez rieku Váh, ktorý by 
riešil preťaženú dopravu v mes-
te. Keďže pôjde o štátnu cestu, 
investorom je Slovenská správa 
ciest (SSC). V súčasnosti je do-
končená projektová dokumentá-

cia, ktorú hradilo mesto. Správe 
ciest by ju malo kompletne odo-
vzdať v týchto dňoch. Dokumen-
táciu mesto pôvodne chcelo pre-
dať investorovi, napokon sa tak 
nestalo. „Po dohode s Mestom 
Trenčín bol projekt ministerstvu 
dopravy pôšt a telekomunikácií 

odovzdaný bezodplatne,“ po-
vedal Marián Jánošík, hovorca 
rezortu, pod ktorý SSC spadá. 
 „Všetky okolnosti nazna-
čujú, že mesto sa pri príprave 
stavby nového mosta dopustilo 
viacerých chýb,“ hovorí L. Pav-
lík. Okrem toho, že mesto samo 
dalo vypracovať projektovú doku-
mentáciu za takmer 50 miliónov 
korún, vznikli podľa L. Pavlíka aj 
ďalšie chyby, ktoré spôsobili, že 
stavbu nebolo možné začať ani 
v tomto roku. Chyby však nekon-
kretizoval. „Celá situácia okolo 
financovania projektu na vypra-
covanie projektovej dokumentá-
cie je veľmi nejasná, doteraz nie 
sú známe všetky informácie,“ 

povedal L. Pavlík a dodal, že 
ak sa neúčelnosť vynaložených 
prostriedkov potvrdí, bude Smer-
SD v mestskom zastupiteľstve 
žiadať jednak vyvodenie osobnej 
zodpovednosti za takýto hazardér-
sky krok a taktiež napraviť chyby 
mesta a urýchliť proces výstavby 
mosta. 
 Po odovzdaní kompletnej pro-
jektovej dokumentácie SSC a po 
vydaní stavebného povolenia 
môže byť vyhlásený tender na 
zhotoviteľa stavby. „S realizáciou 
stavby plánujeme začať na budú-
ci rok. Predpokladané náklady 
na stavbu sa pohybujú okolo 2,5 
miliardy korún,“ povedala Iveta 
Fedorová z SSC. (SITA)
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Dokončenie z druhej strany. 
 Pre zabezpečenie ochrany 
zdravia je na nátery prvkov det-
ských ihrísk dôležité používať 
ekologické náterové hmoty. Spá-
dové detské ihriská, na ktorých 
bude umiestnené pieskovisko, 
musia byť oplotené, aby sa za-
medzilo vstupu túlavých zvierat 
do pieskovísk. Pieskoviská sú 
najväčšou prioritou na detských 
ihriskách a musia vyhovovať hy-
gienickým predpisom.
 Hotový pasport detských ih-

rísk je voľne prístupný na webovej 
stránke Mesta Trenčín v kolonke 
Občan, sekcii Útvar architektúry 
a stratégie na http://www.tren-
cin.sk/32299. A na záver dobrá 
správa pre občanov či spoločen-
stvá vlastníkov bytov – ak máte 
záujem o prenájom, resp. kúpu 
malých plôch v sídliskových me-
dziblokoch s bezpečnými prvka-
mi, posielajte žiadosti na Útvar 
majetku Mesta Trenčín. Všetky 
budú riadne posúdené.
 (r)

Väčšina detských ihrísk nezodpovedá 
technickým a bezpečnostným požiadavkám

Stanovisko primátora Branislava Cellera

Mesto preplatilo dokumentáciu namiesto štátu
Časti mestských poslancov sa nepáči, že projektovú dokumen-
táciu na pripravovanú výstavbu druhého cestného mosta v Tren-
číne hradilo mesto a investorom je pritom štát. Šéf opozičného 
poslaneckého klubu Smer-SD Ladislav PAVLÍK hovorí, že sa to 
dá celkom vážne označiť ako neúčelne vynaložené investície.

 „Laboratórium, ktoré sa tam 
stavia, sa pripravuje už viac ako 
dva roky. Je to iniciatíva, ktorá 
vznikla v spolupráci s Úradom 
normalizácie, metrológie a skú-
šobníctva a Slovenským met-
rologickým ústavom. Bude to 
výskumné laboratórium využitia 
studeného elektrónového lúča 
pre priemyselné účely. Cieľom 
laboratória je pripraviť priemy-
selné metódy využitia prúdu 
elektrónov na niektoré účely 
v potravinárskom priemysle, 
zdravotníctve a v úprave materiá-
lov, najmä plastov. Smernica EÚ 
určuje, že zdravotnícky materiál 

sa nesmie sterilizovať parou, ale 
napríklad prúdom elektrónov. Sú 
to napr. jednorazové striekačky, 
obväzy a pod. Univerzita chce 
uviesť tieto nové technológie 
do praxe. Studený elektrónový 
lúč nie je rádioaktívne žiarenie 
v pravom slova zmysle, ako po-
známe žiarenie alfa, beta, gama 
alebo žiarenie neutrónov a pod. 
Prúd elektrónov je aktívny a pra-
cuje len dovtedy, pokiaľ pracuje 
urýchľovač, žiadne nebezpečen-
stvo vzniku rádioaktívnych prv-
kov neexistuje, preto je vhodný 
pre použitie v potravinárskom 
a zdravotníckom priemysle.“ (r)

Jedna otázka pre… 

doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD., rektora 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

„Areál univerzity v Záblatí sa rozrastá o novú stavbu, pre miestnych 
dosť opradenú tajomstvom. Nečudo, že sa chýria fámy o výstavbe 
malého atómového reaktora a pod. Aká je skutočnosť? (tv)
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Fakulta zdravotníctva má 
prvého dekana
 Akreditačná komisia Minis-
terstva školstva SR 26. apríla 
2007 vyslovila súhlas so zria-
dením Fakulty zdravotníctva 
Trenčianskej univerzity A. Dub-
čeka v Trenčíne. Po odsúhlasení 
akademickým senátom Tren-
čianskej univerzity A. Dubčeka 
rektor Juraj Wagner túto fakultu 
zriadil od 1. júla 2007. Proces 
zriadenia Fakulty zdravotníctva 
Trenčianskej univerzity A. Dub-
čeka bol uzavretý slávnostnou 
inauguráciou jej prvého dekana 
Jána Bielika 10. októbra 2007. 
V úvode slávnosti predsedníčka 
akademického senátu fakulty 
Ivica Gulášová oznámila, že 
menovaného do tejto funkcie 
schválil v tajných voľbách akade-
mický senát Fakulty zdravotníc-
tva 5. septembra 2007.
 V slávnostnom príhovore 

rektor Juraj Wagner uviedol, že 
spoločným úsilím sa podarilo 
zavŕšiť úspešne to, o čom začal 
uvažovať už vo svojom prvom 
funkčnom období: „Do reálnej 
podoby mi túto ideu pomohli 
vniesť vtedajší riaditeľ trenčian-
skej nemocnice, dnes predseda 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Pavol Sedláček a skupina 
nadšencov na univerzite pod 
vedením Ernesta Brosku. Im 
všetkým patrí vyjadriť poďakova-
nie.“ V závere svojho príhovoru 
vyslovil presvedčenie, že Ján 
Bielik vo funkcii dekana zúročí 
svoje lekárske odborné skúse-
nosti a znalosti, ale aj skúse-
nosti z riadiacej práce predchá-
dzajúcich pracovísk ako riaditeľ 
trenčianskej nemocnice či z pô-
sobenia na Ministerstve zdravot-
níctva SR alebo v Národnej rade 

SR ako predseda jej výboru pre 
zdravotníctvo. S pozdravnými prí-
hovormi vystúpilo viacero hostí. 
Spomeňme podpredsedníčku 
parlamentného výboru pre zdra-
votníctvo Národnej rady SR Má-
riu Sabolovú, prorektora Vysokej 
školy zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety v Bratislave 
Štefana Galbavého, prodekana 
Fakulty zdravotníctva Katolíckej 

univerzity v Ružomberku Karola 
Komáreka a štátneho tajomníka  
Ministerstva školstva SR Jozefa 
Habánika.
 Po slávnostnom sľube a de-
korovaní insígniami dekana Fa-
kulty zdravotníctva Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka Ján Bielik 
prevzal z rúk rektora Ing. Juraja 
Wagnera poverovací dekrét.
 (text a foto jč)

Trenčín kandiduje na titul EURÓPSKE 
HLAVNÉ MESTO KULTÚRY

 Projekt kandidatúry mesta 
Trenčín na titul Hlavné mesto 
kultúry 2013 ponesie názov 
VIA MAXIMA. Je postavený 
na symbolike ciest a rímskeho 
odkazu vytesaného do hradnej 
skaly a dáva Trenčínu šancu 
zreálniť smelé vízie a ciele, 
ktoré si predsavzal. Informač-
ná kampaň sa začína v piatok 
26. októbra popoludní na 
Mierovom námestí podujatím 
„Priložme ruku k dielu“. Každý 
občan mesta, ktorý si myslí, že 
je dobré podporiť kandidatúru 
nášho mesta na titul Európ-
ske hlavné mesto kultúry pre 
rok 2013, môže prejaviť svoj 
záujem o projekt symbolickým 
farebným odtlačkom svojej 
dlane na spoločné nepopísané 

plátno. Ak sa naše nádeje na-
plnia a Trenčín bude vybratý za 
hlavné mesto kultúry, odtlač-
ková kampaň neskončí – na-
opak, bude pokračovať až do 
roku 2013, kedy môžu nazbie-
rané plátna v podobe zástav 
s odtlačkami rúk v čo najväč-
šom počte ozdobiť mesto ako 
spomienku na spoločnú cestu 
Trenčanov za svojím cieľom. 
Dnes sme však ešte iba na 
začiatku, preto verme, že naše 
mesto uspeje v súboji s inými 
mestami Slovenska.
 Viac o príprave projektu 
kandidatúry mesta Trenčín na 
titul Európske hlavné mesto 
kultúry 2013 prinesieme v bu-
dúcom vydaní Info.
 (rk)

Prvá videokonferencia Fit
 Metodicko – pedago-
gické centrum v Trenčí-
ne pripravilo pre širokú 
pedagogickú verejnosť 
Prvú videokonferenciu 
funkčnej gramotnos-
ti učiteľov (ďalej FIT) 
o praktickom využívaní 
informačno – komuni-
kačných technológiách 
(IKT) vo vyučovacích 
premetoch. Podujatie sa uskutočnilo 24. 9. v priestoroch Tren-
čianskej univerzity A. Dubčeka pod záštitou predsedu TSK P. 
Sedláčka. Cieľom konferencie bolo zvýšenie informovanosti 
pedagógov základných a stredných škôl o možnostiach aktív-
neho a efektívneho využívania informačno – komunikačných 
technológií na vyučovacích hodinách a podmienkach súčas-
nej školy a zároveň poukázať na možnosti inovácií vyučovania 
v modernej škole.
 Prvá videokonferencia sa konala súčasne v Trenčíne, Novom 
Meste nad Váhom a v Handlovej. Časť programu bola realizova-
ná formou videokonferencie, v ktorej vystúpili hostia z rôznych 
vzdelávacích inštitúcií z celého Slovenska. Prednášajúci sa 
venovali výsledkom a prezentácii výsledkov e-learningu, jeho 
trendom a možnostiam. Predpokladom pre úspešnú realizáciu 
videokonferencie je zabezpečenie bezchybného fungovania 
techniky, čo sa v tomto prípade podarilo a aj z toho dôvodu 
mala videokonferencia hladký priebeh.
 Aj v školstve treba hľadať nové, progresívne metódy a cesty 
na efektívne využívanie moderných technológií vo vyučovacom 
procese a v mimoškolskej, záujmovej činnosti.
 Tamara Igoľnicynová, foto (mj)

Do súťaže o titul Hlavné mesto kultúry pre rok 2013, ktorý v tomto 
roku získa jedno zo slovenských miest sa hlási aj mesto Trenčín!
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Školské uniformy – áno alebo nie?

 Na základných školách sa 
uskutočnil prieskum názorov. 
Jeho cieľom bolo zistiť nielen 
pomer súhlasiacich a nesúhla-
siacich s uniformami, ale aj 
rôzne názory za i proti rovnoša-
tám. Oslovení do diskusie boli 
žiaci i rodičia, ktorí ako zákonní 
zástupcovia majú právo rozho-
dovania. Podklady dodalo šesť 
z deviatich trenčianskych zá-
kladných škôl.
 Z prieskumu vyplynulo, že asi 
40 percent rodičov si želá žiac-
ke uniformy a asi 60 percent nie 
je za to, aby sa žiacke uniformy 
v základných školách začali pou-
žívať. Tento pomer reprezentuje 
ako ukážková ZŠ na Hodžovej 
ulici. Rozhodné nie uniformám 
vyslovili v ZŠ na Veľkomorav-
skej a Východnej ulici. Tam 
bolo percento nesúhlasiacich 
s uniformami ešte vyššie. V ZŠ 
na Novomeského ulici tiež pre-
vážilo „nie“ uniformám. Naopak 
v Základnej škole na Kubranskej 
ceste sú za zavedenie uniforiem 
(percentuálny podiel neuviedli) 
a súhlas vyslovilo viac respon-
dentov aj v ZŠ na Bezručovej 
ulici. Ak by však zohľadnili aj od-
povede „viac áno“ a „viac nie“, 
nejde o výrazný súhlas. Prináša-
me názory, ktoré z prieskumu 
vyplynuli:

Klady zavedenia 
uniforiem
 Uniforma takpovediac „zma-
záva“ sociálne rozdiely medzi 
deťmi, ktoré sú citlivé na vníma-
nie takzvaného značkového to-
varu u detí zo zabezpečenejších 
rodín. Naopak jednoduchšie 
oblečenie sa občas stáva dôvo-
dom až šikany, tu však prichá-
dzame k problému hodnotového 
rebríčka.

Negatíva
 Najmä chlapci občas počas 
roka vyrastú aj desať centimet-
rov, a to bude znamenať niekoľko 
veľkostí počas jedného školské-

ho roka. Ďalej je tu striedanie 
ročných období a dieťa bude 
potrebovať iné nohavice v januá-
ri ako v júni. Ak si deti veci ušpi-
nia popoludní v školskom klube, 
alebo cestou zo školy, čo si ráno 
oblečú? Bude to znamenať viac 
kusov uniforiem, čo opäť načrie 
do peňaženky rodičov.
 Najmä počas prezliekania 
pred telesnou výchovou hro-
zí zamieňanie vecí, bude ich 
treba označiť. Potom bude ale 
evidentné, ak niekto uniformu 

zdedí alebo kúpi z „druhej ruky“ 
a opäť bude jasné, kto si môže 
dovoliť novú a kto nie.
 Ak má rodina viac detí, bude 
musieť zabezpečiť počet unifo-
riem, ktoré ju finančne zaťažia.

Ďalšie pripomienky
 Mnohé dievčatá nechcú suk-
ne, ale nohavice. Definitívne 
rozhodnutie v mnohom ovplyvní 
materiál, strih, cena, farba...
 Potešiteľným faktom je, 
že školy majú právo samé sa 
rozhodnúť, či uniformy zavedú 
alebo nie. Ide výlučne o rozhod-
nutie vedenia školy. Veľa rodičov 
sa už dnes rozhoduje o zapísaní 
svojho dieťaťa do konkrétnej 

školy nie na základe vzdialenos-
ti od bydliska, ale od toho, čo 
konkrétne škola dieťaťu ponúka 
či už na základe špecializácie 
jeho talentu a schopností, ale aj 
na základe vybavenosti školy po 
technickej i personálnej strán-
ke. Zavedenie alebo naopak ne-
zavedenie uniformy bude možno 
v budúcnosti jednou z vecí, ktoré 
takého rozhodnutie ovplyvnia. 
 Ku dňu našej uzávierky pod-
klady žiadané Útvarom školstva 
a sociálnych vecí MsÚ v Trenčí-
ne nedodali základné školy na 
uliciach Na dolinách, na Potoč-
nej a na Dlhých honoch.
 Zuzana Mišáková

Jednou z tém, ktorú otvorili minuloroční členovia detského par-
lamentu, je myšlienka zavedenia školských uniforiem na tren-
čianskych základných školách. Primátora B. Cellera úvahy detí 
oslovili a rozhodol sa dať priestor na širšiu diskusiu.

Zasadnutie dvadsaťdva členného Detského parlamentu Mesta Trenčín sa uskutočnilo 3. ok-
tóbra 2007 za účasti 17 delegovaných zástupcov základných škôl. Privítal ich a rokovanie 
viedol primátor Mesta Trenčín Branislav Celler za účasti garanta detského parlamentu, vice-
primátora Tomáša Vaňu.

 Prvé zasadnutie detského 
parlamentu bolo poznačené 
personálnymi zmenami, pre-
tože viacero delegátov zá-
kladných škôl ukončilo škol-
skú dochádzku, čím sa pre 
nich skončil mandát. Všetky 
základné školy v Trenčíne 
podľa stanoveného kľúča, 
podľa ktorého bol rozhodujúci 
celkový počet žiakov školy, 
delegovali do parlamentu 
svojich zástupcov. V úvo-
de rokovania parlamentári 
predstavili svoju školu, ktorú 
zastupujú, a triedu, ktorú 
navštevujú. Po tomto zozna-
movacom kole sa predstavi-
telia mesta dozvedeli z úst 
detí, čo sa v školách udialo 
cez prázdniny, čo je nové od 
začiatku nového školského 
roka, ako aj to, čo by chceli 
vylepšiť v rámci školy. No 
otvorená diskusia nezostala 
len pri problémoch, s ktorými 
sa denno-denne pasujú v ško-
lách. Boli tu i otázky súvisiace 
so životom krajského mesta, 
a to nielen jeho centra, ale aj 
jeho okrajových častí. Dotýka-
li sa všetkých oblastí spolo-

čenského života, najmä však 
rozvoja športu a starostlivosti 
o životné prostredie. Bolo vi-
dieť, že deti pozorne sledujú 
dianie okolo seba a na to, čo 
im nevie niekto z najbližšieho 
okolia vyčerpávajúco vysvet-
liť, žiadali vysvetlenie. Budú 
ho tlmočiť v kolektíve spolu-
žiakov, vo vlastnej rodine. 
 Do najbližšieho zasadnutia 
detského parlamentu, ktoré 
by sa malo uskutočniť začiat-

kom novembra, by sa mali 
uskutočniť zasadnutia škol-
ských parlamentov. Z nich by 
mali vzísť návrhy jednotlivých 
tém, ktoré by sa mali riešiť 
v rámci mestského detského 
parlamentu. Okrem toho si 
členovia detského parlamen-
tu pripravia návrhy na svojho 
predsedu a podpredsedu, aby 
sa mohli prijímať opatrenia.
 
 text a foto Jozef Čery

Zasadal detský parlament
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Sídlisko Juh prestáva byť iba nocľahárňou
 Zasadnutia Výboru mestskej 
časti (VMČ) Juh odrážajú sta-
rosti a menej už radosti najväč-
šieho sídliska v Trenčíne. Málo-
kto príde poslancom poďakovať 
za pomoc, väčšinou si občania 
nájdu cestu na výbor v prípade, 
keď ich niečo trápi.
 Na októbrovom stretnutí 
sa poslanci vrátili k návrhu vý-
stavby polyfunkčného domu pri 
škole vedľa otoču autobusov 
na Saratovskej ulica. Ľ. Sámel 
z pohľadu finančnej komisie 
podporil predaj pozemku kvôli 
naplneniu príjmov mesta v kapi-
tálovej časti rozpočtu. Poslanec 
S. Pastva zopakoval už minulé 
stanovisko VMČ, že budova je 
zaujímavá, ale predstavuje si 

ju inde. Napriek potrebe bytov 
nie je za zastavanie všetkých 
voľných trávnatých plôch. Pod-
poril ho J. Bezák. A. Mlynčeko-
vá, vedúca Útvaru architektúry 
a stratégie MsÚ namietla, že 
k zahusťovaniu zástavby v mes-
te musí prísť, lebo sa nemá kde 
rozpínať. Poslanci hlasovaním 
neodporučili stavbu na tomto 
mieste. Zhodli sa však v názo-
re na výstavbu polyfunkčného 
domu s bytmi a garážami pri 
poliklinike. „Konečne je tu záu-
jem o pozemky na Juhu a sídlis-
ko prestávajú ľudia vnímať iba 
ako nocľaháreň,“ potešil sa po-
slanec Sámel. Stavbu objektu 
poslanci podporili.
 Skončilo sa aj „putovanie“ 

zberného dvora po sídlisku. 
Poslednou lokalitou na jeho 
umiestnenie je pozemok vedľa 
kotolne na Liptovskej ulici. Pô-
vodne navrhovaný priestor na 
rohu Ulice gen. Svobodu a Lip-
tovskej sa využije na výstavbu 
bytových domov. Poslanci 
odmietli požiadavku na odstrá-
nenie betónových kvetináčov 
pri predajniach potravín, kde 
sedávajú bezdomovci. Súhlasili 
s návrhom A. Boca s obmedze-
ním prevádzkových hodín baru 
San Marco na Saratovskej ul. 
kvôli sťažnostiam občanov na 
rušenie nočného pokoja. Potvr-
dila ich aj mestská polícia dolo-
žením najzávažnejších zásahov 
v tomto rajóne.
 Občania požiadali aj o vy-
riešenie osvetlenia prechodu 
z Ulice M. Bela ku kultúrnemu 
stredisku, kde chýbajú lampy 
a je tam neosvetlený úsek 
chodníka. Starosti im robí aj 
parkovanie vozidiel pri domoch 
číslo 18 až 28, kde v prípade 
nebezpečenstva neprejde sa-
nitka ani hasiči pomedzi stoja-
ce autá. Preto žiadajú v tomto 
úseku osadiť značku zakazujú-
cu státie vozidiel.
 Obyvatelia Halašovej ulice 
navrhli opravu striech garáží, do 
ktorých zateká. Poslanci navrhli 
obhliadku garáží Útvarom in-
terných služieb MsÚ, ale nesú-
hlasia s nadstavovaním garáží. 
Podľa platného uznesenia pred 
garážami musí byť priestor širo-

ký 4,5 metra, a to nevychádza.
 Poslanec Branislav Zubriča-
ňák kritizoval cestu z Ulice M. 
Bela na Východnú, ktorá pri-
pomína tankodrom. Podľa jeho 
mienky sa nerobí ani údržba 
chodníkov a požiadal o predlo-
ženie výkazu o prácach firmou 
Strabag. Zubričaňák navrhol 
umiestnenie výstavby gymnas-
tickej haly na asfaltovom ihris-
ku vedľa školy na Novomeské-
ho ulici. Poslanec E. Hartmann 
žiadal o plošnú deratizáciu 
sídliska, nakoľko sa premnoži-
li potkany. Poslanci požiadali 
o stanovisko Trenčianske vo-
dárne a kanalizácie.
 Módou sa stalo prerábanie 
bytových jadier a výmena okien, 
s čím je spojené vynášanie 
stavebného odpadu ku kontaj-
nerom. Občania nevyužívajú 
možnosť bezplatne uložiť odpad 
do zberného dvora. Podľa pred-
sedu VMČ A. Boca Mesto Tren-
čín môže a musí odpratať tento 
odpad, ale odrazí sa to vo výške 
poplatkov za odvoz smetí.
 Kritiku si vyslúžilo aj popíja-
nie rôznych indivíduí, spojené 
s obťažovaním okoloidúcich. 
Jaroslav Siebert z mestskej 
polície poukázal na prax via-
cerých mestských zastupiteľ-
stiev v Českej republike, ktoré 
zakázali popíjanie na verejnosti 
mestskou vyhláškou. Polícia 
potom má dôvod voči takému 
konaniu zakročiť.
 (la)

Kubrania do celoslovenského finále

 Žiaci Základnej školy na Kub-
ranskej ceste podávali počas 
školského roka 2006/2007 
vyrovnané výkony v takmer 
všetkých druhoch športu, kto-
ré boli vyhlásené a bodované 
pre základné školy. Výsledkom 
bolo 1. miesto v okrese Tren-
čín z 28 hodnotených škôl. 
Žiaci tejto školy patria už nie-
koľko rokov k športovej špičke 
v Trenčianskom okrese a tento 
rok konečne zúžitkovali svoje 
schopnosti a dosiahli maximum 
v histórii školy, pomerne su-
verénnym spôsobom. Chlapci 
dosiahli výborné výsledky vo 
futbale, malom futbale, floorba-
le, v stolnom tenise a atletike.
Dievčatá v basketbale, hádzanej 
a atletike. Výborné výsledky do-
sahovali aj v podujatiach, ktoré 

neboli zaradené do bodovania. 
Boli to bežecké preteky v Hornej 
Súči, Soblahove, Kubre a atle-
tické preteky v ZŠ Na dolinách.
 Aj nový školský rok 
2007/2008 začali žiaci zo ZŠ, 
Kubranská cesta výborne! V cez-
poľnom behu – v okresnom kole 
obsadila mladšia žiačka Karolí-
na Stopková 2. miesto a starší 
žiak Patrik Bariak taktiež 2. 
miesto. V súťaži družstiev star-
ší chlapci Michal Janík, Martin 
Madový a Patrik Bariak obsadili 
1.miesto a postúpili do krajské-
ho finále v Dubnici nad Váhom. 
Skvele zabojovali chlapci aj 
v Dubnici (Madového nahradil 
Jakub Ďuriš). Zopakovali 1. 
miesto z Trenčína a postúpili do 
celoslovenského finále v Starej 
Ľubovni. (zšk)

Na snímke zľava Jakub Ďuriš, Patrik Bariak a Michal Janík

Slávnostná imatrikulácia sa v uskutočnila v Školskom klube 
detí Sedmička. Kráľ Sedmička Prvý so svojou kráľovskou druži-
nou pasoval 71 prvákov za Klubákov SEDMIČKY. Predtým však 
museli ukázať, čo sa za 1 mesiac naučili, zložiť slávnostný sľub 
a zaspievať  Hymnu ŠKD. (text a foto Dáša Pádivá)

Imatrikulácia v ŠKDImatrikulácia v ŠKD
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 Eva Skákalová sa narodila 
v Bratislave. Vyštudovala gym-
názium a na Filozofickej fakul-
te Univerzity Komenského ang-
lický a taliansky jazyk. V roku 
1952 sa vydala a presťahovala 
za manželom lekárom do Tren-
čína. Pôsobila ako profesor-
ka najprv v gymnáziu, neskôr 
v pedagogickom gymnáziu, 
aby sa na podnet vtedajšieho 
riaditeľa Vikára opäť vrátila do 
gymnázia. Popri zamestnaní 
vyštudovala aj slovenský jazyk 
a ešte v Bratislave navštevo-
vala aj spev na konzervatóriu.
 Jej kolegyňa z gymnázia Jana 
Jablonská si na vývoj ich pria-
teľstva spomína takto: „V roku 
1958 som sa ako absolventka 
VŠ prisťahovala do Trenčína za 
manželom. Bývali sme v inter-
náte v nemocnici, kde som sa 
zhodou okolností hneď v prvý 
deň zoznámila s Evkou Skáka-
lovou. Odvtedy sa datuje naše 
priateľstvo. Roky plynuli. V roku 
1980 som prišla aj ja učiť do 
spomínaného gymnázia. Tam 
som mala možnosť pozorovať 
túto osobnosť ako skvost pe-
dagogického zboru a zároveň 
vyučujúcu angličtiny študentov 
mojej triedy. Preto som sa roz-
hodla spolu s mojimi študent-
mi sprostredkovať Trenčanom 
naše a jej osobné spomienky.“
Evka, angličtina bola 
prioritou počas celého tvojho 
pôsobenia. Kde si sa s ňou 
prvýkrát stretla?
 „Moje prvé stretnutie so ži-

vou angličtinou bolo asi v roku 
1943 v Pezinku. Tam sme sa 
chodili kúpať na jazerá pri tehel-
ni. Tu som stretla dvoch zostre-
lených amerických letcov. Iba 
jeden chlapec z našej skupiny 
vedel po anglicky a mohol s ni-
mi komunikovať. Vtedy som sa 
rozhodla, že budem študovať 
angličtinu. Mala som 16. Defi-
nitívne rozhodnutie však prišlo 
v oktáve. Náš lektor William 
Allen bol rodený pedagóg a me-
todik. Jeho lekcie intonácie 
– to bol zážitok! Ozajstná škola 
hrou. Naučil nás aj škótske tan-
ce“.
V časoch tvojho pôsobenia 
sa angličtina v praxi veľmi 
overovať nedala. Ako si 
získavala nové poznatky?
 „Bolo to naozaj veľmi ťažké. 
Za železnou oponou sme boli 
izolovaní, to si mladí dnes ani 
nevedia predstaviť. Ak sa mi aj 
podarilo odísť na štúdiá do An-
glicka, vždy som bola pred ces-
tou predvolaná k veliteľovi polí-
cie, ktorý ma inštruoval, ako sa 
mám správať v kapitalistickej 
krajine.“
Zopár ciest si však 
absolvovala. V roku 1969 si 
sa dostala aj do Iránu vďaka 
tlmočeniu pre súbor Trenčan.
 „Trenčan dostal pozvanie do 
Iránu na Medzinárodný folklór-
ny festival. Boli to najsilnejšie 
zážitky v mojej mimoškolskej 
práci. Na letisku v Teheráne 
boli vystavené fotografie A. 
Dubčeka a gen. Svobodu. Auto-
busom sme prešli ku Kaspické-
mu moru, kde sa festival konal. 
Trenčan získal prvé miesto. 
Odmenou bol týždeň v Teherá-
ne. Ministerka školstva mi odo-
vzdala osobný dar – náhrdelník. 
Videli sme zlatý poklad Rézu 
Pahlavího a dovolili mi vyskúšať 
šachov trón, kde som smela 
posedieť tri minúty.“
Založila si klub angličtiny aj 

English Party. Podarilo sa 
ti študentov pre angličtinu 
nadchnúť. Koľko tvojich 
študentov ďalej študovalo 
angličtinu?
 „Keď som urobila pokus 
o založenie klubu angličtiny, 
mestskí predstavitelia to veľmi 
nevítali, ale študenti boli nad-
šení. Záujem bol veľký, a tak 
sme vo vianočnom čase uspo-
riadali anglickú party. Program 
vyplnili študenti. Naučila som 
ich veľa anglických piesní a čer-
nošských spirituálov. Party sa 
stali tradíciou. Môj entuziazmus 
priniesol ovocie a dnes môžem 
hrdo vyhlásiť, že 51 dievčat 
a chlapcov študovalo angličtinu 
na vysokej škole a mnohí z nich 
kráčajú dodnes v mojich šľapa-
jách.“

Zo spomienok 
študentov
 Biskup Marián Chovanec 
si v Pamätnici 80 rokov Gym-
názia Ľ. Štúra 1919–1999 na 
profesorku Skákalovú spomína 
takto: „Celkom iná atmosfé-
ra bývala na angličtine u pani 
Skákalovej. Hodina bola hotový 
uragán. Pani profesorka sršala 
energiou a aktivitou, sypali sa 
otázky (pravdaže sa museli sy-
pať aj správne odpovede) a kaž-
dá hodina nám bola príliš krát-
ka. Neučila ma celé štyri roky, 
ale aj tak mi dala veľa, lebo 
svoj odbor perfektne ovládala, 
bola vždy na vyučovanie pripra-
vená a robila to s radosťou.“
 Študentka Evy Skákalovej 
Nadežda Lišková-Brosková 

pôsobí na Katedre angličtiny 
Trenčianskej univerzity A. Dub-
čeka v Trenčíne. Spomienky 
na svoju pedagogičku sformu-
lovala takto: „Pani profesorka 
Skákalová bola vždy perfektne 
upravená „lady“. Sršala z nej 
energia a bolo cítiť, že angličti-
nu miluje. Spomínam si na ňou 
organizované „English Party“, 
na ktorých sme všetci radi vy-
stupovali, dobre sa bavili a vý-
borne sa cítili. Na jej hodinách 
angličtiny človek v žiadnom 
prípade nemohol robiť niečo 
iné, len sa úplne sústrediť na 
angličtinu. Keď som robila úst-
ne prijímačky na vysokú školu 
na angličtinu, spýtali sa ma, 
kto ma učil. Odpovedala som: 
„Mrs. Skákalová.“ Viac sa ma 
nepýtali. Bola som prijatá. (Asi 
nebolo čo dodať.) Navždy mi 
zostali v mysli zafixované vety: 
„Your idiom book, please.“ 
„Will you come here?“ myslím, 
že ich dodnes používam aj ja.“
 Svoje rozprávanie o pedago-
gickej činnosti Evy Skákalovej 
zakončila Jana Jablonská:
 „Ďalší z jej študentov Peter 
Repka pracuje na Britskom 
veľvyslanectve v Slovenskej re-
publike už dlhé roky. Túto po-
zíciu získal aj vďaka perfektnej 
jazykovej pripravenosti z hodín 
profesorky Skákalovej a doko-
nalému vystupovaniu.“

Rozhovor Evy Skákalovej s Ja-
nou Jablonskou (SAN), spo-
mienky študentov a životopis 
spracovala Zuzana Mišáková. 
Foto: Jozef Čery
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Nezabudnuteľná angličtinárka Eva Skákalová 
Na osobnosť stredoškolskej profesorky Evy Skákalovej si pamä-
tajú takmer všetci absolventi Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne bez 
ohľadu na to, či ich priamo učila. Táto výnimočná žena pôsobila 
na kolegov i študentov ako blesk z jasného neba, ktorý prinášal 
životodarný oheň a energiu v minulom období. Hoci si Eva Ská-
kalová už užíva zaslúžený dôchodok, výsledky jej pôsobenia sú 
stále hmatateľné.
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 Podujatie sa uskutočnilo od 
27. do 30. septembra. Počas 
štyroch dní prehliadky zhliadlo 
653 návštevníkov. Priemerná 
návštevnosť jednej prehliadky 
bola 38 záujemcov, no zazname-
nali sme aj 65-člennú skupinu. 
Z plánovaných 22 prehliadok sa 
z dôvodu nepriaznivého počasia 
uskutočnilo napokon 17. Prvé 
dva dni patrili predovšetkým vý-
pravám žiakov a študentov zá-
kladných a stredných škôl. Veku 
sa však hranice nekládli. Na 
štvrtkové poobedňajšie prehliad-
ky sa nahlásili aj dôchodcovia 
z miestnych klubov dôchodcov.
 Aj napriek tomu, že prehliad-
ky boli určené najmä pre sloven-
sky hovoriacich návštevníkov, 
vodník Valentín nemal núdzu ani 
o dušičky, ktoré hovorili po fran-
cúzsky, anglicky, nemecky, rusky 
alebo poľsky.

 Prehliadka začínala na Štú-
rovom námestí pri „domčeku“ 
vodníka Valentína a jeho ženy 
Belinky. Obyvatelia mesta a tu-
risti dostali na začiatku putova-
nia Trenčínom cestovné pasy. 
Mali v nich zaznamenanú trasu 
a základný opis pamiatok nachá-
dzajúcich sa na nej. Najmä pre 
deti bola určená tajnička, ktorú 
vypĺňali na základe indícií, ktoré 
im vodník Valentín sprostred-
koval na jednotlivých stanoviš-
tiach.

 Počas prechádzky sa zozná-
mili s mnohými pamiatkami. Prvé 
boli ruiny barbakanu, nasledova-
la Mestská veža z 15. storočia, 
radnica a funkcionalistická bu-
dova Slovenskej sporiteľne na-
vrhnutá architektom svetového 
mena Silbersteinom-Silvanom, 
renesančné farské schody, Far-
ský kostol Narodenia Panny Má-
rie a Karner sv. Michala, rodný 
dom Vojtecha Zamarovského 
s hrnčiarskou dielňou, Katov 
dom, Župný dom, hotel Tatra 
s rímskym nápisom na trenčian-
skej skale, Galéria M. A. Bazov-
ského, pasáž Zlatá Fatima, Mo-
rový stĺp a Piaristický kostol sv. 
Františka Xaverského.
 Na jednotlivých stanovištiach 
herci zobrazovali scénky z histó-
rie mesta a tým túto prehliadku 
zatraktívnili. Návštevníci tak 
videli napríklad výjav z konania 

stredovekej justície pri Katovom 
dome alebo vtipné predstavenie 
„prvej prípravnej studne“, ktorú 
kopal Omar na dvore rodného 
domu Vojtecha Zamarovského. 
Skvelým zážitkom bola určite aj 
záverečná hra na organe v pia-
ristickom kostole.
 Na Mierovom námestí bol 
umiestnený informačný stánok, 
kde študenti SOU odevného 
a textilného v Trenčíne, ktorí štu-
dujú za pracovníka marketingu 
– odbor cestovný ruch, podávali 

informácie spolu so zamest-
nancami Kultúrno-informačného 
centra a Vyššieho územného cel-
ku informácie z regiónu a mesta 
Trenčín. Pri stánku sa losovali 
traja výhercovia správne vylúš-
tenej tajničky, ktorí získali pek-
né propagačné materiály mesta 
a Trenčianskeho kraja. Počas vý-
pravy za pamiatkami mesta od-
meňoval vodník Valentín vybrané 
deti alebo dospelých pekným 
vodníckym hrnčekom a trenčian-
skou mincou.
 Zámerom akcie bolo tiež pre-
zentovať nový produkt cestovné-
ho ruchu v Trenčíne – prehliadky 
po meste a samotnú prácu infor-
mačného centra ako aj pracovní-
kov, ktorí sa cestovnému ruchu 
venujú.
 Organizáciu podujatia zabez-
pečovali pracovníci Útvaru mar-
ketingu MsÚ Trenčín v spolupráci 
s Trenčianskym samosprávnym 
krajom pod záštitou Slovenskej 
agentúry pre cestovný ruch. Do 
úloh jednotlivých postáv boli an-
gažovaní trenčianski ochotníci. 
Pre návštevníkov podujatia pri-
pravili veselé, ale aj poučné zá-
žitky. Dôkazom boli ich spokojné 
výrazy a názory, o ktoré sa s na-
mi niektorí podelili:

Jozef z Trenčína:
 Bol som na prehliadke mes-
ta Trenčín. Som veľmi spokojný. 
Hoci som z Trenčína, nemal som 
tie vedomosti, ktoré som teraz 
nadobudol. Uvítal som, že niekto 
konečne spravil takú akciu, kde 
sme videli aj dobové kostýmy, 
ktoré boli pre nás s manželkou 
veľkou atrakciou. Na ľuďoch bolo 

vidieť, ako sa počas prehliadky 
bavili a boli spokojní.
 
Zuzka Bubeníková (8 rokov)
 Prehliadka sa mi páčila. Naj-
viac Katov dom a scénka, ktorá 
bola odohratá pri ňom. Vodník 
spolu s Belinkou boli zábavní.

Kebísek Kristián
 Prehliadka bola veľmi pekná. 
Dozvedeli sme sa veľa zaujíma-
vých informácií o histórii Tren-
čína a jeho obyvateľoch. Sme 
veľmi prekvapení kostýmami 
vodníka Valentína a jeho ženy 
Belinky. A aj hojnou účasťou 
ľudí, najmä detí, ktorým sa to 
veľmi páčilo. Nápad so sprievod-
com v podobe vodníka Valentína 
je veľmi originálny a určite patrí 
k Trenčínu. Ozvláštnilo a upú-
talo to viacej ľudí a myslím, že 
by bolo vhodné to zopakovať aj 
v budúcnosti. O akcii som sa do-
zvedel z informačného časopisu 
Kam v Trenčíne.

Ľubomíra Križanová
 Výprava sa mi páčila. Dozve-
deli sme sa o nej z trenčianske-
ho Infa. Boli sme na cyklistickej 
výprave po okolí Trenčína. Keď 
sme prišli do Trenčína, tak sme 
sa pridali k najbližšej výprave.

Nikoleta Križanová
 Výprava sa mi páčila. Bolo 
to celé veľmi pekné. Ešte nikdy 
som nevidela nápis na trenčian-
skej skale. Najviac sa mi páčila 
vodníkova žena Belinka.  
 Peter Pastier, 
 redakčne krátené (zm), 
 foto (jč)
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Trenčín ako ho nepoznáme
O podujatí usporiadanom k príležitosti Svetového dňa cestov-
ného ruchu (27. 9.) sme v krátkosti informovali už v minulom 
čísle. Keďže sa stretlo s mimoriadnym záujmom, rozhodli sme sa 
k nemu ešte raz vrátiť. 
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 Už v minulosti sme informo-
vali, že Mesto Trenčín sa stalo 
signatárom Európskej charty 
bezpečnosti cestnej premávky. 
Charta je iniciatívou Európskej 
komisie a jej cieľom je podpo-
riť plán na zníženie počtu obetí 
dopravných nehôd na polovi-
cu. Mesto Trenčín uskutočňuje 
školenia žiakov 4. a 8. ročníka 
základných škôl v oblasti do-
pravnej výchovy. V spolupráci so 
spoločnosťou Siemens, s. r. o., 
ktorá na území mesta zabezpe-
čuje služby týkajúce sa prevádz-
ky a údržby verejného osvetlenia 
a svetelnej signalizácie, plánuje 
do konca roku 2008 trvalé na-
svietenie deviatich priechodov 
pre chodcov v najrizikovejších ob-
lastiach mesta. Očakávaným vý-
sledkom bude zvýšené vedomie 
žiakov základných škôl v oblasti 
bezpečnosti cestnej premávky 
a zvýšená bezpečnosť chodcov 
pri prechádzaní cez komunikácie 
na najviac rizikových priechodoch 
pre chodcov. Uvedenými opatre-
niami by sa mala do roku 2010 
znížiť nehodovosť na pozemných 
komunikáciách v meste Trenčín 
v porovnaní s rokom 2006 o 5 %. 
Jedným z krokov, ktoré by mali 
tomu napomôcť, je aj rekon-
štrukcia križovatiek Električná 
– K dolnej stanici – Súdna.
 Zvyšovanie intenzity cestnej 
dopravy, ktoré je následkom 
zmien smerovania dopravy na 
území Dolného mesta, sa pria-
mo dotklo križovatiek ulíc Elek-
tričná a K dolnej stanici a tiež 
križovatky Električnej so Súdnou 
ulicou. Druhá menovaná prešla 
zásadnou stavebnou úpravou, 
ktorá má za následok pripoje-
nie a vyústenie Súdnej ulice na 
Električnú. Zároveň bol zabezpe-
čený výjazd aj do priľahlej ulice 
vedúcej paralelne s Električnou 
ulicou. Zo Súdnej ulice bol za-
bezpečený výjazd na Električnú 

ulicu do oboch smerov, t.  j. bol 
vybudovaný pravý aj ľavý odbočo-
vací pruh. 
 Bolo potrebné zabezpečiť, 

aby prejazd týmito križovatkami 
bol čo najmenej kolízny, s krát-
kymi časovými zdržaniami a ka-
pacitne postačujúci. Keďže obe 
spomínané križovatky sú v tes-

nej blízkosti, bolo nutné zaviesť 
líniovo koordinovanú svetelnú 
signalizáciu na oboch križovat-
kách. 
 Križovatka ulíc Električná 
– K dolnej stanici bola do pred-

časného užívania odovzdaná 
už 27. júla. Keďže ide o jeden 
z kritických uzlov cestnej siete 
v meste, najmä v čase dopravnej 
špičky, bolo okrem iného potreb-
né overiť nastavenie intervalov 
svetelnej signalizácie. Na križo-
vatke ulíc Električná – Súdna bol 
na tieto účely stanovený jeden 
mesiac a križovatka bola odo-
vzdaná do predčasného užívania 
14. septembra.
 Odvtedy sa už ozvali názory 

občanov, niektorí sa vyjadrili aj 
na stránke www.trencin.sk, že 
by bolo dobré, aby nová sve-
telná križovatka ulíc Električná 
a K dolnej stanici nebola v pre-

vádzke mimo dopravnej špičky. 
Večer o 18.00 tam vraj už nie sú 
žiadne autá a svetelná križovat-
ka dopravu spomaľuje. Prevádz-
kovú dobu riadenia križovatky 
v dynamickom režime stanovil 

však Okresný dopravný inšpek-
torát PZ SR od 5.30 do 22.00 
h. Zmeniť sa dá iba novým na-
riadením. Svetelná križovatka 
slúži v prvom rade na zvýšenie 
bezpečnosti dopravy na jednej 
z najviac nehodových komuniká-
cií v Trenčíne, a preto sa mesto 
nechystá požiadať o zmenu. 
 Takisto vznikla úvaha o kru-
hovom objazde. Pravdou je, že 
v minulosti Mesto Trenčín uvažo-
valo o kruhovom objazde na Elek-
tričnej ul., avšak z priestorových 
a dopravných dôvodov nebolo 
možné tento námet realizovať. 
Museli by sa najskôr zlúčiť dva 
jazdné pruhy v oboch smeroch 
do jedného, ktorý by bol napoje-
ný do okružnej križovatky. Vzhľa-
dom na dopravnú záťaž by sa 
tvorili veľké rady vozidiel a nič by 
sa nevyriešilo. V prípade, že by 
sa ponechali všetky jazdné pruhy 
v oboch smeroch, tak ako je to te-
raz, musela by tu byť vybudovaná 
veľká okružná križovatka s prie-
merom viac ako 100 m a s dvo-
ma jazdnými pruhmi, kde musia 
byť dodržané tzv. prepletové úse-
ky, čo bez asanácie niektorých 
objektov je neuskutočniteľné. Vý-
hrady voči veľkej križovatke mal 
aj okresný dopravný inšpektorát. 
Zrealizované riešenie rekonštruk-
cie sa tak nakoniec ukázalo ako 
jediné možné z hľadiska zvýšenia 
bezpečnosti cestnej premávky aj 
možnosti vynaložených investí-
cií. 
 Kolaudačné konania sa usku-
točnili 15. októbra. Keďže neboli 
zistené žiadne závažné nedo-
statky, kolaudačné rozhodnutia 
by mali byť vydané koncom me-
siaca október. Celková investícia 
do rekonštrukcie križovatiek si 
zo strany Mesta Trenčín vyžiada 
vrátane vypracovania projektovej 
dokumentácie najmenej deväť 
miliónov Sk.
 Zuzana Mišáková, 
 foto Jozef Čery
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Svetelná signalizácia na križovatkách zvýši bezpečnosť 
Odbočiť z Električnej ulice na Ulicu K dolnej stanici bolo prob-
lematické, no v čase dopravnej špičky sa situácia stávala ne-
únosnou. Potrebné riešenie navrhol projektant, spoločnosť PIO 
KERAMOPROJEKT, a. s. V dotknutom dopravnom uzle dnes fun-
guje nové zariadenie cestnej svetelnej signalizácie, ktoré riadi 
obidve križovatky v dynamickom režime. Stavbu realizoval víťaz 
verejnej súťaže, spoločnosť STRABAG, a. s. Kolaudačné konanie 
ohľadom oboch križovatiek sa po skúšobnej prevádzke uskutoč-
nilo 15. októbra 2007.

Križovatka Električnej ulice a K dolnej stanici je bezpečnejšou 
vďaka novej svetelnej signalizácii.  

Vďaka zásadným stavebným úpravám prišlo k prepojeniu Súdnej 
ulice s Električnou ulicou. Kollárova štvrť tak získala cenné do-
pravné spojenie, ktoré zjednoduší jej prejazd. 
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 Naposledy sa na takéto 
podujatie z Trenčanov dostal 
Divadelný súbor M. Turkovej 
s predstavením Ostro sledova-
né vlaky v réžii Anny Plánkovej. 
THD to dokázalo s inscenáciou 
hry bratov Čapkovcov Lásky hra 
osudná. „Dvere nám otvorilo ví-
ťazstvo na Festivale Aničky Jur-
kovičovej v Novom Meste nad 
Váhom. Pokračovaním prezen-
tácie na festivaloch bude naša 
účasť na prehliadke v srbskom 
Kysači v novembri tohto roku. 
Je to dôkaz narastania kvality 
a vďaka patrí aj spolupráci so 
skúseným režisérom Petrom 
Oravcom,“ priblížila okolnosti 
nominácie divadla jeho vedúca 
Zuzana Mišáková. Spolupráca 
s profesionálmi bude podľa 
jej slov pokračovať aj naďalej 
s cieľom prípravy predstavenia 
spĺňajúceho náročné požiadav-

ky na estetické hodnoty. Víziou 
pre THD je spájanie inteligent-
nej zábavy s umením, čo bude 
divácky zábavné a pritom bude 
spĺňať požiadavky náročnejšie-
ho publika.
 Trenčianske obecenstvo 
je nedôverčivé voči domá-
cim interpretom. Príkladom je 
mím Vlado Kulíšek. Najskôr 
sa musel presadiť vonku, aby 
Trenčania pochopili, že máme 
niekoho schopného robiť tento 
žáner na úrovni. Z. Mišáková 
pritakáva: „My sme na tom 
rovnako. Mám pocit, že sme 
sa museli najskôr presadiť 
niekde vonku, aby sme Tren-
čanov presvedčili, že sa oplatí 
chodiť aj na naše predstavenia. 
Ani kvalitná inscenácia „Všetko 
o mužoch“ trnavského divadla 
nezaplnila sálu domu armády. 
Iba Radošinské naivné divadlo 

dokáže zaplniť hľadisko, čo tiež 
o niečom svedčí.“ Na základe 
návštevnosti sme neobišli ani 
tému profesionálneho divadla 
v meste. Trenčania majú pred-
stavu, že v rámci kultúrnej po-
nuky chýba mestu divadelná 
scéna s profesionálnym obsa-
dením. Z. Mišáková sa nedala 
dlho ponúkať a predostrela svo-
ju víziu. „Na Slovensku slušne 
fungujú iba scény podporované 
štátom či samosprávou. Ďalšie 
financie musí získavať menež-
ment divadla z iných zdrojov, 
nijaké umenie neprežije bez 
mecenášov. Všetko sa dá, až 
keď má divadlo stabilné záze-
mie. To personálne už máme 
a s profesionálmi rokujeme, 
získame ich na základe sta-
bilnej finančnej situácie. Pod-
mienkou budovania zázemia je 
zodpovedajúci priestor s osvet-
lením, ozvučením, zákulisím, 
fungujúcimi ťahmi a podobne, 

ale aj pohodlím pre diváka, 
aby sem rád chodil. Aj výtvar-
níci potrebujú galériu...“ Pri 
vyslovení názvu Trenčianske 
hradné divadlo sa v mysli vyno-
rí kolektív pôsobiaci na hrade. 
„Chceli sme spojiť divadlo so 
stálou hodnotou v meste a jed-
nou z mála stabilných vecí sa 
javil hrad. V partnerskom mes-
te Cran-Gevrier mali Jazerné 
divadlo inšpirované blízkosťou 
jazera. Naviac sme v prvých 
rokoch uvádzali historické hry 
viažuce sa k hradu. O zmene 
uvažujeme dlho už aj kvôli za-
mieňaniu si našej činnosti so 
šermiarmi z hradu. S týmto ná-
zvom sme však už získali meno 
v divadelníckej brandži. Aj preto 
sme sa k zmene zatiaľ neod-
hodlali. Meno musí vystihovať 
našu činnosť, a to je na dlhšiu 
diskusiu,“ zakončila úvahu Z. 
Mišáková.
 Leo Kužela, foto (jč)
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Trenčianske hradné divadlo medzi elitou
Stručnú správu o účasti Trenčianskeho hradného divadla na festi-
vale festivalov – Scénickej žatve v Martine si málokto všimol. Ešte 
menej ľudí si uvedomilo, čo to pre divadelníkov znamená. Trenčian-
skemu ochotníckemu súboru sa po 26 rokoch opäť podarilo prebo-
jovať sa na vrcholné podujatie v oblasti neprofesionálneho divadla. 

 ArtKino Metro v Trenčíne 
bolo 2. – 4. októbra miestom 
konania 15. ročníka festivalu 
pod názvom India plná farieb. 
Organizátorom je Spoločnosť 
slovensko-indického priateľ-
stva v spolupráci s Veľvysla-
nectvom Indie v Slovenskej re-
publike. V programe festivalu 
vystúpili majstri bojového ume-
nia Wu.Shu, indická folklórna 
skupina Bhadžan Band. Nielen 
záujemcov o módu potešila 
módna prehliadka dámske-
ho oblečenia „Krása odetá 
v sárí“. Uskutočnila sa tiež 
projekcia filmu Aká si India, 
ochutnávka indických jedál, 
výstava fotografií F. Chudobu, 
prednášky a ukážky jogových 
cvičení. Pri tejto príležitosti 
navštívila Trenčín aj veľvyslan-
kyňa Indickej republiky v Slo-
venskej republike Jej excelen-
cia Homai Saha v sprievode 
predsedníčky Spoločnosti slo-
vensko-indického priateľstva 
Anny Galovičovej. Obe prijal aj 
primátor Mesta Trenčín Bra-
nislav Celler. V priateľskom 

rozhovore zoznámil primátor 
svojho hosťa s históriou a sú-
časnosťou mesta Trenčín. 
Zvýraznil, že uvedený festival 
je jedným z množstva poriada-
ných kultúrnych podujatí usku-
točnených na území Trenčína, 
ktoré obohacujú kultúrny život 
a umožňujú spoznávať život 
a krásu vzdialenej krajiny, ako 
je India. Veľvyslankyňa Indie 
J. E. Homai Saha poďakova-
la za milé prijatie a vyjadrila 
presvedčenie, že v budúcnosti 
sa rozšíria priateľské vzťahy aj 
v iných oblastiach spoločen-
ského a hospodárskeho živo-
ta.  (jč)

India prišla do Trenčína

 Zväz sluchovo postihnutých, organizácia nedoslýchavých, 
Bezručova ul. 1012 v Trenčíne týmto spôsobom ďakuje Mestu 
Trenčín za finančnú podporu a organizačnú prípravu priebehu 
osláv 35. výročia založenia organizácie v meste Trenčín.
 Ďakujeme Janke Fabovej, dlhodobo uvoľnenej poslankyni 
MsZ v Trenčíne a Daniele Mikolášovej (z Útvaru školstva a so-
ciálnych vecí MsÚ v Trenčíne – pozn. red.) za aktívnu pomoc pri 
organizácii podujatia. Ďakujeme všetkým účinkujúcim – súboru 
GOONIES, FS Radosť, FS Kubran, FS Večernica, dychovej hudbe 
Textilanka a súboru Letokruhy z KD Zlatovce.  Naša vďaka patrí 
Stanislavovi Nezníkovi za prekrásne kvety, ktoré potešili našich 
jubilantov. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému prie-
behu nášho stretnutia. Danica Vargová, predseda ZOND

Ďakovný list
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Kultúrne a metodické centrum OS SR
20. 10. o 19.00 

Faces of Sisa. Hostia programu: Berco Ba logh, 
Felix Slováček a Big Band, Fragile a Braňo Kost-
ka, Dance All Stars. Predpredaj vstupeniek: 
Kultúrno-informačné centrum mesta Trenčín, 
Sládkovičova ulica, tel. 16 186

31. 10. o 17.00 
Hrajú nám pre radosť – koncert detí Základnej 
umeleckej školy v Trenčíne.
Evanjelický kostol v Trenčíne

20. 10. o 18.00 
Spevácky zbor slovenských učiteliek – OZVENA 
– koncert
Piano club

19. 10. – Trance
25. 10. – Metropolis 
27. 10. – Hip-hop: Afu-Ra (USA)
31. 10. – Para

Galéria M. A. Bazovského
24. 10 od 9.30 do 11.30 

Galerkovo
28. 10. od 14.00 do 16.00 

Farebná nedeľa
Kultúrne centrum Aktivity, o. z.

19., 26. 10. o 16.00 
Aj my máme šikovné pršteky – tvorivé keramic-
ko-výtvarné dielne pre deti a mládež  ZŤP a ich 
kamarátov.

Detské aktivity

Divadlo, koncerty, festivaly

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

Banderovci na Slovensku. Pripravuje Klub nu-
mizmatikov a DvaT, prednášateľ z Vojenského 
historického ústavu v Bratislave.

25. 10. o 16.00 
História vývoja vrtuľníkového letectva a jeho 
využitie v súčasnosti. Pripravuje Klub letcov 
a parašutistov, prednáša plk. v. v. František Se-
kereš.
Krajská organizácia Únie žien Slovenska Trenčín

20. 10. 2007 o 10.00 
Usporiada odborný seminár na tému Žena na 
horizonte tretieho tisícročia v kultúrnom dome 
v Trenčianskej Turnej.

Prednášky

Výstavy

Galéria M. A. Bazovského
26. 10. – 2. 12. 

Vladimír Kompánek – výber z tvorby. Rozsiah-
la sochárska i maliarska tvorba je bytostne 
prepojená so slovenským prostredím. Defilujú 
v nej znaky, totemy, symboly, ľudské i zvieracie 
bytosti, zaujímavé konfigurácie prírodných i de-
dinských motívov štylizované a abstrahované  do 
sugestívnych, typicky „kompánkovských“ tvaro-
vých a farebných zostáv.

26. 10. – 2. 12. 
Ladislav Moško – výber z tvorby. Výberom zo 
svojej maliarskej tvorby sa predstaví autor inten-
zívne spätý so Slovenskom a zároveň trenčian-
skym regiónom, no najmä s galériou, jej konšti-
tuovaním a viac ako dvadsaťročným vedením. Vo 
svojej maliarskej výpovedi sa koncentruje najmä 
na krajinu v premene ročných období a na príťaž-
livé komorné zátišia. 

26. 10. – 2. 12. 
Daniel Brunovský – Príbehy nesmrteľných. Je-
den z najvyhranenejších predstaviteľov sloven-
skej postmoderny bude po prvýkrát prezentovať 
v Galérii Bazovského výber zo svojej maliarskej 
tvorby. Veľkorozmerné figurálne obrazy sú nasý-
tené tvarovou a farebnou expresiou. 
Informácie o ďalších podujatiach nájdete na 
strane 13 a 14.

Mestská galéria 
15. 10. – 4. 11. 

Výtvarný salón 2007 umožňuje verejnosti spozná-
vať deti aj dospelých s mentálnym postihnutím.

Stála výstava Klubu priateľov V. 
Zamarovského 
Mestská galéria

do 28. 10. 
Súhry – výber z tvorby žiakov a učiteľov Strednej 
umeleckej školy v Trenčíne, odboru fotografie 
a propagačnej grafiky na tému ZOO. 
Galéria M. A. Bazovského

do 21. 10. 
Róbert Hromec: Odhalenia. Veľkorozmerné ole-
jomaľby a kombinované techniky, pochádzajúce 
z ostatného desaťročia autorovej tvorivej cesty.

do 21. 10. 
Ladislav Sabo: Hľadanie v soche
Trenčiansky hrad – Delová bašta

do 31. 10. 
Dizajn Slovakia – výstava je súčasťou celoslo-
venskej projekcie Dizajn Slovakia 2007.

Výstavy

Mierové nám. 
032/743 44 15

18. – 19. 10. | 
19.00 | 
Bodysong 
Kon t rove r zný 
umelecký doku-
ment. Film bol 
ocenený ako 
najlepší britský dokument 
roku 2003.

20. 10. | 17.00 | 
Fim pre pamätníkov: Flirt se 
slečnou stříbrnou

20. – 22. 10. | 19.00 | 
Pat Garrett a Billy the Kid 
(Projekt 100) 
Legendárny western slávne-
ho Sama Peckinpaha rozprá-
va o dvoch slávnych pištoľní-
koch a bývalých priateľoch, 
ktorí teraz stoja na rôznych 
stranách zákona. 

21. 10. | 16.00 | 
Detské predstavenie: Pasca 
na žraloka 
Hrdinom animovaného filmu 
je malá rybka Panki, ktorá 
žije so svojimi rodičmi v nie 
veľmi pohostinnom prostre-
dí bostonských vôd, a preto 
sa rozhodnú presťahovať na 
nový korálový útes. 

24. a 26. 10. | 19.00 | 
Robotníkova smrť 
Dvojhodinový dokument je 
predovšetkým vizuálnou 
a zvukovou symfóniou, ktorá 
zachytáva nezastaviteľný tep 
fyzickej práce i exotických 
pracovných organizmov. 

27. – 29. 10. | 19.00 | 
Tepuy: Brána do hlbín zeme 
Najnovší dobrodružno-doku-
mentárny film P. Barabáša. 

31. 10. | 19.00 | 
Farba granátového jablka
Vizuálne podmanivý film, kto-
rého ústrednou postavou je 
významný kaukazský básnik 
a filozof 18. storočia Sajat-
Nova. Výsostne poetické die-
lo. Každý záber je samostat-
ným maliarskym dielom.

Kultúrne centrum AKTIVITY, o. z.
vás pozýva každú stredu do KS Juh na

TVORENIE S POTEŠENÍM

s tetou Aničkou
16.00 – 18.00 h

kontakt: 032/658 26 08, 
0915 784 886, 0910 942 549

www.kcaktivity.sk

Slovenská spoločnosť celiatikov
pobočka Trenčín

vás pozýva
na odbornú prednášku 

CELIAKIA a ochorenia s ňou spojené.
Prednáša MUDr. Marián Kaščák

dňa 28. 10. 2007 o 15.00 hodine
v KS Aktivity Juh-Trenčín
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 Každý rok sa v Gymnáziu 
Ľudovíta Štúra organizuje zahra-
ničný poznávací zájazd do ang-
licky, nemecky alebo francúzsky 
hovoriacich krajín. Táto školská 
akcia je určená pre každú trie-
du z tretieho ročníka. Samotní 
študenti si po vzájomnej dohode 
určujú, kam sa na týždeň poberú 
a ktoré mesto z metropol Európy 
spoznajú. Výber je celkom pes-
trý, spomeniem napríklad Paríž, 
Londýn, Luxemburg, Amster-
dam, Brusel. Jedna (francúzsky 
a anglicky hovoriaca) trieda si 
z tejto ponuky vybrala dve najna-
vštevovanejšie a možno tie naj-
lákavejšie veľkomestá: Londýn 
a Paríž. Vďaka malému počtu 
ľudí som sa na tejto ceste ocitla 
i ja. 
 Po prečítaní plánovaného 
programu na osem dní mohlo 
byť všetkým jasné, že nás čakajú 
ubehané dni plné histórie, foto-
grafovania pamiatok, spoznáva-
nia  moderných častí miest a aj 
nejaké to osobné voľno, na ktoré 
sa isto mnohí tešili. Zdĺhavá pre-
prava autobusom bola spestrená 
cestou trajektom, na ktorom po-
niektorí okúsili „morskú nemoc“. 
Iní si ju skrátili spánkom na po-
hodlných sedačkách a zvyšná 
časť „posádky“ si dopriala život 

prebúdzajúcu kávu. Muselo nás 
predsa niečo donútiť vzchopiť 
naše sily a pripraviť sa na prvý 
deň plný spoznávania nepozna-
ného a zaujímavého. 
 Po vystúpení z autobusu na 
londýnskej pôde (betóne) sa 
nedalo nevšimnúť si Londýnske 
oko, Tower bridge a iné vytŕčajú-
ce známe budovy. Hovorí sa, že 
na prvý dojem sa nikdy nemá dá-
vať, ale vedela som, že tentokrát 
to bude výnimka. Toto mesto ma 
pozitívne oslovilo hneď na prvý-
krát. Vždy, keď som mimo domu, 
porovnávam cudzie mesto s tým 
naším a nielen samostatné 
mesto, ale aj ľudí žijúcich v ňom, 
odlišných od nás. Po piatich mi-
nútach mi bolo jasné, že keby 

bolo toľko ranných bežcov na-
príklad na Hodžovej ulici, tak by 
boli zaplnené všetky miestne no-
viny touto zriedkavosťou. Ľudia 
oblečení ako chcú, bežiaci držiac 
fľašku vody v ruke, počúvajúci 
hudbu cez slúchadlá, nič nerie-
šiaci, najmä nie spýtavé pohľady 
okoloidúcich, lebo nik sa tak na 
nich nepozerá. S týmto sa v na-
šom meste málokedy stretnete, 
bohužiaľ.  
 Pamiatky, ktoré sme navštívi-
li, nemôžem opísať, lebo na to 
nie je priestor. Bolo ich naozaj 
mnoho. Čo ma však najviac 
oslovilo a čo mi opäť v Trenčíne 
chýba, sú rozľahlé zelené plochy 
a parky, kde sa dajú tráviť voľné 
chvíle aj ničnerobením. Po troch 
dňoch užitia si anglickej časti 
zájazdu sme sa rozlúčili s do-
mácimi rodinami, u ktorých sme 
prebývali a prichystali sme sa na 
cestu do Paríža. 
 Paríž som už mala možnosť 
niekoľkokrát navštíviť, a preto 
som ním už nebola tak ohúre-
ná ako Londýnom. Zrazu mi už 
neprišiel tak očarujúci ako prvý-
krát. Nehovorím však, že nemá 
miesta, ktoré sa oplatia vidieť aj 
po stýkrát. Napríklad nádherné 
záhrady vo Versailles alebo pre 
milovníkov obrazov a rôznych 
artefaktov Louvre. Základná 
pamiatka, na ktorú každý musí 
ísť, pokiaľ je v Paríži, je zrejme 
Eiffelova veža. Tam sa oplatí so 
sebou zobrať aj zimnú bundu. 
 Po ďalších troch dňoch užitia 
si francúzskeho hlavného mesta 
sme opäť vycestovali do  menšie-
ho, tiež plného histórie a hlavne 
nášho rodného, Trenčína. Doma 
je doma... 

Ahojte!

 Po rôznych recenziách 
z akcií, anketách alebo 
správach zo školy som pre 
toto číslo pripravila repor-
táž z dvoch miest, ktoré 
ma veľmi zaujali. Jedno viac 
a druhé menej. Nie žeby 
som to druhé mesto neod-
poručila tým, ktorí v ňom 
ešte neboli, ale myslím si, 
že každého osobne osloví 
niečo iné. Každý si nájde 
vo všetkom to svoje pekné, 
milé a to, prečo by sa tam 
ešte niekedy vrátil. Ja som 
si skôr všímala veci, ktoré 
mi u nás chýbajú a nebo-
lo by zle mať ich aj u nás. 
Možno si ich niekto kom-
petentný všimne v tomto 
článku a zmení to. Vopred 
ďakujem. 
 Zuzana Vanková

Výlet gymnazistov do Londýna a Paríža

Miškina práca postupuje do Bruselu!
 Michaela Bulejková, žiačka 
Súkromnej základnej umelec-
kej školy v Trenčíne, Gaga-
rinova 7, získala 1. miesto 
v 2. vekovej kategórii nad 12 
rokov v 1. ročníku národné-
ho kola európskej výtvarnej 
súťaže Nakresli výskumníka, 
výskumníčku. Súťaž sa ko-
nala pod záštitou štátneho 
tajomníka Ministerstva škol-
stva SR Jozefa Habánika po 
prvýkrát na Slovensku. Noc 
Výskumníka je u nás zároveň 
prvým slovenským projektom 
podporeným zo 7. rámcového 
programu EÚ na roky 2007 
až 2013. Miška pod vedením 
Evy Kulhánkovej namaľovala 
výskumníka podmorského 
sveta a hoci sa do súťaže 

zapojilo takmer 800 žiakov 
a študentov, dokázala zvíťa-
ziť. Je to druhá celoslovenská 
cena Súkromnej základnej 
umeleckej školy v Trenčíne. 

Na jar v súťaži Vesmír oča-
mi detí získala cenu Valéria 
Šebová pod vedením Terézie 
Berecovej. Obidvom srdečne 
blahoželáme. (SZUŠ)

Michaela Bulejková (vedľa moderátora Romana Pomajba) pri 
preberaní ceny v Bratislavskom zábavno-obchodnom centre.
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50 rokov oslávili výstavou
 V tomto roku si všetci záhrad-
kári na Slovensku pripomínajú 
50. výročie organizovaného zá-
hradkárstva a ovocinárstva. 
Pri tejto príležitosti usporiadali 
členovia Slovenského zväzu 
záhradkárov v Zlatovciach výs-
tavu ovocia, zeleniny a kvetov 
pod názvom „Plody záhrad“ 
v dňoch 27. – 30. septembra 
2007. Okrem kvetov bolo vy-
zbieraných 235 exponátov. 
 Zaujímavosťou bolo graná-
tové jablko, pomarančovník, 
citrónovník a polkilogramový 
citrón. Všetky citrusové rast-
linky boli obsypané plodmi. Ich 
pestovateľom je člen zväzu pán 
Páleník. Okrem toho na výstave 
mohli návštevníci vidieť rôzne 
druhy baklažánov a tekvíc rôz-
nych veľkostí, jablká, hrušky, 
hrozno, rôzne odrody paprík 
a rajčín a iné ovocie a zeleninu. 
Návštevníci sa mohli oboznámiť 
s rôznymi postrekmi a inými 
chemikáliami na ošetrovanie 
porastov, stromov a zeleniny. 
Výstavu naaranžovala členka 
zväzu Katarína Vidalová.  

 ZO SZZ Zlatovce v spoluprá-
ci s SZZ OV Trenčín usporia-
dali 24. septembra VI. ročník 
súťažného aranžovania žiakov 
zo základných škôl z Trenčína 
a okolia. Témou súťaže bolo 
jesenné aranžovanie z usuše-
ných kvetov, listov a rôznych 
okrasných tráv. Na aranžova-
ní sa tradične zúčastňujú aj 
žiaci zo Špeciálnej základnej 
školy v Trenčianskej Teplej 
a z Trenčína. Prvé miesto zís-
kal Peter Vacula zo Základnej 
školy v Drietome, druhé miesto 
Štefan Oláh zo Špeciálnej zá-
kladnej školy v Trenčíne a na 
treťom mieste sa umiestnila 
Romana Basilová zo Základ-
nej školy s materskou školou 
v Drietome. Vernisáž výstavy sa 
uskutočnila 26. septembra za 
účasti členov skupiny Wagus. 
Výstavu otvorili v dobových kos-
týmoch výstrelmi z kuší a malič-
kého dela, ktoré narobilo veľký 
hrmot. Záštitu nad výstavou 
prevzal viceprimátor Tomáš 
Vaňo. 
 (SZZ)

Kc AKTIVITY, o.  z., Juh

TS Korzo Junior 9 – 13 ROKOV 
   utorok 17.30 – 18.30 
   štvrtok 17.30 – 18.30 
Korzo nad 14 ROKOV 
   utorok 18.30 – 21.00
   štvrtok 18.30 – 21.00
TS Elektro, break 
    streda – 19.00 – 20.00 hod.
 Drobci 6 – 8  streda – 17.00 – 19.00 hod.
 Drobci 4 – 5  piatok – 17.00 – 18.00 hod.
 Drobci 3 – 4  piatok – 16.00 – 17.00 hod.

KLUB KERAMIKÁROV PRE DOSPELÝCH
  každý pondelok od 18.00 – 20.00 h
KLUB KERAMIKÁROV PRE DETI
  každý utorok od 15.00 – 17.00 h
  v keramickom ateliéri KS Juh

Kultúrne centrum Sihoť, 
M. Turkovej 22, Trenčín

Tel./fax: 032/743 45 35, 0904 339 401, 
kcsihot@pobox.sk

pozýva: školský rok: 2007/08
Hudobné kurzy: Gitara
  Flauta
  Akordeón
  Klavír
  Spev
  Historický tanec

20. – 22. 10. – Klobásový festival – Békešská Čaba, cena 1500 Sk
26. 10. – zájazd: Viedeň (Deň múzeí), cena 400 Sk

Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov
a Kultúrne a metodické centrum OS SR 

čo najsrdečnejšie pozýva na výstavu ovocia, zeleniny a kvetov

Čo záhrada dala,
ktorej vernisáž sa uskutoční 17. 10. 2007 o 15.00 h vo 

vestibule KaMC OS SR.
Výstava je otvorená v dňoch 18. až 20. októbra 2007, denne 

od 9.00 do 17.00 h.

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

Klub trenčianskych historikov SHS pri SAV, 
Slovenská numizmatická spoločnos - pobočka Trenčín

vás
pri príležitosti 370. výročia vzniku prvej tlačiarne v Trenčíne

pozývajú nnaa pprreeddnnáášškkuu

RReeggiioonnáállnnee ppeerriiooddiikkáá
nnaa ssttrreeddnnoomm PPoovvaažžíí

vv mmiinnuulloossttii aa pprrííttoommnnoossttii..

PPrreeddnnááššaa:: EEvvaa SSttrruuhháárroovváá
TTeerrmmíínn:: 117. 10. 2007 o 16.00 h

Miesto: Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne,
Hasičská 1, 2. poschodie

Kultúrne centrum Dlhé Hony v Trenčíne
organizuje pre verejnosť aj firmy

KURZ PREDLEKÁRSKEJ PRVEJ POMOCI
(teoretická časť – praktická časť)

v termínoch: 9. 11. 2007 a 19. 11. 2007
Dĺžka kurzu: 7 vyučovacích hodín 

Cena: 550 Sk/osoba
Školiteľ je profesionálny záchranár záchrannej zdravotnej 

služby s certifikátom. Každý účastník obdrží po absolvovaní 
kurzu certifikát. Prihlášky a informácie: tel: 032/6522 136, 

0904 475 327, mail: homolova.jana@gmail.com

Pozvánka pre deti, rodičov aj starých rodičov

Chceš sa stretnúť s kamarátmi tam, kde nie je nuda?
Príď do Kultúrneho centra Dlhé Hony
dňa 27. októbra 2007 o 14.00 hod.
V rámci TVORIVÝCH DIELNÍ pripravujeme

Vyrezávanie tekvíc.
Prines si: malú alebo stredne veľkú tekvicu, drôt, nožničky, 
nožík, prírodný materiál na dekoráciu, lyžicu. Informácie: 
652 21 36.
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Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja,

Mesto Trenčín,
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 

vás srdečne pozývajú 

na besedu 
s novinárkou a spisovateľkou

o knihe 

APRÍLOVÉ DIEVČA

19. októbra 2007

vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne,
 Hasičská 1, 1. posch. o 10.00 h, 

v Základnej škole v Trenčianskom Jastrabí o 12.00 h. 

Tešíme sa na stretnutia s vami 

Trenčiansky samosprávny kraj v Trenčíne,  
Verejná knižnica Michala Rešetku  v Trenčíne,
Klub trenčianskych historikov SHS pri SAV,  

Slovenská numizmatická spoločnosť – pobočka Trenčín

vás pozývajú 

na prezentáciu knihy

Brezovský staviteľ organov 
Martin Šaško, jeho predkovia 

a potomkovia 
za prítomnosti autorky 

Oľgy Kovačičovej – Húskovej 

17. októbra 2007 o 16.30 h 
vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne,

Hasičská 1, 2. posch. 
 

 V predchádzajúcich príspev-
koch sme sa pozreli na fun-
govanie nadácie po formálnej 
stránke. Priblížili sme si jej 
poslanie a spôsob fungova-
nia, ale určite vás bude teraz 
zaujímať, komu a ako nadácia 
pomohla. Najdôležitejšia časť 
je práve konkrétna pomoc, 
pretože nadácia môže mať 
vznešené poslanie a veľké plá-
ny, ale až reálne činy sú toho 
dôkazom.
 V roku 2006 nadácia 
prostredníctvom nadačných 
fondov a otvoreného grantové-
ho programu poskytla finančnú 
podporu v celkovej sume viac 
ako 1 300 000 slovenských ko-
rún. Pre zaujívosť vyberáme prí-
klady konkrétnych projektov.
• Hory a Mesto Trenčín 2006 
– festivalová prehliadka hor-
ského filmu o cestovateľských 
a športových zážitkoch
• Dr.Klaun – divadelné vystú-
penie klaunov pre deti dlhodo-
bo liečené a opustené
• Divadelné predstavenie 
Ochotníci – pôvodná divadelná 
hra o nacvičovaní ochotnícke-
ho divadla
• Arborétum pod Rokošom 
– vybudovanie náučného chod-
níku v areáli školy
• Materské centrum Srdiečko 
– kultúrne akcie pre mladé ro-

diny s deťmi
 Nadačný fond vzniká na 
podporu verejnoprospešného 
účelu rozhodnutím správnej 
rady nadácie alebo na zákla-
de písomnej zmluvy s fyzic-
kou alebo právnickou osobou. 
Využívajú ich napríklad firmy, 
ktoré ich prostredníctvom 
môžu realizovať vlastnú dar-
covskú politiku v komunite, 
nadácia im zabezpečuje kva-
litný servis a transparentnosť 
pohybu finančných prostried-
kov. Prostredíctvom Otvore-
ného grantového programu 
poskytuje nadácia finančnú 
podporu mimovládnym or-
ganizáciám a neformálnym 
skupinám obyvateľov pri ich 
verejnoprospešných aktivi-
tách v trenčianskom regi-
óne. Program je vyhlásený 
prostredníctvom vyhlásených 
grantových kôl. Uvedné dva 
nástroje slúžia na konkréne 
prerozdeľovanie prostriedkov.
 Pevne verím, že ďalšia časť 
našej informačnej série vám 
opäť priblížila činnosť Tren-
čianskej nadácie a upevnila 
pocit, že podobné organizácie 
majú svoje miesto aj vo va-
šom okolí. Martin Maštalír,
 člen správnej rady nadácie

Komu nadácia pomohla (4)

 Pozývame všetkých členov 
Klubu dôchodcov, Mierové 
námestie č. 16 a členov orga-
nizácie ZOND na spoločenské 
posedenie pri príležitosti Me-
siaca úcty k starším dňa 26. 
10. 2007 o 14.00 hod. v Kul-
túrnom stredisku Dlhé Hony. 
Prihláste sa v Klube dôchodcov 
alebo u p. Rožníkovej a Var-
govej na č. t. 0902 217 508 
alebo 652 35 01.

Pozvánka

Vážená pani, vážený pán!
Liga za duševné zdravie a spoločnosť JANSSEN-CILAG vás 
pozývajú na verejnú diskusiu o duševnom ochorení schizofré-
nia v rámci kampane Dni duševného zdravia. Pomôžte nám 
prekonať mlčanie a predsudky spojené s chorobou, o ktorej 
sa bežne nerozpráva. Termín konania: 18. 10. 2007 o 17.00 
hod. Miesto konania: Kultúrne a metodické centrum ozbroje-
ných síl SR (Univerzálna sála), Hviezdoslavova 16, Trenčín
Prednášajúci: MUDr. Zuzana Lajčiková
Tešíme sa na stretnutie s vami!
VYKROČME Z HMLY
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Osemsmerovka

Milí čitatelia!
Za správne riešenie tajničky krížovky z Infa č. 20 „Psie štekanie 
more nezarmúti“ bol vylosovaný František Pergler, Novomeské-
ho 8/21, 911 08 Trenčín, ktorého v našej redakcii čaká publiká-
cia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú 
tajničku osemsmerovky z Infa č. 21 zasielajte na adresu našej 
redakcie do 2. novembra 2007.

„Pane, zavolal som si vás, aby ste mi naladili klavír a nie, aby ste 
sa zabávali s mojou dcérou,“ napomína pán Ťuťunkin ladiča klaví-
rov. „Iste, ale keď... (tajnička osemsmerovky – 18 písmen).“

BREČTAN, CÍMER, ČADIČ, DVA SKLADY, DEDIČSTVO, IKA-
VEC, KAČIČKA, KARABINIER, KARTY, KNIHA, LIANA, MERA-
ČE, MOTOR, MRAVCE, NÁČINIE, NÁRUŽIVÝ MUŽ, ODVETA, 
ODVOD, ORLOJ, PREKLADY, PRÍBOR, RADNICA, REPREZEN-
TANT, ROVINKA, SKAFANDER, SKÚSENÝ BIPLÓG, SLNEČNÍK, 
SLOVENČINA, SRDCE, SVETRE, TEORETICI, TREZALKA, ÚČI-
NOK, VEĽMOC, VIETOR, VRABEC, ZVODIDLÁ, ŽENINA SES-
TRA, ŽIARA. (pál)

S K Ú S E N Ý B I O L Ó G A J K R
A O O C O M Ľ E V C N R E M Í C E
R P D N K A R T Y A I O O N B E P
T R A O I K S K D N A T Č E R B R
S E I N I Č Á N A O O E E T P A E
E K L L I I Ú I L R N I E R A R Z
S L A D I Č R H K L A V Í R O V E
A A E F K A N A S O S B O A O E N
N D C Z A K N E A J O Č I D A Č T
I Y V R V N L A V R O V I N K A A

N A A T E V D O D O V D O I I R N
E I R D C T R E Z A L K A C E E T
Ž U M Ý V I Ž U R Á N S N A Á M R

Mestský futbalový štadión
27. 10. o 19.30

Trenčín – Artmedia
Zimný štadión

21. 10. o 17.00
Dukla Trenčín – HK Aquacity 
ŠKP Poprad

26. 10. 17.30
Dukla Trenčín – MHC Martin
Plán turistických akcií TO 
Dukla Trenčín

20. 10. o 6.18
Chodníkmi Dr. Bundalu – Strá-
žov. Miesto stretnutia: žel. sta-
nica

21. 10. o 8.00
Hviezdicový výstup na Inovec
Miesto stretnutia: autobusová  
stanica. 
Bližšie informácie o akciách po-
skytne predseda klubu Jaroslav 
Hnilička, tel.: 0904 339 389
Mestská športová hala

28. 10. o 15.30
HK Štart Trenčín – TJ Záhoran 
Senica (1. Dorastenecká liga 
– mladšie dorastenky)

28. 10. o 17.30
HK Štart Trenčín, stdy – HKŽ 
Nové Zámky (1. Liga Sloven-
skej republiky – ženy)
Kultúrne a metodické centrum 
OS SR

20. 10. o 8.00 
Šachový turnaj – prebor posád-
ky Trenčín

28. 10. o 8.00 
Šachový majstrovký zápas 3. ligy 

Pozvánky

Mesiac úcty k starším
 Schôdza členov Klubu dô-
chodcov na Ulici 28. októbra 
si v kultúrnom stredisku 8. 
októbra pripomenuli Mesiac 
úcty k starším. Elena Ga-
bajová odovzdala pri tejto 
príležitosti dôchodcom malé 
darčeky, pozornosť od Mesta 
Trenčín. Poslanec mestského 
zastupiteľstva Ján Kanaba 
pozdravil toto zhromaždenie 
a zodpovedal otázky týkajú-

ce sa aktuálnych problémov 
života obyvateľov mesta. Ro-
kovanie schôdze spestrilo vy-
stúpenie detí Materskej školy 
na Legionárskej ulici. Profe-
sionálnym výkonom zaujal 
prítomných Evanjelický spevo-
kol ZVON. Podujatie seniorov 
splnilo svoj cieľ a potvrdilo ne-
formálny záujem o záležitosti 
verejné.
 Alfonz Bučko

ODBOR KST TJ LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČ ÍN
pozýva priaznivcov turistiky a milovníkov prírody na XXIV. ročník

HVIEZDICOVÉHO VÝSTUPU NA INOVEC

Termín: nedeľ a 21. októbra 2007
Pokyny pre účastníkov: ľubovoľnou trasou vystúpiť na vrchol 
Inovca v čase od 9.30 hod. do 13.00 hod. Na vrchole obdržia 
ú častníci pamätný list, samolepku s odznakom výstupu a obč er-
stvenie. Informácie podá: J. Mrlina, 032/743 66 11 (domov – po 
19.00 h), 032/656 53 02 (práca – od 7.00 h do 15.00 h).
Doprava: Trenčín: SAD 7.00, 10.35 (smer Mn. Lehota), ŽSR 
7.37 (smer Mn. Lehota), SAD 8.15 (smer Selec), Bánovce nad 
Bebravou: SAD 10.05

 Krajský dopravný in-
špektorát v Trenčíne chce 
v záujme zvýšenia bezpeč-
nosti a plynulosti cestnej 
premávky pripomenúť vodi-
čom, že idúce vozidlo musí 
mať za zníženej viditeľnosti 
a v čase od 15. októbra 
do 15. marca počas celé-
ho dňa rozsvietené usta-
novené osvetlenie. Vodič 
nesmie jazdiť s obrysovými 
svetlami, ak nemá súčas-
ne rozsvietené stretávacie 
svetlá alebo diaľkové svet-
lá, alebo predné svetlá do 
hmly, ak je nimi vozidlo 
vybavené. Činná plocha 
svetiel nesmie byť zakrytá 
alebo nadmerne znečistená 
s výnimkou svetiel, ktoré 
nie sú predpísané.
 Ide o ustanovenia 
v zmysle § 30 ods. 1 záko-
na NR SR č. 315/1996 Z. 
z. o premávke na pozem-
ných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov.
 (kdi)

Povinné svietenie 
platí od 15. októbra!
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Turisti súťažili
 Mesto Trenčín a Klub slo-
venských turistov, regionálna 
rada pripravili k príležitosti Sve-
tového dňa cestovného ruchu 
turistickú akciu – 10. ročník 
Neformálnej CR rallye. Za pek-
ného jesenného počasia turis-
ti absolvovali trasu od štartu 
v Parku M. R. Štefánika po čer-
veno značenom chodníku až 
na Zábranie, cez Soblahov až 
po Kubrickú chatu, kde bol cieľ 
s vyhodnotením. Účastníci vy-
hodnotili tento ročník ako ešte 
zaujímavejší v porovnaní s mi-
nulými. Na trase boli priprave-
né stanovištia, kde prebiehala 
súťaž v turistickej zdatnosti. 
Vybrané boli disciplíny: odhad 
vzdialenosti, hod na cieľ, pre-
chod lávkou na čas, určovanie 
hradov, liečivých rastlín a dre-
vín. V kategórii mladších žiakov 
sa na prvom mieste umiestnil 
Martin Rakús, na druhom Ma-

tej Petrovský a tretie si vybojo-
vala Silvia Matejáková. V kate-
górii starších žiakov získal prvé 
miesto Matej Horňák, druhé 
Miriam Babrňáková a tretie Mi-
chal Tinka. Prvé miesto medzi 
juniormi patrí Lucii Rakúsovej. 
V kategórii dospelých kraľovali 
ženy: víťazkou sa stala Antónia 
Dvoranová pred Janou Kresá-
kovou a Margitou Struškovou. 
Najviac hlavičiek pod jedným 
logom mala ZŠ, Dlhé Hony. 
Raritou boli najmladší účast-
níci: päťročná Zorka Benková 
a iba štvorročný Jakub Kresák. 
Obdiv si získali aj najstarší 
seniori: Marta Trebatická (82 
rokov) a Rudolf Moško (81 ro-
kov).
 Organizátori ďakujú pánovi 
Hrubošovi z Kubrickej chaty za 
ochotu a starostlivosť pri ukon-
čení akcie.
 Za RR KST Anna Senková

 Cyklošovia sú žiaci zo ZŠ Na 
dolinách v Trenčíne navštevujú-
ci cykloturistický krúžok.
 Už šesť rokov organizujú 
cykloturistcké výlety po našom 
krásnom Slovensku. Počas ví-
kendu 22. – 23. septembra vyu-
žili babie leto a absolvovali dvoj-
dňovú akciu nazvanú „TOUR de 
INOVEC“. Ich úlohou bolo prejsť 
na bicykloch okolo najvyššieho 
vrchu na okolí – Inovca (1042 
m n. m). Počas výletu navštívili 
obec Bojná, kde prenocovali 
v miestnej základnej škole. Ďal-
šou zastávkou bolo rekreačné 
zariadenie Duchonka a občer-
stvenie  na Kulháni, kde si po-

chutili na rybacích špecialitách. 
Dvojdňový výlet sprevádzalo 
krásne počasie, dobrá nálada 
a dostatok fyzických síl, ale 
i mierna únava. Absolvovali 
125 km v mierne členitom teré-
ne. Veľkú pochvalu si zaslúžia 
hlavne žiaci a žiačky 5. – 9. roč-
níka spolu s rodičmi a priateľmi 
školy, ktorí pomohli s organizá-
ciou celého podujatia (príprava 
občerstvenia, bezpečnosť pri 
jazde, doprovodné vozidlo). 
Po príchode domov vyžarovala 
z cyklistov spokojnosť nielen 
zo športového výkonu, ale aj 
z faktu, že sa vyhli pádom a de-
fektom. (BAKY)

Inovecký výbeh už po 4. raz
 Už 4. ročník Inoveckého výbehu sa uskutočnil 29. septem-
bra za účasti 22 pretekárov, z toho dvoch žien. Organizátori mali 
trošku obavy z počasia, ale našťastie v deň pretekov sa po dvoch 
upršaných dňoch umúdrilo. Dokonca poslalo aj hrejivé jesenné 
slniečko. Pretekári štartovali jednotlivo, v minútových intervaloch. 
Trať viedla od Chaty pod Inovcom (785 m n. m.) zjazdovkou a po-
tom pokračovala strmým lesným chodníkom až na vrchol Inovca 
(1042 m n. m.). Na trati dlhej 1400 metrov museli bežci zdolať 
prevýšenie 257 metrov. Vo výbornej a priateľskej atmosfére sa 
stretli skúsení pretekári, ktorí si jednoducho prišli vyskúšať, čo 
dokážu.
 Víťazstvo v kategórii mužov získal známy trenčiansky vytrvalec 
Miroslav Kováč s časom 10:45 min. Pred týždňom sa zúčastnil na 
MS v behu do vrchu v Rakúsku, kde sa vo svojej kategórii umiest-
nil na veľmi peknom 9. mieste. Druhé miesto na Inoveckom výbe-
hu získal Juraj Hudák z Trenčína a tretie Štefan Kotian z Ráztočna. 
V kategórii žien zvíťazila Jitka Hudáková z Trenčína časom 13:32 
min. Utvorila tak nový ženský rekord trate pred tiež Trenčiankou 
Lenkou Neštickou. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo na Chate 
pod Inovcom. Všetci pretekári obdržali pamätné listy, päť najlep-

ších mužov a obe ženy 
dostali aj vecné ceny, 
ktoré venovali firmy so 
športovým tovarom. Po-
ďakovanie patrí členom 
Klubu Polar Alpin Trenčín, 
ktorí svojou účasťou v or-
ganizačnom tíme prispeli 
k hladkému priebehu ce-
lého podujatia.
 Na snímke zľava 
Jitka Hudáková, Juraj 
Hudák, Miroslav Kováč, 
Štefan Kotian. (jč)

10-ročný Vlček vicemajstrom Grand Prix

 Viac ako 400 pretekárov zo 
14 štátov Európy a USA bojova-
lo v českej Plzni o čo najlepšie 
umiestnenie na 8. ročníku 2-
dňového medzinárodného tur-
naja mládeže Grand Prix. Tento 
turnaj je vždy poslednou previer-
kou všetkých reprezentantov 
pred svetovým šampionátom.
 V kategórii 10 –11-roční do 
40 kg sa cez 4 kolá súperov 
z Nemecka, Anglicka, Česka 
a Andory podarilo prebojovať 
mladému karatistovi z klubu 
karate Laugaricio Liborovi Vlče-
kovi (na snímke). Až vo finále 
podľahol skúsenejšiemu borco-
vi z Maďarska a získal tak vzác-
ny titul vicemajstra Európskej 
Grand Prix. Dvere tohto klubu 

úspešných karatistov sú stále 
otvorené pre nových členov, 
ktorí sa môžu prihlásiť každý 
pondelok o 17.30 h v telocvič-
ni ZŠ, Dlhé Hony.
 (text r, foto Dušan Hajmach)
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